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رهنمودها

سرانجام گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

*آیه 193 و 194 سوره آل عمران*

و حسین )ع( خون قلبش را در راه تو داد تا بندگانت از گمراهی، جهالت، تردید و شک به درگاه هدایت روشن و رهنمون شود.
*زیارت اربعین امام حسین )ع(*

عادل کسی است که از حرام چشم بدوزد، از گناه دم فرو بندد و از مظالم دست بکشد.
*امام صادق )ع(*

بسیجی بود جبهه که آمد گفتند بهتره امدادگر بشه
هر کس می افتاد داد می زد امدادگر، امدادگر

اگر هم خودش نمی توانست دیگرانی که اطرافش بودند داد می زدند امدادگر، امدادگر
خمپاره منفجر شد این بار همین بسیجی امدادگر افتاد و جراحت شدید برداشت

رزمنده های بسیجی نمی دانستند چه کسی رو صدا بزنند
ولی خودش صدا می زد یا زهرا، یا زهرا، یا حسین، یا حسین، ابوالفضل

یا حسین یک ذره از عرفان عباس )ع( را برای ما نیز از خدا بخواه و ما را قدر شناس بسیجیان ایام دفاع مقدس قرار بده
ما هم در ایام اربعین، موال حسین )ع( و یارانش را صدا می زنیم. یا حسین

*هفته بسیجیان عزیز گرامی باد*

خدای��ا ببخش��ا زم��ا ه��ر گن��اه
پ��س از آنکه تس��لیم کردیم جان
خدای��ا به م��ا ده از آنچ��ه بر آن
مگ��ر دانمان خ��وار روز ش��مار

بدی ه��ای م��ا را بپ��وش ای اله
تو محش��ورمان س��از با صالحان
ب��دادی ت��و وع��ده ب��ه پیغمبران
ت��را وعده صدقس��ت ای کردگار



غنچه با دل گرفته گفت:
                                      »زندگی«، لب زخنده بستن است

                                                                                      گوشه ای درون خود نشستن است
گل به خنده گفت:

        زندگی شکفتن است
            با زبان سبز راز گفتن است

تو چه فکر می کنی
                                       راستی کدام یک درست گفته اند 

                                                                      من که فکر می کنم
گل به راز زندگی اشاره کرده است          

هر چه باشد او گل است
                                      گل یکی دو پیرهن

                                                بیشتر زغنچه پاره کرده است
                                                                                                                                            
*مرحوم قیصر امین پور*

*یا حسین*  

مدیر مسئول

س��ائلی بی دس��ت و پای��م راه را گم ک��رده ام
دردهای��م را نگفت��م چن��د گاه��ی ب��ا طبی��ب
کرب��ا کوته ترین راه اس��ت تا درگاه دوس��ت

عب��د ک��وی ه��ل اتای��م راه را گ��م ک��رده ام
ش��د دل��م بیم��ار و اینک چ��اه را گم ک��رده ام
ب��ا ک��ه گوی��م ای��ن ره کوت��اه را گم ک��رده ام

در رهنمودهای مجله شماره 28 در خصوص استاد مرحوم دکتر ضیاء ظریفی خدمات هفتاد ساله به اشتباه هفت ساله نوشته شده بود که بدین وسیله 
اصالح می گردد.



جامعه پزش��کی یک جامعه بزرگ و متنوع اس��ت که مش��کات و مسائل آن نیز پیچیده و وسیع اس��ت. بحث جامعه پزشکی 
یک بحث س��نگین اس��ت. در روزگاران نه چندان دور، پزشکی و حرف وابسته به آن از جایگاه حکیم و طبیب برخوردار بودند. 
اغلب پزشکان دارای اخاق حسنه و دیدگاه متعالی و معنوی بودند. عملکرد آنان براساس حکمت و نظریه علمی و عرفانی بود. 
متاسفانه امروزه علم پزشکی و آثار مترتب بر آن رویکرد مادی و تجاری دارد و برنامه ریزان و سیاست گذاران در این زمینه نیز 
بیش��تر از اصول تجاری موضوع را می بینند. دارو و تجهیزات در کش��ور ما طی سی سال گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته 
است. هر کس به زعم تفکرات خود و یا گروهی که به آن وابسته است برنامه ریزی می کند و چرخه های ناقص و معیوب خود 
را پش��ت س��ر هم بر دارو و تجهیزات تحمیل می کنند. طرح ژنریک، تولید دارو در داخل کش��ور، شناسنامه دار نمودن تجهیزات 
در تمامی سال ها به گفتار سرانجامیده است. البته طرح ژنریک در اوایل انقاب تا حدودی مشکات دارویی کشور را ساماندهی 
نمود که بعدا با اصول تجاری دستخوش تغییرات گردید. امروزه صاحبان تولید دارو درد دل های فراوانی دارند. چرا به نظر آن ها 
توجه نمی گردد؟ آیا در کشور ما تولید در اولویت است؟ تجهیزات پزشکی در چه موقعیتی قرار دارد؟ آیا با سخنرانی می توان 

آن را ساماندهی نمود؟
طرح تحول نظام سامت در مراحل اولیه رضایتمندی خوبی در جامعه ایجاد کرد. به نظر می رسد آینده نگری در این خصوص 
پیش بینی نش��ده بود. آیا بودجه کانی که در فاز اول و فازهای بعدی آن بر نظام بودجه ایی کش��ور حاصل ش��ده است از اصول 
علمی تبعیت نموده اس��ت؟ اگر این چنین اس��ت چرا حدود هش��ت ماه اس��ت مطالبات جامعه پزش��کی و موسسات پزشکی و 
تش��خیصی در بخش دولتی و خصوصی پرداخت نش��ده است؟ عدم پرداخت هشت ماهه موسسات پزشکی و تشخیصی چه آثار 
زیانباری به وجود می آورد؟ جامعه پزش��کی حق دارد بپرس��د که متولی امور و پاس��خگو در این زمینه کیست؟ به نظر من همین 
بی برنامگی و اختاف نظرها طب را از حکمت و طبیب را از اصول معنوی و متعالی خارج می نماید. آیا وزارت رفاه پاسخگو 
اس��ت یا وزارت بهداش��ت؟ طرح تجمیع بیمه ها در برنامه پنج ساله گذشته به عنوان قانون اباغ شده بود. آیا کارشناسی بر آن از 
اصول اجتماعی و علمی بهره داشته است؟ چرا قانون اجرا نشده است که امروز طرح تحول نظام سامت با مشکل مواجه شود. 
س��وال این اس��ت اگر بودجه و اعتبارات صرف سیس��تم ارجاع و پزشک خانواده می شد در س��اماندهی نظام سامت موثر بود؟ 
جامعه پزشکی و تشخیص طبی اعتقاد دارند فقط یک گروه تیغ به دست از کتاب ارزش نسبی خدمات بهره برده اند و گروه های 

در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست
ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس

ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم
از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس



داخلی، پزش��کی عمومی، ماماها، آزمایشگاه های تشخیص طبی، پرستاری و ... در یک حالت بی توجهی قرار گرفته اند. پزشکان 
عمومی س��ر در گم هس��تند که چه آینده ای دارند و از طرفی سهمیه کنکور نیز در تربیت پزشکان عمومی و پذیرش آن هر سال 
افزایش می یابد. روزانه ش��اهد مصاحبه های کلی و بلکه متناقض از طرف مس��ئوالن هستیم. نقل قول می شود برای سال 1395 
تعرفه های پزشکی زیر 10 درصد افزایش K پیش بینی شده است. امکان دارد این موضوع برای K جراحی بیشتر هم باشد. برای 
تست های آزمایشگاهی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ البته جامعه آزمایشگاهیان به تعهد و قول وزیر محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اعتماد دارند و به همین دلیل است که انجمن های آزمایشگاهی حدود 6 ماه است با تحمل سخت ترین شرایط 
جهت تعیین ارزش نسبی تست های آزمایشگاهی با رعایت اصول کاما علمی تاش می کنند و به امید خدا در آینده ای نزدیک 
کتابچه این موضوع تحویل وزیر محترم بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی خواهد گردید. باور بفرمایید چه کارشکنی هایی در 
روند این 6 ماهه از طرف دس��تگاه های ذیربط بود. شناس��نامه تست های آزمایشگاهی باید در این پنج یا شش سال اخیر تدوین 
می ش��د. اداره مربوطه در این زمینه چه مس��ئولیتی داشته است؟ آیا جوابگو هستند؟ دقیقا به یاد دارم که در سال 1376 هیچ گونه 
تعرفه نویس��ی در وزارتخانه برای تس��ت های آزمایشگاهی نبود. به هر حال کد بندی، طبقه بندی، اصول تعرفه گذاری و تدوین 
دفترچه در س��ال های مذکور با همکاری نزدیک و مداوم انجمن های آزمایش��گاهی در اداره کل آزمایش��گاه های تشخیص طبی 
تدوین گش��ت. تمام تصمیمات مربوط به تعرفه گذاری آزمایش��گاهی و برنامه ریزی آن از سال 1374 تا سال 1386 در اداره کل 
امور آزمایش��گاه ها به عمل می آمد. امروزه متاس��فانه این موضوع به فراموشی کامل سپرده شده است. البته غرض از این نوشتار 
نگرانی و ناامیدی همکاران آزمایشگاهی نیست. امسال نیز با تمام قوا از تعیین ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی و K مربوطه که 
توس��ط انجمن های علوم آزمایش��گاهی و نظام پزشکی به دستور مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال تدوین 
است دفاع خواهد شد. البته ذکر این نکته ضروری است که ما به قول وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتماد داریم 

ولی اگر کسانی در این زمینه موانعی ایجاد کنند جامعه آزمایشگاهی مجبور به دفاع از حقوق حقه خود خواهد بود.
در ی��ک س��ال اخیر از این نظر ضربات س��نگین اقتصادی به آزمایش��گاه های تش��خیص طبی تحمیل گردی��د و از طرفی نیز 
صحبت های برخی از مس��ئولین در رابطه با تجمیع و یا گس��ترش و یا هولدینگ حکایت از آن دارد که هیچ گونه برنامه ریزی 
صحیحی در تداوم فعالیت آزمایش��گاه ها به عمل نیامده و نخواهد آمد. جامعه آزمایش��گاهیان نخواهد بخشید اگر شایعات بیرون 
س��پاری فعالیت آزمایش��گاه ها به ش��رکت های خارجی فراهم گردد. جامعه آزمایشگاهیان نخواهد بخشید اگر بخشی از وظایف 
س��ازمان های آزمایشگاهی به شرکت های خارجی واگذار گردد. جامعه آزمایشگاهیان از گروه های پیشرو در ارتقاء استاندارد و 
اعتبار بخش��ی در گروه پزشکی می باش��د که از سال 1381 لغایت 1385 در کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص 
پزش��کی ایران فرهنگ س��ازی و برنامه ریزی الزم انجام و دس��تورالعمل ها تدوین گردید و از س��ال 1385 تا سال 1392 عما 
آزمایشگاهیان در این زمینه تاش نمودند. جامعه آزمایشگاهیان از گروه های فهیم، خدوم و فرهیخته جامعه پزشکی کشور هستند 
و علیرغ��م ب��ی مهری های فراوان تا امروز به خدمات صادقانه خود ادامه داده و خواهند داد. جامعه آزمایش��گاهیان لذت با مردم 
بودن و در کنار آن ها زیس��تن را س��رلوحه خود قرار داده اند. جامعه آزمایش��گاهیان با عشق، امید و وفاداری به اصول حکمت، 
س��نگرهای تش��خیص طبی خود را در دفاع از س��امتی مردم و تامین و ارتقاء آن توس��عه خواهند داد و به تجمع گرایی و بیرون 
سپاری در این زمینه پاسخ ))نه(( را با قاطعیت اعام می نمایند. به تعبیر و فرمایش مقام معظم رهبری " هر گونه نفوذی در جهت 

سیاست گذاری در علوم آزمایشگاهی قابل پذیرش نیست."
امروزه بخش��نامه تمدید پروانه های آزمایشگاهی بدون مشورت با انجمن ها و شخصیت های مجرب آزمایشگاهی اباغ شده 

است. از مسئول مربوطه در این زمینه استدعا می گردد در مفاد آن تجدید نظر به عمل آید. 
تمدید پروانه از نظر قانون کس��ب، 125 امتیاز بازآموزی اس��ت و اصول اعتبار بخش��ی و الزامات استاندارد نیز می تواند مورد 
توجه قرار گیرد.آیا سختگیری در این مورد صاح است. آزمایشگاه های تشخیص طبی طی دو سه ساله اخیر با ضربات سنگینی  
از بی توجهی مس��ئولین ذیربط در زوایای مختلف از جمله تعرفه مواجه بوده اند. چرا به گروه های دیگر پزش��کی و پیرا پزشکی  
 س��ختگیری نمی ش��ود مگر آزمایش��گاه ها چه گناهی دارند؟  مش��اوره با انجمن ها و توجه به رهنمود آنان در این زمینه توصیه

 می گردد.



چند نفر از دوستان تماس گرفتند و پیامی را از دوستی محترم در شبکه مجازی به حقیر انعکاس دادند که مضمون آن به شرح 
زیر است »متاسفانه نظام پزشکی هویت صنفی خود را نه قبول دارد و نه از ابزار قانونی جهت شکایت استفاده می کند. اگر امور 
از مرکز بدون محافظه کاری پیگیری می شد و همه اش به خودمان حواله نمی شد این وضع پیش نمی آمد. همه اش مصاحبه و 

من که گفتم و .... آخرش هم ضربه را از این شبه رهبران خورده و می خوریم«
پیام دهنده عزیز این فرمایش��ات مش��کلی را از مشکل جامعه آزمایشگاهیان حل نمی کند. شبکه مجازی یک وسیله ارتباطی و 
اطاع رس��انی معقول و منطقی اس��ت نه هنجار شکنی و یا ساختار شکنی؟! ذکر بعضی از نکات جهت تنویر افکار عمومی و آن 

دوست پیغام دهنده ضروری است.
1- علیرغم نظر پیام دهنده کسی داعیه رهبری و شبه رهبری ندارد و اگر هم کسی این ادعا را دارد هیچ تاشی را تا کنون در 
رفع مشکات دکترای علوم آزمایشگاهی به عمل نیاورده است و در زمان سختی و منازعات صنفی ده ساله و یا شکایات متعدد 
جهت ابطال پروانه ها و دانش��نامه دکترای علوم آزمایش��گاهی در گوشه خلوت به زندگی آرام خود مشغول بودند و متاسفانه این 
گونه افراد خود را همیش��ه تحمیل می کنند و در این خصوص به پیام دهنده محترم حق می دهم که ما همیش��ه از مدعیان ضربه 

خورده ایم.
2- همانطور که در پیش��گفتار عرض کرده ام تمام جلس��ات تعرفه گذاری در اداره کل امور آزمایشگاه ها صورت گرفته است 
و حداقل از س��ال 1374 لغایت 1386 س��الیانه به صورت میانگین 15% افزایش تعرفه تس��ت های آزمایش��گاهی و حق مسئول 
فنی نیز در آن جلس��ات و با تاش اداره کل امورمذکور صورت گرفته اس��ت و اگر این اقدامات نبود خدا می داند امروزه با چه 

مصائبی مواجه بودیم.
 3- ش��ورایعالی نظ��ام پزش��کی 27 نفر عضو از تخصص های مختلف و نماینده دس��تگاه های مختلف اس��ت ک��ه دو نفر از
 آن ها نماینده جامعه آزمایش��گاهیان هس��تند. تا س��ال 1388 که تعرفه گذاری بخش خصوصی طبق بند K قانون مصوب مجلس 
 به عهده نظام پزشکی بود با مشورت انجمن ها افزایش تعرفه ها پیش بینی و کتابچه تعرفه آزمایشگاه ها با عنوان نظام پزشکی و 
انجمن ها تدوین و توزیع می گردید و اینجانب و دوستان هیچ واهمه ای را نیز در این خصوص به خود راه نمی دادیم. متاسفانه 
از سال 1388 طبق برنامه پنج ساله پنجم این امتیاز توسط دولت و مجلس به ناروا از نظام پزشکی سلب و به دولت واگذار شد.
4- س��ازمان نظام پزش��کی در دبیرخانه شورایعالی بیمه که اصول اولیه تعرفه ها در آنجا برنامه ریزی می گردد یک رای از 12 
یا 14 رای را دارد و در این س��ال های گذش��ته نیز نظام پزش��کی هر چه در توان داش��ته تاش نموده ولی چه کنیم که یک رای 

بیشتر نداریم.

5- هر گونه نقد و بررس��ی را محترم ش��مرده و از دوستان عزیز خواهش می کنم ضمن حفظ حرمت قلم، حرمت خدوم ترین 
یاران آزمایش��گاهی خود را حفظ فرمایند. البته س��خن بسیار اس��ت و درد دل فراوان و هنجار شکنی و حرمت شکنی زیاد لذا به 
جهت احترام خاص به پیام دهنده عزیز مصدع نمی ش��وم و پیام دهنده مذکور و کلیه پیام دهندگان عزیز در ش��بکه مجازی را به 

خدا می سپارم و آرزوی موفقیت و سامتی برای آن برادر عزیز و دوستان محترم خواهانم.

 دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیر مسئول

بلی به خدمت این خلق داد باید جان
به شرط آن که نفاق از میانه برخیزد

بلی به عزت این ملک، داد باید سر
به شرط آن که وفاق آید از کناره به بر
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آزمایشگاه�های�تشخیص�طبی�در�گذشته،�حال�و�آینده

�دکتر�روح�اله�توده�زعیم،�دکترای�علوم�آزمایشگاهی
 چنانچه بخواهیم مقایس��ه ای بین 
حال و گذش��ته آزمایش��گاه های 
کش��ور داش��ته باش��یم می توانیم 
بگویی��م از لحاظ ش��اخص های 
کیفی و کمی رش��د چش��م گیری 
مش��اهده می ش��ود که مهم ترین 

آن ها شامل: 
- تعداد آزمایش��گاه ها و افزایش 

دسترسی در دور دست ترین مناطق کشور
- نیروی انسانی شاغل، از بعد تکثر و تنوع رشته های مرتبط

- ارتقاء کیفیت، مدیریتی و فنی
اگ��ر چه ارتقاء و رش��د در ای��ن حوزه که مس��ئولیت 70 % 
تشخیص های بالینی را در چرخه بهداشت، تشخیص، درمان و 
پیگیری درمان بر عهده دارد و س��ند سرافرازی این صنف است 
چش��مگیر بوده ولی چالش های عم��ده ای را برای این جامعه 
فرهیخته و خدوم ایجاد نموده اس��ت که به وجود اشکاالتی در 
سیاست های کان و راهبردی وزارتخانه و به طبع آن اداره کل 

آزمایشگاه مرجع سامت می توان اشاره نمود.

در�بعد�آموزش:�
متوقف ک��ردن پذیرش دوره دکترای علوم آزمایش��گاهی در 
دهه هفتاد شمس��ی که ف��ارغ التحصیان آن توانس��تند تحولی 
عظیم در حیطه آزمایش��گاه های تشخیص طبی در کشور ایجاد 
نمایند عاوه بر محروم نمودن کشور از ادامه ارائه خدماتی مانند 
راه ان��دازی صدها آزمایش تش��خیصی، تاس��یس بالغ بر 1000 
آزمایش��گاه در مناطق محروم و خارج از مراکز استان ها، اجرای 
هزاران پروژه تحقیقاتی در حوزه تشخیص آزمایشگاهی، تالیف 
و تدوین صدها کتاب و مقاله، تصدی آزمایشگاه های آموزشی 
پزش��کی در دانشگاه ها و موارد دیگر از رشد و بالندگی صدها 
دانشجوی مستعد کارشناسی و کارشناسی ارشد ممانعت به عمل 

آورد.
در�بعد�صنفی:

برداشتن سقف جمعیتی و فاصله جهت تاسیس آزمایشگاه اگر 
چه سطح دسترس��ی را برای مردم افزایش داده ولی هزینه هایی 
را به موسس��ین وارد نموده اس��ت. کاهش مراجعین و در نتیجه  
کاهش بهره وری در مقایس��ه با س��رمایه گذاری انجام ش��ده و 
اجرای 164 استاندارد آزمایش مرجع سامت در نهایت موجب 
افزایش قیمت تمام ش��ده آزمایش ه��ا گردیده که این هزینه ها 

ش دوم
 بخ

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                سارا تندرو 

با توجه به اظهار نظرها در مصاحبه های متعدد مجات و هفته نامه های موجود در ارتباط با آزمایش��گاه های تش��خیص 
پزشکی در گذشته، حال و آینده بر آن شدیم موضوع فوق را در یک میزگرد مجله ای با حضور کارشناسان صاحب نظر مورد 
بحث قرار دهیم. برخی از همکاران به صورت چند سطر یا پاراگراف نظریات خود را اعام نمودند و تعدادی نیز به صورت 
مقاله چندین صفحه به موضوع پرداختند. لذا با توجه به رس��الت مجله، مطالب رس��یده عینا درج گردید و اگر بر این منوال 
باش��د مطالبی که در آینده نیز به دبیرخانه مجله می رس��د حتما بدون هر گونه داوری و با مفتوح بودن بحث و نقد آن چاپ 
خواهد ش��د.  در این مصاحبه س��عی کردیم صاحب نظران محترم بدون هیچ گونه تردید و ابهام، نظریات صریح خود را بیان 
کنند و برای تمامی همکاران این حق منظور گردیده اس��ت که پاس��خ، نظریه و یا نقد و بررس��ی خود را در شماره های آینده 
مطرح نمایند. ضمنا نس��بت به صحت و س��قم مطالب هیچ گونه داوری به عمل نیامده اس��ت و مسئولیت آن متوجه نگارنده 

محترم است. از استقبال همه عزیزان و همکاران محترم قدردانی به عمل می آید.
مدیر مسئول
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باید در تعرفه های مصوب لحاظ گردد و قطعا برعهده دولت و 
بیمه ها است.

دیده نش��دن نق��ش انجمن ها و نظام پزش��کی به عنوان 
متولیان صنف��ی ارائه کنندگان خدمات آزمایش��گاهی در تعیین 

تعرفه ها
واگذاری آزمایشگاه های دولتی به بخش خصوصی، نه بر 
پایه ارائه خدمات با کیفیت بلکه بر مبنای دید صرفا مناقصه ای

عدم اجرای کلیه الزامات استاندارد سازی در بعضی مراکز 
دولتی و ملکی سازمان تامین اجتماعی

نبود مس��ئول فنی در برخ��ی از آزمایش��گاه های دولتی 
بهداشتی و تامین اجتماعی

عدم پش��تیبانی و حمایت جدی بیمه ها از ارائه خدمات 
آزمایشگاهی و کلیه گروه های پزشکی

ع��دم وجود نظارت کافی بر ش��رکت ه��ای تامین کننده 
کیت، م��واد مصرفی، لوازم و تجهیزات آزمایش��گاهی از لحاظ 
قیمت ه��ا، تعهدات، ضمانت های پش��تیبانی، رعایت اصول و 

استانداردهای ذیربط
چش��م انداز آزمایشگاه ها را در صورتی می توان روشن و پر 
امید دید که مش��کات و چالش های پی��ش رو  در زمینه های 
آموزش��ی و صنفی از میان برداشته شود، جایگاه و منزلت بخش 
خصوصی و س��رمایه گ��ذاری های مادی و معن��وی آن محترم 
ش��مرده گردد و در کلیه امور مربوطه، انجمن ها و سازمان نظام 
پزش��کی به عن��وان اتحادیه صنفی به طور قانون��ی و با جایگاه 
حقوقی روشن )و نه مشورتی صرف( نقش آفرینی داشته باشند.

��دکتر�مجید�رضا�خلج�زاده
�پاتولوژیست�بالینی�و�تشریحی

 برای ارزیابی وضعیت آزمایشگاه 
تشخیص پزش��کی در طول ادوار 
گذش��ته می ت��وان به می��زان نیاز 
جامعه به آزمایش��گاه اشاره کرد. 
طی دهه های اخیر روند طبابت در 
اکثر نقاط دنیا از جمله کش��ورمان 
به گونه ای رقم خورده اس��ت که 
پزش��کان برای تشخیص علت یا 
بررسی سیر بیماری عموما به آزمایشگاه پزشکی وابسته شده اند. 

هر چند ارزیابی و تشخیص بالینی بیمار جایگاه رفیعی دارد که 
ب��دون آن امکان تعیی��ن ماهیت بیماری به درس��تی امکان پذیر 
نمی باشد، اما بدون اطاعات آزمایشگاهی عموما امر تشخیص و 
درمان بیماری ها راه به جایی نمی برد. بدین ترتیب امروزه تعداد 
آزمایش��گاه ه��ا، حجم خدم��ات و تن��وع آزمای��ش هایی که 
آزمایش��گاه های تشخیص پزش��کی ارائه می دهند نشانه ای از 
ضروری بودن نیاز به آزمایشگاه ها می باشد. توسعه آزمایشگاه ها 
در کش��ور طی سالیان گذش��ته یکی از دغدغه های اصلی وزارت 
بهداشت، انجمن ها و سازمان های مرتبط با آزمایشگاه  بوده است. 
ه��ر چند هیچ��گاه نمی توان موض��وع کیفی��ت را در فعالیت های 
آزمایشگاهی نادیده گرفت اما اولویت سیاست گذاری های سازمان 
های درگیر در امر آزمایشگاه های پزشکی عموما حول محور کمیت 
واحدهای ارائه کننده خدمات آزمایشگاهی معطوف شده است.  با 
توجه به این که در حال حاضر تعداد آزمایش��گاه های پزش��کی به 
حدی رسیده که می توانند جوابگوی نیازهای موجود باشند، لذا به 
نظر می رس��د که باید سیاست ها به س��مت در اولویت قرار دادن 
کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی تغییر یابد. این تغییر نیازمند تغییر 
در نگرش و عملکرد سیاست گذاران و صاحبان حرف پزشکی در 

تمامی سطوح می باشد.

 آزمایشگاه های پزش��کی باید همسو و متناسب با سایر 
واحدهای بهداش��تی و درمانی توسعه یافته و به مراکزی علمی 
برای ارائه خدمات بهداش��تی درمانی با کیفیت تبدیل شوند که 

قدرت رقابت با همتایان بین المللی خود را داشته باشند. 

این امر میس��ر نمی ش��ود مگر با توجه به زیر س��اخت های 
مورد نیاز آن، مانند: نیروی انس��انی کارآمد، مواد و تجهیزات با 
کیفیت، اس��تفاده از دانش روز، مقررات و قوانین راهگشا، منابع 
مالی کافی، اقتصادی بودن فعالیت های آزمایش��گاهی. ضروری 
است که نیاز های جامعه به خدمات بهداشتی درمانی آزمایشگاه 
و نحوه توزیع آن برآورد ش��ده و متناس��ب با آن به توسعه کمی 
و کیفی مراکز آزمایشگاهی اهتمام شود. به موضوع رقابتی شدن 
خدمات آزمایش��گاهی در بخش دولت��ی و خصوصی از حیث 
کیفیت و تعرفه باید به صورت یک راهبرد ضروری نگریس��ت. 
انتظار می رود با انجام چنین اقداماتی آزمایش��گاه های کشور در 
چش��م انداز ده س��اله به گونه ای تغییر یابند که: 1- آزمایش��گاه 
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سازمانی کاما پایبند به تعهدات حرفه ای باشد. 
2- س��طوح مختلف ارائه خدمت به طور داوطلبانه در 
آزمایشگاه های پزش��کی شکل گیرد. 3- کیفیت و تنوع 
خدمات تعدادی از آزمایش��گاه ها به حدی افزایش یابد 
که برای خدمت رس��انی  در سطح کشوری و سطح بین 
 الملل با س��ایر مراک��ز معتبر جهانی قابل رقابت باش��ند.

 4- ابعاد علمی و پژوهشی آزمایشگاه پزشکی در کنار ارائه 
خدمات سامت ارتقاء یافته و آزمایشگاه محلی برای توسعه 
مرزهای دانش پزشکی باشد. 5- توجیه اقتصادی فعالیت 
آزمایش��گاه ها و تامین نیازهای مالی کارکنان آزمایشگاه. 
6- امکان دسترسی به موقع به خدمات با کیفیت و متنوع 
 آزمایش��گاهی به نحو عادالنه برای اقشار مختلف جامعه

 فراهم شود.

�دکتر�ایرج�رنجی�جفرودی
�دکترای�علوم�آزمایشگاهی

 ب��ه گذش��ته ک��ه نگاه 
می کنم، آنچه به نظر من 
چش��م گیر اس��ت، کم 
بودن تعداد آزمایشگاه ها 
اس��ت. تا آنجا که به یاد 
دارم در استان ما گیان، 
آزمایش��گاه   7 ح��دود 
خصوصی وجود داشت. 
دسترسی به آزمایشگاه برای همه میسر نبود. در نتیجه 
پزش��کان هم بیشتر به یافته های بالینی تکیه می کردند 
و از یافته های با ارزش آزمایشگاهی محروم بودند. از 
اوایل ده��ه 70 با ورود دانش آموختگان دکترای علوم 
آزمایش��گاهی این کمبود تا حد زی��ادی کاهش یافته 
است. در گذشته آزمایشگاه ها با تست های محدود و 
روتین س��ر و کار داشتند و روش ها و مواد الزم اکثرا 

در خود آزمایشگاه تهیه و راه اندازی می شد. 
امروز با ش��تابی که علم و تکنولوژی به خود گرفته 
است، آزمایشگاه به بخشی بی بدیل در کنار تشخیص 
تبدیل ش��ده است. پزش��کی امروز تش��نه آزمایشگاه 
است و آزمایش��گاه در مهد زایش سامت )پیشگیری 

و درم��ان( قرار دارد. آزمایش��گاه ه��ا روز به روز نیاز 
بیش��تری به پایش و استاندارد س��ازی و به روزرسانی 
خود احساس می کنند و شوربختانه با وضعیت کنونی 
تعرفه ها، گرانی تجهیزات، مواد و دس��تگاه ها و عدم 
نظارت بر بهای آن ها، این مهم در حال تبدیل شدن به 

آرزویی دور است. 
آن چه را که در آینده آزمایشگاه موثر می دانم این است 
که باید نگاه جامعه پزشکی و مسئوالن وزارت بهداشت 
به آزمایش��گاه واقع بینانه شده و از سیاست گذاری های 
س��لیقه ای در این عرصه اجتناب شود و این امر تنها از 
طریق مشورت با انجمن های جامعه آزمایشگاهی کشور 
و گنجاندن دیدگاه های آن ها در برنامه ریزی های کان 
آموزش و اش��تغال این رشته میسر است. به نظر من تنها 
در این صورت است که جامعه آزمایشگاهی می تواند به 

آینده و بالندگی خود امیدوار باشد.

�دکتر�چنگیز�خلیلی
�متخصص�علوم�آزمایشگاهی

 آزمایش��گاه تش��خیص 
دستخوش  همواره  طبی 
و  ف��راز  یکس��ری 
نشیب هایی بوده و هست 
که متاسفانه هنوز جایگاه 
واقعی خود را در جامعه 
پزشکی پیدا نکرده است.

 40 ده��ه  از  قب��ل 
آزمایش��گاه ها وضعیت چندان مناس��بی نداش��تند. از 
اواخ��ر ده��ه 30 با تش��کیل کاس تخصص��ی علوم 
 آزمایش��گاهی بالینی و سپس تشکیل کمیسیون قانونی 
آزمایش��گاه ها به منظور بررسی صاحیت افراد جهت 
تاسیس آزمایشگاه، راه اندازی مجدد آزمایشگاه رفرانس 
 در محوطه بیمارس��تان بوعلی به منظ��ور کنترل کیفی

 کیت ها و دس��تگاه های مرتبط با آزمایش��گاه اعم از 
واردات��ی یا س��اخت داخل، تدوین مق��ررات رعایت 
فاصله بین آزمایشگاه های بخش خصوصی و ظرفیت 
بندی پذیرش بیمار با در نظر گرفتن تعداد متخصصین، 

پزشكی�امروز�تشنه�
آزمایشگاه�است�
و�آزمایشگاه�در�

مهد�زایش�سالمت�
)پیشگیری�و�درمان(�

قرار�دارد
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پرسنل، فضا و تجهیزات، لحاظ کردن نظریات انجمن های 
علم��ی تخصصی در تعیین تعرفه و رفع مش��کات روزمره 
وزارت بهداش��ت و س��ازمان ه��ای بیمه گ��ر در ارتباط با 
آزمایش��گاه، نظارت و کنترل بر امور جاری آزمایش��گاه ها 
اعم از بخش خصوصی و دولتی توسط کارشناسان فرهیخته 
اداره امور آزمایش��گاه ها، همه و همه باعث گردیده بود که 
آزمایشگاه ها تا حدودی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و به 

سمت سامت کاری و ارتقاء کیفیت گام بردارند.
متاسفانه در حال حاضر از یک سو به علت سردرگمی در 
چگونگی تشکیل کاس های تخصصی علوم آزمایشگاهی 
و ای��ن که چه اف��رادی واجد صاحیت ب��رای ورود به این 
رش��ته هستند و از س��وی دیگر انحال آزمایشگاه رفرانس، 
از بی��ن رفتن فاصله قانونی بین آزمایش��گاه ها و لغو تعیین 
ظرفی��ت پذیرش بیم��ار و تعیین تعرفه بیم��ار گونه، همه و 
همه دس��ت به دس��ت هم داده و آزمایشگاه ها را به سمت 
رقابت ناسالم و سقوط سوق داده است. این امر زیبنده شاخه 
پاراکلینیکی که حرف اول را در تش��خیص بیماری و کمک 
به ادامه درمان بیماران در جامعه پزش��کی می زند نیس��ت. 
بدون شک متخصصین، کاردانان و کارشناسان دست اندکار 
و زحمتکش آزمایشگاه های تشخیص طبی از این آشفتگی 

بسیار ناراحت و متاثرند.

 در خاتم��ه پیش��نهاد می نمایم که مس��ئولین محترم 
ذیرب��ط وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی با 
هم��کاری و همفکری انجمن های علم��ی تخصصی برای 
نجات آزمایش��گاه های تش��خیص طبی اقدام عاجل مبذول 

بفرمایند. 

�دکتر�محسن�غریب�دوست
�متخصص�علوم�آزمایشگاهی

 آزمایش��گاه های کش��ور در 
گذشته با توجه به تکنولوژی 
ب��ه  نس��بت  زم��ان  آن  روز 
کشورهای منطقه خوب شروع 
کردن��د و در حد توانش��ان به 
بیم��اران و جامع��ه پزش��کی 

 خدم��ت کردن��د. با پیش��رفت تکنولوژی ب��ه خصوص در 
عرصه های پزش��کی، آزمایش��گاه نیز در س��ال های اخیر 
پیشرفت چشم گیری داشته و دانش آموختگان جدید در این 
حرفه جلوتر از زمان خودشان حرکت کردند و آزمایشگاه ها 
دگرگون ش��دند و تخصص های مختل��ف نیروهای جوان 
کمک شایانی در جهت پیشرفت آزمایشگاه ها داشته است.

چش��م انداز آینده آزمایش��گاه ها را به دالیل زیر خوب 
نمی بینم:

1- وضعیت تعرفه و نداش��تن متولی قدرتمند در وزارت 
بهداشت و مراکز تصمیم گیری

2- رقابت ناس��الم آزمایشگاه ها که متاسفانه هیچ کنترلی 
در تبلیغات ناس��الم و به خصوص خریدن پزشکان و حتی 

منشی های آنان وجود ندارد.
3- دلیلی ندارد که با این همه آزمایش��گاه، تک رش��ته ها 
دوره ببینند و متخصص آزمایشگاه شوند. البته می توانند در 
آزمایشگاه کار کنند، ولی دلیلی برای صدور این همه پروانه 
نیس��ت چرا که اگر آزمایش��گاه های کوچک و متوسط که 
اکثر آزمایشگاه های کشور را تشکیل می دهند، با این وضع 
مورد حمایت قرار نگیرند یکی پس از دیگری ورشکس��ته 
 می ش��وند، پیش��رفت نمی کنند و بزرگترها هم��ه آن ها را 
می بلعند. فاصله ها باید حفظ ش��ود تا سرمایه گذاری معنی 
پیدا کند، به هر حال اقتصاد فعلی آزمایش��گاه بیمار است و 
اگر سریعا فکری نشود آن هایی که سالم کار می کنند آسیب 

خواهند دید.

�دکتر�محسن�منشدی
�دکترای�علوم�آزمایشگاهی

 با توجه به فعالیت 32 س��اله 
خ��ود در ح��وزه آزمایش��گاه 
می توانم این موضوع را هم از 
جنبه کیفی و هم از منظر کمی 
دسته بندی نمایم. قطعا اساتید 
س��ابقه ک��ه  همکاران��ی   و 
 طوالنی ت��ری دارند اختاف 
وضعیت آزمایش��گاه ها را در 
این دو بعد بیشتر حس می کنند. طبعا با توجه به رشد روز 

�اقتصاد�فعلی�
آزمایشگاه�بیمار�
است�و�اگر�سریعا�
�فكری�نشود
�آن�هایی�که�سالم�
کار�می�کنند�آسیب�
خواهند�دید
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افزون جمعیت و افزایش فارغ التحصیان این رشته، چه همکاران 
آزمایشگاهی و چه پاتولوژیست، رشد کمی آزمایشگاه ها اجتناب 
ناپذیر بوده و به تناسب مولفه هایی از قبیل رشد جمعیتی، تعدد و 
تنوع روز افزون تست های آزمایشگاهی بر اساس نیاز در شناخت 
بیماری های نوظهور، افزایش تعداد پزشکان و پیراپزشکان نسبت 
به س��ال ه��ای قبل و ... تف��اوت عددی آزمایش��گاه ها را جهت 
س��هولت دسترسی مردم به این نوع از خدمات پزشکی به خوبی 
رقم زده است. البته این رشد عددی را باید مرهون کسانی بود که 
 تم��ام قد از این صنف دف��اع کرده و موجب��ات آن را نیز فراهم

 آورده اند.
از جنبه کیفی نیز قابل قیاس با سال های گذشته نیست چرا که 
دسترسی آسان به اطاعات روز دنیا از سوی پزشکان، همکاران 
آزمایش��گاهی و حتی بیماران، س��طح نگرش و توقع از عملکرد 
آزمایش��گاه ها را بس��یار افزون تر نموده و چنانچه آزمایشگاهی 
نتوان��د از کیفیت مطل��وب و به روز عملکردی به��ره بگیرد در 
صحنه رقابت از قافله رو به جلو و سریع پیشرفت های چشمگیر 
آزمایش��گاه عقب مانده و از کاروان این صنف جا می ماند و در 
ی��ک کام ارتقاء کیفیت کار، جزء الینفک و برای آزمایش��گاه ها 
حیاتی ش��ده اس��ت. مضاف بر اینکه در چند سال اخیر به همت 
آزمایش��گاه مرجع س��امت موضوع کنترل کیفی خارجی برای 
ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها خود مزید بر علت بوده و به ارتقاء 

کیفی آزمایشگاه ها کمک شایانی نموده است.
با نگاهی گذرا به وضعیت آزمایش��گاه ها به راحتی می توان به 
توفیقات به دست آمده در این حوزه از نظام سامت واقف شد.

در گذشته به دلیل بهره مندی از فن آوری های بسیار ساده زمان 
خود، استفاده از تکنیک های دستی، عدم وجود نیروهای تحصیل 
کرده دانشگاهی و استفاده از نیروهای با دانش پائین تر و آموزش 
دی��ده به صورت تجربی، عدم وجود آزمایش��گاه های پیش��رفته 
تخصص��ی و فوق تخصصی، عدم نظارت کاف��ی مراجع نظارتی 
مانند آزمایشگاه رفرانس، عدم شرکت در برنامه های کنترل کیفی 
خارجی و وجود آزمایشگاه های دولتی بیشتر نسبت به آزمایشگاه 

های خصوصی، نظام آزمایشگاهی مناسبی در کشور نداشتیم.
ام��روزه ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی های پیش��رفته ب��ه همراه 
دستگاه های نوین و عمدتا دیجیتال، وجود نیروهای آموزش دیده 
با تحصیات دانشگاهی و تکمیلی، تخصصی شدن آزمایشگاه ها 
ی��ا ارتباط آزمایش��گاه های کوچ��ک با آزمایش��گاه های بزرگ 

تخصصی و فوق تخصصی، ارتباط با آزمایش��گاه های خارج از 
کش��ور، تحت پوش��ش بودن برنامه های کنترل کیفیت، الزام به 
رعایت اس��تانداردهای کاری )SOP(، ال��زام به رعایت مقررات 
GMP و GLP، پیروی از ش��عار “حق با مش��تری است” برای 
افزایش س��طح کیفی و رضایت مندی مراجعان و افزایش اعتماد 
پزش��کان به نتایج آزمایش ها موجب شده که در حال حاضر از 
کیفیت مطلوب و قابل قبولی در این زمینه بهره مند باشیم و حتی 

از بسیاری از کشورها نیز گوی سبقت را ربوده ایم.
با همه این احوال هنوز هم آزمایش��گاه ها برای ارتقاء جایگاه 
واالی خ��ود در صحن��ه نظام س��امت نیازمند توج��ه و عنایت 
مس��ئولین، خود باوری ملی و صنفی هم��کاران به این جایگاه و 
ارزش گ��ذاری به فعالیت های آن از س��وی مس��ئولین و جامعه 
آزمایشگاهیان می باشند و این میسر نمی گردد مگر با تغییر نگرش 
همگان به آزمایش��گاه که فقط به آن از جنبه بنگاه اقتصادی نگاه 
نشود بلکه این صنف را الزمه، پایه و اساس درمان بدانند و برای 
حفظ و اصالت آن از هیچ کوشش��ی دریغ ننمایند. از طرفی الزمه 
حفظ سامت بدنه آزمایشگاه و کیفیت کار آن که بتواند در زمره 
بازوی توانمند پیشگیری، بهداشت و درمان کشور باشد بهره مندی 
از بنیه مالی مناسب است. لذا ارزش گذاری این دسته از خدمات 

باید با واقعیت و به دور از هر گونه ذهنیت خاص منطبق باشد. 
رون��د رو به جلوی علوم به ویژه علوم پزش��کی چه در حوزه 
درمان و چه درحوزه تش��خیص، نیاز جامعه پزش��کی را به این 
شاخه از علوم زیادتر کرده و تقویت همه جانبه آن با برنامه کان 
کش��وری از ضروریات انکار ناپذیر است. مسئولین ما بایستی به 
این مقوله با دید جامع تری چشم انداز آینده را در مقاطع زمانی 
مش��خصی به دور از هر گونه جناح بندی و در نظر گرفتن منافع 

گروهی و صرفا نیاز آتی جامعه ترسیم نمایند. 
تخصصی تر ش��دن آزمایشگاه ها با تکیه بر تکنولوژی و علوم 
روز دنیا در زمینه های کاری مربوطه و ....، باال رفتن سطح کیفی 
 ،)NRA( با پیروی از مقررات اباغ��ی از نهادهای نظارتی ملی
س��اخت دستگاه های تشخیصی بیشتر در کشور با استفاده از فن 
آوری روز دنیا، عرضه کیت های دقیق تر در کشور، جلب توجه 
و اعتماد پزشکان و بیماران کشورهای همسایه در قالب سیاست 
توریست درمانی ) به طوری که هم اکنون برخی آزمایشگاه ها با 
تهیه بروشور به زبان های مختلف در این کار پیشقدم شده اند(، 
اطاع رس��انی در جهت افزایش ش��ناخت و آگاهی مردم نسبت 
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به تس��ت های قبل از ازدواج، قبل از اقدام به حاملگی و در حین 
بارداری، افزایش ش��ناخت عمومی به اهمیت تست های ژنتیکی 
و تس��ت های مرتبط با طب پیشگیری از جمله غربالگری برای 
سرطان ها و ... از جمله مواردی است که می شود به عنوان برنامه 

کاری بدان ها اشاره نمود.
ب��ه ش��خصه معتقدم اگر از ه��م اکنون موضوعات و مس��ائل 
 مبتا به آزمایش��گاه ها که همگان به آن واقفند در س��ایه همدلی
 انجمن های مرتبط با آزمایش��گاه و مس��ئولین ناظر و برنامه ریز 
وزارتی��ن ذیمدخل صرفا جهت هم��وار نمودن و رفع معضات 
موجود در اداره آزمایش��گاه ها تحت کمیته مشترکی مورد مداقه 
قرار گیرد و تمامی تاش از سوی مرتبطین با اعضاء این کمیته نیز 
همسو با مصوبات آن گردد آینده از آن آزمایشگاه و آزمایشگاهیان 
در راس��تای اهداف ملی و بشر دوستانه خواهد بود و چه بسا به 
جای اینکه از الگوی کش��ورهای دیگر کپی ب��رداری کنیم خود 

الگوی موفق دیگر کشورها شویم.

�دکتر�محمد�فرهادی�لنگرودی
�پاتولوژیست�بالینی�و�تشریحی

 در ارتباط با گذشته آزمایشگاه ها به 
حدود 20 س��ال پیش بر می گردم. 
در آن زم��ان ب��ه عن��وان مدیر کل 
پزشکی  آزمایشگاه های تشخیص 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مشغول به فعالیت بودم. در 
سال 1361، اداره کل آزمایشگاه های 
تشخیص طبی مسئولیت نظارت و 
کنترل بر تمامی فعالیت های آزمایش��گاه های کشور را به عهده 
داشت. در آن زمان میان آزمایشگاه ها به دلیل انجام فعالیت های 
غیر پزشکی مانند بررسی دارو و مواد غذایی تفرق وجود داشت. 
البت��ه وزارت بهداش��ت نی��ز در این خص��وص از اداره خاصی 

برخوردار بود که باید گفت ای کاش وجود نداشت!!!
 یکی از مش��کات آزمایش��گاه ها خاص ک��ردن فعالیت های

 آن ها اس��ت. برای مثال رادیول��وژی و تصویر برداری به عنوان 
فعالیت های پزشکی پاراکلینیک دارای اداره و سازمان اختصاصی 
نیس��تند. آن ه��ا در جامعه پزش��کی مانند متخصصی��ن داخلی، 
جراحی و عفونی در صنف واحد خود فعالیت می کنند. بنابراین 

جدا سازی آزمایشگاه ها منجر به تضعیف آن ها شد. 
در گذشته آزمایشگاه ها به شکل های مختلفی اداره می شدند. 
اکثریت آن ها با 20 بیمار و حداقل پرس��نلی که ممکن بود زمینه 
آزمایش��گاهی نداشته باشند مش��غول به فعالیت بودند. همچنین 
امور س��ازمانی دولتی آن ها در اداره کل آزمایش��گاه ها انجام می 
 ش��د. در بخش خصوصی قبل از پیروزی انقاب اسامی کانون

 آزمایش��گاه ها متش��کل از صنوف آزمایشگاهی بود که با هیئت 
مدیره تعیین ش��ده در انتخابات فعالیت می ک��رد. در واقع نظام 
واقع��ی مدیریتی و علمی در آزمایش��گاه ها برق��رار نبود. بنیان 
اکثریت آن ها از مراکز دولتی مانند انستیتو پاستور، انستیتو رازی، 
س��ازمان انتقال خون ایران و دانش��گاه های علوم پزش��کی منشا 
می گرفت و متخصصین، خارج از وقت اداری خود آزمایش��گاه 
خصوصی تاس��یس می کردند. در نتیجه به لحاظ علمی وضعیت 

مناسبی وجود نداشت. 
اداره کل آزمایش��گاه ها در کنار خود دارای آزمایشگاه رفرانسی 
بود که مس��ئولیت کنترل کیفی و نظارت بر کار آزمایشگاه ها را به 
عهده داش��ت ولی به انجام آزمایش های اختصاصی مانند سل، وبا 
و ... محدود گردیده بود. هنگامی که در اداره امور آزمایش��گاه ها 
مشغول به فعالیت شدم معاونت درمان وقت از اینجانب خواستار 
احی��ا نظام  نظ��ارت و کنترل کیفی ب��ا پایه کمک از آزمایش��گاه 
رفرانس ش��د. با آغ��از این مهم س��عی نمودی��م در بخش تامین 
تجهی��زات، مواد مصرفی، نیروی انس��انی و کنت��رل کیفی داخلی 
و خارجی آزمایش��گاه ها اقدام��ات الزم را انجام دهیم. به تدریج 
اداره امور آزمایش��گاه ها متحول ش��د و ارتقاء یافت و همین امر 
 موجب گردید نقش آزمایشگاه رفرانس پر رنگ تر و مدیریت آن 
 علم��ی تر ش��ود و ب��رای ب��ه روز ک��ردن و اس��تاندارد س��ازی 
آزمایش��گاه ها، از پایه فعالیت خود را آغاز نمودیم. س��طح بندی 
آزمایشگاه ها از مراکز خانه های بهداشت تا بیمارستان های بزرگ 
یکی از مهم ترین فعالیت هایی بود که در آن زمان انجام پذیرفت. 
با ادامه این روند وزارت بهداش��ت با دانش��گاه های علوم پزشکی 
مرتبط ش��د و این امر موجب استقال و س��ازماندهی دانشگاه ها 
در نق��اط مختل��ف کش��ور گردید. از س��وی دیگ��ر انجمن های 
تخصصی آزمایشگاهی نیز ش��کل گرفتند. آزمایشگاه طی 5 سال 
گذشته از وضعیت مناس��بی برخوردار شد و وزارت بهداشت نیز 
در نمودار س��ازمانی خود آزمایشگاه مرجع سامت را تشکیل داد 
که در اس��تاندارد س��ازی و ISO آن ها تاثیرات بس��یاری داشت. 
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در این راس��تا وزارت بهداش��ت متعهد گردید مبحث ISO را در 
 آزمایشگاه های سراسر کشور اجرا نماید که این نقطه عطف فعالیت 
آزمایش��گاه ها بود.  تکرار آزمایش ه��ای بیماران و مراجعه آن ها 
از ش��هرهای مختلف به مراکز استان ها یکی از مشکات اساسی 
بود. متاس��فانه بعد از تغییراتی که در س��اختار سیاس��ی و اجرایی 
وزارت بهداش��ت به وجود آمد مسئله اس��تاندارد سازی تضعیف 
ش��د زیرا نیازمند صرف هزینه باال بود. از حدود 4 سال پیش عدم 
تناسب درآمد با هزینه های آزمایشگاه موجب عبور از استانداردها 
و تعطیلی آن ها ش��د. ایجاد این س��یکل معیوب ضربه بزرگی به 
آزمایش��گاه ها وارد نمود و وزارت بهداشت نیز از این روند ایجاد 
ش��ده خود حمایتی نکرد. بنابراین آزمایش��گاه ها در حال حاضر 
موقعیت مطلوبی ندارند و هفته یا ماهی نیس��ت که آزمایش��گاهی 
واگذار نش��ود.  انجمن های آزمایش��گاهی در 5 س��ال گذشته با 
وجود تفرق س��لیقه تشکل عمومی خوبی داشتند. آن ها علیرغم 
برخ��ورداری از جایگاه های علمی مختلف ب��ه لحاظ صنفی با 
یکدیگر متحد بودند. اکنون انجمن ها با یکدیگر همدل نیس��تند 
یعنی سیاس��ت های کان خ��ود را با یکدیگر هم��راه نکرده اند. 
بنابرای��ن ای��ن تفرق ه��م در داخل انجمن ها و ه��م میان آن ها 

وجود دارد. 

 امیدوارم برای آینده آزمایش��گاه ها از این شکس��ت ها و 
تجربه ها درس گرفته و با یکدیگر همدل و همراه شویم تا بتوانیم 
در تصمیم گیری های مقامات و مس��ئولین محترم کشوری برای 

ارائه خدمات مناسب به بیماران تاثیر گذار باشیم.

�دکتر�جمشید�خشنودی
�متخصص�علوم�آزمایشگاهی

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز 
 چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

 همان نیک مرد آزاده و مدیر کل 
آزمایشگاه های تشخیص  اسبق 
پزش��کی کش��ور را م��ی گویم. 
همان کس��ی که در س��ی س��ال 
گذشته در انستیتو پاستور ایران و 
ه��ای  آزمایش��گاه  کل  اداره 
تشخیص پزش��کی کشور نقش 

آفری��ن بود. مرحوم دکتر س��ید هادی والیی را م��ی گویم که با 
درگذش��ت اندوه بار خود ما را در غمی بزرگ فرو برد، روانش 

شاد باشد.
صحبت از گذش��ته آزمایش��گاه ها مرا به خاط��ره های تلخ و 
شیرین می کشاند. همکاران محترم، صادق، پر تاش و با دنیایی 
از تجربه در امور آزمایش��گاه ها جناب آق��ای دکتر علی محمد 
امام��ی و جناب آقای دکتر محمد عباس��ی را می گویم که اکنون 

منزوی شده و تمایلی به حضور در جمع آزمایشگاهیان ندارند.
تلخ و شیرین زندگی طی شد- نام نیکی زما، بماند اگر

ال��ف( در تاریخ 1394/07/14 از دفتر جناب آقای دکتر محمد 
صاحب الزمانی که چهره درخشان آزمایشگاهی هستند و همواره 
ب��ا تواضع، فروتنی و مهربان��ی اش امید بخش همکاران بوده اند 
پیامی ارسال شد که اینجانب هم در ارتباط با گذشته، حال و آینده 
آزمایشگاه ها مطالبی بنویسم، خوشبختانه همزمان با این پیام مجله 
وزین آزمایشگاه و تشخیص شماره 28 به دستم رسید و ماحظه 
شد تقریبا تمام مطالب مورد نظر که در زوایای ذهنم متصور بود 
توس��ط همکاران محترم به تحریر در آمده و بدین طریق کار من 
آسان شد. امیدوارم مطالب ارائه شده توسط همکاران که با لمس 
حقایق نوشته ش��ده مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار گیرد که با 
توکل به خدا در رفع مش��کل حال و آینده آزمایشگاهیان مفید و 

موثر واقع شود. 
در مهرماه س��ال 1364 مقدر شد که به عنوان معاون اداره کل 
آزمایش��گاه ها در خدمت مرحوم س��ید هادی والیی قرار گیرم. 
آن زمان از تولید فرآورده های آزمایش��گاهی خبری نبود و حتی 
س��وآپ پنبه دار و لوگل و تقریبا 95 درصد مایحتاج آزمایشگاه 
ها از خارج وارد می ش��د و فقط توس��ط شرکت زیست شیمی 
چن��د قلم از کیت های روتین آزمایش��گاهی تولی��د می گردید. 
در ای��ن زم��ان جنگ تحمیلی به اوج خود رس��یده بود و بودجه 
ارزی اداره کل آزمایش��گاه ه��ا به 1/4 تقلیل پی��دا کرده بود که 
 سهم عمده این ارز هم برای واردات آنتی سرم های گروه خونی 
)برای جبهه ها( صرف می ش��د و ما ج��ز تکیه به تولید داخلی 
و اس��تمداد از همکاران دانش��مند و موسسات علمی ایران چاره 
دیگری نداش��تیم. معموال همین طور اس��ت که نداش��تن رفاه و 
امکان��ات، خود نی��روی محرکه و انگیزه برای ق��درت، تولید و 

خودکفایی می شود یعنی همان اقتصاد مقاومتی.
س��ی سال پیش مثل این که دیروز بود که مرحوم دکتر سید 
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هادی والیی به آقای دکتر محرابیان فرمودند ش��ما در گوشه 
آزمایش��گاه خود دیس��ک های آنتی بیوگرام را بسازید و در 
صورت تایید توس��ط رفرانس، واردات تمام ش��رکت های 
سازنده دیسک را ممنوع اعام می کنم )رقبای مانند بیومریو، 
دیفکو، MAST انگلس��تان و غیره( و همانطور هم شد و تا 
امروز ادامه دارد. به انس��تیتو پاستور مراجعه نمودیم و اظهار 
داش��تیم که دیگر ارزی و امکاناتی ب��رای واردات باالخص 
برای آنتی ژن رایت و ویدال نداریم که خوشبختانه مدیریت 
اسبق انستیتو پاستور جناب آقای دکتر میانی متخصص قلب 
و ع��روق بودند و چون مرحوم دکتر س��ید هادی والیی هم 
قبا مدیر انس��تیتو پاس��تور بود به خوبی ما را پذیرا ش��دند 
و هم��کاران را جمع کردند و با قاطعیت اظهار داش��تند اگر 
آنت��ی ژن رایت ویدال تا مدت کوتاهی تولید نش��ود بخش 
میکروب شناس��ی را تعطیل می کنم و خوش��بختانه در این 
مورد هم موفقیت حاصل ش��د و تا کن��ون جریان دارد. در 
واق��ع یک پدیده علمی به صورت پدی��ده اقتصادی و قابل 
رویت در کش��ور به جریان افتاد اما جای بس تاس��ف است 
که هم اکنون معرف PPD از کش��ور هند وارد می ش��ود و 
اگر به لیست تولیدات انستیتو پاستور فرانسه نظری بیافکنیم 
ماحظه می شود که هزاران فرآورده برای دنیا تولید می کند. 
سپس به کارخانجات داروس��ازی داخلی متوسل شدیم که 
در ام��ر تولید فرآورده های آزمایش��گاهی ما را یاری نمایند 
ولی متاس��فانه خیلی موفق نشدیم چون اظهار داشتند حجم 
بازار دیاگنوس��تیک در ایران محدود است و انگیزه ای برای 
آن نداریم ولی امروزه پس از گذش��ت س��ی س��ال وضع به 
کلی دگرگون گش��ته و در س��ال بیش از یک میلیارد تست 
در س��طح کشور انجام می گیرد و از قرار اطاع حجم بازار 
کل دارو و تجهی��زات پزش��کی در ایران ح��دود 5 میلیارد 
 دالر در س��ال و تقریبا یک پنج��م آن مربوط به تجهیزات و 
معرف های دیاگنوستیک اس��ت. خوشبختانه همکاری بین 
دانشگاه و صنعت منجر به تشکیل شرکت های دانش بنیان 
شده که می تواند تحول قابل توجهی در تولید ایجاد نماید و 

بسیار امیدوار کننده است.
ب( وضعیت حال آزمایشگاه ها

به نظر اینجانب وضعیت حال آزمایش��گاه ها بس��یار دشوار 
و تاس��ف آور اس��ت، کجای دنیا آزمایش CBC را با آن همه 

س��رمایه گذاری برای تجهیزات، سل کانتر و کارشناس مسلط 
به امور هماتولوژی با تعرفه 57800 ریال یعنی 1/6 دالر انجام 
می دهند. روزی پزش��ک دانشمندی اظهار می داشت که وقتی 
جواب CBC بیماری را می بینم که در واقع چهره درونی بیمار 
را نشان می دهد با آرامش خاطر طبابت را انجام می دهیم ولی 
ایش��ان از تعرفه CBC و مش��کات مرتبط با آن خبر نداشت 
 و اکث��ر تعرفه ها هم به همین قرار اس��ت که با حقایق تطبیق
 نمی کند.  برگش��ت پول به آزمایشگاه ها مانند اکسیژن برای 
ادامه حیات است چگونه می شود که برخی از موسسات بیمه 
6 ماه در پرداخت تاخیر داش��ته باش��ند. در شرایط حال یکی 
دیگر از مش��کات مهم آزمایش��گاه ها کمبود نیروی انس��انی 

کاربردی در سطح کاردان و کارشناس آزمایشگاه می باشد.
چند موردی را به عنوان مثال اشاره نمودم و در حال حاضر 
مس��ئولین محترم آزمایش��گاه ها با مظلومیت و صبوری به کار 

خود ادامه می دهند.
ج( چشم انداز از آینده آزمایشگاه ها

اگر وضع به همین طریق ادامه یابد آینده آزمایشگاه ها بسیار 
نگران کنن��ده خواهد بود. از یک طرف پیش��رفت تکنولوژی 
واقعیت غیر قابل انکار اس��ت و از طرف دیگر س��رمایه داران 
جهان وطنی و س��رمایه های غول که اکنون از حجم بازار قابل 
توجه فرآورده و تجهیزات آزمایش��گاهی ایران مطلع ش��ده اند 
احتماال در آینده نه چندان دور اقدام به تاسیس آزمایشگاه های 
ایالت��ی یا اس��تانی می نمایند و دیری نمی گ��ذرد که با طوفان 
نامرئی، آزمایش��گاه های کم مریض و یا متوس��ط انسان های 
صادق و درستکار بس��ته شده و بسیاری از افراد شغل خود را 

از دست می دهند.
البته ممکن اس��ت که برخی از مس��ئولین ظاهرا خوشحال 
باش��ند که کار ب��ا هزینه کمتری انجام می گی��رد و حال آن که 
این ابتدای کار است و آن زمان دیگر کار از کار گذشته است. 
بنابراین مسئولین محترم آزمایشگاه مرجع سامت و اداره امور 
آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین تمامی 
همکاران بایس��تی هوشیار باشند و دقت بیشتری نمایند که هر 
اتفاق��ی یا برنامه ای یا رویداد آزمایش��گاهی ک��ه در خارج از 
کش��ور انجام می شود شایس��ته پیاده و جاری نمودن در ایران 
نیست و بایس��تی تصمیم ها متناس��ب با بافت ایرانی و بومی 

کشور تهیه و اقدام گردد.
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همکاران محترم آزمایش��گاه ها به جای داشتن چندین انجمن 
اتحادیه و یا سندیکا شاسیته است با هم ادغام گردند و یک گروه 

متحد تشکیل دهند چون موفقیت در اتحاد است نه در تفرقه.
تصحی��ح تعرفه ب��ه تعرفه واقعی الزم اس��ت ولی ب��ه تنهایی 
 کافی نیس��ت. همکاری با س��ازمان های بیمه ای الزم اس��ت ولی 
سازمان های بیمه هم تا حد و حدودی قادر به پرداخت می باشند. 
ما باید در جهت کم کردن هزینه های آزمایش��گاه ها کوشا باشیم 
در غیر این صورت در آینده دچار آس��یب های ویرانگر و فراوان 

خواهیم شد. 
والسام

�دکتر�ناصر�اکرامیان
دکترای�علوم�آزمایشگاهی

 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در 
س��ال 1368 توس��ط آقای��ان دکتر آقا 
 بیگ��ی، دکتر صانع��ی، دکت��ر فاح، 
دکتر هاش��می مدنی، دکتر  یزدانپناه، 
دکتر خویی، دکتر گل آرا،  دکتر نیک 
سرش��ت، دکت��ر جمش��یدی، دکت��ر 

ساروخانی و اینجانب به ثبت رسید.
اولین مجمع عمومی این انجمن در 
اوایل س��ال 1371 با حضور بیش از 70 نف��ر از فارغ التحصیان 
تش��کیل گردید که در آن بنده، آقایان دکتر صاحب الزمانی، دکتر 
صادقی تبار، دکتر هاش��می مدنی، دکتر مصایی، دکتر حمزه لو، 
دکتر س��لطانپور و دکتر محمدی جوبن��ی به عنوان اعضای هیئت 

مدیره انتخاب شدیم.
هر س��ال ب��ر تع��داد، صمیمیت و نیز س��طح علم��ی اعضای 
ای��ن مجموعه ک��م نظیر افزوده ش��د و در حال حاض��ر یکی از 
تاثیرگذار ترین مجموعه های علمی – صنفی کش��ور محس��وب 
می گ��ردد. یک��ی دیگ��ر از ابت��کارات ای��ن مجموع��ه برگزاری 
کنگ��ره ارتقاء کیفیت با بیش از 3000 ش��رکت کننده اس��ت که 
 نقش موث��ری در ارتقاء س��طح علمی آزمایش��گاه های کش��ور

 داشته است.
 امید اس��ت هم��کاران دکترای عل��وم آزمایش��گاهی قدر این 
مجموعه ای که بیش از 25 س��ال از عم��رش می گذرد را بدانند 
 و ه��ر روز در جه��ت پیش��رفت آن بکوش��ند. هر چن��د فراز و 

نش��یب هایی نیز در سیر تحوالت این مجموعه رخ داده است که 
در هر مجموعه ای دیده می ش��ود که این ها خود در س��ازنده تر 

شدن و زنده تر شدن آن نقش اساسی دارند.
در اینجا الزم اس��ت به چند چالش فرا روی این انجمن اشاره 

گردد تا مسئولین جدید هیئت مدیره در رفع آن بکوشند:
1- مس��دود ش��دن رش��ته دکترای علوم آزمایش��گاهی: 
ای��ن مهم تری��ن معضل کش��ور در ش��رایط فعلی اس��ت چون 
 باع��ث کاهش ش��دید این تخص��ص و بدون مس��ئول ماندن

 آزمایش��گاه ها )حتی در مراکز دولتی( شده است و الزم است 
مسئولین محترم در گشایش راه ادامه این روند از هیچ کوششی 

فروگذار ننمایند.
2- وجود مجموعه های تعاونی در تش��کیل آزمایشگاه: این 
معضل هر چند با نس��بت ارزش گذاری به روح تعاون در کشور 
صورت گرفت ولی ورود اش��خاصی که فکر غیر تخصصی دارند 
به این سیس��تم، سامت حاکم بر آزمایشگاه ها و تعهد خدمت به 

مردم را کمرنگ می کند که الزم است جلوی آن گرفته شود.
3- ل��زوم پایش در مناطق مختلف برای تش��خیص نیازهای 
منطق��ه ای خدمات درمانی: این امر در برنامه ریزی های وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در جهت طرح تحول نظام 
س��امت نقش عمده ای دارد و مجریان برنامه های سامت را در 
جهت دار کردن نوع خدمات پیشگیرانه در مناطق مختلف کمک 

می کند.
4- لزوم به روز شدن فارغ التحصیالن: نیاز دستیابی به دانش 
روز )چه در قالب کنگره و یا سمینار( در استان های مختلف و باال 
بردن دانش عزیزان این انجمن و دیگر انجمن های وابسته، امری 

است که باید پر رنگ تر ادامه یابد.
5- اخالق پزش��کی: ب��ا توجه به حدیث پیامب��ر اکرم )ص(، 
انی بعثت التمم مکارم االخاق )من مبعوث شدم تا بهترین اخاق 
نیکو را در وجود ش��ما نهادینه کنم( الزم است عزیزان این رشته 
پیشتاز اخاق پزشکی و در همه جا سرآمد همکاران خود باشند. 
چرا که اخاق در هر جایگاهی و با هر پیشینه علمی رکن است و 
در علم پزشکی که از واالترین ارزش های جامعه برخوردار است 

حرف اول را می زند.
امید اس��ت خداوند منان، از نفحات قدس��ی خود، روح و جان 
همه خدمتگزاران جامعه، مخصوصا پزش��کان را سرشار سازد و 

توفیق خدمت صادقانه را به همه ما عنایت فرماید.
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مشكالت�تشخیصي�سندرم�هاي�تاالسمي�ماینور�در�مشاوره�
ازدواج�و�راه�حل�هاي�پیشنهادي

چکیده
با وجودي که چندین س��ال اس��ت ک��ه طرفین ازدواج 
از نظر ناقل بودن تاالس��مي م��ورد آزمایش قرار مي گیرند 
ولي هنوز مش��کات تشخیصي به علت گستردگي وسیع 
ژنتیکي پا برجاس��ت. گفتني است که بیش از 200 جهش 
گوناگون منجر به بروز تاالس��مي ماینور بتا مي شود و در 
پاره اي موارد جهش آنقدر ظریف اس��ت که آزمایش هاي 
روزم��ره هیچ گون��ه اختالي را کش��ف نمي کند و زماني 
ب��ه جهش ظریف پي برده مي ش��ود که ن��وزادي مبتا به 
تاالسمي اینترمدیا )تاالسمي حد واسط( یا مبتا به بیماري 
هموگلوبین H به دنیا آمده است. نکته ها و ایده هایي که از 
نظر شما مي گذرد جمع آوري مشکات سر راه تشخیص 
و ارائه ایده هاي براي تشخیص بهتر ناقلین است. مشاهده 
مواردي از س��ندرم هاي تاالسمي ماینور بتا با اندکس هاي 
نرمال و مقدار نرمال HbA2 و نیز مواردي با اندکس هاي 
تاالس��میک و مق��دار نرم��ال HbA2 و نی��ز م��واردي با 
اندکس هاي نرمال و افزایش HbA2 بازتابي از گستردگي 
و ناهمگون��ي ژنتیکي آن اس��ت. به نظر مي رس��د که در 
کنار CBC و اندازه گیري HbA2، تعیین نس��بت س��نتز 
زنجیره ها نیز براي اطمینان تشخیص الزم باشد. هدف این 
مقاله ارائه راه حل ها جهت تشخیص بهتر ناقلین تاالسمي 

به منظور ارائه اطاعات بهتر به زوجین در مشاوره قبل از 
ازدواج مي باشد.

تاالس��مي، هموگلوبینوپاتي، نس��بت  کلمات کلیدي: 
A2 هموگلوبین ،α:β سنتز زنجیره

تاالسمي�هاي�آلفا�و�بتا�
تاالس��مي ها گروه بزرگي از کم خوني هاي ارثي هستند 
که فصل مش��ترك همه کاهش یا فقدان س��نتز یک یا چند 
زنجیره از رش��ته هاي گلوبین است. کاهش یا فقدان سنتز 
زنجیره موجب فیدبک منفي براي ژن هاي سالم زنجیره ها 
نگشته و بیان طبیعي آن ها موجب عدم باالنس زنجیره ها و 
رسوب زنجیره هاي طبیعي مي گردد. ساخته نشدن زنجیره 
موجب هایپوکروم ش��دن گلبول ها و رسوب زنجیره هاي 
اضاف��ي موج��ب نابودي پی��ش س��ازهاي اریتروئیدي و 
 )Ineffective erythropoiesis( خون سازي غیر موثر
در مغز استخوان و همولیز آن ها در گردش خون مي گردد. 
گرچه تاالس��مي به عنوان اختال کمي در سنتز زنجیره ها 
قلمداد مي گردد ولي جهش هایي که موجب س��رعت کند 
در س��نتز زنجیره و در نتیجه عدم تعادل زنجیره ها مي شود 
فنوتایپي ش��بیه تاالسمي به وجود مي آورد که در این میان 
مي ت��وان ب��ه هموگلوبینوپاتي هاي E و لپور اش��اره کرد. 
تاالس��مي به نام زنجیره اي که در س��نتز آن اختال است 

  دکتر حبيب اهلل گل افشان
 دکت�راي عل�وم آزمايش�گاهي، اس�تاديار دانش�گاه علوم پزش�كي 
 ش�يراز، مرک�ز تحقيقات عل�وم و فناوري تش�خيص آزمايش�گاهي

 دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز،  ايران
golafshanh@sums.ac.ir

 رضا رنجبران
دانش�جوي دکتري تخصص�ي هماتولوژي و بانك خون س�ازمان 
انتق�ال خون اي�ران، مرکز تحقيق�ات علوم و فناوري تش�خيص 
آزمايش�گاهي، دانشكده پيراپزش�كي، دانش�گاه علوم پزشكي 

شيراز، شيراز، ايران

 سعيده حاجي زماني
کارشناس�ي ارش�د هماتولوژي و بانك خون دانش�گاه علوم پزشكي 
 ش�يراز، مرک�ز تحقيقات عل�وم و فناوري تش�خيص آزمايش�گاهي
 دانشكده پيرا پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
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نامگذاري مي شود. براي مثال تاالسمي β0 که بیانگر آن است 
که ژن جهش یافته β داراي هیچ فرآورده اي نیس��ت و یا ژن 
+β، ک��ه در این حالت ژن بت��ا داراي 5 تا 30% فعالیت نرمال 

اس��ت. ژن بتا روي کروموزوم 11 بوده و ژنوتایپ س��الم هر 
ش��خصي به صورت ββ است بدین مفهوم که از پدر و مادر 
یک ژن س��الم بتا به ارث مي برد. تاالس��مي دلتا بتا اش��اره به 
اختال س��نتز در زنجیره هاي دلتا و بت��ا دارد. چنان چه تنها 
یکي از هاپلوتایپ هاي کروم��وزوم 11 حامل ژن معیوب بتا 
باش��د تحت عنوان تاالس��مي ماینور بتا و چنانچه هر دو ژن 
معیوب باش��د تاالس��مي ماژور گویند. تا کنون بیش از 200 
جهش نقطه اي و حذفي در ژن بتا ش��ناخته ش��ده است ولي 
15 تا 20 جهش عامل بیش��ترین موارد تاالس��مي است و در 
هر منطقه جغرافیایي تنها 5 تا 6 جهش عامل بیش��تر از %90 
تاالس��مي در آن منطقه است. تاالس��مي آلفا اشاره به فقدان 
 زنجی��ره آلف��ا دارد. هر ش��خصي داراي 4 ژن آلفا به صورت
 αα/αα اس��ت. ژن آلف��ا روي کروم��وزوم 16 ب��وده و هر 
هاپلوتایپ آن ها حاوي دو ژن آلفا است. دو ژن آلفا از پدر و 
دو ژن از مادر به ارث مي رسد. حذف ژن آلفا موجب کاهش 
سنتز زنجیره آلفا مي گردد و شدت بیماري بسته به حذف هاي 
آلف��ا دارد به طوري که حذف ی��ک ژن آلفا فاقد عایم بوده 
و در ح��ذف 4 ژن آلفا امکان زندگي خارج از رحمي وجود 
ندارد زیرا ان��واع گوناگون هموگلوبین هاي رویاني، جنیني و 

بزرگسالي نیاز به زنجیره آلفا دارند )1(. 
مشكالت�تشخیصي�سندرم�هاي�تاالسمي�ماینور�

 MCV≤80 اصط��اح میکروس��یت و هایپوک��روم ب��ه
و MCH<27 اط��اق مي ش��ود. مرز مش��خصي از کاهش 
MCV براي جداسازي سندرم هاي تاالسمي ماینور از آنمي 
فق��ر آهن وجود ندارد ولي بیش��تر مطالعات MCV کمتر از 
72 را براي سندرم هاي تاالسمي ارزشمند مي داند و از این رو 
براي شخصي که MCV کمتر از 72 دارد بهتر است که براي 
تش��خیص سریع تر روش هاي مولکولي از قبیل تعیین نسبت 
س��نتز زنجیره آلفا به بتا را مد نظر داش��ت تا این که نخست 

آهن درماني گردد )1(.
ه��ر گونه میکروس��یت و هایپوکروم مق��اوم به درمان 
آهن را بایس��تي جهت س��ندرم هاي تاالس��مي ماین��ور و یا 
هموگلوبینوپاتي ه��اي دیگر مورد آزمایش ق��رار داد. کمبود 

آهن مقدار HbA2 آن دسته از تاالسمي هاي ماینور بتا را که با 
افزایش مایم HbA2 همراه بوده است در طیف طبیعي قرار 
مي دهد. گس��تره خون محیطي در سندرم هاي تاالسمي مینور 
زمینه شلوغ گلبول هاي قرمز میکروسیتیک هایپوکروم همراه 
با مقداري تارگت س��ل و انکلوزیون بازوفیلیک استیپلینگ را 

نشان مي دهد )2(.

نماي گستره خون محیطي در سندرم هاي تاالسمي 
مینور میکروسیتیك هایپوکروم یك دست با مقداري 

تارگت سل را نشان مي دهد.
افزایشHbA2 )3/5 % ≥( داراي ارزش بالیني است. 
گونه هایي از تاالس��مي ماینور بتا با اندکس هاي نرمال همراه 
با افزایش HbA2 اس��ت که ب��راي مثال مي توان به همراهي 
تاالس��مي ماینور آلفا )کمبود 2 ژن آلفا( با تاالسمي ماینور بتا 
اش��اره کرد. چنانچه سندرم هاي تاالسمي ماینور کنار گذاشته 
ش��ود، افزای��ش HbA2 ممکن اس��ت ناش��ي از کم خوني 
مگالوباس��تیک، کم خوني هاي دیس اریتروپوئتیک، پرکاري 
تیروئید، هموگلوبین هاي ناپایدار، بیماري ویلسون و مصرف 
داروهاي ضد ویروس��ي باشد. گفتني اس��ت که همراه شدن 
س��ندرم هاي تاالسمي ماینور با کم خوني مگالوباستیک و یا 
بیماري هاي کبدي ممکن است اندکس ها را نرمال کند )3(. 

با مش��اهده مقدار نرمال یا کاهش یافته HbA2 در حضور 
اندکس هاي تاالس��میک، س��ندرم هاي تاالس��مي ماینور بتا را 
 HbA2 کن��ار نمي گذارد زیرا جهش هایي از ژن بت��ا با مقدار
نرمال همراه است. همراه شدن تاالسمي ماینور بتا با تاالسمي 
دلت��ا به صورت +δ یا °δ در وضعیت س��یس یا ترانس مقدار 
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HbA2 را کاه��ش ی��ا حتي صفر مي کند. مق��دار HbA2 در 

تاالسمي هاي هتروزیگوت دلتا- بتا، گاما دلتا بتا، هتروزیگوت 
لپور و س��ندرم هاي تاالس��مي آلفا نیز کاهش مي یابد. بنابراین 
انجام الکتروفورز کامل براي جداسازي هموگلوبین هاي F و 
لپور و هموگلوبینوپاتي هاي دیگر سفارش مي شود و چنانچه 
نتیجه قطعي به دست نداد روش هاي مولکولي توصیه مي شود 

 .)3 ،1(
تاالسمي ماینور بتا با اندکس هاي طبیعي و مقدار طبیعي 
HbA2 تحت عنوان حامل خاموش اس��ت. جهش هاي شایع 

این موارد 101C→T- و 92C→T- مي باشند. تاالسمي 
اینترمدیا ممکن اس��ت حاصل ازدواج این موارد با تاالسمي 
ماینور بتا باش��د. آزمایش نسبت سنتز زنجیره ها عدم باالنس 

ظریفي را نشان مي دهد )3(. 
با مش��اهده اندکس هاي تاالسمیک و HbA2 کمتر از 2 
درصد امکان س��ندرم هاي تاالس��مي آلفا به شرطي که کمبود 
آهن کنار رود مطرح اس��ت. آزمای��ش اچ بادي یا مرفولوژي 
توپ گلف در بیم��اري هموگلوبین اچ )--/α-( مثبت بوده 
و نیز در تاالسمي°αα( α/--( امکان دارد مثبت گردد )1(. 

شاخص هاي مختلف هموگلوبین H در الکتروفورز با 
HPLC )الف(، استات سلولز )ب( و مرفولوژي اجسام 

H )ج( و نیز نماي گستره محیطي )د( 
توجه داش��ته باش��ید که HbA2 در ی��ک فرد به علت 
واریان هاي زنجیره آلفا یا دلتا ممکن اس��ت دو بخشي باشد. 
ب��راي مثال هموگلوبین هاي G و آریا که واریان آلفا هس��تند 
چنانچه در کنار آلفاي سالم قرار گیرند ایجاد هموگلوبین دو 
بخش��ي A2 مي کند. آلفاي س��الم و دلتا یک نوع A2 و آلفاي 

جهش دار با دلتا یک نوع دیگر A2 مي دهد که در الکتروفورز 
در ی��ک مکان ق��رار نمي گیرند و HbA2 بیم��ار مجموع دو 

بخشي است )4(. 
هموگلوبی��نHbB2( A'2( یک نوع هموگلوبین A2 با 
زنجیره جهش دار دلتا اس��ت که در الکتروفورز روي استات 
سلولز کندتر از A2 حرکت کرده و باند دو بخشي در حضور 
دلتاي سالم مي دهد. روش س��توني اندازه گیري HbA2 هر 
دو را اندازه گیري مي کند ولي در الکتروفورز در جایگاه هاي 

مختلف قرار مي گیرند )1(. 
مقدار HbA2 در سندرم هاي تاالسمي ماینور بتا معموال 
بین 7 - 3/5 % اس��ت و مقدار بیش��تر حداکثر 8 تا 9 % در 
حذف پروموترهاي ژن بتا مش��اهده ش��ده است که عاوه بر 
افزایش A2 ممکن اس��ت با F باال همراهي داشته باشد. ولي 
به هر حال با افزایش بیش��تر از 7 درصدي HbA2 بایستي به 
فکر هموگلوبینوپاتي هاي دیگر مانند هموگلوبین داس��ي و یا 

هموگلوبین هاي هم شارژ با A2 بود )5(. 
الکتروف��ورز کامل در حضور اندکس هاي تاالس��میک 
ممکن است هموگلوبین لپور را نشان دهد. هموگلوبین لپور 
در جای��گاه S یا کم��ي جلوتر از آن قرار مي گی��رد و پهناي 
باند کمتر از 15 درصد اس��ت و آزمایش حالیت منفي دارد. 
مقدار هموگلوبین F بین 1 تا 3 % متغیر اس��ت. افزایش 5 تا 
20 درصدي هموگلوبین F در حضور اندکس هاي تاالسمیک 
و مقدار نرمال یا کاهش یافته HbA2 ممکن اس��ت تاالسمي 

دلتا- بتا را مطرح کند )5(. 

 PH جایگاه هاي قرار هموگلوبین هاي مختلف در
قلیایي و اسیدي

الف

ب

ج

د
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حض��ور اندکس هاي تاالس��میک ب��ا HbA2 کمتر 
از 2 درصد ممکن اس��ت هموگلوبی��ن اچ )β4( را مطرح 
کند. رنگ هاي اکس��ید کننده حیاتي، هموگلوبین H را به 
صورت ذراتي در سرتاس��ر گلبول قرمز رسوب مي دهند. 
توجه داش��ته باش��ید که ب��راي شناس��ایي هموگلوبین اچ 
بایس��تي از همولیزات تازه اس��تفاده کرد. زیرا هموگلوبین 
H ناپای��دار ب��وده و در همولیزات رس��وب مي کند. باند 
اچ س��ریع ترین باند روي اس��تات س��لولز است، آلودگي 
همولیزات با آلبومین ممکن اس��ت باندي ش��بیه اچ ایجاد 
کند. گفتني اس��ت که تترامر β4 با زنجیره سالم β درست 
مي ش��ود و βS و βE قادر به تش��کیل تترامر اچ نمي باشند. 
ب��راي مثال همراهي ژنوتایپ- -/α- با βSβS هموگلوبین 

βS نمي دهد )3(. 
اچ 4

اجسام H در رنگ آمیزي حیاتي به صورت نقطه 
نقطه اي قبل از برداشتن طحال )سمت راست( و به 

صورت جسم هاینز بزرگ )سمت چپ( بعد از بیرون 
آوردن طحال

در همراه شدن ژنوتایپ --/α- با تاالسمي ماینور 
بت��ا β°β به علت محدود ش��دن زنجیره ه��اي β ممکن 
اس��ت هموگلوبی��ن اچ مش��اهده نش��ود. در این حالت 
الگ��وي الکتروفورز AA2 بوده و ک��م خوني هایپوکروم 
 ش��دید ب��ا تغیی��رات ش��دید ش��کل و اندازه مش��اهده

 مي شود )1(.
αGقبی��ل از  آلف��ا  واریانت ه��اي  ب��ردن  ارث   ب��ه 

 Hemoglobin ایج��اد --/- αG مانن��د )G philadelphia( 
"G/H )هموگلوبین ه��اي G و H و G2( و ی��ا واریان��ت

 αQ-/-- ایجاد هموگلوبین H/Q مي کند )1(. 

G/H الگوي هموگلوبین هاي

مش��اهده باند هموگلوبین ب��ارت در الکتروفورز بیانگر 
س��ندرم هاي تاالس��مي آلف��ا 
 6 ت��ا  ن��وزادي  دوران  در 
ماهگي اس��ت. چنانچ��ه باند 
بارت در بزرگس��الي مشاهده 
ش��ود ممک��ن اس��ت بیماري 
هموگلوبی��ن اچ، هموزیگوت 
کنستانت اسپیرینگ و همراهي 
 HPFH با -α/-- ژنوتای��پ
)تداوم ارثي سنتز هموگلوبین 
F( مطرح گردد. هموگلوبین بارت کندتر از H روي اس��تات 
س��لولز در PH قلیایي حرکت ک��رده و مانند HbF مقاوم به 

قلیاست )5(.
امکان دارد ژن تاالس��مي ماینور بتا یا آلفا با الیپتوسیتوز 
ارثي همراه گردد. در این حالت الیپتوسیتوز میکروهایپوکروم 
با افزای��ش HbA2 در ماینور بتا و کاهش A2 در ماینور آلفا 

مشاهده مي گردد )3(. 
ام��کان دارد روي ژن تاالس��مي ماینور بتا )+β( اختال 
 HbA2 داسي هم سوار شود در این حالت عاوه بر افزایش
ممکن اس��ت تا حدود 10% هموگلوبین داس��ي هم مشاهده 

شود و نبایستي با هموگلوبین لپور اشتباه شود )3(.
 )α47Asp→Asn( واری��ان آلفا مانند هموگلوبین آریا
 A2 ممکن اس��ت باند کمتر از 15 درصدي و باند دو بخشي

ایجاد کند و تشخیص افتراقي از لپور الزم است )2(.
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براي مش��اهده ک��ردن اچ بادي در موارد مش��کوك با 
)αα/--( بایستي نخست نمونه خون را سانتري  α° تاالسمي
فیوژ کرد و از زیر الیه بافي کوت که سرشار از رتیکولوسیت 
اس��ت یک قطره برداش��ت و با رنگ هاي حیاتي جهت دیدن 
 β4 اچ بادي رنگ آمیزي کرد. در رتیکولوسیت ها زنجیره هاي

هضم نشده و امکان مشاهده آن ها وجود دارد )2(.
تاالس��مي هتروزیگ��وت γδβ )گام��ا دلتا بت��ا( در دوران 
نوزادي با کم خوني همولیتیک ش��دید جلوه کرده و پس از یک 
 A2 سالگي با نماي غیرهمولیتیک به صورت ماینور بتا با کاهش

و F و اندکس هاي تاالسمیک بروز مي کند )5(. 
امکان دارد بیماري هاي کبد با انباش��ت غشاي گلبول قرمز 
از چرب��ي موجب توس��عه حجم س��لول و افزای��ش MCV در 
سندرم هاي تاالسمي ماینور گردد. عاوه بر این دیابت )قند بیشتر 
از 400 میلي گرم در دسي لیتر(، هایپرناترمي، اورمي و پدیده هاي 
هایپراس��موالریتي با افزایش MCV ممکن است بر اندکس هاي 
تاالسمي پوشش بگذارند ولي به هر حال افزایش HbA2 ممکن 

است کمک کننده باشد )2(. 
بیم��اري هموگلوبین اچ با میکروس��یتوز ش��دید و خطاي 
کاذب پاکت دس��تگاه همراه اس��ت. س��فارش مي شود چنانچه 
مرفول��وژي میکروس��یت و هایپوکروم همراه با تغییرات ش��دید 
ش��کل، اندازه و افزایش کاذب ش��مارش پاکتي حتي در سطح 
میلیون مشاهده گردید رنگ آمیزي حیاتي براي مشاهده اچ بادي 

فراموش نشود )3(.  
یکي از جهش هاي شایع آلفا طوالني شدن زنجیره آلفا ناشي 
از جهش در رمز پایاني اس��ت. هموگلوبین کنس��تانت اسپیرینگ 
)HbCS( با 31 اس��ید آمینه اضافي در زنجی��ره آلفا )141+31( 
داراي پیک پروتئین سازي ناپایدار بوده و از اینرو کاهش سنتز آن 
ش��بیه تاالسمي مي شود. هموزیگوت HbCS ممکن است با کم 
خوني، بزرگي طح��ال و ژاندیس بروز کند و داراي اندکس هاي 
غیر معمول تاالس��مي اس��ت، بدین مفهوم که MCV طبیعي و 
کاه��ش ش��مارش RBC )3/9 میلیون در میکرولیتر( مش��اهده 
مي ش��ود. هموگلوبین CS بی��ن 5 تا 8 درص��د، اندکي بارت و 
 A مش��اهده مي ش��ود. بقی��ه هموگلوبین از نوع A2 مقدار نرمال
است. حرکت HbCS در PH قلیایي کندتر از A2 است. حالت 
 هتروزیگوت αα/ααCS( CS( مش��کلي ایجاد نمي کند. ژنوتایپ 
)--/αCSα( با نماي هموگلوبین H بروز مي کند. هموگلوبین هاي 

A و H و CS و اندک��ي ب��ارت را ممکن اس��ت در الکتروفورز 
نشان دهد )2(. 

امکان دارد تاالس��مي هتروزیگوت بتا با فنوتایپ ش��دید 
ش��بیه به تاالس��مي اینترمدیا بروز کند. جهش ه��اي اگزون 3 از 
ژن بتا گاهي تولید زنجیره بس��یار ناپای��دار کوتاه یا طوالني کرده 
ک��ه همراه با زنجیره هاي اضافي آلفا ایج��اد انکلوزیون مي کند و 
به آن تاالسمي غالب Dominant β( β( گفته مي شود. گفتني 
اس��ت که انکلوزیون هاي تاالسمي ماژور از جنس آلفا است ولي 
در ای��ن حالت از آلفا و بتا اس��ت. الکتروفورز افزایش HbA2 و 
مق��دار متغیر F و بقیه از نوع A را نش��ان مي دهد. همراه ش��دن 
 ααα/αα، ααα/ααα هاپلوتایپ هاي سه تایي یا چهار تایي آلفا
با تاالس��مي ماینور بتا آن را ش��بیه اینترمدیا در مي آورد. در این 
حالت رس��وب زنجیره هاي اضافي آلفا خارج از ظرفیت آنزیمي 

پروتئازها براي حذف اجسام فسوس )α4( است )1(.
بندرت مواردي از تاالس��مي ناشي از جهش در فاکتورهاي 
خارج از ژني از قبیل جهش هاي فاکتور نسخه برداري و عوامل 
کنت��رل کننده اس��ت. در این حالت در حضور ژن هاي س��الم 
 GATA1 فنوتایپ تاالسمي دیده مي شود. براي مثال جهش

با تاالسمي شدید و ترمبوسیتوپني همراهي دارد )3(.
تصویر میکروس��یت و هایپوکروم مقاوم به درمان آهن 
نه تنها در سندرم هاي تاالسمي بلکه در هموگلوبینوپاتي هایي 
مانند هموزیگوت EE یافت مي ش��ود. از این رو الکتروفورز 
کامل خون ممکن اس��ت در علت یابي میکروس��یتوز کمک 

کننده باشد )2(. 
ک��م خوني مگالوباس��تیک )کمب��ود ویتامین B12 و 
اس��یدفولیک( موجب افزایش HbA2 در افراد سالمي که به 
کم خوني مبتا شده اند مي گردد در حالي که در فرد مبتا به 

تاالسمي ماینور موجب کاهش HbA2 مي گردد )1(.
حاملگ��ي در خانم هاي بدون کم خوني موجب افزایش 
4 فمتولیت��ر در MCV و در تاالس��مي ماین��ور با افزایش 2 
فمتولیت��ر در MCV همراه اس��ت. ماندن خ��ون در محیط 
آزمایش��گاه موج��ب تورم و افزایش تا س��طح 6 فمتولیتر در 
حجم گلبول هاي قرمز پس از 24 س��اعت مي شود. نگهداري 
خ��ون در یخچ��ال 4 درجه س��انتي گراد از ت��ورم گلبول ها 

جلوگیري مي کند )1(.
هنگام��ي که یک ط��رف ازدواج تاالس��مي ماینور آلفا 
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ب��ه صورت ح��ذف αα(Cis/--( دارد و طرف دیگر داراي 
اندکس هاي نرمال و HbA2 نرمال است امکان تولد نوزادي 
با هموگلوبین اچ وجود دارد زیرا ناقل خاموش تاالسمي آلفا 
α/αα- داراي اندکس و HbA2 نرمال اس��ت. گفتني اس��ت 
ک��ه بیماري هموگلوبین اچ و تاالس��مي اینترمدیا غالبا زماني 
کش��ف مي ش��وند که فرزند مبتا به دنیا آمده و متوجه ناقل 
خاموش آلفا و یا بتا در یکي از طرفین ازدواج مي شویم )3(.
فرمول هاي جدا کننده سندرم هاي تاالسمي از آنمي فقر 
آهن که هر دو تصویري میکروس��یت و هایپوکروم دارند بر 
مبناي ش��مارش RBC بیشتر از 5/5 میلیون و RDW نرمال 
در تاالس��مي ماینور است. در حالي که در آنمي فقر آهن در 
غال��ب موارد ش��مارش RBC کمتر از 5 میلی��ون و افزایش 

RDW مشاهده مي شود. به سه فرمول مشهور توجه کنید.
DF(  DF= MCV-RBC-5×Hb-3.4 کمت��ر از صف��ر 

تاالسمي ماینور و بیشتر از صفر آنمي فقر آهن(
Mentzner index= MCV: RBC اندک��س منتزنر کمتر 

از 12 به نفع تاالسمي و بیشتر از آن آنمي )فقر آهن(
Green and King= )MCV(2 × RDW: 100 × Hb

 ) اندکي کمتر از 65 تاالسمي و بیشتر از آن آنمي فقر آهن 
را مطرح مي کند(

در اندکس هاي فوق RBC بر حس��ب میلیون قرار مي گیرد. 
ب��راي مث��ال ب��راي MCV=60 و ش��مارش RBC براب��ر 
 6200000 عدد 6/2 قرار مي گیرد. اندکي منتزنر در این حالت
 9/6 = 6/2: 60 مي ش��ود که به نفع تاالس��مي ماینور اس��ت. 
فرمول ه��اي ف��وق در حاملگ��ي و در دوران کودکي کاربردي 
ندارد و ش��رط استفاده، میکروسیت هایپوکروم بودن گلبول ها 

است )2, 3(.
 می��زان MCV در ب��دو تول��د در ن��وزاد س��الم بی��ن 
120- 104 فمتولیتر و هموگلوبین F بین 85-60% و هموگلوبین 
A بی��ن 40- 15 درصد و HbA2 کمتر از نیم درصد مي باش��د 
و گاهي امکان دارد تا 0/5% هموگلوبین بارت مش��اهده ش��ود. 
MCV کمتر از 94 به عنوان میکروسیتیک بدو تولد قلمداد شده 
و مهم ترین علت آن سندرم هاي تاالسمي آلفا است. از این رو 

اندازه گیري هموگلوبین بارت کمک کننده است )5(. 
کمترین مقدار MCV در یک سالگي )حدود 70( مشاهده 
مي ش��ود. برخي از پزشکان از فرمول age+70 براي حداقل 

نرم��ال MCV در بچه ها اس��تفاده مي کنند. مثا براي بچه 5 
س��اله تا 75 ممکن است نرمال باشد. گفتني است که اندکس 
MCV ممکن است تا پانزده سالگي نوسان داشته باشد و در 
نظر داشته باش��ید که MCV در بچه هاي سالم زیر 15 سال 
نبایس��تي از 70 کمتر ش��ود. افت هموگلوبی��ن F در نوزادان 
مبتا به تاالسمي ماینور و آنمي داسي شکل کندتر از نوزادان 
سالم است. مقدار HbA2 در پایان یک سالگي به حد بالغین 

مي رسد )1(.
ژن معی��وب تاالس��مي ماینور بتا ممکن اس��ت با ژن هاي 
جهش یافته دیگر همراه باش��د. براي مثال β°βD )هتروزیگوت 
ترکیب��ي تاالس��مي بتا ب��ا هموگلوبی��ن D( که در ای��ن حالت 
اندکس هاي خون ش��بیه تاالسمي ماینور بتاس��ت و الکتروفورز 
 الگوي DA2 دارد بدین مفهوم که حدود 95% هموگلوبین D و 
ح��دود 5-4 % هموگلوبی��ن A2 یاف��ت مي ش��ود. الکتروفورز 
هموگلوبی��ن در همراه��ي ژن +β با βD الگ��وي DAA2 دارد 
بدین مفهوم که هموگلوبین هاي D و A و افزایش A2 مش��اهده 

مي شود. مقدار هموگلوبین D بیشتر از A است )2(. 
همراهي ژن تاالس��مي بتا با ژن داس��ي را هتروزیگوت 
ترکیبي تاالسمي و داسي گویند. این همراهي اشکال گوناگون 
دارد که شایع ترین آن ها β°βS و β+βS است. در هر دو مورد 
افزایش HbA2 و اندکس هاي تاالس��میک مشاهده مي شود. 
الگ��وي الکتروفورز در حال��ت اول SFA2 و در حالت دوم 

SAA2F است )2(. 
هنگام��ي ک��ه یک ط��رف ازدواج تاالس��مي ماینور بتا 
و ط��رف دیگ��ر اندکس ه��اي نرم��ال و HbA2 طبیعي دارد 
بایس��تي الکتروف��ورز کامل براي ش��خص انجام ش��ود زیرا 
ناقل داس��ي داراي پارامترهاي نرم��ال هماتولوژي بوده و در 
 ازدواج با ش��خص ماینور بتا امکان تولد نوزادي با کم خوني

 سیکل- تاالسمي است )4(. 
توجه داش��ته باش��ید که گاهي ژنوتایپ آلفا به صورت 
س��ه تایي و چهارتایي اس��ت. مثا ααα/αα و ααα/ααα و 
... موجب بروز مش��کاتي مي شود که با آزمایش هاي روزمره 
قابل پیش بیني نیست. براي مثال ژنوتایپ --/ ααα که ممکن 
اس��ت اندکس هاي کاما نرمال داش��ته باشد در ازدواج با ناقل 
خاموش آلفا α/αα– سبب بیماري هموگلوبین اچ و در ازدواج 
 با تاالس��مي ماین��ور آلفا αα /-- موج��ب هیدروپس فتالیس
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 )--/--( گ��ردد. حضور 
آلف��اي زیادي در همراهي 
ب��ا تاالس��مي ماین��ور بتا 
موجب عایم دار ش��دن 
کم خوني ماینور بتا گشته 
زیرا آلفاه��اي زیادي میل 
به راسب شدن در گلبول 

دارند )1(. 
در هتروزیگ��وت داس��ي βAβS به ش��رطي ک��ه هر 4 
ژن آلف��ا وجود داش��ته باش��ند مق��دار هموگلوبین A حدود 
50 ت��ا 60 درصد و هموگلوبین S حدود 40 درصد اس��ت. 
اندکس ه��اي خ��ون در هتروزیگوت داس��ي نرمال اس��ت. 
چنانچ��ه هموگلوبی��ن S ب��ه کمت��ر از 35% و ی��ا ب��ه کمتر 
از 28% و ی��ا ب��ه کمت��ر از 20% افت کند احتم��ال همراهي 
هتروزیگ��وت داس��ي به ترتیب با حذف ی��ک ژن، دو ژن و 
 س��ه ژن آلفا خواه��د بود و در این حال��ت کاهش اندکس ها 

مشاهده مي شود )4(. 
نتیجه�گیري�

 ،HbA2 و ان��دازه گیري CBC به نظر مي رس��د ک��ه در کنار
 HbA2 تعیین نس��بت س��نتز زنجیره ها در مواردي ک��ه افزایش
مش��اهده نش��ود، ب��راي اطمین��ان تش��خیص الزم باش��د. براي 
جلوگی��ري از تولد ن��وزاد مبتا ب��ه هتروزیگوت ه��اي ترکیبي 
تاالس��مي و هموگلوبینوپاتي هاي دیگر مانند ترکیب تاالسمي و 
هموگلوبین داس��ي و ترکیب تاالسمي و هموگلوبین D آزمایش 
کامل الکتروفورز در مواردي که یک طرف ازدواج تاالسمي مینور 
و طرف دیگر آزمایش CBC به ظاهر نرمال دارد الزم مي باشد. 
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قارچ�های�دیماتیاسئوس�و�اهمیت�پزشكی�آن�ها
)جنبه�های�کلینیكی(

مقدمه
کروموباستومایکوزیس یک عفونت مزمن پوست و بافت 
زیر جلدی اس��ت که توس��ط قارچ های دیماتیاسئوس ایجاد 
می ش��ود، این عوامل با یافته یکس��انی که عبارت از اجس��ام 
اس��کلروتیک توتی ش��کل اس��ت در آزمایش میکروس��کپی 
موادی که از لزیون ها جدا ش��ده تش��خیص داده می ش��وند. 
 Pedroso ای��ن بیم��اری اولین بار در س��ال 1911 توس��ط
تش��خیص داده ش��د اما ب��ه دلیل 9 س��ال تاخیر در انتش��ار 
 Rudolph گزارش آن اولین گزارش منتش��ر شده بوس��یله
اولی��ن توصی��ف   Medlar دارد.  در س��ال 1914 وج��ود 
عامل اتیولوژیک را یک س��ال بعد منتش��ر نم��ود. چندین نام 

جایگزی��ن برای این بیماری در تاریخچه مورد اس��تفاده قرار 
 گرفته اس��ت که ش��امل کرومومایکوزیس، بیم��اری پدروزو 

)Fonseca’s disease( بیماری فونسکا ،)Pedroso’s Disease(
Gomes’s disease, Blastomycose nigra, 
Verrucous dermatitis 
 و Figuera م��ی باش��ند. از می��ان ای��ن ن��ام ه��ا واژه 
کروموباستومایکوزیس ترجیح داده می شود زیرا نامی است 
که اساس��ا برای فرآیند این بیماری مورد استفاده قرار گرفت، 
اس��تفاده از واژه “کرومومایکوزی��س” توصیه نمی ش��ود زیرا 
ای��ن واژه به معنای هر بیماری اس��ت که بوس��یله قارچ های 
دیماتیاسئوس ایجاد می شود و قبا از این نام استفاده می شده 

 دکتر محمد قهری
PhD قارچ شناسی 

استاديار دانشگاه امام حسين )ع(
ghahri14@gmail.com
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است. مشابه آن امروزه از واژه “فئوهایفومایکوزیس” استفاده 
می گردد.

اپیدمیولوژی
کروموباس��تومایکوزیس دارای انتش��ار جهانی است اما از  
نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری بیشتر گزارش می شود و 
به ویژه انسیدانس باالیی از این بیماری در برزیل، ماداگاسکار 
و کستاریکا وجود دارد. ارگانیسم های مسبب از خاك و مواد 
گیاهی در حال فس��اد در نواحی دارای ش��یوع جدا می شود. 
در اکث��ر موارد ش��یوع بیماری در مردان نس��بت به زنان غلبه 
دارد و در بس��یاری از م��وارد افرادی ک��ه در محیط خارج از 
ساختمان و با پاهای بدون پوشش کار می کنند دیده می شود. 
یک آس��یب )جراحت( مش��خص گاهی موجب ایجاد لزیون 
کروموباستومایکوزیس می شود اما به صورت بسیار شایع تر 
ی��ک حادث��ه تروماتیک به خاط��ر آورده نمی ش��ود و تصور 
می ش��ود که عفونت در این حاالت از طریق شکس��تگی های 
کوچک در س��د پوست حاصل می شود. انتقال بیماری از فرد 

به فرد گزارش نشده است.
عالیم�کلینیكی�کروموبالستومایكوزیس

لزیون ها به صورت بس��یار ش��ایع در نواحی دیستال اندام 
تحتانی ایجاد می ش��وند، محلی که با مواجهه پوس��ت آسیب 
دی��ده با خاك منطبق اس��ت. لزیون پوس��تی اولیه معموال یک 
پاپ��ول کوچک اس��ت ک��ه بتدریج بزرگ می ش��ود و در طی 
هفته ها یا ماه ها یک ندول س��طحی با سطح نامنظم و شکننده 
و خ��رد ش��ونده را ایجاد می نماید. لزیون ه��ا به تکامل خود 
ادام��ه داده و اغلب در طول س��ال های زی��اد و در یک زمان 
خاص ممکن است اشکال مرفولوژیک مربوط به یکی یا بیشتر 
از 5 نوع لزیون کروموباس��تومایکوزیس را که توسط کاریون 
)Carrion( شرح داده شده داشته باشند. لزیون های توموری 
از لزیون های ندوالر بزرگ تر اس��ت و همراه اس��ت با زوائد 
سطحی برآمده که ممکن است به وسیله دبری های اپیدورال و 
کروست ها پوشانده شده باشند. این لزیون ها می توانند بسیار 
بزرگ شوند و سطح آن ها را می توان با گل کلم مقایسه کرد. 
لزی��ون های زگیلی )Verrucous( هایپرکراتوتیک هس��تند. 
لزیون های پاکی که کم ترین ش��کل مش��اهده ش��ده اس��ت 
مسطح، قرمز رنگ و پوسته دار هستند. لزیون های سیکاتریسیل 
)Cicatricial(  مرب��وط به محل زخم بوده حواش��ی نامنظم 

دارند و به سمت اطراف توسعه می یابند و قسمت مرکزی آن ها 
 رو به بهبود رفته و اس��کار به جای می گذارند. دانه های سیاه
 )Black dots( ممکن است برروی سطح ضایعات مشاهده 
ش��وند، نمونه های گرفته ش��ده از این نواحی ب��ه ویژه برای 
 آزمای��ش میکروس��کپی مفید و مناس��ب هس��تند، هرچند که
 لزیون ها ممکن است دردناك باشند به خصوص اگر به صورت 
ثانویه عفونی شده باشند. در اکثر موارد آن ها نسبتا بدون عامت 
می باش��ند. پوست گرفتار ش��ده همچنین ممکن است دارای 
خارش باشد. در نتیجه خراش دادن و یا از طریق لنفاتیک های 
سطحی ممکن است ضایعات اقماری نیز ایجاد شوند. لنفادنیت 
و ادم لنفی متعاقب آن می تواند در نتیجه عفونت ثانویه باکتریایی 
ایجاد ش��ود. انتش��ار خونی به س��ایر ارگان ها ش��امل سیستم 
 اعصاب مرکزی نادر می باش��د. کارسینومای سلول سنگفرشی
 )Squamous cell( نی��ز ب��ه عنوان ی��ک عارضه مربوط به 
ضایعات طوالنی مدت کروموباستومایکوزیس مشاهده شده 

است. 
ش��ایع ترین فرم بیماری، شکل زگیلی آن است. مانند سایر 
بیماری ه��ای قارچی زیرجلدی ارگانیس��م از طریق ترومای 
پوس��تی وارد جلد ش��ده و در محل تلقیح ضایع��ه ای ایجاد 
می نماید که معموال محدود به جلد و زیر جلد اس��ت. واکنش 
بافتی به صورت هیپرپازی بوده و ضایعات زگیلی ش��کل یا 
ندول های جلدی ایجاد می ش��وند که نامنظم، خشن، پایه دار 
و شبیه گل کلم بوده و ممکن است 1 تا 3 سانتی متر از سطح 

پوست ارتفاع داشته باشند. 

 بیماری معموال محدود به پا و قسمت تحتانی ساق می باشد 
ولی گرفتاری دست ها، ناحیه سرین، گوش ها، قفسه صدری، 
شکم و سایر قسمت های بدن گزارش شده است. بعضی از این 

موارد نشان دهنده انتشار لنفاتیک یا خونی عفونت می باشند.
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 بیماری اغلب در س��نین 30 تا 50 س��الگی دیده می شود. 
بهداش��ت و تغذیه خوب به دفاع بدن در برابر عفونت کمک 
می کند. کروموباستومایکوزیس در نواحی گرمسیر و معتدل 
آمریکا، مکزیک، کوبا و دومینیکن ش��ایع بوده و گزارش های 
پراکنده ای از پرو، آرژانتین، روسیه، فناند، چک و اسلواکی، 
رومانی، ژاپن، الجزایر، استرالیا، ایتالیا و آفریقای جنوبی وجود 

دارد.
�تشخیص�افتراقی

)درکروموباستومایکوزیس  باس��تومایکوزیس  با  بیماری 
ضایعات معموال دارای حاش��یه ای برجس��ته و مشخص بوده 
و پوس��تول های متعددی که در باس��تومایکوز جلدی دیده 
می ش��ود را ندارند(، یاز، سیفیلیس مرحله سوم، سل پوستی، 
اس��پوروتریکوزیس،  کاندیدیازیس،  لیش��مانیوز،  مایس��توما، 
لوپ��وس ولگاریس، لوپ��وس اریتماتوز و جذام  قابل اش��تباه 
اس��ت و در تمامی این موارد نش��ان دادن ق��ارچ در آزمایش 
مس��تقیم )با هیدروکسید پتاس��یم( و کشت منجر به تشخیص 

می گردد. 
بیماری های دیگری که در گروه کروموباس��تومایکوزیس 
گ��روه بندی می ش��وند، به ص��ورت عفونت ه��ای موضعی 

زیرجلدی هس��تند ک��ه در آن ها نیز همان ق��ارچ های عامل 
کروموباس��تومایکوزیس ب��ه ع��اوه انواعی دیگر مس��ئول 
بیماری هس��تند. البته واکنش نس��جی و مرفولوژی ارگانیسم 
در این موارد متفاوت از ن��وع زگیلی بوده واغلب به صورت 
میسلیوم های منشعب، نامنظم، درهم، با تیغه میانی و نیز متورم 
وگرد و کمتر به صورت سلول های اسکلروتیک با تقسیمات 

عرضی دیده می شوند.

تشخیص
و  پوس��تی  ه��ای  لزی��ون  مح��ل  و  تظاه��رات  اگرچ��ه 
تاریخچه و س��ابقه مزمن و مش��خص می تواند مطرح کننده 
کروموباس��تومایکوزیس باش��د، تش��خیص افتراقی ش��امل 
توبرکلوز، مایس��توما، جذام، باس��تومایکوزیس و لیشمانیوز 
جل��دی می باش��د. بنابرای��ن آزمایش مواد به دس��ت آمده از 
لزیون ها برای تشخیص قطعی ضروری است و در اکثر موارد 
برای تعیین عامل مس��بب باید کش��ت نیز انج��ام گیرد. طبق 
تعریف کروموباس��تومایکوزیس به وس��یله حضور "اجسام 
اس��کلروتیک" در بافت های درگیر مشخص می شود. اجسام 
اس��کلروتیک به قطر 5 تا 12 میکرون ساختمان های به رنگ 
قه��وه ای ش��اه بلوطی، گ��رد، با دیواره ه��ای ضخیم و توتی 
ش��کل می باش��ند )دارای دیواره های عرضی افقی و عمودی 
هس��تند(. واژه های توصیفی جایگزین ش��امل ازگیلی شکل 
 )Muriform cells( و سلول های توتی شکل )Medlar(
و “Copper Pennies” می باش��ند. زمانی تصور می ش��د 
که این س��اختمان ها س��لول های مخمری در حال جوانه زدن 
هس��تند که به این دلیل نام “کرومو – باستومایکوزیس" را بر 
روی آن نهادند. اکنون این فرم سلولی را یک فرم مرفولوژیک 



26
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

خ��اص از قارچ، مابین مخمر و هایف��ی در نظر می گیرند که 
در نتیجه ش��رایط اسیدی )و احتماال ش��رایط لوکالی که هنوز 
مشخص نشده است( در بافت های درگیر به وجود می آیند. 
 KOH س��اده ترین مرحله ابتدایی در تش��خیص آزمایش
از م��وادی اس��ت که از س��طح ضایعه از طریق تراش��یدن به 
 دس��ت آمده اس��ت. ترجیحا از نواحی که دارای نقاط س��یاه

 )black dot’s( است نمونه برداری انجام گیرد. در این نوع از 
آزمایش مستقیم میکروسکپی ممکن است اجسام اسکلروتیک 
نش��ان داده ش��وند ام��ا غال��ب اوقات بیوپس��ی ب��ا آزمایش 
هیس��تولوژیک ضرورت پیدا می کند. صرف نظر از ارگانیسم 
مس��بب، پاتولوژی آن ها مش��ابه اس��ت. اپیدرم به طور قابل 
توجهی ضخیم شده است )هایپرپازی پسودواپیتلیوماتوز( و 
ممکن است حاوی میکروآبسه هایی در نواحی اینفیلتره شده 

به وسیله لکوسیت های پلی مرفونوکلئر باشد.

هایپرپالزی پسودواپیتلیوماتوز و فیبروز

عاوه بر میکروآبسه های مشابه، درم حاوی گرانولوم هایی 
است که از سلول های غول آسای چند هسته ای و سلول های 
اپیتلیوئید تش��کیل ش��ده اس��ت. بافتی که این نواحی فوکال 
غیرنرمال را احاطه می کند یک ارتش��اح س��لولی مخلوط را 
نشان می دهد و فیبروز قابل توجهی در لزیون های قدیمی تر 
دیده می ش��ود. اجس��ام اس��کلروتیک هم درون سلول های 
غ��ول آس��ا ی��ا ماکروفاژها و ه��م به صورت خارج س��لولی 
در میکروآبس��ه ها دیده می ش��وند. ممکن اس��ت در اپیدرم 
هایف��ی هم دیده ش��ود. طی��ف یافته های هیس��تولوژیک در 
کروموباس��تومایکوزیس به نظر می رسد که مراحل مختلف 
فرآیند حذف ارگانیسم قارچی از طریق سلول های اپی تلیالی 

را نشان می دهد )transepithelial elimination( که در 
آن قارچ مسبب و بافت صدمه دیده از طریق اپیدرم به سمت 

خارج رانده می شود.

اجسام اسکلروتیك

به دلیل آن که عوامل مسبب بر اساس اشکال هیستولوژیک 
قابل تش��خیص نیستند کش��ت از ضایعات ضروری است. به 
علت احتمال آلودگی باکتریال، نمونه باید بر روی پلیت کشت 
محتوی آنتی بیوتیک و نیز فاقد آنتی بیوتیک کش��ت داده شود 
و پلی��ت های کش��ت در دمای 25 و 30 درجه س��انتی گراد 
انکوبه ش��وند. در اکثر موارد کلنی ها در طی 2 هفته تش��کیل 
می ش��وند. برای این که نتایج کشت منفی گزارش شوند الزم 

است تا 4 هفته نگهداری شده باشند.
تکنیک ه��ای سرودیاگنوس��تیک ش��امل تعیی��ن تیترهای 
آنتی بادی رس��وب دهن��ده و فیکس کننده کمپلمان و تس��ت 

پوستی تا کنون مفید تشخیص داده نشده اند. 

روش�تشخیص�آزمایشگاهی
نمونه�برداری

ضایعات پوست )کروت ها و کبره( را تراشیده و ضایعات 
گرانولومات��وز را کورتاژ می کنند. در صورت وجود چرك، از 
آن هم برداش��ت نموده و نیز می توان از ضایعات بیوپسی هم 

انجام داد.
آزمایش�مستقیم�میكروسكپی

تشخیص بیماری در نمونه های مشکوك به وسیله آزمایش 
مس��تقیم میکروسکپی نسبتا آسان اس��ت ولی تشخیص انواع 
قارچی ایجاد کننده عارضه به وسیله کشت از نظر پیش آگهی 
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بیماری مهم است زیرا بعضی از انواع تمایل به انتشار به مغز و 
سایر اعضاء را دارند. نمونه های حاصل از تراشیدن پوسته ها، 
کروت، مواد آس��پیره ش��ده و بیوپس��ی را می توان به وسیله 

هیدروکسیدپتاسیم مورد آزمایش قرار داد.
در آزمایش مس��تقیم از پوس��ته ها و مواد آس��پیره ش��ده، 
رش��ته های منش��عب، قهوه ای، به عرض 2 تا 6 میکرون دیده 
می ش��ود. در چرك موجود در کیس��ت ها رشته های پیچیده 
)به عرض 3 تا 8 میکرون( و اجس��ام پلئومرفیک قهوه ای )به 
قط��ر تا 20 میک��رون( که گاهی در حال جوانه زدن هس��تند، 

دیده می شود.

در بافت حاصله از کورتاژ یا بیوپسی ضایعات زگیلی شکل، 
عمدتا اجسام اسکلروتیک یا فوماگوئید مشاهده می گردند که 
دارای دیواره ضخیم، قهوه ای با تقس��یمات عرضی یا دوتایی 
بوده و ممکن اس��ت به صورت گروهی و ی��ا زنجیروار قرار 

گیرند. اندازه آن ها از 4 تا 12 میکرون متغیر می باشد. 

عناصر قارچی در نسج اغلب به صورت سلول هایی 
با تقسیمات عرضی و اجسام شبه مخمری )سلول های 

اسکلروتیك( دیده می شود.

اجسام اسکلروتیك درون سلول غول آسا 

نمونه بافتی رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلن - ائوزین

کشت
عوامل بیماری به س��یکلوهگزامید و کلرامفنیکل حس��اس 
نیستند، بنابراین محیط های کشت حاوی این آنتی بیوتیک ها 
نیز قابل اس��تفاده هس��تند. کشت ها باید در دمای 25 درجه و 
به مدت 6 هفته نگهداری ش��وند. برخاف گونه های 
ساپروفیت خاك، اکثر عوامل کروموباستومایکوزیس 
دارای رش��د کندی می باشند. تش��خیص اختصاصی 
ارگانیس��م عمدتا از روی نوع کنیدی زایی و وضعیت 

تقسیم کنیدی ها صورت می گیرد.
میكروبیولوژی

پنج ارگانیس��م دیماتیاس��ئوس بطور سنتی به عنوان 
عوام��ل مس��بب کروموباس��تومایکوزیس ش��ناخته 
ش��ده اند ک��ه عبارتند از: فونس��کا پدروزوئی )ش��ایع ترین(، 
فونس��کا کامپکتا، کادوفیالوفورا )کادوس��پوریوم( کاریونی، 
فیالوفورا وروکوزا، و رینوکادیا آکواسپرس��ا. موارد گزارش 
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ش��ده توسط اگزوفیاال جینس��لمی و اگزوفیاال اسپینیفرا نیز به 
لیست فوق اضافه شده اند. تمامی این عوامل مسبب کلنی های 
کن��د رش��د قهوه ای تیره ی��ا زیتونی رنگ متمایل به س��یاه و 
مش��ابه یکدیگر با قوام مخملی ایجاد م��ی کنند. مطالعه دقیق 
مرفولوژی میکروسکپی آن ها برای تشخیص اینکه کدام گونه 

عامل مسبب ضایعه فعلی است راهگشا می باشد.
پیش�آگهی�)افق�بهبودي(

کروموباس��تومایکوزیس معموال موضعی باقیمانده و بدون 
درمان موجب ناراحتی و ناتوانی بیمار نمی شود. عفونت ثانویه 
موجب توقف جریان لنفاوی و الفنتیازیس می گردد. در ضمن، 
احتمال انتش��ار عفونت، به خص��وص به مغز وجود دارد که به 

عامل بیماری و وضعیت سیستم ایمنی بیمار بستگی دارد.
پیش آگهی کلونیزاسیون یا عفونت جلدی توسط قارچ های 
رنگی، به میزان زیادی به نوع قارچ عامل بیماری و س��امت 
بیمار بس��تگی دارد. به همین علت، کشت و تعیین نوع قارچ 
بس��یار مهم اس��ت. انواع متعدد به خصوص کادوس��پوریوم 
بانتیانوم، ونژیا درماتیتیدیس و به میزان کمتر فیالوفوراوروکوزا 
و فونس��کاپدروزوئی از موارد فئوهایفومایکوزیس مغزی جدا 

شده اند.
تجمع و کلونیزاس��یون قارچ های رنگی در پوس��ت شایع 
اس��ت، این تجم��ع به طور عمده در ش��یارها و فیس��ورهای 
پ��ا و در زخم هایی ک��ه به علل مختلف ایجاد ش��ده اند )در 
نواح��ی اگزمایی یا لیکنیفیه ش��ده پوس��ت( دیده می ش��ود. 
عواملی که بیش��تر سبب کلونیزاس��یون جلدی )خوش خیم( 
می ش��وند عبارتند از: کادوسپوریوم، آلترناریا، کورووالریا و 

اورئوبازیدیوم.
درمان

روش های درمانی شامل جراحی و اعمال فیزیکی غیرجراحی 
ب��رای لزیون های لوکالیزه و اس��تفاده از داروهای ضد قارچی 
برای مواردی که درگیری وس��یع تر است می باشد. اکسیزیون 
جراحی بهترین روش درمانی برای لزیون های کوچک یا جدید 
است اما به علت این که ضایعات این بیماری نوعا دیر تشخیص 
داده می شوند معموال وسعت گرفتاری بافتی مانع از انجام این 
روش می ش��وند. کرایوتراپی ازت مایع، کاربرد مستقیم گرما و 
فتوکوآگوالس��یون لیزری روش های جایگزینی برای ضایعات 
گس��ترده هس��تند و کاربرد آن ها با موفقیت هایی همراه بوده 

است. الکتروکوتری یا کورتاژ منجر به توسعه لوکال و یا انتشار 
عفونت می ش��ود و بنابراین توصیه نش��ده اس��ت. درمان طبی 
عموما برای ضایعات با گس��تردگی زیاد الزم است اما متاسفانه 
نتایج درمان اغلب مایوس کننده بوده اند، پاس��خ های نسبی و 
عود بعد از قطع درمان پی آمد معمول این روش درمانی است. 
 عوام��ل ضد قارچ��ی که ب��کار رفته اند ش��امل تیابن��دازول،
 5- فلئوروسیتوزین، آمفوتریسین B، کتوکونازول، فلوکونازول، 
تربینافی��ن و ایتراکونازول می باش��ند. عوامل ض��د قارچی به 
ص��ورت ت��ک دارویی، یا به ص��ورت ترکیبی و نی��ز به همراه 
روش های فیزیکی مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د. تیابندازول 
نخس��تین داروی��ی ب��وده ک��ه ب��ا موفقی��ت ب��رای درم��ان 
دوز ی��ک  اس��ت.  رفت��ه  کار  ب��ه   کروموباس��تومایکوزیس 
 25mg/kg/d ب��ه صورت منقس��م در س��ه دوز در 21 تا 36 
درصد موارد- براساس 6 تا 48 ماه پیگیری درمان در سری های 
کوچکی از بیماران- منجر به معالجه بیماری شده است. استفاده 
 از 5- فلئوروس��یتوزین ب��ه ص��ورت ت��ک داروی��ی ب��ا دوز

200mg/kg/d-100 منقس��م برای هر 6 س��اعت در بیش از 
نیم��ی از موارد موث��ر بوده اما بهبودی ناق��ص، عود عفونت و 
مقاومت به دارو شایع بوده اند. آمفوتریسین B به صورت تزریق 
وری��دی غیر موثر بوده اما هنگامی که در تزریق های لوکال در 
عفونت های لوکالیزه منجر ب��ه کوچک تر کردن اندازه ضایعه 
ش��ده است. کتوکونازول در مواردی مفید بوده است اما نسبت 
پاس��خ با آن در مقایس��ه با عوامل ضد قارچی دیگر کمتر بوده 
فلوکون��ازول ب��ه  نس��بت  کلینیک��ی  پاس��خ   اس��ت. 
  ) 600mg/d-200( تنها در یکی از 8 بیمار با عفونت ناشی 
از فونسکاپدروزوئی مشاهده شده است و همین بیمار هم بعدا 
عود عفونت را نش��ان داده اس��ت. در بی��ن عوامل ضد قارچی 
جدید ایتراکونازول بیش از بقیه نتایج امیدوار کننده تری نش��ان 
داده است. در یک سری کوچک 10 نفر از 14 نفر بیمار با دوز 
400mg/d - 100به مدت 4 تا 8 ماه معالجه ش��دند و در آن 
هایی که از درمان طوالنی تر برخوردار ش��دند بیشترین نسبت 
پاسخ مناسب دیده شد. تاثیر درمان تک دارویی با ایتراکونازول 
به نوع ارگانیسم مسبب بستگی دارد و این اثر در مورد عفونت 
ناشی از کادوس��پوریوم کاریونی نس��بت به عفونت ناشی از 
فونس��کا پدروزوئی بیش��تر اس��ت. درمان ترکیبی از داروها و 
کیفی��ت  های مختلف درمانی در م��واردی با موفقیت گزارش 



29
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

شده اند، اما فواید احتمالی ترکیبی از آن ها نسبت به روش تک 
داروی��ی را نمی توان در این گزارش ها مورد ارزیابی قرار داد. 
دو رژیمی که نسبتا بیش��تر مورد استفاده قرار می گیرند شامل 
5- فلئوروسیتوزین به همراه آمفوتریسین B یا تیابندازول است. 
 ه��ر چن��د ک��ه در ای��ن روش از ایج��اد مقاومت نس��بت به

 5- فلئوروسیتوزین جلوگیری می شود ولی سمیت این داروها 
 Rojanavanich و  Kullivanijaya .کماکان مس��ئله است
نتایج درمان 10 مورد کروموباستومایکوزیس مربوط به فونسکا 
پدروزوئی را با ایتراکونازول به همراه کرایوتراپی با ازت مایع به 
ص��ورت ماهانه گزارش کردند. در این روش دوز ایتراکونازول  
400mg/d- 200 به مدت 3 تا 10 ماه بوده اس��ت. بس��ته به 
شدت ضایعات در 9 بیمار معالجه کامل صورت گرفت و بقیه 
بهبودی قابل توجهی نشان دادند.  این محققین پیگیری کشت با 
ادام��ه درمان طبی را برای 1 ت��ا 3 ماه بعد از آن که لزیون ها از 
 )mycologically negative( نظر عوامل قارچی منفی شدند

توصیه کردند.
بنابرای��ن ب��ه طور خاصه درم��ان در مراحل اولیه ش��امل 
جراح��ی و در مراحل پیش��رفته، عاوه ب��ر جراحي اغلب به 

درمان طبی نیز نیاز است.
روش�قدیمی�درمان:

 1- ید خوراکی )1 تا 9 گرم در روز به مدت چندین سال( 
و تزریق ویتامین دی.

2 - جراحی و کمپرس با سدیم دی متیل دی تیوکاربامات
روش�های�جدیدتر:

آمفوتریس��ین B )تزری��ق داخ��ل ضایعات یا اس��تعمال به 
صورت لوسیون موضعی و یا تزریق وریدی(

تیابندازول خوراکی )25 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن(
درمان�انتخابی:

فلوسیتوزین )150 میلی گرم /کیلوگرم(
��عوامل�قارچي�مسبب�کروموبالستومایكوزیس��و��

انتشار�بیماری
عوام��ل کروموباس��تومایکوزیس، ق��ارچ ه��ای موج��ود 
در خاك از خانواده دیماتیاس��ه می باش��ند. ای��ن قارچ ها به 
صورت س��اپروفیت ب��ر روی گیاهان پوس��یده، چوب های 
فاس��د ش��ده و چوب های جنگل وجود دارند. از جمله این 
ق��ارچ ها مي توان از فیالوفورا وروکوزا، فیالوفورا جوجروتي، 

فیالوفورا ریچاردسي، اگزوفیاال اسپینیفرا، اگزوفیاال جینسلمي، 
فونسکا پدروزوئي، فونس��کا درماتیدیتیس، فونسکاکامپکتوم، 
کادوس��پوریوم کاریوني و کادوس��پوریوم بانتیانوم نام برد. 
ش��ایع ترین عامل بیم��اری فونس��کا پدروزوئی می باش��د. 
ارگانیس��م از طریق ترومای پوستی وارد جلد شده و در محل 
تلقی��ح ضایعه ای ایجاد می نمای��د که معموال محدود به جلد 
و زیرجلد اس��ت. واکنش بافتی به ش��کل هایپرپازی بوده و 
ضایعات زگیلی ش��کل یا ندول های جلدی نا منظم، خش��ن، 

پایه دار و شبیه گل کلم ظاهر می شوند.
)Phialophora verrucosa(فیالوفورا�وروکوزا��

کلن��ی های آن دارای رش��د کن��دی بوده و ب��ه رنگ تیره، 
زیتونی مایل به خاکستری تا سیاه می باشد. ابتدا گنبدی شکل 

و سپس صاف می شود.
منظره میکروس��کپی: فیالیدهای قمقمه ای یا گلدانی شکل 
در طول میس��لیوم های رویشی مشاهده می گردند که 3 تا 4 
میک��رون عرض و 4 تا 7 میکرون طول داش��ته و دارای دهانه 

گشادی هستند. 

فیالیدهای قمقمه ای یا گلدانی شکل فیالوفورا وروکوزا

)Exophiala spinifera(اگزوفیاال�اسپینیفرا��
عامل کیس��ت  فئومایکوتیک می باشد. از گرانولوم بینی نیز 
جدا ش��ده است. کلنی در ابتدا مرطوب و شبه مخمری است و 
به رنگ قهوه ای تیره اس��ت. سپس میسلیوم های کوتاهی روی 
آن ظاهر می ش��ود. در مرحله اس��پورزائی کونیدی ها از زواید 
کوتاهی که به میسلیوم چس��بیده اند، نیز از انتهای کونیدیوفور 
 نواری ش��کل باریک ش��ده و همچنی��ن از انته��ای فیالیدهای 

کوتاه خارج می شوند.
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کلنی اگزوفیاال اسپسنیفرا

انتهای کونیدیوفورهای باریك شده در اگزوفیاال اسپینیفرا

فونسكا�پدروزوئي
کلنی رش��د خیلی آهسته ای دارد، به رنگ قهوه ای مایل به 
س��یاه دیده می شود. س��طح کلنی، مخملی تا کرکی، صاف تا 

برجسته و چین دار می باشد.
منظره میکروس��کپی: هر سه نوع کونیدی زائی در آن دیده 
م��ی ش��ود. در محیط کورن می��ل آگار کونیدی زائی بیش��تر 

صورت می گیرد.

فونسکا پدروزوئي

فونسکا پدروزوئي

شکل اسپورزائی کادوسپوریومی بیشتر دیده می شود البته 
به همراه آن اشکال رینوکادیالی و گاهی فیالیدی نیز مشاهده 
می ش��ود. طول کونیدیوفور متغیر است، کونیدیاها بیضی و به 
اندازه 3-1/5  × 6-3 میکرون و عمدتا دارای 2 اسکار ضخیم 

و تیره می باشند.

فونسکا پدروزوئي

فونسکا درماتیدیتیس
در ژاپ��ن، تای��وان و دیگ��ر نواح��ی خ��اور دور دی��ده 
ش��ده اس��ت. در ف��از مخم��ری، س��لول ه��ای جوان��ه دار 
ب��دون س��پتوم گ��رد ت��ا بیض��وی ش��کل در ان��دازه ه��ای 
 مختل��ف به ص��ورت منفرد یا به ش��کل زنجیره ه��ای کوتاه

 دیده می شوند.
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کلنی فونسکا درماتیدیتیس

فونسکا درماتیدیتیس

منظره کنیدی ها در فونسکا درماتیدیتیس

�فونسكا�کامپكتوم
داراي رش��د خیلي کند بوده، کلني آن برجس��ته چین دار و 
ش��کننده به رنگ زیتوني تیره مایل به سیاه و کرکي مي باشد. 
در منظره میکرس��کپي کونیدیوفور مش��ابه فونسکا پدروزوئي 
مي باش��د. کونی��دي ها گرد ت��ا بیضي و به ابع��اد 1/5 در 2 
ت��ا 3 میکرون هس��تند در صورتي که کونیدي هاي فونس��کا 

پدروزوئ��ي بیضي و بزرگ تر بوده و ممکن اس��ت فیالید نیز 
دیده شود.

فونسکا کامپکتوم

)Exophiala jeanselemi(اگزوفیاال�جینسلمي��
 Torula , Pullularia , Phialophora jeanselemi قبا به نام 
نامی��ده می ش��د. این قارچ کلنی مش��خصی تولید می کند که 
ب��ه مرور زم��ان از یک حالت که محتوی س��لول های ش��به 
مخمری اس��ت  و تش��کیل کلنی موکوئید و صاف می نماید 
تا پیگمانتاس��یون تیره و کلنی کرکی که ش��امل مقادیر زیادی 

میسلیوم و هایفی هوایی است تغییر می کند.

کلنی اگزوفیاال جینسلمي  

مرفولوژی میکروسکپی اگزوفیاال جینسلمي  
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کنیدی ها به وس��یله annellation  تولید می شوند، این 
کنیدی ها اغلب به صورت دس��تجاتی در انتهای آنیلید دیده 
می شوند. کنیدی ها بیضوی و در حدود 1× 5 میکرون هستند.

کالدوسپوریوم�کاریوني
رش��د کندي داشته کلني کوچک نرم و چین خورده به رنگ 
زیتوني سیاه مي نماید و قطر آن بعد از یک ماه به 3 الي 4 سانتي 
متر مي رس��د. در منظره میکروسکپي کونیدیوفورهاي طویل و 
پرپیچ و خم دیده مي شود، کونیدیاها نیز به صورت شاخه هایي 
مشاهده مي ش��وند. کونیدي ها در اندازه هاي تقریبا یکسان و 
منظمي وجود دارند. این گونه را مي توان از انواع س��اپروفیت 
کادوس��پوریوم از روي فقدان قدرت هضم ژالتین تش��خیص 
داد. کادوس��پوریوم کاریوني درموتروپیک بوده و در دماي 35 

تا 36 درجه سانتي گراد داراي رشد محدودي مي باشد. 

کالدوسپوریوم بانتیانوم
داراي رش��د نسبتا سریع است، کلني پخش شونده و کمي 
چین خورده ایجاد مي کند که به رنگ زیتوني  خاکس��تري تا 

زیتوني قهوه اي اس��ت. در منظره میکروسکپي کونیدیوفورها 
طویل، قه��وه اي رنگ و داراي تیغه میاني اس��ت. کونیدیاها 
به صورت زنجیره هاي طویل، ش��اخه ش��اخه و پر از پیچ و 
خم و برعکس کادوس��پوریوم کاریوني در اینجا کونیدي ها 
یک دس��ت نبوده و به اندازه هاي مختلف ) 2 تا 3 در 4 تا 7 
میکرون و بعضي دیگر 15 تا 30 در 15 میکرون( مي باشند.

کلنی پنبه ای سیاه کالدوسپوریوم بانتیانوم

منظره میکروسکپی کالدوسپوریوم بانتیانوم
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رائولتال�و�نقش�آن�در�بیماري�زایي

خالصه
جن��س رائولت��ا از اعضاء خان��واده انتروباکتریاس��ه ها 
مي باش��د. مثل س��ایر اعضا این خانواده ی��ک باکتري گرم 
منفي، ه��وازي/ بیهوازي اختیاري، اکس��یداز منفي، کاتاالز 
مثبت، غیرمتحرك اس��ت و مشابه با کلبسیا داراي کپسول 
مي باشد. براي طبقه بندي این باکتري و افتراق آن از جنس 
کلبسیا از آنالیز 16sr RNA و همچنین قبا از تست هاي 
بیوش��یمیایي و هیبریداسیون DNA استفاده مي کردند. در 
سال 2001 جنس کلبسیا براساس تولید هیستامین و آنالیز 
ژن مج��ددا طبقه بندي ش��د و جنس رائولت��ا از آن جدا 
گردید که شامل رائولتا ارنیتینولیتیکا، رائولتا پلنتیکوال و 

رائولتا تري جینا مي باشد.
ای��ن مطالع��ه حاصل جم��ع آوري اطاع��ات 31 مقاله 
مي باش��د که جنس رائولتا را مورد بررس��ي قرار داده اند. 
در این مطالعات براي تش��خیص رائولتا از جنس کلبسیا 
الگوریتم هاي مختلفي پیش��نهاد شده است که در این مقاله 

به جمع بندي آن ها پرداخته شده است.
پیامد هاي بالیني ناش��ي از این باکتري هنوز نامش��خص 
مي باش��د. با این حال شناسایي درس��ت این باکتري براي 
درمان ض��د میکروبي صحیح و بهب��ود مراقبت هاي بالیني 

ضروري مي باشد.
بر اساس گزارش هاي به دست آمده در رابطه با آلودگي 
با این باکتري مشخص شده است که عوامل خطر متعددي 
در آلودگي با این باکتري وجود دارند که شامل روش هاي 
تش��خیصي و درماني تهاجمي، تروماي آلوده شده با خاك 

وبیماري هاي زمینه اي مي باشند.

کلید واژه ها: رائولت��ا ارنیتینولیتیکا، رائولتا پلنتیکوال، 
رائولتا تري جینا، عفونت انساني، کلبسیا

مقدمه
جنس رائولتا از اعضاء خانواده انتروباکتریاس��ه است. 
مثل س��ایر اعض��ا این خان��واده یک باکتري گ��رم منفي، 
ه��وازي/ بي ه��وازي اختیاري، اکس��یداز منف��ي، کاتاالز 
مثبت، غیرمتحرك است و مشابه با کلبسیا داراي کپسول 
مي باش��د )1(. این باکتري مي تواند در بیماران بستري در 
بیمارستان و بیماراني که داراي نقص سیستم ایمني هستند 
بیماري ایجاد کند. از جمله این بیماري ها شامل پنوموني، 
باکتریمي، عفونت ادراري، سلولیت، کانژیت و سپسیس 
مي باش��د. این باکتري به طور تخمیني علت 3 تا 7 درصد 
عفونت هاي بیمارستاني است )8-2(. براي طبقه بندي این 
 16SrRNA باکتري و افتراق آن از جنس کلبسیا از آنالیز
و همچنین قبا از تس��ت هاي بیوشیمیایي و هیبریداسیون 
DNA استفاده مي کردند. بر اساس این تست ها مشخص 
ش��د که کلبسیا یک جنس هتروژن است و از سویه هاي 
متعددي تش��کیل ش��ده اس��ت. همچنین از س��ه ش��اخه 
تشکیل ش��ده اس��ت. با ادامه مطالعات مشخص شده که 
برخي از سویه ها متعلق به دیگر جنس ها مي باشد. متعاقبا 
ب��ا س��کانس ژن rpoB و توال��ي 16SrRNA رائولتا 
از جنس کلبس��یا جدا و به عنوان جنس مس��تقلي طبقه 
بندي ش��د. در س��ال 2001 جنس کلبسیا براساس تولید 
هیس��تامین و آنالیز ژن مجددا طبقه بندي شد. این جنس 
ش��امل گونه هاي رائولتا ارنیتینولیتیکا، رائولتا پلنتیکوال، 

رائولتا تري جینا مي باشد )1(.

 مهدانه روشني
گروه ميكروب شناس�ي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 

شهيد بهشتي، تهران، ايران

 دکتر مژده حاکمي واال
دانشيار گروه ميكروب شناس�ي، گروه ميكروب شناسي، دانشكده 

پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
m.hakemi@sbmu.ac.ir
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با توجه به اطاعات ذکر شده هدف از نگارش این مقاله 
مروري بر کارهاي انجام ش��ده در زمینه شناسایي رائولتا 
وگونه ه��اي آن ها در ایجاد بیماري هاي مختلف بالیني بوده 

است.
فاکتورهاي�ویروالنس�

مطالعات اخیر نشان داده اند که ایزوله هاي رائولتا جدا 
ش��ده از نمونه هاي کلینیکي بیش��تر مجهز ب��ه فاکتورهاي 
ویروالنس )تهاجمي( مثل کپس��ول، CFA11، CFA1 و 
همچنین محرك تولید سیدروفور و هیستامین و باکتریوسین 
مي باشد )11،10،9(. در ادامه به این فاکتور ها و نقش آن ها 

اشاره شده است.
کپسول: پوشش لعاب  مانند معموال از جنس پلي ساکارید 

که الیه اي محافظ به دور باکتري ها مي  سازد.
CFA11،CFA1: ان��واع اختصاص��ي پیلي اس��ت در 

سویه هاي متفاوت دیده شده است.
سیدروفور: آهن یکي از عناصر ضروري است و وجود 
این عنصر در ساختمان آنزیم هایي چون کاتاالز، پراکسیداز، 
 سوپراکس��یداز، اکسیداز و هیدروژناز و... ثابت شده است. 
س��یدروفورها ترکیب هاي آلي ب��ا وزن مولکولي کم با میل 
ترکیبي ش��دید براي پیوند با یون آهن 3 ظرفیتي هس��تند. 
س��یدروفورها در واقع نوع خاص��ي از حامل هاي یوني به 
حس��اب مي آیند که وظیفه افزایش تحرك آهن را به عهده 
دارند و به دو دس��ته س��یدروفورهاي گیاه��ي و میکروبي 

تقسیم مي شوند.
هیس��تامین: هیستامین از دکربوکسیاس��یون اسید آمینه 
هیستیدین ساخته مي ش��ود. آنزیم هیستیدین دکربوکسیاز 
این واکنش را در حضور کوآنزیم فس��فات پیریدوکس��ال 

انجام مي  دهد.
باکتریوسین: باکتریوس��ین ها پپتید هاي غیر سمي تولید 
ش��ده توس��ط باکتري هایي چون باکتري هاي اسید الکتیک 
با فعالیت ضد میکروبي مي باش��ند و نسبت به اسید و گرما 

مقاوم و آسان هضم هستند.
رائولتال�اورنیتینولیتیكا

رائولت��ا اورنیتینولیتیکا از روده ماهي، خرچنگ، مورچه 
س��فید و همچنین باکتري هاي ساکن دهانه رودخانه ها جدا 
ش��ده اس��ت )12(. این باکتري توانایي تولید هیستامین را 

دارد و موجب مس��مومیت ناشي از مصرف ماهي مي گردد 
)1(. عائم مس��مومیت ناش��ي از تولید هیس��تامین توسط 
رائولت��ا اورنیتینولیتیکا ش��امل قرمزي پوس��ت، س��ردرد، 
کرامپ ه��اي ش��کمي و ندرتا تاکي کاردي، کاهش فش��ار 

خون و برونکواسپاسم است )13(.
رائولتال�پالنتیكوال

رائولت��ا پلنتیکوال گونه دیگري از این جنس اس��ت که 
در آب، خ��اك و برخي گیاهان زندگي مي کند ولي به طور 
معم��ول باعث عفونت مهاجم در انس��ان نمي ش��ود )14(. 
اولین عفونت ناشي از این ارگانیسم در سال 1984 از یک 
بیمار مبتا به سپس��یس بستري در بخش مراقبت هاي ویژه 

در فرانسه گزارش شد )2(.
رائولتال�تري�جینا

در س��ال 2007 براي اولین بار رائولتا تري جینا از یک 
بیمار 45 س��اله مبتا به اندوکاردی��ت که پیوند کبد در وي 
انجام گرفته بود جدا شد )15(. همچنین این باکتري به ندرت 
)حدود 0/4%( از نمونه هاي بالیني ادرار و مدفوع جدا شده 
اس��ت )16(. متاس��فانه این باکتري در اکثر آزمایشگاه هاي 

بالیني به درستي تشخیص داده نمي شود )17(. 
�روش�هاي�تشخیص�رائولتال

نحوه و روش هاي تشخیصي مذکور بر اساس اطاعات 
جمع آوري شده از 34 مقاله مختلف مي باشد.

انواع�روش�هاي�تشخیص
Vitek2: سیستمي است که براي شناسایي خیلي سریع 
باکتري ها )به خصوص انتروباکتریاس��ه ها( به کار مي رود 
و در ط��ي چند مرحله س��اده انجام مي ش��ود. ابتدا میکرو 
ارگانیس��م را به اس��اید مورد نظر تلقیح مي کنند سپس به 
آن محلول آماده ش��ده اضافه مي گردد و اساید در دستگاه 
مخصوصي قرار مي گیرد. این دستگاه با استفاده از اطاعات 
به دست آمده از اس��اید، باکتري مورد نظر را شناسایي و 

گزارش مي کند.
API50: روش خوبي براي شناسایي باکتري هاي گرم 
منفي و گرم مثبت در س��طح گونه است. در این روش، 20 
نوع تس��ت هاي بیوشیمیایي به صورت نوارهاي مینیاتوري 
تهیه ش��ده است. این نوارها را به دستگاه مخصوصي وارد 
کرده و اطاعات توسط نرم افزارهاي خاصي آنالیز شده و 
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میکروارگانیسم مورد نظر را تشخیص مي دهد.
از مشکات روش هاي فوق، گراني و زمان بر بودن این 
تس��ت ها مي باشد. همچنین حساس��یت و ویژگي آن ها به 

ترتیب 94/7% و 100% مي باشد.
روش�هاي�بیوشیمیایي

از روش هاي بیوش��یمیایي ترکیب��ي از دو آزمون متداول 
)این��دول واورنیتی��ن دکربوکس��یاز( و چه��ار تس��ت بر 
 اس��اس سوبس��ترا جذب کربن )اتانول آمین، هیس��تامین، 
D- ملزیت��وز، 3- دي هیدروکس��ي بوتی��رات( مي باش��د. 
همچنین براي افتراق بین کلبسیا پنومونیه و رائولتا تریجنا 
براس��اس تخمیر قندهاي دولسیتول، ملزیتوس، آدنیتول در 
30 درج��ه و براي تایید آن مي توان از رش��د در 10 درجه 
س��انتي گ��راد و عدم تولی��د گاز از الکت��وز در 44 درجه 
س��انتي گراد اس��تفاده نمود. از دیگر تست هاي بیوشیمیایي 
ب��راي افتراق کلبس��یا پنومونیه و رائولتا تس��ت متیل رد 
)MR( و 5 کتوگلوتارات )5KG( است که قدرت افتراق 
آن ها نه تنها در حد جنس بلکه در حد گونه مي باشد و در 

جدول 1 به آن ها اشاره شده است.
جدول1: نتیجه تست هاي 5KG و MR در افتراق 

گونه هاي رائولتال
MR5KGایزوله هاي رائولتال و کلبسیال
رائولتا پانتیکوال98 68% %

کلبسیا پنومونیه2 %-

رائولتا تري جینا91 %-

موارد�گزارش�شده�از�نقش�رائولتال�در�
عفونت�هاي�بالیني

در مطالع��ه اي که توس��ط Podschun و همکاران بر 
نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ویژه در سال 1994 
در آلم��ان انجام ش��د، از 131 نمونه اي که قبا کلبس��یا 
پنومونیه شناس��ایي ش��ده ب��ود، 8/7% به عن��وان رائولتا 
پانتیکوال شناسایي ش��د. همچنین در مطالعه دیگري که 
توس��ط Podschun و همکاران از نوزادان بس��تري در 
بخ��ش مراقبت هاي ویژه در س��ال 1998 در آلمان انجام 
شد، از همه جنس هاي کلبسیا که جدا کردند 9% رائولتا 

پانتیکوال گ��زارش کردند )18(. آل��وس و همکاران در 
برزی��ل در س��ال 2006 از نمونه هاي کلینیک��ي تنها %1 
رائولت��ا پانتیکوال جدا کردن��د )19(. همچنین آلوس و 
همکارانش یک مورد پانکراتیت ش��دید ناشي از رائولتا 
پانتیکوال را گزارش نمودند )Wolcott  .)4 و همکاران 
در س��ال 2010 نوع��ي عفونت مخل��وط میکروبي را در 
محل عفون��ت جراحي بیمار تش��خیص داده که در میان 
باکتري هاي جدا ش��ده نقش رائولتا پانتیکوال به عنوان 
عام��ل اصلي عفونت تایید گردید و متعاقبا با اس��تفاده از 
 Karina O’ Connell .)22( ارتاپنم درمان انجام ش��د
در س��ال 2010 نوعي عفونت بافت ن��رم در مرد جواني 
را ب��ه دنبال آلودگي با رائولت��ا پانتیکوال گزارش کردند 
)5(. در نتیج��ه تحقیقي که توس��ط TeoI و همکاران در 
سال 2012 انجام ش��د، یک مورد کوله سیستیت ناشي از 
رائولت��ا پانتیکوال در یک زن 62 س��اله گزارش گردید 
)Kim .)21 و همکاران در سال 2012، یک مورد فاسیت 
نکروزان قفس��ه س��ینه و شکمي ناش��ي از این باکتري را 
گ��زارش نمودند )2(. همچنین م��وارد متعدد دیگري نیز 
از آلودگي با گونه ه��اي مختلف این باکتري در مطالعات 
مختلف از سراس��ر جهان گزارش شده است که در ادامه 
 به برخي از آن ها اشاره شده است. در تحقیقي که در سال 
Olson Jr DS 2013 انجام شد، یک مورد جدید رائولتا 
پانتیکوال از عفونت ادراري فردي که مبتا به التهاب مثانه 
ب��ود )23( و همچنین Puerta SF و همکاران در س��ال 
2013 گاستروانتریت ناشي از رائولتا پانتیکوال از فردي 
ک��ه ماهي خام آلوده مصرف کرده بود )24(. در مطالعه اي 
که توسط Bokhary Nada در سال 2013 در عربستان 
انجام شد عفونت زخم ناشي از رائولتا پانتیکوال )25(؛ 
در یون��ان در س��ال 2014 یک م��ورد پیلونفریت حاد در 
ارتباط با سنگ ادراري توسط رائولتا اورنیتینولتیکا مقاوم 
به آمپي س��یلین توس��ط Kostas Chondros گزارش 
ش��د )26(. همچنین یک مورد پورپورا فولمیننت ناشي از 
 G Sandal رائولتا اورنیتینولتیکا از نوزاد نارس توس��ط
و همکاران در سال 2014 در ترکیه )27(، پریتونیت اولیه 
در یک مرد 53 ساله در نتیجه رائولتا اورنیتینولتیکا توسط 
M. Sibanda و همکاران در یکي از کش��ورهاي جنوب 
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 B. Zuberbuhler .)28( صحراي آفریقا گزارش ش��د
در س��ال 2014 در بریتانیا ی��ک مورد جدید کونژکتیویت 
مزمن ناشي از رائولتا در یک خانم 58 ساله گزارش کرد 
)29(. همچنی��ن حضور ژن هاي مقاومت نس��بت به آنتي 
بیوتیک ه��ا از جمله ژن NDM-1 ک��ه از جمله ژن هاي 
مقاومت نسبت به کارباپنم هاست و به تازگي در گوشه و 
کنار جهان حضور آن گزارش ش��ده است در این باکتري 
نیز دیده ش��ده است. به طوري که در مطالعه اي که توسط 
Atul Khajuria در س��ال 2013 انجام شد. اولین مورد 
از حض��ور ژن blaNDM-1 در رائولت��ا اورنیتینولتیکا 
گ��زارش گردی��د )Mariana Castanheira .)30 در 
 blaKPC نیوجرسي آمریکا نیز اولین مورد از حضور ژن
در رائولت��ا اورنیتینولتیکا و رائولت��ا پانتیکوال گزارش 
نمود. در این مطالعه ایزوله هایي که از نیوجرسي جدا شده 

ب��ود داراي blaKPC-3 و ایزوله هایي که از اوهایو جدا 
شده بودند داراي blaKPC-2 بودند )31(.

نتیجه�گیري
پیامد هاي بالیني ناش��ي از این باکتري هنوز نامش��خص 
مي باش��د. با این حال شناسایي درس��ت این باکتري براي 
درمان ض��د میکروبي صحیح و بهب��ود مراقبت هاي بالیني 
ضروري اس��ت. در رابطه با آلودگي ب��ا این باکتري نقش 
روش ه��اي پزش��کي تهاجمي، ضربه، آلودگ��ي با خاك و 
وجود بیماري ه��اي زمینه اي نقش مهمي در آلودگي با این 
جنس از باکتري ها را دارند. بر اساس مطالعات انجام شده 
درمان عفونت هاي ناشي از این ارگانیسم با استفاده از آنتي 
بیوتیک هاي وس��یع الطیف انجام مي گیرد و براي شناسایي 
طیف بیماري هاي ناش��ي از این ارگانیس��م ب��ه تحقیقات 

بیشتري نیاز است.

References
1- Drancourt M, Bollet C, Corta A, Rousselier P. 2001. Phylogenetic analyses of Klebsiella species delineate Klebsiella and 
Raoultella gen. nov., with description of Raoultella ornithinolytica com. nov., Raoultella terri- gena com. nov. and Raoultella 
planticola comb. nov. J. Syst. Evol. Micro- biol. 51:925–932.

2- Freney J, Fleurette J, Gruer LD, Desmonceaux M, Gavini F, Leclerc H. Klebsiella trevisanii colonization and septicaemia. 
Lancet 1984; 1: 909. 

3- Freney J, Gavini F, Alexandre H et al. Nosocomial infection and colonization by Klebsiella trevisanii. J Clin Microbiol 
1986; 23: 948–950.

4- Alves MS, Riley LW, Moreira BM. A case of severe pancreatitis complicated by Raoultella planticola infection. J Med 
Microbiol 2007; 56 )Pt 5): 696–698.

5- O′Connel K, Kelly J, Niriain U. A rare case of soft-tissue infection caused by Raoultella planticola. Case Report Med. 2010; 
2010: pii: 134086.

6- Yokota K, Gomi H, Miura Y, Sugano K, Morisawa Y. Cholangitis with septic shock caused by Raoultella planticola. J Med 
Microbiol 2012; 61 )Pt 3): 446–449.

7- Karkhanis P, Pandey B, Patni S. A rare case of puerperal sepsis. A Case report. 9th International Scientific Meeting of Royal 
College of Obstetricians and Gynaecologists—Joint Meeting with the Hellenic Obstetric & Gynaecological Society. 28–30 
September 2011, Megaron Athens International Conference Centre, Athens, Greece. Poster.

8- Olson DS Jr, Asare K, Lyons M, Hofinger DM. A novel case of Raoultella planticola urinary tract infection. Infection 2013; 
41: 259–261.

9- Podschun, R.; Sievers, D.; Fischer, A.; Ullmann, U Serotypes, hemma-gglutinins, siderophore synthesis, and serum 
resistance of Klebsiella isolates causing human urinary tract infections. J. infect. .)1993).  Dis. 168: 1415-1421.

10- Podschun, R.; and Ullmann, U.. Klebsiella species. as nosocomial pathogens, epidemiology, taxonomy, typing methods, 
and pathogencity factors. Clin. Microbiol. )1998) Rev. 11)4). 589-603.

11- Kanki, M.; Yoda, I.; Tsukamoto, T.; Slibata, T. Klebsiella pneumoniae produce no histamine: Raoultella planticola and 



37
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

Raoultella ornithinolytica strains are histamine producers. Appl. Environ. Microbiol. )2007).68: 3462-3466.

12- Morais VP, Daporta MT, Bao AF, Campello MG, Andrés GQ. Enteric fever-like syndrome caused by Raoultella 
ornithinolytica )Klebsiella ornithinolytica). J Clin Microbiol 2009;47:868-9.

13- Ferran M, Yébenes M. Flushing associated with scombroid fish poisoning. Dermatol Online J 2006;12:15.

14- Bagley ST, Seidler RJ, Brenner DJ. Klebsiella planticola SP nov.: a new species of Enterobacteriaceae found primarily in 
nonclinical environments. Curr Microbiol 1981; 6: 105–109. 

15- Goegele H, Ruttmann E, Aranda-Michel J, et al. Fatal endocarditis due to extended spectrum betalactamase producing 
Klebsiella terrigena in a liver transplant recipient. Wiener Klinische Wochenschrift 2007;19: 385–6.

16- Monnet D, Freney J. Method for differentiating Klebsiella planticola and Klebsiella terrigena from other Klebsiella 
species. J Clin Microbiol 1994;32:1121–2.

17- Podschun R. Isolation of Klebsiella terrigena from human feces: biochemical reactions, capsule types, and antibiotic 
sensitivity. Zentralblatt fur Bakteriologie 1991;275:73–8.

18- Podschun, R.; Acktun, H.; Okpara, J.; Linperkamp O.; Ullman, U. and Borneff, M. Lipp )1998).Isolation of Klebsiella 
planticola from Newborns in Neonatal word . Clinc. Microbiol Notes., 36 )8): 2331-2332.

19- Alves, M. S.; Dias, R. C. D. S.; DeCastro A. C. D.; Riely, L. W.; and Moreira, B. M. )2006). Identification of clinical 
isolates of indole-positive and indole negative Klebsiella spp. J. Clin. Microbiol. 44: 3640-3646.

20- Wolcott R, Dowd S. Molecular diagnosis of Raoultella planticola infection of a surgical site. J Wound Care 2010; 19: 
329–332.

21- Teo I, Wild J, Ray S, Chadwick D. A rare case of cholecystitis caused by Raoultella planticola. Case Rep Med 2012; Article 
ID 601641.

22- Kim SH, Roh KH, Yoon YK, Kang DO, Lee DW, Kim MJ, Sohn JW. Necrotizing fasciitis involving the chest and 
abdominal wall caused by Raoultella planticola. BMC Infect Dis 2012; 12: 59.

23- Olson Jr DS, Asare K, Lyons M, Hoflinger DM. A novel case of Raoltella planticola urinary tract infection. Infection 2013; 
41: 259–261.

24- Puerta SF, Miralles FL, Sanchez MVS, Bernal MRL, Gomez RH. Raoultella planticola bacteraemia secondary to 
gastroenteritis. Clin Microbiol Infect 2013; 19: E236–E237.

25- Bokhary Nada, Mufti Areej, Raoultella planticola, a central venous line exit site infection. doi.org/10.1016/j.
jtumed.2013.11.008.

26- Kostas Chondros, , IoannisHeretis, Nikolaos Chondros, A Rare Case of Calculi-related Αcute Pyelonephritis by Raoultella 
ornithinolytica, Sch J Med Case Rep 2014; 2)8):557-559.  

27- Sandal G, Ozen M. Fatal Raoultella ornithinolytica sepsis and purpura fulminans in a preterm newborn. Indian Journal of 
Paediatric Dermatology. 2014;15)1):24.

28- Sibanda M. Primary peritonitis caused by Raoultella ornithinolytica in a  year old man. JMM Case Reports. 
2014;1)3):e002634.

29- Zuberbuhler B, Abedin A, Roudsari A. A novel case of chronic conjunctivitis in a 58-year-old woman caused by Raoultella. 
Infection. 2014;42)5):927-9.

30- Khajuria A, Praharaj AK, Grover N, Kumar M. First Report of blaNDM-1 in Raoultella ornithinolytica. Antimicrobial 
agents and chemotherapy. 2013;57)2):1092-3.

31- Mariana Castanheira, Lalitagauri M. Deshpande, Joseph R. DiPersio, Julia Kang, Melvin P. Weinstein, and Ronald N. 
Jones, First Descriptions of blaKPC in Raoultella spp. )R. planticola and R. ornithinolytica):, JOURNAL OF CLINICAL 
MICROBIOLOGY, Dec. 2009, p. 4129–4130.



38
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

�)HLA(آنتي�ژن�هاي�لكوسیتي�انساني���
و�ارتباط�آن�با�بیماري�ها

 سميه نجفي
کارشناس ارشد زيست شناس�ي، گرايش ميكروب شناسي 

دانشگاه آزاد واحد تنكابن، تنكابن، ايران
somy.najafi@yahoo.com

 دکتر علي ناظمي
اس�تاديار گروه زيست شناسي، دانش�گاه آزاد واحد تنكابن  

تنكابن، ايران

چكیده
کمپلکس اصلي سازگاري بافتي )MHC(، یک قسمت از 
ژنوم است که نقش اساسي در بروز پاسخ ایمني نسبت به آنتي 
ژن هاي پروتئیني ایفا مي کنند و در بازوي کوتاه کروموزوم 6 
واقع شده است که در انسان این کمپلکس را تحت عنوان آنتي 
ژن هاي لکوسیتي انسان )HLA( مي  شناسند. HLA بر اساس 
I ساختمان توزیع بافتي و عملکرد به سه ناحیه مشخص کاس 
 )DR, DQ, DP( IIکاس HLA و )C ،B،A داراي جایگاه(
و کاس III تقسیم مي ش��ود. بررسي هاي بالیني و مطالعات 
اپیدمیولوژیک و جمعیت شناسي نشان دهنده ارتباط ویژه اي 
بین برخي بیماري ها مانند سندرم بهجت، میاستني گراویس، 
اس��کلروز متعدد )MS(، ایدز، HTLV، ماالریا، لیش��مانیا، 
توکسوپاس��ما و آنتي ژن هاي خاص HLA است. فهمیدن 
ارتب��اط آلل هاي خاص HLA با حساس��یت ی��ا مقاومت به 
یک بیماري مي تواند در تولید و توس��عه داروها، شناس��ایي 
جمعیت ه��اي در معرض خطر باال و یا مقاوم به بیماري ها و 

همچنین در برنامه ریزي و پیشگیري موثر باشد.
کلمات کلیدي: آنتي ژن هاي لکوسیتي انساني، بیماري ها

)HLA(آنتي�ژن�هاي�لكوسیتي�انساني
کمپلکس اصلي س��ازگاري بافتي )MHC(، یک قس��مت 
از ژنوم اس��ت که اولین بار در س��ال 1954 به دنبال رد پیوند 
پوس��ت در موش هاي غیر همس��ان از نظر ژنتیکي شناسایي 
ش��د. این سیس��تم در پیوند عضو، س��ازگاري بی��ن دهنده و 
گیرنده را تعیی��ن مي کند و در نتیجه به عنوان اصلي )ماژور( 
نامیده مي ش��ود. در دهه هاي 1960 و 1970 مشخص شد که 

ژن هاي MHC نقش اساس��ي در بروز پاس��خ ایمني نسبت 
به آنتي ژن هاي پروتئیني ایفا مي کنند. امروزه مش��خص شده 
اس��ت که ژن هاي پاس��خ ایمني، در حقیق��ت همان ژن هاي 
MHC هس��تند که مولکول ه��اي MHC را تولید مي کنند. 
مولکول ه��اي MHC نیز قادر ب��ه اتصال به برخي پپتیدهاي 
آنت��ي ژني هس��تند، بنابراین نژادهاي پاس��خ دهنده، آلل هاي 
مرب��وط به MHC را ب��ه ارث برده اند ک��ه محصوالت آن 
مي توانن��د به پپتید مزبور متصل ش��وند. پ��س از این اتصال، 
کمپلکس اختصاصي پپتید-MHC قابل شناس��ایي توس��ط 
لنفوسیت هاي B بوده و موجب تولید آنتي بادي مي شوند. در 
نژادهاي غیر پاس��خ دهنده MHC ها قادر به اتصال به پپتید 
 T تش��کیل نش��ده، سلول MHC-نبوده، لذا کمپلکس پپتید
اختصاصي فعال نگردیده و آنتي بادي تولید نمي ش��ود. بدین 

ترتیب نقش ژن هاي پاسخ ایمني روشن مي گردد. )1( 
 در انس��ان ناحی��ه MHC در ب��ازوي کوت��اه کروموزوم 
 DNA 6( واقع شده است و در حدود 4 مگا باز ازp21( 6
را اش��غال مي کن��د. جایگاه ژن��ي MHC حاوي بیش��ترین 
اطاعات براي عرضه مناس��ب آنتي ژن ها مي  باشد. در انسان 
این کمپلکس را تحت عنوان آنتي ژن هاي لکوس��یتي انس��ان 
)HLA( مي شناس��ند که بر اس��اس س��اختمان توزیع بافتي 
I کاس HLA و عملک��رد به س��ه ناحیه مش��خص کاس 
  )DR, DQ, DP( IIکاس HLA و )C ،B،A داراي جایگاه(

و HLA کاس III است. )2(
 HLA-II و HLA-I ژن ه��اي کد کنن��ده مولکول ه��اي
پلي مورف ترین سیس��تم ژنتیکي در ژنوم انس��ان هستند، به 
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 )DRB1 یا B ط��وري که برخي از لوکوس ها )مثا لوکوس
بی��ش از 300 آلل دارند. این تفاوت هاي جزیي در توالي هاي 
زنجیرهDNA در حقیقت عامل به وجود آورنده تنوع ژنتیکي 

در بین افراد مختلف محسوب مي شوند. )3( 
HLAکالس�هاي�مختلف�آنتي�ژن�

HLA-I
آنت��ي ژن ه��اي کاس ی��ک )HLA-I( را به س��ه گروه 
HlA-A، HLA-B، HLA-C تقس��یم مي کنن��د. هر یک 
از گروه هاي آنتي ژني توس��ط یک س��ري ژن که با همان نام 
مش��خص شده و به روي کروموزوم شماره 6 قرار دارند، کد 
مي ش��وند. این گروه هاي آنت��ي ژني به صورت یک مجموعه 
در کن��ار هم ق��رار دارند. هر کدام از ژن ها داراي اش��کال و 
آلل هاي گوناگون مي باشند. به طوري که تا کنون بیش از ده ها 
نوع آنتي ژن HLA-A، HLA-B، HLA-C شناخته شده 
است، که هر یک فرآورده ژن خاصي مي باشند. این آنتي ژن ها 
را به کمک آنتي س��رم مربوط و به روش سیتوتوکسیس��یتي 

سلولي1 مي توان نشان داد. )1(
 HLA-A، HLA-B از نظر بیوش��یمیایي آنتي ژن ه��اي 

و HLA-C ش��بیه D ،H2K-  و L– موش��ي ب��وده و از 
نظر س��اختماني از زنجیره α )با 338 اس��ید آمینه( و زنجیره 
β2 میکروگلوبین تشکیل شده اند. زنجیره α با وزن مولکولي 
44000 دالتون از پنج دومین تش��کیل شده است، سه دومین 
زنجیره در داخل س��لول ق��رار دارد که به ترتیب از خارج به 
داخل α2، α1 و α3 نامیده مي ش��وند و هر یک ش��امل 90 
اس��ید آمینه اند، دمین چهارم در بین غش��اء قرار دارد و از 25 
اسید آمینه تشکیل شده است. دمین پنجم نیز داراي 31 اسید 
آمینه بوده و در داخل سیتوپاس��م قرار دارد. بین اس��یدهاي 
آمینه قطعات α2 و α3 یک پیوند دي سولفیدي قرار دارد، هر 
یک از دمین هاي α1 و α2 حاوي دو زنجیره پلي ساکاریدي 
مش��تمل بر گاالکت��وز، مانوز، فوکوز و گلوکز آمین هس��تند. 
این زنجیره هاي پلي س��اکاریدي بر روي ویژگي آنتي ژنیک 
زنجیره تاثیري ندارد. بخش هاي α1 و α2 زنجیره بیش��ترین 
نق��ش را در خاصیت آنتي ژنیک مولکول ایفا مي کنند. به این 
خاطر ردیف اس��یدهاي آمینه این دو ناحیه در انواع HLA و 
افراد مختلف، متفاوت است، اما ترتیب اسیدهاي آمینه دمین 

α3 تقریبا ثابت است )تصویر 1( . )1(

تصویر 1: ساختمان و نحوه استقرار آنتي ژن HLA-I در سطح سلول هاي انسان

1-  Cell Cytotoxicity



40
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

β2 میکروگلوبین پروتئیني است با وزن مولکولي 12000 
دالت��ون و 199 اس��ید آمینه، ژن هاي س��ازنده ای��ن پروتئین 
در انس��ان بر روي کروموزوم ش��ماره 15 ق��رار دارد. ردیف 
اس��یدهاي آمینه این پروتئی��ن در انواع HLA کاس I ثابت 
و یکس��ان اس��ت. اتصال آنت��ي ژن هاي HLA-I به غش��اء 
س��لول تنها از طری��ق زنجیره α صورت مي گی��رد و زنجیره 
β2 - میکروگلوبین به طور غیرمس��تقیم و به واس��طه اتصال 
با قطعه α3 به غش��اء متصل مي ش��ود. هر یک از دمین هاي 
α1 و α2 زنجی��ره α از چهار صفحه بت��ا و یک مارپیچ آلفا 
تش��کیل ش��ده اند. مجموع این 8 صفحه β بستري را تشکیل 
مي دهد که به صورت س��کان، نگهداري این دو مارپیچ α را 
به عهده دارند. نوع اس��تقرار دو مارپیچ به گونه اي اس��ت که 
در بین این دو، ش��یار یا ناوداني ایجاد مي شود که محل قرار 
گرفت��ن قطعات پپتیدي حاصل از آنتي ژن هاي پرورده ش��ده 
اس��ت. معموال تغییرات ردیف اسیدهاي آمینه شیار یا ناودان 
مزبور بیش از س��ایر نواحي زنجیره α اس��ت. علت این امر 
آن اس��ت که محل اتصال آنتي ژنیک مولکول کاس I براي 
آنتي ژن هاي خاصي طراحي ش��ده و قادر است تنها به تعداد 
محدودي آنتي ژن متصل ش��ود. البته ویژگي این ناحیه مانند 
ناحیه پاراتپ مولکول آنتي بادي فوق العاده اختصاصي نبوده 
و از تنوع بس��یار زیادي برخوردار نیس��ت تا تنها با آنتي ژن 

معیني واکنش دهند. )1( 

آنت��ي ژن هاي کاس I بر روي اغلب س��لول هاي هس��ته 
دار ب��دن یافت مي ش��وند و کار آن ها عرض��ه آنتي ژن بیگانه 
به س��لول هاي +TCD8 است. س��لول هاي +TCD8 آنتي 
ژن ه��اي بیگانه را تنها بدین طریق مي شناس��ند و به این نوع 
شناخت، شناسایي منحصر به MHC مي  گویند. در این حالت 
رس��پتور آنتي ژنیک لنفوسیت T یک پلي پپتید خاص را فقط 
در کن��ار آنتي ژن کاس I مخصوصي مي شناس��د. در جریان 
دفع پیوند نی��ز، این مولکول هاي کاس I س��لول هاي عضو 
پیوندي هس��تند که توسط س��لول هاي+TCD8 هدف قرار 

مي  گیرند. )1(
HLA-IIآنتي�ژن�هاي�

آنت��ي ژن هاي کاس HLA-II را قبا تحت عنوان آنتي ژن 
HLA-D مي شناختند، اما بعدها مشخص شد که آنتي ژن هاي 
مختلف��ي )DR-DP-DQ( در ای��ن گروه ق��رار دارند که هر 
یک، از دو زنجیره α و β تش��کیل شده اند. تقریبا در همه آنتي 
ژن هاي کاس II س��اختمان زنجیره هاي α و β نسبتا مشابه و 
وزن مولکولي آن ها به ترتیب 34000  و 29000 دالتون اس��ت. 
این زنجیره ها از طریق پیوندهاي غیر کوواالن به یکدیگر متصل 
مي شوند. زنجیره α در HLA-DR از 229 اسید آمینه و زنجیره 
β از 237 اسید آمینه تشکیل شده است و هر زنجیره از دو بخش 
)دومین( خارج سلولي، یک بخش داخل غشایي و یک قسمت 

درون سیتوپاسمي تشکیل شده است )تصویر 2(. )1(
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در زنجی��ره α بخش α1 از اس��ید آمین��ه 1 تا 84 و α2 از 
اس��ید آمین��ه 85 تا 178 را ش��امل مي ش��ود. در حالي که در 
زنجیره β، اس��ید آمینه 1 تا β1 91 و اس��ید آمینه هاي 92 تا 
β2 192 را مي س��ازد. بی��ن DP، DO و DR تفاوت ه��اي 
جزی��ي وجود دارد. به ط��وري که زنجیره α و β در DQ به 
ترتیب از 234 و 229 اس��ید آمینه و در DP هر یک از 229 
اسید آمینه تش��کیل شده است. بخش هاي α1 و α2 زنجیره 
α آنتي ژن هاي کاسI، دو مارپیچ و بتاي هش��ت زنجیره اي 
را به وجود مي آورند که مخصوص اتصال به آنتي ژن هستند. 
 MHC بنابراین تنوع ش��کلي و ویژگي آنت��ي ژني مولکول

کاس II مربوط به همین شیار و شکاف است. )1( 
همانط��ور که در مورد آنتي ژن هاي کاس I گفته ش��د، از 
 HLA خواص این ش��یار یا ناودان آن است که مولکول هاي
کاس II قادرن��د تنها ب��ا تعداد محدودي آنت��ي ژن واکنش 
 II کاس HLA دهن��د. به ه��ر حال وظیف��ه مولکول ه��اي
اتصال به قطعات آنتي ژني بیگانه و عرضه آن ها به سلول هاي 
+TCD4 ب��راي اتصال به آنتي ژن ه��اي بیگانه در کنار آنتي 
 II طراحي ش��ده اند. ناحیه کاس II کاس HLA ژن ه��اي
بی��ش از 800 کیلوباز از DNA را در بر مي گیرد و حداقل از 
 DRB1/3/4/59 ژن عملکردي تشکیل شده است که شامل

DRA1، DPB1، DPA1، DQB1 و DQA1 مي باش��ند. 
)2(

DRB1، جای��گاه ژني اس��ت ک��ه باالترین تن��وع را در 
خان��واده HLA کاس II دارا اس��ت. از 559 آلل مربوط به 
ای��ن لوکوس، 462 پروتئین کد مي ش��وند. از این تعداد آلل، 
تعداد محدودي آلل انتخاب شده و جفت آلل هاي مربوط به 
آن ها در کیت ها گنجانیده ش��ده اند. آلل هاي انتخاب شده به 
علت تنوع ژنتیکي باالي خود در گروه  هاي جمعیتي مختلف، 
از ارزش تشخیصي باالیي برخوردار است. تا کنون ده ها نوع 
آنتي ژن DP، DQ و DR شناس��ایي ش��ده اند. ژن هاي کد 
 DQ، DP، در پن��ج لوکوس II کنن��ده آنتي ژن هاي کاس
DM، DR و DO ق��رار دارد. در ه��ر ی��ک از نواحي فوق، 
براي سنتز زنجیره  هاي α و β ژن یا ژن هاي مخصوصي قرار 
 B را β و ژن سازنده زنجیره A را α دارد. ژن سازنده زنجیره
مي  نامند که در هر لوکوس نام مخصوص آن را مي گیرد. براي 
مثال، HLA-DQA نش��ان دهنده ژن A از لوکوس DQ و 

HLA-DQB نمایانگر ژن B از این لوکوس است. )2(
در لوکوس هاي مختلف ممکن اس��ت یک��ي از ژن هاي A یا 
B ثاب��ت و دیگري متغیر باش��د و یا این که تن��وع و تعدد آلل ها 
در هر دو ژن یک لوکوس مش��اهده شود. براي مثال در لوکوس 

 تصویر 2: ساختمان و نحوه استقرار آنتي ژن HLA-II در سطح سلول هاي انسان
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DR ژن A ثابت اس��ت، در حالي ک��ه از ژن B در این لوکوس 
حداقل سه نوع

 )DRB4(B4 و یا )DRB3( B3،  )DRB2( B2،  )DRB1( B1

α زنجیره DR وج��ود دارد. یعني بین ان��واع آنتي ژن ه��اي
یکس��ان ولي در زنجیره β متغیر اس��ت. به عبارت دیگر ویژگي 
آنت��ي ژني مولکول DR در زنجیره β نهفته اس��ت. در حالي که 
اگ��ر چه ژن β در لوکوس DQ نقش بیش��تري را در تنوع آنتي 
ژنی��ک و ظهور DQ ایف��ا مي کند، لیکن تن��وع و گوناگوني در 
ه��ر دو ژن A و B این لوکوس مش��اهده مي ش��ود. در مجموع 
در ای��ن لوک��وس دو س��ري ژن، یک��ي DQB1/DQA1 و 
دیگري DQB2/DQA2 وجود دارد ولي معتقدند سري دوم، 
 ژن هاي کاذب اند. در لوکوس DP نیز دو س��ري ژن B1/A1 و
 B2/A2 وج��ود دارد. در این لوکوس نیز تنوع و تغییر بیش��تر 
 DP دیده مي ش��ود، به عبارت دیگر انواع آنتي ژن هاي B در ژن
نم��ود تنوع ژن هاي B و وج��ود انواع مختلف زنجیره  هاي β در 
این آنتي ژن ها اس��ت. هنوز اطاع��ات دقیقي در مورد محتواي 

ژنتیکي لوکوس هاي DN و DO در دسترس نیست. )1( 
HLA-IIIآنتي�ژن�هاي�کالس�

در داخ��ل کمپلکس ژني HLA، ژن ه��اي کد کننده چهار 
جزء کمپلمان، یه س��ایتوکاین به نام هاي TNF، لنفوتوکسین 
و لنفوتوکس��ین β و برخي پروتئین هاي ش��وك حرارتي نیز 
 حض��ور دارند که فرآورده این ژن ه��ا را آنتي ژن هاي کاس

 HLA-III مي نامن��د. این آنت��ي ژن ها برخاف محصوالت 
دو کاس قبل��ي آنتي ژن هاي س��طح س��لولي نیس��تند، بلکه 
اجزاء محلول سرمي هستند. ژن هاي این ناحیه نیز مانند سایر 
ژن هاي HLA از پلي مرفیسم و تنوع برخوردار بوده و در هر 
ناحیه ژني ممکن است آلل هاي مختلفي قرار داشته باشد. )1(

HLAویژگي�هاي�آنتي�ژني�و�ژني�
آنت��ي ژن ه��اي HLA را بر مبن��اي ویژگي ه��اي مولکولي و 
تظاهرات آنتي ژنیک به انواع مختلفي نظیر آنتي ژن هاي مشترك یا 
عمومي، آنتي ژن هاي اختصاصي و یا منحصر بفرد و آنتي ژن هاي 

مش��تق طبقه بندي مي کنند. آنتي ژن هایي که بین چندین مولکول 
HLA مش��ترك بوده و با اضافه کردن ش��اخص یا شاخص هایي 
ب��ر روي آن، انواع مولکول HLA، ظاهر مي ش��وند را آنتي ژني 
مشترك یا عموميBW4(1 و BW6( مي گویند. در حالي که آنتي 
ژني که فقط بر روي یک مولکول مشخص HLA یافت مي شود 

را آنتي ژن اختصاصي2 مي  نامند. )1(
ابتدا به نظر مي رسید که آنتي ژن هاي اختصاصي تنها از یک 
ویژگي آنتي ژنیک منحصر بفرد و غیرقابل تفکیک برخوردارند. 
لیکن بررس��ي هاي انجام شده نشان داد که برخي از این آنتي 
 ژن ه��اي اختصاص��ي از مجموع چن��د ویژگ��ي ظریف تر و 
کوچ��ک ت��ري به وج��ود مي آیند. ب��ه عبارت دیگ��ر برخي 
آنتي ژن ه��اي اختصاصي از دو یا چند ش��اخص آنتي ژنتیک 
کوچک تر درست مي شوند که به هر یک از آن ها شاخص هاي 
کوچک مشتق یا جزیي از آنتي ژن اصلي مي گویند. به پیشنهاد 
کمیته علمي س��ازمان بهداش��ت جهاني آنت��ي ژن هاي اصلي 
را در داخ��ل پرانتز و پس از ذکر ش��ماره آنتي ژن مش��تق را 
 ،HLA-B44)12(ذک��ر مي کنن��د. براي مث��ال آنتي ژن ه��اي 
)HLA – B45 )12 نمایانگ��ر آن اس��ت که HLA – B44 و 
HLA – B45 مشتقات آنتي ژن HLA – B12 هستند. )1(

اش��تراك بنی��ات آنتي ژنی��ک )آنتي ژن عموم��ي( در بین 
چن��د آنت��ي ژن اختصاص��ي باع��ث ب��روز پدی��ده واکنش 
متقاطع3مي ش��ود. لذا چنی��ن آنتي ژن های��ي را در یک گروه 
طبقه بندي نموده و تحت عنوان گروه آنتي ژن هاي مش��ابه4 
 و ی��ا با نام اختص��اري CREG معرفي مي کنن��د. گروه هاي

ک��ه   B15/ و17   B5)B5 -CREG( B7)B7 -CREG(  
مشتمل بر تعدادي آنتي ژن اختصاصي هستند از این زمره اند. 

)1(
HLAتوارث�آنتي�ژن�هاي�

در خصوص چگونگي توارث در سیس��تم HLA بایستي 
اشاره نمود که به واسطه ارتباط بسیار نزدیک ژن هاي کمپلکس 
HLA با یکدیگر معموال انتق��ال این ژن ها به صورت همراه 

1- Public Antigen
2- Private Antigen
3- Cross Reaction
4- Cross Reaction group



43
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص-  پاييز 1394- شماره 29

هم و دسته اي )س��ري( صورت مي گیرد. این دسته هاي ژني 
را هالوتیپ1 مي نامن��د. از آنجایي که بروز ژن هاي HLA به 
ص��ورت هم ب��ارز )نه غالب و نه مغلوب( اس��ت و با توجه 
به این که هر ف��ردي واجد دو هالوتیپ )مادري و پدري( از 
ژن هاي HLA اس��ت، ظهور آنتي ژن هاي HLA به صورت 
همراه و هم بارز اتفاق مي افتد. بررس��ي هاي انجام شده نشان 
مي  ده��د که در برخي موارد میزان فراواني برخي س��ري ها و 
مجموعه هاي آنتي ژن هاي HLA بیش از فراواني مستقل هر 
یک به طور جداگانه است. به این همراهي بیش از حد برخي 

ژن ها با یکدیگر، حرکت ترجیحي ژن ها2 مي  گویند. )2(
HLAکاربرد�

الف( پیون��د عضو: مهم ترین کاربرد ای��ن مولکول ها در 
علم پزشکي پیوند اعضا است. این موضوع منحصرا منجر به 
ش��ناخت این مولکول ها ش��د و در حال حاضر نیز مهم ترین 
کارب��رد آن در همی��ن مبح��ث اس��ت. جایي که ب��راي یک 
گیرن��ده عضو به دنبال یک دهنده مناس��ب مي گردیم باید تا 
حد امکان بین دهنده و گیرنده قرابت وجود داش��ته باش��د و 
براي تایی��د این موضوع باید HLA Typing انجام ش��ود 
که مهم ترین آن ها در مورد HLA A,B,DR انجام مي شود. 
یعن��ي حداقل در این 3 مورد باید حداکثر ش��باهت و قرابت 
وجود داش��ته باش��د. هر چقدر HLA  هاي دهنده و گیرنده 
داراي ش��باهت بیشتر باش��د طول عمر پیوند بیشتر است؛ به 
ط��ور کلي هر پیوندي در هر بافتي از بدن توس��ط سیس��تم 
ایمني دفع مي شود حال با توجه به میزان شباهت HLAهاي 
موجود در سطح س��لول هاي عضو پیوندي با سایر اعضا، در 
زمان ماندگاري و حف��ظ پیوند تفاوت هایي به وجود مي آید. 
باالترین میزان ماندگاري پیوند مربوط به دو قلوهاي همسان 
 )Coloning( است اما امروزه با تکنیک هاي همانند سازي
مي توان بافت هایي با MHC خود ش��خص گیرنده کولونیزه 

کرد که 100% این پیوند مورد پذیرش بدن است. )4-6(
ب( ارتباط با بیماري ها: بررس��ي هاي بالیني و مطالعات 
اپیدمیولوژی��ک ارتب��اط وی��ژه اي بی��ن برخ��ي بیماري ها و 
آنتي ژن ه��اي خ��اص HLA نش��ان داده اند. اگ��ر چه هنوز 

ماهیت این ارتباط مش��خص نش��ده، لیکن ب��ه طور کلي این 
چنی��ن تصور مي ش��ود که بروز برخ��ي بیماري ها ب��ا زمینه 
ژنتیکي خاصي ارتباط دارد. در این رابطه مي  توان به فراواني 
باالي HLA-B27 در افراد مبتا به اس��پوندیلیت انکیلوزان، 
HLA-DR3 و HLA-DR4 در دیابت وابسته به انسولین 

و HLA-DR4 در مبتایان به آرتریت روماتوئید اشاره نمود. 
برعک��س، گاهي بین یک HLA خاص و بیماري مش��خص 
یک ارتباط منفي مش��اهده مي شود، بدین معني که در افرادي 
که واجد آن HLA خاص هستند، موارد بروز بیماري نسبت 
به افراد کنترل، کاهش معني داري نش��ان مي دهد. تاکنون در 
مورد توجیه ارتباط )مثبت( آنتي ژن هاي HLA با بیماري ها 
فرضیه هاي مختلفي بیان ش��ده اس��ت. از جمله این فرضیه ها 

مي توان به تئوري هاي زیر اشاره نمود:
مولكول�هاي��HLAدر�نقش�پذیرنده�براي�عوامل�

بیماري�زا
بر اس��اس این فرضیه، مولکول هاي خاصي از آنتي ژن هاي 
HLA به عنوان یک پذیرنده س��لولي براي عوامل بیماري زا 
عمل کرده و در نتیجه بروز بیماري را تس��هیل مي کند )نظیر 

.)HIV براي ویروس CD4 نقش رسپتوري مولکول
عوامل�بیماري�زا�چهره�اي�شبیه�به�مولكول�هاي�

�MHCبه�خود�مي��گیرند
بر اساس این تئوري عامل بیماري از نظر آنتي ژنیک مشابه 
آنت��ي ژن هاي خاص HLA تظاه��ر مي کند. در این صورت 
وق��وع دو پدیده محتمل اس��ت. اول این ک��ه چون آنتي ژن 
بیگانه ش��بیه آنتي ژن هاي خودي بدن اس��ت، بدن علیه خود 
وارد واکنش مي ش��ود، در این حالت بیماري هاي خود ایمن3 
بروز مي کنند. دوم این که ممکن اس��ت به علت این تش��ابه، 
سیس��تم دفاعي در مقابل آنتي ژن سکوت کرده آن را خودي 
قلم��داد نموده و پاس��خ ایمني ایجاد نش��ود. در این صورت 
زمینه براي تهاجم قطعي عامل بیماري زا فراهم مي شود. )3(

IIاختالل�در�عرضه�آنتي�ژن�هاي�کالس�
بر اس��اس این تئ��وري ظهور آنتي ژن ه��اي کاس II در 
سطح سلول هایي که به طور طبیعي فاقد این آنتي ژن هستند، 

1- Halotype
2- Linkage disequilibrium
3- Autoimmune diseases
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ممکن اس��ت باعث بروز بیماري هاي خاصي ش��ود. در این 
حال��ت آنتي ژن ه��اي کاس II )که به ط��ور معمول وظیفه 
عرضه آنت��ي ژن هاي بیگانه به لنفوس��یت هاي T را به عهده 
دارند( مي توانند آنتي ژن هاي طبیعي سطح سلول مزبور را به 
عنوان یک آنتي ژن بیگانه به لنفوس��یت هاي T عرضه نموده 
و باعث بروز پاسخ علیه بافت مزبور شوند. در این خصوص 
مي توان به بیماري گریوز1 اشاره نمود. به نظر محققین در این 
بیماري آنتي ژن هاي کاس HLA-II روي سطح سلول هاي 
تیروئیدي ظاهر ش��ده و باعث بروز پاس��خ علیه رسپتورهاي 
هورمون TSH مي ش��ود. لذا آنتي بادي ضد این رس��پتور در 
بیم��اران تولید و با تاثیر بر روي س��لول، نق��ش هورمون را 
بازي کرده و به واس��طه تحریک مداوم، باعث پرکاري عضو 
 و ب��روز بیماري گری��وز مي گردد. محققین توانس��ته اند بین
 HLA-DR3 و ای��ن بیماري ارتباط معني داري را نش��ان 
 دهن��د. عاوه ب��ر این در خصوص توجیه عل��ل ارتباط آنتي 
ژن ه��اي HLA با بیماري ها تئوري ه��اي دیگري نیز مطرح 

است. )1(
عاوه بر این در س��ال هاي اخیر وجود ارتباط مس��تحکم 
بین بیماري هاي میکروبي و آنتي ژن هاي HLA نیز به اثبات 

رسیده است. 
در مطالعه انجام ش��ده در س��ال 1981، بر روي 115 بیمار 
مبتا به کراتیت هرپس��ي راجعه و 123 نمونه سالم به عنوان 
کنت��رل توزیع آنتي ژن هاي HLA-A، B، C را مورد مطالعه 
قرار دادند. نتایج این پژوهش نش��ان داد HLA-A3 به طور 
معني داري )p <0.042( با ش��انس ابتا به ویروس هرپس 

مرتبط است. )7(
 HTLV-1 در مطالع��ه دیگري ارتباط بین ابتا به ویروس
و آنتي ژن هاي HLA-DR را بررس��ي کردند. نتایج نش��ان 
داد که HLA-DR1 به  عنوان یک فاکتور خطر س��از مطرح 
است و وجود این آنتي  ژن در هر فردي مي  تواند شانس ابتا 
ب��ه HAM/TSP در اثر وی��روس HTLV-1 را به میزان 
4/4 برابر نس��بت به افرادي که فاقد این بین مولکول هستند 
افزایش دهد. در مقاب��ل HLA-DR3 به  عنوان یک فاکتور 
محافظ��ت  کننده مطرح اس��ت و وجود ای��ن آنتي  ژن در هر 

فردي مي تواند ش��انس ابتا را به میزان 5/8 برابر نس��بت به 
افرادي که فاقد این آنتي  ژن هستند کاهش دهد. )8(

ارتب��اط بین ش��یوع عفونت هاي حاد ویروس��ي تب دانگ 
)DF( و ت��ب خونریزي دان��گ )DHF( و فراواني آلل هاي 
HLA-A و HLA-B در 263 بیمار تایلندي، در مطالعه اي 
در سال 2002 مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد آنتي 
ژن HLA-B 51 با توسعه DHF و HLA-B52 با توسعه 

DF در بیماران مبتا به عفونت هاي ثانویه همراه بود. )9(
 HLA-A، در سال 2014 مطالعه اي در زمینه بررسي ارتباط
HLA-B و HLA-C با ش��یوع HSV-1 و HSV-2 در 
اسپانیا انجام ش��د. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، به 
نظر مي رس��د ش��یوع باالي ابتا به این عفونت هاي ویروسي 
 HLA-A24، HLA-B27، ب��ا فراواني ب��االي آلل ه��اي
HLA-B53 و HLA-B58 در ارتب��اط باش��د. در مقابل، 
 آل��ل HLA-B44 ب��ا احتم��ال کاه��ش ابت��ا ب��ه عفونت

 HSV1 -2 در ارتباط است. )10(
مطالع��ات زیادي نیز وجود دارند ک��ه ارتباط آنتي ژن هاي 
خ��اص HLA را ب��ا برخي بیماري ها مانند س��ندرم بهجت، 
 ،HTLV ،ایدز ،)MS( میاستني گراویس، اس��کلروز متعدد
ماالریا، لیشمانیا، توکسوپاسما به اثبات رسانده اند. )11-17(
 HLA ج( مطالعات جمعیت شناختي: از دیگر کاربردها
در مطالع��ات جمعیت ش��ناختي مي باش��د ک��ه در حقیقت 
 HLA ش��ناخت این ک��ه، یک جمعی��ت داراي چن��د نوع
مش��ترك هستند بسیار مهم است. البته این نوع شناخت، هم 
در جهت کمک به بشر و هم در جهت تخریب بشر مي تواند 

استفاده شود.
در مطالع��ات جمعیت ش��ناختي با اندازه گیري گس��ترش 
ی��ک HLA در بین یک جمعیت خ��اص با ایجاد یک بانک 
حفاظت ش��ده جهت محافظت از ژن این افراد تحت نظارت 
س��ازمان جهاني بهداش��ت، مي توان به سادگي مشخص کرد 
که چه نوع بیماري ش��ایع بین این افراد اس��ت، چه اقدامات 
پیش��گیرانه اي مي توان انجام داد، شجره یک فرد به کدام قوم 
یا مذهب بر مي گردد و از این دس��ت مطالعات بر جمعیت ها 

انجام دهند. )4-6(

1-  Graves disease
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نتیجه�گیري
  پژوهش ها نش��ان داده اند که وجود برخي از لوکوس هاي 
خاص HLA، فرد را نسبت به تعدادي از بیماري ها مقاوم تر 
و یا حس��اس ت��ر از افراد دیگر همان گون��ه مي کند و ارتباط 
آلل هاي خاص HLA با حساسیت یا مقاومت به یک بیماري 
مي توان��د در تولید و توس��عه داروها یا واکس��ن هاي موثر بر 
پای��ه اپي توپ کم��ک کند. همچنین شناس��ایي جمعیت هاي 
در مع��رض خطر باال و ی��ا مقاوم به بیماري ه��ا نیز مي تواند 

 HLA از دیگر مزیت هاي شناس��ایي ارتباط آلل هاي مختلف
ب��ا بیماري هاي مختلف باش��د که به طور کل��ي، مي تواند در 
تش��خیص، برنامه ریزي و پیش��گیري موثر و راهبردي باشد. 
همچنین یافتن اهداکننده س��ازگار در مراکز مغز اس��تخوان و 
استفاده از روش هاي مولکولي با سطح تفکیک متوسط یا باال 
در مراکز اهداي مغز استخوان موجب تعیین دقیق تر و کاهش 
س��ازگاري بین دهنده و گیرنده پیوند و در نتیجه بهتر ش��دن 

عواقب کلینیکي پیوند خواهد شد.
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از�میان�بیماران�شناسایي�شده�مبتال�به�سل�با�نمونه�هاي�
�خلط،��50درصد�در�مراحل�عفونت�زایي�شدید�

)فازهاي�شدت�بیماري��3و�4(�تشخیص�داده�شده�اند

خالصه�
دست یافتن به پاسخ پرسشي که بیماران مبتا به سل ریوي 
در چه مرحله اي از ش��دت بیماري، شناسایي و تشخیص داده 
مي شوند منجر به انجام مطالعه اي گردید. به نظر مي رسد با این 
بررس��ي مي توان به نتایج حائز اهمیتي از جمله سنجش میزان 
موفقی��ت و یا عدم موفقیت پروژه هاي بیماریابي و شناس��ایي 
راه هاي انتقال و ش��یوع بیماري س��ل در جامعه دس��ت یافت. 
در ای��ن مطالعه بر روي نمونه هاي خل��ط 1046 بیمار از نقاط 
مختلف تهران ب��زرگ از مراکز دولتي و خصوصي و همچنین 
نمونه های��ي که از شهرس��تان ها به آزمایش��گاه ظریفي ارجاع 
گردیده بودند آزمایش هاي تشخیص سل شامل اسمیر مستقیم 
)دید میکروسکوپي( به روش رنگ آمیزي زیل نلسون و کشت 
بر روي محیط هاي کش��ت لونشتاین جانسون به عمل آمد. که 

نتایج به شرح زیر می باشد:
1- بیماران با مجموع نمونه های خلط یک و س��ه نوبته که 
نتایج آزمایش های اسمیرمس��تقیم و کش��ت آنها از نظر باسیل 
های اسیدفست مثبت تشخیص داده شده اند، 92بیمار) %8/8 (.

2- بیماران با مجموع نمونه های خلط یک و س��ه نوبته که 
نتایج آزمایش های فقط اسمیرمس��تقیم آنها از نظر باسیل های 
اسیدفست، مثبت تشخیص داده شده اند، 76بیمار) %7/3 ( 

بوده اند.

نمودار و جدول مقایسه ای نتایج آزمایش های 
اسمیرمستقیم و کشت نمونه های خلط 1 و 3 نوبته بیماران:

*درصد شناسایی بیماران مبتال  به سل ریوی در نمونه خلط 
سه نوبته بیش از 2 برابر نمونه های خلط یك نوبته می باشد.

 عزيزاله رضائي 
کارشناس آزمايشگاه

 دکتر غالمحسن شايسته اعلم 
متخصص علوم آزمايشگاهي و باليني

 مصطفي قلمي
کارشناس علوم آزمايشگاهي 

www.zarifilab.com

zarifi_lab@yahoo.com
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از آنجا که جهت شناسایی درجه شدت بیماری، نتایج 
آزمایش های اس��میر مستقیم کاربرد دارد، نتایج مذکور 
م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به ش��رح زیر ارائه 

می گردد: 
*14 درصد از بیماران مبتال به سل در مرحله نخست 
بیماری)با مش��اهده کمتر از 10 باس��یل در الم(، *36 
درصد در فاز 2 ش��دت بیماری)1+(،* 21 درصد در 
فاز 3 ش��دت بیماری)2+( و 29 درص��د نیز در فاز 4 
شدت بیماری)با 3+( شناسایی و تشخیص داده شدند. 
نتایج بدس��ت آمده حاکی از آن است که متأسفانه 50 
درصد)21% + 29%( از بیماران مبتال به س��ل ریوی 
در مراح��ل عفونت زایی ش��دید 3 و 4، شناس��ایی و 

تشخیص داده شده اند.
کلم��ات کلی��دي: تش��خیص س��ل، ش��دت بیماري، 

اسمیرمستقیم، کشت، عفونت زایي
مقدمه�

بیم��اري س��ل، بیماري مهل��ک و خطرناکي اس��ت که 
متاس��فانه با گذش��ت چن��د دهه، گس��ترش آن در جهان 
مخصوصا در کش��ور هاي در حال توس��عه، همچنان مهار 
نش��ده اس��ت. متاس��فانه کش��ور ما به علت همسایگي با 
کش��ور هاي داراي شیوع باالي س��ل، موقعیت به مراتب 
دش��وارتري نسبت به سایر کش��ورها دارد. به همین دلیل 
نیازمند برنامه ریزي ها و سیاس��تگذاري هاي اس��تراتژیک 
دقیق و پایدار در راستاي کاهش شیوع این بیماري مهلک 
مي باش��د. در ای��ن خصوص همراه��ي و همگامي بخش 
خصوص��ي مخصوص��ا" واحدهاي آزمایش��گاهي بخش 
خصوصي با س��ازمان هاي دولتي بس��یار ضروري و تاثیر 
گذار مي باشد. ضرورت جلب مشارکت بخش خصوصي 
توس��ط دولت ها، همواره مورد توصیه س��ازمان بهداشت 
جهاني بوده اس��ت. ولي متاس��فانه در کش��ور ما با وجود 
ظرفیت ها و پتانس��یل هاي کمي و کیفي موجود در بخش 
خصوصي، هنوز اقدامات قابل توجهي در به کار گیري از 

این ظرفیت ها، صورت نگرفته است. 
در سیاس��تگذاري هاي کنترل و مبارزه با معضل بیماري 
س��ل توجه به چند نکته مهم و اساس��ي حائز اهمیت مي 

باشد. 

نکت��ه اول این که خط مقدم جبه��ه درگیري با بیماري 
یعن��ي پزش��کان، مخصوصا پزش��کان عمومي ب��ا توجه 
ب��ه اهمیت کنت��رل و مبارزه با این بیماري مي بایس��ت به 
محض مشاهده عایم بیماري، حتي عایم بیماري داراي 
همپوش��اني با سایر بیماري ها، به موقع تکلیف بیمار را از 
نظ��ر این بیماري مهم، قبل از رس��یدن به مراحل عفونت 
زایي ش��دید با درخواس��ت 2 یا 3 نمونه خلط که حداقل 
هزین��ه را به همراه دارد، مش��خص نمایند. متأس��فانه در 
مراجعه به اس��ناد 46000 بیمار ارجاع شده و نیز مطالعه 
فرم هاي مشخصات  تکمیلي 4200 بیمار شناسایي شده 
مبتال به س��ل در آزمایشگاه ظریفي، مشاهده مي گردد که 
اکثر قریب به اتفاق این بیماران توسط پزشکان متخصص 
عفوني یا ریه ارج��اع گردیده اند، در حالي که تعداد قابل 
توجهي از بیماران مبتا به سل در تکمیل فرم مشخصات 
اعام نموده اند که قبل از مراجعه به پزش��کان متخصص 
ریه و عفوني، به س��ایر پزشکان از جمله پزشکان عمومي 
مراجعه نموده اند اما متأس��فانه درخواست انجام آزمایش 

تشخیص سل توسط آنان صورت نپذیرفته است. 
نکته دوم این که کلیدي ترین حلقه زنجیره تشخیص 
و درم��ان، یعن��ي آزمایش��گاه هاي مایکوباکتریولوژي، 
تجرب��ه و تبحر الزم در شناس��ایي بیماران مبتا به س��ل 
در مراحل اولیه بیماري را داش��ته باش��ند، زیرا پیش��رفت 
بیماري و تاخیر در تشخیص سبب خواهد شد تا بیماران 
به فازهاي ش��دید عفونت زایي انتق��ال بیماري به دیگران 
ق��رار گیرند. پژوهش ها نش��ان داده اند ک��ه افراد مبتا به 
س��ل قبل از تش��خیص و درمان مي توانند 10 الي 15 نفر 
از اطرافیان خود را آلوده س��ازند. بنابراین ضرورت دارد 
سطح توانمندي آزمایشگاه هاي مایکوباکتریولوژي ارتقاء 
یابد. براي تحقق این ه��دف به چند راهکار مفید و موثر 

اشاره مي گردد.
1- نظارت مس��تمر بر س��طح کیفي و نتای��ج عملکرد 
آزمایشگاه ها )دولتي و خصوصي( تا رسیدن به توانمندي 
و تبحر مورد نیاز در ارائه نتایج صحیح و واقعي آزمایش ها 

به بیماران.
2- برگزاري دوره هاي آموزش��ي منظ��م براي کارکنان 
و بازبین��ي دوره اي الم ه��اي اس��میر مس��تقیم عملک��رد 
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آزمایش��گاه هاي مایکوباکتریولوژي توسط آزمایشگاه هاي 
مرجع صاحیت دار. 

3- بر ضرورت جایگزین کردن برنامه هاي کنترل کیفي 
خارجي ناکارآمد فعلي با برنامه هاي کنترل کیفي خارجي 

موثر  و مفید تر تاکید دارد.
شرح�موضوع�مورد�مطالعه

در طي مدت یک سال، در کنار انواع نمونه هاي ارجاع 
شده بیماران مشکوك به سل از مراکز دولتي و خصوصي، 
ب��ر روي نمونه هاي فقط خلط 1046 بیمار، آزمایش هاي 

تش��خیص س��ل به عمل آمد، که پس از انجام آزمایش اولیه 
اس��میر مستقیم، در الم هاي میکروسکوپي76 بیمار )7/3%( از 
آن ها، باس��یل هاي اسید فست مش��اهده و گزارش گردید. از 
میان بیماران شناسایي شده فوق متاسفانه  50%  از آن ها در 

فاز عفونت زایي شدید قرار داشتند.
جدول زیر درصدهاي اسمیر اسید فست مثبت خلط بیماران 
شناس��ایي ش��ده، در مراحل مختلف ش��دت بیماري )فراواني 
باس��یل هاي اسید فس��ت در الم هاي میکروس��کوپي( را نشان 

مي دهد.

همانطوري که در جدول مراحل چهار گانه تش��خیص 
آزمایشگاهي اس��میر مستقیم مش��اهده مي شود، بیماري 
14% از بیم��اران مبتال به س��ل ری��وي، در مراحل اولیه 
بیماري )با رویت کمتر از 9 باس��یل اس��ید فست در الم 
میکروسکوپي(، تشخیص داده ش��ده است. اما متاسفانه 
بیماري50% )29%+ 21%(   از بیماران شناس��ایي ش��ده 
مبتال به س��ل نیز در مراحل عفونت زایي شدید )مراحل 

شدت بیماري 3 و 4(، تشخیص داده شده است.
مزید اس��تحضار اس��ت با انجام آزمایش اسمیر مستقیم 
بر روي نمونه هاي مش��کوك به س��ل مي توان درجه شدت 
بیماري سل را با مشاهده تعداد میکروب هاي سل به وسیله 
میکروسکوپ، در 100 میدان میکروسکوپي بر روي الم هاي 

رنگ آمیزي شده، مشخص نمود.
 ح��ال به چن��د عامل احتمال��ی تاثیرگ��ذار در تاخیر 

تشخیص بیماری سل اشاره می گردد:
1- تاخیر مراجعه از طرف بیمار به پزشک

2- عدم تش��خیص بموقع) مراحل اولیه (بیماری توسط 
بعضی از پزش��کان و در نتیجه عدم ارج��اع به موقع آن ها 
براي انجام آزمایش هاي تش��خیص بیماري س��ل به مراکز 

آزمایشگاهي مایکوباکتریولوژي
3- ع��دم اطاع پزش��کان، مخصوصا پزش��کان عمومي 
از وج��ود مراک��ز آزمایش��گاهي مایکوباکتریولوژي جهت 
انج��ام کام��ل تش��خیص آزمایش��گاهي بیماري س��ل در 
بخش خصوصي. )این درحالي اس��ت که در س��طح تهران 
ب��زرگ تعداد قاب��ل توجه��ي از بیماران مبتا به س��ل در 
مراکز آزمایش��گاهي مایکوباکتریولوژي بخش خصوصي، 

تشخیص داده مي شوند(.
 4- دریاف��ت نتای��ج آزمایش ه��اي اس��میر منفي کاذب

 )False Negative( که منجر به تاخیر و نهایتا” پیشرفت 
بیماري سل شده باشد.

5- عدم موفقیت آزمایش��گاه ها در ارائه نتایج تشخیص 
آزمایش��گاهي بیماري سل در حد میزان و معیارهاي مورد 

انتظار.
 در این رابطه اش��اره مي ش��ود که براس��اس معیارهاي 
اعام ش��ده در کتب اس��اتید صاحب نظر و پژوهش هاي 
انجام شده، نس��بت بیماران شناسایي ش��ده اسمیر مثبت 
اسید فس��ت در کش��ور هاي در حال توس��عه، 5 درصد 
بیماران ارجاع ش��ده مي باش��د، بنابراین دس��ت یافتن به 

مراحل شدت 
بیماري

تعداد باسیل هاي مشاهده
شده در الم هاي اسمیر مستقیم

تعداد بیماران شناسایي شده 
اسمیر مثبت نمونه خلط در 

مراحل مختلف

نسبت بیماران اسمیر مثبت خلط در 
مراحل مختلف از شدت بیماري به کل 

بیماران اسمیر مثبت خلط )درصد(

نسبت بیماران اسمیر مثبت خلط در 
مراحل مختلف از شدت بیماري به کل 

مراجعین با نمونه هاي خلط )درصد(
1%14%911-1 باسیل در 100 میدان میکروسکوپي1

2/6%36%9927-10 باسیل در 100 میدان میکروسکوپي)+(2

1/5%21%1016-1 باسیل در هر میدان میکروسکوپي)++(3

2/1%29%22 10> باسیل در هر میدان میکروسکوپي )+++(4
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نتایج درصد پایین تر از معیار فوق از طرف آزمایشگاه های 
مایکوباکتریولوژی متأسفانه موید از دست رفتن تشخیص 
و شناس��ایی تع��دادی از بیماران مبتال به س��ل در جامعه 

خواهد بود.
6- فقدان تجربه و مهارت الزم در دید میکروسکوپي آزمایش 
اس��میر مس��تقیم در آزمایش��گاه هاي مایکوباکتریولوژي جهت 
شناس��ایي بیماران مبتا به س��ل در مراحل اولیه ابتا به سل )با 

دیدن تعداد باسیل هاي اسید- فست کمتر از 9 باسیل در الم(.

به نظر می رس��د از موارد احتمال��ی فوق و یا بعبارت 
دیگر عوامل تأخیر در تش��خیص بموقع بیماری س��ل، 
م��وارد4 ، 5 و 6 مرب��وط به عملکرد آزمایش��گاه های 
مایکوباکتریولوژی می باش��ند. در این رابطه از ارجاع 
دهندگان نمونه ها از جمله پزش��کان و آزمایشگاه هاي 
ارجاع دهنده انتظار مي رود که به مطالعه دقیق س��طح 
کیف��ي نتایج عملکرد آزمایش��گاه هاي ارجاع )همکار( 
به خصوص در زمینه اس��میر مستقیم و کشت بپردازند 
و ب��ا در نظر گرفت��ن مس��تندات معیاره��اي ارزیابي 
س��طح کیفي عملک��رد آن ها، در انتخاب آزمایش��گاه 
مایکوباکتریولوژي همکار، مسئوالنه اقدام نمایند زیرا 
در غیر این صورت در تبعات و عواقب احتمالي فاجعه 
بار جاني و مالي ناشي از ارائه نتایج آزمایش هاي غلط 

و کاذب مسئول خواهند بود.

جهت ش��ناخت عوامل تاثیر گذار در تاخیر تشخیص سل، 
با تعداد زی��ادي از بیماران مورد مطالعه و نیز همراهان آن ها، 
پس از انجام گفتگوهایي، براي هر کدام پرسش��نامه اي تکمیل 
گردی��د. در ضمن س��وال و ج��واب ها، اکثر بیم��اران اظهار 
مي داش��تند قبل از این ک��ه بیماري آن ها ب��ه وضعیت حاد و 

پیشرفته برسد، هر کدام به چندین پزشک مراجعه نموده اند. 
در تایید اظهارات بیماران مش��اهده گردید که اکثر بیماران 
تنها با درخواس��ت آزمایش پزشکان متخصص ریه یا عفوني 
به آزمایشگاه مراجعه نموده اند. همچنین با بررسي درخواست 
آزمایش ها نیز مشاهده مي گردد که به ندرت شاهد در خواست 
انجام آزمایش هاي تشخیص سل از طرف پزشکان عمومي و 

سایر پزشکان بوده ایم.
بنابراین نتیجه گیری می شود که: 

چنانچه پزشکان محترم با مشاهده عالئم بالینی بیماران 
مشکوك به سل، جهت جلوگیري از پیشرفت و انتشار 
بیماري، به موقع اقدام به درخواست انجام آزمایش هاي 
تش��خیص س��ل مخصوصا آزمایش اس��میر مستقیم بر 
روي 2 ی��ا 3 نمونه خل��ط کنند، در واق��ع با کمترین 
هزینه تشخیصي ممکن، قبل از این که بیماري آن ها به 
مرحله حاد و پیشرفته اي برسد، وضعیت بیماري مسري 
و پر هزینه سل آن ها روشن خواهد شد. همانطوري که 
اس��تحضار دارید، در فرآیند تش��خیص قطعي بیماري 
سل نقش آزمایشگاه های مایکوباکتریولوژی بسیار مهم 

و تعیین کننده مي باشد.

مجددا الزم به ذکر است که تاخیر در تشخیص بیماري سل 
ب��ا افزایش مرگ و میر و نیز خطر انتش��ار و انتقال بیماري به 
س��ایرین همراه خواهد بود. همچنین هم اکنون سل مقاوم به 
درمان عاوه بر مش��کل بهداش��تي به معضل اقتصادي در دنیا 

تبدیل شده است. 
به امید تالش و توجه بیشتر در جهت جلوگیري از شیوع 
و انتش��ار بیماري مسري و مهلك سل در جهت رسیدن به 

اهداف سالمت جامعه. 
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گواهي کنترل کیفي خارجي آنتي بیوگرام خط اول ضد سل نمونه هاي ارسالي از آزمایشگاه فرا ملي سوئد در سال 2014
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مروري�به�ساختار�ویروالنس�باسیلوس�سرئوس

چكیده
باسیلوس سرئوس باکتري گرم مثبت و اسپورزایي است 
که به عنوان عامل مس��مومیت در مواد غذایي شناخته شده 
است. بسیاري از س��ویه هاي این باکتري باعث مسمومیت 
غذایي از نوع اس��هالي و اس��تفراغي مي شوند. بیماري هاي 
 ،HBLنوع اسهالي توس��ط انتروتوکس��ین هاي همولیزین
غیر همولیتیک NHE و سیتوتوکس��ینK ایجاد مي شوند. 
باسیلوس سرئوس حاوي اسپور مي باشد بنابراین مي تواند 
شرایط نامناسب محیطي از جمله دما و کمبود ماده غذایي 

را تحمل نماید.
کلید واژه: مسمومیت غذایي، توکسین ها، باسیلوس سرئوس

مقدمه
باسیلوس س��رئوس باکتري گرم مثبت، متحرك، هوازي 
اختیاري، داراي اس��پور و اندازه آن در فرم رویشي یک تا 
دو میکرومتر در برخي موارد س��ه تا پنج میکرومتر اس��ت. 
اس��پور هاي بیضوي ش��کل در موقعیت مرکزي یا نزدیک 
مرکزي بدون تورم در اس��پورانژیوم قرار دارد. این باکتري 
متحرك، داراي فاژل ه��اي پیراموني، هوازي- بي هوازي 
اختیاري با س��لول هاي رویش��ي بزرگ اس��ت. باسیلوس 
س��رئوس اکثرا ب��ه صورت زنجیره اي و ب��ا یک میکرومتر 
عرض مي باش��د. ب��ا وجود این که باس��یلوس س��رئوس 
مي تواند چرخه زندگي کاما س��اپروفیتي داش��ته باشد اما 
این ارگانیس��م به عنوان بیماري زاي فرصت طلب انساني 

نیز رفتار مي کند )3(.
باس��یلوس س��رئوس در گیاهان و مواد غذایي مي تواند 
رش��د کند، همچنین س��ازگاري خوبي براي رشد دوره اي 
در حش��رات و پس��تانداران دارد البته برخي از سویه هاي 
با س��یلوس س��رئوس از طریق غذا منتقل نمي ش��وند. این 
باکت��ري در مدفوع افراد س��الم به می��زان 14 تا 15 درصد 
حض��ور دارد و غالب��ا از محصوالت لبن��ي از جمله پنیر و 
شیر ایزوله مي شود )2و3(. باسیلوس سرئوس توکسین هاي 
زی��ادي تولید مي کند که غالبا دو نوع از این توکس��ین ها با 
مس��مومیت هاي غذایي در ارتباط هستند: 1( انتروتوکسین 
اس��هالي ناپای��دار در برابر گرما که هنگام گرم ش��دن غذا 
تخریب مي شود 2( توکسین استفراغي پایدار در برابر گرما 
که با گرم ش��دن غذا غیر فعال نمي شود. انتروتوکسین هاي 
ناپای��دار در برابر گرم��ا از طریق مواد غذای��ي خام منتقل 

مي شوند )1و7(.
ش��یوع بیماري هاي غذایي در س��ال هاي اخیر علي رغم 
پیشرفت در سطح بهداشت، افزایش یافته است. آلودگي هاي 
آبي و غذایي مهمي باعث ش��یوع بیماري و مرگ و میر در 
دنیا مي ش��وند. دلیل این افزایش ممکن اس��ت آلودگي در 
تولی��دات غذایي جهاني و تغیی��رات در تکنولوژي صنایع 
غذایي در کشور هاي صنعتي باشد )8(. باسیلوس سرئوس 
90 درصد از باکتري هاي خاك را تش��کیل مي دهد. اسپور 
باسیلوس سرئوس به راحتي مي تواند خشکي زیاد و دماي 
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باالي پاستوریزاس��یون را تحمل کند و وقتي در دماي اتاق 
قرار مي گیرد جوانه زده و رش��د مي کند. در نتیجه در تهیه 
پنیر محیطي مناسب براي جوانه زني اسپور، رشد ارگانیسم 
و تولید توکسین ایجاد مي ش��ود و باعث آلودگي پنیرهاي 

پاستوریزه و محلي مي شود )4و5(.
از  متف��اوت  ن��وع  دو  مس��ئول  س��رئوس  باس��یلوس 
مس��مومیت هاي غذایي است: اسهالي و استفراغي. بیماري 
اس��هالي داري دوره کمون16-8 س��اعت است و درد هاي 
ش��کمي و اس��هال مش��خص ایجاد مي ش��ود. این بیماري 
توس��ط انتروتوکسین ها ایجاد مي ش��ود که در طي رشد و 
رویش باسیلوس سرئوس در روده کوچک ایجاد مي شود. 
نوع دیگر بیماري، اس��تفراغي است که داراي دوره کمون 
5-0/5 س��اعت مي باش��د و ب��ا حال��ت تهوع و اس��تفراغ 
مش��خص و توس��ط توکسین اس��تفراغي ایجاد شده که به 
وس��یله سلول هاي رویشي در غذا تولید مي شود. دوز موثر 
براي مسمومیت غذایي باسیلوس سرئوس ممکن است از 
108-105 س��لول یا اس��پور در گرم متغیر باشد. از این رو 

غذاهاي داراي بیش از 4 10 باس��یلوس س��رئوس در گرم 
براي مصرف کننده غیرقابل استفاده است )9(. در سال هاي 
اخی��ر افزایش نگ��ران کنن��ده اي از عفونت ه��اي روده اي 
مرب��وط به این باکتري در افراد دیده ش��ده اس��ت. اغلب، 
این عفونت ها در بیماران داراي نقص سیستم ایمني وجود 
دارند. عفونت هاي روده اي این باکتري شامل اندوفتالمیت، 
باکتریمي، س��پتي س��مي، اندوکاردیت، پنو موني، مننژیت، 

گاستریت و عفونت هاي پوستي مي باشند )1و7و12(.
باسیلوس

جن��س باس��یلوس در س��ال 1872 با گونه باس��یلوس 
سوبتیلیس به ثبت رس��ید. گونه باسیلوس سرئوس حدود 
15 سال بعد شناخته شده یعني اولین بار در سال 1887 از 
هواي طویله گاو به وسیله فرانک لند جدا سازي شد )10(. 
در نوشته هاي اروپایي قبل از سال 1950 چندین گزارش از 
س��موم غذایي مربوط به جنس باسیلوس دیده شده است. 
در طول این مدت تعدادي از گونه هاي باسیلوس آنتراسیس 
از ان��واع مختلف عفونت ه��اي غیر روده اي– گوارش��ي 
جداس��ازي شده بود. به خصوص در سال هاي اخیر، اسناد 
و مدارکي مبني بر افزایش تعداد و نقش باسیلوس سرئوس 

در مسمومیت هاي غذایي ارائه شده است )11(.
جنس باس��یلوس گروه��ي ب��زرگ و متن��وع از خانواده 
باسیاس��ه اس��ت که داراي باس��یل هاي گرم مثب��ت بزرگي 
هس��تند که هوازي- بي هوازي اختیاري بوده و توانایي تولید 
اندوس��پور را دارند. فقط یکي از گونه هاي این جنس، گونه 
باسیلوس آنتراسیس عامل بیماري در انسان و حیوانات است. 
گونه هاي دیگري از این جنس وجود دارند که به طور وسیع 
در غذا، خ��اك مرطوب، آب و نمونه هاي گرد و خاك یافت 
مي ش��وند و از خصوصیات متمایز کننده اعضاي این جنس 
توانایي آن ها به بقاء در ش��رایط نامس��اعد است. باسیلوس ها 
از نظر غذایي س��خت رشد نمي باشند و تنها به منبع کربن و 
نیتروژن همراه ب��ا نمک هاي معدني نیاز دارند. این باکتري ها 
قادرند براي مدت هاي طوالني به صورت اسپور در خاك باقي 
بمانند )12(. بر خاف اغل��ب جنس هاي باکتریایي، یکي از 
خصوصیات منحصر به فرد این جنس، محدوده بسیار وسیع 
 گوانی��ن و س��یتوزن مولک��ول DNA در گونه هاي متفاوت
 )62-32 درص��د مول( مي باش��د. این ویژگي نش��ان دهنده 
ناهمگوني بسیار شدید ارگانیسم درون جنس مي باشد )13(.

باسیلوس�سرئوس
این باکتري باسیل گرم مثبت، با اندازه 4-3 ×1میکرومتر 
اسپوردار و هوازي- بي هوازي اختیاري از خانواده باسیاسه 
است. این باکتري متحرك، همولیتیک فعال، کاتاالز مثبت، 
مقاوم به پني س��یلین، مانیتول منفي، فاقد رش��د ریزوئید و 
حاوي سیستم فسفو لیپازي )لسیتیناز(، و مزوفیل مي باشد. 
دماي مناس��ب رشد این باکتري 30 تا 35 درجه سلسیوس 
اس��ت. pH مناسب براي رشد آن 4/9 تا 9/3 است. گروه 
باسیلوس س��رئوس به عنوان عامل مس��مومیت غذایي از 
جنس باس��یلوس ها شناسایي ش��ده اند. این گروه شامل 6 
گونه متفاوت و مش��ابه هم زیر است: باسیلوس سرئوس، 
باسیلوس آنتراسیس، باسیلوس میکوئیدز، باسیلوس سودو 
میکوئیدز، باسیلوس تورنجینسیس و باسیلوس وین استفان 
س��یس. از بین این باکتري ها، باس��یلوس س��رئوس بیشتر 
از دیگر باکتري هاي این گروه مس��ئول بیماري هاي ناش��ي 
از غذا مي باش��د. اخیرا یک پاتوژن جدید به نام باسیلوس 
نئوس��رئوس هم بر اس��اس بررس��ي هاي توالي یابي ژن و 

درصد سیتوزین و گوانین در این قرار گرفته است )17(.
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این باکتري در طبیعت به طور گسترده اي پراکنده است. 
باس��یلوس س��رئوس تا دماي 48 درجه سلسیوس قادر به 
رشد بوده و در دماي پایین تر از 7 درجه سلسیوس نیز رشد 
مي کند. دماي مناس��ب رشد آن 30 تا 35 درجه سلسیوس 
اس��ت. باسیلوس سرئوس به 3 اس��ید آمینه ترئونین، والین 
و لوس��ین نیاز دارد که این اس��ید آمینه ها فاکتور هاي رشد 

هستند، اما به ویتامین ها نیازمند نیست )18(.
بعضي س��ویه هاي باسیلوس س��رئوس براي انسان مضر 
هس��تند و مي توانن��د یکي از علل مس��مومیت هاي غذایي 
باش��ند، در حالي که س��ویه هاي دیگ��ر مي توانند به عنوان 
پروبیوتی��ک، براي حیوانات مفید واقع ش��وند. این باکتري 
انتروتوکس��ین، همولیزین و لس��یتیناز C ترشح مي کند که 
در بیم��اري زای��ي و تش��خیص آن مهم اس��ت )18، 19(. 
مقایس��ه 16srRNA نشان مي دهد که باسیلوس سرئوس 
بیشتر با باسیلوس آنتراسیس، عامل آنتراسیس )سیاه زخم( 
و باسیلوس تورنجینس��یس، پاتوژن حشرات ارتباط دارد. 
اگر چه این باسیلوس ها خصوصیات مشابهي دارند ولي از 
باس��یلوس سرئوس قابل تشخیص هستند و این اختافات 

در جدول زیر ذکر شده اند )22(.
طبقه�بندي�باسیلوس�سرئوس

گروه باس��یلوس س��رئوس ش��امل 3 باکتري مختلف بر 
:)23sRNA, 16srRNA( اساس

Bacillus thuringiensi
Bacillus . mycoides
Bacillus anthracis

و بعد ها دو باکتري در این گروه قرار داده ش��د که س��رما را 
تحمل کرده تحت عنوان باسیلوس پسودو میکوئیدز و باسیلوس 

وین استفان سیس در این گروه قرار گرفته است )22(.
باس��یلوس سرئوس در حال حاضر از لحاظ تاکسونومي 

به شرح زیر مي باشد:
Domain: Bacteria
Phylum: Firmicutes
Class: Bacilli
Order: Bacillales
Family: bacillaceae
Genus: Bacillus

خان��واده باس��یلوس ک��ه م��ورد توج��ه بس��یاري از 
میکروبیولوژیس��ت ها ب��ود، بعد از 107 س��ال تاش و 
کوش��ش در نهایت توسط فیشر در سال 1895 رده بندي 
ش��د )23(. در س��ال 1835 ویبرو س��وبتلیس توس��ط 
ارنبرگ جزء اولین باکتري هایي بود که شناس��ایي ش��د 
و کن در س��ال 1872 آن را به باس��یلوس س��وبتیلیس 
تغییر نام داد )24(. باس��یلوس س��رئوس 15 س��ال بعد 
از کش��ف باسیلوس س��وبتلیس، در سال 1887 در یک 
گاوداري توسط فرانکند جدا شد. در اروپا تا قبل از سال 
1950 تعداد زیادي از مس��مومیت هاي غذایي منسوب 
ب��ه باس��یلوس ها وجود داش��ت. از اوایل س��ال 1950 
گزارش های��ي در مورد باس��یلوس س��رئوس، به عنوان 
ارگانیس��م آلوده کننده غ��ذا افزایش یافت. باس��یلوس 
سرئوس در سال 1969 از بیمار مرده مبتا به ذات الریه، 
از نمونه خون و مایع پرده جنب جدا شد )25(. گوردن 
و همکارانش در س��ال 1981 بسیاري از روش هاي مهم 
تشخیصي با س��یلوس ها را طبقه بندي شده ارائه دادند. 
طبقه بندي ارائه شده روش سریعي بود، چون بر حسب 
دو خصوصیت رشد هوازي و تشکیل اسپور انجام شده 
ب��ود )26(. رده بندي با تن��وع ظاهري و با خصوصیات 
فنوتیپ��ي )اندازه مخص��وص و موقعیت اندوس��پور در 
داخل س��لول رویش��ي( و تغذیه، خصوصیات رش��د و 
سوبستراهاي مختلف و مشخصات فیزیولوژي پایه ریزي 
ش��ده اس��ت. یافتن نوع گونه با بررس��ي خصوصیات 
 فنوتیپ��ي و اندازه گی��ري ترکی��ب بازه��اي DNA و 
هیبری��دDNA-DNA انجام مي ش��ود. تن��وع در نوع 
واکنش ه��اي متابولی��ک، نیاز هاي غذای��ي و محتویات 
ساختمان دیواره سلولي وجود دارد. در این جنس انواع 
سرما دوس��ت، میانه دوس��ت، گرما دوست و به همین 
ترتیب گونه هاي قلیا دوس��ت، خنثي دوس��ت و اس��ید 
دوست حضور دارند. برخي از اعضاي جنس باسیلوس 
تولید کننده هاي آنتي بیوتیک مي باشند مثل پلي میکسین 
و باسیتراسین که از نظر بالیني مفید هستند. بقیه گونه هاي 
درون این جنس به لحاظ این که در تولید صنعتي الکل ها، 
 آنزیم ها و ویتامین ها مورد استفاده قرار مي گیرند اهمیت

 دارند )27(.
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اسپور
اسپور هاي باس��یلوس سرئوس شامل یک هسته مرکزي 
احاطه شده با غشاي دروني و کورتکس و پوشش بیروني، 
دروني و اگزوس��پوریوم مي باش��ند. هس��ته دروني داراي 
یک کپ��ي از کروم��وزوم، فاق��د mRNA، داراي مقادیر 
اندکي tRNA و تعدادي آنزیم مي باش��د. اسیدهاي آمینه 
به صورت پروتئین هاي س��یتو پاس��مي با وزن مولکولي 
پایین تح��ت عنوان پروتئین هاي اس��یدي کوچک محلول 
)SASPs( ذخیره ش��ده ان��د )28(. باکتري هاي گرم مثبت 
تحت شرایط نامناسب محیطي با تبدیل شدن به سلول هاي 
در حال کمون و به ش��دت مقاوم به نام اس��پور از شرایط 
نامساعد محیطي فرار مي کنند. این باکتري ها، به مواد ضد 
باکتریایي، حرارت، خش��کي، یخ زدگي، س��موم شیمیایي 
و دیگ��ر فاکتور هاي مضر محیطي مقاومت نش��ان مي دهند 

)4و14و29(.
اس��پورها با وجود مقاومت در شرایط نامناسب محیطي، 
غیر فعال هستند. اسپورها در حالت کمون تولید مثل ندارند 
و عملک��رد آن ها بق��اء باکتري در طي دوره اس��ترس هاي 
محیطي است. اسپورهاي بیضوي شکل در موقعیت مرکزي 
یا پارا مرکزي بدون تورم در اس��پورانژیم قرار دارند )17(. 
فعالیت متابولیکي مداومي در اس��پور رسیده وجود نداشته 
و انرژي به صورت 3- فس��فو گلیس��یرات که پایدارتر از 
ATP مي باش��د، ذخیره مي گردد. مهم ترین مساله، وجود 
اس��ید دي پیکو لینک )DPA( در کورتکس، اس��ت که از 
بیوس��نتز لیزین حاصل مي ش��ود. DPA که ش��اته کننده 
کلیسم بوده و در کورتکس،کلسیم را جذب مي کند )30(.

باکتري هاي رویش��ي به طور معم��ول از حدود %77/5 
آب س��اخته ش��ده اند. در حال��ي ک��ه تنه��ا 15% اس��پور 
از آب تش��کیل ش��ده اس��ت. عقیده کلي بر این است که 
خش��کي موج��ب مقاوم��ت اس��پور ها به ح��رارت حتي 
 ت��ا درج��ه اي مي ش��ود ک��ه س��اعت ها در دم��اي جوش

 زنده بماند )31(.
پوش��ش هاي اس��پور از پروتئی��ن و مق��داري لیپی��د و 
کربوهیدرات تشکیل شده است که در مقاوم بودن به عوامل 
اکسیداس��یون و شیمیایي شرکت مي کنند. به عاوه ساختار 
بیروني اس��پور این اجازه را مي دهد تا به گرما و تشعش��ع 

مقاوم باش��ند. اسپور باسیلوس س��رئوس فاکتوري مهم در 
مسمومیت هاي غذایي است و نقش مهمي در اپیدمیولوژي 
برخي بیماري ها ایفا مي کنند. مطالعات نش��ان مي دهند که 
اس��پورها مي توانند به سلول هاي Caco2 در محیط کشت 
بچس��بند و این موضوع بیانگر چس��بیدن اس��پورها به اپي 
تلیوم س��لول هاي روده اس��ت )32و15و10(. اس��پورهاي 
باس��یلوس سرئوس شامل یک هسته دروني )مرکز( احاطه 
ش��ده با غشاي دروني، کورتکس، پوشش بیروني و دروني 
و اگزوسپوریم مي باش��ند. هسته دروني داراي یک کپي از 
 tRNA داراي مقادیر اندکي ،mRNA کروموزوم، فاق��د
و تع��دادي آنزیم مي باش��د. اس��یدهاي آمین��ه به صورت 
پروتئین هاي س��یتو پاس��مي با وزن مولکولي پایین تحت 
 )SASPs( عنوان پروتئین هاي اس��یدي کوچک محل��ول

ذخیره شده اند )27و33(.
اسپورزایي

باسیلوس سرئوس هنگامي که در شرایط سخت از لحاظ 
مواد غذایي و دماي نامناس��ب و غی��ره قرار مي گیرد تولید 
اسپور مي نماید. باکتري در سه حالت تولید اسپور مي کند: 
هنگامي که در شرایط کمبود ماده غذایي از جمله نیتروژن 
)عامل رشد( یا فس��فر )ماده معدني( قرار مي گیرد. مرحله 
بع��دي هنگامي که تعداد باکتري ب��اال مي رود تولید فاکتور 
1 تمایز خارج سلولي )EDF-1( که پپتید کوچک متصل 
ش��ونده به باکتري دچار فقر غذایي و مواد سیگنال آغازین 
اسپورزایي اس��ت امکان پذیر مي شود. مرحله آخر باکتري 

باید در فاز ساکن قرار گیرد.
 فرآیند آغازین به تقس��یم غیر متق��ارن باکتري و ایجاد 
یک پیش اس��پور و یک مادر با ژنوم کامل منجر مي ش��ود. 
در طي چندین س��اعت س��لول م��ادر دیواره هاي حفاظتي 
)کورتکس و پوشش هاي اسپور( را اطراف پیش اسپور که 
از نظر سیس��تم متابولیکي به صورت نهفته در مي آید ایجاد 
مي کند و س��لول مادر لیز مي ش��ود و اسپور ها را در محیط 
رها مي کند. تشکیل اسپور باسیلوس سرئوس زماني اتفاق 
مي افتد که م��واد غذایي محیط کم باش��د و در داخل یک 
س��لول رویشي جوانه مي زند. بیش��تر از یک اسپور در هر 
س��لول وجود ندارد. فرآیند تش��کیل اسپور 6 ساعت طول 

مي کشد )34(.
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جوانه�زدن�اسپور
جوانه زني ش��امل وقایع تجزیه اي اس��ت که این وقایع 
باعث دوباره آب دار شدن هسته و تسهیل ورود مولکول ها 

از محیط خارج مي شود.
از آن جا که اسپورها از لحاظ متابولیسمي در حال کمون 
هس��تند، باید به فعالیت رش��دي خود برگردند که این امر 
در فرآیند جوانه زني انجام مي ش��ود. اسید آمینه گایسین، 
اس��ید آمینه هاي طبیعي دیگر و ریبوزیدهاي پورین، جوانه 
زن��ي را کاه��ش مي دهند. جوانه زني اس��پور باس��یلوس 
س��رئوس توس��ط چندین مهار کننده آنزیم شبه تریپسین، 
رخ نمي دهد )لوپپتین، آنتي پین، توس��یل لیزین کلرومتیل 
کتون(. L-آالنین موثرترین اس��ید آمینه در تحریک جوانه 

زني است )35(.
کل فرآین��د اس��پور زای��ي حدود 6 س��اعت ب��ه طول 
مي انجام��د، اما تنها 90 دقیقه زمان ب��راي جوانه زدن الزم 
اس��ت. این اختاف زمان به این علت است که جوانه زدن 
فرآیند معکوس است که به صورت سه مرحله بدون کنترل 
در سطح رونویس��ي صورت مي گیرد. مرحله اول که فعال 
س��ازي نام دارد هنگامي رخ مي دهد ک��ه حرارت یا یکي 
از چندی��ن ماده ش��یمیایي، یک گیرن��ده L- آالنین را که 
خود یک نوع پروتئاز اس��ت فعال نمای��د. مرحله دوم که 
مرحله آغازین نام دارد، در اثر مواجهه گیرنده فعال ش��ده 
ب��ا L- آالنین برخي از اس��ید آمینه هاي خ��اص یا گلوگز 
آغاز مي گردد. پروتئاز فعال ش��ده در کورتکس، ورود آب 
و م��واد غذای��ي به اس��پور در حال جوانه زدن را تس��هیل 
مي نمای��د )13(. در طي مرحله دوم اس��ت که مقاومت به 
گرما و حالت انکس��ار در اسپور از بین رفته، همچنین دي 
پیکولینیک اس��ید و+Ca2 در محیط رها مي شوند، توانایي 
جذب رنگ در اس��پورها افزایش مي یابد و اسپور ها از نظر 
متابولیکي فعال مي ش��وند. در این زمان، مرحله سوم به نام 
رشد به خارج آغاز مي ش��ود. این مرحله موجب برگشت 
اس��پور به حالت رویشي مي ش��ود )36(. آنزیم  هایي مانند 
تریپس��ین ممکن است، در مکانیسم شکستن دوره نهفتگي 
اس��پور باکتري باس��یلوس سرئوس شرکت داش��ته باشد. 
جوانه زدن اس��پور باسیلوس سرئوس ممکن است به طور 
نسبي توسط چندین ممانعت کننده جلوگیري شود، همانند 

آنزیم هاي ش��بیه تریپسین از جمله: لیزین، کتون، لئوپنین و 
کلرا مفنیکل همچنین بس��تر مصنوعي از آنزیم تریپسین نیز 
باعث مهار جوانه زني اس��پور باسیلوس سرئوس مي شود. 
عصاره خامي که از جوانه زدن اس��پور باسیلوس سرئوس 
تولید مي شود حاوي آنزیم شبیه تریپسین مي باشد که داراي 
فعالیت حس��اس ب��ه ترکیبات بازدارنده جوان��ه زني مانند 
لئوپپتین، لیزین- کلرو متیل کتون مي باش��د. سوسپانسیون 
اس��پور باسیلوس نش��ان مي دهد که مهار کننده فوق تحت 
شرایط جوانه زني اسپور بخشي از مقاومت خود را در برابر 
حرارت و 30-10 % از محتوي دي پیکو لینیک اسید خود 
را از دس��ت مي دهند. در حین جوانه زني اس��پور قطعاتي 
از 5 کتو فرین )گلیکو پروتئین متصل به آهن(، به وس��یله 
حرارت دادن تریپتون در حضور سدیم تیوگلیکوالت خود 
به خود تش��کیل مي گردد که این قطعات تشکیل شده مانع 
رشد فراتر اسپور باسیلوس سرئوس مي شود )19و34و37(.

نیترات تولید ش��ده توس��ط باکتري نیز به عنوان عامل 
باکتریو اس��تاتیک، باعث ممانعت از رش��د فراتر اس��پور 
باس��یلوس مي ش��ود )38و39(. غیر فعال ش��دن اس��پور 
باسیلوس س��رئوس در حین مرحله سرد شدن در دماي 
90 درجه سلس��یوس در 2 ف��از رخ مي دهد، فاز اول در 
حین سرد ش��دن از دماي 90 تا 80 درجه سلسیوس رخ 
مي دهد، مرحله دوم در حین س��رد ش��دن از دماي 38 تا 
46 درجه سانتي گراد رخ مي دهد. غیر فعال شدن اسپور 
زماني رخ مي دهد که اسپور در حرارت حداکثر 80 درجه 
سلس��یوس سرد ش��ود. غیر فعال شدن اسپور در دماهاي 
بین 46 تا 38 درجه سلسیوس به وسیله عملیات حرارتي 
باالت��ر )90-80 درجه سیلس��یوس( تحریک مي ش��ود، 
جوانه زدن اس��پور به غیر فعال ش��دن در دماي 45درجه 
و س��پس حرارت دادن به م��دت 10 دقیقه در دماي 90 
درجه سلس��یوس نیاز دارد )40(. رش��د فراتر از مرحله 
توقف مرحله تورم مي باش��د. در دماي بهینه، کلرآمفنیکل 
از س��نتز پروتئین ممانعت مي کند، رش��د فراتر در مرحله 
تورم متوق��ف مي ش��ود، بنابراین س��نتز پروتئین ممکن 
اس��ت، نقش��ي در مکانیزم غیر فعال س��ازي رشد فراتر 
اس��پور در دماي 45 درجه سلس��یوس داشته باشد )41(. 
جوانه زدن اسپور باس��یلوس سرئوس، در دماي کمتر از 
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15 درجه سلس��یوس در برنج در مقایس��ه با سویا، بیشتر 
رخ مي دهد، بنابراین در این محیط س��ویه هاي اس��هالي 
بیشتر از سویه هاي اس��تفراغي گسترده شده است )42(. 
اسپور باسیلوس س��رئوس در محیط حاوي اینوزین و یا 
L- آالنی��ن به طور منحصر به فرد جوانه مي زند. اس��پور 
باسیلوس سرئوس )شامل سویه هاي اسهالي و استفراغي( 
ب��ه ه��ر دو ژن Gerl و GerQ به عن��وان گیرنده هاي 
رویش، جهت جوانه زني نی��از دارد. در حقیقت گیرنده 
GerL ب��ا همکاري Gerl عهده دار بیش��تر پاس��خ ها به 
L- آالنین براي جوانه زدن منحصر به فرد اسپور مي باشد 
ولي سهم Gerl کمتر از گیرنده Gerl مي باشد. پروتئین 
GerT باس��یلوس س��رئوس از 74% آمینو اسید تشکیل 
ش��ده که در واقع همولوگ GerN مي باش��د که هر دو 
آنتي پورت��ر یون هاي Na/H/K، همچنی��ن براي جوانه 
 GerT زدن نرمال اس��پور به اینوزین نیاز دارند. پروتئین
نقش مهمي در رویش اس��پور ن��دارد در حالي که براي 
 GertT رشد فراتر به آن نیاز دارد. اسپور موتانت به ژن
تحت ش��رایط قلیایي، کارآیي در رشد فراتر ندارند، رشد 
فراتر خیلي آهس��ته تر از نوع وحشي در حضور غلظت 
 GerT باالیي از نمک صورت مي گی��رد )43(. پروتئین
در باس��یلوس س��رئوس به ط��ور بارزي در رش��د فراتر 
اس��پور در شرایط استرس سدیم و ش��رایط قلیایي نقش 
دارد. جوانه زدن بس��یاري از گونه هاي انتروتوکسیژنیک 
باسیلوس س��رئوس در سلول هاي Caco2 اتفاق مي افتد 
 Caco2 که این تحریک جوانه زني اسپور در سلول هاي
ب��ه خاطر عملک��رد نرم��ال گیرنده هاي جوان��ه زني در 
این س��لول ها مي باشد که در س��لول هاي HEP2 انجام 

نمي شود )44(.
پوشش�سلولي�باسیلوس�سرئوس

Sالیه�هاي�
باس��یلوس س��رئوس بیماري زا داراي الیه هاي سطحي 
گلیکوپروتئیني به نام الیه S روي پپتیدو گلیکان مي باش��د. 
الی��ه S، خارجي ترین س��اختار پروتئیني ت��ک الیه اي در 
باکتري ه��ا مي باش��د و از زیر واحد هاي مش��ابه پروتئیني 
ی��ا گلیکوپروتئیني ب��ه وجود آمده اند. این الیه به واس��طه 
خاصیت چسبندگي به سلول هاي میزبان، ممانعت از ورود 

برخي آنت��ي بیوتیک و غیره خاصیت ویروالنس��ي دارد و 
حضور آن در باکتري باعث افزایش بیماري زایي مي گردد. 
الیه هاي سطحي در بیماري زایي باسیلوس سرئوس نقش 
دارند، عملکرد آن در مقابل لکوسیت هاي پلي مورفونوکلئر 
افزایش مي یابد. این الیه هاي سطحي هم چنین به المینین، 
کاژن نوع فیبرونکتین و فیبرینوژن اپي تلیوم مي چسبند و 
در افزایش اثر متقابل بین باسیلوس سرئوس و میزبان نقش 

دارند )45(.
کپسول

کپس��ول یک الیه پلي س��اکاریدي یا پپتیدي اس��ت که 
فضاي خارجي پوش��ش س��لول را احاطه مي کند. وقتي که 
مواد کپس��ولي به صورت کاما سس��ت ب��ا باکتري مرتبط 
بوده و به آس��اني قابل جدا ش��دن باشند الیه لعابي گویند. 
این س��اختارها براي بقا باکتري ضروري نیس��تند. کپسول 
باکتري هاي پاتوژن مانع بلع و کش��ته شدن باکتري توسط 
فاگوسیت ها مي شوند. کپس��ول در باسیلوس آنتراسیس به 
عنوان فاکتور ویروالنس مي باش��د که ی��ک هموپلي پپتید 
دي گلوتامیک اس��ید اس��ت. باسیلوس س��رئوس کپسول 

کربوهیدراتي تولید مي کند )46(.
فالژل

بعضي گونه ه��اي باکتري ها متحرك و داراي اندامک هاي 
حرکت��ي به نام ف��اژل بوده که از واحدهاي تکرار ش��ونده 
به نام فاژلین تش��کیل یافته اس��ت. فاژل ها درون غشاي 
سیتوپاسمي قرار گرفته اند و در طول غشاي سلولي امتداد 
یافته و به صورت یک رشته بلند ظاهر مي شوند. باکتري هایي 
ک��ه این توانای��ي را دارند قادرند که محیط اطراف ش��ان را 
بسنجند و به یک ماده شیمیایي خاص غذایي یا سمي واکنش 
نش��ان داده و به س��مت آن رفته یا از آن دور مي شوند )کمو 
تاکس��ي(. باسیلوس سرئوس به وسیله فاژل هاي پیراموني، 
دو ن��وع حرکت ش��ناوري و گروهي را نش��ان مي دهد که 
استفاده از هر نوع حرکت، به محیط بستگي دارد. سلول هاي 
تکي، حرکتي ش��ناور را توسط فاژلي کوتاه و میله اي نشان 
مي دهند. از طرف دیگر، سوآرمینگ، حرکتي دسته جمعي از 
یک گروه س��لولي داراي تاژك است و همچنین سلول هایي 
که از حرکت سوآرمینگ استفاده مي کنند 40 برابر سلول هاي 

شناور، داراي فاژل هستند )47(.
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دیواره�سلول
در باسیلوس س��رئوس پروتئین هاي پلي ساکاریدي 50 
درصد از دیواره س��لولي را تش��کیل مي دهند و شامل یک 
 N ،اس��تیل گلوکز آمین N پلي س��اکارید خنثي مرکب از

استیل گاالکتوز آمین و گلوکز با نسبت 1:1:4 مي باشد.
تقریبا دیواره س��لولي تمام گونه هاي باس��یلوس متشکل 
از پپتی��دوگان م��زو- دي آمینوپایمیلیک اس��ت. عملکرد 
پپتیدوگلیکان در برقراري ش��کل س��لول اس��ت. مشخصه 
اس��یدي دیواره س��لولي در باس��یلوس س��رئوس داشتن 
واحد هاي تکراري تتراس��اکاریدي است. اتصاالت عرضي 
بین موروپپتیدها دایمر ها هس��تند و تعدادي از موروپپتیدها 
گ��روه N اس��تیل را ندارند. دی��واره باس��یلوس عاوه بر 
پپتیدوگلیکان داراي مقدار زی��ادي پلي مر غیر یوني مانند 
اس��ید تیکوئیک متصل به مورامیک اس��ید مي باش��ند که 5 
درص��د از دیواره س��لولي را تش��کیل مي ده��د. نوع این 
پلي مرها غیر یوني به میزان فس��فات و منیزیم محیط کشت 

بستگي دارد.
غشاء

غشاء سیتوپاسمي داراي سه قسمت بوده که از پروتئین 
)70-60 درص��د(، لیپید و فس��فولیپید )30-20 درصد( و 
مقدار کمي کربوهیدرات تشکیل شده است. فسفو لیپیدها 
)فس��فولیپیدهاي اصلي شامل فس��فاتیدیل گلیسرول، دي 
فس��فاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدل گلیس��رول نوالمن( به 
ص��ورت دو الیه و ب��ه گونه اي قرار گرفته ان��د که انتهاي 
قطب��ي به س��مت بیرون ب��وده و پروتئین هاي غش��ایي در 
این دو الیه لیپیدي ش��ناور هس��تند. تنوع زیادي در مقدار 
لیپیدها و اس��یدهاي چرب غشاهاي باس��یلوس پیدا شده 
است. خصوصیات فیزیکي غش��اء در اسپورزایي و جوانه 
زني تغییر کرده و باعث تغییراتي در ترکیبات لیپید غش��اء 

مي شود )48(.
رشد�و�بقاء�باسیلوس�سرئوس

رشد و بقاء باسیلوس س��رئوس به دما، pH، اکسیژن و 
فعالیت آبي بستگي دارد )49(.

دما
دم��اي بهینه براي رش��د باس��یلوس س��رئوس 30-37 
درجه سلس��یوس است. بعضي سویه ها در دماي 55 درجه 

سلس��یوس و بعضي دیگر در دمایي کمت��ر از 5-4 درجه 
سلس��یوس رش��د مي کنند. محدوده دمایي رشد باسیلوس 
سرئوس 49-7 درجه سلسیوس است. سلول هاي رویشي 
با حرارت از بین مي روند اما اسپورها مقاوم به گرما هستند. 
دماي جوانه زني اس��پور 30-8 درجه سلس��یوس اس��ت. 
مقاوم��ت به گرما در غذاه��اي روغني و چرب و همچنین 
در غذاهای��ي با رطوبت کم، افزایش مي یابد. اس��پورها در 
گرماي خش��ک بیش��تر از گرماي مرطوب مقاوم هس��تند. 
توکس��ین اس��تفراغي به ش��دت به گرما مقاوم است )126 
درجه سلس��یوس را 90 دقیقه تحمل مي کند( و توکس��ین 
اس��هالي در 56 درجه سلسیوس به مدت 5 دقیقه غیرفعال 

مي شود )50(.
pH

بیش��ترین و کمترین مقدار pH براي رش��د باس��یلوس 
س��رئوس به ترتیب 9/3 و 4/3 مي باش��د. رشد باکتري در 

حضور 0/1 درصد اسید سولفوریک مهار مي شود )51(.
اکسیژن

باسیلوس سرئوس در حضور و غیاب اکسیژن به خوبي 
رش��د مي کند. ولي تولید توکس��ین در ش��رایط بي هوازي 

کمتر است )27(.
فعالیت�آبي

حرک��ت آب از محیط به سیتوپاس��م و از سیتوپاس��م 
ب��ه محیط را فعالیت آبي مي نامن��د. کمترین مقدار فعالیت 
آبي )aw( براي رش��د سلول رویشي 0/950-0/912 است. 
اس��پورها براي مدت طوالني در غذاهاي خشک شده باقي 

مي مانند )52(.
اکولوژي�باسیلوس�سرئوس

س��ویه هاي باسیلوس سرئوس اکثرا ساپروفیت هستند و 
انتشار وس��یعي در طبیعت دارند و غالبا از خاك و گیاهان 
در ح��ال رش��د و همچنین دس��تگاه گوارش حش��رات و 
پستانداران جدا مي شوند. انتشار وسیع این باکتري ها ناشي 
از مقاومت اسپور ها به استرس هاي گوناگون و بقاء طوالني 
آن ها در ش��رایط نامساعد اس��ت )53(. باسیلوس سرئوس 
با میکروارگانیس��م هاي دیگر در ریزوس��فر )ناحیه اطراف 
ریشه گیاهان( اثر متقابل دارد. باسیلوس سرئوس مي تواند 
بیماري هاي گیاهي ایجاد شده توسط پاتوژن ها را مهار کند 
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و نیز رش��د گیاهان را افزایش مي ده��د )29(. این باکتري 
مولد آنتي بیوتیک هاي آزویترمایسین A و کانوزامن است. 
این آنتي بیوتیک ها رش��د پاتوژن هاي گیاهي، اوومیست ها 
)ت��ک یاخته(، برخ��ي قارچ ها و تعداد کم��ي از گونه هاي 

باکتریایي را مهار مي کنند )54(.
باس��یلوس سرئوس به عنوان یک هم زیست روده اي در 
بند پایاني مثل ش��پش چوب، سوس��ک و موریانه نیز دیده 
مي ش��ود. این باکتري همچنین در روده پستانداران وحشي 
کوچ��ک مثل جوندگان و حش��ره خوارها کلني تش��کیل 

مي دهد )55(.
باسیلوس س��رئوس به علت وسعت گس��ترش زیادش 
در محی��ط، مي تواند وارد چرخه مواد غذایي خام ش��ود و 
همچنین مقاومت زیاد اس��پور هاي باس��یلوس سرئوس به 
باکت��ري این امکان را مي دهد که در برابر فرآیند هاي پخت 
و پز و خشک شدن مقاوم بماند که این مساله مشکل اصلي 
در آلودگي مواد غذایي مورد اس��تفاده اس��ت. این باکتري 
مسئول 25 درصد از مس��مویت هاي غذایي ناشي از تولید 

توکسین استفراغي و انتروتوکسین ها مي باشد )56 و51(.
فاکتور�هاي�ویروالنس

آنزیم ه��ا  از  زی��ادي  تع��داد  س��رئوس ها  باس��یلوس 
در  ک��ه  مي کنن��د  تولی��د  را  سیتوتوکس��ین ها  و 
 مس��مومیت هاي اسهالي دخالت دارند. س��ه سیتوتوکسین
و  همولیزی��ن(  )غی��ر   Nhe  ،)BLهمولی��زن(  Hbl  
سیتوتوکسین K به طور معمول به عنوان عامل اتیولوژیکي 
در مس��مومیت هاي غذایي نوع اسهالي باسیلوس سرئوس 
مطرح هس��تند. همولیزین BL و توکس��ین غیرهمولیتیک 
Nhe از توکس��ین س��ه جزئ��ي و سیتوتوکس��ین K از 
 β barrel توکس��ین هاي تک جزئي اس��ت و به خان��واده
)توکس��ین هاي تش��کیل دهنده منفذ( تعلق دارد. همچنین 
چندین سیتوتوکس��ین پروتئیني، همولیزین ها و آنزیم هاي 
تجزی��ه اي دیگر نیز ش��ناخته ش��ده ان��د ک��ه احتماال در 
مسمومیت اسهالي باسیلوس س��رئوس دخالت دارند. این 
 II,Inh A2همولیزین ،O توکس��ین ها شامل س��رولیزین

)متالوپروتئاز( و سه نوع فسفو لیپاز C هستند )60(.
فسفولیپاز�و�اسفنگو�میلیناز

فسفولیپاز تولید شده توس��ط باسیلوس سرئوس، مشابه 

α توکسین کلس��تریدیوم پرفرنجنسیس مي باشد. فسفولیپاز 
و اس��فنگومیلیناز ابتدا به عنوان توکسین شناخته شدند، اما 
اکنون ثابت ش��ده که این دو آنزیم غیر توکس��یک هستند. 
فس��فولیپاز باس��یلوس در دماي 45 درجه سلسیوس فعال 
مي باشد. این فس��فولیپاز یک متالوپروتئین کوچک به وزن 
مولکول��ي 23000 دالت��ون اس��ت ک��ه داراي دو اتم روي 
)+Zn2( است. اس��فنگو میلیناز، پروتئیني با وزن مولکولي 
بی��ن 41000 تا 23300 دالتون اس��ت که ب��راي فعالیت به 

کاتیون هاي دو ظرفیتي نیازمند است )61(.
سرولیزین

سرولیزین، سیتولیزین وابسته به کلسترول است که شامل 
دو باقي مانده اس��ید آمینه سیس��تئین اس��ت. در غیاب دي 
تریوتریتول، اکس��ایش خود به خودي در شکل گیري فرم 
اکسید شده توکسین حاصل مي شود. بنابراین سرولیزین، با 
تیول فعال مي ش��ود که شبیه استرپتولیزین استرپتوکوکوس 
پیوژنز، پنومولیزین استرپتوکوکوس پنومونیا و لیستریولیزین 
لیستریا مونوسایتوژنز مي باشد. سرولیزین به وسیله عوامل 
احی��اء کننده تیول مانند سیس��تئین، 2- مرکاپتواتانول، دي 
تیوتریت��ول و س��دیم تی��و گلیکوالت فعال مي ش��ود و به 
وس��یله استرول ها، غیر فعال مي ش��وند. نتایج تعیین توالي 
نوکلئوتید، حضور 2 ژن به طور نزدیک فضا بندي ش��ده را 
تایید مي کند. محل اتصال ریبوزوم بر cerA که شامل یک 
حلقه ب��از 5 بالقوه مجاور یک س��اقه 8 جفت بازي کاما 
مکمل مي باش��د. ژن ه��اي cerA و cerB مجاور مناطقي 
هستند که قادر به تشکیل ساختار هاي ثانویه مي باشند. باال 
دس��ت ژن cerA، دو دسته از توالي هاي تکراري معکوس 
ش��ده در بازهاي )190- تا 67( مي باش��ند س��رولیزین به 
عن��وان همولیزین I نیز ش��ناخته مي ش��ود. وزن مولکولي 
س��رولیزین 55 کیلو دالتون اس��ت و ظاهرا نقشي در بروز 
عائم التهاب مع��ده اي – روده اي ناش��ي از مصرف مواد 

غذایي ندارد )62(.
)Nhe(توکسین�غیرهمولیتیك�

NHE یک سم چند جزیي است. ترکیبات مختلف زیر 
واحد هاي NHE، درجه اي از فعالیت بیولوژیکي را دارند 
اما فعالیت ماکزیمم تنها زماني حاصل مي شود که همه اجزا 
موجود با هم هستند. تشابه توالي اسید آمینه N ترمینال بین 
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L1 از HBL و زیر واحد 39 کیلو دالتوني از NHE و نیز 
بین زیر واحد 45 کیلودالتوني و L2 از NHE وجود دارد 
که نقش هاي عملکردي مش��ابه را در نژاد هاي باس��یلوس 

سرئوس مختلف نشان مي دهد )63(.
توکس��ین س��ه ج��زء Nhe ب��راي اولین بار از س��ویه 
باسیلوس سرئوس در یک مسمومیت غذایي در نروژ جدا 
گردید. پروتئین هاي این توکسین متفاوت از HBL بودند 
و فعالیت همولیتیکي آشکاري نداشتند )48(. بررسي اپرون 
ک��د کننده دو جزء NheA وNheB یک ژن جدید را در 
 NheC ای��ن اپرون نش��ان مي دهد که کد کنن��ده پروتئین
اس��ت )48(. زیر واحد ه��اي NHE عبارتند از NheB و 
NheC و NheA و NheB ه��ر دو فعالی��ت بیولوژیکي 
مشابهي دارند. NHE نیز مثل HBL پروتئیني چند جزیي 
اس��ت. حداکثر فعالیت انتروتوکس��ین زماني است که همه 
اجزاء آن حضور داش��ته باشند. به ترتیب بین L1 وL2 از 
HBL و زیر واحدهاي 39 و 45 کیلو دالتوني از NHE در 
توالي اسید آمینه اي N ترمینال همولوژي وجود دارد )33(. 
Nhe تقریبا توس��ط همه س��ویه هاي باس��یلوس سرئوس 
تولید مي شود. Nhe، سمي سیتوتوکسیک براي سلول هاي 
Vero مي باش��د )48(. فعالیت سیتوتوکس��یکي Nhe از 
طریق لیز اس��مزي کلوئیدي که روي سلول هاي اپي تلیال 
اثر دارد از طریق ایجاد منفذ در غشاي پاسمایي به وجود 
مي آید )49(. انتروتوکس��ین غیر همولیتیک NHE ش��امل 
س��ه پروتئین با وزن مولکول��ي 39، 45، 105 کلیو دالتوني 
 vero است. حداکثر فعالیت سیتوتوکسیکي در سلول هاي
 NheC و   NheB، NheA زماني اس��ت که نسبت هاي
 ،NheC ح��دود 1:10:10 باش��ند. بنابراین، افزای��ش زیاد

فعالیت سیتوتوکسیکي Nhe را مهار مي کند )64(.
NHEژن�هاي�و�تنظیم�رونویسي�ژن�

اپ��رون nhe ک��ه ش��امل  3 پروتئی��ن Nhe توس��ط 
nheB،nheA و nheC است کد مي شود )48،50( تنظیم 
کننده هاي رونویسي توصیف ش��ده براي HBL همچنین 
در بی��ان ژنnhe فعال هس��تند. وج��ود PlcR-box در 
ناحیه پروموتور اپرون nhe براي فعال س��ازي رونویسي 
ژن nhe ضروري است )ResD .)42،51 و Fnr مستقیما 
با ناحیه پروموتور اپرون ساختار ژن nhe واکنش دارند و 

بیان این ژن را فعال مي نمایند و همچنین CcpA، بیان این 
اپرون را با اتصال به جایگاه CRE مهار مي کند )44،52( با 
وجود این که تنظیم کننده هاي بیان ژن nhe و hbl ظاهرا 
همانند هس��تند، اما آنالیز موتانت ه��اي ناقص در ژن هاي 
fnr و ccpA، اث��رات متفاوتي را روي بیان و ترش��ح این 
توکس��ین ها نش��ان مي دهند. در باسیلوس س��رئوس هاي 
 HBL نس��بت به ترشح Nhe ترش��ح fnr موتانت در ژن
بیشتر است. موتانت فاقد ژن ccpA، بیان بسیار بیشتري از 
اپرون ژن nhe را نس��بت به اپرون ژن hbl در فاز سکون 

نشان مي دهد )57(.
NHEترشح�

وجود توالي هاي پپتیدي مش��خص در سه جزء پروتئین 
Nhe پیش��نهاد مي کند که ترش��ح آن ها از طریق سیس��تم 
Sec رخ مي ده��د. ترش��ح Nhe در باس��یلوس س��رئوس 
تحت تاثیر FlhF قرار مي گیرد. FlhF س��یگنال شناسایي 
ذرات پروتئیني اس��ت که همولوژي باالیي با پروتئین هاي 
Ffh و FtsY )براي انباش��تگي خارج سلولي پروتئین در 
اشریشیاکلي و باسیلوس سوبتیلیس ضروري هستند( دارد. 
باس��یلوس س��رئوس موتانت در FlhF، تقریبا افزایش 20 
درصدي در ترشح Nhe را نشان مي دهند، به عاوه ترشح 
همه پروتئین هاي خارج س��لولي را نی��ز افزایش مي دهند 
)47(. موتانت هاي FlhF باسیلوس سرئوس، تعداد فاژل 
کمتري در س��طح سلول هایش��ان دارند و در نتیجه ترشح 
HBL کاه��ش مي یابد )ترش��ح HBL وابس��ته به فاژل 
است(. ترشح Nhe نیازي به فاژل ندارد و این فرضیه را 
تقویت مي کند که ترشح Nhe از طریق مکانیسم وابسته به 

Sec اتفاق مي افتد )66(.
Kسیتوتوکسین�

سیتوتوکس��ین K پروتئین��ي 34 کیلو دالتوني اس��ت و 
همولی��ز IV نی��ز نامیده مي ش��ود. این توکس��ین، فعالیت 
سیتوتوکسیکي ش��دیدي در برابر سلول هاي Vero دارد. 
این توکس��ین سبب س��وراخ گردیدن لیپید دوالیه مي شود 
که براس��اس این اطاعات حدس زده مي شود که مکانیسم 
عمل آن در ایجاد اس��هال از طریق ایجاد سوراخ در غشاء 
س��لول هاي اپي تلیال مي باش��د )57(. در نتیجه باعث رها 
ش��دن مواد سیال داخل سلول مي شود و به دنبال آن باعث 
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تخریب س��لول هاي اپي تلیال مي ش��ود. یک سیتوتوکسین 
)Cytk( از یک س��ویه باسیلوس سرئوس جداسازي شده 
است که موجب شیوع مسمومیت غذایي شدید شده است. 
Cytk ی��ک پروتئین 34 کیلو دالتوني بس��یار س��مي براي 
سلول مي باشد و نکروتیک و همولتیک مي باشد. توالي اسید 
آمینه هاي سیتوتوکسیک K شباهت هایي به لوکوسیدین ها، 
گاما همولیزین، آلفا همولیزین اس��تافیلوکوکوس اورئوس 
و بت��ا توکس��ین کلس��تریدیوم پرفرینجن��س و همولیزین 
باس��یلوس س��رئوس دارد. همه توکس��ین هاي نام برده به 
 )β-barrel( خانواده توکس��ین هاي تش��کیل دهنده منفذ
تعلق دارند. س��یتو توکسین K فعالیت انتروتوکسیکي علیه 
س��لول هاي اپي تلیال روده اي و همچنین توانایي تش��کیل 
منفافذ، در لیپید دو الیه را دارد. سیتوتوکسین K در دو فرم 
متفاوت cytK1 وcytK2 وجود دارد. cytK1، عموما از 
سویه NVH391/98 جدا شده است و فعالیت توکسیکي 
آن روي س��لول هاي Caco روده اي انس��ان و سلول هاي 
Vero، 5 برابر بیشتر از cytK2 است. اما دیگر سویه هاي 
حامل cytK1 به اندازه س��ویه NVH391/98 خاصیت 
توکسیکي ندارند و این موضوع نشان مي دهد موضوع تنوع 
فعالیت سیتوتوکسیکي در ارتباط با تنوع در سطوح بیان ژن 
است )53(. سیتوتوکسین K توسط ژن cytK کد مي شود. 
 Plcr-box از طریق پیوندش با PlcR بیان این ژن توسط
در توالي پروموتور ژن cytK تنظیم مي شود. بیان متفاوت 
ژن cytK، در موتانت هاي ccpA مش��اهده نش��ده است. 
 CcpA با پروتئین cytK بنابراین پیشنهاد شده که بیان ژن
غیر مرتبط اس��ت )44،51،55(. اخیرا ژن cytK تقریبا در 
85 درصد از س��ویه هاي باسیلوس س��رئوس و باسیلوس 

سوبتیلیس جدا شده است )57،65(.
Tانتروتوکسین�

انتروتوکس��ین T یک انتروتوکس��ین با ی��ک زیر واحد 
مي باش��د ک��ه داراي یک واحد توکس��یني 41 کیلودالتوني 
 NHE،HBLاس��ت و از نظر فعالیت بیولوژیکي مش��ابه
مي باش��د. ژن کد کننده این توکسین bcet است. شواهدي 
مبني ب��ر وجود این توکس��ین در مس��مومیت هاي غذایي 
ناش��ي از باسیلوس س��رئوس موجود نمي باش��د. عصاره 
 bceT س��لولي س��ویه هاي باسیلوس س��رئوس داراي ژن

مثبت، روي س��لول هاي Vero اثري خنث��ي دارد که این 
موضوع نشانگر عدم دخالت توکسین T در مسمومیت هاي 
غذایي اس��ت )57(. انتروتوکس��ین T قادر به ایجاد تجمع 
مایع در حلقه هاي دوازده روده خرگوش مي باش��د و نفوذ 
پذیري عروقي پوس��ت خوکچه هن��دي را تغییر مي دهد و 
سمیت س��لولي را براي س��لول هاي Vero نشان مي دهد 

.)38،55،66(
توکسین�استفراغي

توکسین استفراغي )س��رئولید( در سال 1995 به عنوان 
یک دودکادپس��ي پپتید شناس��ایي ش��ده اس��ت. سرئولید 
 ش��امل سه تکرار از دو اس��ید آمینه و دو هیدروکسي اسید
تولیدشده  )D-O-leu-D-Ala-L-O-Val-l-Val(
توس��ط پپتید س��نتتاز غیر ریبوزمي )NRPS( مي باشدکه 
توس��ط ژن NRPS رونویسي مي شود. س��اختار سرئولید 
حلقه اي ش��بیه والینومایسین تولید ش��ده توسط سویه هاي 
استرپتومایس��س اس��ت. س��رئولید و والینومایسین هر دو 
منافذ یوني پتاسیم هس��تند. بنابراین فعالیت میتوکندري را 
با اکسیداسیون اسیدهاي چرب مهار مي کنند )58،59(. سم 
اس��تفراغي باس��یلوس را در هیچ غذاي کارخانه اي و مواد 
مرط��وب و خام نمي توان یافت )16(. گزارش هاي مبني بر 
بروز عائم این بیماري ناش��ي از آلودگي غذایي باسیلوس 
س��رئوس در ح��دود 22% - 1% از کش��ورهاي آمریکایي 
ش��مالي، اروپ��ا و ژاپن وجود دارد. در هلن��د و نروژ طبق 
گزارش هاي آلودگي غذایي باسیلوس سرئوس یک مشکل 
اساسي محسوب مي شود. سندرم استفراغي داراي شیوعي 
ده برابري نس��بت به بیماري اسهالي است در حالي که در 
اروپا بیماري اس��هالي فرکانس بیش��تري دارد، این تفاوت 
در ش��یوع تیپ بیماري ب��ه خاطر تف��اوت در نحوه آماده 
س��ازي و پخت غذا در کشور هاي مختلف است )62(. در 
 )ces( س��ویه هاي تولید کننده سرئولید، ژن سنتز کننده آن
 ،200 Kbp 24، روي پاس��مید ب��زرگKbp به ان��دازه
قرار دارد )60(. س��رئولید ب��ه گیرنده هاي HT3-5 متصل 
مي ش��ود و تحریک عصب واگ آوران را افزایش مي دهد. 
بنابراین س��رئولید باعث بروز تهوع و اس��تفراغ مي ش��ود. 
این اثر س��رئولید باعث نقص کبد مي ش��ود. تزریق درون 
صفاتي با دوز باال از سرئولید سنتز شده، اختال زیادي در 
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هپاتوس��یت ها ایجاد مي کند. ترمیم تغییرات آسیب شناسي 
و احیاء هپاتوس��یت ها بعد از 4 هفته مش��اهده مي ش��ود. 
س��رئولید همچنین باعث آسیب بافت س��لولي و نیز مهار 
کش��ندگي طبیعي سلول هاي سیس��تم ایمني انسان مي شود 
 pH 6(. این توکس��ین به گرما، آنزیم هاي پروتئولیتیک و(
اسیدي مقاوم اس��ت اما آنتي ژنتیک نیست. وزن مولکولي 
این توکس��ین کمتر از 5000 کیلو دالتون است. تولید بهینه 
توکسین اس��تفراغي در برنج انکوبه ش��ده 30- 25 درجه 
سلس��یوس طي مرحله سکون فاز رش��دي ارگانیسم انجام 
مي شود. ترکیبات لبني و حبوبات بیشتر از برنج و ترکیبات 
غیر لبني باعث تولید س��رئولید مي ش��وند. در صورتي که 
برنج پخته و غذاهاي نشاسته اي هم مقدار زیادي سرئولید 

تولید مي کنند )67(.
BLتوکسین�همولیزین�

توکس��ین همولیزین BL منافذي را در غشاء هاي سلول 
یوکاریوتي تشکیل مي دهند که هر یک از اجزاء این سم به 
صورت مستقل و قابل برگش��ت به غشاء متصل مي شوند 
که در این هنگام اجزاء الیگومریزه مي شوند و منافذ عرض 
غش��ایي را تشکیل مي دهند که ش��امل حداقل یکي از هر 
س��ه جزء هس��تند. قطعات عرض غش��ایي در B و L1 به 
عنوان میانجي هاي الیگومریزاسیون به کار گرفته مي شوند. 
تا کنون گیرنده هاي غش��ایي این توکس��ین شناسایي نشده 
 HBL اس��ت. درجه باالی��ي از ناهمگن��ي مولکول��ي در
نژاده��اي مختلف وج��ود دارد. در یک مطالعه 127 ایزوله 
باس��یلوس سرئوس به وس��یله آنالیز وسترن بات، 4 سایز 
از B )44،46،42،38 کیل��و دالتوني(، دو L1 )38و41 کیلو 
دالتوني( و س��ه L2 )45،43و49 کیلو دالتوني( شناس��ایي 
ش��دند. نژاد هاي انف��رادي، ترکیب هاي مختل��ف باندهاي 
چند تایي از هر جزء را تولید مي کنند. عاوه بر این، بعضي 
از نژادها تنها یکي دو تا از سه جزء HBL را تولید مي کنند. 
توکس��ین HBL داراي 3 جزء L1، B و L2 مي باش��د که 
توس��ط باسیلوس س��رئوس تولید مي ش��ود. انتروتوکسین 
HBL در برابر گرما ناپایدار و نسبت به پروتئاز ها حساس 
اس��ت. فعالیت این انتروتوکسین ش��امل تحریک آدنیات 
س��یکاز حلقوي )cAMP( در روده است که احتماال در 
عفونت هاي غیر گاس��تروآنتریتي نق��ش دارند. احتمال این 

که سم اسهالي باعث بیماري شود بسیار پایین است، چون 
این انتروتوکس��ین در دس��تگاه گوارش تخریب مي شود و 
همچنین تعداد سلول هاي مورد نیاز براي تولید مقدار قابل 
توجهي از توکسین در غذا بسیار بیشتر از تعداد سلول هاي 
مورد نیاز براي ایجاد بیماري اس��ت که این باعث مي شود 
تا غذا براي مصرف کننده غیر قابل اس��تفاده باش��د )68(. 
 توکس��ین HBL ط��ي فاز تاخیري رش��د در دم��اي بهینه 
37-32 درجه سلس��یوس در روده کوچک س��نتز و ترشح 
مي ش��ود. این توکس��ین در محیط هاي رش��د، در محدوده 
دمایي 48-18 درجه سلس��یوس فعال اس��ت. pH محیط 
کش��ت معموال با هیدرولیز کربوهیدرات ه��ا کاهش یافته 
و در نتیج��ه تجزی��ه پروتئین ه��ا افزای��ش مي یاب��د. وقتي 
ک��ه pH محی��ط ب��ه کمترین مقدار برس��د، مق��دار بهینه 
انتروتوکس��ین تولید مي شود )69(. این توکسین سه جزئي 
فعالیت همولیز، س��یتولیز، درمونکروز، نفوذپذیري رگي و 
انتروتوکس��یک را نش��ان مي دهد و عامل حدود 50 درصد 
از مسمومیت سلول هاي چشمي توسط عصاره سانتریفیوژ 
شده باسیلوس سرئوسي در عارضه اندوفتالمیتیس مي باشد. 
تزریق خوراکي این انتروتوکس��ین در میمون هاي رسوس، 
باعث اس��هال مي شود )HBL .)40 توس��ط آزمایش هاي 

وسترن بات و انتشار ایمني خالص مي شود )70(.
HBLساختار�و�فعالیت�بیولوژیكي�

همولیزی��ن BL ی��ک سیس��تم لی��ز غش��ایي مرکب از 
3 پروتئی��ن مج��زاي آنتي ژن��ي L1، B وL2 اس��ت. این 
پروتئین ها به طور مس��تقل ترشح مي شوند و هر سه براي 
حداکثر فعالیت بیولوژیکي این توکس��ین ضروري هستند. 
تاکنون فعالیت توکسیکي شناسایي شده براي HBL شامل 
درمونکروتیک، سیتوتوکسیک، همولیز، نفوذپذیري عروق، 
نکروز پوست، تخریب بافت هاي روده اي، نکروز و التهاب 
چش��مي مي باشد، توکس��ین HBL، باعث تجمع مایع در 
لوپ هاي ایلئال گره زده خرگوش مي ش��ود که یک تست 
قطعي براي آشکار شدن فعالیت انتروتوکسین هاي اسهالي 
مي باشد. در این آزمایش، فعالیت HBL مشابه با توکسین 
کل��راي وبا مي باش��د. بنابراین این توکس��ین مي تواند یک 
فاکتور ویروالنس اولیه در باسیلوس سرئوس اسهالي باشد. 
HBL تقریبا توسط 65-45 درصد از سویه هاي باسیلوس 
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سرئوس ترشح مي شود، اما مقدار ترشح HBL سویه هاي 
 ،HBL مختل��ف متفاوت اس��ت )71(. ویژگي مش��خص
همولیز ناپیوس��ته غیر معمول در باد آگار مي باشد. زماني 
که HBL از کلني باکتري در باد آگار ترش��ح مي شود لیز 
به طور پیوس��ته از نواحي دورتر از کلني ش��روع مي شود 
و ناحی��ه اي حلقوي ش��کل و واضح تش��کیل مي دهد که 
 HBL به س��مت کلني حرکت مي کند )18(. س��ه پروتئین
آزادانه به اریتروسیت ها متصل مي شوند و اجزاء HBL در 
اتصال به غشاء یک کمپلکس غشایي را تشکیل مي دهند که 
باعث لیز توسط مکانیسم اسمزي کلوئیدي مي شوند )38(. 
ساختار کریس��تالي جزء B از HBL با اشعه ایکس شامل 
 α/β هلیکس و یک دومن با س��ر کوچک α یک مجموعه
مي باشد )دومنα/β به غشاء سلول هاي مخصوص چسبیده 
و وارد مي شود(. این ساختار HBL شدیدا شبیه همولیزین 
E در اشرشیاکلي )HlyE( مي باشد با این تفاوت که توالي 
همولوژی��ک خیلي کم��ي دارند. این دو توکس��ین روش 
مش��ترکي در تشکیل منفذ دارند. همولوژي ساختاري جزء 
B از HBL و HlyE، یک مدل در تشکیل منفذ را پیشنهاد 
مي کند که شامل الیگومریزاسیون جزءB به صورت هپتامر 
و اکتامر اس��ت. این مدل نیازمند س��ه ج��زء HBL براي 
همولیز اس��ت که با تغییرات شکلي در جزء B یا سر دمین 
با اس��تفاده از اجزاء L1 و L2 در الحاق به غش��اء صورت 
 HBL مي گیرد )28،72(. توالي هاي اسید آمینه سه پروتئین
نشان مي دهد که داراي همولوژي 24-20 درصدي هستند. 
تجزیه س��اختار پروتئیني HBL نش��ان مي دهد که هر سه 
 L1 و B جزء آن داراي ساختار آلفا هلیکس هستند. اجزاء
به ترتیب داراي قطعات ناقل غشایي 17و60 اسید آمینه اي 
هس��تند در حالي که L2 ش��امل قطعه ناقل غشایي نیست. 
هتروژنیس��یتي مولکولي در HBL در س��ویه هاي مختلف 
وجود دارد. براي فعالیت بیولوژیکي HBL، هر س��ه جزء 
الزم اس��ت )47،57(. قدرت همولیتیک��ي HBL به گونه 
پستانداران وابسته است. اریتروسیت هاي گوسفند وقتي که 
به تنهایي با جزء B انکوبه مي ش��وند، لیز نمي ش��وند اما با 
افزودن L1 و L2 به س��رعت لیز مي شوند. اما غلظت زیاد 
ج��زء B فعالیت L1 در لیز اریتروس��یت ها را مهار مي کند. 
همچنین غلظت زی��اد L1، فعالیت جزء B را مهار مي کند. 

 L1 و B براي لیز الزم اس��ت اما ب��ا فعالیت جزء L2 جزء
تداخل ندارد. بنابراین همولیز اریتروس��یت ها در باد آگار 

در غلظت هایي متناسب از L1 و B اتفاق مي افتد )73(.
HBLژن�ها�و�تنظیم�رونویسي�ژن�در�

پروتئین ه��اي L1 ،BوL2 از HBL ب��ه ترتیب توس��ط 
ژن ه��اي hblA، hblD و hblC کد مي ش��وند. ژن هاي 
hblA، hblD و hblC در یک اپرون پش��ت س��رهم با 
پروموتوري در موقعیت باال دست ژن hblC قرار دارند که 
به ترتیب اجزاء L1، L2 و B را کد مي کنند. پایین دس��ت 
ژن hblA، ژن hblB ق��رار دارد ک��ه ح��دودا 58 درصد 
همس��اني ب��ا hblA درصد 158 اس��ید آمین��ه اولیه دارد. 
 HBL .هنوز جداس��ازي نش��ده است hblB محصول ژن
براي اولین بار در س��ویه F837/ 76 شناسایي شده است. 
وزن مولکول��ي پروتئین هايL1 ،BوL2 ب��ه ترتیب 5/37، 
2/38 و 5/43 کیلو دالتون مي باش��ند. اغلب ایزوله ها بیشتر 
از ی��ک آنتي ژن واکنش دار با آنتي بادي ها )علیه تک تک 
اجزاء HBL( را تولید مي کنند. تنوع همولوژي هر پروتئین 
در س��ویه هاي باس��یلوس سرئوس مش��خص شده است. 
درجه باالیي از شباهت بین این همولوژي نشان مي دهد که 
ژن hbl ممکن اس��ت همزمان تحت تاثیر همانند سازي یا 
انتق��ال افق��ي ق��رار بگی��رد )37(. بی��ان ژن hbl توس��ط 
پروتئین هايFnr، ResD، PlcR وCcpa تنظیم مي شود. 
 HBL ب��ه صورت خودکار کار مي کند و بیان اپرون Plcr
را با اتصال به توالي مخص��وص فعال مي کند )8(. نواحي 
در   )TATGNAN4TNCATA(Plcr-boxپالیندروم
پروموت��ور اپران به ترتی��ب قرار دارند. رونویس��ي از ژن 
plcR در ش��روع فاز سکون آغاز مي شود و توسط فاکتور 
SpoA اسپوروالس��یون س��رکوب مي ش��ود. Plcr توسط 
PapR )پپتی��د خ��ود تحریکي که وقتي که تراکم س��لولي 
بیش��تر مي ش��ود درون باکتري ها انباش��ته مي ش��ود( فعال 
مي شود، که اتصال Plcr به PLcr-box را تسهیل مي کند 
 ResDE پاسخي تنظیمي از سیستم دو جزئي ResD.)42(
است که تحت شرایط بي هوازي و پتانسیل اکسید و احیاء 
پایین فعال مي شود. ResD بیان ژن hbl را به طور مستقیم 
از طری��ق اثر متقابل با ناحیه پروموت��ور اپرون hbl تنظیم 
مي کند و نیز ژن هاي resDE. plcR و fnr انتروتوکسین 
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را تنظی��م مي کنند )fnr .)8،43 براي بیان کل ژن hbl الزم 
اس��ت که به مقدار اکسیژن وابسته است و کربوهیدرات را 
به عنوان منبع کربن اس��تفاده مي کند. این پروتئین بیان ژن 
hbl را از طری��ق توالي پروموت��ور phbl و pplcR فعال 
مي کن��د )44(. پروتئی��ن کاتابولیک کنن��ده )ccpAعناصر 
مسئول کاتابولیتيCRE( به عنوان تنظیم کننده رونویسي به 
توال��ي DNAcis – binding متص��ل مي ش��ود در فاز 
 )CcpA( س��کون رش��د و در حضور گلوکز این پروتئین
بی��ان ژن hbl را با اتصال به جای��گاه CRE که در اپرون 
شناسایي شده است، مهار مي کند. تنوع وسیعي از سیگنال ها 
 hbl ژن m و پروتئین ها به عنوان تنظیم کننده رونویس��ي
عم��ل مي کنن��د. بنابراین تولید HBL توس��ط باس��یلوس 

سرئوس شدیدا کنترل مي شود )74(.
HBLترشح�

باسیلوس س��رئوس هاي داراي تعداد فاژل هاي زیادي 
نسبت به سلول هاي متحرك رویشي، مقدار HBL زیادي 
را ترش��ح مي کنند. بنابراین هر چه تعداد فاژل ها بیش��تر 
باشد ترشح HBL نیز بیشتر است. همه این یافته ها بیانگر 
این موضوع هس��تند که فاژل به عن��وان عامل ویروالنس 
در عفونت هاي باس��یلوس س��رئوس نقش دارد. در نتیجه 
مي ت��وان گفت که فاژل باعث تس��هیل اتصال به س��لول 
میزبان، افزایش ترش��ح HBL و تمایل بیش��تر به س��طوح 
مخاطي سلول میزبان مي ش��ود )75،76( آنالیز توالي آمینو 
اسیدي سه پروتئین HBL نشان مي دهد که هر سه جزء آن 
توالي پپتیدي مشخصي در اسید آمینه انتهایي دارند، بنابراین 
ترش��ح آن ها از طریق راه ترش��حي وابس��ته به S مي باشد 
)سیس��تم Sec(. باکتري هاي فاژل دار، فاژل را از طریق 
سیس��تم Sec خارج مي کنند که براي ترش��ح HBL مورد 
نیاز اس��ت )36(. کمپلکس خارج ک��ردن فاژل همچنین 
 YplA مي تواند براي ترشح پروتئین هاي غیر فاژلي مانند
در باکتري یرس��ینیا انتروکولیتیکا عمل کند )8(. تشابه بین 
 III س��اختار بیرون برنده فاژل با سیس��تم ترش��حي نوع
پیش��نهاد مي کند که آن ها ممکن است منشا یکساني داشته 

باشند که در عملکرد اشتراکي شرکت دارند )77(.
مسمومیت�نوع�اسهالي

ش��روع اسهال آبکي، گرفتگي عضات شکمي و درد در 

15-6 س��اعت پس از مصرف غذاهاي آلوده اتفاق مي افتد. 
مقدار اس��پور باسیلوس س��رئوس خورده شده در سندرم 
اسهالي تقریبا 107- 105 گرم است. همراه با اسهال، حالت 
تهوع هم ممکن است وجود داشته باشد، اما استفراغ خیلي 
کم اتفاق مي افتد. اغلب، این عایم بیش��تر از 24 س��اعت 
وجود دارند. علت مسمومیت اسهالي، تولید انتروتوکسین 
ناپایدار در برابر گرما و حس��اس به ش��رایط اسیدي معده 
اس��ت. سندرم اسهالي توسط باسیلوس سرئوسي که داراي 
یک یا س��ه انتروتوکس��ین اسهالي اس��ت، ایجاد مي شود: 
توکسین هاي 3 جزء همولیزینHBL( BL( و انتروتوکسین 
غیر همولیتیک )NHE(، 2 نوع سیتوتوکس��ین تک جزئي 
cytK-2, cytK-1(K(. اگر این توکس��ین ها از قبل غذا 
تشکیل شده باشند آنزیم هاي پروتئولیتیکي و pH اسیدي 
معده، این انتروتوکس��ین ها را در ناحیه روده اي – معده اي 

هضم مي کنند. )35و17و4(.
مسمومیت�نوع�استفراغي

س��ندورم اس��تفراغي معموال ب��ا غذاي گیاه��ان گندمي 
)غات( ش��امل برنج و کی��ک مرتبط مي باش��د )1(. نوع 
اس��تفراغي 6- 0/5 س��اعت بعد از مصرف غذاي آلوده با 
حالت تهوع و اس��تفراغ شروع مي ش��ود. مقدار اسپورهاي 
 باس��یلوس س��رئوس خورده ش��ده در س��ندرم استفراغي 
108-105 گرم است. گاهي گرفتگي عضات شکمي و یا 
اسهال نیز در نوع استفراغي دیده مي شود. مدت زمان عائم 
این نوع کمتر از 24 س��اعت اس��ت. عایم مسمومیت نوع 
استفراغي شبیه مسمومیت غذایي ناشي از استافیلوکوکوس 
اورئوس است. این مسمومیت توسط توکسین دودکادپسي 
پپتید تولید مي شود که در برابر گرما و شرایط اسیدي معده 
پایدار است. این توکسین در طي فاز سکون تولید مي شود 

که احتماال همراه با اسپورزایي اتفاق مي افتد )78(.
پیشگیري�از�مسمومیت�غذایي

پختن کام��ل غذا، اغلب باعث از بین رفتن س��لول هاي 
رویشي و اسپورها مي شود. اما دماهاي کمتر از 100 درجه 
پخ��ت ممکن اس��ت فرصت بقاء را به اس��پور ها بدهد. از 
ذخی��ره غیر یخچالي غذاها، خصوصا برنج باید دوري کرد 
)32(. با جلوگیري از جوانه زني اس��پورها و جلوگیري از 
رش��د سلول هاي رویشي در غذاهاي گوشتي آماده و پخته 
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به منظور جلوگیري و کنترل گس��ترش این پاتوژن احتماال 
موثر مي باشد )1(.

از آن جا که باس��یلوس سرئوس در همه محیط ها وجود 
دارد جلوگی��ري از آلودگ��ي غذاها با اس��پورها تقریبا غیر 
ممکن اس��ت. بنابراین ممانعت از جوانه زني اس��پورها و 
جلوگیري از رش��د سلول هاي رویشي در غذاهاي گوشتي 
آم��اده و پخته به منظ��ور جلوگیري کنترل گس��ترش این 
پاتوژن احتماال موثر باش��د. پخت��ن کامل غذا، اغلب باعث 

از بین رفتن س��لول هاي رویشي و اس��پور ها مي شود و اما 
دماهاي کمتر از 100 درجه سلسیوس ممکن است فرصت 
بق��اء را به اس��پورها بدهد. از ذخی��ره غیریخچالي غذاها، 
خصوص��ا برنج باید دوري کرد )32(. رش��د و جوانه زني 
باس��یلوس سرئوس به وسیله باکتري هاي تولید کننده اسید 
الکتیک و اس��یدهاي آلي مانند اس��تات، فرمات و الکتات 
متوقف مي شود. در حالي که اسپورهاي باسیلوس سرئوس 

به این اسید آلي مقاوم ترند )79و2(.
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�عضویت�انجمن�دکترای�علوم�آزمایشگاهی�در�فدراسیون�
)IFCC(بین�المللی�شیمی�بالینی�و�علوم�آزمایشگاهی�

 جن��اب آق��ای دکتر بختی��اری ضمن عرض س��الم لطفا 
فدراس��یون بین المللی ش��یمی بالینی و علوم آزمایش��گاهی 

)IFCC( را معرفی بفرمایید.
بل��ه، به ن��ام خدا، البته فدراس��یون بین المللی ش��یمی بالینی 
و عل��وم آزمایش��گاهی )IFCC( نی��از به  معرف��ی ندارد چون 
مهم ترین نهاد بین المللی در حوزه آزمایش��گاه تش��خیص طبی 
اس��ت که در سال 1952 میادي تحت عنوان انجمن بین المللی 
 IUPAC بیوشیمیس��ت های بالین��ی به عن��وان زیر مجموع��ه

بنیان گذاری ش��د و س��پس در س��ال 1955 به IFCC تغییر نام 
داد. IFCC به عنوان مرجعی جهانی از طریق اس��تاندارد سازی 
روش ها و دس��تگاه های آزمایش��گاهی و ارائه خدمت به علوم 
آزمایش��گاهی بالینی، انجمن های حرفه ای، صنعت تشخیص و 
سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط، خدمتگزار مراقبت های 

بهداشتی است.
IFCC یک س��ازمان جهانی غیر سیاس��ی است که در حوزه 
ش��یمی بالینی و پزشکی آزمایش��گاهی با اهداف فراهم آوردن 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                   سیده مینا موسی نژاد 

یک��ی از فعالی��ت های مهم و برجس��ته اخی��ر انجمن دکترای 
علوم آزمایش��گاهی در حوزه بین الملل عضویت در فدراسیون 
بین المللی ش��یمی بالینی و علوم آزمایش��گاهی )IFCC( است. 
از ای��ن رو با دکتر محمدرضا بختیاری که مس��ئول پیگیری این 
 IFCC ام��ر بوده و هس��تند و در ح��ال حاضر رابط انجم��ن با
مي باش��ند، گفتگوی��ی را ترتیب داده ایم ک��ه از نظر خوانندگان 

ارجمند می گذرانیم.
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اس��تانداردهای جهانی حوزه تشخیص آزمایشگاهی با همکاری 
دیگر سازمان های بین المللی و حمایت از اعضای خود از طریق 
تاش های علمی و آموزشی و برنامه ریزی و اجرای مجموعه ای 
از کنگره ها، کنفرانس ها و جلس��ات برای متخصصین پزشکی 
آزمایش��گاهی جهت آگاه سازی از جدیدترین یافته ها و بهترین 

روش ها در امر تشخیص فعالیت می کند.
ای��ن نه��اد بی��ن الملل��ی دارای 90 عضو پیوس��ته، 11 عضو 
وابسته، 6 س��ازمان منطقه ای شامل فدراس��یون شیمي بالیني و 
علوم آزمایش��گاهي اروپا )EFLM(، فدراسیون بیولوژي بالیني 
 ،)AFCC( فدراس��یون ش��یمی بالینی آفریقا ،)AFCB( عرب
فدراسیون بیوشیمي بالیني و طب آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه 
)APFCB(، کنفدراس��یون بیوش��یمي بالین��ي آمری��کاي التین 
)COLABIOCLI(، فدراس��یون ش��یمی بالین��ی و پزش��کی 
آزمایش��گاهی آمریکای شمالی )NAFCC( و 49 عضو همکار 

است.
 IFCC لطف��ا بفرمایی��د ماموریت اصلی و چش��م انداز 

چیست؟
چش��م انداز و ماموریت های اصلی IFCC تبدیل ش��دن به 
سازمانی جهانی در زمینه ش��یمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی 
ب��رای بهبود س��طح علمی و کیفیت تش��خیص و درمان در همه 
بیم��اران، تقویت اعضا ب��رای فراهم آوردن خدم��ات با کیفیت 
برای بیماران، برقراری ارتباط با اعضا، ارائه دهندگان بهداش��ت 
و درمان و عموم مردم در دس��تاوردهای نوآورانه و پیشرو علمی 
و آموزشی، تمرکز بر استانداردهای علمی، انتشارات، آموزش و 
ارتباطات و س��ازمان دهی کنگره ها و کنفرانس ها برای معرفی 

تاش های IFCC به جامعه جهانی است. 
 جناب آقای دکت��ر بختیاری لطفا تبیین بفرمایید که بطور 

کلي این سازمان چه اهدافی را دنبال می کند؟
ه��دف اصلی IFCC برقراری ارتباط موث��ر با اعضای خود، 
دیگر دس��ت اندرکاران حوزه بهداش��ت – درمان و عموم مردم 
از طریق انواع رس��انه های الکترونیکی برای اطمینان از انتش��ار 
دانش، دس��تاوردهای علمی و آموزش��ی بسیار عالی خود است. 
تمرکز اصلي IFCC بر استانداردهای علمی، انتشارات، آموزش 
و پ��رورش و ارتباط��ات اس��ت. IFCC به منظ��ور ارائه نتایج 
تاش ه��ای خود به جامعه جهانی، اقدام به برگزاری کنگره ها و 

همایش های برجسته نیز می نماید.

این نهاد بین المللی براي رس��یدن به اهداف خود برنامه های 
راهب��ردی متع��ددي را دنبال مي کند ک��ه از آن میان می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
IFCC  حمایت از نیازهای علمی، آموزشی و ارتباطی اعضای -
- حمایت از ارتقای کیفی طب آزمایش��گاهی در کش��ورهای 

در حال توسعه
- بهبود همکاری میان IFCC و فدراسیون های منطقه ای وابسته

- ایف��ای نق��ش رهب��ری در اس��تاندارد س��ازی روش های 
اندازه گیری بیومارکرهای مهم بالینی

- معرفی و توس��عه آموزش مجازیIFCC  به عنوان بستری 
برای پشتیبانی آموزش از راه دور

- همکاری با س��ازمان های بالینی بی��ن المللی برای افزایش 
تفاهم در مورد تاثیر پزشکی آزمایشگاهی بر روی نتایج بالینی

- ترویج طب آزمایش��گاهی از طریق برگ��زاری کنگره های 
بین المللی و منطقه ای

- تشویق و ترغیب بحث بر روی شکل دادن به آینده پزشکی 
آزمایشگاهی در سطوح ملی و بین المللی
- توسعه مستمر و حفظ روابط عمومی

 همان گونه که مس��تحضر هس��تید بخش علمی س��ازمان 
IFCC در باال بردن دانش ش��یمی بالین��ی و بکارگیری آن در 
پزشکی آزمایش��گاهی بسیار فعال اس��ت. بفرمایید برای این 
ه��دف IFCC چه راهبردهای وی��ژه اي را مد نظر قرار داده 

است؟
براس��اس آنچه که بخش علمی IFCC اعام کرده، کمک به 
کاربردی ک��ردن تحقیقات، فراهم کردن پاس��خ و راه حل برای 
مسایل علمی و فن آوری، توسعه راهبرد های تشخیصی، تعریف 
اس��تانداردهای الزم برای بهترین روش آزمایش��گاهی، پاسخ به 
 ،IFCC نیازهای علمی اعضا، اطمینان از کیفیت در اسناد علمی
شرکت در کنگره ها و جلسات علمی و سازماندهی مباحثه های 
اصلی و پایه ای از راهبردهای بخش علمی این سازمان است. 

البت��ه بخ��ش آم��وزش و مدیریت نی��ز جهت تس��هیل بهبود 
مهارت های مدیریتی و پشتیبانی از فعالیت های آموزشی در طب 
آزمایشگاهی راهبردهایی را دنبال می کند که شامل فراهم آوردن 
مواد آموزش��ی برای انتش��ارات، ارتقای کیفیت آنالیز و مدیریت 
آزمایشگاه، ترویج پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر شواهد، توسعه 
آم��وزش و برنامه های درس��ی و فراهم آوردن پش��تیبانی برای 
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کشورهای در حال توسعه می باشد.
 IFCC در ارتب��اط با مهم تری��ن برنامه های کلیدی 

توضیحاتی را بیان فرمایید؟
شاید بتوان تعیین مقادیر مرجع، امتیازات یا جوایز برجسته 
IFCC، برنامه ریزی برای آموزش از راه دور، برنامه ریزی 
برای آزمایشگاه ها، برنامه ریزی برای فرصت های مطالعاتی، 
برنامه ریزی برای تبادل علمی حرفه ای، برنامه ریزی برای 
 ،IFCC تبادل مدیریت حرفه ای، تش��کیل بانک سخنرانان
ارایه کمک هزینه های س��فر، برنام��ه ریزی برای ممیزي و 
نظ��ارت و ثبت نام متخصصی��ن را از مهم ترین برنامه های 

کلیدی این سازمان بین المللی دانست.
ش��ایان ذکر اس��ت حمایت از تبادل بین المللی اس��اتید، 
ایج��اد ش��بکه های آموزش��ی جهان��ی و گرد ه��م آوردن 
فعالیت های IFCC در مناطق مختلف تحت حمایت برخي 
از شرکت هاي بزرگ آزمایشگاهي از فرصت هایی است که 
این سازمان برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی نموده است.  
همچنین بهبود همکاری بین المللی آزمایشگاه ها، تسهیل 
تبادل متخصصین جوان آزمایشگاهی بین انجمن های عضو 
IFCC و معرف��ی مه��ارت های علم��ی و مدیریتی جدید 
و یا اصاح ش��ده برای آزمایش��گاه ه��اي متقاضی از دیگر 

برنامه ریزی های این سازمان برای تبادل حرفه ای است.
 امروزه ارتباطات و روابط عمومي نقش مهمي را در 
دنی��ا ایفا مي کند. زمینه ه��اي فعالیت IFCC در بخش 

ارتباطات و انتشارات چیست؟
IFCC در بخ��ش ارتباط��ات و انتش��ارات فعالیت های 
موثری را دنبال می کند که از آن میان می توان به این موارد 

اشاره داشت: 
IFCC انتشار توصیه ها، اسناد و رساله های -

 )SD( انتش��ار نتایج پ��روژه های بخش ه��ای علمی -
و آم��وزش و مدیری��ت )EMD( - مدیریت وب س��ایت 

   www.ifcc.org یعني :IFCC
)web-based( انتشار مجله الکترونیکی -

- همکاری با کمپین آزمایشگاه ها
IFCC انتشار خبرنامه -

     IFCC  بهبود روابط عمومی -
- هماهنگ کردن انتش��ارات بررس��ی ش��ده بخش های 

   )EMD( و آموزش و مدیریت )SD( علمی
 دلیل تمایل انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي ایران 
ب��ه عضویت در این نهاد چیس��ت و چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
انجم��ن دکت��رای عل��وم آزمایش��گاهی در انجام 
فعالیت ه��ای علمی بس��یار فعال اس��ت و از این نظر 
می توان گفت پرکارترین انجمن پزش��کی در کشور 
اس��ت. معتقدیم با گسترش همکاری های بین المللی 
انجمن می تواند ح��وزه و کیفیت کارهای خود را به 
طور چش��مگیری گس��ترش و بهبود ده��د. از طرفی 
IFCC را شاید بتوان مهم ترین نهاد بین المللی طب 
آزمایش��گاهی دانست که اعضای اصلی آن را انجمن 
های علمی کشورهای مختلف تشکیل می دهند. همان 
طور که مطلع هستید دبیرخانه سیزدهمین کنگره ارتقاء 
کیفیت با ارس��ال برنامه علم��ی خود به IFCC برای 
ممیزی، توانس��ت حمایت علم��ی آن را برای کنگره 
کس��ب نماید. به دنبال این مهم تصمیم گرفته شد که 
برای بس��ط همکاری های فیمابین تقاضای عضویت 
انجمن در IFCC تس��لیم هیئت رییسه این نهاد شود 
که خوشبختانه با بررسی اساسنامه، بیوگرافی اعضاي 
 IFCC ،هیئ��ت مدیره و فعالیت ه��ای علمی انجمن
عضوی��ت انجمن را پذیرفت و امید دارم این پذیرش 
فتح باب همکاری های علمی بسیار گسترده و عمیق 

آینده دو نهاد باشد.

 ضم��ن آرزوی موفقیت برای ش��ما و اعضای هیئت 
مدیره و انجمن امید داریم ش��اهد هر چه ش��کوفاتر ش��دن 
فعالیت ه��ای آین��ده آن باش��یم و انجمن بتوان��د از امکانات 
فدراس��یون بین المللی ش��یمی بالینی و علوم آزمایش��گاهی 
)IFCC( ب��رای نی��ل به اهداف عالیه خود و ارتقای س��طح 
علم��ی دانش طب آزمایش��گاهی در کش��ور اس��تفاده کند.  
همچنین همکاران نهادهای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
کشور از ثمرات این گونه همکاری های بین المللی بهره مند 

شوند. 

انشا ا... . با تشکر از شما.

انجمن�دکترای�
علوم�آزمایشگاهی�
�در�انجام
�فعالیت�های�علمی�
بسیار�فعال�است�و�
از�این�نظر�می�توان�
گفت�پرکارترین�
انجمن�پزشكی�در�
کشور�است
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دکتر�محمد�جواد�سلطانپور،�دکترای�علوم�آزمایشگاهی:

دفاع�از�تعرفه�به�منظور�حفظ�توانمندی�جامعه�آزمایشگاهی�برای�
تداوم�و�توسعه�خدمات

پس از تاسیس انجمن توسط جمعی از همکاران ارجمندمان 
در سال 1371 تاش های صنفی به عنوان عضوی از خانواده 
نظام س��امت به شکل منسجم آغاز شد. در این مسیر هیئت 
مدیره های شش گانه گذشته راه را از شرایطی آغاز کردند که 
انجمن یک مجموعه جوان و با هویت ش��به دانشجویی بود. 
در آن دوران هیچ یک از همکاران مسئولیت دولتی و اجرایی 
نداش��ته و تنها فارغ التحصیانی بودند که هدفش��ان معرفی 

توانمندی های این گروه از جامعه پزش��کی و آزمایشگاهی 
و اس��تیفاء حق��وق اجتماعی و صنفی آن ها بوده اس��ت. در 
واق��ع انجمن از یک دوره غرب��ت و گمنامی فعالیت خود را 
آغاز نم��ود. به دلیل حال و هوای دوران دانش��جویی برخی 
از رفتاره��ا یا واکنش های اعضا می توانس��ت احساس��ی و 
برخواس��ته از ش��ور جوانی باش��د ولی بعدها انجمن به این 
نتیج��ه رس��ید که در فضای عقانی کش��ور اس��تفاده از این 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                   سارا تندرو 

به نام خدا، با سام به دوستان و همکاران و با تشکر از مصاحبه 
مطالبی را که به صورت مروری عرض می کنم در برخی از مجامع عمومی انجمن به طور شفاهی در ارتباط با آن ها 
صحبت شده است ولی  برخی از همکاران در اقصی نقاط کشور امکان حضور در مجامع عمومی را نداشته اند که بیان 

مطالب به شکل مکتوب  برای آگاهی و استحضار ایشان است. 
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روش ه��ا موفق نخواهد بود و باید ب��ا مجموعه های 
دولت��ی که عما تصمیم س��ازی و تصمی��م گیری در 
خصوص فعالیت های تمامی حرف پزش��کی از جمله 

علوم آزمایشگاهی را دارند وارد تعامل شوند.
از ابتدا هیچ نهادی در کش��ور نس��بت به همکاران 
ما نگاه لطف و مرحمتی نداش��ت و حتی در برخی از 
س��ازمان های دولتی مخالفت ها و مقاومت هایی در 
پذیرفتن حقوق بدیهی اعضا این جامعه تا س��ال هایی 
متوالی وجود داش��ت. این انجمن هنگامی آغاز به کار 
کرد که بسیاری از حقوق بدیهی جامعه دکترای علوم 
آزمایش��گاهی مورد ابهام بود. ب��رای مثال اخذ پروانه 
تاسیس آزمایشگاهی در سال های اول با رایزنی های 
مفصل با دفتر وزیر و معاونین ایش��ان به نتیجه رسید 
ول��ی بعدها انجمن به عنوان عضو ثابت و همیش��گی 
جلسات، مشاوره ها و تصمیمات حوزه سامت کشور 
انتخاب شد. اعضا انجمن در دوره ای نسبتا طوالنی با 
صب��ر و متانت و از طریق  اثبات توانمندی های خود 
در مدت��ی کوتاه تصدی ادارات امور آزمایش��گاه های 
بیش از دو سوم استان های کشور را در دست گرفتند. 
وزارت بهداش��ت مسئولیت آزمایشگاه مرجع سامت 
یا اداره کل امور آزمایش��گاه ه��ا را طی 4 دوره پیاپی 
ب��ا وجود س��ایر متقاضیان و داوطلب��ان و نیز رقابت، 
مقاومت، تاش ها و تبلیغات منفی به فارغ التحصیان 

دکترای علوم آزمایشگاهی واگذار کرده است. 
در حوزه فعالیت های صنفی می توان به تاش های 
طوالن��ی برای رفع س��وء تفاهم ه��ا و مخالفت های 
برخی از مس��ئولین وقت اش��اره کرد. در سال 1375 
معاون درمان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی ص��دور پروانه تاس��یس برای هم��کاران را 
متوقف نموده بود که با برگزاری جلس��ات، رایزنی ها 
و حتی تجمع اعتراض آمی��ز در دفتر وزیر این موانع 
مرتفع ش��د و البت��ه بعدها به دلی��ل عملکرد مطلوب 
و نتای��ج و دس��تاوردهای اعضا این جامع��ه در ارائه 
خدمات تش��خیصی پس از ورود فارغ التحصیان به 
عرصه س��امت کش��ور جایگاه و نقش برجسته این 
بخش از  جامعه پزش��کی در نظام سامت تعریف و 

تثبیت گردید.
مح��روم  مناط��ق  در  آزمایش��گاهی  هم��کاران 
آزمایش��گاه هایی را تاسیس و خدماتی را ارائه نمودند 
که حتی مراکز اس��تان ها هم در س��الیان قبل از آن بی 
به��ره بودند مض��اف بر آن که توس��عه، ارائه خدمات 
روزآمد و نوپدید و ارتقاء سطح خدمات آزمایشگاهی 
در تمام��ی مراک��ز بیمارس��تانی و آزمایش��گاه ه��ای 
خصوصی یکی از دس��تاوردهای فارغ التحصیان این 
انجم��ن بود. این نوآوری و توس��عه خدمات به دنبال 
ورود جمعی��ت بزرگ فارغ التحصی��ان اتفاق افتاد و 

مورد توجه جامعه پزشکی قرار گرفت.  
انجم��ن در دفاع از حق��وق صنف��ی و معرفی این 
توانمندی ه��ا به نهادهای تاثیر گذار در کش��ور تاش 
بس��یاری نم��ود و برق��راری ی��ک هم��کاری موثر با 
حوزه های تصمیم گیر کش��ور در س��ایر نهادها مانند 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 
برنام��ه و بودجه، بیمه های پایه و حوزه هایی در نهاد 
ریاس��ت جمهوری منجر به یک تعامل و تفاهم پایدار 

شد.
 در ح��وزه فعالیت ه��ای علمی، انجمن احس��اس 
می کرد که توانمندی های این جمعیت جوان باید در 
عرصه کشوری ارایه و معرفی شود. بنابراین عاوه بر 
انجام برخی از فعالیت های آموزش��ی نظیر برگزاری 
دوره ه��ای آموزش مدون به فکر تدارك یک همایش 
فراگیر و چش��مگیر افتاد که نتیجه آن برگزاری اولین 
کنگ��ره ارتقاء کیفیت در س��ال 1380 ب��ود. همکاران 
انجمن همواره در نشست ها، سمینارها و کنگره های 
دیگر گروه های پزشکی فعاالنه شرکت می کردند ولی 
خود فاقد مجمع علمی مس��تقلی بودند. کنگره ارتقاء 
کیفیت به س��رعت از حیث وس��عت، اعتبار و کثرت 
اس��تقبال شرکت کنندگان در طراز یکی از بزرگ ترین 

همایش های علمی کشور قرار گرفت.
تقریب��ا در بی��ش از 10 دوره گذش��ته کنگره، ثبت 
ن��ام کنندگان رس��می آن هم��واره  باالی س��ه هزار 
نف��ر بوده اند و این در حالی اس��ت ک��ه بیش از این 
تع��داد بدون ثبت نام رس��می در بخش های مختلف 

این�انجمن�هنگامی�
آغاز�به�کار�کرد�که�
بسیاری�از�حقوق�
بدیهی�جامعه�
دکترای�علوم�
آزمایشگاهی�مورد�
ابهام�بود
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آن حض��ور پیدا می کنن��د. این کنگره توانس��ت با معرفی 
توانمندی های علمی اعضای انجمن، در جامعه پزش��کی 
و آزمایش��گاهی مورد توجه قرار گیرد. محورهای بالین و 
آزمایشگاه از همان ادوار اولیه کنگره یکی از فعالیت هایی 
بود که انجمن های علمی گروه های مختلف پزشکی را به 
مش��ارکت با جامعه آزمایشگاهی دعوت کرد تا در نشستی 
مشترك از طریق طرح دغدغه های بالینی و تشخیص های 
آزمایش��گاهی راهی روشن برای رس��یدن به بهترین نتایج 

بالینی را به دست آورند. 
در موضوع دفاع از حق��وق صنفی در مقاطعی از تاریخ 
انجم��ن و جامعه دکترا معارضاتی ب��ا برخی از گروه های 
دیگر صورت گرفت که در برخی از ایام، چالش ها بس��یار 
جدی ش��د. گروه هایی از طریق رقابت ناسالم و با استفاده 
از روش ه��ای منفی برای انکار حقوق این جامعه اقداماتی 
می کردند که انجمن در برخی از مقاطع بیش از چند سال 
پیاپ��ی درگی��ر آن بود. برخی از اعض��ای محترم در مناطق 
مختل��ف کش��ور به دنب��ال مصاحبه فردی ک��ه عمدتا نظر 
ش��خصی خود را  بی��ان کرده بود رنجیده خاطر ش��دند و 
برای برخی از همکاران این تصور را فراهم کرد که انجمن 
در برابر این اهانت ها س��کوت کرده است. انجمن هجوم 
چندگان��ه و چند رنگ قبلی برخ��ی از گروه های رقیب را 
با س��ربلندی و موفقیت پشت س��ر گذاشته است و نسبت 
به اظهار نظرهای ش��خصی برخی افراد به مقدار ارزش آن 
توجه دارد و بیشتر توجه و تاش خود را معطوف به تعامل 
و همکاری با سایر انجمن ها به منظور تقویت موضع نهاد 
آزمایشگاهی در کشور نموده است. این رویکرد انجمن نه 
تنها موجب همگرایی انجمن های آزمایش��گاهی شد بلکه 
در گام بع��دی انجم��ن های دیگر گروه ه��ای پاراکلینیک 
را نی��ز در بر گرفت و موجب تش��کیل مجمع انجمن های 

تشخیص پزشکی گردید.
در خصوص برخی از مس��ائل اصلی مورد توجه جامعه 
آزمایشگاهی مانند تعرفه، انجمن همه ساله بیش از نیمی از 
س��ال را با مجموعه ای از مسئولین مرتبط با تعرفه گذاری 
درگیر برگزاری جلس��ات مفصل بوده و هس��ت. موضوع 
تعرفه عما با چرخه اقتصادی و فراهم نمودن امکان تداوم 
و توس��عه فعالیت آزمایشگاه ها مرتبط است. دیدگاه ما به 

این موضوع منفعت طلبانه نیس��ت بلکه ضرورت برقراری 
یک چرخه اقتصادی متناسب را الزمه تداوم ارائه خدمات 
با کیفیت به جامعه می دانیم. آزمایش��گاه ها عما فاقد هر 
گونه حمایت دولتی هستند. حمایتی که به شکل واگذاری 
تجهیزات آزمایشگاهی توس��ط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با ارز حمایتی در دهه های 1360 و 1370 
وجود داش��ت امروزه به کلی متوقف ش��ده است و تمامی 
آزمایشگاه ها به توان اقتصادی خود متکی هستند. بنابراین 
دفاع از تعرفه صرفا به معنی دفاع از یک سود صنفی نیست 
بلکه حف��ظ توانمندی جامعه آزمایش��گاهی برای تداوم و 
توسعه خدمات آن را مد نظر قرار داده است. تعرفه همواره 
ب��ه عنوان یکی از نقاط عطف فعالیت های انجمن بوده که 

برای تعیین و اجرای منطقی آن تاش نموده است. 

 اعتق��اد داری��م تعرفه مس��یر برقراری ی��ک توازن 
اقتص��ادی منطقی برای فراهم کردن ت��وان فعالیت های با 

کیفیت جامعه صنفی است.  

ح��وزه فعالیت های انجمن در ارتباط با س��ازمان هایی 
مانن��د بیمه های پای��ه، موض��وع مالیات، ش��هرداری ها، 
بیمه های مکمل و ... اس��ت که به نوع��ی فعالیت مطلوب 
و روان جامعه آزمایش��گاهی به حسن تعامل آن ها ارتباط 
دارد. در طول سال های گذشته در واقع به غیر از جلسات 
موردی و مراجعه به مسئولین ارشد این سازمان ها، انجمن 
ب��ا تش��کیل کارگروه ه��ا و کمیته هایی این مس��ائل را به 
صورت نظام مند و منسجم پیگیری نموده است. برای مثال 
در خص��وص مس��ئله مالیات و بیمه ها ع��اوه بر اعضای 
هیئت مدیره از مش��اوره ها و مساعدت همکاران دیگر بر 
حس��ب اشراف، اطاعات و مس��ئولیت های شغلی که در 
این سازمان ها داشته اند به طور مستمر استفاده شده است. 
انجم��ن در ابت��دای فعالی��ت های خود عم��ا متکی به 
حمای��ت اعضا در اقصی نقاط کش��ور ب��ود. آن ها مبالغی 
را به شکل س��الیانه تحت عنوان حق عضویت به صندوق 
انجمن واریز می کردند. بنابراین در سال های قبل از 1380 
توان و گردش مالی یکس��اله بس��یار اندك و محدود بود. 
انجم��ن با مجموعه فعالیت هایی مانند برگزاری کنگره ها، 
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بازآموزی ه��ا، کارگاه ها و ... که لزوم��ا با هدف اقتصادی 
نبود به طور جانبی درآمدهایی را کس��ب نمود. در جریان 
این درآمدها توجه اعضا به تامین دفتری برای انجام فعالیت 
های جاری جلب شد که در نخستین گام با حمایت خاص 
برخی از آن ها در سراسر کشور دفتر کوچکی خریداری و 
دفت��ر انجمن تثبیت گردید. با توس��عه فعالیت های انجمن 
احساس نیاز به فضای بزرگ تر، امکانات بیشتر و استخدام 
همکاران به وجود آمد و به تدریج افزایش توان مالی دفتر 

انجمن توسعه یافت.
 مش��ی صنفی انجمن اقتضا داش��ت ک��ه در هر موضوع 
جدید که به سرنوش��ت جامعه دکتری ارتباط پیدا می کرد 
تدبیری الزم و کاف��ی اتخاذ کند. پس از انحال اداره امور 
آزمایش��گاه ها و توقف برنامه کنترل کیفیت موضوع نحوه 
اداره و تدبیر کنترل خارجی کیفیت آزمایش��گاه های سطح 
کش��ور منجمله همکاران انجمن به یک مسئله تبدیل شد. 
انتظ��ار اعضا محترم این بود که مرکز انجام این فرآیند باید 
به نوعی مطمئن اداره ش��ود تا نگرانی از بهره برداری های 

غیر علمی و تقابل صنفی در آن وجود نداشته باشد.
تاس��یس یک مرکز کنترل کیفیت برای انجمن بدون هیچ 
س��ابقه و تجربه ای در واقع ی��ک ماموریت کاما  صنفی 
و علم��ی بود که به هم��ت و تاش جمعی از همکاران در 
مدت کوتاهی به سامان رسید و به یک موسسه موفق تبدیل 
ش��د که هم اکنون عاوه بر فعالیت های مرسوم در شبکه 
آزمایشگاهی، با وزارت بهداشت در کنترل آزمایشگاه های 
شبکه بهداشت همکاری دارد و اخیرا وارد فعالیت هایی در 
کنترل کیفیت آزمایشگاه های کشورهای منطقه شده است. 
در س��ال های اخیر که موضوع اعتباربخش��ی مورد توجه 
آزمایش��گاه مرجع سامت قرار گرفت و پیشنهاد واگذاری 
ب��ه انجمن های علمی ارائه ش��د؛ انجمن بر اس��اس همان 
نی��از صنف��ی در این ام��ر وارد گردید و به یک��ی دیگر از 
دغدغه های اعضا خود که آزمایشگاه ها توسط چه کسانی 
و چه دیدگاه هایی ممیزی خواهند شد خاتمه داد. هر چند 
این امر هنوز اجرایی نشده است ولی به گواهی آزمایشگاه 
مرجع س��امت آماده ترین ساختار اجرایی انجام امر اعتبار 

بخشی متعلق به انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی است.
انجمن دارای یک سامانه حسابداری و فرآیند حسابرسی 

س��الیانه اس��ت که مجموعه فعالیت های مالی آن از جمله 
درآمده��ا و هزینه ها توس��ط موسس��ات واج��د پروانه و 
صاحیت از سازمان حسابرسی کل کشور مورد ارزیابی و 
پایش قرار گرفته و م��ی گیرد. پس از آغاز و انجام فرآیند 
حسابرسی در سال 1386 این ممیزی به صورت گذشته نگر 
به س��ال های قبل پرداخت و در سال های بعد نیز تا کنون 
ادامه یافته است. گزارش های ارائه شده مربوط به بیش از  

یک دهه گذشته در اسناد انجمن موجود است.
در س��ال 1394 چند اتفاق پیاپی برای جامعه پزشکی و 
جامعه آزمایش��گاهی به وقوع پیوست که موجب نگرانی و 
ابهام در سرنوش��ت حرفه ای و تخصصی آن ها شد. بحث 
اباغ کتاب ارزش نس��بی خدمات در نیمه دوم سال 1393 
و اج��رای طرح تحول نظام س��امت هر ک��دام به نحوی 
در سرنوشت جامعه آزمایش��گاهی تاثیر گذار بود. اجرای 
ط��رح تحول نظام س��امت و حمایت از مراک��ز دولتی با 
هدای��ت بیماران به س��وی این مراک��ز و کاهش مراجعات 
آزمایش��گاه های خصوصی همراه بود. زیرا هزینه پرداختی 
مردم در طرح تحول نظام س��امت با توجه به حمایت پر 
رنگ دولت از مراکز  بیمارس��تان های دولتی و دانشگاهی 

کاهش پیدا می کرد.
در اباغ کتاب ارزش نس��بی خدمات تعرفه بخش هایی 
از جامعه پزش��کی به صورت هدفمند و یا به واس��طه یک 
برنامه ریزی نادرست، کاهش داده شد. مجموعه انجمن های 
آزمایشگاهی و سازمان نظام پزشکی موظف بودند که از این 
حقوق صنفی دفاع نمایند. در مقابل این تقاضا و اعتراض، 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و فراتر از آن 
شورایعالی سامت قرار داشت. این اتفاق در ورود به سال 
1394 ب��ا کاهش ضریب ریالی K در کتاب ارزش نس��بی 
 K خدمات الته��اب دیگری فراهم کرد. ب��ه عبارت دیگر
20000 تومان پیش بینی شده و مصوب کتاب ارزش نسبی 
خدمات نه تنها از  افزایش س��نواتی برخوردار نشد بلکه با 
15 درصد کاهش از رقم پایه س��ال 1393 به رقم نازل تری 
نیز رس��ید که عما چرخ��ه اقتصادی آزمایش��گاه ها را با 
مشکل جدی روبرو نمود. این موضوع باعث نگرانی جامعه 
آزمایش��گاهی و از جمله اعضای انجمن دکترا در سراس��ر 
کشور ش��د. انجمن با دعوت از تمامی انجمن های ذینفع 
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در ش��اخه آزمایش��گاهی و برگزاری جلسات و ماقات ها 
برای دفاع از این موضوع از س��طح مدیران کل، معاونین تا 
سطح وزیر را در وزارت بهداشت طی کرد. عما در تمامی 
این مذاکرات  انجمن  به انجام فعالیت کارشناس��ی توصیه 
می شد که به زعم انجمن با صرف زمان طوالنی برای طی 
این فرآیند مطالعاتی و کارشناسی از مطالبات خود دور می 
ماند ولی وزارت بهداشت تغییر ضرایب خدمات و افزایش 
تعرف��ه را به تجدید نظ��ر و مطالعه و برآوردهای علمی که 
در قالب محاس��به قیمت تمام ش��ده خدمات آزمایشگاهی 
بود منوط و مش��روط نموده بود. این محاس��به به فعالیتی 
مفصل و مش��روح، زمانبر و توان فرسا نیاز داشت که البته 
ممکن بود انجمن از یک س��و ب��ا پرداختن به این موضوع 
زمان را از دس��ت بدهد و از س��وی دیگر نمی توانس��ت 
از انجام آن ش��انه خالی کند. بنابراین ب��ه طور همزمان به 
هر دو موضوع پرداخت و با تش��کیل کارگروه هایی برنامه 
مطالعاتی را در خصوص محاس��به علمی به نحو غیر قابل 
انکار قیمت تمام ش��ده خدمات آزمایشگاهی آغاز نمود و 
همزم��ان با گروه های متعدد دخیل در تدوین کتاب ارزش 
نس��بی خدم��ات، با وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی وارد مذاکرات جدی شد. در این راستا آقای دکتر 
صاح��ب الزمانی با حضور در ش��ورایعالی س��ازمان نظام 
پزشکی تاش های مستقلی را انجام می داد تا از طریق این 
س��ازمان که اصلی ترین و ب��زرگ ترین نهاد صنفی جامعه 
پزش��کی کشور است موضوع را پیگیری نموده و به نتیجه 

مطلوب برساند.
البت��ه در این حی��ن مباح��ث نوپدیدی مانن��د تجمیع، 
ش��ایعات تش��کیل مگالب ه��ا، تعطیلی آزمایش��گاه های 
کوچک و  ورود ش��رکت ه��ای بزرگ چند ملیتی خارجی 
به بازار آزمایش��گاهی  کش��ور و ... نیز مطرح می ش��د و 
ب��ه نگرانی ه��ای جدید دام��ن م��ی زد. در خصوص این 
موارد، مذاکره و انتقال دغدغه های جامعه آزمایش��گاهی به 
مجموعه های تصمیم گیر کش��ور مانند وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی، نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی، کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس و مسئولین 
ارش��د دولتی در سازمان های مختلف انجام شد که غالبا با 

تکذیب این شایعات همراه بود. 

ضع��ف منابع بیم��ه های پایه و مکم��ل و ناتوانی آن ها 
در تامی��ن و پرداخ��ت هزین��ه های درمانی و تش��خیصی 
نگرانی های اعضاء انجمن را کامل نمود به نحوی که مدت 
تاخی��ر برخ��ی از آن ها در س��ال 1394 به بی��ش از 8 ماه 
رس��ید. این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش صندوق 
آزمایش��گاه ها شد و توان توس��عه را از آن ها گرفت. ما با 
توجه  به تجربه سال های گذشته دیده ایم که هرگاه حتی 
به مقدار اندکی توان اقتصادی آزمایش��گاه ها تقویت شود 
آن ها به ص��ورت خود جوش بافاصله به دنبال توس��عه 
روش های جدید تش��خیص های آزمایشگاهی می روند و 
تکنولوژی های جدید را به کار می گیرند تا حوزه خدمات 
خود را به روز کنند ولی اگر این توان از آن ها سلب شود 
آن ها به ناچ��ار فقط به حفظ وضع موجود اکتفاء خواهند 
کرد. این سرنوش��تی اس��ت که تعرفه گ��ذاری برای چنین 

جامعه ای رقم می زند. 
در حی��ن این التهاب��ات و نگرانی ه��ای چندگانه که به 
ط��ور منطقی و به زعم انجمن نیاز ب��ه تجمیع توان تمامی 
همکاران را از همیش��ه بیش��تر نمایان ساخته بود برخی از 
هم��کاران برخورد های منفی با انجمن را آغاز کردند و به 
عنوان یک پاسخ دم دس��تی و ساده انجمن را مسئول همه 
مش��کات دانس��تند. این انتقاد ها به شکل کاما تلخ، غیر 
منصفانه و س��اختار شکن مطرح شد. این امر برای انجمنی 
که در وس��ط مشکات قرار داشت و در واقع  هر روز در 
جلسات و مذاکرات متعدد سازمان های موثر و تصمیم گیر 
حضور پیدا می کرد در حکم سمی مهلک بود. زیرا گروهی 
که به نیابت از یک جامعه با مش��کات مواجه هستند اگر 
از حمای��ت جامع��ه خود برخوردار نباش��ند و ای بس��ا از 
پشت س��ر هم مورد هجوم آحادی قرار گیرند نگرانی های 
بیشتری را به همراه خواهند داشت. در جلسات متعدد و با 
حضور نمایند گان استان ها و جمع بزرگی از پیشکسوتان 
مش��کات پی��ش رو مطرح و ب��ا تش��کیل کارگروه هایی 
مختلف، مسائل و مشکات مشروحا بحث و بررسی شد. 
برخی از ش��اخه های استانی انجمن، متکفل پیگیری برخی 
از امور شدند و در تهران نیز کارگروه هایی چندگانه برای 

مسائل مختلف تشکیل شد. 
در مجم��ع عمومی مورخ نوزدهم آبان ماه س��ال 1394 
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آحادی از این همکاران با فرصت مفصل و مش��روحی که 
در اختیار داشتند از تریبون مجمع، تمامی انتقادها را بدون 
هیچ گونه ماحظه ای مطرح کردند. شایان ذکر است برای 
هیئت مدیره انجمن نیز میزان حمایت و تایید اعضا جامعه 
دکتری در همین مجمع به عنوان آرای عمومی کاما تعیین 
کننده و مهم بود. به تعبیر دیگر، انجمن برای تعیین تکلیف 
خ��ود مایل بود وزن این نوع نگاه ش��دیدا انتقادی را بداند 
چ��ون غیر از رای آحادی از اف��راد منتقد نظر بخش اعظم 

جامعه دکتری در التهابات اخیر ابراز نشده بود.
البته در همان مجمع موارد و مصادیقی که مورد پیش��نهاد 
انجمن و مورد انتقاد شدید آحادی از همان همکاران  بود با 
اکثریت آرا تصویب ش��د که به نوعی رای مجمع عمومی و 
دیدگاه اعضای جامعه دکتری نس��بت به انجمن را مشخص 

نمود.
در خاتمه عرایضم ذکر یک نکته قابل تامل اس��ت و خالی 
از لطف نیس��ت. یکی از اعض��ای محترم هیئت مدیره  قبلی 
انجمن که به درخواست شخصی از ادامه همکاری با انجمن 
منصرف ش��ده و اس��تعفا داده بود در یکی از  جلس��ات هم 
اندیش��ی برگزار ش��ده در دفتر انجمن بیان نمود که در دوره 
فعالیت چندین س��اله خود در انجمن همزمان آزمایشگاهی 
هم داش��ته اند. ولی بعد از استعفا و خروج از هیئت مدیره و 
پرداختن به حوزه فعالیت های ش��خصی، وسعت آزمایشگاه 
خ��ود را چهار برابر افزای��ش داده اند و ه��م اکنون یکی از 
آزمایشگاه های مطرح تهران را دارند. به طور منطقی و بدیهی 
چنین فرض و احتمالی برای سایر اعضای انجمن نیز مطرح 
است که اگر آن ها نیز زمان صرف شده برای جلسات، مسائل 
و مشکات پایان ناپذیر انجمن را در حوزه های شخصی به 

کار می بستند طبعا توفیقات بیشتری حاصل می کردند.
ح��ال و در نقطه عطف فعالیت ه��ای انجمن و مجموعه 
شرایط حاکم بر سرنوشت جامعه آزمایشگاهی که نگرانی ها 
و ابهاماتی را برای این جامعه فراهم نموده اس��ت به نظر می 
رسد همه ما باید دوباره و همانند روزهای آغازین  تمام توان 
خود را تجمیع نموده و به مقتضای شرایط سخت پیش آمده 
انس��جام خود را سخت تر و محکم تر  نماییم. در این مسیر، 
هیج��ان زدگی و اتاف توان با فرس��ایش درونی و درگیری 
خانوادگ��ی نه تنها دس��تاوردی نخواهد داش��ت بلکه بخش 

عم��ده ای از فرصت و ظرفی��ت را به خود مصروف خواهد 
داشت و قدرت اثر بخشی ما را شدیدا کاهش خواهد داد.

در بیست و سومین س��ال تاسیس انجمن و دستاوردهای 
بس��یار پر رنگ ای��ن جامعه که به حق شایس��ته آن بوده اند 
اکنون در مسیر ادامه حرکت، تکمیل دستاوردها، همراهی با 
نظام س��امت کشور و ایفای نقشی که امروزه متوجه جامعه 
آزمایش��گاهی است، نیاز به انس��جام سنجیده تر و جدی تر 
داریم. البته به طور طبیعی و منطقی در هر مقطعی با استفاده 
از فرآین��د انتخابات، نخبگان و برگزیدگان جامعه خود را که 
واج��د توانمندی های الزم برای دفاع از منافع و مصالح این 
جامعه می دانیم با رای حداکثری انتخاب و س��پس از آن ها 

حمایت می نماییم.
از ابت��دای هم��کاری در هیئت مدیره انجم��ن  به عنوان 
بازرس به مواخذه، سخت گیری و انتقاد از هیئت مدیره های 
وقت تشویق می شده ام. به طور عرفی هم  شاید در ترکیب  
هیئت مدیره ش��رکت ها و مجموعه های مشابه دیگر  چنین 
انتظاری از بازرس منطقی باشد ولی وقتی اینجانب در تمامی 
جلس��ات اعضای هیئت مدیره حضور داشته ام و این جمع 
ش��ریف و پرتاش و صادق را همواره درگیر حجم وسیعی 
از دغدغه ها و نگرانی ها می دیدم،  احس��اس  می کردم که 
در روزهای س��خت وظیفه دارم با آنان همراهی و از ایش��ان 
حمایت، مساعدت و دستگیری نمایم و البته به واسطه حضور 
دایمی خود در تمام جلسات، طبعا اگر مشکل یا کمبودی در 
تدبیر و اقدام وجود  داش��ت از یادآوری، پیگیری و بحث و 
تبادل نظر مضایقه ننموده ام. منطقا عملکرد هیئت مدیره ادوار 
مختلف انجمن تماما بی نیاز از انتقاد خیرخواهانه نبوده است 
ولی در قیاس با حجم تاش ها و توفیقات این مجموعه در 
م��واردی که وصول و تامین انتظارات جامعه دکتری از توان 
و دس��ترس یک انجمن صنفی خارج بوده و یا تدبیر بهتری 
به کار نرفته است را شایسته انتقادات غیر منصفانه نمی دانم. 
خصوص��ا این که در تاطم مش��کات چندگانه و ابتائات 
پی در پی انجمن را بیش��تر مس��تحق حمایت، مس��اعدت و 
دس��تگیری می دانم نه حمله، تضعیف و تخریب.  امیدوارم 
با ه��م توانی و تجمیع بضاعت اعضای جامعه دکترای علوم 
آزمایش��گاهی بتوانیم آینده روشن و موفقی را با اتفاق نظر و 

استفاده از تمامی ظرفیت های آن به دست آوریم. 
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دکتر�سعید�مهدوی،�دکترای�علوم�آزمایشگاهی:

مستند�سازی�هزینه�ها�نیاز�اساسی�آزمایشگاه�های�کشور

 در ارتباط با کمیته مالیات و کارکرد آن توضیحاتی را 
بی��ان فرمایید؟ این کمیته از چه زمانی فعالیت خود را آغاز 

نموده است؟
از آنجا که روند بودجه بندی دولت طی سنوات اخیر تغییر 
یافته اس��ت و دولت تصمیم جدی دارد که بودجه جاری را به 
ج��ای نفت بر روی مالیات ببن��دد بنابراین رویکرد ما نیز باید 

تغییر کند.
در س��نوات گذش��ته مقدار مالیات پرداخت ش��ده توس��ط 
آزمایشگاه ها به دو صورت کسر می شد. بخشی از آن مستقیما 
توسط سازمان های بیمه گر و بخش دیگر توسط خود سازمان 
مالیات کشور محاسبه و مطالبه می گردید که چون خیلی زیاد 
نبود انگیزه ای برای پیگیری و مدون کردن دس��تورالعمل ها و 

مستند سازی هزینه ها وجود نداشت.
دول��ت در س��نوات اخی��ر عاوه ب��ر تقویت زیرس��اخت 
الکترونی��ک خود و ایجاد س��امانه های متمرکز س��عی نموده 

تمامی اظهارنامه ها را مقدمتا الکترونیک نماید که در انجام این 
امر نیز موفق بوده است.

با الکترونیک شدن فرآیند ها دولت توانایی دسترسی به آمار 
مودیان مالیاتی را پیدا می کند. بدین ترتیب می توانند صنوف 
مختل��ف را با خودش��ان و با یکدیگر مقایس��ه نموده و مقدار 

مالیات را تعدیل و دریافت نمایند.
فعالیتی که طی چند س��ال اخیر با عنوان نمونه کردن برخی 
از موسس��ات انجام شد و از سال 1394 به بعد بر اساس قانون 
مصوب، همه مراکز  باید رس��یدگی شوند و دیگر توافق معنی 

ندارد.
ب��ا مصوبه قانونی مجلس ادارات مالی��ات اجازه پیدا کردند 
که حس��اب های افراد را نیز مورد بررس��ی قرار دهند و سوال 
کنند که این وجوهی که در حس��اب هر فرد است آیا مالیاتش 

پرداخت شده است یا خیر.
و ی��ا این که آیا این وجوه قبا به اداره دارایی اعام ش��ده 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                  سارا تندرو 
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است یا خیر.
 البت��ه در این قان��ون فرض به صحت و راس��تگویی 
و بیش��تر خود اظهاری اس��ت. ولی اگر خاف آن ثابت 
ش��ود تا  6 ماه زندانی برای آن دسته از مودیان که اظهار 

نادرست کرده باشند نیز در نظر گرفته شده است. 
این اصاحات اکنون اباغ شده است و کتابچه مربوط 

به آن در بازار وجود دارد.
البت��ه ای��ن قانون جدید محاس��نی ه��م دارد از جمله 
اینکه دیگر به طریق قدیم ممیز مداخله مس��تقیم ندارد و 
ممیز مالیاتی رابطه مس��تقیم با مودیان ندارد و همه امور 

الکترونیک می شود.
ضرایب مالیاتی تصحیح ش��ده و بسیار به نفع مودیان 

تغییر کرده است. 
ب��ه هر حال ب��ا توجه به مقدمه ذکر ش��ده، انجمن در 
جلس��ات کارشناس��ی با همکاران و متخصصین س��عی 
نموده است راهکاری را برای برون رفت از این وضعیت 
مشخص نماید تا موسسین آزمایشگاه ها متضرر نشوند. 
تا اجرای کامل قانون جدید احتماال دو س��ال فرصت 

داریم و باید ساز وکار محاسبات خود را تغییر دهیم.
قریب به اتفاق آزمایش��گاه های تشخیص پزشکی از 
نظام حسابداری و مالی و مالیاتی خوبی برخوردار نیستند 
و در آموزش های موسس��ین و مسئولین فنی این موارد 
وجود نداشته است و چرخش مالی در این مراکز عمدتا 
قدیمی و س��نتی است به جز معدود آزمایشگاه هایی که 

این نظام ها را تجربه کرده اند. 
انجمن پس از بررسی های بسیار به این تصمیم رسید 
که ابتدا با برگزاری کاس های آموزش��ی موسسین را با 
وظایف خود آش��نا نماید و سپس بس��ته های تهیه شده 

فرآیند ها را برای استفاده در اختیار آن ها قرار دهد.
با توجه به تخصصصی بودن این فعالیت و عدم عهده 
دار شدن آن توس��ط موسسین الزم بود که شرکت هایی 

شناسایی و اعتباربخشی شوند و از طرف انجمن به اعضا 
معرفی گردند تا کارهای تخصصی یاد شده توسط آن ها 

مدیریت و یا اجرا شود. 
شایان ذکر است در این راستا با چند شرکت مذاکراتی 
صورت گرفته اس��ت که متاس��فانه به دالیل پیش گفت 
هیچ ش��رکتی به ص��ورت تخصصی فعالی��ت مربوط به 
آزمایش��گاه ها را انجام نداده بود و تجربه بسیار کمی در 
ای��ن زمینه داش��تند. بنابراین با تعدادی از ش��رکت های 
پش��تیبانی کننده که تجربه های مشابهی در مراکز درمانی 
داش��تند مذاکره ش��د و اکنون در مرحله ای هس��تیم که 
پروپوزال آن ها را دریافت نموده ایم و در صدد بررس��ی 

آن ها هستیم. 
مقرر گردیده اس��ت که شرکت های حسابداری بسته 
ای را در سه سطح برای آزمایشگاه های کوچک، متوسط 
و ب��زرگ تهیه نمایند و با حدود 300 ه��زار تومان تا 1 
میلیون توم��ان در ماه عهده دار وضعیت حس��ابداری و 
مالی و مالیاتی آزمایش��گاه ها شوند و با استقرار افرادی، 
نظ��ام جدیدی را مس��تقر نمایند یا در ای��ن راه به آن ها 

یاری رسانند.
ه��م اکنون وضعیت مالیاتی آزمایش��گاه های کش��ور 
یکی از معضاتی اس��ت که نیازمند تدبیر می باشد. آن ها 
درآمدهای کاما مش��خصی دارند که قابل کتمان نیست 
و با قانون جدید رصد کردن آن بس��یار س��اده شده ولی 
آنچه که مهم بوده و ما هنوز یاد نگرفته ایم، مستند سازی 
هزینه ها اس��ت که نیازمند کمک و آموزش در این زمینه 
هستیم. البته یکی از موارد درخواست شده از شرکت ها 
مستند سازی هزینه ها اس��ت که بدین ترتیب بتوانیم از 

مالیات خود به خوبی  دفاع نماییم.
امی��دوارم ک��ه در آینده ب��ا آگاهی کام��ل از وضعیت 
گفته ش��ده بتوانیم به یک نظام درست مالی و مالیاتی در 

آزمایشگاه ها دست پیدا کنیم. 

هم�اکنون�وضعیت�
�مالیاتی
�آزمایشگاه�های�
کشور�یكی�از�
معضالتی�است�که�
�نیازمند�تدبیر�
می�باشد
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دکتر�حسین�غالمی،�دکترای�علوم�آزمایشگاهی:

تدوین�برنامه�عملیاتی�با�زمان�مشخص�برای�آینده�انجمن

  در ارتباط با اولویت های صنفی پیش رو توضیحاتی را 
بیان فرمایید.

خوشحال هستم که فرصتی پیش آمد تا مروری بر اولویت های 
صنفی که اکنون دغدغه جامعه آزمایش��گاهی است داشته باشیم. 

زیرا بدین ترتیب می توانیم بر روی مسائل مهم تمرکز نماییم.
مسائل صنفی از همان ابتدای فارغ التحصیلی همکاران همواره 
وجود داش��ته اس��ت که با تاش تمامی اعض��ای دکترای علوم 
آزمایشگاهی در سراسر کشور برخی از آن ها برطرف شده است. 
معتقدم در این فرصت باقی مانده تا بازنگری تعرفه ها، تمرکز 
کل صنف باید بر روی این مهم باش��د. در س��ال گذشته اعضای 
صنف جامعه آزمایش��گاهی به انجام فعالیتی تحت عنوان تعیین 
ارزش نس��بی خدمات اعتماد نمودند ک��ه البته منجر به دریافت 

پاسخ مناسبی برای آن ها نشد.
مطرح ش��دن مبحث تعرفه در تمامی رسانه ها )نشریه، رادیو 
و تلویزیون( منجر به پاك نشدن آن از ذهن مسئولین تصمیم گیر 
می ش��ود. بنابراین به هر طرفی که رو م��ی کنند مصاحبه ای را 
در ارتب��اط با پایین بودن تعرفه آزمایش��گاه ها خواهند دید. البته 
هم��واره بای��د با مراکز تصمی��م گیر و تصمیم س��از جهت آگاه 
سازی مذاکره صورت گیرد. دستور با ارزش مقام محترم وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در این زمینه باعث گردید 
برای نخس��تین بار فعالیت مناسب علمی برای دستیابی به تعرفه 
واقعی با محاسبه قیمت تمام شده تست ها آغاز شود که امیدوارم 

مبنایی برای تعرفه گذاری واقعی قرار گیرد. در این راستا هر گونه 
تند روی تش��نج زایی  را  حداقل در شرایط کنونی به نفع صنف 

نمی دانم و ممکن است تبعات دیگری را در پی داشته باشد.
اس��تفاده از توان و پتانس��یل صنف در تمامی اس��تان ها 
موضوع دیگری اس��ت که باید ب��ه آن توجه نماییم. در این 
زمینه از مشورت نمایندگان استانی که اشخاص فرهیخته و 
برجسته علوم آزمایشگاهی هستند استفاده شده که در اغلب 
موارد نیز به آن ها عمل می شود. تقویت شاخه های استانی 
یکی دیگر از فعالیت هایی اس��ت که بای��د مورد توجه قرار 
گیرد و برای آن ها ش��رح وظایفی مشخص شود. مصوبات 
و فعالیت هایی را که در اس��تان ها قابل پیگیری هستند باید 
ب��ه آن ها واگذار نمود تا پ��س از تایید هیئت مدیره به اجرا 
گذاشته شوند. تقویت این امر نیازمند زیر ساخت و امکانات 
اس��ت که با همت اعض��ای هیئت مدیره انجم��ن تدابیری 
برای آن اندیش��یده شده است. قطعا استفاده از تمام ظرفیت 
و پتانس��یل صنف خیلی با ارزش تر از این اس��ت که تعداد 
محدودی از همکاران در هیئت مدیره انجمن بخواهند تمامی 

کارها را پیش برند.
تدوین برنامه عملیاتی با زمان مش��خص برای آینده انجمن از 
موارد مهمی اس��ت که باید آن را مد نظر قرار دهیم. اس��تفاده از 
تجرب��ه ها و ایده های تمامی هم��کاران عضو هیئت مدیره های 
گذشته و س��ایر همکاران علوم آزمایش��گاهی برای تدوین این 
برنامه ضروری اس��ت زیرا دورنمایی اس��ت که مس��یر حرکت 
درس��ت را مش��خص می نماید. تصور می کن��م اعضای هیئت 
مدیره فعلی و آتی که س��کان را به دس��ت خواهند گرفت باید 
با زیر س��اخت، اهداف و استراتژی مشخص این مهم را پیگیری 
نمایند تا الگویی برای عملکرد آینده انجمن باشد. در نهایت این 
برنامه باید به گونه ای تدوین شود که  قابلیت اجرا داشته باشد و 

دستاورد ارزشمندی را به همراه آورد. 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                   سارا تندرو 
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دروغ�ممنوع،�تفرقه�موقوف!
دکترای علوم آزمايشگاهی در آمريكا؟!!! مگه داريم مگه ميشه؟!!!

در پاییز سال 1380 )2001( به همراه عده ای از همکاران 
جهت بازدید از نمایش��گاه مدیکا عازم دوسلدورف آلمان 
شدیم، هنگام بازدید از غرفه ها با یک شرکت آلمانی تولید 
کننده کیت های آزمایشگاهی آشنا شدم، طی صحبت با مدیر 
عامل ش��رکت مزبور متوجه ش��دم که وی متخصص علوم 
آزمایشگاهی است و عاوه بر این شرکت، یک آزمایشگاه 
تشخیص طبی را نیز اداره می کند، عاقمند شدم که از وی 
در خصوص نحوه تاس��یس و اداره آزمایشگاه ها در آلمان 
جویا ش��وم، طی گفتگو متوجه شدم که سیستم آموزش و 
نیز اداره آزمایشگاه ها در آلمان تا حدود زیادی شبیه ایران 
اس��ت به گونه ای که هم متخصصین علوم آزمایش��گاهی، 
هم Ph.D علوم آزمایش��گاهی و هم پاتولوژیس��ت ها در 
آلم��ان آموزش دیده و همه نیز می توانند آزمایش��گاه دایر 

کنند.
 با توجه به ش��رایط آن روز کشور در خصوص بحث بر 
س��ر ارائه مجوز تاسیس آزمایش��گاه به رشته های مختلف 

در ایران، از او پرس��یدم آیا در آلم��ان با توجه به این تنوع 
گرایش های تحصیلی، متخصصین مختلف آزمایشگاهی با 

یکدیگر درگیری ندارند؟
پاسخ داد: "باالخره در هر شغلی رقابت ها و چالش هایی 

وجود دارد".
پرسیدم: "منظورم این اس��ت که متخصصین رشته های 
مختل��ف در آلمان یکدیگ��ر را در مجامع علمی و عمومی 

منکوب نمی کنند؟"
پاسخ داد: "درست متوجه منظورت نمی شوم؟!"

گفت��م: "مث��ا پاتولوژیس��ت ها یا کس��انی ک��ه عنوان 
 Ph.D متخصص علوم آزمایش��گاهی را دارند با دارندگان
علوم آزمایش��گاهی و یا تک رش��ته ای درگیری ندارند و 

خود را باالتر از بقیه نمی دانند؟"
گفت: "در آلمان هر آزمایشگاهی با رعایت بهتر و بیشتر 
استانداردها و استفاده بهتر از تجهیزات روز و وسیع کردن 
طیف خدمات آزمایش��گاهی س��عی می کند توان و برتری 

دکتر ميرمجيد مصالئی )دکترای علوم آزمايشگاهی(

نايب رئيس سابق انجمن دکترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
Dr. Mir Majid Mossalaeie )DCLS)

mossalaei@parsehlab.com
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خود را به رخ بکشد ولی اصا نمی فهمم منظورت از این 
سوال ها چیست؟!!"

در حالی که سعی می کردم موضوع بحث را عوض کنم 
در دل گفتم " می دانی مشکل از تو نیست، مشکل از طرز 

تفکری است که در کشور ماست".
پس از بازگشت از آن سفر به شیوه های آموزش رشته های 
مرتبط با آزمایش��گاه در کشورهای مختلف عاقمند شدم، 
از آنجا که اکثر برنامه های درس��ی و دوره های آموزش��ی 
کش��ور ما از دانش��گاه های آمریکا الگوبرداری شده است، 
خیلی عاقمند شدم بدانم اوضاع در ایاالت متحده چگونه 

است.
در جس��تجوهایم اطاعات قابل توجهی پیدا کردم تا در 
نهای��ت خاصه آن ها را در س��ال های 1384 و 1385 در 
چهارمین و پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت آزمایشگاه ها ارائه 

کردم.
از آنجایی که اخیرا در چند نش��ریه توس��ط برخی افراد 
که طی س��ال های گذش��ته ثابت کرده اند هنری جز نفاق 
افکنی و دروغ پراکنی و تهمت زدن و توهین کردن ندارند، 
مجددا مطالب بی اساسی مطرح شده، بر خود الزم دانستم 
تا ضمن تکرار آن یافته ها که در زیر ذکر می شود، مطالبی 

را نیز اضافه کنم.
در کش��ورهاي پیش��رفته به وی��ژه در آمری��کا و کانادا، 
دانشگاه  ها هویتي مس��تقل دارند و فعالیت  هاي آن  ها زیر 
نظر دولت نمي  باش��د و برنامه  هاي آموزش��ي دوره  هاي 
دانش��گاهي آن  ها توس��ط انجمن  هاي تخصصي هر رشته 
و با استفاده از نظرات انجمن  ها، ارگان  ها و صاحب  نظران 
مختلف تهیه، تصویب و پس از نظرس��نجي  هاي عمومي و 
تخصصي جهت اجرا به دانشگاه  ها اباغ مي  گردد. این قبیل 
 Accrediting" انجمن  ها را آژانس  ه��اي اعتباردهي یا

Agencies'' گویند.
 )NAACLS( در کشور آمریکا، آژانس ملي اعتبار بخشي
یک آژانس مس��تقل و غیر انتفاعي براي علوم آزمایشگاهي 
بالیني اس��ت که کیفیت و تمامیت برنامه  هاي آموزش��ي را 
که منجر به تربیت افراد حرفه  اي و تخصصي جهت فعالیت 
در آزمایشگاه  ها مي  شود، تضمین مي نماید. این آژانس در 
سال 1973 تاسیس ش��ده و از آن زمان با همراهي انجمن 

آمریکایي علوم آزمایش��گاهي بالیني )ASCLS( به عنوان 
قائم مقام و جانش��ین بورد انجمن آمریکایي آسیب شناسي 

بالیني )ASCP( فعالیت کرده است.
این آژانس استانداردهایي را پدید مي  آورد تا در مقایسه 
ب��ا آن، برنامه  هاي آموزش��ي مورد ارزیابي ق��رار گرفته و 
پیشبرد برنامه  هاي نظارتي خود را ارتقاء داده و در صورت 
لزوم مش��اوره و آم��وزش هایي براي تضمی��ن پیامدهاي 
حرفه  اي مناس��ب س��طح ورود به هر دوره را ارائه کرده و 
مي  کند. امور آژانس توسط سه کمیته پژوهشي، یک هیئت 
رئیسه و یک دفتر اجرایي و صدها داوطلب انجام مي  شود.
و  مش��کات  گرفت��ن  نظ��ر  در  "NAACLS"  ب��ا 
واقعیت هاي موجود در آزمایش��گاه  هاي بالیني آمریکا، از 
س��ال 2000 میادي با برگزاري چندی��ن کنفرانس به این 
نتیجه رس��ید که برنامه  هاي آموزش��ي فعلي آزمایشگاهي 
پاس��خگوي نیازهاي جامعه پزشکي آمریکا نیست و جاي 
خالي یک رش��ته ش��غلي که بتواند به عنوان حلقه گمشده، 
فضاي خال��ي بین پزش��کان بالیني، پرس��تاران، بیماران و 
پرسنل آزمایشگاه  ها را پر کند، به شدت احساس مي  شود.
ب��ه دنبال این کنفران��س  ها با برنامه  ری��زي  و مطالعات 
متمادي، گروهي تحت عنوان "GTF" مامور بررس��ي این 

مسئله شدند.
گ��روه " GTF" طي 2 س��ال، از س��ال 2004 تا س��ال 
2006، ب��ا برگ��زاري چندی��ن تل��ه کنفران��س، کنفرانس 
حض��وري و مطالع��ات فراوان و رد و ب��دل کردن چندین 
نامه الکترونیکي با صاحب نظران پزشکي و آزمایشگاهي، 
س��ازمان  ه��اي اعتباربخش��ي و مالکی��ن و س��هامداران 
آزمایش��گاه  ه��اي بالیني ب��زرگ و معتبر آمریکا پیش��نهاد 
 تاس��یس دوره جدیدي به نام دکتراي علوم آزمایشگاهي بالیني 
)Doctor of Clinical Laboratory Science" )DCLS " را 

به "NAACLS" ارائه داد.
آژان��س هم با بررس��ي  ه��اي ف��راوان، از م��اه ژوئیه تا 
س��پتامبر 2006، پیش  نوی��س برنام��ه "DCLS" را براي 
نظرس��نجي عموم��ي بر روي پای��گاه اینترنتي خ��ود قرار 
داد و در تاری��خ س��ي  ام  س��پتامبر 2006 ای��ن برنام��ه به 
 تصوی��ب نهایي آژانس رس��ید و ب��ه کلیه دانش��گاه  هاي 

آمریکا اباغ شد.
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در اساسنامه این دوره نقش دکتراي علوم آزمایشگاه 
بالیني چنین تعریف شده است:

»انتظار مي  رود که دکتراي بالیني علوم آزمایشگاهي، 
پایان تحصیالت حرفه  اي در حرفه علوم آزمایشگاهي 

بالیني باشد«.
 این رشتة تحصیلي، فرصت  هاي جدیدي براي پیشرفت 
حرفه  اي در حوزه  هاي متعددي که ش��امل موسس��ه  هاي 
بالیني، آزمایش��گاه  هاي دولتي، س��ازمان  هاي تحقیقاتي و 

آزمایشگاه  هاي دانشگاهي مي  باشد را پدید مي  آورد.
دارن��دگان مدرك دکتراي بالیني علوم آزمایش��گاهي، به 
 عنوان واسطه مشترك موثري بین پزشک، تحقیقات پزشکي 
و سیاست  هاي مراقبت بهداشتي عمل خواهند کرد. آن ها 
از طریق حذف تست  هاي غیر ضروري و افزودن تست  هاي 
الزم که توسط پزشک درخواست نشده  اند، استفاده صحیح و 
موثر از تس��ت  هاي آزمایش��گاهي را تضمین خواهند کرد. 
بدین ترتیب کاهش هزینه  ها، تش��خیص سریع  تر و ارتقاء 

کیفي وضعیت بیماران حاصل خواهد شد.
مس��ئولیت  ه��اي اف��راد داراي م��درك دکت��راي علوم 
آزمایش��گاهي بالیني در حوزه  هاي مختلف چنین تعریف 

شده است:

  ای��ن افراد در ح��وزه مراقبت از 
بیم��ار ب��ا اس��تفاده از الگوریتم  هاي 
تست  هاي آزمایشگاهي و اطاعات 
و آگاه��ي که از موارد تش��خیصي و 
درماني دارند، با نوش��تن یادداشت و 
تذک��ر روي برگه جواب آزمایش  ها، 
اس��تفاده و کارب��رد ''آزمایش  ها'' در 

درمان را تسهیل مي  کنند.
به عن��وان  آم��وزش،  در ح��وزه    
دانش��گاه  ها،  علم��ي  هیئ��ت  عض��و 
مش��اور بیماران و خان��واده  ها بوده و 
با ارائه مش��اوره به دس��ت  ان��درکاران 
امر پزش��کي و مراقبت هاي بهداش��تي، 
انتش��ار  موج��ب  موث��ري  نح��و  ب��ه 
اطاعات آزمایش��گاهي خواهند ش��د. 
آن ه��ا ب��ه متخصصان امور بهداش��تي 
و عم��وم م��ردم، درب��اره آزمای��ش  های��ي که نیاز به نس��خه 
 پزش��ک ندارند و تس��ت  هاي آزمایش��گاهي ب��ر بالین بیمار 
)Point of Care Testing( آموزش خواهند داد، همچنین 
دس��ت اندرکاران امور بهداش��تي را آگاه خواهن��د کرد و در 
مورد آنالیت  ها و تس��ت  هاي جدیدي که حاصل پیش��رفت 

فناوري  هاي رو به توسعه هستند آموزش خواهند داد.
  در حوزه کاربردهاي تحقیقاتي، آن ها تحقیقات بالیني 
را انج��ام داده و یافته  هاي تحقیقاتي را به ش��کل کاربردي 

در امر بالین به کار خواهند گرفت.
  در حوزه سیاست مراقبت  هاي بهداشتي نیز، آن  ها در 
دسته  هاي مختلف تصمیم  گیري و سیاست گذاري شرکت 
کرده و پیش��نهادات خ��ود را ارائه خواهن��د داد، همچنین 
وارد حوزه  هایي نظیر وکالت حرفه  اي و اخاق پزش��کي 

خواهند شد.
  در حوزه وابس��ته به ارائه خدمات بهداشتي نیز، آن  ها 
بخش جدایي  ناپذیر مدیریت مراکز آزمایشگاهي، اداره کل 
خدمات آزمایشگاهي بوده و با تجزیه و تحلیل پیامد هاي 
آزمایش��گاهي در حوزه  هاي کاري متع��دد نظیر؛ مراقبت 
مس��تقیم از بیمار، مدیریت هاي صنعتي، سامت عمومي و 
موسسات دولتي، خصوصي، بالیني و دانشگاهي، دسترسي 
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به خدمات آزمایشگاهي را تضمین مي  کنند.
 "DCLSتحصیالت�دارندگان�"

از آنجایي که دارندگان درجه دکتراي علوم آزمایشگاهي 
بالیني، در رابطه با آزمایش  هاي تش��خیصي و آزمایش��گاه 
بالین��ي فعالیت م��ي  کنند بس��یار حیاتي و مهم اس��ت که 
ف��ارغ  التحصیان ای��ن دوره به طور گس��ترده  اي در تمام 
رش��ته هاي علم��ي آزمایش��گاهي تحصی��ل کرده باش��ند. 
در نتیج��ه، افرادي ک��ه م��ي  خواهن��د وارد دوره دکت��راي 
بالیني این رش��ته ش��وند، بای��د داراي مدرك لیس��انس 
علوم آزمایش��گاهي بوده و اعتبار علمي مدرك لیس��انس 
 آنان توس��ط "NCA" یا  " ASCP " تایید ش��ده باش��د.
" NAACLS"   استانداردهایي را به عنوان حداقل نیازها 
ارائ��ه ک��رده و ضمنا فرآین��دي را به منظور اعتبار بخش��ي 
برنامه  هاي آموزش��ي دکت��راي بالیني به اج��را در خواهد 
آورد. اگر یک مؤسسه دانش��گاهي قصد داشته باشد دوره 
 آم��وزش همزم��ان “Ph.D” و دکتراي بالین��ي را به اجرا
درآورد، "NAACLS" فق��ط بخش دکت��راي بالیني آن  را 

مورد تایید قرار خواهد داد.
دانش آموخت��گان ای��ن دوره الزم اس��ت ک��ه اطاعات 
گس��ترده  اي در حوزه  ه��اي علمي که در رون��د مراقبت 
از بیماران تاثیر گذار اس��ت داش��ته باش��ند. این حوزه  ها 
شامل بیوش��یمي، ژنتیک، فارماکوکینتیک و فیزیوپاتولوژي 

مي شوند، اما به این ها نیز محدود نخواهند بود.

ضمن��ا بای��د اطاعات پزش��کي ضروري ب��راي ارائه و 
هماهنگ س��ازي مراقبت از بیمار را داشته باشند. به دست 
آوردن چنین اطاعاتي نیازمند شرکت در دوره  هاي انترني 

 "NAACLS" بالیني و شرکت در راندهاي بالیني مي باشد
و گروه "GTF " از این که پس از 6 سال تحقیق و مشاوره 
و برنام��ه  ریزي به چنین دوره آموزش��ي دس��ت یافته  اند 
بسیار خرسند هستند و امید دارند که آینده آزمایشگاه  هاي 
بالین��ي آمریکا با جذب دانش  آموختگان این دوره به نحوه 

چشمگیري متحول گردد.
یادآوري مي  شود که در کشور ما 29 سال پیش چنین 
رش��ته  اي با برگزاري س��مینارها و جلس��ات متعددي 
توس��ط کمیته پزشکي ش��ورایعالي انقاب فرهنگي با 
همین اهداف، کاربرد و مش��خصات به تصویب رسید 
و از س��ال 64 تا 73 اقدام ب��ه پذیرش و تربیت حدود 
1300 نف��ر با عنوان دکتراي علوم آزمایش��گاهي نمود 
که به اذعان همگان، انقابي در س��طح آزمایشگاه  هاي 
کش��ور ایجاد ش��د و باعث ارتقاء کیفیت و گس��ترش 
خدمات آزمایش��گاهي در سطح کشور گردید. ولي به 
دالیل نامش��خصي و با این ذهنیت که نیاز به این دوره 
رفع گردیده، پذیرش این دوره متوقف شد. اما مي  بینیم 
که 13 س��ال پس از این تصمیم در ایران، کشور آمریکا 
طي 6 س��ال تحقیق به نیاز مبرم خود به تاسیس چنین 

دوره  اي پي مي  برد و به تصویب آن افتخار مي  کند. 

اخی��را یک��ی از افرادی که که در باال مشخصاتش��ان 
نام برده ش��د مطلب توهین آمیز و سراس��ر دروغی در 
ای��ن زمینه منتش��ر کرده و مدعی ش��ده که چون دیگر 
در آزمایش��گاه ها از روش های دس��تی کمتر استفاده 
می شود فلذا نیازی به ادامه آموزش رشته دکترای علوم 
آزمایش��گاهی نیست و نیز با جسارت تمام عنوان کرده 
  Doctor of Laboratory Sciences که عب��ارت
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را در اینترنت جستجو کنید تا ببینید که به جز ایران در 
هیچ کشوری وجود ندارد!!!

نم��ی دانم به قول خودش��ان در بزن��گاه نگارش آن 
س��طور رایانه در نزدیکش��ان نبوده و یا دسترس��ی به 

اینترنت نداشته اند؟
ولی جهت تنویر اذهان عمومی به عرض می رس��انم 
که نتیجه جس��تجو در گ��وگل در طی کمتر از نیم ثانیه 
حدود 12 میلیون یافته را نشان می دهد که صفحه اول 

آن به شرح زیر می باشد:

در وب س��ایت رس��می انجم��ن آمریکای��ی علوم 
آزمایش��گاهی بالین��ی آمری��کا نی��ز می ت��وان توضیح 
کامل��ی از دوره دکت��رای علوم آزمایش��گاهی بالینی را 
پی��دا نم��ود، از عاقمن��دان دعوت می کن��م که حتما 
 DCLS فص��ل چهار این توضیح��ات را که چرا دوره
ترجی��ح آزمایش��گاهی  عل��وم   Ph.D دوره  ب��ه   را 

 می دهند، مطالعه کنند. 

یک��ی از دانش��گاه هایی که در زمینه پذیرش دانش��جو و 
اخ��ذ تایی��ده )Accreditation( دوره دکت��رای عل��وم 
آزمایش��گاهی در آمری��کا پیش��گام ب��ود دانش��گاه ایالتی 
نیوجرس��ی است که اخیرا به نام دانش��گاه راتجرز تغییر نام 
داده اس��ت، که در زیر تصویر وب س��ایت این دانش��گاه و 
 صفح��ه مربوط ب��ه دوره دکترای علوم آزمایش��گاهی ارائه

 می گردد:

در مقاله مزبور این طور وانمود ش��ده است که دارندگان 
درجه دکترای علوم آزمایش��گاهی در ایران فاقد اطاعات 
بالینی الزم هس��تند، احتم��اال همانگونه که به خود زحمت 
جستجو در اینترنت را نداده اند هیچگاه هم حاضر نشده اند 
ت��ا س��رفصل دروس دوره دکترای علوم آزمایش��گاهی را 
بررسی کنند و خبر ندارند که طراحان و تصویب کنندگان 
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دوره دکترای علوم آزمایشگاهی بیش از 30 سال پیش نگرانی 
ایش��ان را با گنجاندن 14 واحد فیزیوپاتولوژی مش��ابه دوره 
پزشکی عمومی و نیز یکسال انترنی بیمارستانی و شرکت در 
Morning report ها و راندهای داخل بخش های بستری 

برطرف کرده اند.
حتی ب��ه گونه ای پی��ش رفته اند که تصوی��ب این دوره 
را فقط ناش��ی از ش��رایط جنگی و انقابی کش��ور توصیف 
کرده اند، نمی دانند که شروع بحث نیاز به دوره دکترا از قبل 
از انقاب ش��کل گرفته بود، ضمنا نم��ی دانم آیا در آمریکا، 
کانادا، آلمان و ... اخیرا جنگ و انقابی صورت گرفته است، 
آیا دانش��گاه آلبرتا و یا بریتیش کلمبیا در کانادا که س��ال ها 
است دوره Ph.D علوم آزمایشگاهی و نیز Ph.D پاتولوژی 
)بله Ph.D پاتولوژی، شاید این را هم تا کنون نشنیده باشید( 
را برگزار می کنند دچار جنگ زدگی ش��ده اند؟ آیا چنانچه 
دوره دکترای علوم آزمایش��گاهی، زاده تفکر انقابی باش��د، 

گناه بزرگی است و باید آن را مانند لکه ننگ تلقی نمود؟
نگارنده دیگری که در هر مکان و هر فرصتی ابراز می دارند 
که رشته دکترای علوم آزمایشگاهی به بهانه نیاز مناطق محروم 
طراحی ش��ده و فقط باید در مناطق مح��روم خدمت نمایند، 
فرام��وش کرده که افزایش چندین برابری س��همیه پزش��کی 
عمومی در دانشگاه ها نیز به بهانه نیاز مناطق محروم صورت 
پذیرفت و اگر چنین نبود خود ایش��ان احتماال موفق به قبولی 
در این رش��ته نمی ش��دند؟ در کدام قانون گفته شده که یک 
ف��رد تا آخر عمر باید در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت 

نماید؟
چرا به جای این همه دروغ پراکنی و تخم نفرت کاش��تن 
که منجر به از هم گس��یختگی بیش��تر امور آزمایش��گاهی و 
تحمیل تعرفه های ناروا و زورگویی س��ازمان های بیمه گر 
به آزمایش��گاه ها می شود به فکر اس��تفاده بهینه از پتانسیل 

موجود در کشور نیستیم؟
اینجان��ب پیش��نهاد م��ی کن��م تا انجم��ن دکت��رای علوم 
آزمایش��گاهی و انجمن فناوران علوم آزمایشگاهی در اسرع 
وقت همانند گروه GTF موسس��ه NAACLS با یک نظر 
س��نجی جامع از کلیه دست اندرکاران فعلی و قدیمی نسبت 
به نیاز کش��ور ب��ه دوره دکترای علوم آزمایش��گاهی )البته با 
اصاحاتی که بنا به فراخور پیش��رفت های علمی روز الزم 

است در طراحی دوره انجام شود( اقدام کنند.
پیش��نهاد می کن��م گروه های زیر مورد نظر س��نجی واقع 

شوند:
1 – کلیه مسئولین فنی آزمایشگاه های دولتی و خصوصی 

سراسر کشور
2 – کلیه اعضاء هیئت مدیره های نظام پزشکی شهرستان ها 

طی 30 سال گذشته
3 – کلیه وزرای بهداش��ت و معاونین درمان، بهداشت و 

آموزش و پژوهش آن ها طی 30 سال گذشته
4 – کلیه اعض��اء هیئت مدیره های انجمن های مرتبط با 

علوم آزمایشگاهی
5 – کلیه روس��ای بیمارستان های دولتی و خصوصی طی 

30 سال گذشته
چنانچه این نظر س��نجی با ارائه اطاع��ات وافی و کافی 
طی یک ب��ازه زمانی حداکثر دو ماهه و ب��ا دریافت نظرات 
ش��رکت کنندگان به صورت مس��تند و موثق ارائه شود و در 
یک کمیته علمی با نظارت وزارت بهداش��ت بررسی گردد، 
روشن خواهد شد که نخبگان آزمایشگاهی و پزشکی کشور 
نیاز به برقراری مجدد این دوره را در کشور مناسب می دانند 
ی��ا خیر و متعاقب آن همگان از نتیج��ه حاصله تبعیت کنند. 
البته در صورت تایید نخبگان ذکر ش��ده بدیهی است که در 
خصوص ظرفیت پذیرش دانش��جو در این دوره از ابتدا باید 
به دقت تصمیم گیری شود که پس از چند سال با انبوهی از 

متخصصین بیکار یا ورشکسته مالی مواجه نشویم.
از این فرصت اس��تفاده کرده و نظر خودم را به استحضار 

همگان می رسانم:
اینجانب در آزمایشگاهی که خود دایر نموده و ریاست آن 
را بر عهده دارم با سه تن از همکاران پاتولوژیست، سه تن از 
هم��کاران Ph.D ژنتیک، قریب به 6 نفر از فارغ التحصیان 
و دانش��جویان مقطع دکترای تک رش��ته ای و بیش از 50 نفر 
از همکاران کاردان، کارش��ناس و کارش��ناس ارشد، مشغول 
به همکاری می باش��یم و هنوز هم جای خالی دانشجویان و 
دارن��دگان درجه دکترای علوم آزمایش��گاهی را در این مرکز 

حس می کنم.
بیاتا قدر همدیگر بدانیم

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم 
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�نخستین�نشست�هم�اندیشی�کمیته�علمی
�نهمین�کنگره�بین�المللی�و�چهاردهمین�کنگره�کشوری�
ارتقاء�کیفیت�خدمات�آزمایشگاهی�تشخیص�پزشكی�ایران

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                سارا تندرو 

 با توجه به برگزاری هر س��اله کنگره ارتقاء کیفیت به عنوان 
یکی از مه��م ترین رویداد های علمی آزمایش��گاهی منطقه و 
خاورمیانه؛ در هفتم مهر ماه نخستین نشست هم اندیشی کمیته 
علمی نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کش��وری 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی تش��خیص پزشکی ایران 
ب��ا حضور دکتر پوپک رئیس، دکت��ر بختیاری دبیر علمی، دکتر 
صادقی تبار دبیر اجرایی کنگره و جمعی از اساتید برگزار گردید.

کنگره ارتقاء کیفیت زمینه مناس��ب جهت هم اندیشی،  تبادل 
اطاع��ات، ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه 

دانش به روز دانشمندان، اساتید، نخبگان،  همکاران و دانشجویان 
ایران��ی و خارجی در رش��ته های مختلف علوم آزمایش��گاهی 
بالینی را فراهم می آورد و مس��ئولین آن همواره تاش می کنند 
با برنامه ریزی و دعوت از اساتید و صاحب نظران به موضوعات 
مبتا به آزمایشگاه ها پرداخته و در جهت پربار تر شدن محورهای 
کنگره گام بردارند.  در پایان جلسه هر یک از همکاران نظریات 
و پیش��نهادات خود را پیرامون مباح��ث محورها ی کنگره ارائه 
دادند که بر اس��اس نیازها و چالش های موجود آزمایشگاه های 
کشور محورهای متمایزی برگزیده شد که به شرح زیر می باشد.
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عناوین محورهاردیف

اخاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی1
اعتباربخشي آزمایشگاه بالینی2
اقتصاد و ارتقای خدمات آزمایشگاهی3
آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه4
آزمایشگاه و بیماری های نقص ایمنی5
آزمایشگاه و پژوهش های ایمونولوژی - سرولوژی6
آزمایشگاه و پژوهش های بیوشیمی7
آزمایشگاه و پژوهش های میکروبشناسی8
آزمایشگاه و پژوهش های هماتولوژی9

10)POCT( آزمایشگاه و تست هاي بر بالین
آزمایشگاه و طب انتقال خون11
آزمایشگاه و طب تولید مثل12
آزمایشگاه و عفونت های فرصت طلب ویروسی13
آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماري های غیر واگیر14
آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماري های واگیر15
آموزش علوم آزمایشگاهی: تامین مسئول فنی16
آینده پژوهی آزمایشگاه های بالینی17
تشخیص های ملکولی در آزمایشگاه بالینی18
چالش های آزمایشگاهی در بیماری های غده فوق کلیه19
مدیریت ریسک در آزمایشگاه20
21)IVD( مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی
نقش رهبری و مدیریت میانی در آزمایشگاه 22
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س��ومین کنگ��ره فن��اوری ه��ای نوی��ن آزمایش��گاهی 
دوازده��م مهر ماه ب��ا عناوین محوره��ای تخصیص منابع 
در فناوری ه��ای نوی��ن آزمایش��گاهی، نانوبیوتکنول��وژی 
و کاربرده��ای تش��خیصی آن در پزش��کی، جنب��ه ه��ای 
تش��خیصی، کارب��ردی و تکنولوژیک پزش��کی فرد محور 
)Personalized Medicine(، فن��اوری های مولکولی 
در تش��خیص و فارماکوژنتی��ک بدخیم��ی ه��ای خونی، 
فناوری های پیشگیرانه و تشخیصی در آسیب و بیماری های 

کلیوی، بیوتکنولوژی س��لول های بنیادی و کاربرد درمانی 
آن ه��ا، به کارگی��ری تکنیک های نوین آزمایش��گاهی در 
و   )Regenerative Medicine( ترمیم��ی  پزش��کی 
کارب��رد روش ه��ای Omics در کش��ف بیومارکره��ای 
 جدی��د ب��ه م��دت 3 روز در مرک��ز همایش ه��ای رازی 

برگزار گردید.
در ابت��دا دکتر فاطمی رئیس کنگره با اش��اره به برگزاری 
موفقیت آمیز دومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی 

گزارش�سومین�کنگره�فناوری�های�نوین�آزمایشگاهی
دکتر�فاطمی�رئیس�کنگره:�امروزه�بدون�عبور�از�داالن�آزمایشگاه�های�تشخیص�طبی�طرح�ریزی�درمان�غیر�ممكن�است

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
                سارا تندرو 
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توسط انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران و 
انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی اذعان داشت: 
آزمایش��گاه های کش��ور در صف مقدم برنامه تحول نظام 
سامت هستند. امروزه بدون عبور از داالن آزمایشگاه های 
تش��خیص طبی طرح ری��زی درمان غیر ممکن اس��ت. از 
س��وی دیگر پیشرفت علوم پزش��کی در کشور قابل توجه 
اس��ت. تشخیص آزمایش��گاهی و س��طح خدمات در این 
حوزه باید به قدری افزایش یابد تا به لحاظ علمی هم تراز 
س��ایر رشته های پزش��کی قرار گیرد. برای رسیدن به این 
مهم مفتخریم با توجه به اس��تقبال آزمایشگاهیان کشور در 
س��ال های گذشته با برگزاری سومین همایش فناوری های 
نوین آزمایشگاهی برای ارتقاء علمی و کیفی آزمایشگاه ها 
گام برداریم. امید است که همچون سال های گذشته مورد 
عنایت همکاران قرار گیرد. در نهایت از تمامی انجمن های 
علمی، مراکز دانش��گاهی، مس��ئولین فنی آزمایش��گاه های 
کشور و همه مدیران آزمایشگاه ها تقدیر و تشکر می کنم.

 سپس دکتر پور فتح اهلل رئیس سازمان انتقال خون ایران 
در ارتباط با پیش��رفت های شگرف خدمات آزمایشگاهی 
بیان کرد: اکنون در این زمینه همگام با کش��ورهای پیشرفته 
گام ب��ر می داریم. چندین کنگره در کش��ور با موضوعات 
مختلف توس��ط انجمن های آزمایش��گاهی با جهت گیری 
مشخصی برگزار می گردد. بنابراین در عرصه آزمایشگاهی 
تن��وع دیدگاه ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و بخش های 
مرتب��ط ب��ا خدمات آزمایش��گاهی به خوبی پوش��ش داده 
ش��ده اند. امروزه باید در زمینه ورود تکنولوژی به کش��ور 

تاش نماییم. 
وی اضافه نمود: خدمات آزمایش��گاهی به شدت محلی 
است. چرا به بازار منطقی خدمات فکر نمی کنیم. هیچگاه 
به فرآیند اقتصادی کردن آزمایشگاه و مبحث هزینه و فایده 
توج��ه نکرده ای��م. البته در بخش کنت��رل کیفی و تضمین 
کیفیت شاهد فعالیت های بسیار خوبی بوده ایم. این کنگره 
با تجمیع پیشکسوتان آزمایشگاهی در کنار هم فرصت های 
بس��یاری خوبی را برای هم اندیشی در جهت بررسی نقاط 
قوت و ضعف آزمایشگاه ها و تدوین برنامه های راهبردی 

به وجود می آورد. 
 دکتر وطن پور مدیر کل دفتر فناوری سالمت وزارت 

بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی جایگاه پژوهش در 
کشور را قابل رقابت عنوان داشت و بیان کرد: بعد از عبور 
از مبحث آموزش در دانشگاه ها توجه ویژه ای به پژوهش 
ش��د. با توجه به جدا ش��دن دانش��گاه های علوم پزشکی 
از عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری تعداد مق��االت در حوزه 
پزش��کی افزایش فوق العاده ای داش��ت ول��ی بالعکس در 
صح��ن علوم پایه از جایگاه خوبی برخوردار نبود. بنابراین 
برای مدیریت فناوری نیازمند س��ه حلقه علوم، مهندسی و 

مدیریت هستیم. 
 دکتر س��میعی مدیر کل آزمایش��گاه مرجع س��المت 
ضمن اشاره به آزمایشگاه به عنوان سیستم اعصاب پزشکی 
تش��خیصی گفت: آزمایشگاه نه تنها اطاعات تشخیصی و 
پایشی س��امت انس��ان را تولید می کند بلکه غربالگری، 
پیش��گیری، تش��خیص زودرس و پای��ش موثر و مس��تمر 
بیم��اری را در کانون توجه خود قرار داده اس��ت. بنابراین 

موضوع آن عاوه بر انسان شامل بیماری نیز می شود.
مبحث تعادل پوش��ش خدمات آزمایش��گاهی در بخش 
آزمایش��گاه بالینی و حوزه بهداش��ت با هزینه ها و برنامه 
تحول نظام س��امت اولویت جدی پیدا کرده است. تعرفه 
خدمات آزمایشگاهی به تنهایی تعرفه خدمات آزمایشگاهی 
نیس��ت بلکه تعرفه ای اس��ت که تامین کنندگان IVD و 

فناوری باید آن را رعایت نمایند. 
مدیر کل آزمایش��گاه مرجع سامت در ارتباط با قیمت 
تمام ش��ده خدمات خاطر نشان ساخت: نظام آزمایشگاهی 
کشور تاش جدی را برای تعیین قیمت تمام شده خدمات 
آغاز نموده اس��ت. در سال گذشته سازماندهی برای قیمت 
تمام شده خدمات صورت گرفت تا مبنای تعرفه قرار گیرد. 
با عدم ج��دی گرفتن این موضوع مدتی اس��ت در حوزه 
اقتصاد آزمایش��گاه با فراز و نش��یب های بس��یاری مواجه 
ش��ده ایم. امی��دوارم این مهم طی چند م��اه آینده به نتیجه 
برس��د و به عنوان یک محور به تمامی خانواده آزمایشگاه 
از جمل��ه تامین کنندگان برای مدیریت هوش��مندانه هزینه 

کمک نماید. 
ایشان افزود: اخیرا مدیریت بهره برداری از آزمایشگاه های 
پزش��کی و خدمات آن ها بس��یار مورد توج��ه قرار گرفته 
اس��ت. با مطرح شدن تس��ت ها، آزمون ها و فناوری های 
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جدید فرصت هایی ایجاد ش��د که آزمایشگاهیان در 
استقبال از آن ها پیشرو بوده اند. انطباق فناوری های 
آزمایش��گاهی و نیازهای مدیریتی آزمایش��گاه های 
پزش��کی در زمان های مختلف اشکال متفاوتی دارد. 
چیدمان و آرایش آزمایش��گاه های یک نظام باید به 
گونه ای باشد تا هنگام اس��تفاده، هزینه ها را کاهش 
دهد. کیفیت، دسترس��ی و هزینه جزو اهدافی هستند 
که تجمیع منابع، ایجاد ش��بکه و نظام ارجاع آن ها را 

نیاز دارد. 
نظام یکپارچه مدیریت اطاعات آزمایش��گاهی 
یکی دیگر از مباحث بس��یار مهم است. اکنون در 
بیش��تر آزمایش��گاه ها کارب��رد آن در بخش های 
پذی��رش و جوابدهی اس��ت. اگر دی��دگاه خود را 
نسبت به سیستم های مدیریت یکپارچه اطاعات به 
عنوان ابزار مدیریتی برای تضمین و ارتقاء کیفیت، 
پایش، ایمنی بیمار و مدیریت اقتصادی و اطاعات 
در نظر گیریم شاید بتوان از مشکات آزمایشگاه ها 

برای به روز کردن نرم افزارها پیشگیری نمود. 
در ادامه مس��ئولین برگزاری کنگره به س��واالت 

خبرنگار ما پاسخ دادند.

�دکتر�سید�حسین�فاطمی
�رئیس�کنگره�فناوری�های�نوین�

آزمایشگاهی�
 

 در ارتب��اط با برگزاری کنگ��ره توضیحاتی را 
بیان فرمایید.

این سومین س��ال برگزاری کنگره فناوری های 

نوین آزمایش��گاهی اس��ت و انجم��ن متخصصین 
علوم آزمایش��گاهی بالینی ایران معتقد بود رش��ته 
علوم آزمایش��گاهی باید همگام با سایر رشته های 
پزش��کی پی��ش رود. بنابراین فن��اوری های مورد 
تقاضای پزش��کان که در دنیا نیز موجود اس��ت از 
طریق ای��ن کنگره به هم��کاران معرفی می گردد. 
اکنون خرس��ندیم که روش های معرفی ش��ده در 
 نخستین کنگره مورد استفاده آزمایشگاه های کشور

 اس��ت. کنگ��ره ه��ای مختلف��ی در زمین��ه علوم 
آزمایشگاهی برگزار می ش��ود که هر یک موضوع 
خ��اص خ��ود را دارند. ول��ی هدف ای��ن کنگره 
شناخت فناوری های نوین در دنیا و معرفی آن به 
همکاران است تا در آینده از ارسال نمونه به دیگر 

کشورها جلوگیری شود.
   آیا این کنگره طی س��ال های برگزاری در 
ارتقاء س��طح س��المت جامعه تاثیرگ��ذار بوده 

است؟
اکنون بیش از 80 درصد تش��خیص ها از داالن 

آزمایشگاه عبور می کند. 

 آزمایش��گاه در ط��رح تح��ول نظام س��امت 
به عن��وان یک مح��ور اس��ت. بدین معنا ک��ه تمامی 
تخصص های پزشکی با آزمایشگاه رو به جلو حرکت 
می کند. در س��ال های گذشته بیماران برای درمان به 
خارج از کش��ور اعزام می شدند که اکنون این مهم به 
صفر رسیده است. بنابراین آزمایشگاه ها باید همگام با 

پزشکی روز جایگاه خود را ارتقاء بخشند. 
 سخن پایانی:

نشریه وزین آزمایشگاه و تشخیص برای ارتقاء 
س��طح علمی آزمایش��گاه ها بس��یار مفید اس��ت. 
مصاحب��ه ای ک��ه اخیرا در ارتباط با گذش��ته، حال 
و آینده آزمایش��گاه ها در ش��ماره اخیر نش��ریه به 
چاپ رس��یده است در تاریخ ماندگار خواهد شد. 
بهتر اس��ت این مصاحبه ها با تمامی همکارانی که 
تجربه علمی دارند انجام شود تا به دور از تعصب 
آزمایشگاه ها در جامعه پزشکی بهتر دیده شوند. 

مصاحبه�ای�که�
اخیرا�در�ارتباط�
با�گذشته،�حال�و�
آینده�آزمایشگاه�ها�
در�شماره�اخیر�
نشریه�به�چاپ�
رسیده�است�در�
تاریخ�ماندگار�
خواهد�شد
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�دکتر�عبدالفتاح�صراف�نژاد
�دبیر�علمی�کنگره�فناوری�های�نوین�آزمایشگاهی

 

 در ارتب��اط با بخش علمی کنگ��ره توضیحاتی را بیان 
نمایید.

ب��ا توج��ه به ن��ام کنگ��ره بیش��تر ب��ه دنبال شناس��ایی 
تکنولوژی ه��ای جدید رایج در دنیا هس��تیم. این کنگره از 
ابتدا به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که وابس��ته به مقاله 
نباش��د و عما محورها و موضوعات انتخاب ش��ده را به 
اس��اتید برجسته واگذار می نماید. ولی با این وجود حدود 
80 مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده است که تمامی آن ها به 
صورت پوس��تر پذیرفته شده اند. همچنین 2 کارگاه توسط 

شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می گردد.
  این کنگره چه دس��تاوردهایی را در ارتقاء کیفیت 

خدمات آزمایشگاهی داشته است؟
هی��چ گاه نم��ی ت��وان گف��ت تنه��ا دلی��ل راه ان��دازی 
تکنولوژی ه��ای مختلف در س��طح کش��ور کنگره فناوری 
های نوین آزمایش��گاهی اس��ت بلکه اس��اتید، کنگره ها و 
دانشگاه های مختلف در ترویج علم فعال هستند. بنابراین 
در راستای محورهای کنگره تحرك در سطح آزمایشگاه ها 
به وجود آمده اس��ت ولی این مه��م تنها مختص به کنگره 
نیس��ت. معتقدم تکنولوژی های مطرح شده در کنگره های 
گذش��ته باید مورد توجه ق��رار گیرند تا جایگاه بهتری پیدا 

کنند.
کنگره های برگزار شده در زمینه آزمایشگاهی با اهداف 
متنوعی پیش می رون��د. در واقع کنگره فناوری های نوین 

آزمایشگاهی تکنولوژی محور است.

 چه پیامی برای همکاران آزمایشگاهی دارید؟
امیدوار هس��تیم در گسترش علوم آزمایشگاهی و ارتقاء 
آن کوش��ا باش��یم و معتقدم کنگره ارتق��اء کیفیت خدمات 
آزمایش��گاهی تشخیص پزشکی ایران تا کنون در ارتباط با 
این مهم خدمات ارزنده ای را به جامعه آزمایشگاهی ارائه 

نموده است.  
��دکتر�محمد�جواد�غروی

�دبیر�اجرایی�کنگره�فناوری�های�نوین�
آزمایشگاهی

 

  امس��ال کنگره فناوری های نوین آزمایش��گاهی چه 
اهدافی را دنبال می کند؟

در کنگره فن��اوری های نوین آزمایش��گاهی همزمان با 
بررسی تکنولوژی های جدید، تشخیص های پاراکلینیکال 
باید مطرح ش��ود. همچنین گسترش و توسعه تکنیک های 
نوین موج��ود در دنیا مورد بحث و بررس��ی قرار خواهد 
گرف��ت. بنابراین پرداختن به تکنول��وژی ها هیچ گاه پایان 
پذیر نیس��ت.  برنامه های این کنگره از قبل توسط اساتید 
و مسئولین محورها مش��خص می گردد و اساتیدی که در 
رشته های مربوطه جزو بهترین های کشور هستند حاصل 
تجربیات خ��ود را مطرح می کنند. در نتیجه مطالب عملی 
و نظ��ری باید به طور همزمان ب��ا  تکنولوژی های مربوطه 
مد نظر قرار گیرن��د. در پایان امیدوارم مطالب مورد بحث 
در کنگ��ره برای ش��رکت کنن��دگان مفید واقع ش��ود تا با 
 اس��تقبال آن ها انگیزه الزم را ب��رای برگزاری کنگره های

 بعدی به دست آوریم.
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در دوازدهم آبان ماه انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی میزبان دکتر استقامتی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه 
پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر هاشمیان مشاور ایشان بودند. 

ایشان از بخش ها و فعالیت های مهم انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران از جمله کنترل خارجی کیفیت 
)EQAP(، آموزش، اعتبار بخشی، امور انفورماتیک، امور رفاهی و خدماتی و امور بین الملل بازدید به عمل آوردند.

در این جلس��ه دکتر پوپک، دکتر بختیاری و دکتر هاش��می مدنی در ارتباط با حوزه های مختلف فعالیت انجمن از ابتدای 
تاسیس تا کنون توضیحاتی را بیان داشتند و به نقش مهم آزمایشگاه ها در امر تشخیص و درمان اشاره نمودند.

       

�بازدید�جناب�آقای�دکتر�استقامتی،�دبیر�محترم�کمیسیون�
انجمن�های�علمی�گروه�پزشكی�وزارت�بهداشت،�درمان�
و�آموزش�پزشكی�از�انجمن�دکترای�علوم�آزمایشگاهی�

تشخیص�طبی�ایران

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائی
              سارا تندرو 
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عل��وم آزمایش��گاهی یکی از ش��اخه  های علوم 
پزشکی است که بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، 
مایعات و بافت  های بدن انس��ان با هدف تشخیص 
بیماری، پیگیری درمان و حفظ سامت افراد جامعه 
س��ر و کار دارد که افراد فارغ  التحصیل آن رش��ته 
پس از پایان تحصیات دانش��گاهی در آزمایشگاه 

مشغول به کار می  شوند.
دغدغه�اصلی�جامعه�آزمایشگاهی�کشور:

1- س��ختی کار آزمایش��گاهیان است. آن ها در 
محیط ف��وق  العاده آلوده و جایی که ذرات عفونی، 
میکروب��ی، قارچ، عوامل ش��یمیایی، س��رطان  زا و 
با ان��واع بیماری  ها وج��ود دارد، مش��غول به کار 
هس��تند و در واق��ع این ش��غل باید جزو مش��اغل 
س��خت قرار بگیرد اما متولیان امر هنوز به این حق 

جامعه آزمایشگاهیان کشور بی  توجه هستند.
2- قرارگیری در قانون ارتقاء بهره  وری کارکنان 
بالین��ی و کاهش س��اعت کاری از مطالبات به حق 

شاغلین آزمایشگاهی است.
3- آزمایش��گاهیان چون نظام ندارند مورد توجه 

قرار نمی گیرند.
4- بس��یاری از افراد آزمایش��گاهی به دلیل عدم 
استخدام از سوی مسئوالن وزارت بهداشت مجبور 
به کار در مراکز خصوصی هس��تند و با حقوق کم 

روزگار می  گذرانند.
5- فارغ  التحصیان دوره کارشناسي افراد بسیار 

توانمندي هس��تند مثا یک لیسانسیه مامایي پروانه 
مي  گیرد و مي  تواند کار کند، لیس��انس پرس��تاري 
همینط��ور ، کارش��ناس فیزیوتراپ��ي نیز ب��ا پروانه 
مي تواند فعالیت کند، لیکن امروزه کارشناسان علوم 
آزمایش��گاهي مظلوم  ترین قشر جامعه  اند چون که 
بای��د به آزمایش��گاه  ها بروند و با ه��زار التماس و 
درخواس��ت از مس��ئول آن آزمایش��گاه بخواهن��د 
کار کنند و ش��اید در بس��یاري از مواقع از حداقل 
حقوقش��ان هم محروم باشند. نه پروانه  اي به آن ها 
داده مي  شود و نه حتي در آزمایشگاه از حقوقشان 
دفاع مي  ش��ود. ماك و میزاني براي سنجش کار و 
حمایتي براي این قش��ر که از اقشار بسیار ارزشمند 
جامعه و از نفرات برتر کنکور هستند وجود ندارد.
6- کمبود پرسنل آزمایشگاهی با توجه به قانون 
ارتقاء بهره وری، فق��دان مقطع تحصیلی دکترا در 
علوم آزمایشگاهی و افزایش نیافتن حقوق کارکنان 
این بخش از مهم ترین مطالبات این قشر می باشد.
7- در آخر با اجرای طرح تحول سامت متاسفانه 
بار دیگر به قش��ر آزمایش��گاه کمتر توجه شده و با 
اختصاص کم ترین ضریب به آزمایشگاه، نسبت به 
پرس��نل اداری و مالی بیمارستان ها کم ترین مقدار 

دریافتی را داشتند.
                    سید مجتبی مهدی پور 

کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان شهید 
یحیی نژاد بابل

سخن�دل�آزمایشگاهیان

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

سخنان شما می باشد که از طریق این نشریه به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شود.
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سرکار�خانم�دکتر�مهناز�سیفی
درگذشت�مادر�بزرگوارتان�را�تسلیت�عرض�نموده�و�از�درگاه�خداوند�منان�صبری�جزیل�برای�شما�و�خانواده�

هیئت�تحریریه�نشریه�آزمایشگاه�و�تشخیص � محترمتان�مسئلت�می�نماییم.��

همكار�ارجمند�
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گردند.
�هیئت�تحریریه�نشریه�آزمایشگاه�و�تشخیص

همكار�ارجمند�
جناب�آقای�دکتر�عبداله�ازقندی�
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50 percent of pulmonary tuberculosis patients (with positive sputum specimen) 
have been diagnosed at high stages of disease

Mr. A. Rezaie 
Laboratorymanager, graduated from Shahid Beheshty University in the field of Chemistry, 1358

Dr. Gh. Shayesteh Aalam
 
Mr. M. Ghalami Nobar

www.zarifilab.com
zarifi_lab@yahoo.com

Abstract
The main goal of this article is answering the question that at what stage of the pulmonary tuberculosis the affected patients 
are identified and diagnosed.The result of such a study are critical as they help us with measuring out the success  or failure 
of identifying patients and finding out different ways of conveying the tuberculosis disease in the society.
The sputum specimens of 1046 patients referred from different parts of Tehran and other parts of Iran were examined in 
the Zarifi laboratory. These specimens were both directly examined by the Ziehl-Nielson method and also cultured in the 
Lowenstein-Johnson media. However, determining the stage of the disease requires direct smear of the samples. The results 
of the study are summarized as follows.
14% of patients were diagnosed at the stage 1, 36% of patients were diagnosed at the stage 2, 21% of patients were 
diagnosed at the stage 3 and finally 29% of patients were at the stage 4.
Therefore, the key point here is the unfortunate fact that 50% of patients referred to laboratories are already at the advanced 
stages of 3 and 4.

Keywords: Tuberculosis Diagnosis, severity Disease, Direct Smear, culture Infectious

A review on structure and virulence of Bacillus cereus

  
Ms. Sh. Molayi Kohneshahri
Department of Microbiology, Zanjan Branch, Faculty of Basic and Medical Science, Islamic Azad University  
Zanjan, IR Iran.

Mr. J. Taghinejad
Department of Microbiology, Malekan Branch, Islamic Azad University, Malekan, IR Iran. 
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Mr. H. Hosainzadegan
 Associate Professor Bacteriology, Basic Sciences, Maragheh Faculty of Medical Sciences, Maragheh, IR Iran.

Abstract
Bacillus cereus is a Gram positive and spore- forming bacrerium that is widely distributed in the environment. This bacterium 
is a human opportunistic pathogen and can cause diarrhoeal and emetic types of food poisoning . The diarrhoeal illnesses 
can be caused by hemolysin BL )HBL) non-hemolytic )NHE) and cytotoxin K. Bacillus cereus is a spore- formingbacterium 
and  so could tolerate harsh environmental conditions such as lack of nutients and improper temperatures. 

Keywords: Bacillus cereus, toxins, food poisoning
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Raoultella and infections

Ms. M. Roshani 
Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran-Iran
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Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran-Iran
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Abstract
The genus of Raoultella )formerly Klebsiella) is a member of the family Enterobactericeae. Similar to other members, 
Raoultella spp are Gram-negative, aerobic, oxidase-negative, catalase- positive, non_motile  rods and are  capsulated such 
as Klebsiella.For differentiation of Raoultella from Klebsiella, 16SrRNA is using recently compare to biochemical test 
and DNA–DNA hybridization tests which were used before. In 2001, based on the histamine-producing strains and gene 
analyses the genus of Klebsiella spp. were reclassified, and the genus Raoultella including R. ornithinolytica, R. planticola 
and R. terrigena was separated. 
This article is extracted from the web search and review of 31 papers . In these studies different algorithms for differentiation 
of Raoultella from Klebsiella were suggested which are summarized in the recent review. The clinical implications of 
these bacteria are uncertain, nonetheless, the correct identification of bacterial species is essential to guide an effective 
antimicrobial treatment and improve clinical care. 
It was identified from the previous reports that the potential risk factors including invasive medical procedures, trauma with 
potential soil contamination and background diseases are related to the Raoultella spp. infections.

Keywords: Raoultella planticola, Klebsiella species, Human infection

Human leukocytes’ antigens and its association with diseases

Ms. S. Najafi
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somy.najafi@yahoo.com

Dr. A. Nazemi
Assistant Professor, Department of Biology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

Abstract
Major Histocompatibility Complex )MHC) is part of genome which plays a essential role in immune response to protein 
antigens and located on the short arm of the six chromosome. In human beings, it named HLA. HLA is divided three 
areas based on its tissue distribution and function of its building that is including HLA class I )locus A, B and C), class II 
)DQ, DR and DP) and class III. The association between the genes of the HLA and many diseases such as Behçet disease, 
myasthenia gravis, multiple sclerosis, HIV, HTLV, malaria, Mucosal Leishmaniasis and Toxoplasma gondii has been 
known in epidemiologic and demographic studies. Understanding the specific HLA alleles associated with susceptibility 
or resistance to a disease can be effective in produce and development of drugs, identifying the populations at high risk or 
resistance to a disease as well as in planning and prevention. 

Keywords: Human leukocytes’ antigens, diseases
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Diagnostic difficulties of carrier state in thalassemia syndromes for couple 
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Abstract
Although, it is for several years )at least 15 years) that couples are tested for carrier state of thalassemia minor, there are 
still diagnostic problems due to vast genetic mutations. It is to mention that currently more than 200 different mutations 
that lead to β-thalassemia are known and in some cases the mutation is so mild that routine tests are not able to diagnose 
any abnormalities. These mild mutations are frequently diagnosed when a newborn with thalassemia intermedia or HbH 
disease is born. We have gathered diagnostic points and ideas for better diagnosis of carrier satates during the past 15 years. 
Cases of minor β-thalassemia with normal indices and normal HbA2, and also cases with thalassemic indices and normal 
HbA2 and also cases with normal indices and high HbA2 reflect genetic heterogenecity of thalassemia. It may be necessary 
to include determination of globin chain synthesis ratio in addition to routine CBC and HbA2 level for definite diagnosis 
of carrier states.

Keywords: Thalassemia, Hemoglobinopathy, α:β synthetic ratio, Hemoglobin A2 

Dematiaceous Fungi, Clinical Aspects: Chromoblastomycosis (5)

Dr. M. Ghahri (PhD)
Imam Hossein University, Tehran, Iran.
ghahri14@gmail.com

Abstract
Chromoblastomycosis is a chronic infection of the skin and subcutaneous tissues caused by one of several dematiaceous 
fungi,which is distinguished by the unique finding of muriform”sclerotic bodies”on microscopic examination of material 
from lesions. It has a worldwide distribution but has been reported most frequently from tropical or subtropical locations.
Particularly high incidence rates have been reported from Brazil,Madagascar, and Costa Rica, the causative organisms have 
been isolated from soil and decaying vegetation in these and other high prevalence areas. A recognized penetrating injury at 
the involved site has occasionally preceded the development of the chromoblastomycosis lesion. Person-to-person spread 
of chromoblastomycosis has not been documented.
Lesions developemost commonly on the distal lower extremities, a location compatible with exposure of damaged skin to 
soil. The primary skin lesion is a small papule that gradually enlarges over weeks to months to form a superficial nodule with 
an irregular, friable surface. Lesions continue to evolve, often over many years, and at a given time may have morphologic 
features of one or more of five types of chromoblastomycosis lesions described by Carrion. Although the appearance 
and location of the skin lesions and the typically chronic history may be most suggestive of chromoblastomycosis, the 
differential diagnosiscan include tuberculosis, mycetoma, leprosy, blastomycosis, and cutaneous leishmaniasis.Examination 
of material from the lesionsis therefore necessary to make a definitive diagnosis in most cases, and culture should be 
performed to determine the causative agent.

Keywords: Chromoblastomycosis, Dematiaceous fungi, Black molds
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