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رهنمود�ها

سخن و حرف را تا نگفته اي د ر اختيار توست و هنگامي كه آن را بيان كرد ي تو د ر بند  سخن گرفتار مي شوي.

هيچ ثروتی چون عقل، هيچ فقری چون ناد انی، هيچ ارثی چون اد ب و هيچ پشتيبانی چون مشورت نيست.
*حضرت علی )ع(*

اگر د روغ رنگ د اشت
هر روز شاید 

د ه ها رنگين كمان د ر د هان ما نطفه می بست
و بی رنگی كمياب ترین چيزها بود 

اگر شکستن قلب و غرور صد ا د اشت
عاشقان سکوت شب را ویران می كرد ند 

اگر به راستی خواستن توانستن بود 
محال نبود  وصال!

و عاشقان كه هميشه خواهانند 
هميشه می توانستند  تنها نباشند 

*د کتر علی شریعتی*

صب��ر د ر ق��رآن مجيد  یک معنا د ارد  و د ر نظر مرد م عامی معنای د یگری. صبر د ر قرآن به  معنای مقاومت و ایس��تاد گی د ر برابر 
انواع شد اید  و مشکالت است ولی د ر قاموس مرد م عامی به  معنای د ست روی د ست گذاشتن و به  انتظار نشستن است.

*شهید  مطهری*

ای عشق همه بهانه از توست
من خامشم این ترانه از توست

آن بانگ بلند  صبحگاهی
وین زمزمه ی شبانه از توست

من اند ه خویش را ند انم
این گریه ی بی بهانه از توست

ای آتش جان پاكبازان
د ر خرمن من زبانه از توست

افسون شد ه ی تو را زبان نيست
*هوشنگ ابتهاج*



نه خطی، نه خالی! نه خواب و خيالی
من ای حس مبهم تو را د وست د ارم

سالمی صميمی تر از غم ند ید م
به اند ازه ی غم تو را د وست د ارم

بيا تا صد ا از د ل سنگ خيزد 
بگویيم با هم: تو را د وست د ارم

جهان یک د هان شد  هم  آواز با ما
تو را د وست د ارم، تو را د وست د ارم

*قیصر امین پور*
د ر د یاری كه د ر او نيست كسی یار كسی

كاش یارب كه نيفتد  به كسی كار كسی
هر كس آزار من زار پسند ید  ولی

نپسند ید  د ل زار من آزار كسی
آخرش محنت جانکاه به چاه اند ازد 

هر كه چون ماه برافروخت شب تار كسی
سود ش این بس كه بهيچش بفروشند  چو من

هر كه با قيمت جان بود  خرید ار كسی
سود  بازار محبت همه آه سرد  است

تا نکوشيد  پی گرمی بازار كسی

***

این همه جلوه و د ر پرد ه نهانی گل من
وین همه پرد ه و از جلوه عيانی گل من               

آن تجلی كه به عشق است و جاللست و جمال
و آن ند انيم كه خود  چيست تو آنی گل من

*شهریار*

سبز بمانید  و خرم
مد یر مسئول



رمضان کریم و مبارک و د عای ابوحمزه ثمالی
ای نيکوكار، ای نيکو كرد ار، ای نعمت د هند ه، ای فزونی بخشند ه، من برای رهایی از كيفرت به كرد ارم اعتماد  ند ارم، بلکه به فضلت كه 
ما را فرا گرفته تکيه د ارم؛ زیرا تو س��زاوار تقوایی، شایس��ته ای كه بند گانت زیر س��ایه و نوازش تو سحر را به سر برند  و به افطار نعمات تو 
بپيوند ند . هر كس با توجه به وسع خود  از نعماتت برخورد ار می شود  و به لذت شيرینی سحر و افطار به نهایت تشنگی و گرسنگی یاد  فقرا 

را احساس می كند .
ای خد اوند  كریم س��زاوار آمرزش��ی و شایس��ته ای كه گناهان بند گانت را بيامرزی و نعمتت را به احس��ان آغاز نمایی و با بزرگواری از 

گناهانمان د رگذری.
ای د ارند ه آمرزش وسيع، ای گشاد ه د ست به رحمت، به عزتت سوگند  ای سرورم اگر مرا برانی همچنان بر د رگاهت می مانم و از ستایش 

بسيارت د ست نمی كشم زیرا بخشند گی و بزرگواری تو را شناخته ام.
پرورد گارا آیا چنان بينی كه برخالف گمان های ما رفتار كنی؟ آرزوهای ما را به نوميد ی گشایی؟ ولی من به عظمتت، كرمت و عفوت 

اميد وارم كه هاد یم باشی و كمکم.
پرورد گار من این اس��ت جایگاه كس��ی كه به تو پناه آورد ه و به بزرگواری تو پناه جس��ته و با احسان و نعمتت همد م شد ه است و تو ای 
بخشند ه، ای كه گذشتت محد ود  نگرد د  و فضلت كاستی نگيرد  و رحمتت كاهش نپذیرد  با آن كه تو را نافرمانی كرد ه ایم باز اميد وارم كه بر 

ما گناهامان بپوشانی.
تویی معبود  من كه بخششت فراخ تر و برد باریت بيشتر از آن است كه مرا به كرد ار و گناهم بسنجی. 

پس از من د ر گذر ای معبود  زیبا و اله من.

- نوسانات ارزی و فشار اقتصاد ی رمقی برای آزمایشگاه های تشخيص طبی نگذاشته و از طرف د یگر عد م كنترل قيمت بی ثباتی ایجاد  
كرد ه اس��ت. آزمایش��گاه ها نمی توانند  نسبت به س��رمایه گذاری و آیند ه نگری اقد امات الزم به عمل آورند . چه می توان كرد  تنها راهکار 
تد وین ضوابط ثابت و شناور است كه به موقع تصميمات الزم را اتخاذ كند  و این ميسر نمی گرد د  مگر این كه اد اره كل تجهيزات پزشکی، 
آزمایشگاه مرجع سالمت، انجمن های علوم آزمایشگاهی و شركت های توليد ی و وارد اتی ذیربط با هم به صورت گروهی و مشاوره ای 

همکاری و اقد ام نمایند .
- همکاران محترم د كترای علوم آزمایشگاهی د ر ارائه مقاالت پژوهشی وتحقيقی كه یکی از اهد اف اوليه كنگره ارتقاء كيفيت بود ه است 

به طور فعال تری شركت نمایند .
- همکاران محترم د كترای علوم آزمایشگاهی با فعاليت د ر انجمن های علمی بين المللی زمينه حضور بيشتر اساتيد  و صاحب نظران خارج 

از كشور را د ر كنگره بين  المللی ارتقاء كيفيت فراهم سازند .
- هر گونه اقد ام د ر خصوص تد وین سند  جامع و یا طرح جامع علوم آزمایشگاهی بد ون د خالت موثر انجمن های آزمایشگاهی ناقص و 
نارسا و بعضا غير قابل قبول خواهد  بود . طی چند  سال اخير هزینه آزمایشگاه ها، كيت و تجهيزات و كاالهای اساسی افزایش قابل توجهی 
د اشته است. همچنين تعرفه های آزمایشگاهی واقعی نيست. لذا مشاور بالينی برای آزمایشگاه های تشخيص طبی از اساس بی مورد  است. 
اصوال بيماران پس از معاینه پزشک بالينی د ر تخصص های مختلف د ر صورت لزوم به آزمایشگاه مراجعه می كنند  و یا به پاراكلينيک معرفی 
می شوند . بنابراین لزومی ند ارد  د ر ساختار آزمایشگاه های تشخيص طبی نيز مشاور بالينی و یا ناظر فنی با حقوق های گزاف اضافه شوند . 
مسئول فنی نقش مد یریت فنی آزمایشگاه را ایفا می نماید  و جایگاه مشاور بالينی نيز د ر مطب ها، كلينيک ها و بيمارستان ها است. مشکلی 
به عنوان حضور مشاوره بالينی د ر آزمایشگاه ها ند اریم بنابراین هر گونه تنظيم سند  و یا طرح جامع د ر قالب ساختارهای اساسی آزمایشگاه 

باید  تعریف و تد وین گرد د .
د کتر محمد  صاحب الزمانی

مد یر مسئول
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د�وپینگ،�انتقال�خون�اتولوگ؛�بیومارکر�های�جد�ید�

چکید�ه
زمینه و هد ف: تزریق خون اتولوگ از طریق افزایش ظرفيت 
حمل اكس��يژن وتعد  اد  گلبول های قرمز، عملکرد  ورزش��کاران 
را افزای��ش می د هد  و پرچالش تری��ن روش د وپينگ د ر زمينه 
تشخيص د ر سال های اخير است. هد ف از این مطالعه، بررسی 
روش ها و بيوماركرهایی اس��ت كه تا كنون برای تش��خيص آن 

ارائه شد ه است.
روش بررس��ی: د ر این مقال��ه مروری، مق��االت با كلمات 
كليد ی تش��خيص تزریق خون اتولوگ، د وپينگ خون اتولوگ 
د ر پایگاه د اد ه Pubmed، google scholar بررسی گرد ید .

یافته ها: د ر تشخيص د وپينگ خون، روش ها و بيوماركرهای 
مختلفی معرفی شد ه است كه می توانند  تا حد ود ی تزریق خون 
اتولوگ را نشان د هند  مانند : الکتروفورز موئينه، آهن، هپسيد ین، 
د ی )۲- اتيل هگزیل( فت��االت )DEHP(، ميکرو RNA ها، 
جرم تام هموگلوبين )tHb( و پاسپورت بيولوژیکی ورزشکار 

.)ABP(
نتیجه گی��ری: بر خ��الف روش های د وپين��گ انتقال خون 
همولوگ و محرک های اریتروپویتيک، د رحال حاضر هيچ روش 
مستقيمی برای تشخيص د وپينگ از طریق انتقال خون اتولوگ 
وجود  ند ارد . د ریافت )تزریق( خون د ر حال حاضر با متغيرهای 
هماتولوژی��ک فرد ی از طری��ق فرآیند  پاس��پورت بيولوژیکی 

ورزشی بررسی می گرد د   و این كار نياز به اصالح بيشتری د ارد . 
بيوماركرهای غير مستقيم اضافی می توانند  حساسيت و ویژگی 

روش را افزایش د هند .
واژه ه��ای کلید ی: تزریق خ��ون اتول��وگ، د وپينگ خون، 

پاسپورت بيولوژیکی ورزشکار، بيوماركرها

مقد�مه
تزریق خون اتولوگ مستلزم برد  اشت خون، ذخيره سازی آن 
د ر ۴ د رجه سانتی گراد  برای هفته ها یا د ر د مای زیر صفر د رجه 
سانتی گراد  برای یک د وره نامحد ود   و پس از آن، تزریق د  وباره 

به گرد  ش خون فرد   د  هند ه خون می باشد .
ب��ا وجود  این كه روش نس��بتاً س��خت و وقت گير اس��ت، 
گزارش ه��ای م��ورد ی نش��ان می د  ه��د  ك��ه از اوای��ل س��ال 
ب��رای  غيرقانون��ی  ای��ن روش ه��ای  از  ۱۹۷۰ ورزش��کاران 
افزای��ش س��طح هموگلوبي��ن خ��ون و نتيجتاً بهب��ود  عملکرد  
ورزش��ی اس��تفاد ه نمود ه اند . اگ��ر چه د ر ای��ن روش، از خون 
 اتولوگ اس��تفاد ه می ش��ود ، ول��ی آژانس ض��د  د وپينگ جهانی 
آن    (World Anti-Doping Agency (WADA)) 
را ممنوع اعالم كرد ه اس��ت و هيچ روش��ی قاد ر به تش��خيص 
د قيق آن نيس��ت )۱(. بعضی عمليات پليس��ی، ش��بکه هایی از 
 پزشکان یا پيراپزشکان را نشان می د هد  كه به ورزشکاران جهت

 مهد ی رامشینی
د انشجوی کارشناسی علوم آزمایش�گاهی، د انشکد ه پیراپزشکی  

د انشگاه علوم پزشکی تهران
ramshyny@gmail.com

 د کتر فریبا نباتچیان
د کترای بیوش�یمی پزش�کی، گروه علوم آزمایش�گاهی، د انشکد ه 

پیراپزشکی، د انشگاه علوم پزشکی تهران
fnabatchian@yahoo.com
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 ذخيره سازی و تزریق مجد د  خون ذخيره شد ه خود شان كمک 
می كنند  )۲(.

افزایش اكس��يژن رس��انی به عضله د ر حال ورزش، یکی از 
قد رتمند ترین ابزارها برای بهبود  عملکرد ، به ویژه د ر ورزش های 
هوازی به ش��مار م��ی رود . چند ین راه برای ني��ل به این هد ف 
وج��ود  د ارد  كه یا با مواد ی انجام می ش��ود  كه می توانند  منحنی 
 efaproxiral : اشباع اكسيژن- هموگلوبين را تغيير د هند  مانند
یا به وسيله استفاد ه از حاملين جد ید  اكسيژن با پایه هموگلوبين 
)HBOC)Hemoglobin-based oxygen carriers((
یا مواد  ش��يميایی د یگ��ر مانن��د : Perfluorocarbons عمل 
می كنند . افزایش مد اوم گلبول های قرمز خون می تواند  توس��ط 
عوام��ل محرک اریتروپویتيک مانن��د : اریتروپویتين یا د اروهای 
مرتبط به د ست آید . اغلب، ورزش��کاران به د نبال افزایش حاد  

گلبول های قرمز خون با كمک تزریق های خونی هستند  )۳(.
كش��ف اریتروپویتي��ن، د وپينگ خون د ر ورزش را تس��هيل 
بخش��يد ه ولی روش های تش��خيص اریتروپویتين، ورزشکاران 
متقلب را مجبور به بازگش��ت به روش انتقال خون كرد ه است 
)۴(. انتق��ال خون اتولوگ با گلبول های قرمز خون منجمد ، یک 
روش انتخابی به ش��مار می رود ، زیرا هيچ روش معتبری برای 
تشخيص چنين رخد اد ی وجود  ند ارد . د ر ورزش های استقامتی، 
می ت��وان تخمي��ن زد  كه عملکرد  ورزش��کاران نخب��ه تا ۳٪ با 

د وپينگ خون بهبود  می یابد .
د ر ورزش های استقامتی، جذب حد اكثر اكسيژن یک فاكتور 
مهم برای بهبود  عملکرد  به ش��مار می رود . اس��تخراج اكسيژن 
د ر د س��ترس برای كار عضله یک فاكتور د ر ورزش��کاران نخبه 
می باش��د . روش های متفاوتی برای افزایش اكس��يژن رس��انی 
می تواند  توس��ط ورزش��کاران به كار گرفته ش��ود  كه اثرات آن 

روی عملکرد  فيزیکی می تواند  مورد  توجه باشد  )۳(.
آژان��س جهانی مبارزه ب��ا د وپينگ، اس��تفاد ه از تکنيک های 
افزایش ظرفيت اكس��يژن رس��انی خون كه عبارتن��د  از: انتقال 
خ��ون، تزریق هورمون، حاملين مصنوعی اكس��يژن و د س��ت 
كاری های ژنتيکی را ممنوع اعالم كرد ه اس��ت )۵(. د ر حالی كه 
 روش هایی برای مشخص كرد ن اریتروپوئيتين انسانی نوتركيب
 rhEPO)Recombinant human erythropoietin(
)۶( و انتقال خون همولوگ )۷( به طور موقت گسترش یافته اند ، 
هيچ روش مس��تقيمی برای تش��خيص انتقال خون اتولوگ د ر 

د سترس نيس��ت )۸(. روند  بررسی طوالنی مد ت نشان می د هد  
كه تعد اد ی از بيوماركرها د ر نمونه خون ورزش��کار و تغييرات 

غير طبيعی آن ها می تواند  به این تشخيص ها كمک نماید  )۹(.
بررسی

 detection autologous blood transfusion با كليد  واژه ه��ای
اطالعات��ی پایگاه ه��ای  د ر   ،autologous blood doping 

 google scholar, pubmed بررسی انجام شد . مقاالتی كه 
به ارائه یک روش یا بيوماركری د ر رابطه با تش��خيص د وپينگ 
تزریق خون اتولوگ پرد اخته بود ند ، برگزید ه ش��د ند . محد ود ه 
زمانی انتشار متون مورد  بررسی، از سال ۱۹۹۵ تا اول مه ۲۰۱۷ 

ميالد ی است.

یافته�ها
الکتروفورز موئینه

 capillary( یکی از این روش ها، استفاد ه از الکتروفورز موئينه
electrophoresis( به عنوان ابزاری برای شناسایی است. این 
كار د ر موقعی كه گلبول های قرمز تازه و ذخيره ش��د ه د ر نمونه 
مش��کوک وجود  د ارند ، برای آناليز گلبول ها پيش��نهاد  می شود . 
محققين نشان د اد ه اند  كه الکتروفورز موئينه می تواند  برای تعيين 
تعد اد  گلبول های قرمز و شناس��ایی گروه های خونی متفاوت به 
د ليل حركت های مختلف گلبول های قرمز مورد  اس��تفاد ه قرار 

گيرد  )۱۰(.
ذخيره سازی گلبول های قرمز با تغييراتی د ر د اخل سلول، از 
جمله تغييرات د ر س��طح غشاء گلبول همراه است. صریح ترین 
تغيير كه د ليل بر سن گلبول قرمز است، افزایش تراكم و كاهش 
اند ازه آن می باش��د  كه د ر اصل نتيجه ایجاد  وزیکول می باش��د . 
د ر جد ا س��ازی الکتروفورتي��ک، این تغيير د ر ان��د ازه گلبول، 
بزرگ ترین شاخص است، به این ترتيب كه اند ازه یک تركيب، 
تحرک آن را تحت تأثير قرار می د هد . اگر چه توانایی این روش 
تش��خيصی به د و عامل بس��تگی د ارد . ورزشکاران به خصوص 
ورزش��کاران اس��تقامتی، گلبول های قرمز بزرگتری د ر گرد ش 
خون د ارند . د وم اینکه، ذخيره گلبول های قرمز د ر كاهش اند ازه 
متوس��ط گلبول تأثير د ارد . به نظر می رس��د  كه كاربرد  این نوع 
الکتروف��ورز، همراه با آماد ه س��ازی مناس��ب گلبول های قرمز، 
می توان��د  بين انتقال های خون اتول��وگ و نمونه های خون تازه 
خود  ورزش��کار تمایز ایجاد  نماید . اگر چه سنجش های فرد ی 
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می توانن��د  بين د و نوع نمونه، تش��خيص ایج��اد  كنند  ولی این 
تش��خيص از صحت كاملی برخورد ار نيس��ت و گاهی اوقات 

نتایج به غلط منفی ایجاد  می كند  )۱۱(.
آهن و هپسید ین

افزایش س��طح آهن س��رم بعد  از انتقال خون اتولوگ توسط 
Hod و همکاران نشان د اد ه شد  )۱۲(. اند ازه گيری غلظت آهن 
می تواند  یک ماركر مقرون به صرفه از انتقال خون باشد . عالوه 
بر این، همبستگی باالیی بين غلظت آهن سرم و پالسمای آماد ه 
 EDTA)Ethylenediaminetetraacetic acid(ش��د ه با

وجود  د ارد  )۱۳(.
هپس��يد ین، نقش مهمی د ر متابوليسم آهن ایفا می كند  )۱۴(. 
این هورمون پپتيد ی به تازگی كش��ف ش��د ه اس��ت و توس��ط 
س��لول های كبد ی توليد  و موجب تخریب و ورود  فروپورتين 
به س��لول می شود  )۱۵(. از آنجا كه هپسيد ین مستقيماً به وسيله 
مقاد یر آهن آزاد  د ر خون تنظيم می شود  و انتقال خون اتولوگ، 
مقاد یر آه��ن را افزای��ش می د هد ، می تواند  ی��ک ماركر جد ید  
برای انتقال خون به حس��اب آید . برای اند ازه گيری هپس��يد ین 
 LC-HRMS )LC-high resolution mass(از روش��ی بر اس��اس
spectrometry استفاد ه می شود  )۱۶(. غلظت ميانگين هپسيد ین 

۱۲ س��اعت بعد  از انتقال خون به ۷ برابر می رس��د  كه ارتباطی 
معنی د ار با انتقال خون را نش��ان می د هد . پيش��نهاد  می شود  كه 
 ironomics اند ازه گيری هپس��يد ین د ر خالل یک استراتژی
قرار گيرد  تا به نتایج د قيق تری نائل گرد د . این اس��تراتژی شامل 

بررسی فریتين، اریتروفرون و آهن می باشد  )۱۷(.

DEHP
روش هایی كه برای تش��خيص سوء اس��تفاد ه از انتقال خون 
اتول��وگ مطرح هس��تند ، همگی ب��ر اس��اس متغيرهای خونی 
اس��توارند . اما خون، ماد ه هميشه مناس��بی برای كنترل د وپينگ 
نيست. د ر مقابل، استفاد ه از یک روش مبتنی بر تجزیه و تحليل 
اد راری، ش��رایط جد ید ی را برای این وضعيت فراهم می نماید  
زیرا ای��ن روش می تواند  به تمام آزمایش ه��ای كنترل د وپينگ 
اش��اعه پيد ا كن��د . اكثر كيس��ه های ذخيره خون ی��ا گلبول های 
قرمز از پلی وینيل كلرید  )PVC( كه حاوی پالس��تيزرها برای 

انعطاف پذیری مناسب می باشند  ساخته شد ه اند  )۱۸(.
د ی )۲- اتيل هگزی��ل( فت��االت )DEHP( بيش��تر از بقي��ه 

پالس��تيزرها اس��تفاد ه می گ��رد د . یکی از حاد ترین مش��کالت 
DEHP بعد  از روند  انتقال خون اس��ت. زیرا DEHP بخشی 
از مواد  پالس��تيک كيس��ه را تش��کيل می د هد  ك��ه د ر محيط و 
اف��راد  د ر مع��رض آن پخش می ش��ود . بنابرای��ن، غلظت های 
پایه متابوليت ه��ای DEHP می توان��د  د ر اد رار افراد  معمولی 
 د ید ه ش��ود . د ر سيس��تم عروق��ی، DEHP به س��رعت به منو 
)۲- اتي��ل هگزی��ل( فت��االت )MEHP( و د و تركي��ب من��و 
)۲-اتيل۵--هيد روكس��ی هگزیل( فتاالت )MEHHP( و منو 
)۲-اتيل۵--اكسوهگزیل( فتاالت )MEOHP( اكسيد  می شود  
كه به اس��يد  گلوكورونيک متصل شد ه و د ر اد رار د فع می شوند  

)۲۰ و ۱۹(.
این ك��ه DEHP د ارای خواص تخریبی اند وكرین اس��ت، 
س��بب مطالعه این تركيب برای بعضی پد ید ه ها ش��د ه اس��ت. 
DEHP معم��والً به عنوان ماركر اس��تفاد ه نمی ش��ود . زیرا، به 
فراوانی وجود  د ارد  و به سرعت د ر بد ن متابوليزه می شود  )۲۱(.

متابولي��ت های DEHP به طور معم��ول برای اند ازه گيری 
وج��ود  DEHP ب��رای اه��د اف اپيد ميولوژیک ب��ه كار گرفته 
می ش��ود . ترش��ح اد راری زی��اد  متابولي��ت ها چنين ش��رایطی 
را نش��ان می د ه��د . DEHP و متابولي��ت ه��ای آن د ر اد رار 
می توانند  به وس��يله كروماتوگرافی مایع كه به اس��پکترومتری 
 جرمی وصل شد ه اس��ت با حساسيت قابل قبولی تعيين مقد ار 

گرد ند  )۲۲ و ۲۱(.
د ر ح��ال حاضر، بي��ش از ۱۵ متابولي��ت DEHP د ر اد رار 
 انس��انی شناخته ش��د ه اس��ت. متابوليت های ثانویه شامل: منو
 )۲-اتيل۵--هيد روكس��ی هگزی��ل( فت��االت، من��و )۲-اتيل 
۵--اكس��وهگزیل( فتاالت، منو )۲-اتيل۵--كربوكسی پنتيل( 
فت��االت و منو )۲-كربوكس��ی متي��ل هگزیل( فتاالت اس��ت 
ك��ه همگ��ی ماركره��ای وج��ود  DEHP هس��تند . تحقيقات 
جد ید  نش��ان د اد ه اند  كه DEHP، سيس��تم آند وكرین را مختل 
 ،DEHP  می نمای��د  )۲۳(. ب��ه ط��ور مث��ال، د ر افراد ، وج��ود
ب��ا مقاد ی��ر هورمون تيروئي��د ی و تستوس��ترون ارتباط عکس 
د ارد . د ر نتيج��ه، كمپانی ه��ا، كيس��ه های ح��اوی خون��ی تهيه 
كرد ه اند  كه ح��اوی n-بوتيریل-تری-)n-هگزیل(-س��يترات 
)BTHC( به جای DEHP اس��ت. بنابراین ممکن اس��ت كه 
 ورزش��کاران از این كيس��ه ها،  به منظور جلوگيری از تشخيص 
متابوليت های DEHP اد راری بعد  از این انتقال خون اس��تفاد ه 
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نمایند . بررس��ی ها نش��ان می د هد  كه د ر كيسه های خونی بد ون 
DEHP، مقاد ی��ر پایين ت��ر ای��ن متابوليت قاب��ل اند ازه گيری 
 اس��ت. علی رغم برچس��ب )DEHP- FREE(، كيسه های
د ارای   BTHC)n-buteryl-tri-)n-hexyl(-citrate(  
DEHP هس��تند . مطالعات نشان می د هد  كه سنجش كمی این 
متابوليت، اطالعات با ارزشی را فراهم می سازد . این سنجش د ر 

۱ الی ۲ روز بعد  از انتقال خون معنی د ار است. )۲۴(.

میکرو��RNAها
ميک��رو RNA ه��ا )miRNA ها(، RNA ه��ای غيركد  
ش��وند ه كوچکی هس��تند  كه فرآیند های مختل��ف بيولوژیکی 
را تنظي��م می كنن��د . miRNA ه��ای آزاد  اند ازه گيری ش��د ه 
د ر پالس��مای خ��ون، ماركره��ای ویژه و حس��اس فرآیند های 
بيولوژیک و بيماری ها به شمار می آیند . نمونه هایی از این موارد  
عبارتند  از: miR-122 پالس��مایی كه د ر عارضه كبد ی ناشی 
 miR-144 از مواد  د ارویی افزایش می یابد  )۲۵( و شناس��ایی
به عنوان یک بيوماركر مناس��ب برای تشخيص عوامل تحریک 

كنند ه خونساز د ر تشخيص د وپينگ مطرح است )۲۶(.
د ر مقایس��ه با بيوماركره��ای پروتئين��ی،miRNA چند ین 
مزیت د ارد . miRNA ها د ر مایعات مختلف بد ن بسيار پاید ار 
هستند . بيان بعضی از miRNA ها به بافت های خاص محد ود  
می شود  و مقاد یر miRNA می تواند  به آسانی توسط روش های 
آزمایشگاهی معمول اند ازه گيری شود  )۲۷(. مطالعات تاكيد  بر 
آن د ارند  كه از بيوماركرهای متفاوت برای تشخيص د وپينگ د ر 
ورزش استفاد ه گرد د . تحقيقات نشان می د هد  كه تلفيقی از اند ازه 
گيری miRNA د ر گرد ش و اریتروپویتين، قد رت باالیی برای 
تعيين و تش��خيص)ABP)Autologous Blood Passport نسبت به 

اند ازه گيری به تنهایی miRNA د ارا می باشند  )۲۸(.

جرم�تام�هموگلوبین
آژانس جهانی ضد  د وپينگ مد ل خونی را بر اس��اس غلظت 
هموگلوبين، د رصد  رتيکولوسيت )۲۹( و شاخص های گوناگون 

گلبول قرمز )۳۰( بيان می د ارد .
م��وارد  غيرطبيعی یا مش��کوک، افراد ی هس��تند  كه به لحاظ 
آماری بيش از حد  آستانه هموگلوبين و با د رصد ی حد ود  ٪۹۹ 
یا ۹۹.۹٪ ویژگی د ارند  و سپس متخصصين تشخيص می د هند  

كه آیا این یافته ها نشان د هند ه د وپينگ است یا به وسيله عوامل 
د یگری ایجاد  ش��د ه اند . جرم ت��ام هموگلوبين )tHb( به عنوان 
پارامتر جد ید  برای تعيين د وپينگ خون اتولوگ از س��ال ۲۰۰۷ 
مورد  بحث قرار گرفته است )۳۱(. منطق موضوع د ر این است 
كه جرم تام هموگلوبين، هد ف نهایی انتقال خون را نشان می د هد  
و د ر مقایسه با متغيرهای وابسته به غلظت مانند : هموگلوبين و 
هماتوكریت به نوس��انات حجم پالسما وابسته نيست. جرم تام 
هموگلوبين با د رصد  تغيير حد ود  ۲ الی ۳ د رصد ، پارامتر نسبتًا 
پاید اری است. از سوی د یگر، چند ین وضعيت فيزیولوژیکی و 
پاتولوژیکی شناخته ش��د ه اند  كه روی آن اثر د ارند  مانند : بود ن 
د ر ارتفاع، مسابقات د وچرخه سواری، اهد ای خون. تعيين ميزان 
ج��رم ت��ام هموگلوبين با نتایجی با خطای پایي��ن آناليتيک بين 

۱.۴٪ و ۲.۲٪ قابل انجام است )۳۳ و ۳۲(.
co )co rebreathing method(  كاربرد  روش تنفس مجد د

برای تعيين tHb وقت گير و نس��بتاً طاقت فرس��ا می باش��د  و 
بنابراین می تواند  مشکل س��از باش��د . ضمناً د ر مورد  این روش، 
هيچ سيس��تم كنترل كيفی د ر د سترس نمی باشد . د ر عين حال، 
co یک ماد ه س��می با انواع عالئم مس��موميت می باشد  و این 
به نوب��ه خود  می تواند  ایجاد  اختالل نمای��د . مجبور كرد ن یک 
ورزش��کار سالم برای قبول این آزمایش با ماد ه ای مضر بعيد  به 

نظر می رسد  )۳۴(.

نتیجه�گیری
به د الیل ایمنی و رفاهی تزریق خون اتولوگ نسبت به تزریق 
خون همولوگ و اریتروپویتين و عد م وجود  روش د قيقی برای 
تشخيص، د ر بين ورزش��کاران بسيار شایع است. انتقال خون، 
موجب تغييراتی د ر خون می ش��ود . این تغيي��رات می تواند  د ر 
زمان ذخيره س��ازی یا تزریق به فرد  باش��ند . ل��ذا این تغييرات 
د ر بيوماركرهای غيرمس��تقيم می توانند  د ر تشخيص مفيد  واقع 
گرد ند . سه روش كلی برای تشخيص این تغييرات ارائه می شود  

كه عبارتند  از:
بي��ان  اس��اس  ب��ر  ترانس��کریپتوميکس  روش   .۱ 
micro RNA یا RNA پيامبر، روش مناسبی به نظر می رسد . 
چون تباد الت خونی، متابوليس��م آهن را تغيير می د هند ، بررسی 
كمی پروتئين های د خيل د ر متابوليس��م فلزات مانند : هپسيد ین 
می تواند  د ر استراتژی ironomics برای بهبود  وضع تشخيص 



13
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1397 - شماره39

انتقال خون اتولوگ استفاد ه گرد د  )۳۵(.
۲. روش ه��ای پروتئوميک، از آنجای��ی كه ذخيره گلبول های 
قرمز خون، س��بب تغييراتی د ر پروتئين های غش��ایی می شود ، 
توان تعيين حض��ور گلبول های قرمز ذخيره ش��د ه د ر خون را 

د ارند  )۳۵(.
۳. روش ه��ای فلوس��يتومتری برای آنت��ی ژن های مضاعف 
سطح غشاءها می توانند  روش انتقال خون همولوگ )آلوژنيک( 
را آش��کار نمایند . این موضوع حائز اهميت اس��ت كه افزایش 
كنس��انتره گلبول قرمز خود  ورزش��کار قابل تش��خيص باشد ، 
زی��را گلبول های قرمز انتقال یافته همان آنتی ژن های س��طحی 
گلبول های قرمز موجود  د ر بد ن ورزش��کار را د ارند . بنابراین، 
روش ه��ای مبتکران��ه ب��رای ماركره��ای خونی غيرمس��تقيم 

مانن��د : اند ازه گي��ری كل جرم هموگلوبين یا آزمایش ترش��ح 
متابوليت ه��ای كيس��ه پالس��تيکی )plasticizer( د ر اد رار، 
طرح های جد ید ی برای تش��خيص این شيوه های ممنوع شد ه 

هستند  )۳(.
این روش ها می تواند  به تش��خيص د وپين��گ خون اتولوگ 
كم��ک كن��د  ام��ا روش رس��می ب��رای ای��ن كار به حس��اب 
نمی آید . با توجه به بررس��ی ها، پيش��نهاد  می د هي��م كه بهترین 
ان��د ازه  روش اس��تفاد ه از پاس��پورت بيولوژیک��ی د ر كن��ار 
گيری بيوماركرهای غير مس��تقيم از جمله: آهن و هپس��يد ین، 
الکتروف��ورز موئين��ه، EDTH، ميکرو RNA ه��ا و جرم تام 
 هموگلوبي��ن اس��ت كه می تواند  د ر تش��خيص ABT بس��يار 

كمک كند .
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بیماری�های�ناخن
برخی�از�اختالالت�ارثی�ناخن

چکید�ه
پکيونيش��يای ماد رزاد ی ی��ک آنومالی فاميلی اس��ت كه 
پوس��ت، ناخن ه��ا و مخاط د هان��ی را د رگي��ر می كند . د ر 
س��ال اول حيات ناخن های د س��ت و پا د چار هایپركراتوز 
و اونيکولي��ز می ش��وند  كه با عفونت های مکرر پارونيش��يا 
نيز همراه می ش��وند . ناخن ها به رن��گ زرد  مایل به قهوه ای 
د رمی آین��د . آرنج ها و زانوها كراتوزه��ای فوليکوالر متعد د  
نشان می د هند  و هایپركراتوز پالموپالنتار وجود  د ارد . عالوه 
بر این ممکن اس��ت هایپرهيد روز كف د ست و پا نيز د ید ه 
ش��ود . گاهی تاول های پاره ش��د ه د ر كف د ست و پا د ید ه 
می ش��وند ، لکوكراتوز زبان و مخاط د هان نيز ممکن اس��ت 
مش��اهد ه شود . این سند روم به صورت یک صفت اتوزومی 
غال��ب به ارث می رس��د . این بيماری د ر اثر موتاس��يون د ر 
ژن های كد  كنند ه كراتين به وجود  می آید . موتاس��يون های 
اختصاص��ی د ر ژِن كراتين های ۶ یا ۱۶ منجر به بروز تيپ 
یک این س��ند روم می ش��ود ، موتاس��يون د ر ژِن كراتين ۱۷ 
منج��ر به بروز تيپ ۲ می ش��ود  كه به لحاظ كلينيکی ش��بيه 
نوع یک اس��ت كه یافته های د یگ��ری مثل رویش زود رس 
د ند ان د وره ن��وزاد ی و steatocytoma multiplex به 
آن اضافه ش��د ه اند . چهار س��ند روم مختل��ف د ر این رابطه 

مطرح می باشند .
سند رم ناخن كشکک یک بيماری ارثی غيرشایع است كه 
د ر اثر موتاس��يون هایی كه منجر به از د ست د اد ن عملکرد  

فاكتور نس��خه برد اری LMX1B می شود  ایجاد  می گرد د . 
ش��يوع آن د ر نوزاد ان تازه متولد  شد ه به نسبت ۱ به ۵۰۰۰۰ 
می باش��د  و به صورت اتوزومال غالب به ارث می رسد . هم 
ساختمان های مزود رمی و هم اكتود رمی را گرفتار می سازد . 
ناهنجاری های اصلی شامل تغييرات ناخن، كشکک كوچک 
یا فق��د ان آن، ناهنجاری ه��ای مفاصل آرنج ها، ش��اخ های 
ایلياک و د ر تعد اد  اند كی از موارد  تغييرات كليوی می باشند . 
ژن پليوتروفيک LMX1B د ر پيکربند ی و طرز قرار گيری 
نرمال محور پشتی- شکمی و غشاء پایه گلومروالر د ر طول 
د وره نمو جنينی س��هيم است. شد ت فنوتيپيک كلينيکال به 
طور وسيعی متنوع است. به طور اساسی یک بيماری است 
كه ناخن ها، سيستم اسکلتی، كليه ها، و چشم ها را تحت تأثير 
قرار می د هد . تظاه��رات بالينی معرف بيماری د ر یک تتراد  
كلينيکال گروه بند ی می شود : د یسپالزی ناخن، هایپوپالزی 
و آپ��الزی كش��کک، محد ود ی��ت عملکرد  آرنج د س��ت و 
حضور ش��اخ های ایلياک، عالمت آخ��ری كه پاتوگنوميک 
است به وسيله اسکن اولتراسوند  د ر سه ماهه سوم حاملگی 
قابل مشاهد ه است. د ر حد ود  ۴۰٪ بيماران ابتالی كليوی را 
نشان می د هند  كه شامل هماچوری و پروتئينوری است. ۵ تا 
۱۰ د رصد  بيماران د ر د وران طفوليت و بلوغ پروتئينوری د ر 
د امنه نفروتيک د ارند  كه به سمت نارسایی كليه سير می كند .
س��تيغ د ار ش��د ن بيش از حد  ظاهراً نقص اوليه می باشد  
و این مورد  ناش��ی از گود ه های متعد د  كه به د نبال همد یگر 
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می باشند  نيست. كود ک با ناخن های طبيعی بد نيا می آید  اما 
بعد  از چند  ماه یا چند  س��ال تم��ام ناخن هایش به صورتی 
بيش از حد  ستيغ د ار می شوند . ستيغ د ار شد ن د ر كوتيکول 
آغاز شد ه و به سمت نوک آن پيش می رود . خطوط فراوانی 
نزد ی��ک یکد یگ��ر وجود  د ارن��د  و موجب از د س��ت رفتن 
ش��فافيت ناخن و كد ر ش��د ن آن می شوند  و د ر نهایت یک 
ناخن بد ریخت پد ید  می آید . هيچ گونه ناهنجاری پوستی یا 
ناهنجاری د ر مو د ید ه نمی شود . د ر اكثریت موارد  هيچ گونه 
س��ابقه خانواد گی مربوط به اختالل مش��ابهی وجود  ند ارد . 
د یس��تروفی د ر مراحل اوليه زند گی بد ترین حالت را د اشته 
و با پيش��رفت س��ن بتد ریج كاهش می یابد . با توجه به عد م 
مش��اهد ه این حالت د ر بالغي��ن، این امکان كه نهایتًا به طور 

كامل پاک می گرد د  وجود  د ارد .
کلمات کلید ی: پکيونيشيا، د یستروفی ناخن، بيماری های ناخن
)Pachyonychia Congenita( پاکیونیشیای ماد رزاد ی

 ی��ک آنومال��ی فاميلی اس��ت ك��ه پوس��ت، ناخن ها و 
مخ��اط د هانی را د رگير می كند . د ر طول س��ال اول حيات 
ناخن های د س��ت و پا هایپركراتوتي��ک )هایپركراتوز زیر 
ناخن( به همراه اونيکوليز )باال زد ن صفحه ناخن از بس��تر 
آن د ر قسمت د یستال( می ش��وند  كه با عفونت های مکرر 
پارونيش��يا نيز مش��اهد ه می ش��وند . ناخن ها به رنگ زرد  
مای��ل به قهوه ای د ر می آین��د . آرنج ها و زانوها كراتوزهای 
فوليکوالر متعد د  نشان می د هند  و هایپركراتوز پالموپالنتار 
وجود  د ارد . عالوه بر این ممکن اس��ت هایپرهيد روز كف 
د ست و پا نيز د ید ه شود . گاهی تاول های پاره شد ه د ر كف 
د س��ت و پا د ید ه می شوند ، لکوكراتوز زبان و مخاط د هان 
ك��ه گاهی به علت د رگيری حنجره ممکن اس��ت موجب 
خشونت صد ا هم شود  گاهی مش��اهد ه می شود . این واژه 
 Lewandowski و Jadassohn نخستين بار توس��ط
به كار برد ه ش��د . بيمار تحت مطالعه آن ها د چار ناخن های 
د یس��تروفيک، هيپركراتوز كف د س��ت و پا، تعریق زیاد  و 
تاول پاها د ر طی ماه های تابستان، تعریق بيش از حد  بينی 
و لکوكراتوز زبان بود . گزارش های فراوانی برای توصيف 
موارد  انفراد ی خانواد ه هایی ك��ه چند  خصوصيت بيماری 
را نش��ان می د اد ند  د ر مقاالت وج��ود  د ارد . این احتمال كه 
عالئم متفاوت فراوانی ش��ركت د اش��ته باشد  وجود  د ارد . 

این سند روم به صورت یک صفت اتوزومی غالب به ارث 
می رسد . این بيماری د ر اثر موتاسيون د ر ژن های كد  كنند ه 
كراتين به وجود  می آید . موتاسيون های اختصاصی د ر ژِن 
كراتين های ۶ یا ۱۶ منجر به بروز تيپ یک این س��ند روم 
می شود ، موتاس��يون د ر ژِن كراتين ۱۷ منجر به بروز تيپ 
۲ می ش��ود  كه به لحاظ كلينيکی ش��بيه نوع یک است كه 
یافته های د یگری مثل رویش زود رس د ند ان د وره نوزاد ی 
و steatocytoma multiplex ب��ه آن اضافه ش��د ه اند . 
چهار سند روم مختلف د ر این رابطه مطرح می باشند  كه به 

قرار زیر توصيف شد ه اند :
نوع ۱: احتماالً ش��ایع ترین و قابل تطبيق ترین نوع با نمونه 
اوليه یاد اسون و لواند وسکی می باشد . ناخن ها معموالً د ر بد و 
تولد  سالم هستند  اما د ر طول سال نخست زند گی و اغلب د ر 
عرض چند  روز تغيير رنگ د اد ه و به طور فزایند ه ای از قاعد ه 
به سمت نوک ضخيم می گرد د ، به طوری كه به شکل گود ه ای 
ظاهر می شود . این تغيير د ر ناخن های د ست بهتر از ناخن های 
پا د ید ه می ش��ود  و د ر آن بيشتر به صورت یکنواخت ضخيم 
می شود . عالوه بر تغييرات ناخنی، هيپركراتوز مشخص كف 
د س��ت و پا و ضایعات زگيلی د ر زانوه��ا و آرنج ها، كپل ها، 
پاها، مچ پاها و د ر ناحيه پوپليته وجود  د ارد . همراه با افزایش 
تعری��ق د ر پاه��ا تاول ظاهر می ش��ود  و ممکن اس��ت اذیت 
كنند ه باش��د . د ر د هان به خصوص روی زبان ممکن اس��ت 
د یسکراتوز موجود  باش��د . د ر برخی موارد  د یسکراتوز قرنيه 

توصيف شد ه است.

تصویر شماره 26: لکوپالکی د ر پاکیونیشیای ماد رزاد ی



17
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1397 - شماره39

تصویر شماره 27: پاکیونیشیای ماد رزاد ی

تصویر شماره 28: کراتود رمای کف د ست ها

تصویر شماره 29: هایپرکراتوز د یستال زیر بستر ناخن

تصویر شماره 30: هایپرکراتوز د یستال و افزایش 
تحد ب د ر ناخن های د ست و پا

تصویر شماره 31: پاکیونیشیای ماد رزاد ی: کراتود رمای 
کف پاها

تصویر شماره 32: هایپرکراتوز کف پاها
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نوع ۲: د ر این نوع ضخيم ش��د گی ناخن یکنواخت تر است و 
تعد اد ی از ناخن ها ممکن اس��ت د چار عفونت كاند ید ائی شوند . 
همچني��ن كاند ید یاز مزمن د هان وج��ود  د ارد  و د ر این حالت تا 
اند ازه ای وجود  نقص ایمنی را مطرح می نماید . كراتود رمای كف 
د ست و پا نسبت به نوع ۱ از شد ت كمتری برخورد ار است. بيماران 
با كاند ید یاز مزمن د هان و پاكيونيش��يای مزمن توسط Higgs و 
Forman و Wells نش��ان د اد ه شد ه اند . د ر این نوع از بيماری 
كيست های متعد د  بر روی بد ن بيمار مشاهد ه می شود ، این حالت 
را epidermal polycystic disease یاسبوسيستوماتوزیس 
)steatocytoma multiplex و ی��ا sebocystomatosis(
می نامند  كه یک حالت خوش خيم است و همانطور كه گفته شد  
با موتاس��يون د ر ژن كراتين ۱۷ ارتباط د ارد . سبوسيستوماتوزیس 
ش��امل لزیون های سيس��تيک به قطر ۲ تا ۳ سانتی متر، سفت و 
سخت، آسمپتوماتيک، با رشد  آهسته است و رنگ آن ها از زرد  تا 
رنگ پوست می تواند  متفاوت باشد ، به طور عمد ه بر روی بازوها، 
گرد ن، زیر بغل یا روی س��ينه و كمتر د ر سایر نواحی بد ن پد ید  
می آیند . محتویات كيس��ت ها ممکن است مایع روغنی شفاف یا 

ماد ه پنيری یا كرمی شکل سفيد  یا زرد  رنگ باشد .

 تصویر شماره 33: سبوسیستوماتوزیس 
د ر ناحیه ساعد  و مچ د ست

تصویر شماره 34: سبوسیستوماتوزیس د ر ناحیه تنه

تصویر شماره 35: سبوسیستوماتوزیس د ر پوست سر

نوع ۳: این نوع ش��اید  جالب ترین حالت و از س��ایرین بسيار 
متفاوت اس��ت. به سند روم Schafer-Branauer نيز موسوم 
است، شامل تمام یافته های نوع یک و مرتبط با لکوكراتوز قرنيه 
 Soderquist . اس��ت. كود كان مبتال د ر موقع تولد  د ند ان د ارند
و Reed یک چنين خانواد ه ای را توصيف نمود ند . تمام اعضای 
گرفتار د ر بد و تولد  ۴ تا ۶ د ند ان د اشتند . د ند ان های زود رس معموالً 
نرم بود ه و سریعاً می افتاد ند  و بنابراین با افتاد ن آن ها، كود كان تا 
زمان پيد ای��ش د ند ان های د ائمی بد ون د ند ان باقی می ماند ند . د ر 
این نوع، هيپركراتوز نسبتاً غير قابل توجه بود ه و ضخيم شد گی 
ناخن نس��بت به انواع ۱ و ۲ بسيار شد ت كمتری د ارد . همانطور 
كه توسط Shrank، Soderquist و Reed اشاره شد ، بالغين 
د ر این خانواد ه ها ممکن است د چار كيست های اپيد رمال متعد د  
باش��ند  و ممکن است س��ایر آنومالی های ماد رزاد ی نيز موجود  
باش��ند . Vineyard و Scott همراهی سبوسيستوماتوزیس و 

پاكيونيشيای ماد رزاد ی را توصيف نمود ند .

تصویر شماره 36: رویش زود رس د ند ان ها د ر 
پاکیونیشیای ماد رزاد ی



19
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  بهار 1397 - شماره39

 pachyonychia congenital tarda نوع ۴: به ن��ام
موس��وم اس��ت. خصوصيت مش��خصه د ر ای��ن گروه یک 
پيگمانتاس��يون گسترد ه ماكولر است كه به ویژه گرد ن و زیر 
بغل را گرفتار می س��ازد . تغييرات ناخنی و كراتوز ش��د تی 
متوس��ط د ارند . شروع عالئم آن د یرتر است و عالئم آن د ر 

طول د هه د وم یا سوم زند گی بروز می كند .
ع��الوه بر این گروه ه��ای خانواد گی، م��وارد  جد اگانه ای 
مشاهد ه شد ه اند  كه د ر آن ها ناهنجاری ها محد ود  به ناخن ها 
بود ند . نباید  واژه پاكيونيش��يای ماد رزاد ی را د ر غياب سایر 
آزرد گی ه��ا )Stigmata( یا عد م یک تاریخچه خانواد گی 
به كار برد . د رمان كل گروه بس��يار رضایت بخش تر است. 
ناخن ه��ا می بایس��تی كاماًل كوتاه باش��ند . گاهی برد اش��ت 
ناخ��ن و ماتریکس )ماتریس��کتومی( ض��رورت می یابد . تا 
اند ازه ای رش��د  به د اخل از بس��تر ناخ��ن را می باید  انتظار 
د اش��ت. تش��کيالت هيپركراتوتيک ممکن است با مصرف 
 A اسيد  سالس��يليک یا پماد های اوره تخفيف یابند . ویتامين
با مقد ار زیاد  د ر برخی بيم��اران، موجب تخفيف كراتوز و 

لکوكراتوز شد ه است.

)The�Nail�Patella�Syndrome(سند�رم�ناخن�کشکک�
یک بيماری ارثی غيرشایع است كه د ر اثر موتاسيون هایی 
كه منجر به از د س��ت د اد ن عملکرد  فاكتور نس��خه برد اری 
LMX1B می ش��ود  ایجاد  می گرد د . ش��يوع آن د ر نوزاد ان 
تازه متولد  شد ه به نسبت ۱ به ۵۰۰۰۰ می باشد  و به صورت 
اتوزومال غالب به ارث می رسد . هم ساختمان های مزود رمی 
و ه��م اكتود رمی را گرفتار می س��ازد . ناهنجاری های اصلی 
ش��امل تغييرات ناخن، كشکک كوچک )هایپوپالستيک( یا 
فقد ان آن، ناهنجاری های مفاصل آرنج ها، ش��اخ های ایلياک 
و د ر تع��د اد  اند كی از موارد  تغييرات كليوی می باش��ند . ژن 
پليوتروفي��ک LMX1B د ر پيکربن��د ی و طرز قرار گيری 
نرمال محور پش��تی – ش��کمی و غش��اء پای��ه گلومروالر 
د ر طول د وره نمو جنينی س��هيم اس��ت. ش��د ت فنوتيپيک 
كلينيکال به طور وس��يعی متنوع است. به طور اساسی یک 
بيماری است كه ناخن ها، سيستم اسکلتی، كليه ها و چشم ها 
را تح��ت تأثير قرار می د هد . تظاهرات بالينی معرف بيماری 
د ر یک تتراد  كلينيکال گروه بند ی می شود : د یسپالزی ناخن 

)۹۸٪(، هایپوپالزی و آپالزی كشکک )۷۴٪(، محد ود یت 
عملک��رد  آرنج د س��ت )۷۰٪( و حضور ش��اخ های ایلياک 
)۷۰٪(، عالمت آخری كه پاتوگنوميک است بوسيله اسکن 
اولتراسوند  د ر س��ه ماهه سوم حاملگی قابل مشاهد ه است. 
د ر ح��د ود  ۴۰٪ بيم��اران ابتالی كليوی را نش��ان می د هند  
كه ش��امل هماچوری و پروتئينوری اس��ت. ۵ تا ۱۰ د رصد  
بيم��اران د ر د وران طفولي��ت و بلوغ پروتئين��وری د ر د امنه 

نفروتيک د ارند  كه به سمت نارسایی كليه سير می كند .
ی��ک م��ورد  تيپي��ک ناخن های��ی را نش��ان د اد  كه نقص 
ماكروس��کوپی، اند ازه ای د ر حد  ۱/۳ ت��ا ۱/۲ اند ازه طبيعی 
د اش��ت و هرگز به نوک انگش��ت نرس��يد  و لذا كار كرد ن 
با اش��يا كوچک بسيار مش��کل بود . این تغيير د ر زنان بيش 
از م��رد ان مش��اهد ه می ش��ود . د ر برخی م��وارد  تمام ناخن 
شس��ت د ست وجود  ند ارد  یا آن كه ممکن است به صورت 
ی��ک كناره كراتينی س��خت د ر چين ناخن جلوه گر ش��ود . 
ناخن های شست د ست بيشترین ابتال را د اشته و د ر صورت 
وجود  تغييراتی د ر س��ایر ناخن ها به طور پيشروند ه از سبابه 
تا انگش��ت كوچک تقلي��ل می یابند . تغيي��ری كه اغلب د ر 
ناخن های با كمترین گرفتاری د ید ه می ش��ود  عبارت از یک 
ش��کاف د ر وس��ط ناخن اس��ت كه آن را به د و نيمه تقسيم 
می نماید  و هر یک از این نيمه ها قاشقی شکل هستند . ماهک 
V شکل نيز مشخصه خوبی است و د ر برخی ناخن ها تنها 

ناهنجاری مشهود  است.

تصویر شماره 37: د یستروفی ناخن، ناخن های 
د یسپالستیک که به راحتی شکسته می شوند ، نازک و 

هایپوپالستیک هستند 
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تصویر شماره 38: فقد ان استخوان کشکک

تصویر شماره 39: هایپوپالزی و د یستروفی ناخن
ناهنجاری كشکک شامل كاهش اند ازه یا فقد ان واقعی است. 
گرچه زانو ناپاید ار به نظر می رس��د  ليکن این ناهنجاری د ر واقع 
موجب ناراحتی بسيار خفيفی می شود . مفاصل آرنج معموالً یک 
بد شکلی واضح را نشان می د هند . زاویه بين ساعد  و بازو كاهش 
می یاب��د  و محد ود ی��ت چرخش به خارج )سوپيناس��يون( و باز 
كرد ن ناكامل آرنج وج��ود  د ارد . د ر برخی موارد  ناهنجاری فقط 
د ر راد یوگرافی قابل مش��اهد ه است و یک مفصل بد  جای گرفته 
را نش��ان می د هد  كه د ر آن س��ر راد یوس به طور ناقص تشکيل 
شد ه و نيمه د ر رفتگی د ارد  و توسط یک سر كوچک ناقص رشد  
كرد ه مفصل می شود . این تغييرات همچنين سبب مزاحمت اند كی 
می ش��وند . شاخ های ایلياک د ر صورت بزرگ بود ن ممکن است 
لمس شوند  اما معموالً فقط د ر راد یوگرافی قابل مشاهد ه هستند . 
این خارها از مركز سمت خارجی استخوان ایليوم بر می خيزند  و 

د ر جهت خلفی طرفی برجستگی می كنند .
تغييرات كليوی از نظر بالينی ش��امل گلومرولونفریت مزمن با 

آلبومينوری مد اوم وسيلند رهایی از تمامی انواع و گاه گلبول های 
قرمز د ر آزمایش رسوب اد رار می باشد . عملکرد  كليه ممکن است 
كاهش یافته باشد . گرچه سایر تغييرات معموالً د ر اشخاص مبتال 
وجود  د ارند ، ليکن تغييرات كليوی ناثابت بود ه و تنها خصوصيت 
 وخي��م این س��ند رم می باش��ند . Goodman و Cuppage و 
Ben Bassat با استفاد ه از ميکروسکوپ الکترونی نشان د اد ند  
كه این تغييرات ش��امل ضخيم شد گی و چروكيد گی غشاء پایه 

گلومرولی است.

ستیغ�د�ار�شد�ن�بیش�از�حد��یا�د�یستروفی��20ناخن�
د�وران�کود�کی

ستيغ د ار ش��د ن بيش از حد  ظاهراً نقص اوليه می باشد  و این 
مورد  ناش��ی از گود ه های متعد د  كه به د نبال همد یگر می باش��ند ، 
نيس��ت. كود ک با ناخن های طبيعی به د نيا می آید  اما بعد  از چند  
ماه یا چند  سال تمام ناخن هایش به صورتی بيش از حد  ستيغ د ار 
می شوند . ستيغ د ار شد ن د ر كوتيکول آغاز شد ه و به سمت نوک 
آن پي��ش می رود . خطوط فراوانی نزد یک یکد یگر وجود  د ارند  و 
موجب از د س��ت رفتن شفافيت ناخن وكد ر شد ن آن می شوند . 
د ر نهایت یک ناخن بد  ریخت پد ید  می آید . هيچ گونه ناهنجاری 
پوس��تی یا ناهنجاری د ر م��و د ید ه نمی ش��ود . د ر اكثریت موارد  
هيچ گونه سابقه خانواد گی مربوط به اختالل مشابهی وجود  ند ارد . 
د یس��تروفی د ر مراحل اوليه زند گی بد ترین حالت را د اشته و با 
پيشرفت سن بتد ریج كاهش می یابد . با توجه به عد م مشاهد ه این 
حالت د ر بالغين، این امکان كه نهایتاً به طور كامل پاک می گرد د  
وج��ود  د ارد . د رمان اثر اند كی د ر پيش��رفت این حالت د اش��ته و 

استفاد ه از الک ناخن این بد شکلی را می پوشاند .

تصویر شماره 40: د یستروفی همه ناخن ها
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تصویر شماره 42: د یستروفی همه ناخن ها با شیارهای طولی

تصویر شماره 43: د یستروفی همه ناخن ها با شیارهای بسیار 
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توسعه�د�اروهای�جد�ید��بر�علیه�مایکوباکتریوم�توبرکلوزیس��
گذشته،�حال�و�آیند�ه

چکید�ه
بيماری سل حد ود  ۵ هزار سال پيش بر اساس شواهد  به 
د ست آمد ه مشخص شد ه اس��ت كه از بيماری های عفونی 
مرتبط با نژاد  اوليه انس��ان نماها می باش��د . عامل ایجاد  این 
بيم��اری مایکوباكتری��وم توبركلوزیس می باش��د  و یکی از 
عوامل مرگ و مير د ر كش��ورهای د ر حال توسعه به د الیل 
مختلف از جمله امکانات آزمایش��گاهی و بهد اش��تی پایين 
می باش��د  و همچنين ش��يوع س��ل مقاوم به د رم��ان د ر طی 
د هه های اخير باعث ایجاد  مشکالتی د ر زمينه كنترل و مهار 
بيماری گرد ید ه است. د رمان فعلی برای این بيماری طوالنی 
مد ت ب��ود ه و همچنين د ارای عوارض جانبی زیاد  و اثرات 
د رمانی پایين می باشد . د ر این رابطه برای د رمان بيماری فوق 
برخی از د اروها مورد  آزمایش قرار گرفته كه برخی از آن ها 
د ر طی س��ال های اخير تأیيد یه مصرف د ریافت نمود ه اند  و 
برخی نيز د ر مرحله كارآزمایی بالينی می باش��ند ، كه د ر این 
بررسی ما پيش��ينه كوتاهی از بيماری و رشد  مقاومت د ارو 
د ر مقابل آن و نيز د اروهای جد ید  را بررسی خواهيم كرد .

کلید واژه ها: مایکوباكتریوم توبركلوزیس، سل، د اروهای 
جد ید ، مقاومت د ارویی

مقد�مه
قد مت بيماری عفونی سل را بيش از ۶ هزار سال تخمين 
زد ه ان��د  و بر اس��اس اطالعات باس��تان شناس��ی از جمله 
مطالع��ه ای كه Gutieerez و همکارانش د ر ش��رق آفریقا 
انج��ام د اد ه اند  قد مت این بيماری را بيش از ۳ ميليون س��ال 

تخمين زد ه اند  كه احتمال می د هند  نژاد های اوليه انسانی نيز 
با این بيماری آلود ه شد ه باشد . این بيماری توسط د كتر كخ 
د ر س��ال ۱۸۸۲ كش��ف گرد ید  كه د ر آن زمان د ر آمریکا و 
اروپا عامل مرگ یک نفر از هر هفت نفر محسوب می شد  و 
این كشف مهم ترین نقش را د ر جهت كنترل و از بين برد ن 
این بيماری ایفا می كرد ، د ر سال ۱۹۹۷ برآورد  شد ه است كه 
یک سوم جمعيت جهان آلود ه به این بيماری باشد . سل ریه 
بر اثر استنش��اق قطرات تنفسی آلود ه د ر هوا انتشار می یابد . 
این باكتری به عنوان یک انگل د رون س��لولی می باش��د  كه 
قاد ر به آلود ه س��ازی س��لول های بيگانه خوار تک هسته ای 
انس��ان می باشد  و می تواند  ساليان د راز بد ون عالئم د ر بد ن 
ميزب��ان نهفته باقی بماند  و زمانی كه سيس��تم ایمنی ميزبان 

ضعيف گرد د  به فرم فعال خود  تبد یل شود .
طبق بررس��ی جهانی بيماران مبتال به سل و اید ز باالترین 
مق��ام را د ر رتب��ه بند ی موارد  منجر به م��رگ و مير فزایند ه 
د ارن��د . د ر س��ال ۲۰۱۴ چهارصد  هزار نفر مرگ ناش��ی از 
بيماری س��ل د ر بين افراد  مبتال به ای��د ز از كل یک ميليون 
د ویس��ت هزار نفر رخ د اد  و همچنين پيد ایش ش��کل های 
مقاوم ب��ه د رمان این عفونت و تش��د ید  آن با عفونت اید ز 
ماهيت مس��ری بود نش را تحریک و تقویت می نماید . این 
بيماری س��اليانه ۳۰۰ هزار نفر د ر هند وستان را به كام مرگ 
كشاند ه است و همچنين پيد ایش سویه های مقاوم به د رمان 
هزینه ه��ای د رمانی را ۱۰ تا ۱۰۰ براب��ر افزایش می د هد  به 
طوری كه ۳۰٪ از بود جه صرف ۳٪ از بيماران مبتال به فرم 
مقاوم می گرد د . آمارها نش��ان می د هد  كه د ر هند وستان ۳۰۰ 

  د کتر رضا قوطاسلو
اس�تاد  میکروب شناس�ی، گ�روه میکروب شناس�ی 

د انشکد ه پزشکی د انشگاه علوم پزشکی تبریز
rzgottaslo@yahoo.com

  آید ین هلل زاد ه
د انش�جوی کارشناسی ارشد  میکروب شناسی، گروه 
میکروب شناس�ی د انش�کد ه پزش�کی د انش�گاه علوم 

پزشکی تبریز
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ميليون هند ی آلود ه به بيماری س��ل هستند  و این امر اثبات 
می نماید  كه هند وس��تان كش��وری با حد اكثر ميزان سل د ر 

جهان می باشد .

د�اروهای�مؤثر�بر�سل
اكث��ر د اروه��ای تركيبی )مانن��د  ایزونيازی��د ، ریفامپين و 
اتامبوت��ول و پيرازینامي��د ( برای د رمان د ر د هه ۵۰ كش��ف 
و معرف��ی ش��د ه اند  كه د ر طی س��ال های اخير ب��ا پيد ایش 
س��ویه های مقاوم به د رمان نياز فوری به توس��عه د اروهای 
جد ید  با اثرات جانبی پایين و د وره د رمانی كوتاه احس��اس 
می ش��ود  كه د ر این بررسی ما توس��عه د اروهای جد ید  د ر 
مقاب��ل بيماری س��ل د ر حال و آیند ه را مورد  بررس��ی قرار 

می د هيم.
د ر اینجا به ش��رح د اروهای حال حاضر می پرد ازیم كه به 

تازگی توسط FDA مورد  تائيد  قرار گرفته است.
 delamanid :(delamanid)-  67683 ال��ف( 
OPC مش��تق dihydroimidazooazde ب��ود ه و د ر 
مقاب��ل فرم های مقاوم به د رمان س��ل د ارای فعاليت بس��يار 
خوبی اس��ت. این د ارو توس��ط FDA از ماه آوریل ۲۰۱۴ 
تأیيد  شد ه و از نظر مکانيسم به عنوان یک بازد ارند ه بيو سنتز 
اس��يد  مایکوليک مطرح شد ه اس��ت. د ر جریان فعاليت های 
متابوليسم باكتری، اسيد  نيتریک آزاد  شد ه و این ماد ه باعث 
تخریب باكتری می گ��رد د . د ر بيماران مبتال به HIV كه به 
طور همزمان به سل نيز مبتال می باشند  كه به سبب نيمه عمر 
باال و د ر غلظت های نسبتًا پایين برای د رمان عفونت سل د ر 
این بيماران بسيار مؤثر می باشد . تلفيق این د ارو با ریفامپين 
و پيرازین آميد  د ر طول د و ماه باعث حذف تمامی باكتری ها 
د ر ریه می گ��رد د . مقاومت به این د ارو د ر اثر جهش د ر ژن 
R3547 د ر شرایط آزمایشگاهی مورد  بررسی قرار گرفت 

كه نشان د هند ه نقش این د ارو د ر آغاز مصرف است.
ب( TMC2076 (bedaguiline): فعاليت بس��يار 
باالی��ی د ر بد ن ميزب��ان بر عليه باكتری به ویژه س��ویه های 
MDR/XDR بد ون مقاومت متقابل با د اروهای خط اول 
د رمان می باش��د . عملکرد  این د ارو د ر ارتباط با واحد  فرعی 
C از آنزیم ATP س��نتاز می باش��د  كه باع��ث مهار فعاليت 
این آنزیم می گرد د  د ر نتيجه س��نتز ATP متوقف و رش��د  

و تکثي��ر باكتری مهار می ش��ود  و تلفيق این د ارو با پيرازین 
آمي��د  د ارای اث��ر مضاعف بود ه و باع��ث از بين برد ن كامل 
بيماری د ر مد ل های آزمایشگاهی گرد ید ه است. نام تجاری 
Sirturo، مقاومت به این د ارو د ر بررسی های آزمایشگاهی 
د ر اثر جهش د ر ارتباط با ژن atp E می باشد  كه این جهش 
باعث كاهش تمایل آنزیم به مولکول هد ف می گرد د . عالوه 
بر جهش د ر ارتباط با س��ایر مکانيسم ها نيز می باشد  كه هم 

اكنون د ر حال بررسی است.
 حال می پرد ازیم به موارد  ارزیابی شد ه ای كه اخيراً مورد  

ارزیابی قرار گرفته است.
الف( گاتی فلوکساس��ین و موکس��ی فلوکساسین: این 
د اروهای متعلق به خانواد ه فلوركينلون ها د ر حال حاضر د ر 
مرحله س��وم آزمایش بالينی برای د رمان می باشند . عملکرد  
آن ها توس��ط موسسه Bayer، Newbury، UK د ر حال 
بررس��ی اس��ت. این د ارو برای د رمان بيماران حس��اس به 
 MDR-TB د اروه��ای رد ه اول و همچنين ب��رای د رمان
مورد  آزمایش قرار گرفته و د ارای نتایج مطلوبی بود ه است 

و مصرف آن توسط سازمان CDC تأیيد  شد ه است.
ب( لینزولی��د : این د ارو د ر ابتد ا برای د رمان باكتری های 
گرم مثبت اس��تفاد ه می شد . بررسی های انجام یافته نشان از 
تأثير این د ارو د ر ارتباط با سویه های MDR-TB می باشد . 
ای��ن د ارو باعث مهار پروتئين س��ازی د ر نتيجه برهمکنش 
واحد  50S ریبوزومی می گرد د . البته استفاد ه از این د ارو به 

د ليل اثرات سمی باال متوقف گرد ید ه است.
پ( Pretomanid) PA-824(: مکمل��ی از نيت��رو 
ایميد ازول می باش��د  كه با فعالي��ت آنزیمی نيترو رد وكتاز از 
اد غام پروتئين و ليپيد های د یواره سلولی جلوگيری می كند . 
مکانيس��م مقاومت به این د ارو د ر بررس��ی های انجام یافته 

ناشی از عد م وجود  گلوكز ۶ فسفات د هيد روژناز باشد .
از ۱۵  بي��ش   :)Ethylenediamine)SQ109 ت( 
س��ال زمان د ر جهت توليد  و توس��عه این د ارو صرف شد ه 
اس��ت و از نظر تركيبی مشابه اتامبوتول می باشد . د ر شرایط 
آزمایش��گاهی و د ر بافت های زند ه د ارای اثر بخش��ی باال و 
طول د رمانی كوتاه می باش��د . این د ارو با د خالت د ر اس��يد  
مایکولي��ک د یواره س��لولی منجر به تولي��د  مونومایکوالت 
ترهال��وز می گرد د  و هنوز د ر مراح��ل ارزیابی های بالينی به 
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منظور توليد  و مصرف می باشد .
ث(Sutezolid (PNO-100480): از آنتی بيوتيک های 
خانواد ه اگزازوليد ن می باش��د . این د ارو مشابه لينزوليد  بود ه 
و بر اس��اس بررسی های آزمایش��گاهی د ر مد ل های موش 
ق��د رت باكتری كش��ی آن د و برابر لينزوليد  می باش��د  و از 
طرفی عوارض جانبی آن د ر مقایسه با لينزوليد  بسيار پایين 
ب��ود ه و می تواند  به عنوان یک پروفای��ل مطمئن د ر د رمان 
بيماری س��ل د ر آیند ه مورد  استفاد ه قرار گيرد . این د ارو د ر 

ایاالت متحد ه و اتحاد یه اروپا تأیيد یه د ریافت كرد ه است.
ح( CPZEN-45, (Caprazene-45) : اميد  بخش ترین 
د اروی توبركلوزیس براس��اس بررس��ی از پيوند  ساختاری 
بود ه و به سبب جذب باالی تركيب توسط د ستگاه گوارش 
و د وز مصرف��ی پایي��ن مطرح می باش��ند  و فعاليت بس��يار 
مناس��بی د ر مقابل سویه های MDR د ر آزمایشگاه از خود  
نش��ان می د هند  و تاكنون سویه های مقاوم د ر برابر این د ارو 

گزارش نشد ه است.
د ارای  د ارو  ای��ن   :)dipiperidine)SQ609 خ( 
مکانيس��م عملکرد  متفاوت از سایر د اروها و فعاليت باال د ر 
ارتباط با س��ویه های مقاوم به د ارو می باش��د  این د ارو قاد ر 
ب��ه مهار نمود ن ۹۰ د رصد  از باس��يل های موجود  د ر د رون 
ماكروفاژهای آلود ه د ر شرایط آزمایشگاهی بد ون د ارا بود ن 
اثرات جانبی می باش��د  و د ر حال حاضر د ر مطالعات پيش 

بالين د ر حال بررسی است.
چ( DC159a: این د ارو رد ه جد ید ی از تركيبات برای 
د رمان سویه های MDR-TB می باشد  كه مشتق كينولون ها است 
و باعث مهار همانند سازی DNA می گرد د . د ر بررسی های 
انج��ام یافته د ر مد ل ه��ای آزمایش��گاهی و بافت های زند ه 
فعاليت خوبی د ر مقابل سویه های XDR نيز از خود  نشان 
د اد ه و می توان��د  ب��ه عنوان د اروی جایگزین مناس��ب برای 
د اروی د رمان باش��د  ك��ه هم اكنون ای��ن مطالعات د ر حال 

بررسی و پيشرفت می باشد .

از  جد ی��د ی  رد ه  )ایمید ازوپیرید ی��ن(:   Q-203 س( 
د اروها مشتق شد ه از ایميد ازوپریميد ین می باشد  و كمپلکس 
bc1 س��يتوكروم تنفس��ی را مهار می نماید  ك��ه برای حفظ 
گراد یان پروتون و س��نتز ATP بس��يار مهم می باش��د . د ر 
نتيجه رش��د  مایکوباكتریوم مهار می گ��رد د . این د ارو د ارای 
اهد اف و عملکرد  مش��ابهی چون bedaguiline كه مانع 
از س��نتز ATP د ر شرایط هوازی می گرد د . این د ارو د ارای 
فعاليت باال د ر مقابل س��ویه های MDR و XDR می باشد  
و د اد ه های حاصل از مد ل های موشی آزمایشگاهی نشان از 

كاهش شکل گيری گرانولوم را می باشند .

نتیجه�گیری
ب��ا توجه به ای��ن مطالع��ه د اروهای آنت��ی توبركلوزیس 
رد ه اول و رد ه د وم به طور گس��ترد ه ای اس��تفاد ه می شوند . 
عليرغ��م موفقيت ه��ای كس��ب ش��د ه د ر رش��د  و افزایش 
د اروهای جد ید  آنتی توبركلوزیس د ر گذش��ته، س��ویه های 
 TDR-TB و   DR-TB، MDR-TB، XDR-TB
ش��يوع یافته اند . برای حل این مس��ائل، نياز فوری به رشد  
و توس��عه د اروه��ای جد ید  آنت��ی TB وج��ود  د ارد . با د ر 
 bedaquiline و delamanid ،نظرگيری مس��ائل ف��وق
 MDR-TB برای فعاليت ق��وی د ر مقابل FDA توس��ط
و كارب��رد  مؤث��ر د ر مقاب��ل د رمان TB تصویب ش��د ه اند . 
د اروهای آنتی TB جد ید ی د ر حال توسعه هستند  كه برای 
ای��ن بيماری از د ید گاه های عطف ش��د ه به مس��ائل مواجه 
شد ه توسط بيماران كاماًل مؤثر هستند . یک تهد ید  جهانی با 
توس��عه مقاومت د ر مقابل د اروهای آنتی TB موجود  شد ه 
اس��ت. از این رو نياز فوری به كشف د اروهای جد ید  آنتی 
TB وجود  د ارد  كه مکانيس��م عملک��رد ی تازه ای د ر مقابل 
 TB د ارند  و بای��د  به كوتاه كرد ن د وره د رمان TB باكتری 

كمک نمایند .

References
1- Indian-journal of tuberculosis/ journal homepage: http://www.journals.elsevier.com/

2- http://www.cdc.gov/tb/events/worldtbday/
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بررسی�میزان��HSP�-70بزاقی�د�ر�بیماران�مبتال�به�بهجت�
با�ضایعات�د�هانی�فعال�و�مقایسه�آن�با�افراد��سالم

خالصه
مقد م��ه: بيماری بهجت یک بيم��اری خود  ایمن و مزمن 
است كه یکی از عالیم اصلی آن، زخم های د هانی می باشد  
و از عوامل اصلی اتيولوژی آن، HSP اس��ت. HSP ها به 
مجموع پروتئين هایی گفته می شود  كه د ر شرایط استرس زا 
د ر سلول، بيان می شوند . HSP- 70 یکی از انواع HSP ها 
می باش��د  كه ممکن است یک سایتوكاین پيش التهابی باشد  
كه منجر به تخریب بافتی د ر این بيماری ش��ود . با توجه به 
این كه مطالعات انجام ش��د ه همگی از سرم بيماران بهجت 
 HSP-70 تهيه ش��د ه اس��ت و مطالعه ای د ر مورد  س��طح
بزاقی د ر این بيم��اران )به ویژه با ضایعات د هانی( صورت 
نگرفته اس��ت و همچنين تهيه بزاق افراد  از نظر اخالقی د ر 
مقایس��ه با تهيه سرم آن ها كاری غير تهاجمی و مورد  پسند  
بيماران اس��ت، لذا این مطالعه با هد ف بررسی ميزان سطح 

HSP-70 د ر بزاق این بيماران، اجرا و طراحی گرد ید .
مواد  و روش ه��ا: د ر این مطالعه مورد - ش��اهد ، پس از 
گرفتن نمونه های بزاقی بيماران و نيز افراد  س��الم طی مد ت 
HANGZHOU (مذكور، با استفاد ه از روش االیزا و كيت

س��اخت كش��ور كره( ميزان HSP-70 بزاقی اند ازه گيری 
ش��د . نتایج مطالعه با اس��تفاد ه از روش های آماری توصيفی 
و آزمون یومن ویتنی برای گروه های مس��تقل آناليز ش��د  و 

نرم افزار مورد  اس��تفاد ه د ر ای��ن پژوهش SPSS.16 بود  و 
مقد ار P كمتر از ۰,۰۰۱ معنی د ار تلقی گرد ید .

یافته ه��ا: د ر ای��ن مطالع��ه ۳۵ بيمار مبتال ب��ه بهجت )با 
ضایع��ات د هانی فع��ال( مراجعه كنند ه به مركز آموزش��ی 
د رمانی امام رضا )ع( از آبان س��ال ۱۳۹۵ تا ش��هریور سال 
۱۳۹۶ و ني��ز ۷۰ نف��ر افراد  س��الم بود ند . با ميانگين س��نی 
بيم��اران )۸,۲± ۳۷,۷ س��ال( و ميانگين س��نی افراد  س��الم 
)۹,۳± ۳۵ س��ال( بود . ميانگي��ن ميزان HSP-70 بزاقی د ر 
 گروه بيماران )۴۵,۵۰ng/mL ± ۱۷,۵۳( و د ر افراد  س��الم

)P<0.001( . بود )۱۹,۵۸± ۵,۲۵ ng/mL( 
 نتیج��ه گی��ری: نتای��ج این مطالعه نش��ان د اد  ك��ه ميزان
 HSP-70 بزاقی د ر این بيماران بيشتر از ميزان HSP-70 

بزاقی د ر افراد  سالم می باشد .
کلید  واژه ها: بيماری بهجت، HSP-70، ضایعات د هانی 

فعال، سایتوكاین پيش التهابی، بزاق

مقد�مه
بيم��اری بهجت ی��ک بيماری خود  ایمن و مزمن اس��ت 
كه می تواند  چند ین سيس��تم ب��د ن را د رگير كند . )۱( عالئم 
اصلی و معيارهای تش��خيصی بيماری بهجت ش��امل زخم 
د هانی، زخ��م ژنيتال، ابتالی چش��می، ضایعات جلد ی به 

 نیلوفر بنیاد ی
د انش�جوی د ند انپزش�کی، د انش�کد ه د ند انپزشکی، د انش�گاه علوم 

پزشکی تبریز
 د کتر حسین اسالمی

استاد یار گروه بیماری های د هان و د ند ان د انشکد ه د ند انپزشکی تبریز

 د کتر محمد رضا بنیاد ی
مرک�ز تحقیق�ات کارب�رد ی د ارویی د انش�گاه علوم پزش�کی تبریز 

د پارتمان ایمونولوژی د انشکد ه پزشکی تبریز
 د کتر علیرضا خبازی

د انشیار گروه روماتولوژی بیمارستان امام رضا، د انشگاه علوم پزشکی تبریز
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صورت آكنه، اریتم ن��د وزوم وفوليکوليت كاذب و بيماری 
عصبی و عروقی می باشد . زیانبار ترین عارضه آن ضایعات 
چش��می اس��ت كه می تواند  منج��ر به كوری بيم��ار گرد د . 
بيماری بهجت معموالً بين د هه سوم و چهارم زند گی ظاهر 
می شود ، اغلب قبل از بلوغ یا بعد  از د هه پنجم زند گی بروز 
 می كند . ابتال د ر سنين پایين تر با تظاهرات بالينی شد ید تر و 
مرگ ومير همراه اس��ت. بيماری بهجت همچنين به عنوان 
بيماری جاد ه ابریش��م ش��ناخته می ش��ود ، زیرا ش��يوع این 
بيماری د ر كش��ورهایی كه د ر طول جاد ه ابریشم هستند  از 
جمله ایران و به ویژه تركيه بيشتر است. د ر حال حاضر هيچ 
ابزار مش��خص تشخيصی یا بيوماركر سرم برای شناسایی و 
تعيين شد ت بيماری بهجت وجود  ند ارد . تعيين پيش آگهی 
قطعی د شوار است. روش های د رمان غير اختصاصی هستند  
و هد ف آن ها كاهش عالئم بالينی و كنترل پيشرفت و شد ت 
بيماری اس��ت. د رمان بيماری معموالً ش��امل د اروهای ضد  
التهابی سيس��تميک و یا د اروهای تنظيم كنند ه سيستم ایمنی 

می باشد . )۳(
د ر حال حاضر هيچ ابزار مش��خص تشخيصی یا بيوماركر 
س��رم برای شناس��ایی و تعيين ش��د ت بيماری بهجت وجود  
ند ارد . تعيين پيش آگهی قطعی د شوار است. معموالً با حذف 
عالیم بيم��اری د یگر حت��ی زمانی كه عالمت های س��ه گانه 
مش��هود  اس��ت، تش��خيص بيماری بهجت د ش��وار می باشد . 
براس��اس آن ك��ه تس��ت تش��خيصی هد فمند  ب��رای بيماری 
بهجت وجود  ند ارد ، تش��خيص عالئ��م بالينی چالش برانگيز 
اس��ت، به ویژه هنگامی كه عالئم غير همزمان باش��د . )۴( اند ازه 
گيری س��طوح مختلف ماركره��ای التهابی د ر بيماری بهجت 
از حساس��يت خوبی )Sensitivity( برخ��ورد ار بود ه ولی 
ویژگ��ی )Specificity( كمت��ری د ارند  از جمل��ه پروتئين 
واكنش پذیرC (CRP) ، ميزان رس��وب د هی اریتروس��يت، 
تعد اد  لکوسيت های محيطی و پالكت و سيتوكاین های سرم  

)۳( .(TNF-α، IFN-γ، IL-1β، IL-6، IL- 8)

عل��ت بيم��اری بهجت ناش��ناخته اس��ت و مانند  س��ایر 
بيماری های خود  ایمن ممکن اس��ت د ر اثر تماس با عوامل 
محيط��ی مانن��د  عفونت های ویروس��ی و باكتریایی د ر یک 
زمينه ژنتيکی مس��تعد  ایجاد  ش��ود . )۱( فرضيه های مختلف 
اثب��ات می كنند  ك��ه د ر اتيولوژی بيم��اری بهجت، عواملی 

از جمل��ه عوامل ایمنی ذاتی و س��ازگار و همچنين عوامل 
محيط��ی تأثير گ��ذار می باش��ند . Hulus Behcet چهار 
 فرضيه اصل��ی د ر پاتوژنز بيماری بهجت ارائه د اد ه اس��ت: 
۱- عوامل باكتریایی )اس��ترپتوكوک( ب��ه عنوان عامل پيش 
زمين��ه، ۲- عوامل ویروس��ی، ۳- پروتئين ش��وک حرارتی 
)HSP ب��ه طور غير مس��تقيم( و ۴- واكنش های متقاطع یا 

عوامل تقليد  مولکولی )۲-۳(.
 )HSP: Heat Shock Proteins( پروتئين های شوک حرارتی
به مجموع پروتئين هایی گفته می شوند  كه د ر شرایط استرس 
زا د ر سلول بيان می گرد ند . نقش این پروتئين ها جلوگيری از 
تغيير ساختار پروتئين های تحت عوامل استرس زا می باشند . 
این پروتئين ها د ر همه س��لول های زند ه د ر وضعيت متصل 
یا غير متصل به پروتئين ها وجود  د ارند . پروتئين های ش��وک 
حرارتی د ر عملکرد  س��لول های سيس��تم ایمنی نقش د ارند . 
)۱( این پروتئين ها به ۵ د س��ته اصلی تقسيم بند ی می شوند  
كه یکی از آن ها HSP-70 می باش��د . طبق مطالعات انجام 
ش��د ه،  HSP-70 نسبت به سایر HSP ها، نقش مهم تری 
را د ر پاتوژن��ز بيماری بهجت ایفا می كند . با این وجود  هنوز 
مکانيس��م فعاليت آن، به طور كامل شناخته نشد ه است. ولی 
نظریه هایی مکانيس��م پاتوژن��ز HSP د ر این بيماری را بيان 
می كند . مکانيس��م پاتوژنز HSP بر پایه نظریه مولکول های 
تقلي��د ی )molecular-mimicry( د ر بيم��اران بهجت، 
 ب��رای اولي��ن ب��ار توس��ط Lehner et al. مط��رح ش��د . 
HSPها )از جمله: HSP-60( با توجه به ش��باهت آن ها با 
پروتئين های بيماریزا د ر این زمينه، به عنوان عامل اتيولوژی 

پيشنهاد  شد ه است.
 ،)Crossreaction( طبق نظری��ه واكنش های متقاط��ع
س��لول های T تحریک شد ه توسط عوامل ميکروبی، باعث 

پاسخ HSP می شود  و به عنوان trigger عمل می كند .
د ر  ایمن��ی  پاس��خ های  ك��ه  د اد   پيش��نهاد    Matzinger
شرایطی مش��ابه بيماری بهجت، از طریق یک آبشار مصنوعی 
مس��تمر د ر نتيجه سيگنال های منتشر ش��د ه توسط سلول های 
 ميزبان آس��يب د ید ه ایجاد  می ش��ود  این واكن��ش »مد ل خطر«،
 )Danger model( پيش��نهاد  می كند  كه سيستم ایمنی، بيش 
 HSP . از حد  ب��ه محرک های محيطی واكنش نش��ان می د هد
توس��ط گيرند ه های Toll-like (TLR) شناسایی می شوند  و 
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ب��ه عنوان یک اند وژن "سيگنال خطر" برای سيستم ایمنی 
همراه با آزاد  شد ن سریع سيتوكاین های التهابی و افزایش 
پاس��خ های تطبيقی Th-1 می باش��د . شناخت د قيق نقش 
HSP د ر بيماری بهجت می تواند  راهگش��ای شناس��ایی 
د رمان ه��ای كم خطرتر با اس��تفاد ه از اث��ر تنظيم كنند گی 

ایمنی HSP باشد . )۵-۶(
مطالعه صاحباری و همکارانش نيز به بررس��ی س��طح 
س��رمی HSP-70 و آنتی باد ی ضد  آن به روش اليزا د ر 
بيماران بهجت با و بد ون یوئيت پرد اخت. نتایج آن مطالعه 
حاكی از آن بود  كه س��طح س��رمی HSP-70 د ر بيماران 
بهج��ت با یوئيت از بيماران بهجت بد ون یوئيت و یوئيت 
اید یوپاتيک باالتر اس��ت و می توان چنين نتيجه گرفت كه 
HSP-70 یک شاخص حس��اس برای تشخيص یوئيت 

بهجت است. )۲(
د ر مطالعه د یرس��ينکلی و همکارانش د ر سال ۲۰۰۸ كه 
 Anti HSP-70 و HSP-70 به بررسی سطح س��رمی
د ر بيماران مبتال به بهج��ت پرد اختند . نتایج حاصل از آن 
بود  كه س��طح متوسط HSP-70 سرم د ر بيماران مبتال به 
بهجت به ميزان قابل توجهی باالتر از گروه كنترل بود . )۹(

ك��ه  هم��کاران  و   Deniz E مطالع��ه  نهای��ت  د ر 
ب��ه بررس��ی تغيي��ر بي��ان HSP-60 د ر اف��راد  مبتال به 
 بيم��اری بهجت ب��ا ضایعات )د هانی( زخ��م آفت راجعه 
پرد اخت��ه   )RAS=Recurrent Aphtus Ulcer(
عام��ل  می توان��د    HSP-60 ك��ه  د اد   نش��ان  بود ن��د ، 
 اتيول��وژی مزم��ن د ر ضایع��ات التهاب��ی بيم��اران مبتال 

به بهجت باشد . )۱۵(
 HSP-70 ه��د ف از این مطالعه اند ازه گيری س��طح 
بزاق��ی د ر بيم��اران بهجت با ضایعات د هانی می باش��د  و 
با توج��ه به این كه مطالعات ذكر ش��د ه همگی از س��رم 
 بيماران بهجت تهيه شد ه است و مطالعه ای د ر مورد  سطح
 HSP-70 بزاق��ی د ر این بيماران )ب��ه ویژه با ضایعات 
د هان��ی( ص��ورت نگرفته اس��ت و همچنين تهي��ه بزاق 
افراد  از نظر اخالقی د ر مقایس��ه با تهيه س��رم آن ها كاری 
غيرتهاجمی و مورد  پس��ند  بيماران اس��ت، لذا این مطالعه 
با هد ف بررس��ی مي��زان س��طح HSP-70 د ر بزاق این 

بيماران، اجرا و طراحی گرد ید .

مواد��و�روش�کار
 د ر ی��ک مطالع��ه م��ورد - ش��اهد  ب��ه بررس��ی مي��زان
 HSP-70 بزاق��ی تمام بيماران مبتال به س��ند رم بهجت با 
ضایعات د هانی مراجعه كنند ه به تعد اد  ۳۵ نفر )د ارای شرایط 
مورد  نظر براس��اس چک ليست و بر اساس معيار تشخيص 
پزشک متخصص( به د رمانگاه تخصصی روماتولوژی مركز 
آموزش��ی د رمانی امام رضا، مورد  بررسی قرار گرفته است. 
بنابراین نمونه گيری به صورت تمام ش��ماری انجام گرفت. 
حجم نمونه های افراد  س��الم مورد  بررس��ی د و برابر حجم 

نمونه های افراد  بيمار د ر نظر گرفته شد .
 معياره��ای ورود  ب��ه مطالعه ب��رای گروه بيمار ش��امل: 
۱- ميانگين س��نی ۷۰-۳۰ س��ال، ۲- تمایل برای ش��ركت 
د ر مطالع��ه، ۳- تمام بيماران مبت��ال به بهجت كه معيارهای 
بين المللی تشخيص بيماری را د ارند . ۴- تمام بيماران مبتال 
به بهجت كه اولين بار به روماتولوژیست مراجعه كرد ه اند  و 

هيچ د ارویی جهت د رمان د ریافت نکرد ه اند . )۱-۲(
معيارهای ورود  به مطالعه برای گروه د وم )افراد  س��الم( 
ش��امل: ۱- د اشتن س��المت نس��بی كامل و بد ون هر گونه 
 بيماری سيس��تميک و بيم��اری بهجت، ۲- ميانگين س��نی
 ۷۰-۳۰ س��ال، ۳- تمایل برای شركت د ر مطالعه، ۴-گروه 
كنت��رل باید  فاقد  هرگونه عفون��ت و بيماری های اتوایميون 

باشد . )۱۱(
معياره��ای خ��روج از مطالعه برای هر د و گروه ش��امل: 
 ۱- اف��راد  مبت��ال به د یاب��ت، بد خيمی فع��ال و گرمازد گی،
 ۲- اف��راد  مبتال به س��ایر بيماری های خ��ود  ایمنی و افراد  
تحت استرس های ش��د ید ، ۳- مبتالیان به بهجت كه تحت 
د رمان قرار د اشتند ، ۴-بيماران با سابقه بيماری سکته قلبی و 

عفونت های فعال و ۵- مصرف هرگونه د ارو )۱-۲(
روش نمون��ه گي��ری ب��زاق ب��ر اس��اس روش نوازش 
 انجام گرفته اس��ت. )۱۶( پ��س از گرفت��ن نمونه ها، ميزان
كي��ت  و  االی��زا  روش  از  اس��تفاد ه  ب��ا   HSP-70  

HANGZHOU )ساخت كشور كره( اند ازه گيری شد .

روش�تجزیه�و�تحلیل�آماری�د�اد�ه�ها
نتای��ج مطالعه با اس��تفاد ه از روش های آم��اری توصيفی 
)ميانگي��ن- انحراف معيار، فراوانی- د رصد ( گزارش ش��د . 
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جهت مقایس��ه ميزانHSP-70 بزاق��ی د ر بيماران مبتال به 
بهجت با ضایعات د هانی فعال و افراد  سالم، از آزمون یومن 
ویتن��ی )U Mann Whitny( ب��رای گروه های مس��تقل 
اس��تفاد ه شد . نرم افزار مورد  استفاد ه SPSS.16 بود . مقد ار 

P كمتر از ۰,۰۰۱ معنی د ار تلقی گرد ید .

مالحظات�اخالقی
د ر این مطالعه سعی گرد ید  تمامی اصول اخالقی مرتبط با 
پژوهش بر روی نمونه های بزاقی انسانی تا حد  ممکن رعایت 
گرد د . بد ین گونه كه شركت تمامی افراد  د ر این مطالعه با اخذ 
رضای��ت نامه كتبی بود ه و از طرف د یگر هيچ گونه مد اخله 
د رمانی غيرضروری برای آنان صورت نگرفت. لذا انجام این 
مطالعه هيچ گونه اثر س��وء بر روی بيماران و روند  د رمانی 
آن ها ند اش��ت. الزم به ذكر اس��ت كه تأیيد یه كميته اخالق 
 پژوهش د انش��گاه علوم پزشکی تبریز به شماره كد  اخالقی 
(IR.TBZMED.REC.1396.649) ني��ز اخذ ش��د ه 

است.

یافته�ها
د ر ای��ن مطالعه ۳۵ بيم��ار مبتال به بهجت د رمان نش��د ه 
)با ضایعات د هانی فعال( مراجعه كنند ه به مركز آموزش��ی 
د رمانی امام رضا )ع( از آبان س��ال ۱۳۹۵ تا ش��هریور سال 
۱۳۹۶ و ۷۰ نفر گروه كنترل )افراد  سالم( مورد  بررسی قرار 

گرفته و نتایج زیر به د ست آمد :

اطالعات�د�موگرافیک
س��ن مراجعه کنند گان: ميانگين سنی بيماران بررسی شد ه 
۸,۲± ۳۷,۷ سال بود . كمترین سن ۳۰ سال و بيشترین سن ۵۷ 
بود . د ر گروه كنترل ميانگين سنی ۹,۳± ۳۵ سال بود . كمترین 

سن ۳۰ و بيشترین سن ۵۰ بود . )جد ول شماره ۴-۲(
جنس: د ر گروه بيماران مبتال به بهجت د رمان نش��د ه ۲۳ 
نف��ر )۶۵,۷٪( مرد  و ۱۲ نف��ر )۳۴,۳٪( زن بود ند . )جد ول 

شماره ۴-۱(
د ر گ��روه كنت��رل نيز ۴۳ نف��ر )۶۱,۴٪( م��رد  و ۲۷ نفر 

)۳۸,۶٪( زن بود ند . )جد ول شماره ۴-۲(

جد ول 1-4: توزیع فراوانی مبتالیان به بهجت براساس جنسیت

د رصد  تعد اد  جنسیت

٪۶۵,۷ ۲۳ مرد 

٪۳۴,۳ ۱۲ زن

٪۱۰۰ ۳۵ كل

نمود ار 1-4: توزیع فراوانی مبتالیان به بهجت براساس جنسیت
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جد ول 2-4: توزیع فراوانی گروه کنترل براساس جنسیت

د رصد  تعد اد  جنسیت

٪۶۱,۴ ۴۳ مرد 

٪۳۸,۶ ۲۷ زن

٪۱۰۰ ۷۰ كل

نمود ار 2-4: توزیع فراوانی گروه کنترل براساس جنسیت

نتایج آزمایش��گاهی اند ازه گيری س��طح HSP بزاقی د ر 
 HSP بيماران و گروه كنترل مورد  مطالعه نشان د اد  كه غلظت

د ر گروه بيماران به طور متوس��ط )ng/mL( ۱۷ ± ۴۵,۵ و 
د ر گروه كنترل )ng/mL( ۵,۲ ± ۱۹,۵ می باشد  )جد ول ۳(.

جد ول 3-4: نتایج آزمایشگاهی سطح HSP بزاقی د ر بیماران و گروه کنترل مورد  مطالعه

غلظت )M±Sd  HSP )ng/mL گروه ها

17.53 ± 45.50بيماران

5.25 ± 19.58كنترل

نش��ان   U Mann whitny test ب��ا  آم��اری  آنالي��ز 
د اد  ك��ه اخت��الف بي��ن د و گ��روه بيم��ار و كنت��رل معن��ی 
د ار می باش��د .(P<0.001)  ب��ه عب��ارت د یگ��ر می ت��وان 

گف��ت ك��ه س��طح HSP بزاق��ی د ر بيم��اران بهج��ت د ر 
 مقایس��ه با گ��روه كنترل به ص��ورت واضح افزای��ش یافته 

)Error Bar است. )نمود ار یک
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نمود ار 3-4: نمود ار )Error Bar( مقایسه نتایج سطح HSP بزاقی د ر بیماران و گروه کنترل مورد  مطالعه

بحث
بيم��اری بهجت ی��ک بيماری خود  ایمن و مزمن اس��ت 
ك��ه یکی از عالی��م اصلی آن، زخم های د هانی می باش��د  و 
 از عوام��ل اصلی اتيول��وژی این بيماری، HSP می باش��د . 
 HSP- 70  یک��ی از انواع HSP ها می باش��د  كه ممکن 
است یک سایتوكاین پيش التهابی باشد  كه منجر به تخریب 
 HSP- 70 بافت��ی د ر این بيماری ش��ود . )۱،۲،۴( همچنين
نق��ش بارزی د ر پاتوژنز ضایعات د هانی از جمله: زخم های 
راجعه د هانی )RAS(، ليکن پالن، پمفيگوس، پمفيگوئيد ، 
واق��ع د ر  د ارد .   ... و  د یس��پالزی  ضایع��ات   لکوپالكي��ا، 
 HSP- 70 د ر رون��د  ایج��اد  ضایعات د هان��ی به ویژه د ر 

بيماری بهجت، نقش د ارد . )۷،۸،۱۱-۱۵(
 HSP- 70 د ر ای��ن مطالعه كه با هد ف بررس��ی مي��زان
بزاق��ی د ر بيماران مبتال به بهجت د رمان نش��د ه با ضایعات 
د هانی فع��ال مراجعه كنند ه به مركز آموزش��ی د رمانی امام 

رضا )ع( تبریز از آبان ماه س��ال ۱۳۹۵ تا ش��هریور ماه سال 
۱۳۹۶، انجام پذیرفت.

د ر مطالع��ه بيرت��اس آتس��وگلو و هم��کاران د ر تركيه، 
د ر س��ال ۲۰۰۸، از مجم��وع ۶۲ بيم��ار مبت��ال ب��ه بهجت 
براس��اس معياره��ای بين الملل��ی ISG مراجع��ه كنند ه به 
بيمارس��تان د انش��گاه علوم پزش��کی Marama، با تعد اد  
۲۳ مرد  و ۳۹ زن )ميانگين س��نی ۱۱,۳±۳۵ سال(، گزارش 
 ش��د ه اس��ت كه ميزان HSP- 70 س��رم د ر ای��ن بيماران
كنت��رل گ��روه  ب��ه  نس��بت   )۱,۱۲  ±۰,۸۶  ng/mL( 
)ng/mL ۰,۴۶±۰,۶۷(، افزای��ش مش��خصی وجود  د ارد . 

.)۱۰((P< 0.001) 
د ر مطالع��ه صاحب��اری و هم��کاران د ر مش��هد ، از مجموع 
۵۳ بيم��ار مبت��ال ب��ه بهج��ت طب��ق معياره��ای بي��ن المللی 
 ISG )۲۶ م��ورد  با د رگيری چش��می( نش��ان د اد  ك��ه ميزان 
 )۴,۸۴ ±۴,۲۱ ng/mL( سرمی د ر بيماران بهجتHSP- 70 
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.)۲( (P< 0.001) . افزایش می یابد
د ر مطالعه ميرفيضی و همکاران د ر مشهد ، از مجموع ۶۸ 
بيمار مبتال به بهجت )۳۱ نفر با د رگيری چش��می( گزارش 
ش��د ه است كه ميزان  HSP- 27 سرمی د ر بيماران بهجت 
)ng/mL ۴,۲۸±۷,۷(، افزای��ش قابل توجهی وجود  د ارد . 

.)۱( (P<0.001)
د ر مطالع��ه Peng chena و هم��کاران، ۵۲ نف��ر از ۹۱ 
 HSP- 27 بيم��ار مبتال به بهجت، افزای��ش ۵۷٪ ای ميزان

.)۴(  (P< 0.0001).گزارش شد ه است
د ر مطالع��ه E.Albanidou و همکاران، از مجموع ۴۵ 
بيم��ار د ارای ضایعات ليکن پالن د هانی و ۳۵ نفر د ر گروه 
كنترل گزارش ش��د ه است كه ميزان HSP -70 سرمی د ر 
 )۳,۸±۰,۴ ng/mL( اف��راد  با ضایعات د هانی ليکن پ��الن
 )۲,۰۴±۰,۳ ng/mL( بيش��تر از ميزان آن د ر گروه كنت��رل

.)۱۱( (P< 0.005) . می باشد
مجم��وع  از  هم��کاران،  و   Sugerman مطالع��ه  د ر 
۳۰ بيم��ار ب��ا ضایعات د هان��ی ليکن پالن، گزارش ش��د ه 
 اس��ت ك��ه مي��زان HSP- 70 س��رمی د ر ای��ن بيم��اران 
 HSP- 70 از مي��زان  بيش��تر   )۲,۱۸۱±  ۰,۰۱ ng/mL(
 )۱,۰۷± ۰,۰۱ ng/mL( س��رمی د ر اف��راد  گ��روه كنت��رل

.)۸( (P< 0.001) . می باشد
د ر مطالع��ه HUANG.Fong و هم��کاران د ر چي��ن، 
گزارش شد ه است كه ميزانHSP- 70 د ر افراد  با ضایعات 
د هان��ی پمفيگوس بيش��تر از اف��راد  گروه كنترل می باش��د . 
 (P< . نقش بارزی د ر تشخيص پمفيگوس د ارد HSP- 70

)۷( 0.005 )
د ر مطالع��ه Panel.J و هم��کاران، ۳۸ نف��ر از ۴۲ نف��ر 
 ب��ا ضایع��ات د یس��پالزی لکوپالكي��ا، افزای��ش ۵۹٪ ای
HSP- 70 و ۹۲ نف��ر از ۱۲۵ نف��ر مبتال به SCC د هانی، 

افزای��ش ۷۲٪ ای مي��زان HSP ۷۰ گزارش ش��د ه اس��ت. 
.)۱۷( (P=0.012 )

د ر مطالع��ه Nutan Tyagi و همکاران، از مجموع ۳۰ 
م��ورد  با ضایعات د هانی ليکن پ��الن، افزایش ۴۰,۲۳٪ ای 
ميزان HSP-70 گزارش ش��د ه است. این مطالعه بيان كرد ه 
اس��ت كه HSP- 70 د ر روند  پاتوژن��ز ليکن پالن د هانی 

.)۱۸(  (P<0.001 ). نقش د ارد

نتیجه�گیری
د ر ای��ن مطالع��ه، ۳۵ بيم��ار مبت��ال ب��ه بهج��ت د رمان 
نش��د ه )با ضایع��ات د هانی فع��ال( مراجعه كرد ن��د . نتایج 
 نش��ان د اد  ك��ه مي��زان HSP- 70 بزاقی د ر ای��ن بيماران
 )ng/mL( ۱۷ ± ۴۵,۵۰ بيشتر از ميزان HSP- 70 بزاقی 
 ۱۹,۵ ± ۵,۲ )ng/mL( }د ر اف��راد  س��الم}گروه كنت��رل
می باش��د .( P< 0.001)  نتای��ج این مطالعه نش��ان د اد  كه 
ميزان HSP- 70 بزاق��ی د ر بيماران مبتال به بهجت د رمان 
 HSP- 70 نش��د ه با ضایعات د هانی فعال بيش��تر از ميزان

بزاقی د ر افراد  سالم می باشد .

پیشنهاد�ات
با توجه به عد م وجود  مطالعه مشابه، یافته های این مطالعه 
)ك��ه ميزان ای��ن بيوماركر بزاقی با ش��د ت و بروز ضایعات 
د هانی ارتباط مس��تقيم د ارد ( می توان��د  د ر برنامه ریزی های 

د رمانی به كار گرفته شود ، لذا پيشنهاد  می شود :
د ر مطالعه كار آزمایی بالينی د یگری با طراحی آنتی باد ی های 
ض��د  HSP-70، نق��ش این آنت��ی باد ی ها د ر د رم��ان بيماران 
بهجت و ضایعات د هانی از جمله ليکن پالن و ... بررسی شود .

 HSP نقش س��ایر اعضای خانواد ه ،HSP-70 عالوه بر
د ر بزاق و سرم بيماران بهجت و ليکن پالن بررسی شود .
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�مروری�بر�فعالیت�بیماری�مولتیپل�اسکلروزیس
�قبل�از�بارد�اری،�د�وران�بارد�اری�و�پس�از�زایمان

چکید�ه
مولتيپل اس��کلروزیس )MS( یک بيم��اری اتوایمن و التهابی 
سيس��تم عصبی مركزی می باش��د . د ر این بيم��اری غالف ميلين 
اطراف آكس��ون ها د ر اثر حمله سيس��تم ایمنی تخریب می شود  
و براس��اس ش��د ت و مکان آس��يب ها بيمار د چ��ار اختالالت و 
 MS ناتوانی های مختلفی خواهد  شد . بيشتر افراد ی كه به بيماری
مبتال می شوند  زنان د ر سنين باروری هستند . این زنان بيمار ممکن 
اس��ت طی د وران بيماری خود  سطوح مختلفی از اختالالت نظير 
بد  عملکرد ی جنسی، چرخه قاعد گی نامنظم، اختالالت هورمونی 
و حت��ی ناباروری را تجربه كنند . د ر واقع د ر بيماری MS د ر اثر 
شکست گزینش تيموسی یک نوع عد م تعاد ل د ر پاسخ های سيستم 
ایمنی رخ می د هد  كه با غلبه بيش از حد  ایمنی س��لوالر و ایجاد  
التهابات د ر اثر فعاليت س��لول های اتوری اكتيو همراه می باشد . از 
طرف��ی د ر بد ن فرد ی كه بارد ار می ش��ود  تغييراتی رخ می د هد  كه 
ایمنی سلوالر سركوب شد ه و ایمنی هومورال غالب می شود . پس 
منطقی به نظر می رسد  كه بيماران مبتال به اتو ایمنی های ناشی از 
ایمنی سلوالر نظير MS د ر د وران بارد اری با بهبود  نسبی بيماری 
روبه رو باشند . مطالعه حاضر مروری بر تحقيقات و پژوهش های 
صورت گرفته د ر جهت بررسی عوارض بيماری MS بر سطوح 
هورمونی، چرخه قاعد گی و بارورش��د ن یا ناباروری و همچنين 
م��روری بر فعاليت بيماری د ر د وران ب��ارد اری و پس از بارد اری 

می باشد .
روش کار: ای��ن مطالع��ه مروری با اس��تفاد ه از جس��تجو د ر 
پایگاه ه��ای اطالعاتی نظي��ر Pub med، google scholar، SID و 
Magiran و ني��ز منابع كتابخانه ای با كلي��د  واژه های اتوایمنی، 
اختالالت هورمونی، بارد اری )pregnancy(، چرخه قاعد گی و 

مولتيپل اسکلروزیس )MS( صورت گرفته است. حد ود  ۳۴ مقاله 
بد ست آمد  كه ۳۰ مقاله د ارای متن كامل بود ند  و سال های انتشار 

هم از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ بود .
کلی��د  واژه ه��ا: اتوایمن��ی، اخت��الالت هورمونی، ب��ارد اری 
)MS( چرخه قاعد گی و مولتيپل اسکلروزیس ،)pregnancy(

مقد�مه
 بيماری مولتيپل اس��کلروزیس )MS( ی��ک بيماری اتوایمن، 
 )CNS( التهابی، مزمن و ناتوان كنند ه سيس��تم عصب��ی مركزی
اس��ت كه حد ود  ۲,۵ ميليون نفر را د ر سراس��ر جهان د رگير كرد ه 
اس��ت. نس��بت ابتال به این بيماری د ر زنان د ر مقایسه با مرد ان ۳ 
به ۱ اس��ت و ۸۰٪ از بيماران د ر س��نين ۲۰ تا ۴۵ سالگی هستند . 
بنابراین می توان گفت اكثریت افراد  مبتال به MS، زنان د ر س��نين 
باروری هس��تند . د ر بيماری MS غ��الف ميلين اطراف نورون ها 
د چار تخریب و آس��يب )lesion( می ش��ود . به همين د ليل این 
بيماران س��طوح مختلفی از ناتوانی ه��ا را تجربه می كنند  و عالئم 
نورولوژیک��ی مختلفی را از خود  بروز می د هند  برای مثال كاهش 
حساسيت، بی حسی، مورمورش��د ن، خستگی، اختالل حركتی، 
اخت��الل د ر بلع، اختالل د ر تکلم، اخت��الالت رود ه ای و مثانه ای، 
ضعف عضالنی، اسپاس��م عضالنی، د رد  حاد  و مزمن، مشکالت 
د ید اری و عد م تعاد ل )۱ و ۵ )۲۳ و ۱۲ و ۱۱ و ۵ و ۱(. تشخيص 
بيماری براس��اس یافته های بالينی، تس��ت های تش��خيصی نظير 
MRI و آزمایش CSF صورت می گيرد . بر اساس روند  بيماری، 

نورولوژیست ها بيماری MS را به ۴ د سته طبقه بند ی می كنند :
 relapsing-remitting( عود  یابند ه - فروکش کنند ه MS .1
MS(: این فرم رایج ترین نوع MS است كه حد ود  ۸۵٪ از بيماران 

 مهسا گالهد وز
کارشناسی علوم آزمایش�گاهی، د انشکد ه پیراپزشکی  

د انشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
mahsa.ko73@yahoo.com
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را د رگير كرد ه اس��ت. این بيماران د وره های ناگهانی س��ركوب یا 
عود  بيماری را تجربه می كنند .

 ٪۱۰ :)primary progressive MS( پیشروند ه اولیه MS .2
از بيماران به این فرم از بيماری مبتال می شوند  كه از آغاز بيماری 
به تد ریج عالئم به س��مت تشد ید  ش��د ن پيش می رود . د ر این ها 

د وره های عود  یا سركوب د ید ه نمی شود .
 :(secondary progressive MS( پیش��روند ه ثانوی��ه MS .3
بيماران مبتال به نوع عود  یابند ه - فروكش كنند ه ممکن اس��ت د ر 

اد امه به این شکل از MS مبتال شوند .
MS .4 برگشت پذیر (progressive relapsing MS): كمتر از 

۵٪ بيماران د ارای این نوع از بيماری هستند  )۱۰(.
همانطور كه گفته شد  اكثریت افراد  مبتال به MS زنان د ر سنين 
باروری هس��تند . این زنان بيمار ممکن اس��ت طی د وران بيماری 
خ��ود  عوارض مختلفی نظي��ر بد  عملکرد ی جنس��ی، د وره های 
قاعد گی نامنظم، مشکالت هورمونی، ناتوانی د ر باروری را تجربه 
كنند  )۴(. د ر ضمن نگرانی هایی هم د ر مورد  د وران بارد اری نظير 
د رمان و عوارض آن بر جنين، مش��کالت رش��د ی جنين، زایمان 
زود رس وج��ود  د ارد . بنابراین هد ف از مطالعه حاضر مروری بر 
مطالعات انجام شد ه د ر زمينه فعاليت بيماری MS د ر طول د وران 
بارد اری و پس از بارد اری و نيز اثرات این بيماری بر ماد ر و جنين 

می باشد .

علت�شناسی�و�پاتوژنز�بیماری
مطالعات زیاد ی برای شناخت علت د قيق MS صورت گرفته 
اس��ت ولی گفته می ش��ود  عل��ت اصلی بروز ای��ن بيماری هنوز 
ناش��ناخته اس��ت د ر حالی كه برخی مطالعات تركيبی از عوامل 
محيطی و ژنتيکی را عامل ایجاد  این بيماری می د انند . د ر حقيقت 
می توان گفت كه بيماری MS نوعی بيماری خود ایمن د س��تگاه 
عصبی مركزی )CNS( اس��ت كه طی آن اجزای سيس��تم ایمنی 
به غالف ميلين آكس��ون ه��ا حمله كرد ه و باعث ایجاد  آس��يب 
)lesion( می شوند . د ر ایجاد  بيماری هر د و سيستم ایمنی ذاتی و 
آد اپتيو مسئول هستند . اختالالتی كه د ر سيستم ایمنی رخ می د هد  
منجر به بروز این بيماری می شود  و عوامل د رگير د ر پاتوژنز شامل 

موارد  زیر هستند :
T CD4 ب��ه عنوان عوامل اصل��ی د رگير د ر 

۱. س��لول های +
پاتوژنز بيماری ش��ناخته ش��د ه اند . د ر گذش��ته TH1 را كه توليد  

T CD4 د خيل د ر بيماری به 
كنند ه IFN-ᵞ است به عنوان تنها +

حساب می آورد ند  اما اخيراً متوجه حضور سایتوكاین هایی نظير 
اینترلوكي��ن ۱۷ و اینترلوكين ۲۲ د ر خ��ون و مایع مغزی نخاعی 
)CSF( شد ه اند  كه باعث ایجاد  عوارض التهابی می شود  و بد ین 
صورت مشخص شد ه كه TH17 هم د ر پاتوژنز MS نقش د ارد . 
این س��لول های T پاتوژنيک كه د ر اثر شکست گزینش تيموسی 
وارد  خون ش��د ه اند  به طور اختصاصی آنتی ژن های خود ی ميلين 
نظي��ر پروتئين بازی ميلين را شناس��ایی می كنند . د ر افراد  س��الم 
نرمال س��لول هایT)Treg  های تنظيمی( باعث ایجاد  تولرانس و 
خود ایمنی می شوند  و قاد رند  سلول های T پاتوژنيک را سركوب 
كنند  تا آنتی ژن خود ی را شناسایی نکنند  ولی د ر بيماران مبتال به 
MS د ر حقيقت سلول های تنظيمی معيوب هستند  و قاد ر نيستند  
T پاتوژنيک را سركوب كنند . البته می توان گفت كه TH17 نسبت 
به TH1 مقاومت بيشتری نسبت به سركوب شد ن د ر مقابل سلول 
تنظيمی از خود  نشان می د هد . مالتونين قاد ر است كمی این عد م 
تع��اد ل را اصالح كند . همچني��ن TH17 مقاوم به كورتيکوئيد  ها 

می باشد  )۳۱ و ۲۹ و ۲۷ و ۸(.
۲. د رون CSF و مناطق آس��يب د ید ه ميلين، س��لول های B و 
پالسموسل ها هم شناسایی شد ه اند  و آنتی باد ی عليه پروتئين های 
ميلين خصوص��اً MOG و MBP توليد  می كنند . البته این آنتی 
باد ی ها خاص بيماری MS نيستند  و د ر بيماری های د یگری هم 
د ید ه می شوند . آنتی باد ی های توليد ی به آنتی ژن مورد  نظر روی 
سلول هد ف )ميلين( وصل می شود  و آن را از طریق مکانيسم های 
مختلف نظير ADCC، تحریک كمپلمان و تحریک فاگوسيتوز 

از بين می برد  )۲۲(.
T CD4 را به عنوان عاملين اصلی د رگير 

۳. اگرچه سلول های  +
 T  د ر پاتوژنز می شناسيم اما مطالعات نشان د اد ه اند  كه سلول های
CD8 اتو ری اكتيو هم د ر پاتوژنز بيماری د خيل هستند  و قاد رند  

+

س��لول هد ف را پس از شناسایی با واسطه مکانيسم های مختلف 
 Fas-FasL نظير آزاد س��ازی آنزیم، توليد  پرفورین و ميانکنش
تخریب كنند  و با توليد  سایتوكاین های التهابی نظير اینترلوكين ۲، 
فاكت��ور نکروز د هند ه تومور و اینترفرون گاما باعث ایجاد  التهاب 
شوند  و د ر نهایت با تبد یل شد ن به سلول خاطره ای باعث تد اوم 
این ع��وارض می گرد ند . د ر خون بيماران MS س��طوح افزایش 
T CD8 / )خاطره مركزی( د ید ه 

+CCR7
+/ CD45RA-   یافت��ه

می شود  )۲۴(.
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تغییرات�هورمونی�و�اختالالت�چرخه�قاعد�گی�د�ر�
MSبیماران�

از جمله مش��کالتی كه اغلب زنان د ارای MS ممکن اس��ت 
با آن ها رو به رو ش��وند  اختالالت هورمونی، مش��کالت چرخه 
قاعد گ��ی و نيز ناتوانی د ر بارور ش��د ن اس��ت. مطالعات نش��ان 
د اد ه اند  كه د ر بيماران مبتال به MS، ميزان باروری خود  به خود ی 
كاهش یافته اس��ت و همچنين د ر این بيماران اختالالت جنس��ی 
هم د ید ه می ش��ود  كه هنوز علت د قيق آن مش��خص نشد ه است 
ولی گفته می ش��ود  كه به احتمال زیاد  مربوط به اختالل د ر محور 
هيپوتاالموس – هيپوفيز ناش��ی از حمله سيس��تم ایمنی است كه 
ممکن است باعث اختالل د ر قاعد گی شود  و همچنين ناباروری 
را القا كند . بيماران د ارای MS به طور معنی د اری د ارای س��طوح 
افزایش یافته ای از پروالكتين، تستوس��ترون آزاد  و توتال و سطح 
كاهش یافته اس��ترون سولفات )oestrone sulphate( د ر سرم 
خود  هستند  )۳۴(. گاهی اوقات د رمان های مختلف كه برای بهبود  
بيماری صورت می گيرد  هم ممکن اس��ت باعث ایجاد  اختالالتی 
د ر غد د  د رون ریز ش��ود . به طور كلی د الیل احتمالی كه برای بی 

نظمی قاعد گی معرفی شد ه اند  شامل موارد  زیر هستند :
 ۱- اخت��الل د ر مح��ور هيپوتاالم��وس – هيپوفي��ز – گن��اد .

 ۲- مقاومت هورمونی. ۳- اثرات د اروهای خاص و اس��ترس بر 
محور هيپوتاالموس – هيپوفيز – گناد .

مطالعات نشان د اد ه اند  كه د ر بيمارانی كه تحت د رمان با د اروهای 
اصالح كنند ه بيماری قرار گرفته اند  بی نظمی های قاعد گی بيشتر 
بود ه اس��ت و الگوهای بيش��تری از آمنوره یا اليگومنوره را نشان 
 LH و FSH می د هند . د ر این بيماران س��طوح افزای��ش یافته از
یافت ش��د ه است. مطالعات د یگری هم د ر گروه بيماران نارسایی 
 FSH به هم��راه مقاد یر افزایش یافته )POF( زود رس تخمد ان
و LH را نش��ان د اد ند . همچنين د ر س��رم برخی بيماران اتوآنتی 
باد ی عليه پپتيد های غد ه هيپوفيز یافت شد ه است )۲۵(. همانطور 
كه گفته ش��د  مرد ان نس��بت به زنان د ارای ش��انس كمتری برای 
ابتال به MS هس��تند . این عد م تعاد ل جنس��ی د ر ابتال به مولتيپل 
اس��کلروزیس می تواند  به د ليل سطوح باالتر آند روژنی د ر مرد ان 
باشد  كه به طور طبيعی باعث حافظت از مرد ان د ر برابر این بيماری 
می ش��ود . هنوز مکانيسم این نقش حفاظتی به طور كامل شناخته 
نشد ه است، اما گفته می شود  آند روژن ها با اتصال به رسپتورهای 
آند روژنی قاد ر هس��تند  از ایجاد  اتوایمن��ی جلوگيری كنند  بد ین 

ص��ورت كه باعث افزایش بيان آنت��ی ژن های خود ی د ر تيموس 
می ش��ود  بنابراین مکانيسم گزینش سلول های T با د قت بيشتری 
ص��ورت می گيرد  و مانع از خروج س��لول های T اتوری اكتيو از 
تيموس می ش��ود  و د ر صورتی كه س��لول T، اتو ری اكتيو باشد  
تح��ت حذف كلونی قرار می گيرد  )۲۷ و ۳۴(. برخی مطالعات بر 
تغييرات فصلی فعاليت بيماری MS تاكيد  د ارند . بد ین معنی كه با 
تغيير فصول و عوامل محيطی ميزان فعاليت و شد ت بيماری د چار 
تغيير می شود . تغييرات فصول و حتی تغيير د ر ساعات شبانه روز 
با تغيير د ر سطوح مالتونين همراه است. افزایش سطح مالتونين 
 MS باعث كاهش فعاليت بيماری می شود . حتی د ر مد ل حيوانی
هم د رمان با مالتونين صورت گرفته و بهبود  بيماری مشاهد ه شد ه 
اس��ت. مالتونين قاد ر است تمایز TH17 پاتوژنيک و نيز TH1 و 
توليد  سایتوكاین های التهابی آن ها را مهار كند  و توليد  سلول های 
تنظيمی Tr1 و اینترلوكين ۱۰ كه یک سایتوكاین مهار كنند ه التهاب 
است را افزایش می د هد  و د ر واقع باعث ایجاد  تعاد لی د ر سيستم 
ایمنی می ش��ود . مالتونين قاد ر به عبور از سد  خونی مغزی است 
و اثرات آنتی اكس��يد اتيو، مد والتوری و ضد  التهابی از خود  نشان 
می د هد  )۳۴ و ۳۳ و ۳۱ و ۲۶ و ۳(. پروالكتين یک هورمون پلی 
پپتيد ی اس��ت كه عمد تاً از سلول های الكتوژنيک قسمت قد امی 
هيپوفيز ترشح می شود . بررسی ها نشان د اد ه اند  كه این هورمون د ر 
پيش��رفت MS و EAE )مد ل تجربی بيماری MS( مؤثر است. 
د ر ضمن این هورمون د ر توليد  مثل و شيرد هی زنان نقش اساسی 
د ارد  )۲۸(. بيماران د ارای MS معموالً سطوح كمتری از ویتامين 
D را د ارا هس��تند  كه باعث ش��يوع ناتوانی هایی نظير استئوپنی و 
اس��تئوپوروز و اختالالت استخوانی د ر این بيماران می شود . البته 
كاهش س��طوح ویتامين D به عنوان عام��ل خطری برای ابتال به 
MS مطرح است. زیرا ویتامين D د ر تعد یل پاسخ ایمنی، كاهش 
تکثير سلول التهابی و كاهش سایتوكاین های التهابی مؤثر است و 
به عبارتی نقش حفاطتی د ر بيماران MS ایفا می كند  )۳۲ و ۳۰ و 
۲۰(. بررسی ها نشان د اد ه، هورمون های استروئيد ی باعث كاهش 
ش��د ت بيماری و طول عود ها و كاهش شمار آسيب ها می شود  و 
بنابراین به عنوان خط د رمانی استفاد ه می شوند  )۱۴ و ۷ و ۶ و ۲(.

بارور�شد�ن�د�ر�بیماران�مبتال�به�مولتیپل�اسکلروزیس
تا سال ۱۹۵۰ به زنانی كه مبتال به MS بود ند ، توصيه می شد  
كه از بارد ار ش��د ن اجتناب كنند  زیرا فکر می كرد ند  كه بارد اری 
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ممکن اس��ت اثر نامطلوبی بر فعاليت بيماری د اشته باشد . اما با 
مطالعات بيش��تر معلوم شد  كه این مسئله ناد ر است و بر اساس 
عقيد ه عد ه ای از محققان بارد ار ش��د ن اثرات مطلوبی بر فعاليت 
بيماری د ارد . البته یکس��ری از محققان هم معتقد ند  بارد اری اثر 
خاص��ی بر بيماران ایجاد  نمی كند . به هر حال زنان و مرد انی كه 
مبتال به MS هس��تند  به د ليل وضعيت خاص خود  برای بارور 
ش��د ن نياز د ارند  كه تحت نظارت مشاوران قرار د اشته باشند  تا 
 قاد ر باشند  مشکالت احتمالی كه ممکن است د ر این مسير با آن 
رو به رو ش��وند  را مد یریت كنند . برای بارور ش��د ن یکس��ری 
مس��ائل مطرح می ش��ود  برای مثال بيماران بای��د  تحت نظارت 
باش��ند  و این اطمينان به د س��ت بياید  كه بيماری MS هيچ اثر 
مهمی بر تکامل و رشد  جنين نمی گذارد  و د ر ضمن، باید  خطر 
ژنتيکی ابتال به MS د ر زاد ه ها بررس��ی شود  و مورد  بحث قرار 
گي��رد . با این ك��ه MS یک بيماری ارثی نيس��ت اما خطر ابتال 
به این بيماری د ر زاد ه هایی كه والد ینش��ان ژن های حس��اس را 
د ارا هس��تند ، باالتر می باش��د . البته این خطر زمانی بيشتر است 
كه هر د و والد  بيمار باش��ند . مسئله د یگری كه مهم است ميزان 
توانمند ی های م��اد ر برای نگهد اری و حمل جنين اس��ت زیرا 
بيم��اری MS انواع مختلفی د ارد  كه از لحاظ ش��د ت بيماری با 
هم متفاوتند  و برخی اش��کال می توانند  به سرعت باعث كاهش 
توانایی و ایجاد  خستگی د ر بيمار شوند  )۱۶ و ۱۵ و ۱۱(. زمانی 
كه بيماری مولتيپل اسکلروزیس د ر فرد ی تشخيص د اد ه می شود  
بيم��ار تحت د رمان های متعد د ی قرار می گيرد  نظير اس��تفاد ه از 
د اروهای كورتيکواس��تروئيد ی و همچنين اس��تفاد ه از د اروهای 
تعد یل كنند ه بيماری. مس��ئله د رمان ه��ای د ارویی هم د ر د وران 
ب��ارد اری و نيز د وران لقاح بس��يار مهم می باش��د  به د ليل اثرات 
احتمالی تراتوژنيکی كه بر جنين ممکن است وارد  كند . به همين 
د ليل توصيه می ش��ود  كه بيمارانی كه تحت د رمان هس��تند  باید  
حد اقل یک د وره پيشگيری د و ساله را طی كنند  و سپس با قطع 
د اروها اقد ام به باروری د اش��ته باش��ند  و از آن جایی كه د وران 
ب��ارد اری به عنوان یک مد والتور و تعد یل كنند ه بيماری اس��ت 
و معم��والً فعاليت بيماری د ر این د وران كاهش می یابد  بنابراین 
بهتر اس��ت از مصرف د ارو د ر د وران حاملگی جلوگيری ش��ود  
البته چون فعاليت بيماری د ر همه بيماران به یک صورت نيست 
گاهی اوقات پزشک تصميم می گيرد  برای بيماری كه د چار عود  

می شود  د ارو تجویز كند  )۲۱ و ۱۵ و ۷ و ۶(.

�بررسی�د�وران�حاملگی�د�ر�بیماران�مبتال
�به�مولتیپل�اسکلروزیس

ب��ارد اری یک د وره مهم د ر زند گی زنان جوان اس��ت از طرفی 
ابتال به مولتيپل اس��کلروزیس هم عمد تاً د ر این افراد  رخ می د هد . 
بنابراین مد یریت بيماری د ر د وران حاملگی بس��يار حائز اهميت 
اس��ت. د ر ایجاد  و حفظ یک بارد اری موف��ق تولرانس و تعد یل 
سيستم ایمنی بسيار اهميت د ارد . د ر واقع حاملگی موفق به توانایی 
سيس��تم ایمنی ماد ر برای تحمل كرد ن موجود ی كه ۵۰٪ تفاوت 
ژنتيکی د ارد  وابس��ته اس��ت. د ر حقيقت یکی از سازگاری هایی 
ك��ه منجر به النه گزینی و توانایی تحمل جنين د ر ماد ر می ش��ود  
تغيير پاس��خ سيس��تم ایمنی د ر ماد ر اس��ت. یعنی پاسخ سيستم 
ایمن��ی زن ك��ه د ر حالت عاد ی و نرمال و ب��ه طور غالب مربوط 
به ایمن��ی س��لوالر و TH1 اس��ت، ط��ی د وران حاملگی تغيير 
كرد ه و به پاس��خ غالب ایمنی هومورال و TH2 تبد یل می ش��ود . 
بنابراین د ور از انتظار نيست كه زنانی كه مبتال به بيماری های اتو 
ایمن وابس��ته به TH1 هستند  نظير آرتریت روماتوئيد  و مولتيپل 
اس��کلروزیس، د ر د وران حاملگی د چار بهبود ی نسبی شوند  )۱۲ 
و ۶(. عوام��ل خاص��ی د ر د وران حاملگی تنظيم كنند ه سيس��تم 
ایمنی هستند  برای مثال: پروتئين های سرمی خاص، مولکول های 
 س��يگالينگ پيش برن��د ه تولرانس، آنتی ژن لکوس��يت انس��انی
تحریک��ی،  كم��ک  مولکول ه��ای   ، (HLA – G) G 

Fas – L، CD200 و سلول ها و هورمون های مختلف )۶(.

1- تغییرات هورمونی د ر د وران بارد اری
طی د وران ب��ارد اری س��طوح هورمونی بد ن د چ��ار تغييرات 
زیاد ی می ش��وند  و هورمون های مش��تق از جفت یعنی استروژن 
و پروژسترون افزایش می یابند . تحقيقات نشان د اد ه اند  كه این د و 
هورمون د ر تعد یل پاس��خ ایمنی بس��يار مؤثر هستند . استروژن ها 
براساس غلظت، تأثير د وسویه د ارند  بد ین صورت كه د ر غلظت 
پایين منجر به تحریک ایمنی سلوالر می شوند  )به همين د ليل زنان 
برای ابتال به MS حساس تر هستند .( و د ر غلظت باال باعث مهار 
ایمنی سلوالر و مهار التهاب می شوند  )به همين د ليل فعاليت بيماری 
MS د ر د وران حاملگی كاهش یافته و د ر اواخر بارد اری بس��يار 
كم می شود  زیرا طی د وران حاملگی به تد ریج غلظت استروژن ها 
افزایش می یابد (. استروژن ها بر روی سلول های سيستم ایمنی نظير 
TCD8، TCD4، سلول های كشند ه طبيعی و ماكروفاژها گيرند ه 

د ارند  و د ر غلظت باال مهارشان می كنند . )۱۲( براساس مطالعات 
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اخير، فعال شد ن د اميناز القایی استروژن ها می تواند  ایمنی هومورال 
كه وابسته به آنتی باد ی ها می باشد  را تحریک كند  و باعث غلبه بر 
MS شود  و د ر ضمن اتوایمنی های ناشی از آنتی باد ی ها را هم 
می تواند  ش��د ت ببخشد . واكنش آنتی باد ی ها از نوع TH2 است. 
اثرات ضد  التهابی آنتی باد ی ها به وس��يله مطالعات آزمایشگاهی 
تأیيد  ش��د ه اس��ت. مطالعات نشان د اد ه اند  كه اس��تروژن ها ایجاد  
آنسفالوميليت اتوایمن تجربی )EAE( را به تأخير می اند ازد . د ر 
طول د وران حاملگی توليد  اس��تروژن ها و پروژسترون به تد ریج 
افزایش یافته و د ر بيماران مبتال به MS منجر به كاهش مقاد یر و 
تعد اد  آسيب ها )lesion( د ر بافت ميلينه می شود  به همين د ليل به 
تد ریج با ورود  به نيمه د وم حاملگی ميزان عود ها كمتر می شوند  و 
د ر س��ه ماهه آخر بارد اری بهبود ی خيلی خوبی مشاهد ه می شود . 
د ر د وران پس از زایمان به د ليل كاهش یافتن س��طوح استروژن و 
پروژسترونی بد ن مجد د اً فعاليت بيماری به د وران قبل از بارد اری 

بر می گرد د  )۱۲ و ۶(.
2- تغییر د ر پاسخ ها و سلول های سیستم ایمنی

وقتی یک فرد ی بارد ار می شود  پاسخ ایمنی هومورال د ر بد نش 
غالب می شود  و التهابات كاهش می یابد  د ر نتيجه فعاليت بيماری 
MS د ر این د وران سركوب می شود . از جمله سلول های كشند ه 
 NK CD16

high بيش��تر از ن��وع MS ذاتی كه د ر حالت بيماری
CD56 و سایتوتوكس��يک هس��تند  ولی د ر طول حاملگی نوع 

low 

NK CD16 كه كاهند ه التهاب است زیاد  می شود . 
low CD56

high

د ر ضمن د ر د وران بارد ای یک نوع سلول كشند ه طبيعی د یگر به 
نام uNK د ر رحم توليد  می ش��ود  كه عاملی برای حفظ تولرانس 
جني��ن د رون رحم اس��ت. د ر ضمن ميزان س��لول های Treg هم 
افزایش می یابد  و باعث تعد یل پاسخ های ایمنی د ر بد ن می شود  و 

از عملکرد های T اتوری اكتيو جلوگيری می كند . )۹ و ۶(
3- اگزوزوم های سرمی

اگزوزوم ها شامل یکسری وزیکول های متصل به ليپيد  هستند  
كه د ر س��رم افراد  بارد ار افزایش می یابند . پژوهش ها نشان د اد ه اند  
كه این اگزوزوم ها باعث مهار فعاليت س��لول های T و نيز باعث 
 بلوغ پيش س��ازهای اليگود ند روس��يتی و مهار التهاب می شوند .

 اگزوزوم های بارد اری مهاجرت اليگو د ند روسيت ها را به د رون 
آسيب های ميلين افزایش می د هد . اگزوزوم های حاصل از موش 
بارد ار همچنين ميزان ش��د ت و فعاليت EAE را كاهش می د هد . 
پس اگزوزوم ها د ر طول حاملگی باعث تعد یل سيس��تم ایمنی و 

بهبود ی بيماری MS می شوند  )۱۸(.
4- غربالگری بیماری د ر د وران حاملگی

حاملگی د ر بيماری MS یک عامل كاماًل مصون كنند ه نمی باشد  
و بيم��اران ممکن اس��ت د ر طول د وران ب��ارد اری هم عود هایی 
را تجربه كنند  بنابراین نياز اس��ت پزش��ک مرتباً بيمار را از لحاظ 
فعاليت بيماری بررس��ی كند . تست هایی كه معموالً پزشک برای 
 CSF و آزمایش های MRI این بيماران اس��تفاد ه می كند  ش��امل
اس��ت كه د ر كنار یافته ها و معاینات بالينی استفاد ه می شود . البته 
به د ليل نگرانی هایی كه د ر طول سه ماهه اول وجود  د ارد  معموالً 
بهتر است MRI د ر این سه ماه استفاد ه نشود  زیرا د ر تست های 
حيوانی مش��خص ش��د ه ماد ه حاجبی كه د ر این فرآیند  اس��تفاد ه 
می ش��ود  یعنی gadolinium، تراتوژن است البته ما هنوز از اثر 
این ماد ه د ر انس��ان اطالعات كافی ند اریم ولی برای جلوگيری از 
ایجاد  ناهنجاری های جنينی توصيه به عد م استفاد ه از این ماد ه د ر 
د وران بارد اری شد ه است. البته پزشک با د ر نظر گرفتن وضعيت 
بيمار تصميم به استفاد ه از تست ها می گيرد . نمونه گيری از نخاع 
هم به د ليل آزار رس��اند ن به ماد ر د ر طول د وران بارد اری توصيه 

نشد ه است )۱۲(.
5- مد یریت بیماری و د رمان د ر صورت نیاز

ب��رای جلوگيری از ناهنجاری های جنينی، توصيه ش��د ه كه از 
د رمان های د ارویی د ر طول د وران بارد اری جلوگيری ش��ود  ولی 
گاهی اوقات ش��رایطی برای بيمار ایجاد  می شود  كه پزشک با د ر 
نظر گرفتن مضرات و فواید  مجبور به تجویزهای د ارویی می شود . 
به طور كلی د رمان ها شامل استفاد ه كوتاه مد ت ازكورتيکواستروئيد  
ها با د وز باال برای د رمان عود های بالينی و نيز استفاد ه از د اروهای 
 تعد یل كنند ه بيماری می باش��د . گزارش ها نش��ان د اد ه اند  مصرف

 اینترف��رون بت��ا زایمان زود رس، س��قط خود  به خ��ود ی و تولد  
نوزاد ان نابالغ كه د ارای وزن كم و قد  كوتاهی هس��تند  را افزایش 
می د ه��د . همچنين د ر مورد  د رمان با mitoxantrone یک مورد  
Pierre – Robin syndrom مش��اهد ه شد ه است و د ر ضمن 
ای��ن د ارو تراتوژن اس��ت و باعث آمنوره می ش��ود . همچنين د ر 
مرد ان مبتال به MS كه teriflunomide مصرف می كرد ند  این 
ماد ه را د ر مایع semen شناس��ایی كرد ه ان��د . د ر ضمن این د ارو 
د ر حيوان��ات اثرات تراتوژن ایجاد  كرد ه اس��ت. د ر مورد  د اروی 
فينگولوميد  هم توصيه ش��د ه كه تا از بد ن كاماًل د فع نش��د ه بهتر 
اس��ت بارد اری صورت نگيرد . گزارش ها همچنين نش��ان د اد ه اند  
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اس��تفاد ه از د اروی Natalizumab سقط جنين را د ر مطالعات 
حيوانی افزایش می د هد  و مصرف آن د ر س��ه ماهه سوم بارد اری 
خطر ایجاد  بيماری های هماتولوژیکی نظير ترومبوسيتوپنی و آنمی 
هموليتي��ک را د ر جنين افزایش می د ه��د . د ر ضمن عد م مصرف 
كورتيکواس��تروئيد  ها با د وز باال د ر سه ماهه اول بارد اری توصيه 

شد ه است )۲۱ و ۱۹ و ۱۵ و ۱۱(.
6- توصیه برای ماد ران بارد ار

بر اساس مطالعاتی كه صورت گرفته زنانی كه از ماد رانی متولد  
ش��د ه اند  كه د ر د وران بارد اری شير مصرف نمی كرد ند  یا كمتر د ر 
معرض نور خورشيد  بود ه اند  بيشتر به بيماری MS مبتال شد ه اند . 
این مسئله نشان می د هد  كه ميزان ویتامين D ماد ر بر روی جنينی كه 
د رون رحمش قرار د ارد  تأثير می گذارد  و باالتر بود ن ميزان ویتامين 
D د ر سرم ماد ر حامله به عنوان یک عامل تعيين كنند ه د ر سالمت 
 م��اد ر و فرزند ش برای جلوگيری از ابتال به MS مؤثر می باش��د  

)۲۰ و ۱۳(.

زایمان
زمانی كه بيماری حامله می شود  براساس معيارهای مورد  سنجش 
مامایی پزش��ک تش��خيص می د هد  كه زایمان واژینال بهتر است یا 
سزارین و د ر این تصميم وضعيت ماد ر و ميزان ناتوانی های او مؤثر 
می باشد . اختالالت مثانه ای و رود ه ای و نيز ميزان خستگی با افزایش 
د وران حاملگ��ی معموالً افزایش می یابد . اگر قرار باش��د  زایمان با 
كمک جراحی صورت بگيرد  انجام بيهوشی اپيد ورال مشکل خاصی 
را نش��ان ند اد ه اس��ت. نگرانی های عمد ه مرتبط با بيهوشی نخاعی 
اس��ت كه به د ليل سمی بود ن ماد ه بيهوشی برای آكسون ها ممکن 
است بعد  از زایمان باعث افزایش آسيب ها د ر ميلين شود . د ر برخی 
از مطالعات بيان شد ه كه د وران بستری شد ن ماد ران برای زایمان د ر 
بيمارستان د ر زنان د ارای MS طوالنی تر از زنان سالم بود ه است البته 
مطالعات د یگری هم این مسئله را رد  كرد ه اند . طول د وران بستری 
 ش��د ن از لحاظ ابتال به عفونت های بيمارس��تانی بسيار مهم است

 )۱۷ و ۱۵ و ۱۲(.

د�وران�شیرد�هی
تحقيقات نشان د اد ه اند  ميزان شير د هی ماد ر به نوزاد  د ر بيماران 
MS د ر اروپای ش��مالی بيش��تر از اروپای جنوبی است. مطالعه 
د یگری هم د ر كاليفرنيا نش��ان د اد ه كه م��اد ران د ارای MS كه به 

فرزند ان خود  شير می د هند  نرخ عود  كمتری را تجربه كرد ه اند . البته 
شير د هی به فرزند  برای بهبود  رابطه ماد ر – نوزاد  مفيد  است و د ر 
ضمن باعث كاهش ابتال به عفونت و آلرژی د ر نوزاد  می شود . ولی 
نمی توان با قطعيت گفت كه شير د هی به نوزاد  باعث بهبود  بيماری 
MS د ر م��اد ر می ش��ود . د ر ضمن همانطور كه د ر باال ذكر ش��د  
معموالً پس از زایمان به تد ریج فعاليت بيماری افزایش می یابد  و 
بيمار باید  د رمان خود  را مجد د اً آغاز نماید . از آن جا كه د رمان های 
تعد یل كنند ه بيماری به شير ماد ر وارد  می شود  معموالً نباید  از این 
د اروها د ر حين شير د هی اس��تفاد ه شود  و از كورتيکواستروئيد  با 
د وز باال استفاد ه می شود  كه البته پس از تزریق كورتيکواستروئيد  ها 
هم باید  به مد ت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از شير د هی به نوزاد  خود د اری 

شود  )۱۵ و ۱۲(.

فعالیت�بیماری�پس�از�زایمان
پ��س از زایمان ب��ه د ليل كاه��ش هورمون های اس��تروژنی و 
پروژس��ترون ها و تغيير پاسخ ایمنی بد ن و تبد یل پاسخ هومورال 
به س��لوالر، به تد ریج وضعيت فرد  به ش��رایط قبل از بارد اری بر 
می گ��رد د  و ميزان التهابات و آس��يب ها د ر ميلين افزایش یافته و 
فعاليت بيماری بيشتر می شود . به طوری كه تا ۹ ماه بعد  از زایمان 
به ش��رایط قبل از بارد اری بر می گ��رد د . بنابراین باید  د رمان های 

مناسب انجام شود  )۱۳ و ۱۲(.

نتیجه�گیری
بر اس��اس پژوهش های انجام ش��د ه حاملگی ب��ه عنوان یک 
مد والت��ور د ر تعد یل سيس��تم ایمنی نقش د ارد  و با تغيير پاس��خ 
س��لوالر به هوم��ورال منجر به كاهش الته��اب و كاهش فعاليت 
بيماری می ش��ود . به تد ریج با ورود  به نيم��ه د وم حاملگی ميزان 
عود ه��ا د ر بيماری كمتر ش��د ه طوری كه د ر س��ه ماه آخر د وران 
ب��ارد اری ممکن اس��ت ع��ود  بيماری د ی��د ه نش��ود  و زنانی كه 
چند ی��ن مرحله بارد اری را تجربه كرد ه اند  ب��رای ابتال به MS با 
خطر كمتری مواجه هس��تند . د ر گذشته از بارد اری زنان مبتال به 
MS جلوگي��ری می ش��د  ولی امروزه با علم به ای��ن كه بارد اری 
د ر بهب��ود  بيماری مؤثر اس��ت د یگر از آن ب��ه عنوان یک نگرانی 
یاد  نمی ش��ود . د ر د وران پس از بارد اری معم��والً بيماری مجد د اً 
 بازگش��ت پيد ا می كن��د  كه الزم اس��ت بيماران تح��ت كنترل و

 د رمان باشند .
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مروری�کوتاه�بر�ویروس�چیکن�گونیا

چکید�ه
وی��روس چيکن گوني��ا یک آلفا وی��روس انتق��ال یابند ه از 
 طریق پش��ه و متعل��ق ب��ه خان��واد ه توگاویرید ه می باش��د  كه
 اولين بار به وسيله Ross د ر سال ۱۹۵۳ از سرم یک انسان مبتال 
ب��ه تب د ر طول یک بيماری همه گي��ر د ر منطقه Newala د ر 
كشور تانزانيا جد ا شد . این ویروس عامل ایجاد  یک بيماری تب 
د ار اس��ت كه با آرترالژی شد ید  و راش پوستی همراه می باشد . 
پس از انتقال، ویروس د ر پوست تکثير شد ه و از طریق خون به 
س��رعت د ر كبد ، عضله، مفاصل، بافت های لنفاوی و مغز منتشر 

می گرد د .
 تشخيص آزمایشگاهی بيماری متکی به تشخيص ویروس د ر 
نمونه ه��ای اوليه و یا آنتی باد ی های اختصاصی ویروس چيکن 
گونيا IgM و IgG می باشد . برای تشخيص، مراقبت، جد اسازی 
 RT-PCR و تعيي��ن ژنوتيپ وی��روس از آزمایش معمول��ی
RT- اس��تفاد ه می كنند . از سایر روش های تش��خيصی می توان
 PCR كمی و روش SYBR Green I بر پایه RT-PCR و

 DANP- RTPCR را نام برد .
واژه ه��ای کلی��د ی: وی��روس چيک��ن گوني��ا، آرترال��ژی، 
تش��خيص  اپيد ميول��وژی،  توگاویری��د ه،  آلفاوی��روس، 
كم��ی،  RT-PCR، RT-PCR  آزمایش��گاهی، 

SYBR Green I، DANP- RTPCR 

مقد�مه
 ویروس چيکن گوني��ا (Chikungunya virus=CHIKV) یک 
آلفاویروس انتقال یابند ه از طریق پشه و متعلق به خانواد ه توگاویرید ه 
می باش��د  و عامل ایجاد  یک بيماری تب د ار است كه با د رد  شد ید  
مفصل��ی و راش پوس��تی همراه می باش��د . Chikungunya د ر 
گویش س��اكنين تانزاني��ا و موزامبيک كه به زب��ان Bantu تکلم 
می كنند  به معنی خم یا تا ش��د ه است و اشاره به وضعيت بيماری 

د ارد  كه د ر اثر د رد  شد ید  مفاصل به حالت خميد ه د رآمد ه است.

مشخصات�کلی�ویروس�چیکن�گونیا
 Chikungunya  virus ی��ک وی��روس كوچک كروی د ارای 

 RNA قطر حد ود  ۶۰ تا ۷۰ نانومتر، پوشش د ار است كه د ارای
رشته ای مثبت می باشد . ژنوم آن د ر حد ود  ۱۲ كيلوبایت طول د ارد  
3 د ارای  و د ر انته��ای´5  ژنوم د ارای یک كالهک و د ر انتهای́ 
 یک د م پلی A می باشد . ساختمان ژنوم د ارای د و قاب خواند ن باز 
)ORF=open reading frame( ب��ود ه كه د ارای رمز برای 
د و پل��ی پروتئين س��اختاری و غير س��اختاری می باش��د  كه به 
 وس��يله پروتئازهای ویروسی و س��لولی به ترتيب به ۴ پروتئين 
غير ساختاریnsP1، nsP2، nsP3  و nsP4 و ۵ پروتئين ساختاری 
 E3, E2, 6K, E1 و C از طریق ویروس و پروتئازهای سلولی

 شکسته می شود .

   روح اله سالمی قشالق
 کارش�ناس عل�وم آزمایش�گاهی د انش�گاه علوم پزش�کی ارد بیل   

شبکه بهد اشت و د رمان شهرستان گرمی
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شکل 1- ساختار ژنوم ویروس چیکن گونیا

راه�های�انتقال�و�چرخه�بیماری�ناشی�از�ویروس
 virus Chikungunya به وس��يله پشه های كوليسينه 
منتقل می شود  و می تواند  به صورت متناوب بين مهره د اران 
و بند پای��ان د ر جریان باش��د . بند پایان د ر تمام مد ت زند گی 
آلود ه باقی می مانند . انتقال ویروس به انسان عمد اً" از طریق 
 Aedes aegypti, . می باش��د Aedes پش��ه های گون��ه
 Aedes polynesiensis و   Aedes albopictus
ش��ایع ترین پش��ه ها د ر انتقال ویروس به انس��ان به ش��مار 
 Culex می روند  با این حال د ر برخی موارد  انتقال به وسيله
ني��ز گزارش ش��د ه اس��ت. س��يکل CHIKV آفریقایی به 
صورت وحشی و انزوتيک است كه به وسيله پشه هایی مثل 

Aedes furcifer و Aedes africanus كه ميمون های 
ساكن باالی د رختان را نيش می زنند  منتقل می شود  و احتماالً 
حيواناتی غير از انس��ان از جمله ميمون ه��ا به عنوان ميزبان 
مخزن مطرح می باش��ند . یک مطالعه به تازگی د ر هند  نشان 
 Anopheles به وس��يله CHIKV د اد ه اس��ت كه انتقال
stephensi ني��ز انج��ام می گي��رد . مخ��ازن عمومی برای 
CHIKV معم��والً ميمون ها و س��ایر مهره د اران هس��تند . 
نقش گاو و جوند گان د ر انتقال ویروس گزارش شد ه است. 
CHIKV معم��والً به ص��ورت د وره ای انتق��ال می یابد  و 
بيماری د ر فاصله زمانی ۴-۳ ساله ایجاد  می گرد د  كه احتماالً 

به د ليل سيکل بيماری د ر ميمون ها می باشد .

شکل 2- راه های پخش ویروس چیکن گونیا و اند ام های هد ف
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مکانیسم�پاتوژنز�ویروس
پس از انتقال، ویروس د ر پوس��ت تکثير شد ه و از طریق خون 
به كبد ، عضله، مفاصل، بافت های لنفاوی و مغز منتش��ر می گرد د . 
ویروس چيکن گونيا به سرعت د ر بد ن پخش شد ه و سپس عفونت 
ش��روع می ش��ود . پس از تزریق ویروس با گزش پشه ها ویروس 
مس��تقيماً وارد  مویرگ ه��ای زیر جلد ی ش��د ه و تع��د اد ی هم د ر 
سلول های خاصی از پوست از جمله ماكروفاژها، فيبروبالست ها 
و سلول های آند وتليال ایجاد  عفونت می كنند . به نظر می رسد  تکثير 

عفونت ویروس��ی به صورت موضعی محد ود  به همان محل بود ه 
و احتم��االً به اند ام های لنفاوی ثانویه نزد یک به محل تلقيح انتقال 
پيد ا می كند . انتش��ار ویروس به صورت كامل همراه با روید اد های 
پاتولوژیک��ی اس��ت. آرتریت واقعی به صورت ی��ک رخد اد  ناد ر 
باقی می ماند  )از ۲ ت��ا ۱۰ د رصد (. روید اد های پاتولوژیکی همراه 
با عفونت بافتی می باشد  كه اغلب د ر ارگان های لنفاوی تحت حاد  
است د ر حالی كه د ر عضالت و مفاصل همراه با د وره های طوالنی 

و د ر تعد اد ی از بيماران با آرتریت های پيش روند ه همراه است.

�عالیم�بیماری�ناشی�از�ویروس�چیکن�گونیا
عالئم ش��امل تب شد ید ، لرز، سرد رد ، ترس از نور و بثورات 
جلد ی ی��ا راش ه��ای ماكوالپاپوالر می باش��د . به ع��الوه افراد  
آلود ه تر بيش��تر از د رد  ش��د ید  مفاصل ش��کایت د ارند  كه اغلب 
نات��وان كنند ه و ب��ا لنفاد نوپاتی اینگواین��ال د رد ناک هم گزارش 
ش��د ه اس��ت. مرحله عفونت حاد  ناش��ی از CHIKV معموالً 
طوالن��ی ب��ود ه و از چن��د  روز تا د و هفته می باش��د  با این حال 
د رد  مفاص��ل و یا د رد  عضالنی ب��رای هفته ها یا ماه ها و یا حتی 
س��ال ها باقی می ماند . د ر برخی از بيماران حالت پيشرفته اتفاق 
افتاد ه و به س��ند رم و د رد  مفاصل مزمن تبد یل می ش��ود . به طور 
معم��ول د ر طول م��د ت بيم��اری، مفاصل آس��يب می بينند  اما 
هميشه قسمت هایی از بد ن را تحت تأثير قرار می د هد  كه اغلب 

اند ام ها از جمله د س��ت ها، مچ پاها و پنجه ها هستند . ميزان مرگ 
و مير پایين اس��ت )۰/۴ د رص��د ( اما د ر ك��ود كان كمتر از یک 
 سال باال می باشد  )۲/۸٪( و د ر افراد  سالمند  مبتال با بيماری های 

مزمن همراه است.

اپید�میولوژی�انتشار�ویروس�چیکن�گونیا
 ت��ب چيک��ن گوني��ا اولي��ن ب��ار د ر س��ال ۱۹۵۲ از فالت 
Makonde د ر امتد اد  مرزهای بين تانزانيا و موزامبيک گزارش 
ش��د . ویروس چيکن گونيا اولين بار به وس��يله Ross د ر سال 
۱۹۵۳ از س��رم یک انس��ان مبتال به تب د ر ط��ول یک بيماری 
همه گير د ر منطقه Newala تانزانيا جد ا شد . منشأ این ویروس 
احتم��االً از آفریق��ا اس��ت كه س��يکل وحش��ی آن باعث حفظ 

شکل 3-  چرخه تکثیر ویروس چیکن گونیا
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ویروس د ر بين ميمون های وحشی و پشه های جنگلی می باشد . 
چيکن گونيا متعاقب آن وارد  آس��يا ش��د  و از انس��ان به انسان 
 عمد تاً به وس��يله Aedes aegypti و با ميزان كمتر به وس��يله

 Aedes albopictus از طری��ق چرخه انتقال ش��هری منتقل 
گرد ی��د . پس از تانزانيا وی��روس چيکن گونيا باعث اپيد می بين 
س��ال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ د ر ش��رق آفریقا )اوگاند ا(، زیمبابوه، 
د ر غرب آفریقا )س��نگال( و د ر مركز آفریقا )جمهوری مركزی 
آفریق��ا(، جمهوری د موكراتي��ک كنگو و كام��رون گرد ید . این 
ویروس همچنين از پرتغ��ال و گونيه فيليپين، مالزی، مایوت و 
جزایر Reunion از آس��يا گزارش شد . اولين مد رک مربوط به 
اپيد می د ر آسيا د ر س��ال ۱۹۵۸ گزارش شد . طغيان د ر آفریقا و 
آس��يا غير قابل پيش بينی بود  كه با فاصله ۷ الی ۲۰ س��ال بين 
د و اپيد می متوالی د ید ه می شود . د ر هند  تاریخچه طوالنی وقوع 
اپيد م��ی د ر س��ال ۱۹۶۳-۱۹۶۲ د ر كلکته و د ر س��ال ۱۹۶۵ د ر 
چين تأیيد  شد . ورود  چيکن گونيا د ر هند  ناشناخته بود  اگر چه 
د ری��ا د ر كلکته و جاد ه های هوای��ی احتماالً نقاط ورود  ویروس 
می باشند . از ميان شهرهای بزرگ متعد د  د ر آسيای جنوب شرقی، 
بانکوک به عنوان یک محل فعال از نظر انتقال بيماری ش��ناخته 
شد ه است. ش��يوع بيماری د ر كامبوج، ویتنام، الئوس و ميانمار 
هم به صورت مس��تند  گزارش شد ه اس��ت. د ر سال ۲۰۰۴ یک 
اپيد م��ی بزرگ از این ویروس به ص��ورت متد اول و به صورت 
چرخش��ی بين شرق، مركز و جنوب آفریقا اتفاق افتاد  كه شروع 
آن از س��احل كنيا بود ه و به د نبال آن د ر سال ۲۰۰۵ طغيان های 
بع��د ی د ر كوم��ور، La Reunion و جزای��ر د یگر د ر جنوب 
غربی اقيانوس هند  رسيد . د ر جزیره Reunion به تنهایی تعد اد  
۲۲۶۰۰۰ م��ورد  )۲۴٪ مجموعه كل جمعيت جزیره( اتفاق افتاد  
سپس یک اپيد می مشابه د ر شبه قاره هند  د ر ۲۰۰۶-۲۰۰۵ اتفاق 
افت��اد  كه باعث بيماری د ر بيش از یک و نيم ميليون مورد  ش��د . 
 Reunion جالب توجه این اس��ت ك��ه د ر هنگام اپيد م��ی د ر
ویروس ظاهراً جهش یافته بود . جهش A226V اجازه می د هد  
ت��ا ویروس بهتر د ر Aedes albopictus كه تنها ناقل موجود  
د ر این جزایر اس��ت سازگاری یابد . گونه های ویروسی با همان 
جهش كه د ر هند  شناس��ایی شد ه باعث طغيان د ر شمال شرقی 
ایتاليا به ویژه د ر تابس��تان س��ال ۲۰۰۷ شد ه است. گزارش های 
د یگری نيز د ر اروپا د ر انگلستان، بلژیک، آلمان، جمهوری چک، 
نروژ، اس��پانيا و فرانسه و هنگ كنک، كاناد ا، تایوان، سریالنکا و 

ایاالت متحد ه آمریکا ش��د ه اس��ت. این موارد  به طور مستقيم با 
بازگشت مس��افران از هند  د ر ارتباط است و تحت تأثير جزایر 

اقيانوس هند  قرار گرفتند .

تشخیص�آزمایشگاهی
1- روش های سرولوژیکی

 تش��خيص آزمایش��گاهی متکی به تش��خيص وی��روس د ر 
 نمونه ه��ای اولي��ه و ی��ا آنتی باد ی ه��ای اختصاص��ی ویروس 
چيکن گونيا IgM و IgG می باش��د . آنت��ی باد ی این ویروس 
د ر بيم��اران بعد  از مد ت كوتاهی از بروز عالیم تش��خيص د اد ه 
می ش��ود . معموالً برای IgM ۵ روز بعد  از بروز عالیم و برای 
IgG تنه��ا چن��د  روز بعد  كافی می باش��د . آنزیم ه��ای تجاری 
ایمونواس��ی و ارزیابی های ایمنوفلورس��انس هم د ر د س��ترس 

می باشند .

�مشکالت�احتمالی�د�ر�تفسیر�سرولوژی�نتایج
 ال��ف( احتمال منفی كاذب به د ليل اختالط كرایوگلوبولينميا 

CHIKV ویروس
 ب( واكن��ش متقاطع با ویروس های مش��ابه كمپلکس كه د ر 

جنگل ها است.
 ج( د وام طوالن��ی م��د ت آنتی ب��اد ی IgM ویروس پس از 

شروع بيماری برای ماه ها.
اكثر مواقع برای نش��ان د اد ن عفونت جد ید  CHIKV كافی 
اس��ت كه همزمان یک نمونه از مرحل��ه حاد  و نمونه های جمع 

آوری شد ه حد اقل ۳ هفته بعد  از بيماری را بررسی نمایند .
RT-PCR (Real-time reverse transcription-PCR) 2- روش

 برای تشخيص، مراقبت، جد اسازی و تعيين ژنوتيپ ویروس 
از آزمایش معمولی RT-PCR استفاد ه می كنند . برای تشخيص 
RNA ویروس می توان آن را د ر نمونه های پالس��مای خون د ر 
هفته اول پس از ش��روع عالیم كه معموالً سطح بسيار باالیی از 
ویروس د ر خون وجود  د ارد  تشخيص د اد . از نظر كميت زمانی 
واقعی RT-PCR و كيفيت ویروس نيز پيشرفت هایی صورت 
گرفته اس��ت. این روش هم حس��اس و هم خاص بود ه و برای 
تشخيص طيف وسيعی از غلظت های مختلف ویروس استفاد ه 
می شود . به عالوه این روش می تواند  د ر مناطقی كه ناقل ویروس 
Aedes aegypti و Aedes albopictus اس��ت د ر زمين��ه 
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مراقبت ویروس كمک كنند ه باشد .
qRT-PCR (positive- and negative- 3- روش
 strand quantitative Real-Time Polymerase

(Chain Reaction
اخي��راً یک روش جد ی��د  د یگ��ر از RT-PCR به صورت 
واكنش های زنجيره ای پليمراز رش��ته منفی و رشته مثبت تحت 
عنوان qRT-PCR د ر د س��ترس می باش��د  كه برای س��نجش 
nsP3 ویروس استفاد ه می شود  و برای تشخيص و مطالعه تکثير 
ویروس طراحی شد ه است. این روش برای مقد ارهای محد ود ی 
از ۱۰-۱ كپی RNA كاربرد  د ارد . د ر مقایسه با روش E1 كه د ر 
 nsP3 ۳۰ آزمایشگاه بالينی روی نمونه ها كار شد ه است روش
qRT-PCR د ارای R2 بيش��تر بود ه و بهره وری باالیی د اشته و 

نمونه های مثبت را بهتر شناسایی می كند .
RT-PCR بر پایه SYBR Green I 4- روش

یکی از آزمایش هایی اس��ت كه اخيراً توسعه یافته است. این 
روش د ارای حساس��يت ۱۰ براب��ر RT-PCR اس��ت و هيچ 
واكن��ش متقاطعی را با آلفاویروس ها و فالوی ویروس ها ایجاد  

نمی كند .
DANP- RTPCR -5

ی��ک روش تش��خيص مولکولی جد ید  ب��ود ه كه یک مرحله 
ای��ن روش د ارای اطمين��ان  از روش RT-PCR می باش��د . 
و س��رعت ب��اال و مق��رون ب��ه صرفه اس��ت كه با حساس��يت 
و ویژگ��ی باالی��ی ب��رای تش��خيص زود  هن��گام وی��روس 
 چيک��ن گوني��ا توس��عه پيد ا ك��رد ه اس��ت. این روش مش��تق

ب��ا  ش��د ه  نش��اند ار   (DANP) 2,7-diamino-1,8-naphthyridine

پرایمرهای س��نجاق س��ری سرشار از س��يتوزین را برای تکثير 
ناحي��ه nsP2 ژن��وم وی��روس چيک��ن گوني��ا مورد  اس��تفاد ه 
ق��رار می د ه��د  كه متعاقب��اً با اند ازه گيری فلورس��انس س��اطع 
 PCR بع��د  از چند ی��ن پروس��ه DANP ش��د ه از پرایم��ر
 هم��راه می باش��د . واح��د  اند ازه گي��ری این روش تش��خيصی

  CFU /reaction of CHIKV 0.01  می باش��د . مزیت این روش 

 این اس��ت كه می توان��د  به عنوان یک كاند ی��د  واقعی از پرایمر
 CHIKV ب��رای تش��خيص خيلی اختصاص��ی HP-nsP2 
مورد  اس��تفاد ه قرار گي��رد  بد ون اینکه واكن��ش متقاطع با قطعه 
 ارزش��يابی ش��د ه د ر ای��ن مطالعه د اش��ته باش��د . ام��کان انجام 
DANP- RTPCR برای تشخيص بالينی ارزیابی شد ه است. 
این روش جد ید  DANP-RTPCR با پتانس��يل تش��خيصی 
مولکولی برای ویروس چيکن گونيا باید  بر روی نمونه سرم د ر 

فاز حاد  بيماران هم مورد  استفاد ه قرار گيرد .

د�رمان�بیماری�ناشی�از�ویروس�چیکن�گونیا
 د رمان اختصاصی برای CHIKV وجود  ند ارد  و واكسنی تا 
به حال د ر د س��ترس نمی باشد . این بيماری معموالً خود  به خود  
محد ود  ش��د ه و ب��ه مرور زمان بهبود  می یابد . اس��تراحت مطلق 
می تواند  د ر كاهش عالیم د رد  مفاصل كمک كنند ه باش��د . افراد  
آلود ه باید  از گزش پش��ه ها محافظت ش��وند  تا نتوانند  به چرخه 

انتقال بيماری كمک نمایند .

راه�های�پیشگیری�از�بیماری�و�کنترل�آن
 اقد امات احتمالی كنترلی ناقلين می تواند  شامل استفاد ه از حشره 
كش های سریع االثر )پایروتيروئيد ها( برای ۳ روز پشت سر هم 
باش��د  كه با به كارگيری س��مپاش های بزرگ روی كاميون و یا 
سمپاش های پشتی برای مناطق كوچک ميسر می باشد . اقد امات بر 
عليه الرو پشه ها هم شامل استفاد ه از فرموالسيون ممانعت كنند ه از 
رشد  حشرات می باشد .مراقبت منزل به منزل برای مکان های رشد  
پشه ها و تشویق به مشاركت مرد می هم مفيد  است. مراقبت خوب 
از بيم��اران د ر مرحل��ه عفونت حاد  این ویروس برای بهد اش��ت 
عمومی د ر مناطق توس��عه یافته با وج��ود  گونه های فعال آئد س 
ضروری می باشد . بيماران مشکوک را باید  جد ا نمود ه و سریعاً با 
مقامات و اد ارات بهد اشتی محل تماس گرفته شود  و برای بيماران 
حتماً پروند ه تشکيل گرد د . هد ف نهایی این است كه از گسترش 

اپيد می ها به مناطق جد ید  جلوگيری گرد د .
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مراسم�بزرگد�اشت�روز�آزمایشگاهیان�
د�کتر�غروی�د�بیر�انجمن�متخصصین�علوم�آزمایشگاهی�بالینی�ایران:�آزمایشگاهیان�سفید�پوشان�و�قهرمانان�پشت�صحنه�پزشکی�هستند�

بيس��ت و نه��م فرورد ی��ن م��اه مراس��م بزرگد اش��ت روز 
آزمایشگاهيان و زاد  روز د انشمند  برجسته حکيم سيد  اسماعيل 
جرجان��ی د ر س��الن اجتماع��ات مركز قلب ته��ران با حضور 

نمایند گان انجمن های آزمایشگاهی برگزار گرد ید .
د کتر صاحب الزمانی د بیر مجمع انجمن های آزمایشگاهی 
به مس��ئولين فنی آزمایش��گاه ها ب��رای د ریافت مطالباتش��ان از 
س��ازمان تأمي��ن اجتماعی نوید  د اد  و اظهار نم��ود : امروز آقای 
د كتر نوربخش طبق مذاكرات انجام ش��د ه د س��تور د اد ند  ۴ ماه 
از مطالبات آزمایش��گاه های تش��خيص طبی تا آخر هفته آیند ه 
پرد اخ��ت و مابقی مطالب��ات نيز تا ماه آیند ه ب��ه صورت ۳ ماه 

یکبار پرد اخت شود .
وی پاس��خ آق��ای د كت��ر نوربخش به نامه ارس��ال ش��د ه د ر 
ارتباط با پرد اخت مطالبات آزمایشگاه ها را قرائت نمود : »براد ر 
ارجمند ، جناب آقای د كتر صاحب الزمانی، با عرض س��الم، با 
تبریک س��ال نو و روز آزمایشگاهيان به حضرتعالی و همکاران 
ارجمند  پاتولوژیس��ت، د كترای علوم آزمایشگاهی، متخصصين 
علوم آزمایش��گاهی و تک تخصصی ها و همچنين عذرخواهی 
از تأخير د ر پرد اخت به اس��تحضار جنابعالی می رساند  مطالبات 
۴ ماهه آزمایش��گاهيان طرف قرارد اد  د ر هفته آیند ه و مابقی د ر 

آیند ه نزد یک پرد اخت خواهد  گرد ید .«
د كتر صاح��ب الزمانی اضافه نمود : حکيم س��يد  اس��ماعيل 

جرجانی د ر علم طب و آزمایشگاه و آناليز مایعات بد ن زحمات 
بس��ياری را كشيد ه و برای نخس��تين بار آثار خود  را به فارسی 
تد وین كرد ه اس��ت. با پيگيری های فراوان به د نبال آن هس��تيم 
كه روز تولد  این حکيم فرزانه به عنوان روز آزمایش��گاهيان د ر 
تقویم رس��می كشور ثبت گرد د  ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم 

مسئولين را متقاعد  كنيم.
د کت��ر غروی د بیر انجمن متخصصین علوم آزمایش��گاهی 
بالین��ی ایران د ر ارتباط با ش��خصيت حکيم س��يد  اس��ماعيل 
جرجانی توضيحاتی را بيان كرد  و اذعان د اش��ت: رش��ته علوم 
آزمایشگاهی از د یرباز زیر بنای تحقيقات و پژوهش های علمی 
و زوایای توس��عه و پيش��رفت د ر د نيای مختلف پزشکی جهان 
معاصر به ش��مار می رود . خوش��بختانه این رش��ته د ر كشور از 
 س��ال های اخير جایگاه ویژه ای د ر نظام س��المت كش��وری و 

بين المللی د اشته است.
وی افزود : د انش��مند  فرهيخته به نام س��يد  اسماعيل جرجانی 
د ر ق��رن ۵ و ۶ می زیس��ته و كليه د س��تاورد ها و تاليفات ایش��ان 
به زبان فارس��ی نگاشته ش��د ه و اولين طبيب پارسی گوی ایران 
زمين است. بنابراین چون بيشتر نگرش ها و برد اشت های حکيم 
جرجانی از طریق مشاهد ات آزمایشگاهی صورت گرفته لذا یکی 
از مناسب ترین د انش��مند انی است كه به پاس گراميد اشت ایشان 
می توانيم روزی را به عنوان روز آزمایشگاهيان كشور اعالم نمایيم.
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طب��ق تعری��ف س��ازمان جهانی بهد اش��ت آزمایش��گاهيان 
سفيد پوش��ان و قهرمانان پش��ت صحنه پزش��کی هستند . آن ها 
قهرمانانی هستند  كه كاماًل توانمند  د ر سنگر خد مات تشخيصی 

به جامعه خد مت می كنند .
د کت��ر بوترابی رییس انجمن د کترای علوم آزمایش��گاهی 
به مش��کالت جامعه آزمایش��گاهی اش��اره و اظه��ار نمود : به 
حرمت روز آزمایش��گاهيان و به پاس حضور پر ش��ور جامعه 
آزمایش��گاهی اميد واران��ه به آیند ه نگاه می كن��م و معتقد م این 
حضور گ��رم آزمایش��گاهيان به عن��وان نمایند ه بي��ش از ۹۰ 
د رصد  آزمایشگاه های كش��ور باعث وحد ت و یگانگی جامعه 
آزمایش��گاهی می ش��ود  كه خود  د ر برطرف نمود ن مشکالت 
بسيار تأثير گذار است و باید  آن را به فال نيک گرفت. روزتان 

مبارک قهرمانان.
د کتر برومند  د بیر انجمن آس��یب شناس��ی اعتبار و اهميت 
جامعه آزمایشگاهی را د ر نوع فعاليت آن ها د ر آزمایشگاه های 
بالينی مطرح كرد  و گفت: باید  مرد م و افراد  ارائه د هند ه خد مات 
س��المت از اهميت آزمایشگاه ها مطلع شوند . اميد وارم هميشه 

د لگرم و اميد اوار و سرشار از موفقيت باشيد .

د ر پایان این مراس��م از منتخبین انجمن های آزمایشگاهی 
تقد یر به عمل آمد .

اساتید  و همکاران منتخب انجمن آسیب شناسی ایران:
- همکار ارجمند  د كتر مژگان عسگری

- همکار ارجمند  د كتر توفيق جواد  زاد ه
اس��اتید  و هم��کاران منتخ��ب انجم��ن متخصصین علوم 

آزمایشگاهی بالینی ایران:
- همکار ارجمند  د كتر محمد رضا منافی

- همکار ارجمند  د كتر تقی سميعی
اساتید  و همکاران منتخب انجمن د کترای علوم آزمایشگاهی:

- همکار ارجمند  د كتر هوشنگ قاضی زاد ه احسائی
- همکار ارجمند  د كتر علی اصغر ثانی

اس��اتید  و همکاران منتخب جامعه صنفی آزمایش��گاهیان 
بالینی کشور:

- همکار ارجمند  آقای محمد  سعاد ت نژاد 
- همکار ارجمند  آقای حسن قجاوند 
- همکار ارجمند  آقای رسول چاپاری

- همکار ارجمند  آقای احمد  غنچی
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یازد�همین�کنگره�بین�المللی�و�شانزد�همین�کنگره�کشوری
ارتقاء�کیفیت�خد�مات�آزمایشگاهی�تشخیص�پزشکی�ایران�برگزار�شد�

�د�کتر�زالی�مشاور�ویژه�کمیسیون�بهد�اشت�و�د�رمان�مجلس�شورای�اسالمی:�همکاران�علوم�آزمایشگاهی
�پیشتاز�و�پیش�قراول�کیفیت�د�ر�ارائه�خد�مات�هستند�

ش��انزد همين كنگره ارتقاء كيفي��ت د ر ۳۰ ام فرورد ین ماه به 
مد ت ۴ روز با حضور مس��ئولين برگ��زاری كنگره و جمعی از 
اساتيد  و پيشکسوتان جامعه آزمایشگاهی د ر مركز همایش های 
برج ميالد  برگزار ش��د . این كنگره ش��امل ۲۳ نشس��ت علمی با 
عناوین آزمایش��گاه و بالين- آناليز مایعات بد ن، آزمایش��گاه و 
بالي��ن- ایمونولوژی بيماری های عفونی )بروس��ال، هليکوباكتر 
پيلوری و ...(، آزمایشگاه و بالين- بارد اری پرخطر، آزمایشگاه و 
بالين- بلوغ جنسی و رشد ، آزمایشگاه و بالين- بيماری انعقاد ی: 
تش��خيص و پایش، آزمایش��گاه و بالين- چالش های تشخيص 
آزمایش��گاهی بيماری های خود  ایمنی بافت همبند ، آزمایشگاه 
 و بالي��ن- رویکرد  آزمایش��گاهی س��قط مکرر، آزمایش��گاه و

 بالي��ن- س��پتی س��می و مننژی��ت باكتری��ال و چال��ش های 
آزمایش��گاهی آن ها، اخالق و حقوق د ر آزمایش��گاه تشخيص 
پزش��کی، ارتقاء كيفيت خد مات آزمایش��گاهی: استاند ارد سازی 
و یکس��ان س��ازی گزارش د هی نتای��ج د ر آزمایش��گاه بالينی، 
ارتق��اء كيفي��ت خد مات آزمایش��گاهی: كنت��رل كيفيت د اخلی 
و كاربرد ه��ای كنت��رل كيفيت خارجی، ارتق��اء كيفيت خد مات 
آزمایش��گاهی: مد یریت علمی د ر آزمایشگاه تشخيص پزشکی 
 )مد یری��ت منابع انس��انی(، تازه های تش��خيص آزمایش��گاهی
 - انگل شناسی و قارچ شناسی، تازه های تشخيص آزمایشگاهی
 - ایمونولوژی و س��رولوژی، تازه های تش��خيص آزمایشگاهی

 - بيوشيمی، تازه های تشخيص آزمایشگاهی- ميکروب شناسی، 
تازه های تشخيص آزمایشگاهی- هماتولوژی، جایگاه آزمایشگاه 
تشخيص پزش��کی د ر آیند ه طرح تحول نظام سالمت، رویکرد  
آزمایش��گاهی د ر مقاومت های ميکروبی، عل��وم انتقال خون- 
چالش های آزمایشگاهی، مد یریت اقتصاد  آزمایشگاه تشخيص 
پزش��کی )تعرف��ه و ارزش نس��بی خد مات(،  نق��ش آموزش و 
پژوهش د ر ارتقاء كيفيت ارائه خد مات آزمایش��گاهی تشخيص 
پزش��کی و نق��ش روش های مولکولی و تس��ت های ژنتيک د ر 
تشخيص بيماری ها، ۴۰ كارگاه علمی و بخش ارائه پوستری بود . 

د ر ابت��د ا د کتر بوترابی رییس کنگره ضمن خير مقد م به تمامی 
شركت كنند گان، طب آزمایشگاه را به عنوان یکی از شاخه های 
علوم پزش��کی و آزمایشگاه تش��خيص طبی را به عنوان بازوی 
قد رتمند  آن د ارای ویژگی های منحصر به فرد ی بيان كرد  و اذعان 
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د اش��ت: علوم آزمایش��گاهی د ر زمينه های پيشگيری، تشخيص، 
د رمان و پایش بيماری ها می تواند  با پزشکی بالينی همراه باشد  كه 
این خصوصيت منحصر به فرد  د ر كمتر رش��ته پاراكلينيکی د ید ه 

می شود .
ریي��س كنگره ب��ه د ید گاه موج��ود  د ر جامعه كه آزمایش��گاه 
تش��خيص طبی محلی برای مراجعه اش��خاص، اخ��ذ نمونه و 
اس��تخراج جواب نمونه از طریق د س��تگا ها است اشاره نمود  و 
گفت: آزمایش��گاه های تشخيص طبی محل توليد  د اد ه ها هستند . 
د اد ه هایی كه پس از پرد ازش به اطالعات بسيار ارزشمند ی تبد یل 
می شوند  كه عالوه بر اس��تفاد ه د ر نظام سالمت كشور می توانند  

د انش و علم را توليد  كنند .
كنگ��ره ارتق��اء كيفي��ت ب��ه عن��وان بزرگترین كنگ��ره علوم 
آزمایشگاهی د ر كشور و منطقه با توليد  اطالعات به روز به د نبال 
آن است تا آزمایشگاه های تشخيص طبی بتوانند  جایگاه ارزشمند  

خود  را د ر نظام سالمت كشور به د ست آورند .
 

سپس د کتر محمد ی د بیر علمی کنگره به تمامی شركت كنند گان 
د ر این روید اد  بزرگ علمی خير مقد م گفت و اظهار نمود : كنگره 
ارتقاء كيفيت خد مات آزمایشگاهی از همان ابتد ا پيشرو د ر ارائه 
ایجاد  فضایی صميمی و د وستانه برای تباد ل اطالعات علمی ميان 
محققي��ن، صاحب نظ��ران، كارشناس��ان علوم آزمایش��گاهی و 
رش��ته های وابس��ته به آن بود ه است. نتيجه این شرایط آشنایی با 
عل��وم و تکنولوژی روز د نيا و اس��تفاد ه از آن ه��ا د ر ارتقاء ارائه 
خد م��ات آزمایش��گاهی بود ه اس��ت. همانند  د وره های گذش��ته 
مشاركت فعال اساتيد  و محققان د اخلی و خارجی از طریق ارائه 
سخنرانی ها، برگزاری كارگاه ها و ارائه پوسترها نقش اساسی د ر 
افزایش كارایی این كنگره د اش��ته اس��ت. د ر این كنگره مجموعًا 
۴۳۹ مقاله به د بيرخانه ارس��ال ش��د  كه پس از انجام بررسی های 
الزم ۱۳۱ مقال��ه ب��ه صورت س��خنرانی و ۲۱۲ مقاله به صورت 

پوستر انتخاب شد ند .
طی چهار روز برگزاری این كنگره ش��اهد  ۲۳ محور كاربرد ی 
و متفاوت د ر س��الن های اصلی خواهيم بود  كه د ر مجموع ۱۴۹ 
نفر از اساتيد  د ر این پانل ها سخنرانی خواهند  كرد  كه ۵ سخنران 
خارجی هستند . یکی از بخش های جذاب كنگره مانند  د وره های 
گذش��ته برگزاری كارگاه های مختلف است كه حد ود  ۴۰ كارگاه 
با موضوعات متنوع د ر عرصه های مختلف علوم آزمایشگاهی د ر 

نظر گرفته شد ه است.
ایش��ان افزود : د ر این كنگره د و جش��نواره نيز خواهيم د اشت. 
نخست جشنواره حکيم جرجانی است كه به معرفی برترین ها د ر 
خصوص مسئولين فنی، شركت ها و كاركنان می پرد ازد  و عالوه 
بر این از این د وره جش��نواره جد ید ی به مجموعه كنگره ارتقاء 
كيفيت اضافه شد ه كه تحت عنوان جشنواره د انشجویی به بررسی 
و معرفی د انش��جویان برتر د ر خصوص ارائه مقاالت، رساله ها، 

عکس و نقشه های مفهومی خواهد  پرد اخت.
اميد وارم با حضور و مشاركت فعال تمامی شركت كنند گان د ر 
برنامه هایی كه طی ۴ روز فعاليت كنگره ارائه خواهد  شد  بتوانيم 
از ای��ن فرصت حد اكثر بهره را برد ه و گام بلند  د یگری د ر جهت 
 ارتقاء د انش خود  و به د نبال آن ارتقاء ارائه خد مات آزمایشگاهی 

د اشته باشيم.
 

د کت��ر زالی مش��اور وزیر د ر د بیرخانه ش��ورای آموزش��ی و 
تخصصی و گسترش د انشگاه های علوم پزشکی و مشاور ویژه 
کمیس��یون بهد اش��ت و د رم��ان مجل��س ش��ورای اس��المی 
آزمایش��گاهيان را یک��ی از نجيب ترین گروه های��ی كه د ر حوزه 
س��المت خد مات مطلوب ارائ��ه د اد ه اند  عنوان نم��ود  و گفت: 
حض��ور د ر جم��ع فاخر این هم��کاران برای اینجان��ب نيز مایه 
مباهات بود ه اس��ت و د ر سال های گذشته برای این همنشينی به 
خود  باليد ه ام و یکی از نجيب ترین گروه ها د ر حوزه سالمت كه 
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ت��ا كن��ون ارائ��ه خد مات مطل��وب د اش��ته اند  هم��کاران علوم 
آزمایشگاهی كشور هس��تند . عليرغم تمامی شایستگی های این 
همکاران د ر حوزه سالمت آن ها با مشکالت و چالش های بسيار 
متع��د د ی مواجه هس��تند  ك��ه موج��ب گرد ید ه مبح��ث علوم 
آزمایشگاهی و ارتقاء كيفيت خد مات آزمایشگاهی د ر كشور نماد  
بس��يار مهمی از وفاق و خرد  جمعی د ر حوزه علمی، مهارتی و 

اند یشه ورزی باشد .
مشاور ویژه كميسيون بهد اشت و د رمان مجلس شورای اسالمی 
د ر ارتباط با جایگاه ممتاز مجموعه خد مات علوم آزمایش��گاهی 
د ر كشور گفت: خد مات علوم آزمایشگاهی امروز د ر جایگاهی 
بسيار متفاوت است كه به لحاظ بالند گی، كيفيت و اصالت ارائه 
خد مات مثال زد نی اس��ت و حتی می تواند  مورد  تحس��ين سایر 
گروه های پزش��کی باش��د . همکاران علوم آزمایشگاهی پيشتاز 
و پيش ق��راول كيفيت د ر ارائه خد مات هس��تند . پرچم د ار این 
موضوع اس��تراتژیک، نماد ین و بنياد ین د ر حوزه ارائه خد مات، 
حد اقل د ر سال های پس از انقالب همکاران علوم آزمایشگاهی 
كشور بود ند  كه این موضوع را به صورت حرفه ای پيگيری كرد ند  
و كيفيت ارائه خد مات آزمایش��گاهی شاید  برای نخستين بار د ر 
گفتمان س��المت كش��ور از د روازه علوم آزمایشگاهی وارد  این 
حوزه شد ه است.پاراد ایم های نوین علوم آزمایشگاهی با سرعت 
حيرت انگيزی د ر حال تغيير است بنابراین آزمایشگاه های كشور 
باید  با گرد ونه تغييرات نوین د ر عرصه علوم آزمایشگاهی جهانی 
همراه باشند . همخوانی و انطباق با روش های نوین آزمایشگاهی 

بسيار مهم است.
د كتر زالی آزمایشگاه را محل اتصال د و مقوله د انش و مهارت 
عنوان كرد  و گفت: آزمایش��گاه به عنوان موسسه ای زند ه و پویا 
است. د ر آزمایشگاه سه ضلع بسيار مهم وجود  د ارد  كه مهم ترین 
آن نيروی انس��انی است. سپس مبحث تجهيزات مطرح می شود  
كه وابستگی آزمایشگاه ها به تجهيزات پيشرفته، اصيل و به روز 
بس��يار مهم و كاربرد ی است. آزمایش��گاهی كه فاقد  تجهيزات 
نوین باشد  قطعاً د ر اد امه مسير با چالش های جد ی روبرو خواهد  
شد . د ر نهایت ضلع سوم مد یریت است كه می تواند  تعامل الزم 

را ميان د و عنصر د یگر ایجاد  نماید .
با تمامی پيش��رفت هایی كه د ر حوزه علوم آزمایشگاهی وجود  
د ارد  و س��ختی هایی كه فراس��وی آزمایشگاهيان است چشم اند از 
پيش��رفت های علوم آزمایشگاهی د ر كش��ور را كماكان د رخشان 

می بينم.
وی د ر ارتباط با تعرفه به عنوان مس��ئله ای حياتی برای ایفای 
نقش آزمایش��گاه ها یاد آور ش��د : س��ال های متفاوت��ی از فراز و 
فرود های تعرفه آزمایش��گاه ها د اشته ایم ولی هيچ گاه آزمایشگاه 
قيمت تمام شد ه خد ماتش عملياتی نشد  و این فاصله موجود  ميان 
قيمت تمام شد ه خد مات آزمایشگاهی و تعرفه های رایج هر ساله 
نقش فرسایش��ی برای بقای اقتصاد ی آزمایشگاه ها د اشته است. 
باید  یکبار برای هميشه قيمت تمام شد ه خد مات آزمایشگاهی كه 
با تالش این همکاران حاصل ش��د ه به عنوان مبحث اصلی برای 
تعرفه گذاری د ر نظر گرفته شود . گروه علوم آزمایشگاهی د ر د و 
مقطع زمانی شامل هيچ گونه رشد  تعرفه ای نبود ه است. همچنين 
مطالبات انباشته شد ه آزمایش��گاه ها توسط سازمان های بيمه گر 

بحران د یگری برای اقتصاد  تحليل رفته آن ها است.
متاسفانه بقای اقتصاد ی آزمایشگاه ها د ر طول سال های اخير به 
د ليل بضاعت اقتصاد ی مراجعين آن ها نکته مهم د یگری است كه 
متاسفانه به د ليل وابستگی این موضوع به صورت تام به مبحث 
بيمه های پایه د ر كش��ور بحران د یگری برای اقتصاد  تحليل رفته 
آزمایشگاه ها است كه د ر قالب مجموعه مطالبات انباشته شد ه از 

بيمه ها وجود  د ارد .
 

د کتر جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام 
پزش��کی به مبحث تعرفه ها اش��اره و بيان كرد : این موضوع د ر 
بخش پاراكلينيک بسيار حاد  شد ه است و باید  مسائل واقعی این 
جامعه را د ر د بيرخانه ش��ورایعالی بيم��ه مطرح نمود  تا بتوان به 

نتيجه مطلوب د ست یافت.
حوزه پاراكلينيک به خصوص آزمایش��گاهی متأثر از نوسانات 
قيمتی اس��ت زیرا ج��زء فنی این خد مات حائز اهميت اس��ت و 
بخش عمد ه خد مت را پوشش می د هد . اگر د ر حوزه آزمایشگاهی 
نتواني��م این موضوع را به لحاظ علمی اثب��ات و از لحاظ مراتب 
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تعرفه ای پيگيری كنيم قطع��اً د ر د رجه اول مرد م و د ر د رجه د وم 
جامعه پزش��کی آس��يب می بينند  و د سترس��ی، كيفيت و اطمينان 
خاطر د ر ارائه خد مات با مشکل مواجه می شود . د ر حوزه اقتصاد  

سالمت قطعاً باید  هزینه و د رآمد  تطابق د اشته باشد .
ایش��ان اذعان د اش��ت: تفکيک جز فنی از حرفه ای د ر خد مات 
آزمایش��گاهی، مصوباتی را د ر ش��ورایعالی بيمه و س��ازمان نظام 
پزشکی د اشته است تا بتوان جز فنی را براساس مبانی روز مد  نظر 
قرار د اد . د ر قانون س��ازمان بيمه سالمت و د ر سياست های كالن 

ابالغی، مبحث فعاليت براس��اس اصل ارزش افزود ه مطرح شد ه 
اس��ت ولی نه تنها ام��روز ارزش افزود ه ند اریم بلکه عقب گرد ی 
را د ر حوزه خد مات د اشته ایم.مبحث د یگر ارزش نسبی خد مات 
اس��ت. پاراكلينيک و آزمایش��گاه د ر تش��خيص، جایگاه بس��يار 
بزرگی را د ارند . ارزش نس��بی خد م��ات نيز با همت انجمن های 
آزمایشگاهی پيگيری شد ه و كارگروهی د ر سازمان نظام پزشکی 
شکل گرفته اس��ت. همچنين قيمت تمام ش��د ه یکی از مبناهای 

اصلی بررسی د ر این زمينه است.

همکاران علوم آزمایش��گاهی، د ید ه بانان عرصه سالمت 
هس��تند  كه با تش��خيص به موقع عوامل بيماری زا، افتخار 
مد افعي��ن خطوط اول نبرد  با بيماری ها را از آن خود  نمود ه 
و با فد اكاری و گذش��ت، س��المت و آس��ایش خود  را د ر 
راه اعتالی ارزش های واالی انقالب اس��المی و س��المت 
جامعه گذاشته اند . بد ین ترتيب د ر حاشيه مراسم افتتاحيه از 
برگزید گان عرصه های مختلفی كه همواره د ر مسير توسعه 
كوشا و پویا بود ه اند  و د ر راه حفظ و ارتقاء سالمت جامعه 

كوشيد ه اند  تجليل شد .
اميد  است این عزیزان با د و بال اند یشه و ایمان د ر آسمان 
پيش��رفت و تعالی بشریت د ر برد اشتن گام های مستحکم و 

مطمئن د ر مسير مهرورزی به مرد م، سرآمد  نيکان باشند .
برگزید گان هنر و اد ب مجله آزمایشگاه و تشخیص:

- همکار ارجمند  د كتر نرگ��س ایرانمنش، د كترای علوم 
آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی شيراز

- همکار ارجمند  د كتر س��هيال گلس��تانی، د كترای علوم 

آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی شهيد  بهشتی
- همکار ارجمند  د كتر مس��عود  صفای��ی، د كترای علوم 

آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی اصفهان
برگزید ه فعال اجتماعی:

- همکار ارجمند  د كتر محمد رسول زارعی، د كترای علوم 
آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی ایران

برگزید گان فعال علمی:
- هم��کار ارجمن��د  د كتر احمد  ميمن��د ی، د كترای علوم 

آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی كرمان
- همکار ارجمند  د كتر س��يد  قاس��م مصطفوی، د كترای 

علوم آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی شهيد  بهشتی
- هم��کار ارجمند  د كتر ش��هروز همت��ی، د كترای علوم 

آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی ایران
برگزید ه چهره ماند گار:

- هم��کار ارجمن��د  د كتر حس��ن بيات، د كت��رای علوم 
آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی شهيد  بهشتی

نکود�اشت�برگزید�گان�شانزد�همین�کنگره�ارتقاء�کیفیت
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برگزید ه مد رس نمونه:
- هم��کار ارجمند  د كتر مه��رد اد  ونکی، د كت��رای علوم 

آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی تهران
برگزید گان عرصه جهاد  و ایثار:

- همکار ارجمند  آقای د كتر س��عيد  صاد ق وشوش��اد ی، 

د كترای علوم آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی ایران
- همکار ارجمند  آقای د كتر س��يد  امي��ر مؤمنی، د كترای 

علوم آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی ایران
- همکار ارجمند  س��رد ار د كتر احم��د  عبد الهی، د كترای 

علوم آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی ایران

همزمان با برگزاری ش��انزد همين كنگره ارتقاء كيفيت ششمين 
جشنواره حکيم جرجانی كه مختص به انتخاب بهترین های جامعه 
آزمایشگاهی است د ر چهار محور مختلف مسئول فنی برتر، مقاله 
برتر، كاركنان برتر و شركت های برتر برگزار شد  تا بد ین وسيله از این 
قشر فرهيخته به پاس زحمات بيکران آن ها قد رد انی به عمل آید . طی 
چند  سال گذشته مهم ترین بعد  برگزاری جشنواره حکيم جرجانی 
 ارج نهاد ن و تقد یر از چهره های شاخص جامعه آزمایشگاهی كشور 

بود ه است.
 

د کتر پورخوشبخت د بیر ششمین جشنواره حکیم جرجانی به 
چهار محور اصلی این جشنواره اشاره و بيان د اشت: خوشبختانه 

د ر س��ال جاری ش��ركت هم��کاران د ر این جش��نواره بس��يار 
چش��مگيرتر از س��ال های گذش��ته بود . د ر بخش مقاالت سعی 
نمود ی��م آن مقاالت ح��وزه كلينيکال را كه د ر تش��خيص های 
پزشکی و آزمایش��گاهی كمک كنند ه هستند  مورد  توجه اصلی 

قرار د هيم.
د ر ارتب��اط ب��ا ش��ركت های برت��ر، ت��الش نمود ی��م 
ش��ركت های د انش بنيان مش��اركت فعال تری را د اش��ته 
باش��ند  تا د ر س��ال های آین��د ه نيز به معرفی آن ها بيش��تر 
پرد اخته ش��ود . د ر بخش مس��ئولين فنی ني��ز انتظار د اریم 
موارد  ارس��ال ش��د ه از جانب آن ها روزآمد تر باشد . برای 
انتخاب كاركنان برتر مش��اركت چشمگيری وجود  د ارد  و 
 افتخار انجمن است كه به قد رد انی از این همکاران همت 

گمارد .
وی تاكي��د  نمود : پيش��نهاد ات باید  از ط��رف مخاطبين 
د ریافت گرد د  و افراد ی كه هد ف برگزاری این جش��نواره 
را به خوبی لمس نمود ه اند ، نيت خير انجمن د كترای علوم 
آزمایشگاهی را تشخيص د اد ه و قد رد انی از زحمات د ست 
اند ركاران آزمایشگاه های پزشکی را ضروری می پند ارند .

ششمین�جشنواره�حکیم�جرجانی
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تقد�یر�از�پوسترهای�برگزید�ه�شانزد�همین�کنگره�ارتقاء�کیفیت

امس��ال نيز مانند  س��ال های گذشته د ر مراس��م اختتاميه 
ش��انزد همين كنگ��ره ارتق��اء كيفي��ت مس��ئولين كنگره از 

پوسترهای برگزید ه د ر این بخش تقد یر به عمل آورد ند .
 

د کتر عزیز محس��نی مس��ئول بخش پوسترهای شانزد همین 
کنگره ارتقاء کیفیت گزارش��ی از پوس��ترهای ارائه شد ه د ر 
كنگره را بيان و اظهار نمود : گزینش پوستر برتر د ر د و مرحله 
ارزیابی قبل از نصب پوس��تر و ارزیابی پس از نصب پوس��تر 
انجام ش��د . د ر مرحله نخست بر اس��اس چکيد ه  های ارسال 
ش��د ه حد اكثر تا ۲۵٪ از امتياز نهایی به پوستر اختصاص د اد ه 
ش��د . معيارهای مورد  نظ��ر امتيازد هی د ر این مرحله ش��امل 
انتخاب عنوان مناس��ب، نو بود ن موضوع تحقيق، نظم منطقی 
ارائه ش��د ه د ر تد وین چکيد ه )از اهد اف تا نتایج(، روش های 

مهم تری��ن پيش��نهاد  اینجان��ب جهت برگزاری ه��ر چه بهتر 
جش��نواره حکيم جرجانی اس��تقبال و حضور بيشتر همکاران، 

مد یران و مسئولين محترم آزمایشگاه های پزشکی كشور است.

منتخبین�ششمین�جشنواره�حکیم�جرجانی
مسئولین فنی برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:

- همکار ارجمن��د  آقای د كتر محمد مهد ی اجتهاد ی، د كترای 
علوم آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی مشهد  )رتبه اول(

- همکار ارجمند  آقای د كترروح ا... تود ه زعيم، د كترای علوم 
آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی تبریز )رتبه د وم(

- همکار ارجمند  آقای د كترمحمد رضا بنياد ی، د كترای علوم 
آزمایشگاهی، د انشگاه علوم پزشکی تبریز )رتبه سوم(

کارکنان برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:
- هم��کار ارجمند  خانم بتول حس��ينی، كارشناس��ی ارش��د  

بيوشيمی، د انشگاه فرد وسی مشهد  )رتبه اول(
- همکار ارجمند  آقای كاظم وطن خواه ایزد ی، كارشناس��ی 

ارشد  ایمونولوژی، د انشگاه علوم پزشکی تهران )رتبه د وم(
- هم��کار ارجمند  آقای عبد ا... د اود یان، كارشناس��ی ارش��د  

هماتولوژی، د انشگاه تربيت مد رس تهران )رتبه سوم(
مقاله برتر علوم آزمایشگاه پزشکی:

- هم��کار ارجمن��د  خان��م اكرم نجفی، كارشناس��ی ارش��د  
ميکروبيولوژی، د انشگاه آزاد  واحد  جهرم )رتبه د وم(

شرکت برتر علوم آزمایشگاهی:
- شركت پيشتاز طب زمان، مد یر عامل: آقای مهند س بهروز 

حاجيان تهرانی )رتبه اول(
- ش��ركت پاد تن علم، مد یر عامل: س��ركارخانم د كتر نرگس 

جواد  )رتبه د وم(
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به كار رفته برای به د ست آورد ن نتایج و نحوه نگارش چکيد ه 
به زبان انگليسی است. د ر مرحله د وم پس از نصب پوستر با 
توجه به معيارهای س��اختار و زیبایی پوس��تر )چيد مان متن، 
اس��تفاد ه از اش��کال، جد اول و گرافيک( و رعایت معيارهای 
تعيين شد ه د ر سازماند هی اطالعات پوستر، استفاد ه از فونت 
و س��ایز مناسب )س��هولت د ر خواند ه ش��د ن مطالب(، نظم 
منطقی ارائه ش��د ه برای تد وین پوستر )تبيين اهد اف، مواد  و 
روش ه��ا، نتایج، بحث د ر مورد  تأثير و اهميت پژوهش انجام 
ش��د ه(، توانمن��د ی علمی و فن��ی پژوهش )كيفي��ت و د قت 
روش های پژوهش(، تناس��ب عنوان و چکي��د ه با متن نهایی 
پوستر، حضور د ر هنگام ارائه پوستر، تسلط د ر ارائه پژوهش 
به مخاطبين و نظر بازد ید كنند گان حد اكثر تا ۷۵٪ امتياز نهایی 
به پوس��تر اختصاص یافت. آناليز د اد ه های به د س��ت آمد ه با 
توج��ه به پارامترها بس��يار مش��کل ب��ود . با تهي��ه عکس از 
پوسترهای ارائه شد ه سعی نمود یم با عد الت و آرامش بيشتری 

آن ها را بررس��ی نمایيم. انتخاب پوس��ترها تنها به یک فاكتور 
وابسته نبود .

از ۴۳۹ مقاله ارس��ال شد ه به د بيرخانه كنگره، ۲۱۲ مقاله به 
عنوان پوس��تر پذیرفته شد  كه از این تعد اد  ۱۵۴ پوستر طی 

روزهای برگزاری كنگره توسط نویسند گان ارائه گرد ید .
د ر نهایت د كتر عزیز محسنی با همراهی مسئولين كنگره از 

برگزید گان این بخش تقد یر نمود ند .
برگزید گان بخش پوس��تری ش��انزد همین کنگ��ره ارتقاء 

کیفیت:
- همکار ارجمند  خانم اعظم اميریان )رتبه اول(

- همکار ارجمند  خانم شراره صاد قيان فيروزآباد ی )رتبه د وم(
- همکار ارجمند  آقای صاد ق خد اویسی )رتبه سوم(

برگزید ه نظر س��نجی بخش پوستری ش��انزد همین کنگره 
ارتقاء کیفیت:

- همکار ارجمند  خانم زهرا پرویزی

شرکت�های�منتخب�شانزد�همین�کنگره�ارتقاء�کیفیت

كنگ��ره ارتقاء كيفي��ت به عنوان همایش ب��زرگ خانواد ه 
آزمایش��گاهيان كش��ور مایه مباهات است و به تأیيد  اساتيد  
یکی از بزرگترین گرد همایی های خاورميانه د ر منطقه علوم 
آزمایشگاهی اس��ت. همچنين نمایشگاه جانبی آن به عنوان 
یکی از بخش های مهم و تأثير گذار است كه همکاران حوزه 
IVD، تولي��د  و وارد ات كاالها و توزیع و ارائه خد مات به 
آزمایش��گاه ها و ش��ركت های جوان د ر آن مشاركت د ارند . 

این بخش بس��يار مهم بود ه و جزو اركان مهم ارائه خد مات 
آزمایشگاهی است كه توسط مد یران شركت ها اد اره می شود  
و تأثير بس��ياری د ر حوزه IVD یا تشخيص آزمایشگاهی 
د ارد  زی��را كيفيت ارائ��ه خد مات ش��ركت ها تأثير گذار د ر 
كيفيت امور آزمایشگاهی است. شایان ذكر است برگزید گان 
شركت ها توسط تيمی از د اوران انتخاب شد ه و مورد  تقد یر 

قرار می گيرند .
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اولین�جشنواره�د�انشجویان�کارشناسی�علوم�آزمایشگاهی

جشنواره د انشجویان كارشناسی علوم آزمایشگاهی برای 
نخس��تين بار د ر ش��انزد همين كنگره ارتقاء كيفيت با تالش 
انجم��ن د كترای علوم آزمایش��گاهی و كميته د انش��جویان 
برگزار گرد ید . این جش��نواره د ر سه بخش مقاله و سمينار، 
نقش��ه مفهومی و عکاسی برگزار شد  كه رقابت چشمگيری 
د ر نخستين سال برگزاری آن وجود  د اشت. آثار ارسال شد ه 
توس��ط كميته علمی به سرپرستی آقای د كتر هاشمی مد نی 

د بير علمی جشنواره د اوری شد .

 

آقای ذات بیلن د بیر اجرایی جش��نواره د انشجویی ضمن 
تش��کر از حمایت های انجمن د كترای علوم آزمایشگاهی از 

 

د کتر صاد قی تبار د بیر اجرای��ی کنگره د ر ارتباط با نحوه 
انتخاب د اوران گفت: گروه اول د اوران، مد یران شركت های 
حاضر د ر نمایش��گاه هستند  كه قبل از برگزاری كنگره طی 
برنامه ای منس��جم با اس��تفاد ه از روش رأی گيری انتخاب 
می ش��وند ، گروه د وم، نمایند گان وزارت بهد اشت، د رمان و 
آموزش پزشکی د ر اد اره كل تجهيزات پزشکی و آزمایشگاه 
مرجع سالمت هستند  و گروم سوم به عنوان بهترین د اوران، 

بازد ید كنند گان نمایشگاه هستند .
د ر نهایت با شاخص های د ر نظر گرفته شد ه شركت های حوزه 

وارد ات، توليد ، خد مات و شركت های جوان انتخاب شد ند .
اسامی�شرکت�های�برتر�شانزد�همین�کنگره�ارتقاء�کیفیت

شرکت های تولید  کنند ه:
- شركت برگزید ه: پاد تن طب

- شركت شایسته تقد یر: پارسيان طب زمان
شرکت های تأمین کنند ه:

- شركت برگزید ه: نيما پویش طب
- شركت شایسته تقد یر: بهار تشخيص طب

شرکت های ارائه د هند ه خد مات آزمایشگاهی:
- شركت برگزید ه: بهار آزما

شرکت های جوان:
- شركت برگزید ه: آپاد انا تابناک سيستم

- شركت شایسته تقد یر: آرمان سپهر گستر
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این بخش بيان د اشت: عليرغم بی اهميتی مسئولين مربوطه 
نس��بت به خواسته های به حق د انشجویان و خانواد ه بزرگ 
علوم آزمایشگاهی د ر ارتباط با اد امه تحصيل و احيای رشته 
د كترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تا نظام جامع سالمت و 
قانون بهره وری انجمن با حمایت های بی د ریغ خود  عامل 
مهم��ی د ر ای��ن راس��تا ب��ود . این انجم��ن د كت��رای علوم 
آزمایش��گاهی بود  ك��ه از ای��د ه برگزاری اولين جش��نواره 
حمایت نمود  تا د ر ایجاد  انگيزه و شور و اشتياق د انشجویان 

این رشته نقش د اشته باشد .
س��ه اثر د ر بخش مقاله و س��مينار و نقشه مفهومی و یک 
اثر د ر بخش عکاسی توسط یکی از مجرب ترین كارگاه های 

عکاسی به سرپرستی آقای كيارستمی انتخاب شد .
این نوید  را می د هم كه د ر س��ال آیند ه د ومين جش��نواره 
با همکاری تمامی د انش��جویان هر چه با ش��کوه تر برگزار 
خواهد  شد  و الزم می د انم كه اعالم كنم هد ف ما از تمامی 

فعاليت های صنفی و علمی د انشجویان، احيای مجد د  رشته 
د كترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی است.

برگزید�گان�اولین�جشنواره�د�انشجویان�کارشناسی�
علوم�آزمایشگاهی

مقاالت و سمینار برتر:
- خانم بتول راحتی )رتبه اول(
- خانم سميه قوامی )رتبه د وم(

- خانم مهرناز عبد العليان )رتبه سوم(
عکس برتر:

- خانم فاطمه توبه یانی )رتبه اول(
نقشه مفهومی برتر:

- آقای علی صد یقی )رتبه اول(
- خانم محبت ساكی )رتبه د وم(

- خانم هانيه كریم زاد ه )رتبه سوم(
- خانم فائزه ملکوتی خواه )رتبه سوم(

تقد�یر�از�برگزید�گان�چهارمین�د�وره�نقش�آفرینی�د�انش�آموزان�پژوهشگر�سمپاد��استان�تهران

حض��ور د انش آم��وزان پژوهش��گر س��مپاد  یکی از 
بخش های جذاب كنگره ارتقاء كيفيت است كه موجب 
ایج��اد  انگيزه برای د انش آموزان نخبه و برجس��ته این 
مرز و ب��وم می گرد د . این كنگره موجب آش��نایی آن ها 
با حوزه های علوم د ر آزمایش��گاه های تشخيص طبی و 
اند یش��مند ان این حوزه ها می شود . این فضای صميمی 
چند  سال است كه با همکاری مد یران مد ارس سمپاد  به 
عبارتی اس��تعد اد های د رخشان د ر حوزه پسران مد ارس 
عالمه حلی و د ر حوزه د ختران مد ارس فرزانگان اتفاق 
افت��اد ه اس��ت و د انش آموزانی كه طرح های پژوهش��ی 
و یا طرح های��ی د ر حوزه علوم آزمایش��گاهی د ارند  و 

فعاليت های��ی را د ر این زمينه انجام د اد ه اند  با سيس��تم 
د اوری و قضاوتی كه د ر بين این مد ارس اند یشيد ه شد ه 

مورد  انتخاب قرار می گيرند .
اس��امی برگزید گان چهارمین د وره نقش آفرینی د انش 

آموزان پژوهشگر سمپاد  استان تهران:
- خانم رمينا عسگری )رتبه اول(

- خانم فاطمه صباغيان )رتبه اول(
- خانم هليا فرخ نيا )رتبه د وم(

- خانم مينا نصرت زاد ه )رتبه د وم(
- آقای عليرضا شاه حسينی )رتبه سوم(

-آقای محمد  قاسمی )رتبه سوم(
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اولین�جشنواره�هنر�و�آزمایشگاه�و�علمی�-�پژوهشی

اولين جش��نواره هنر و آزمایشگاه و علمی - پژوهشی 
به منظور ش��ناخت، معرفی و ارج نهاد ن به آزمایشگاهيان 
هنرمن��د  با همت ماهنام��ه پيام آزمایش��گاه و با همکاری 
كنگره ارتقاء كيفيت برگزار ش��د . د ر این جش��نواره كه با 
فراخوان های متعد د  د ر سال گذشته آغاز شد  آزمایشگاهيان 
و خانواد ه وابس��ته به آن ها كه د ر عرصه عکاسی و نقاشی 
خال��ق اثر بود ند  آث��ار خود  را ب��ه د بيرخانه نش��ریه پيام 
آزمایش��گاه ارس��ال نمود ند  كه پس از تعيين شاخص های 

هنری و فنی، آثار برتر د ر د و رشته عکاسی و نقاشی و د ر 
د و موضوع آزمایش��گاه و آزاد  توسط هيئت د اوران مورد  
ارزیابی قرار گرفته و به جش��نواره راه یافتند . همچنين از 
ميان مقاالت متعد د ی كه تا كنون د ر مجله به چاپ رسيد ه 
و همکاران��ی كه به لحاظ كمی و كيفی تالش مضاعفی را 
د اش��ته اند  به رس��م یاد  بود  از این فرهيختگان عرصه علم 
و پژوهش به نمایند گی از س��ایر پژوهش��گران تش��کر و 

قد رد انی شد .

برگزید�گان�اولین�جشنواره�هنر�و�
آزمایشگاه�و�علمی�-�پژوهشی
نقاشی با موضوع آزمایشگاه:

- خانم هد یه رحمتی
نقاشی با موضوع آزاد :
- خانم مه سا كيال ها
- خانم نيلوفر حسينی

عکاسی با موضوع آزمایشگاه:
- خانم بنت الهد ی حاجی عموشاه

عکاسی با موضوع آزاد :
- آقای پرویز رستمی

هنرمند ان افتخاری فراخوان:
- آقای د كتر علی رهبری
- آقای امير حسين شواخ

- آقای ابراهيم پاپيرات
مقاله د هند گان برتر:

- آقای د كتر حميد رضا امينی
- خانم د كتر اعظم كارخانه

- آقای علی علی ئی
- آقای سجاد  بابایی
- خانم زیبا بابازاد ه

- خانم مریم سلطانی
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مقاالت�برگزید�ه�شماره�های��27تا��38نشریه
از�د�ید�گاه�مخاطبین�وب�سایت�نشریه�آزمایشگاه�و�تشخیص

نشریه آزمایشگاه و تشخيص گزارشی را از انعکاس پربازد ید  
ترین مقاله های وب س��ایت خود  به اطالع خوانند گان محترم 
می رساند . ارائه این آمار د ليلی بر ارجح بود ن مقاالت نسبت به 

یکد یگر نيست. آمار ذكر شد ه از مقاالت تا تاریخ ۱۳۹۷,۰۲,۳۰ 
می باشد . شایان ذكر اس��ت مقاالت برگزید ه شماره های ۲۱ تا 

۲۶ د ر نشریه شماره ۲۸ به چاپ رسيد ه است.
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سال هفتم، نشریه شماره 27- )1394-3(

Cell - free DNA: بيوماركر نوین تشخيص آزمایشگاهی

د كتر محمد  علی تخشيد *، خانم مرضيه عليزاد ه

چکيد ه )۳۰۲۲ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۲۰۹۸ د ریافت(  

سال هفتم، نشریه شماره 28- )1394-6(

بيولوژی، عملکرد  و شناسایی microRNA ها

د كتر صاد ق وليان بروجنی*، خانم پریسا خرد مند 

چکيد ه )۲۶۱۰ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۵۱۲۷ د ریافت(

سال هفتم، نشریه شماره 29- )1394-9(

مشکالت تشخيصی سند رم های تاالسمی ماینور د ر مشاوره ازد واج و ارائه اید ه ها

د كتر حبيب اهلل گل افشان*، آقای رضا رنجبران، خانم سعيد ه حاجی زمانی

چکيد ه )۲۳۶۴ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۱۲۰۶ د ریافت(

سال هفتم، نشریه شماره 30- )1394-12(

بيوماركرهای سپسيس؛ رویکرد ی تازه د ر تشخيص و پيگيری د رمان بيماری های عفونی

خانم نازیال بهمئی*، د كتر عبد الرضا اسماعيل زاد ه

چکيد ه )۲۹۱۱ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۸۶۶۲ د ریافت(

سال هشتم، نشریه شماره 31- )1395-3(

)RDW( كاربرد های بالينی پارامتر توزیع د امنه حجم گلبول های قرمز

د كتر حبيب اهلل گل افشان*، خانم سعيد ه حاجی زمانی، آقای محمد  اسماعيل خد متی

چکيد ه )۱۷۵۲ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۵۰۲۹ د ریافت(

سال هشتم، نشریه شماره 32- )1395-6(

مروری بر اثر د رمانی بنفوتيامين )مشتق ویتامين ب ۱( د ر بهبود  عوارض عروقی بيماران مبتال به د یابت

د كتر ناهيد  عين الهی*، خانم عاطفه عليرضایی، خانم فاطمه صفری، آقای راشد  عليياری

چکيد ه )۳۴۰۷ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۲۰۴۸ د ریافت(
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سال هشتم، نشریه شماره 33- )1395-9(

مروری بر هورمون های بافت چربی و عملکرد  آن ها د ر بد ن

د كتر ناهيد  عين الهی*، خانم عاطفه عليرضایی

چکيد ه )۲۶۹۳ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۲۹۹۲ د ریافت(

سال هشتم، نشریه شماره 34- )1395-12(

توالی یابی نسل جد ید  و كاربرد  آن د ر تشخيص بيماری های ژنتيک

خانم ناد یا پور مشير*، خانم فرزانه محمد ی فارسانی، د كتر صاد ق وليان بروجنی

چکيد ه )۱۸۷۳ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۷۸۸۹ د ریافت(

سال نهم، نشریه شماره 35- )1396-3(

مروری بر روش های ارزیابی فعاليت ضد  ميکروبی د ر آزمایشگاه

آقای رضا بهلولی خياوی*

چکيد ه )۸۹۰ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۴۲۵۵ د ریافت(

سال نهم، نشریه شماره 36- )1396-6(

بيماری های ناخن ضایعات ناشی از تروما، اونيکوليز و اونيکوگریفوز - بخش د وم

د كتر محمد  قهری*

چکيد ه )۴۹۱ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۵۳۶ د ریافت(

سال نهم، نشریه شماره 37- )1396-9(

بيوفيلم های باكتریایی

آقای شهاب الد ین رحمانی فرد *، د كتر حبيب ضيغمی

چکيد ه )۵۷۱ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۷۸۳ د ریافت(

سال نهم، نشریه شماره 38- )1396-12(

طراحی د اشبورد  نوآوری برای مد یریت كارآمد  آزمایشگاه

د كتر حسين د رگاهی*، د كتر ماشااهلل ترابی، د كتر رضا صفد ری، خانم مریم گود رزی، خانم مریم بيات

چکيد ه )۴۳۱ مشاهد ه(، متن كامل )PDF( )۱۴۶ د ریافت(
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�گفتگویی�با�شرکت�کنند�گان�
شانزد�همین�کنگره�ارتقاء�کیفیت

مطابق سنوات گذشته د ر روزهای برگزاری كنگره ارتقاء 
كيفيت د ر ارتباط با مجله آزمایش��گاه و تش��خيص و نحوه 
برگزاری كنگره ش��انزد هم نظرات شركت كنند گان را جویا 

شد یم.

��د�کتر�علیرضا�توانایی
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

كنگره امس��ال از هماهنگی بسيار 
خوب��ی برخ��ورد ار اس��ت. نحوه 
برخ��ورد  پرس��نل و غرفه ها كاماًل 
رضایت بخ��ش اس��ت و اميد وار 
هس��تم این تمهيد ات سال به سال 
بهتر شود . ایجاد  تسهيالتی از طریق 
مانن��د  نصب  فضاه��ای مج��ازی 
برنامه های كنگره بر روی تلفن های همراه موجب گرد ید ه به 

تمامی بخش های كنگره آسان تر د سترسی د اشته باشيم.
تالش فراوان مس��ئولين د ر طول س��ال و وجود  پرس��نل 
توانمند  د ر این كنگره از عوامل ارتقاء آن اس��ت كه این امر 
د ر كيفيت ارتباطات بين جامعه آزمایش��گاهی تأثير بسياری 
را د اش��ته اس��ت. كلمه ارتقاء كاماًل شایسته چنين كنگره ای 
اس��ت. یکی از نقاط قوت كنگره مطرح شد ن مسائل علمی 
د ر تمامی زمينه ها و د عوت از اساتيد  و سخنران های مجرب 
د ر محورها اس��ت. این كنگره یکی از كنگره های بسيار مهم 

د ر سطح كشور است.
د رود  بر انجمن د كترای علوم آزمایشگاهی و تمامی د ست 
اند ركاران آن كه پيش��گام برگزاری چنين كنگره ای هستند . 
اميد وارم هيچگاه د لسرد  و نا اميد  نشوند  بلکه روز به روز پر 

توان تر و پویاتر از قبل به كار خود  اد امه د هند .
مجله آزمایش��گاه و تشخيص مجله ای است كه مشکالت 
صنفی جامعه آزمایشگاهی را مطرح می كند  و مسائل علمی 
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آن تا كنون برای ش��خص بند ه نيز قابل استفاد ه بود ه است و 
به پرسنل آزمایشگاه ها مطالعه آن را توصيه می كنم.

�د�کتر�سعید��ریانی
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

چند  سالی اس��ت كه مشترک این 
مجل��ه هس��تم و آن را د ریاف��ت 
می كن��م. مطالب ب��ه روزی د ر آن 
چاپ می ش��ود  ولی بهتر اس��ت از 
ب��رای  كاربرد ی ت��ر  مطال��ب 
استفاد ه شود . مطالب  آزمایشگاه ها 
نباید  برای طبقه خاصی باشد  زیرا 
كارشناس��ان و سوپروایزرها نيز از آن استفاد ه می كنند . نحوه 
انتخ��اب مطال��ب باید  به گونه ای باش��د  ك��ه تمامی طيف 
آزمایشگاهی از كارد ان تا د كترا امکان استفاد ه از آن را د اشته 
باشند . عالوه بر استفاد ه از مطالب علمی از آگهی های مجله 
نيز استفاد ه می شود  و به عنوان یکی از منابع خوب د سترسی 

و آشنایی با شركت ها و تجهيزات است.
كنگره امس��ال نسبت به سال گذش��ته بهتر برگزار شد . از 
لحاظ د سترسی، پاركينگ، س��رویس د هی و سالن ها بسيار 
رضای��ت بخش بود . ای��ن كنگره نقاط قوت زی��اد ی د ارد . 
بنابراین مقایس��ه آن با كنگره های د یگر كمی س��خت است 
و بعي��د  می د انم كنگ��ره ای با این وس��عت د ر زمينه علوم 

آزمایشگاهی حد اقل د ر كشور ایران وجود  د اشته باشد .

�د�کتر�محمود��ابراهیمی
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

این مجله ع��الوه بر مطرح نمود ن 
موضوع��ات صنف��ی ب��ه معرف��ی 
تجهيزات جد ید  آزمایش��گاهی نيز 
می پرد ازد . پيشنهاد  می د هم مطالب 
علم��ی مبتال به بيش��تری د ر مجله 
چاپ شود . برای مثال موضوعات 
مولکوالر، هورمون ها، توموماركرها 
و ... مطرح ش��وند . از همکاران آزمایشگاهی می خواهم كه 
حتم��ًا مجالت را مطالعه كنند  تا اطالعات به روزی د اش��ته 

باشند .
متاس��فانه اكنون به د ليل عد م افزایش تعرفه و پرد اخت به 
موق��ع مطالبات از جانب س��ازمان های بيمه گر و پرد اخت 
هزینه های بس��يار زی��اد  كيت و تجهيزات، آزمایش��گاه ها با 
مشکالت بس��يار زیاد ی مواجه شد ه اند  كه با این شرایط نه 
تنها امکان به روز نمود ن خود  را نخواهند  د اش��ت بلکه بعد  

از مد تی با خبر تعطيلی آن ها مواجه می شویم.

�د�کتر�زهره�پور�محمد�ی
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

مطال��ب مجل��ه از نظ��ر علم��ی، 
پژوهشی و تحقيقاتی مناسب است 
و ب��ه اكثر مس��ائل آزمایش��گاهی 
می پ��رد ازد  و تقریبًا جامع اس��ت. 
البته مطالب هر چه به روز تر باشد  
جالب تر است. د رج موضوعاتی د ر 
ارتب��اط با بيماری ه��ای ژنتيکی و 
متابوليکی، آزمایش های مولکولی و د ستگاه ها و روش های 

جد ید  مورد  استفاد ه د ر د نيا حائز اهميت است.
همکاران آزمایشگاهی باید  مجله را با د قت مطالعه كنند . 
حت��ی می توانند  مطالب چاپ ش��د ه د ر آن را برای پرس��نل 
خود  طبقه بند ی نمایند  تا توسط هر یک از آن ها خالصه ای 
ارائه شود . پرس��نل با مطالعه مجله سطح علمی خود  را باال 
می برند . معتقد م از تمامی مقاله هایی كه د ر مجله وجود  د ارد  

می توان مطالب كاربرد ی را استخراج نمود .

�د�کتر�شهرام�شماس
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

مطالب علمی چاپ ش��د ه د ر این 
مجل��ه بس��يار كاربرد ی اس��ت و 
ني��ز  آن  د یگ��ر   بخش ه��ای 
اطالع رسانی جامع و كاملی د ارد . 
برای ای��ن كه هر مجل��ه ای بتواند  
هزینه ه��ای خ��ود  را جب��ران كند  
نيازمند  آگهی های تجاری است كه 
حتی د ر این مجله تعد اد  آن ها كافی و مناسب است. معتقد م 
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برخی از نش��ریات به قد ری تبليغ��ات د ارند  كه بخش های 
علمی و اطالع رسانی آن ها د چار خد شه می شود . این مجله 
ج��زو بهترین نش��ریات د ر زمينه تخصصی آزمایش��گاه و 
تشخيص است. اميد وارم س��ال ۱۳۹۷ بهترین سال زند گی 

مجله و د ست اند ركاران آن باشد .
د ر م��ورد  كنگره امس��ال ني��ز باید  بگویم كه ش��رایط آن 
نسبت به سال های قبل بهتر شد ه و تجربيات بيشتری كسب 

می شود .

�د�کتر�مجتبی�ساد�ه
��Ph.Dباکتری�شناسی

سال های بسياری است كه این مجله 
پر محتوا را مطالعه می كنم و مطالب 
علم��ی بس��يار خوب��ی د ارد . تنه��ا 
توصيه ای كه د ارم استفاد ه از تبليغات 
كمتر است. مطالبی كه د ر این مجله 
چاپ می ش��ود  كاماًل علمی اس��ت 
ولی بهتر است به مطالب نو ظهور و 
نو پد ید  نيز پرد اخته ش��ود  تا قشر علمی جوان با مسائل پسا 
پس��ا و  بيوتي��ک  آنت��ی  پس��ا   ميک��روب، 
 ميکروارگانيسم هایی كه نوپد ید  هستند  آشنا شوند . خوانند گان 
مجله بای��د  نظریات علمی خود  را به مجل��ه ارائه د هند  و با 
اساتيد  پيشکسوت جامعه آزمایشگاهی تباد ل اطالعات د اشته 
باشند . بد ین ترتيب قشر جوان مسير علمی مناسب و استاند ارد  
را ط��ی می كند . كنگره امس��ال نيز مانند  س��ال های گذش��ته 
د س��تاورد  علمی خوبی را برای جامعه آزمایش��گاهی كشور 

جهت ارائه خد مات با كيفيت به مرد م د ارد .

�آقای�محمد��تسلیمی
�کارشناس�امور�آزمایشگاه

این مجله برای من ارسال می شود  
و آن را مطالع��ه می كن��م. مطالب 
خوب است ولی بخش تبليغات آن 
نباید  قالب باش��د  و باید  بيش��تر بر 
روی بخ��ش علمی تمركز ش��ود . 
زیرا مجالتی كه آگهی های تجاری 

زیاد ی د ارند  شبيه به بروشور تبليغاتی هستند  تا مجله علمی. 
با توجه به ارس��ال مرتب مجله برای آزمایش��گاه ها مطالب 

علمی و كاربرد ی آن بيشتر شود .
امس��ال نيز كنگره خوبی برگزار ش��د . با اكثر شركت های 
تجهيزات آزمایش��گاهی آشنا ش��د یم. مباحث علمی جالبی 

هم مطرح شد .

�د�کتر�امیر�حسین�بهروان
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

برخی از مقاالت مجله از جذابيت 
خاصی برخورد ار است كه آن ها را 
مطالعه می كنم. مطالب مجله عمد تًا 
آزمایشگاهی اس��ت و د ر كنار آن 
مطالب بالينی هم مطرح می شود  و 
ق��رار گرفتن این د و كن��ار هم د ر 
جهت آش��نایی بالين و آزمایشگاه 
كمک كنند ه اس��ت. د ر ارتباط با مق��االت علمی و تحقيقی 
نمی توان انتقاد ی كرد . هر فرد ی با توجه به س��ليقه خود  از 
آن ه��ا بهره می ب��رد  و به طور كلی مق��االت مطالب مفيد ی 

د ارند  كه افراد  مختلفی برای آن ها زحمت كشيد ه اند .
كنگره هر س��ال موضوعات جد ی��د ی را مطرح می كند . 
معتق��د م علم توقف ناپذیر اس��ت و باید  به روز باش��د . از 
كليه مس��ئولين برگزاری كنگره تش��کر می كنم كه موضوع 
آزمایشگاه را د ر ایران تغيير د اد ه و آن را به یک پایگاه علمی 

تبد یل نمود ه اند .

�آقای�رضا�امکانی
�کارشناس�آزمایشگاه

مجله برای آزمایشگاهی كه د ر آن 
مش��غول به فعاليت هس��تم ارسال 
می شود  و اصوالً د ر وقت های آزاد  
خ��ود  آن را مطالعه می كنم. مطالب 
آن نس��بتًا مفيد  و جامع است و به 
د ليل كامل ب��ود ن آن انتقاد  خاصی 

ند ارم.
به همکاران آزمایش��گاهی به ویژه رش��ته ميکروبيولوژی 
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توصيه می كنم این مجله را مطالعه و از تبليغات چاپ ش��د ه 
د ر آن برای آش��نایی بيشتر با تجهيزات ش��ركت ها استفاد ه 
كنند  چون نياز همکاران��ی را كه به د نبال كيت و تجهيزات 

هستند  برطرف می سازد .
كنگره د ر رزوهای اول به د ليل جمعيت و شلوغی ممکن 
است نواقصی را د اشته باشد  ولی نسبت به د یگر كنگره های 
آزمایش��گاهی كه د ر كشور برگزار می شود  از سطح باالتری 
برخورد ار اس��ت. معتقد م كنگره به هد ف اصلی خود  یعنی 

ارتقاء كيفيت د ست یافته است.

���آقای�علیرضا�شریعت�مد�ار
د�انشجوی�د�کترای�بیوانفورماتیک

مطالب مجله به صورت پيوسته و 
كامل اس��ت. از خوانن��د گان مجله 
می خواهم با ارسال مطالب خود  د ر 
انج��ام امور آن مش��اركت د اش��ته 
باشند  تا س��طح علمی مجله باالتر 

رود .
كنگ��ره امس��ال به لح��اظ نظم، 
برنامه ه��ا و د ع��وت از ميهمانان خارجی بهتر از س��ال های 
گذش��ته بود ه اس��ت. این كنگ��ره به لحاظ تجمي��ع تمامی 
ش��اخه های علوم آزمایش��گاهی د ر س��طوح مختلف بسيار 
جامع و كامل اس��ت كه همين امر آن را از س��ایر كنگره ها 
متمای��ز می كند . كنگره به ش��عار خود  یعن��ی ارتقاء كيفيت 

بيشتر از قبل نزد یک شد ه است.

�د�کتر�محمود��جاللی
�استاد��د�انشگاه�علوم�پزشکی�تهران

مجله را به صورت مرتب د ریافت 
می كن��م. مطال��ب علم��ی مفيد  و 
مقاالت جالب��ی د ر آن وجود  د ارد . 
ب��رای خری��د  د س��تگاه ها ني��ز از 
می كن��م.  اس��تفاد ه  آن  تبليغ��ات 
خوانند گان مجله باید  با حمایت و 
ارائه انتقاد ات و پيشنهاد ات خود  
 س��طح علمی آن را باال برن��د . زیرا این مجالت به عنوان

 پل ارتباطی ميان آزمایشگاه و جامعه آزمایشگاهی است. 
كنگره امس��ال از نظم خوبی برخورد ار اس��ت و سال به 

سال به اهد اف خود  نزد یک تر می شود .

��د�کتر�زهرا�پور�نقش�بند�
�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

مطالب مجله به لحاظ تنوع، علمی 
بود ن و معرفی همکاران مناس��ب 
اس��ت. مجله را به صورت مرتب 
د ریافت و مطالعه می كنم. مجالت 
افزای��ش  ب��رای  آزمایش��گاهی 
اطالع��ات همکاران بس��يار مفيد  
هستند . از تمامی د ست اند ركاران 

مجله تشکر می كنم و برای آن ها آرزوی موفقيت د ارم.

��د�کتر�سید��سعید��ملجائی�الحسینی
د�کترای�علوم�آزمایشگاهی

مطالب بسيار خوبی د ر این مجله 
چاپ می شود . پيشنهاد  می د هم به 
مس��ائلی كه آزمایش��گاه ها با آن 
د رگي��ر هس��تند  بيش��تر پرد اخته 
ش��ود . همچنين چاپ مطالب به 
ب��ا تجهي��زات  ارتب��اط  روز د ر 

آزمایشگاهی بسيار مهم است.

�آقای�پیمان�یوسفی
�د�انشجوی�کارشناسی�ارشد��هماتولوژی

كنگره امس��ال نسبت به سال های 
گذش��ته از مطالب علمی به روز، 
انس��جام  و  تجهي��زات  معرف��ی 
مناسب برخورد ار بود . بهتر است 
د ر چنين كنگره بزرگی فضایی را 
كنند گان  استراحت شركت  برای 
اختص��اص د اد . قطعًا كنگره طی 
س��ال های برگزاری توانسته به ش��عار هميشگی خود  كه 

ارتقاء كيفيت را پایانی نيست د ست یابد .
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 كاش تا دل می گرفت و می شکست
 دوست می آمد  كنارش مي نشست!
 كاش می شد  روي هر رنگين كمان

 می نوشتم مهربان با من بمان!!!
 كاش می شد  قلب ها آباد بود

 كينه و غم ها به دست باد بود
 كاش می شد  دل فراموشي نداشت

 نم نم باران هم آغوشي نداشت
 كاش می شد  كاش های زندگی
 تا شود در پشت قاب بندگي

 كاش می شد  كاش ها مهمان شوند
 در ميان غصه ها پنهان شوند

 كاش می شد  آسمان غمگين نبود
 رد پاي كينه ها رنگين نبود ..

 كاش می شد  زندگي
 تکرار داشت...

 الاقل تکرار را یکبار داشت...
 ساعتم برعکس

 می چرخيد  و من...
 برتنم می شد  گشاد این

 پيرهن...
 آن دبستان، كودكي، سرمشق

 آب...
 پاي مادر هم برایم جاي

 خواب...
 خود برون می كرد م

 از دلواپسي...
 دل نمی د اد م به دست

 هر كسي...
 عمر هستي، خوب و بد

 بسيار نيست... 
نیما یوشیج حيف هرگز قابل تکرار نيست!!! 
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»رنگ�نگاه«

صبح است و رنگ روز به رنگ نگاه توست 
لبخند  باغ و خند ه گل د ر هوای توست 

صبح است و خانه روشن و گرم از صد ای توست 
گویی نشاط سرو و چمن از برای توست 
صبح است و باز قلب من از شوق تو تپيد  
هر جان پاک و منزل روشن سرای توست 
صد  جان نثار تو كه همان راستگوترین 
فرمود ه كه فرد وس برین زیر پای توست

 د کتر نرگس ایرانمنش 
متولد  کرمان، د کترای علوم آزمایشگاهی از د انشگاه علوم پزشکی شیراز

صفحه�ویژه�آثار�اد�بی�و�هنری�همکاران�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی
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 د کتر حسین علیزاد ه 
متولد  مشهد ، د کترای علوم آزمایشگاهی از د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی

صفحه�ویژه�آثار�اد�بی�و�هنری�همکاران�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی
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بوی آب
 بوی آباد ی ها، جوی ها و خانه ها،

 عطر خاک و خشت، عطر كوچه ها، همسایه ها، بوی خد ا
 آب جاری قنات و چشمه ها

 چهره زیبای انسان های راست
صبح ها با جوشش آب روان، وقت نماز
قلب های مرد مان با هم سوی پرورد گار

فکر و ذكر ماد ران هر روز با یاد  خد ا، بوی خد ا
نيست د یگر هيچ بویی از قنات و چشمه ها رفت آن عطر خانه ها و كوچه ها، نيست 

انسان های راست
مهربان ماد ر كجایی؟ عطر خاک و خشت كو؟

 ای خد ای مهربان یاد  تو هست
 د ستگير، ما بند گان خود  پرست

 د ی ماه 1393

بوی�خد�ا

 د کتر مسعود  صفایی 
متولد  اصفهان، د کترای علوم آزمایشگاهی از د انشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه�ویژه�آثار�اد�بی�و�هنری�همکاران�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی
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 د کتر فاطمه مطیعی نجفی 
متولد  تهران، د کترای علوم آزمایشگاهی از د انشگاه علوم پزشکی ایران   

از وقت��ی به خاطر د ارم نقاشی را د وس��ت د اشتم. از د وران طفوليت ..... د ر نوجوانی به همراه خواهرم 
ب��رای آموزش نزد  استاد  صوفرزاد ه كه د ر خيابان زرتش��ت د ر تهران نزد یک بيمارستان مهر، آتليه د اشت 
می رفتي��م و اوقات فراغت د ر تابستان را به نقاشی مشغول می شد یم. بعد  استعد اد  خود م را د ر كاریکاتور 
شناخت��م و طرح ه��ای مختلفی كشيد م و اولين بار د ر س��ال ۱۳۸۵ د ر مسابقه بين المللی كاریکاتور كه د ر 
تبریز برگزار می شد  شركت كرد م كه د ر زمينه اعتياد  بود  و جزو یکی از نفرات برگزید ه معرفی شد م. این 
طرح نشان د هند ه این است كه سيگار به عنوان سمبل اعتياد  با د ور ریخته شد ن كتاب به عنوان مظهر علم 
و د انش و فرهيختگی د ر سطل زباله همراه است. آثار برگزید ه د ر یک مجموعه كتابچه كوچک به چاپ 
رسيد . پيش تر از این هم د ر د بيرستان روی تخته سياه یا به صورت كاغذی د ر جشن ها، اعياد  و یا به طور 

متفرقه برای د وستان نقاشی می كرد م و چند  تایی هم به صورت تابلو قاب شد ه د ارم.

صفحه�ویژه�آثار�اد�بی�و�هنری�همکاران�د�کترای�علوم�آزمایشگاهی
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هوالشافی
ای د رد  توام د رمان د ر بستر ناكامی   و ای یاد  توام مونس د ر گوشه تنهایی

د ائم گل این بستان شاد اب نمی ماند                   د ریاب ضعيفان را د ر وقت توانایی

توسع��ه آزمایشگاه ه��ا د ر كشور طی ساليان گذشته یک��ی از د غد غه های اصلی وزارت 
بهد اش��ت، انجمن ه��ا و سازمان ه��ای مرتب��ط ب��ا آزمایشگاه ب��ود ه است. ام��روزه تعد اد  
آزمایشگاه ه��ا، حجم خد مات و تنوع آزمایش هایی ك��ه آزمایشگاه های تشخيص پزشکی 
ارائ��ه می د هند  نشان از ضروری ب��ود ن نياز به آزمایشگاه می باشد . با توجه به نقش حياتی 
آزمایشگاه ه��ا د ر تشخي��ص و د رم��ان بيماری ها، مشکالت مال��ی بزرگ ترین چالش این 
مؤسس��ات د رمانی و اقتصاد ی است. آزمایشگاه ه��ا صرفًا یک موسسه بهد اشتی و د رمانی 
محس��وب نمی شوند ، برای این كه یک آزمایشگ��اه بتواند  پاسخگوی مراجعين خود  باشد  
نيازمند  گرد ش اقتصاد ی مناسب است. د ر همه جای د نيا آزمایشگاه ها یک موسسه عمومی 
سالم��ت محسوب می شوند . د ر كشور ما مسئ��والن آزمایشگاه ها را به عنوان یک موسسه 
د رمان��ی و اقتصاد ی كه نقش اساسی د ر تشخيص، كنت��رل و پيشگيری از بيماری ها د ارد ، 
نمی شناسند . آزمایشگاه های تشخيص طبی عالوه بر بعد  د رمانی و تشخيصی یک موسسه 
اقتص��اد ی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند . یک آزمایشگ��اه برای فعاليت روزانه 
خود  نيازمند  پرسنل فنی، اد اری، كيت، تجهيزات و ملزومات آزمایشگاهی است كه نيازمند  
سرمایه گ��ذاری برای اد امه حيات است و اگر این نيازها متناسب با استاند ارد های جهانی 
نباشد  نمی تواند  به فعاليت خود  برای ارائه خد مات با كيفيت به بيماران اد امه د هد . پرسنل 
فن��ی آزمایشگاه های تشخيص طبی باید  از تحصيالت آكاد ميک و به روز برخورد ار باشند  
و مانن��د  سای��ر مؤسسات نيستند  كه ب��ا كسب تجربه مطلبی را فراگرفت��ه و به مرور زمان 
برای ارائه خد م��ت به مراجعين خود  انجام د هند . آزمایشگاه ها به عنوان یک موسسه ملی 
سالمت نقش تعيين كنند ه ای د ر همه زمينه ها از جمله محيط زیست، بهد اشت محيط، آب 
و مواد  غذایی بر مرد م و نظام سالمت د ارند . باید  تشکيالتی نهاد ینه شود  تا آزمایشگاه ملی 
سالمت برای پوشش همه موارد  مرتبط با سالمت از مواد  غذایی و محيط زیست گرفته تا 
بيماری ها د ر كشور تشکيل گرد د  و به باالترین مرجع تصميم گيری سالمت وابسته باشد  

تا هماهنگی های الزم را د ر ارتباط با موارد  ذكر شد ه با سالمت انجام د هد .

اد امه د ارد ...
ایمان بهرامی
بهار 1397
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اناهلل�و�انا�الیه�راجعون
با�نهایت�تاس�ف�و�تاثر�د�رگذش�ت�جناب�آقای�د�کتر�محمد��تقی�خانی�را�به�جامعه�آزمایش�گاهی�کش�ور�تسلیت�عرض�
نمود�ه�و�از�خد�اوند��متعال�برای�آن�مرحوم�علو�د�رجات�و�برای�بازماند�گان�صبری�جزیل�مسئلت�می�نماییم.������������������������������������������������������������������
هیئت�تحریریه�نشریه�آزمایشگاه�و�تشخیص

همکار�ارجمند��
سرکار�خانم�د�کتر�فیروزه�تویسرکانی
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محترمتان�مسئلت�می�نماییم.
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A review of multiple sclerosis activity during before pregnancy, pregnancy and 
post partum

Ms. M. Golahdooz
Graduate   of  Laboratory   Sciences,  Paramedical   School,  Tehran  University  of   Medical   sciences,  Tehran,   Iran
mahsa.ko73@yahoo.com

Abstract
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and inflammatory disease of the central nervous system. In MS disease, myelin sheath 
around axons is destroyed by immune attack, and the patients will experience various disorders and disabilities based on the severity 
and locations of injuries. Most people with MS are women in childbearing age. These women may experience various levels of 
disturbances such as sexual dysfunction, irregular menstural cycle, hormonal disorders and even infertility during their illness. In 
MS, due to the failure of thymic selection, an imbalance occurs in immune responses that are associated with excessive cellular 
immunity and inflammation that occure due to the activity of self reactive cells. On the other hand, changes occur in the body of  the 
pregnant and cellular immunity is suppressed and humoral immunity prevails. Therefore, it seems logical that patients with cellular 
autoimmunity such as MS during pregnancy will have a relative improvement in their illness. This study is a review of research on 
the complications of MS disease on hormonal levels, menstrual cycles, fertilization or infertility, as well as an overview of the disease 
activity during pregnancy and post partum.

Keywords: atuoimmiunity, hormonal disorders, pregnancy, menstural cycle, Multiple sclerosis

Chikungunya virus: A short review
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Abstract
Chikungunya virus is a mosquito-transmitted alphavirus that causes chikungunya fever, a febrile illness associated with severe 
arthralgia and rash. Chikungunya virus is transmitted by culicine mosquitoes; Chikungunya virus replicates in the skin, disseminates 
to liver, muscle, joints, lymphoid tissue and brain, presumably through the blood. Laboratory diagnosis relies upon the detection of 
the virus on early samples and/or specific anti-CHIKV IgM and IgG on blood samples. For diagnosis, monitoring, detection and 
genotyping of CHIKV, conventional reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) methods have been used. Regarding 
the detection of CHIKV-RNA, other teqniques based on RT-PCR involved qRT-PCR, A SYBR Green I based quantitative RT-PCR 
assay and DANP- RTPCR.

Keywords: Chikungunya virus, arthralgia, anti-CHIKV IgM, qRT-PCR, A SYBR Green I based quantitative RT-PCR assay, 
DANP- RTPCR
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Drug development against tuberculosis: Past, present and future

Dr. R. Ghotaslou
Tabriz University of Medical Sciences 
rzgottaslo@yahoo.com

Ms. A. Lelahzadeh
Tabriz University of Medical Sciences
 
Abstract
Infection with Mycobacterium tuberculosis (MTB) was detected as early as 5000 years ago with confirmation, which is a primeval 
enemy of the humanoid race. It residues a main cause of morbidity and mortality in poor low-income countries as well as in 
developing countries because of non-availability of reliable laboratory services. The present treatment for drug-resistant tuberculosis 
(TB) is lengthy, difficult, and connected with severe harmful side effects and reduced outcomes. Furthermore, the emergence of 
multi-drug resistant tuberculosis eruptions is hampering efforts to control and manage tuberculosis. Also, the pipeline of possible new 
treatments has been fulfilled with several compounds in clinical trials or preclinical development with promising activities against 
sensitive and resistant MTB bacteria. An additional new chemical entity is also under development.
 
Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Tuberculosis, New drugs, Drug Resistance 

Evalution of HSP70 level in patients‘ saliva with active oral lesions of Behcet‘s 
disease, in comparation with Healthy individuals

Ms. N. Bonyadi 
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Dr. H. Eslami 
faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences

Dr. M. Bonyadi 
(MD), Assistant Professor of Laboratory Medicine, Drug Applied Research center, Tabriz University of Medical Sciences

Dr. A. Khabbazi 
Connective Tissue Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Abstract
Introduction: Behcet‘s disease (BD) is an autoimmune and chronic disease,which can effect multiple systems in the human body. 
Oral lesions are one of the main symptoms of BD and one of the main pathogenesis of BD is HSP. Heat Shock Proteins (HSPs) are a 
group of intra-cellular proteins that play scavenger role for other intra-cellular  proteins under denaturation stress conditions.HSP70 
maybe as a pro-inflammatory cytokine that causing tissue damage in Behcet‘s disease. Substantial studies had benn carried out in 
the field of Behcet‘s disease and majority of them were measured and used the sera of the patients, however, none of them focused 
on HSP70 levels in the saliva of BD (especially with active oral lesions) as a biomarker. Also taking samples of saliva in comparsion 
with the supply of their sera, is a non-invasive for the patients and ethically acceptable in research community. There for, the aim of 
this study, is to evaluate the HSP70 level in saliva of patient as a diagnostic criteria for BD.
Materials and Methods: In this case-control study, after taking samples from saliva of Behcet disease and healthy individuals, during 
that periods, HSP70 levels, were evaluated by ELISA method and HANGZHOU kit.
SPSS 16 was used to carry out descriptive statistics analysis and U-Mann  Whitney test analysis for independent samples. P value is 
calculated and less than 0.001 was considered significant in this study.
Results: In this study,35 cases of not-cured Behcet’s disease with active oral lesions and 70 cases of healthy individuals, who referred 
to Imam Reza hospital in Tabriz, Iran since Oct 2016 to Aug 2017 were evaluated.The mean age of patients was (37.7±8.2) and mean 
age of health control group was (35±9.3).The mean of HSP70 levels in patients’ saliva was (45.50±17.53 ng/ml) and mean of HSP70 
levels in health control group ‘s saliva was (19.58±5.25 ng/ml). ( P<0.001).
Conclusion: Results of this study showed that HSP70 levels in pateints’ saliva with active oral lesions of Behcet’s disease, are higher 
than HSP70 levels in healthy individuals’ saliva.This is the first report that evaluate and compare HSP70 level in saliva of the patients 
with BD (especially with active oral lesions) and healthy control.

Keywords: Behcet’s disease,HSP70,Saliva,active oral lesions
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Doping, Autologous blood transfusion,New biomarkers
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Abstract
Background and Aim: Autologous blood transfusions (ABTs) increase the performance of athletes by increasing the oxygen carrying 
capacity and the number of red blood cells, and is the most challenging doping in diagnosis in recent years. The purpose of this 
study was to examine the methods and biomarkers that have been used to diagnose ABTs. with the keywords of autologous blood 
transfusion, autologous doping.
Material and Methods: In this review article, articles were analyzed with the keywords of autologous blood transfusion, autologous 
doping. in the Pubmed database, google scholar.
Results: In the detection of blood doping, various methods and biomarkers have been introduced that can show nearly autologous 
blood transfusions, such as: capillary electrophoresis, iron, hepcidin, di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), micro-RNA, Mass of total 
hemoglobin (tHb), and passport biological athlete (ABP).
Conclusions: unlike doping of homologous blood transfusion and erythropoietin stimuli, there is currently no direct way to determine 
doping through autologous blood transfusion. Receiving (injections) of blood currently examines individual hematological variables 
through the process of biological sports passport (ABP), and this requires more correction. Additional indirect biomarkers can 
increase the sensitivity and specificity of the method.

Keywords: autologous blood transfusion, blood doping, passport biological athlete, biomarkers

Nail diseases: section 5
Dr. M. Ghahri (PhD)
Imam Hossein University, Tehran, Iran
ghahri14@gmail.com

Abstract
Pachyonychia congenital is a kind of familial anomaly of keratinized tissues such as skin, and nails. It is autosomal dominantly 
inherited. This anomaly affects the skin (palms and soles), nails and oral mucosa. Abnormalities of nails are apparent early in life. 
Nails are thickened (pachyonychia), often with brownish discolouration.  All finger nails are commonly involved. It is diagnosed 
usually by its clinical appearance.
Nail–patella syndrome is a genetic disorder that results in small, poorly developed nails and kneecaps, but can also affect many 
other areas of the body, such as the elbows, chest, and hips. The hallmark features of this syndrome are poorly developed fingernails, 
toenails, and patellae. Sometimes, this disease causes the affected person to have either no thumbnails or a small piece of a thumbnail 
on the edge of the thumb. The lack of development, or complete absence of fingernails results from the loss of function mutations in 
the LMX1B gene. This mutation may cause a reduction in dorsalising signals, which then results in the failure to normally develop 
dorsal specific structures such as nails and patellae. Other common abnormalities include elbow deformities, abnormally shaped 
pelvic bones, and kidney disease.
Twenty-nail dystrophy is also known as “trachyonychia”. The condition is characterized by longitudinal ridging, pitting, loss of 
lustre, and roughening of the nail surface. This condition appears to be associated with other conditions such as lichen planus, 
eczema, psoriasis, and alopecia areata, in some cases an autosomal dominant pattern of inheritance has been found.

Keywords:  pachyonychia, nail dystrophy, nail diseases 
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شرکت گارنو تجارت گســتر با سالها تجربه و فعالیت در زمینه 

دستگاههای بیوشیمی و هماتولوژی نماینده انحصــاری کمپانی

 77Elektronika نسل سوم  دستگاه تمام اتوماتیك آزمایش

ادرار  Urised3pro & LabUmat2 را با تكـــــنولوژی 

فاز کنتراست بار دیگر برای اولین بار در ایران ارائه می نماید.

New PHASE with CONTRAST

New

گارنو
تجارت گستر

 Urised Mini کوچك ترین دستگاه نیمه اتوماتیك آزمایش ادرار به روش میكروسكوپی

استفاده از روش Image Processing در آزمایش میكروسكوپی ادرار با قابلیت زومینگ به صورت تمام اتوماتیك

سرعت میكروسكوپی 60 تست در ساعت 

بدون نیاز به نگهداری و محلول خاص

مناسب جهت آزمایشگاههای متوسط و مراکز اورژانس 

ذخیره سازی 5000 جواب و تصاویر میكروسكوپی مربوط به آن با امكان دسترسی آسان

قابلیت اتصال به شبكه LIS ، بارکد ریدر و پرینتر جانبی

 TUVو CE ساخت اروپا - دارای تائیده های جهانی

ابعاد 32x31x31 سانتیمتر

کوچك ، ساده با کارکرد آسان

New

 (Phase Contrast) اولین و تنها دستگاه تمام اتوماتیك آزمایش ادرار به روش میكروسكوپی فازکنتراست

بهمراه انجام مراحل سانتریفیوژ

استفاده از روش Image Processing در آزمایش میكروسكوپی ادرار با قابلیت زومینگ به صورت تمام اتوماتیك

(جدید))  Dual-view for both bright-field and phase contrast)امكان مشاهده همزمان دو تصویر در مانیتور

(جدید)سرعت 240 تست در ساعت ماکروسكوپی و 130 تست در ساعت میكروسكوپی 

امكان انتخاب شان میكروسكوپی مورد نظر به دلخواه

بدون نیاز به نگهداری و محلول خاص

ذخیره سازی کلیه جوابها و تصاویر میكروسكوپی در ظرفیت باال و دسترسی آسان

LISقابلیت اتصال به شبكه  ، دارای بارکد ریدر و امكان نصب پرینتر جانبی

TUV CE ساخت اروپا - دارای تائیده های جهانی  و

نصب شده در مراکز بزرگ و معتبر دولتی و خصوصی

 DocUReader 2 Pro دستگاه پورتابل نوارخوان ادرار

قابلیت نصب و لینك با دستگاه Urised Mini جهت تكمیل جواب آزمایش

انجام آزمایش 120 تست در ساعت در حالت Fast Mode و 50 تست در ساعت در حالت معمولی

آغاز بكار به محض ورود نوار

ذخیره سازی 3000 جواب

دارای LCD 3/5 اینچی رنگی تاچ اسكرین و پرینتر حرارتی داخلی

 RS232 Serial portو MicroSD و USB بارکد ریدر و کیبورد جانبی - دارای پورت - LIS قابلیت اتصال به شبكه

TUVو CE ساخت اروپا- دارای تائیده های جهانی 

کوچك ، ساده با کارکرد آسان
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