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گردهمايي خانواده بزرگ جامعه آزمايشگاهيان كشور بار ديگر 
5 در دوازدهمين كنگره ارتقاء كيفيت 

گفتگويي با مسئولين محورهاي دوازدهمين كنگره ارتقاء 
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بررسي تغييرات غلظت سرمي كلسيم، فسفر،  تري گليسريد، كلسترول، آالنين 
 آمينو ترانسفراز و آسپارتات آمينو ترانسفراز  در افراد سيگاري و مقايسه آن

32  با افراد غير سيگاري در شهرك انديشه 

38 تلومر و  نقش آن در بيماري هاي ژنتيك و سرطان 

شناسايي مخمرهاي جدا شده از مجاري ادراري در بيماراني 
53  PCR-RFLP كه كاتتر ادراري دارند به روش

61 اينتگرون ها و نقش آن ها در بروز مقاومت آنتي بيوتيكي 

بررسي كاربردي و لزوم استفاده از تست هاي اختصاصي آزمايشگاهي در 
72 تشخيص عوارض ديررس در جانبازان شيميايي 

76 نشست خبري انجمن هاي علوم آزمايشگاهي 

جلسه مشترك هيات مديره  انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي 
تشخيص طبي ايران با همكاران دكتراي علوم آزمايشگاهي 

81 كرج برگزار گرديد 

نخستين همايش علمي جامع شاغالن حرفه هاي پزشكي برگزار شد  82

85 برگزاری ششمين كنگره آزمايشگاه و بالين     

اسامي آزمايشگاه هاي موفق به دريافت لوح كيفيت آزمايشگاه 
88 مرجع سالمت 

90  سخن شما 



*قرآن کریم*     
 

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

*سوره حمد*
خداوندا به دانش توانگرم ساز، به بردباری زیورم بخش

به پرهیزگاری، گرامی ام دار و به تندرستی، بیارایم
خداوندا مرا بدان زمان مرسان – و مباد که شما نیز بدان زمان برسید که از دانشمند و صاحبان تجربه، پیروی نمی شود – و 
از بردبار شرم نمی گردد – و به صاحبان حق و تالشگران برای احیاء حق بی حرمتی می شود- زمانی که دل های مردمان 

دل های بیگانگان است و زبان هایشان، زبان آشنا

*نیایش هایی از پیامبر اکرم )ص(*

ک��ردگار وی��ژه  ب��ود  س��تایش 
ک��ه بخش��نده و مهرب��ان اس��ت نیز
ت��و را م��ی پرس��تیم تنه��ا و ب��س
بش��و ه��ادی م��ا ب��ه راه درس��ت
نه آنان که خشمت بر ایشان رواست       

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا          
مده از جنت و از حور و قصورم خبری                                        

که ب��ر عالمین اس��ت پ��روردگار
ب��ود صاح��ب عرص��ه رس��تخیز
نداری��م یاور ب��ه غی��ر از تو کس
ره آن ک��ه منعم ز نعمات توس��ت
نه آن ها که هس��تند گمره ز راست

جز تو ای جان جهان دادرس��ی نیس��ت مرا
جز رخ دوست نظرسوی کسی نیست مرا

رهنمودها

*امام خمینی قدس سره*



به نام گرداننده دل ها و دیده ها
شاید که جان به مقدم باد بهار داد باد بهار مژده دیدار یار داد 
آن زمان که قافله سرد و سفید زمستان، آهنگ سفر سر مي دهد و ابرهاي پر جوش و خروش و باراني زمستان نغمه جدایي 
مي س��رایند بهار دامن کش��ان، شكوفه باران و عطر افشان بر پهن دشت جهان سبزه مي گستراند و جوانه ها بر شاخسار زندگي 

مي رویند تا چهره دیگري از لطافت آفرینش بر چشم هاي صاحبان دیدگان بنشیند.
سالي که گذشت میدان مشق مجله آزمایشگاه و تشخیص بر روي شما بزرگواران و دانشمندان جامعه آزمایشگاهیان کشور 
گس��ترده بود تا با آس��ودگي خیال و فراغ بال در میدان علمي کش��ور گفتگو نمایید و دانش پژوهان فراواني را از دانش خود 
بهره  مند س��ازید. در آموزش بازآموزي ها، کنگره بزرگ ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهي تش��خیص پزشكي و کنگره هاي  
دیگر همكاران محترم آزمایش��گاهیان کش��ور مجله حضور پربار داش��ت که انعكاس اخبار علمي و برنامه هاي آن را همت 
مي نم��ود و خدا را س��پاس مي گویم که کنگره ارتقاء کیفیت نیز به دوازدهمین س��ال خود نای��ل آمد. کنگره اي که با خون دل 
موسسان آن به بار نشسته است و پویایي آن هر ساله بالقوه مي گردد. دست اندرکاران مجله تالش کردند تا در این میان شما 

را تنها نگذارند و با کاوشي در دانش علوم آزمایشگاهي کشورمان از آن گنجینه پرتو افشاني نمایند.
همراهان عزیز، ما خود به نیكي مي دانیم که کارمان خالي از کمبود نیست ولي بعد از لطف خداي بخشنده، به یاري دستان 
پر مهر و قلم تواناي ش��ما دل بس��ته ایم و مي دانیم که این انتظار نس��بت به دریاي توانایي و مهرباني شما ناچیز است. به امید 
دریافت نظریات و مقاالت علمي، جامع، آینده نگر و ارزش��ي ش��ما نشس��ته ایم و براي شما سال نو را پر از جوانه، شكوفه، 

سوسن و ریحان آرزو مي نماییم.
دس��ت اندرکاران مجله را هیچ مزد و پاداش��ي نیس��ت و نباید باش��د و با نهایت صرفه جویي و دقت در انتخاب مقاالت و  
مطالب مي کوشند ولي سالي که گذشت تورم و گراني کاغذ و فرآورده هاي آن ما را آزرد با این که شرکت هاي عزیز و مدیران  

محترم آن ها همراه ما بودند ولي این بار عظیم با تحمل هزینه سنگین استمرار داشته و خواهد داشت. 
چ��ه بای��د کرد تا هزینه و درآمد مجله به توازن برس��د. البته 95 درصد مجالت این آزردگ��ي را دارند. اگر اقدامي در این 

خصوص برنامه ریزي شود همراهان عزیز ما را عفو نمایید. 
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به جا اس��ت از یكایک اعضاء محترم هیات تحریریه مجله، مدیر اجرایي و خبرنگار به ویژه داوران و ارس��ال کنندگان مقاالت 
مجله بي نهایت قدرداني به عمل آید که قدر شناس��ي از تالش��گران گذشته و حال وظیفه ما است. براي همه آن ها سالمتي آرزو 

مي نمایم. 
زندگي چون گل سرخ است        

پر از عطر، پر از خار و پر از برگ لطیف
یادمان باشد اگر گل چیدیم          

عطر و خار و گل و گلبرگ همه 
همسایه دیوار به دیوار هم اند

در گذرگاه زمان
خیمه شب بازي دهر

با همه تلخي و شیریني خود مي گذرد
زندگی چشمه آبی است و ما رهگذریم

بنشین بر لب آب و عطش تشنگی ات را بنشان و صفایی بده سیمایت را
عشق ها مي میرند

رنگ ها رنگ دیگر مي گیرند
فراموشي و نسیان عادت مي گردد دوستان را
و فقط خاطره ها هست که شیرین و چه تلخ

دست ناخورده به جا مي ماند
شادیت را دریاب

چون گل عشق بتاب 
تا در آینه هستی گل هستی باشی 

گفتیم میان عالم و عابد چه فرق بود                      
تا اختیار کردي از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش به در مي برد ز موج              
وین جهد مي کند که بگیرد غریق را

همراهان گرامی
به خداي بهاران مي سپارمتان

شاد و سرافراز باشید

دکتر محمد صاحب الزماني
مدیر مسئول



5
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1392- شماره 22

• دکتر بهزاد پوپك
• رئیس کنگره ارتقاء کیفیت

• اکنون پس از 11 سال برگزاري کنگره ارتقاء کیفیت 
به صورت کشوري و 6 سال به صورت بین المللي جایگاه 

آن را در کشور و منطقه چگونه ارزیابي مي نمایید؟
طراحي اولیه و مباحث علمي بس��یاري از فرآیند هایي 
که در کش��ور اجرایي  ش��ده اند در کنگره ارتقاء کیفیت 
رق��م خورده ان��د.  به عن��وان مث��ال تعریف و اس��تقرار 
اس��تانداردها، سیس��تم مدیریت کیفیت، ارزیابي کیفیت 
خارجي آزمایش��گاه ها، اعتبار بخشي و مباحثي همچون 
IVD. از طرف دیگر بس��یاري از چالش هاي موجود در 
آزمایش��گاه ها نیز در کنگره ارتق��اء کیفیت طرح موضوع 
 ش��ده و راهكار ه��اي علم��ي و عملي براي آن ه��ا ارائه

 گردیده است.
دانش��جویان عزی��ز کش��ورمان در مقاط��ع مختل��ف 
آزمایشگاهي، کنگره ارتقاء کیفیت را مانند مرکزي مي دانند 
که پاسخگوي بس��یاري از نیازها، پرسش ها و برنامه هاي 
آتي آنان اس��ت. در نتیجه ارتب��اط همه جانبه اي در ایران 

براي این کنگره برقرار شده است.
در منطق��ه نیز طي س��ال هاي گذش��ته از کش��ورهاي 

مختلف به خصوص کشورهاي همسایه دعوت نموده ایم. 
امیدواریم در کنگره دوازدهم نیز با توجه به وضعیت جدید 
پیش آمده در کشور و گسترده تر شدن ارتباطات علمي، 
میزبان نمایندگان بیش��تري از کشورهاي خارجي بوده و 
بتوانیم تاثیر گذاري قابل توجهي در منطقه داشته باشیم. به 
عنوان مثال مي توان به اجراي برنامه کنترل کیفیت خارجي 
در کش��ورهاي تحت پوشش EMRO اشاره کرد که به 
طور مستقیم به فعالیت هاي انجمن و کنگره باز مي گردد.

• با توجه به این که کنگره ارتقاء کیفیت در آس��تانه 
دوازدهمین س��ال برگزاري خود مي باشد تا کنون چه 

دستاوردهایي را به همراه داشته است؟
 همانطور که از ش��عار کنگره یعن��ي کیفیت را پایاني 
نیس��ت بر مي آید برنامه ریزي هاي ما نیز پویا و در حال 
حرکت است. درس��ت است که هنوز با فعالیت هایي که 
در دنیاي پیش��رفته در حال انجام است فاصله داریم ولي 
همانطور که آن ها ب��ه فعالیت هاي خود توقف نمي دهند 
ما نیز به طور مس��تمر در جهت بهب��ود گام بر مي داریم. 
براي این مهم هر سال با توجه به برنامه ریزي، همفكري 
و هم اندیش��ي با اساتید، محققین و همكاران با تجربه اي 
که در حیطه آزمایشگاه ها مشغول فعالیت هستند مباحث 
جدیدي را تحت عنوان محورهاي کنگره مطرح مي کنیم 

که هر یک، منشاء اثر خیري براي کشور باشند.
• در تمامي س��ال هاي برگزاري کنگره شاهد حضور 
پر شور دانش��جویان علوم آزمایشگاهي و جوانان این 

عرصه بوده ایم، علت این اشتیاق را بیان فرمایید.
 دانشجویان علوم آزمایشگاهي و رشته هاي مرتبط در 
مقاطع مختلف از کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و 
دکتراي تخصصي همگي مي دانند که کنگره ارتقاء کیفیت 
محلي اس��ت براي بحث چالش هاي روز آزمایشگاه ها و 

گردهمايي خانواده بزرگ جامعه آزمايشگاهيان 
كشور بار ديگر در دوازدهمين كنگره ارتقاء كيفيت

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو

طراحي اوليه و 
مباحث علمي 

بسياري از 
فرآيند هايي كه 

در كشور اجرايي  
شده اند در كنگره 
ارتقاء كيفيت رقم 

خورده اند.
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عالوه بر آن، این گنگره را از آن خود دانسته و با عالقه شرکت 
مي نمایند.

ما تمامي شرکت کنندگان و افرادي که به نحوي دست اندرکار 
این کنگره هس��تند را بخش��ي از خانواده بزرگ کنگره ارتقاء 
کیفیت مي دانیم و این براي ما یک دس��تاورد بزرگ اس��ت که 
جوانان کشور به عنوان بازوهاي علمي و اجرایي در این کنگره 
با عالقه ش��رکت مي کنند. امیدواریم در این گنگره نیز اشتیاق 
بیشتر شده و فعالیت دوستان جوان ما در این زمینه بهتر خود 

را نمایان سازد.
• چه صحبتي با ش��رکت کنندگان کنگ��ره ارتقاء کیفیت 

دارید؟
مانند هر س��ال خواهش من از دوس��تان، محققین، اساتید، 
دانشجویان و تمامي دست اندرکاران در حوزه آزمایشگاه هاي 
تشخیص پزش��كي این خواهد بود که در کنگره اي که متعلق 
به خودش��ان است ش��رکت کنند. ما به عنوان اعضاء خانواده 
به جامعه آزمایش��گاهي کش��ور نگاه مي کنیم و امیدواریم این 
خانواده در آرامش، توام با علم روز و انتقال تجربیات در کنار 
یكدیگر جمع شده و فعالیت هاي علمي خود را ارتقاء بخشند 
زیرا کنگره محلي است که تمامي اعضاء جامعه آزمایشگاهي 
کش��ور از آن بهره مند خواهند بود و این بهره در عرصه نظام 
س��المت و خدمات آزمایش��گاه ها به مردم ش��ریف ایران بر 

مي گردد.

• دکتر محمد رضا بختیاري
• دبیر علمي کنگره ارتقاء کیفیت

• در دوازدهمی��ن کنگره ارتقاء کیفی��ت چه محورهایي 
مطرح خواهد شد؟

در کنگ��ره دوازدهم 18 محور علمي و تخصصي با عناوین 
آزمایش��گاه و HIV، آزمایش��گاه و بیماري ه��اي خود ایمن 
)واس��كولیت ها(، آزمایش��گاه و دیابت: اهمی��ت غربالگري، 
آزمایشگاه و طب انتقال خون، آزمایشگاه و عفونت هاي پوست 
و بافت نرم، آزمایشگاه- پرستار- بالین، آموزش دکتراي علوم 
آزمایش��گاهي ) DCLS ( در آمریكا، اخالق و حقوق متقابل: 
رضایت و برائت، اعتباربخشي آزمایشگاه، پژوهش هاي علوم 
آزمایش��گاهي )بیوش��یمي(، پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 
)دیاب��ت(، پژوهش ه��اي عل��وم آزمایش��گاهي )میكروب(، 
پژوهش هاي علوم آزمایش��گاهي )هماتول��وژي، بانک خون، 
س��رولوژي(، تازه هاي تومورمارکره��ا، تجهیزات و کیت هاي 
آزمایش��گاهي ) IVD (: تولی��د، واردات، توزی��ع، جای��گاه 
آزمایشگاه در نظام سالمت: گذشته، حال، آینده، فناوري هاي 
نوی��ن در حوزه آزمایش��گاه و مدیریت آزمایش��گاه: اقتصاد، 
بهره وري مطرح ش��ده است. در این راستا تالش نموده ایم تا 
با توجه به مسائل روز آزمایشگاهي محورهایي را برگزینیم که 
تمامي جنبه هاي علمي، فني، صنفي و اقتصادي بهبود وضعیت 

آزمایشگاه ها را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
• یك��ي از وج��وه تمایز کنگ��ره ارتقاء کیفی��ت با دیگر 
کنگره ها برگزاري جشنواره حكیم جرجاني است، استقبال 
جامعه آزمایشگاهي از این جشنواره در سال گذشته به چه 
میزان بوده اس��ت و چه تدابی��ر جدیدي را براي این بخش 

اندیشیده اید؟
  کنگره ارتقاء کیفیت تا کنون تنها سابقه برگزاري یک دوره 
جشنواره حكیم جرجاني را داشته است و امیدواریم امسال که 
در حال برنامه ریزي دومین دوره آن هس��تیم با استقبال بهتري 
رو به رو شویم زیرا فرصت اطالع رساني بیشتري را نسبت به 
سال گذشته داشته ایم. همچنین با توجه به مقطع زماني که در 
آن قرار گرفته ایم میزان متقاضیان ش��رکت در جشنواره حكیم 
جرجاني بسیار خوب بوده است. این جشنواره انگیزه بسیاري 
را در میان محققین و پژوهشگران جامعه آزمایشگاهي، پرسنل 
آزمایش��گاه ها و ش��رکت هاي تامین کننده کی��ت و تجهیزات 
آزمایش��گاهي ایجاد مي کند. امید اس��ت در کنگ��ره پیش رو 
شرکت کنندگان بیشتري حضور یابند. همچنین معتقدم تجربیات 
گذشته در بهبود شاخص هاي داوري بسیار مهم است تا ارتقاء 

وضعیت داوري جشنواره جرجاني را داشته باشیم. 
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البته ش��ایان ذکر اس��ت براي امس��ال در این بخش جوایز 
نفیس تري نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است. 

• در کنگره هاي اخیر مبحث غربالگري بیماري ها به چشم 
مي خورد، به نظر ش��ما این مهم تا چ��ه میزان مي تواند از 
هزینه هاي درماني پس از ابتال در کشور جلوگیري نماید؟

یكي از مهم ترین وظایف کنگره ارتقاء کیفیت طرح موضوع 
اس��ت تا ایده هاي ارائه ش��ده را از جنبه ه��اي مختلف مورد 
بررسي قرار داده و آن ها را جهت اجرا پرورده و آماده نماید. 
ولي همان طور که مستحضر هستید کنگره، مجري تصمیمات 
بهداشتي و درماني نیست در واقع مانند اتاق فكري اطالعات 
را ب��ه صورت خروجي در اختیار تصمی��م گیرندگان بخش 
بهداشت و درمان کشور قرار مي دهد. به عالوه بیشترین نقش 
و تاثیر را در فرهنگ س��ازي دارد ک��ه در این زمینه مي توان 
به موضوع غربالگري طي س��ال هاي برگزاري کنگره اش��اره 
نمود. توصیه ما این اس��ت که مسئولین محترم وزارتخانه به 
قطعنامه هاي صادر ش��ده از جان��ب کنگره هاي علمي توجه 

بیشتري داشته باشند. 
•کنگ��ره ارتق��اء کیفی��ت تا چه میزان توانس��ته اس��ت 
چالش هاي جامعه آزمایش��گاهي را مورد بحث و بررسي 

قرار داده و راهكارهایي مناسب ارائه دهد؟

کنگره ارتقاء کیفیت ضمن بیان چالش ها، ش��یوه هاي 
برط��رف نم��ودن آن ه��ا را نیز مط��رح مي کن��د و با حضور 
متخصصین و دست اندرکاران اجرایي راهكارهاي مناسب را 

به صورت یک فرآیند اثر گذار ارائه مي کند.

براي مثال اندازه گیري هموگلوبین A1C در کنگره فرهنگ 
س��ازي ش��د و به ش��رکت هاي وارد کننده کیت و تجهیزات 
آزمایشگاهي و آزمایش��گاه ها توصیه شد تا هنگام خریداري 
دس��تگاه ها و کیت هاي اندازه گیري هموگلوبین A1C حتما 

به دارا بودن تاییدیه NGSP حساس باشند.
• امس��ال براي نخستین بار سوپروایزرهاي آزمایشگاه به 
صورت رایگان ثبت نام شده اند، هدف از این امر چه بوده 

است و چه پیامدي براي جامعه آزمایشگاهي دارد؟
س��وپروایزرهاي آزمایشگاه ها یكي از کلیدي ترین پرسنل 
آزمایش��گاه هستند. با بررس��ی های انجام شده طی سال های 

برگ��زاري کنگره متوجه ش��ده ایم که اکثر آن ه��ا با حضور 
مس��ئولین فني آزمایش��گاه محل فعالیت خ��ود در کنگره از 
ش��رکت در کنگره محروم مي ش��وند زی��را باید عدم حضور 
مس��ئولین فني آزمایشگاه ها را جبران نمایند. بنابراین تصمیم 
بر آن ش��د انگیزه ش��رکت آن ها را افزایش دهیم تا مسئولین 
فني نیز با یک مدیریت زمان بندي شده  طي 4 روز برگزاري 
کنگره افرادي را به عنوان جانش��ین براي آن ها در نظر گیرند. 
همچنی��ن آن ه��ا در پایان کنگره با توجه ب��ه تبادل اطالعات 
و آش��نایي با علم روز دنیا مي توانند تاثیر گذاري بیش��تري در 

آزمایشگاه محل فعالیت خود داشته باشند.
س��خن پایاني: امیدواریم دوازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 
که در تاریخ 28 الي 31 فروردین ماه 1393 برگزار مي ش��ود 
با حضور پر ش��ور جامعه آزمایش��گاهي همراه باشد. موفق 

باشید.
• دکتر علي صادقي تبار

• دبیر اجرایي کنگره ارتقاء کیفیت

• در کنگره دوازدهم چه تعداد شرکت حضور یافته اند؟
شرکت هاي تجهیزات آزمایشگاهي از کنگره دوازدهم نسبت 
به س��ال هاي گذشته استقبال بیشتري داش��ته اند.  در ساعات 
اولیه ثبت نام 158 شرکت ثبت نام نموده اند که بدون اغراق 
مي توان گفت این تعداد 20 درصد باالتر از ظرفیت نمایشگاه 
است که قطعا تا روز کنگره این آمار نزدیک به 2 برابر خواهد 
شد. ولي متاسفانه با توجه به این که مرکز همایش هاي رازي 
فضاي مح��دودي را در اختیار ما ق��رار مي دهد تنها پذیراي 
همان تعدادي هس��تیم که در سال هاي گذشته بوده ایم. البته 
بخشي را براي افزایش فضاي نمایشگاهي در نظر گرفته ایم 

که امیدواریم با آن موافقت گردد. 
تعداد ش��رکت هاي حاضر به لحاظ غرفه بندي 120 مورد 
خواهند ب��ود و تصمیم داریم تعدادي فض��اي کوچک را به 
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شكل میز، استند و غرفه هاي کوچک طراحي کنیم تا 
آن را به حدود 155 شرکت افزایش دهیم.

• برگزاري نمایشگاه جانبي کنگره ارتقاء کیفیت 
ت��ا چه میزان نیاز آزمایش��گاه ها را در تهیه کیت و 

ملزوماتشان برطرف مي سازد؟
مس��ئولین، مدیران و س��وپروایزرهاي آزمایشگاه ها 
و ش��رکت کنندگان کنگره اذع��ان مي کنند که فضاي 
نمایشگاهي کنگره ارتقاء کیفیت از جایگاه مناسبي براي 
انتخاب بهینه کیت و تجهیزات آزمایشگاهي برخوردار 
اس��ت و آن ها عالوه بر شرکت در برنامه هاي علمي طي 
4 روز برگزاري کنگره مي توانند از فضاي نمایشگاهي که 
تمامي ش��رکت هاي معتبر تجهیزات آزمایشگاهي در آن 
حضور دارند براي تهیه ملزومات مورد نیازشان استفاده 
نموده و با صرف انرژي اندك ضمن مقایسه محصوالت، 
بهترین انتخاب را داشته باشند. همچنین فضاي نمایشگاهي 
فرصتي را فراهم م��ي آورد تا نظرات تخصصي افراد در 
یک مكان تجمیع ش��ده و همكاران براي خرید کیت و 
تجهیزات آزمایشگاهي از مشاوره هاي یكدیگر بهره مند 
گردند. شرکت هاي تجهیزات آزمایشگاهي نیز مي توانند 
با در نظر گرفتن ش��رایط تخفیف ویژه یا پرداخت هاي 
تقسیط شده رضایت مشتریان خود را به دست آورند. در 
این راس��تا از تمامي شرکت هاي تجهیزات آزمایشگاهي 
مجدان��ه و مصرانه تقاضا نموده ایم که فراهم نمودن این 
ش��رایط امري انتزاعي و تبلیغاتي نباش��د بلكه عالوه بر 
واقع��ي بودن قیمت ها، بهترین ش��رایط فروش را براي 

کنگره در نظر گیرند که حتي بعد از آن نیز ادامه یابد. 
• آیا برگزاري نمایشگاه جانبي کنگره ارتقاء کیفیت 
بستر رقابتي مناسب را براي شرکت ها در ارائه خدمات 

بهتر به مشتریان فراهم مي آورد؟
مصداق دقیق و روش��ن رقابت س��الم همین اس��ت. 
ش��رکت ها در این کنگ��ره با توجه به رقابت��ي که دارند 
محصوالت با کیفیت تر و با شرایط بهتر عرضه مي نمایند. 
طبیعتا ما نیز خوشحال مي شویم تا رقابتي را ایجاد نماییم 
که ش��رکت ها بتوانند تسهیالت بیشتري را ارائه دهند و 

جذب مخاطب بیشتري داشته باشند.
ب��ه واقع کنگره ارتق��اء کیفیت بهترین فض��ا را براي 

آزمایشگاه هاي کش��ور ایجاد نموده است به همین دلیل 
هر س��اله بر تعداد ش��رکت کنن��دگان، بازدیدکنندگان 
نمایشگاه جانبي و ش��رکت هاي تجهیزات آزمایشگاهي 

افزوده مي گردد.
• با توجه به تس��هیالتي که براي س��وپروایزر هاي 
آزمایشگاه هاي تشخیص طبي جهت حضور در کنگره 
ارتقاء کیفیت در نظر گرفته شده است، حضور این قشر 
از جامعه آزمایشگاهي را در دوازدهمین کنگره ارتقاء 

کیفیت چگونه ارزیابي مي کنید؟
ثبت نام رایگان س��وپروایزر هاي عزیز آزمایش��گاه ها 
تدبیر خوبي بود که در برنامه ریزي هاي کنگره دوازدهم 
مطابق با نظر اعضاء محترم هیات مدیره انجمن اندیشیده 
شد تا از این مسئولین داخلي آزمایشگاه ها دعوت به عمل 
آید. این قشر آزمایشگاهي مشاورین امین مسئولین فني 
و موسسین آزمایشگاه ها هستند و با بازدید از نمایشگاه 
جانبي کنگره مي توانند در جهت خرید دستگاه هاي مورد 
نیاز آزمایش��گاه محل فعالیت خود به مسئول آزمایشگاه 

مشاوره دهند.
شرط حضور س��وپروایزرها در کنگره ثبت اطالعات 
در س��امانه جامع ثبت اطالعات آزمایشگاهیان ایران به 
نش��اني www.iacld-reg.ir از جانب انجمن در نظر 
گرفته ش��ده است. زیرا این مهم سازماندهي خوبي را با 
بدنه آزمایشگاه هاي کش��ور و همكاران انجمن دکتراي 
علوم آزمایش��گاهي امكان پذیر مي کن��د و در آینده نیز 
منجر به ایجاد ارتباطي مس��تحكم میان آزمایش��گاه هاي 

کشور با مسئولین کنگره و انجمن خواهد شد.
• چه پیامي براي ش��رکت کنندگان کنگره امس��ال 

دارید؟
کنگ��ره ارتق��اء کیفی��ت بهترین فضا ب��راي انتخاب 
تجهیزات مناس��ب و وارد ک��ردن تكنولوژي هاي روز 
به آزمایش��گاه ها اس��ت. بنابراین هم��كاران به معناي 
واقع��ي مي توانند با انتخاب خود تاثیر گذاري بس��یاري 
را ب��ر روي نح��وه ارائ��ه خدم��ات در آزمایش��گاه ها 
داش��ته باش��ند. همچنین ش��رکت هاي توزیع و تامین 
 کنن��ده کی��ت فرص��ت الزم ب��راي ارائه تس��هیالت 

مناسب را دارند.

كنگره ارتقاء 
كيفيت بهترين 
فضا براي انتخاب 
تجهيزات مناسب 
و وارد كردن 
تكنولوژي هاي 
روز به آزمايشگاه ها 
است.
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کنگره ارتقاء کیفیت امسال در عرصه هاي مختلف آزمایشگاه و 
بالین براي ایجاد ارتباط میان همكاران آزمایشگاه هاي تشخیص 
طبي در تمامي س��طوح و پزش��كان در تخصص هاي مختلف، 
محورهاي 18 گانه متنوعي را مطرح نموده است. بدین منظور 
دومین نشس��ت کمیته علمي دوازدهمی��ن کنگره ارتقاء کیفیت 
در هجده��م آذر ماه 1392 با حضور دکتر پوپک رئیس کنگره، 
دکتر بختیاري دبیر علمي کنگره، دکتر صادقي تبار دبیر اجرایي 
کنگره، مس��ئولین محورها و جمعي از پیشكسوتان و صاحب 

نظران در این حوزه برگزار شد.
در ابتدا دکتر بختیاري دبیر علمي کنگره ضمن خوشامدگویي 
به تمامي حاضرین اظهار کرد: در نخس��تین جلسه کمیته علمي 
موضوعاتي پیرامون برگزاري چندین کارگاه پیش��نهاد داده شد 
ک��ه براي کنگره دوازدهم تدابیر الزم در این زمینه اتخاذ ش��ده 
اس��ت. از کلیه همكاران خواهشمندیم پس از ارائه توضیحات 
هر محور توس��ط مسئولین آن ها پیشنهادات و نظریات خود را 
مطرح نمایند.  در پایان جلس��ه خبرنگار ما با مسئولین محورها 
در خصوص اهداف برپایي محور خود و میزان تاثیرگذاري آن 

در ارتقاء سطح سالمت جامعه به بحث و تبادل نظر نشست. 

 HIV دكتر پارسانيا: محور آزمايشگاه و
• ارائه این محور چه اهدافي را دنبال مي کند؟

مهم ترین اهداف محور آزمایش��گاه و HIV آشنایي بیشتر 
مخاطبان کنگره با ویژگي هاي ویروس، عالیم بیماري، مهم   ترین 
عفونت هاي فرصت طلب و س��رطان هاي ش��ایع در بیماران و 
همچنی��ن جدیدترین اطالعات اپیدمیولوژی��ک و آمار بیماران 
در کش��ور و س��ایر مناطق جهان و نی��ز جدیدترین روش هاي 
آزمایش��گاهي مورد استفاده در تش��خیص اولیه و غربالگري ها 
و ی��ا پایش بیماران مي باش��د. از آنجایي ک��ه مخاطبین کنگره 
عالوه بر همكاران آزمایش��گاهي عمدتا پزشكان و پرسنل کادر 
درماني مي باشند، لذا مباحث در نظر گرفته شده در محور فوق 
مي تواند در ارتقاء دانش و اطالعات ایش��ان بس��یار مفید باشد. 
 HIV الزم به ذکر مي دانم که یكي از راهكارهاي پیشگیري از
آموزش عمومي جامعه نسبت به مسائل مختلف در پیرامون این 
ویروس است، به عنوان مثال افزایش اطالعات عمومي مردم در 
جامعه نسبت به مطلع بودن از روش هاي انتقال و یا اجتناب از 
اعمال پر خطر، مي تواند در این راس��تا موثر باشد. براي پرسنل 
کادر درماني، پزش��كان و پیراپزشكان نیز این چنین مي باشد، به 

گفتگويي با مسئولين محورهاي دوازدهمين كنگره ارتقاء 
كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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ط��وري که ارتقاء دانش و اطالعات آن ها در چگونگي برخورد 
با بیماران و یا ارائه خدمات بهداش��تي و درماني به افراد آلوده، 
مي تواند جزء مهم ترین مس��ائل باشد. امیدوارم در طول محور 
ف��وق اطالعات مفیدي حضور همكاران محت��رم ارائه گردد و 

گامي در جهت این مهم برداشته شود.
• ب��ا توجه ب��ه اهمیت این موضوع در ایران و س��ایر نقاط 
جهان نقش آزمایش��گاه در تشخیص و پایش این بیماري به 

چه میزان است؟
نق��ش  مس��لما 
آزمایش��گاه در ارتب��اط 
موض��وع  دو  ه��ر  ب��ا 
یعن��ي تش��خیص اولیه 
بیم��اران نقش  پایش  و 
بس��یار مهم و حساسي 
آزمایش��گاه  مي باش��د. 
در  خاص��ي  جای��گاه 
ای��ن ارتب��اط دارد، ب��ه 
طوري که در بس��یاري 
از غربالگري های��ي ک��ه 
ارائه خدمات  در هنگام 
ص��ورت  درمان��ي 
از  اس��تفاده  با  مي گیرد، 
آزمایشگاهي  تست هاي 
است که امكان شناسایي 
اولی��ه بیم��اران آلوده به 
ویروس فراهم مي گردد، 
به عنوان مثال در انتقال 
غربالگ��ري  و  خ��ون 
HIV ک��ه در بین اهدا 
کنن��دگان خون صورت 

مي گیرد، با اس��تفاده از تست هاي آزمایشگاهي که در این زمینه 
وجود دارد، شناس��ایي افراد آلوده از بین افراد سالم امكان پذیر 
مي گردد و یا در مواردي که قبل از جراحي و یا س��ایر اقدامات 
درماني مثل آنژیوگرافي، دیالیز و یا عملیات دندانپزشكي وسیع 
که غربالگري از جه��ت عفونت به HIV اهمیت خاص دارد، 
به واسطه تس��ت هاي غربالگري آزمایشگاهي، مي توان بیماران 

آلوده را شناس��ایي نمود. الزم به ذکر است در ارتباط با کساني 
که در طي غربالگري ها نتیجه مثبت به دست مي آورند، نتیجه با 
اس��تفاده از تست هاي آزمایشگاهي خاص تایید گردد و در این 
خصوص نیز با اس��تفاده از آزمایش هاي اختصاصي که در این 

زمینه وجود دارد، این کار امكان پذیر مي باشد.
در ارتباط با پایش بیماران نیز تست هاي آزمایشگاهي ویژه اي 
وجود دارد و پزش��كان مي توانند بیماران خود را با اس��تفاده از 
تس��ت هاي آزمایش��گاهي خاص مورد پایش ق��رار دهند و بر 
اس��اس نتایج به دست آمده از 
دارو  تجویز  فوق  آزمایش هاي 
و یا اقدامات درماني مناسب را 
براي بیماران خود در نظر گیرند. 
الزم به ذکر مي دانم خوشبختانه 
در حال حاضر در کش��ورمان 
امكان انجام تست هاي فوق در 
آزمایشگاه هاي تخصصي وجود 
دارد و این مورد، کمک بس��یار 
موثري را به پزشكان در جهت 
وضعی��ت  در  تصمیم گی��ري 
 HIV درمان بیم��اران آلوده به

مي نماید.

دكتر مهدي محمدي: محور 
آزمايشگاه و بيماري هاي 

خود ايمن )واسكوليت ها(
در  را  توضیحات��ي   •
آزمایشگاه  ارتباط با محور " 
ایمن  بیماري ه��اي خ��ود  و 
)واسكولیت ها(" ارائه دهید؟
واس��كولیتي  بیماري ه��اي 
از جمله مش��كالت التهابي هس��تند که عموما از طریق کاربرد 
داروهاي مضعف سیستم ایمني درمان مي شوند و همین موضوع 
دلیل روشني بر دخالت سیس��تم ایمني در این ضایعات است. 
هر چند به نظر مي رسد رسوب کمپلكس هاي ایمني در دیواره 
عروق، قابل قبول ترین مكانیس��م براي ایجاد واسكولیت باشد 
ولي روندهاي پر حساس��یتي تیپ II )مشارکت آنتي بادي در 

کنگره اول
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سیتوتوکسیسیته س��لولي یا کمپلماني(، تیپ III )آزار ناشي از 
همبس��ته هاي ایمني( و تیپ IV )افزایش حساسیت تاخیري و 
آسیب به واسطه CMI( را در این ضایعات مي توان نشان داد.

اصطالح واسكولیت )که گاهي Angiitis نیز گفته مي شود( 
به وجود فرآیندهاي التهابي در دیواره عروق )اعم از سیاهرگ، 
س��رخرگ و مویرگ( و اطراف آن ها اشاره دارد که البته درگیر 
شدن شریان ها )همراه با درجات مختلف از انسداد و ایسكمي 
نسجي( مقیاس مهم تري در طبقه بندي و تعیین برنامه تشخیصي 

و درماني مي باشد.
دوازدهم  کنگ��ره  ط��ي 
در  و  کیفی��ت  ارتق��اء 
و  "آزمایش��گاه  نشس��ت 
بیماري ه��اي خ��ود ایمن" 
با م��رور جنبه هاي مختلف 
واس��كولیتي،  بیماري هاي 
تش��خیص و طبق��ه بندي 
پس��ندیده تر این بیماري ها 
مورد بحث ق��رار مي گیرد. 
همچنی��ن بر ب��ه کارگیري 
تس��ت هاي  ت��ر  صحی��ح 
)همچ��ون  آزمایش��گاهي 
 ANA و ANCA ان��واع
و حتي آنتي بادي هاي ضد 
عوام��ل عفون��ي دخیل( و 
ارزیابي  روش هاي  بهترین 
ایمونولوژی��ک  عناص��ر 
و   IFA االی��زا،  از  )اع��م 
ایمونوب��الت( و پرهی��ز از 
خطاهاي ش��ایع تشخیصي 

تاکید خواهد شد.

دكتر هاشمي مدني: محور آزمايشگاه و ديابت 
)اهميت غربالگري( 

• غربالگ��ري دیابت در کش��ور تا چه می��زان مي تواند از 
هزینه هاي هنگفت کنترل این بیماري پس از ابتال جلوگیري 

نماید؟

دیابت یكي از شایع ترین بیماري ها در تمامي جوامع بوده و 
به جرات مي توان گفت تنها بیماري اس��ت که بیشترین تحقیق 
در رابطه با آن انجام شده است. یكي از مسائلي که در رابطه با 
این بیماري وجود دارد عدم بروز عالئم بالیني همگام با شروع 
بیماري است. بنابراین تعداد بسیاري از مردم به دلیل عدم اطالع 
از بیماري، دچار صدمات جبران ناپذیري مي ش��وند. به همین 
منظور اکثر مراجع علمي اعتقاد به غربالگري بیماري دیابت در 
افراد با خطر باال براي مثال افراد خانواده دیابتي، افراد باالي 30 

سال و ... دارند.   
براي آگاه��ي از بیماري 
دیابت تس��ت هاي ساده اي 
مانند اندازه  گیري قند ناشتا و 
قند دو ساعته، وجود دارد که 
در اکثر جوامع مورد استفاده 
قرار مي گیرند. دانشگاه علوم 
پزش��كي بقیه ا... و سازمان 
نیروهاي  درمان��ي  خدمات 
مسلح تحقیقات گسترده اي 
در رابط��ه ب��ا غربالگ��ري 
بیماري های��ي ک��ه هزین��ه 
قاب��ل توجهي را ب��ه مردم 
مي کنند  تحمی��ل  بیمه ها  و 
انجام داده و 3 بیماري قلبي، 
کلیوي و دیابت را انتخاب 
کرده اند.  ارزیابي غربالگري 
بیماري هاي کلیوي در سال 
گذش��ته ارائه ش��د. امسال 
نیز نتای��ج تحقیق هزینه اثر 
بخش��ي غربالگري بیماري 
ارزیاب��ي  از  قب��ل  دیاب��ت 

غربالگري و حاد شدن بیماري ارائه مي شود.
بیماري دیابت به عنوان یک بیماري خاموش است و اعضاء 
مهم بدن مانند مغز، کلیه، قلب و چشم ها تحت تاثیر مستقیم قند 
باال قرار مي گیرند. البته کنترل این بیماري توسط دارو، تغذیه و 
ورزش امكان پذیر اس��ت. در واقع سالمت افراد دیابتي بعد از 

تشخیص و مراقبت بیماري قطعا تامین مي شود.

کنگره دوم
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• با توجه به این که ش��ما در سال گذشته نیز مسئول محور 
سالمت خانواده و آزمایشگاه )اهمیت غربالگري( بوده اید از 

دستاوردهاي این محور برایمان بگویید.
در کنگره گذش��ته پ��س از ارائه گزارش هزینه اثر بخش��ي 
غربالگري بیماري هاي کلیوي، سازمان خدمات درماني نیروهاي 
مسلح و دانشگاه علوم پزش��كي بقیه ا... برنامه و طرح جامعي 
را براي پیشگیري و غربالگري بیماري هاي کلیوي اجرا خواهند 

کرد که در سال 1394 ارائه خواهد شد.

دكتر قره باغيان: 
محور آزمايشگاه و 
طب انتقال خون 

• ب��ا توجه به این که 
محور آزمایشگاه و طب 
انتقال خون اولین سالي 
اس��ت ک��ه در کنگره 
ارائه مي شود، آیا هدف 
خاصي از مطرح شدن 

آن وجود دارد؟
ه��دف از اجراي این 
همكاران  آشنایي  محور 
اعم از پزش��ک، پرستار 
و هم��كاران ش��اغل در 
تش��خیص  آزمایش��گاه 
طبي نس��بت به اهمیت 
انتقال  عل��وم  موض��وع 
خ��ون و انج��ام صحیح 
و دقی��ق آزمایش ه��اي 
تزری��ق  از  قب��ل  الزم 
خون و فرآورده هاي آن 
مي باشد. متاسفانه شاهد 

عدم آشنایي علمي و حتي عملي مرتبط با انتقال خون در دانش 
آموختگان علوم آزمایش��گاهي و همین مشكل به طریقي دیگر 
از پزشكان به عنوان کساني که مجوز مصرف انواع فرآورده هاي 
سلولي و پالسمایي را مي دهند به چشم مي خورد. از طرفي نباید 
نق��ش مهم و پر رنگ همكاران پرس��تار را در ارتباط با اهمیت 

آزمایش هاي الزم قبل از تزریق خون، حمل و نقل صحیح خون 
و فرآورده ها، نگهداري صحیح و اس��تاندارد و مهم تر از همه 
آگاهي از عوارض ناخواسته در هنگام مصرف و پس از مصرف 
خون و فرآورده ها و چگونگي مدیریت آن ها نادیده گرفت. در 
پایان مستند سازي اس��تاندارد این عوارض با هماهنگي مراکز 
انتقال خون براي ثبت، شناس��ایي و جلوگیري از رخداد مجدد 

آن ها مي باشد.
• چشم انداز شما از دستاوردهاي آتي این محور چیست؟

امید ب��ه افزایش آگاه��ي و دانش مخاطبین، ایجاد بس��تر و 
فرهن��گ الزم در مورد اهمیت 
انج��ام صحی��ح و اس��تاندارد 
آزمایش ه��اي الزم جهت تهیه 
خون و فرآورده هاي آن قبل از 
مصرف در بالین و پاسخ گویي 
به سواالت مطروحه همكاران 

در این مهم مي باشد.
• چه مباحث علمي در این 

محور مطرح خواهد شد؟
در این محور س��عي ش��ده 
اس��ت تا ش��رکت کنندگان با 
مباح��ث مرتب��ط ب��ا آزمایش 
مورد نیاز بیماران قبل از عمل 
جراح��ي آش��نایي کامل تري 
پیدا کنند. به همین منظور این 
محور در قالب پنج عنوان، ارائه 
و سپس بحث و گفتگو خواهد 

شد. این سخنراني ها شامل:
الف: ارزش و روش صحیح 
انجام آزمای��ش غربالگري اتو 
آنت��ي ب��ادي – براي آش��نایي 
عزیزان ب��ه روش اس��تاندارد 
تجس��س آنتي بادي ه��ا علیه آنتي ژن ه��اي گلبول هاي قرمز و 

چگونگي برخورد با آن ها مي باشد.
Rh و ABO ب: آشنایي با اختالالت گروه بندي سیستم هاي

ج: روش شناسایي تعدادي از گروه هاي فرعي خون
د: آشنایي با عوارض انتقال خون

کنگره سوم
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ه: آشنایي با سیستم نظام مراقبت از خون
ای��ن س��خنراني ها ب��ا هم��كاري مش��ترك گ��روه خ��ون 
شناس��ي آزمایش��گاهي بانک خون دانش��گاه علوم پزش��كي 
و خدم��ات بهداش��تي و درمان��ي ش��هید بهش��تي و دو نف��ر 
 از هم��كاران صاح��ب نظ��ر س��ازمان انتق��ال خ��ون ای��ران 

صورت خواهد پذیرفت.

دكتر ولي زاده: آزمايشگاه و عفونت هاي پوست و 
بافت نرم

•  در خصوص محورهاي 
"آزمایشگاه و بیماري هاي 
عفون��ي" که مس��ئولیت 
آن ه��ا را در کنگره هاي 
ارتق��اي کیفیت خدمات 
آزمایش��گاهي ب��ر عهده 
توضیحاتي  اید،  داش��ته 

دهید؟
در کنگره شش��م سال 
1386 محوري در ارتباط 
عفونت هاي گوارش��ي  با 
ناشي از E. coli داشتیم. 
در س��ال 1387 ب��ه علت 
جابجایي زم��ان کنگره از 
فصل زمستان به بهار سال 
بعد، کنگره برگزار نشد. در 
کنگره هفتم سال 1388 در 
 STD عفونت هاي  زمینه 
ناش��ي از اوره آپالسما - 
مایكوپالسما و تاثیر آن در 
ناباروري و س��قط جنین 
بح��ث نمودیم. در کنگره 

هشتم س��ال 1389 به عفونت هاي ناشي باکتري هاي گرم منفي 
مقاوم به داروهاي ضد میكروبي که بس��یار شایع و مشكل ساز 
هستند، پرداختیم. در کنگره نهم سال 1390، عفونت هاي سیستم 
اعصاب مرکزي و مننژیت ها را که از نظر پزش��كي بسیار حائز 
اهمیت مي باش��ند، مطرح نمودیم. در کنگره دهم س��ال 1391 

در ارتباط با عفونت هاي تنفس��ي که ش��ایع و نوع بیمارستاني 
آن خیلي خطرناك اس��ت به بحث و گفتگو نشستیم. در کنگره 
یازدهم س��ال 1392 عفونت هاي چش��مي مطرح شدند و قرار 
اس��ت در هفتمین محور "آزمایشگاه و بیماري هاي عفوني" در 
کنگره دوازدهم س��ال 1393، عفونت هاي پوس��ت و بافت نرم 

مورد بحث و بررسي قرار گیرند.
در تمام این محورها که هر کدام در کنگره ارتقاء براي اولین 
بار مطرح شدند، به برقراري ارتباط میان آزمایشگاه و پزشكان 
بالیني توجه و تاکید بسیاري شده است. هدف ما هماهنگي میان 
بخش میكروب شناسي بالیني 
تشخیص  آزمایشگاه هاي  در 
طبي ایران و پزش��كان بالیني 
ب��وده اس��ت. طرح مس��ائل 
و مش��كالت از دو دی��دگاه 
تاکید  آزمایشگاهي،  بالیني و 
بر بهب��ود کیفیت، روش هاي 
صحی��ح و به روز ش��ده در 
شناس��ایي، نمون��ه گی��ري، 
آزمایشگاهي،  نتایج  تفس��یر 
آزمایشگاه  محورهاي  هدف 
و بیماري هاي عفوني بوده اند. 
چنان که مي دانید در میكروب 
شناس��ي بالیني به دانش طب 
عفون��ي و اطالع��ات بالیني 

بیمار نیازمندیم.
• توضیحاتي را در ارتباط 
ب��ا مح��ور "آزمایش��گاه و 
عفونت هاي پوست و بافت 
ن��رم" در کنگ��ره دوازدهم 

ارائه دهید؟
و  پوس��ت  عفونت ه��اي 
بافت نرم، ش��امل انواع عفونت هاي زخم و آبسه پوستي، زخم 
بس��تر، زخم پاي دیابتي، زخم س��وختگي، گاز گرفتگي توسط 
حیوانات، عفونت هاي بافت نرم زیر پوستي، عفونت هاي فاسیا و 
عضالت مي باشند. این عفونت ها از موارد خفیف مانند وزیكول 
ها، تاول ها، فولیكولیت ها و س��لولیت هاي س��اده تا موارد حاد 

کنگره  چهارم
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مانند میوزی��ت و میونكروز، گانگرن و فاس��ئیت نكروزدهنده 
پیش��رونده را شامل مي شود. بسته به شدت ضایعه و محل آن، 
سطح ایمني بیمار و عوامل مستعد کننده، بیماري هاي زمینه اي 
و داروهاي مصرفي، طیف گسترده اي از عوامل میكروبي شامل 
میكروارگانیس��م بیماري زا و فرصت طلب بیمارس��تاني و غیر 
بیمارستاني در ایجاد این عفونت ها دخالت دارند. نمونه گیري 
مناسب، بررسي میكروسكوپي، کشت و تشخیص آزمایشگاهي 
صحیح در شناس��ایي عوامل معمول و غیر معمول عفونت هاي 
پوس��ت و بافت نرم و تشخیص مقاومت هاي دارویي در موارد 

عدم پاس��خ به درمان هاي 
اهمیت  متع��ارف، بس��یار 

دارد. 
در این نشست از دیدگاه 
آزمایش��گاهي  و  بالین��ي 
و  پوس��ت  عفونت ه��اي 
بافت نرم در 6 بخش شامل 
2 بخ��ش بالیني و 4 بخش 
آزمایش��گاهي در ارتب��اط 
با تش��خیص آزمایشگاهي 
و  پوس��ت  عفونت ه��اي 
بافت نرم ناش��ي از عوامل 
باکتریایي، ویروسي، قارچي 
و انگل��ي، م��ورد بحث و 
تب��ادل نظر ق��رار خواهند 
"آزمایشگاه  محور  گرفت. 
و عفونت پوس��ت و بافت 
ن��رم" نیز ب��راي اولین بار 
در کنگ��ره ارتق��اء کیفیت 
آزمایش��گاهي  خدم��ات 

برگزار مي شود.

دكتر سلطانپور: محور آزمايشگاه، پرستار، بالين
• دستاوردهاي این محور در سال گذشته چه بوده است؟

ای��ن اولین تجربه از نوع خود در کنگره ارتقاء بود و در عین 
حال م��ورد توجه فوق العاده اي قرار گرف��ت. به طوري که در 
ارزیابي نشست هاي کنگره رتبه دوم کیفیت را احراز نمود. این 

موضوع در مراکز بزرگ درماني میان اعضاء تیم درمان، پزشک 
بالیني، پرستار و آزمایشگاه بحث جاري و روزمره است که در 

این نشست به اشتراك گذاشته مي شود.
• رابطه میان آزمایش��گاه، پرس��تار و بالین در کشور به چه 

صورت است؟
این رابطه بیشتر تجربي و توافقي است تا حرفه اي و علمي، 
در ه��ر یک از مراکز بیمارس��تاني و درماني ش��كل خاصي از 
این تعامالت جاري اس��ت که در مواردي موفق و در مصادیق 

دیگري همراه با چالش است.

دكتر پورخوشبخت: 
محور آموزش دكتراي 

علوم آزمايشگاهي 
)DCLS( در آمريكا

مباح��ث اصل��ي این   •
محور در کنگره 12 بیشتر 
چه موضوعاتي را مد نظر 

قرار داده است؟
م��روري ب��ر تاریخچه و 
دوره  تاس��یس  چگونگ��ي 
آزمایشگاهي،  علوم  دکتراي 
دوره،  توقف  دالیل  بررسي 
از  که  فعالیت های��ي  توجیه 
زمان توق��ف دوره تا کنون 
ص��ورت پذیرفت��ه اس��ت، 
بررسي دیدگاه هاي مسئولین 
در رابطه با ضرورت احیاي 
دوره، جایگاه رشته در سایر 
بررسي  و  کشورهاي جهان 
فرصت ه��اي ایج��اد ش��ده 
جهت راه اندازي مجدد دوره 
 از مطالبي مي باشد که در این محور مورد بحث و تبادل نظر قرار 

خواهد گرفت.
• ش��ما به عنوان فردي که سال ها است مسئولیت این محور را بر 
عهده دارید چه راهكارهایي را براي احیاي رش��ته دکتراي علوم 

آزمایشگاهي پیشنهاد مي کنید؟

کنگره پنجم
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ادام��ه تحصیل در مقطع دکترا، حق مس��لم و غیر قابل انكار 
دانش��جویان و دان��ش آموختگان رش��ته علوم آزمایش��گاهي 
مي باش��د که از س��وي مس��ئولین آموزش عالي گروه پزشكي 
براي کلیه رش��ته ها و دوره هاي آموزش��ي به رسمیت شناخته 
ش��ده و افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تكمیلي 
در اولویت سیاس��ت هاي آموزشي کشور قرار دارد، لذا در نظر 
اس��ت با بهره گی��ري از حمایت هاي مس��ئولین محترم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اساتید محترم دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي، نمایندگان محترم مجلس، دانشجویان و دانش 

آموختگان رشته آزمایشگاه 
و انجم��ن دکت��راي علوم 
آزمایشگاهي، نسبت به ارائه 
الگ��وي جدید احیاي دوره 
دکتراي علوم آزمایشگاهي 
و انشاء ا... پذیرش دانشجو 
از اولین نیم سال تحصیلي 

ممكن، اقدام گردد. 
دكتر سلطانپور: محور 

اخالق و حقوق متقابل: 
رضايت و برائت

• ه��دف از ارائه محور 
اخالق و حقوق متقابل با 
رویكرد رضایت و برائت 

چیست؟ 
فعالیت ه��اي  موض��وع 
آزمایش��گاهي  تخصص��ي 
مانند بسیاري از فرآیندهاي 
پزش��كي و درماني نیازمند 
اع��الم و اخ��ذ رضای��ت 
آگاهان��ه از بیم��ار اس��ت. 
آزمایش��گاهي  نتایج  چون 

در تصمیم گیري ه��اي درماني نقش موث��ري دارد نوع رضایتي 
که بیمار باید براي مداخالت آزمایش��گاهي ابراز یا اعالم نماید 
تا منجر به برائت مس��ئول فني یا متصدي انجام آزمایش ش��ود 
محل بحث کارشناسي است که در این نشست به این موضوع 

مي پردازیم. 

• آی��ا مطرح نمودن محور اخالق از نخس��تین س��ال هاي 
برگ��زاري کنگره در پیش��برد اص��ول حرف��ه اي و اخالقي 

آزمایشگاه هاي تشخیص طبي موثر بوده است؟
کام��ال توجه جامعه پزش��كي به مفاهی��م حقوقي و اخالقي 
در مجموع��ه فرآینده��اي حرف��ه اي و همزم��ان توجه جامعه 
آزمایش��گاهي به رویكردهاي فوق موجب جلب توجه جدي 
همكاران آزمایش��گاهي به مباحث نشست هاي محور حقوق و 
اخالق خصوصا در سالیان اخیر و بحث هاي تخصصي آن شده 

است.
• در منش��ور اخالقي و 
آزمایش��گاه هاي  حرفه اي 
تشخیص طبي محور اخالق 
و حقوق متقابل: رضایت و 
برائ��ت از چ��ه جایگاهي 

برخوردار است؟
نگاه ب��ه مفهوم حقوق و 
اخالق در منش��ور، نگاه از 
منظر ضرورت و مسئولیت 
اس��ت، ولي همه مفاهیم در 
این ح��د خاتمه نمي یابد و 
این بحث دامنه وسیع تري 
در نگاه پژوهشگران اخالق 

و حقوق دارد.

دكتر رواقي: اعتباربخشي 
آزمايشگاه

اس��ت  خواهش��مند   •
در خص��وص محور خود 
توضیحاتي را بیان فرمایید؟
نظر ب��ه اهمی��ت مقوله 
سالمت به عنوان یک حق 
اساسي، حفظ و ارتقاي سالمت یكي از مهم ترین دغدغه هاي 
هر کشوري اس��ت. در این میان، خدمات آزمایشگاهي نقشي 
اساسي در سیستم هاي س��المت همه کشورها ایفا مي کنند که 
هدف از آن، ارتقاي سالمت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات 
تشخیصي مبتني بر شواهد، مدیریت و پیشگیري از بیماري ها و 

کنگره ششم
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به طور کلي مشارکت در مراقبت موثر بیمار محور و پشتیباني از 
سایر اعضاي تیم سالمت است. با توجه به تاثیر قابل توجهي که 
کیفیت خدمات آزمایشگاهي در مراقبت از بیمار دارد، نظارت 
بر کیفیت خدمات آزمایش��گاهي ، ضرورت مي یابد. در کشور 
ایران نیز فرآیند ارتقاي کیفیت خدمات آزمایش��گاهي و اعتبار 
بخشي در چند سال اخیر به عنوان برنامه اي کشوري آغاز شده 
 ISO 15189 است و استانداردهاي برگرفته از استانداردهاي
و با توجه به شرایط کشور تدوین و ابالغ شده است و مرحله 

دوم بازبیني و توس��عه این 
در دستور  نیز  استانداردها 
کار است. در فرآیند اعتبار 
بخشي آزمایشگاه ها چهار 
بخش اصلي وج��ود دارد 
اس��تانداردها،  ش��امل  که 
بخش��ي،  اعتبار  ممیزی��ن 
س��ازمان اعتب��ار بخش و 
مي باش��د  آزمایش��گاه ها 
که توجه متناس��ب به هر 
کدام از این اجزا و ارتقاي 
و  مربوط��ه  فرآینده��اي 
توانمندسازي افراد دخیل، 
الزم و مي تواند در مجموع 
به ارتقاي کیفیت خدمات 

سالمت منجر شود.  

دكتر تقي خاني: محور 
پژوهش هاي علوم 

آزمايشگاهي )بيوشيمي(
• ه��دف از ارائ��ه این 

محور چیست؟
پیش��رفت دان��ش و علوم مرهون تحقیق��ات و پژوهش هاي 
گسترده مي باشد که با استفاده از داده ها و امكانات موجود براي 
تبادل اطالعات و تجارب در جامعه آزمایشگاهي فراهم است.

در این محور به ارائه تحقیقات جدید در بیوش��یمي بالیني و 
بررسي روش هاي بیوش��یمي در آزمایشگاه تشخیص پزشكي 

پرداخته خواهد شد.

امید اس��ت با طرح مقاالت پژوهشي در این حیطه به ارتقاء 
سطح سالمت جامعه یاري گردد.

دكتر بختياري: محور پژوهش هاي علوم آزمايشگاهي )ديابت( 
• با توجه به شیوع دیابت در کشور، پژوهش در این حیطه 
تا چه میزان مي تواند عامل کنترلي براي جلوگیري از ش��یوع 

بیشتر آن باشد؟
به طور کلي براي هر گونه اقدامي نیازمند اطالعات هس��تیم. 
بدین معنا که براي پیش��برد 
امور، اهداف را تعیین نموده 
و برنامه ریزي ه��اي الزم را 
بنابراین  مي دهی��م.  انج��ام 
از طریق پژوهش  اطالعات 
به دست مي آید زیرا در غیر 
برنامه ریزي ها  این صورت 
مبتني بر واقعیت و ش��واهد 
نخواهد بود و ممكن است 
در نهای��ت با ات��الف هزینه 

مواجه شود. 
بیم��اري  خص��وص  در 
دیابت نیز باید از جنبه هاي 
مختل��ف پژوه��ش انج��ام 
ش��ود تا وضعیت کشور در 
این زمینه مش��خص گردد. 
ب��ه نوع��ي مي ت��وان گفت 
و  تمامي تالش ها  پژوهش، 
فعالیت هاي انجام شده براي 
بیماري دیابت را در کش��ور 

ناوبري مي کند. 
• در خصوص محور پژوهش هاي علوم آزمایش��گاهي )دیابت( 

توضیحاتي را بیان فرمایید. 
دیابت مجموعه اي از بیماري ها بوده که طیف گس��ترده اي را 
ش��امل مي شود. مراکز مختلف دانش��گاهي و پژوهشي در این 
زمین��ه فعالیت هاي بس��یاري را انجام داده ان��د.  در این محور 
تالش مي کنیم پژوهش هایي را که طي یک سال گذشته تا زمان 
کنگره توس��ط پژوهشگران داخل یا خارج از کشور انجام شده 

کنگره هفتم
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مورد بررسي قرار دهیم.محور پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي 
)دیابت( تقریبا هر س��اله به دلیل اهمی��ت آن در کنگره مطرح 
مي ش��ود. امیدواریم بیماري دیابت در کشور کامال کنترل و از 

رشد فزاینده آن جلوگیري شود.
• ب��ا توجه به اهمیت بیماري دیاب��ت محور دیگري تحت 
عنوان آزمایشگاه و دیابت )اهمیت غربالگري( در کنگره 12 

مطرح شده است. وجه تمایز میان این دو محور چیست؟
فدراسیون بین المللي دیابت تقریبا آمار تمامي کشور هاي دنیا را 

در خصوص این مهم داشته 
و آن ها را با یكدیگر مقایسه 
مي کن��د. آمار ه��ا بیانگر آن 
است که شیوع و بروز دیابت 
در کشور به شدت در حال 
افزایش اس��ت. اکنون پیش 
بیني مي شود حدود 8 درصد 
افراد، مبتال به دیابت آشكار 
هستند که از این تعداد حدود 
نیمي از آن ها از بیماري خود 
ترتیب  بدین  نیستند.  مطلع 
اهمیت غربالگري مشخص 

مي شود. 
موضوع��ات  از  یك��ي 
در کش��ور  برانگیز  چالش 
عدم پذیرفتن نام غربالگري 
براي بیماري دیابت است. 
این محور سعي بر آن دارد 
اهمی��ت غربالگ��ري را در 
پیشگیري از بیماري دیابت، 
کاهش هزینه هاي آن و سود 

دهي براي س��ازمان هاي بیمه گر 
مطرح سازد. در نهایت قادریم با انجام غربالگري از روند رو به 

رشد این بیماري جلوگیري کنیم.

دكتر صادقي تبار: محور پژوهش هاي علوم 
آزمايشگاهي )ميكروب( 

• در سال گذشته شما مسئولیت محوري با این عنوان را به 

عهده داشته اید. آیا استقبال مخاطبین از این محور سبب ارائه 
مجدد آن در دوازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت شد؟

یكي از دالیل اس��تقبال ش��رکت کنندگان از این محور حیطه 
گسترده آن و انجام تحقیقات بسیار از جانب همكاران آزمایشگاهي 
در مقاطع مختلف است. رش��ته هایي مانند میكروبیولوژي، انگل 
شناس��ي، قارچ شناسي و ویروس شناسي مترادف آن هستند. این 
محور در س��ال گذش��ته بیش��ترین تعداد مقاالت را داشته است. 
امسال نیز به همین دلیل تعدادي از مقاالت دریافت شده به عنوان 
سخنراني و مابقي در بخش 

پوستري ارائه خواهند شد.
• ای��ن مح��ور ب��ا ارائه 
مباح��ث علمي خ��ود در 
سال گذشته تا چه میزان در 
ارتقاء سطح سالمت جامعه 

موثر واقع شد؟
بسیاري از مقاالت کنگره 
در این محور به پژوهش هاي 
انج��ام ش��ده در یک منطقه 
بومي مشخص اش��اره دارد 
که به بیماري هاي اپیدمي یا 
آن دسته اي که قابلیت اپیدمي 
ش��دن را دارد مي پردازن��د. 
برنامه ریزان کشور  بنابراین 
با اس��تفاده از مق��االت ارائه 
ش��ده به کنگ��ره مي توانند 
از عالی��م  را  متخصصی��ن 
مقاومت هاي  و  بیماري ه��ا 
 داروی��ي جه��ت کنت��رل و 

بهبود مطلع سازند. 

دكتر گل افشان: محور پژوهش هاي علوم 
آزمايشگاهي )هماتولوژي، بانك خون، سرولوژي(
• در خصوص اهداف ارائه این محور توضیح دهید؟

محور پژوهش هاي علوم آزمایشگاهي با رویكرد هماتولوژي، 
سرولوژي و بانک خون تالش دارد تا اهم نتایج پژوهشي را در 

موارد زیر ارائه دهد.

کنگره  هشتم
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- هموویژالنس - مراقبت از خون
- تشخیص هاي مولكولي لوسمي در مراحل اولیه 

- تهیه سلول هاي اسكرین براي تشخیص آنتي بادي ها
- مس��ائل گروه بندي خون با مش��كالت خون در ارتباط با 

پیوند مغز استخوان و پیوند بافت هاي توپر 
دكتر محمدي: محور تازه هاي تومورماركرها 

• ب��ا توجه به این که محور تازه ه��اي تومورمارکرها براي 
نخس��تین ب��ار در کنگره 
در  مي گ��ردد  مط��رح 
و  ضروریات  خص��وص 
اهداف ارائه آن توضیحاتي 

را بیان فرمایید؟
همانطور که مس��تحضر 
هستید سرطان یكي از علل 
ش��ایع مرگ و میر در ایران 
و س��ایر کش��ورها اس��ت. 
اکثر  بیم��اري س��رطان در 
م��وارد یک بیم��اري مزمن 
اس��ت که ایجاد و پیشرفت 
آن نی��از به چندین س��ال و 
زمان  حت��ي چندین ده��ه 
دارد. متاسفانه در اکثر موارد 
س��رطان زماني تش��خیص 
داده مي ش��ود ک��ه بیماري 
پیشرفت قابل  توجهي داشته 
اس��ت و اقدام��ات درماني 
تاثیر قاب��ل  توجهي ندارند. 
مناس��ب  درمان  ب��راي  لذا 
نیاز به تش��خیص زودرس 

این بیماري در مراحل ابتدایي مي  باش��د. بر این اس��اس استفاده 
از راهكارهاي غربالگري س��رطان، به  خصوص در موارد شایعي 
نظیر س��رطان پروستات در آقایان یا سرطان تخمدان در خانم  ها،  
مطرح مي  باش��د. علي  رغم محدودیت کاربرد تومور مارکرها در 
غربالگري س��رطان  ها، در حال حاضر جس��تجو و اندازه  گیري 
این آنالیت ه��ا اهمیت ویژه اي در پایش درمان، پایش عود تومور 

و تعیین پیش  آگهي برخي س��رطان  هاي ش��ایع دارند. با توجه به 
اهمیت جس��تجو و اندازه گیري تومور مارکرها در مدیریت انواع 
س��رطان  ها، اختصاص محور تازه  هاي تومور مارکرها در کنگره 
س��ال 1393 اتفاق مهمي براي این عرصه مي باشد. اهداف اصلي 
این محور شامل اشاره به کاربرد بالیني استفاده از تومور مارکرها، 
به خصوص براس��اس راهكارهاي ارائه  ش��ده جدید و همچنین 
بررسي مشكالت آزمایشگاهي اندازه گیري این تومور مارکرها در 

آزمایشگاه هاي بالیني است. 
• چش��م انداز ش��ما از 
دس��تاورد هاي آت��ي ای��ن 

محور چیست؟
با توجه به این که از همكاران 
مجرب آزمایشگاهي و همچنین 
هم��كاران متخص��ص بالیني 
ب��راي ش��رکت در این محور 
دع��وت به عمل آمده اس��ت، 
انتظار مي رود که راهكارهاي 
مناس��بي براي استفاده هر چه 
بهتر از توم��ور مارکرها ارائه 
گ��ردد و ب��ا اس��تفاده از این 
راهكاره��ا کیفی��ت و کمیت 
ارائه خدمات به افراد مس��تعد 
س��رطان یا مبتالء به س��رطان 

ارتقاء پیدا نماید.

دكتر سميعي: محور 
تجهيزات و كيت هاي 
 :)IVD( آزمايشگاهي

توليد، واردات، توزيع 
• این محور  براي اولین بار در کنگره ارتقاء کیفیت مطرح 

شده است، هدف از ارائه آن چیست؟
در واقع آنچه در این محور مطرح خواهد شد در سال هاي قبل 
به طور پراکنده در محورهاي مختلف به وی ژه محورهاي مرتبط 
با فناوري آزمایش��گاه پزش��كي و تازه هاي آن، تضمین کیفیت 
و اعتباربخش��ي به نوعي مورد توجه بوده اس��ت. علت مستقل 

کنگره نهم
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 شدن موضوع تجهیزات و کیت هاي آزمایشگاهي، یا به اصطالح 
س��طح  در  تغییرات��ي   ،In Vitro Diagnostics)IVD(
مدیریت و نظارت بر این موضوع در وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي اس��ت که در یک سال گذشته حادث شده 
اس��ت. بر مبناي این تغییرات کلی��ه امور مربوط به تجهیزات و 
کیت هاي آزمایشگاهي به باالترین نهاد سیاست گذار و نظارتي 
آزمایشگاه هاي پزشكي یعني آزمایشگاه مرجع سالمت واگذار 

ش��د و آیین نامه آن پس از 
تصوی��ب به امض��اي مقام 
محت��رم وزارت رس��ید و 
ابالغ ش��د. متاس��فانه علي 
رغم تعامل ها و تالش هاي 
سالمت،  مرجع  آزمایشگاه 
هم��ان م��دت کوت��اه دور 
از  کل  اداره  ای��ن  مان��دن 
تصمیم گیري ها و سیاست 
گذاري ه��اي مرب��وط ب��ه 
کیت ه��اي  و  تجهی��زات 
آزمایشگاهي و دخالت افراد 
نا آشنا و غیر آزمایشگاهي، 
نه تنه��ا فرصت ی��ک کار 
موفق بین بخشي را از نظام 
آزمایش��گاهي گرفت بلكه 
موجب بهم ریختگي و بي 
نظمي در این حوزه ش��د. 
رکن تجهیزات و کیت هاي 
آزمایشگاه پزشكي از مهم 
ارکان تش��خیص  تری��ن 
آزمایشگاهي است و امور 

مرب��وط به آن همچون دارو، غ��ذا و تجهیزات و ملزومات 
پزشكي باید به دس��ت متخصصین آن انجام شود. در واقع 
سپردن این موضوع به افراد غیر آزمایشگاهي به همان اندازه 
بي معني اس��ت که س��پردن امور دارو به افراد غیر داروساز 
و جراحي به غیر پزشک. با کمال تاسف نظام آزمایشگاهي 
م��ا این را به تلخي تجربه کرده اس��ت. با این مقدمه محور 
ق��رار دادن موضوع تجهیزات و کیت هاي آزمایش��گاهي و 

ایج��اد یک کانون توجه براي نهادهاي نظارتي و سیاس��ت 
گذار از یک س��و و صنعت و کاربران نهایي آن از دو سوي 
دیگ��ر ضروري به نظر مي رس��د. هدف این اس��ت که این 
محور و بحث ه��اي آن فرصتي را براي تعامل و نزدیک تر 
کردن این س��ه راس فراهم آورد. در این فرصت سه بازیگر 
اصل��ي حوزه تجهیزات و کیت هاي آزمایش��گاهي خواهند 
توانس��ت مسئولیت ها، ظرفیت ها و اختیارات خود را براي 
خدمات  کیفی��ت  بهب��ود 
نظام آزمایش��گاهي کشور 
بازنگ��ري و در ص��ورت 

لزوم باز تعریف کنند.
• با توجه به مشكالت 
اخی��ر آزمایش��گاه ها در 
تهیه کی��ت و تجهیزات 
م��ورد نیازش��ان آیا این 
براي  راهكارهایي  محور 
برطرف نم��ودن آن ارائه 

خواهد داد؟
اخی��ر  مش��كالت 
پزشكي،  آزمایشگاه هاي  
ب��ه ج��ز مش��كالتي که 
و  ف��راز  در  مس��تقیما 
نش��یب هاي اقتص��ادي و 
سیاسي اخیر ریشه دارند، 
س��ابقه طوالن��ي دارند و 
متاسفانه هرگز صادقانه و 
به طور عمیق ریش��ه یابي 
است  است. واضح  نشده 
از مشكالت  بخش��ي  که 
گذش��ته، حال و آینده مورد اش��اره قرار خواهند گرفت اما 
توقع برطرف ش��دن آن ها از طریق راهكارهاي جادویي و 
انقالبي دور از  انتظار است. خصوصا این که بخش مهمي 
از این مشكالت ناشي از عزم مدیران آزمایشگاهي کشور به 
اتالف سرمایه براي تجهیز نامتناسب و بیش از حد نیاز نظام 
آزمایش��گاهي به انگیزه رقابت حرفه اي است. بدون شک 
س��رمایه صرف ش��ده براي تجهیز آزمایشگاه ها و ظرفیت 

کنگره  دهم
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ب��ه وجود آمده از به کارگیري همزمان آن ها، در مقایس��ه 
ب��ا نیاز کمي و کیفي به خدمات آزمایش��گاهي از توازن و 
تعادل منطقي برخوردار نیس��ت. از این رو تا تغییر بینش و 
رویه مدیران نظام آزمایش��گاهي به نظر نمي رسد چاره اي 
جز تحمل سنگیني هزینه هاي سربار چنین سیستمي وجود 
داش��ته باشد. شاید مي توانستیم با تمرکز سرمایه و فناوري 
و ایجاد آرایش��ي شبیه به شبكه ارائه خدمات آزمایشگاهي 
و استقرار سیستم ارجاع شاهد شرایط مطلوب تري باشیم. 

به هر حال ش��رایطي که 
ما ام��روز تجربه مي کنیم 
منحص��ر ب��ه کش��ور ما 
نیست و طبعا استفاده از 
تجارب و الگوهاي سایر 
کارگشا  مي تواند  جوامع 

و سودمند باشد. 
• این محور بیش��تر بر 
روي چه مباحثي تمرکز 

دارد؟ 
همیشگي  روال  طبق 
مرج��ع  آزمایش��گاه 
از  س��المت گزارش��ي 
موج��ود،  وضعی��ت 
اقدامات انجام ش��ده و 
برنامه ه��اي آت��ي خود 
در ح��وزه تجهیزات و 
آزمایشگاهي  کیت هاي 
ارائ��ه خواهد داد. طبعا 
از طریق ارائه سخنراني 
نمایندگان��ي  توس��ط 
دس��ت  و  صنع��ت  از 

اندرکاران نظام آزمایش��گاهي ش��اهد مش��ارکت سایر 
بازیگ��ران این ح��وزه نی��ز خواهیم ب��ود. پرداختن به 
یكي از دیدگاه هایي که ش��اید براي اولین بار از زاویه 
تجهیزات و کیت هایآزمایش��گاهي به آن توجه خواهد 
ش��د، یعني کاربرد منطقي آزمایش هاي تشخیصي، نیز 

در برنامه قرار دارد.

دكتر مهدوي: جايگاه آزمايشگاه در نظام سالمت: 
گذشته، حال، آينده  

• هدف از ارائه این محور چیست؟
آزمایش��گاه یكي از ضروریات مدیریت حوزه سالمت است 
و نه در ایران بلكه در همه کشور هاي توسعه یافته به آن توجه 
ویژه مي ش��ود. ای��ن جایگاه را نق��ش آن در بحران ها و بالیا و 
حوزه هاي بهداشت و درمان و تاثیر آن از پیشگیري تا تشخیص 

و مانیتورینگ بیماري ها دو چندان مي کند.
تاثیر گ��ذاري  می��زان   •
این محور بر ارتقاء س��طح 
س��المت جامعه تا چه حد 

است؟
ع��رض  ک��ه  همانط��ور 
ش��د نقطه تمایز آزمایشگاه 
در نق��ش آن در پای��ش و 
مانیتورین��گ  و  تش��خیص 
درمان اس��ت. در ش��رایطي 
الزم است نوزادان و یا زنان 
باردار و یا گروه هاي هدف 
دیگر از نظر س��المتي چک 
شوند. بنابراین در طرح هاي 
غربالگ��ري مي توان��د نظام 
س��المت را ی��اري ده��د و 
تقریبا در همه موارد بیماري 
ی��ک آنالیت آزمایش��گاهي 
مي توان��د ان��دازه گی��ري و 
راهنماي طبیبان واقع ش��ود. 
اگر چه بررس��ي آناتومیكال 
مي تواند  بالین��ي  نمونه هاي 
انواع سرطان ها و بیماري ها 
را مش��خص و کمک کند. گاهي هم بیماري مشخص است و 
درمان آن شروع ش��ده است. مثال یک بیماري عفوني رخ داده 
اس��ت و بیمار تحت درمان است مي خواهند از وضعیت بیمار 
بعد از درمان مطلع شوند باز به آزمایشگاه مراجعه مي شود و از 

توفیق درمان مطمئن مي شوند. 
گاهي هم ش��رایط عادي نیس��ت و نظام سالمت درگیر یک 

کنگره  یازدهم
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بحران مي ش��ود. مثال هرگاه ی��ک رخداد طبیعي مثل زلزله یک 
منطقه از کشور را درگیر مي کند و زیر ساخت بهداشت و درمان 
را متاثر مي کند، طبیعي است که در این شرایط نیاز از بین نرفته 
اس��ت که بیشتر هم شده است. در این وضعیت آزمایشگاه هاي 

سیار و قابل حمل مي تواند کارگشا باشد.
• چه مباحثي در این محور مطرح خواهد شد؟

در این محور قرار است که نقش آزمایشگاه در حوزه بهداشت 
به صورت مختصر گفته ش��ود و بیان ش��ود که اگر آزمایشگاه 

نباش��د چه اتفاق��ي مي افتد 
گاهي ما موردي را از منظر 
اثباتي و گاهي از منظر نفي 
آن بررسي مي کنیم. شما در 
نظر بگیرید که ما در مراکز 
بهداش��تي خود آزمایشگاه 
ببینید کدام  باش��یم  نداشته 
بیماري تحت مراقبت، قابل 
کنترل است سل یا آنفلوآنزا 
و یا بروس��ال و یا ماالریا و 
... در ای��ن محور این نقش 

مشخص تر مي شود. 
نقشي که از آن یاد کردم 
و توضی��ح مختصري دادم 
جایگاه آزمایشگاه در شرایط 
غیر عادي و بحران ها است 
که به صورت مبسوط به آن 

پرداخته مي شود. 
رابطه اي  دیگ��ر  م��ورد 
اس��ت که سازمان هاي بیمه 
گر ک��ه عمده ترین خریدار 
خدمت آزمایشگاه ها هستند 

مي توانند داشته باشند و بررسي آن که االن چه وضعیتي وجود 
دارد. مي دانید که طبق قانون سازمان هاي بیمه گر باید بسته هاي 
خدمت را که توس��ط وزارت بهداش��ت پوش��ش داده مي شود 
پوش��ش بیمه بدهند ولي االن اینطور نیست و دفترچه هاي بیمه 
چک س��فید امضایي است که هر تستي در آن نوشته مي شود و 

این منابع بیمه را مي بلعد که باید بیشتر به آن توجه شود. 

دكتر بلورچي: محور فناوري هاي نوين در حوزه آزمايشگاه 
براي تهیه مصاحبه این محور نشس��تي با حضور اعضاء این 
پانل دکتر اعتمادیان، آقاي عابدي، مهندس س��پنتا س��لیماني و 
مهندس آقایي در بیمارس��تان هاش��مي نژاد تش��كیل شد. ابتدا 
دکتر بلورچي به دو سوال نخست پاسخ و سپس در پایان دکتر 

اعتمادیان نظریات خود را مطرح نمود.   
• دالیل مطرح ش��دن این محور را ب��ا عناوین مختلف از 

نخستین سال هاي برگزاري کنگره چه مي دانید؟
مح��ور فناوري هاي نوین 
در حوزه آزمایشگاه همواره 
س��ال هاي  نخس��تین  از 
برگ��زاري کنگ��ره مط��رح 
ب��وده که به م��رور زمان به 
ای��ن نام تغییر یافته اس��ت. 
عمدتا سعي مي شد در این 
محور از سخنراناني استفاده 
شود که قادر به بیان قوانین، 
مقررات، دس��تور العمل ها، 
انتخاب، نوع تجهیز و تامین 
آزمایش��گاهي  تجهی��زات 
براي شرکت کنندگان باشند 
تا ارتباط سیاس��ت گذاران 
تجهی��زات و مص��رف  در 
کنن��دگان را نزدی��ک کنند. 
بدین منظور از کارشناس��ان 
اداره تجهیزات آزمایشگاهي 
و آزمایشگاه مرجع سالمت 

استفاد مي شد. 
با تغییر ن��ام فناوري هاي 
نوی��ن موضوعات��ي مانن��د 
انتخاب دس��تگاه مناسب، حساس��یت و اختصاصیت را مطرح 
ک��رده و در کنگره ه��اي متعدد راجع به آن ه��ا بحث و گفتگو 

نمودیم.    
• شما امسال با نگاه تازه اي به این محور خواهید پرداخت، 
خواهش��مند اس��ت در ارتباط ب��ا رویكرده��اي جدید آن 

توضیحاتي را بیان فرمایید؟

کنگره  دوازدهم
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ارتقاء کرامت بیمار یا مراجعه کننده و همچنین اصالت انسان 
در رفتارهاي اجتماعي از جمله انس��اني که محور توس��عه در 
جامعه س��الم است مي تواند یک مجموعه خدماتي اقتصادي را 

در رسیدن به اهداف و چشم انداز خود موفق گرداند.
همكاران تكنولوژیست در آزمایشگاه اعم از کاردان، کارشناس 
و س��ایر رده هاي ارائه دهنده خدمات، داراي ارزش هاي واالي 

انساني هستند که در روند ارتقاء نقش موثري دارند.
نیروي انس��اني مي  تواند رشد موسس��ه را متوقف، کند و یا 
آن را ارتقاء دهد، بنابراین با دو هدف ارتقاء کرامت مش��تري و 
کارکنان، تعیین فضاي فیزیكي مناس��ب با اهداف و وظایف در 

محور ارتقاء، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بحث فضاي فیزیكي در ابعاد مختلف از جمله سرمایه گذاري، 
طراحي، طراحي داخلي )مبلمان(، عالئم، راهنماها، گردش هوا، 
نور، رطوبت، رنگ و صدا و اول از همه انتخاب مكان مناسب 

در این محور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
واقعی��ت موجود در دنی��اي حاضر نگاه به معم��اري اروپا، 
خاور دور و آس��یا مي تواند به شرکت  کننده در کنگره این نگاه 
نوی��ن را القا کند که لزوما در طراح��ي واحدهاي خدماتي که 
اس��تفاده کنندگان آن عموما مردم هس��تند، طراحي در ساخت، 
رنگ، نور، صدا و س��ایر نش��انه هاي اثرگذار را در شناخت از 

نیازهاي مشتري و یا همان مراجعه کنندگان قرار خواهیم داد.
هرچه اثر این نش��انه ها قابل پذیرش تر باشد، مي تواند ارتباط 
موسسه درماني را با مراجعه  کننده عمیق تر و قابل اعتماد نماید.

بیم��ار یا مراجعه  کنن��ده که به هر دلیل ب��ه واحد ارائه کننده 
خدمات مراجعه نموده اس��ت از معماري و یا طراحي اعتماد را 

به صورت سرشار کسب مي نماید.
در پایان دکتر اعتمادیان اذعان کرد: تشخیص مشتري یكي از 
نكات بس��یار مهم در کسب و کار است و آزمایشگاه ها مشتري 
خاص خود یعني پزش��كان را دارند. بنابراین توصیه پزش��كان 
به بیماران در معرفي آزمایش��گاه ها براي انجام آزمایش بس��یار 
تاثیر گذار خواهد بود.احس��اس مراجعه کنندگان آزمایشگاه ها 
در اولین لحظه بسیار مهم است. زیرا در صورت منفي بودن به 

سختي مي توان آن را اصالح نمود. 
با توجه به ش��عار مهم کنگ��ره که کیفیت را پایاني نیس��ت 
اینجان��ب معتقدم خالقیت را نیز پایان��ي نخواهد بود. در واقع 

کیفیت و خالقیت مكمل یكدیگر هستند. دلیل موفقیت برخي 
از آزمایش��گاه هاي کش��ور صنعتي سازي اس��ت و تا زماني که 
آزمایش��گاه هاي کوچک ب��ا یكدیگر ادغام نش��وند محكوم به 

شكست خواهند بود. 

دكتر فوالدي: محور مديريت آزمايشگاه: اقتصاد و 
بهره وري  

• هدف از ارائه این محور چیست؟
با توج��ه به محدودیت منابع در بخش س��المت و نیازهاي 
بیشمار افراد جامعه در این بخش ضرورت استفاده بهینه از این 
منابع و اعتبارات بیش از پیش ملموس است. در واقع مي بایست 
با مدیریت اقتصادي در آزمایشگاه از هدر رفتن منابع جلوگیري 
ک��رده و همچنین راه هاي موثر بر کنت��رل هزینه ها و بهره وري 
حداکثري از این منابع را جس��تجو کرد. آزمایشگاه نیز همچون 
س��ایر فعالیت هاي خدماتي تولید کاالیي ب��ه نام نتایج آزمایش 
را بر عهده داش��ته که الزم اس��ت این کاال را با حداقل هزینه و 
حداکث��ر کارایي تولید کند. هدف از این محور بررس��ي موارد 

فوق در آزمایشگاه مي باشد.
• از دستاوردهاي آتي این محور برایمان بگویید؟

در واقع اگر بتوان در آزمایش��گاه نس��بي خدمات را محاسبه 
  )cost analysis( کرد و تحلیل معیني از هزینه به دست آورد
مي ت��وان به حداقل مقدار هزینه م��ورد نیاز براي تولید کاال پي 
برد. دس��تاوردهاي این محور مي تواند در نهایت به شناس��ایي 
عناص��ري که در تولید کاال دخالت دارند و س��هم آن ها در این 
خصوص منجر گردد. بدین ترتی��ب در هنگام راه اندازي یک 
تس��ت صاحبان آزمایش��گاه توانایي تحلیل هزینه ها و ارزیابي 

اقتصادي را خواهند داشت.
• آیا محور آزمایش��گاه و مدیریت منابع که ش��ما در سال 
گذش��ته مسئولیت آن را به عهده داش��ته اید به اهداف خود 

دست یافته است؟
بدون ش��ک الزمه استفاده از چنین مباحثي نهادینه شدن آن 
در طي چند سال مي باشد که بحث هاي کیفیت چندین سال در 
کنگره ارتقاء به بحث و بررسي گذاشته شد. مباحث اقتصادي 
و مدیریت منابع منجر به پیش��گیري از به هدر رفتن هزینه ها 

خواهد شد.
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ارزيابي اختالالت غشايي گلبول قرمز با استفاده از يك متد 
فلوسيتومتريك در جنوب ايران

چكيده
زمینه: تشخیص اختالالت غشایي گلبول قرمز باالخص 
اسفیروسیتوز ارثي )HS( و اوا لوسیتوز ارثي جنوب شرقي 
آس��یا )SAO( بر اس��اس تاریخچه کلینیكي، مورفولوژي  
گلبول قرمز و دیگر تس��ت هاي روتین آزمایشگاهي مانند 
آزمایش شكنندگي اسمزي )OFT( مي باشد. با این وجود، 
تش��خیص این اختالالت در موارد خفیف به آساني میسر 
نمي باشد. براي اس��كرین اختالالت پروتئین هاي غشاء به 
 )EMA( همراه چن��د آنمي دیگر از رنگ ائوزین مالیماید
که به می��زان باالیي به پروتئین باند 3 و در مقادیر کمتر به 
دیگر پروتئین هاي غشایي متصل مي شود، استفاده نمودیم. 
مواد و روش ها: گلبول هاي قرمز افراد سالم و  بیماران 
مبت��ال به HS، SAO، الیپتوس��یتوز ارث��ي، آنمي فقر آهن 
)ID(،  تاالس��مي مین��ور و آنمي اتوایمی��ون همولیتیک با  
EMA  رن��گ آمیزي گردیده و س��پس با فلوس��یتومتري 
میانگین شدت فلورسانس )MFI( در آنها مورد آنالیز قرار 

گرفت. 
نتای��ج و بحث: گلبول هاي قرمز بیم��اران HS  و آنمي 
فقر آهن در مقایس��ه با افراد کنترل کاهش قابل توجه اي را 
در میزان MFI نش��ان دادند )ب��ه ترتیب ρ<0.0001   و  

ρ<0.001(، در حالي که گلبول هاي قرمز ماکروس��یتیک 
 .)ρ<0.01( شدند  MFI منجر به افزایش مهمي در مقدار
به ع��الوه،  یک همبس��تگي قابل توجه می��ان MCV  و   
MFI بیماري هاي مورد مطالعه دیده ش��د که موارد استثناء 
آن بیماري هايHS و تاالس��مي مینور بودند. نتایج ما نشان 
مي دهد که روش فلوس��یتومتري هم یک روش اس��كرین 
و ه��م ی��ک روش تایی��دي قاب��ل اعتماد با حساس��یت و 
اختصاصی��ت باالت��ر )به ترتی��ب 95 % و 93 %(  از دیگر 
 HS تس��ت هاي تش��خیصي روتی��ن در رابطه ب��ا بیماري
مي باش��د که مي توانند پیش از انجام تس��ت هاي مولكولي 
اختصاصي تر در روند تش��خیص کمک ش��ایاني را انجام 

دهند.
لغات کلیدي: گلبول قرمز، اختالالت غش��ایي، باند 3، 

فلوسیتومتري.
مقدمه

سلول هاي قرمز خون )RBC( در حالت طبیعي دیسكي 
 RBC شكل و مقعر الطرفین مي باشند، که این مورفولوژي
توس��ط پروتئین هاي موجود در اسكلت سلولي ناحیه زیر 
غش��اء حفاظت مي گردد. این پروتئین ه��ا به طور عمده از 
آلفا اس��پكترین، بتا اس��پكترین، آنكرین، اکتین و باند 4.1 

 دكتر صديقه شريف زاده 
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و 2  /  4 تش��كیل ش��ده اند.  این ش��بكه پروتئیني و اتصال آن  
با الی��ه لیپیدي غش��اء براي حف��ظ انعطاف پذی��ري گلبول 
قرمز و انج��ام فعالیت هاي فیزیولوژیكي آن ضروري اس��ت 
 ]1[. تع��داد زی��ادي از اختالالت از جمله اسفروس��یتوز ارثي
 )elliptocytosis( والیپتوسیتوز )hereditary spherocytosis( 
ب��ا کاهش بیان و یا جهش در این پروتئین ها ایجاد مي ش��ود 
]2[ . نقص ژنتیكي در پروتئین هاي مختلف  اسكلت سلولي 
ممكن اس��ت منجر به اختالالتي از قبیل اسفروس��یتوز ارثي 
)HS(، پیروپویكیلوس��یتوز ارثي )HPP(، الیپتوسیتوز ارثي 

)HE( و استوماتوسیتوز )stomatocytosis( شود]3[.
دراسفروس��یتوز ارثي مورفولوژي گلبول هاي قرمز کروي 
توپر یا اس��فیرو بوده که آنها را مس��تعد ب��ه همولیز مي کند. 
ژن هاي مس��ئول در ب��روز بیماري اسفروس��یتوز یک یا چند 
پروتئین از اس��كلت سلولي غش��اي گلبول قرمز را که شامل  
آنكرین، اس��پكترین، پالیدین )پروتئین 2  /  4( و پروتئین باند 3 
)آنیون مبدل 1( مي باشد را کد گذاري مي کنند ]4[. وراثت در 
 )HS در حدود دو سوم از بیماران )نوع معمولي HS بیماري
ب��ه ص��ورت اتوزومال غالب بوده، ک��ه در این حالت جهش 
در ژن آنكری��ن ش��ایع ترین علت HS اس��ت. باقي بیماران 
HS اتوزومال مغلوب مي باش��ند که ب��ه علت نقص در یكي 
از دو پروتئی��ن آلفا اس��پكترین یا پروتئی��ن 4.2 رخ مي دهد. 
مطالعات مولكولي نشان داده اند که برخي از نقایص موجود 
درپروتئین هاي غش��اء به مورفولوژي خاصي از گلبول قرمز 
)گلبول هاي قرمز قارچي ش��كل( در بیماران اسفیروس��یتوز  
)HS with  pincered RBCs: HSPR( مرتبط است که 

به طور اختصاصي با نقص در باند 3 ارتباط دارد ]5[.
تظاهرات بالیني بیماري HS معموال توس��ط همولیز همراه 
ب��ا آنمي، افزایش رتیكولوس��یت ها، اس��پلنومگالي، یرقان و 
یک س��ابقه خانوادگي مشخص مي شود. با توجه به یافته هاي 
آزمایش��گاهي، بیم��اران مبت��ال ب��ه HS  داراي س��لول هاي 
اسفیروس��یت مشخص با فقدان رنگ پریدگي مرکزي در الم 
 )OF(خون محیطي و افزایش شكنندگي اسمزي گلبول قرمز
مي باش��ند. الیپتوسیتوز ارثي با الگوي اتوزومال غالب به ارث 
برده مي ش��ود و با حضور گلبول هاي قرمز بیضوي کش��یده 
در الم خ��ون محیطي مش��خص مي گ��ردد ]4، 6[. با این که 
الیپتوس��یتوز ارث��ي در تمام مناطق آب و هوایي دیده ش��ده، 

ش��یوع آن در مناط��ق آفریقایي و مدیترانه اي بیش��تر گزارش 
گردیده اس��ت، که عل��ت آن نیز به مقاومت ای��ن بیماران به 
ماالریا ارتباط داده ش��ده اس��ت ]6[. پیروپویكیلوسیتوز ارثي 
عامل کم خوني همولیتیک ش��دید و نادري اس��ت که ارتباط 
ق��وي اي با بیماري الیپتوس��یتوز ارث��ي دارد. بیماران مبتال به 
پیروپویكیلوس��یتوز ارث��ي معموال در اوای��ل دوره نوزادي با 
کم خوني ش��دید همولیتیک، گلبول هاي قرمز شكسته شده، 
پویكیلوسیتوز، الیپتوس��یتوز و میكرواسفیروسیتوز در اسمیر 
خ��ون محیطي  مش��خص مي گردند ]7[. یک س��وم از افراد 
فامی��ل بیم��اران مبتال به پیروپویكیلوس��یتوز ارث��ي، مبتال به 
بیماري الیپتوس��یتوز ارثي مي باش��ند. یک نق��ص ژنتیكي در 
پروتئین اسپكترین، در بس��یاري از موارد الیپتوسیتوز ارثي و 
پیروپویكیلوس��یتوز ارثي مشاهده  گردیده است  ]8[. بیش از 
60% از موارد الیپتوسیتوز ارثي نتیجه جهش در آلفا اسپكترین 
مي باش��د، در حالي که 30% و 5% از ای��ن بیماري به ترتیب 
به علت  جهش در ژن هاي بتا اس��پكترین و پروتئین 4.1 رخ 

مي دهد ]7[.
شكنندگي اس��مزي در انواع تیپیک الیپتوسیتوز ارثي نرمال 
و طبیعي اس��ت، در حالي که در فرم هاي شدید الیپتوسیتوز و 

پیروپویكیلوسیتوز ارثي افزایش مي یابد ]6[.
  اوالوس��یتوز جنوب شرقي آس��یا ) SAO( یک واریانت 
غیرمعم��ول از الیپتوس��یتوز ارث��ي مي باش��د ک��ه در مالزي، 
فیلیپین و دیگر نقاط جنوب ش��رق آس��یا دیده مي شود ]9[. 
الیپتوس��یت هاي تخم مرغي شكل  یا اوالوسیت ها و همچنین 
حضور استوماتوس��یت هاي داراي شكاف طولي در الم خون 
محیط��ي این بیماران یافت مي ش��ود. در ای��ن بیماران حذف 
ژنومي 27 جفت بازي منجر به حذف 9 اس��ید آمینه واقع در 
N-ترمینال دومین سیتوپالس��مي از پروتئین باند 3 مي گردد 

.]11 ،10[
اختالالت پروتئیني غش��اي گلبول هاي قرمز خون، به ویژه 
در بیماري اسفیروس��یتوز ارثي، در درجه اول توس��ط عالئم 
بالیني بیمار، س��ابقه خانوادگي و بررس��ي الم خون محیطي 
همراه با آزمایش هایي از قبیل ش��كنندگي اسمزي و آزمایش 
لیز گلیسرول اسیدي تشخیص داده مي شوند. با این حال، این 
آزمایش ها که حساسیت و اختصاصیت کمتري را نشان داده اند. 
البته در مطالعاتي تشخیص این اختالالت غشاي سلولي توسط  
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الكتروفورز با متد سدیم دودسیل سولفات - ژل پلي آکریل آمید 
 ژل الكتروفورسیس )PAGE -SDS( تایید شده است ]12[.

اخیرا، ش��دت فلورس��انس در گلبول هاي قرمز توس��ط یک 
 )EMA( روش فلوس��یتومتري با اس��تفاده از رنگ مالیماید
اندازه گیري ش��ده اس��ت، که این رنگ ب��ه طور اختصاصي، 
در مقادی��ر بیش��تري به لیزی��ن430 موج��ود در اولین لوپ 
خارج س��لولي از پروتئین باند 3 متصل گردیده و در مقادیر 
کمت��ري  به پروتئی��ن  هاي گ��روه خون��ي ار– اچ )Rh( و 
 مارکر CD47 در غش��اء RBC  متصل مي گردد ]13، 14[.
ه��دف از این مطالع��ه ارزیابي این روش فلوس��یتومتري در 
اسكرین  و جداسازي بیماري هاي اختالالت پروتئیني غشاء 
مانند اسفیروس��یتوز ارثي و  اوالوسیتوز جنوب شرقي آسیا از 

دیگر اختالالت خوني سلول هاي قرمز بود.
مواد و روش ها

گروه بیمار و کنترل 
گ��روه بیمار ش��امل 20 فرد مبتال ب��ه HS، 2 فرد  مبتال به 
HSPR، 22 ف��رد مبت��ال ب��ه HE، 2 فرد مبت��ال به HPP و 
در 2 ف��رد مبتال ب��ه SAO، همراه با 36 ف��رد مبتال به دیگر 
اختالالت گلبول هاي قرمز ش��امل ماکروس��یتوز همراه با کم 
خوني مگالوبالس��تیک )14 مورد(، تاالسمي مینور )7 مورد(، 
آنمي ش��دید فقر آهن با MCV کمت��ر از 70 )13 مورد( و 
ک��م خوني همولیتیک خود ایمن )AIHA( )2 مورد( بودند. 
پانزده فرد س��الم با اندکس هاي خون��ي نرمال و مورفولوژي 
طبیعي گلبول قرمز به عنوان گروه ش��اهد مورد بررسي قرار 

گرفت.

مشاهدات آزمايشگاهي 
ش��اخص هاي خوني در دس��تگاه س��ل کانتر سیس��مكس 
مدل KX-21 اندازه گیري ش��د. مورفول��وژي گلبول قرمز 
در الم خون محیطي رنگ آمیزي ش��ده ب��ا رنگ رایت مورد 
بررس��ي قرار گرفت. معیارهاي تش��خیصي در بیماران مبتال 
به اسفیروس��یتوز ارث��ي، افزایش در تولید رتیكولوس��یت ها 
)رتیكولوسیتوز و پلي کروماتوفیلیا(، افزایش اسفیروسیت هاي 
تیپی��ک و فق��دان عوام��ل مرتبط با سیس��تم ایمني )تس��ت 
کومب��س منفي( در نظر گرفته ش��د. نتای��ج الم خون محیطي 
 و شاخص هاي خوني توسط دو فرد متخصص مورد بررسي

 قرار گرفت. 
آناليز گلبول هاي قرمز با روش فلوسايتومتري  

آنالیز گلبول هاي قرمز با روش فلوسایتومتري که توسط کینگ 
و همكارانش شرح داده شده،  مورد استفاده قرار گرفت ]13[. 
به طور خالصه گلبول هاي قرمز دو بار با محلول فسفات بافر 
)PBS( شست وشو داده شدند.  پنج میكرولیتر از گلبول هاي 
قرمز شسته شده با 25 میكرولیتر از رنگ EMA به مدت یک 
ساعت در دماي اتاق و در تاریكي قرار داده شد. سوسپانسیون 
سلولي به مدت یک دقیقه سانتریفوژ شد و مایع رویي حاوي 
رنگ باند نشده جمع آوري گردید. گلبول قرمز نشاندار شده 
 3 ب��ار با 500 میكرولیتر از محلول 5  /  0 درصد آلبومین گاوي

 )PBS-BSA( شست وش��و داده شد. گلبول هاي قرمزجمع 
 ش��ده در ت��ه لول��ه آزمای��ش مج��ددا در 5  /  0 میل��ي لیتر از 
محلول BSA-PBS  به صورت سوسپانسیون در آمده و در 
نهایت براي آنالیز این سلول ها با فلوسیتومتري 100 میكرولیتر 
از این سوسپانسیون سلولي در حجم 4  /  1 میلي لیتر از محلول 
 ،)MFI( اضاف��ه گردید. ش��دت فلورس��انس BSA-PBS
براي 10،000 سلول در کانال FL1 از دستگاه فلوسیتومتري 

FACS کالیبر  )BD FACS caliber( تعیین شد. 

تجزيه و تحليل آماري
 SPSS با استفاده از برنامه )SD( میانگین و انحراف معیار
نس��خه 0  /  17 محاس��به ش��د و میانگین ± SD با استفاده از 
آزمون t دو طرفه مقایس��ه ش��د. ارتباط بی��ن MFI و   حجم 
متوس��ط گلبول قرمز )MCV( توس��ط آزمون همبس��تگي 
پیرسون مورد مقایسه  قرار گرفت. مقدار P کمتر از 05  /  0 از 

نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.

نتايج 
 تشخیص بیماران

با توجه به معیارهاي نقص غش��اء، نتایج حاصل از بررسي 
الم  خون محیطي در شكل 1 به تصویر کشیده شده است. 

بررسي گلبول هاي  قرمز نشاندار شده با رنگ EMA در 
 MFI بیماران توسط میزان

نموداره��اي هیس��توگرام مرتب��ط با ش��دت فلورس��انس 
گلبول هاي قرمز نش��اندار شده با رنگ EMA در افراد سالم 
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 ،HS، HSPR، HE، HPP، SAO و بیم��اران مبت��ال ب��ه
ماکروسیتوز، فقر ش��دید آهن، تاالسمي مینور و AIHA در 
شكل 2 نش��ان داده شده است. شدت فلورسانس به صورت 
میانگین   شدت فلورسانس )MFI( در کانال FL1 مشخص 
 HS، HSPR، گردید. سلول هاي قرمز نشاندار شده از بیماران
HPP، SAO و گروه با کمبود ش��دید آهن نس��بت به افراد 
گروه کنترل ش��دت فلورسانس کمتري را نشان داد، در حالي 
که گلبول هاي قرمز نشاندار شده از بیماران داراي ماکروسیتوز 
نسبت به افراد گروه شاهد شدت فلورسانس بیشتري را نشان 
داد. بیم��اران مبتال به HS، فقر ش��دید آهن و ماکروس��یتوز 
 تف��اوت معن��ي داري را نس��بت به گروه کنترل نش��ان دادند 

 .) 0.0001< p0.001< p0.01< p وو ) به ترتیب
اطالعات داده ها در گروه هاي بیمار و گروه کنترل در جدول 
1 نشان داده شده است. میزان MFI گلبول هاي قرمز بیماران 
مبتال به n = 20( HS( و فقر ش��دید آهن )n= 13( نس��بت 
 ب��ه گروه کنترل  به طور قابل توجهي پایین تر بود )به ترتیب
 P=0.0001،57 ± 252وP=0.001،19 ± 280( در 
حالي که نتایج حاصله از  MFI بیماران مبتال به ماکروسیتوز 
 )n = 14( ب��ه ط��ور معن��ي داري باالتر از گ��روه کنترل بود
>0.01(. می��زان MFI گلبول ه��اي قرم��ز  p،82 ± 416( 
 )n= 7( و تاالس��مي مینور )n = 22( HE  بیم��اران مبتال به
نس��بت به افراد نرمال اختالف قابل توجهي را نشان نداد )به 
>0.5 (. ب��ا  p،35 ± 3440.5و< p،35 ± 335 ترتی��ب

این حال، در بیماران
 n=2( HPP ،)n=2(HSPR( و

MFI )n=2( SAO
کمتري نس��بت به گروه کنترل مشاهده گردید در حالي که 
بیماران مبتال به n=2( AIHA( درمقایسه با گروه کنترل هیچ 

اختالفي را نشان ندادند.

 MFI ارزيابي آزمايش
م��ا برخ��ي از آزمون ه��اي آم��اري از قبیل حساس��یت و 
 )predictivity(  اختصاصی��ت، میزان پی��ش بیني ش��ونده
 )likelihood ratio( موارد مثبت و منفي و نسبت احتمال
از م��وارد مثبت و منفي را براي ارزیاب��ي آزمایش MFI در 
 ،HS مورد اس��تفاده ق��رار دادیم. در بیماران HS گروه بیمار

حساسیت و اختصاصیت  و میزان پیش بیني شونده از موارد 
مثبت و منفي در آزمایش MFI، به ترتیب %95، %93، %95  
و 93%، بود. عالوه بر این، نس��بت احتمال از موارد مثبت و 
منف��ي در آزمای��ش MFI  به ترتیب 14 و 05  /  0 نش��ان داده 

شد.

 MCV و MFI بررسي ارتباط
ارتباط میان MCV و MFI در هر دو گروه بیمار و کنترل 
در جدول 1 نش��ان داده شده اس��ت. ارتباط معني داري بین 

MCV و MFI در هر یک از گروه هاي کنترل،
  ،)P=0.045 ،44 ± 337 :MFI ،4/4 ± 92 :MCV(

 )P=0.039 335 ± 35 و : MFI ،7/5 ± 84 : MCV(HE
 )P=0.033 ،82 ± 416 : MFI ،10/2 ± 113 :MCV(  ماکروسیتوز 
)P=0.028 ،19 ± 280 :MFI ،5/8 ± 66 :MCV(  و کمبود شدید آهن

 مشاهده گردید.
 بین MCV و MFI در بیماران

 ) 0.5< p،57 ± 252 : MFI ،9/5 ± 88: MCV(  HS
 )0.5< p ،35 ± 344 :MFI ،6/6 ± 67 :MCV(  و تاالسمی مینور

هیچ رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

بحث
ب��ه طور کل��ي اختالالت غش��اي گلب��ول قرمز بر اس��اس 
تاریخچ��ه بالیني بیماري و الم  خ��ون محیطي همراه با برخي 
از آزمایش هاي خوني روتین مانند آزمون ش��كنندگي اس��مزي  
تش��خیص داده مي شوند ] 15[. با این حال این روش ها داراي 
اختصاصیت و حساسیت دقیق براي تشخیص موارد خفیف یا 
آتیپیک از اختالالت اس��كلتي غش��ا گلبول قرمز نمي باشند. از 
س��وي دیگر، اندازه گیري مقدار پروتئین هاي اس��كلت سلولي 
در غشاي گلبول هاي قرمز مشكل مي باشد، زیرا تغییرات ناچیز 
این پروتئین ها از مقدار نرمالش��ان بایستي با دقت اندازه گیري 
شود. در این راستا، برخي از بیماران مبتال به HS تنها فقط 10 
تا 15 درصد کاهش در پروتئین هاي غشاء نشان داده اند.  براي 
ای��ن منظور، الكتروفورز به روش SDS -PAGE از غش��اي 
س��لول هاي قرمز در تعداد کمي از آزمایش��گاه هاي تخصصي 
انجام مي ش��ود. ب��ا این حال،  ای��ن روش الكتروف��ورز دقت 
و صح��ت الزم  براي ان��دازه گیري مقادیر ناچی��ز کاهش در 
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پروتئین هاي غش��اء که در موارد خفیف بیماري دیده مي ش��ود 
را ندارد ] 16[.

بس��یاري از بیماران مبتال به HS تنها 10% تا 15% و یا حتي 
درصد پایین تري از س��لول هاي اسفیروسیت را نشان مي دهند 
 PAGE -SDSکه ممكن اس��ت منجر به تشخیص ضعیف با
گردد، که این امر در نتیجه کاهش ناچیز از پروتئین هاي غش��اء 
رخ مي ده��د. ای��ن موضوع  انگی��زه اي براي پی��دا کردن یک 
روش ساده مانند فلوس��یتومتري با استفاده از رنگ EMA در 
تشخیص اختالالت غشا گردید. مدت زمان انجام این آزمایش  
تنه��ا حدود 2 س��اعت طول مي کش��د و داراي حساس��یت و 
اختصاصیت باالتري از روش هاي معمول در اسكرین  بیماران 

مبتال به HS، از قبیل شكنندگي اسمزي، مي باشد.
نتایج حاصل از فلوس��یتومتري گلبول قرمز نش��اندار شده از 
بیم��اران HS، HSPR، SAO، HPP و کمبود ش��دید آهن 
MFI  کمتري را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد، که تنها در 
گروه HS و بیماران مبتال به کمبود  شدید آهن معني دار بود)به 
 ،MFI 0.001(.  ب��ا توجه ب��ه< ρو 0.0001< ρ ترتی��ب
گلبول هاي قرمز نشاندار شده از بیماران مبتال به HE، تاالسمي 
مینور و AIHA تفاوت معني داري را با گروه ش��اهد نش��ان 
نداد. از س��وي دیگر، بیماران با گلبول هاي قرمز ماکروس��یت، 
به طور قابل توجهي  MFI باالتري را نس��بت به گروه کنترل 
>0.01(. علت احتمالي نتایج آماري غیر معني  ρ( نشان دادند
دار در بیم��اران مبتال به HSPR )که MFI  آنها حتي کمتر از 
بیم��اران مبتال به HS بوده اس��ت(، SAO و HPP در تعداد 
 20( HS در مقایس��ه با )کم این بیماران )در هر گروه 2 بیمار
بیمار( مي باش��د. گلبول قرمز نشاندار ش��ده از بیماران مبتال به 
HPP یک الگوي منحصر به فرد از MFI )هیستوگرام دو قله 
اي( را نش��ان داد )ش��كلE-2(. مقادیر MFI سلول هاي قرمز 
بیماران مبتال به HE مش��ابه میزان MFI گلبول هاي قرمز افراد 
کنترل بود. نتایج ما در تایید مطالعات گذشته ]13[ نشان داد که 
تفاوت معني داري در میزان MFI س��لول هاي قرمزدر بین دو 

گروه HE و کنترل وجود ندارد.
در بیماران مبتال به HS، ش��ایع ترین نقص در پروتئین هاي 
غش��ا گلبول هاي قرمز، فقدان آنكرین مي باشد که منجر به جدا 
ش��دن باند 3 از پروتئین آنكرین )در محل هاي اتصال با افینیتي 
کم( مي گردد ] 17[. این افزایش باند 3 جدا ش��ده از غش��ا در 

بیماران مبتال به HS، منجر به کاهش باند 3 در اسكلت سلولي 
غش��اء مي گ��ردد. مهم ترین عل��ت نقص ژنتیك��ي در بیماران  
HSPR و SAO نقص در پروتئین باند 3 مي باش��د. همچنین  
یک  بیان غیر طبیعي از باند 3 در کم خوني ناش��ي از فقر آهن 
دیده ش��ده است که نتایج ما نیز این یافته را تایید مي کند ]18و 

.]19
ب��ا توجه به اتصال اختصاصي  رنگ EMA به پروتئین باند 
3، ما نیز همبس��تگي بین MCV و MFI را در افراد هر گروه 
 MFI و MCV مش��خص نمودیم. همبستگي معني داري بین

در بیماران مبتال به 
 )P=0.039 ،35 ± 335 :MFI ،7/7 ± 84 :MCV( HE

 گلبول های قرمز ماکروسیت 
 )P=0.033 ،82 ± 416 :MFI ،10/2 ± 113 :MCV(

 و فقر آهن شدید 
 )P=0.028 ،19 ± 280 : MFI ،5/8 ± 66 : MCV (

و گلبول های قرمز افراد سالم 
)P=0.045 ،44 ± 337 : MFI ،4/4 ± 92 :MCV(

 مشاهده گردید. بین MCV و MFI بیماران مبتال به
)0.5< p،58 ± 250 :MFI ،9/5 ± 78/5 :MCV( HS 

 و تاالسمی مینور 
)0.5< p،35 ± 344 :MFI ،6/6 ± 67 :MCV(

 همبس��تگي معني داري مشاهده نش��د. به نظر مي رسد که 
 MCV افزایش( MFI و MCV یک ارتباط مس��تقیم بی��ن
ممكن است منجر به افزایش MFI  گردد و بالعكس( وجود 
 ،MCV دارد که  مي تواند منجر به یک ارتباط مس��تقیم بین
سطح RBC و میزان بیان باند 3 گردد. بنابراین، بنا به ارتباط 
مذکور، ارتباط مس��تقیمي بی��ن MCV و MFI در بیماران 

HS و تاالسمي مینور دیده نمي شود.
 HS بنابراین موارد اس��تثنا در این یافته، بیم��اران مبتال به
و ک��م خون��ي تاالس��مي مینور بودن��د. اگر چه س��لول هاي 
اسفیروس��یت در الم خوني  کوچک تر از س��لول هاي قرمز 
فرد نرمال به نظر مي رس��ند )به دلیل این که قطر س��لول هاي 
اسفیروس��یت و نه حجم آنها را مي توان در یک اسمیر خون 
محیطي مورد بررسي قرار داد(، حجم سلول هاي اسفیروسیت 
نرم��ال و طبیعي بوده و ب��ا توجه به انعطاف ناپذیري غش��اي 
سلولي اسفیروس��یت ها، تغییري در MCV مشاهده نمي شود. 
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عالوه بر این در اکثر موارد، اسفیروس��یت ها  داراي حجم نرمال  
ب��وده و MCV را تغییر نمي دهند، در حال��ي که تنها در موارد 
نادري از MCV، HS پایین مش��اهده گردیده است، که این نیز 
به علت تولید میكرواسفیروس��یت هایي است که همراه با کاهش 
در حجم س��لولي مي باش��ند. بنابراین در اسفروسیتوز نقص در 
 MCV نمي تواند توسط MFI و در نتیجه کاهش RBC غشاء
تحت تاثیر قرار داده شود. از سوي دیگر علي رغم MCV پایین 
در تاالس��مي مینور که به دلیل کاه��ش میزان هموگلوبین داخل 
سلولي مي باشد، هیچ تغییري در MFIدیده نمي شود. بنابراین به 
میزان طبیعي MFI در بیماران مبتال به تاالس��مي مینور مي تواند 

به دلیل عدم  وجود نقص در بیان بند 3 باشد.
برخ��ي از مطالعات گذش��ته ب��راي تش��خیص HS، درجات 
 )OFT( متفاوت��ي ازحساس��یت آزمایش ش��كنندگي اس��مزي
)مح��دوده 48% تا 95%( را، مس��تقل از اخت��الالت پروتئین هاي 
غش��ا گزارش کرده اند ]20[. ب��ا این حال زماني که OFT همراه 
ب��ا آزمایش لیز گلیس��رول اس��یدي  بر روي خون انكوبه ش��ده 

 انج��ام گرفت، حساس��یت آزمایش ب��ه 99 درصد رس��ید ]20[.  
در ای��ن مطالع��ه تاکی��د م��ا ب��ر تاریخچ��ه بیم��اري و تغییرات 
مورفولوژیك��ي گ��زارش ش��ده در الم خ��ون محیط��ي مي تواند 
اطالع��ات مفیدي در م��ورد نق��ص غش��اء RBC در اختیار ما 
ق��رار دهد )ش��كل 1(. هم��ه بیماران مش��كوك ب��ه HS که در 
الم خ��ون محیط��ي آنها س��لول اسفیروس��یت گ��زارش گردیده 
 اس��ت، درمی��زان MFI کاه��ش قابل توجه��ي را نش��ان دادند.
در کل به نظر مي رس��د که روش مبتني بر رنگ فلورسانس، یک 
روش تش��خیصي قابل اعتماد مي باش��د که داراي حساس��یت و 
اختصاصیت باالیي )به ترتیب 95% و 93%( نس��بت به تست هاي 
 روتین و مرس��وم در تش��خیص بیماران مبتال به HS مي باش��د.

ما پیش��نهاد مي کنیم که این روش فلوس��یتومتریک مبتني بر رنگ 
فلورس��انس، قب��ل از انجام آزمایش ه��اي مولكولي و اختصاصي 
غش��اء پروتئین، هم به عنوان یک تس��ت غربالگري سریع و هم 
 HS، به عنوان یک تس��ت  تاییدي در تش��خیص بیماران مبتال به

HSPR، SAO وHPP  کمک خواهد نمود.

شكل 1. مورفولوژي الم خون محیطي از نقایص غشاء گلبول قرمز 
بیماران مبتال به

)E(HE, )D( SAO,  )C(HPP,  HSPR)B( , HS )A(

A

C D

E

B
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تشكر و سپاسگزاري
این مطالعه توس��ط دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات 
بهداشتي درماني ش��یراز )گرانت شماره 90-5697( انجام 

شده است.
: در الم خون محیطي بیماران   HSPR)B( و HS )A(  
مبتال به HS اسفروس��یتوز، آنیزوس��یتوز و پلي کرومیشیا 
)افزایش رتیكولوس��یت ها( مش��اهده مي گردد. سلول هاي 
اسفیروسیت که سلول هاي قرمز کوچک و متراکم که فاقد 
هاله مرکزي مي باش��ند، با توجه به از دس��ت دادن غش��اء 

RBC به وجود مي آیند.
 C(HPP(: س��لول هاي قرم��ز در بیم��اران مبت��ال به 
پیروپویكیلوس��یتوز ارثي، داراي اش��كال عجیب و غریب، 

آنیزوس��یتوز، قطعات شكسته ش��ده، میكروپویكیلوسیتوز، 
میكرواسفیروس��یتوز و سلول هاي قرمز در حال جوانه زدن 

مي باشند.
D(SAO(: سلول هاي قرمزدر اوالوسیتوز جنوب شرقي 
آس��یا اغلب به عنوان الیپتوسیت هاي استوماتوسیتي، شرح 
داده مي شوند. سلول هاي قرمز به جاي بودن دیسكي شكل 
ب��ودن،  داراي یک ش��كاف طویل در ناحی��ه هاله مرکزي 
مي باش��ند. بخش کوچكي از س��لول هاي استوماتوس��یت 
داراي دو ش��كاف عرضي مي باش��ند، که ظاهري ش��بیه به 

سلول هاي استوماتوسیت دوبل را ایجاد مي کند. 
E(HE(: گس��تره محیطي بیماري با الیپتویستوز ارثي را 
نش��ان مي دهد که داراي گلبول هاي قرمز بیضي ش��كل به 

شكل 2. نمایش هیستوگرام هاي مرتبط با شدت فلورسانس گلبول هاي قرمز نشاندار شده با رنگ EMA در افراد 
SAO , )E(HPP, )D( Th.m و فقر شدید آهن ,  )C(HE,  HSPR)B( ,  HS )A(  سالم و بیماران مبتال 

)H( AIHA و )G( ماکروسیتوز ،)F( )ID( 
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 جاي گلبول هاي قرمز مقعر الطرفین دیس��كي شكل است.
اختصارات: HS: اسفروسیتوز ارثي، HSPR: اسفروسیتوز 
 :HPP ،ارثي ب��ه همراه گلبول ه��اي قرمز قارچي ش��كل
پیروپویكیلوس��یتوزارثي، SAO: اوالوسیتوزجنوب شرقي 

آسیا  و HE: الیپتوسیتوز ارثي.

 س��لول هاي قرمز خ��ون با رن��گ EMA رنگ آمیزي 
گردیده و با استفاده از دستگاه فلوسیتومتري میانگین شدت 
 فلورس��انس حاصله،  تحت عنوان MFI اندازه گیري شد. 
اختصارات: N: گروه کنترل سالم، Th. m: تاالسمي مینور، 
M: ماکروسیتوز،AIHA: کم خوني همولیتیک اتوایمیون.

گروه هاي بیمار و کنترل
تعداد
)NO(

MFI
)mean± SD(

مقایسه MFI دو گروه بیمار و 
)ρ-value( کنترل

MCV)fl(
)mean± SD(

 میزان همبستگي بین 
)ρ-value( MFI و  MCV

گروه کنترل سالم 15 337 ± 44 92 ± 4.3 *0.045
اسفیروسیتوز ارثي 20 252 ± 57 **<0.0001 88 ± 9.5 <0.5 
اسفیروسیتوز ارثي

به همراه گلبول قرمز  قارچي شكل 2   199 & 80 86 & 89  

الیپتوسیتوز ارثي 22 335 ± 35 <0.5 84 ± 7.5 *0.039

پیروپویكیلوز ارثي 2  271 & 260 54 & 57

اوالوسیتوز جنوب شرقي آسیا 2 279 & 274  94 & 101  
آنمي همولیتیك اتوایمیون 2   419 & 332   105 & 106

ماکروسیتوز 14 416 ± 82
**<0.01  

113 ± 10  *0.033

آنمي فقر آهن 13 280 ± 19
**<0.001

66 ± 5.8 *0.028

تاالسمي مینور 7 344 ± 35 <0.5 67 ± 6.6 0.5

جدول 1 . آنالیز گلبول قرمز نشاندار شده با رنگ ائوزین-´5 - مالیماید )EMA( توسط فلوسایتومتري در 
اختالالت متنوع هماتولوژیك و بررسي ارتباط بین MFI با MCV در این بیماران

>0.01. گروه هاي کوچک دو نفره توسط MFI و MCV هر یک از دو فرد بیمارنشان داده شده است. p :** 0.05< p:* 
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زمینه و هدف: ساالنه حدود سه میلیون نفر در اثر استعمال 
سیگار جان خود را از دس��ت مي دهند. افراد سیگاري بیشتر 
در معرض ریس��ک بیماري هاي قلبي عروقي، ریوي، سرطان 
معده، کوري و مسمومیت هاي کبدي مي باشند. الكترولیت ها 
و یون ها در تنظیم مایعات بدن حفظ تعادل اسید و باز انتقال 
عصبي انعقاد خون و انقب��اض عضالني نقش مهمي دارند و 
افراد سیگاري بیش از غیر سیگاري ها در معرض بیماري هاي 
آترواسكلروز قرار دارند. اولین قدم براي شروع ترك سیگار 
آم��اده بودن فرد س��یگاري ب��راي ترك و داش��تن انگیزه باال 
است. بررسي پارامترهاي بیوشیمیایي خون در افراد سیگاري 
مي تواند محرك خوبي براي تش��ویق ای��ن افراد جهت ترك 
سیگار و در نتیجه کاهش هزینه هاي درماني ناشي از استعمال 
سیگار و ارتقاء سطح سالمتي افراد سیگاري باشد. لذا هدف 
از این مطالعه بررسي میزان تغییرات یون هاي کلسیم و فسفر، 
تري گلیسرید، کلس��ترول، آالنین آمینو ترانسفراز، آسپارتات 
آمینو ترانس��فراز در افراد س��یگاري و مقایسه آن با افراد غیر 

سیگاري بود.
روش بررس��ي: این تحقیق به صورت موردي- ش��اهدي 
بر روي تعداد 30 فرد داوطلب س��یگاري )سن 30-20 سال( 

که به مدت حداقل پنج س��ال  روزانه بیش از 10 نخ س��یگار 
اس��تعمال مي کردن��د، انجام گرفت. گروه ش��اهد نیز 30 فرد 
داوطلب غیر س��یگاري )سن 30-20 سال( بودند. نمونه هاي 
خون ناش��تا از این افراد گرفته ش��د. هیچ یک از دو گروه از 
دارو هاي بي حس��ي و مواد مخدر استفاده نمي کردند و دچار 
هیچ گونه بیماري مزمن نبودند. کلسیم، فسفر، تري گلیسرید، 
کلسترول، آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز 
با استفاده از کیت هاي شرکت زیست شیمي اندازه گیري شد. 
کلیه نتایج جهت تحلیل با نرم افزار SPSS )نسخه11( مورد 

ارزیابي قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار میزان کلسیم، فسفر، تري 
گلیسرید، کلسترول، آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو 
ترانسفراز به دست آمده نشان داد که استفاده از سیگار به طور 
معني دار ) P< 0 / 05( میزان این پارامترها را در مقایس��ه با 

گروه شاهد تغییر مي دهد.
بحث و نتیجه گیري: اس��تعمال س��یگار با تغییراتي که در 
نفوذ پذیري غش��اهاي س��لولي ایجاد مي کن��د باعث افزایش 
غلظت کلسیم، فس��فر، آالنین آمینو ترانس��فراز و آسپارتات 
آمین��و ترانس��فراز در بدن افراد س��یگاري مي گردد. همچنین 
مصرف سیگار س��طح تري گلیسرید و کلس��ترول سرمي را 
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افزایش مي دهد. البته براي درك مكانیسم دقیق بیوشیمیایي و 
مولكولي تغییرات مذکور نیاز به بررس��ي هاي بیشتر در سطح 

ساختار و عملكرد غشا مي باشد. 
واژه هاي کلیدي: اس��تعمال سیگار، کلس��یم، فسفر، تري 
گلیس��رید، کلسترول، آالنین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو 

ترانسفراز

مقدمه
 ب��ر پایه برآوردهاي س��ازمان جهاني بهداش��ت نزدیک به 
یک میلیارد س��یگاري در جهان س��االنه حدود شش تریلیون 
نخ س��یگار دود مي کنند )1(. ساالنه پیش از 3 میلیون نفر در 
اثر کش��یدن سیگار جان خود را از دست مي دهند که نیمي از 
این افراد کمتر از 70 س��ال س��ن دارند )2(. با توجه به روند 
پیش بیني شده براي استعمال سیگار این تعداد تا بیست سال 
آینده به حدود 10 میلیون نفر در س��ال خواهد رس��ید. باعث 
نگراني اس��ت اگر بدانیم که بی��ش از 70 درصد این مرگ و 
میر ها در کشور هاي در حال توسعه رخ خواهند داد )3(. دود 
س��یگار حاوي بیش از 4000 نوع ماده ش��یمیایي است. ثابت 
شده اس��ت که 400 نوع از این مواد، مواد سرطان زا هستند. 
همچنین مشخص شده است که دود سیگار حاوي یک سري 
مواد اکس��یدان مختلف مانند رادیكال هاي آزاد اکسیژن بوده 
که عامل آس��یب به ماکرو مولكول هاي داخل سلولي هستند 
)4(. رادیكال ه��اي آزاد که بس��یار ناپایدار هس��تند به ماکرو 
مولكول هاي داخل سلول اعم از DNA، پروتئین ها و غشاي 
س��لول حمله کرده و به سلول آس��یب مي زنند)5، 6(. سیگار 
کش��یدن با اثرات ناخواسته اي همراه است که مي تواند فرد را 
مستعد ابتال به بیماري هاي مختلف از جمله آترو اسكلروزیس، 
بیماري هاي قلبي- عروقي نماید. افراد س��یگاري همچنین به 
میزان زیاد در معرض خطر ابتال به اختالالت تنفسي، سرطان 

و بیماري هاي دیگر هستند )7(.
از س��ال 1950 ت��ا کنون بیش از 70 ه��زار مقاله علمي در 
مورد اثرات سیگار بر بدن چاپ شده که نتایج حاصل از آن ها 
نش��ان دهنده این است که استعمال سیگار یكي از مهم ترین 
و قابل پیش��گیري ترین علل مرگ زودرس و از کار افتادگي 

در سطح جهان است. )8( 
اولین قدم براي شروع ترك سیگار آماده بودن فرد سیگاري 

براي ترك و داشتن انگیزه باال است )3(. بررسي پارامترهاي 
بیوش��یمیایي خون در افراد س��یگاري مي تواند محرك خوبي 
براي تش��ویق این افراد جهت ترك سیگار و در نتیجه کاهش 
هزینه هاي درماني ناش��ي از استعمال س��یگار و ارتقاء سطح 
س��المتي افراد سیگاري باش��د )9(. ترك سیگار خطر حمله 
قلب��ي را کاه��ش مي دهد. همچنی��ن براي اف��رادي که دچار 
بیماري افزایش فش��ار خون و کلس��ترول باال هستند و یا در 

افراد چاق و دیابتي ترك سیگار بسیار مهم مي باشد )10(.
  تاکنون مطالعات زیادي براي بررس��ي اثر استعمال سیگار 
بر س��طح الكترولیت ها، آنزیم ها و لیپیدهاي سرم انجام نشده 
اس��ت )9(. تحقیق حاضر در راستاي مطالب فوق و به منظور 
بررسي تاثیر استعمال سیگار بر روي میزان سرمي فاکتورهاي 
کلس��یم، فسفر، کلس��ترول، تري گلیس��یرید و بررسي میزان 
فعالیت آنزیم هاي آس��پارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو 

ترانسفراز بر روي جمعیت جوان صورت گرفته است. 

روش بررسي
پژوه��ش حاضر یک مطالعه موردي ش��اهدي اس��ت که 
جه��ت بررس��ي میزان س��رمي فاکتورهاي کلس��یم، فس��فر، 
کلس��ترول، تري گلیسیرید و بررسي میزان فعالیت آنزیم هاي 
آس��پارتات آمینوترانس��فراز و آالنین آمینو ترانسفراز در افراد 
سیگاري و مقایس��ه آن با افراد غیر سیگاري صورت گرفت. 
 جامعه آماري مورد مطالعه از 60 نفر افراد 30-20 س��اله بود.
 30 نفر داوطلب س��الم سیگاري )میانگین سن30-20 سال( 
و 30 نفر داوطلب س��الم غیر سیگاري )میانگین سن 20-30 
س��ال(  که در مدت 8-6 ساعت ناش��تا بودند در این مطالعه 
شرکت کردند. افراد شرکت کننده در مطالعه از افراد مراجعه 
کننده به آزمایش��گاه بهار در ش��هرك اندیش��ه از فروردین تا 

خرداد 1389 بودند.
قبل از ش��روع نمونه گیري از هر ف��رد اطالعاتي راجع به 
سن، جنس و تعداد نخ هاي سیگار مصرفي در روز گرفته شد. 
س��پس یک رضایت نامه کتب��ي در اختیار افراد داوطلب قرار 
داده شد تا بدین طریق این افراد رضایت خود جهت شرکت 

در مطالعه را به طور کتبي اعالم نمایند.
10 میلي لیتر نمونه خون س��یاهرگي به میزان از ورید کوبیتال 
افراد داوطلب گرفته شده و در لوله هاي آزمایش ریخته شد. سپس 
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نمونه هاي مورد نظر پس از لخته شدن به مدت 15 دقیقه در دور 
2000g سانتریفیوژ شدند سرم جدا شده در داخل میكروتیوب ها 
منتقل شدند. این میكروتیوب ها تا زمان انجام آزمایش هاي بررسي 

در فریزر 70- درجه سانتي گراد نگهداري شدند.
اندازه گیري کلس��یم، فس��فر، کلس��ترول، تري گلیسرید، 
آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز با استفاده 
از کیت هاي تجاري ش��رکت زیس��ت ش��یمي و با دس��تگاه 

اسپكتروفتومتر صورت گرفت.
تم��ام داده ها به صورت mean±SD بیان ش��دند. جهت 
تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار کامپیوتري 
 ANOVA و t-test و آزمون ه��اي پارامتریک SPSS11
اس��تفاده شد. فاصله اطمینان 95% و سطح معني داري در این 

پژوهش 05 / 0 در نظر گرفته شد.

يافته ها
در جدول زیر مقدار کلسیم، فسفر، تري گلیسرید، کلسترول، 
آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز در سرم افراد 
سیگاري و افراد شاهد نشان داده شده است. سطح کلسیم، فسفر، 
تري گلیسرید، کلسترول افراد سیگاري در مقایسه با گروه شاهد 
افزای��ش معني داري را نش��ان داد )P >0 / 05(. همچنین میزان 
فعالیت آنزیم هاي سرمي مثل آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین 
آمینو ترانسفراز  در افراد سیگاري در مقایسه با افراد گروه شاهد 

.)P >0 / 05( افزایش معناداري را نشان داد
 جدول1: وضعیت میانگین و انحراف معیار و

  P value غلظت فاکتورهاي کلسیم، فسفر، کلسترول، 
تري گلیسرید، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو 

ترانسفراز در افراد سیگاري و شاهد

پارامتر
شاهد

mean±SD
افراد سیگاري
mean±SD

P value

35P >0 / 05 / 0±21 / 7310 / 0±24 / 8کلسیم)میلي گرم درصد(
29P >0 / 05 / 0±4 / 396 / 0±3 / 4فسفر)میلي گرم درصد(

17P >0 / 05 / 9±3260 / 11±12 / 156کلسترول)میلي گرم درصد(

2P >0 / 05 / 4±22 / 9129 / 4±12 / 103تري گلیسرید)میلي گرم درصد(
آالنین آمینو ترانسفراز

01P >0 / 05 / 12± 12 / 1353 / 5±51 / 28)واحد بین المللي بر لیتر(

آسپارتات آمینو ترانسفراز
05P >0 / 05 / 2±32 / 4245 / 4± 32 / 29)واحد بین المللي بر لیتر(

بحث
اس��تعمال س��یگار دومین علت مرگ و میر در جهان است 
)7(. کشیدن سیگار سبب تولید یک سري مواد شیمیایي سمي 
مي ش��ود. در هر پک سیگار، فرد سیگاري در معرض بیش از 

1015 رادیكال آزاد از جنس گاز قرار دارد )11(. 

دود س��یگار به دو فاز تقسیم مي ش��ود: فاز تاریا ذره اي و 
فاز گاز. فاز تاردود س��یگار شامل بیش از 1017 رادیكال آزاد 
اس��ت و فاز گاز ش��امل بیش از 1015 رادیكال آزاد مي باشد 
)12(. رادیكال هاي همراه با فاز تار پایداري طوالني اي داشته 
)ساعت ها تا ماه ها(، در حالي که رادیكال هاي همراه فاز گاز 

پایداري کمتري دارند )ثانیه ها( )13(.
در بررسي تمامي این فاکتور ها از تكنیک اسپكتروفوتومتري 
اس��تفاده شد که اساس آن بر پایه رنگ سنجي مي باشد. نتایج 
حاصل از این تكنیک در این مطالعه افزایش معنا دار س��طح 
کلس��یم، فسفر و آس��پارتات آمینو ترانس��فراز و آالنین آمینو 
ترانس��فراز افراد سیگاري در مقایس��ه با گروه شاهد را نشان 
داد. با توجه به وجود مواد اکس��یدان فراوان در دود سیگار و 
نقش آن ها در تخریب غشا این افزایش قابل توجیه مي باشد.
 مطالعه حاضر با مطالعه اي که  توس��ط پنورا پادواماتي در 
آمریكا و در س��ال 2009 جهت بررسي تاثیر استعمال سیگار 
بر تغییر غلظت کلس��یم، فسفر، آس��پارتات آمینو ترانسفراز، 
آالنین آمینو ترانس��فراز، تري گلیس��رید و کلسترول در سرم 

انجام شد هم خواني دارد. )2(
به نظر مي رسد استعمال سیگار با تغییراتي که در نفوذپذیري 
غشاهاي س��لولي ایجاد مي کند باعث افزایش غلظت کلسیم، 
فسفر، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز در 
بدن افراد سیگاري مي گردد )14(. در کنار نیكوتین و منوکسید 
کربن از س��وختن تنباکو در س��یگار یک سري مواد اکسیدان 
ناشناخته تر با خاصیت اکسیداني حاصل مي شود که اکثر آن ها 
به ش��كل رادیكال آزاد هس��تند. با توجه به این که در اطراف 
ما مواد اکس��یدان فراوان اس��ت، در بدن سیستم هایي جهت 
سم زدایي این عوامل تعبیه شده است. اما هیچ چیز طبیعي در 
دنیا به اندازه دود س��یگار از نظر داشتن میزان فراوان و متنوع 
مواد اکس��یدان براي بدن خطرناك نیست )15(. رادیكال هاي 
آزاد موج��ود در دود س��یگار براي آن ک��ه بتوانند به حالت 
پایدار برسند به ماکرو مولكول هاي موجود در سلول ها حمله 
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مي کنند. در چنین شرایطي یا رادیكال آزاد الكترون خود را با 
بیومولكول موجود در غشا به اشتراك مي گذارد و یا  الكترون 
را از آن جدا مي کند که در حالت دوم بیومولكول مد نظرخود 
تبدیل به رادیكال آزاد دیگر مي شود که قدرت حمله به سایر 
بیومولكول ها و تخریب ساختار آن ها را خواهد داشت و این 
واکنش ها زنجیر وار ادامه خواهند یافت. )16(. برخي از این 
رادیكال ها عمر کمي دارند حال آن که عمر برخي از آن ها به 
چندین روز تا حتي چندین سال مي رسد )17(. رادیكال هاي 
آزاد موجود در دود س��یگار به اسید هاي چرب غیر اشباع در 
غشاي سلول حمله مي کنند. این اسید هاي چرب از مهم ترین 
ترکیبات س��ازنده غشاي سلول ها هس��تند. در چنین شرایطي 
اسید هاي چرب تبدیل به رادیكال هاي آزاد فعالي مي شوند که 
قدرت ترکیب شدن با اکسیژن را دارند. در ترکیب با اکسیژن 
این بیومولكول ها تبدیل به مولكول هاي کوچكي به نام مالون 
دي آلدئید مي شوند و به این ترتیب ساختار غشا انسجام خود 
را از دس��ت داده و امكان نشت مواد معدني از جمله کلسیم، 
فس��فر و آنزیم هایي مانند آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین 
آمینو ترانس��فراز از سلول ها به خارج س��لول و سرم  فراهم 

مي شود )18و19(.
دود سیگار حاوي تعداد بسیار زیادي مواد شیمیایي است. 
این مواد ش��امل نیكوتین، تاروکارس��ینوژن هاي فراوان آن و 
ترکیبات گازي مانند منوکسید کربن مي باشد )20(. با کشیدن 
مكرر س��یگار مونوکس��ید کربن در بدن تجمع مي یابد )21(. 
هنگامي که س��لول ها براي مدت طوالني و به صورت مزمن 
در معرض مقادیر اندك منوکس��ید کربن ق��رار گیرند، دچار 
هیپوکسي مي شوند. هیپوکسي سبب ایجاد استرس در سلول 
و آس��یب به آن مي ش��ود. احتماال افزایش منوکسید کربن با 
کاهش قدرت اکسیژن رساني خون سبب توقف رشد سلول ها 

و آسیب آن ها مي شود )22(.
 دود س��یگار با تحریک NADPH اکس��یداز سبب القاي 
استرس اکسیداتیو شده و قدرت دفاع آنتي اکسیداني سلول را 
کاهش داده و به این طریق پراکسیداس��یون لیپیدها را افزایش 
مي ده��د )23(. افزای��ش فعالیت آنزیم هاي آس��پارتات آمینو 
ترانس��فراز و آالنین آمینو ترانسفراز در اثر مرگ سلول ها رخ 
داده و در نتیجه افزایش فعالیت این آنزیم ها مي تواند  نش��انه 
نكروز س��لولي و از بین رفتن بافت ها باش��د )24(.  ترکیبات 

موجود در سیگار توس��ط آنزیم هاي سیتوکروم P450 فعال 
شده و س��بب تولید الكتروفیل هاي واکنش��گر مي شوند. این 
مواد مي توانند باعث ایجاد استرس نیتروزاتیو و قدرت موتاژن 
زایي و س��رطان زایي  ش��وند )19(. در مطالعات قبلي نشان 
داده ش��ده بود که سطح س��رمي و همچنین سطح اختصاصي 
بافتي آنزیم  هاي آس��پارتات آمینو ترانس��فراز و آالنین آمینو 
ترانسفراز  ها در اثر استرس نیتروزاتیو افزایش یافت )15( که 
این مطالعه با نتایج به دس��ت آمده در این تحقیق هم خواني 

دارد.
 البت��ه در ای��ن زمینه مطالعات��ي هم انجام ش��ده که نتایج 
حاص��ل از آن ها با مطالع��ه ما مغای��رت دارد)9 و24(. براي 
بررسي سطح سرمي تري گلیسرید و کلسترول هم از تكنیک 
اسپكتروفتومتري استفاده ش��د. نتایج حاصل افزایش معنادار 
س��طح س��رمي تري گلیس��رید و کلس��ترول را در جمعیت 
س��یگاري ها نشان داد که این امر با توجه به نقش نیكوتین در 

افزایش غلظت کاتكول آمین ها قابل توجیه است.
در مطالعاتي که قبال در این زمینه انجام شده بودند کریاگ 
در اس��كاربروگ در س��ال 1989و ویگ در لود هیانا در سال  
1992  و پاالنیس��ومي پاسو پاتي در هند در سال 2009 نشان 
دادند که س��طح کلسترول و تري گلیسرید افراد سیگاري در 
مقایسه با افراد غیر س��یگاري به طور معنا داري باالتر است. 
همچنین در مطالعاتي که توس��ط هاندا در س��ال 1990 انجام 
ش��د نشان داده شد که سطح تري گلیس��رید سرمي در افراد 
سیگاري افزایش معنا داري نسبت به غیر سیگاري ها دارد که 
این نتایج، همگي نتایج حاصل از مطالعه ما را تایید مي کردند 

)23و 14و 25و 26(.
نیكوتی��ن با افزایش تولید و ترش��ح لیپو پروتئین هاي غني 
از تري گلیس��رید و کلسترول سطح س��رمي آن ها را افزایش 
مي ده��د )20(. در واق��ع نیكوتین  موجود در دود س��یگار با 
تحری��ک سیس��تم آدر نرژیک باعث افزایش س��طح کاتكول 
آمین ه��اي موجود در خون مي ش��ود. کاتكول آمین ها به نوبه 
خود باعث افزایش میزان لیپولیز در بدن مي شوند. با افزایش 
تجزیه چربي ها س��طح تري گلیسرید و کلسترول موجود در 
گ��ردش خون افزایش خواهد یافت )22(. برخي معتقدند که 
علت افزایش س��طح چربي هاي خون در افراد سیگاري اثري 
اس��ت که س��یگار بر افزایش فعالیت آنزیم لیپو پروتئین لیپاز 
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کب��دي دارد. )20( البته مقاومت به انس��ولین را نیز نمي توان 
نادی��ده گرفت. گزارش ها حاکي از آن هس��تند که کش��یدن 
س��یگار با تاثیر مستقیم س��مي بر روي بافت پانكراس باعث 
مقاومت به انسولین شده و به این طریق سطح سرمي لیپیدها 
را افزایش مي دهد )22( که اثر این مقاومت یک تا دو ماه پس 

از ترك سیگار اصالح مي شود )20(.
می��زان باالي تري گلیس��یرید و کلس��ترول ش��دیدا با 
تكام��ل بیماري قلبي- عروق��ي و بنابراین افزایش ابتال به 
بیماري قلبي عروقي واس��كوالر همراه اس��ت. عالوه بر 
ای��ن، افزایش میزان تري گلیس��یرید وکلس��ترول به طور 
ش��ایع با بیماري ه��اي دیگ��ر مانند افزایش فش��ارخون، 
مقاومت انس��ولین و هایپراورس��میا همراه اس��ت )26(. 
افزایش س��طح کلسیم سرم در افراد س��یگاري با افزایش 
لیپیدها همراه اس��ت. ش��اید کلسیم س��رم به عنوان یک 
 ریس��ک فاکتور مستقل براي سكته قلبي در افراد میانسال

 مطرح باشد )14(.

نتيجه گيري
در واقع یافته هاي مطالعه حاضر با مطالعات قبلي همخواني 
دارد و البته براي درك مكانیسم دقیق بیوشیمیایي و مولكولي 
تغییرات مذکور نیاز به بررسي هاي بیشتر در سطح ساختار و 

عملكرد غشا مي باشد.

پيشنهادات
با توجه به نقشي که فعال شدن و غیر فعال شدن برخي از ژنها 
در ایجاد سرطانهاي شایع در سیگاري ها دارند پیشنهاد مي شود 
اثر استعمال سیگار در سطح بیان ژن در افراد مورد بررسي قرار 
گیرد. همچنین با توجه به اثر مصرف سیگار بر حالت هاي رواني 
افراد پیش��نهاد مي ش��ود تاثیر مصرف سیگار بر ناقلین عصبي و 
میزان بیان رس��پتور هاي آنها در نمونه هاي حیواني مورد بررسي 
و بحث قرار گیرد. از طرف دیگر پیشنهاد مي شود تاثیر مصرف 
س��یگار بر مارکرهاي استرس اکس��یداتیو و آنزیم هاي مقابله با 

استرس اکسیداتیو در سلول ها مورد ارزیابي قرار گیرد.
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چكيده
تلومرها مجموعه هاي نوکلئوپروتئیني ویژه اي هستند که از 
 TTAGGG صدها تا هزارها توالي تكراري پش��ت سر هم
تش��كیل ش��ده  اند و در هر دو انتهاي کروموزوم  هاي خطي 
یوکاریوت ها قرار گرفته اند و از انتهاي کروموزوم ها در برابر 
نوترکیب��ي و تجزیه حفاظت مي کنند. مجموعه چند پروتئیني 
به ن��ام sheltrin به توالي هاي TTAGGG متصل ش��ده 
و باع��ث حفظ و نگهداري س��اختار و طول تلومر مي ش��ود. 
تلومراز که آنزیمي ضروري ب��راي حفظ طول تلومر در طي 
تقسیم سلولي است، در سلول هاي بدني )سوماتیک( سرکوب 
ش��ده اس��ت در حالي که در بس��یاري از بافت هاي سرطاني 
در انس��ان فعال است. س��اختار و طول تلومر نقش به سزایي 
در فرآیندهاي مختلف س��لولي دارد. اس��تفاده از تكنیک هاي 
سیتوژنتیک مولكولي منجر به شناسایي بسیاري از اختالالت 
کروموزومي مرتبط با تلومر ها شده است. پیشرفت هاي اخیر 
در ژنتیک پزشكي منجر به شناسایي و تشخیص طیف وسیعي 
از بیماري هاي مرتبط با تلومر ش��ده اس��ت. در این نوش��تار 
ضمن مروري بر س��اختمان و عملك��رد تلومر، به تعدادي از 

بیماري هاي شناخته شده مرتبط با تلومرها اشاره مي  شود.
کلمات کلیدي:  تلومر، مجموعه چند پروتئیني ش��لترین، 

تلومراز، اختالالت کروموزومي

مقدمه
در اوای��ل س��ال 1930 مول��ر و همكاران��ش 1 تلومر را به 

صورت یک س��اختمان حفاظتي انتهایي کروموزوم ها تعریف 
کردند که از واژه  یوناني telos به معناي پایان وmeros  به 
معناي بخش گرفته ش��ده است. در س��ال 1970 اولوونیكو2، 
ارتباط بین پیري س��لولي و مش��كالت انتهاي همانند سازي 
را ب��ه صورت یک تئوري مبني بر این که کوتاه ش��دن تلومر 
به عنوان یک مكانیس��م تنظیمي پیري که به دنبال تقس��یمات 
متعدد س��لولي ایجاد مي شود، پیشنهاد داد. در سال 1988 این 
نظریه توسط گریدر و همكارانش3 تایید شد و در سال 1990 
نقش تلومراز در ایجاد س��رطان مطرح ش��د. در دو دهه  اخیر 
طیف جدیدي از اختالالت کروموزومي س��اختاري که در بر 
گیرنده تلومرها هس��تند شناسایي ش��ده  اند.  همچنین ارتباط 
تلومرها با سرطان و بیماري هاي ژنتیک نشان داده شده است 

که در این مقاله به بررسي این یافته ها پرداخته مي شود.

تلومر ها و توالي تلومري بينابيني4
تلومر ها مجموعه هاي نوکلئوپروتئیني ویژه اي هس��تند که 
در انته��اي فیزیكي کروموزوم  هاي خط��ي یوکاریوت ها قرار 
دارند و متش��كل از صده��ا تا هزارها توالي تكراري پش��ت 
س��ر هم TTAGGG  هس��تند. ش��لترین5 کمپلكس مولتي 
 TRF2،TRF1،TPP1، پروتئیني متش��كل از پروتئین هاي
توالي ه��اي  ب��ه  ک��ه  اس��ت    RAP1،TIN2، POT1
TTAGGG در س��اختار T-loop متص��ل ش��ده و باعث 
حفظ س��اختار تلومر و نگهداري طول آن مي شود. )1( توالي 
تلومري بینابیني ش��امل تكرار هاي پشت سر هم و متوالي از 

تلومر و  نقش آن در بيماري هاي ژنتيك و سرطان

 دكتر صادق وليان بروجني
اس�تاد ژنتيك دانش�گاه اصفهان، دانش�كده علوم، گروه زيس�ت شناس�ي  

بخش ژنتيك

 svallian@biol.ui.ac.ir

 پريسا خردمند
كارشناس�ي ارش�د ژنتيك، دانش�جوي دكتري ژنتي�ك مولكولي 
دانش�گاه اصفهان، دانش�كده علوم، گروه زيس�ت شناسي، بخش 

ژنتيك    

1-Mulleretal
2-Olovnikov
3-Greider
4-InterstitialTelomericSequence(ITS)
5-Sheltrin
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تكرار تلومري است که معموال در پستانداران وجود دارد. این 
تكرار ها در سایت هاي داخل کروموزومي نزدیک سانترومرها 
و یا بین س��انترومرها و تلومر ها ق��رار گرفته اند.)2،3( به نظر 
مي  رسد که ITS  ها در نتیجه اتصال هاي تلومر به تلومر1 )4( 
یا دخول DNA تلومري به درون سایت هاي ناپایدار در طي 
ترمیم شكست هاي دو رشته اي، ایجاد شده اند.  )5( سه دسته 
از توالي هاي تلومري بینابیني در ژنوم انس��ان تعریف شده اند 
تحت عن��وان: 1( توالي ه��اي تلومري بینابیني کوتاه س��اب 
تلومري 2( توالي هاي تلومري بینابیني طویل س��اب تلومري 

3( توالي هاي تلومري بینابیني الحاقي. )2،3(
 

آنزيم تلومراز
براي مقابله با مشكل کوتاه شدن انتهاي کرومزوم ها در طي 
همانند س��ازي خصوصا »در سلول هایي که توان تكثیري باال 
دارند، آنزیم تلومراز که یک ترانس کریپتاز معكوس اس��ت، 
بیان مي شود. این آنزیم با اضافه کردن توالي نوکلئیک اسیدي 
TTAGGG به انتهاي ،DNA ،3 سبب طویل شدن تلومر 
ش��ده و در مرحله  بعد رش��ته پیرو، همانند س��ازي مي  شود. 
 بخش کاتالیتیكي تلومراز از دو بخش تش��كیل ش��ده است:
 2)TERT( بخش آنزیمي که یک ترانس کریپتاز معكوس )1 
  .4)TERC( 3 یا همان)TR( تلومراز RNA بخش )است، 2
آنزیم تلومراز توالي تكراري تلومر را با استفاده از TERC به 
عنوان الگو، به انتهاي ،DNA 3 در رشته  رهبر اضافه مي کند. 
پروتئین ه��اي دیگر مثل: dyskerin، NOP10، NHP2 و 
GAR به TERC متصل ش��ده و س��بب پای��داري مجموعه 
تلوم��راز مي  ش��وند. اختالل در هر ک��دام از اجزاي مجموعه 

تلومراز منجر به بروز بیماري مي شود. )6-8(

شناسايي توالي هاي تلومري در سطح كروموزوم
با اس��تفاده از روش هاي س��یتوژنتیكي و مولكولي مختلفي 
مي  توان توالي هاي تلومري را در س��طح کروموزوم شناسایي 

کرد و مورد بررس��ي ق��رار داد که در ادامه ب��ه برخي از این 
روش ها اشاره مي شود.

5)FISH(فلورسنت در محل DNA روش هيبريداسيون
حدود 30 سال پیش با ابداع روش FISH مطالعه  ساختار 
  FISH.کروم��وزوم و عملكرد آن وارد عرصه جدیدي ش��د
روش��ي اس��ت ک��ه اس��اس آن هیبری��د کردن ی��ک پروب
DNA  ب��ا توالي مكمل آن روي کروموزوم هایي اس��ت که 
 DNA قبال روي اس��الید تثبیت ش��ده اند.  ای��ن پروب هاي
یا به طور مس��تقیم به وسیله اتصال نوکلئوتیدهاي فلورسنت 
نش��اندار ش��ده  اند یا به طور غیر مس��تقیم به وس��یله  اتصال 
مولكول هاي گزارشگر که توس��ط آنتي بادي هاي فلورسنت 
شناسایي مي شوند، نش��اندار مي شوند. پروب  ها و توالي هاي 
مكم��ل آن ه��ا در نهای��ت به  وس��یله  تجزی��ه و تحلیل هاي 
میكروس��كوپي قابل مشاهده مي باشند. )9( مزایاي عمده  این 
روش به عنوان یک روش ترکیبي مولكولي و س��یتوژنتیكي، 
ش��امل: 1( س��ریع ب��ودن، 2( بازده ب��االي هیبریداس��یون و 
 تش��خیص، 3( ام��كان بررس��ي تع��داد زیادي از س��لول ها

 و... است )10(.  

 روش هيبريداسيون پپتيد نوكلئيك اسيد
)PNA-FISH(6در محل 

پپتید نوکلوئیک اسید، آنالوگ هاي مصنوعي DNA  هستند 
که در آن ها اسكلت اصلي دئوکسي ریبوز فسفات با اسكلت 
غیر باردار و انعطاف پذیر پلي آمید جایگزین ش��ده است، )9( 
 DNases. RNases. در نتیج��ه در براب��ر تجزی��ه توس��ط
  .)2A( ش��كل )مقاوم��ت باالیي دارند، )11 proteinases
به علت این س��اختار منحصر به ف��رد زماني که الیگومر هاي 
PNA ب��ه DNA ی��اRNA  مكمل خود هیبرید مي ش��وند 
هیچ دافعه  الكتروس��تاتیكي ایجاد نمي  شود و دو رشته اي هاي 
PNA-DNA و PNA-RNA پایدارت��ر از همودوپلكس 

1-Telomere–telomerefusions
2-Telomerasereversetranscriptase
3-TelomeraseRNA
4-TelomeraseRNAcomponent
5-fluorescenceinsituhybridization
6-peptidenucleicacid-fluorescenceinsituhybridization(PNA-FISH)
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و هترودوپلكس هاي طبیعي اند، )9( به دلیل خنثي بودن، این 
 .)2B( مولكول ه��ا به درون کروموزوم نفوذ مي  کنند، ش��كل
این روش کارایي باالتري براي تش��خیص توالي هاي تلومري 
دارن��د و براي اولین ب��ار براي اندازه گیري ط��ول تلومر در 
کروموزوم هاي مرحله متافاز به کار برده ش��د، )12(. هیبرید 
PNA-DNA  در مقایس��ه با هیبری��د  DNA-DNA به 
طور قاب��ل مالحظه اي به وس��یله بازه��اي ناهمجور1 تحت 
تاثیر ق��رار مي گی��رد. پروب ه��اي PNA  مي توانند بین دو 
توال��ي DNA  که تنها در یک جفت باز با هم تفاوت دارند 
تمایز قائل ش��وند که این توانایي آن ها کاربردشان را در علم 

سیتوژنتیک افزایش داده است.  

)2PRINS( روش اتصال اليگونوكلئوتيد سنتزي در محل
اس��اس روش PRINS اتصال در مح��ل الیگونوکلئوتید 
س��نتزي CCCTAA(7( ب��ه توالي هاي نوکلئیک اس��یدي 
مكمل آن و س��پس گسترش پرایمر در حضور نوکلئوتید هاي 
نشان دار شده فلوروکروم است. )13( این روش در مقایسه با 
روش معمولي FISH، روش سریع تري براي نشاندار کردن 
توالي هاي تلومري ارائه مي  ده��د و کارایي و راندمان بهتري 

براي تشخیص توالي هاي تلومري و ITS  ها دارد. )14(

3 CO-FISH
براي تش��خیص برخ��ي از اخت��الالت خاص که ش��امل 
  CO-FISH توالي هاي تلومري مي شوند الزم است تكنیک
به کار برده ش��ود. به طور ویژه روش مزبور براي تمایز قائل 
ش��دن بین ان��واع مختل��ف الحاق هاي تلومري و تش��خیص 
تبادالت تلوم��ري بین کروماتید هاي خواهري به کار مي رود. 
در این روش سلول ها در حضور 5- برومو دئوکسي یوریدین 
رش��د مي کنند و بعد از یک دور همانند سازي، کروموزوم ها 
 III و اگزونوکلئاز UV آماده س��ازي ش��ده، در معرض نور
قرار مي گیرند. در معرض UV قرار گرفتن کروموزوم ها منجر 
به تعداد زیادي شكست هاي رشته اي به خصوص در نواحي 
داراي 5- برومو دئوکس��ي یوریدین مي  شود. مولكول مزبور 

سوبس��تراي انتخابي براي هضم آنزیمي توس��ط اگزونوکلئاز 
III است که در نتیجه منجر به حذف رشته تازه ساخته شده 
مي ش��ود. این در حالي اس��ت که رشته والدي دست نخورده 
باقي مي ماند. زماني که از یک DNA  تک رشته اي یا پروب 
PNA اس��تفاده ش��ود در حالت نرمال فقط ی��ک کروماتید 
عالمت مربوط به هیبریداس��یون را نشان مي دهد. درصورتي 
که اگر تبادالت تلومري بین کروماتیدهاي خواهري رخ دهد، 
هر دو کروماتید خواهري عالمت مربوط به هیبریداس��یون را 

نشان خواهند داد، )9(، شكل )1(. 
عملكرد تلومر 

از عملكرد ه��اي اصلي تلومر مي توان به حفاظت از انتهاي 
کروم��وزوم، ممانعت از اتص��ال کروموزوم ها و تش��خیص 
انته��اي طبیعي کروموزومي از شكس��ت هاي دو رش��ته اي

DNA  اش��اره ک��رد. )13( به طوري که کوتاه ش��دن تلومر 
تا حد آس��تانه اي خاص و یا تغیی��ر در عملكرد پروتئین هاي 
متصل شده به آن منجر به اتصال انتها به انتهاي کروموزوم ها، 
توقف چرخه س��لولي و آپوپتوز مي شود در واقع طول تلومر 
مانند یک ساعت میتوزي عمل مي کند. عالوه بر این تلومرها، 
جداس��ازي صحی��ح کروموزوم ها در طي میت��وز را تضمین 
مي کنن��د به طوریكه ناکارآمدي تلومرها منجر به تتراپلوئیدي 
شدن و عدم جدا شدن صحیح کروموزوم ها و در نتیجه سبب 

افزایش ترانسفورماسیون سلول ها مي شود. )17- 15(
فاکتور هاي مختلفي منجر به اختالالت تلومري مي ش��وند. 

برخي از این فاکتورها عبارتند از:
1- تغییر در س��اختار تلومري DNA )کوتاه شدن بیش از 

حد تلومر و یا آسیب بازي در توالي تلومر(
2- تغییر در کمپلكس شلترین )15(

3- فقدان پروتئین هاي متصل شونده به تلومر
4- تغییر در ساختار یا عملكرد تلومراز )18(

5- تغییر در هلیكاز ها )20،19(
6- تغییر در پروتئین هایي که وابس��ته به پاس��خ سلولي به 

آسیب DNA  هستند )21(

1-MismatchBasePair
2-primedinsitu(PRINS)
3-ChromosomeOrientationfluorescenceinsituhybridization
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اختالالت كروموزومي و تلومرها 
اخت��الالت کروموزومي متعددي منجر به تغییر در عملكرد 
تلومرها مي  ش��وند. در زیر به تعدادي از این اختالالت اشاره 

مي شود.
1- اختالالت کروموزومي که مستقیما انتهاي کروموزومي 
و در نتیج��ه توالي ه��اي تلوم��ري انتهای��ي را درگیر مي کنند 
)عناص��ر کروموزومي ناقص(1: این اختالالت در نتیجه  ایجاد 
شكست هاي کروموزومي در یک یا هر دو انتهاي کروموزوم 
در یک یا تعداد بیشتري از کروموزوم ها رخ مي  دهند و منجر 
به ایجاد یک یا دو قطعه  فاقد س��انترومر ش��ده و در مجموع 
عناص��ر کروموزومي ناقص نامیده مي  ش��وند. ای��ن گروه از 
اختالالت ش��امل کروموزوم هاي ناق��ص، قطعات انتهایي2 و 

دوسانترومري هاي ناقص مي شوند، شكل)2(.
2- اختالالت کروموزومي که در نتیجه  ناکارآمدي تلومرها، 
مس��تقیما توالي  هاي تلومري انتهایي را درگیر مي  کنند ش��امل 

موارد زیر مي  باشند:
الف( فقدان تلوم��ر کروماتی��دي و کروموزومي، این نوع 
اختالل معموال در نتیجه  کوتاه ش��دن بیش از حد تلومرها در 
یک یا هر دو کروماتید یک کروموزوم ایجاد مي شود و گاهي 
ای��ن اختالل در نتیجه  جا به جایي تكرارهاي تلومري انتهایي 
از ی��ک کروموزوم به کروموزم دیگر به وجود مي آید. )13(، 

.)3A( شكل
ب( مضاعف شدگي تلومر کروماتیدي یا کروموزومي، این 
پدیده ممكن اس��ت در اثر اتصال یک تلومر شكسته شده به 
ی��ک تلومر ناکارآمد ی��ا در اثر تكثیر ی��ا نوترکیبي رخ دهد. 

.)3B( شكل ،)13(
ج( تجمع تلومر3، دو تلومر از دو کروموزوم متفاوت، بسیار 
نزدی��ک به هم قرار بگیرند که این حالت در س��لول هایي که 
در مرحله  متافاز قرار دارند توس��ط 2 جفت سیگنال تلومري 
بسیار نزدیک به هم قابل تش��خیص است )23،22( و مارکر 
س��یتوژنتیكي مهم در س��لول هاي توموري انساني است. این 
اتفاق معموال در اثر کوتاه شدگي تلومر ایجاد مي شود و نشان 

دهنده   این اس��ت که یک طول تلومري حداقل براي عملكرد 
.)3C( مناسب تلومر نیاز است، شكل

د( الحاق تلومري4، الح��اق تلومري یا اتصال کروموزومي 
انتها به انتها از اختالالت ش��ایع و مكرري است که در نتیجه  
ناکارآمدي تلومر ه��ا ایجاد مي ش��ود. )23،22( کروموزوم ها 
مي توانند به وس��یله بازوي p یا q خود به هم متصل شوند و 
کروموزوم هاي دي س��نتریک با شكل و سایز متفاوت ایجاد 
کنند. الحاق تلومري حاکي از ناکارآمدي تلومر ها است اما نه 
این که تكرار هاي تلومري در انتهاي کروموزوم به طور کامل 

.)3D. E. F( از بین بروند، شكل
ه( تبادالت تلومري بین کروماتید هاي خواهري، نوترکیبي 
در تلومر ها هستند که حاکي از تبادل تلومر بین کروماتید هاي 
خواهري اس��ت. این تبادالت در سطح مولكولي ممكن است 
متعادل یا نا متعادل باشند و به عنوان یک مارکر در سلول  هاي 

.)3G( شكل )توموري انساني است، )13
و( جا به جایي بین توالي هاي تلومري انتهایي، جا به جایي 
دو طرف��ه یا جا به جایي یک طرفه توالي هاي تلومري انتهایي 
زماني اتفاق مي افتد که توالي هایي که از یک کروموزوم مشتق 
ش��ده اند به ناحیه داخلي از یک کروموزوم دیگر وارد شوند. 
بسته به این که تعداد توالي هاي تلومري جا به جا شده چقدر 
باشد، کروموزوم دهنده فاقد سیگنال هاي تلومري مي شود یا 
سیگنال هاي ضعیفي را در یک انتها نشان مي دهد و کروموزوم 
گیرنده سیگنال هاي تلومري داخلي را نشان مي  دهد. همچنین 
گاه��ي توالي ه��اي تلومري انتهای��ي از چندی��ن کروموزوم 
مي توانن��د وارد ی��ک کروموزوم ش��وند و در نتیجه  چندین 
س��یگنال تلومري داخلي بعد از انجام FISH یاPRINS  در 

.)3H( شكل )آن کروموزوم مشاهده مي شود، )13
ز( تكثی��ر توالي تلومري انتهای��ي، بعضي مواقع توالي هاي 
تلوم��ري انتهایي تكثیر مي ش��وند، به طوریكه س��یگنال هاي 
هیبریداسیون پس از انجام FISH یا PRINS از نظر سایز یا 
ش��دت افزایش مي یابند که این حالت مي تواند در یک یا هر 
دو بازوي کروموزوم رخ دهد. در اثر مكانیس��م هاي متفاوتي 

1-Incompletechromosomeelement
2-Terminalfragment
3-Telomereassociation
4-Telomerefusion
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مثل تبادالت نابراب��ر بین کروماتید هاي خواهري1 و چرخه 
.)3I( شكل )شكستگي- اتصال- پل2 ایجاد مي شود، )13

3- اختالالت کروموزومي که ITS را ش��امل مي شوند: 
مش��خص شده که ITS  ها دستخوش باز آرایي هاي متعدد 
ش��امل تكثی��ر، ح��ذف و جا به جای��ي ق��رار مي گیرند و 
مطالعات متعدد نش��ان داده است که ممكن است به عنوان 
نقاط داغ3 براي شكس��ت، نو ترکیب��ي، بازآرایي عمل کنند 
)24( و همچنی��ن مي توانند در ترمیم DNA و تنظیم بیان 

ژن دخالت داشته باشند. )25(

)BFB( چرخه شكست- اتصال- پل
فق��دان تلوم��ر مي تواند تح��ت عنوان چرخه  BFB س��بب 
ناپایداري کروموزومي ش��ود و انواع بازآرایي هاي کروموزومي 
شامل: حذف  هاي انتهایي، مضاعف شدگي هاي معكوس4، تكثیر 
DNA، جا به جایي هاي یک طرفه، کروموزوم هاي دي سنتریک 
و ... را ایجاد مي کند. وقتي که یک کروموزوم تلومر خود را در 
نتیجه شكست از دست مي دهد بعد از همانند سازي به کروماتید 
شكسته ش��ده دیگر و یا کروماتید خواهري اش متصل مي شود 
تا یک کروموزوم دي سنتریک ایجاد شود. کروماتید هاي ملحق 
ش��ده س��پس در طي آنافاز یک پل را ایجاد مي کنند و سپس از 
آن جایي که س��انترومرهاي کروموزوم دي س��نتریک به سمت 
قطب هاي مخالف کش��یده مي شوند، مي شكند و به دلیل این که 
شكس��ت معموال در محلي غیر از جای��گاه اتصال رخ مي دهد. 
یكي از س��لول هاي دختري، کروموزوم داراي قس��مت انتهایي 
مضاعف ش��ده به صورت تكرار معك��وس، را دریافت مي کند 
و س��لول دیگر کروم��وزوم با حذف انتهای��ي را مي گیرد. از آن 
جای��ي که این کروموزوم ها فاقد تلومر هس��تند، در طي همانند 
س��ازي بعدي در س��یكل س��لولي، مجددا الحاق کروماتید هاي 
 خواه��ري ص��ورت گرفت��ه و چرخ��ه BFB ادام��ه مي یاب��د،

 )26،13(، شكل )4(.

بيماري هاي ناشي از اختالالت تلومري
تلومرها با بس��یاري از بیماري هاي ارثي یا اکتسابي انسان در 
ارتباط هستند. تلومرها و تلومراز از ژنوم در برابر خطرات ناشي 
از مشكل انتهاي همانند سازي محافظت مي کنند. همانطور که 
اش��اره ش��د پروتئین هاي کمپلكس Shelterin به توالي هاي 
تلومري متصل شده و به عنوان سیگنال هاي مولكولي عمل کرده 
تا ماشین ترمیم DNA، اشتباها تلومرها را به جاي شكست هاي 
دو رشته اي DNA شناسایي نكند. زماني که تلومرها بسیار کوتاه 
مي ش��وند، سیگنال ممانعت از تكثیر سلولي، پیري و آپوپتوز را 
ارس��ال مي کنند. اگر مكانیسم هاي حفاظتي مثل سرکوب کننده 
تومور TP53، غیر فعال باش��ند، تكثیر ادامه مي یابد و تلومرها 
بسیار کوتاه و غیرفعال مي شوند، همچنین اتصال انتها به انتهاي 
کروموزوم ها باعث ناپایداري آن ها مي شود، )27(، شكل)5(. از 
طرف دیگر اگر ژن تلومراز در سلول هاي سوماتیک فعال باقي 
بماند منجر به تكثیر نامحدود س��لول ها و بروز سرطان مي شود 
در نتیج��ه طول تلومر و فعالیت آنزی��م تلومراز مي توانند نقش 
مهم��ي در بروز بیماري ها داش��ته باش��ند. در ادامه به برخي از 

بیماري هاي مرتبط با تلومرها اشاره مي کنیم. 

سندرم هاي نارسايي مغز استخوان5
سندرم هاي مرتبط با نارسایي مغز استخوان یک گروه از 
اختالالت هس��تند که مي توانند به صورت ارثي یا اکتسابي 
ایجاد ش��وند. ای��ن بیماري ها ناش��ي از ناهنجاري هایي در 
س��لول هاي بنیادي هماتوپوئتیک هستند که مي توانند یک 
رده س��لولي یا همه  رده هاي سلولي را درگیر کنند. از انواع 
 Dyskeratosis congenita وراثتي این سندرم ها مي توان به
اش��اره کرد. این بیماري با س��ه مش��خصه همراه اس��ت: 
هیپرپیگمانتاس��یون پوست6، دیستروفي ناخن7و لوکوپالکیا 
دهان��ي8 و مي توان��د به فرم هاي وابس��ته ب��ه X مغلوب، 

اتوزومي غالب و اتوزومي مغلوب به ارث برسد.

1-unequalsisterchromatidexchange
2-Breakage-Fusion-Bridge(BFB)
3-Hotspot
4-Invertedduplications
5-BoneMarrowFailuresyndromes
6-skinhyperpigmentation
7-naildystrophy
8-Oralleukoplakia
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 )29،28( هش��ت ژن جه��ش یافت��ه در ای��ن بیم��اري 
 شناس��ایي ش��ده اند.  )37-30( ک��ه جه��ش در چهار ژن

 DKC1. TINF2. TERT و TR شایع ترین جهش هاي 
شناسایي ش��ده در افراد مبتال به این بیماري هستند. )38( 
بیماران مبتال به  فرم وابسته به X این بیماري داراي جهش 
در ژنDKC1  در بان��د Xq28 هس��تند که ژن کد کننده  
dyskenin است )یكي از پروتئین هاي کمپلكس تلومراز 

که در مسیر حفظ تلومر دخیل است(. )28(
 ،Dyskeratosis congenita ش��دیدتر  ان��واع  از 
مي توان به سندرم Hoyeraal-Hreidarsson و سندرم 
 ،Hoyeraal-Hreidarsson اشاره کرد. سندرم Revesz
با هیپوپالزي مخچه1، میكروسفالي2، تاخیر در رشد3، نقص 
ایمني4، عقب ماندگي رش��د داخل رحمي5 و نارسایي مغز 
استخوان قابل تشخیص است، )39( در حالي که مشخصات 
س��ندرم Revesz، رتینوپاتي اگزوداتی��و دو جانبه6، عقب 
ماندگي رش��د داخل رحمي، نارس��ایي مغز استخوان و ... 
اس��ت. )28( مطالعات نش��ان داده اند که این س��ندرم ها با 

کوتاه شدن بیش از حد تلومرها در ارتباط هستند. )40(

آنمي آپالستيك اكتسابي7
اکثر موارد آنمي آپالس��تیک اکتس��ابي در نتیجه تخریب 
سلول هاي خونساز توسط سیستم ایمني ایجاد مي شوند اما در 
درصدي از افراد مبتال به این بیماري کوتاه شدن طول تلومر 
مش��اهده ش��د. )41( با ادامه مطالعات مشخص شد که این 
بیماران داراي جهش هاي هتروزیگوت در ژن هاي کد کننده 

اجزاي تلومراز یعني TERT یا TERC هستند. )42،7(

فيبروز ريوي8
در مقایس��ه ب��ا Dyskeratosis congenita و آنمي 
آپالس��تیک که شیوع بس��یار پاییني دارند، فیبروز ریوي و 

اختالالت مربوط به آن بس��یار رایج اس��ت و داراي مرگ 
و میر س��االنه ح��دود 20000- 15 مي باش��د. )43( وجود 
 جهش قابل تشخیص تلومراز در افراد مبتال به این بیماري
 )15– 8% از موارد خانوادگي و 3-1% از موارد انفرادي(، 
فیبروز ریوي را ش��ایع ترین سندرم تظاهر کننده مرتبط با 
کوتاه شدن تلومر کرده است. )45،44( در موارد خانوادگي، 
این بیماري توارث اتوزومي غالب را نشان مي دهد که نفوذ 
آن وابسته به سن است.  سن شروع این بیماري معموال 50 
س��ال به باال است و شیوع آن در افراد باالي 75 سال 100 
برابر افراد زیر 35 است که نشان دهنده ارتباط نزدیک بروز 

این بیماري با پیري است. )43(
به طور کلي تحقیقات نش��ان داده اند که در خانواده هاي با 
توارث اتوزومي غالب با گذش��ت نسل ها، بیماري شدیدتر 
ش��ده و س��ن بروز آن نیز کاهش مي یابد که ای��ن در نتیجه 
افزای��ش س��ائیدگي تلومرها در طي نس��ل ها اس��ت و این 
موضوع نقش برجس��ته طول تلومره��ا و نه تنها جهش هاي 
 تلوم��راز را در تعیین ش��روع و ش��دت بیماري، مش��خص

 مي کند، )46(، شكل )6(.

بيماري هاي اسكلتي عضالني
تلوم��ر و تلوم��راز ب��ا بس��یاري از بیماري ه��ا از جمله 
بیماري هاي اس��كلتي عضالني مختلف در ارتباط هس��تند. 
بیماري هاي اسكلتي عضالني از شایع ترین اختالالت انساني 
هس��تند که تمام گروه هاي س��ني را در بر مي گیرند و اغلب 
باعث ناتواني، اختالل و معلولیت ش��ده و به شدت زندگي 
را تحت تاثیر قرار مي دهند. رایج ترین عالئم این بیماري ها 
عبارتند از: درد یا ناراحتي در استخوان ها، مفاصل، عضالت 
ی��ا بافت هاي مرتبط. در ادامه به نقش تلومرها و تلومراز در 
بروز  شایع ترین بیماري هاي عضالني اسكلتي مانند: آرتروز 

و پوکي استخوان مي پردازیم.

1-cerebellarhypoplasia,
2-microcephaly
3-developmentaldelay
4-immunodeficiency
5-intrauterinegrowthretardation
6-bilateralexudativeretinopathy
7-Acquiredaplasticanemia
8-PulmonaryFibrosis
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آرتروز
آرتروز شایع ترین بیماري عضالني اسكلتي مزمن است 
که یكي از علل عمده ناتواني مفصل در افراد مسن به شمار 
مي رود. وقوع این بیماري بین س��نین 30 تا 65 س��الگي از 
2 ت��ا 10 برابر افزایش پیدا مي کند و این روند تا پایان عمر 
ادامه دارد. مانند سایر بیماري هاي وابسته به سن، آرتروز با 
طول تلومر در لكوس��یت هاي خوني و همچنین سلول هاي 
غضروف��ي در ارتباط اس��ت به طوري که در س��لول هاي 
غضروف��ي اف��راد مبتال به ای��ن بیماري ط��ول تلومر 20 تا 
25% کوتاه تر از افراد س��الم است. ش��واهدي وجود دارد 
که نشان مي دهد کوتاه شدن تلومر در سلول هاي غضروفي 
ممكن اس��ت ناشي از آس��یب DNA به واسطه فرم هاي 
فعال اکس��یژن باشد. مشخص شده است که در سلول هاي 
غضروفي انس��ان، رادیكال هاي آزاد سبب القاي ناپایداري 

تلومري و در نتیجه ناکارآمدي آن مي شوند )47(.

پوكي استخوان
پوکي اس��تخوان یک بیماري اسكلتي است که با اختالل 
در ساختار میكروسكوپي و تراکم استخوان، ایجاد مي شود 
و خطر شكستگي استخوان را افزایش مي دهد. حفظ تراکم 
اس��تخوان به تعادل بین ساخت و انحالل بافت استخواني، 
وابس��ته اس��ت. کاهش تراکم مواد معدني مشخصه اصلي 
پوکي استخوان اس��ت. مطالعات نشان داده است که طول 
تلومرها در بیماران داراي پوکي استخوان به طور چشمگیري 
کوتاه تر اس��ت و این کاهش طول در لكوسیت ها با کاهش 
تراکم مواد معدني در اس��تخوان در ارتباط اس��ت. بنابراین 
طول تلومر به عنوان یک مارکر هش��دار دهنده براي پوکي 

استخوان پیشنهاد شده است )47(.

تلومر و ارتباط آن با بروز سرطان 
کوتاه ش��دن تلومر منجر به ناپایداري کروموزومي شده 
که در فقدان فرآیندهاي طبیعي پیري سلولي مي تواند سبب 
سرطان زایي شود. )48( مشاهدات بالیني در بیماران مبتال 

به س��ندرم هاي تلومري، نقش تلومرها در بروز سرطان را 
 ،DNA پ��ر رنگ تر کرده اند.  مانند دیگر اختالالت ترمیم
ناهنجاري هاي تلومري مس��تعد ابتال به سرطان هستند. اگر 
چه نرخ مرگ و میر وابس��ته به س��رطان در بیماران داراي 
سندرم هاي تلومري مشخص نیست اما تخمین زده مي شود 
که 10% افراد مبتال ب��ه Dyskeratosis congenita به 
سرطان نیز مبتال مي ش��وند. )49( همچنین مطالعات انجام 
شده بر روي سرطان هاي مثانه )50(، مري )52،51(، سر و 
گردن )53(، تخمدان )54( و کلیه )53( نشان داد که کوتاهي 
تلومر به طور چشمگیري با این سرطان ها در ارتباط است. 
از طرف دیگر حفظ تلومر به منظور تداوم رش��د تومورها 
و بی��ان تلومراز در 90% از س��لول هاي س��رطاني، بیانگر 
نقش کلیدي تلومر در پیش��رفت سرطان است به طوریكه 
بسیاري از محققین تلومراز را به عنوان مارکري پیش آگهي 
دهنده براي س��رطان مطرح کرده اند )56، 55(. در ادامه به 
منظور روش��ن تر کردن عملكرد تلومر در بروز سرطان ها 
به توضیحي در مورد ارتباط تلومر و س��رطان خون مزمن 

لنفوسیتي مي پردازیم.

سرطان خون مزمن لنفوسيتي1
 س��رطان خون مزمن لنفوس��یتي ش��ایع ترین س��رطان 
خون در میان بزرگس��االن اس��ت. )57( با بررسي بیماران 
در مراحل متفاوت از س��رطان خون مزمن لنفوسیتي، طول 
تلوم��ر به عنوان ی��ک فاکتور پیش آگه��ي دهنده، گزارش 
ش��ده اس��ت. ارتباط بین کوتاه ش��دن بیش از حد تلومر، 
ناکارآمدي تلومر و الحاق با پیش��رفت بیماري، اثبات شده 
اس��ت. میزان تلومرهاي کوتاه و همچنین الحاق در بیماري 
پیش��رفته افزایش پیدا مي کند، اما ای��ن اختالالت تلومري 
در زیر مجموعه اي از بیماراني که در مراحل اولیه هس��تند 
نیز دیده شده اس��ت که نشان دهنده این موضوع است که 
این اختالالت قبل از پیش��رفت بیماري نیز ایجاد مي شوند. 
مش��خص شده است که هر چه س��لولها به فرم تهاجمي تر 
 )58( .)4Kb باش��ند طول تلومر کوتاه تر اس��ت )ح��دود
همچنی��ن در مطالع��ه اي که اخیرا در مورد س��رطان خون 

1-chroniclymphocyticleukemia
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مزمن لنفوس��یتي انجام شده، جهش هاي سوماتیكي در ژن 
POT1  ک��ه کد کننده یكي از اجزاي مجموعه ش��لترین 
اس��ت، در سلول هاي س��رطاني شناسایي ش��د و مشاهده 
  POT1 ش��د که سلول هاي س��رطاني داراي جهش در ژن
ناهنجاري ه��اي تلومري و کروموزوم��ي فراواني دارند که 
گویاي نق��ش این جهش در کس��ب ویژگي هاي بدخیمي 

است. )59(

پتانسيل استفاده از ماركرهاي مرتبط با تلومر در 
تشخيص سرطان ها

مدت  ها است که تلومرها و تلومراز در مطالعات و تحقیقات 
در زمینه  س��رطان، بس��یار مورد توجه واقع ش��ده اند.  از آن 
جایي که تاثیر متقابل بین تلومرها و تلومراز نقش��ي ضروري 
 در پیش��رفت س��رطان ایف��ا مي  کند، محققان بر آن ش��دند تا
 اندازه گیري طول تلومرها را در تش��خیص انواع س��رطان  ها 
مورد ارزیابي قرار دهند. مطالعات ابتدایي در این زمینه گویاي 
کوتاه  تر بودن طول تلومر در سلول هاي سرطاني در مقایسه با 
سلول هاي نرمال بافت  هاي مجاور بود )60،61(. این در حالي 
است که استفاده از تكنیک هاي دقیق  تر به منظور اندازه  گیري 
طول تلومرها در بررس��ي هاي بعدي، پیچی��ده بودن فنوتیپ 
تلومرها را مش��خص کرد به طوري ک��ه تغییرات تلومري در 
سلول هاي پیش سرطاني1 و حتي نرمال نیز مشاهده شد )62( 
و ع��الوه بر این مطالعات نش��ان دادند که ط��ول تلومر هاي 
سلول  هاي سرطاني به طور قابل مالحظه اي در انواع سرطان ها 
و حتي در یک نوع س��رطان بسیار متفاوت است. بنابراین به 
نظر مي رس��د که استفاده از اندازه  گیري طول تلومر به تنهایي 
مارکر تش��خیصي مناس��بي براي سرطان نباش��د. با این حال 
اندازه  گیري طول تلومرها در بافت س��رطاني یا مایعات بدن 
مي  تواند به عنوان یک مارکر مولكولي براي ارزیابي خطر ابتال 

و یا پیش  بیني پاسخ به درمان به کار رود )63(.

كاربردهاي كلينيكي اندازه  گيري طول تلومرها 
همان  گونه که پیش از این نیز اشاره شد، مطالعات بسیاري 
ارتباط بین کوتاه شدن طول تلومر و بروز بیماري  هاي مختلف 
را نشان مي  دهد. بررسي ها حاکي از آن است که استرس هاي 
محیطي مي  تواند منجر به افزایش آسیب  هاي اکسیداتیو و در 
نتیجه کوتاهي زودرس تلومرها شود. سیگار کشیدن، چاقي 
و بیماري ه��اي التهابي همگي مي  توانند به افزایش س��رعت 
کوتاه ش��دن تلومرها کم��ک کنند )64،65(. ان��دازه  گیري 
طول تلومر به خصوص ان��دازه  گیري کوتاه  ترین تلومرها، 
یک ش��اخص مولكولي براي تعیین سالمت عمومي است. 
تحقیقات نش��ان داده است که  طول تلومرها )که معموال در 
گلبول  هاي س��فید اندازه  گیري مي  شود(، مي تواند به عنوان 
مارکر زیس��تي پیش آگهي دهنده و تش��خیصي موثر و مفید 
براي تعدادي از بیماري  هاي وابسته به سن به کار رود )66(. 
از جمله  بیماري  هاي وابس��ته به سن مي  توان به دیابت نوع 
2 و بیماري  هاي قلبي عروقي اش��اره ک��رد که کاهش طول 
تلومر در بس��یاري از افراد مبتال به این بیماري ها مش��اهده 
ش��ده است )70-67(. نكته  جالب توجه در رابطه با این دو 
بیماري این اس��ت که افرادي ک��ه به طور همزمان به دیابت 
و بیماري هاي قلبي عروقي مبتال هس��تند در مقایسه با افراد 
مبتال به یكي از این دو بیماري، کوتاه  ترین تلومرها را دارند 
)71(.  ع��الوه ب��ر این ارزش تش��خیصي اندازه گیري طول 
 تلومر در برخي از نارس��ایي هاي مغز استخوان مانند بیماري 

Dyskeratosis congenita نیز به اثبات رسیده است. 
نش��ان  بررس��ي ها  از  آم��ده  دس��ت  ب��ه  اطالع��ات 
مي ده��د ک��ه ان��دازه  گی��ري ط��ول تلوم��ر ب��ا کم��ک 
 روش ه��اي دقی��ق، اب��زار مهم��ي در تش��خیص بیم��اري 
Dyskeratosis congenita  است. این در حالي است که با 
 در نظر گرفتن سن بیماران، شدت بیماري را نیز مي  توان تشخیص

 داد )73، 72(.

1-Premalignant
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شكل شماره 1

شكل شماره 2

شكل شماره 1: مراحل روش CO-FISH: در این روش سلول  ها در حضور  5- برومو دئوکسی یوریدین رشد 
می  کنند. بعد از یک دور همانند  س��ازی، یكی از رش��ته ها )س��بز( دارای 5- برومو دئوکسی یوریدین است. متافاز در 
معرض Hoechst و نور UV رخ می  دهد که منجر به ایجاد شكاف  هایی در رشته  حاوی 5- برومو دئوکسی یوریدین 

می  شود. رشته  دارای شكاف سپس توسط یک اگزونوکلئاز تجزیه شده و با یک پروب تلومر هیبرید می  شود.

ش��كل ش��ماره 2: نمایش ش��ماتیک از ناهنجاری  های کروموزومی که انتهای کروموزوم و در نتیجه توالی تلومری 
انتهای��ی را درگیر می  کنند. )A( کروموزوم ناقص1  به همراه قطعه  انتهایی. )B( یک جفت کروموزوم ناقص به همراه 
یک قطعه مرکبC( . 2( یک جفت قطعه  انتهایی به همراه یک دی  سنتریک3 یا یک کروموزوم حلقوی. )D( کروموزوم 
ناقص فاقد هر دو انتها به همراه یک قطعه  مرکب. )E( کروموزوم ناقص فاقد هر دو انتها به همراه دو قطعه  انتهایی.

1-Incompletechromosome
2-compoundfragment
3-dicentric
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شكل شماره 3

شكل شماره 3: انواع اختالالت کروموزومی که در نتیجه ناکارآمدی تلومر ها مستقیما توالی های تلومری انتهایی را 
درگیر می کنند. )A( فقدان تلومر در یک کروماتید یا در یک کروموزوم. )B( مضاعف ش��دن تلومر در یک کروماتید 
یا یک کروموزوم. )C( مورد 1 نش��ان دهنده تجمع تلومری بین دو کروموزوم اس��ت در حالیكه مورد 2 کروموزومی 
حلقوی را نش��ان می دهد که در این حالت تلومرهای یک کروموزوم ناکارآمد ش��ده و تجمع پیدا می کنند اما به هم 
متصل نمی شوند. )D( اتصال های کروموزومی انتها به انتها یا تلومر به تلومر:  موارد 1، 2 و 3 به ترتیب نشان دهنده 
اتص��ال کروم��وزوم ه��ا از طرق بازوهای q  و p، از طریق بازوی q و از طریق بازوی p اس��ت. این در حالی اس��ت 
که مورد 4 نش��ان دهنده یک کروموزوم حلقوی دو س��انترومری اس��ت که در نتیجه اتصال دو انتهای یک کروموزوم 
دوسانترومری مانند مورد 3، ایجاد شده است. )E( اتصال تلومر به تلومر دو کروموزوم آکروسنتریک از طریق بازوهای 
q )م��ورد1( ی��ا بازوهای p )موردF( .)2( اتصال دو کروموزوم آکروس��نتریک از طریق سانترومرهایش��ان، این نوع از 
ناهنجاری ممكن است در نتیجه کوتاه شدن تلومری یا شكست کروموزومی درون توالی های ماهواره ای ایجاد شود 
و منجر به ش��كل گیری یک کروموزوم دوسانترومری شود. اگر چه کروموزوم حاصل معموال یک سانترومری به نظر 
م��ی آی��د. مورد بعدی مربوط به اتصال تلومر به تلومر یک کروموزوم اس��ت که منجر به ایجاد کروموزومی حلقوی با 
یک سیگنال تلومری می شود. )G( تبادالت تلومری بین کروماتید های خواهری که با استفاده از یک پروب تلومری 
یا دو پروب تلومری قابل تش��خیص اس��ت. )H( جا به جایی توالی های تلومری انتهایی که می تواند منجر به ایجاد 
کروموزوم گیرنده1 با یک س��یگنال تلومری بینابینی )مورد 1( یا چندین س��یگنال )مورد 2( باشد کروموزوم دهنده2 نیز 
می تواند س��یگنال تلومری ضعیفی داش��ته باشد یا فاقد سیگنال تلومری باشد. )I( تكثیر توالی تلومری انتهایی در یک 

)مورد 1( یا دو انتهای کروموزوم )مورد 2(. 

1-Recipient(R)chromosom
2-donor(D)chromosome
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شكل شماره 4

ش��كل ش��ماره 4: تصویری شماتیک از چرخه شكس��ت- اتصال- پل: این چرخه زمانی آغاز می شود که یک کروموزوم 
با توجه به شكس��ت کروموزومی یكی از تلومرهایش را از دس��ت می دهد. بعد از آن که شكست کروماتیدی رخ داد، انتهای 
کروموزومی غیر حفاظت ش��ده در معرض قرار گرفته و بعد از همانند س��ازی با کروماتید شكسته دیگر یا کروماتید خواهری 
خودش اتصال برقرار کرده و یک کروموزوم دوس��انترومری ایجاد می ش��ود. با توجه به وجود دو س��انترومر، کروماتیدهای 
اتصال یافته در طی آنافاز پلی را ایجاد می کنند که وقتی دو سانترومر به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند، می شكند. 
از آن جایی که شكس��ت معموال در محلی غیر از جایگاه اتصال دو کروماتید رخ می دهد، یک س��لول دختری کروموزومی با 
مضاعف شدگی در انتهایش دریافت می کند و سلول دختری دیگر کروموزومی با حذف در ناحیه انتهایی می گیرد که هر دو 

می توانند شروع کننده چرخه شكست- اتصال- پل، دیگری باشند مگر این که تلومری جدید به دست آورند.
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شكل شماره5

شكل شماره6

شكل شماره 5: پیامدهای فرسایش تلومر در سلول. تلومرها با هر تقسیم سلولی به طور اجتناب ناپذیری کوتاه می شوند و ساییدگی 
تلومر پیامد فیزیولوژیكی اجتناب ناپذیر پیری اس��ت. کوتاه ش��دن تلومر همچنین ممكن است در نتیجه درمان باشد. برای مثال کوتاه 
شدن تلومر بعد از پیوند مغز استخوان که در آن سلول های بنیادی خون ساز بسیار تكثیر شونده و سلول های پیش ساز، خون سازی 
را بازسازی می کنند، رخ می دهد. عوامل محیطی نیز ممكن است از دست دادن تلومر را تسریع بخشند. عالوه بر این ساییدگی تلومر 
ممكن است ژنتیكی باشد و ناتوانی ارثی برای طویل شدن تلومرها در نتیجه جهش در اجزای کمپلكس تلومراز وجود داشته باشد. وقتی 
تلومرها به طور شدیدی کوتاه می شوند، کروموزوم ها را به شكل نامناسبی محافظت می کنند یا حتی ممكن است انتهای بدون تلومر 
ایجاد ش��ود که در این حالت منجر به پیری س��لول یا آپوپتوز می ش��ود. اگر در سلول پیری رخ ندهد و سلول به تكثیر خود ادامه دهد 
)برای مثال در نتیجه غیر فعال شدن p53(، تلومرهای فاقد پوشش ممكن است باعث اتصال انتها به انتهای کروموزوم ها، راه اندازی 

چرخه شكست- اتصال- پل، آنیوپلوئیدی و جا به جایی کروموزومی، شوند.

شكل شماره 6: طول تلومر یک صفت ارثی منحصر به فرد است. در سندرم های اتوزومی غالب کوتاه شدن تلومر، عالوه 
بر یک الل جهش  یافته  TERT یا TR، کوتاه شدن تلومرها نیز در طی نسل ها به ارث می رسد. کوتاه شدن مداوم تلومرها 

منجر به anticipation فنوتیپ ها شده که در شكل با رنگ خاکستری پر رنگ تر نشان داده شده است.
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هدف
هدف از این تحقیق بررسي میزان شیوع کاندیدوري در 
بیماراني اس��ت که به دالیل مختلف از کاتتر فولي استفاده 
مي کنند. همچنین در این بررسي عالوه بر روش هاي معمول 
آزمایش��گاهي از روش هاي مولكوالر بیولوژي )PCR( که 
به تعیی��ن هویت دقیق و قطعي عوامل میكروارگانیس��مي 
کمک مي کند براي شناس��ایي عوامل مخمري جدا شده از 
نمونه ه��اي ادراري این دس��ته از بیماران اس��تفاده گردیده 

است.

مقدمه
در ط��ول دهه گذش��ته افزای��ش قابل توجه��ي در بروز 
پاتوژن ه��اي قارچ��ي فرصت طلب درگی��ر کننده مجاري 
ادراري دیده ش��ده است. گونه هاي کاندیدا پاتوژن ترین و 
ش��ایع ترین قارچ هاي مجاري ادراري و تناسلي مي باشند. 
افزایش ب��روز عفونت هاي قارچي مجاري ادراري بدوا در 
نتیجه افزایش جمعیت بیم��اران در معرض خطر به همراه 
افزایش استفاده از تكنولوژي هایي است که تهاجم قارچي 

مجاري ادراري را مستعد و تسهیل مي نمایند.
مج��اري ادراري در نتیجه: 1- فونژمي و انتش��ار خوني 

)فونگوري مي تواند تظاهري از بیماري سیستمیک قارچي 
باشد( و یا 2- عفونت باال رونده معموال در حضور انسداد 
ادراري )فونژمي ثانوي به پیلونفریت باال رونده( به عفونت 

قارچي مبتال مي گردند.)1(
گونه هاي کاندیدا از عوامل ش��ایع عفونت باال رونده در 
مجاري ادراري انس��داد یافته و کاتتریزه ش��ده به ویژه در 
بیماران دیابتیک مي باش��ند. بیماراني ک��ه براي انجام پیوند 
کلی��ه داروهاي س��رکوب کننده سیس��تم ایمن��ي دریافت 
مي کنن��د در معرض خطر براي عفونت هاي قارچي مهاجم 
توسط گونه هاي کاندیدا، آس��پرجیلوس و کریپتوکوکوس 

مي باشند.

اپيدميولوژي
میكروارگانیسم هاي کاندیدا غالبا به عنوان ساپروفیت در 
س��طوح خارجي ژنیتال یا اورترا وج��ود دارند، اگرچه به 
تع��داد قابل اندازه گیري در کمتر از 1% نمونه هاي ادراري 
تهیه ش��ده در ش��رایط اس��تریل )clean voided( یافت 
مي ش��وند. به طور کل��ي فراواني عفونت ه��اي کاندیدا در 
بیمارس��تان ها طي دهه گذشته 200 تا 300 درصد افزایش 
داشته است. در یک بیمارستان عمومي 5% کشت هاي ادرار 
ممكن اس��ت گونه هاي کاندیدا را در بر داش��ته باشد و در 

شناسايي مخمرهاي جدا شده از مجاري ادراري در 
PCR-RFLP بيماراني كه كاتتر ادراري دارند به روش
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محل انجام پژوهش: آزمایشگاه تشخیص طبي رسالت
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tertiary-care centers گونه ه��اي کاندیدا تقریبا %10 
ایزوله هاي ادراري را شامل مي شوند.

Platt et al. )2( در تحقی��ق روي عفونت هاي مجاري 
ادراري بیمارستاني در بیماراني که کاتتر مثانه داشتند به این 
نتیجه رس��یدند که 5 / 26 درصد عفونت ها توس��ط قارچ ها 
ایجاد ش��ده است. اکثر کش��ت هاي مثبت کم اهمیت بوده 
و مربوط به کلونیزاس��یون هس��تند تا این که نش��ان دهنده 
عفونت حقیقي باش��ند و کمت��ر از 10% کاندیدمي ها پیامد 
کاندیدوري هس��تند، ب��ا این وجود عفونت ه��اي مجاري 
ادراري کاندیدا به عنوان عفونت هاي مهم بیمارستاني خود 

را نشان داده اند. 

فاكتورهاي خطر
Gulers   و همكارانش )3( در س��ال 2006 فاکتورهاي 
خط��ر و گونه ه��اي کاندی��داي مس��بب کاندی��دوري در 
بیماران بس��تري در بیمارس��تان را به ص��ورت یک مطالعه 
مورد- ش��اهدي تحت بررس��ي ق��رار دادن��د. فاکتورهاي 
خطر براي کاندیدوري در جراحي ش��كم 4 برابر، درمان با 
کورتیكوس��تروئید و داروهاي سرکوبگر سیستم ایمني 4 / 1 
برابر، در کاتتریزاس��یون ادراري 12 برابر و در اس��تفاده از 
آنتي بیوتیک 6 برابر بوده اس��ت. ریس��ک کاندیدوري در 
بیماران دیابتیک 2 برابر بیش��تر از بیماران گروه کنترل بوده 
است. کاندیدا آلبیكانس با 62 / 68 درصد فراواني شایع ترین 
قارچ جدا شده در بیماران مبتال به کاندیدوري بوده است.

ميكروبيولوژي
تمام قارچ هایي که از ادرار بیماران بستري در بخش هاي 
مراقبت ویژه، مراقبت هاي ویژه نوزادان، س��وختگي، جدا 
ش��ده باش��د و نیز از هر بیماري که پیون��د عضو دریافت 
کرده باش��د بایس��تي در حد گون��ه شناس��ایي و گزارش 
ش��ود. گونه هاي کاندیدا از 1 ت��ا 9 درصد نمونه هاي ادرار 
بیماران بس��تري در  بیمارستان جدا مي ش��وند. این اتفاق 
در کش��ت هاي ادرار نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت 
ویژه غالبا نمایش دهنده وجود یک عفونت تهاجمي است 
و مي تواند گواه اولیه اي براي بروز کاندیدمي باش��د. ایزوله 
ادراري عموم��ا با هم��ان ایزوله اي که از خون و یا س��ایر 

نواحي بدن بیمار جدا مي ش��ود یكي اس��ت. در دستجات 
دیگر بیماران، ادرار محل مهمي براي کلونیزاسیون قارچي 
است که مي تواند ضرورت اتخاذ راهبردهاي پروفیالکسي 

و یا اقدامات اولیه درماني را گوشزد نماید )4(. 
اگر چه کاندیدا آلبیكانس ش��ایع ترین گونه جدا ش��ده 
از ادرار اس��ت، برعكس کاندیدیازیس دهاني، ازوفاگال و 
واژینال، گونه هاي غیرآلبیكانس از جنس کاندیدا مس��ئول 
تقریبا نیم��ي از ایزوله هاي ادراري هس��تند. گونه هاي غیر 
معمول که به خصوص در بیماران بس��تري در بیمارستان، 
اغل��ب در بیم��اران دیابتیک با کاتتره��اي ادراري طوالني 
مدت جدا مي ش��وند عبارتند از: کاندیدا گالبراتا که در 25 
ت��ا 35 درص��د عفونت ها دیده مي ش��ود و گونه هاي دیگر 
کاندیدا ش��امل کاندی��دا تروپیكالیس، کاندی��دا کروزي و 
کاندیدا گیلرموندي ک��ه در 8 تا 28 درصد عفونت ها جدا 
مي ش��وند. عفونت هاي مخلوط و ت��وام )mix( مربوط به 
حض��ور بیش از یک گون��ه کاندیدا نادر نیس��ت همچنین 

باکتریوري همزمان نیز ممكن است وجود داشته باشد.

جنبه هاي كلينيكي
ت��ا 50 درصد موارد کاندیدیازیس تهاجمي اثبات ش��ده 
در مطالع��ات بر روي نمونه هاي اتوپس��ي، در زمان حیات 
علي رغم انجام مكرر کشت خون، نتایج منفي نشان داده اند، 
اما اکثر آن ها در نمونه هاي دیگر که شامل نمونه هاي ادرار 

هم بوده است کشت هاي مثبت داشته اند )4(.
اکثر بیماران مبتال به کاندیدوري بدون عالمت هس��تند. 
بیماران��ي که کاتتر مثانه دارند اغلب اوقات به عوض ابتالء 
به عفونت، در حقیقت توس��ط گونه ه��اي کاندیدا کلونیزه 
هستند. بیماران کاندیدوریک بستري با عالیم سیستمیک یا 
اساسي معموال به صورت همزمان یک عامل جانشین براي 
عالی��م دارند. تظاهرات کلینیكي مربوط به عفونت کاندیدا 
به محل عفونت بس��تگي دارد. بیماران مبتال به سیس��تیت 
کاندیدایي عالیم و نش��انه هاي تحری��ک مثانه را دارند که 
ش��امل تكرر ادرار، س��وزش ادرار، احس��اس فوریت دفع 
ادرار، هماچوري و پیوري اس��ت. معاینات سیستوسكوپي 
patch هاي کمي برآمده، سفید مروارید وار )یا صدفي( و 
نرم را نشان مي دهد که شبیه رسوب شیر منعقد شده است و 
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نیز پرخوني )hyperemia( و التهاب مخاط مثانه به طور 
آش��كار دیده مي ش��ود. اکثر بیماران عالمت دار با سیستیت 
کاندیدایي کاتتریزه نش��ده اند.  عفون��ت باال رونده اگر چه 
نادر است ممكن است موجب پیلونفریت کاندیدا شود که 
با تب، لكوس��یتوز، لرز و احساس کشش در زاویه دنده اي 
 )costovertebral angle tenderness( مه��ره اي 
همراه اس��ت. اولتراسونوگرافي و CT Scan در تشخیص 
آبس��ه اینترارنال )داخل کلیوي( و پ��ري نفریک )پیرامون 
کلی��وي( مفید و کمک کننده اس��ت. اوروگرافي ترش��حي 
ممكن اس��ت توپ هاي قارچي موج��ود در اورتروپلویک 
)لگنچه- میزناي( را نش��ان ده��د که همراه یا بدون نكروز 

پاپیلري مي باشد.

تشخيص
جدا س��ازي گونه هاي کاندیدا از یک نمونه ادرار ممكن 
است نشان دهنده آلودگي، کلونیزاسیون و عفونت سطحي 
یا عمقي مجاري تحتاني یا فوقاني ادراري باش��د. آلودگي 
نمونه به ویژه در زنان با کلونیزاس��یون ولوواژینال ش��ایع 
اس��ت. معموال کلونیزاس��یون را مي توان به وس��یله تكرار 
کش��ت ادرار ب��ا توجه وی��ژه به تكنیک ه��اي جمع آوري 
مناس��ب برطرف کرد. در حقیقت دو بار جداس��ازي مثبت 
و پش��ت سرهم کاندیدا قبل از ش��روع درمان ضد قارچي 
امري اساسي است. افتراق عفونت از کلونیزاسیون مجاري 
ادراري اگ��ر در برخ��ي بیماران غیر ممكن نباش��د، ممكن 
است بي نهایت مشكل باشد. این مساله به ویژه در بیماران 
کاتتریزه ش��ده صدق مي کند و اغلب به تظاهرات کلینیكي 
همراه اتكا مي ش��ود. متاسفانه اش��كال کلینیكي اختصاصي 
نیس��تند و در بیم��اران با وضعیت بحران��ي در بخش هاي 
مراقب��ت وی��ژه، ت��ب و لكوس��یتوز ممكن اس��ت علل و 
منابع متعدد دیگري داش��ته باش��ند. افتراق دادن عفونت از 
کلونیزاس��یون در حضور پیوري کار س��اده اي نیست. اکثر 
بیماران با کاندی��دوري قابل مالحظه پیوري دارند اگر چه 
تفسیر پیوري در حضور یک کاتتر مشكل است زیرا ممكن 
است تحریک مكانیكي مخاط مثانه خود علت پیوري پدید 
آمده باش��د. ش��مارش کلني ادرار در جدا کردن عفونت از 
کلونیزاسیون ارزش محدودي دارد اما فقط در غیاب کاتتر 

فولي مي تواند ارزشمند باشد.  گاهي اوقات در بیماراني که 
کاتتریزه نیستند، حضور صرف گونه هاي کاندیدا  در ادرار 
بدون توجه به تعداد، به عنوان عفونت واقعي تلقي مي شود. 
برعكس، Kozinn و همكاران )5( نشان دادند که شمارش 
بیش از 10000 تا 15000 کلني در هر میلي لیتر با عفونت 
رابطه دارد، اگرچه تنها اقلیتي از بیماران با ش��مارش کلني 
ب��اال عفونت حقیقي دارند، این ب��راي یک بیمار با بیماري 
تهاجمي کلیه، لگنچه کلیه یا مثانه که ش��مارش کلني پایین 
داشته باشد کمیاب و نادر است. کاندیدیازیس رنال بندرت 
با کلني کانت کمتر یا مس��اوي 1000 عدد در هر میلي لیتر 
گزارش ش��ده است. بنابراین همپوشاني قابل توجهي واقع 
مي ش��ود و کش��ت ها تعیین کننده نهایي در تصمیم گیري 
درماني نمي باش��ند. به طور مشابه از کشت هاي ادرار منفي 
نمي توان براي رد کردن کاندیدیازیس رنال اس��تفاده کرد. 
 CFU / ml 104 کاندیدوري یا کلني کانت بیشتر یا برابر با
به همراهي فاکتورهاي خط��ر زمینه را براي کاندیدیازیس 

تهاجمي در بیماران وخیم الحال مساعد مي کنند.  
بعد از آن که کاندیدوري به عنوان عفونت ش��ناخته شد 
چالش پیش روي پزش��ک لوکالیزه ک��ردن منبع عفونت یا 
محدود کردن سطح آناتومیک عفونت است. لوکالیزه کردن 
در مدیریت کاندیدوري بس��یار مهم و حیاتي اس��ت. براي 
افت��راق دادن تهاجم کاندیدا به کلیه ه��ا از عفونت مجاري 
تحتان��ي که فراوانتر اس��ت تس��ت مفیدي وج��ود ندارد، 
تنه��ا یافته اختصاصي یا پاتوگنومونی��ک در کاندیدیازیس 
رنال نش��ان دادن هایفا یا س��ودوهایفي کاندیدا اس��ت که 
در یک س��یلندر هیالن یا گرانوالر گیر افتاده و در رس��وب 
ادرار)میكروس��كوپي( دیده مي ش��ود. متاس��فانه این یک 
یافته نادر اس��ت و همانند کش��ت، مرفول��وژي قارچي در 
میكروس��كوپي و پیوري ارزش کم��ي در عفونت لوکالیزه 
دارند. ش��واهد و م��دارك غیر اختصاصي و غیرمس��تقیم 
عفون��ت مجاري فوقاني به وس��یله کاهش عملكرد کلیوي 
و یافته ه��اي رادیوگرافی��ک در اس��كن هاي توموگراف��ي 

کامپیوتري و اولتراسونوگرافي پیشنهاد مي شود.
آزمایش هاي س��رولوژیک به عنوان مثال آزمایش »انوالز 
کاندیدا« براي نش��ان دادن تهاجم پارانش��یمال غیرحساس 
مي باشند. یک شست وشوي پنج روزه با محلول آمفوتریسین 
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B ممكن اس��ت در ثابت کردن منبع کاندیدوري موثر باش��د 
و کاندیدوري پایدار بعد از شست وش��وي مثانه نشان دهنده 
عفونت قارچي با منشاء قسمت فوقاني مثانه است. این مساله 
نیاز به جس��تجوي بیشتر را تاکید مي کند و ظن کاندیدیازیس 
رنال را تقویت مي نماید. متاس��فانه طبیعت طوالني و خس��ته 
کننده تس��ت شست وشو با محلول آمفوتریسین B استفاده از 
آن را در یک بیمار تب دار و ش��دیدا ناخوش با کاندیدوري 
منتفي مي سازد. یک تست سه ساعته سریع شست وشوي مثانه 
 200μg/ ml در غلظت B با استفاده از محلول آمفوتریسین
بر اس��اس مطالعات in vitro توصیه شده است اما باید در 

بیماران نیز تاثیر آن نشان داده شود.

سابقه پژوهش در ايران
 س��ابقه انجام این مطالعه در ایران بسیار محدود و با توجه 
به روش هاي آزمایشگاهي به کار گرفته شده )علي الخصوص

PCR ( منحصر به فرد است. 
فك��ور و هم��كاران )6( در بررس��ي کاندی��دوري در بین 
بیماران دیابتي در ش��هر زنجان که در سال 1380 انجام شده 
است شیوع کاندیدوري در بیماران دیابتي را 65 / 13 درصد و 

در بین افراد غیردیابتي 9 / 4 درصد گزارش کرده اند. 
پاك شیر و همكاران در مقاله اي که در سال 1383 در مجله 
تحقیقات پزش��كي چاپ کردند )7( روي 101 بیمار بستري 
داراي کاتت��ر فول��ي که در بیمارس��تان دکتر ش��ریعتي تهران 
بس��تري بودند در 12 مورد )9 / 11 درصد( فونگوري به علت 
کاندیدا را نش��ان دادند. در این مطالعه ادرار همه بیماراني که 
دست کم س��ه روز متوالي از کاتتر فولي استفاده کرده بودند 
مورد آزمایش قرار گرفتند. کاندیدا آلبیكانس 75 / 82 درصد و 
کاندی��دا گالبراتا 8 / 13 درصد و کریپتوکوکوس الرنتي 45 / 3 

درصد ایزوله ها را تشكیل داده اند. 
ج��زء پناه��ي و هم��كاران )8( در س��ال 1390 فراوان��ي 
کاندیدوري را در بین بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستان هاي 
کرمان مورد بررس��ي قرار دادن��د و در مجموع در 29 نفر از 
110 بیمار تحت بررس��ي خود یعن��ي در 4 / 26 درصد موارد 
کاندیدوري را نشان دادند. بیشترین گونه جدا شده در تحقیق 

آنان کاندیدا آلبیكانس با فراواني 3 / 34 درصد بوده است.
در مطالعه حاضر، براي شناس��ایي مخمرها از تس��ت هاي 

معمول آزمایشگاهي مانند آزمون ایجاد لوله زایا در سرم تازه 
انس��ان، آزمون اوره آز، آزمون ایجاد کالمیدوسپور درمحیط 
کورن میل آگار و بررس��ي خصوصیات کلني در محیط کروم 
آگار کاندیدا اس��تفاده ش��د و به منظ��ور تعیین هویت قطعي 
ایزوله ه��ا  در س��طح گون��ه اي از بین روش ه��اي مولكوالر 

بیولوژي از آزمون PCR و PCR-RFLP استفاده گردید.

مواد و روش ها
جامعه مورد بررس��ي: شامل بیماران بستري در بخش هاي 
مختلف مرکز پزش��كي شهداء تجریش بوده است که به علل 
مختل��ف داراي س��وند ادراري ب��وده و حداق��ل 10 روز از 

سوند گذاري آن ها گذشته بوده است.

آزمايش مستقيم ميكروسكوپي و كشت ادرار از نظر مخمرها
ب��راي ای��ن منظور نمون��ه ادرار یک تا دو س��اعت پس از 
جمع آوري آزمایش شده  و در غیر اینصورت تا زمان انجام 
آزمایش در یخچال 4 درجه س��انتیگراد  نگهداري مي ش��ده 

است.
حجم مش��خصي از ادرار )10 میلي لیتر( با دور 1500 و به 
مدت 10 دقیقه س��انتریفوژ گردیده، ته نش��ین در حجم 1 / 0 
الي 25 / 0 میلي لیتر س��رم فیزیولوژي اس��تریل سوسپانسیون 
ش��ده سپس الم مستقیم میكروس��كوپي تهیه و کشت  نیز از 
رس��وب انجام مي گردید. کش��ت به کمک ل��وپ در محیط 
سابورودکستروزآگار حاوي کلرامفنیكل انجام گردیده است. 
)50 ی��ا 100 میكرولیتر از رس��وب ادرار را مي توان کش��ت 
داد ت��ا کلني کانت دقیق تري به عم��ل آید(. بیش از 30000 
س��لول مخمري در هر میلي لیتر نشان دهنده عفونت ادراري 
اس��ت )البته در مورد نمونه هایي که توسط سوند گرفته نشده 

باشند(.
دماي انكوباسیون: کشت ها در دو سري 25 الي 30 درجه 

و 37 درجه سانتي گراد نگهداري شدند.
آزمایش کش��ت ها: آزمایش و بررس��ي کش��ت ها روزانه 
انجام ش��ده و عدم رش��د بعد از 3 هفته به عنوان نتایج منفي 
گزارش ش��دند. کشت مثبت ممكن اس��ت نشان دهنده یک 
عفونت مجاري تناسلي ادراري موضعي و یا در بعضي موارد 

نشان دهنده انتشار گسترده عفونت باشد.



57
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1392- شماره 22

ذخیره نمودن مخمرهاي جدا شده: به منظور نگهداري 
سویه هاي مخمري براي انجام آزمایش هاي تكمیلي بعدي 
و نی��ز آزمون هاي مولكوالر بیول��وژي نمونه هاي مخمري 
جدا شده در گلیسیرین 20% در فریزر با برودت 20 درجه 

زیر صفر نگهداري شدند.
آزمایش هاي اولیه ب��راي تعیین هویت مخمرها: ابتدا با 
استفاده از آزمایش هاي مرفولوژیكي گونه هاي کاندیدا مورد 
شناسایي اولیه  قرار گرفتند. این آزمایش ها شامل:1- شكل 
ظاه��ري و رنگ کلني در محیط کش��ت جداس��ازي اولیه 
)SDA( و همچنین محیط کروم آگار کاندیدا بوده اس��ت.  
2- تولید هایفي یا س��ودوهایفي و کالمیدوسپور در محیط  
CMA+TW80  )تقریبا 60 درص��د ایزوله هاي کلینیكي 
کاندیدا آلبیكانس در این محیط، کالمیدوسپور تولید مي کنند( 
و 3- توانایي تولید لوله زایا در س��رم تازه انس��ان )95-97 
درص��د ایزوله هاي کلینیك��ي کاندیدا آلبیكان��س و کاندیدا 

دابلینیسیس در این شرایط  لوله زایا  ایجاد مي کنند(.
در محی��ط ک��روم آگار کاندی��دا گونه ه��اي آلبیكانس، 
تروپیكالی��س و کروزي،  قابل شناس��ایي بوده و گونه هاي 
گالبراتا، کفیر، پاراپسیلوزیس وگیلرموندي نیز تا حدودي 

قابل شناسایي هستند.
بع��د از انج��ام تس��ت هاي مرفولوژیك��ي ف��وق الذکر، 
ایزوله هاي مخمري را در ش��رایط مناس��ب  )گلیسرین 20 
درصد( نگه��داري کرده و پس از جم��ع آوري نهایي،  با 
اس��تفاده از روش PCR اقدام به شناسایي و تعیین هویت 

دقیق بر اساس DNA ژنومي گردید.

PCR-RFLP تعيين هويت مخمرهاي جدا شده با روش
 ITSI-5.8srDNA-IT52  براي این منظور با تقویت ناحیه
از مجموع��ه ژني RNA ریبوزوم��ي گونه هاي کاندیدا به 

تفكیک تعیین هویت گردیدند. 
آزمایش PCR  به شرح زیر انجام گردید:

ابتدا عمل اس��تخراج DNA  از س��لول هاي مخمري با 
استفاده از روش جوشاندن )Boiling( انجام شده و سپس 
 )template( از اسید نوکلئیک استخراج شده به عنوان الگو
 PCR و به کمک پرایمرهاي یونیورس��ال قارچي آزمایش
انج��ام گردی��د. محص��ول PCR در ژل آگارز یک و نیم 

درصد الكتروفورز ش��ده و بعد از مشاهده باندهاي مربوط 
براي آنالیز بیشتر به وسیله آنزیم هاي محدود االثر آزمایش 
PCR-RFLP انج��ام گردید و گونه هاي ش��ایع کاندیدا 
از قبی��ل کاندیدا آلبیكانس، کاندیدا دابلینینس��یس، کاندیدا 
گالبرات��ا، کاندی��دا تروپیكالیس، کاندیدا پاراپس��یلوزیس، 
کاندیدا کروزئي و کاندیدا گیلرموندي بدین وس��یله مورد 

بررسي قرار گرفتند.
 

جوشانیدن مخمرها درون لوله هاي اپندورف

آزمايش هاي مولكولي
 انتخاب پرایمرها و DNA هدف

بر اس��اس مطالعات قبلي انجام ش��ده راجع به رشته هاي 
مختلف DNA در میكروارگانیسم هاي مختلف، ژن مسئول 
کد ک��ردن RNA ریبوزومي )rDNA ی��اrRNA ( قطعه 
مناسبي براي اهداف شناسایي و طبقه بندي قارچ ها و از جمله 
مخمرها مي باشد. با توجه به تجربیات و آزمایش هاي انجام 
گرفته قبلي توسط میر هندي )9(  براي شناسایي شش گونه 
مهم کلینیكي با استفاده از روش PCR در این مطالعه نیز از 
پرایمرهاي ITSI به عنوان پرایمر رفت و از پرایمرITS4 به 
عنوان پرایمر برگشت استفاده گردید. توالي پرایمرهاي فوق 

به شرح زیر مي باشند:
ITSI:5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3'
ITS4:5'–TCCTCCGCTTATTGATATGC-3'

 DNA استخراج
مطاب��ق روش قب��ال توصی��ف ش��ده، )9( ی��ک ل��وپ 
باکتریول��وژي )حدود 10 میلي متر مكع��ب( از کلني هاي 
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تازه برداش��ته و به لوله هاي اپندرف یک و نیم میلي لیتري 
محتوي 100 میكرولیتر آب مقطر اس��تریل افزوده و بعد از 
مخلوط ک��ردن به مدت 20 دقیقه در بن ماري جوش قرار 
داده و س��پس با سرعت 10000 دور در دقیقه به مدت 10 
دقیقه س��انتریفیوژ شدند. فاز رویي حاوي DNA محلول 

مي باشد که از آن به عنوان DNA الگو استفاده گردید.
آزمای��ش PCR: ب��راي انجام آزمای��ش PCR  مواد با 
غلظت هاي ذکر ش��ده در زیر براي یک واکنش 25 میكرو 
لیتري اس��تفاده گردید: بافر PCR: 5 / 2 میكرولیتر، کلرور 
منیزی��م: 75 / 0 میكرولیت��ر، پرایمره��اي رف��ت )ITSI( و 
برگش��ت )ITS4(: هرکدام با غلظت 10 پیكومول، 4 نوع 
نوکلئوتی��د )dNTPs( با غلظ��ت 20 میكروموالر، آنزیم 
Taq DNA polymerase: 25 / 1 واح��د، DNA الگو: 
2 میكرولیتر، آب مقطر: حجم الزم تا رسیدن به حجم کلي 

25 میكرولیتر.
برنام��ه اجرا ش��ده ب��راي  PCR عبارت ب��ود از: براي 
دناتوراس��یون اولیه: حرارت 95 درجه سانتي گراد به مدت 
7 دقیقه، یک سیكل، حرارت هاي 94 درجه سانتي گراد به 
م��دت 30 ثانیه، 56 درجه س��انتي گراد به مدت 1 دقیقه و 
72 درجه س��انتي گراد به مدت 45 ثانیه جمعا 25 سیكل، 
و باالخره براي تكثیر نهایي: دماي 72 درجه س��انتي گراد 
به مدت 7 دقیقه: یک سیكل. براي انجام PCR از دستگاه 
ترموس��ایكلر Corbett س��اخت کشور اس��ترالیا استفاده 

گردید.
الكتروفورز: براي تفكیک قطعات DNA تكثیر ش��ده، 
آگاه��ي از اندازه محصول PCR  و رن��گ آمیزي و قابل 
روئیت کردن آن ها، هرکدام از محصوالت PCR روي ژل 
آگارز )اینویت��روژن، آمریكا( یک و نیم درصد الكتروفورز 
گردید. بافر TBE )تریس 09 / 0 موالر، اسید بوریک 09 / 0 
موالر، EDTA 2 میلي موالر، pH:8.3( براي س��اختن 
ژل و نیز پر کردن تانک الكتروفورز استفاده گردید. نمونه ها 
به کمک جریان الكتریس��یته مستقیم با ولتاژ 5 الي 10 ولت 
به ازاي هر س��انتي متر طول ژل )بی��ن 80 الي 100 ولت( 
الكتروفورز گردیده و س��پس با رن��گ اتیدیوم بروماید به 
غلظ��ت 5 / 0 میكرو گرم در میلي لیتر رنگ آمیزي ش��دند. 
سپس با طول موج 312 نانو متر با استفاده از دستگاه ترانس 

ایلومیناتور مشاهده و با کمک دستگاه Gel doc به طریقه 
دیجیتال عكس برداري انجام گرفت.

 PCR-RFLP  آزمايش
محص��والت PCR  با اس��تفاده از آنزیم مح��دود االثر 
MspI مورد هضم آنزیمي ق��رار گرفتند. براي این منظور 
از آنزیم MspI ساخت کارخانه فرمنتاس محصول کشور 
لیتواني اس��تفاده گردید. براي ه��ر واکنش 15 میكرولیتري 
مق��دار یک و نیم میكرولیتر از باف��ر اختصاصي آنزیم، نیم 
میكرولیتر آنزیم، 3 میكرولیتر آب مقطر و 10 میكرولیتر از 
محصول PCR استفاده گردید. بعد از مخلوط کردن، آن ها 
را به مدت 2 س��اعت در انكوبات��ور 37 درجه قرار داده و 
بعد از آن محصول RFLP را با استفاده از ژل آگارز 8 / %1 
و ب��ا ولت��اژ 90 ولت به مدت 45 دقیق��ه الكتروفورز کرده 
و بع��د از رنگ آمیزي ژل با اتیدی��وم بروماید )غلظت نیم 
میكروگرم در میلي لیتر( و به شرح گفته شده براي آزمایش 
PCR مشاهده و عكسبرداري انجام شد. گونه هاي مخمري 
با توج��ه به الگوي الكتروفورتیک حاصله )9( و با در نظر 
گرفتن اندازه هاي به دس��ت آمده از آنالیز سكانس ها مورد 

شناسایي قرار گرفتند.

نتايج
تعداد کل نمونه ها ش��امل 250 نمونه ادرار بوده است که 

در فاصله زماني 12 ماه فراهم شدند.
تعداد کل موارد کش��ت مثبت از نظر عوامل مخمري 41 

نمونه و شامل 43 ایزوله مختلف مخمري بوده است.

پروفای��ل PCR-RFLP، از س��مت چ��پ ب��ه ترتیب 
نمونه هاي ش��ماره 1 ال��ي 3 کاندیدا گالبرات��ا، نمونه هاي 
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ش��ماره 4 و 5 کاندیدا کروزئي، نمونه هاي ش��ماره 6 تا 8 
کاندیدا آلبیكانس مي باش��ند. اولین و آخرین ستون مربوط 

به خط کش ژني 100bp plus مي باشد.
جدول 1- فراواني مطلق و فراواني نسبي بیماران 

تحت مطالعه به تفكیك جنسي و میزان شیوع 
کاندیدوري در آن ها

مردانزنانگروه هاي مورد مطالعه
154 )1 / 62%(94  )9 / 37%(تعداد کل – )درصد(

18 )69 / 11 درصد(22 ) 4 / 23 درصد(شیوع کاندیدوري )تعداد / درصد(

به طور کلي میزان شیوع کاندیدوري در این مطالعه برابر 
4 / 16% به دست آمد.

س��ن و جنس دو نف��ر از بیماران مش��خص نبوده لذا 
از مطالع��ه ح��ذف گردیدن��د. بنابراین تع��داد باقیمانده 
که در محاس��بات آم��اري در نظر گرفته ش��دند عبارت 
بیمارم��ي باش��ند ک��ه ش��امل 94 زن و 154   از 248 
م��رد ب��وده اس��ت. دو م��ورد از نمونه ه��ا داراي نتیجه 
کش��ت مخل��وط )mix( بوده ان��د.  هر دو ای��ن موارد 
مرب��وط به زنان ب��وده و در ه��ردو کاندی��دا آلبیكانس 
ب��ه هم��راه کاندی��دا گالبراتا رش��د کرده اس��ت. میزان 
 ش��یوع کاندی��دوري در م��ردان 69 / 11% و در زن��ان

 4 / 23% مي باشد.
جدول 2 - فراواني مطلق و نسبي گونه هاي 

کاندیداي جدا شده از بیماران داراي کاتتر ادراري 

درصدفراوانيتعداد کلگونه هاي مخمري
9 / 41 %18کاندیدا آلبیكانس
2 / 30 %13کاندیدا گالبراتا

9 / 13%6کاندیدا تروپیكالیس
9 / 6 %3کاندیدا پاراپسیلوزیس

7 / 4%2کاندیدا کروزئي
3 / 2 %1جئوتریكوم

9 / 99%43جمع

جدول 3- فراواني کاندیدوري در مردان به تفكیك 
گونه هاي کاندیدا

درصد فراوانيگونه هاي مخمري
8 / 27%کاندیدا آلبیكانس

8 / 27%کاندیدا تروپیكالیس
2 / 22%کاندیدا گالبراتا

7 / 16%کاندیدا پاراپسیلوزیس
6 / 5%جئوتریكوم

جدول 4- فراواني کاندیدوري در زنان به تفكیك 
گونه هاي کاندیدا 

درصد فراوانيگونه هاي مخمري
50 %کاندیدا آلبیكانس
5 / 37%کاندیدا گالبراتا
3 / 8 %کاندیدا کروزئي

2 / 4%کاندیدا تروپیكالیس

بحث
در یک مطالعه منتش��ر نشده توس��ط مولفین که روي 4729 
نمونه رس��وب ادرار به منظور ش��یوع کاندی��دوري در بیماران 
س��رپایي انجام ش��ده اس��ت میزان ش��یوع کاندیدوري در این 
جامعه 47 / 3% به دس��ت آمد. در بررسي فكور و همكاران )6( 
ب��ر روي 226 نمونه که به عنوان گروه ش��اهد در مطالعه خود 
در نظر گرفته بودند نیز وف��ور کاندیدوري 9 / 4 درصد گزارش 
گردید. آنان ش��یوع کاندی��دوري در بین بیم��اران دیابتي را در 
مطالعه خود 65 / 13 درصد نش��ان دادند. در تحقیق حاضر میزان 
شیوع کاندیدوري در بیماران بستري که سوند ادراري داشته اند 
برابر 4 / 16 درصد به دس��ت آمده است. همان طور که ذکر شد 
جداس��ازي گونه هاي کاندیدا از یک نمونه ادرار ممكن اس��ت 
نش��ان دهنده آلودگي، کلونیزاسیون و عفونت سطحي یا عمقي 
مجاري تحتاني یا فوقاني ادراري باشد و آلودگي نمونه به ویژه 
در زنان با کلونیزاسیون ولوواژینال شایع است. اکثر بیماران مبتال 
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ب��ه کاندیدوري بدون عالمت هس��تند و بیماراني که کاتتر مثانه 
دارند اغلب اوقات به عوض ابتالء به عفونت، در حقیقت توسط 

گونه هاي کاندیدا کلونیزه شده اند. 
پاك ش��یر و همكاران )7( در 101 بیمار بستري داراي کاتتر 
فولي که در بیمارستان دکتر شریعتي تهران بستري بودند در 12 
مورد ) 11/9 %درصد( فونگوري به علت کاندیدا را نشان دادند. 
در این مطالعه ادرار همه بیماراني که دس��ت کم سه روز متوالي 
از کاتتر فولي استفاده کرده بودند مورد آزمایش قرار گرفتند. در 
مطالعه آن ها کاندیدا آلبیكانس 75 / 82 درصد و کاندیدا گالبراتا 
8 / 13 درص��د و کریپتوکوکوس الرنتي 45 / 3 درصد ایزوله ها را 
تش��كیل داده اند.  در بررس��ي که توس��ط ما انجام گردید میزان 
فونگوري 4 / 16 % بوده اس��ت که در بررس��ي روي 250 بیمار 
بس��تري در مرکز پزشكي شهدا به دس��ت آمده است و حداقل 

روزهاي بستري بیماران در بیمارستان 10 روز بوده است. 
در مطالع��ه حاضر ش��یوع کاندیدا آلبیكانس در این دس��ته از 
بیماران 9 / 41% به دس��ت آمده است و شیوع گونه هاي کاندیداي 
غیرآلبیكانسي بیشتر از مطالعه پاك شیر بوده است. همچنین در این 
مطالعه مشخص شد که پراکندگي گونه هاي کاندیداي غیرآلبیكانسي 
در مردان بیشتر از زنان مي باشد در صورتي که در زنان شایع ترین 

گونه کاندیداي جدا ش��ده را کاندیدا آلبیكانس )50%( تش��كیل 
مي دهد. در مردان 3 / 72% ایزوله هاي کاندیدایي را گونه هاي غیر 
آلبیكانس تشكیل داده اند.  در مطالعه فكور و همكاران )6( بر روي 
بیماران دیابتي ش��ایع ترین گونه کشت ش��ده از نمونه هاي ادرار 
را کاندی��دا گالبراتا با فراواني 5 / 62 درص��د و بعد از آن کاندیدا 
آلبیكانس 12 / 28 درصد و کاندیدا کروزي 25 / 6 درصد تش��كیل 
داده و در بیماران گروه شاهد فراوان ترین گونه کشت شده مربوط 
به کاندیدا آلبیكانس )54 / 54%(، کاندیدا گالبراتا )3 / 27%( و کاندیدا 
کروزي و کفایر هرکدام 09 / 9 درصد بوده اس��ت. در مطالعه جزء 
پناهي و همكاران )8( شایع ترین گونه جدا شده از بیماران بخش 
مراقبت ه��اي ویژه مربوط به کاندیدا آلبیكان��س با فراواني 3 / 34 
درصد بوده است. در تمامي این مطالعات از روش هاي مرسوم و 
 معمول فنوتیپیک براي شناسایي و تعیین هویت گونه هاي مخمري 

استفاده شده است. 
تشكر و قدرداني: نویس��ندگان مقال��ه مراتب سپاسگزاري و 
تش��كر خود را از خانم شیوا س��ادات شاه زیدي پرستار محترم 
واحد کنترل عفونت بیمارس��تاني مرکز پزش��كي ش��هدا که در 
جمع آوري و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه همكاري هاي موثري 

داشته  اند ابراز مي نمایند.  
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چكیده: در ابتدا تصور مي شد که انتقال ژن هاي مقاومتي 
در باکتري ها، عمدتا از طریق کونژوگاسیون و ترانسداکشن 
توسط پالسمیدها، فاژها و ترانسپوزون ها صورت مي گیرد، 
 Colli و Hall اما در س��ال 1995 دو دانشمند به نام هاي
مكانیس��م دیگري از انتقال ژن هاي مقاومتي را شناس��ایي 
کردند که توس��ط عناصري به نام اینتگرون انجام مي ش��د. 
اینتگرون ه��ا المنت ه��اي ژنتیك��ي متحرکي هس��تند که با 
قرارگیري در پالس��میدها، کروموزوم ها و ترانسپوزون ها، 
ژن هاي مقاومتي را در حالي که در داخل کاس��ت هاي ژني 
قرار دارند حمل و جا به جا مي کنند. انتقال افقي اینتگرون ها 
به عنوان موفق ترین راه انتشار ژن هاي مقاومتي و پیدایش 
گونه هایي با مقاومت چندگانه )MDR( مطرح مي باشد. با 
توج��ه به این که ژن هاي مقاومت بر روي اینتگرون ها قرار 
دارند و مي توانند از یک سویه به سویه دیگر منتقل شوند، 
لذا این امر اهمیت شناسایي این نوع از ژن هاي مقاومتي را 

ضروري مي نماید.  
کلمات کلیدي: اینتگرون، ژن هاي مقاومتي، کاست هاي ژني

مقدمه
 اینتگرون ه��ا به دو گ��روه اصلي ش��امل اینتگرون هاي 
مي ش��وند.  تقس��یم  اینتگرون ه��ا2  و س��وپر  مقاومت��ي1  
اینتگرون هاي مقاومت���ي اساسا کاست هاي ژن�ي که منجر 
به مقاومت علی�ه آنتي بیوتیک ها و دزانفكتان ها مي شود را 
حمل مي نمایند و مي توانند بر روي کروموزوم یا پالسمید 

قرار گیرند در حالي که س��وپر اینتگرون ها بر روي بازوي 
بلند کروموزوم قرار داش��ته و کاس��ت هاي ژن��ي با اعمال 

متفاوتي را حمل مي کنند.
از نظر س��اختاري تمامي اینتگرون ها از س��ه جزء اصلي 
ش��امل انتهاي '5 حفاظت ش��ده، انتهاي'3 حفاظت شده و 
یک ناحیه مرکزي متغیر بین ناحیه '3 و'5 تش��كیل شده اند.  
اجزاي ض��روري ناحیه '5 تمام اینتگرون ها ش��امل i( ژن 
اینتگ��راز )IntI( که س��ایت نوترکی��ب اختصاصي را کد 
مي کن��د. ii( س��ایت گیرن��ده attI که به وس��یله اینتگراز 
شناسایي مي شود و در مجاورت ژن IntI قرار گرفته است  
iii( توال��ي پروموتر ش��امل Pc و Pint که به ترتیب براي 
بیان ژن هاي موجود در کاس��ت ژني که در اینتگرون ادغام 

شده و بیان اینتگراز مي باشند )1( )شكل1(.

شكل1- ناحیه '5 حفاظت شده

ناحیه '3 اینتگرون ها واجد سه ساختار متفاوت است که 
در کالس هاي اینتگرون متفاوت مي باش��د. تا کنون بیش از 
9 کالس از اینتگرون ه��ا بر اس��اس تفاوت هاي موجود در 
ژن اینتگراز در باکتري هاي گرم منفي شناسایي شده است، 
ام��ا تنها 4 کالس اصلي در ارتباط ب��ا ایزوله هاي کلینیكي 

اينتگرون ها و نقش آن ها در بروز مقاومت آنتي بيوتيكي
 دكتر حبيب ضيغمي

استاديار باكتري شناسي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
زنجان، رئيس اداره امور آزمايشگاه هاي استان زنجان

zeighami@zums.ac.ir

 دكتر فخري حقي
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1-ResistanceIntegrons(RI)
2-SuperIntegrons(SI)
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مطرح مي باش��د. که اینتگرون ه��اي کالس I و متعاقب آن 
اینتگرون هاي کالس II به عنوان ش��ایع ترین کالس ها در 

بین ایزوله هاي کلینیكي مطرح مي باشند )2(. 

I اينتگرون هاي كالس
Hall  و Stokes  اولین بار توسط ،I اینتگرون هاي کالس

در سال 1989 کشف شدند )3( و بیش از40 ژن مقاومتي در 
ارتباط با مقاومت به آمینوگلیكوزیدها، بتاالکتام ها، کلرانفنیكل، 
ماکرولیدها، سولفانامیدها، ضد عفوني کننده ها و دزانفكتان ها را 
حمل مي نمایند )4(. این دسته از اینتگرون ها به طور گسترده اي 
در سویه هاي گرم منفي و به طور اندمیک در سویه هاي گرم 
مثبت شامل استافیلوکوکوس، کورینه باکتریوم، آئروکوکوس 
و بری��وي باکتریوم یافت مي ش��وند. از جمل��ه باکتري هاي 
گرم منفي مي توان به س��یتروباکتر، کمپیلوباکتر، بورخوردلیا، 
سراشیا، شیگال، سالمونال، آلكالیجنز، آئروموناس، اسینتوباکتر، 
کلبسیال، سودوموناس، اشریشیا و ویبریو  اشاره کرد. انتهاي 
'3 در اینتگرون هاي کالس I از 2384 جفت باز و از 5 جزء 
به قرار زیر تشكیل شده اس��ت: 1- ژن qacEΔ1 که براي 
مقاومت به ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتي و دزانفكتانت ها کد 
شده 2- ژن sul1 که براي مقاومت به سولفانامید کد  گذاري 
شده است orf 5-3، هیچ عملكرد شناخته شده اي نداشته اما 
برخي شباهت ها را به پرومایسین استیل ترانسفراز موجود در 
استرپتومایس��س آلبونییر1 نشان مي دهد، که این امر حاکي از 
این است که با مكانیسم استیل ترانسفراز منجر به مقاومت به 
آنتي بیوتیک پرومایسین مي گردد orf 6- 4 نیز براي پروتئین 
با عملكرد ناشناخته کد شده است و 5- ژن هاي tni که منجر 

به ترانسپوزیشن ناقص مي گردند )5(. )شكل 2(

                      
             

I شكل 2: ساختار اینتگرون کالس

II اينتگرون هاي كالس
متعاقب اینتگرون هاي کالس I، اینتگرون هاي کالس II شیوع 
باالیي را در ایزوله هاي بالیني در باکتري هاي گرم منفي نش��ان 
مي دهد. اسینتوباکتر، شیگال، سالمونال از جمله باکتري هاي گرم 
منفي هستند که واجد این دسته از اینتگرون ها مي باشند. انتهاي '3 
 )tni( شامل ژن هاي ترانسپوزیشن  II در اینتگرون هاي کالس
 orfs 9 مي باشد، همچنین حاوي )res( resolvase و ژن هاي
بوده که پروتئین هایي را با عملكرد ناش��ناخته کد مي کنند. این 
دسته از کالس ها در ترانسپوزون هاي Tn7 و ترانسپوزون هاي 
وابس��ته یافت شده است )6(.  کاست هاي ژني موجود در این 
دسته از کالس ها عمدتا در ارتباط با مقاومت هاي مختلف مثل 
استرپتومایسین، اسپكتینومایسین و تري متوپریم مي باشند. ژن 
اینتگراز در اینتگرون هاي کالس II در حدود 46% مش��ابه ژن 
اینتگراز در اینتگرون هاي کالس I مي باشد. یكي از مهم ترین 
تفاوت هایي که بین اینتگرازهاي اینتگرون کالس I و II مطرح 
مي باش��د این اس��ت که ژن اینتگ��راز در اینتگرون هاي کالس 
IntI2)II(، توس��ط کدون هاي پای��ان )TAA( زود متوقف 
ش��ده، در نتیجه منجر به غیر فعال ش��دن 178 اس��ید آمینه و 
متعاقب آن سنتز پروتئین مي شود، از این جهت ژن اینتگراز در 
اینتگرون هاي کالس II، در جا به جا کردن کاس��ت هاي ژني 
نسبت به اینتگرون هاي کالس I ناتوان تر مي باشند. اما جهش 
در کدون هاي پایان منجر به فعالیت دوباره اسیدهاي آمینه ذکر 
ش��ده و متعاقب آن فعالیت ژن اینتگراز نیز مي گردد )7(. البته 
اخیرا یک ژن اینتگراز فعال در این دس��ته از کالس ها توس��ط 
Marquez و همكارانش در س��ویه از اشریشیا کلي شناسایي 
ش��ده است، که محتوي دو کاس��ت ژني شامل dfrA بوده که 
مقاومت به تري متوپریم را کد مي کند و همچنین به عنوان یک 

لیپوپروتئین پپتیداز نیز مطرح مي باشد )8(. 

III اينتگرون هاي كالس
  Arakawaبراي اولین بار توسط III اینتگرون هاي کالس 
و همكارانش در س��ال 1996 در ژاپن شناس��ای�ي گردید. این 
دس��ته از ای�نتگرون ها به ندرت در نمون�ه هاي بالین�ي وج�ود 

1-Streptomycesalbonier
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دارند، ول�ي اخیرا در نمونه هاي کلینیك�ي نظی�ر س��ودوموناس 
آئروژینوزا، سراشیا مارسسنس، سودوموناس پوتیدا و کلبسیال 
پنومونیه در ژاپن، پرتغال و کانادا یافت شده است )9(. انتهاي '3 
در اینتگرون هاي کالس III مشابه اینتگرون هاي کالس I بوده 
و شامل 1- ژن orf 5. 6 -3 sul1 -2 qacEΔ1  مي باشند و 
تنها تفاوتشان در فقدان ژن هاي ترانسپوزیشن در اینتگرون هاي 
کالس III مي باش��د. در این دسته از کالس ها، چندین کاست 
ژني ش��امل bla Imp-1، کد کننده آنزیم هاي متالوبتاالکتاماز 
و aacA4، ک��د کنن��ده ژن مقاوم��ت ب��ه آمینوگلیكوزیده��ا 
)توبرامایس��ین(، وجود دارد )10(. که براي اولین بار از کش��ور 
ژاپن شناس��ایي شدند. کاس��ت aacA4 ابتدا در اینتگرون هاي 
کالس I یافت شد اما کاست ژني bla Imp-1 براي اولین بار 
در اینتگرون کالس III ش��ناخته شده است و امروزه به واسطه 
نوترکیبي گس��ترده اي که بین اینتگرون هاي کالس I و  III رخ 
داده است، این ژن در ای�نتگرون هاي کالس I نیز شناسای�ي شد 

و به ط�ور گسترده اي در جهان منتشرگردید )12،11(. 

سوپراينتگرون ها
واژه سوپراینتگرون اولین بار توسط  Mazel و همكارانش 
در سال 1998 نامگذاري گردید. در واقع اینتگرون هاي کالس 
IV همان س��وپر اینتگرون ها هس��تند که ب��راي اولین بار در 
کروموزوم کوچک ویبریو کلرا شناس��ایي ش��دند. سایز بازي 
ای��ن دس��ته از اینتگرون ها بزرگ و در ح��دود kb 126 بوده 
و حداق��ل حاوي 178 کاس��ت ژني مي باش��ند، که ت�عدادي 
از آن��ان در ارتب�اط با آم�ینوگلی�كوزی�د فسفوتران�س���فراز، 
توک�س��ین ه��ا، RNA متی�ل ترانسفراز و DNA گلیكوالز 
مي باشند. برخالف سه کالس از اینتگرون هاي شرح داده شده، 
کاست هاي ژني سوپر اینتگرون ها هیچ مقاومت آنتي بیوتیكي 
را کد نمي کنند بلكه بیش��تر در ارتب��اط با تكامل ژنومي مانند 
متابولیسم، تغییرات DNA و عملكردهاي انطباقي مي باشند. 
 CARB4 و dfrv1 اخیرا دو کاس��ت ژني مقاومتي ش��امل
در ارتب��اط ب��ا مقاومت هاي آنت��ي بیوتیك��ي در ویبریو کلرا 
شناس��ایي شده اس���ت، ول�ي سایر کاس����ت ها در ارتباط با 
م�قاوم�ت آنتي بیوتیك�ي مطرح نمي باش��ند. این اینتگرون ها 

با هی��چ کدام از المنت هاي متحرك ژنتیك��ي مرتبط نبوده در 
نتیجه قابلیت تحرك و جابه جایي ندارند. س��وپر اینتگرون ها 
محدود به خانواده ویبریوناسه نبوده بلكه در بین خانواده هاي 
Pseudomonadas و Xanthomonads نی��ز مط��رح 

مي باشند. همچنین در باکتري هایي نظیر
 Geobacter sulfurreducens، Listonella pelagia 
 Nitrosomonas europaea، Pseudomonas alcaligenes
 Pseudomonas mendocina، Pseudomonas stutzeri
 Shewanella putrefaciens، Treponema denticol
 Vibrio anguillarum، Vibrio cholera، Vibrio fischerii
Vibrio mimicus، Vibrio parahaemolyticus

  Xanthomonas campestris
نیز شناس��ایي شده اند.  اکثریت ارگانیسم هاي ذکر شده متعلق 
به خانواده بتا پروتئوباکتریا بوده که در نمونه هاي زیست محیطي 
مانند خاك، رس��وبات، بیوفیلم و به ط��ور کلي در غیرپاتوژن ها 
یافت مي ش��وند. در حال حاضر یک س��وپر اینتگرون واجد سه 
ویژگي مي باشد 1- کاست هاي مرتبط با سایت attc، را در ویبریو 
کل��را )VCRs )vibrio cholera repeat مي گوین��د. این تكرارها 
در س��ایر باکتري هاي واجد اینتگرون هاي کالس IV نیز به این 
ترتیب نامیده مي ش��وند. 2- به دلیل زیاد بودن تعداد کاست ها و 
دور بودن کاس��ت ها از پروموتر، عمدتا کاست هاي ژني موجود 
در این دسته از اینتگرون ها در ساختار خود واجد توالي پروموتر 
مجزا مي باش��ند. 3- کاست هاي SI در ویبریو کلرا، زیر گروهي 
از ژن هاي اینتگراز کالس I مي باش��ند که این امر حاکي از تشابه 
اینتگراز کالس I با س��وپر اینتگرون هاي ویبریو کلرا مي باش��د 

.)13-15(

كاست هاي ژني
کاست هاي ژني1 در ناحیه بین '3 و '5 اینتگرون ها به صورت 
تصادفي ادغام مي شوند. این کاست ها، عناصر ژني متحرکي 
هس��تند که شامل یک یا چند ژن مقاومت به آنتي بیوتیک ها 
را کد مي کنند و نیز یک توالي attc داشته که مكان نوترکیبي 
 اختصاص��ي اینتگراز اس��ت و به عنوان عناص��ر 59 بازي2

 نیز شناخته مي شوند. کاست هاي ژني فاقد توالي پروموتر در 

1-GeneCassettes
2-Element59bp
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ساختار خود مي باشند، در نتیجه بیان کاست هاي ژني وابسته 
به کاست هاي ژني موجود در ساختار اینتگرون ها مي باشد، 
چون اینتگرون ها واجد توالي هاي پروموتر هستند مي توانند 
ژن هاي موجود در کاس��ت هاي ژني را بی��ان کنند، بنابراین 
اینتگرون ها هم به عنوان وکتور بیان ژن و هم به عنوان یک 
سیس��تم کلونینگ طبیعي عمل مي کنند )16(. کاس��ت هاي 
ژني به دو حالت آزاد حلقوي ش��كل و ادغام شده در مكان 
attI اینتگرون مي توانند وجود داش��ته باشند، بنابراین همه 
اینتگرون ها الزاما حاوي کاست ژني نیستند. اما چنانچه کاست 
مزبور در آن ها ادغام ش��ود، در این حالت به عنوان قسمتي 
از اینتگرون محسوب خواهند شد. بیش از 130 کاست ژني 
مقاومتي متعاقب نوترکیبي بین توالي attI انتهاي '5 و توالي 
attc عنصر 59 بازي )59be( به درون اینتگرون ها مي توانند 
وارد شوند )17( )جدول شماره1(. کاست هاي ژني مقاومت به 

انواع آنتي بیوتیک ها شامل استرپتومایسین، اسپكتینومایسین، 
جنتامایس��ین و مقاومت به آنتي بیوتیک هاي جدیدتري مثل 
کارباپنم ها را مي توانند انتقال دهند. اخیرا ژن هاي مقاومت به 

آمینوگلیكوزیدها را نیز حمل  مي کنند.
 در نتیجه اس��تفاده از این آنتي بیوتیک ها بس��یار محدود 
ش��ده اس��ت )18(. در م�ورد مب���دا و ریش���ه پیدای�ش 
کاس���ت هاي ژن�ي اطالعاتي در دس��ترس نمي باشد، بنابر 
  mRNA یک فرضیه آن ها از نس��خه ب��رداري مع�كوس

منشاء گرفته اند. 
 در س��ال هاي اخی��ر کاس��ت هاي ژني ایزوله ش��ده از 
نمونه هاي محیطي،ORF  هایي با سایر عملكرد ها از جمله 
فسفوس��رین فس��فاتاز و متیل ترانس��فراز را نشان داده که 
این امر فراواني اینتگرون ها را در محیط زیس��ت نیز نشان 

مي دهد.

جدول شماره 1: كاست های ژنی موجود در اينتگرون ها
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1-CoreSite
2-InverseCoreSite
3-Site-SpecificRecombinase

ساختار كاست هاي ژني 
کاس��ت هاي ژني از کروموزوم منش��ا گرفت��ه و از یک 
چارچ��وب ب��از خواندن )ORF( و ی��ک عامل 59bp یا 
attc ک��ه به عنوان جایگاه ویژه نوترکیبي مطرح مي باش��د، 

تشكیل شده است. )شكل شماره 3(
                              

شكل شماره 3: ساختار یك کاست ژنی
در مرزهاي کاست هاي ژني نواحي مرکزي وجود داشته 
 GTTRRRY  که از یک س��كانس حفاظت شده شام�ل
 ) بیان�گ��ر عم��ل نوترکیب��ي اس��ت( ت�ش��كیل ش��ده اند.
  عناصر attc( 59be(، علیرغم این که واجد سایزهاي متفاوتي 
بین 141-57 جفت باز هستند، اما داراي یكسري خصوصیات 
  )CS(  1مشترك مي باشند. این عناصر واجد نواحي مرکزي
 ب��ا توال��ي GTTRRRY و نواح��ي مرک��زي معكوس2 
 )ICS( با توالي RYYYAAC مي باشند. تمام عناصر 59 
ب��ازي، داراي یک محور مرکزي متقارن در س��اختار خود 
ب��وده که در دو طرف این محور تقارن، دو س��ایت س��اده 
شناخته شده در سمت چپ و راست به ترتیب در ICS و 
CS وجود داشته که جهت قرار گیري سایت هاي ذکر شده 
در خالف جهت یكدیگر مي باش��د که این مساله منجر به 
ایجاد ساختارهاي سنجاق سري در المنت  59bp مي گردد 

)19(. )شكل شماره 4( 

59bp شكل شماره 4: ساختار یك المنت

گروه ه��اي  ب��ه  ان��دازه  اس��اس  ب��ر   59bpعناص��ر
متفاوت��ي طبق��ه بندي مي ش��وند که اولین و ب��زرگ ترین 
 گ��روه ش��امل 12 عض��و ب��وده ک��ه وابس��ته ب��ه ژن هاي  
aadA، aadB، CatB3، orfD و Iia( aacA( مي باشد. 
عوامل م�وجود در ای�ن ژن ها فقط در چند باز از هم متفاوت 
هستند )20(. این عناصر در تمامي کاست ها وجود داشته و 
وابس��ته به ژن درون هر دسته از کاست هاي ژني مي باشند، 

در نتیجه در مواردي در بین کاست ها متفاوت هستند.

سايت نوتركيب اختصاصي 3 
س��ایت نوترکی��ب اختصاص��ي بر اس��اس اس��ید آمینه و 
خصوصیات بیوشیمیایي به دو خانواده، شامل خانواده سریني 
و خانواده تیروزین تقس��یم مي ش��ود. این دو خانواده به طور 
جداگانه اي از یكدیگر تكامل یافته اند و از لحاظ س��اختار و 
توال��ي پروتئیني کامال از یكدیگر متمایز مي باش��ند، در نتیجه 
مكانیس��م هاي نوترکیب��ي در این دو خان��واده از هم متفاوت 
 )IntI( اس��ت. به عنوان مثال اینتگرون هاي کد کننده اینتگراز
توس��ط خانواده تیروزیني نوترکیبي خ��ود را انجام مي دهند. 
خانواده تیروزین یا خان��واده اینتگراز در تعدادي از فرآیند ها 
شامل ادغام، برداش��ت و بازآرایي مورد استفاده قرار گرفته و 
معموال از 400-300 اس��ید آمینه و از ی��ک ناحیه N ترمینال 
متغی��ر و ی��ک ناحیه کاتالیتیكي )C ترمینال( تش��كیل ش��ده 
اس��ت. همچنین واجد دو ناحیه کوچک حفاظت شده شامل 
"boxI و boxII )به ترتیب از 25 و 40 اس��ید آمینه( و س��ه 
 Tyr 312) و (His 277) H، (Arg 280) R ناحی��ه 
ناحی��ه  تنه��ا   Histidin ناحی��ه  ک��ه  مي باش��ند  نی��ز   )Y
حفاظت ش��ده اي اس��ت ک��ه در 95 درصد از ای��ن خانواده 
وج��ود دارد. ناحی��ه R و H-x-x-R و تت��راد Y بخ��ش 
 کاتالیتیك��ي )C ترمین��ال( این خانواده را س��نتز مي کنند، ناحیه
 Arginine( R( در ایج��اد ثبات و پایداري، نقش داش��ته و 
ناحی��ه  Histidin( H( ب��ه عنوان یک ب��از عمومي مطرح 
ب��وده که منج��ر به دریاف��ت پروتون پس از حمل��ه تیروزین 
مي گردد، همچنین ناحیه Tyrosine( Y( به واس��طه استریله 
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ک��ردن گروه هاي فس��فوریل منجر به ش��كافتن DNA  تک 
رشته اي در سایت هاي نوترکیبي attl و attc مي گردد. اخیرا 
یک ناحیه جدید ش��امل Lys171  نیز شناس��ایي ش��ده که 
به ش��دت حفاظت ش��ده بوده و منجر به انتقال یک مولكول 
 پروت��ون به ناحیه '5 هیدروکس��یل در طي واکنش ش��كافتن1
  مي شود. بهترین عضو این خانواده شامل اینتگراز فاژ المبدا 2
 ب��وده که منجر به ادغام3  و برداش��ت4 کاس��ت هاي ژني بین 
ژن��وم فاژ و کروموزوم باکتریایي مي گردد. از دیگر اعضاء این 
خان��واده مي ت��وان به پروتئین Cre از فاژ P1 اش��اره کرد که 
باع��ث نگهداري و حفاظت ژنوم ف��اژ در وضعیت لیزوژنیک 
مي ش��ود. همچنین مي توان ب��ه XerC / XerD ریكامبیناز که 
 Flp منجر به ایجاد دایمرهاي کروموزومي و پروتئین مخمري
که با معكوس کردن DNA در طول پروس��ه همانند س��ازي 
منجر به کنترل تعداد کپي نامبرها مي گردد نیز اشاره کرد )23-

.)20

)attI( Specific Site
اینتگرازهاي کالس IntI1( I( س��ه جای��گاه نوترکیبي 
ش��امل attI1، attc و Secondary Site را مي توان��د 
 Binding شناسایي کنند، که در هر سه این جایگاه ها یک
domain و یک Consensus Sequences وجود دارد. 
س��ایت attI در انتهاي ناحیه '5 حفاظت شده از اینتگرون 
قرار داشته و برخالف س��كانس هاي 59bp سكانس هاي 
attI خیلي متنوع مي باش��د. این س��ایت از ساختار مشابه 
توالي ه��اي مرکزي ش��امل R و L  ک��ه در جهت مخالف 
یكدیگر قرار دارند و از دو توالي تكراري مس��تقیم ش��امل 
DR1 و DR2 تش��كیل شده است که در باال دست ناحیه 
مرکزي قرارگرفته اس��ت )شكل ش��ماره5(. توالي تكراري 
مستقیم DR1 به عنوان سایت اتصالي مطرح بوده که براي 
عمل نوترکیبي ضروري مي باشد در حالي که توالي تكراري 
مستقیم DR2 براي عملكرد بهتر نوترکیبي مناسب بوده و 

به عنوان یک سایت ضروري مطرح نمي باشد )24(.

                                               

شكل شماره 5: ساختارattI در اینتگرون ها

بيان كاست هاي ژني
کاست هاي ژني شناخته شده به طور معمول فاقد توالي 
پروموتر مجزا در ساختار خود بوده در نتیجه بیانشان وابسته 
به بیان اینتگرون ها مي باش��ند. در ساختار یک اینتگرون در 
ناحیه '5 دو نوع پروموتر شامل پروموتر معمولي )PC = P1( و 
پروموتر اینتگراز )Pint( وجود دارد که به ترتیب منجر به 
بیان کاست هاي ژني و بیان ژن اینتگراز مي شوند. پروموتر 
PC در باال دس��ت ناحی��ه attI قرار گرفته اس��ت که در 
اینتگرون ه��اي کالس I چهار نوع از آن شناس��ایي ش��ده 
است. این چهار نوع از لحاظ قدرت بیان با هم متفاوت 
 )strong( PCs ، )weak( PCw  هستند و شامل

hybrid1)PCh1( وhybrid2)PCm2( مي باش��ند. ای��ن 
دسته از پروموترها بیست تاخوردگي داشته و از لحاظ استحكام 
بسیار از یكدیگر متفاوت مي باشند، همچنین اخیرا یک پروموتر 
ثانویه به نام P2 در اینتگرون هاي کالس I شناس��ایي شده که در 
بیان کاست هاي ژني نیز موثر مي باشد. این پروموتر در 119 جفت 
بازي پایین دس��ت پروموتر PC قرار دارد و متعاقب افزایش سه 
ب��از گوانی��ن )G( در بین ناحی��ه 10- و 35- ایجاد مي گردد، در 
نتیجه نوکلئوتیدهاي موجود در بی��ن این ناحیه از 14 نوکلئوتید 
ب��ه 17 نوکلئوتید افزایش مي یابد. این پروموتر زماني ش��روع به 
فعالیت مي کند که پروموتر PC به درس��تي فعالیت نكند در این 
مواقع مس��ئول 90% از کل فعالیت بیان کاست ها را بر عهده دارد 

)25،24،16(. )شكل شماره 6( 
             

 شكل شماره 6: پروموترهای موجود
I در اینتگرون های کالس 

1-Cleavage
2-LambdaPhageIntegrase
3-Integration
4-Excition
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تمام کاس��ت هاي ژني در یک جهت مش��ابه قرار دارند 
)گاهي مواقع کاس��ت هاي ژني در جه��ت مخالف اینتگره 
مي شوند ) و تماما در جهت intI مي باشند. در حدود کمتر 
از 10 ب��از در ناحیه '5 )در مرزهاي کاس��ت هاي ژني( به 
عنوان اولین کدون راه انداز ش��ناخته مي شود. رونویسي از 
ابتداي کاست آغاز شده و پایان آن در بخش المنت 59 بازي 
مي باشد. در انتهاي این عناصر توالي هاي تكراري معكوس 
وجود داش��ته که منجر به ایجاد ساختارهاي سنجاق سري 
مي شود. این س��اختارها به عنوان یک تضعیف کننده1  در 
رونویسي عمل کرده و منجر به توقف رونویسي در کاست 
ژني مي گردد، همچنین رونویسي از طریق ایجاد سیگنال و 
ایجاد برش در نوکلئوتیدهاي رونویسي شونده نیز مي تواند 
متوقف گردد. پس به طور کلي فاصله کاس��ت هاي ژني از 
پروموتر در سطح  بیان ژن موثر مي باشد، به طوري که هر 
چه کاست هاي ژني به ناحیه ي '3 نزدیک تر و از پروموتر 
دورتر باش��د کمتر بیان مي شوند. در بیشتر کاست هاي ژني 
ناحیه شروع ترجمه )TIR( شامل کدون آغاز )AUG( و 
توالي ش��این دالگو مي باشد. گاهي اوقات کاست هاي ژني 
فاقد ناحیه TIR مي باش��ند که در ای��ن مواقع ترجمه آنان 
وابسته به ترجمه ناحیه اي به نام SD( ORF11(  مي باشد. 
ای��ن ناحیه در نزدیكي س��ایت attI ق��رار دارد و در بیان 
کاست هاي ژني که فاقد ناحیه TIR هستند موثر مي باشند. 
اخیرا کاس��ت هاي ژني یافت ش��ده اس��ت که خود واجد 
یک پروموتر ضعیف بوده و بیانش��ان وابس��ته به پروموتر 
PC اینتگرون نمي باش��د که از آن جمله مي توان به خانواده 
 cmlA5 و cmlA4، cmlA2، cmlA1 ش��امل cmlA
اش��اره کرد که ژن مقاومت به آنت��ي بیوتیک کلرانفنیكل را 
حم��ل مي نمایند. کاس��ت هاي ژني واج��د ژن مقاومت به 
آمونیوم چهار ظرفیتي نیز حاوي یک پروموتر ضعیف براي 

بیان مي باشند )24(.

نوتركيبي كاست هاي ژني
ژن IntI ب��ه عنوان یک عض��و از خانواده اینتگراز روي 
ناحی��ه '5 ی��ک اینتگرون جاي دارد و به عن��وان کاتالیزور 
براي برش، خروج و اینتگره ش��دن کاس��ت هاي ژنوم در 

هن��گام نوترکیبي ضروري مي باش��د. ای��ن ژن پنج واکنش 
نوترکیب��ي مختل��ف را مي توان��د انجام دهد. س��ه واکنش 
 نوترکیبي مختلف بین س��ایت هاي نوترکیبي معمولي یعني
attI × attI × 59bp × 59bp , attI × 59bp 

م��ي توان��د رخ ده��د. دو واکن��ش نوترکیب��ي دیگر بین 
س��ایت هاي غیر اختصاص��ي ثانویه، بی��ن پنتانوکلئوتید )با 
) attI × GWTMW( attI  و ی��ک )GWTMW توال��ي
و ی��ا ب��ا GWTMW×59bp( 59bp(  مي تواند انجام 
ش��ود. موثرترین و کارآمدترین واکنش بین سایت attI و 
یک کاس��ت ژني مرتبط با 59bp ب��وده که منجر به ورود 
کاست و پس از آن واکنش بین 59bp × 59bp  که منجر 
  attI × attI  ب��ه خروج  کاس��ت و در آخر واکنش بی��ن
مطرح مي باشد. در بین دو واکنش نوترکیبي بین سایت هاي 
غیراختصاص��ي ثانویه، ابتدا 59bp و س��پس attI به طور 
کارآمد و موثرتر مي باش��د )26(. کاست هاي ژني به شكل 
اینتگ��ره در اینتگرون یا در محل غیر اختصاصي ثانویه و یا 
به ش��كل مولكول هاي آزاد حلقوي مي توانند وجود داشته 
باشند و هنگامي که که به شكل مولكول آزاد حلقوي هستند 
مي توانن��د از ی��ک مكان به مكان دیگ��ر حرکت کنند و از 
طریق نوترکیبي بین attI و عناصر 59bp مي توانند به طور 
اختصاصي در جایگاه  attI یک اینتگرون وارد شوند. تا به 
امروز، بیش از 100 آنزیم IntI شناسایي شده است که تنها 
حدود 10 درصد باکتري ها، ژن هاي کد کننده این آنزیم ها 
 را در خ��ود حمل مي کنند. از جمله این آنزیم ها مي توان به
 IntI1،IntI179E،IntI3،SonIntIA،NeuIntIA 
و VchIntIA اشاره کرد. هنوز به خوبي معلوم نشده است 
که چرا برخي از این آنزیم ها به آس��اني کاست هاي ژني را 
شناسایي مي کنند، در حالي که برخي دیگر به طور ضعیف 
بوده و یا اصال توانایي شناس��ایي کاست ها را ندارند. آنزیم 
IntI همچون سایر عضوهاي خانواده تیروزین ریكامبیناز 
از توپوایزوم��راز I براي شكس��تن، اس��یدهاي نوکلوئیک 
اس��تفاده مي کند. واکنش نوترکیبي بین سایت attI و رشته 
پایین از س��ایت attc انجام مي ش��ود. ابت��دا دو مونومر از 
آنزیم اینتگراز به هر مولكول DNA تک رش��ته اي متصل 
مي گردد، س��پس هر مونومر به واسطه ناحیه Y )تیروزین( 

1-attenuator
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خود به طور جداگانه اي دو رشته DNA را ب�دون صرف 
ATP برش مي ده�د، متع�اق�ب ایجاد ش��كافت، منجر به 
ای�جاد ه�یدروکس��یل آزاد در انتهاي '5 ش�ده و انته�اي '3 
با ای�ن�تگ�راز اتصال کواالنسي پیدا مي کند که این امر منجر 
به تولید یک فسفوتیروزین مي گردد. سپس رشته هاي بریده 
ش��ده با هم جابه جا مي ش��وند، بدین ص��ورت که انتهاي 
هیدروکس��یل آزاد در ناحیه '5 به انتهاي فسفوتیروزین در 
ناحیه '3 از رشته مخالف حمله مي کند که متعاقب آن منجر 
به تشكیل اتصاالت هالیدي مي گردد. این اتصاالت توسط 
آنزیم هاي سلولي نظیر Ruvc انجام مي شود و چهار شاخه 
بوده که تنها دو ش��اخه عمل نوترکیبي را انجام مي دهند و 
دو ش��اخه باقي مانده شكسته مي شوند. سپس DNA هاي 
تک رش��ته اي همانند س��ازي کرده و س��ه محصول تولید 
مي گردد که یكي از آنان حاوي کاست ادغام شده مي باشد 

)31-27(. ) شكل شماره 7(

شكل شماره 7: عمل نوترکیبی توسط ژن اینتگراز

ارتباط اينتگرون ها با آنزيم هاي بتاالكتاماز
تولی��د آنزیم ه��اي بتاالکتام��از یك��ي از مه��م تری��ن 
مكانیس��م هاي مقاومت به آنتي بیوتیک ه��اي بتاالکتام در 
باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت مي باش��د، که از طریق 
هیدرولیز هس��ته مرک��زي در آنتي بیوتیک ه��اي بتاالکتام 
باعث غیر فعال شدن آن ها مي گردند. این آنزیم ها از طریق 
ت�ران�س��پوزون ها و اینتگرون ها مي توانند از پالسمی�ده�ا 

ب�ه کروموزوم انتقال یابند، عكس این انتقال نادر مي باشد 
و به ندرت ژن هاي بتاالکتامازي از کروموزوم به پالسمید 
منتقل مي ش��وند. در خصوص بتاالکتامازها، کاس��ت هاي 
اینتگرون ب��ه طور عم��ده در س��ودوموناس آئروژینوزا، 
اس��ینتوباکتر بوماني و گونه هاي مختلف انتروباکتریاس��ه 
 B، A وجود داش��ته و حاوي آنزیم هاي بتاالکتاماز کالس
و D از طبق��ه بن��دي Ambler بوده ک��ه منجر به ظهور 
مقاومت به آنت��ي بیوتیک هاي بتاالکتام به طور گس��ترده 
مي ش��ود )32(. تنها 8 خانواده از آنزیم هاي بتاالکتاماز، تا 
کنون در ساختار اینتگرون هاي کالس I و III از مكان هاي 
جغرافیایي مختلف، جدا ش��ده است که شامل آنزیم هاي 
 VEB، GES، IBC، CTX-M، PSE، IMP، خانواده
VIM و OXA مي باش��د)جدول ش��ماره 5-3(. البته در 
این خصوص چندین اس��تثناء نیز گزارش ش��ده اس��ت. 
کاهش وجود آنزیم هاي بتاالکتاماز در ساختار اینتگرون ها 
را مي توان به موارد مختلفي از جمله ناسازگاري ژنتیكي، 
موقعیت جغرافیایي و فش��ار انتخاب آنتي بیوتیكي نسبت 

داد.
                                           

              

جدول شماره 3: بتاالکتاماز های کالس A موجود دراینتگرون های 
کالس I در گونه های مختلف از باکتری های گرم منفی

 a: گونه ای که به طور استثنا در اینتگرون های 
کالس III وجود دارد.
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بحث و نتيجه گيري
در سال هاي اخیر، نقش اینتگرون ها به عنوان عناصر ژنتیكي 
متحرك در انتقال افقي مقاومت آنتي بیوتیكي مشخص شده 
اس��ت. از آنجا که بسیاري از اینتگرون ها داراي بیش از یک 
کاس��ت ژني مقاومتي هس��تند و اغلب توس��ط المنت هاي 

ژنتیكي متحرك حمل و جا به جا مي ش��وند، منجر به انتشار 
گسترده عوامل مقاومت از یک سویه به سویه دیگر مي شوند. 
لذا شناس��ایي این نوع از ژن هاي مقاومت آنتي بیوتیكي در 
جهت اجراي برنامه هاي کنترل عفونت و ممانعت از انتشار 

سویه هاي مقاوم از اهمیت باالیي برخوردار مي باشد.

جدول شماره 5: بتاالکتامازهای کالس D موجود در 
اینتگرون های کالس I در گونه های مختلف از باکتری های 

گرم منفی.

جدول شماره 4: بتاالکتامازهای کالس B موجود در اینتگرون های 
کالس  I در گونه های مختلف از باکتری های گرم منفی.

 III گونه ای که به طور استثنا در اینتگرون های کالس: a 
وجود دارد.
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چكيده
 با گذشت بیش از بیست و پنج سال از پایان جنگ مقاالت 
متعدد در خصوص عوارض ناشي از صدمات و جراحات 
ناش��ي از جنگ در جانبازان ارائه ش��ده است. بررسي این 
مقاالت و همچنین مرور این پژوهش ها نش��ان مي دهد که 
علل فوت افرادي که در معرض س��الح هاي شیمیایي قرار 
گرفته اند و به عنوان جانباز یا مصدوم ش��یمیایي هس��تند 
تا حدودي متفاوت اس��ت. سالح هاي ش��یمیایي در بیشتر 
موارد باعث بروز عوارض دیررس جس��مي ش��ده که در 
نهایت منجر به صدمات جس��مي در طول عمر مصدومین 
شیمیایي گردیده است. متاسفانه تعدادي از این عزیزان در 
اثر این عوارض فوت نموده اند، بسیاري از این صدمات تا 
مدت ها عالیم بالیني واضحي نداشته و یا این که این عالیم 
و نشانه ها مورد توجه قرار نمي گیرند در حالي که در همین 
م��دت نتایج پاراکلینیك��ي و به ویژه عالیم آزمایش��گاهي 
تغیی��رات زیادي را نش��ان مي دهد. هدف ای��ن مطالعه این 
اس��ت که با بررس��ي آزمایش هاي پاراکلینیكي موجود در 
پرونده جانبازان و همچنین مرور سایر مقاالت منتشر شده 

بتوان الگ��وي آزمایش ها و تغییرات آن ها در پیش آگهي و 
پیش بیني بروز عوارض دیررس در مصدومان س��الح هاي 
شیمیایي را ارزیابي نمود. به همین منظور پرونده هاي بیش 
از دو ه��زار جانبازان فوت ش��ده از س��ال 1370 تا 1390 
هجري شمس��ي موجود در بایگاني ادارات بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران استان خراسان رضوي و شهرستان هاي تابعه 
و همچنی��ن مقاالت و پژوهش ه��اي موجود در خصوص 
قربانیان س��الح هاي ش��یمیایي مورد بررسي قرار گرفت و 
نتایج نش��ان داد ع��وارض دیررس در ط��ول مدت حیات 
قربانی��ان با ش��دت هاي مختلف ایجاد مي ش��ود و به مرور 
زمان گسترش مي یابد، اما اظهار نظر در خصوص عوارض 
دیررس نیاز ب��ه معاینات کامل بالیني و انجام آزمایش هاي 
پاراکلینیك��ي کامل و جدید دارد و صرف��ا با آزمایش هاي 
روتین نمي توان نس��بت به وجود ع��وارض دیررس اظهار 
نظر نمود و بایس��تي با توجه به نوع، شدت ضایعه و بافت 
مورد ه��دف از آزمایش هاي پاراکلینیكي و حتي تحقیقاتي 
ک��ه در پژوهش ها و مق��االت مورد تاکید و اس��تنتاج قرار 
گرفته کمک گرفت و در تفس��یر نتایج به آن ها دقت کافي 

نمود.

بررسي كاربردي و لزوم استفاده از تست هاي 
اختصاصي آزمايشگاهي در تشخيص عوارض ديررس 
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پزشكي، دانشكده پزشكي مشهد
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مقدمه 
 با گذش��ت بیش از بیس��ت و پنج س��ال از پایان جنگ 
تحمیل��ي مقاالت متع��دد در خصوص عوارض ناش��ي از 
صدم��ات و جراحات ناش��ي از جنگ در جانب��ازان ارائه 
ش��ده اس��ت که تعدادي از این مق��االت در ارتباط با علل 
فوت جانبازان مي باش��د. بررس��ي این مقاالت و همچنین 
مرور ای��ن پژوهش ها در خص��وص مصدومین و قربانیان 
س��الح هاي ش��یمیایي در سایر کشورها نش��ان مي دهد که 
علل فوت افرادي که در معرض س��الح هاي شیمیایي قرار 
گرفته اند و به عنوان جانباز یا مصدوم ش��یمیایي هستند تا 
حدودي متفاوت اس��ت. عوامل و س��الح هاي شیمیایي یا 
باعث مرگ زودرس مي ش��وند و یا این که باعث عوارض 
دی��ررس مي گردند. متاس��فانه در مواردي که س��الح هاي 
ش��یمیایي موجب مرگ زودرس شده به علت شرایط زمان 
و م��كان و ع��دم مطالعات کامل اطالع��ات جامعي از این 
ش��هدا در دسترس نیست. اما سالح هاي شیمیایي در بیشتر 
موارد باعث بروز عوارض دیررس جس��مي شده اند که به 
تدریج از س��ال هاي اول شروع ش��ده و در نهایت منجر به 
صدمات جسمي در طول عمر مصدومین شیمیایي گردیده 
اس��ت. متاسفانه تعدادي از این عزیزان در اثر این عوارض 
فوت نموده اند.  بس��یاري از این صدمات تا مدت ها عالیم 
بالین��ي واضحي نداش��ته و یا این که این عالیم و نش��انه ها 
م��ورد توجه قرار نمي گیرن��د. در حالي که در همین مدت 
نتایج پاراکلینیكي و به ویژه عالیم آزمایش��گاهي تغییرات 
زیادي را نش��ان مي ده��د. لذا هدف این مطاله این اس��ت 
که با بررس��ي آزمایش هاي پاراکلینیكي موجود در پرونده 
جانبازان و همچنین مرور س��ایر مقاالت منتشر شده بتوان 
الگ��وي آزمایش ه��ا و تغیی��رات آن ها در پی��ش آگهي و 
پیش بیني بروز عوارض دیررس در مصدومان س��الح هاي 

شیمیایي را ارزیابي نمود.

روش و عوامل مورد نياز
1- بررس��ي پرونده هاي بیش از دو ه��زار جانباز فوت 
ش��ده از س��ال 1370 تا 1390 هجري شمس��ي موجود در 
بایگاني ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان 
رضوي و شهرستان هاي تابعه با مطالعه ویژه پرونده و نتایج 

آزمایش هاي مصدومان ش��یمیایي فوت شده در این فاصله 
زماني

2- مطالعه و مرور مقاالت مرتبط با قربانیان س��الح هاي 
ش��یمیایي در س��ایر کش��ورهاي درگیر جنگ در سال هاي 

گذشته 

نتايج و بحث
نتایج نشان مي دهد که تعداد و تنوع آزمایش هاي موجود 
در پرونده هاي مصدومان شیمیایي با تعداد و نوع آزمایش ها 
در مقاالت پژوهشي و تحقیقاتي متفاوت مي باشد، حتي در 
مواردي که چندین سال از انتشار نتایج و پژوهش ها گذشته 
اس��ت و انجام بعض��ي آزمایش ها براي بررس��ي عوارض 
دیررس سالح هاي شیمیایي مورد تاکید قرار گرفته است، اما 
باز هم انجام این آزمایش ها براي این مصدومان مورد غفلت 
واقع شده اس��ت. در 5 / 91 درصد پرونده هاي بیمارستاني 
وکمیسیون هاي تشخیص اگر آزمایش درخواست شده باشد 
 بیشتر آزمایش هاي عمومي شامل آزمایش هاي هماتولوژي
CT.BT.PTT.CBC.ESR.PT(،آزمایش ه��اي  ...(
بیوش��یمي روتین )قند، اوره، کراتینین، اس��یداوریک، پانل 
چربي ها( و در 5 / 34 درصد آزمایش هاي فانكشنال کبدي

.SGOT.SGPT.ALP.birubin( و در 5 / 20   …( 
درصد آزمایش هاي هورموني بیش��تر ش��امل هورمون هاي 
جنس��ي  هورمون ه��اي  و   )T3.T4.TSH( تیروئی��دي 
)FSH. LH. LTH. Testostron( و تنها در 15 درصد 
آزمایش ه��اي س��رولوژیكي و ایمونول��وژي )بیش��تر پانل 
هپاتیت( انجام ش��ده اس��ت. اما آزمایش هاي تخصصي تر 
ایمونول��وژي، آزمایش ه��اي ژنتیكي و آزمایش هاي س��م 
شناس��ي یا انجام نشده است و یا بس��یار محدود و ناقص 
انجام ش��ده است. در حالي که بررس��ي مقاالت پژوهشي 
نش��ان مي دهد آزمایش هاي عمومي مذک��ور تنها در موارد 
عوارض و صدمات پیش��رفته دچار تغییر مي ش��وند و در 
بیشتر موارد این آزمایش ها در حد نرمال یا با اندکي تغییرات 
مش��اهده مي ش��وند. این در حالي است که در همین مدت 
آزمایش هاي تخصص��ي و جدید تغییرات قابل مالحظه اي 
را نشان مي دهد و با اطمینان مي توان با بررسي آن ها نسبت 
به بروز عوارض ناشي از عوامل شیمیایي  اظهار نظر نمود. 
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الگوي آزمایش هاي غالب در تحقیقات و مقاالت جدید در 
مورد مصدومان شیمیایي نش��ان مي دهد که جهت بررسي 
نس��بي عوارض و صدمات عوامل شیمیایي باید از الگوي 
آزمایش ه��اي ذیل به صورت مرحله اي کمک گرفت و در 
هر مرحله نتایج آزمایش ها به دقت بررسي و تفسیر گردد.
1- آزمایش ه��اي پاراکلینیكي عمومي و روتین که براي 
هر بیمار بس��ته به اندیكاس��یون و درگیري بافت هاي بدن 

انجام مي شود.
2- آزمایش هاي ایمونولوژي پیشرفته تر مثل اندازه گیري 
 Natural killer cell    ،)1.2.4.6.8.10...( انواع اینترلوکین ه��ا
اندازه گیري تعداد لنفوسیت ها و نسبت  CD4 / CD8میزان 
پرولیفراسیون  لنفوسیتي، اندازه گیري اینترفرون ها، اجزاي 
کمپلمان )C3.C4(، ارزیابي و اندازه گیري آنتي بادي هاي 
توتال )IgG.IgM.IgA(، تست هاي بررسي فاگوسیتوز و 
سایر آزمایش هاي ارزیابي سیس��تم ایمني اکتسابي و ذاتي 
)هومورال و س��لوالر( بس��ته ب��ه نوع ضایعه اولی��ه. نتایج 
تحقیقات نش��ان مي دهد که یك��ي از آثار مخرب عوامل و 
سالح هاي شیمیایي بر سیستم ایمني ذاتي و اکتسابي است 
ک��ه در دی��ررس باعث درجات متفاوتي از نقص سیس��تم 
ایمني و یا بروز بیماري هاي اتوایمیون مي گردد و بررس��ي 
این عوارض تنها با استفاده از تست هاي ایمونولوژي جدید 

قابل پیگیري است.

3- آزمایش ه��اي س��میت ژنتیك��ي: م��رور مق��االت و 
پژوهش ه��ا نش��ان مي دهدکه س��موم خصوص��ا عوامل و 
س��الح هاي ش��یمیایي باعث تغییرات مولكولي در س��طح 
DNA، ژن و کروم��وزوم مي گ��ردد و در نهایت منجر به 
عوارض ژنوتوکسیس��یتي در همه س��طح سیس��تم ژنتیكي 
مي گردد. از طرفي عوارض س��میت ژنتیكي در بسیاري از 

مطالعات مربوط به عوارض دیررس در قربانیان سالح هاي 
شیمیایي و خصوصا جانبازان شیمیایي جنگ ایران و عراق 
یا نادیده گرفته شده است و یا به طور جدي پیگیري نشده 
اس��ت. چه بسا در این تحقیق و مطالعه مشخص گردید که 
شاید یكي از علل ش��یوع انواع سرطان ها و بدخیمي ها در 
این گروه ناش��ي از تاثیر مخرب عوامل شیمیایي بر سیستم 
ژنتیكي اس��ت که تحقیقات جامع ت��ر را ضروري مي کند. 
لذا انجام آزمایش ها بررسي س��میت ژنتیكي شامل آزمون 
 ،)Tunel Test( آزمون تانل ،)comet assay ( کام��ت
تس��ت میكرونوکلئوس، تس��ت Aims و غیره با توجه به 

نوع ضایعه و شدت آن ها ضروري است.

نتيجه گيري
با توجه به بررس��ي بیش از دو ه��زار پرونده علت فوت 
جانب��ازان به ویژه جانب��ازان ش��یمیایي و همچنین مطالعه 
مق��االت و پژوهش ه��اي موج��ود در خص��وص قربانیان 
سالح هاي شیمیایي عوارض دیررس در طول مدت حیات 
قربانی��ان با ش��دت هاي مختلف ایجاد مي ش��ود و به مرور 
زمان گسترش مي یابد. اما اظهار نظر در خصوص عوارض 
دیررس نیاز به معاینات کام��ل بالیني و انجام آزمایش هاي 
پاراکلینیك��ي کام��ل و جدید دارد و صرفا ب��ا آزمایش هاي 
روتین نمي توان نس��بت به وجود ع��وارض دیررس اظهار 
نظر نمود و بایستي با توجه به نوع و شدت ضایعه و بافت 
مورد هدف از آزمایش هاي پاراکلینیكي و حتي تحقیقاتي که 
در پژوهش ها و مقاالت مورد تاکید و اس��تنتاج قرار گرفته 
کمک گرفت و در تفس��یر نتایج ب��ه آن ها دقت کافي نمود. 
همچنین بایستي مراکز و کمیسیون هاي درماني ویژه جانبازان 
 جهت بهره گیري از این آزمایش ها و تفس��یر آن ها امكانات 

الزم را فراهم کنند.
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نشست خبري انجمن هاي علوم آزمایشگاهي با موضوع 
گزارش فعالیت هاي آزمایش��گاه هاي پزش��كي کشور روز 
دوش��نبه مورخ 30 / 10 / 1392 با حضور دکتر پوپک رئیس 
انجمن دکتراي علوم آزمایش��گاهي، دکتر هاش��مي مدني 
عض��و هیات مدی��ره انجمن دکتراي علوم آزمایش��گاهي، 
دکت��ر غروي عضوهیات مدیره انجم��ن متخصصین علوم 
آزمایشگاهي بالیني کش��ور، دکتر صراف نژاد عضو هیات 
مدیره انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهي بالیني ایران و 
دکتر اکبري عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران برگزار 

شد.
بیمه  ها اقتصاد آزمایش��گاه  هاي تشخیص طبي را فلج 

کرده اند. 
دکتر غروي گفت: ورود روش هاي جدید و تكنیک  هاي 
نو به خاطر هزینه  هاي آن مورد قبول س��ازمان  هاي بیمه اي 
نیست و بزرگ ترین مانع در رشد تكنولوژي و استفاده از 

ابزارهاي پیشرفته همین سازمان ها هستند.
به گ��زارش خبرنگار بهداش��ت و درمان ف��ارس دکتر 
غروي در نشس��ت خبري انجمن هاي علوم آزمایشگاهي 
در پاس��خ به پرس��ش فارس مبني بر ارتباط آزمایشگاه  ها 
با س��ازمان هاي بیمه گر اظهار کرد: نس��بت به تاریخچه اي 
که وجود دارد ارتباط س��ازمان  هاي بیمه گر با آزمایشگاه  ها 
ارتقاء یافته اس��ت و نس��بت به س��ال  هاي گذشته که این 

ارتباط چندان علمي نبود و بیش��تر جنبه مچ  گیري داشت، 
بهتر شده است.

وي تصریح کرد: حدود 10 _ 15 سالي است که وضعیت 
تغییر پیدا کرده است. یک نگاه اجتماعي، فرهنگي و علمي 
وارد قضیه شده است و سازمان هاي بیمه گر از نظر بازرسي 

دوره اي با آزمایشگاه ها مشكلي ندارند.
دکتر غروي افزود: از طرف دیگر س��ازمان هاي بیمه  گر، 
جایگاهشان تبیین شده  است و با تعیین وظایف و شوراي 
همسویي و ارتباط تنگاتنگي که با انجمن  هاي علمي دارند 
مش��كالت با رایزني حل مي  ش��ود؛ منتها هر قدر مس��ائل 
رعایت ش��ده باز هم از طرف سازمان  هاي بیمه  گر مشكل 

وجود دارد که بیشتر مدیریتي است.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهي 
بالین��ي ای��ران به اه��رم اقتص��ادي و پولي ک��ه در اختیار 
س��ازمان هاي بیمه  گر وجود دارد اش��اره داشت و گفت: 
حقیقت این است که سازمان هاي بیمه  گر دیون زیادي به 
آزمایش��گاه  ها، پاراکلینیک ها و بخش  درماني دارند و اگر 
چه طبق توافقنامه قرار است تمام دیون آزمایشگاه ها تا دو 
ماه پرداخت ش��ود اما ما ش��اهدیم که تا 6، 8 و حتي 10 
ماه پرداختي به آزمایشگاه  ها نداشته اند و سیستم اقتصادي 
آزمایش��گاه  ها را فلج مي کنند ک��ه این به بحث مدیریتي و 

عدم توان مدیریت باز مي گردد.

نشست خبري انجمن هاي علوم آزمايشگاهي
 منبع: خبرگزاری فارس
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دکتر غروي افزود: ما پذیراي آن ها براي نظارت هستیم 
اما با س��ازمان  هاي بیمه  گر یک مش��كل ریشه اي داریم و 
آن ورود روش  ه��اي جدید و تكنیک هاي نو اس��ت که به 
خاطر هزینه  ها مورد قبول س��ازمان  هاي بیمه اي نیست چرا 

که آن ها فقط به پرداخت و پول نگاه مي کنند.
وي ادام��ه داد: ما بزرگ ترین مانع در رش��د تكنولوژي 
و اس��تفاده از ابزارهاي پیش��رفته را س��ازمان هاي بیمه اي 
مي دانیم چ��را که بیش از 90 درصد مردم بیمه بوده و قیّم 
مردم بیمه  ها هس��تند اما آن ها مانع مهمي در راه پیش��رفت 

مي باشند.
دکت��ر پوپك ب��ه ارزیابي کیفیت آزمایش��گاه ها اش��اره 
داش��ت و گف��ت: چند روش کنترل براي س��نجش کنترل 
آزمایشگاه  ها وجود دارد که اولین روش آن ممیزي داخلي 

است که در آزمایشگاه  ها تعریف شده  است.
ایش��ان اف��زود: ممیزي خارج��ي و بحث ش��رکت در 
برنامه هاي کنترل کیفي خارجي نیز از جمله سیس��تم  هاي 

سنجش کنترل آزمایشگاه  ها است.
وي به افزایش آگاهي مردم و ارتباط راحت  تر پزشكان 
و دانس��تن جزئیات تكنولوژي اش��اره ک��رد و گفت: این 
ساده  نگري اس��ت که فكر کنیم آزمایشگاه  ها دچار مشكل 

هستند و کسي به آن توجه نمي کند.
دکتر اکبري نیز به اقدامي که از حدود 15سال پیش در 
اداره ژنتیک وزارت بهداش��ت انجام ش��ده و پیشگیري از 
بیماري هاي ژنتیک و باالخص تاالس��مي ماژور را ش��امل 
شده است اشاره کرد و گفت: تاالسمي ماژور شیوع باالیي 
در ایران دارد و در بعضي مناطق ش��یوع آن بیش��تر است 
و یک س��رباري بزرگ مالي براي وزارت بهداشت ایجاد 
مي  کند که از حدود 20 تا 25 س��ال پیش وزارت بهداشت 
ب��ه فكر مقابله بود و پیش��گیري در این م��ورد را مد نظر 

داشت.
دکت��ر اکبري افزود: در مورد پیاده ش��دن این سیس��تم 
مشكالتي داشتیم نظیر سقط جنین که با بحث هایي که شد 

مجوز سقط جنین داده شد.
وي به مس��اله انجام تش��خیص قبل از تولد پرداخت و 
گفت: سیاست وزارت بهداشت این بود که آزمایشگاه  ها را 
به مناطقي که شیوع بیشتري دارند ببریم و به دنبال آن 15 

تا 16 مرکز ژنتیک در زاهدان، بندر عباس، اهواز، ش��یراز، 
اصفهان و مش��هد تش��كیل ش��د که زیر مجموعه وزارت 
بهداش��ت قرار دارند. این مراکز باعث ش��ده اند که از نقل 

مكان بیماران ژنتیكي و تاالسمي جلوگیري شود.
دکتر اکبري سیستم ارجاع در ایران را مشابه سیستم هاي 
ارج��اع در دنیا ارزیاب��ي کرد و گفت: م��ا روال خوب و 

منطقي در این زمینه داشته ایم.
دکتر هاشمي مدني نیز سیستم ارجاع را بحث علمي و 
منطقي ارزیابي کرد و گفت: آزمایش��گاه یک بحث مهم و 
وابس��ته به تكنولوژي و امكانات اس��ت و الزام نیست که 
همه آزمایشگاه  ها مجهز باشند چرا که مي  توانیم از سیستم 
ارجاع که حدود 30 س��ال است در آلمان، آمریكا و اروپا 

کاربرد دارد استفاده کنیم.
دکتر غ��روي به جایگاه آزمایش��گاه در نظام س��المت 
پرداخ��ت و گفت: آزمایش��گاه هم نق��ش درماني دارد و 
هم نقش بهداش��تي و باید تا سال 2020 تمام بیماري  هاي 
اپیدمی��ک و ش��ایع از طریق آزمایش��گاه ها اعالم و اطالع  

رساني شوند.
وي به پیش بیني و پیش��گیري آزمایش ها در بخش��ی از 
رهگیري ه��اي ژنتیک و اندازه  گیري مش��كالت بدخیمي 
اشاره داش��ت و گفت: چرا باید تشخیص سرطان همیشه 
بعد از ابتال باشد. ما مي  توانیم در آزمایشگاه ها مراکز پیش 
 آگهي براي بیماري ها داشته باشیم و این یک وظیفه جهاني 

است که مي خواهیم به آن برسیم.
ایشان اصول نمونه  گیري و مراجعه مردم به آزمایشگاه ها 
را در اروپ��ا متفاوت ارزیابي کرد و گفت: در کش��ورهاي 
اروپای��ي فرد در هنگام مراجعه به پزش��ک توس��ط بهیار 
ی��ا بهورز آزمایش مي  ش��ود و پزش��ک ج��واب خدمات 
آزمایش��گاهي را به بیمار مي دهد چ��را که همه اطالعات 

باید تحت نظر پزشک باشد.
دکت��ر پوپ��ک در ادام��ه اطالع  رس��اني بین پزش��ک و 
آزمایش��گاه را ی��ک تعامل دو طرفه دانس��ت و گفت: اگر 
آزمایشگاهي در امري فعال است باید همكاران از آن مطلع 
ش��وند و این وظیفه آزمایشگاه است که این اطالع  رساني 
را در وب  س��ایت خود انجام دهد یا اطالعات تكمیلي آن 
آزمایش را براي پزش��كان متخصص آن حیطه بفرس��تد و 
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این یک خدمت اس��ت و ساده  نگري اس��ت که فكر کنیم 
القایي صورت پذیرفته است.

وي به مقایس��ه آزمایش��گاه  هاي ایران با ترکیه پرداخت 
و گفت: خیل��ي از آزمایش  هاي ص��ورت گرفته در ایران 
طي چند سال گذش��ته در ترکیه انجام نشده و این افتخار 
ایران است که با وجود تمام تحریم  ها، پیشرفت  هاي قابل 

توجهي داشته است.
دکتر اکبري نیز اطالع  رس��اني را امري اساسي در حوزه 
ژنتیک ارزیاب��ي کرد و گفت: تس��ت هاي نویني در مورد 
ژنتی��ک به بازار مي  آیند و به تخصص  هاي مختلف مربوط 
مي  شوند که متخصصین مطلع نیستند که آیا آن تست  ها در 
ایران وجود دارد یا نه و در کدام آزمایشگاه انجام مي  شود 
که باید اطالع  رساني انجام شود و این با تبلیغات متفاوت 
اس��ت چرا که اطالع  رساني یک اصل و ضرورت است و 

تبلیغات خالف است.
میزان خطاي آزمایش��گاه  هاي تشخیص طبي در ایران  

کمتر از 3 درصد است.
به گ��زارش خبرنگار بهداش��ت و درمان ف��ارس دکتر 
غروي در نشست خبري انجمن هاي علوم آزمایشگاهي به 
آمار خطاهاي آزمایشگاهي ایران اشاره داشت و گفت: نظر 
ش��خصي بنده این اس��ت که نباید هیچ آزمایشگاهي خطا 

داشته باشد البته ممكن است خطا اتفاق بیافتد.
وي تصریح کرد: غربي  ها تا 3 درصد خطاي آزمایشگاه  
را قاب��ل قبول اعالم کرده ان��د مانند آمریكا. اما میزان خطا 
در ایران کمتر از 3 درصد اس��ت و این آمار را آزمایشگاه 
مرجع س��المت اعالم کرده است چرا که هر 5 هزار مرکز 
آزمایش��گاهي، س��الي 4 مرتبه توس��ط ارگان ه��اي ناظر، 
انجمن ها، ش��رکت ها و دانش��گاه  ها تست ش��ده و توسط 

آزمایشگاه مرجع سالمت این آمار اعالم مي شود.
دکتر صراف  نژاد نیز افزود: در س��ازمان نظام پزش��كي 
که به شكایت هاي پزشكي پرداخته مي  شود. براساس آمار 
موجود آزمایش��گاه  ها پایین  ترین و کم ترین شكایت ها را 

به خود اختصاص داده اند. 
دکت��ر غروي نیز تعداد آزمایش��گاه  هاي ایران را 5 هزار 
و 140 آزمایش��گاه اعالم کرد و گفت: تمامي آزمایشگاه ها 

فعال هستند.

دکتر هاش��مي مدني نیز 3 هزار و 100 آزمایش��گاه را 
خصوصي و 2 هزار آزمایشگاه را با آزمایشگاه بهداشتي و 

در سطح 3 ارزیابي کرد.
دکتر پوپك ب��ه بحث خطا در آزمایش��گاه  ها پرداخت 
و گف��ت: یكس��ري تغییرات مربوط به ذات بدن اس��ت و 

به پارامتر هایي که تغییر  پذیري دارند، مربوط مي  شود.
وي افزود: در بعضي از پارامتر ها ما تغییر ش��بانه  روزي 
داری��م و در برخ��ي موارد حتي بی��ش از 30 درصد تغییر 
دیده مي  ش��ود. به طور مث��ال در میزان آهن خون در صبح 
ما ماکس��یمم را داریم و در غروب این میزان تا 30 درصد 

کاهش پیدا مي کند.
ایش��ان همچنین ادام��ه داد: برخي نوس��انات مربوط به 
خود فرد اس��ت و برخي دیگر مرب��وط به روش و تحت 
عنوان ضریب تحقیق اس��ت که بس��ته به تكنولوژي باال و 
پایین مي  ش��ود که این نوسانات در همه جاي دنیا تعریف 
ش��ده اس��ت و البته نباید آن قدر باشد که به تجویز اشتباه 

منجر شود.
دکت��ر پوپک افزود: ما در بحث خطا 3 فاز داریم قبل از 
آزمایش، در هنگام انجام آزمایش و بعد از آزمایش که در 
همه جاي دنیا خطا در فاز قبل از آزمایش بیشترین خطا را 
دارد و بیش از 60 درصد موارد خطا به این مرحله مربوط 

مي  شود که یک پاي مساله خود بیمار است.
ایش��ان همچنین تصریح کرد: خیلي از نوسانات به دلیل 
عدم رعایت ش��رایط استاندارد توسط بیمار است و بخش 
کوچكي مربوط به آزمایش��گاه مي  ش��ود که ش��امل کنترل 
کیفي داخلي، خارجي، صحه گذاري دستگاه، تست، کیت 

و غیره است.
دغدغه ما کیفیت خوب و قابل مقایسه با استاندارد هاي 
روز دنیا اس��ت. ما به استاندارد تراز اول توجه مي کنیم نه 
استانداردي که س��ازمان بهداشت جهاني براي کشورهاي 
در حال توس��عه تعریف کرده اس��ت و تالش ما کیفیت و 

نتیجه خوب است.
دکتر غروي در پاسخ به پرسش خبرنگار مبني بر ارجاع 
بیمار به یک آزمایش��گاه خاص گفت: به طور عام این امر 
تاکید درس��تي نیس��ت و ما این عمل را نمي پسندیم و این 
عم��ل از نظر قوانین، حقوقي، اخالق و نظام پزش��كي نیز 
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مردود است و نوشتن نام آزمایش در نسخه در بیش از 90 
درصد موارد الزم نیست.

وي تصری��ح کرد: در بحث آزمایش هاي فوق تخصصي 
ممكن است در یک شهرستان، تمام آزمایشگاه  هاي موجود 
در آن شهر، تست هاي خاص آن آزمایش را دارا نباشند و 
پزش��ک اسم آزمایشگاه را قید مي کند تا بیمار را راهنمایي 

کند و این قابل قبول است.
دکتر صراف  نژاد نیز ادام��ه داد: به طور کلي آزمایش ها 
در دو دس��ته طبقه  بندي مي  شوند یكس��ري از آزمایش ها 
وابس��ته به فردي اس��ت که آن را انجام مي دهد و دیگري 

آزمایش  هاي وابسته به سیستم، تكنولوژي و روش کار.
وي اف��زود: ب��ه طور مثال تس��ت قند دس��تگاه به طور 
روتی��ن انجام مي دهد و میزان محاس��بات و میزان خطا را 
نیز مش��خص مي  کند و به این مربوط نیست که پزشک آن 
نمونه را بگیرد یا تكنس��ین ولي بعضي از تست  ها وابسته 
به ش��خص اس��ت و انجام این تس��ت  ها درست عین کار 
جراحي اس��ت که صرف نظر از تجهیزات به توانایي فرد 
بر مي گردد. برخی از  آزمایش  ها کارهاي میكروس��كوپي 
دارند که باید پزشک آن آزمایش را ببیند و آن را تشخیص 

دهد که تبحر پزشک و فرد در این موارد الزامي است.
دکت��ر اکبري نیز در این مورد افزود: در بحث بررس��ي 
کروموزمي این مس��اله مصداق دارد مث��ال در مورد میزان 
اختالالت یا اضافه ش��دگي در بحث کروموزمي بر اساس 
ای��ن که چه کس��ي مطالعه را انجام ده��د و مهارت فردي 

پزشک چقدر باشد مساله فرق دارد.
وي افزود: بررسي کروموزمي در مشكالت و سرطان  هاي 
خون بس��یار کارآمد است و تشخیص آزمایشگاهي آن در 

امر درمان بسیار مهم است.
دکتر غروي در پاس��خ به پرسشي مبني بر وجود سایتي 
ک��ه بتوان در مورد آزمایش��گاه  هاي موجود در ایران از آن 
اطالع گرفت گفت: در سطوح پایین تر، خود آزمایشگاه ها 
داراي سایت هستند و ش��هروندان نیز مي توانند از سایت 
آزمایش��گاهي و بزرگ تر ش��هر خود بازدید کرده و مطلع 
شوند اما به طور خاص که سامانه اي باشد و بتواند به طور 
متمرک��ز کار راهبردي انجام دهد چنین س��امانه اي وجود 

ندارد.

ب��ه گزارش خبرنگار بهداش��ت و درمان ف��ارس، دکتر 
صراف  نژاد به بحث تجهیزات و کیت  هاي آزمایش��گاهي 
پرداخ��ت و گف��ت: آمار دقیقي از تجهی��زات و کیت  هاي 
تولی��د داخ��ل نداریم اما در آزمایش��گاه ها با تس��ت  هاي 
روتین��ي مواجه ایم که در مورد س��نجش قند، چربي، اوره 
و غیره اس��ت و مي ت��وان گفت در حال حاض��ر بیش از 
95 درص��د کیت ه��ا در داخل تولید مي  ش��وند و کمتر از 

کیت هاي خارجي استفاده مي شود.
وي تصریح کرد: البته مواد اولیه براي تولید در داخل، از 
خارج از کشور وارد مي شود اما دانش فني وجود دارد که 

تولید در داخل صورت مي گیرد.
دکت��ر صراف ن��ژاد ادام��ه داد: براي انجام تس��ت  هاي 
تخصص��ي بی��ش از 90 درصد آن ها به ص��ورت وارداتي 
اس��ت و عمده تجهیزات دس��تگاه  هاي تشخیصي خارجي 
هس��تند اما در مورد دس��تگاه هاي عمومي مانند انكوباتور 
و میكروس��كوپ تولی��د داخل وج��ود دارد اما در مبحث 

تجهیزات پیشرفته واردات بیشتر از تولیدات است.
دکتر اکبري در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاران مبني بر 
این که 90 درصد دس��تگاه  هاي تخصص��ي از خارج وارد 
مي  شوند. چه لزومي دارد که آزمایش هاي ژنتیک به خارج 
از کشور فرس��تاده شود، گفت: واقعیت این است که تمام 
وسایلي که در ژنتیک، وارداتي است حتي تمام کیت  ها جز 
کیت استخراج DNA  که تالش مي  شود در ایران ساخته 
شود، بقیه کیت  ها خارجي است و بسیار گرانقیمت. ما در 
خیلي از بخش هاي آزمایشگاهي ژنتیک، توان انجام کار را 
داریم اما همه آزمایش��گاه  ها به وسایل و تجهیزات به دلیل 
قیمت باالي آن مجهز نیس��تند. ما از سیستم ارجاع استفاده 
مي کنیم و اس��م آن داللي نیس��ت چرا که سیس��تم ارجاع 
یک سیس��تم توانمند است که از نقل مكان بیخود بیماران 

جلوگیري مي  کند.
ایش��ان ادام��ه داد: در خصوص ژنتی��ک مراکز متعددي 
در سراس��ر کش��ور با کمک وزارت بهداشت وجود دارند 
که تس��ت  ها را انجام مي دهند اما در مورد تس��ت هایي که 
آزمایش��گاه  ها در مورد انجام آن ضع��ف دارند _ به دلیل 

گراني تجهیزات _ از سیستم ارجاع استفاده مي  کنیم.
وي اف��زود: در ژنتیک م��ا آزمایش تعیین توالي ژن  ها را 
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داریم. تمامي آزمایش��گاه  ها این دس��تگاه ها را ندارند چرا 
که قیمت آن بیش از 700 میلیون تومان اس��ت. بنابراین از 
سیس��تم ارجاع استفاده مي  شود. البته بعضي از دستگاه  ها و 
تكنیک  ه��اي جدید در ایران وج��ود ندارد و ما آزمایش ها 
را به یک کمپاني در چین یا کره مي  فرس��تیم و این سیستم 
روتیني است که اروپایي  ها و آمریكایي ها نیز از آن استفاده 

مي کنند.
دکت��ر اکبري ادام��ه داد: ما توان علم��ي داریم اما وقتي 
وس��ایل و تجهیزات را نداشته باشیم باید از سیستم ارجاع 

استفاده کنیم.
وي به تس��ت آمینوسنتز که تس��ت مهمي در غربالگري 
است اشاره داشت و افزود: در روش سیتوژنتیک و بررسي 
کروموزومي که باید زیر میكروسكوپ نوري انجام شود هم 
وج��ود دارد اما این کار زمان طوالني مي  برد. با این حال در 
ایران این کار را انجام مي دهیم و نیازي به ارس��ال به خارج 
از کش��ور نداریم و روش  هاي مولكولي جدید هم آمده که 

ظرف یک تا سه روز جواب آزمایش مشخص مي  شود.
دکتر پوپک نیز به سیس��تم ارجاع اش��اره کرد و گفت: 
ارجاع آزمایش در همه جاي دنیا طبق اس��تاندارد موجود 
در این امر انجام مي ش��ود و ما باید این دغدغه را از فكر 

مردم دور کنیم که در این سیستم نگراني وجود دارد.
ایشان ادامه داد: در ایران بیش از دو سال است که آیین 
نامه مربوط به ش��رایط آزمایشگاهي ارجاع و روش ارجاع 
ابالغ شده که منتج از اس��تاندارد بین المللي است. همه ما 
مي دانیم که سال  ها است آزمایش��گاه  هاي ایران از سیستم 
ارجاع استفاده مي کنند چرا که در بسیاري از استان ها حتي 
اس��تان البرز تا 10- 15 س��ال پیش خیلي از آزمایش هاي 

معمولي نیز انجام نمي شد.
وي به ش��رایط انتقال آزمایش  ه��ا پرداخت و گفت: در 
شرایط انتقال آزمایش ها ذکر شده که باید اسم و مشخصات 
و ک��د مربوطه روي فرم و لوله نمونه ذکر ش��ود همچنین 
ش��رایط حمل، کنترل دما و ش��رایط خاص نیز لحاظ شده 

است.
دکت��ر پوپ��ک اف��زود: ما ک��ه نمي خواهی��م مملكت را 
ورشكس��ته کنیم، با این قیمت  ها و تحریم  هایي که وجود 
دارد و درس��ت هم نیست برچسب داللي بر روي سیستم 

ارجاع زده ش��ود چرا که ما مي  خواهیم بیشترین خدمت را 
در کم ترین فاصله و زمان به بیماران ارائه دهیم و این کار 

طبق استانداردهاي موجود ابالغ شده است.
دکت��ر غروي نی��ز اظه��ار ک��رد: در وزارت بهداش��ت 
کمیته  هاي مختلف کش��وري فعالی��ت دارند که پروتكل و 
دستور العمل بهداش��تي و درماني آن ها تدوین شده است 
و با ش��یوه هاي اجرایي به دانشگاه  هاي علوم پزشكي ابالغ 
مي  ش��ود و بدین  ترتیب به انجمن هاي پزش��كي نیز ابالغ 

شده و به آزمایشگاه  ها مي  رسد.
وي ادامه داد: در سیس��تم  هاي دولتي تمرکز در وزارت 
بهداشت است اما سیستم  هاي غیر دولتي توسط انجمن  هاي 
علمي و س��ازمان نظام پزشكي نظارت مي شوند؛ البته یک 

سیستم نیز در فرهنگستان علوم پزشكي وجود دارد.
دکتر پوپک نیز در پاس��خ به این پرسش که فعالیت هاي 
آزمایشگاهي در ایران استاندارد دارند یا نه، گفت: از حدود 
5 س��ال پیش به صورت مدون به همه آزمایش��گاه  ها ابالغ 
شد و به دنبال ابالغ استاندارد ها استقرار یافت که با نظارت 

آزمایشگاه مرجع سالمت این نظارت ها اعمال مي  شود.
وي تكنیک  ه��اي مختل��ف در آزمایش��گاه هاي م��ورد 
اس��تفاده را از نظر حساس��یت و ویژگي متفاوت ارزیابي 
کرد و گفت: در تس��ت  هاي عمومي، استاندارد براي تمام 
آزمایش��گاه ها یكسان اس��ت و همه موظف به رعایت آن 
هستند اما در انجام تست هاي تخصصي و فوق تخصصي 

استاندارد بین المللي وجود دارد.
ایشان همچنین تصریح کرد: البته آزمایشگاه ها در معرض 
ی��ک امتحان دیگر قرار دارند و از موسس��ات خارجي که 
نمونه مي  فرس��تند مورد ارزیابي قرار گرفته و در مقایسه با 

گروه خود و نتایج واقعي مورد مقایسه قرار مي  گیرند.
وي اف��زود: اکثر قریب ب��ه اتفاق آزمایش��گاه ها از نظر 

کیفیت وضعیت مطلوبي دارند.
دکتر هاشمي مدني نیز تصریح کرد: جامعه آزمایشگاهي 
طبق گفته دکتر امامي رضوي، معاون س��ابق درمان وزارت 
بهداشت اولین گروهي است که با استاندارد هماهنگ شده 
و طبق استاندارد هاي موجود عمل مي  کند و از سال 1386 
تاکنون هم  قدم با وزارت بهداشت بوده و مسیرهاي خوبي 

را طي کرده است.
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جلسه مشترك هيات مديره
 انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران

با همكاران دكتراي علوم آزمايشگاهي كرج برگزار گرديد

انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی در راس��تای ارتباط 
ب��ا همكاران هیات مدیره های ش��اخه های اس��تانی اقدام 
به برگزاری نشس��تی مش��ترك با حضور همكاران انجمن 
دکترای علوم آزمایش��گاهی ش��اخه اس��تان البرز در تاریخ 

1392/11/07 نمود. 
این جلس��ه با حضور  دکتر ش��ایگان، دکت��ر فالح پور، 
دکت��ر کریمي، دکتر توده زعیم، دکتر موذني و هیات مدیره 

انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي تشخیص طبي ایران در 
دفتر انجمن برگزار شد. 

همكاران انجم��ن دکتراي علوم آزمایش��گاهي کرج در 
جلسه هیات مدیره شرکت کرده و در رابطه با فعالیت خود 
در اس��تان البرز گزارشاتي را ارائه دادند. همچنین در رابطه 
با تشكیل ش��اخه انجمن در استان البرز مذاکراتي صورت 

گرفت.

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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نخس��تین همایش علمي جامع شاغالن حرفه هاي 
پزش��كي از 9 تا 11 بهمن ماه در س��الن همایش هاي 
بین المللي ابوریحان دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هید 
بهش��تي ب��ا حضور دکت��ر زالي رئیس س��ازمان نظام 
پزش��كي، دکتر محمود فاضل نائب رئیس شورایعالي 
نظام پزشكي، دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان 
ای��ران، دکتر مل��ک زاده معاون تحقیق��ات و فناوري 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، دکتر 
کزازي چهره ماندگار فرهنگ و ادب پارسي و جمعي 
از پیشكس��وتان و صاحب نظران رش��ته هاي مختلف 

علوم پزشكي برگزار شد.
در ابتدا دکتر محمود فاضل نائب رئیس شورایعالي 
نظام پزش��كي با اشاره به نشان »جام و مار« به عنوان 
نماد پزش��كي ایراني خاطر نش��ان ساخت: این نشان 
ذهن را گشوده نمي کند و فقط به عنوان ابزاري براي 

درمان اس��ت. ابوعلي سینا و س��ازمان WHO براي 
س��المتي تعریف چهارگانه جسمي، رواني، اجتماعي 
و معنوي را مطرح مي کنند که این معنا در شاهنامه و 
سیمرغ کامال مشخص است. در واقع همكاران حوزه 
همان سیمرغ هستند که باید به اصل خویشتن رجوع 

کنند. 
ایش��ان اضافه نم��ود: طبابت از ادبیات، فلس��فه و 
حكمت مجزا نیست. شرط درخشش جامعه پزشكي 
در دنیا برقراري ارتباط میان فرهنگستان علوم پزشكي 
و زبان و ادبیات پارسي است. امیدواریم سرزمیني که 
اخالق و حكمتش فراگیر بوده، طبابتش نیز این چنین 

باشد.
دکتر زالي رئیس کل سازمان نظام پزشكي ضمن 
خوش��امد گویي به تمامي حضار بیان نمود: ما امروز 
در ش��رایطي افتخار میزباني ش��ما را داریم که جامعه 

 نخستين همايش علمي جامع شاغالن
 حرفه هاي پزشكي برگزار شد

دكتر زالي رئيس سازمان نظام پزشكي: جامعه پزشكي پيش قراول خود اتكايي ملي

شرط درخشش 
جامعه پزشكي در 
دنيا برقراري ارتباط 
ميان فرهنگستان 
علوم پزشكي و زبان 
و ادبيات پارسي 
است.

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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فرهیخته پزش��كي کش��ور مورد هجمه متفاوت رسانه اي 
اس��ت. اگر اطبا حضور نداشتند هیچ یک از فعالیت هاي 
تحس��ین برانگیز ملي محقق نمي گردید. در سخت ترین 
ش��رایط تحریمي کشور مردم جامعه در زمینه بهداشت و 

درمان با هیچ کاستي مواجه نشدند. 
دکتر زالي در خصوص تغییرات بودجه اي اذعان کرد: با 
تالش و حمایت مسئولین در کمیسیون بهداشت و درمان 
مجل��س، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، 
سازمان نظام پزش��كي و وزارت رفاه تغییرات بودجه اي 
بس��یار خوبي در نظام سالمت کش��ور ایجاد خواهد شد. 
جامعه پزش��كي پیش قراول خود اتكایي ملي اس��ت که 
اگر این گونه نبود به خود کفایي در نظام س��المت دست 
نمي یافتیم.  براس��اس آخرین پژوهش هاي میداني انجام 
ش��ده در کشور باالخص در کالن شهر ها جامعه پزشكي 
جزو محبوب ترین اقش��ار کشور هستند که محبت آن ها 
در دل مردم حک ش��ده و از ش��اکله قوي  اي برخوردار 

مي باشند.
وي بی��ان کرد: اکنون س��ازمان نظام پزش��كي به دلیل 
اس��تیفاي بیماران راهبرد خ��ود را حمایت از بودجه هاي 
س��المت ق��رار داده اس��ت. همچنین همگام ب��ا وزارت 
بهداش��ت براي واقعي تر ش��دن تعرفه ها و قیمت واقعي 
خدمات در بخش هاي دولتي و خصوصي تالش مي کند. 
سازمان نظام پزش��كي، انجمن هاي علمي و تخصصي و 
بزرگان و پیشكس��وتان جامعه پزشكي با استفاده از ابزار 
خود پاالیشي مي توانند چهره درخشان پزشكي کشور را 

از هر گونه آلودگي مبرا سازند.
رئیس کل س��ازمان نظام پزش��كي به دیدارهاي اعضاي 
جامعه پزش��كي با مقام معظم رهب��ري تاکید کرد و گفت: 
ترجیع  بند فرمایش��ات ایشان همواره دو نكته بود؛ نخست 
قرار گرفتن سالمت در اولویت هاي نخست بودجه اي کشور 
و دیگري استفاده از لفظ تقدس براي جامعه پزشكي است.

دکت��ر زالي رئیس کل  س��ازمان نظام پزش��كي نش��ان 
درمانگري سیمرغ را به عنوان نماد پزشكي ایراني مطرح 
کرد و گفت: س��یمرغ نم��ادي از تلفیق ممتاز خردورزي، 
دانش و طبابت اس��ت. در واقع س��یمرغ ب��ه نوعي نماد 
فرهنگي جامعه پزش��كي محسوب مي ش��ود و نمایانگر 

پیشگامي ایرانیان در عرصه سالمت است. ما به جستجوي 
یک نش��ان و نماد فرهنگي براي جامعه پزشكي بودیم که 
امروز معرفي آغازین آن انجام و در مراس��م روز پزشک 

سال آینده نشان جدید ارائه خواهد شد.
دکت��ر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران به دو 
نكته مهم اش��اره نمود و بیان کرد: یكي از اتفاقات مهمي 
که ب��ه تدریج در جامعه پزش��كي ش��كل گرفته همدلي 
این صنف بزرگ اس��ت که انجمن ه��ا در ایجاد آن نقش 
مهمي را داش��ته اند.  امروزه جامعه پزشكي آمادگي دفاع 
از حقوق خود را داش��ته و به هیچ وجه اجازه تعرض به 

آن را نمي دهد. 
پزشكان بالخص آن گروهي که در بخش دولتي مشغول 
به فعالیت هستند با نامعقول ترین تعرفه ها خدمت رساني 
مي کنند. اگر عده معدودي با نام پزشک در حال اجحاف 
هس��تند راه برخورد با این مشكل تعمیم آن به کل حرفه 
نیس��ت. باید تالش نمود تا تعرفه ها اصالح ش��وند زیرا 
عادالنه بودن آن ها مس��اله اي به نام زی��ر میزي را از بین 
خواهد برد. البته در این راس��تا بیمه هاي بیمار باید درمان 
و تقویت شوند تا وظایف خود را به درستي انجام دهند. 
بدین ترتیب پزشكان نیز فارغ از مسائل مالي و اقتصادي 

با بیماران ارتباط برقرار مي کنند.
دکتر ملك زاده مع��اون تحقیقات و فناوري وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اظهار کرد: یكي 
از مش��خصات جامعه پزش��كي روحیه بخشش و تحمل 
اس��ت. جای��گاه اجتماعي ای��ن صنف ب��زرگ با تالش 
همكاران در اقصي نقاط کش��ور همواره برجسته بوده و 
به قوت خود باقي مي ماند. مقرر گردیده اس��ت به بخش 
بهداشت و درمان توجه خاصي شده و بودجه بیشتري به 

آن اختصاص داده شود.
در ادامه دکت��ر کزازي از فرهیخت��گان فرا اندیش که 
این بزم را به شایس��تگي س��امان داده اند قدرداني و بیان 
نمود: بي گمان اگر پزش��كان بخواهند با پیشینه پزشكي 
در ایران زمین که بسیار دیرینه است به درستي آشنا شوند 
باید با ادب دانان، س��خن سنجان و تاریخ نگاران پیوندي 
تنگاتنگ برقرار کنند. س��یمرغ نماد فرزانگي، راهنموني، 

تیمارگري و درمان پزشكي است.
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در نهایت از نش��ان جدید س��ازمان نظام پزش��كي رو 
نمایي شد.

س��پس در حاشیه برگزاري این همایش خبرنگار ما در 
خصوص مسائل مربوط به تعرفه باالخص حوزه خدمات 
آزمایش��گاهي با دکتر زالي به گفتگو نشست که ایشان به 

شرح زیر پاسخ داد:

در اواخر بهمن ماه نشست شورایعالي بیمه را داریم که 
به دلیل حجم کار انجام شده نیازمند یک وحدت رویه در 
این خصوص هس��تیم و ممكن است بسته هاي تعرفه اي 
امس��ال را پس از اطالع شورایعالي بیمه براي تصویب به 

مراجع ذیصالح ارسال نماییم. 
اکن��ون عمده تالش هاي همكاران وزارت بهداش��ت، 
س��ازمان نظ��ام پزش��كي، وزارت رفاه و س��ازمان هاي 
بیم��ه گر بر مبناي ویزیت و هتلینگ اس��ت. پایه بخش 
خصوصي نیز بر پایه بخش دولتي تعیین خواهد شد که 
بدین ترتیب تالش مي کنیم فعالیت کارشناسي خوبي را 

در این زمینه داش��ته باش��یم. مهم ترین مساله این است 
که در بحث نظام تعرفه گذاري س��ال آینده گروه هایي از 
جامعه پزش��كي باالخص پزش��كان عمومي که در خط 
اول ارائه خدمات هستند با مكانیسم هاي مداخله اصالح 
تعرف��ه اي به دلیل میزان مراجعات ب��اال در اولویت قرار 
مي گیرند. همچنین براي به حداقل رس��اندن پرداخت ها 
از جیب مردم پیش��نهاد ش��د آنچه که به عن��وان تعرفه 
بخش خصوصي مالك عمل واقع مي ش��ود درصدي از 
آن سهم س��ازمان هاي بیمه گر باشد. اگر مبناي ویزیت 
بخش خصوصي و سهم فرانشیزي مربوطه از آن توسط 
سازمان هاي بیمه گر اثبات شود گام بلندي براي کاهش 

پرداخت ها از جیب مردم خواهد بود.

در ارتباط با تعرفه آزمایش��گاهي نیز باید بگویم که در 
بخش هاي دولتي و غیر دولتي تقسیم کار صورت گرفته است 
و تمامي گروه هاي تخصصي مربوطه اعم از آزمایش��گاهي، 
رادیولوژي، همكاران پروانه دار و گروه هاي پزشكي عمومي 
و تخصص��ي در حال پیگیري هس��تند. تقریب��ا هفت گروه 
 کارشناسي به بررسي تعرفه حوزه علوم آزمایشگاهي مي پردازد.
  اگر در تعرفه آزمایش��گاهي سال آینده رشدي منطقي دیده 
ش��ود، بیمه ها نیز همزمان پوشش مناس��بي را براي مباحث 
رادیولوژي و آزمایش��گاهي به خصوص در س��طوح دوم و 
س��وم اعمال مي کنند. در نهایت این گام مهمي براي کاهش 

پرداخت ها از جیب مردم نیز خواهد بود.
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شش��مین کنگره آزمایش��گاه و بالی��ن در تاریخ 23 
بهم��ن ماه ب��ه مدت 3 روز با هم��كاري جامعه علمي 
آزمایش��گاهیان ای��ران، وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��كي، دانش��گاه هاي علوم پزشكي، مراکز 
آموزش��ي کشور و انجمن هاي علمي گروه پزشكي در 

مرکز همایش هاي رازي تهران برگزار شد.
ای��ن کنگره ش��امل محوره��اي اخت��الالت غدد و 
متابولیسم، اختالالت خوني - ایمونولوژیک و آلرژي، 
س��رطان - بیماري هاي عفوني و آزمایش��گاه، آموزش 
پژوهش – تحقیق - تولید و نانو و مدیریت - راهبردها 

در آزمایشگاه و بالین بود.
در ابت��دا دکتر وجگاني ضم��ن خیر مقدم به تمامي 
اس��اتید، فرهیختگان و ش��رکت کنندگان اذعان نمود: 
جامعه علمي آزمایش��گاهیان در طول 10 سال گذشته 
ت��الش نموده اس��ت تا با هم اندیش��ي و همدلي میان 

رش��ته هاي تخصصي مختلف، کانوني از نخبگان را که 
داراي نقش موثر و مفیدي در عرصه خدمات پزشكي 
بودن��د تجمیع نماید. عرصه علوم آزمایش��گاهي یكي 
از خطیرترین عرصه هاي خدمات پزش��كي اس��ت که 
زحمت کشان بس��یاري در آن مش��غول ارائه خدمت 
هس��تند. اخیرا در برگ��زاري امتحانات دوره PhD به 
یک نكته مهم واقف ش��دم که مقطع کارشناسي علوم 
آزمایشگاهي براي ارتقاء دوره هاي کارشناسي ارشد و 
دکت��را و تحول علمي در این زمینه بس��یار مهم و تاثیر 

گذار است.
و  توانمندي ه��ا  آزمایش��گاهي  عل��وم  رش��ته  در 
پتانس��یل هاي بس��یاري نهفته بوده و زمین��ه ارتقاء نیز 
براي دانش آموختگان این مقطع فراهم اس��ت. در این 
کنگره دومین جشنواره دانش��جویي برگزار مي شود و 
در برنامه سمپوزیوم از کارشناسان علوم آزمایشگاهي 

برگزاری ششمين كنگره آزمايشگاه و بالين  
 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي

سارا تندرو
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و پیشكسوتان آن تجلیل به عمل خواهد آمد.
دکتر نادعلي دبیر علمي کنگره به رویكرد مشخص 
این همایش اش��اره و بیان کرد: هر س��اله اس��تقبال از 
این کنگره بیش��تر و بهتر مي شود. امسال حدود 1330 
مقال��ه به دبیرخانه کنگره ارس��ال گردید که 132 مقاله 
ب��ه صورت س��خنراني و 860 مقاله به عنوان پوس��تر 
پذیرفته ش��دند. همچنین 14 پانل تبادل نظر را نیز در 
طول س��اعات برگزاري کنگره خواهیم داش��ت که در 
آن همكاران بالیني و آزمایش��گاهي مس��ائل، دانش ها 
و تجربی��ات خ��ود را تلفیق مي کنند تا مش��كالت در 
زمینه کلینیک و آزمایشگاه را با یاري یكدیگر برطرف 

سازند. 
وي افزود: از ش��رکت کنندگان مي خواهیم ما را در 
برگ��زاري هر چه بهتر و علمي تر پانل ها یاري کرده و 
مشارکت بیشتري داشته باشند تا تجربیات و مشكالت 

مطرح شود.
دکتر حسین زاده دبیر اجرایي کنگره در خصوص 3 
بخش اصلي که همزمان با کنگره برگزار مي شود اظهار 
کرد: نخست جشنواره دانشجویي است که امسال براي 
دومی��ن بار برگزار مي ش��ود و 5 گ��روه مختلف یعني 
دانشجویان کارشناسي علوم آزمایشگاهي و کارشناسي 
ارشد رشته هاي علوم پایه پزشكي، دکتراي تخصصي یا 
PhD، دکتراي حرفه اي، رزیدنت ها و دستیاران بالیني 
با یكدیگر رقابت مي کنند. امس��ال براساس معیارهاي 

اعالم شده 15 نفر نیز برگزیده خواهند شد. 
بخش دوم برنامه جدیدي تحت عنوان س��مپوزیوم 
کارشناس��ان و دانش��جویان علوم آزمایشگاهي است. 
امس��ال با ابتكار جامعه علمي آزمایش��گاهیان با اداره 
امور آزمایشگاه هاي تمامي دانشگاه ها و استان ها تماس 
گرفته ش��د تا براساس معیارهاي خود برترین کاردانان 
و کارشناس��ان را معرفي نماین��د. همچنین انجمن فن 
آوران 5 نف��ر را به عنوان اف��راد برتر انتخاب و معرفي 
کردند. برنامه س��مپوزیوم نی��ز به صورت خاص براي 
این گروه است که شامل 2 کارگاه و 2 جلسه سخنراني 

مي باش��د. البته شایان ذکر است براي بخش سمپوزیوم 
340 مقاله را دریافت نمودیم که 200 مقاله به صورت 

پوستر و 21 مقاله به عنوان سخنراني پذیرفته شد.
سومین بخش از کنگره تقدیر و تكریم از پیشكسوتان 
اس��ت. بدین منظ��ور اعضاء هیات مدی��ره 12 انجمن 

علمي افراد پیشكسوت خود را معرفي نمودند.
در نهای��ت دکتر حاج��ي آقاجاني مع��اون درمان 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ضمن 
اش��اره به تحوالت عمده در ارائه خدمات تش��خیصي 
و درماني در سال هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي 
ایران خاطر نش��ان س��اخت: توس��عه علوم پزشكي و 
رشته هاي وابس��ته به آن از دس��تاوردهاي بزرگ پس 
از پیروزي انقالب اس��المي اس��ت. در س��ال هاي قبل 
از انقالب در زمینه نیروي انس��اني به دیگر کش��ور ها 
وابستگي داشتیم. ولي پس از پیروزي انقالب آموزش 
عالي گروه پزش��كي توس��عه عم��ده اي را تجربه کرد 
که امروزه ش��اهدیم در تمامي رش��ته هاي گروه علوم 
پزشكي فارغ التحصیالن در اقصي نقاط کشور مشغول 
به ارائه خدمت هس��تند. همچنین مراکز تش��خیصي و 

درماني در تمامي شهرهاي کوچک وجود دارند. 
معاون درم��ان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي س��ه انتظار عمده مردم از دس��ت اندرکاران 
حوزه س��المت را مطرح و بیان نمود: مبحث نخست 
هزینه ها است. براساس برنامه پنجم توسعه پرداختي از 
جیب مردم براي دریافت خدمات تشخیصي و درماني 
باید حداکثر 30 درصد باش��د ولي امروزه این مهم به 
حدود 70 درصد مي رسد. بحران اقتصادي اتفاق افتاده 
طي چند س��ال اخیر نیز این وضعیت را تشدید نموده 
است. هزینه هاي فاجعه بار سالمت که در سال 1385 
حدود 2 درصد بود امروزه در مجموع کشور حدود 7 
درصد و در اس��تان تهران به حدود 12 درصد رس��یده 
است. هزینه هاي سالمت در زمینه بیماري هاي عمده، 
صعب العالج و دشوار که خانواده ها را به زیر خط فقر 
مي کش��اند بار مضاعفي را بر جامعه وارد نموده است. 
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بنابراین باید تالش شود سهم مردم از هزینه ها 
کاهش یابد.

خواس��ته دوم م��ردم مس��اله کیفی��ت ارائه 
خدمات در زمینه هاي مختلف است. در حیطه 
خدم��ات آزمایش��گاهي علیرغ��م تالش هاي 
ارزن��ده دس��ت اندرکاران و متخصصی��ن در 
مجموعه بی��ش از 5500 آزمایش��گاه دولتي، 
خصوصي و خیریه نارضایتي هایي را در مردم 
و پزشكان بالیني که به نوعي آن ها نیز مشتریان 
آزمایشگاه محسوب مي شوند به وجود آورده 
است. این امر نیازمند بازنگري، استانداردسازي 

و اعتبار بخشي است. 

 انتظار س��وم مردم دسترسي عادالنه به 
خدمات تش��خیصي و درماني است که هنوز 
برخي از نقاط کش��ور با مشكالت بسیاري در 

این زمینه مواجه هستند. 

امروزه راهكارهاي کهنه و س��نتي نمي تواند 
نیازهاي جامعه مدرن را تامین نماید. بنابراین 
در ارتباط با علوم آزمایشگاهي که با تكنولوژي 
ارتباط بس��یار نزدیک و تنگاتن��گ دارد الزم 
اس��ت که به روش هاي نوین توجه ش��ود. در 
این حوزه هم��كاري صمیمانه و نزدیک میان 
گروه هاي مختلف مانند پاتولوژیس��ت، علوم 
آزمایش��گاهي، PhD، تک رشته اي و ژنتیک 
باید صورت گیرد و اگر در گذشته اختالفاتي 
بی��ن آن ها ب��وده بای��د ب��ه عن��وان نظریات 
کارشناس��ي براي ارتقاء کیفی��ت از آن ها بهره 
جویند. بنابراین وحدت رویه براي پیش��رفت 
ای��ن حوزه ضرورت دارد. آزمایش��گاه مرجع 
سالمت در وزارت بهداشت بهترین چتر براي 
پوشش این گروه ها در مسیر سه خواسته مردم 
در حوزه س��المت و به ط��ور خاص خدمات 
آزمایشگاهي کشور است. راهكار دوم استفاده 

از تكنولوژي هاي نوین در حوزه آزمایشگاهي 
و روش هاي اتوماس��یون و اتوماتیک است که 
باعث افزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش 
هزینه مي ش��ود. راهكار س��وم صنعتي سازي 
آزمایش��گاه ها اس��ت که در کشورهاي توسعه 
یافته به طور جدي مورد توجه قرار مي گیرد. 
ش��عار حرکت در جهت ارتقاء کیفیت منابع 
مالي بسیاري را تقاضا مي کند و ارتقاء کیفیت 
همراه با افزایش هزینه اس��ت. این مس��اله در 
دنیاي امروز مقدور نیست، بلكه شعار افزایش 
کیفیت و کاهش هزینه در ارائه خدمات درماني 
و تش��خیصي مطرح است و هر شعاري براي 
ارتقاء کیفیت باید به موازات آن منابع مالي را 

در نظر گیرد. 
دکتر حاجي آقاجاني اضافه نمود: انجمن هاي 
تخصص��ي و علمي عل��وم آزمایش��گاهي در 
مبح��ث اعتبار بخش��ي فعالیت هاي بس��یاري 
خوب��ي را داش��ته اند.  امیدواری��م ای��ن روند 
تكمیل گردد تا آن ها به عنوان بازوهاي اصلي 
وزارت بهداش��ت عم��ل کنن��د. تعیین قیمت 
واقعي خدمات نیز وضعیت مناس��ب تري را 
در حوزه آزمایش��گاه هاي خصوصي و دولتي 

به وجود مي آورد. 
نكت��ه آخر افزایش دان��ش و مهارت نیروي 
انساني اس��ت. به موازات رشد تكنولوژي در 
آزمایش��گاه ها نیاز به دان��ش و مهارت در این 
حوزه بیش��تر مي ش��ود. بدین ترتی��ب باید به 
دانش��كده ها، روش هاي آموزش��ي در جهت 
ارتق��اء کیفی��ت، آم��وزش نیروي انس��اني و 
دانش آموخت��گان حین خدم��ت توجه ویژه 
داشت. از انجمن هاي علمي و تخصصي علوم 
آزمایش��گاهي تقاضا دارم که در این زمینه به 
طور جدي فعالیت کنند و دوره هاي آموزشي 
حین خدمت و توانمند س��ازي نیروي انساني 

را در دستور کار خود قرار دهند.

شعار افزايش 
كيفيت و كاهش 

هزينه در ارائه 
خدمات درماني و 

تشخيصي مطرح 
است و هر شعاري 

براي ارتقاء كيفيت 
بايد به موازات آن 

منابع مالي را در 
نظر گيرد.
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با عنایت ب��ه بخش��نامه ش��ماره 10/82061/س مورخ 
86/7/8 آزمایش��گاه مرج��ع س��المت در خصوص اهداي 
ل��وح کیفی��ت به آزمایش��گاه های��ي که موفق به اس��تقرار 
استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت شده اند، بدین وسیله 
اسامي آزمایشگاه هایي که تا پایان سال 1392 در این راستا 

گام برداش��ته و موف��ق به دریافت لوح کیفیت آزمایش��گاه 
مرجع س��المت گردیده اند، به ش��رح ذیل اعالم مي گردد 
و از تالش و پش��تكار این عزیزان و حرکت مؤثر آن ها در 
جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهي و پیشبرد اهداف 

نظام سالمت تقدیر به عمل مي آید.

نام آزمایشگاهردیفنام آزمایشگاهردیف

آزمایشگاه شهریار- تهران13آزمایشگاه پارس- اراك1
آزمایشگاه فروردین- تهران14آزمایشگاه آریا- اصفهان2
آزمایشگاه بیمارستان قلب و عروق- تهران15آزمایشگاه بیمارستان الزهراء- اصفهان3
آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبي کودکان- تهران16آزمایشگاه برادران- اصفهان4
آزمایشگاه نور- تهران17آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتي- اصفهان5
آزمایشگاه دکتر آشتیاني- رشت18آزمایشگاه بیمارستان شهید غرضي- اصفهان6
آزمایشگاه رازي- رشت19آزمایشگاه میالد- اصفهان7
آزمایشگاه فجر- ساري20آزمایشگاه دانش- تبریز8
آزمایشگاه دکتر اجتهادي- مشهد21آزمایشگاه بقراط- تهران9
آزمایشگاه بیمارستان رضوي- مشهد22آزمایشگاه بیمارستان بقیه اهلل- تهران10
آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا- نجف آباد23آزمایشگاه پژوهش- تهران11
آزمایشگاه پیوند- تهران12

اسامي آزمايشگاه هاي موفق به دريافت لوح 
كيفيت آزمايشگاه مرجع سالمت
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در جهت استاندارد سازي و اعتباربخشي 
مراکز درماني در س��طح کش��ور، منش��ور 
حقوق بیمار از سوي وزارت بهداشت ابالغ 
گردید. پیرو آن منش��ور اخالقي و حرفه اي 
در آزمایش��گاه ها نی��ز تدوین ش��د. بدیهي 
است که تنظیم و تدوین چنین منشوري در 
حیطه حقوق گیرندگان خدمات س��المت، 
جزء مهم ترین و اساسي ترین کارها است 
و منطبق بر اصول اخالق پزشكي مي باشد.

از س��وي دیگر رس��الت آزمایشگاه ها بر 
ارائه بهترین خدمات تشخیصي و راهبردي 
اس��توار اس��ت. در مقابل تعری��ف حقوق 
گیرن��دگان خدمت، ش��رح وظایف��ي براي 
ارائ��ه دهن��دگان خدمت مي بایس��ت تبیین 
گردد. ای��ن وظایف الزم االجرا بوده و باید 
همواره توسط مراجع ذي ربط مورد پایش 
و ارزیاب��ي قرار گیرد. اما پرس��ش های مهم 

آن است که: 
آموزش��ي  کوریكول��وم  در  آی��ا   -1
دانش��جویان علوم آزمایشگاهي در سطوح 

مختلف س��رفصلي با عنوان اخالق پزشكي 
وجود دارد؟

2- آیا در کوریكولوم آموزشي دانشجویان 
عل��وم آزمایش��گاهي در س��طوح مختلف 
ارتباطي  با عنوان مهارت ه��اي  س��رفصلي 

وجود دارد؟
3- آی��ا در طراحي برنامه ه��اي آموزش 
مداوم در س��طوح انجمن ها و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي، به برنامه هاي اخالق پزشكي 

و منشور بیمار توجه شایسته مي گردد؟
4- آی��ا در طراحي برنامه ه��اي آموزش 
مداوم در س��طوح انجمن ها و دانشگاه هاي 
عل��وم پزش��كي، ب��ه دوره ه��اي آم��وزش 
مهارت ه��اي ارتباط��ي ب��ر اس��اس حقوق 
گیرندگان براي مس��ئولین فن��ي و کارکنان 

آزمایشگاه، توجه شایسته مي گردد؟
به نظر مي رس��د با تامل در موارد فوق و 
عملیات��ي نمودن آن ه��ا، مي توان در جهت 
استقرار منش��ور حقوق گیرندگان خدمات 

آزمایشگاه گام برداشت.

خطاب به دست اندركاران نظام سالمت

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.

دکتر فاطمه سمیعي راد
زمستان 1392
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اناهلل و انا اليه راجعون
با نهايت تاس�ف و تاثر درگذش�ت جناب 
آقای دكتر اس�د اهلل مهرابيان را تس�ليت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن 
مرح�وم علو درجات و ب�رای بازماندگان 

صبری جزيل مسئلت می نماييم.
هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی

جناب آقای دكتر عجمی
درگذش�ت م�ادر بزرگوارت�ان را 
تس�ليت عرض نم�وده و از درگاه 
خداوند من�ان صبری جزيل برای 
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Abstract
Objective:Thediagnosisofhereditaryredbloodcell(RBC)membranedisorders,inparticularhereditaryspherocytosis(HS),and
SAOisbasedonclinicalhistoryandRBCmorphologyandotherconventionaltestssuchasosmoticfragility.However,thereare
somemildercasesofthesedisorderswhicharedifficulttobediagnosed.
Theapplicationofeosin-5’-maleimide(EMA)wasevaluatedforscreeningofRBCmembranedefectalongwithsomeotheranemia.
WeusedEMAdyewhichbindsmostlytoband3proteinandinlesserextenttosomeothermembraneproteinsforscreeningofsome
membranedefectssuchasHS.
Material and methods:FreshRBCsfromhematologicallynormalcontrolsandalsopatientswithHS,SAO,hereditaryelliptocyto-
sis,Hereditaryspherocytosiswithpinceredcells,severeirondeficiency,thalassemiaminor,andautoimmunehemolyticanemiawere
stainedwithEMAdye,andanalyzedformeanfluorescentintensity(MFI)usingaflowcytometer.
Results and Conclusion:RBCsfrompatientswithHSandirondeficiencyshowedasignificantreductioninMFIcomparedtothose
fromnormalcontrols(ρ<0.0001andρ<0.001respectively),whilemacrocyticRBCsshowedasignificantincreaseinMFI(ρ<0.01)
AsignificantcorrelationwasshownbetweenMCVandMFI,whichtheonlyexceptionswereHSandthalassemiaminor.
Ourresultsshowedthattheflowcytometricmethodcouldbeareliablescreeningandconfirmingdiagnosticmethodwithhighsen-
sitivityandspecificity(95%and93%,respectively)thanconventionalroutinetestsforHSpatientspriorfurtherspecificmembrane
proteinmoleculartests.

Keywords:RBC,membranedisorders,Band3,flowcytometry
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Abstract
Background and Aim: Worldwidemorethan3millionpeoplecurrentlydieeachyearfromsmoking.Smokersareatgreatestrisk
forcardiovasculardisease,respiratorydisorders,cancer,pepticulcer,bonematrixloss,andhepatotoxicity.Smokingisoneofthe
majorriskfactorsinthegenesisoftheinthecoronaryatherosclerosisanddevelopmentofcoronaryheartdisease.Nicotineisone
ofthemainconstituents.Nicotinecausesincreaseincholesterol..Electrolytesandmineralsareinvolvedinmostcellularactivities
andassumeamajorroleinmetabolism.Electrolytesandmineralshavemultiplefunctionssuchasholdingfluidsincompartmentof
thebodyandmaintainingnormalacidbasebalance,nerveconduction,bloodclottingandmusclecontractions.Hence,thepresent
studyisaimedtoinvestigateserumcalciumandphosphorus,triglyceride,cholesterol,alanineaminotransferaseandaspartateamino
transferaselevelsinsmokersandcomparingthemwithnonsmokers.
Materials and Methods:Thirtyhumanvolunteers(agedbetween20-30years-old)smokingmorethan8cigarettesperdaywere
chosenasexperimentalsubjects.Thirtyhumanvolunteerswhodidnotsmokeselectedascontrolgroup.Bloodsamplesfromover-
nightfastedsubjectswereusedforthestudy.Allthevolunteersinthepresentstudywerefreefromanychronicdisease,illnessdrugs
andanesthetics.Plasmalevelsofcalcium,phosphorus,triglyceride,cholesterol,alanineaminotransferaseandaspartateaminotrans-
feraseweredeterminedbyzistshimikits.Alltheresultswereanalyzedbyspss11software.
Results: Cigarettesmokingsignificantlyincreasedplasmalevelsofcalcium,phosphorus,triglyceride,cholesterol,alanineamin-
otransferaseandaspartataminotransferasewhencomparedtocontrolgroups(p<0.05).
DiscussionandConclusion:chroniccigarettesmokingmighthaveinducedalterationsinmembranepermeabilitypropertiesoftis-
suesandorgans,whichmighthaveresultedinincreaseplasmacalciumphosphorus,alanineaminotransferaseandaspartateamino
transferaselevelsinsmokers.Thecurrentstudyshowedsignificantlyhigherlevelsoftotalcholesterolandtriglycerideinsmokers
ascomparedtothatofcontrols.Increasedcholesterollevelsconsideredtobeanimportantcontributoryfactorfordevelopmentof
atherosclerosis.Themolecularmechanismsbehindthesechangesandbiochemicalconsequenceareneededfurtherin-depthstudy.

Keywords:Cigarettesmoking,Calcium,Phosphorus,triglyceride,cholesterol,alanineaminotransferaseandaspartateaminotransferase



95
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1392- شماره 22

Telomers and their function in genetic diseases and cancer
Dr. S. Vallian Borujeni
svallian@biol.ui.ac.ir

Ms. P. Kheradmand

Division of genetics, Department of biology, Faculty of science, University of Isfahan, Isfahan.

Abstract
Telomeresarespecificnucleoproteincomplexes,whichcomposedofhundredstothousandsTTAGGGtandemrepeats.Theyare
localizedatbothterminalregionsofchromosomesandtheyprotectchromosomeendsfromrecombinationanddegradation.Amulti-
proteincomplex,knownasShelterin,bindstoTTAGGGrepeatsandmaintainsthestructureandthelengthoftelomeres.Telomerase,
whichisnecessaryfortelomerelengthstabilizationduringcellcycle,isrepressedinsomaticcellswhereasitisactiveinseveral
cancertissues.Thestructureandthelengthoftelomerehaveanimportantroleindifferentcellprocesses.Theuseofmolecularcyto-
genetictechniqueshasledtoidentifyseveralchromosomalaberrationsassociatedwithtelomeres.Recentdevelopmentsinmedical
geneticsrepresentabroadspectrumofdiseasesassociatedwithtelomere.Inthepresentarticlethestructureandfunctionoftelomeres
arereviewedandanumberofdiseasesassociatedwithtelomereswillbementioned.

Keywords:Telomere;Shelterincomplex;Telomerase;chromosomalaberrations
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Abstract

CandiduriaorpresenceofinfectingCandidaspeciesinurinarytractisoneoftheusualhospitalinfections.Factorsincreasingsuscep-
tibilityofpatientstosuchinfectionsareincludinghighutilizationofantibiotics,longhospitalizationperiods,higherages,diabetes
mellitus,sexuality,femalesexanduseofimmunosuppressivetherapy.Thisstudyfocusesnotonlyondiagnosisofcandiduriaand
itscausesusingphenotypeandgenotypeanalyzingmethods,butalsodiscussesonfrequenciesofCandiduriaincatheterusingpa-
tients.250samplesofcatheterusingpatientswerecollectedandculturedinbiologicalmedia.Identifyingtheyeasts,initiallysome
phenotypicexperimentswerecarriedoutsuchasgermtube,  theproductionofhyphaeorpseudohyphaeandclamydosporesin
CMA+TW80medium,andCHROMagarCandida.GenomicDNAofallspecieswereextractedandanalyzedwithPCRandsub-
sequentPolymeraseChainReaction-RestrictionFragmentsLengthPolymorphism(PCR-RFLP)methods.Analyzingurinationof
95femaleand155male,40sampleswererecognizedasinfectedthatdemonstrates55%and45%Candiduriainfectioninfemales
andmales.FrequencyofC.albicans,C.glabrata,C.tropicalis,C.parapsilosis,andC.kruseiare45%,32.5%,15%,5%,and2.5%,
respectively.Candiduriafrequencyismeasuredtobeabout16%.

Keywords: Candiduria,Candidaalbicans,phenotype,genotype,CHROMagarCandida.
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Abstract
Initiallyitwasthoughtthatthetransferofresistancegenesinbacteria,mainlythroughconjugationandtransductionbyplasmids,
phagesandtransposonsisdone.However,in1995bytwoscientistsnamedHallandColi,anothermechanismoftransferofresistance
genesidentified,bynameintegronelements..
Integronsaremobilegeneticelementsthatarelocatedinplasmids,chromosomesandtransposons,carrytheresistancegenesthatarewithinthe
genecassette.Horizontaltransferofintegronisthemostsuccessfuldisseminationofresistancegenesandtheemergenceofstrainswithmultiple
resistances(MDR).Notethattheresistancegenesarelocatedonintegronandcanbetransferredfromonestraintoanotherside,soit’simpor-
tanttoidentifythetypeofresistancegenes.

Keywords: Integron,Resistancegenes,Genecassette
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Abstract
Withclementovertwenty-fiveyearsofwar,severalpapersontheeffectsofinjuriescausedbywarveteransaregiven,check
thesearticlesandalsoreviewedthecausesofdeathinpeopleexposedtochemicalweaponsthathaveasaveteran,orare
injuredandsomewhatdifferentchemical.ChemicalweaponsoftencauseLateeffectsofthatultimatelyleadtophysicaland
chemicalinjuriesarelifelonginjuries.Unfortunatelymanyofoneshaddiedduetotheeffectsoftheinjuryorhowlongithad
clearclinicalsignsandsymptomsarenoticed.whileatthesametime,theresultsofclinicalandlaboratoryfindingswerepar-
ticularlylargechangesshows.Thepurposeofthisstudyistoevaluateclinicaltrialsandreviewotherarticlespublishedinthe
officialfiletestpatterninorderprognosisoflatecomplicationsinpatient’sforecaststoassesschemicalweapons.Inorderto
recordmorethan2000filesofarchivesofficefrom1992to2012veteransaffairsdepartmentsKhorasanRazaviandresearch
papersinthecasewerethevictimsofchemicalweapons.Resultsshowedlatecomplicationscanoccurduringthelifeofthe
victimswithdifferentintensities,Anddevelopsovertime,butthecommentaboutthedelayedeffectsneedtocompleteclinical
trialsanddoingcompleteandnewphysicalexamination.soonlybyTheroutinetestscannotbecomparedtoLateeffectsof
Comment.Thereforeshoulddependingonthetypeandseverityoflesionortissuebetargetedclinicaltrialsandresearchthat
highlightsandconclusionsfromresearcharticles,help,andinterpretedthemtobecarefulenough.
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