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رهنمودها
سرآغاز گفتار نام خداست

که رحمتگر و مهربان خلق راست

زمانی بر امت من فرا رســد که به چهار چیز عاقمند شــوند و چهار چیز را فراموش نمایند. این ها از من بیزارند و من هم از آن ها بیزارم. به 
دنیا دل ببندند و آخرت را فراموش کنند. به مال عاقه مند شــوند و حســاب را از یاد ببرند. قصرها را دوست بدارند و قبرها را از یاد ببرند. خود 

را دوست بدارند ولی خدا را فراموش کنند.

*پیامبر اعظم )ص(*

قرآن تنها ناصحی است که نصیحت خود را به خیانت نمی آایند و تنها هدایتگری است که هرگز به گمراهی نمی کشاند و تنها سخنگویی است 
که هیچگاه دروغ نمی گوید. کسی با قرآن هم نشین نشد مگر اینکه با فزونی و کاستی برخاست، فزونی هدایت و کاستی در کور دلی و ناآگاهی.
*امام علی )ع(*

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و مامت گر بیکار کجاست

*حافظ*

من اگر چه بندگی را به خدا رسانده باشم
همه بنده ام خدایا به تو می رسد خدایی
به ستاره ای سحر کن ره وادی شب من
که سپیده سر بر آرم به دیار روشنایی
به طبابتی که دانی بفرست درد عشقم
به عاج بی طبیبی و دوای بی دوایی

*شهریار*

روز بگذشته خیالست که از نو آید
فرصت رفته محالست که از سر گردد
کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود

پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس بر گردد
*پروین اعتصامی*

 

مدیر مسئول



همراهان و همکاران سام
برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشــگاهی، مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره همیشــه بارقه های امید برای 
انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی است. امید است همکاران با توکل به خداوند ایزال، همدلی، اتحاد و انسجام موفق و موید 

باشند.
مدتی بود فکر می کردم که برای فصل بهار مجله در چه مورد بنویسم. از طرفی انتخابات هئیت مدیره و مجمع عمومی بود 
و طبیعتا محدودیت ایجاد می کرد. لذا در آخرین لحظات اردیبهشت ماه با توکل به خداوند مهربان مطالب زیر را به حضورتان 

تقدیم می دارم.

- جامعه آزمایشگاهیان کشور و مدیران آزمایشگاه های تشخیص طبی خود را در شرایط سخت و دشواری می بینند. با توجه 
به وضعیت اقتصادی امروز و عدم تناسب میان هزینه و درآمد آزمایشگاه ها چگونه در خدمت هموطنان انجام وظیفه نمایند.

برای نظارت بر کیت و تجهیزات، قیمت ها و کیفیت آن ها دســتگاهی خود را متولی نمی داند. مدیریت تجهیزات پزشــکی 
نمی تواند با یک اداره تحلیل رفته چند مســئولیت را به عهده گیرد. تجهیزات و ملزومات پزشــکی مشکات بسیاری دارد که 
تهیه، تدارک و نظارت بر آن تقریبا غیر ممکن شــده اســت. برای برطرف نمودن مشکات تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی 
هیچ برنامه ریزی وجود ندارد. شرکت ها با کوهی از مشکات ارزی و ریالی و آزمایشگاه ها با دریایی از چگونگی تهیه و تدارک 
تجهیزات، کیت ها و دستگاه ها مواجه هستند و در چند سال اخیر بی برنامگی ها ضربات مهلکی بر پیکره آزمایشگاه ها وارد 
نموده اســت. از طرف دیگر برنامه های اقتصادی دولت نامشــخص و ظاهرا بدون استراتژیک می باشد. تورم سایه سنگینی بر 
اجناس و کاای ضروری خانواده ها و مشــاغل ایجاد نموده اســت. در ســالیان گذشته و در حال حاضر هیچ ابزاری برای مهار 
تورم در کشور در نظر گرفته نشده است. با مصاحبه های صدا و سیما و مقاات کپی شده هم نمی توان اقتصاد را سامان داد. 

نظریات صاحب نظران اقتصادی کشور نیز مورد توجه دست اندرکاران قرار نمی گیرد.
افراد جوان بدون تجربه نمی توانند در این زمینه موفق شوند. تحریم ها و ادامه آن جامعه را فلج نموده و مشکات بسیاری 
را به اقشار زحمتکش جامعه تحمیل کرده است. آزمایشگاه های تشخیص طبی یکی از آن اقشار زحمتکش جامعه هستند که 
بر اثر تحریم و بی برنامگی اقتصادی در ادامه راه باتکلیف مانده اند. راهکار چیســت؟ چه برنامه ای را می توان پیشــنهاد کرد 

مشروط بر این که متولیان توجه کنند؟
به نظر می رسد جای شورایعالی سیاست گذاری کیت و تجهیزات آزمایشگاهی با یک ساختار قانونی متشکل از انجمن های 
علمی و صنفی آزمایشــگاهی، انجمن های تولیدی و وارداتی و صاحب نظران و کارشناســان علوم آزمایشگاهی در صحنه های 
برنامه ریزی مورد غفلت قرار گرفته اســت و با جلســات عادی و بی ثمر اداره تجهیزات پزشــکی و آزمایشگاه مرجع سامت 
مشــکات حل نخواهد شــد. باید انجمن های آزمایشگاهی که 90 درصد آزمایشگاه ها تحت پوشش آن ها هستند با اختیاری 



مشخص و تعریف شده وارد صحنه شوند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این صحنه آرایی را بپذیرد. 
وزیر محترم و معاونت های غذا و دارو و درمان نقش اساســی در فراخوان انجمن ها دارند. اداره آزمایشــگاه مرجع سامت 
و تجهیزات پزشــکی باید از این حالت بی تفاوتی، جبهه گری و بی برنامگی بیرون بیایند و اشــخاص مجرب، عالم و دلسوز و 
مسئول در این پست ها قرار گیرند. مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور باید در یک مسیر توانمند قرار گیرد تا بتواند 
برنامه ریزی اساســی نموده و آزمایشــگاه های تشخیص طبی بزرگ، کوچک و متوسط را از این مشکات نجات دهند تا آن ها 
بتوانند در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی خود به هموطنان عزیز موفق باشند. این به عنوان زنگ خطری است که ادامه آن 

بحران را افزایش خواهد داد و مسئولین امر در بخش های دولتی باید پاسخگو باشند. 

- با تمام اختاف نظرهای اساســی بین ســازمان نظام پزشــکی و انجمن های علمی جامعه پزشــکی و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی دولت، تعرفه ها اعام شــد. این تعرفه ها بار منفی دارد و مردم بی پناه با یارانه چند صد تومانی نمی توانند دارو 
و درمان خود را فراهم نمایند. دولت موظف اســت دریچه های بســته اقتصاد را همزمان با ایجاد رابطه صحیح با دنیا باز کند 
و سوبســید مناسب به مردم و جامعه پزشــکی تخصیص دهد. با توجه به نوسانات ارزی و اقتصادی کشور برنامه ریزی سخت 
و مشــکل می شود. تعرفه ها واقعی نیستند. بیمه ها ورشکسته شــده اند. به نظر می رسد که بیمه تامین اجتماعی از وظیفه 
سرمایه گذاری و سرمایه داری دولت باید به یک سازمان منسجم تامین بیمه آحاد جامعه تبدیل شود. دولت باید بدهی سنگین 

خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و تراکم بدهی خود را سبک نماید. 
بهتر اســت سازمان های بیمه گر متمرکز به یک ســازمان واحد با ساختار منسجم و با صرفه و صاح تبدیل شوند و قانون 

تعارض منافع و یا مصالح هر چه سریع تر در کشور اجرا گردد. 
کشــور بیش از این تحمل بی برنامگی و فشــار بحران اقتصادی را ندارد و اقشــار جامعه نیز بیش از این نمی توانند خود را 
هماهنگ کنند. باید چاره جویی شود و در نهایت دولت مردان، مدیران سیاست گذار و نمایندگان مجلس از این حالت انفعالی  
و شــعاری درآیند و با اقشــار جامعه ارتباط نزدیک برقرار کنند و گزارش خود را با تحلیل واقعی به رهبر معظم انقاب ارائه و 

از گزارش بدون مستند پرهیز نمایند. 

             »باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش              بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش«

دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیر مسئول
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چکیده �
 Sys  temic Lupus Erythematosus (SLE) بیماری
یک بیماری خود ایمن همراه با درگیری ارگان های مختلف 
است که تشــخیص زود به هنگام بیماری در شروع درمان 
 SLE مؤثر اســت. فردی که بــا احتمال داشــتن بیماری
به پزشــک مراجعه می کند بایســتی تاریخچه کلینیکی و 
آزمایش های ایمونولوژیکال به طور دقیق برای بیمار بررسی 
شود تا بتوان متعاقباً پارامترهای هماتولوژیک و کلیوی بیمار 
را ارزیابی کرد. تشــخیص بیماری SLE بایستی حداقل در 
 anti-double s  tranded DNA حضور یک اتو آنتی بادی
(dsDNA) و یا سطوح پایین کمپلمان انجام شود. سطوح 

 C3 و ســطوح پایین اجزاء کمپلمان anti-dsDNA باای
و C4 بــه طور همزمان نشــان دهنده عــود اخیر بیماری 
 SLE اســت. در حال حاضر جهت تشخیص بیماری SLE

 American College of Rheumatology از معیارهای
(ACR) استفاده می شود.

 SLE، ACR، ANA، anti-dsDNA، :کلمات کلیدی
C3، C4

مقدمه �
اولین بار بقراط در سال 460-375 قبل از میاد بیماری 
SLE یــا لوپــوس را توصیف کرده اســت و آن را هرپس 

اســتیومنوس یا درماتوز خراش دهنده نامیده است. بعد از 
آن Herbernus of Tours اصطاح لوپوس را در سال 916 
بعد از میاد به کار برد و کاپوسی در سال 1872 لوپوس را 
به دو دسته سیستمیک و دیسکویید تقسیم بندی کرد. سال 

1954 لوپوس القاء شده توسط هیدراازین توضیح داده شد 
و در سال 1982 معیارهای طبقه بندی شده توسط انجمن 
روماتولوژیســت های آمریکایی جهت تشــخیص بیماری 
لوپوس منتشر شد. از بعد درمانی داروهای گلوکورتیکوئید 
و سرکوب کننده سیستم ایمنی برای درمان بیماری لوپوس 
بین سال های 1990-1964 معرفی شدند و در سال 2011 
اولیــن داروی بیولوژیــک )Belimumab, Benlys  ta( به 
عنوان یک آنتی بادی منوکلونال انســانی ممانعت کننده از 
فعالیت لنفوســیت های B مورد تأییــد قرار گرفت. بیماری 
لوپوس یا SLE یک بیماری پیچیده خود ایمن اســت که 
عائــم بالینی متفاوتی دارد. در بیماری SLE انواع مختلف 
اتو آنتی بادی ها تولید می شود که این آنتی بادی های خودی 
با آنتی ژن های خودی تشــکیل کمپلکس ایمنی می دهند 
رســوب کمپلکس های ایمنی در عروق ارگان های مختلف 
منجر به عملکرد نامناســب ارگان هــا و ایجاد عائم بالینی 
مختلف می شــود. وجود عائم بالینی پیچیــده و متفاوت 
در بیماری SLE تعریف و تشــخیص بیمــاری را تا حدی 
مشکل کرده اســت. عائم تیپیک و معیارهای کلی جهت 
تشــخیص بیماری SLE در جدول یک آمده اســت. وجود 
معیارهای طبقه بندی شــده به عنوان معیارهای ورودی در 
کلینیک و مطالعات تحقیقاتی حائز اهمیت است. معیارهای 
طبقه بندی شــده ای که توسط انجمن روماتولوژیست های 
 American College of Rheumatology آمریکایــی 
(ACR) مورد بررســی قرار گرفته است در حال حاضر به 

صورت جهانی قابل ارجاع اســت. در ارتبــاط با معیارهای 
ACR متعاقباً بحث خواهد شد.

 مروری بر معیارهای آزمایشگاهی و کلینیکی 
در تشخیص بیماری سیستمیک لوپوس اریتماتوز

دکتر فاطمه نصری  
دکترای تخصصی ایمونولوژی، دانشکده پیراپزشکی شیراز

دکتر صدیقه شریف زاده  
دکترای علوم آزمایشــگاهی، دکترای تخصصی ایمونولوژی، استاد 
دانشکده پیراپزشکی شیراز، مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص 

آزمایشگاه
sharifsd@sums.ac.ir
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SLE جدول یک- معیارهای کلی جهت تشخیص بیماری
توضیحاتمعیارها

Anti- nuclear antibodies (ANA)
تیتر ANA  بر روی سلول های HEP-2 با استفاده از میکروسکوپ 

ایمونوفلورسانس
دمای بیشتر از تب

شمارش گلبول های سفید کمتر از لکوپنی

موارد نشان دهنده همولیز شامل افزایش رتیکولوسیت ها، کاهش هاپتوگلوبین همولیز خود ایمنی
افزایش بیلی روبین غیرمستقیم، افزایش LDH، تست کومبس مثبت

تغییر در هوشیاری، کاهش توانایی جهت تمرکز، عائم عدم هوشیاری و هذیان
کاهش حافظه. این عائم در کمتر از دو روز اتفاق می افتد.

زخم های دهانی به وسیله پزشک تشخیص داده می شود.زخم های دهانی

زخم های شبیه سوریازیس توسط پزشک دیده می شود که اگر بیوپسی لوپوس پوستی و یا لوپوس دیسکوئید
پوست بررسی شود تغییرات تیپیکال بایستی مشاهده شود.

malar rash یا rash پروانه ای روی صورت دیده می شود.لوپوس پوستی حاد

تصویرهای گرفته شده با CT SCAN و MRI دال بر افیوژن قلبی و ریویافیوژن قلبی و ریوی
سفت شدن مفاصل در صبحگاه و تورم یک یا دو مفصلدرگیری مفاصل

اندازه گیری پروتئینی در ادرار 24 ساعته بیشتر از gr 0.5پروتئینوری
رسوب کمپلکس های ایمنی در سلول های اپیتلیال و اندوتلیاللوپوس نفریت

 آنتی بادی بر علیه کاردیولیپین، گلیکوپروتئین B2 وآنتی بادی بر علیه فسفولیپیدها
 lupus anticoagulant مثبت شود.

Low C3 and low C4C4 و C3 سطوح کاهش یافته اجزاء کمپلمان

Anti- ds DNA or anti- sm antibodies
 %90 ،SLE جهت تشخیص anti- sm antibodies و Anti- ds DNA

اختصاصیت دارد.

بــا توجه به اینکه بیماری SLE یــک بیماری خود ایمن 
است در اینجا بیشتر در ارتباط با یافته های ایمونولوژیکال و 

سرولوژیکال مربوط به بیماری صحبت می کنیم.

 مشــخصات کلینیکال و سرولوژیکال جهت  �
SLE تشخیص بیماری

 از جمله اتو آنتی بادی هایی که در بیماری لوپوس حائز 
اهمیت اســت anti-nuclear antibody(ANA) است که 

در 95% از بیماران مشکوک به بیماری لوپوس حضور دارند. 
اگر تست ANA منفی باشد احتمال اینکه از نظر کلینیکی 
فرد به عنوان بیمار SLE در نظر گرفته شود بسیار کم است. 
قابل ذکر است که ANA در 5% از بزرگساان مثبت است. 
مثبت بودن این تســت بدون در نظــر گرفتن عائم بالینی 

ارزش تشخیصی باایی ندارد.
  anti-double s  tranded DNA از دیگر اتوآنتی بادی هــا 
(dsDNA) وanti-smith (sm) آنتی بادی ها هستند، که این 
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آنتــی بادی ها اختصاصیت بســیار باایی جهت تشــخیص 
بیماری SLE دارند.

ماننــد  دیگــر  بادی هــای  آنتــی  اتــو  حضــور   
  anti-ribonucleoprotein (RNP)و anti-Ro(SSA)، anti-La(SSB)

جهت تشــخیص بیمــاری SLE از اختصاصیــت کمتری 
برخوردار است زیرا این اتو آنتی بادی ها در بیماری های خود 
 ایمــن دیگر هــم دیده مــی شــوند. اتو آنتــی بادی های
بیمــاری بــا  قــوی  ارتبــاط   ،anti-La و   anti-Ro   

 primary Sjogren’s syndrome (primary SS) دارد. 

اگــر چه حضور این اتو آنتی بادی هــا در بیماران لوپوس با 
مشــکات پوســتی )subacute cutaneous lupus( نیز 
دیده شــده اســت. عاوه بر این، در نوزادان متولد شده از 
مادران anti-Ro و anti-La مثبت، سندرم لوپوس نوزادی 
Congenital Heart Block(CHB) مشاهده شده است. 

 Mixed Connective بیشتر با anti-RNP آنتی بادی های
Tissue Disease (MCTD) مرتبط است.

 از آنجایی که بیماری SLE و anti- phospholipid syndrome (APS) با 
 SLE ممکن است در بیماری APS هم هم پوشانی دارند و
ایجاد شــود، بررســی اتو آنتی بادی بر علیه فسفولیپیدها 
)aPLs( در تمام بیماران لوپوس بایستی لحاظ شود، به ویژه 
در زنــان با بارداری ســخت که ســابقه عائــم ترومبوز را 
داشته اند. تســت های تاییدی جهت تشخیص APS شامل 

 مثبت شدن lipid anticoagulant (LA)، anti-cardiolipin(IgG,IgM) و
  anti-β2 glycoprotein-1 (IgG,IgM)در دو زمان متفاوت با فاصله 
زمانی 12 هفته از یکدیگر می باشــد. از بین این ســه تست 
 APS از اختصاصیــت باایــی جهت تشــخیص LA tes  t

برخوردار است و افرادی که هر سه تست مربوط به پروفایل 
aPL آن ها مثبت بوده اســت در خطر باای ایجاد ترومبوز 

بعد از 10 سال بوده اند.
 در بیماران لوپوس سطوح پایین اجزاء کمپلمان شامل 
C3 و C4 دیده می شــود که این کاهــش به دلیل مصرف 

کمپلمان به وســیله کمپلکس های ایمنی می باشد. سطوح 
پایین کمپلمان در تشــخیص بیمــاری SLE حائز اهمیت 

می باشد.
 بــا توجه بــه مطالبی که در باا به آن اشــاره شــد تنها 
معیارهای ایمونولوژیکال جهت تشخیص بیماری کافی نیست 
و مجموعه ای از یافته های ایمونولوژیک و بالینی در تشخیص 
بیماری لوپوس اهمیت دارند. همین طور که قبل تر به آن اشاره 
شــد از معیارهای ACR طبق به روز رسانی 1982 به صورت 
جهانی جهت تشخیص بیماری SLE استفاده می شود که در 
جــدول دو به یازده معیاری که مد نظر روماتولوژیســت های 
آمریکایی اســت به آن اشاره شده اســت. از 11 معیاری که 
توســط ACR در نظر گرفته شــده اند اگر 4 معیار در بیمار 

وجود داشته باشد دال بر وجود بیماری SLE است.
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جدول دو- معیارهای ACR جهت طبقه بندی بیماری SLE طبق به روز رسانی 1982
تعریفمعیارها

قرمزی ثابت صاف یا متورم بیشتر در اطراف بینی و روی گونه ها )راش پروانه ای(راش پروانه ای
لکه های قرمز رنگی که شبیه زخم های سوریازیس می باشد. اسکارهای آتروفی شده هم دیده می شود.راش دیسکوئید
راش های پوستی باعث ایجاد حساسیت به نور خورشید می شود.حساسیت به نور

زخم دهانی یا بینی که بدون درد است و توسط پزشک مشاهده می شود.زخم دهانی
درگیری یک یا دو مفصل که به وسیله تورم و افیوژن مشخص می شود.التهاب مفاصل

افیوژن پلورال و پری کارد که توسط پزشک بررسی می شود.التهاب پرده ریه و قلب
دفع پروتئینی از طریق ادرار بیشتر از gr 0.5 در روز و یا دفع پروتئین معادل 3+اختاات کلیوی
تشنج و psychosis که توسط پزشک تشخیص داده می شود.اختاات عصبی

افزایش رتیکولویست ها، لکوپنی کمتر از mm3 4000اختاات خونی
100/000 mm3 1500 ترومبوسیتوپنی کمتر از mm3 لنفوپتی کمتر از 

مثبت بودن anti- sm ،anti-ds DNA و همچنین مثبت بودن aplsاختاات خونی
ANA.مثبت تلقی می شود ANA-HEP2 تیتر بااتر از 1:80 در تست

طبق آخرین به روز رسانی که انجمن روماتولوژیست های 
آمریکایی در ســال 2019 منتشــر کرده اند و در جدول سه 
به آن اشــاره شده اســت، اگر تیتر ANA-HEp-2 بیشتر 
از 1:80 باشــد این تیتر به عنوان تیتر مثبت و معیار ورودی 
جهت تشخیص بیماری SLE محسوب می شود. در غیر این 
صورت، اگر بیماری ANA-HEp-2 منفی داشته باشد جهت 
تشخیص بیماری SLE وارد طبقه بندی معیارهای تکمیلی 
جهت تشــخیص قطعی بیماری SLE نمی شــود. بنابراین 
ANA-HEp-2 جهت ورود به طبقه بندی تکمیلی مربوط 

به تشخیص بیماری SLE ضروری است. معیارهای تکمیلی 
طبق جدول شــماره سه به دو حوزه بالینی و ایمونولوژیکال 
تقســیم بندی می شــوند. اختاات هماتولوژی، اعصاب و 
روان، پوســتی، مفصلی و کلیوی در حوزه یافته های بالینی 
قرار دارند که بســته به اهمیت یافته های بالینی بیشــترین 
یــا کمترین درجه را به خود اختصــاص می دهند. به عنوان 

مثال یافته های مربوط به بیوپســی کلیوی بیشترین درجه 
 (score=8 or10)و یافته های مانند تب و زخم های دهانی 

کمتریــن درجه(score= 2)  را دارند. طبق جدول شــماره 
3 آنتی بادی بر علیه فســفو لیپیدها، اجزاء هسته و کاهش 
سطح کمپلمان C3 و C4 در حوزه یافته های ایمونولوژیکال 
قرار می گیرند که بیشــترین درجــه مربوط به آنتی بادی بر 
 علیــه DNA دو رشــته ای و آنتی بادی بــر علیه آنتی ژن

 Smith (score= 6) می باشــد. کمتریــن درجــه اهمیت 

  (score=2)مربوط به آنتی بــادی بر علیه فســفولیپیدها
می باشــد. با توجه به توضیحات داده شده، طبق آخرین به 
روز رســانی که توسط انجمن روماتولوژیست های آمریکایی 
در ســال 2019 انجام گرفته اســت، اگر مجموع یافته های 
بالینی و ایمونولوژیکال فردی معادل یا بیشــتر از درجه 10 
(score=10 or >10) شود به طور قطع فرد به عنوان بیمار 

SLE در نظر گرفته می شود.



13
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1401- شماره 55

 )ACR( توسط انجمن روماتولوژیست های آمریکایی SLE جدول سه- آخرین به روز رسانی که جهت تشخیص بیماری
در سال 2019 انجام گرفته شده است.

HEp-2 شناسایی تیتر آنتی بادی بر علیه اجزاء هسته بیشتر و مساوی 1/80 بر روی سلول های 

اگر آنتی بادی بر علیه اجزاء هسته ای وجود داشته باشد به عنوان بیماری لوپوس طبقه بندی می شود و معیارهای تکمیلی در 
نظر گرفته می شود. در صورتی که آنتی بادی بر علیه اجزاء هسته وجود نداشته باشد وجود بیماری لوپوس رد خواهد شد.

طبقه بندی بیماری لوپوس حداقل به یک معیار بالینی نیاز دارد و مجموع درجات بایستی 10 یا بیشتر از 10 شود. در هر حوزه 
فقط بااترین درجه در شمارش کل در نظر گرفته می شود.

حوزه بالینی و معیارهاوزن دهیحوزه ایمنی شناسی و معیارهاوزن دهی

2

Antiphospholipid antibodies
Anti- cardiolipin antibodies OR

Anti- 2 GP1 antibodies Or
Lupus anticoagulant

تب مداوم2

3
4

Complement proteins

Low C3 OR low C4

Low C3 AND low C4

3
4
4

خونی
لکوپنی

ترومبوسیتوپنی
همولیز خود ایمن

6

SLE- speciic antibodies

Ant- ds DNA antibody * OR

Anti- Smith antibody

2
3
5

عصب و روان
هذیان

پسایکوز
تشنج

2
2
4

پوستی- مخاطی
کچلی بدون اسکار
زخم های دهانی

لوپوس پوستی تحت حاد و یا لوپوس دیسکوئید

5
6

سروزی
افیوژن قلبی- ریوی

6
عضانی

درگیری مفاصل

4
8

10

کلیوی
  0.5g/24h < پروتئینوری 
بیوپسی کلیوی  درجه دو یا چهار

لوپوس نفریت
بیوپسی کلیوی درجه سه یا پنج

لوپوس نفریت
مجموع درجات:

اگر بیمار معیار ورودی را داشته باشد و مجموع درجات بیشتر و یا مساوی 10 شود به عنوان بیماری لوپوس در نظر گرفته می شود.
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مقایســه دو روش ELISA و ANA-IFA در  �
SLE تشخیص بیماری

دو روش اصلــی جهت ارزیابــی ANA، ANA-IFA و 
تکنیک ELISA می باشد.

تست ANA-IFA در حال حاضر به عنوان تست طایی 
)gold s  tandard( جهــت ارزیابــی ANA در کلینیــک 
اســتفاده می شود و انجمن روماتولوژیســت های اروپایی و 
آمریکایی تســت ANA-IFA را به عنــوان تکنیک اصلی 
در تشــخیص بیمــاری SLE در نظــر گرفته انــد. در این 
تکنیک می تــوان 30 نوع متفاوت آنتی ژن های هســته ای 
و سیتوپاســمی را با استفاده از ســلول HEp-2 به عنوان 
سوبسترا، شناسایی کرد. نتایج تست ANA-IFA براساس 
چهار الگــوی Homogenous، speckled، nucleolar و 

centromere گزارش می شود.

تست ANA- IFA حساسیت باا و اختصاصیت پایینی 
دارد به همین دلیل جهت باا بردن اختصاصیت تیتر  در 
ANA-IFA به عنوان مثبت تلقی می شود به این دلیل که 

تیتــر  در 30-25 درصد افراد ســالم مثبت اســت و این 
صد  ر با افزایش ســن افراد، افزایــش می یابد. تیتر  به د

عنوان cut of جهت باا بردن اختصاصیت تســت در نظر 
گرفته می شــود. اهمیت بالینی تســت ANA-IFA با باا 
رفتن تیتــر افزایش می یابد و عاوه بر ایــن باا رفتن تیتر 
شــانس شناســایی اتو آنتی ژن های اختصاصی را افزایش 

می دهد.
تســت ANA - IFA  با وجود حساســیت باایی که در 
شناســایی اتو آنتی ژن ها دارد اما با یک سری محدودیت ها 
نظیر زمان بر بودن تست و همچنین روش طوانی انجام کار 
رو به رو است. از همه مهم تر نحوه دقیق گزارش اسایدهای 
ایمونوفلورســانس بستگی به مهارت تکنســین آزمایشگاه 
دارد. در دو دهه اخیر، جهت انجام تســت ANA، به منظور 
ســهولت کار و ذخیره زمان از تکنیک ELISA اســتفاده 
می شــود. با این وجود گزارش های اخیر نشان داده است که 
تکنیک ELISA در مقایسه با ایمونوفلورسانس غیرمستقیم 

از حساسیت پایین تری برخوردار است.
البتــه این نکته حائز اهمیت اســت کــه کیت های اایزا 

متفــاوت از شــرکت های ســازنده مختلــف، از درجــات 
حساســیت و اختصاصیــت متفاوتی برخوردار هســتند که 
بعضــی از کیت های اایــزا از نظر صحت قابل مقایســه با 
 IFA و یــا حتی اختصاصیت و حساســیت بااتری از IFA

 دارنــد. بنابراین مطالعــات اخیر پیشــنهاد می کنند که از
 ANA- ELISA جهت Screen بیماران مشکوک به بیماری 
 SLE استفاده شود و جهت تأیید صحت نتایج ELISA از تست 

ANA- IFA جهــت باا بودن حساســیت و اختصاصیت 

استفاده شود.
 عــاوه بر ایــن مطالعــات نشــان داده که حساســیت

 ANA-IFA بســتگی به نوع بیماری اتو ایمیون دارد زیرا 
کــه در بیماری های اتو ایمیون مختلف تعداد و نوع اتو آنتی 
بادی هــا کامًا متفاوت اســت. به عنوان مثال حساســیت 
ANA-IFA برای تشخیص بیماری SLE، 93 درصد است 

در صورتی که حساسیت این تست جهت تشخیص بیماری 
اســکرودرما 84 درصد می باشد و این حساسیت برای دیگر 
بیماری ها Connective tissue diseases (CTD) از 40 

درصد تا 64 درصد متغیر است.
دلیل ایــن که تســت ANA-IFA در تشــخیص بیماری 
SLE حساســیت بااتــری دارد این اســت کــه در بیماری 

 ds-DNA، RO، آنتی ژن های هســته ای زیــادی مانند SLE

RNP، Rip-P و Sm درگیر هســتند و بر علیه پنل آنتی ژنی 

 ذکــر شــده اتو آنتی بــادی تولید می شــود در حالــی که در
 Connective tissue diseases دیگــر ماننــد شــوگرن و 
اسکلرودرما بر علیه یک یا دو اتو آنتی ژن، آنتی بادی وجود دارد.

با توجه به دایل فوق یعنی تولید فراوان اتو آنتی بادی ها 
در بیماری SLE و بیان باای اتو آنتی ژن ها در این بیماری 
 ANA-IFA انجمن روماتولوژیست های آمریکایی از تست
به عنوان تســت Screen جهت تشخیص بیماران مشکوک 
به SLE اســتفاده می کنند. نتیجه کلی این است که طبق 
آخرین به روز رسانی که توسط انجمن روماتولوژیست های 
 ANA اروپایی و آمریکایی انجام گرفته است جهت ارزیابی
در بیماران SLE اگر از تکنیک ELISA اســتفاده می شود 
بایســتی با تســت ANA-IFA جهت تعیین نوع اتو آنتی 

ژن ها و همچنین الگوی فلورسانس تأیید شود.
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خاصه �
بخش دیگــری از عفونت هــای قارچی دســتگاه تنفس 
بــه میکوزهای اندمیک مربوط می شــود کــه در اثر عوامل 
قارچی موســوم به قارچ های دیمورفیــک به وجود می آیند. 
این میکوزها شامل کوکســیدیوئیدومایکوز، باستومایکوز، 
و  اسپوروتریکوز  هیستوپاسموز،  پاراکوکسیدیوئیدومایکوز، 
پنی ســیلیوز می باشــند. میکوزهای ناشی از عوامل فرصت 
طلب بیماریزای دیگری مثــل کریپتوکوکوس نئوفرمنس، 
کاندیــدا و تریکوســپورون نیــز در اینجا مرور می شــوند. 
)هیستوپاســموز در بخــش قبلی مورد بحــث قرار گرفته 

است(.
ریوی  آزمایشگاهی کوکسیدیوئیدومایکوز  برای تشخیص 
نمونه اواژ برونکوآلوئار، بیوپســی از نــدول داخل جلدی 
و نمونه هــای بیوپســی ترانس برونشــیال بــرای آزمایش 
میکروسکوپی، مطالعه سیتولوژیک و کشت مناسب هستند. 
مایع مغزی- نخاعی و بیوپسی از بافت های دیگر عفونی شده 
با کوکســیدیوئیدس ایمیتیس نیز به منظور بررســی عامل 
عفونت مورد آزمایش قرار می گیرند. نمونه ها باید در لوله های 
کشت به عوض پلیت کشــت داده شوند. کوکسیدیوئیدس 
ایمیتیس بر روی محیط های کشــت معمولی به راحتی در 
دمای 25 تا 30 درجه ســانتیگراد در طول یک هفته رشد 

می کند.

در مــورد باســتومایکوزیس، نمونه هــای خلــط، مایع 
اواژ برونشــیال یــا بیوپســی ریه برای کشــت و آزمایش 
میکروســکوپی مورد بررسی قرار می گیرند. نمونه های خلط 
مربــوط به بیماران با انفیلتراهای ریوی مزمن مشــکوک به 
بیماری های نئوپاستیک که برای بررسی های سیتولوژیک 
از نظر شناسایی سلول های بدخیم فرستاده می شوند ممکن 
است ســلول های مخمری باستومایســس درماتیتیدیس 
را نشــان دهند. نمونه های بیوپســی ریه ممکن است یک 
واکنش پیوگرانولوماتوز با فیبروز برجســته را نشــان دهند. 
هایپرپازی ســودواپیتلیوماتوز و واکنش دسموپاســتیک 
باســتومایکوزیس ریوی ممکن است شــبیه کارسینومای 
اسکواموس ســل برونکوژنیک باشــد مگر اینکه در چنین 
بافت هایــی از رنــگ آمیزی های اختصاصی بــرای قارچ ها 
استفاده شــود. رنگ های مرسوم مانند هماتوکسیلن-ائوزین 
ممکن اســت حضور ارگانیســم ها را آشــکار نکنند. حضور 
لزیون های استخوانی همراه می تواند به تشخیص اشتباهی 
کارســینومای اســکواموس سل ریه با متاســتازهای ریوی 
استخوانی منجر شود مگر آن که از تکنیک های کشت و رنگ 
آمیزی های اختصاصی استفاده شده باشد. آزمایش مستقیم 
از نمونــه خلط، اگســوداها و بافت ها به کمــک کالکوفلور 
ســفید و پتاس می تواند سلول های مخمری باستومایسس 
درماتیتیدیس را نشان دهند. سلول های مخمری به صورت 

عفونت های قارچی مجاری تنفسی

دکتر محمد قهری  
دکترای علوم آزمایشگاهی، Ph.D قارچ شناسی

استادیار دانشگاه امام حسین )ع(
ghahri14@gmail.com
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منفــرد جوانه می زننــد و محل اتصال بین جوانه و ســلول 
مادری پهن و عریض اســت. بافت های عفونی شــده که با 
GMS رنگ آمیزی می شــوند ویژگی فوق را در سلول های 
مخمری به خوبی نشان می دهند. در نمونه های سیتولوژیک 
خلــط که با تکنیک پاپانیکوائو رنگ آمیزی شــده و اغلب 
به منظور رد کردن کانســر اولیه ریــوی مورد آزمایش قرار 
گرفته اند نیز ســلول های مخمری باستومایسس در صورت 

وجود مورد شناسایی قرار می گیرند.
پاراکوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی با آزمایش مستقیم 
میکروســکوپی از خلــط یــا نمونــه اواژ برونکوآلوئــار، 
تراشــه های زخم هــای جلــدی مخاطی مورد شناســایی 
قرار می گیرد. فرم مشــخصه مورفولوژیــک حالت مخمری 
پاراکوکســیدیوئیدس به شکل "سکان کشــتی" با دیواره 
ضخیم می باشــد که در نمونه های بیوپســی بافتی نیز قابل 
تشــخیص اســت. حضور جوانه های متعدد این مخمر را از 
کریپتوکــوس نئوفرمنس و باستومایســس درماتیتیدیس 
متمایز می کند. آزمایش هیستوپاتولوژیک بافت های عفونی 
شده با پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس که با تکنیک های 
هماتوکسیلن- ائوزین یا PAS یا GMS رنگ آمیزی شده اند 
یک فرآیند پیوگرانولوماتوز با انفیلتراسیون پلی مرفونوکلئرها، 
ســلول های منونوکلئر، ماکروفاژها و ســلول های غول چند 

هسته ای را نشان می دهند.
تشخیص پنی سیلیوز مارنفئی به وسیله بررسی گسترش 
مســتقیم میکروسکوپی و کشــت از لزیون های نکروتیک 
ناف دار به آســانی میسر است. نمونه های دیگر که می توانند 
مورد بررسی قرار گیرند شامل آسپیره های مغز استخوان و 
یا عقده های لنفاوی محیطی می باشند. روش های تشخیصی 
فــوق به روش های تهاجمی دیگر نظیــر اواژ برونکوآلوئار 

ترجیح داده می شوند.
اســپوروتریکوزیس ریوی عمدتاً در مردان مسن تر با یک 
پنمونی حفره دار مزمن نوعاً در لوب فوقانی دیده می شــود. 
بیماران ممکن اســت همچنین دارای تاریخچه ای از ســوء 
مصرف الکل یا دیابت ملیتوس داشــته باشند که سپس به 
آن یک آســیب نامحسوس سیستم ایمنی اضافه شده باشد. 
تظاهرات اولیه اســپوروتریکوزیس ریوی شــامل سرفه های 
شــدید، تب، کاهش وزن، آنورکسی، دیس پنه و هموپتیزی 

اســت. کلسیفیکاســیون و لنفادنوپاتی ناف ریه غیر معمول 
اســت. تشــخیص از طریق اواژ برونکوآلوئار و یا به وسیله 
بیوپسی بنا می شود. کشت های خون معمواً منفی هستند.

در کریپتوکوکوزیــس ریوی کشــت های خــون، مایع 
مغزی نخاعی، BAL و بیوپســی از نمونه های پوست به 
تشــخیص کریپتوکوکوزیس کمک می کننــد. تیترهای 
آنتی ژن کریپتوکوکال در نمونه های ســرم و مایع مغزی 
نخاعی نوعاً به ســطوحی بااتــر از یک هزارم )1:1000( 
افزایش می یابند. آشــکار ســازی ارگانیسم در نمونه های 
بیوپسی می تواند به وســیله رنگ آمیزی با موسیکارمین 

یا آلسین بلو انجام شود.
در کاندیدیازیــس ریوی بیوپســی از بافت ریــه تنها راه 
تشــخیص قابل اطمینــان در بیماران مبتا اســت. حضور 
گونه هــای کاندیــدا در نمونه های BAL بیمــاران دارای 
انفیلتراهــای ریوی بــه طور کافی غیر اختصاصی اســت و 

بنابراین به تشخیص قطعی کمک نمی کند.
تریکوســپورونوزیس ریوی و منتشره ناشایع است اما در 
بیماران گرانولوســیتوپنیک و دریافت کننــدگان داروهای 
عفونت های مهلکی هســتند.  غالبــاً  کورتیکوســتروئیدی 
تظاهــرات کلینیکی به وســیله فونژمی مقــاوم به درمان، 
فونگوریــا، اختال عملکــرد کلیوی، لزیون های پوســتی، 
کوریورتینیت و پنومونی مشــخص می شــود. انفیلتراهای 
ریوی پنومونی تریکوسپورون شامل برونکوپنومونی ناشی از 
آسپیراســیون از یک منبع اوروفارنژیال یا چندین انفیلترای 
ریوی ندوار ناشی از انتشــار هماتوژنوس است. نمونه های 
بیوپسی لزیون های جلدی عموماً آرتروکونیدی های تیپیک، 
باستوکونیدی، سودوهایفی، هایفی حقیقی و تهاجم عروقی 

را نشان می دهند.
تست سرمی اتکس آگلوتیناسیون کریپتوکوکی معمواً 
مثبت اســت به دلیل این که آنتی ژن های مشترک و مشابه 
مابین تریکوســپورون بیژلــی و کریپتوکوکوس نئوفرمنس 
وجود دارد و در نتیجه واکنش متقاطع حاصله موجب پاسخ 

مثبت در این تست می شود.
بیماری های  ریه،  قارچــی  عفونت های  کلیدی:  کلمات 
عفونی دســتگاه تنفســی، عفونت های سیستمیک قارچی، 

عفونت های مهاجم قارچی
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کوکسیدیوئیدومایکوزیس ریوی �
انســیدانس کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی در نواحی 
آندمیــک بیمــاری در ایاات متحــده به علــت تغییرات 
آب و هوایــی افزایــش یافتــه اســت. تظاهــرات بالینی 
کوکســیدیوئیدومایکوزیس به سه گروه عمومی طبقه بندی 
می شــود: 1- عفونت اولیه ریوی که معمــواً خود محدود 
 شــونده اســت، 2- عوارض مربــوط به گرفتــاری ریوی و

 3- بیماری خارج ریوی.
عفونت های اولیه در میزبانان دارای سیستم ایمنی نرمال 
معمواً بدون اســتفاده از داروهای ضــد قارچی روند بهبود 
یابنــده ای دارند. حضور اریتم ندوزوم در یک بیمار با ایمنی 
شایســته مبتا به کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی نشان 
دهنده پاســخ مطلوب میزبان و پیش آگهی خوب اســت. 
عفونــت اولیه ریوی بــه ویژه در بیمــاران دارای اختاات 
سیستم ایمنی ممکن است به یکی از چند عارضه زیر منجر 
شــود: ندول های ریوی، حفره های با دیواره نازک، پنومونی 

پیشرفته، پیوپنموتوراکس و فیستول های برونکوپلورال.
جمعیت های خاصی از بیماران که در ایمنی سلولی خود 
نقــص دارند )مانند افراد مبتا بــه ایدز و دریافت کنندگان 
کورتیکوستروئیدها( نســبت به پنومونی پیشرونده، پنمونی 
کمپلیکه شده و نیز نسبت به انتشار عفونت بسیار حساس تر 
هستند. تظاهرات حاد کوکســیدیوئیدومایکوزیس با نشانه 
شوک سپتیک در بیماران با ایمنی شایسته نیز گزارش شده 
است. انتشــار به نواحی خارج از ریه ممکن است به صورت 
عفونت جلدی و بافت نرم، اســتئومیلیت، آرتریت و مننژیت 
دیده شود. نمونه اواژ برونکوآلوئار، بیوپسی از ندول داخل 
جلدی و نمونه های بیوپسی ترانس برونشیال ممکن است به 
آزمایشگاه میکروب شناسی به منظور آزمایش میکروسکوپی، 
مطالعه سیتولوژیک و کشت ارسال شود. مایع مغزی-نخاعی 
و بیوپسی از بافت های دیگر عفونی شده با کوکسیدیوئیدس 
ایمیتیس به همان حالت انجام می شــود. به علت خطرناک 
بودن کار با کشــت های حالت میســلیال کوکسیدیوئیدس 
ایمیتیس به عوض آن آزمایش مســتقیم با خلط، اگسوداها 
و بافت قویاً توصیه می شود. اسفرول های بالغ دارای دیواره 
ضخیم و معمــواً به قطر 20 تا 60 میکرون هســتند و به 
راحتی در آزمایش ام تهیه شده با پتاس یا کالکوفلور سفید 

شناسایی می شــوند. اندوســپورها به ابعاد 2 تا 4 میکرون 
نیز درون اســفرول های دســت نخورده و یا تازه پاره شده 
قابل مشاهده هستند. هایفی ها ممکن است در لزیون های 
گرانولوماتوز و حفره دار مزمن کوکســیدیوئیدومایکوزیس 
ریوی یا در فضای پلــورال که محتوای گاز کربنیک پائینی 
دارند رشد کنند. به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه، 
آزمایش کشت روی ام )اساید کالچر( نباید در ایزوله های 
مشــکوک به کوکســیدیوئیدس ایمیتیس انجام شود. اگر 
اســفرول های کوکســیدیوئیدس ایمیتیس با آزمایش ام 
مرطوب قابل تشــخیص نباشــند، نمونه ها باید در لوله های 
کشت به عوض پلیت کشــت داده شوند. کوکسیدیوئیدس 
ایمیتیس بر روی محیط های کشــت معمولی به راحتی در 
دمای 25 تا 30 درجه ســانتیگراد در طول یک هفته رشد 
می کنــد. کلنی حالت پنبه ای به رنگ نخودی یا شــتری تا 
زرد رنگ و یا خرمایی می باشــد که از هیف های شــفاف و 
واجد دیواره های عرضی به همراه آرتروکونیدی تشکیل شده 
است. آرتروکونیدی های کوکســیدیوئیدس ایمیتیس بدواً 
در انشــعابات جانبی هایفی رشــد می کنند و دارای دیواره 
ضخیم هســتند. ســلول های آرتروکونیدیا بشکه ای شکل و 
به ابعــاد 2 تا 4 در 3 تا 6 میکرون می باشــند و به صورت 
متناوب با ســلول های مجــاور خالی با دیــواره نازک قرار 
می گیرند. تبدیل فرم کپکی )میســلیال( کوکسیدیوئیدس 
ایمیتیس به فرم بافتی به صورت روتین در آزمایشــگاه های 
میکروبیولوژی بالینی انجام نمی شــود. تشــخیص ســریع 
کوکسیدیوئیدومایکوزیس با کمک یک پروب DNA مربوط 
به RNA ریبوزومال انجام می شود. به طریقه هیستولوژیک 
کوکسیدیوئیدومایکوزیس به صورت یک پاسخ التهابی متغیر 
که از یک پاســخ پیوژنیک حاد تا یک واکنش گرانولوماتوز 
مزمن متفاوت است مشــخص می شود. این تنوع و اختاف 
ممکن اســت مربوط به یک واکنش التهابی حاد نســبت به 
اندوســپورها بعد از آزاد شدن از درون اسفرول ها )یا بعد از 
پاره شــدن اسفرول ها( باشد. در مقابل اسفرول های دست 
نخورده یک پاسخ گرانولوماتوز مشاهده می شود. در بیمارانی 
که ســیر عفونت آن ها خوب شده اسفرول ها در بافت آن ها 
به شکل پراکنده هستند اما در طول بیماری پیشرونده بسیار 
فراوان هســتند. اســفرول های مربوط به این قارچ در بافت 
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با کمک رنگ آمیزی های هماتوکســیلن- ائوزین، GMS و 
PAS به آسانی شناسایی می شوند. در بیماران با سطح ایمنی 

شایسته مبتا به کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی خود به 
خود محدود شــونده درمان ضد قارچی انجام نمی شود بلکه 
این گروه از بیماران تنها ازم است که تحت نظر قرار گیرند. 
در ســوی دیگر بیماران با هر فرم از ســرکوبگری سیستم 
ایمنی و یا ناتوانی به صــورت محتاطانه درمان ضد قارچی 
را نیاز دارند. پیدایش آزول های جدید شــامل کتوکونازول، 
ایتراکونازول و فلوکونازول موجب گردید تا طیف بیشــتری 
از بیماران مبتا به کوکسیدیوئیدومایکوزیس درمان شوند. 
از ایــن داروهای جدیــد می توان بــرای مدت های طوانی 
بدون آن که عوارض ســمیت آمفوتریســین B را داشــته 
باشــند اســتفاده کرد اما متاســفانه عود عفونت بعد از هر 
یک از این درمان های دارویی شــایع اســت. در یک سری 
از این بیماران با تســت های منفی پوستی کوکسیدیوئیدین 
 و افزایش تیتر فیکساســیون کمپلمان بیشــتر یا مساوی با 
256: 1 مربوط بوده اســت. به تازگی نشــان داده شده که 
در 40 بیمــار مبتا بــه کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی 
فلوکونازول تنها به میزان 55% مؤثر بوده است. آمفوتریسین 
B برای درمان کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی پیشرونده 
در بیماران مبتا به ایدز و در سایر بیماران دارای اختاات 
سیســتم ایمنی به کار می رود. اطاعات و تجربیات مربوط 
به درمان کوکســیدیوئیدومایکوزیس ریوی با اســتفاده از 

فرمواسیون های لیپیدی آمفوتریسین B اندک است.

 اسفرول و اندوسپورهای کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
  رنگ آمیزی نقره

اسفرول محتوی اندوسپورهای فراوان

آرتروسپورهای فاز میسلیال در کوکسیدیوئیدس ایمیتیس

باستومایکوزیس ریوی �
تظاهرات عفونت با باستومایسس درماتیتیدیس ناثابت و 
متغیر اســت طوری که به فرم های بدون عامت، فرم شبه 
آنفلوآنزا، خود به خود محدود شــونده، پنومونی لوکالیزه در 
بیماران با ایمنی شایســته، فرم تحت حاد تا مزمن تنفسی، 
عفونت فولمینانت با سندرم دیسترس تنفسی بالغین ممکن 
اســت دیده شود. انفیلتراهای باستومایکوزیس تنفسی غیر 
اختصاصی بوده و به صورت یک ســفت شدگی سگمنتال یا 
برونکوپنومونی ظاهر می شوند. این لزیون ها در بیمارانی که 
سیستم ایمنی مختل شده ای ندارند ممکن است تا چندین 
ماه باقی بمانند و به پنومونی مزمن یا نئوپاسم ریوی منجر 
شــوند. یک زیر مجموعه از بیماران ممکن اســت یک دوره 
فولمینانت باســتومایکوزیس ریوی بــا درگیری چند لوبی 
منتشــر )دیفیوز( با کارکرد تنفسی به شدت وخیم را نشان 
دهند به طوری که اغلب پشتیبانی )حمایت( تهویه مکانیکی 
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ضروری می شود. مرگ و میر این دسته از بیماران در صورت 
تأخیــر در اقدامات درمانی باا اســت. در طرف دیگر طیف 
بالینی، باستومایکوزیس پیشــرونده مزمن ممکن است با 
انتشــار به یک یا چند ارگان دیگر پیچیده تر شــود. چنین 
ارگان هایــی در بیماران دارای اختال در سیســتم ایمنی 
معمواً شامل پوســت، مجاری ادراری تناسلی، استخوان و 
سیستم اعصاب مرکزی می باشــند. ضایعات پوستی همراه 
ممکن اســت به شکل زخمی شونده )اولسراتیو( و یا زگیلی 
شــکل )وروکوز( باشــند و شــبیه به عفونت های مزمن یا 
کانسر پوست شوند. در نمونه های بیوپسی شده هایپرپازی 
ســودواپیتلیوماتوز، آکانتوزیس و آبسه های داخل اپیدرم و 
درم )اینترا اپیدرمال و درمال( که حاوی باستوکونیدی های 
باستومایسس درماتیتیدیس است مورد توجه قرار می گیرد. 
در یک سوم بیماران مبتا به باستومایکوزیس استئومیلیت 
ایجاد می شــود. همــان طور که گفته شــد مجاری ادراری 
تناسلی به ویژه پروستات و اپیدیدیم ارگان های هدف دیگر 
تهاجم توســط باستومایسس درماتیتیدیس است. آزمایش 
نمونــه ادرار برای کشــت به شــرط این که بعد از ماســاژ 
پروســتات جمع آوری شده باشــد می تواند باستومایسس 
درماتیتیدیــس را نشــان دهــد. مننژیت مربــوط به این 
 قارچ ناشــایع اســت و اغلب به عنوان یک پروسه قاعده ای 
)مغز- basilar( نشان داده می شود و تشخیص آن به وسیله 
کشت مایع مغزی نخاعی مشکل است، در صورت استفاده از 
کشت مایع سیسترنال و ونتریکوار تشخیص باستومایسس 
درماتیتیدیــس در این فرم از بیماری بهتر صورت می گیرد. 
نمونه های خلط، مایع اواژ برونشــیال یا بیوپسی ریه برای 
کشت و آزمایش میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرند. 
نمونه های خلط مربوط به بیماران با انفیلتراهای ریوی مزمن 
مشــکوک به بیماری های نئوپاستیک که برای بررسی های 
ســیتولوژیک از نظر شناسایی ســلول های بدخیم فرستاده 
می شــوند ممکن است ســلول های مخمری باستومایسس 
درماتیتیدیس را نشــان دهنــد. نمونه های بیوپســی ریه 
ممکن اســت یک واکنش پیوگرانولوماتوز با فیبروز برجسته 
را نشــان دهنــد. هایپرپازی ســودواپیتلیوماتوز و واکنش 
دسموپاســتیک باستومایکوزیس ریوی ممکن است شبیه 
کارســینومای اسکواموس ســل برونکوژنیک باشد مگر این 

که در چنیــن بافت هایی از رنگ آمیــزی های اختصاصی 
 بــرای قارچ هــا اســتفاده شــود. رنگ های مرســوم مانند

هماتوکســیلن -ائوزین ممکن اســت حضور ارگانیسم ها را 
آشــکار نکنند. حضور لزیون های استخوانی همراه می تواند 
به تشخیص اشــتباهی کارسینومای اســکواموس سل ریه 
با متاســتازهای ریوی اســتخوانی منجر شود مگر آن که از 
تکنیک های کشــت و رنگ آمیزی های اختصاصی استفاده 

شده باشد.
آزمایش مســتقیم از نمونه خلط، اگســوداها و بافت ها به 
کمک کالکوفلور سفید و پتاس می تواند سلول های مخمری 
باستومایسس درماتیتیدیس را که سلول های بزرگ کروی 
به ابعاد 8 تا 15 میکرون با دیواره ضخیم هســتند نشــان 
دهند. ســلول های مخمری به صورت منفرد جوانه می زنند 
و محــل اتصال بین جوانه و ســلول مــادری پهن و عریض 
اســت. جوانه باستومایسس درماتیتیدیس قبل از آن که از 
ســلول مادر جدا شــود اغلب به اندازه سلول مادری بزرگ 
می شــود. بافت های عفونی شــده که با GMS رنگ آمیزی 
می شــوند ویژگی فوق را در سلول های مخمری را به خوبی 
نشــان می دهند. در نمونه هــای ســیتولوژیک خلط که با 
تکنیک پاپانیکوائو رنگ آمیزی شــده و اغلب به منظور رد 
کردن کانســر اولیه ریوی مورد آزمایــش قرار گرفته اند نیز 
سلول های مخمری باستومایســس در صورت وجود مورد 
شناســایی قرار می گیرند. اگر نمونه ها در محیط کشت های 
روتین آزمایشگاهی و در دمای 25 تا 30 درجه کشت شوند 
 )lufy( کلنی باستومایسس ابتدا به صورت پرزی یا کرکی
سفید ظاهر می شوند. برخی از استرین ها به رنگ خرمایی، 
صاف بدون کونیــدی و برخی دیگر کلنی های قهوه ای رنگ 
روشــن با حلقه های متحدالمرکز تولید می کنند. فرم کپکی 
باستومایســس کنیدی های کروی، بیضوی یا گابی شکل 
به قطر 2 تا 10 میکرون ایجاد می کنند که بر روی انشعابات 
کوتــاه یا بلنــد انتهایی یــا جانبی هایفی قــرار می گیرند. 
شناسایی این قارچ با تبدیل شــکل به فرم مخمری هنگام 
رشــد دادن آن در دمای 37 درجه سانتیگراد و نیز با کمک 
 A پروب اســیدنوکلئیک و یا با نشــان دادن اگزو آنتی ژن
ثابت می شــود. روش های درمان باستومایکوزیس ریوی با 
کمک استفاده از کتوکونازول و ایتراکونازول به میزان زیادی 
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بهبود یافته اســت. ایتراکونازول دارای سمیت کمتری است 
و احتمااً فعالیت ضد قارچی بیشــتری بــر علیه این قارچ 
نسبت به کتوکونازول دارد. باستومایکوزیس ریوی کشنده 
و شــدید مرتبط با ایدز در صورت تشخیص سریع به وسیله 
آزمایش میکروسکوپی ترشحات برونشیال و درمان فوری با 
آمفوتریسین B و پشتیبانی و حمایت تهویه ای دارای شانس 
بهبودی خوبــی خواهد بود. ایتراکونازول برای پیشــگیری 
ثانوی بر علیه باســتومایکوزیس عود کننــده در بیماران 
 مبتا بــه ایدز به کار مــی رود. ترکیبــات تحقیقاتی نظیر 
SCH 56592 و Nikkomycin Z در شرایط آزمایشگاهی 

)in vitro( و داخــل بدن )in vivo( فعالیت خوبی بر علیه 
این قارچ نشان داده است.

باستومایسس درماتیتیدیس )به محل اتصال عریض 
GMS جوانه توجه کنید( رنگ آمیزی

سلول های مخمری باستومایسس درماتیتیدیس در 
محاصره نوتروفیل ها

فرم های مخمری باستومایسس درماتیتیدیس در
بافت )رنگ آمیزی نقره(

سلول های باستومایسس درماتیتیدیس 

فاز مخمری باستومایسس درماتیتیدیس 
)میکروسکوپ فاز اینترفرنس(

پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس ریوی �
عفونت های مربوط به پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس 
در آمریکای مرکزی و جنوبی به صورت آندمیک وجود دارد 
هر چند که با توجه به وسعت نواحی فوق اندمیسیته بیماری 
به طور قابل توجهی در بخش های مختلف آن متفاوت است. 
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بیش از 95% بیماران که پیشــرفت بیماری آن ها به سمت 
پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس سیمپتوماتیک است را مردان 
تشکیل می دهند. احتمااً دلیل این مسئله مهار تغییر شکل 
فرم میسلیال به فرم مخمری با واسطه استروژن می باشد، در 
سیتوپاسم این ارگانیسم پروتئین های باند شده به استروژن 
نشــان داده شده اســت. پاراکوکســیدیوئیدومایکوزیس به 
وسیله یک پاسخ ایمنی هومورال فعال شده و پاسخ سلولی 
سرکوب شده مشخص می شود و در مدل های تجربی عفونت، 
فعالیت اینترفرون گاما و چسبندگی منوسیت به سلول های 
پاراکوکســیدیوئیدس در مکانیســم های دفاعــی میزبان با 
اهمیت شناخته شده اند. پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس دارای 
ســه طرح بالینی است: 1- پنومونی حاد، 2- پنمونی مزمن 
و 3- عفونت های منتشره. این عفونت ها ممکن است به فرم 
عفونــت اولیه یا عفونت های دوباره فعال شــده طبقه بندی 
شــوند. تب، سرفه، خلط، درد سینه، دیس پنه، هموپتیزی، 
احســاس ناخوشــی و کاهش وزن ممکن است با پنمونی و 
عفونت منتشره همراه باشند. لزیون های خارج ریوی اغلب 
اوقات در مخاط دهان ایجاد می شوند. محل های دیگر شامل 
عقده های لنفاوی، طحال، کبد، مجاری گوارشی، و غدد آدرنال 
هستند. پاراکوکســیدیوئیدومایکوزیس با آزمایش مستقیم 
میکروسکوپی از خلط یا نمونه اواژ برونکوآلوئار، تراشه های 
زخم های جلدی مخاطی مورد شناســایی قرار می گیرد. فرم 
مشــخصه مورفولوژیک حالت مخمری پاراکوکسیدیوئیدس 
به شکل "سکان کشــتی" با دیواره ضخیم می باشد که در 
نمونه های بیوپسی بافتی نیز قابل تشخیص است. سلول های 
مخمری بــه قطر 15 تا 30 میکــرون و جوانه ها به ابعاد 2 
تــا 10 میکرون هســتند و دارای اتصال باریکی به ســلول 
مادری می باشــند. حضور جوانه های متعــدد این مخمر را 
از کریپتوکوس نئوفرمنس و باستومایســس درماتیتیدیس 
متمایــز می کنــد. آزمایــش هیســتوپاتولوژیک بافت های 
عفونی شــده با پاراکوکســیدیوئیدس برازیلینسیس که با 
تکنیک های هماتوکســیلن- ائوزین یا PAS یا GMS رنگ 
آمیزی شــده اند یک فرآیند پیوگرانولوماتوز با انفیلتراسیون 
پلــی مرفونوکلئرها، ســلول های منونوکلئــر، ماکروفاژها و 
سلول های غول چند هسته ای را نشان می دهند. ایزوله های 
پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس در دمای 25 تا 30 درجه 

سانتیگراد به کندی رشد می کند و کلنی هایی تولید می کند 
که در مورفولوژی ظاهری بــا یکدیگر اختاف دارند. دامنه 
اختاف آن ها از کلنی هــای قهوه ای صاف تا چین خورده و 
چروکیده و پنبه ای به رنگ ســفید یا بژ متفاوت است. برای 
ایجاد میکروکونیدی در فرم کپکی این قارچ کشت ها را باید 
به مدت چند هفته نگهداری کرد. تبدیل به شــکل مخمری 
یا آشکار ســازی آنتی ژن اختصاصی برای شناسایی قطعی 
قارچ ضروری است. موقعی که هایفی ها در 35 تا 37 درجه 
ســانتیگراد و بر روی محیط BHI یا محیط Kelly انکوبه 
می شــوند، فرم مخمری به آهســتگی به صورت سلول های 
جوانه ای منفرد پدید می آید. ســلول های مخمری 10 تا 25 
میکرون و ویژگی شبیه سکان کشتی شبیه به همان چیزی 
که در بافت دیده می شــوند را بــه نمایش می گذارند. عاوه 
بر روش های میکروبیولوژیک یک روش مهار کنندگی اایزا 
با اســتفاده از یک پنل از آنتی بادی های منوکلونال موشی 
علیه دترمینانت اختصاصی Kda-87 با حساسیت 80% )در 
بیماری حــاد 100%( و 81% ویژگی وجود دارد. این روش 
عاوه بر این که در تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد نوید 
استفاده از آن را به عنوان ابزاری برای پایش فعالیت بیماری 
مطرح کرده است. درمان پاراکوکســیدیوئیدومایکوزیس با 
تریمتوپریم سولفامتوکســازول، کتوکونازول یا ایتراکونازول 
بســیار موفقیــت آمیز بوده اســت. آمفوتریســین B برای 
عفونت های شــدید یا مقاوم به درمان مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.

کشت پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس



23
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1401- شماره 55

کشت پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس

سلول های مخمری شبیه سکان کشتی در 
)GMS پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس )رنگ آمیزی

سلول های مخمری پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس 
درون سلول غول )رنگ آمیزی هماتوکسیلن- ائوزین(

فرم مخمری پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس با 
جوانه های متعدد

سلول های مخمری شبیه سکان کشتی در 
)GMS پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس )رنگ آمیزی

سلول های مخمری شبیه سکان کشتی در 
)GMS پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس )رنگ آمیزی
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پنی سیلیوزیس ریوی �
پنی سیلیوزیس به صورت فزاینده ای به عنوان عامل عفونت 
منتشره در بیماران مبتا به ایدز از آسیای جنوب شرقی گزارش 
می شــود. در این مناطق پنی ســیلیوم مارنفئی به عنوان یک 
پاتوژن آندمیک مهم ظاهر شــده است. در مورد تظاهرات ریوی 
پنی سیلیوز منتشــره مطالب کمی گزارش شده است، اگر چه 
عفونت حاصله شــباهت قابل توجهی به هیستوپاســموزیس 
منتشــره در بیماران HIV مثبت دارد. در بین 92 بیماری که 
از اســتان Chiang Mai در شــمال تایلند گزارش شده است 
شــایع ترین عائم و نشانه ها شــامل تب )92%(، آنمی )%77(، 
کاهش وزن )76%(، لزیون های پوســتی )71%( بوده اســت. 
 از بیــن بیمارانی که لزیون های پوســتی نشــان داده اند %87

پاپول های جنرالیزه همراه با ضایعات ناف دار مرکزی داشته اند. 
تشــخیص این بیماری به وســیله بررسی گســترش مستقیم 
میکروسکوپی و کشت از لزیون های نکروتیک ناف دار به آسانی 
میســر اســت. نمونه های دیگر که می توانند مورد بررسی قرار 
گیرند شــامل آسپیره های مغز استخوان و یا عقده های لنفاوی 
محیطی می باشــند. روش های تشــخیصی فــوق به روش های 
تهاجمی دیگر نظیر اواژ برونکوآلوئار ترجیح داده می شوند. در 
صورت عدم موفقیت در روش های اولی چاره ای جز اســتفاده از 
 B روش های تهاجمی تر نخواهد بود. ایتراکونازول و آمفوتریسین
در درمان عفونت منتشره پنی سیلیوزیس مارنفئی مؤثر بوده اند. 
یــک کارآزمایی اتفاقی در مورد ایتراکونازول که با دارونما تحت 
کنترل قرار گرفته فرکانس برگشت پنی سیلیوزیس عود کننده 
در بیمــاران مبتا به ایدز را بعد از درمان القایی اولیه به صورت 

قابل ماحظه ای کاهش داده است.

ضایعات پوستی مشابه ملوسکوم کونتاجیازوم در 
عفونت پنی سیلیوز مارنفئی

کلنی پنیسلیوم مارنفئی با انتشار رنگدانه قرمز محلول 
در آب

نمای دیگری از کلنی پنیسلیوم مارنفئی با انتشار رنگ 
دانه قرمز محلول در آب )محیط سابورودکستروز آگار بعد 

از 7 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد(

فاز میسلیال پنیسلیوم مارنفئی
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سلول های مخمر مانند پنیسلیوم مارنفئی در بافت 
)GMS رنگ آمیزی(

وجود دیواره عرضی در وسط سلول مخمری مشخصه 
این قارچ در فاز مخمری است

اسپوروتریکوزیس ریوی �
اسپوروتریکوزیس ریوی یک عفونت غیر معمولی است که 
عمدتاً مردان مسن تر با یک پنمونی حفره دار مزمن نوعاً در 
لوب فوقانی دیده می شــود. بیماران ممکن است همچنین 
دارای تاریخچه ای از ســوء مصرف الــکل یا دیابت ملیتوس 
داشته باشند که سپس به آن یک آسیب نامحسوس سیستم 
ایمنی اضافه شده باشد. تشخیص افتراقی اسپوروتریکوزیس 
ریــوی هنگامــی کــه حفره هــای با دیــواره نــازک لوب 
فوقانــی وجــود دارد شــامل کوکســیدیوئیدومایکوزیس، 
توبرکلوزیس و هیستوپاسموزیس می باشد. تظاهرات اولیه 
اسپوروتریکوزیس ریوی شامل سرفه های شدید، تب، کاهش 
وزن، آنورکسی، دیس پنه و هموپتیزی است. کلسیفیکاسیون 
و لنفادنوپاتی ناف ریه غیر معمول اســت. تشخیص از طریق 
اواژ برونکوآلوئار و یا به وســیله بیوپســی بنا می شــود. 
 B کشــت های خون معمواً منفی هســتند. آمفوتریسین

داخل وریدی درمان انتخابی اسپوروتریکوزیس ریوی است.

کلنی های با اشکال متنوع در اسپوروتریکس شنکئی

منظره میکروسکوپی از فاز میسلیال اسپوروتریکس شنکئی

کریپتوکوکوزیس ریوی �
کریپتوکوکوزیــس ریــوی در وســعت و شــدت بیمــاری 
مطابق ســطح آســیب ایمنی و بیماری زمینه ای پدید می آید. 
کریپتوکوکوزیس ریوی معمواً یک فرآیند ساپروفیتیک یا یک 
عفونت ریوی محدود شده در بیماران با بیماری انسدادی مزمن 
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ریه است در حالی که در بیماران دارای اختال در سیستم ایمنی 
ماننــد گیرندگان پیوند عضو یک عفونت مهاجم تری خواهد بود 
که به عفونت منتشــره می انجامد. در بین بیماران HIV مثبت 
کریپتوکوکوزیس ریوی غالباً با عفونت منتشــره همراه است. در 
بین این دســته از بیماران تب، ســرفه، دیس پنه و درد پلورال 
 از تظاهرات شــایع اولیه هســتند. انفیلتراهای اینترستیشیال، 
ندول های ارزنــی، ARDS، لنفادنوپاتی متمرکز نزدیک به ناف 
ریه و پلورال افیوژن جزو اشکال تیپیک رادیوگرافیک می باشند. 
عفونت خارج ریوی شامل مننگوآنسفالیت و لزیون های پوستی 
در بیماران HIV برای تشــخیص باید مورد جستجو قرار گیرد. 
لزیون های پوســتی ممکن است شبیه ملوســکوم کنتاجیوزوم 
باشند. لزیون های جلدی در بیمارانی که سیستم ایمنی سالم تری 
دارند ممکن است چهره کارسینومای متاستاتیک را تقلید کنند. 
کشــت های خون، مایع مغــزی نخاعی، BAL و بیوپســی از 
نمونه های پوست به احتمال بیشتر به تشخیص کریپتوکوکوزیس 
کمک می کنند. تیترهای آنتــی ژن کریپتوکوکال در نمونه های 
ســرم و مایــع مغــزی نخاعی که به وســیله اایــزا یا اتکس 
آگلوتیناسیون اندازه گیری می شــوند نوعاً به سطوحی بااتر از 
یک هزارم )1:1000( افزایش می یابند. آشکار سازی ارگانیسم در 
نمونه های بیوپسی می تواند به وسیله رنگ آمیزی با موسیکارمین 
یا آلســین بلو که مربوط به اســیدموکوپلی ســاکارید کپسولی 
)گلوکورونوکســیلومانان( انجام شــود. درمان کریپتوکوکوزیس 
ریوی در بیماران HIV منفی ممکن اســت با یک دوره تعریف 
شده از آمفوتریسین B یا فلوکونازول به مدت 4 تا 6 هفته همراه 
باشــد با فرض بر این که بیماری خارج ریوی در کار نباشــد. در 
بیماران مبتا به HIV درمان به وســیله آمفوتریســین B با یا 
بدون فلوسیتوزین شروع می شود و به دنبال آن درمان نگهدارنده 
با فلوکونازول ادامه می یابد. در صورتی که درمان نگهدارنده ادامه 
داده نشود تمایل باایی برای عود مننژیت کریپتوکوکال در افراد 
HIV مثبت و بیمارانی که به صورت مزمن ایمنوسوپرس هستند 

وجود دارد. فرمواســیون های لیپیدی آمفوتریســین B به ویژه 
ABLC و LAMB برای مننژیت کریپتوکوکال مؤثر بوده اند اما 

استفاده از آن ها در پنومونی کریپتوکال ایزوله کمتر مورد مطالعه 
قرار گرفته اســت. فرمواسیون داخل لیپیدی آمفوتریسین B تا 
کنون مزایای بیشــتری علیه مننژیت کریپتوکوکال نشان نداده 

است.

کپسول های ضخیم پلی ساکاریدی کریپتوکوکوس 
نئوفرمنس در آزمایش مرکب چین )آسمان پر ستاره(

منظره کپسول پلی ساکاریدی کریپتوکوکوس 
)SEM( نئوفرمنس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

کریپتوکوکوس نئوفرمنس در رنگ آمیزی گوموری 
)GMS( متنامین سیلور

کاندیدیازیس ریوی �
کاندیدیازیس ریــوی می تواند یک برونکوپنومونی اولیه یا یک 
پروسه ثانوی به دنبال انتشــار خونی باشد. برونکوپنومونی اولیه 
کاندیــدا در بیمارانــی که به علت تومورهای جامــد، یا به دلیل 
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وضعیت نوتروپنی شــدیداً ناتوان شده اند یا به علت التهاب مخاط 
دهانی القاء شده در اثر شیمی درمانی وسیع و نیز در اطفال بسیار 
کم وزن دیده می شود. آسپیراسیون ترشحات دهانی عفونی شده 
به درخت تراکئوبرونشــیال با توسعه به پارانشــیم ریه راه اولیه 
عفونت برای برونکوپنومونی کاندیدایی است. کاندیدیازیس ریوی 
هماتوژنوس یک راه غالب عفونــت ریه در بیماران نوتروپنیک با 
عفونت منتشــره می باشد. بیوپسی از بافت ریه تنها راه بنا کردن 
تشــخیص قابل اطمینان در بیماران با کاندیدیازیس ریوی است. 
حضــور گونه های کاندیــدا در نمونه هــای BAL بیماران دارای 
انفیلتراهای ریوی به طور کافی غیر اختصاصی است و بنابراین به 
تشخیص قطعی کمک نمی کند. درمان برونکوپنومونی کاندیدایی 
یــا کاندیدیازیس منتشــره از راه خونی با آمفوتریســین B با یا 
بدون فلوســیتوزین شروع می شود. در بیمارانی که قادر به تحمل 
آمفوتریســین B نیســتند درمان با فلوکونازول را می توان برای 

عفونت های مربوط به کاندیدا آلبیکنس شروع کرد.

باستوسپورها و سودوهایفی های کاندیدا آلبیکنس در بافت

تریکوسپورونوزیس ریوی �
تریکوســپورونوزیس ریوی و منتشره ناشایع است اما در 
بیماران گرانولوســیتوپنیک و دریافت کننــدگان داروهای 
عفونت های مهلکی هســتند.  غالبــاً  کورتیکوســتروئیدی 
تظاهرات کلینیکی به وســیله فونژمی سرسخت و مقاوم به 
درمان، فونگوریا، اختال عملکرد کلیوی، لزیون های پوستی، 
کوریورتینیت و پنومونی مشــخص می شــود. انفیلتراهای 
ریوی پنومونی تریکوسپورون شامل برونکوپنومونی ناشی از 
آسپیراســیون از یک منبع اوروفارنژیال یا چندین انفیلترای 
ریوی ندوار ناشی از انتشــار هماتوژنوس است. نمونه های 

بیوپسی لزیون های جلدی عموماً آرتروکونیدی های تیپیک، 
باستوکونیدی، سودوهایفی، هایفی حقیقی و تهاجم عروقی 

را نشان می دهند.

هموراژ تحت جنبی )ساب پلورال( در تریکوسپورونوزیس 
منتشره )واسکولیت قارچی سیستمیک(

تست سرمی اتکس آگلوتیناسیون کریپتوکوکی معمواً 
مثبت اســت به دلیل این که آنتی ژن های مشترک و مشابه 
مابین تریکوســپورون بیژلــی و کریپتوکوکوس نئوفرمنس 
وجــود دارد و در نتیجــه واکنش متقاطــع حاصله موجب 
پاســخ مثبت در این تست می شــود. علی رغم استفاده از 
آمفوتریســین B فونژمی ممکن است باقی بماند. مطالعات 
جدید in vivo و in vitro نشان داده است که ارگانیسم با 
غلظت های بی خطر و ایمن سرمی از آمفوتریسین B کشته 
نمی شــود اما رشــد آن مهار می گردد. ترکیب آمفوتریسین 
B به اضافه فلوســیتوزین اثر سینرژیســتیک یا افزاینده در 
شــرایط in vitro دارد. تری آزول های ضد قارچی از قبیل 
فلوکونازول در شــرایط in vivo علیه این ارگانیســم فعال 
اســت. بنابراین فلوکونازول با دوز باا (12mg/kg/d-10) و 
برگشت ایمونوسوپرسیون درمان ترجیحی برای این عفونت 
 B هســتند. به دلیل اینکه برخی استرین ها با آمفوتریسین
و فلوســیتوزین سینرژی نشان می دهند این ترکیب باید در 
بیماری سخت و مقاوم اضافه شود. تحت این شرایط درمان 
ضد قارچی باید ادامه یابد تا این که عایم و تظاهرات بالینی 
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رفع شــوند. با این وجود عود عفونت ممکن اســت در طول 
دوره شیمی درمانی سیتوتوکسیک پدید آید.

هایفی و باستوسپورهای تریکوسپورونکلنی تریکوسپورون

References:
1- Anaissie Elias J., McGinnis M. R., Pfaller M. A. Clinical Mycology. 2nd Edition. 2009. CHRCHILL LIVINGS  tONE.
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خاصه �
دیابت شیرین شایع ترین اختال متابولیسم کربوهیدرات ها 
است. هیپرگلیسمی مهم ترین ویژگی دیابت شیرین می باشد. 
هیپر گلیســمی موجب بروز مشکات قلبی عروقی، کلیوی، 
چشمی و اعصاب محیطی در افراد دیابتی می گردد. تنظیم 
دقیق قند خون نقش اساسی در کنترل این عوارض دارد. از 
این رو ارزیابی شــرایط گلیسمی در مدیریت دیابت شیرین 
بسیار مهم است. هموگلوبین A1c (HbA1c) متداول ترین 
روشی اســت که برای بررســی وضعیت گلیسمی بیماران 
دیابتی مورد اســتفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله مروری 
بررســی جنبه های مختلــف اندازه گیــری و کاربرد بالینی 

HbA1c می باشد.

 ،A1c کلمات کلیــدی: دیابــت شــیرین، هموگلوبین
تشخیص، کنترل گلیسمی، کنترل کیفیت

مقدمه �
)Diabetes Mellitus( شــایع ترین  دیابــت شــیرین 
اختال متابولیســم کربوهیدرات ها می باشد. شیوع جهانی 
ایــن بیماری با ســرعت نگران کننــده ای در حال افزایش 
اســت. به طوری که در سال 2010، شــیوع جهانی دیابت 
در بین بزرگســاان 285 میلیون نفر بــود و انتظار می رود 
این میزان تا ســال 2030 به 439 میلیون نفر افزایش یابد 
)1(. از ســوی دیگر هیپرگلیسمی که در این بیماران دیده 
می شود می تواند منجر به ایجاد مشکل در اندام های مختلف 

و بروز بیماری های قلبی عروقی، کلیوی، چشــمی و اعصاب 
محیطی در افراد دیابتی گــردد که نتیجه آن کاهش طول 
عمر بیماران و افزایش مرگ و میر و هزینه های سنگین برای 
نظام سامت می باشد )2(. شواهد بالینی نشان دهنده ارتباط 
مســتقیم این عوارض با وضعیت کنترل گلیســمی بیماران 
اســت از این رو کنترل دقیق قند خون برای پیشــگیری و 

کنترل بیماری ضروری است.
گلیکاسیون )glycation( واکنشی غیر آنزیمی و خود به 
خودی است که در آن گلوکز به عامل آمینی پروتئین ها و سایر 
بیومولکول ها متصل می گردد. ســرعت و میزان این فرآیند 
بســتگی به غلظت گلوکز در محیط دارد )3( لذا این فرآیند 
در دیابت شیرین تســریع شده و عامل اصلی ایجاد اختال 
در عملکرد اندام ها و اختاات بیوشیمیایی بیماران دیابتی 
به شمار می آید )4(. گلیکاسیون هموگلوبین A)هموگلوبین 
اصلــی بالغین( منجر به تولید HbA1c در گلبول های قرمز 
    (IFCC) می گردد. فدراسیون بین المللی شــیمی بالینی
HbA1c را بــه عنوان هموگلوبینــی تعریف می کند که به 

 β طور برگشت ناپذیری در والین انتهای آمینی زنجیره های
گلیکیله شده است. عمر گلبول های قرمز خون تقریباً 90 تا 
120 است، از این رو HbA1c نشان دهنده میانگین غلظت 
گلوکز خون در دو ســه ماه گذشته یک بیمار دیابتی است. 
پزشکان از مقدار HbA1c برای پایش وضعیت کنترل قند 
خون، پاســخ به درمان و خطر ایجاد و یا بدتر شدن عوارض 
دیابت استفاده می کنند. به عاوه WHO توصیه می کند که 
HbA1c می تواند به عنوان یک آزمایش تشــخیصی برای 

هموگلوبین A1c: کاربردهای بالینی و جنبه های اندازه گیری
دکتر محمد علی تخشید  

بالینی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده  استاد تمام بیوشیمی 
پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

takhshidma@sums.ac.ir

دکتر ریتا عرب سلغار  
دانشکده  آزمایشگاهی،  علوم  گروه  بالینی،  بیوشــیمی  دانشیار 

پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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دیابت اســتفاده شود، مشروط بر این که تست های تضمین 
کیفیت دقیق وجود داشته و سنجش ها مطابق با معیارهای 
مرجع بین المللی استاندارد شده باشند. در حال حاضر، در 
آزمایشگاه های بالینی بیش از 20 روش سنجش مختلف بر 
مبنای اصول مختلف کدورت سنجی، کروماتوگرافی تبادل 
کاتیونی و کروماتوگرافی مایع با کارایی باا )HPLC( برای 
اندازه گیری سطح HbA1c مورد استفاده قرار می گیرد )5(. 
از آنجایی که تنها 0/5 درصد تغییر در ســطح HbA1c به 
عنــوان یک تغییر قابل توجه از نظــر بالینی در نظر گرفته 
می شــود، اندازه گیری دقیق HbA1c بسیار مهم است. به 
عاوه در شرایط خاص مانند شرایطی که میزان بقا و نوسازی 
 HbA1c گلبول هــای قرمز تغییــر می کند اندازه گیــری
 نتایج قابل اعتمادی را به دســت نمی دهد. در این موارد از

 بیومارکرهــای دیگــری از جمله فروکتوزامیــن، آلبومین 
گلیکیلــه و 1،5-آنهیدروگلوســیتول به عنــوان جایگزین 
HbA1c استفاده می گردد. در این مقاله مروری به بررسی 

روش های اندازه گیری HbA1c، جنبه های مختلف اثر گذار 
بر انــدازه گیری آن و کاربردهای بالینی این مارکر پرداخته 

می شود.

هموگلوبین های گلیکیله �
هموگلوبیــنA (HbA)  هموگلوبین اصلی بزرگســاان 
و ترکیبــی از زنجیره هــای پروتئینی آلفا و بتا می باشــد. 
 )Glycated hemoglobins( هموگلوبین هــای گلیکیلــه
انواعــی از HbA هســتند که در آن مولکول هــای قند به 
انتهای آمینی زنجیره هــای پروتئینی و یا به انتهای آمینی 
باقیمانده هــای لیزین موجود در زنجیره هــای هموگلوبین 
متصل شــده اند. هموگلوبین های گلیکیله بــا توجه به نوع 
 HbA1a1، قند اضافه شــده و محــل اتصال آن به انــواع
HbA1b و HbA1c تقسیم بندی می گردند )6(. فرم اصلی 

هموگلوبین های گلیکیله، HbA1c می باشــد که محصول 
اتصال گلوکز بــه انتهای آمینی زنجیــره بتای هموگلوبین 
است. گلوکز به صورت غیر آنزیمی و در واکنشی که وابسته 
به غلظت گلوکز اســت ابتدا با تشــکیل یک باز شــیف به 
انتهای آمینی رشــته بتای هموگلوبین اتصال یافته و سپس 
در یک واکنش جابجایی به کتو آمین پایدار HbA1c تبدیل 

می گردد )شــکل 1(. تشکیل HbA1c طی عمر گلبول های 
قرمز )120 روز( و متناســب بــا غلظت گلوکز خون صورت 
می گیــرد. در بیماران دیابتی رابطه مســتقیمی بین مقدار 
HbA1c و متوســط گلوکز خون فرد در 2 تا 3 ماه گذشته 

وجود دارد به طوری که هر یک درصد افزایش HbA1c برابر 
افزایش 30 تا 35 میلی گرمی متوســط قند خون در طی 2 
 HbA1c تا 3 ماه گذشــته است )شــکل 1(. مقدار طبیعی
کمتر از 5/7 درصد هموگلوبین تام است و انتظار می رود هر 
 HbA1c چه میزان کنترل گلیســمی ضعیف تر باشد درصد
عدد بااتری را نشــان دهد. عاوه بر این، طبق دستورالعمل 
انجمن دیابت آمریکا و ســازمان بهداشــت جهانی از سال 
HbA1c 2009 بیش از 6/5 درصــد در دو بار آزمایش به 

عنوان روشی برای تشخیص دیابت معرفی شده است )6(.

شکل 1: مراحل تشکیل HbA1c و نسبت ارتباط میزان 
درصد آن با سطح متوسط قند خون

� HbA1c روش های اندازه گیری
اتصال گلوکز بــه هموگلوبین موجب تغییر بار الکتریکی، 
خــواص ایمونولوژیک و حرکت الکتروفــورزی هموگلوبین 
می گــردد. از ایــن رو از روش های مختلــف کروماتوگرافی 
تبــادل یونی، الکتروفورز، تمرکــز ایزوالکتریک و روش های 
ایمونولوژیک برای اندازه گیری HbA1c استفاده می گردد. 
روش های اندازه گیری HbA1c به دو گروه اصلی طبقه بندی 
می شوند. گروه اول بر اســاس جداسازی HbA1c از سایر 
انواع هموگلوبین و گروه دوم بر اســاس واکنش شــیمیایی 
یــا ایمنی خاص با والین گلیکیله انتهای زنجیره β اســتوار 

است )6(.
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روش های جداسازی �
بــا توجــه به خــواص شــیمیایی متفــاوت HbA1c و 
هموگلوبین های غیر گلیکیله امکان جداســازی آن ها از هم 
و تعییــن مقدار HbA1c به روش های کروماتوگرافی تبادل 
 )Capillary electrophoresis( یونی، الکتروفورز مویرگی
و کروماتوگرافی میل ترکیبی فراهم شــده اســت. اختاف 
 در نقطه ایزوالکتریک )pI( مبنای جداســازی HbA1c از

 HbA هــای غیــر گلیکیله شــده در روش کروماتوگرافی 
تبادل یونی اســت. با روش تبادل یونی، HbF، هموگلوبین 
کاربامیله شــده )HbCarb( و همچنین انواع جهش یافته 
مانند HbS نیز قابل جداســازی و مشاهده می باشند )شکل 
2( که می تواند به عنوان یک نقطه قوت )تشــخیص ناقلین 
و مشــاوره ژنتیکی( یــا نقطه ضعف )مداخله در ســنجش 

HbA1c( در نظر گرفته شود )7(.

شکل 2: جداسازی انواع هموگلوبین به روش تبادل 
HPLC یونی

 )Capillary electrophoresis( در روش الکتروفــورز مویرگــی
از اختاف بار بین HbA1c و ســایر انواع هموگلوبین برای 
جداســازی آن ها در میدان الکتریکی با ولتاژ باا اســتفاده 
می شود )8(. در کروماتوگرافی میل ترکیبی هموگلوبین های 
غیر گلیکیله آزادانه از یک ســتون مملو از ذرات پوشــش 
داده شــده با اســید بورونیک عبور می کنــد، در حالی که 
هموگلوبین هــای گلیکیله که دارای میل ترکیبی به اســید 
بورونیک هســتند به ذرات رزین متصل و در ســتون باقی 
می مانــد. عاوه بــر والین انتهای آمینــی زنجیره هایβ در 
HbA1c، گلوکز به گروه آمینی تقریباً 15 باقیمانده لیزین در 

هموگلوبین نیز متصل می شود. در مجموع، این هموگلوبین 
 HbA1c گلیکیله شــده دیگر تقریباً نیمی از مولکول های
شناسایی شــده را تشکیل می دهند. از آنجایی که آن ها نیز 
متناسب با HbA1c تشــکیل می شوند، کالیبراسیون باعث 
می شود که نتایج آزمایش بر حسب HbA1c بیان شود )9(.

روش های شیمیایی �
 ،HbA1c اساس روش های شیمیایی اندازه گیری غلظت
انجام یک واکنش شیمیایی یا ایمنی خاص با والین گلیکیله 
انتهــای آمینی زنجیره β می باشــد. غلظت هموگلوبین تام 
نیز به موازات آن به روش نورســنجی اندازه گیری می شود. 
بنابراین برای محاسبه غلظت HbA1c دو آزمایش مستقل 
)انــدازه گیــری HbA1c و هموگلوبین تام( ازم اســت. 
روش های شیمیایی شامل ســنجش های ایمونوشیمیایی و 

آنزیمی است.
ســنجش ایمونوشــیمیایی: در این روش مقدار زیادی 
آنتی بادی ضد HbA1c به نمونه همولیز شده اضافه می شود. 
پس از اتصال به HbA1c، آنتی بادی های آگلوتینه شــده و 
کدورت کمپلکس های ایمنی به دســت آمده با اســتفاده از 
کدورت ســنج یا نفلومتر بــه روش فتومتریک اندازه گیری 
می شود. به موازات آن، غلظت کل هموگلوبین اندازه گیری 

می شود )10(.
ســنجش آنزیمی: در ایــن روش یک پروتئــاز زنجیره 
β را بــه قطعــات پپتیدی می شــکند. پپتیدهــا، معمواً 
دی پپتیدها، بــا آنزیم فروکتوزیل پپتید اکســیداز واکنش 
می دهنــد و پراکســید هیــدروژن حاصــل بــرای تعیین 
مقدار HbA1c اســتفاده می شــود. به موازات آن، غلظت 
 هموگلوبیــن تــام بــه صــورت فتومتریک انــدازه گیری

 می شود )11(.
روش های شــیمیایی این مزیت را دارند که آزمایش ها را 
می توان به ســادگی با اســتفاده از اتوآنالیزرها انجام داد. با 
این وجود، نیاز به انجام دو آزمون مســتقل ممکن است که 
بر کیفیــت اندازه گیری تأثیر منفی بگــذارد. واریانت های 
مختلف هموگلوبین در روش های شــیمیایی مورد شناسایی 
قــرار نمی گیرند بنابرایــن در اندازه گیــری تداخل ایجاد 

نمی کنند.
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� HbA1c عوامل مداخله گر در اندازه گیری
رایج تریــن تداخل هــا در اندازه گیری HbA1c ناشــی 
از وجــود واریانت های هموگلوبین، ســطوح باای HbF و 
مشــتقات هموگلوبین می باشــد. واریانت های ســاختاری 
هموگلوبین ناشــی از جهش های نقطــه ای در زنجیره های 
پروتئینی هموگلوبین هســتند و شــامل انــواع S، C، E و 
D می باشــند. این واریانت ها باعث بیماری های همولیتیک 
نمی شوند و از آنجایی که همه آن ها دارای یک والین انتهایی 
 HbA1c در زنجیره بتا هســتند، گلیکیشــن آن ها همانند
 HbA1c اســت. تداخلی که این واریانت ها در اندازه گیری
ایجاد می کنند به نوع روش اندازه گیری بستگی دارد )12(.

در بتا تااســمی، تولید زنجیره های بتا متوقف می شود از 
 δ یا γ با زنجیره β این رو در ســاخت هموگلوبین زنجیــره
جایگزین شــده و موجب تشــکیل و افزایش میزان HbF و 
HbA2 می گــردد. از آنجایی که زنجیــره γ به جای والین 

دارای انتهایی آمینی خود دارای گلیسین است، HbF فقط 
در بقایای لیزین گلیکیله می شود. در نتیجه میزان گلیکیله 
شــدن آن تقریباً یک ســوم HbA اســت و موجب کاهش 
میزان HbA1c می گردد که در روش ایمونواســی به ازای 
هــر HbF %1 یک درصد و با روش افینیتی کروماتوگرافی، 
0/7 درصــد غلظت HbA1c کاهش می یابد. این تداخل به 
ویژه در مقادیر HbF بیش از 15-10% قابل توجه می باشد. 
در روش کروماتوگرافی تبادل یونــی و الکتروفورز مویرگی 
HbF از HbA1c جدا شده بنابراین تداخلی در نتایج ایجاد 

نمی کند )HbA1c .)12 را نمی توان به عنوان یک نشــانگر 
گلیســمی در نوزادان دیابتی اســتفاده کرد. چون در طول 
دوره پری ناتال، HbF اصلی ترین نوع هموگلوبین اســت در 
نتیجــه مقادیر HbA1c کمتر از حدی اســت که از میزان 

هیپرگلیسمی انتظار می رود )13(.
 HbA1C یکی دیگــر از منابع خطــا در اندازه گیــری
هموگلوبیــن کاربامیله اســت کــه در اثر اتصــال اوره به 
هموگلوبیــن به وجــود می آید. اوره در داخــل بدن تجزیه 
شده و اســید ایزوسیانیک تشــکیل می دهد که می تواند با 
هموگلوبین واکنش داده و هموگلوبین کاربامیله را تشکیل 
دهد. تشــکیل هموگلوبین کاربامیلــه در غلظت های باای 
اوره کــه در بیماران دیابتی با نقص کلیوی شــایع اســت 

تســریع می گردد )14(. نقطــه ایزوالکتریــک هموگلوبین 
کاربامیله تقریباً برابر با HbA1c است. در روش های قدیمی 
کروماتوگرافی تبادل آنیونی، هموگلوبین کاربامیله همراه با 
HbA1c از ستون خارج می شدند که موجب افزایش کاذب 

در انــدازه گیری HbA1c می گردید. اما در اکثر روش هایی 
که در حال حاضر در بازار موجود هستند، این انواع به خوبی 
از هم جدا شــده و تداخل در انــدازه گیری HbA1c ایجاد 

نمی کنند )15(.

استاندارد سازی �
تفاوت در میزان اختصاصیــت و انتخاب گری روش های 
انــدازه گیــری منجر بــه ایجاد تنــوع گســترده در نتایج 
اندازه گیری HbA1c می شــود. با این حال، استفاده بهینه 
بالینی از نتایج یک تســت مســتلزم یکســان بودن نتایج 
روش هــای مختلف اســت و تنها در این صورت اســت که 
می توان به دستور العمل های جهانی در مورد مقادیر مرجع 
و حدود تصمیم گیری در تفســیر نتایج پایبند بود. هم ارزی 
نتایج را می توان از طریق استاندارد سازی )کالیبراسیون در 
برابر یک روش اندازه گیری مرجع( به دست آورد. فدراسیون 
بین المللی بیوشیمی بالینی )IFCC( یک روش طیف سنجی 
جرمی HPLC-الکترواسپری را به عنوان روش مرجع برای 
دستیابی به استاندارد سازی در سراسر جهان پیشنهاد داده 
اســت. این روش در شبکه جهانی آزمایشــگاه های مرجع 
اروپا، آســیا و ایاات متحده به کار گرفته شده است )16(. 
همچنین تاکید شده اســت که نتایج HbA1c باید توسط 
 SI آزمایشــگاه های بالینی در سراســر جهان در واحدهای
 )%( NGSP/DCCT و یا واحدهای )mmol/mol یعنــی(
 HbA1c گزارش شــود. البته توصیه بر این است که غلظت
را در هــر دو واحد گزارش کنند. اگر چه اغلب در یک واحد 

گزارش می شود.

انــدازه گیری غلظت  � مدیریت کیفیــت در 
HbA1c

درمان بیماران دیابتی متکی بــه نتایج اندازه گیری های 
مکرر HbA1c در طی ســال ها یا دهه های متوالی اســت. 
بنابرایــن باید به مدیریت کیفیــت آن توجه زیادی کرد. از 
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 )preanalytical( نقطه نظر ماحظات پیش از اندازه گیری
برخاف نمونه های گلوکز، نمونه های HbA1c خون گیری 
از بیمــار را می توان در هر زمانی انجام داد. خون به دســت 
آمده از طریق خون گیری از رگ یا خون مویرگ انگشــتی 
مناسب اســت. ضد انعقاد مورد استفاده باید EDTA باشد 
مگر اینکه توســط شرکت ســازنده مشخص شــده باشد. 
پایداری نمونه بستگی به روش اندازه گیری دارد. روش های 
HPLC بیشترین حساســیت را نسبت به اثرات عمر نمونه 

دارند. در خون HbA1c به طــور کلی تا 1 هفته در دمای 
8-2 درجه سانتیگراد پایدار است و در خون ذخیره شده در 
زیر 70- درجه ســانتیگراد حداقل برای 1 سال پایدار است. 
نگهداری در دمای 20- درجه ســانتیگراد اثرات نامطلوبی 
دارد و باید از آن اجتناب شود )17(. از جنبه ماحظات پس 
از انــدازه گیــری )pos  t analytical( نتایج زیر حد پایین 
مقدار مرجع باید با آزمایش تکراری تأیید شــوند. اگر نتایج 
در آزمایش های تکراری تأیید شــد، پزشــکان باید در مورد 
احتمال وجود واریانت های هموگلوبین و یا عوامل منجر به 
کوتاه شدن عمرگلبول قرمز مطلع شوند. نمونه هایی با نتایج 
بســیار باا )بیش از 140 میلی مول یا بیش از 15 درصد( 
و نمونه هایــی که نتایج آن ها با تصویر بالینی بیمار مطابقت 
ندارد باید دوباره مورد سنجش قرار گیرند. آزمایش مکرر با 
یک روش سنجش متفاوت می تواند به شناسایی دلیل نتایج 
غیر منتظره بیمار یا مربوط به روش اندازه گیری کمک کند.

آزمایشــگاه های واجد شرایط، یک  سیستم کیفیت: در 
سیســتم کیفیت متشکل از سه اصل اساســی وجود دارد: 
اعتبار بخشــی بــا ISO 15189، کنتــرل کیفی داخلی و 
برای   .)external quality assessment;EQA( خارجی 
کنترل داخلی، دو نمونــه کنترل )با غلظت HbA1c کم و 
باا( باید در هر مرحله اندازه گیری مورد سنجش قرار گیرد. 
نمونه های خون تام منجمد ذخیره شــده در زیر 70- درجه 
سانتیگراد و همولیزات لیوفیلیزه بدون اثرات ماتریکس برای 
این منظور مناســب هستند. شرکت در یک برنامه EQA یا 
PT اطاعات خارجی ارزشــمندی را برای مدیریت کیفیت 

تســت HbA1c فراهم می کنــد. قابلیت اطمینــان نتایج 
اندازه گیری HbA1c به bias )کالیبراســیون مناســب( و 
دقت )تکــرار پذیری روش( بســتگی دارد. اهداف کیفی را 

می توان از تغییرات بیولوژیکی و نیازهای بالینی به دســت 
آورد. برای HbA1c، یک قانون کلی پذیرفته شده این است 
که پزشــکان تفاوت 0/5 درصد بین نمونه های متوالی بیمار 
را به عنوان یک تغییر قابل توجه در کنترل قند خون تفسیر 
می کنند )18(. CV درون آزمایشــگاهی )برگرفته از سوابق 
QC داخلی آزمایشــگاه( باید کمتر از 3% باشد. CV کلی 

بین آزمایشــگاهی )برگرفته از بررسی EQA( باید کمتر از 
5% در یک روش باشد )19(.

کاربردهای بالینی �
کاربرد اولیه ســنجش پایش و مدیریــت بیماران دیابتی 
می باشد. مقدار HbA1c به طور گسترده برای پایش معمول 
 II و نوع I وضعیت کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع
استفاده می شود. HbA1c شاخص میانگین گلیسمی است 
و به این ترتیب، میزان کنترل قند خون، پاســخ به درمان و 
خطر ابتا و یا بدتر شــدن عوارض دیابت را نشان می دهد. 
 HbA1c محدوده مرجع و حدود تصمیم بالینی برای غلظت
در جدول 1 خاصه شــده است. هدف کلی درمان بیماران 
دیابتــی HbA1c 7 درصد و توصیه بــه تقویت درمان در 
 HbA1c بااتر از 8 درصد می باشد. غلظت HbA1c سطوح
نشــان دهنده یک زنجیره است: مقادیر کمتر از 5/8% خطر 
کم دیابت را نشــان می دهد، در حالی که مقادیر بیشــتر از 
6/4% نشــان دهنده وجود دیابت است و مقادیر %5/8-6/4 
نشــان دهنده افزایش خطر ابتا به دیابت می باشد. در مورد 
دفعات آزمایش HbA1c اتفاق نظر وجود ندارد و بستگی به 
وضعیت بالینی بیماران دارد و در بیماران با شرایط پایدار و 
کنترل شده کمتر از بیمارانی باشد که کنترل ضعیفی دارند. 
توصیه ADA برای بیماران با کنترل قند خون پایدار حداقل 
دو آزمایش در ســال اســت و در بیمارانی که درمان آن ها 
تغییر کرده یا اهداف کنترل گلیســمی را برآورده نمی کنند 
انجام آزمایش های ســه ماهه می باشــد. عاوه بر این، تمام 
بیماران مبتا به دیابت که در بیمارستان بستری می شوند، 

باید غلظت HbA1c آن ها اندازه گیری شود )20(.
کاربرد دیگر اندازه گیری HbA1c تشــخیص دیابت است. 
با توجه به استانداردســازی بهبود یافتــه آزمایش و داده های 
اخیر که نشــان دهنده ارتباط HbA1c با رتینوپاتی اســت، 
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 HbA1c یک کمیته متخصص بین المللی استفاده از غلظت
را برای تشــخیص دیابت توصیه کرد. این دیدگاه در بسیاری 
از کشــورها از جمله ایاات متحده، ژاپــن و بریتانیا پذیرفته 
شده اســت. با این حال، نظرات در مورد جایگزینی این روش 
با تســت گلوکز پاسما ناشتا یا اســتفاده از آن به موازات این 
 HbA1c توصیه می کند که WHO .آزمایش متفاوت اســت
می تواند به عنوان یک آزمایش تشخیصی برای دیابت استفاده 
شود، مشروط بر این که تست های تضمین کیفیت دقیق وجود 
داشــته باشد و سنجش ها با معیارهای مطابق با مقادیر مرجع 
بین المللی اســتاندارد شده باشند و شــرایطی وجود نداشته 
باشد که مانع از اندازه گیری دقیق آن شود. این شرایط شامل 
بارداری، مشــکوک بودن به دیابت نوع I، یک دوره کوتاه مدت 
عائم دیابت، بیماری های حــاد، دریافت داروهایی که ممکن 
است باعث افزایش سریع سطح گلوکز شود، آسیب پانکراس، 
 HIV هموگلوبینوپاتی ها، کم خونی، نارسایی کلیوی و عفونت
 HbA1c است )21(. یک کاربرد خاص استفاده از اندازه گیری
در دوران بارداری در بیماران دیابتی برای تعیین حداقل خطر 
پری ناتال برای مادر و حداکثر سامت جنین است. کنترل دقیق 
قبــل و در طول بارداری خطر ناهنجاری های مادرزادی، اضافه 
 وزن نــوزادان و همچنین عوارض بــارداری و زایمان را کاهش

 می دهد )22(.

NGCP)%( S  tandard

interpretation norm

4-6Reference range

7Target treatment
 Decision limits

monitoring Therapy

8Limit change therapy

<5.8Low riskDiagnosis

5.8-6.4 Increasing risk future

diabetes

>6.4Diabetes

جدول 1: محدوده مرجع و حدود تصمیم بالینی برای 
HbA1c غلظت

 National Glycohemoglobin S  tandardization

Program )NGSP(

عدم قطعیت: عدم قطعیت نتایج HbA1c باید توســط 
 HbA1c پزشکان مورد توجه قرار گیرد. عدم قطعیت نتایج
ناشی از تغییرات بیولوژیکی و همچنین خطاهای آزمایشگاهی 
است. عدم قطعیت ناشی از تغییرات بیولوژیکی ناشی از عوامل 
غیر مرتبط با گلوکز ناشــی می شود و مهم ترین آن ها طول 
عمر گلبول های قرمز است. در افراد عادی، گلبول های قرمز 
 HbA1c تقریبــاً 120 روز زنده می مانند. مقدار 6/1 درصد
نشــان دهنده خطر باای ابتا به دیابت در افرادی است که 
گلبول هــای قرمز آن ها طول عمر نســبتاً کوتاهی دارند در 
حالی که در افرادی با گلبول های قرمز با طول عمر نســبتاً 
طوانی خطر کمی برای دیابت دارد. عدم قطعیت مربوط به 
 اندازه گیری از خطاهای مربوط به روش اندازه گیری شامل

sys  tematic bias )به دلیل کالیبراســیون غیر ایده آل( و 

Random bias )به دلیل عدم دقت( ناشــی می شود. عدم 

قطعیت تفسیر نتایج مجموع عدم قطعیت مربوط به تغییرات 
بیولوژیکی و همچنین خطاهای آزمایشگاهی است. به دلیل 
حاشــیه کوچک محدود تصمیم گیری بالینی، عدم قطعیت 
همیشــه باید در نظر گرفته شــود، به خصوص زمانی که از 

HbA1c برای تشخیص استفاده می شود )23(.

عدم   HbA1c اصلــی  مزیــت  بالینی خاص:  شــرایط 
تأثیرپذیــری آن از نوســانات گلوکز بعد از غــذا و همراه با 
بیماری اســت. با این حال، چند شــرط باید در نظر گرفته 
شــود. در شــرایط بالینی که طول عمر گلبول قرمز به طور 
قابل ماحظه ای کوتاه تر است )کم خونی کلیوی با استفاده 
از اریتروپویتیــن، کم خونی مزمن و همولیتیک، از دســت 
دادن خون حاد و تزریق اخیــر(، نتایج HbA1c به صورت 
کاذب پایین اســت. بیماری کبد، دیالیز و مااریا مزمن نیز 
ممکن اســت باعث نتایج کاذب پایین شــود. کم خونی فقر 
آهن ممکن است باعث نتایج افزایش کاذب HbA1c گردد 
که ظاهراً به دلیل افزایش سرعت گلیکیله شدن است. تأثیر 
ســن و نژاد نیز مورد بحث اســت. برخی از مطالعات نشان 
می دهد که غلظت HbA1c با افزایش هر دهه ســن تقریباً 
0/1% افزایش می یابد )24(. همچنین نشان داده شده است 
که غلظــت HbA1c در جمعیت هــای آمریکایی آفریقایی 
تبار و اسپانیایی تبار نســبت به قفقازی ها بیشتر است، اگر 
چــه محدوده مرجع و محدودیت هــای تصمیم گیری برای 



35
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1401- شماره 55

آسیایی ها مشابه با قفقازی ها در نظر گرفته می شود. )19(.

نتیجه گیری �
از آنجایــی که آزمایش های بالینی بــه وضوح رابطه بین 
کنتــرل قنــد خــون، HbA1c و عوارض دیابت را نشــان 
داده اند و همچنین به لطف اســتاندارد ســازی و تاش های 
مداوم صنعت تشــخیص، این آزمایــش تا حد زیادی بهبود 
یافتــه اســت و در حال حاضر یک آزمایــش قابل اعتماد و 
ابزار ضروری در مدیریت و تشــخیص دیابت اســت. با این 

حال هنوز چالش هایی وجود دارد از جمله این که دسترسی 
جهانی به سنجش های دقیق به ویژه در کشورهای در حال 

توسعه هنوز وجود ندارد. 
غلظت HbA1c هنوز در واحدهای مختلف گزارش شده 
اســت. اگر چه غلظــت HbA1c می تواند برای تشــخیص 
استفاده شــود، اما میزان محدودیت های بیولوژیکی کاربرد 
آن باید حل گردد. همچنین مقادیر مرجع و محدودیت های 
تصمیــم گیری بالینی مربوط به ســن، قومیت و گروه های 

خاص بیمار باید مشخص شود.
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چکیده �
در ایــن مقاله از اهمیت وجود علــم ژنتیک در زندگی و 
جوامع امروزی و میزان کمک رســانی این دانش به ما بدون 
محدودیت زمانی بحث شــده است. برای ملموس بودن این 
مبحث به تشــریح یک نمونه آزمایش ژنتیکی در ارتباط با 
مراجعه کننده به کلینیک ژنتیک، مربوط به ســال 1399 
پرداخته شده است. فرد مراجعه کننده خواستار آزمایش های 
ژنتیک با استفاده از خون خود و بخشی از استخوان یک فرد 
فوت شده بود، چرا که فرد مادر خود را از کودکی گم کرده 
بود و شواهد متوفی نشــان از مادرش را داشته و در نهایت 
برای از بین رفتن شــک و تردید، مراجعه کننده خواســتار 
آزمایش تعیین هویت شــده بود. نتایج آزمایش ها و مقایسه 
مارکرهای به دســت آمده نشان داد نمونه استخوان با نمونه 
فرد مراجع همخوانی داشــته و متعلق به مادر وی می باشد. 
بــه همین صــورت از اطاعات ماده ژنتیکــی پس از حتی 
گذشت ســالیان متمادی می توان اطاعات کمک کننده ای 

را به دست آورد.
کلید واژه: آزمایش ژنتیک مولکولی، DNA اســتخوان 

اسکلت، تعیین هویت، پزشکی قانونی

مقدمه �
علم ژنتیک، دانشــی بسیار ارزشــمند برای تمام دوره ها 
اســت. به وســیله فناوری های این رشــته ما بــه حقیقت 
ماجرا پی می بریم، از این رو پیشــرفت در این حوزه، نتایج 
درخشــان و اطمینان بخش تری خواهد داشت. علم ژنتیک 
در حوزه هایی با عنوان تعیین هویت، پزشکی قانونی، باستان 
شناسی و تشــخیص بیماری ها کارکرد بسیار مطلوبی دارد. 
بنابراین محدودیت زمانی برای اســتفاده از داده های موجود 
در این حوزه وجود ندارد. امروزه ما حتی شاهد نتایج صحیح 
با درصد باا از مطالعات ژنتیک باســتان شناســی بر روی 
بقایای انسانی به دســت آمده، در بخش های مختلف ایران 
 مانند بانوی 7 هزار ســاله )کاوش خیابــان مولوی تهران( 
)2-1(، بقایــای مربوط به ایام میانی )4-3( و گورســتان 
عصر آهن مســجد کبــود تبریز هســتیم )6-5(. آگاهی از 
تاریخ و تمدن با استفاده از متون و بناهای تاریخی به همراه 
اطاعات کســب شــده از بقایای انسان باســتانی به عنوان 
مدرک و شــواهد روزگار خود، بســیار حائز اهمیت است و 
موجب افزایش اطاعات تاریخی برای تاریخ دانان می شود؛ 
و بــه نوعی گنجینه های یک کشــور به حســاب می آیند. 
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اســتخراج اطاعات با استفاده از DNA و بهره بردن از این 
دانش در حوزه تکامل و تاریخ بشر در چند دهه اخیر توسط 

پژوهشگران بسیار به کار رفته است.
ماده تشــکیل دهنده محتوای ژنتیک انسان DNA دارای 
ساختار مارپیچ دوگانه است. دو نوع بر هم کنش وجود دارد که 
ســبب پایداری مارپیچ DNA می شوند، مورد اول پیوندهای 
هیدروژنی می باشند و عامل بعدی نیروهای جفت بازها است 
)7(. به دســت آوردن DNA فرد، پس از مرگ و حتی بعد از 
تجزیه شــدن بقایا، از استخوان و یا از خاک ناحیه ای که بقایا 
در آن بوده اســت مقدور و امکانپذیر اســت؛ اما میزان سالم 
بودن و کمتر آســیب رسیدن به رشته های DNA بقایا به دو 
عامل بســتگی دارد: 1- میزان PH خــاک )3( که مربوط به 
مواد شــیمیایی موجود در خاک بستر اســت و نباید فراتر از 
حد مقاومت DNA باشد. DNA -2 در معرض حرارت باا یا 
سوختگی با دمای باا قرار نگرفته باشد. به همین دلیل امروزه 
 DNA ما شــاهد مقاات متعدد در رابطه با به دست آوردن
نئاندرتال و نوع بیماری های مشــابه با انسان امروزی هستیم 
)8(؛ بنابراین کسب اطاعات ژنتیکی حتی قدمتی فراتر از دوره 
تاریخی، مربوط به دوره پلئولتیک و هولوسن در بر می گیرد که 
باعث شــفاف سازی از نحوه تکامل و انواع بیماری های عفونی 
باستان به وسیله میکرو ارگانیسم های عفونت زای موجود در 
استخوان می شود )9،10(. در نتیجه اطاعاتی که ما می توانیم 
به منظور حل مســئله از DNA برداشــت کنیم محدودیت 
زمانی ندارد. در این مقاله به یک مورد در ارتباط با اســتخراج 
DNA از اســتخوان پرداخته ایم تا به عنوان مثالی از اهمیت 

آزمایش های ژنتیکی در شفاف سازی و حل مشکات باشد.

روش ها و ابزار مطالعه �
شرح مورد

در ســال 1399 فردی بــا مراجعه بــه کلینیک ژنتیک 
فرهود خواستار آزمایش تعیین هویت با استفاده از قطعه ای 
از استخوان شــد. فرد مراجعه کننده ســال ها از مادر خود 
بی اطاع بود و در نهایت جســد دفن شده ای به عنوان جسد 
مادر ایشان معرفی شــده بود. به علت شواهد ناکافی و عدم 

اطمینان فرزند درخواست تعیین هویت با استفاده از آزمایش 
ژنتیک با قطعه ایی از استخوان جسد مربوطه ارائه شد.

نحوه انجام آزمایش �
برای تعیین هویت در این مطالعــه از آزمایش های مولکولی 
PCR و MLPA اســتفاده شده اســت. این مطالعه با استفاده 

از بخشــی از استخوان لگن جســد فرد مجهول الهویه و خون 
مراجعه کننده صورت گرفته اســت. فارغ از قدمت نمونه مرحله 
پاکسازی در رســیدن به پاسخ بسیار کمک رسان مهمی است. 
بعــد از مراحل پاکســازی عمل خــرد کردن اســتخوان انجام 
می شــود تا نتیجه دارای اشــکال نباشــد و ما بتوانیم به اصل 
DNA مورد نظر از اســتخوان برســیم. اســتخوان با دستگاه 

میکروتوم، تراش استخوانی داده شده و به ابعاد بسیار ریز تبدیل 
 می شــود. در مرحله بعد استخراج DNA با اســتفاده از کیت

 )QIAamp DNA Inves  tigator Kit, QIAGEN, Germany(  
کیــت  توســط   PCR مرحلــه  و  گرفتــه  صــورت 
 )AmpFLS  tR™ Identiiler™ PCR Ampliication Kit, Thermo Fisher, UK( 

انجام شده اســت؛ بعد از مرحله PCR مرحله الکتروفورز انجام 
گرفــت که به موجــب اطمینــان و چک باند به دســت آمده 
بــرای اجــرا، توالی بــر روی ژل آگارز امتحان شــد. در نهایت 
 تســت MLPA )جداسازی با قطعات نشــان دار( با استفاده از

 IRFiling Kit v2.2 صورت گرفت. در این آزمایش مارکرهای 
ژنتیکی خاص، )16 مارکر( مورد بررســی و مقایسه قرار گرفت؛ 
قابل ذکر است که کیت های مورد استفاده در این آزمایش بسیار 
حساس بوده و توانایی تشــخیص DNA با مقادیر پایین را نیز 
داشــته اند. به کار گیری جدیت و احتیاط، از ضروریات کار برای 
رسیدن به نتیجه صحیح است که باید رعایت شود تا به موجب 
آلودگی، نتیجه عکس به ما ندهد )3(. به طور مثال، DNA فرزند 
فرضی موجب آلودگی و نفوذ در جواب ما نشــده باشد و جواب 
تنها مربوط به استخوان فرد مجهول باشد که بتوان با ضریب باا 

از اطمینان، تطبیق را در مراحل بعد انجام دهیم.

نتایج و یافته ها �
در روش تعیین هویت S  tR1، محاســبه براســاس میزان 

1- Short Tandem Repeats
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تکرار توالی نوکلئوتیدی و مقایسه با زنجیره های نوکلئوتید 
افراد دیگر صورت می گیرد. از آنجایی که هر فرد یک سری 
از کروموزوم هــای خــود را از مادر و یک ســری را از پدر 
می گیرد و میزان تکرار این واحدها در هر شــخصی متفاوت 
از دیگری است، مشابهت تکرار واحدها تنها مربوط به افراد 
هم خانواده و دارای نسبت بسیار نزدیک می باشد. مارکر های 
مورد بررسی این آزمایش، 16 ناحیه ژنی از استخوان جسد 
و شخص درخواســت دهنده را مورد بررسی و تطبیق قرار 
می دهــد. در این مطالعه عدم تطابــق بیش از یک مارکر از 
این 16 مارکر، وجود نسبیت مادر-دختری را منتفی در نظر 
گرفته و وجود رابطه مادر-دختری بین دو فرد را رد شــده 

اعام می کند.
نتایج یافت شــده پــس از انجام آزمایش نشــان داد که 
فاکتورهای ژنتیکی دو فرد اشاره شده کامًا مشابه بوده، لذا 
نســبیت مادر و فرزندی نامبردگان تأیید می شود )به دلیل 
حفــظ حریم خصوصی اشــخاص از آوردن جدول اطاعات 
اختصاصی مربوط به مارکرهای این دو شــخص خودداری 
شده است(. بنابراین فرزند به وسیله نتایج آزمایش مولکولی 
DNA توانســت با اطمینان خاطر مادر خــود را پیدا کند. 

وجود 16 ناحیه برای تشــخیص و مقایســه، مسئله را حل 
کرده و جایی برای شک و شبهه نمی گذارد، زیرا مارکرهای 
ثبت شده جهانی برای تعیین هویت به این حد یکسان تنها 

از پدر و مادر به فرزند منتقل می شود.

بحث �
آزمایشــی که در این مقاله شرح شد مربوط به تشخیص 
هویت از اســتخوانی است که توسط مراجعه کننده با عنوان 
فرزند فرضی آورده شــده بود. مراحل استخراج DNA برای 
نمونه هــای امــروزی و قدمت فراتر از عصــر حاضر، گرچه 
یکســان اســت اما مقدار حرارت و محلول برای اســتفاده 
متفاوت اســت و دلیل آن، تفاوت میزان مقاومت در سلول و 
کروموزوم و توالی ژنومی است؛ بی شک هرچه قدمت بیشتر 
 DNA باشد، احتیاط بیشتری را می طلبد و امکان برداشت

به میزان اندک را موجب می شود.
DNA تمــام اطاعات تعیین هویــت را در خود دارد و 

می توان گفت هر فرد براساس اطاعات ثبت شده روی این 

مولکول دارای ویژگی های متفاوت هستند یکی از مهم ترین 
کاربردهای آزمایش مولکولی برای تشــخیص هویت، کشف 
روابط خانوادگی، تشــخیص هویت اجساد سوخته و ... این 
حوزه حال بســیاری از مشــکات و ادعاهــای موجود در 
پزشکی قانونی است؛ چرا که این نوع آزمایش بسیار دقیق و 
با خطای پایین انجام می شود از آنجا که خصوصیات ژنتیکی 
فرد در همه ســلول هایش وجود دارد، استفاده از این شیوه 
به پژوهشگران امکان می دهد با در اختیار داشتن یک قطعه 
مو، یک قطره خون، یک قطعه اســتخوان یا حتی آثار بزاق 

دهان یک فرد نسبت به شناسایی او اقدام کنند.
نمونه های قابل اســتفاده برای بررسی DNA در پزشکی 
قانونی خون و لکه های خون، دندان و استخوان، بزاق، ادرار 
و دیگر مایعات بیولوژیک، بافت و اندام، ناخن و مو هســتند 

.)11(
DNA در تمــام ســلول های بدن وجــود دارد. یکی از 

آسان ترین و بی خطرترین راه های دستیابی به سلول ها برای 
آزمایش DNA، استفاده از یک گوش پاک کن است که به 
وســیله آن می توان سلول های سطح داخلی مخاط دهان را 
به دست می آورد. ســپس در آزمایشگاه، DNA از سلول ها 
جدا می شــود و بخش های خاصی از آن مورد بررســی قرار 
می گیرد. این بخش های خــاص می توانند ارتباطات فامیلی 
و خانوادگی بین افراد را نشــان دهند و یا در تعیین هویت 

فرد مؤثر باشند.
دســتیابی به اطاعات چنین بررســی های مولکولی که 
مربوط به تشخیص هویت علی الخصوص از روی بازمانده های 
جسد می شود، مستلزم صرف زمان و انجام مراحل بیشتری 
اســت؛ چرا که راه دسترسی به اطاعات جسد محدود است 
و تنها مورد قابل مطالعه که دارای DNA قابل بررسی باشد 
اغلب باقیمانده استخوان ها می باشد. در استخراج DNA از 
استخوان به شرط عبور از مرحله برش استخوان و شستشو، 
آلودگی زدایی مناسب، استفاده از محلول های ویژه وارد روال 
عادی استخراج شده و به مراحل آزمایشی معمول می رسیم. 
بنا بر فرآیند اشاره شده، کسب اطاعات برای تعیین هویت 
از باقیمانده جسد در مقایســه با تعیین هویت دو فرد زنده 
زمانبر بوده و احتیاج به صبر و شــکیبایی بیشــتری دارد؛ 
مخصوصاً اگر مرحله پیش از آزمایش که مربوط به کســب 
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مجوز و قانع کردن مجریان قانون برای اجازه انجام نبش قبر 
را هم در نظر بگیریم.

نکته دیگری که باید در اســتخراج DNA توجه شــود، 
انتخاب صحیح پرایمرها است )8( تا اختصاصیت و حساسیت 
آزمایش بااتر باشــد و خسارت کمتری را موجب شود. نبود 
آلودگی در داده ها )داده بدون محدودیت زمانی( بســیار پر 
اهمیت اســت و ما را به حقیقت نزدیک تر می کند. بنابراین 
برای رسیدن به هدف در آزمایش، نیاز است از نبود آلودگی 
اطمینــان حاصل کرده و از همان ابتدا به منظور اســتفاده 

بهینه از زمان مراحل آلودگی زدایی طی شود )3(.
مــا در این مقاله به یکــی از مزایای علم ژنتیک اشــاره 
کردیم؛ بی شــک علوم مربوط به حــوزه ژنتیک هم اکنون 
و با پیشــرفت بیشتر در آینده به عنوان چراغ روشن کننده 
مســیر تاریــک مجهــوات و مکتومات در رابطــه با حوزه 
پزشــکی قانونی، تعیین هویت و حتی رشته باستان شناسی 
بــرای افزودن آگاهــی به محققان کمک رســانی می کنند 
 و از جملــه علــوم ضروری برای زندگی بشــر به حســاب

 خواهند آمد.
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    چکیده �
سرطان تیروئید از جمله سرطان های شایع غدد درون ریز 
بدن می باشــد که به طور تقریبــی 1/8% از کل بدخیمی ها 
را در ایران شامل می شــود )1( و میزان شیوع آن در میان 
زنان بیشــتر از مردان گزارش شده اســت. )2( این نوع از 
 ،)PTC( ســرطان به چهار زیر گروه اصلی شامل پاپیاری
فولیکــوار )FTC(، مــدواری )MTC( و آناپاســتیک 
)ATC( طبقــه بنــدی می شــود )3( برای تفکیــک انواع 
مختلف این ســرطان به طور معمول از روش های بیوپســی 
مانند FNAB اســتفاده می شود که روشی تهاجمی بوده و 
اختصاصیــت پایینی دارد به طــوری که حدوداً 20 الی 40 
درصــد نتایج حاصل از این روش قابل اطمینان نمی باشــد. 
)3( امروزه با پیشرفت های علم ژنتیک استفاده از مارکرهایی 
مثل miRNA ها جهت تشخیص، تفکیک، درمان و تعیین 
پیش آگهــی این بیماری مورد توجه بســیاری از محققین 
قــرار گرفته اســت. )4( در این مقاله مــروری به برخی از 
 مارکرها و نقــش احتمالی آن ها در انواع ســرطان تیروئید 

پرداخته ایم.
کلمات کلیدی: سرطان تیروئید، میکرو RNA، بیومارکر، 

پیام رسانی

مقدمه �
ســرطان تیروئید ســرطانی شــایع در میــان جوانان و 
میانســاان اســت به طوری که میزان تقریبی 1/8% از کل 
بدخیمی هــا را به خود اختصاص می دهــد. )1( میزان ابتا 
در زنان تقریباً 2 برابر مردان گزارش شــده است. متاسفانه 
در چند دهه اخیر در ایران این آمار صعودی بوده اســت به 
طــور کلی این بدخیمی به چهار زیر گروه اصلی طبقه بندی 
می شــود: نــوع پاپیاری ســرطان تیروئیــد1، فولیکوار2، 
مدواری3 و آناپاســتیک 4 که در این بین نوع پاپیاری از 

شیوع بیشتری برخوردار است. )5(

تشخیص سرطان تیروئید �
به طــور معمول افرادی که به پزشــک مراجعه می کنند 
بدون عامت هستند و تشخیص بدخیمی اغلب در چک های 
ســالیانه به صورت اتفاقی مشخص می شــود گر چه گاهی 
افراد با عائمی مثل گلودرد، گرفتگی و خشــن شدن صدا و 
مشکات بلع به پزشک مراجعه می کنند. )6( با پیشرفت علم 
ژنتیک و روش های آزمایشگاهی نوین انتظار می رود روشی 
تخصصی برای تشــخیص و ردیابی دقیق انواع این بدخیمی 
شناسایی شود اما متاسفانه امروزه سیر تشخیصی یکسان و 

 بررسی نقش بیومارکرها در تشخیص و تمایز
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اســتفاده از چند روش عمومی و معمول مثل سونوگرافی و 
CT-scan و در نهایــت انجام FNAB5 برای همه بیماران 

را شاهد هســتیم. )7( این در حالی اســت که متخصصان 
در جستجوی روش تخصصی و غیر تهاجمی با اختصاصیت 
باا جهت تشــخیص و تفکیک به موقع انواع ســرطان ها از 
جملــه ســرطان تیروئید و پیــش بینی پیــش آگهی این 
 بدخیمی می باشــند. امید است با یافتن بیومارکرهایی مثل

 miRNA ها با انجام آزمایش های ســاده ای مثل آزمایش 
خون بیماری تشــخیص و تفکیک داده شــود و به بیوپسی 
نیازی نباشد گر چه گاهی با انجام بیوپسی هم نتایج تفکیک 
شــده و قابل اعتمادی به دســت نمی آید و با وجود شانس 
بقای باا در این بیماران اغلب افراد به علت تشــخیص دیر 
هنگام و متاستاز6 تومور به دیگر نقاط بدن ممکن است جان 
خود را از دســت بدهند. )8( ما در این بررســی مروری به 
پتانسیل انواع بیومارکرها در جهت تشخیص و تفکیک انواع 

سرطان تیروئید پرداخته ایم.

ژن های جهش یافته در سرطان تیروئید �
در پــروژه ژنوم انســان، انــواع جهش ها در بســیاری از 
بیماری ها کشــف شده اســت. در این میان، ژن های جهش 
یافته ای وجود دارد که از نظر میزان فراوانی و پروفایل بیان 
از هم متمایز بوده و بررســی ها حاکی از این می باشــد که 
شاید بتوان با بررســی جهش ها در بافت های توموری انواع 
ســرطان تیروئید را از هم متمایز کرد. به طور مثال در نوع 
 BRAFV600E ژن ،(PTC)  پاپیاری ســرطان تیروئید
فعال در مسیر پیام رسانی Map kinase و دارای موقعیت 
کروموزومــی 7q34، جهــش غالــب بــوده و موجب بیان 
دائمی یک ســرین- ترئونین کیناز می شود. )9( بررسی های 
آماری نشــان می دهد که نوع جهش یافته این ژن با شکل 
تهاجمی بیماری، افزایش احتمال عود، نداشــتن تمایل به 
ید رادیواکتیو و عدم پاســخ به درمان مرتبط است. )9( این 
در حالی اســت که در نوع فولیکــوار )FTC( جهش های 

غالب شــامل NRAS -p53-PTEN می باشد که در این 
بین ژن NRAS در موقعیت کروموزومی  1q13.2بیشترین 
میزان جهــش را به خود اختصاص می دهد. RAS هنگامی 
که به GTP متصل می شــود، در حالت فعال خود می باشد 
GTPase در GTP، RAS را هیدرولیز کرده و RAS را به 
حالت غیر فعال متصــل به GDP تبدیل می کند در نتیجه 
پیام رســانی RAS را خاتمــه می دهد. جهش RAS باعث 
از بیــن رفتن فعالیت GTpase آن شــده، در نتیجه باعث 
می شــود RAS در حالت فعال متصل به GTP باقی بماند 
و مسیر PI3K-AKT فعال شود. )10( این در حالی است 
که پروفایــل 3 ژن غالب جهش یافتــه در نوع مدواری با 
وجود تشــابهاتی با ســایرین دارای تفاوت هایی است و به 
صورت RET-HRAS-KRAS می باشــد که در این میان 
جهش RET در موقعیت کروموزومی 10q11.2 در اکثریت 

بیماران وجود دارد. )11(

بررسی نقش احتمالی miRNA ها در تفکیک  �
انواع سرطان تیروئید

miRNA ها RNA های کوچک تک رشــته ای غیر کد 

کننده ای7 هســتند که به طور تقریبی حدود 22 نوکلئوتید 
طول داشــته و در گیاهان، جانــوران و برخی از ویروس ها 
یافت می شوند. miRNA ها بیان ژن ها را پس از رونویسی 
از طریــق تجزیــه mRNA یا مهار ترجمــه آن ها، کنترل 
می کنند. این ســاختارهای مولکولی در کنترل فرآیندهای 
فیزیولوژیک و پاتولوژیک سلولی شرکت نموده و بسیاری از 
آن ها می توانند به عنوان انکوژن و یا مهارکننده های توموری 
عمل نمایند. )12( مطالعات نشان می دهد می توان از پروفایل 
بیانی کاهشــی یا افزایشی miRNA ها در تشخیص درمان 
و پایش انواع بیماری ها اســتفاده کرد. )13( ما در ادامه به 
پروفایل بیان برخی از miRNA ها در انواع سرطان تیروئید 

و نقش احتمالی آن ها به عنوان بیومارکر می پردازیم.
بررســی ها نشــان می دهــد miRNA146b نقــش در 

5- ine-needle aspiration biopsy (FNAB)
6- Metas  tasis

7- Non coding
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مهاجرت، تکثیر و تهاجم8 سلول های توموری دارد. همچنین 
در مقاومت این تومورها نسبت به شیمی درمانی خصوصاً در 
ســلول های دارای جهش BRAFV600E نقش به سزایی 
دارد. )14( این در حالی اســت که مطالعات دیگری نشــان 
داده اند miRNA146b در بیمارانی که دارای متاستاز غده 
لنفاوی هستند، نسبت به نمونه های سالم بیان بیشتری دارد. 
)15( بررسی دیگری نشان داده است miRNA204 تومور 
ساپرسوری اســت که باعث مرگ ســلولی و کاهش تکثیر 
سلول ها می شــود. تحقیقات حاکی از این است که کاهش 
بیان ایــن miRNA در بیمــاران PTC می تواند به عنوان 
بیومارکری جهت پیش بینی پروگنوز بیماری مورد استفاده 
 miRNA222 قرار گیرد. )16( همچنین به نظر می رســد
و miRNA221 در پیــش بینی عود مجــدد بیماری حائز 
اهمیت هســتند. )17،16( بیــان miRNA ها در PTC با 
FTC متفاوت است miRNA21 و miRNA181a-5p با 

حساســیت 100% و اختصاصیت FTC ،%77 را از سایرین 
متمایز می کنــد. همچنین miRNA7-5p در تشــخیص 
FTC و PTC از تومورهــای خــوش خیــم غــده تیروئید 

مورد اســتفاده قرار می گیرند. )17( مطالعات دیگری بیان 
 PTC کــه در miRNA221 و miRNA146b می کننــد
تنظیــم افزایشــی9 در FTC نیز بیان افزایشــی دارند. در 
مقایسه ای که بین سلول های FTC و نرمال صورت گرفت تنظیم 
کاهشــیmiRNA199b 10 نظر بســیاری از پژوهشگران را 
 به خود جلب کرده اســت. )18( این در حالی اســت که از

 MTC هایــی کــه دارای بیــان کاهشــی در miRNA 
هســتند می توان به miRNA200b و miRNA7 اشــاره 
 miRNA224 کرد همچنین نشــان داده شده اســت که
دارای بیان افزایشــی در نمونه تومورهای MTC می باشــد 
 MTC ها بــرای تفکیک miRNA و شــاید بتــوان از این
از ســایرین اســتفاده کرد. )19( نوع ATC یا آنا پاستیک 
کــه جزء بدخیم ترین انواع ســرطان تیروئیــد طبقه بندی 

می شــود دارای بیــان متفاوتی از miRNA ها نســبت به 
سایرین می باشد. به طور مثال در مقایسه صورت گرفته نوع 
 miRNA25 11با تومورهای خــوش خیم تیروئیدی ATC

دارای تنظیم کاهشــی اســت. همچنیــن در تحقیقی که 
توسط دانشــگاه Loma Linda در کالیفرنیا صورت گرفت 
مشــخص شــد miRNA200 و miRNA30a که نوعی 
تومور ساپرسور هســتند دارای بیان کاهش یافته ای در نوع 
ATC در مقایســه بــا انواع تمایز یافته ســرطان تیروئید و 

بافت تیروئیدی سالم است. )19،18( همچنین در مطالعات 
صورت گرفته بررســی ها نشان می دهد، سلول های توموری 
ATC در مقایســه با ســلول های ندولی خوش خیم، میزان 

کاهــش یافته ای از miRNA25 را بیان می کنند. )20،19( 
همچنین مطالعه دیگری کاهش بیان miRNA200 را که 
نوعی تومور ساپرسور می باشد را، با افزایش پتانسیل تهاجم 
مرتبط می سازد. )21( )به جدول شماره 1 رجوع شود(. ازم 
به ذکر اســت در مطالعات اخیر صورت گرفته روی جمعیت 
 ایرانی دارای نوع PTC و مقایسه ای که میان miR هایی مثل

 miR-34b،miR146b و ... صــورت گرفت میزان افزایش 
یافتــه معناداری کــه در miRNA146 در ایــن بیماران 
مشاهده شــد نقش احتمالی miRNA ها در تعیین پیش 
آگهی این نوع ســرطان را بیش از پیش روشــن می سازد، 
)22( همچنین بررســی دیگر صورت گرفته در افراد دارای 
MTC در ایران و تنظیم افزایشــی miRNA-127 نیز در 

جهت تشــخیص و پیش بینی پیش آگهی این نوع سرطان 
صحه ای دیگــر بر لزوم اســتفاده از miRNA ها به عنوان 
بیومارکر بــه جای اســتفاده از انواع روش هــای تهاجمی 
در ســرطان تیروئید می باشــد )23(. گر چــه ازم به ذکر 
 اســت به مطالعات بیشــتری برای یافتــن و تفکیک انواع

 miRNA ها نیاز است تا بتوان با اطمینان خاطر بیشتری در جهت 
 تفکیک انواع سرطان تیروئید آن ها را ردیابی کرده و تشخیص 

دقیق تری حاصل شود.

8- Invasion

9- Up-Regulated
10- Down-Regulated

11- Benign thyroid carcinoma
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نتیجه گیری �
در ســال های اخیر اهمیت وجود روشــی غیر تهاجمی و 
اختصاصــی برای جلوگیری از درمان هــای نابجا و به موقع 
در انــواع ســرطان ها از جمله ســرطان تیروئیــد بیش از 
پیش به چشــم می خورد امید اســت با پیشرفت روش های 
مولکولی و ژنتیکی در آینده ای نه چندان دور و اســتفاده از 
پروفایل بیانی متفاوت miRNA ها انواع ســرطان تیروئید 
با اختصاصیت و حساســیت بااتری از یکدیگر تفکیک شده 

و نیاز به روش هــای تهاجمی از جمله FNAB کاهش یابد 
به طوری که آزمایش های ســاده ای همچون آزمایش خون 
منجر به تشخیصی دقیق و تخصصی شده و درمان و پایش 
بیمــار بیش از پیش هموار گردد. گر چــه نیاز به مطالعات 
و بررســی های بیشــتری جهت یافتن بیومارکر هایی مثل 
miRNA ها به چشــم می خورد تا بتوان بــا اختصاصیت 

بیشتر و اطمینان بااتری از این بیومارکر ها جهت تشخیص 
و درمان و پیش بینی پیش آگهی بیماری استفاده کرد.

نوع سرطانژن های جهش یافتهموقعیت کروموزومی miRNA های کاهشیmiRNA های افزایشی
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جدول 1( بررسی تنظیم کاهشی و افزایشی miRNA ها و ژن های جهش یافته در انواع سرطان تیروئید
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خاصه �
میکــرو RNA ها توالی های کوچک غیر کد شــونده ای 
هستند که در تنظیم بیان ژن ها در مرحله پس از رونویسی 
از طریــق تجزیــه mRNA ها یا مهــار ترجمه آن ها نقش 
دارند. این مولکول ها بســیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و 
پاتولوژیک درون ســلولی را کنترل می کنند در نتیجه بروز 
جهش در بیان این مولکول های کوچک می تواند باعث بروز 
سرطان از جمله سرطان های خونی شود که با توجه به نوع 
ســرطان و مرحله آن، میزان بیــان میکرو RNA و نوع آن 

متفاوت می باشد.

روش انجام کار �
مــا در این مقاله مروری از 35 منبع که به مطالعه ارتباط 
بین میــزان بیان میکرو RNA ها در ســرطان های حاد و 
مزمــن رده میلوئیــدی و لنفوئیدی پرداخته اند، اســتفاده 
نموده ایــم. این منابع با اســتفاده از جســت و جوی کلید 
 hematological malignancies، microRNA، واژه های
miRNA، Leukaemia، ALL،AML،CML، CLL در 

 PUBMED، Google scholar، پایگاه هــای اطاعاتــی
Elsevier به دست آمده است.

 با اســتفاده از مطالعات انجام شده دریافتیم که از تغییر 

 miR-181a,let-7a,miR-30d, miR-155 میزان بیــان
miR-150 و miR-92 برای تشــخیص بیماران لوســمی 

لنفوئیدی مزمن می توان اســتفاده کــرد. همچنین با توجه 
بــه این مطالعــات در بیمــاران با لوســمی لنفوئیدی حاد 
 miRNA-100, miRNA-196b, let-7e, از  می تــوان 
  miRNA-128a ,miRNA-210, miRNA-128b

 miRNA-151, j-miRNA-5, miRNA-130b

  miRNA-218, miRNA-128a ,miRNA-204

miRNA-331, miRNA-181b, miRNA-20 جهــت 

تشخیص استفاده نمود. تغییر در میزان بیان
 miR-150, miR-155, has-miR10a,  
 miRNA-155, miRNA-106, miRNA-16-1,
 miRNA-568 و   miRNA-15a, miRNA-101

نیــز در بیمــاران مبتا بــه لوســمی میلوئیــدی مزمن 
مشــاهده شــد. همچنیــن بر اســاس ایــن پژوهش ها در 
 بیماران لوســمی میلوئیدی حــاد، تغییر در میــزان بیان

و   miR-217, miR-150, miR-342, miR-223   
miR-92a مشاهده شده است.

 بنابر یافته های به دســت آمده می توان با سنجش مقدار 
ایــن مولکول ها در بافت هــا و مایعات بدن، نوع ســرطان 
و مرحله آن را تشــخیص داد. هدف از ایــن مقاله مروری، 

بررسی نقش میکرو RNA ها در تشخیص سرطان های 
میلوئیدی و لنفوئیدی حاد و مزمن
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مطالعه بر تغییر میزان بیان میکرو RNA ها در لوسمی های 
مزمن لنفوییدی و میلوییدی بــوده تا بتوان با اندازه گیری 
این مولکول ها در نمونه های آزمایشــگاهی به تشخیص نوع 

لوسمی های خونی کمک کرد.
 hematological malignancies، microRNA، کلیدواژه ها: 

miRNA، Leukemia،ALL،AML،CML، CLL

مقدمه �
میکــرو RNA ها یا بــه اختصــار miRNA، توالی های 
کوچک غیر کد شونده ای هستند )25-19 نوکلئوتید( که در 
تنظیم بیان ژن ها پس از رونویسی نقش دارند ]2-1[. میکرو 
RNA ها در بســیاری از فرآیندهای ســلولی نظیر تکثیر، 

تمایز و بقای ســلولی شرکت دارند ]3[. طبق تحقیقات، در 
انواع ســرطان ها، اختال در بیان منظم miRNA ها طی 
مکانیســم های متفاوتی از قبیل جهش افزایشــی یا حذفی 
در ژن، رونویســی نامتعارف از ژن های مربوطه و همچنین 
خطا در عوامل مرتبط با تکامل حیات، وجود دارد. مطالعات 
اخیر نشان می دهد که miRNA ها، بیومارکر های بالقوه ای 
برای پیش آگهی، تشــخیص و درمان ســرطان ها در انسان 

می باشند که نیاز به مطالعه گسترده تر دارند ]4[.
بدخیمی های هماتوپوئتیک، گــروه متنوعی از اختاات 
با منشــأ سلول های بنیادی هماتوپوئتیک مغز استخوان و یا 
بافت های لنفاوی هســتند که به نظر می رسد نوعی فرآیند 
کلونال باشند که در اثر نقایص ژنتیکی ایجاد می شوند ]5[.

با توجه بــه اهمیت miRNA ها در بیماری های مختلف 
و همچنیــن در بیماران با بدخیمی های خونی در این مقاله 
قصد داریم به بررســی انواع miRNA ها و همچنین نقش 

آن ها در تشخیص این بیماران بپردازیم.

میکرو RNA ها و بیوژنز آن ها �
 میکرو RNA ها زیر گروه بزرگی از RNA های غیر کد 
کننــده 25-19 نوکلئوتیدی می باشــند که در تنظیم بیان 
ژن ها شرکت می کنند. همچنین این مولکول ها در بسیاری 
از فعالیت های ســلولی نظیر همانند ســازی، تمایز و مرگ 
ســلولی نیز نقش دارند. مطالعات اخیر نشان می دهد بیان 
نادرســت ژن ها در سلول های ســرطانی، منجر به تغییراتی 

در میزان بیان میکرو RNA ها می شــود که می توان از این 
تغییرات برای تشخیص سرطان استفاده نمود ]6[.

بیوژنز میکرو RNA ها با ســنتز یک رونوشت بلند به نام 
pri-miRNA آغاز می شود. به طور کلی pri-miRNA ها 

توســط RNA پلیمراز II رونویسی و پلی آدلینه می شوند. 
در هسته، pri-miRNA توسط RNAse III که مخصوص 
برش RNA دو رشــته ای به نام DORSHA می باشــد به 
همــراه DGCR8 بــه pre-miRNA پردازش می شــود. 
این پردازش اولیه منجر به ایجاد یک پیش ســاز ســنجاق 
 RNA ســری 110-60 نوکلئوتیدی می شود که این میکرو
 پیــش ســاز توســط EXPORTIN-5 و فاکتــور کمکی
  Ran-GTP به سیتوپاسم منتقل می شود. در سیتوپاسم،

 RNAse III دیگری به نام Dicer منجر به پردازش نهایی 
میکرو RNA می شود.

یک رشــته از میکرو RNA بالغ دو رشــته ای )رشــته 
راهنما(، وارد کمپلکس RISC شــده و با پروتئین آرگونات 
که بخش ضروری در این کمپلکس می باشــد متصل شده و 
کمپلکس miRISC ایجاد می شــود. با توجه به اینکه فقط 
یک رشته می تواند نقش رشته راهنما را ایفا کند، در نتیجه 
رشــته ای که حاوی جفت باز ضعیف در پایانه ,5 می باشد، 
به عنوان رشته راهنما انتخاب می شود. میکرو RNA اتصال 
یافته، پس از رونویسی ژن، بیان آن را از طریق برش یا مهار 

ترجمه mRNA هدف کنترل می کنند ]9-7[ )شکل 1(.

]10[ miRNA شکل 1: بیوژنز
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تغییرات بیان میکرو RNA ها در سرطان های  �
خونی

ســرطان یک پروســه چند مرحله ای می باشــد که 
ســلول های عادی به لحاظ ژنتیکی تغییر می یابند. این 
ســلول ها، از مرحله پیش از بدخیمی )آغاز( می شوند و 
به حالت تهاجمی سرطان )پیشرفت(، تغییر می یابند که 
می توانند به دیگر نقاط بدن نیز گسترش یابند )متاستاز(. 
در نتیجه تغییر فنوتیپ ســلولی، ویژگی های متمایزی 
ایجاد می شود که تکثیر خارج از کنترل سلول ها را منجر 
می شود. سلول های سرطانی می توانند به صورت مستقل 
از ســیگنال های رشــد تکثیر یابند، به ســیگنال های 
بازدارنده رشــد پاســخ ندهنــد، از مــرگ برنامه ریزی 
شــده )آپوپتــوز( اجتناب کننــد، بــر محدودیت های 
رونویســی درون سلولی چیره شــوند، رگ زایی را القا 
 کنند و کلونی های جدید ناپیوســته را بــه تومور اولیه 

پیوند دهند ]11[.
 فقدان یــا کمبــود بازدارنده های تومــور، منجر به 
اختال در ارتباط با ســرطان می شــود. miRNA ها 
نقــش مهمــی در بســیاری از تنظیمــات متابولیک و 
ســلولی، به ویژه در کنترل تکثیر، تمایز و بقای سلول ها 
دارنــد ]2[. اختــال در بیان miRNA هــا، در اکثر 
آزمایش ها به اثبات رســیده اســت ]12[. بیان میکرو 
 RNA ها می تواند با انــواع روش های مولکولی از قبیل 

 RNA-sequencing, qRT PCR (quantitative real time PCR), in-situ hybridization

و تکنیک های Microarray ســنجیده شود. با توجه به 
اندازه کوچک میکرو RNAها این روش ها همگی بر پایه 
 PCR (Polymerase chain reaction)می باشــد که 

در سال های اخیر اســتفاده از این روش بسیار محبوب 
گردیده اســت ]13[. بــا توجه به میــزان بیان میکرو 
RNA می توان با اندازه گیری آن ها برای تشــخیص نوع 

ســرطان، مرحله آن و دیگر ویژگی های بالینی استفاده 
کرد. استفاده از میکرو RNA ها در طبقه بندی سرطان 
نسبت به mRNA ها به طور قابل ماحظه ای کارآمدتر 
می باشد و از آن ها می توان ابزاری به عنوان تشخیص نوع 

سرطان و هچنین مرحله آن استفاده نمود ]9[.

RNA ها در لوســمی لنفوئیدی  � بیان میکرو 
)CLL( مزمن

اولین داده های بالینی در ارتباط با اختال در بیان میکرو 
RNA هــا، با بیمــاری زایی در لوســمی لنفوئیدی مزمن 

)CLL( مرتبط بوده است. CLL یا بدخیمی لنفوسیت های 
CD+5 شایع ترین لوسمی در افراد باای 60 سال محسوب 

می شود. در این بیماری برخی از بیماران نیاز به درمان ندارند 
امــا در گروهی دیگر، علیرغم درمان های فشــرده، بیماری 
طی 3-2 ســال پیشــرفت کرده و منجر به مرگ می شود. 
در ســال های اخیر فاکتورهای تشخیصی بسیاری شناسایی 
شده اســت که این فاکتورها دارای آنتی ژن ایمونوفنوتیپ 
 13q14.3، سلول های سرطانی می باشند. جهش حذفی در
11q23 و 6q12 و همچنیــن تریزومــی 12 رایج تریــن 

 ناهنجاری هــای مرتبــط بــا CLL می باشــند ]13-14[. 
ژن هــای miR-15a وmiR-16-1  که در 13q14. 3 واقع 
شــده اند، غالباً در افراد CLL دچار حذف می شوند و یا به 
میزان کمتر بیان می شوند. جهش حذفی در این ژن ها منجر 
به افزایش بیان Bcl2 می شــود که خــود در جلوگیری از 
مرگ ســلولی نقش دارد. مطالعات نشــان می دهد که بیان 
 Bcl2 بــه طور معکوس با بیان miR-16-1 و miR- 15a

در نمونه های CLL مرتبط اســت که این miRNA ها به 
طور منفی بیان Bcl2 را تنظیم می کنند ]14-15[.

طبــق مطالعات انجام شــده، محققان مشــاهده کردند 
همچنیــن  و   CLL، miR-181a، let-7a بیمــاران  در 
miR-30d کاهــش می یابــد. همچنیــن بیــان بیش از 

اندازه miR-155 مشــاهده شــد. همچنین طبق مطالعه 
 دیگــری بیان بیــش از انــدازه miR-155 و کاهش بیان 
miR-150 و miR-92 مشــاهده شد ]16[. مطالعات دیگر 

نشان می دهند که miR-155 شایع ترین میکرو RNA در 
بدخیمی های سلول های لنفوســیتی رده B شناسایی شده 
اســت که همچنین از آن می توان به عنوان یک مارکر برای 

شناسایی و تشخیص استفاده کرد )جدول 1( ]17-19[.
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CLL های کشف شده در بیماران miRNA -1 جدول
miRNA نوع تنظیم منبع

miR-181a کاهش بیان
let-7a کاهش بیان

miRNA-30d کاهش بیان ]16[
miRNA-155 افزایش بیان
miRNA-150 کاهش بیان
MiRNA-92 کاهش بیان

بیان میکرو RNA ها در لوسمی لنفوئیدی حاد  �
)ALL(

لوســمی ها شــایع ترین نئوپاســم های بدخیم دوران 
کودکی هســتند که حدود 41 درصــد از کل بدخیمی های 
کودکان کمتر از 15 ســال را تشــکیل می دهند. بااترین 
میزان شــیوع این بیماری در ســنین 4-1 ســال می باشد. 
لوسمی لنفوباستیک حاد حدود 77 درصد کل لوسمی های 
دوران کودکی را شــامل می شود در حالی که این میزان در 

بزرگساان 20 درصد گزارش شده است ]20-21[.
 با توجه به تحقیقات انجام شــده، می توان از انواع میکرو 
RNA هــا که میزان بیان آن هــا در این بیماری افزایش یا 

کاهش می یابد، برای تشخیص این نوع لوسمی استفاده کرد. 
 Chengxin Luan با توجه به مطالعه انجام شــده توســط
و همــکاران ]22[، در نمونه هــای مغز اســتخوان کودکان 
 let-7e و miRNA-100, miRNA-196b بیمــار بیــان
در مقایسه با نمونه کودکان ســالم، کاهش داشته است در 
حالی که miRNA-128a و miRNA-181b بیان بااتری 

داشته اند. طبق مطالعه دیگری، بیان میکرو RNA های
 miRNA-128b, miRNA-151, j-miRNA-5,  
 miRNA-210 و   miRNA-130b, miRNA-128a

 miRNA-128b و miRNA-128aبــاا بــوده و بیــان
بــه طور قابــل ماحظــه ای بااتر بــوده اســت ]23[. بر 
اســاس مطالعــه دیگری که انجام شــده نتایج به دســت 
 آمده نشــان می دهد که بیشــترین میزان بیــان مربوط به

 miRNA-128b, miRNA-204, miRNA-218, miRNA-331  

و miRNA-181b می باشــد و پــس از آن بــه ترتیــب 
miRNA-20 و miRNA-331 بیــان باایی داشــته اند 

)جدول 2( ]24[.

ALL های کشف شده در بیماران miRNA -2 جدول
miRNA نوع تنظیم منبع

miR-100 کاهش بیان
miRNA-196b کاهش بیان

let-7e کاهش بیان
miRNA-181b افزایش بیان
miRNA-130b افزایش بیان
j-miRNA-5 افزایش بیان ]23[
miRNA-151 افزایش بیان
miRNA-210 افزایش بیان
miRNA-128a افزایش بیان
miRNA-128b افزایش بیان
miRNA-218 افزایش بیان
miRNA-204 افزایش بیان
miRNA-128b افزایش بیان ]24[
miRNA-331 افزایش بیان
miRNA-20 افزایش بیان

بیان میکرو RNA ها در لوســمی میلوئیدی  �
 )CML(مزمن

لوســمی میلوئیدی مزمن، یک اختال کلونال سلول های 
بنیادی خونساز می باشد که جزو اختاات میلوپرولیفراتیو 
تقسیم بندی می شود و 15 درصد لوسمی را در بزرگساان 
بــه خود اختصاص می دهد. این نوع لوســمی در 95 درصد 
موارد همراه با یک ناهنجــاری کروموزومی به نام فیادلفیا 
)Ph( می باشــد که این ناهنجاری در اثر جابجایی دو طرفه 
کروموزومی به دنبال شکســت در باند q34 کروموزوم 9 و 
شکســت در باند q11 کروموزوم 22 رخ می دهد ]25[. در 
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نتیجه یک کمپلکس BCR-ABL ساخته می شود که منجر 
به ایجاد CML می شــود. این بیماری با افزایش گلبول های 
ســفید که از رده میلوئیدی منشأ می گیرند تظاهر می یابد. 
این بیماری بیشتر در سنین میانسالی مشاهده می شود. در 
 CML ها برای تشــخیص RNA مطالعــات اخیر از میکرو

استفاده می شود ]26[.
طبــق تحقیقات صــورت گرفته، بیشــترین اختال در 
 تنظیم miRNA ها در لوســمی میلوئیدی مزمن مربوط به

 miR-10a,  miR-17/92, miR-150, miR-203, miR-328 
می باشــد ]27[. در مطالعــه ای کــه توســط پرویز فاح و 
همکاران ]25[ انجام شد، از گلبول های سفید خون محیطی 
تازه تشخیص داده شده بیماران CML که هیچ نوع درمانی 
دریافت نکرده بودند و همچنین افراد سالم، RNA استخراج 
 گردیــد و بــا روش S  tem-loop RT-PCR، میــزان دو

 miR-150 و miR-155 اندازه گیری شــد و نتایج نشان 
داد که میزان این دو میکرو RNA نســبت به افراد ســالم 
 miR-130a کاهش داشته است. طبق مطالعه دیگری، بیان
و miR-130b که توســط BCR-ABL کنترل می شوند، 
منجر به کاهش بیــان CCN3 که یک پروتئین مهارکننده 
رشد می باشد شــده است ]28[. طبق تحقیقات دیگری که 
 has-miR10a صورت گرفته است، نشان می دهد که بیان
در بیماران CML کاهش داشــته است. has-miR10a در 
تنظیم بیان USF2 نقش دارد و اختال در تنظیم آن ها در 
رشد غیر عادی سلول ها در بیماران CML نقش دارد ]29[. 
طبق مطالعه دیگری نشان داده شد که در این بیماری میزان 
miRNA-155 و miRNA-106 کاهش یافته و همچنین 

 miR-16-1, miR-15a, miR-101, miR-568 میــزان
افزایش می یابد )جدول 3( ]30[.

CML های کشف شده در بیماران miRNA -3 جدول 
miRNA نوع تنظیم منبع

miRNA-150 کاهش بیان ]25[
miRNA-155 کاهش بیان
has-miR10a کاهش بیان ]29[

miRNA-155 کاهش بیان
miRNA-106 کاهش بیان
miRNA-16-1 افزایش بیان ]30[
miRNA-15a افزایش بیان
miRNA-101 افزایش بیان
miRNA-568 افزایش بیان

بیان میکرو RNA ها در لوسمی میلوئیدی حاد  �
)AML(

لوسمی میلوئیدی حاد، گروهی هتروژنوس از لوسمی های 
بدخیم ســلول های پیش ساز سیستم خونساز بوده که قادر 

به بلوغ نرمال نمی باشند ]31[.
 AML طبق تحقیق به عمــل آمده، در بیماران مبتا به
بیان miR-217 به طور قابل ماحظه ای کاهش داشــته و 
همچنین به دنبال درمان کامل این بیماران، بیان این میکرو 
RNA نســبت به گذشته افزایش پیدا کرده است ]32[. در 

مطالعه دیگری که توســط Hussein Fayyad-Kazan و 
همکاران انجام شــده، میزان miR -150 و miR-342 در 
پاســمای بیماران AML در مقایسه با گروه کنترل بسیار 
کاهش داشــته اســت ]33[. طبق دیگر مطالعــه ای که بر 
 miR-223 انجام شده، بیان AML ســرم بیماران مبتا به
سرمی به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. همچنین 
براساس این مطالعه دریافتند میزان miR-223 در بیماران 
پس از درمان به میزان قابل توجهی افزایش داشــته اســت 
در حالی که در بیمارانی که شــیمی درمانی دریافت نکرده 
بودند میزان این میکرو RNA همچنان در سطح پایین باقی 
مانده است و بیان این مولکول در این گروه از بیماران، پس 
از درمان افزایش یافته اســت. در این مطالعه نتایج حاکی از 
آن است که بیان miR-223 در بیماران AML که درمان 
شــده اند به طور قابل ماحظه ای بیشتر از افرادی است که 
درمان نشــده اند. همچنین نتایج نشــان داد که بیان پایین 
miR-223 ارتباط نزدیکی با ســیتوژنتیک سلول های مغز 

اســتخوان دارد در حالی که با ســن، جنسیت، گلبول های 
سفید و پاکت ها مرتبط نمی باشد ]34[. بر اساس آزمایش 
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 AML را در ســرم بیماران miR-92a دیگــری که میزان
ســنجیدند، دریافتند که میزان بیان این میکرو RNA در 

مقایسه با افراد سالم کاهش داشته است )جدول 4( ]35[
AML های کشف شده در بیماران miRNA -4 جدول

miRNA نوع تنظیم منبع
miRNA-217 کاهش بیان ]32[
miRNA-150 کاهش بیان ]33[
miRNA-342 کاهش بیان
miRNA-223 افزایش بیان ]34[
miRNA-92a کاهش بیان ]35[

   نتیجه گیری �
با توجه به یافته های به دســت آمده، می توان نتیجه گرفت، 
میکرو RNA ها که در سرطان های خونی ایجاد می شوند بدون 
شک می توانند به عنوان ابزاری کلیدی در تشخیص زود هنگام 
بیماری ها به ویژه سرطان های خونی، نوع سرطان و مرحله آن 
به کار روند. در سال های اخیر شناسایی نقش این مولکول های 
کوچک در ایجاد ســرطان های خونی به طور قابل ماحظه ای 
گســترش یافته اســت و همچنین انتظار می رود در سال های 
آینده اســتفاده از این بیومارکرها نه تنها برای تشــخیص انواع 
سرطان بلکه به عنوان وسیله ای قابل اعتماد در تشخیص انواع 

بیماری ها استفاده شود.
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)Case 6( گزارش مورد در آزمایشگاه بالینی

خانم 59 ســاله ای در آزمایش های چکاپ ســالیانه خود 
 860 (RR=300-24) متوجــه نتایج غیر طبیعی فریتیــن
می گردد. مشکل خاصی ندارد و هیچ دارویی مصرف نمی کند.

 

ســؤال اول: اقدام بعدی در آزمایشــگاه و توصیه شما 
چیست؟

جواب: انجام کارهای زیر توصیه می شــود. الف( آزمایش 

ترانسفرین، ب( سونوگرافی کبد، ج( آزمایش ژنتیک از نظر 
هموکروماتوز )C282Y( و د( بیوپســی کبد از نظر انباشت 

آهن.
آزمایش فریتیــن: آزمایش فریتین خــون، میزان آهن 
ذخیره شده در بدن را نشان می دهد و می تواند تصویر کلی 
از میــزان آهن بدن بیمار را به پزشــک ارائه دهد. آزمایش 
فریتین می تواند در تشخیص شرایط مربوط به میزان باا یا 
پایین آهن به پزشک کمک شایان توجهی کند. کاهش سطح 
فریتین خون اغلب زودتر از سایر عایم کمبود آهن از قبیل 
کاهش سطح آهن یا تغییر اندازه و رنگ و تعداد گلبول قرمز 
ظاهر می شود. فریتین معمواً در سلول های بدن وجود دارند 
و به میزان کمتری در خون جریان دارد. بیشــترین غلظت 
فریتین به طور معمول در سلول های کبدی و سیستم ایمنی 
بدن )معروف به سلول های رتیکولو آندوتلیال( دیده می شود. 
فریتین در سلول های بدن ذخیره شده و در زمان مورد نیاز، 
از ســلول ها آزاد می شود. سپس آهن به پروتئین دیگری به 
نام ترانسفرین متصل می شود. ترانسفرین پروتئینی است که 
با آهن اتصال برقــرار کرده و آن را به مکانی که گلبول های 
قرمز جدید ساخته می شــوند منتقل می کند. ترانسفرین به 
عنــوان یک حامل اختصاصی برای آهــن عمل می کند. هر 
چه فریتین در خون بیشــتر باشــد، آهن بیشتری در بدن 
ذخیره می شــود. طبق گفته انجمن آمریکایی شیمی بالینی 

دکتر رضا قوطاسلو  
M.D, Ph.D , F.L.S، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  
بخش چهارم
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)AACC(، آزمایش فریتین در حالت ناشــتا بودن، دقیق تر 
انجام می شــود. فریتین یک پروتئین داخل ســلولی برای 
ذخیره آهن و اندازه گیری آن به عنوان نشــانگر ذخایر آهن 
بدن، بخشی از بررسی آزمایشگاهی اختاات کبد )برای رد 
احتمــال هموکروماتوز( و همچنین ارزیابی علل کم خونی 
است. مقادیر باای 200 در زنان و باای 300 در مردان و در 
سنین پس از یائسگی در زنان نشانه غیر اختصاصی انباشت 
ذخایر آهن اســت چرا که این پروتئین جزو واکنشگرهای 
فاز حاد اســت و همچنین الــکل، بدخیمی ها و هر عامل 
دیگری که باعث تخریب سلول های کبد شود سطح فریتین 
را افزایش می دهد. در مواجهه با التهاب، سطح فریتین باا 
می رود. به همین دلیل ســطح فریتیــن در افرادی که به 
بیماری کبد یا انواع ســرطان مانند لنفوم هوچکین مبتا 
هســتند، می تواند زیاد باشد. سلول های کبدی، فریتین را 
ذخیره می کنند. هنگامی که کبد فرد آســیب دیده باشد، 
فریتین درون ســلول ها شروع به نشت می کند. شایع ترین 
علل افزایش ســطح فریتین چاقی، التهاب، شرایط التهابی 
مزمن، مانند آرتریت روماتوئید و مصرف روزانه الکل است. 
توجه کنید که افزایش فریتین در 90% موارد با انباشــت 
آهن همراه نیست. در مقابل، کاهش فریتین خون همواره 
به مفهوم کمبود ذخیره آهن در بدن است. گاهی کم خونی 
مگالو باستیک و کم خونی همولیتیک نیز می تواند سبب 

افزایش فریتین گردد.

جدول 1. علل فریتین باا بدون انباشت آهن

علل شایع: بیماری کبدی، الکلی ها، التهاب حاد و مزمن، 
عفونت ها، بدخیمی، نارسایی کلیوی، سندرم متابولیک 

)اضافه وزن، عدم تحمل گلوکز، چربی باا، فشار خون باا(
علل کمتر شایع: تیروتوکسیکوز و سکته قلبی

سؤال دوم: نحوه برخورد با افزایش فریتین چیست؟
جواب: اولین گام در برخــورد با هر بیماری که فریتین 
باا دارد، رد علل فوق الذکر در جدول 1 اســت. در صورت 
وجود موارد فوق، بررســی بیشتر اغلب ضرورت ندارد. پس 
از شــرح حال و معاینه کامل، اولین آزمایش هایی که باید 
درخواست شود شامل CBC، نشانگرهای التهابی CRP و 

ESR، کراتینین و الکترولیت های سرم، تست های عملکرد 

کبد، قند و چربی خون است. ترانسفرین در این بیمار باا و 
سونوگرافی نشان دهنده کبد چرب بود. بیشتر مبتایان به 
هموکروماتوز ارثی از نظر ژن C282Y هموزیگوت هستند. 
آزمایش ژنتیک در مواردی توصیه می شود که انباشت آهن 
تأیید شده باشــد یا ســابقه ارثی این بیماری در خانواده 
وجود داشــته باشد. باید به سابقه مصرف الکل توجه شود. 
ارزیابی عملکرد کبد نیز مهم اســت. BMI و فشار خون را 
اندازه گیری کنید. فریتین باا بدون انباشــت آهن یکی از 
ویژگی های ســندرم متابولیک است. این سندرم با چاقی، 
دیابت نوع 2، چربی خون باا )دیس لیپیدمی( و پر فشاری 
مشــخص می شود. بهتر اســت به این افراد توصیه شود از 
مصرف الــکل خودداری کنند، وزن خود را کاهش دهند و 
قنــد و چربی خون خود را کنترل کنند و آزمایش فریتین 

پس از 3 تا 4 ماه تکرار شود )جدول 2(.
فریتین باا در اثر انباشت آهن: انباشت و افزایش آهن 
ممکن اســت اولیه یا ثانویه باشــد. انباشت اولیه هنگامی 
روی می دهد که جذب آهن موجــود در غذا افزایش یابد. 
در انباشــت ثانویه، آهن ممکن اســت به شکل تزریقی یا 
خوراکی تجویز شــده باشــد یا تزریق خون صورت گرفته 
باشد. انباشــت ثانویه آهن، این حالت حاصل تزریق مکرر 
خــون یا تزریق داخــل وریدی آهن )اغلــب در مبتایان 
به نارســایی کلیوی و بیماران مبتا به ســرطان( اســت. 
علــت دیگر انباشــت ثانویه، مصــرف آهــن خوراکی به 
مدت طوانی اســت. در کم خونی های مزمن )تااســمی 
انترمدیا، آنمی سیدروباســتیک، آنمــی های همولیتیک 
 مزمن( انباشــت ثانویه معمواً به دلیل خونسازی غیر مؤثر

 )inefective erythropoiesis( دیده می شــود. افرادی 
کــه بیش از 20 کیســه خون دریافــت می کنند در خطر 
انباشــت آهن و عوارض مختلف آن هستند. انباشت اولیه 
آهــن )هموکروماتوز ارثی(، این نوع انباشــت آهن حاصل 
جهش های ارثی ژن HFE بر روی کروموزوم 6 اســت. این 
اختــال اتوزومی مغلوب، شــایع ترین اختال تک ژنی در 
نژاد اروپای شــمالی است )شیوع تقریبی 0/4 درصد( ولی 
در سایر نژادها شیوع بسیار کمتری دارد. این اختال باعث 
جذب فزاینده آهن موجود در غذا می شود ولی اغلب بدون 
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عامت است و تشخیص داده نمی شود. عوارض آن بر کبد، 
غدد درون ریز و قلب بســیار جدی ولی قابل پیشــگیری 
اســت. تشــخیص به هنگام و درمــان زودرس اهمیت به 

سزایی در پیشگیری از این عوارض دارد.

جدول 2. آزمایش های خط اول برای بررسی فریتین باا
 - شمارش کامل خون  (CBC  و نشانگرهای التهابی

)CRP و ESR 
- آزمایش گلوکز و چربی خون

- آزمایش عملکرد کلیه )کراتینین و الکترولیت ها(
- آزمایش عملکرد کبد )اگر نتایج آزمایش عملکرد 

کبد غیر طبیعی باشد، باید آزمایش هپاتیت ویروسی و 
سونوگرافی کبد هم انجام شود(

درصد اشــباع ترانســفرین: اگر علت افزایــش فریتین 
روشــن نباشــد، درصد اشــباع ترانســفرین )نسبت آهن 
ســرم به ترانســفرین( بهترین تســت بــرای رد احتمال 
انباشــت آهن اســت. چون ترانســفرین، پروتئین اصلی 
 )TRF( انتقال آهن در ســرم اســت، اغلب ترانســفرین
 )TIBC( در آزمایشــگاه به شــکل ظرفیت اتصال آهــن
 اندازه گیری می شــود و این دو نسبت مستقیم با هم دارند

 (TIBC (μmol/L) = 25.1 × TRF (g/L)). ترانسفرین 
در حالت ناشــتا اندازه گیری شــود زیرا مقادیر آهن سرم 
در طول شــبانه روز به شــدت متغیر اســت. حتی صرف 
مقدار کمی غذا باعث افزایش شــدید و گذرای آهن سرم 
و همچنین افزایش ترانســفرین می شود. همچنین بیماری 
حاد ممکن اســت باعث کاهش گذرای آهن و ترانسفرین 
شود. در افرادی که فریتین باا و اشباع ترانسفرین طبیعی 
دارنــد )>45 درصــد در زنان و >50 درصــد در مردان( 
انباشــت آهن وجود ندارد و علل واکنشی مطرح می شود. 
اگر افزایش درصد اشــباع ترانســفرین خفیف باشد، تکرار 
آزمایش با نمونه مجدد و با رعایت دقیق ناشــتایی توصیه 
می شود. در موارد شدیدتر، غربالگری روتین از نظر جهش 
ژن هموکروماتــوز ارثی )پلی مورفیســم های C282Y و 
H63D( بستگی به شــیوع این جهش ها در منطقه دارد. 

بیش تر نژادهای اروپای شمالی مبتا به هموکروماتوز ارثی 

از نظر C282Y هوموزیگوت هســتند ولی حدود 5 درصد 
آنــان نیــز از نظــر C282Y/H63D هتروزیگوت مرکب 
هســتند و احتمال انباشت آهن در آنان بسیار کمتر است. 
براساس نتایج یک مطالعه، توصیه می شود آزمایش ژنتیک 
و تعییــن ژنوتیپ HFE با هدف تشــخیص هموکروماتوز 
ارثی در افرادی انجام شــود که فریتین باا )300 یا بیشتر 
در مردان و 200 یا بیشتردر زنان( و اشباع ترانسفرین باا 
)بیشــتر از 50 در مردان و بیشــتر از 40 در زنان( داشته 

باشند.
ســؤال ســوم: گام های بعدی در مدیریــت افزایش 

ترانسفرین چیست؟
- در مــوارد قطعی انباشــت آهن بــا فریتین <1000 
یــا اختال عملکــرد کبد بدون توجه به دلیــل، ارجاع به 

متخصص کبد توصیه می شود )جدول 3(.
- در موارد جهش ژن HFE، درمان اصلی فصد و حجامت 
اســت. هدف در این بیماران، حفــظ فریتین در محدوده 
کمتر از 50 اســت. در موارد شــک به انباشت اولیه آهن 
کــه آزمایش ژنتیک از نظر ژن HFE منفی باشــد، ارجاع 
به متخصص خون برای اندازه گیری مســتقیم ذخایر آهن 
یا بیوپســی کبد توصیه می شــود. اگر این بررسی ها نشان 
دهد که ذخایر آهن افزایش یافته و سایر اختاات خونی و 
کبدی رد شود، آزمایش ژنتیک از نظر سایر ژن های دخیل 

در هموکروماتوز ارثی توصیه می شود.
- در موارد انباشت ثانویه آهن، فصد و حجامت بی فایده 
اســت و درمان مصرف شــاتور ها مانند دسفرال توصیه 

می شود.
- در موارد افزایش خفیف فریتیــن )300 تا 1000( بدون 
احتمال انباشــت آهن )اشباع ترانســفرین نرمال( و رد سایر 
علت ها )مانند بیمــاری کبدی یا اختاات التهابی(، توصیه ها 
شــامل پرهیز از الکل، کاهش وزن، کاهش تری گلیســرید و 
کنترل قند خون اســت. همچنین توصیه می شــود آزمایش 
فریتین )و سایر بررسی های ازم( پس از 3 تا 4 ماه تکرار شود.

- در موارد مصرف الکل، توصیه به اصاح شــیوه زندگی 
و پرهیز از الکل باعث کاهش قابل توجه فریتین می شود و 
اغلب پس از سه ماه نتیجه همه آزمایش ها از جمله فریتین 

طبیعی می شود.
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جدول 3. عللی که در اولین برخورد با بیماری که فریتین باا دارد باید به آن ها توجه شود
الف( علل بدون انباشت آهن

- بیماری های اخیر مانند عفونت حاد
- مصرف الکل

- عملکرد غیر طبیعی کبد، بیماری مزمن کبد و سیروز
* درخواست آزمایش های عملکرد کبد و درخواست سونوگرافی کبد

- هپاتیت ویروسی
C و B درخواست آزمایش های سرولوژی هپاتیت *

- التهاب حاد یا مزمن
* درخواست آزمایش های سدیمان یا  CRP یا هر دو

- سندرم متابولیک )چاقی، دیابت نوع 2، دیس لیپیدمی، پر فشاری(
* درخواست BMI، اندازه گیری فشار خون، قند خون و چربی خون

- نارسایی کلیه
* درخواست آزمایش های عملکرد کلیه
- بدخیمی )کاهش وزن، بی اشتهایی(

* رادیولوژی متناسب با شرح حال و معاینه
ب( علل همراه با انباشت آهن

- سابقه مصرف مکمل آهن، تزریق آهن داخل وریدی و تزریق خون
- کم خونی یا اختال خونی شناخته شده

* درخواست آزمایش های CBC، گستره خون محیطی )PBS( و الکتروفورز هموگلوبین
- هموکروماتوز ارثی )با عایم خستگی، خواب آلودگی، درد مفاصل، دیابت، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی، آمنوره، درد ربع فوقانی راست شکم، 

بزرگی کبد، سیروز، کندروکلسینوز، افزایش پیگمانتاسیون پوست و نارسایی قلبی(
- سابقه خانوادگی انباشت آهن

- پورفیری جلدی تأخیری )حساسیت پوست به نور(

نتیجه گیــری: فریتیــن باا معمــواً ناشــی از التهاب، 
مصــرف الکل، ســندرم متابولیک، یا اختــال کبد یا کلیه 
 و بــه نــدرت بدخیمی اســت تا انباشــت آهن می باشــد.

 اولیــن گام در برخــورد با فریتین بــاا، رد علل فوق الذکر 
اســت. نرمال بودن اشــباع ترانســفرین )ترجیحاً ناشــتا( 

انباشــت آهــن را رد می کنــد و بــه نفع علل واکنشــی 
افزایــش فریتین اســت. فریتین بــاای 1000 بدون علت 
مشــخص، باید به پزشک ارجاع شــود. فریتین باا و اشباع 
 ترانســفرین بیش از 45 درصد، باید از نظــر هموکروماتوز

 ارثی بررسی شود.
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مقاات برگزیده شماره های 51 تا 54 نشریه
از دیدگاه مخاطبین وب سایت نشریه آزمایشگاه و تشخیص

)www.labdiagnosis.ir(

نشــریه آزمایشــگاه و تشــخیص گزارشــی از انعکاس پر 
بازدیدترین مقاله های وب ســایت خود بــه اطاع خوانندگان 
محترم می رســاند. ارائه این آمار دلیلی بر ارجح بودن مقاات 

نســبت به یکدیگر نیست. آمار ذکر شــده از مقاات تا تاریخ 
1401/03/23 می باشــد. شایان ذکر اســت مقاات برگزیده 
شماره های 47 تا 50 در نشریه شماره 51 به چاپ رسیده است.
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 مراسم افتتاحیه نوزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت
 دکتر منادی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی: 

آزمایشگاه ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوای پزشکان بالینی
ســیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در 
تاریــخ 1401/02/27 به مدت 5 روز بــا حضور خانواده بزرگ 

آزمایشگاهیان در مرکز همایش های ایران مال برگزار شد.
این کنگره شامل 25 محور علمی با عناوین آزمایش شیمیایی  
میکروسکوپی مایعات بدن، آزمایشگاه طب سالمندان، اطمینان 
از سامت بیولوژیک فعالیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، 
بدخیمی هــای خونی )لوســمی هــای حاد لنفوباســتیک و 
میلوباســتیک(، بیماری های خود ایمنی انعقاد، بیومارکرهای 
سوء مصرف مواد )الکل، مواد مخدر و روان گردان(، پیشرفت های 
ابزار و فنون پایش کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، تازه های واکسن 
و تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت B و C، تشخیص آزمایشگاهی 
توبرکلوز و مایکوباکتریوز، تشــخیص آزمایشگاهی سپسیس و 
التهاب سیستمیک، تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی 
سیســتمیک و کنترل کیفی آن، تشــخیص آزمایشگاهی قبل 
از تولد بیماری های ژنتیک، تشــخیص سرولوژیک بیماری های 
عفونی )هلیکوباکتر پیلوری و بروسا(، تعیین الگوی لیپیدها در 
آزمایشگاه تشخیص پزشکی، چالش های تشخیص آزمایشگاهی 
بیماری هــای منتقل شــونده با تماس جنســی، درس هایی از 
کووید 19: از پایه تا بالین، فناوری های Omics در آزمایشــگاه 
تشخیص پزشکی، فناوری های نوین در آزمایشگاه هماتولوژی، 
قدرت داده های بزرگ در آزمایشــگاه تشخیص پزشکی: تعیین 
محدوه مرجع، گفتمان آزمایشگاه و بالین: بررسی آزمایشگاهی 
بیماری های غدد درون ریز در زنان باردار، گفتمان آزمایشگاه و 
بالین: گرایش های موجود در تشخیص آزمایشگاهی بیماری های 
خود ایمن، محققین جوان، مطالعات بالینی و بنیادی مارکرهای 
ســرطان، هوش مصنوعی، علم داده ها و آزمایشــگاه تشخیص 
پزشکی و واکسیناســیون کووید 19: یافته های جدید با تاکید 
 بــر جنبه های آزمایشــگاهی، بخــش پوســتری و کارگاه های

 علمی بود.

در ابتدا دکتر همتی رییس کنگــره ارتقاء کیفیت ضمن ابراز 
خرسندی در ارتباط با تاش مسئولین در امر واکسیناسیون و 
فعالیت های بی وقفه کادر درمان و مدافعین سامت به خصوص 
مجاهدین خاموش آزمایشــگاهی کشور در همه سطوح علمی 
اذعان داشت: با تحت کنترل قرار دادن اپیدمی کرونا به ما این 
امکان داده شد که پس از گذشت 3 سال اولین کنگره حضوری 
و نمایشــگاه کنگره ارتقاء کیفیت را برگزار نماییم. البته ســال 
گذشته نیز اولین کنگره مجازی ارتقاء کیفیت را برگزار نمودیم 
که مورد استقبال همکاران، دانشــجویان و اساتید گرامی قرار 
گرفت. در این کنگره مقدم اساتید، دانشمندان، دانش پژوهان و 
مسئولین کشوری را در نوزدهمین کنگره کشوری و سیزدهمین 
کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص 
پزشــکی ایران گرامی داشته و از این که به ما افتخار دادند در 

این کنگره حضور داشته باشند تشکر می کنم.
ایشان اضافه نمود: کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 
و نمایشــگاه جانبــی آن از همان ابتدا در فضایی دوســتانه و 
صمیمــی جهت تبــادل اطاعات علمی میــان صاحب نظران 
رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی و رشته های بالینی ایجاد 
شد که نتیجه آن آشنایی همکاران با تکنولوژی های روز دنیا و 
اســتفاده از آن ها در ارتقاء خدمات آزمایشگاهی بود. در کنگره 
نوزدهم مباحث علمی متعددی ارائه می شــود که یکی از آن ها 
پروژه عظیم داده های بزرگ )Big Data( در خصوص بررســی 
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محدوده مرجع برای اولین بار در کشور است که توسط انجمن 
دکترای علوم آزمایشــگاهی و دانشــگاه تورنتو در حال انجام  
می باشد و دبیرخانه ای متشکل از صاحب نظران در این خصوص 

تشکیل شده است.
مباحــث و موضوعــات مهــم دیگــر از جملــه جنبه های 
بیماری زایی، تشــخیصی و اپیدمیولوژیک کووید - 19 نیز در 
این کنگره ارائه خواهد شــد. از دیگر ویژگی های متمایز کنگره 
امســال تغییر مکان برگزاری کنگره از مرکز همایش های برج 
میاد به مرکز همایش های ایران مال بود که فضای مناسب تری 
را برای کنگره فراهم نمود و امیدواریم که با کمک مســئولین 
و دســت اندرکاران این مرکز بتوانیم کنگره را به نحو مطلوبی 

برگزار نماییم.
دکتر همتی در ارتباط بــا دریافت مجوز برگزاری کنگره به 
صــورت حضوری و مجازی بیان کــرد: این مجوز در بهمن ماه 
اباغ گردید و با توجه به این که ســالن های مرکز همایش های 
برج میاد از قبل اجاره داده شــده بود همکاران اجرایی پس از 
بررسی فراوان مرکز همایش های ایران مال را انتخاب نمودند و 
اولین تجربه ما است. بنابراین اگر همکاران گرامی با مشکلی در 

اجرای برنامه ها برخورد کردند با دیده اغماض بنگرند.
وی به شــعار کنگره ارتقاء کیفیــت تحت عنوان "کیفیت را 
پایانی نیست" اشاره کرد و گفت: انتخاب این شعار موجب شد 
که همه ســاله بر غنای علمی آن افزوده گردد و هر سال چند 
هزار نفر از کنگره و نمایشــگاه جانبی آن دیدن نمایند. سرعت 
پیشــرفت و توسعه کیفی و کمی آزمایشگاه ها به نحوی بود که 
در یک بازه زمانی کوتاه همکاران با روش ها و دستگاه های روز 
دنیا در اقصی نقاط مختلف کشور آشنایی پیدا کرده و حتی در 
نقاط دورافتاده و کم برخوردار کشــور از این دستگاه ها جهت 
تشــخیص، درمان و پیگیری بیماری ها به منظور کاهش آام 
مردم و جلوگیری از مراجعه آن ها به مراکز اســتان ها استفاده 

نمودند.
رییس کنگره ارتقاء کیفیت در ارتباط با معضات و مشکات 
آزمایشگاه ها عنوان داشت: متاسفانه طی دو سال اخیر به دلیل 
همــه گیری بیماری کرونا و تحریم های ناجوانمردانه و متعاقب 
آن تورم لجام گســیخته و عدم افزایش متناســب تعرفه های 
آزمایشــگاهی با تورم موجود در جامعه و افزایش سرســام آور 
قیمت کیت ها، دستگاه ها و موارد مصرفی بیم آن می رود که با 

استهاک دستگاه های موجود و کمبود اقام مصرفی آزمایشگاه 
و در نهایت با تعطیلی آزمایشــگاه های کوچک و متوسط روبرو 
شــویم و آن رشــد کمی و کیفی را که ظرف مدت 20 ســال 
گذشــته شــاهد آن بوده ایم را به راحتی از دست بدهیم و در 
مناطــق دور افتاده و محروم کشــور با بحران جــدی در ارائه 
خدمات مطلوب آزمایشــگاهی روبرو شــویم. تنها راه حل این 
معضات و مشــکات همدلی و هم افزایی نظریات ارزشــمند 
صاحب نظران رشــته های مختلف آزمایشگاهی در کشور است 
کــه با تعامل در وزارت بهداشــت و وزارتخانه های مربوطه این 

مشکات کاهش یابند.
امید اســت با دور اندیشی و حمایت های مسئولین کشور در 
زمینه کنترل قیمت ها و تســهیل و اختصاص ارز ازم به اقام 
آزمایشــگاهی روند تعطیلی آزمایشگاه ها را کند نموده و شاهد 

ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز کشورمان باشیم.
در پایان از خداوند متعال برای روح شهدای سامت آمرزش 

و برای همکاران عزیز سامتی و موفقیت را آرزومندم.

پروفسور زرنانی دبیر علمی کنگره ارتقاء کیفیت ضمن خیر 
مقدم به همکاران، اندیشمندان و مسئولین برای حضور در این 
کنگره اظهار نمود: بسیار خرســندم که پاندمی کرونا در حال 
فروکش اســت و این فرصتی را در اختیــار ما قرار می دهد که 
همکاران عزیز را بعد از ســال های زیادی دیدار نماییم. از سال 
1381 انجمن پر افتخار دکترای علوم آزمایشگاهی برای اولین 
بار کنگره را بنیان نهاد. قاعدتاً امســال باید بیستمین کنگره را 
برگزار می کردیم ولی به علت پاندمی کرونا کنگره یکسال برگزار 
نشــد و سال گذشــته هم با تأخیر در خدمت همکاران بودیم. 
امیدواریم بیســتمین کنگره در ســال آینده به شــکل کامًا 
حضوری برگزار شود. کنگره امسال به شکل هیبرید مجموعه ای 

از حضور فیزیکی افراد و همچنین کنگره های مجازی است.
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وی به هدف خــود از به عهده گرفتن دبیری علمی 
کنگره اشاره و بیان نمود: با برگزاری این کنگره انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی باید در جهت ارتقاء کیفیت 
خدمات آزمایشــگاهی با ارائه اطاعات به روز، جامع و 
مورد نیاز کشــور مثمر ثمر باشد و اطاعات ارزنده ای 
را در اختیــار همکاران قرار دهــد. اولویت در برگزاری 
چنین کنگره هایی دعوت از افراد سرشــناس، صاحب 
نام، متبحر و اشخاصی است که دارای تجربه کافی در 
این زمینه هستند. به همین منظور سخنرانان مختلفی 
را از کانادا، آمریکا، ســوئیس، ســوئد، هلند، آلمان و 

متخصصین داخلی دعوت نمودیم.
دبیــر علمــی کنگره وجــه تمایز این کنگــره را با 
کنگره های قبلی در 3 جهت مطرح کرد و گفت: انجمن 
دکترای علوم آزمایشــگاهی دو ســال پیش در جهت 
پــروژه بزرگ Big Data گام های بزرگی را برداشــت 
که شــاهد نتایج آن در ارتبــاط با تبیین محدوده های 
مرجع با همکاری دانشــگاه تورنتو طی چند ماه آینده 
خواهیم بود تا برای آزمایش هایی که به صورت روتین 
در آزمایشــگاه های تشخیص پزشــکی انجام می شوند 

محدوده های مرجع ایرانی داشته باشیم.
موضوع دیگری که در این کنگره به شــکل ویژه به 
آن پرداخته شــده در ارتباط با فداکاری بسیار جامعه 
آزمایشگاهی )متخصصین، دکترای علوم آزمایشگاهی 
و پاتولوژیســت ها( در کمک به نظام بهداشــتی کشور 
در مقابله با کرونا است. اگر حضور آزمایشگاهیان نبود 
مسلماً وزارت بهداشت نمی توانست بار سنگینی را که 
کرونا بر سیستم بهداشتی کشور وارد کرده بود تحمل 
نمایــد. هنگامی که وزارت بهداشــت این اختیار را به 
تمامی آزمایشــگاه های سراسر کشــور داد که بتوانند 
آزمایش های مربوط به تشــخیص کرونا را انجام دهند 
این بار عظیم از روی بیمارستان های دولتی که عموماً 
در ارتباط با دانشــکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، بیمارستان مســیح دانشوری و انستیتو پاستور 
بود برداشــته شد و افراد بســیار ارزشمندی را در این 
سال ها از دست دادیم. حضور ما در این محفل حاصل 
فداکاری دوستانی اســت که در آزمایشگاه ها روزانه با 

تعداد بســیاری از بیماران کرونایی برخورد داشــتند 
و تشــخیص ها را بــه موقع و طی چندین ســاعت در 
اختیار پزشــکان بالینی قرار دادند. باید یادی کنیم از 
عزیزانی که در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی فعالیت 

می کردند و جزو شهدای سامت هستند.
ایشان افزود: ســومین بخش مهم کنگره در ارتباط 
با فناوری هایی اســت که آینده تشــخیص پزشــکی 
آزمایشــگاهی را رقــم خواهد زد. اســتفاده از هوش 
مصنوعی در تشخیص های آزمایشگاهی رو به گسترش 
است و مسلماً در داخل ایران هم به زودی آغاز خواهد 
شــد و تشــخیص ها کم تر وابســته به چشم و پزشک 
می باشــد. در حال حاضر نرم افزارهایی وجود دارند که 
می توانند تشخیص های سیتولوژیک را با دقت باا انجام 
دهند و در حال تکامل هســتند و خیلی زود جایگزین 

تشخیص های آزمایشگاهی فعلی دنیا خواهند شد.
امید است با برگزاری این کنگره های بزرگ و کارنامه 
درخشــانی که آزمایشــگاه های وابســته به همکاران 
دکترای علوم آزمایشــگاهی در ســطح کشــور دارند 
نگاه مسئولین کشــور را در احیای مجدد رشته کمی 

مهربان تر نماید.

دکتر باقری دبیر اجرایی کنگره ارتقاء کیفیت ضمن 
خیر مقدم به تمامی مدعویــن در این همایش اذعان 
داشــت: انجمن دکتــرای علوم آزمایشــگاهی مجوز 
برگزاری کنگره را در مدت زمان محدودی تا برگزاری 
دریافت نمود. ایــن کنگره را طی مدت 3 ماه با تاش 
شــبانه روزی پرســنل و هیئت مدیره انجمن برگزار 
نمودیم. بیش از 2700 نفر از همکاران آزمایشگاهی با 
تخصص هــای مختلــف در برنامه هــای علمی کنگره 

 اگر حضور 
آزمایشگاهیان 

نبود مسلمًا وزارت 
بهداشت نمی توانست 

بار سنگینی را که 
کرونا بر سیستم 

بهداشتی کشور وارد 
کرده بود تحمل 

نماید
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شرکت کردند و بیش 170 شــرکت فعال در حیطه تجهیزات 
آزمایشگاهی کشور در نمایشگاه جانبی آن حضور دارند. بسیاری 
از مدیران و نمایندگان خارجی شــرکت های تجهیزات پزشکی 
نمایشگاه کنگره ارتقاء کیفیت را به وسعت نمایشگاه تجهیزات 
پزشکی مدیکا می دانند و امیدوارم که با همکاری این شرکت ها 
و مرکــز همایش های ایران مــال در ســال های آینده بخش 
نمایشــگاهی کنگره خود را مانند بخــش علمی آن به صورت 

بین المللی برگزار نماییم.

دکتر ناصری نماینده ســابق مجلس شورای اسامی و عضو 
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی از مسئولین و دست اندرکاران 
برگزاری کنگره تشــکر و اظهار کرد: یکی از رشته های مظلوم 
جامعه، رشــته پزشــکی اســت. در دوران کرونا کادر پزشکی 
شــهدای بســیاری را اهدا کرد. در حال حاضر 70 درصد بحث 
تشــخیصی درمان به دوش آزمایشــگاه ها اســت و شبانه روز 
زحمات بسیاری را متحمل می شوند ولی متاسفانه جزو جامعه 
مظلوم هســتند. حتی در زمینه واکسیناســیون آزمایشگاه ها 
کمک بســیاری نمودند. از مســئولین تقاضا دارم رشته علوم 
آزمایشــگاهی را مانند سایر رشته های پزشکی مورد توجه قرار 

دهند.
 دکتر ناصری گفت: آزمایشــگاه ها در مورد تعرفه های خود و 
سازمان های بیمه گر نیازمند یاری هستند. سال به سال هزینه 
درمان بر روی دوش بیماران بیشتر می شود و این شکاف ها باید 

از بین برود. 

 همــکاران دکتــرای علوم آزمایشــگاهی خواهان ادامه 
رشته خود هستند تا موانع ادامه تحصیل جوانان در این رشته 

برداشته شود.

دکتر منادی رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی به توجه بیش از پیش جایگاه رشته آزمایشگاهی 
در دنیای امروز اشــاره و عنوان نمود: امسال سال دانش بنیان 
است و در مجلس شورای اسامی قانون بسیار خوبی را در حوزه 
جهش تولید دانش بنیان تدوین و اباغ نمودیم که مشــکات 
شــرکت های دانش بنیان را برطرف کــرد. علم ایران تاریخچه 
بســیار درخشــانی دارد. امروز آنچه که در مبحــث کرونا دنیا 
توانســت با آن مقابله کند الکلی بود که ذکریای رازی کشــف 
نمود. عمدتاً دانشــمندان یعنی گروه آزمایشــگاهیان پیشرو و 

پیشگام فرآیند تولید واکسن کرونا هستند.
در ارتباط با مسکوت ماندن رشته دکترای علوم آزمایشگاهی تا 
کنون مراجعه ای به ما نشده است و از همکاران تقاضا دارم در این 
زمینه نظریات خود را هر چه سریع تر به این بخش اعام نمایند.

دکتر منــادی گفت: حــذف ارز 4200 تومانــی و افزایش 
نجومی قیمت کیت ها مشکات اساســی را ایجاد نموده است 
و گرانی آزمایش ها باعث کاهش مراجعه مردم می شود. امروزه 
آزمایشگاه ها چشم بینا و گوش شنوای پزشکان بالینی هستند. 
کنگره باید خروجی های کارا و موثری داشــته باشد و زحمات 

جامعه آزمایشگاهی مطرح گردد.

دکتر رییس زاده رییس ســازمان نظام پزشکی به اهمیت 
رشته علوم آزمایشگاهی و نقش آن ها در حوزه تشخیص اشاره 
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و بیان نمود: یکی از مؤلفه های بسیار مهم و تأثیر گذار 
در ارائه خدمات درمانی به مردم توسط جامعه پزشکی 
بحث خدماتی اســت که همکاران عزیز در رشته های 
آزمایشگاهی و تشخیصی ارائه می نمایند. ارتقاء کیفیت 
در خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی ارتباط مستقیمی 
با ارتقاء ارائه خدمات درمانی دارد. اکنون هیچ عضوی 
از جامعه پزشکی در حوزه درمان بی نیاز از راهکارهای 
تشخیصی نیســت که این مهم توسط آزمایشگاهیان 
ارائه می گردد. بنابراین استانداردسازی و ارتقاء کیفیت 
خدمــات آن ها نقش مســتقیمی در ارتقــاء کیفیت 
تشخیص و خدمات پزشکی به مردم عزیز کشور دارد.

 Big رییس سازمان نظام پزشکی هوش مصنوعی و
Data را یکی از اهداف بســیار مهــم در کنگره ارتقاء 

کیفیت عنوان و مطرح کرد: این کنگره تاش می کند 
تا همــگام با علم روز مؤلفه هــای مختلف را در حوزه 

تشخیص و آزمایشگاه ارتقاء دهد.
وی افــزود: ســازمان نظام پزشــکی تمامی تاش 
خود را برای برطرف نمودن مشــکات آزمایشگاه ها به 
کار می بندد تا حوزه آزمایشــگاهی کشــور روز به روز 

پیشرفت کند و کیفیت خدمات خود را افزایش دهد.

دکتر صباغ رییس پژوهشگاه و معاون سازمان ملی 
استاندارد برگزاری چنین کنگره های را با صرف زمان 
بســیار عنــوان و بیان نمــود: برگــزاری کنگره های 
بین المللی به شکل هیبریدی برای دانشگاهی ها فرصت 
بســیار خوبی را فراهم نموده است. همچنین مهمانان 
خارجی با مشکاتی مانند تحریم و ... مواجه بودند که 
برگزاری مجازی و حضوری کنگره ها این مشــکات را 
برطرف کرد. انتظار داریم مجلس شــورای اسامی در 
این راستا مشکات اینترنتی را مورد توجه قرار دهند و 

در این زمینه استاندارد سازی های ازم اعمال گردد.
دکتــر صباغ اضافه کــرد: هر بدنی مغــزی دارد و 
معتقدم اهمیت علوم آزمایشگاهی به قدری زیاد است 
که می تواند حکم مغز ســازمان نظام پزشکی کشور را 
داشته باشد. یعنی برای هر گونه تشخیصی در سیستم 
اگــر کوچک ترین غفلتــی را در زمینه آزمایشــگاهی 
داشته باشــیم کل پزشکی تعطیل می شود. قشر علوم 
آزمایشــگاهی به عنوان مجاهدیــن خاموش در نظام 

پزشکی کشور فعالیت نمودند.
در پایان مراسم افتتاحیه همایش از منتخبین رشته 
دکترای علوم آزمایشگاهی با حضور جمعی از اساتید، 
صاحب نظران و پیشکسوتان جامعه آزمایشگاهی تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.
اسامی منتخبین رشته دکترای علوم آزمایشگاهی 

در نوزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت:
- دکتر قاسم علی جوانمردی

- دکتر احمد بینا
- دکتر سیما سرمست 

اکنون هیچ عضوی 
از جامعه پزشکی در 

حوزه درمان بی نیاز از 
راهکارهای تشخیصی 

نیست که این مهم 
توسط آزمایشگاهیان 

ارائه می گردد
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کنگره ارتقاء کیفیت در یک نگاه
برنامــه ریــزی کنگره ارتقــاء کیفیــت خدمات 
آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در سال 1380 
در اداره کل امور آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی 
کشــور با حضور دکتر ســمیعی طی ســاعت های 
متمــادی و ماه ها تاش و کوشــش  و با تشــویق 
دانشــمند محترم پروفســور دکتر اکبــری معاونت 
سامت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
آغاز شد. رفرنس ها، مطالب علمی و محورهای داخلی 
و خارجی به صــورت جامع مورد مطالعه قرار گرفت 
و بعد از مدتــی دکتر مصایی نیز بــه گروه دعوت 
و مقــرر گردید که تدارکات اجرایی کنگره توســط 
انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی سامان پذیرد و 
دکتر صادقی تبار در این زمینه زحمات بســیاری را 
متحمل شدند. بسیاری از همکاران امیدی بر اجرای 
کنگره نداشتند و از طرفی به دلیل منازعات صنفی، 
برخی از گروه ها کارشکنی می کردند ولی ساعت ها 
و روزهــا در اداره کل امور آزمایشــگاه ها و انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی بررسی های ازم انجام و 

کنگره برنامه ریزی شد.
اولین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشــگاهی 
تشخیص پزشکی ایران با دعوت از علما و دانشمندان 
علوم آزمایشگاهی و برنامه ریزی محورهای علمی در 
مرکز همایش های بیــن المللی رازی برگزار گردید. 
وظیفه خود می دانم که از تمام همکاران و مسئولین 
کنگره که از اولین سال برنامه ریزی تا کنون زحمت 
کشــیده و کنگره را اجرا نموده اند تشکر نمایم و به 

بنیان گذاران کنگره درود و سپاس عرض می کنم.
خدا را شاکرم که در این دو سال اخیر که ویروس 
کوویــد – 19 محدودیت هایــی را در جامعه ایجاد 
نموده اســت کنگره اجرا شــده و خواهد شد و ازم 
اســت تا از تمامی دست اندرکاران آن تشکر ویژه به 

عمل آید.
مدیر مسئول
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 انتخابات دوره نهم هیئت مدیره انجمن علمی
 دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

بیست و نهم اردیبهشت ماه انتخابات هیئت مدیره انجمن 
علمی دکترای علوم آزمایشــگاهی تشخیص طبی ایران به 
صورت الکترونیک از طریق سامانه جامع انجمن های علمی 
گروه پزشــکی ایران به نشــانی www.ima-net.ir برگزار 

گردید.
 اســامی اعضای هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم 

آزمایشگاهی جهت اطاع خوانندگان اعام می گردد.
  اسامی اعضای هیئت مدیره به ترتیب آراء:

- دکتر شهروز همتی
- دکتر علی شیرین

- دکتر غامرضا حمزه لو
دکتر عبدالحسین ناصری

- دکتر علیرضا لطفی کیان
- دکتر محمد صاحب الزمانی

- دکتر سعید مهدوی

  اسامی اعضای علی البدل:
- دکتر محمود جاوید احمد آبادی

- دکتر فریبا شایگان

  اسامی بازرسین:
- دکتر فاضل نجفی )بازرس اصلی(

-  دکتر علیرضا فاح )بازرس علی البدل(

در نخســتین جلســه رســمی هیئت مدیره انجمن 
مــورخ 1401/03/16 انتخابــات داخلــی اعضاء صورت 
پذیرفــت که بر اســاس آن دکتــر شــهروز همتی به 
عنوان رییــس، دکتر عبدالحســین ناصری بــه عنوان 
نائــب رییس، دکتــر غامرضا حمزه لو بــه عنوان دبیر 
 و دکتــر علی شــیرین به عنــوان خزانــه دار منصوب 

شدند. 
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 گفتگویی با شرکت کنندگان نوزدهمین 
کنگره ارتقاء کیفیت

کنگره ارتقاء کیفیت فضایی جهت تبادل اطاعات و انتقال 
دانش روز جامعه آزمایشگاهی کشور در زمینه های مختلف 
علوم آزمایشگاهی است. بنابراین با توجه به حضور گسترده 
خانواده بزرگ آزمایشــگاهیان کشــور در نوزدهمین کنگره 
ارتقاء کیفیت مدیر اجرایی مجله نظریات شــرکت کنندگان 
را در ارتباط با نحــوه برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت و مجله 

آزمایشگاه و تشخیص جویا شد.

   دکتر محمد قره باغی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

شــیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری 
کنگره طی این ســال هــا در تبادل 
اطاعــات، آشــنایی با تجهیــزات و 
ایجاد  را  روش های جدید مشــکاتی 
نمــود. همچنین تبــادل علمی میان 
افراد با محدودیت هایــی مواجه بود. 
البته طی این ســال ها وبینارهای خوبی برگزار می شد ولی 
عما یک طرفه و گاهی اوقات در ســاعت های اداری بودند 
که امکان اســتفاده از آن ها وجود نداشت و قاعدتا امتیازی 

دریافت نکرده و از سخنرانی ها بهره ای نمی بردم. 
کنگره ارتقاء کیفیت اولین کنگره بزرگی اســت که بعد از 
اپیدمی کرونا به صورت حضوری برگزار می شــود. بنابراین 
از تمامی مسئولین آن تشکر و قدردانی می نمایم. امیدوارم 
تمامی شــرکت کنندگان بتوانند به بهترین شکل ممکن از 

آن استفاده کنند. 
تغییــر مــکان برگزاری کنگــره به مرکــز همایش های 
ایران مال به دلیل نخســتین ســال برگزاری ممکن است با  
ناهماهنگی همراه باشــد ولی مطمئنا در ســال های آینده 
بهتر خواهد شد و اگر هتل های ایران مال راه اندازی شود و 
مســئولین برگزاری رزرو و تخفیف را برای مدعوین خود در 

نظر گیرند مشــکات رفت و آمد شرکت کنندگان به دلیل 
مسافت زیاد برطرف خواهد شد.

به نظرم محل برگزاری سخنرانی ها مناسب نیست و باید 
تدبیری در نظر گرفته شــود. زیــرا برای پانل های حضوری 
به دلیل باز بودن اطراف ســالن سر و صدا بسیار زیاد است 
و محدودیت هایی برای استفاده از اسایدهای نمایش داده 

شده وجود دارد.

 اردشیر پور طهماسب
کارشناس علوم آزمایشگاهی 

 در دوران کرونا بسیاری از فعالیت ها به 
شــکل مجازی اطاع رســانی می شد. 
برگزار نشدن کنگره ها در تبادل اطاعات 
و آشــنایی با فنــاوری هــای روز دنیا 
محدودیــت هایی را ایجاد نمود. به نظرم 
مکان برگــزاری کنگره دارای مســافت 
طوانی اســت و بهتر است امکانات مناسب برای رفت و آمد 

شرکت کنندگان فراهم گردد.
اعتقاد دارم جامعه آزمایشــگاهی بــه عنوان مظلوم ترین 
قشر تشخیص هستند. همکاران آزمایشگاهی به لحاظ علمی 
در بااترین جایگاه پیراپزشکی هســتند ولی مورد حمایت 
قرار نمی گیرند و این به عنــوان مانعی برای ادامه تحصیل 

جوانان در این رشته است. 

 دکتر مسعود شاهرودیان 
دکترای علوم آزمایشگاهی

 مکان برگــزاری کنگره خیلی رضایت 
بخــش نبود. بــه لحاظ وســعت فضا 
مناسب است ولی به دلیل بزرگ بودن 
بیش از حد ایــن مجموعه پیدا کردن 
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بخــش های مختلف کنگره ســخت می باشــد. با برگزاری 
کنگــره در مرکــز همایش هــای برج میاد دسترســی به 
بخش های مختلف کنگره آســان تر بــود. برخی از امکانات 
ســال های گذشــته نیز در اختیار همکاران دکترای علوم 
آزمایشــگاهی قرار داده نشده است. برای مثال بخش امانات 
وجود ندارد که برخی از وســایل خــود را تحویل داده و در 
پایان روز دریافت نماییم. همچنین وعده غذایی همکاران را 

حذف نموده اند.
کنگره ارتقاء کیفیت به عنــوان بزرگ ترین و مهم ترین 
کنگره آزمایشگاهی در سطح کشور است و تمامی گروه های 
آزمایشــگاهی در آن شرکت می کنند و در نمایشگاه جانبی 

آن با دستاوردهای جدید و به روز دنیا آشنا می شوند.
بهتر اســت مجله بخش علمی بیشتری داشته باشد و از 
مقاات اساتید دکترای علوم آزمایشگاهی که در دانشگاه ها 

مشغول به فعالیت هستند استفاده شود. 

  دکتر مهدی ذوغالچی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

طی این دو ســال با توجه به شرایط 
کرونایــی همه امور تحــت ثاتیر قرار 
گرفته اســت. از نحوه برگزاری کنگره 
طی این سال ها راضی بودم و مجموعا 
هر ســال بهتر از ســال های گذشته 
برگزار می شــود و از هیئــت مدیره 
انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی تشــکر می کنم. کنگره 
ارتقاء کیفیت نســبت به ســایر کنگره های آزمایشگاهی از 

جایگاه بااتری برخوردار است. 
مجله انجمن را بیشــتر از طریق فضاهای مجازی مطالعه 

می کنم. 

  دکتر سید علی اکبر کرمانی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

مرکز همایش های ایران مال به لحاظ 
وســعت از مرکز همایــش های برج 
میاد بهتر اســت. ایــن کنگره برای 
همکاران علوم آزمایشگاهی است و ما 

تعصب بسیاری روی آن داریم. 

  دکتر محسن حدادی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

 معموا در کنگره ها اطاعات علمی و 
تجهیزات جدید معرفی می شــوند و 
هم فکری های بســیار خوبی صورت 
مــی گیرد و عدم برگزاری کنگره طی 
این ســال ها قطعا تاثیرات منفی را بر 

جامعه آزمایشگاهی داشته است. 
این کنگره بســیار عظیم اســت و با داشــتن قدمت 
طوانی و تجربیات بســیار هر روز بهتر شــده و نسبت 
به کنگره ها و ســمینارهای دیگر قوی تر اســت. اکثرا 
تمامــی همــکاران از شــهرهای مختلف بــا توجه به 
مشــغله کاری زیاد بــاز هم به شــرکت در این کنگره 
تمایــل دارند و حضــور در ایــن کنگره بــرای آن ها 
ارزشــمند می باشــد. این کنگره بار علمی خوبی دارد 
 و به لحاظ معرفی شــرکت های تجهیزات آزمایشگاهی

 بسیار مفید است. 
در ارتبــاط بــا مــکان برگــزاری باید بگویــم مرکز 
همایش های ایــران مال برای برگــزاری کنگره ارتقاء 
کیفیــت ســاخته نشــده اســت و زیر ســاخت های 
 مناســبت تری نیاز دارد. دسترسی به این مرکز سخت

 و دشوار می باشد. 
شــایان ذکر اســت امسال امکانات ســمعی و بصری 

پانل های کنگره مناسب نبود. 
بهتر اســت در تمامی مجات آزمایشگاهی تبلیغات 
کم و بار علمی بیشــتری ایجاد شــود. البتــه با توجه 
به هزینه های بســیار باا دریافت آگهی از شــرکت ها 
امری طبیعی اســت. در برخی از مجات آزمایشگاهی 
تبلیغــات 70 درصد کل مجله را شــامل می شــود که 
به نظــرم موجب کاهش بــار علمــی و جذابیت مجله 
می گــردد. مقــاات علمی مجــات بایــد در درجه 
 اول اهمیــت و دیــدگاه تجــاری بایــد در پایین ترین 

درجه اهمیت قرار گیرد. 
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  دکتر محمد جواد عبیداوی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

 سال های گذشته دسترسی ها بهتر بود. 
رفت و آمد به این مرکز و فاصله سالن ها با 
یکدیگر مشکاتی را ایجاد نموده است. ولی 
در کل مرکــز همایش های ایران مال هم 
خوب است. وعده غذایی کنگره با توجه به 
بودجه موجود در انجمن باید برای همکاران 
دکترای علوم آزمایشــگاهی در سال های بعدی در نظر گرفته 

شود. مطالب علمی مجله مفید و مناسب است. 

  دکتر شها کلهر 
دکترای علوم آزمایشگاهی

عــدم برگزاری کنگره به دلیل کرونا تاثیرات منفی طی این 
ســال ها بر روی همکاران داشت و بخش های نمایشگاهی را 

مختل نمود.
کنگره های قبلی از نظم و ترتیب بیشــتری برخوردار بود و 
سالن های شکیل تری داشت. مرکز همایش های ایران مال بیشتر 
جنبه تجاری دارد و منطقه در دسترسی نیست. به نظرم مرکز 
همایش های برج میاد و مرکز همایش های رازی برای برگزاری 
کنگره ارتقاء کیفیت مناسب تر بودند به ویژه این که سالن های 
ســخنرانی بهتری داشــتند. البته باید این را در نظر گرفت که 
امسال اولین ســال برگزاری کنگره در مرکز همایش های ایران 
مال می باشد و ممکن اســت در سال های آتی نحوه برگزاری 
بهتر شــود.  بخش تبلیغات مجله به دلیل آشنایی با دستگاه ها، 
کیت ها و شــرکت ها برای اینجانب بســیار کاربردی است. در 
مقاات تازه های آزمایشگاهی و نکات کاربردی مد نظر قرار گیرد. 

  دکتر علی خوشدوز 
دکترای علوم آزمایشگاهی

درست است طی این ســال ها کنگره 
برگزار نشــد ولی جامعه آزمایشــگاهی 
همواره رو به جلو حرکت کرده و از منابع 
متعــددی اســتفاده می کنــد و عدم 
برگزاری کنگره ها در فعالیت همکاران 
تاثیــر گــذار نبــوده اســت. بخش 

نمایشــگاهی کنگره بسیار خوب می باشد و می توان گفت 
عدم اســتفاده از بخش نمایشــگاهی در کنگــره کمی در 

فعالیت همکاران اختال به وجود آورد. 
تغییر مــکان برگزاری کنگره را به لحاظ فضا، مناســب 
و بهتر می دانم ولی به لحاظ دسترســی مناســب نیست. 
به نظرم کنگره امســال کمی نســبت به سال های گذشته 
ضعیف تر اســت و برای ارتقاء آن باید هماهنگی ها بیشتر 
باشــد. البته امســال زمان و محل برگزاری کنگره کمی با 
تاخیر اعام شــد ولی در سال های گذشته ما از قبل اطاع 
داشتیم. بنابراین آماده کردن چنین مجموعه ای در چنین 
زمان محدودی بسیار سخت است و نباید این مهم را نادیده 

گرفت. 

  دکتر بهروز یزدان پناه 
دکترای علوم آزمایشگاهی

برگزاری  تمامی مســئولین  از  ابتــدا 
کنگره و دســت اندرکاران آن تشــکر 
می کنم. چند مشکل جدی وجود دارد. 
یکی بعد مسافت و دسترسی به مرکز 
همایش های ایران مال است. دوم این 
که بــه دلیل زمان برگــزاری محدود 
کنگره هماهنگی خوبی وجود ندارد به ویژه ارائه خدمات 
در نخستین روز مناسب نبود. مورد بعدی مسئله تغذیه 
اســت. برخاف دوره های قبلی، کنگــره برای میهمانان 
تدارک می دید ولی امســال به موسســه دیگری واگذار 
شده که سرویس مناسبی ندارد و قیمت ها باا می باشد. 
تعداد شــرکت کنندگان امســال نســبت به سال های 
گذشته کمتر هستند. البته بخشی از آن مربوط به وجود 
کرونا طی همه این ســال هــا بوده و هنــوز اعتقاد به 
تجمعات و بی خطر بودن برای برخی افراد ایجاد نشــده 
اســت. کنگره از سطح علمی مناســبی برخوردار است 
گر چه اعتقاد دارم باید تمرکز بر روی علوم آزمایشگاهی 
باشد. حمایت از این انجمن و برگزاری کنگره باید ادامه 
داشــته باشد. گرانی و قیمت باای دســتگاه ها مانع از 

خرید و فروش شده است. 
پاراکلینیک یکی از بال های نظام ســامت است و بدون 



70
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1401- شماره 55

مستندات امکان تشخیص بیماری ها وجود ندارد و تمامی 
آزمایشــگاه ها و آزمایشگاهیان در رشــته های مختلف به 
ویژه آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی زحمات بسیاری را 
در این زمینه متحمل می شوند. متاسفانه یکی از اشکاات 
بزرگ مبحث تعرفه ها و پرداخت سازمان های بیمه گر در 
طوانی مدت است. مبحث دیگر توقف ادامه رشته دکترای 
علوم آزمایشگاهی می باشد. تمامی این مشکات اثرات سوء 

خود را در آینده نشان خواهد داد. 

  دکتر رحیم خبزی 
دکترای علوم آزمایشگاهی

به نظرم مرکز همایش های برج میاد به 
لحاظ فضا و بعد مســافت بهتر بود. در 
سالن ها مشکات متعددی مانند تنظیم 
صدا و برقراری ارتباط با سخنرانان وجود 
داشــت که منجر به هــدر رفتن زمان 
شرکت کنندگان شد. تغییر محل از نظر 

اینجانب اصا تصمیم خوبی نبود.
جامعه آزمایشــگاهی به گونه ای شــده است که همه به 
دنبال منافع خود هســتند. خواهش می کنم مبحث ادامه 
رشــته دکترای علوم آزمایشــگاهی پیگیری شــود. برای 
بــاا بردن کیفیت آزمایشــگاه ها باید حتمــا در کنار یک 
پاتولوژیســت همکار دکترای علوم آزمایشگاهی هم فعالیت 

نماید. 
  دکتر محمدی 

Ph.D باکتری باشناسی
در حــوزه تخصصــی اینجانب با عدم 
برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت گپ دو 
ساله ای ایجاد شد که باعث گردید به 
بسیاری از شرکت ها دسترسی نداشته 
باشیم و ارتباطمان با آن ها قطع شود. 
و  همــکاران  میان  ارتبــاط  برقراری 
مــراوده اطاعات وجود نداشــت. معرفی محصوات جدید 

محدود و بعد آموزشی بسیار کمرنگ شده بود. 
از مــکان برگزاری کنگره اصا رضایت ندارم. دسترســی 

بسیار بدی دارد. مجموعه بسیار گرانی است.

  دکتر محمود طهماسبی 
دکترای علوم آزمایشگاهی 

همانطور که برگــزاری کنگره ها مزایای 
بســیاری داشــت نبود آن ها نیز ضرر و 
زیــان هایی برای جامعه آزمایشــگاهی 
ایجاد نمود. آموزش های وبیناری یکی از 
محاسن خیلی خوب دوران شیوع کرونا 
بــود. از دیگر معایب آن عــدم برگزاری 
نشست های مشــترک، نمایشــگاه و دید و بازدید با همکاران 

آزمایشگاهی است.
پلنی که در این دوره برای کنگره در نظر گرفته شــد مناسب 
می باشد. کارگاه های آموزشی کنگره با استقبال شرکت کنندگان 
مواجه گردید. مرکز همایش های ایران مال با سطح شهر فاصله 

زیادی دارد ولی از فضای خیلی خوبی برخوردار است. 
مجله انجمن برای ارتقاء ســطح خود باید مطالب بیشــتری 
را پوشــش دهد. پربار تر بودن آن باعث تاثیر گذاری بیشــتری 
می شــود و چاپ آن به لحاظ وحدت جامعه آزمایشــگاهی امر 

کاما درستی است. 

  دکتر حمیدرضا نژاد 
دکترای علوم آزمایشگاهی

کاما روشن است که عدم برگزاری کنگره 
طی این ســال ها تاثیرات منفی بسیاری 
داشت هر چند که وبینارهای غیر حضوری 
زیادی تشکیل شــد و تاثیرات مثبتی را 
ایجاد نمود. کنگره های حضوری به همراه 
نمایشگاه های خود تاثیرات مثبت زیادی 

دارند و قابل مقایسه با کنگره های مجازی نیستند. 
کنگره در سال های گذشته به لحاظ مکان برگزاری و تا حدودی 
نمایشگاه از سطح بهتری برخودار بود و به نظرم بخش نمایشگاهی 
آن از نظر کیفیت تغییر مثبتی نداشت. مرکز همایش های رازی و 

برج میاد برای برگزاری کنگره بسیار مناسب تر هستند. 
قطعا نسبت به دو سال گذشته در زمینه علمی پیشرفت های 
زیادی داشتیم که تمامی آن ها در این کنگره انعکاس پیدا کرد. 
همچنین پرداختن به مبحث ژنتیک در نمایشــگاه و در مباحث 
علمی )حضوری و وبیناری( از ویژگی های برجسته این کنگره بود. 
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ســال های زیادی است که آزمایشگاه های تشــخیص پزشکی مشغول ارائه خدمات تشــخیصی به هموطنان عزیز هستند. 
مشــکات عدیده اقتصادی، نوســانات شــدید ارزی و کمبود تجهیزات و کیت های آزمایشــگاهی از یک سو و بخشنامه های 
خلق الســاعه نظام سامت، ســازمان های بیمه گر و سازمان امور مالیاتی کشور، عوارض شــهرداری و سیاست های نسنجیده 

مسئولین ذیربط از سوی دیگر موقعیت نابسامانی را برای آن ها ایجاد نموده است.
با توجه به تکنیک ها و یافته های جدید دانش پزشکی و به ویژه آزمایشگاهی، آزمایشگاه ها باید خود را به روز کنند و نسبت 
به آموزش خود و پرســنل فنی آزمایشگاه ها اهتمام جدی داشته باشــند و این در حالی است که متاسفانه هیچ گونه حمایت 

اقتصادی و ارزی ندارند.
تصور بفرمایید در آینده نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. آیا وضعیت آزمایشــگاه ها به ســی ســال گذشته رجعت خواهد 
نمــود؟ آیا اکثر آن ها بــه جهت بحران های اقتصادی تعطیلی را بر ماندن ترجیح خواهند داد و یا این که دانش پژوهان مجبور 

به ترک وطن عزیزشان خواهند شد؟
امید اســت کارشناسان محترم و اســاتید علوم آزمایشــگاهی برای آینده پژوهی، راهکارها و نظریات ارزشمند خود را ارائه 

نمایند.
مدیر مسئول

آینده پژوهی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور

  لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
بــا ســام و ارادت خالصانــه به 
محضر تمامی فرهیختگان، اساتید و 
پیشکســوتان علوم آزمایشگاهی و با 
درود فراوان به روح ملکوتی همکاران 
درگذشته و شهدای سامت که طی 
دو سال گذشــته با اهدای جان خود 
سامتی را به خانواده های ایرانی هدیه کردند و یک بار دیگر نقش 
آزمایشگاه را در پیکره تشــخیص و درمان به مسئولین یادآوری 

نمودند.
اینجانب علی اکبر معتمــدی راد دانش آموخته دکترای علوم 
آزمایشــگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم. افتخار دارم 
که در مدت خدمت سی ســاله، مشغول به تدریس در دانشکده 

پزشکی و پیراپزشکی بوده ام، همچنین رده های مسئولیتی چون 
ریاست شبکه بهداشت و درمان، ریاست بیمارستان و ریاست اداره 
امور آزمایشگاه های اســتان فارس را به عهده داشته ام. ضمناً به 
عنوان ســر ممیز نظارت بر آزمایشــگاه های استان و کشور و نیز 
کارشــناس نظارت بر درمان و آزمایشــگاه ها در خدمت بوده ام و 
در حال حاضر عاوه بر همکاری درکمیسیون ماده 20 دانشگاه، 
انجمن های آزمایشگاهی و نظام پزشکی، بازنشسته دانشگاه و مدیر 

و مؤسس آزمایشگاه شخصی خود در شیراز هستم.
  ارزیابی خود را از رشــد کمی آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی در دو دهه اخیر بیان فرمایید؟
در سال های اخیر آزمایشگاه ها رشــد فزاینده ای از نظر کمی 
داشته اند، این افزایش حتی از دید مردم عادی هم پوشیده نیست 
ولی این رشد کمی وابسته به عواملی بوده است که ازم به توضیح 

ارائه خدمات آزمایشگاهی وابسته به سیاست های ارزی کشور است
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است:
- قبل از تأســیس رشته علوم آزمایشگاهی، توزیع 
خدمات پزشــکی و آزمایشــگاهی در کشور مناسب 
نبود و در شهرســتان ها دکترای علوم آزمایشگاهی و 
پاتولوژیست و حتی کارشــناس آزمایشگاه به ندرت 
وجود داشــت و خدمات آزمایشگاهی را تکنسین های 
آزمایشــگاه به عهده داشــتند. کمبود نیروی ماهر و 
کارآزموده سبب افت کیفیت خدمات و نیز هجوم مردم 
به شــهرهای بزرگ برای دریافت خدمات شده بود. با 
پیروزی انقــاب و حرکت جهت محرومیت زدایی و با 
هدف رساندن خدمات آزمایشگاهی مناسب به مردم، 
رشــته علوم آزمایشگاهی تأسیس گردید. این حرکت 
نقطه آغازی در رشــد و توسعه علوم آزمایشگاهی در 
کشــور شد به شکلی که هم در زمینه آموزش نیروی 
انسانی در دانشکده ها و نیز توسعه شبکه آزمایشگاهی 
کشور نقطه عطفی به شــمار می رود. وجود همکاران 
دکترای علوم آزمایشگاهی در تمام بخش های علمی، 
خدماتــی و پژوهشــی یکی از عوامل توســعه کمی 
آزمایشگاه ها در کشور بوده است هر چند که در حال 
حاضر متاســفانه با بی مهری مســئولین، این رشته 
متوقف شده است و خاء نبودن فارغ التحصیان این 
رشته ضربات جدی به پیکره آزمایشگاه ها وارد خواهد 
نمود. ریشه یابی این مسئله نیاز به کارشناسی دقیق 

دارد که جای بحث آن اینجا نیست.
- افزایش جمعیت کشور در سال های پس از انقاب 
و نیز رشد معیارهای بهداشتی و شاخص های سامت 
در تمامی بخش های توسعه از جمله خانه های بهداشت، 
مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها و بالتبع رشد 
آزمایشــگاه ها در بخش های دولتــی و خصوصی اعم 
از بهداشــتی و درمانی و نیز رشد دانشکده های علوم 

آزمایشگاهی و تربیت نیروی ماهر علوم آزمایشگاهی
- ســر ریز شدن فارغ التحصیان این رشته به بازار 
کار آزاد به دلیل ظرفیت محدود جذب آن ها در بخش 

دولتی
در نهایــت این رشــد کمی اثــرات مثبت و منفی 
بسیاری داشته است و اثرات مثبت آن بیشتر از اثرات 

منفی می باشــد. از اثرات مثبت آن می توان دسترسی 
آسان مردم به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و سریع 
را نام برد به شــکلی که دیگر نیازی به مسافرت های 
بین شهری و درون شهری برای انجام آزمایش وجود 
ندارد. از اثرات منفی نیز انجــام آزمایش های القایی، 
رانت های مخفــی و رقابت های غیــر حرفه ای و غیر 
اخاقی را می توان نام برد که خوشبختانه با اقداماتی 
مثل نسخه الکترونیک و نظارت های مستمر در حال 

کاهش می باشد.
  آیا این رشــد فزاینده نســبت به رشد کیفی 

متناسب است یا خیر؟
به دنبال رشــد کمی آزمایشــگاه ها نیاز توجه به 

کیفیت خدمات آزمایشگاهی شدیداً احساس گردید.
برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت توسط انجمن دکترای 
علوم آزمایشــگاهی و کنگره های علوم آزمایشگاهی 
توسط سایر انجمن ها و حمایت وزارت بهداشت از این 
کنگره ها، ارتقاء سطح استاندارد خدمات آزمایشگاهی و 
نهادینه کردن این استانداردها از سال 1386 بر مبنای 
استانداردهای جهانی و ایزو 15189، منسوخ نمودن 
روش های کهنه در تشــخیص و توســعه روش های 
جدیــد مبتنی بر تجهیزات پیشــرفته و به روز و نیز 
رشد فزاینده شــرکت های تهیه کننده و وارد کننده 
تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی همگی در رشد 

کیفی اثرات زیادی داشته اند.
متاســفانه علی رغم شتاب خوب و مناسب افزایش 
کیفیت خدمات آزمایشــگاهی به گــواه گزارش ها و 
پایش های مستمر آزمایشگاه ها توسط تیم های نظارتی 
دانشگاه ها در سال های اخیر این رشد کیفی به دلیل 
شرایط موجود کشور مورد تهدید واقع گردیده و بیم 
آن می رود که این دســتاورد مهم آسیب جدی ببیند. 
مشکاتی مثل در دسترس نبودن کیت های با کیفیت، 
عدم نظارت بر تولید و توزیع کیت های آزمایشگاهی، 
 ،CLOSE پاســخگو نبودن شــرکت ها، نبودن کیت
نبودن کنترل و کالیبراتور مناسب، گرانی تجهیزات و 
سرویس دستگاه ها، صدور بخشنامه های متعدد توسط 
آزمایشگاه مرجع سامت بدون در نظر گرفتن شرایط 

به دنبال رشد کمی 
آزمایشگاه ها نیاز توجه 

به کیفیت خدمات 
آزمایشگاهی شدیداً 

احساس گردید
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حاکم بر آزمایشگاه ها در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی استکبار 
جهانی و در نهایت نبودن تعرفه واقعی آزمایشگاهی و ...

روند توســعه کیفی خدمات نیاز به بســتر مناسب و ساختارهای 
مناســب حمایتی دارد. اگــر این حمایت ها از بدنه آزمایشــگاه ها با 
بی مهری برداشته شود انتظار رشد کیفیت عبث خواهد بود و زحمات 

سال های اخیر تمام زحمتکشان این حرفه به باد خواهد رفت.
  مشــکات فعلی آزمایشگاه های تشــخیص پزشکی در 

گذشته، حال و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟
علیرغم رفع مشــکات در بخش های مختلف آزمایشــگاه در 
سالیان گذشــته امروزه آزمایشــگاه با چالش های جدیدی روبرو 

می باشد.
خوشبختانه با ایجاد و گسترش سامانه های مختلف امکان ارائه 

خدمات نوین در آزمایشگاه ها فراهم گردید.
تولید نرم افزارهای مختلف، بسته های آموزشی، گذر از فرآیند 
دستی به الکترونیک و حذف کاغذ، فرآیند سازی در فعالیت های 
آزمایشــگاهی و رویکرد سیستمی به خدمات، تربیت نیروی ماهر 
و نیز اتوماتیک نمودن اکثر خدمات آزمایشــگاهی همگی در حل 

مشکات آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا کرده است.
در شرایط فعلی کشور متاســفانه تمامی این روندهای موجود 
در شــرایط نابســامان و در معرض تخریب واقع شده است. بدون 
حمایت مســئولین و در نظر گرفتن این شــرایط و بدون حمایت 
عملی، مشکات روزانه افزایش پیدا خواهد کرد. مشکاتی که صرفاً 

با صدور بخشنامه حل نخواهد شد.
مشکات عدیده ای در رابطه با آموزش نیروی انسانی، ارتباط با 
آزمایشگاه مرجع سامت و اداره تجهیزات، سازمان های بیمه گر و 
شرکت های تجهیزاتی و خدماتی )کیت و نرم افزار و ...( وجود دارد 

که همگی حیات آزمایشگاه ها را تهدید می کند.
  به نظر شما وجه قالب در جواب دهی بیماران چه ویژگی هایی 

دارد؟
این مسئله به خوبی در بند 9-5 و 8-5 استاندارد مربوطه مطرح 
شده است. عاوه بر نکات فنی و اداری که در فرآیند گزارش دهی 
الزام به رعایت آن ها می باشد به نظر اینجانب دو نکته حائز اهمیت 
بیشتری است. اول محرمانه بودن جواب بیمار. دوم امنیت دیتاها 

و اطاعات بیماران.
امروزه با گسترش فضای مجازی و سامانه های الکترونیکی امکان 
ارســال جواب بیماران از راه هایی مثل SMS، بارگذاری از طریق 

سامانه آزمایشگاه و وب سایت و نیز ارسال از طریق لینک جواب و 
اپلیکیشن های متعدد وجود دارد.

آزمایشگاه همواره بایستی این دغدغه را داشته باشد که ارسال 
نتایج از هر راهی برای بیمار، پزشــک و یا سرویس های درمانی با 

حفظ محرمانه بودن و امنیت به مقصد نهایی تحویل گردد.
الکترونیکی شدن نسخ آزمایشگاهی و اطاعات شخصی بیماران 
دقت نظر و وســواس بیشــتری را در این زمینه می طلبد که این 

مسئله با همکاری تیم های نرم افزاری قابل حل می باشد.
  با توجه به تورم اقتصادی در جامعه کنونی و مشــکات 
اقتصــادی در تهیه ارز مربوط به تجهیزات آزمایشــگاهی چه 

رویدادهایی را قابل تصور می دانید؟
آزمایشــگاه یک نهاد خدماتی اســت که ارائــه خدمات در آن 
وابسته به بســیاری از عوامل بیرونی از جمله سیاست های ارزی 

کشور می باشد.
واردات کیت های آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاه و نیز قطعات 
مورد نیاز این دســتگاه ها وابستگی شــدید به ارز و نرخ آن دارد. 
نوسانات نرخ ارز و نیز نرخ تورم در سال های اخیر ضربات سختی 
بر پیکر آزمایشــگاه ها وارد کرده است. این تاطمات اقتصادی و 
افزایش بی مهار هزینه ها و درآمد نامتناسب ناشی از نبودن تعرفه 
واقعی، بسیاری از آزمایشگاه ها را در معرض ورشکستگی قرار داده 

است.
اگر روند فعلی نادیده گرفتن مشــکات و عدم پاســخ دهی به 
نظرات کارشناســان این حوزه همچنان ادامه داشته باشد با توجه 
به احتمال حذف ارز ترجیحی در سال آینده چاره ای جز تعطیلی 
ناخواسته برای مســئولین فنی آزمایشگاه ها باقی نمی ماند و این 
مسئله خود ســبب بحران بیکاری در شاغلین این رشته، از بین 
رفتن سرمایه تجهیزاتی و علمی آزمایشگاه ها و محروم شدن مردم 
از خدمات خواهد شــد. بسیار ساده انگاری خواهد بود که متصور 

باشیم سیستم دولتی بتواند خاء این تعطیلی ها را پر کند.
البته شاید )جای بحث فراوان دارد( یکی از راه های برون رفت از 

این بن بست تجمیع آزمایشگاه ها باشد.
   از معیارها و شاخص های مهم در مدیریت آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی برایمان بگویید.

 مدیریت آزمایشگاه نیز مانند سایر سیستم های مدیریتی، 
وابسته به چند پارامتر از جمله نیروی انسانی، بودجه، تجهیزات و 
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امکانات، هدف و آینده نگری و ایجاد ساختار سیستمی 
می باشد. 

با توجه به نداشتن امکانات، بودجه مناسب، نیروی 
ماهر و تهدیدات بیرونی مداوم و مستمر در حال حاضر 
آنچه که یک مدیر آزمایشــگاه را امیدوار به آینده نگه 
می دارد فقط و فقط عشــق به مردم و عاقه به حرفه 
اســت و گرنه مدت هــا از زمانی که ســودی از قَِبل 
آزمایشگاه برای مدیر آن وجود داشت سپری شده است 
و در صورت تداوم این سیاست ها اجباراً مدیر آزمایشگاه 

نا خواسته تیر خاص را به خود خواهد زد.
مدیران فعلی آزمایشگاه ها با مقاومت در مقابل این 
نابســامانی ها قدرت مدیریت خود را در این بحران ها 
به اثبات رسانده اند و بزرگ ترین و شاخص ترین معیار 
مدیریت آزمایشگاه در سال های اخیر پا برجا ماندن و 

تاش برای حفظ اصول و اخاق پزشکی بوده است.
  مدیریت فعلی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
در آزمایشــگاه های تجمیعی و شــبکه را چگونه 

می دانید؟
آزمایشــگاه های تجمیعــی و شــبکه در ایــران 
قدمت زیادی ندارد. این مســئله بــا اقبال زیادی از 
طرف مســئولین آزمایشــگاه ها رو به رو نشده است. 
تاش های زیادی در اکثر اســتان ها برای راه اندازی 
این گونه آزمایشــگاه ها شده اســت که بنا به دایلی 
به جز موارد انگشــت شمار موفق نشده است. پاره ای 
از علت ها در عدم موفقیت این مســئله وجود دارد از 
جملــه عدم وجود روحیه کار تیمــی، عدم اطمینان 
از وضعیت اقتصادی آزمایشگاه ها و عدم اطمینان به 
آینده، شــفاف نبودن قوانین و نبودن قالب مناســب 

برای این گونه خدمات.
تا کنون چند مورد آزمایشگاه تجمیعی و شرکتی در 
قالب ارجاع تأســیس گردیده است که فاصله زیادی تا 

آزمایشگاه های مرجع در سایر نقاط دنیا دارد.
بدیهی است در صورت ادامه موانع بر سر راه فعالیت 
آزمایشگاه های کوچک و متوسط شاید تنها راه تجمیع 
آزمایشگاه ها باشد که خواست مسئولین هم می باشد. 

البته بایســتی موانع تا رسیدن به این خواسته برطرف 
گردد.

  ارزیابی شــما از رضایت ســنجی مراجعین به 
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی چیست؟

رضایت سنجی مراجعین در آزمایشگاه ها هر چند 
که بر اساس استانداردهای جدید آزمایشگاهی یکی 
از پارامترهای بهبود مدوام می باشــد و آزمایشگاه ها 
با نصب صندوق پیشــنهادات و انتقادات، در اختیار 
گذاشــتن تلفن و پســت الکترونیک مسئول فنی و 
جمع آوری نظرات به صــورت کاغذی در این رابطه 
اقــدام می نمایند اما با اقبال مردمی مواجه نیســتیم 
و گزارش های مردمی با این روش ها مســتند نشــده 
اســت بنابراین با استفاده از برهان خلف، میزان عدم 
رضایــت از خدمات بــا توجه به شــکایت بیماران و 
پزشکان را می توان مورد استناد قرار داد. خوشبختانه 
تعداد شــکایت ها و پرونده های تشــکیل شده بخش 
آزمایشگاه در ســازمان نظام پزشکی نسبت به سایر 

رشته ها قابل اغماض است.
  آیا مقاات علمی و اجتماعی این مجله را مطالعه 

می کنید؟ در صورت مطالعه چه پیشنهاداتی دارید؟
بلــی تمام نشــریات آزمایشــگاهی که به دســت 
اینجانب می رســد مطالعه می کنم و از اطاعات علمی 
و اخبــار آن اســتفاده می نمایــم. در زمینــه مقاات 
علمی بــه مقاات کاربردی و آزمایشــگاهی بیشــتر 
بها داده شــود. با توجه به مشــکات تحریم در بخش 
 CLOSE آموزش به روش های جایگزیــن کیت های 

بیشتر توجه گردد.
  سخن پایانی؟

در پایان ضمن تشــکر از همه همــکاران عزیز در 
تحریریه نشــریه که این موقعیت را برای من فراهم 
نمودنــد و بــا آرزوی موفقیت برای همــه خادمین 
این رشــته مردمی، از خداوند بــزرگ می خواهم که 
مشکات عدیده را از کشور مرتفع و شرایط عادی را 
به کشور برگرداند تا امکان خدمت صادقانه برای همه 

خدمتگزاران فراهم گردد.
والسام من التبع الهدی

 در حال حاضر آنچه 
که یک مدیر آزمایشگاه 

را امیدوار به آینده 
نگه می دارد فقط و 

فقط عشق به مردم و 
عاقه به حرفه است و 
گرنه مدت ها از زمانی 

که سودی از ِقَبل 
آزمایشگاه برای مدیر 

آن وجود داشت سپری 
شده است



75
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1401- شماره 55

  لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
ســام و عرض ادب خدمت شــما و 
همکاران عزیــزم. بنده دکتر محمدرضا 
مهدوی دکتــرای علوم آزمایشــگاهی 
فارغ التحصیل از دانشــگاه علوم پزشکی 
شــیراز و دکترای تخصصی در رشــته 

ژنتیک پزشکی )Phd( هستم.
  ارزیابی خود را از رشد کمی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 

در دو دهه اخیر بیان فرمایید؟
به نظر می رســد به دنبال رشد بخش های مختلف واحدهای ارائه 
دهنده خدمات در بخش سامت، واحدهای آزمایشگاهی نیز از رشد 
قابل توجه از نظر کمی برخوردار می باشــند. ولی سؤال اساسی این 
است که این رشــد کمی افزایش دسترسی افراد مختلف به خدمات 
آزمایشگاهی را امکان پذیر ساخته است یا نه؟ آیا این رشد کمی منجر 
به تمرکز و تجمیع بیشتر آزمایشگاه ها در مناطق خاصی نشده است؟ 
به نظر می رسد افزایش کمی آزمایشــگاه ها باید در راستای افزایش 
دسترســی افراد کم برخوردار در مناطق محروم با ارائه سیاست های 
تشــویقی صورت پذیرد. از جمله این سیاســت ها می تــوان به ارائه 
تســهیات بلند مدت جهــت راه اندازی آزمایشــگاه در مناطق کم 
برخوردار و صدور مجوز تأسیس آزمایشگاه های جدید متناسب با بافت 
جمعیتی مناطق مختلف اشــاره نمود. در نهایت باید گفت که رشد 
کمی آزمایشگاه ها متعادل صورت نگرفته است بدین صورت که برخی 
مناطق با تراکم آزمایشگاه ها و برخی مناطق از کمبود دسترسی مردم 

به خدمات آزمایشگاهی حکایت دارد.
  آیا این رشــد فزاینده نسبت به رشد کیفی متناسب است یا 

خیر؟
متاسفانه رشــد کیفی متناسب با رشد کمی در اکثر آزمایشگاه ها 
رخ نداده اســت. به نظر می رســد که ضرورت ارتقاء کیفی خدمات 
آزمایشگاهی در بســیاری از آزمایشگاه ها احساس نمی شود و این به 
دلیل افزایش هزینه های مورد نیاز جهت ارتقاء کیفیت از جمله خرید 
تجهیزات جدید، هزینه های مرتبط با راه اندازی تســت های جدید و 
به کار گیری نیروهای متخصص در بخش های مختلف آزمایشــگاه 
می باشد. پیشنهاد می شود که با ارائه راهکارهای تشویقی، آزمایشگاه ها 
را به ســمت ارتقای کیفیت ســوق داد. از جملــه می توان به تدوین 

دســتورالعمل هایی جهت سطح بندی آزمایشگاه ها بر اساس کیفیت 
خدمات ارائه شده از ســوی مراجع نظارتی اشاره نمود. سطح بندی 
آزمایشگاه ها، از نظر تقســیم بندی تست های قابل انجام، اگر چه به 
نظر چالش برانگیز می باشد ولی امکان پذیرش تست های تخصصی و 
فوق تخصصی توسط آزمایشگاه ها صورت می پذیرد که موفق به کسب 
بااترین امتیازهای مربوط به بخش کیفیت می شــوند و در نهایت به 
عنوان مراکز سانتر جهت پذیرش و انجام تست های تخصصی در هر 
منطقه جغرافیایی معرفی می شوند. بدین ترتیب انگیزه کافی جهت 

حرکت آزمایشگاه ها به سمت کیفیت بهتر فراهم می شود.
  مشکات فعلی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در گذشته، 

حال و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟
با توجه به گسترش علوم مختلف پزشکی و تخصصی تر شدن آن ها 
در طول زمان، لزوم راه اندازی تست های تخصصی جدید متناسب با 
این رشــد، برای تشخیص و پایش بیماری ها اجتناب ناپذیر می باشد. 
دســتیابی به این هدف، نیازمند خرید تجهیزات جدید و کیت های 
تخصصی می باشد. ولی متاسفانه به دلیل تحریم های موجود، مشکل 
اساســی در دسترســی به این هدف ایجاد شده اســت. عدم وجود 
شرکت های پشتیبان قوی، عدم دسترسی آسان به کیت های تخصصی 
و نیز عدم ثبات قیمت ها در طول زمان با توجه به این که تعرفه ها فقط 
یکبار در طول سال افزایش پیدا می کنند مهم ترین معضل آزمایشگاه ها 
در گذشته، حال و آینده می باشد که رشد و پیشرفت آزمایشگاه ها را 
با چالش جدی مواجه نموده است. لذا باید راهکارهای عملی جدی و 

فوری جهت رفع این مشکل از سوی مراجع مسئول صورت پذیرد.
  به نظر شما وجه قالب در جواب دهی بیماران چه ویژگی هایی 

دارد؟
در جوابدهــی باید موارد ضروری از جمله مــدت زمان جوابدهی، 
محدوده نرمال آزمایش ها بر اساس سن و جنس و توجه به واحدهای 
سنجش و گزارش دهی مد نظر قرار گیرد. در ضمن تمهیداتی جهت 
گزارش مقادیر بحرانی در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم جواب دهی 
سریع صورت پذیرد. پیشنهاد می شود که هماهنگی و هم اندیشی بین 
مراکز آزمایشگاهی و پزشکان هر منطقه جهت تعیین کات آف برخی 
تست ها صورت پذیرد. همچنین با توجه به پیشرفت های صورت گرفته 
در زمینه سیستم های ارتباطی می توان از جواب دهی اینترنتی و نرم 
افزارهای فضای مجازی برای ارائه سریع و آسان جوابدهی استفاده نمود.

 افت کیفیت خدمات آزمایشگاهی به دلیل 
تعدد آزمایشگاه های کشور و سیاست های وزارت بهداشت
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  با توجه به تورم اقتصادی در جامعه کنونی و مشکات اقتصادی 
در تهیه ارز مربوط به تجهیزات آزمایشــگاهی چه رویدادهایی را 

قابل تصور می دانید؟
همانطــور که مســتحضرید واحدهای آزمایشــگاهی با توجه به 
تحریم های گسترده با مشکات عمده ای در تأمین و تهیه تجهیزات و 
اقام آزمایشگاهی مواجه شده اند. با توجه به نوسانات ارزی و وابسته 
بودن آزمایشگاه به خارج جهت تأمین ملزومات خود، ادامه این روند 
اخال عمــده ای در ارائه خدمات آزمایشــگاهی ایجاد خواهد نمود 
و هزینه تمام شــده خدمات را بســیار باا خواهد برد که ادامه این 
روند منجر به محرومیت قشــر آسیب پذیر جامعه نسبت به توانایی 
دسترســی به خدمات آزمایشگاهی خواهد شد و سامت جامعه به 
خطر خواهد افتاد. متاسفانه نمی دانم چرا گوش شنوایی هم برای حل 
این مشکل وجود ندارد و به دلیل آشفتگی در سیاست گذاری ارزی 
آزمایشگاه ها متولی قوی برای پیشبرد اهداف جامعه را ندارند لذا لزوم 
اختصاص ارز ویژه و پشتیبانی ازم از واحدهای آزمایشگاهی جهت 

کاهش قیمت تمام شده خدمات منطقی به نظر می رسد.
  از معیارها و شــاخص های مهم در مدیریت آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی برایمان بگویید.
مهم ترین معیار مدیریت در شرایط کنونی افزایش متناوب کیفیت 
خدمــات و ارتقاء بهره وری سیســتم با توجه بــه امکانات موجود 
می باشد. برنامه ریزی جهت پیاده سازی تست های تخصصی جدید 
جهت کاهش وابستگی از اولویت های مهم بخش مدیریتی است. این 
امر مســتلزم حمایت ویژه از مراکزی می باشد که دورنمای فعالیت 
مجموعه خویش را در جهت ارتقای کیفیت برنامه ریزی نموده اند و 
این امر در نهایت منجر به بهره مندی مراجعین و پزشکان از خدمات 
با کیفیت آزمایشــگاهی می گردد. آزمایشگاه های خصوصی باید در 
کنار برنامه های اســتراتژیک کشوری یار و یاور دولت باشند و دولت 
نیز از حمایت آنان چه در تخصیص ارز و چه برداشتن موانع پیشبرد 
اهداف، دریغ ننماید. از چالش های مهم دیگر در بخش مدیریت، حفظ 
پویایی و حرکت رو به رشد آزمایشگاه با حفظ و ارتقاء کیفیت موجود 
می باشــد که نیازمند به سرمایه گذاری بیشتر و کاهش هزینه های 
سرسام آور آزمایشگاه است. مدیریت هزینه و درآمد مهم ترین چالش 

این روزهای مدیریت آزمایشگاه می باشد.
  مدیریت فعلی آزمایشــگاه های تشــخیص پزشــکی در 

آزمایشگاه های تجمیعی و شبکه را چگونه می دانید؟
امروزه لزوم راه اندازی و حرکت به سوی آزمایشگاه های شبکه ای 
به دلیل گستردگی خدمات مورد نیاز اجتناب ناپذیر است. استفاده 

از متخصصین مختلف آزمایشــگاهی جهت ارائــه خدمات بهتر از 
اهداف اصلی شــکل گیری آزمایشگاه های شــبکه ای می باشد. این 
امر نیازمند این اســت که آیین نامه ها در ارتباط با نحوه فعالیت این 
گونه آزمایشــگاه ها مورد بازبینی توسط افراد ذیصاح و صاحب نظر 
قرار گیرد و دامنه خدماتی که توســط این نوع از آزمایشگاه ها ارائه 
می گردنــد باید متفاوت از دیگر آزمایشــگاه ها تعریف گردد. باید با 
سطح بندی آزمایشگاه ها بر اساس امکانات، منابع و فضای فیزیکی 
به درجات مختلف، امکان شــکل گیری شبکه های آزمایشگاهی در 

مناطق مختلف را فراهم نمود.
  ارزیابی شــما از رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی چیست؟
 رضایت سنجی مداوم و متناوب از مراجعین و خدمات گیرندگان 
از اصول اولیه و مورد نیاز مدیریت آزمایشگاه می باشد تا بدین وسیله 
نقاط ضعف و قوت مجموعه بهتر مشخص گردد. برای این امر می توان 
با راه اندازی شبکه های ارتباطی مختلف از میزان رضایت مراجعین 
اطاع پیدا کرد. همچنین تعداد مراجعین و بازخورد نظرات پزشکان 
نیز به طور غیر مســتقیم نشــان از افزایش رضایت مراجعین دارد. 
تکریم و حفظ شئون مراجعین از جمله حداقل زمان پذیرش و نمونه 
برداری، فراهم نمودن محیطی آرام و مطلوب، آگاه نمودن مراجعین 
از نوع خدمات ارائه شــده و از همه مهم تر ارائه خدمات با کیفیت بر 
اساس استانداردهای بین المللی در راستای تشخیص دقیق تر موارد 
درخواســتی از مهم ترین موارد مورد نیاز در حفظ رضایت مراجعین 
می باشد که این موارد باید جزء منشور اخاقی و رسالت آزمایشگاه ها 
مورد تاکید قرار گیرد. متاسفانه هنوز هم هدایت بیماران با روش های 
غیر اخاقی به آزمایشــگاه های خاص به منظور سودجویی صورت 

می گیرد.
  آیا مقاات علمی و اجتماعی این مجله را مطالعه می کنید؟ در 

صورت مطالعه چه پیشنهاداتی دارید؟
 مقاات بسیار خوبی در سال های اخیر در مجله انتشار یافته است 
که جای تشــکر دارد. بهتر است که مباحث کنترل کیفی بیشتری 
مطرح گــردد. در ضمن می توان موارد خاصی که آزمایشــگاه های 
مختلف در طی آنالیز با آن مواجه می شوند را جهت آگاهی و آشنایی 

مراکز دیگر در مجله مطرح نمود.
  سخن پایانی؟

با تشکر از فرصتی که فراهم نمودید تا نظرات مختلف مطرح شود 
و گامی در جهت پیشــبرد اهداف متعالی آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی برداشته شود.
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  لطفًا خودتان را معرفی نمایید.
دکتر محمد  پاک.  یزدان  بنام 
حســین نامور شوشتری هستم 
فــارغ التحصیــل اولیــن دوره 
دکتــرای علوم آزمایشــگاهی از 
دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز 
و دارای ســوابق هیات علمی و 
مســئولیت اداره آزمایشگاه اســتان و عضویت مکرر در 
هیــات مدیره نظام پزشــکی و .... مهم تر از همه حدود 
بیســت و پنج ســال در بخش خصوصی آزمایشگاهی 

کشور افتخار خدمتگزاری دارم.
  ارزیابی خود را از رشــد کمی آزمایشــگاه های 

تشخیص پزشکی در دو دهه اخیر بیان فرمایید؟
خوشبختانه یا متاسفانه رشد کمی زیادی داشتیم که 
بخش عمده مربوط به بخشنامه معاونت درمان وزارتخانه 
در ســال 1386 مرتبط با حذف فاصله بود که هنوز هم 
اکثریت همــکاران در مورد این تصمیم خلق الســاعه 
توجیه نیســتند و اتفاقاً شــاید اان زمان مناسبی باشد 
که بتوان مزایا و معایب این قانون را که مشابه منطقه ای 
و جهانی ندارد به صورت کارشناسی بررسی نمود. البته 

قطعاً مسئولیتی را متوجه مجریان وقت نمی نماید.
  آیا این رشد فزاینده نسبت به رشد کیفی متناسب 

است یا خیر؟
به نظر من تناســب مستقیمی ندارد چون رشد کیفی 
به علت نوپایی صنعت آزمایشــگاهی در قرن اخیر یک 
پدیده جهانی ولی رشــد کمی یــک موضوع منطقه ای 
است که بایســتی بر اساس نیاز سنجی وابسته به زمان 
به صورت پویا بومی سازی شــود ولی متاسفانه در این 
مقوله هم برنامه ریزی سیستماتیک دراز مدت نداشتیم 
و ظاهراً یکی از توجیهات مسئولین وقت این بود که اگر 
توجیه اقتصادی نباشد آزمایشــگاه ها کنار هم تأسیس 
نمی شــوند در حالی که تأسیس شدند. سپس جستجو 

برای توجیه اقتصادی را آغــاز کردند و جالب تر این که 
در سال های اخیر مســئولین همین وزارتخانه همزمان 
هم مجوزهای جدیــد می دهند و همچنین خود مدعی 
این افزایش فزاینده آزمایشــگاه ها توســط خودشــان 
هســتند و با ابزارهای متعدد از جمله فریز کردن تعرفه 
آزمایشــگاه ها در دهه گذشــته می خواهند با سیســتم 
فیدبک، سیاســت های گذشته خود را ترمیم نمایند که 
بیشترین لطمات را به رفاه شاغلین آزمایشگاه و کیفیت 
سرویس دهی بیماران و ارتقای بهینه تجهیزات موجود 
وارد آورده اند و اگر سوبسیدی که مدیران آزمایشگاه های 
خصوصی از خود به بخش تشــخیصی خدمات درمانی 
جامعه می پردازند وجود نداشت معلوم نبود اان در چه 
وضعیتــی بودیم که البته به ناتوانی این عزیزان در تهیه 
تجهیزات اضطراری جایگزین و پشتیبان انجامیده است.
  مشکات فعلی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
در گذشته، حال و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟

قبًا در باا تا حدودی توضیح داده شد. عمده مشکات 
گذشته، حال و آینده پایین بودن سرانه درمان در کشور 
در مقایسه نسبی با کشورهای منطقه، دیده نشدن نقش 
واقعی آزمایشگاه های پزشــکی در سیاست های کان و 
عدم برنامه ریزی کارشناسی در دراز مدت با استفاده از 
نظریات علمی و عملی صاحبان حرفه آزمایشگاه و نهایتاً 
نقش ناکارا و ناقص بیمه های پایه کشوری در پشتیبانی 
کارآمد از اقشــار آسیب پذیر است که عمده علت آن یا 
نداشتن فعالیت اقتصادی مکمل یا اگر هم دارند استفاده 

از منابع در حوزه های غیر درمان است.
  به نظر شما وجه قالب در جواب دهی بیماران چه 

ویژگی هایی دارد؟
بــه طور خاصه بــا توجه به اینکه امروزه بیشــتر به 
نظر می رســد همه در یک دهکده بزرگ جهانی به سر 
می بریــم وجه قالب در جوابدهی بیمــاران مجموعه ای 
از نیازســنجی های بالینــی و کیفیت به روز و ســرعت 

 دیده نشدن نقش واقعی آزمایشگاه های پزشکی 
در سیاست های کان
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تشــخیص با به کار گیری ابــزار و تکنیک های نوین به 
ویژه در شرایط مشابه پاندمی های جهانی مانند پاندمی 

اخیر کرونا می باشد.
  بــا توجه به تورم اقتصــادی در جامعه کنونی و 
مشــکات اقتصادی در تهیه ارز مربوط به تجهیزات 
آزمایشگاهی چه رویدادهایی را قابل تصور می دانید؟

این مورد حذف ارز درمانی موضوع بسیار پیچیده ای 
اســت با پارامترهای متعدد که غالب مســئولین هم از 
تفســیر عواقب آتی آن در حوزه پیشگیری و تشخیص 
و درمان عاجزند. لیکن مطمئناً اگر ستاد بحرانی جهت 
امور آزمایشــگاه های پزشکی کشور هر چند دیر هنگام 
توسط مسئولین کشور تشکیل و سیاست گذاری پویا و 
شرایطی نشود، می تواند خطرات جدی را متوجه خدمت 
رســانی به جامعه و امنیت شغلی شــاغلین این حرفه 
نماید. به عبارتی دهه ها ســازندگی و ســرمایه گذاری 
در حوزه آزمایشــگاه ها به باد خواهد رفت. متاســفانه 
شــرکت های وارد کننده یا تولیــد کننده در این حوزه 
با توجه به شــرایط ارزی به صــورت دینامیک خدمات 
خود را به انصافشــان بر اساس یک قانون نانوشته حتی 
به دفعات در طول یکســال به روز رسانی می کنند ولی 
تعرفه آزمایشــگاهی در ســنوات اخیر، هم فریز شــده 
و هم در طول ســال ثابت می ماند و متاســفانه بانیان 
تخصصی امور ســهواً یا تعمداً چشم خود را به روی این 
واقعیت بسته اند. البته در پایان مجدداً به نقش ناکارآمد 

بیمه های درمانی در این شرایط خاص اشاره می کنم.
  از معیارهــا و شــاخص های مهــم در مدیریت 

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی برایمان بگویید.
معیارهــای متعددی از بعــد جهانی در مدیریت یک 
آزمایشگاه تشــخیصی مطرح هستند که بحث مفصلی 
است ولی به شــکل خاصه می توان به مواردی مانند: 
مدیریــت علمی کاربــردی، طرح توجیهــی اقتصادی 
مجموعه، بــه کار گیری آخرین دســتاوردهای علمی، 
استفاده از کااهای با کیفیت مطلوب به صورت انتخابی 
و رقابتــی، کنترل کیفیت مجموعــه در مراحل متعدد 
فرآیندها و نهایتاً توجه به ســرعت و جنبه های مختلف 

ایمنی کارکنان و ذینفعان می باشد.

  مدیریت فعلی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
در آزمایشــگاه های تجمیعــی و شــبکه را چگونه 

می دانید؟
مقوله آزمایشــگاه های تجمیعی و شبکه هم با توجه 
به شــرایط جهانی در کل یک ایده وارداتی اســت که 
متاســفانه نحوه معرفی آن توسط مســئولین با درایت 
انجام نشــد و شــاید علت این باشــد که خودشان تا 
حدودی آن هم در بخش دولتی از دور دســتی بر آتش 
دارند و کمبــود درآمد خود را از بودجه عمومی جبران 
می نمایند. متاســفانه خیلی از مــوارد وارداتی به خاطر 
عدم توجه به فرهنگ سازی علمی و توجیهی با دیدگاه 
آمرانه در اجرا و عدم توجه به ایجاد زیر ساخت ها حتی 
در کشــورهای پیشــگام نمونه و همچنین سرعت در 
افزوده شدن به کارنامه موفق خود به ضد ارزش تبدیل 
می شوند. البته علی رغم همه این موارد با توجه به درایت 
 برخی از صاحبان حرفه موارد موفق محدودی هم دیده

 می شوند.
  ارزیابــی شــما از رضایت ســنجی مراجعین 
پزشــکی تشــخیص  آزمایشــگاه های   بــه 

 چیست؟
در مجموع خوشــبختانه به واسطه فرهنگ سازی از 
طرق مختلف به ویژه شبکه های اجتماعی دیدگاه علمی 
جامعه پیشــرفت قابل توجهی در دهه گذشــته داشته 
که حوزه پزشــکی و آزمایشگاه را هم شامل شده است 
و تا حدودی با پر رنگ شــدن نقش ذینفعان به غیر از 
نارضایتی نســبی از مقوله مالی در اقشار آسیب پذیر که 
پشتیبانی بیمه ها و افزایش سرانه درمان در کشور راهکار 
اصلی می باشــد در بعد کیفی با توجه به استانداردهای 
باای کیفی در بین کشورهای شاخص منطقه و جهان 
اکثر مراجعین با رشد اطاعات شخصی راضی می باشند.

  سخن پایانی؟
امیدوارم یکبار برای همیشــه با تشــکیل سندیکای 
آزمایشــگاه های پزشــکی کشــور امور علمی و صنفی 
مرتبط همانند ســایر صنوف محترم کشــور در کف با 
کفایــت صاحبان حرفه قرار گیــرد و از نتایج مفید آن 

جامعه ارزشمند ایران برخوردار گردد.
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  لطفًا خودتان را معرفی نمایید.
محمدرضــا  دکتــر  اینجانــب 
یزدان پناه متولد سال 1325 و همکار 
دانشــگاهی دانشــگاه علوم پزشکی 
هستم. مسئول شاخه علوم پزشکی 
ستاد انقاب فرهنگی و از مبتکرین 
دوره دکترای علوم آزمایشــگاهی و 
بنیان گذاران انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به همراه آقای 
دکتر خویی، آقای دکتر فاح، آقای دکتر آقا بیگی و چند تن از 

عزیزان که بعداً به جمع اضافه گردیدند، می باشم.
  ارزیابی خود را از رشــد کمی آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی در دو دهه اخیر بیان فرمایید؟
رشــد کمی آزمایشگاه های تشخیص پزشــکی همانند دیگر 
رشته های علوم پزشکی اجتناب ناپذیر است. اما این که همکاران 
پاتولوژیســت جای دکترای علوم آزمایشگاهی را گرفته اند نقطه 
نا امید کننده می باشــد چون به غیر از علم پاتولوژی و پزشکی 
در علوم تحقیقی از علوم آزمایشــگاهی مانند میکروب شناسی، 
ایمونولــوژی و هماتولوژی به اندازه کافی آگاهی ندارند و موجب 

افت کیفی تشخیص های تخصصی می گردند.
  آیا این رشد فزاینده نسبت به رشد کیفی متناسب است 

یا خیر؟
رشــد کمی این رشــته علمی نسبت به رشــد کیفی قطعاً 

مناسب نیست و رشد کمی زیادتر بوده است.
  مشکات فعلی آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی در 

گذشته، حال و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟
مشکات همیشگی آزمایشــگاه های تشخیص طبی کمبود 
امکانات فنی، گرانی وســایل و تجهیزات و نبود ارز کافی برای 
کیت ها و مواد مصرفی می باشــد. مضافاً تعرفــه گذاری بهای 

آزمایش ها عادانه نیست.
  به نظر شــما وجه قالب در جواب دهــی بیماران چه 

ویژگی هایی دارد؟
وجه قالب جوابدهی دقت عمل در انجام خدمات و اســتفاده 

از تکنولوژی مناسب و خوب می باشد.
  با توجه به تورم اقتصادی در جامعه کنونی و مشــکات 
اقتصادی در تهیه ارز مربوط به تجهیزات آزمایشــگاهی چه 

رویدادهایی را قابل تصور می دانید؟
مشــکات ارزی همیشه موجب دل نگرانی و کمبود امکانات 
بوده و دغدغه همه همکاران خدوم این رشــته می باشد و باید 

برنامه ریزی اساسی درباره آن ها انجام گیرد.
  از معیارها و شاخص های مهم در مدیریت آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی برایمان بگویید.
حضور مستمر مسئولین فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی، 
انجــام آزمایش های کنترل کیفی، دقــت عمل در انجام امور و 
ایجاد محیطی آرام برای پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی 

از اولویت ها و شاخصه های اصلی مدیریت است.
  مدیریت فعلی آزمایشــگاه های تشــخیص پزشکی در 

آزمایشگاه های تجمیعی و شبکه را چگونه می دانید؟

 مدیریت فعلی آزمایشــگاه های تشــخیص طبی خیلی 
مطلوب نیســت چون وجه درآمد زایی بر وجه خدمات رسانی 
غالب گردیده و این موضوع خیلی خطرناک می باشد و فشار بر 
مردم و اقشــار کم درآمد خداپسندانه نیست زیرا رضایتمندی 

بیماران از اولویت ها می باشد.

  ارزیابی شما از رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه های 
تشخیص پزشکی چیست؟

ارزیابی رضایت سنجی بیماران انجام نمی گیرد و فقط کنترل 
کیفی ها براســاس اعدد و ارقام می باشد و روی این مسئله باید 

بیشتر تمرکز شود.
  آیــا مقاات علمــی و اجتماعی این مجلــه را مطالعه 

می کنید؟ در صورت مطالعه چه پیشنهاداتی دارید؟
بنــده مقاات علمــی مجله را مرتباً مطالعــه نموده و حتماً 
از آن هــا بهره علمــی می برم و امیــدوارم گردانندگان مجله و 

همکاران خوب و دانشمند ما را خدای متعال یاری فرماید.

 مشکات ارزی و کمبود امکانات همواره 
دغدغه همکاران آزمایشگاهی است
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 عدم مدیریت دولت در رفع مسائل اقتصادی مهم ترین
 دلیل ورشکستگی و تعطیلی آزمایشگاه ها

  لطفاً خودتان را معرفی نمایید.
ســیاح  انوشــیروان  دکتر  اینجانب 
دکترای علوم آزمایشگاهی، فوق لیسانس 
پاتوبیولوژی، عضو هیئت علمی و هیئت 
امنای دانشــگاه علوم پزشــکی البرز و 
مسئول فنی آزمایشگاه رستگار هستم. 
اولین لوح مســئول فنی برتر از انجمن 

دکترا را دارم. اینجانب دارای 60 سال سابقه کار و خدمت می باشم.
  ارزیابی خود را از رشــد کمی آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی در دو دهه اخیر بیان فرمایید؟
به نظر اینجانب رشد کمی آزمایشگاه ها در دو دهه اخیر بسیار زیاد و 
امکان و دسترسی پزشکان و بیماران در اکثر نقاط کشور فراهم گردیده 
است. در نتیجه همین امر باعث ارتقاء رشد پژوهش، پیشگیری، درمان 
و آموزش پزشکی گردیده به طوری که امروزه در کمتر آزمایشگاهی 
نمونه های انگلی مثبت، حصبه، تب مالت، سرخک، سرخجه، هپاتیت 

ویروسی و بیماری های ویروسی به جز کرونا مشاهده می گردد.
  آیا این رشد فزاینده نسبت به رشد کیفی متناسب است 

یا خیر؟
نسبت رشد فزاینده آزمایشگاه ها )کمی( نسبت به رشد کیفی برابر 
و مناسب نمی باشد و برای رسیدن به آن نیاز به ارتقاء کیفیت از طریق 

رعایت الزامات آزمایش با توجه به استانداردهای جهانی است.
  مشکات فعلی آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی در 

گذشته، حال و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟
مشکات فعلی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی نسبت به گذشته 
قابل مقایسه نیست. وجود دستگاه های اتوماتیک، کامپیوتر، کیت ها 
و روش های آزمایشــگاهی جدید، آزمایش های مولکوار و ســلولی و 
سلول های بنیادی مســائل مربوط به خودش را دارد. به دلیل وجود 
مشکات مالی، نبود ارزش واقعی خدمات و کمبود فارغ التحصیان این 
رشته مانند پزشک، کارشناس ارشد، کارشناس و کاردان آزمایشگاه؛ 

آینده خوبی را نمی توان پیش بینی کرد.
  به نظر شــما وجه قالب در جواب دهــی بیماران چه 

ویژگی هایی دارد؟
وجه قالب در جوابدهی رعایت اصول S.O.P با حداقل خطای خوانا، 

بــدون جا افتادگی، رعایت تاریخ جوابدهی، تغییر نرمال ها با توجه به 
روش آزمایش و در حداقل زمان با دقت کافی است.

  با توجه به تورم اقتصادی در جامعه کنونی و مشــکات 
اقتصادی در تهیه ارز مربوط به تجهیزات آزمایشــگاهی چه 

رویدادهایی را قابل تصور می دانید؟
مدیریت نکردن دولت در رفع مسائل اقتصادی موجب ورشکستگی 
و تعطیلی مراکز آزمایشگاهی خواهد گردید. ولی مقاومت تا حد امکان 

که جان بیماران در خطر نباشد وظیفه همکاران است.
  از معیارها و شاخص های مهم در مدیریت آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی برایمان بگویید.
از شاخص ها و معیارهای مهم در مدیریت:

الف- دارا بودن امنیت شغلی از نظر مالی که مدیریت آزمایشگاه ناچار 
به کار کردن در آزمایشگاه دیگری نباشد.

ب- داشــتن دانش و علم کافی اســت که جزو الزامات آزمایشگاه 
می باشد و تعلیم و تعلم آن به همکاران ضروری است.

  مدیریت فعلی آزمایشــگاه های تشخیص پزشکی در 
آزمایشگاه های تجمیعی و شبکه را چگونه می دانید؟

تجمیع آزمایشــگاه های کشــور با توجه به اوضــاع اقتصادی در 
مراکز درمانی دانشــگاه ها ازم اســت اما در بخش خصوصی احتیاج 
به فرهنگ ســازی دارد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. ولی با توجه به 
نبود فرهنگ تجمیع در جامعه اجرای این فعالیت کمی مشکل به نظر 

می رسد و نیاز به مدیریت خاص در اجرا دارد.
  ارزیابی شما از رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه های 

تشخیص پزشکی چیست؟
به نظر من رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه بسیار خوب است 
که آن هم نیاز به مدیریت خاص و همکاری پرسنل آزمایشگاه ها دارد.

  آیا مقاات علمی و اجتماعی این مجله را مطالعه می کنید؟ 
در صورت مطالعه چه پیشنهاداتی دارید؟

از زمانی که به صورت مجازی ارسال می شود بیشتر مطالعه می کنم.
  سخن پایانی؟

از همکاران تقاضا دارم همبســتگی و همدلی در راستای عمل و 
وظیفه خود در این مقطع از زمان را از دست ندهند که تاریخ شاهد 

آن خواهد بود.
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مجله آزمایشــگاه و تشــخیص به منظور تنویر افکار عمومی و اطاع رســانی اقدام به ایجاد 
صفحاتی در فصل های مختلف مجله نموده است. ترجیح بر این است موضوعات، مسائل و اخبار 
مربوط به صنف آزمایشــگاهی به صورت نگاه های تیز بینانه، کوتاه و شفاف مورد چالش و بارش 
افکار قرار گیرد. در حقیقت این موضوعات بی ربط از مسائل اجتماعی نیست. لذا از خوانندگان 
محترم، اعضای صنف و اصحاب قلم متقاضی است در اشتراک نظرهای خود، چالش های موجود 
و مســائل اجتماعی؛ مجله را یاری نمایند مضاف بر این کــه رعایت حرمت، حقوق اجتماعی و 

حفظ امانت داری نظریات مورد توجه کامل مسئولین آن می باشد.

چالش ها و شفافیت

  عیــن الهــی وزیــر بهداشــت: 
قانون،  را طبــق  تعرفه هــای پزشــکی 
شورایعالی بیمه تعیین و به برنامه بودجه 
می دهد و بعد از برنامه و بودجه در هیات 

دولت تصویب می شود.
  تعرفه هــای پزشــکی در هیات 
وزیران به تصویب رســید و جزییات به 
بیمه ها و نظام پزشکی اباغ خواهد شد.

  میانگیــن تعرفه در بخش دولتی 
19/5 و در بخــش خصوصی 24 درصد 
افزایش پیدا کرد و این میزان افزایش در 

هیات دولت به تصویب رسید.

تعرفه های  � درصدی   ۲4 افزایش 
دولت/افزایش  هیئت  توسط  پزشکی 
۲4 درصــدی در بخش خصوصی و 

19/5 درصدی در بخش دولتی
  عضو شــورایعالی نظام پزشــکی با گایه از این که نظرات 
کارشناسی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های سال 1401 

مورد توجه قرار نگرفته است؛ گفت:
  هیات دولت دانسته یا نادانسته بازیچه دست سازمان های 
بیمه گر در خصوص تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی 

شده است.
  دکتر عبدالرســول صداقت با بیان این که بیش از دو دهه 
اســت که حق تعرفه گذاری خدمات تشــخیصی و درمانی بخش 
خصوصی به ناحق از سازمان نظام پزشکی سلب شده است، اظهار 
کرد: در طول این دو دهه ظلم بزرگی به جامعه پزشکی و بیماران 
وارد شــده اســت زیرا در این میان تصمیم گیر نه دولت است و 
نه جامعه پزشــکی و وزارت بهداشــت؛ بلکه سازمان های بیمه گر 
)که خود خریدار خدمت هســتند( نسبت به تعیین تعرفه خدمات 
تشــخیصی و درمانی اقدام می کنند و در واقع مانند یک مشتری 
هستند که وارد مغازه شده و عاوه بر انتخاب کاا قیمت آن را نیز 

خود تعیین می کند.

شده  � گر  بیمه  سازمان های  دست  بازیچه  دولت 
نظام  کارشناسی  نظرات  به  توجه  عدم   / اســت 

پزشکی در تعیین تعرفه ها



انســان فقط در قبال گفته هایش 
مسئول نیست، در برابر سکوت هایش 

هم مسئولیت دارد.

اگر جرات نداری حرف حق بزنی، 
دست کم برای کسی که حرف ناحق 

می زند کف نزن.

عزیز نسین: �

مهاتما گاندی: �
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  مســئوان 7 شرکت تولید کننده واکسن با حضور در جلسه کمیته دارو 
و غذای کمیســیون بهداشــت مجلس از عدم حمایت های دولت انتقاد و تاکید 
کردند استراتژی کشور باید این باشد که واکسن سازها از این فضا خارج نشوند و 
روح اامینی رئیس کمیته هم یادآور شــد باید آماده مقابله با ویروس های جدید 
باشیم دولت باید برای نگاهداشت واکسن هزینه کند و نباید زیر ساخت های تولید 

واکسن رها شود.
  به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از خانه ملت، نشســت کمیته 
دارو و غذای کمیســیون بهداشت و درمان با حضور مسئوان سازمان غذا و دارو، 
وزارت بهداشت و 7 شرکت تولید کننده واکسن به منظور بررسی آخرین وضعیت 

تولید و توزیع واکسن کرونا برگزار شد.

انقضا،  � انبار و در حال  واکسن های داخلی در 
دولت به دنبال واردات

دولت حمایت نکند، نقره داغ می شویم �

  معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با 
گایه از این کــه درصد اعامی افزایش تعرفه های بخش 
خصوصی در ســال 1401 مورد رضایت جامعه پزشکی و 
همســو با اظهار نظرهای کارشناسی شده نیست؛ گفت: 
اختاف فاحش تعرفه ها با قیمت واقعی خدمات و پوشش 
ناکافی بیمه ها به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمار، بار 
دیگر نارضایتی جامعه پزشــکی و بیماران را از تعرفه های 

خدمات تشخیصی و درمانی رقم زد.
  دکتر بابک شــکارچی در گفــت و گو با خبرنگار 
اداره کل روابط عمومی با اشــاره به این که کلیات میزان 
رشــد تعرفه های پزشکی ســال 1401 پس از یک ماه و 
اندی تأخیر اعام شــد؛ بیان کرد: هــر چند که جزئیات 
این افزایش در بخش های مختلف خدمات پزشــکی هنوز 
مشــخص نیست، اما این نگرانی را ایجاد کرده است که با 
وجود تورم افسار گســیخته و عدم پوشش کافی بیمه ها 
برای خدمــات دارویی و درمانی بیماران باز هم شــاهد 

سناریوی تکرای تقابل بیمار و پزشک باشیم.

بار دیگر نارضایتی جامعه پزشکی و بیماران از  �
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی رقم خورد

  رئیس شورایعالی نظام پزشکی ضمن اظهار تأسف نسبت 
به وضعیت مدیریت تخصصی در کشور بیان کرد:

  تأخیر دولت در تصویب و اعام تعرفه ها در حالی که بیش 
از یک ماه و اندی از سال می گذرد، خسارات عمده ای را به جامعه 

پزشکی وارد کرد.
  براساس قانون باید شورایعالی بیمه )که همیشه به عنوان 
نظام صنفی جامعه پزشکی به ترکیب ناعادانه آن معترضیم( بر 
اساس نظر و مشارکت سازمان نظام پزشکی و بر مبنای بهای تمام 
شــده خدمات و لحاظ تورم واقعی اقدام به تعیین تعرفه نماید اما 
علی رغم اعام نظرات و پیگیری های نظام پزشکی به نظرات این 

سازمان توجه نشده است.
  همزمــان با این بــی توجهی ها، برخی اظهــارات و تأثیر 
گذاری های نسنجیده نظیر مکاتبه سراسر اشکال فنی و قانونی وزیر 
رفاه مسیر تعیین تعرفه را دستخوش فضای غیر کارشناسی نمود و از 
این منظر باید به حال و روز مدیریت تخصصی در کشور افسوس خورد.

فضای  � دستخوش  تعرفه  تعیین  مســیر 
غیرکارشناسی شد

درصد افزایش تعرفه های اعامی مورد  �
تأیید شورایعالی نظام پزشکی نیست



صادق باش هنگامی که فقیری، ســاده بــاش وقتی که 
ثروتمندی، مؤدب باش وقتی که قدرتمندی و ســکوت کن 

هنگامی که عصبانی هستی.

آدم های بزرگ: قامتشــان بلندتر نیســت، خانه شان 
بزرگ تر نیست و ثروتشان هم بیشتر نیست. آن ها قلبی 

بزرگ و نگاهی مهربان دارند.

آدم های بزرگ �چهار اصل طایی زندگی �

منبع اخبار: شبکه های اجتماعی مجازی
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دکتر اصغر حاتمی، متخصص داخلی، عضو هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی مشهد

سام
جناب آقای دکتر شهریاری

 همکار عزیز
 که ردای نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون بهداشت 

و درمان را بر تن دارید
چرا فرار به جلو؟

  اواً شــما نماینده تمام آحاد جامعه از جمله بخش 
دولتی و خصوصی پزشــکی هســتید، اینکه بایــد به رفاه 
آسیســتان و پزشک دولتی که در دانشــگاه یا هر سازمان 

دیگری فعالیت دارد توجه عادانه شود بجاست.
  اما جمعیت زیاد چند برابری جامعه پزشکی در بخش 
خصوصی فعالیت می کنند که دچار مشکات عدیده ای هستند.

  با توجه به شرایط موجود، اقتصادشان دچار مشکل 
شــده، به حدی که در حوزه پزشــکی عمومی و بعضی از 
رشته های تخصصی، دایر کردن مطب باعث ضرر می شود و 

باقی رشته ها نیز وضع مناسبی ندارند.
  قباً جامعه پزشکی دلخوش به جایگاه اجتماعی اش 
بود اما متاسفانه با هجمه اخیر و ورود افراد غیر پزشک به حوزه 

پزشکی و جوانشان، این دلخوشی هم سلب شده است.
  هــر فردی که مهارت هر صنفی را آموزش می بیند، 
بنا به سطح ارائه خدمت، عادانه اقتصاد خانواده اش را تأمین 
می کند، اما در جامعه پزشکی با هزینه کردن ارزشمندترین 

کاایــش )عمر( در بهترین ســال های زندگی جوانی )قابل 
توجه: بهره زندگی تا ســی ســالگی چندین برابر بعد از آن 

است( چه بهره مندی دارد؟؟
  علت اینکه مهاجرت افزون شــده و کســی تمایلی 
به ادامه تحصیل در رشــته های پزشکی ندارد و بسیاری از 
جایگاه ها خالی است، این است که هزینه کرد نه تنها سودی 
ندارد بلکه ضرر می دهــد و با ادامه این روند مثل هر صنف 
دیگری ورشکســتگی حادث می شــود و بهداشت و درمان 

جامعه دچار چالش جدی می شود.
  شــما در جایگاهی قرار دارید کــه این امور یکی از 
وظایف اصلی شماســت، تا وقتی که اقتصاد جامعه پزشکی 
و جایگاه اجتماعی آن مثل هر صنف دیگری )چه در بخش 
دولتــی و چه خصوصــی( عادانه براســاس هزینه کرد و 
مسئولیتش تأمین نشود، مهاجرت و گریز از فعالیت پزشکی 
ادامه خواهد یافت و با افزایش پذیرش دانشجو در هر سطحی 

بر حجم مهاجرت خواهد افزود.
  قابــل توجه این که مهاجــرت تنها مختص جامعه 
پزشکی نیست، اکنون اکثریت نخبگان سایر رشته های فنی 

و علوم هم مهاجرت کرده اند یا در فکر مهاجرت هستند.
  جامعه پزشکی جدا از کل جامعه نیست.

  اما وقتی تعرفه پزشکی نسبت به سایر اصناف افزایش 
اندکی دارد و در حد فریز شــدن هســت، با توجه به تورم، 
سرعت فقیر شدن جامعه پزشکی نسبت به سایر اصناف چند 

برابر است.

جوابیه ای بر دغدغه موج مهاجرت پزشکان: چرا برای معیشت پزشکان دغدغه ای نیست؟؟ �
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مصیبتش بســیار بود، هر چه خواست 
کرد، همه جا َســرک کشــید. بهداشت، 
اقتصاد، خانواده، سیاســت و ... در نبردی 
سخت و طوانی کرونا یک طرف بود، دنیا 
طرف دیگر. در این نبــرد از کادر درمان 

بسیار شنیدیدم، اما از آزمایشگاهیان کمتر و یا هیچ.
پرســنل آزمایشــگاه کرونا اهواز می دانند کــه پهلوانان از 
ابتدای همه گیری در محیط های ایزوله، با ماســک های چند 
ایه، پوشش های ســخت، دو سه شیفت کار روزانه، نداشتن 
مرخصی و تعطیات مشــغول انجــام وظیفه بودند. به این ها 
دلواپسی خانواده، استرس انتقال بیماری به نزدیکان، تماس 
بــا نمونه های عفونــی مبتایان و خســتگی مفرط روحی و 
جسمی را اضافه کنید. از چند تن از این عزیزان خواستم که 

از آنچه برایشان از ابتدای کرونا گذشته بگویند.
آقای بابک رشــتی زاده پاسخ دادند: پیش می آمد تا چند 
روز خانــه نمی رفتم و در محل کار می خوابیدم. مدت زیادی 
مرخصی و تعطیات نداشتم. نمی دانید چه بر من گذشت تا 
فرزندم به دنیا آمد، تا مدت ها می ترســیدم بچه را در آغوش 
بگیرم. اضافه می کنند: همســر بنده هم آزمایشگاهی هستند 
و نگرانی هــای ما دو چندان بود. آزمایشــگاهیان خط مقدم 
تشــخیص هستند ولی متاســفانه دیده نمی شوند و هم تراز 

دیگر همکاران به آن ها توجهی نمی شود.
آقای میثم موحدی گفتند: تا ماه ها نمی توانستم به دیدن 
مــادر بیمارم بروم. اتاقم جدا بود و چندین ماه به تنهایی غذا 
می خوردم. استرس انتقال کرونا را به فرزندانم تا همین امروز 
دارم. از خانواده شان می پرســم، می گویند: همسرم با وجود 

نگرانی همیشگی پذیرفته اند که شغل بنده ایجاب می کند که 
در مرکز کرونا کار کنم.

اضافــه می کنند: تنها چیزی که کمــک کرد ادامه بدهیم 
مسئولیتی بود که به مردم و کشور داشتیم و رفاقتی که بین 

همکاران بود.
دکتر محمد رشــنو مسئول فنی آزمایشگاه با فروتنی خود 
را عضو کوچکی از مجموعه آزمایشگاه می نامند و می گویند: 
ابتدای همه گیری حجم کار بســیار باا بود، نیرو و امکانات 
امروز را نداشــتیم، نیروهای جهادی و پرســنل جدید اضافه 
نشــده بودند و روزهایی داشــتیم که بیش از سه هزار تست 
انجام شــد. در یکی از پیک های کرونا بیش از یک ماه خانه 

نرفتم و بعضی شب ها در محل کار می خوابیدم.
بیشــترین مدتی که خانه بودم بعد از ابتا به کرونا بود که 
ســه هفته در خانه قرنطینه بــودم. در پایان با همه وجود از 
پرســنل سپاسگزارم، از صبر و تحملشان در پیک های سخت 

کرونا و این که تا امروز محکم ایستاده اند.
خسته نباشید می گویم و خداحافظی می کنم.

همکاران شریف و بزرگوارم از آنچه گذشت اندکی گفتند و 
از آن هم کمتر نوشته شد، ادعایی نداشتند و منتی نگذاشتند. 
دغدغه دوســتان از دیده نشــدن اســت و این که مسئولین 
زحمــات آزمایشــگاهیان را ببینند و به مشکاتشــان توجه 
بیشتری نمایند. آزمایشگاهیان در زمان همه گیری در میان 
کار بودند، کار در شــرایط کرونا زندگی کاری و شخصی شان 
را با هم تحت تأثیر قرار داد. به کرونا مبتا و بستری شدند و 
شــهید دادند. همان رنج و زحمتی که دیگر پرسنل دیدند را 

از نزدیک لمس کردند، لطفاً چشم بر آن ها نبندید.
مسعود طهماسبی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
 بهار 1401

کرونا و سفید پوشان گمنام آزمایشگاه
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بهای اشتراک را به حساب شماره 1-5627546-818-103 یا شماره کارت 6389-4001-1219-6274 بانک اقتصاد نوین  
به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی واریز نمایید.
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تنها ستاره ای که در این شب شکفته ای
یک آسمان به دیدن رویت در انتظار

هستی به جای هر چه عدم در زمانه هست
نبض زمان برای حضور تو بیقرار

هر جا نشان ز روی تو در باغ شد پدید
آنجا بدان ز بودن یک گل شود بهار

جان هزار عاشق بیدل فدای تو
یک جان چه باشد آن که شود پای تو نثار

بگذشت فصل سبز جوانی و شد خزان
بنمای رخ که موسم گل آید و بهار

گردون به شوق توست که می گردد اینچنین
می داند آسمان که تویی مه جبین نگار

دریاست آن دلی که به دامت فتاده است
بنما اشارتی که رود سیل غم کنار

بی آفتاب روی تو بیتاب عالمم
یکدم بتاب تا که بگیرد دلم قرار

دکتر نرگس ایرانمنش  
دکترای علوم آزمایشگاهی

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی

در انتظار
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به نام خدا

گریه کن گاهی غزل با گریه معنا می شود
بغض های بسته گاهی با غزل وا می شود

روی پلکت جا گرفته رّد مرواریِد اشک
چشم های خیس تو با اشک زیبا می شود

ابر پاییزی غِم دلتنگی اش را زار زار
روی صحرا می تکاند دشت دریا می شود

می روی اما نمی دانی دلم با رفتنت
در میان خانه غمگین مانده تنها می شود

شور و حال عاشقان از عقل دوراندیش نیست
عشق با شوریده حالی ها هویدا می شود

بوی تو در کوچه می پیچد به همراه نسیم
با حضورت ناگهان هر پنجره وا می شود

نبِض تبدار مریِض عشق کمتر می زند
از دوای چشم تو دردم مداوا می شود

دکتر سید امیر مؤمنی  
دکترای علوم آزمایشگاهی

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی



همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر ابراهیم ترخان

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
 سرکار خانم دکتر آزیتا شهسواری

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر حسن افتخاری

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر علیرضا شفایی

درگذشــت برادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از 
درگاه خداونــد منان صبری جزیل برای شــما و خانواده 

محترمتان مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر مهدی فرزامیان

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر احمد عبدالهی قمی

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 

مسئلت می نماییم.
هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر سید مهدی بوترابی

درگذشــت برادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از 
درگاه خداونــد منان صبری جزیل برای شــما و خانواده 

محترمتان مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر ایرج رنجی جفرودی

درگذشت خواهر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از 
درگاه خداونــد منان صبری جزیل برای شــما و خانواده 

محترمتان مسئلت می نماییم.

هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص
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The role of microRNA in acute/chronic, myeloid/lymphocytic leukemia
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Abs  tract

MicroRNAs are small, non-coding sequences that regulate gene expression by inducing degradation or translational 
inhibition of target mRNAs. These molecules control many intracellular physiological and pathological processes.Abnormal 

expression of these moleculs has been described in diferent cancers including hematopoietic cancers. According to the type 
of cancer and the s  tage, miRNA’s expression and it’s type are diferent.
Materials and methods: In this s  tudy, we have used 35 references which have s  tudied the relevance between the expression 
of microRNAs in acute/chronic, myeloid/lymphoid leukemias. These references were obtained by searching for the 
keywords hematological malignancies, microRNA, miRNA, Leukemia, ALL, AML, CML, CLL in PUBMED, Google 
Scholar, Elsevier databases. S  tudies showed changes in expression of miR-181a, let-7a, miR-30d, miR-155, miR-150, and 
miR-92 can be used for the diagnosis of patients with chronic lymphoid leukemia. Also according to the s  tudies in patients 

with acute lymphoid leukemia, miRNA-100 miRNA-196b, let-7e, miRNA-128a, miRNA-210, miRNA-128b, miRNA-151, 
j-miRNA-5, miRNA -130b miRNA-218, miRNA-128a, miRNA-204, miRNA-331 miRNA-181b miRNA-20, can be used 
for diagnosis of these patient. Changes in the amount of expression of miR-150, miR-155 has-miR10a, miRNA-155, 
miRNA-106, miRNA-16-1, miRNA-15a, miRNA-101, and miRNA-568 were also observed in patients with chronic 
myeloid leukemia. Also, based on the s  tudies, changes in the amount of miR-217, miR-150, miR-342, miR-223, and miR-
92a express  tion, have been observed in patients with acute myeloid leukemia. According to the indings, by measuring 
the amount of these small molecules in tissues and body luids, we can efectively classify human tumors. The purpose of 
this review article was to s  tudy the changes in the expression of microRNAs by measuring these molecules in laboratory 

samples in order to help to diagnose the type of leukemias.

Keywords: Hematological Malignancies, microRNA, miRNA, Leukemia, ALL, AML, CML, CLL

The role of biomarkers in the diagnosis and diferentiation of thyroid cancers
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Abs  tract

Thyroid cancer is one of the mos  t common endocrine cancers in the body, which accounts for approximately 1.8% of all 
malignancies in Iran and its prevalence is reported to be higher among women than men .This type of cancer is classiied into 
four main subgroups including papillary (PTC), follicular (FTC), medullary (MTC) and Anaplas  tic (ATC).To diferentiate 
diferent types of cancer, biopsy methods such as FNAB are usually used, which is an invasive method and has a low 
speciicity, so that about 20 to 40% of the results of this method are not reliable. With the advancement of genetics, the use 
of markers such as miRNAs to diagnose, diferentiate, treat and predict the prognosis of this disease has been considered 
by many researchers. In this review article, we dealt with some markers and their possible role in diferent type of thyroid 
carcinoma.

Keywords: miRNAs, Thyroid cancer, Diferentiate 
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Hemoglobin A1c: Clinical applications and analytical considerations
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Abs  tract

Diabetes Mellitus (DM) is the mos  t common disorder of carbohydrate metabolism. Hyperglycemia is the common feature 

of DM. Hyperglycemia causes cardiovascular, renal, ocular, and peripheral nerve disorders in patients with diabetes. 
Glycemic regulation plays an essential role in controlling these complications. Thus, evaluation of the glycemic control 
s  tatus is crucial in the management of DM. Hemoglobin A1c (HbA1c) is the mos  t common methods that used to assess the 

glycemic s  tatus of patients with diabetes. The present review article aims to explore the analytical and clinical aspects of 

HbA1c.

Keywords: Diabetes Mellitus, Hemoglobin A1C, Diagnosis, Glycemic Control, Quality Control  

Approval of the relationship of a daughter and her mother’s skeleton bone by 
molecular genetic diagnos  tic methods
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Abs  tract

This article discusses the importance of genetics in today’s life and societies, the extent to which this knowledge helps 
us without time cons  traints. For ins  tance, to make this topic more tangible, a reference to the Genetics Clinic for genetic 
inves  tigation in the year 1399, has been described. The referee reques  ted a genetic tes  t using her own blood and a piece of 
a deceased person’s bone, as she had los  t her mother in childhood, and the deceased person had pieces of evidence of being 
her mother. Finally, to dispel any doubts, the referee reques  ted an identiication tes  t. The results and the comparison of the 
markers showed that the bone sample was consis  tent with the sample of the referred person, and it belonged to her mother. 
In the same way, helpful facts can be obtained from genetic material data even after many years.

Keywords: Molecular genetic tes  ting, DNA of skeletal bone, Identiication, Forensic medicine
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Abs  tract

Sys  temic Lupus Erythematosus (SLE) is a complex autoimmune disease with various organs involvement which early 

diagnosis of disease is critical for successful treatment. The subjects with the possibility of SLE who visit by physician, 
their full medical his  tory and speciic immunological tes  ts should inves  tigate precisely in order to subsequently asses their 
hematological and renal parameters to classify as SLE patients. SLE diagnosis should be done based on the presence of 

anti-double s  tranded DNA (dsDNA) or low levels of complement components. Importantly, high levels of anti-ds DNA 
and low levels of C3 and C4 complement components are simultaneously indicating a recent recurrence of SLE. In order 

to improve reliability and precision in SLE diagnosis, new SLE classiication criteria were developed by the American 
College of Rheumatology (ACR). The lates  t update of ACR criteria are currently published in 2019, would be referenced 
to classify and diagnose SLE disease. 

Keywords: SLE, ACR, ANA, anti-ds DNA, C3, C4

Fungal Infections of Respiratory Tract
Final Section
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Abs  tract

His  toplasma capsulatum var. capsulatum, Blas  tomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, 
and Penicillium marnefei are endemic dimorphic fungi that may infect the respiratory tract. Sporothrix schenkeii, which 
manifes  ts the typical thermal dimorphism of the endemic dimorphic organisms, does not seem to follow a geographically 
deined endemic pattern of dis  tribution. Mos  t infections with any of these fungi are initiated by inhalation of conidia in 
nature. The pulmonary infection may be asymptomatic and resolve spontaneously, but reactivation may occur subsequently. 
Any of these fungi may disseminate from the lungs to other organs. These fungi routinely infect persons with apparently 

normal immunity and hence are named primary fungal pathogens. The fungi usually are contained by alveolar macrophages 

which are modulated by T lymphocytes, producing granulomatous inlammatory response for H. capsulatum, P. brasiliensis, 
and P. marnefei.
A combined acute or pyogenic and chronic inlammatory response is often observed with C. immitis and B. dermatitidis. 
More than 95% of cases of his  toplasmosis, coccidioidomycosis, and paracoccidioidomycosis are es  timated to be self-
limiting. In mos  t cases the only evidence of infection is the development of an immune response, which is manifes  ted by the 
production of speciic antibodies, development of precipitins and complement-ixing antibodies. The small percentage of 
these events that advance to progressive pulmonary infection or clinically overt disseminated infection are often associated 

with predisposing risk factors, particularly underlying defects in HIV-infected hos  ts or patients receiving corticos  teroids.
The dimorphic fungi that cause sys  temic mycoses are identiied by direct microscopic examination of specimens, by 
isolation and characterization of the fungus in cultures, by DNA probing of isolates, or by demons  tration of speciic 
exoantigens produced in culture.

Keywords: pulmonary fungal infections, sys  temic mycoses, invasive fungal infections, invasive mycoses, visceral mycoses
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