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رهنمودها
سرآغاز گفتار نام خداست

که رحمتگر و مهربان خلق راست

*سوره حمد*

اگر خدا بر گناهان وعده عذاب هم نمی داد، الزم بود به خاطر سپاسگزاری از نعمت هایش نافرمانی نشود.

س��وگند به خدا، این کفش )بی ارزش( در نزد من محبوب تر از زمامداری بر ش��ما اس��ت، مگر این که حقی را بر پا دارم یا 
باطلی را از بین ببرم.

انصاف و پاکی اختالفات را از بین می برد و موجب الفت و همبستگی می شود. نا پاکی و به دنبال ناموس جامعه دویدن آلودگی 
جامعه را توسعه داده و موجب تفرقه و بدبینی می شود.

*امام علی )ع(*

وقتی مؤمن با خش��وع قلب، خضوع جوارح و مطیعانه برای بندگی خداوند قیام می کند مس��لماً از کبر، غرور، خود پس��ندی و 
خود بزرگ بینی پاک خواهد شد. نماز برای منزه شدن از تکبر است و نماز است که ایمان و تقوا را در مومنان تقویت می کند.

 *فرازی از خطبه حضرت زهرا )س(*

*پروین اعتصامی*

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

ک��ردن  پنه��ان  و  کش��تن  و  زادن 
خرم آن کس ک��ه در این محنت گاه
اینک��ه خاک س��یهش بالین اس��ت
گ��ر چه ج��ز تلخ��ی از ای��ام ندید
ام��روز گفت��ار  آنهم��ه  صاح��ب 
دوس��تان ب��ه ک��ه ز وی ی��اد کنند

که بر عالمین اس��ت پ��روردگار
ب��ود صاح��ب عرصه رس��تخیز
نداریم ی��اور به غی��ر از تو کس
ره آن که منعم ز نعمات توس��ت
نه آن ها که هستند گمره ز راست

دهر را رس��م و ره دیرین اس��ت
خاطری را س��بب تس��کین است
اخت��ر چ��رخ ادب پروین اس��ت
هر چه خواهی سخنش شیرین است
س��ائل فاتح��ه و یاس��ین اس��ت
دل بی دوست دلی غمگین است



آن برگ های سبز سرآغاز سال کو؟ تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم 

نازک تر از گل است گل گونه های تو بوی بهار می شنوم از صدای تو 
*قیصر امین پور*

فریاد می زنم،
من چهره ام گرفته!

من قایقم نشسته به خشکی!
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست،

یک دست بی صداست،
من، دست من کمک ز دست شما می کند طلب،

فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر
فریاد من رسا،

من از برای راه خالص خود و شما،
فریاد می زنم،
فریاد می زنم!!

*نیما یوشیج*

می توان��م بگوی��م تنها در مواقعی که رو به خالق یکتا هس��تم در روز و ش��ب، تنهایی و جمع، در هیاهوهای مادی و سیاس��ی 
دنیا، نماز، دعا و ... احس��اس آرامش می کنم. ای خدای مهربان روزگار ما را از غیبت، نفاق و دورویی، به هم زدن بین انس��ان ها، 
ناجوانمردی و نامردی، ظلم و س��تم، فریب و حب و بغض تهی کن و ش��ر خناس��ان را به خودش��ان واگذار تا جامعه به آرامش 

واقعی دست پیدا کند. »آمین«
 مدیر مسئول
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یکسال دیگر گذشت، سالی با فراز و نشیب های عجیب و غریب و سرشار از غم ها، شادی ها، تلخ کامی ها و شیرین کامی ها.
تعدادی از همکاران عزیز کوچ رحلت به دنیای باقی بستند و رفتند.

از عزیزان اجرایی مجله که دنیای وفا، محبت و تالش اند می پرس��م چندمین س��ال مجله اس��ت می گویند وارد دهمین سال 
ش��دیم. خدا را سپاس��گزاری می کنم و سر سجده به درگاهش می سایم، چه می شد که همه با هم بشویم و یک دل و یک صدا 
آهنگ محبت و وحدت سر دهیم و نفاق را در هر کجا که هست از خود برانیم. در این 38 شماره مجله از همکاران محترمی 
که ما را یاری دادند و مطلب ارسال نمودند، مصاحبه و نقد و بررسی کردند، سیلی و نوازش نواختند و خوب و بدمان را تذکر 

دادند تشکر می کنم.
مجله و مطبوعات همواره بوی پویایی می دهند. اگر نقد و نقادی نباشد احساس پوچی می کنیم. بگذار هر صفتی را دوست 
دارند به ما نسبت بدهند مهم نیست. مهم آن است که آزاد هستیم و می نویسیم و قلم را حرمت می گذاریم و در این 38 شماره 
مطلب��ی را ح��ذف نکردیم هر چند که بعضًا و به اندک آنچه شایس��ته ما بود گفتند. در این ج��اده مهر و وفا بی وفایی نیز باید 
باش��د تا قدر عهد و وفا مس��تور نگردد ولی خود اذعان داریم که کارمان بی نقص نیست پس بر ما ببخشید و یاریمان فرمایید 

که بمانیم و نیافتیم.
اگر افتادیم از ما بگذرید و ش��کوه را فراموش نمایید تا در پیش��گاه حق تعالی بی حس��اب باش��یم. شایس��ته است از هیئت 
تحریریه محترم، گروه اجرایی و مدیر آن تشکر نمایم. البته همکاران محترم دفتر را نیز سپاس می نمایم که همه دوستدار مجله 

و زحمتکش آن هستند. اگر بودیم حتماً راهنمایی نمایید تا این جاده پاک و زالل مجله را به سالمت بپیماییم.
ای ش��کوفه های عش��ق و ای جوانه های باغ زندگی فرصتی بده که همچنان بسوزیم و روشنایی دهیم. هر چه بگویند خوب 

و بد، از دوست خوش است.
ما در آغازین راه دست به دست هم و همه دادیم که سنگ روی یخ باشیم و آب گوارا جاری سازیم و به هر سازی ناخوش، 

خود را مشغول ننماییم که عاشقی را پایانی نیست و سوداگری نیز هیچ است و پوچ.
دس��ت اندرکاران مجله از مدیر مس��ئول گرفته تا نویسندگان و داوران مقاالت علمی، هنری و اجتماعی، شعر و شاعری و ... 
را هیچ مزد و پاداش��ی نیس��ت و حقوق و حق الزحمه نمی گیرند و با نهایت صرفه جویی و دقت در انتخاب مقاالت و مطالب 
می کوش��ند ولی تورم و گرانی کاغذ و فرآورده های مربوطه ما را رنج می دهد با این که ش��رکت ها و مدیران محترم آن ها همراه 

ما هستند ولی درآمد و هزینه متناسب نیست.

کیفیت را پایانی نیست
روزی ک��ه در اداره کل امور آزمایش��گاه های تش��خیص طبی حول محور چگونگی برگزاری کنگره ب��ا حضور آقایان دکتر 
س��میعی، دکتر مصالیی و اینجانب نشس��تیم، از بیم و امیدها، نگرانی ها، دلگرمی ها و چگونگی برنامه ریزی س��خن می گفتیم. 
نامگذاری کنگره به نام کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران مورد توافق گردید و کیفیت را پایانی 
نیس��ت ش��عار ابتدایی و انتهایی کنگره انتخاب شد. شعار مذکور منطبق با آموزه های دینی و علمی دقیق است. انسان موجودی 
اس��ت که دائم در حال پویایی اس��ت تا به کمال برسد و کمال مطلق خداوند باریتعالی است و از طرفی علم و دانش را پایانی 

هب انم خدا



نیست. بشر هر چه به فراگیری علوم دسترسی پیدا کند به انتها نرسیده است، تشنه کسب علم و ارتقاء دانش است و خداوند 
بزرگ به مداد علما س��وگند یاد می کند و مداد علما را بر همه چیز ترجیح می دهد و پیامبر رحمت و مهربانی نیز می فرماید از 

گهواره تا گور دانش بجوئید.
مس��تند سازی، اعتبار بخش��ی، ارتقاء استاندارد، تمام چک لیس��ت های حاضر و ... حاصل تراوشات فکری و دانش علمای 
کنگره است عشق و امید، دوستی و مهربانی و اخالق اسالمی در کنگره می جوشد. هر بیننده و مدعو با هر سلیقه ای که دارد 
به کنگره عشق می ورزد و شب و روز را سپری می کند که ایام کنگره فرا رسد. همکالسی های دوران تحصیلی در کنگره ساالنه 
ارتقاء کیفیت دیدار خود را تجدید می نمایند. صاحبان تجارت کیت و تجهیزات آزمایش��گاهی منتظر کنگره س��االنه هستند که 
محصوالت خود را عرضه نمایند و داد و س��تد تجهیزات تخصص��ی، در کنگره ارتقاء کیفیت معنا و مفهوم خود را پیدا می کند. 
دانش��مندان محورها، پانل ها و کارگاه ها ش��ب و روز در پی یافته های جدید علمی علوم آزمایشگاهی و علوم پایه هستند و چه 
س��اعاتی پر امید مشغول تدارک مطالب علمی خود هس��تند تا در کنگره، زکات علم خود را به نمایش عرصه وجود همکاران 
ارجمند علوم آزمایشگاهی به رخ کشند. اینجانب کمال آرامش و مراوده، تبادالت اطالعاتی و علمی و دوستی و صمیمیت را 
در کنگره به وضوح می بینم و به آن عش��ق می ورزم و به درگاه خداوند بزرگ ش��اکرم که چنین کنگره با شکوهی را که توسط 
همراهان صمیمی سابق آقایان دکتر مصالیی، دکتر صادقی تبار، دکتر هاشمی مدنی، دکتر سلطانپور و اینجانب پایه گذاری شده 
است در حال تداوم می بینم، دست همراهان قدیم را می بوسم و به بازوان همراهان جدید بوسه می زنم. مسلماً عشق، صداقت، 
دوس��تی، حقیقت، پاکی و واقع بینی نماد حرکت و فعالیت های علمی و صنفی انجمن خواهد بود و ندا س��ر می دهم این عشق 
زالل و صاف را تا ظهور حضرت مهدی )عج( ادامه دهیم که عشق و امید و کسب علم و معرفت یکی از اهداف و انگیزه ظهور 

آقا است که جهان را به عدل و داد، یکرنگی و مهربانی دعوت خواهد کرد.
عزیزان کار ش��ما خیلی ارزش��مند است. هنوز تاریخ علوم آزمایشگاهی به دقت تالش شما را تجزیه و تحلیل ننموده است. 
جداً تالش شما فوق العاده ارزنده و با عظمت است. ولی باید بگویم محورهای دائمی کنگره مثل اعتبار بخشی، سطح بندی، 
ممیزی، استاندارد و ... نیاز به مطالب جدید و پژوهش علمی قوی دارد. نقش بالینی و متخصصین علوم بالینی را در برنامه های 
کنگره پر رنگ نمائید. همبستگی شبکه آزمایشگاهی با نظام مراقبت بیماری ها اعم از واگیر و غیر واگیر، محور با اهمیتی است 
که باید برای آن ها برنامه ریزی کاربردی صورت گیرد. شما که پایه را گذاشته اید و کیفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور 
را ارتقاء داده اید، بکوشید محورهای جدید علمی و راهبردی به کنگره اضافه کنید و کنگره را هر سال ارتقاء دهید. باید حاصل 
نتایج علمی کنگره مثل اعتبار بخشی، ارتقاء استاندارد، ممیزی و کنترل کیفی خارجی و داخلی به آزمایشگاه های تشخیص طبی 
کشور و به مدیران مسئول خدوم آنان آرامش بخشد. نکند آن ها برنجند، نکند با پا فشاری و جبر و زور و هزینه های تحمیلی 
یأس به دل آن ها راه دهیم. مدیران مسئول و پرسنل فنی عزیز آزمایشگاه ها از قشرهای فرهیخته و عزیز پزشکی کشور هستند. 
منضبط ترین گروه های پزش��کی هس��تند. تخلف آن ها از نظر نمودار تخلفات پزش��کی کشور صفر است. باید به آن ها شوق و 
ذوق و امیدواری بخشیم. مراحل اعتبار بخشی باید به دقت فرهنگ سازی شود و بتدریج و با حوصله زمانی مراحل آن را اجرا 
نماییم. با عجله و نسنجیده بخشنامه و دستور العمل تدوین نگردد که این بخشنامه ها و دستور العمل ها ارج و قربی دارند. باید 
اعتبار آن ها حفظ شود، تا با آرامش مرحله اعتبار بخشی و استانداردها و سطح بندی خدمات تشخیصی مورد بررسی علمی و 

همه جانبه قرار گیرد.
ام��روزه کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی زبانزد خاص و عام اس��ت. هیچ یادم نم��ی رود عده ای در اوایل کنگره 
چ��ه حرکات جاهالنه ای انجام می دادند؟! کنگ��ره را تحریم می نمودند، یادم نمی رود به وزیر وقت گزارش جعلی داده بودند. 
آن ها با تعدادی از پیشکس��وتان و اس��اتید خود با وزیر وقت مالقات و اظهار نموده بودند که اعتبارات مالی کنگره را اداره کل 
امور آزمایش��گاه ها تأمین و تمام درآمد کنگره بر حس��اب شخصی رییس کنگره، واریز می شود. آن ها تصور می کردند که با این 
اقدامات غیر منصفانه اذهان مس��ئولین را علیه کنگره منحرف خواهند نمود. به بهانه تقویت ایران مد ش��رکت ها را تحریک به 



تحریم کنگره نمودند. تهدید، ارعاب و تطمیع جزو کارهای همیشگی آن ها است. در هیچ کجای دنیا این رویه مرسوم نیست 
که با توس��ل به قدرت و تکیه بر دولت کنگره های علمی را تحت فش��ار بگذارند که نمایشگاه تجهیزات بر پا نکنید. نمایشگاه 
تجهیزات و کیت، پایه های محکم و استوار کنگره های علمی هستند و این رویه میخ به سندان کوبیدن است و هیچ موقع آنان 

به این هدف نخواهند رسید.
 ولی به اراده پروردگار جهانیان موفق نشدند و ما پیروز شدیم. هیئت مدیره عزیز انجمن دکترا می دانند من چه می گویم و 
چه روزها و شب هایی به اضطراب گذراندیم و امیدوارم اعضاء هیئت مدیره آن زمان و فعلی آن همیشه سالمت و موفق باشند.

- اهال��ی مهرب��ان و بی ادعای مرز و بوم آزمایش��گاهیان، روزگاری نه چندان دور، در میان همه س��ردی و گرمی و تلخی و 
شیرینی روزی را بنا نهادیم که پیش از هر چیز نمایشگر انس و الفتی بود که بزرگ ترها، پیشکسوت ها و اساتید در معیت هم 
روز آزمایشگاه تشخیص طبی را با حضور جناب آقایان دکتر غروی، دکتر فاطمی و اینجانب نامگذاری نموده و پاس می داشتند. 
مدت ها اس��ت که از س��ال 1378 گذش��ته و در اداره کل امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سالروز تولد حکیم جرجانی، روز 
آزمایش��گاهیان نامگذاری ش��ده است. داستان کهنه و دوست داشتنی روزهایی اس��ت که همه اهالی یک فامیل آن را به نشانه 
عش��ق و صداقت نهفته در دل های بی ریا، در جمع س��اده، مهربان و علمی خود از مسائل، موارد، مشکالت، معایب و محاسن 
روزگار آزمایش��گاهیان می گفتند، از پیشگاه خداوند بزرگ مسئلت می دارم که اهالی آزمایشگاهیان تشخیص طبی کماکان دور 
هم جمع ش��وند و با مهربانی و الفت آن چه که می گذرد نقد و بررس��ی کنند. لذا همه اهالی عزیز و با فضیلت این رش��ته را به 
خدا می س��پارم. روزگارتان همیش��ه عید و با نشاط باشد و همچون تحول سال و تغییر طبیعت موفق و پیروز بوده و به مردمان 

عزیز کشورمان خدمت صادقانه ایفا نمایید.
چرا نظارت بر توزیع تولیدات و واردات کیت ها و تجهیزات نظارتی جدی و دقیق نیست؟

چند سؤال مطرح است:
ارز مرجع تخصیص یافته به شرکت های تولیدی تا چه میزان است؟. 1
ارز در واردات کیت، تجهیزات و مواد اولیه به چه نحوی اختصاص می یابد؟. 2
کدام نهاد مسئول پاسخگویی است؟. 3
تکلیف تولید کنندگان چیست؟. 4
وارد کنندگان چه برنامه ریزی دارند؟. 5
تهیه آمار و ارقام مربوط به کیت ها و تجهیزات دستگاهی با توجه به نیاز ساالنه کشور بر عهده چه نهادی است؟. 6
تعیین سهم تولید داخلی دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی و تالش برای ارتقاء وضعیت تولید با کیفیت داخلی به عهده . 7

کیست؟
آیا بازنگری در مجوزهای صادر شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صورت خواهد گرفت؟. 8
اعمال حداکثر نظارت در مراحل ثبت و عرضه کیت ها و تجهیزات آزمایش��گاهی توس��ط ارگان های مسئول در وزارت . 9

بهداشت چه زمانی شروع خواهد شد؟
نظام رسیدگی به ارزیابی و شکایات در خصوص تولید و واردات کیت و تجهیزات و خدمات پس از فروش و توزیع . 10

آن ها مخصوصاً از نظر فنی، حق الزحمه و قطعات راه اندازی خواهد شد؟
جلوگیری از عرضه کیت ها و تجهیزات فاقد کیفیت به چه نحوی است؟. 11
جلوگیری از فعالیت شرکت هایی که در تأمین نیازهای آزمایشگاه های پزشکی کوتاهی می کنند خصوصاً آن ها که پس . 12

از فروش تجهیزات آزمایشگاهی از پشتیبانی خودداری کرده و یا اجحاف می کنند به عمل خواهد آمد؟
فهرست کیت ها و تجهیزات مجاز اعالم خواهد شد؟. 13
استفاده از توانمندی و تخصص نظام آزمایشگاهی کشور در مدیریت فناوری آزمایشگاهی امکان پذیر است؟. 14



نظارت بر قیمت های فروش تجهیزات آزمایشگاهی، کیت ها و قطعات تعمیری دستگاه ها به عهده کیست؟ چه مراجعی . 15
مسئول هستند؟ ادامه این بی مسئولیتی ها چه ضرر و زیانی را برای آزمایشگاهیان خدوم ایجاد خواهد نمود؟

تکلیف آزمایشگاه های تشخیص طبی با تورم 50 درصد در کاالهای اساسی و افزایش نرخ کیت ها، تجهیزات و قطعات . 16
از 30 تا 50 درصد با این تعرفه ناچیز چیست؟

امیدواریم مسئولین مربوطه با صراحت کالم و به صورت روشن و مستدل پاسخ این سؤاالت را ارسال کنند که بر این مجله 
نیز واجب است عین آن را درج نماید.

هزینه ها و درآمد آزمایشگاه های تشخیص طبی متناسب نیست. 
سؤاالت زیادی وجود دارد ولی صفحات مجله محدود است. اوالً از خوانندگان تقاضا دارم با انعکاس مشکالت امکان اطالع 
رسانی آن را برای مجله فراهم آورند. ثانیاً از دستگاه های مربوطه استدعا دارم در میزگردی شرکت نمایند و بحث و بررسی به 
صورت روشن اعمال گردد. ثالثاً دستگاه های ذیربط با حضور انجمن های مربوطه در آزمایشگاه و چگونگی نظارت بر تولیدات 

و واردات، جلسات برنامه ریزی را تنظیم و برگزار نمایند.

طرح شبکه جامع آزمایشگاهی
طرح شبکه جامع آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه مرجع سالمت مورد توجه قرار گرفته است. این یک اقدام فنی و علمی و 
خبر خوش��حال کننده است. موضوع شبکه جامع آزمایش��گاهی و قانون جامع آزمایشگاهی در اولین سال توسط کنگره ارتقاء 
کیفیت خدمات آزمایش��گاهی مطرح گردید که در کنگره های بعدی نیز تداوم داش��ت. ابع��اد مختلف این موضوع به صورت 

اختصار به شرح ذیل است.
  همبستگی فعالیت های ملی اپیدمیولوژی با شبکه اطالعاتی و خدمات آزمایشگاهی

  تجهیز آزمایشگاه های مرجع ملی در کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی
  توسعه آزمایشگاه های رفرانس منطقه ای در کشور

آزمایش��گاه های مرجع ملی مفهوم دقیق خود را خواهند یافت و این آزمایش��گاه ها به موقع در خصوص اپیدمی ها و ش��یوع 
بیماری های واگیر و حتی غیر واگیر زنگ خطر خواهند زد که در نهایت موجب تقویت مرکز بیماری های )CDC( خواهد گردید.

زنجیره پیوسته کنترل کیفیت و الزامات استاندارد با ایجاد شبکه جامع آزمایشگاهی کامل خواهد گردید.
در تحول نظام سالمت رکن اساسی، شبکه آزمایشگاهی است که بدون آن تحول نظام سالمت ناقص خواهد بود.

با نظام مندی ش��بکه آزمایشگاه های کشور، آزمایشگاه های تشخیص طبی و آزمایشگاه های سالمت اعم از غذا، دارو، محیط 
زیست، بهداشت محیط و ... سامان خواهد پذیرفت.

این موضوع یکی از دغدغه های فکری خیلی از دلسوزان از جمله حقیر در سال های گذشته بوده است که ساختار آن نیازمند 
بهره گیری از نظریات کارشناسان و پیشکسوتان می باشد که حتماً مشورت های الزم به عمل آید.

منظور از شبکه آزمایشگاهی موارد فوق الذکر است که در نهایت این طرح نظام مراقبت از آزمایشگاه های تشخیص طبی و 
بهداشتی را منتج خواهد نمود. در غیر این صورت به جز نگرانی حاصلی ایجاد نخواهد شد.

به جهت حفظ بعضی از ارکان در این زمینه اگر مجالی بود عرض خواهم نمود.
در آستانه سال نو، تو را می پرستیم که باز هم به من و ما حق زندگی عطا کردی، کمک کن تا همانند تو مهر پرور باشیم و 

در مواجهه با بی مهری ها به تو توکل کنیم و سوختن و نور افشانی را همچنان پیشه ورزیم.
عیدتان مبارک، دلخوش و پاینده باشید

دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیر مسئول



خانه و خیابان، کوچه و بازار و مدرسه و مسجد 
همه وقت و همه جا نیازمند حال و احوال بهاری است.

بهار در فرهن��گ دینی، تمدنی، تاریخ��ی، عرفانی و هنری 
سرزمین ما همواره با مفاهیم متعالی تحول، تنوع، تکثر، جمال، 
عش��ق، معرفت، حکمت و نظایر این مفاهیم آمیخته و سرشته 

بوده است.
سعدی باد بهار را پیوند به روح می خواند.

پیوند روح می کند این باد مشک بیز
 هنگام نوبت سحرست ای ندیم خیز

شاهد بخوان و شمع بیفروز و مِی بنه 
عنبر بسای و عود بسوزان و گل بریز
فصل بهار تحول را در اوج خود به طبیعت نوید می دهد. 

قل��ب من و م��ردم م��ن قابلیت پذی��رش ه��ر صورتی از 
صورت های هس��تی را دارا است. مرتعی برای غزاالن، معبدی 
برای راهبان و برای کتاب آسمانی مسلمانان و اقلیت های دین 

است.
قلب من به این عش��ق، دوست داشتن و مهر ورزیدن ایمان 
آورده اس��ت و این َمرَکب را به هر جا و هر س��وی که مذهب 
عش��ق و دیانت داش��تن است می کش��اند و این است عشق و 
ایم��ان من که دوس��ت بدارم همه را و فدا کن��م برای همگان 
آنچه از دس��ت برآید و در این حال، همان مستی، سرمستی و 
سرخوش��ی من است که از جان همیش��ه بهار و از دل به بهار 

پیوسته و احسن الحال را ندا می دهد.
 از خ��دا می طلب��م مردان و زنان ایران زمین باس��تان که هر 
کدام را دلبری و دلدادگی به ش��رف و نیکی ها آراسته است و 
در طبیع��ت بهاری با زینت دادن به پاکی، عطر گل و زیبایی ها 
خود را می آرایند و دس��ت در دست هم همراه دختران، پسران 
و همس��ران نیک به باغ طبیعت اقبال می کنند و همچون آهوان 
و غ��زال صفتان در پارک طبیعت قدم می زنند و این مرز و بوم 
را همیش��ه زیبا و در تمام س��طوح محفوظ نگه دارد و با ترانه 
نسیمی از دیار آشتی از شاعر خوش زبان، فریدون مشیری این 

مقوله ناپایان را به پایان می برم.

باری اگر روزی کسی از من بپرسد
چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟

من می گشایم پیش رویش دفترم را
گریان و خندان بر می افرازم سرم را

آنگاه می گویم که بذری نو فشانده است
چندان که یارا داشتم در هر ترانه

نام بلند عشق را تکرار کردم
با این صدای خسته شاید خفته ای را

در چارسوی این جهان بیدار کردم
من مهربانی را ستودم

من با بدی پیکار کردم
پژمردن یک شاخه گل را رنج بردم

مرگ قناری در قفس را غصه خوردم
وز غصه مردم شبی صدبار ُمردم

من با صبوری بر جگر دندان فشردم
شعرم اگر در خاطری آتش نیفروخت

اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت
شبهای بی پایان نخفتم

پیغام انسان را به انسان باز گفتم
اما هنوز این مرد تنهای شکیبا

با کوله بار شوق خود ره می سپارد
تا از دل این تیرگی نوری برآرد

و امروز در کنار بهار خرم و سرس��بز، بدی ها و زشتی ها در 
جامعه ما جوالن می دهند و مردمان عزیز این دیار منتظر منجی 

عالم پاکی و گل های بهاری هستند.

نوحی دگر بیاید و طوفان دیگری
تا لکه های ننگ شما شستشو کند

مدیر مسئول

 بهار فصل زیبایی و پاکی 



 شکوه ها را بنه ، خیز و بنگر 
 که چگونه زمستان سر آمد 

جنگل و کوه در رستخیز است 
 عالم از تیره رویی در آمد 

 چهره بگشاد و چون برق خندید 
 توده ی برف از هم شکافید 
 قله ی کوه شد یکسر ابلق 
مرد چوپان در آمد ز دخمه 
  خنده زد شادمان و موفق 

  که دگر وقت سبزه چرانی است 
  عاشقا ! خیز کامد بهاران 

 چشمه ی کوچک از کوه جوشید
 گل به صحرا در آمد چو آتش
  رود تیره چو توفان خروشید 
  دشت از گل شده هفت رنگه 

  آن پرنده پی النه سازی
  بر سر شاخه ها می سراید 

 خار و خاشاک دارد به منقار 
 شاخه ی سبز هر لحظه زاید 

  بچگانی همه خرد و زیبا 
  عاشق : در سریها به راه ورازون 

  گرگ ، دزدیده سر می نماید 
 افسانه : عاشق! اینها چه حرفی است ؟ کنون 

  گرگ کاو دیری آنجا نپاید 
  از بهار است آنگونه رقصان 

  آفتاب طالیی بتابید 
  بر سر ژاله ی صبحگاهی 
  ژاله ها دانه دانه درخشند 

 همچو الماس و در آب ، ماهی 
  بر سر موج ها زد معلق 

  تو هم ای بینوا ! شاد بخرام
  که ز هر سو نشاط بهار است 

  که به هر جا زمانه به رقص است 
  تا به کی دیده ات اشکبار است ؟

 بوسه ای زن که دوران رونده است 
  دور گردان گذشته ز خاطر 
 روی دامان این کوه ، بنگر
  بره های سفید و سیه را 

  نغمه ی زنگ ها را ، که یکسر 
  چون دل عاشق ، آوازه خوان اند 

  بر سر سبزه ی بیشل اینک 
  نازنینی است خندان نشسته 

 از همه رنگ ، گل های کوچک
  گرد آورده و دسته بسته 
 تا کند هدیه ی عشقبازان

علی اسفندیاری )نیما یوشیج(
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 نقش محوری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 
در جامعه پزشکی

 دکتر سید مهدی بوترابی
رئیس کنگره ارتقاء کیفیت

  جای��گاه کنگره ارتقاء کیفی��ت را در مجامع علمی 
داخلی و خارجی چگونه ارزیابی می کنید.

کنگ��ره ارتقاء کیفیت که یازدهمین کنگ��ره بین المللی و 
ش��انزدهمین کنگره کش��وری خود را در س��ال آتی برگزار 
می نمای��د به عن��وان بزرگ ترین کنگره علوم آزمایش��گاهی 
کشور ش��ناخته می ش��ود. دلیل این امر حضور تعداد بسیار 
زیادی از متخصصین و صاحب نظران علوم آزمایش��گاهی 
در این کنگ��ره در کنار برگزاری کارگاه ه��ای متعدد علمی 
و نمایش��گاه جنبی تجهیزات آزمایش��گاهی است. استقبال 
بی نظیر جامعه آزمایش��گاهی از این کنگره باعث شده است 
که این کنگره در نوع خود در منطقه نیز س��رآمد باش��د و به 
گفته بس��یاری از سخنرانان خارجی شرکت کننده در کنگره 
یکی از بزرگ ترین کنگره های علمی در زمینه طب آزمایشگاه 
اس��ت. در بعد بین المللی نیز حمایت فدراسیون بین المللی 
ش��یمی بالینی و طب آزمایش��گاهی )IFCC(، فدراس��یون 
اروپایی طب آزمایش��گاهی )EFLM( و فدراس��یون آسیا 
– پاس��یفیک بیوش��یمی بالینی و طب آزمایش��گاه در ایران 
)APFCB( باعث ش��ده اس��ت که این کنگره به عنوان یک 
کنگره بین المللی معتبر در زمینه طب آزمایش��گاه ش��ناخته 

شود.

  آقای دکتر با توجه به شعار کنگره که "ارتقاء کیفیت 
را پایانی نیست" ش��ما چه نقطه نظرات و برنامه هایی در 
جهت ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ارتقاء کیفیت خدمات 

آزمایشگاهی در امر سالمت دارید؟
کیفیت یک امر نسبی است به همین دلیل شعار این کنگره 
یعنی "کیفیت را پایانی نیست" را به خوبی می توان معنی کرد. 
م��ا اعتقاد داریم که در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی 
فاکتورهای متعددی دخالت دارند و باید به همه آن ها توجه 
ش��ود. مس��لمًا انتخاب موضوعاتی که نه م��ورد نیاز جامعه 
آزمایشگاهی کشور است و نه در سطح بین المللی جایگاهی 
دارد منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات نخواهد ش��د. به 
همین دلیل است که در بین موضوعات انتخاب شده عالوه 
بر موضوعات علمی س��عی شده است که مشکالت صنفی 
جامعه آزمایش��گاهی با دیدگاهی کاماًل علمی بیان ش��ده و 

سعی شود که راهکارهایی نیز برای آن ارائه گردد.
  محورهای کنگره امس��ال با چ��ه رویکردی انتخاب 

شده اند؟
کنگ��ره ارتق��اء کیفی��ت ب��ر مبن��ای نیازس��نجی جامعه 
آزمایش��گاهی، موضوعات محوره��ای کنگره و کارگاه های 
علم��ی را انتخ��اب می نماید تا بتواند بر اس��اس این نیازها 
با بیان مش��کالت و ارائ��ه راهکارها کیفی��ت ارائه خدمات 
آزمایشگاهی در کشور را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء این 
خدمات ش��ود. موضوعات انتخاب شده شامل موضوعات 
کاماًل علمی در زمینه طب آزمایشگاه و همچنین موضوعات 
مدیریتی اس��ت. موضوعات علمی بر اساس نیازهای جامعه 
آزمایش��گاهی و همچنین موضوعات مورد توجه در س��ایر 
کنگره ه��ای بین المللی بر اس��اس نظر کمیت��ه علمی کنگره 
انتخاب ش��ده اند. در مورد محورهای مدیریتی س��عی شده 
اس��ت با دیدگاهی کام��اًل منطقی و علمی تأثیر مش��کالت 
مدیریتی و صنفی بر فعالیت های آزمایشگاهی و کیفیت ارائه 
خدمات مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و راه حل هایی برای آن 
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توسط صاحب نظران حوزه طب آزمایشگاه مشخص گردد.
  چه عواملی به ش��ما در موفقیت هر ساله این کنگره 
کمک کرده است؟ قشر علوم آزمایشگاهی در کسب این 

موفقیت ها چه نقشی داشته اند؟
در حقیقت یکی از عوامل موفقیت این کنگره حمایت همه 
جانبه همکاران علوم آزمایشگاهی از تمام انجمن ها و مقاطع 
مختلف باعث شده است که این کنگره بتواند در همه عرصه ها 
موفق عمل نماید. به عبارتی کلیه همکاران علوم آزمایشگاهی 
این کنگره را متعلق به خود دانسته و در هرچه پربارتر برگزار 
شدن آن سهیم بوده اند. شرکت تعداد بسیار زیادی از همکاران 
کارش��ناس علوم آزمایشگاهی در این کنگره نشان دهنده این 
اس��ت که ارتق��اء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی از منظر این 
همکاران دارای اهمیت ویژه ای اس��ت. ارسال مقاالت متعدد 
از ط��رف متخصصین طب آزمایش��گاه و کارشناس��ان علوم 
آزمایش��گاهی باعث رونق علمی کنگره ارتقاء کیفیت ش��ده 
اس��ت. اس��تفاده از تیم مجرب در برگزاری کنگره که حاصل 
رویکرد کار تیمی بوده است یکی دیگر از کلیدهای موفقیت 

این کنگره در برگزاری موفق آن بوده است.
  آی��ا ب��رای متمایز کردن کنگره امس��ال نس��بت به 

سال های گذشته تدابیری را اتخاذ نموده اید؟
در کنگره آتی س��عی شده است که به نواقص و مشکالت 
موجود در کنگره های قبلی توجه شود و بر اساس نظرسنجی های 
انجام شده هم در بعد علمی و هم در اجرا تغییراتی داده شود. 
در بعد اجرایی سعی شده است که فرآیندهای ثبت نام اولیه در 
زمان کنگره به نحوی تسهیل شوند و از سیستم های اطالعاتی 
بیشتری برای آگاهی همکاران و راهنمایی آن ها و به نوعی از 

فناوری ها در این زمینه استفاده شود.
  چه توصیه ای برای شرکت کنندگان دارید؟

ب��ا توجه به تن��وع موضوعات در س��الن های مختلف و 
همچنین کارگاه ها به کلیه عالقه مندان توصیه می ش��ود که 
بر اس��اس عالقه مندی خود موضوعات را انتخاب نمایند. 
با وجودی که س��عی شده اس��ت کنگره در بهترین شرایط 
برگزار ش��ود ولی برای بهب��ود و ارتقاء کیفی��ت برگزاری 
نیازمند پیش��نهادات و نظرات همکاران هس��تیم. بنابراین از 
تمام شرکت کنندگان خواهش��مندیم که با تکمیل فرم های 
نظر س��نجی، انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی و کنگره 

ارتقاء کیفیت را از نظرات ارزشمند خود آگاه نمایند.

 دکتر رضا محمدی
 دبیر علمی کنگره ارتقاء کیفیت

  ش��ما به عنوان دبیر علمی، س��طح برنامه های علمی 
کنگره ارتقاء کیفیت را چطور می بینید؟

موضوعاتی که در کنگره ش��انزدهم به بحث و تبادل نظر 
گذاشته خواهند ش��د، تقریبًا تمامی جنبه های آزمایشگاهی 
را در بر می گیرد و در این راس��تا ضمن پرداختن به مسائل 
تخصصی در حوزه های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، 
میکروب شناس��ی و مولکولی، به موضوع��ات مختلفی در 
زمینه های مدیریتی نظیر مسائل اقتصادی، اخالقی و قانونی 

آزمایشگاه ها نیز پرداخته خواهد شود.
  مؤلفه های مهم علمی در انتخاب محورهای 23 گانه 

امسال چیست؟
مؤلف��ه اول توجه به نیازهای مدیریتی کش��ور اس��ت و 
در این راس��تا محورهای��ی در خصوص استانداردس��ازی 
آزمایش��گاه ها و جایگاه آزمایش��گاه تش��خیص پزشکی در 
آینده طرح تحول نظام س��المت در نظر گرفته ش��ده است. 
مؤلف��ه دوم ب��از توجه به نیازهای کش��ور ولی ای��ن بار از 
نظر ارائ��ه خدمات آزمایش��گاهی در زمینه های غربالگری، 
تش��خیص و پایش بیماری ه��ای مختلف و نهایتًا آش��نایی 
بیش��تر جامعه آزمایش��گاهی ب��ا پیش��رفت های علمی روز 
 دنی��ا و بح��ث و تب��ادل نظر ب��ا ش��رکت کنندگان خارجی

 می باشد.
  آیا برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت و سایر کنگره های 
آزمایش��گاهی در شناس��اندن رش��ته علوم آزمایشگاهی 
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تأثیر گذار بوده است؟
مطمئن��ًا برگ��زاری این ن��وع کنگره ه��ا نقطه عطفی 
در معرف��ی عرصه ه��ای مختلف و متنوع رش��ته علوم 
آزمایشگاهی به جامعه پزشکی کشور و نقش محوری 
آن در این جامعه می باش��د. در این نوع کنگره ها است 
ک��ه می توان ضم��ن پرداخت��ن به اهمیت آزمایش��گاه 
فعالی��ت آزمایش��گاه در زمینه های مختلف پزش��کی، 
مش��کالت موج��ود و راهکاری پیش��نهادی برای حل 

آن ها را مطرح نمود.
  در ارتباط با جشنواره حکیم جرجانی به عنوان یکی 

از بخش های ویژه کنگره ارتقاء کیفیت برایمان بگویید.
این جش��نواره اختص��اص به انتخ��اب بهترین های 
جامعه آزمایش��گاهیان دارد و در این راس��تا براساس 
معیارهایی که از طریق س��ایت کنگره در اختیار تمامی 
عالقه مندان قرار داده ش��ده است، مسئولین فنی برتر، 
کارکنان برتر، مقاالت برتر و شرکت های آزمایشگاهی 
برتر انتخاب و ضمن معرفی به جامعه آزمایش��گاهیان، 

به آن ها جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.
  آیا کنگره طی سال های برگزاری توانسته سطح 

علمی جامعه آزمایشگاهی را افزایش دهد؟
یکی از اه��داف اصلی کنگره، ارتقاء س��طح علمی 
جامعه آزمایشگاهی و آشنایی هر چه بیشتر این جامعه 
با پیش��رفت های علمی روز دنیا می باشد. در این راستا 
با برگ��زاری محوره��ای متنوع علم��ی و کارگاه های 
آموزش��ی متع��دد و همچنین دعوت از اس��اتید به نام 
داخل��ی و خارجی در طی کنگره س��ال های گذش��ته 
اقدام��ات موثری ص��ورت گرفته اس��ت و در کنگره 
ش��انزدهم نیز با همین رویکرد تالش می شود گامی در 

این جهت برداشته شود.
  سخن پایانی؟

ضمن تش��کر از ش��ما که این فرص��ت را برای من 
فراه��م آوردید ت��ا در خصوص کنگ��ره ارتقاء کیفیت 
اطالعاتی را در اختیار عالقه مندان قرار دهم، از تمامی 
اس��اتید و عزیزانی که از ماه ها قبل در تالش هستند تا 
بتوانیم همچون سال های گذشته کنگره با کیفیتی را بر 

پا کنیم، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

 دکتر علی صادقی تبار
 دبیر اجرایی کنگره ارتقاء کیفیت

  یکی از بخش های ویژه کنگره ارتقاء کیفیت بخش 
نمایش��گاهی آن است. این بخش تا کنون چه نقشی در 

توسعه خدمات آزمایشگاهی داشته است؟
بخش نمایش��گاهی کنگره ارتقاء کیفیت همپای س��ایر 
بخش ه��ای کنگره از توس��عه کمی و کیفی بس��یار خوبی 
برخوردار بوده اس��ت. با توجه به ویژگی های نمایش��گاه 
کنگ��ره از جمل��ه امکان بازدید از محص��والت و کاالهای 
ش��رکت های معتب��ر در یک فض��ا و زمانی کوت��اه، امکان 
مقایس��ه کاال و خدمات و شرکت های رقیب با یکدیگر و 
به خصوص اس��تفاده از نظرات مشاوره ای سایر همکاران 
آزمایش��گاهی که در کنگره حضور دارند، این بخش نقش 
ویژه ای در انتقال تکنولوژی های جدید به آزمایشگاه های 
کشور را داشته است. بدیهی است با انتقال این تکنولوژی ها 
به داخل آزمایش��گاه های کش��ور، کیفیت و تنوع خدمات 
آزمایشگاهی به منظور انجام آزمایش های متعدد و مختلف 

مورد انتظار جامعه پزشکی، توسعه خواهد یافت.
  در ای��ن کنگ��ره ب��رای ج��ذب دانش��جویان که 
سرمایه های آینده کشور هستند چه برنامه هایی را در نظر 
گرفته اید؟ چه انتظاری از قشر علوم آزمایشگاهی به ویژه 

دانشجویان جوان این عرصه دارید؟
دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی در مقاطع مختلف 
آینده سازان هویت حوزه علوم آزمایشگاهی کشور عزیزمان 
ایران هس��تند. بدین منظور در بخش علمی کنگره خالصه 
مقاالت دریافتی از این عزیزان در قالب پوسترهای علمی و 
در صورت وزن علمی قابل قبول به صورت س��خنرانی در 

یکی از 
اهداف 

اصلی 
کنگره، 

ارتقاء سطح 
علمی جامعه 
آزمایشگاهی 

و آشنایی 
هر چه بیشتر 
این جامعه با 
پیشرفت های 

علمی روز 
دنیا می باشد 
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برنامه های کنگره گنجانیده خواهد شد. همچنین به منظور تسهیل 
حضور این قش��ر معزز نسبت به کاهش حداکثری هزینه ثبت نام 
اقدام گردیده اس��ت که در صورت ثبت نام گروهی دانش��جویان 
از طری��ق نماین��دگان خ��ود و یا دانش��کده های مح��ل تحصیل 
تخفیف بیش��تری ارائه خواهد گردی��د. ضمناً با عنایت به این که 
یکی از بخش های جذاب کنگره به خصوص برای دانش��جویان، 
کارگاه های کنگره می باشد در کنگره شانزدهم مقرر گردیده است 
کلی��ه کارگاه ها به صورت رای��گان و بدون دریافت هزینه برگزار 
گردد که این موضوع خود سهم ویژه ای در ارتقاء دانش و مهارت 

دانشجویان گرامی در حوزه علوم آزمایشگاهی دارد.
  آیا در این کنگره برای پیوند دو مقوله علم و تکنولوژی 

اقداماتی صورت پذیرفته است؟
در کنگ��ره ارتق��اء کیفیت ب��ه منظور پیون��د دو مقوله علم و 
تکنول��وژی دو اق��دام ویژه ص��ورت می پذی��رد. اول برگزاری 
کارگاه های مهارتی توس��ط بخش علمی ش��رکت های صاحب 
فناوری آزمایش��گاهی که بی��ش از 50 درصد کارگاه های کنگره 
از این دس��ت هس��تند و دوم برگزاری پانل های علمی با عنوان 
فناوری ه��ای نوین یا تکنولوژی های آزمایش��گاهی که در ادوار 
مختل��ف کنگره حداقل یک مورد از آن را در بین نشس��ت های 
علمی داش��ته ایم. ضمن آن که بخش نمایش��گاهی کنگره خود 
تبلور این پیوند بین عالمان و دانش��مندان این حوزه با صاحبان 
فرآیندهای تکنولوژی در قالب شرکت های آزمایشگاهی می باشد.

  تغییر مکان برگزاری کنگره در سال گذشته تا چه میزان 
رضایتمندی شرکت کنندگان را جلب نمود؟

با عنایت به گستردگی همه ابعاد کنگره ارتقاء کیفیت و شرکت 
تعداد کثیری از همکاران آزمایشگاهی، فضای مرکز همایش های 
رازی پاسخگوی نیازهای اجرایی این همایش عظیم نبود. لذا در 
حین اجرا با کمبودهایی مواجه بودیم که موجب برخی نارضایتی ها 
بود. بدیهی اس��ت با انتقال این کنگره به مرکز همایش های برج 
میالد که فضایی وسیع تر داشته و از استانداردهای باالتری نسبت 
به فضای قبلی برخوردار اس��ت رضایتمندی شرکت کنندگان و 
هم��ه گروه های حاضر در کنگره را در پی داش��ته اس��ت و این 
موضوع در ش��اخص های ارزشیابی کنگره پانزدهم در مقایسه با 

سال های قبل به وضوح مشاهده می گردید.
  کنگره ارتقاء کیفیت طی سال های برگزاری به نوآوری 
در تمام��ی بخش ه��ای خود اهمیت ویژه ای داده اس��ت. آیا 

امسال نیز در بخش نمایشگاهی به این مقوله توجه شده است؟
در بخش نمایش��گاهی کنگره متعاقب فضای گس��ترده تر در 
کنگره پانزدهم امکان اختصاص فضاهای بزرگ تر به شرکت ها 
فراهم شد که منجر به اقدام شرکت ها جهت طراحی ویژه برای 
غرفه ه��ای خود گردید. از طرف دیگر نس��بت به اجرای برخی 
فعالیت ه��ای ف��وق برنامه که کمک به تن��وع و جذابیت فضای 
نمایش��گاهی می نماید اقدام گردید که در کنگره س��ال آتی این 
نوآوری از تنوع بیش��تری برخوردار خواهد بود. ضمن آن که با 
توجه به بضاعت فضای فیزیک��ی مرکز همایش های برج میالد 
اتاق ه��ای ویژه جهت مذاک��رات تجاری مدیران ش��رکت ها با 

طرفین قراردادهای تجاری آن ها در نظر گرفته شده است.
  ای��ن کنگره هر س��اله بس��یاری از نیازمندی های جامعه 
آزمایشگاهی را برطرف می سازد و بستر مناسبی را برای رقابت 
میان ش��رکت های تجهیزات آزمایشگاهی فراهم می آورد. چه 

طرح و نقشه ای برای پیشرفت این مهم در آینده دارید؟
قطعاً یکی از ویژگی های مهم بخش نمایشگاهی کنگره وجود 
فضای رقابتی س��الم بین شرکت های حاضر در نمایشگاه است. 
با توجه به این که ش��رکت ها با اجرای تخفیف های نمایشگاهی 
و فروش های ویژه س��عی در جلب توجه مش��تریان بالقوه خود 
دارن��د در این راس��تا دبیرخان��ه اجرایی کنگره به آن دس��ته از 
شرکت هایی که نس��بت به اجرای تخفیف های واقعی بر مبنای 
لیست رسمی قیمت های خود اقدام به ارائه تخفیف نمایشگاهی 
نمایند حمایت ها و مساعدت هایی را در قراردادهای غرفه ها ارائه 
خواهد نمود و با این اقدام مش��وق اجرای این رس��م مطلوب و 
تأثیر گذار بوده اس��ت. همچنین شرکت ها امکان اجرای مراسم 
قرعه کشی و یا اهدای جوایز ویژه مشتریان خود را با استفاده از 

فضای سالن های کنگره با هماهنگی قبلی خواهند داشت.
  لطفًا در خاتمه اگر مطلبی برای ش��رکت کنندگان دارید 

بفرمایید تا استفاده کنیم.
پیش��نهاد بنده به کلیه همکاران آزمایش��گاهی بازدید دقیق و 
فراگیر از همه بخش های نمایشگاهی کنگره و همچنین دعوت 
از مدیران آزمایشگاه های تشخیص پزشکی دولتی و خصوصی 
در تمرکز خریدهای تجهیزاتی و مصرفی خود از محل نمایشگاه 
کنگره اس��ت تا ب��ا این فرآیند ضم��ن برخورداری از ش��رایط 
پرداخت و قیمت های مناسب تر، جذابیت حضور شرکت ها در 

بخش نمایشگاهی را تقویت نمایند.
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انتخاب محورهای علمی کنگره با هدف ارتقاء کیفیت 
خدمات آزمایشگاهی

 دکتر حمید مرادزادگان: محور آزمایشگاه �
 و بالین- آنالیز مایعات بدن

با توجه به این که این محور برای نخستین بار در کنگره  •
شانزدهم مطرح می شود، هدف از ارائه آن چیست؟

 با توجه به این که اغلب فارغ التحصیالن 
و کارشناسان جدید در انجام آزمایش های 
مایعات فیزیولوژیک ب��دن دارای ضعف 
محس��وس بوده و از طرف��ی به علت نیاز 
س��نجی انجام شده از مراکز آزمایشگاهی 
مبنی بر درخواس��ت اجرای این محور در 
کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی، بر آن شدیم که 
در ای��ن زمینه محوری را به این مقوله اختصاص دهیم تا به 
جنبه آموزش��ی انجام ای��ن گونه آزمایش ها در آزمایش��گاه 

بیشتر پرداخته شود.
محور آنالیز مایعات بدن بر روی چه مس��ائلی متمرکز  •

است؟
انجام آزمایش های cell count، بیوشیمی، میکروب شناسی 
و سیتولوژی مایعات فیزیولوژیک بدن در این محور تمرکز 

بیشتری دارد.
میزان استقبال از این محور را چگونه ارزیابی می کنید؟ •

با توجه به پاس��خ نیاز س��نجی های انجام شده، پیش بینی 
می شود این محور استقبال نسبتًا خوبی داشته باشد.

 دکتر سهیال اژدری: محور آزمایشگاه  �
 و بالین- ایمونولوژی بیماری های عفونی 

)بروسال، هلیکوباکتر پیلوری و ...(
در خصوص این محور توضیحاتی را بیان فرمایید؟ •

در فرصت کوتاه ای��ن محور، دو بیماری 
عفونی ناش��ی از هلیکوباکت��ر پیلوری و 
بروس��ال از جنبه ه��ای مختل��ف مانن��د 
ایمونوپاتوژن��ز، یافته ه��ای بالینی، عالئم 
بیماری، روش های تش��خیصی با تکیه بر 
آزمایش��گاهی  تش��خیصی  روش ه��ای 

سرولوژیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
با تاکید بر عنوان »آزمایش��گاه و بالین« از اس��اتید بالینی 
مرب��وط به این دو عفون��ت دعوت به عمل آمده اس��ت تا 
م��روری بر بیماری، عالئم و نقش آزمایش��گاه در کمک به 
تشخیص داشته باشند. همکاران دیگر جنبه های آزمایشگاهی 

و چالش های موجود را مرور خواهند نمود.
و  • بروس��ال  بیماری��زای  فاکتوره��ای  بی��ن  ارتب��اط 

هلیکوباکترپیلوری با پیامدهای بالینی آن چیست؟
در مورد بروس��ال در واقع باکت��ری با ممانعت از تحریک 
پاس��خ های التهاب��ی و برانگیختن پاس��خ های ایمنی مهاری 
ش��رایط را برای فرار از پاس��خ های ایمن��ی و بقای خود در 
میزبان مناسب می کند. لیپوپلی ساکارید )LPS( این باکتری 

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت کنگره ارتقاء کیفیت طی س��ال های برگزاری، انتخاب محورهای علمی براس��اس نیازهای جامعه 
آزمایش��گاهی و ارائه راهکارهای مختلف در جهت ارائه خدمات مطلوب اس��ت. این کنگره با انتخاب موضوعات کاربردی حوزه 
علوم آزمایشگاهی به عنوان منبعی برای انتقال علم روز و ارائه آخرین مباحث پژوهشی به محققین، اساتید و دانشجویان است. بدین 
ترتیب با توجه به اهمیت هر یک از محورهای انتخاب ش��ده در یازدهمین کنگره بین المللی و ش��انزدهمین کنگره کش��وری ارتقاء 

کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، مسئولین محورها توضیحاتی را در این زمینه ارائه نمودند.
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س��اختمانی متف��اوت با LPS س��ایر باکتری ها داش��ته در 
نتیجه به خوبی مورد شناس��ایی ایمن��ی ذاتی قرار نگرفته و 
پاس��خ التهابی ایجاد نمی کند. این مس��ئله در مورد فالژلین 
بروس��ال نیز صادق اس��ت. همچنین باکت��ری پروتئین های 
ش��ناخته شده ای برای جلوگیری از سیگنالینگ TLR و در 
نتیجه تحریک مناس��ب سیس��تم ایمنی دارد. این عوامل در 
مجموع باعث استقرار باکتری در بدن و ایجاد بیماری مزمن 
می شوند. هلیکوباکترپیلوری عامل مهم در ایجاد و گسترش 
بیماری های معده ای مثل گاس��تریت، زخم های گوارش��ی 
و یک��ی از عوام��ل مهم در بروز س��رطان معده می باش��د. 
هلیکوباکترپیل��وری تنوع آللی و تغییرپذیری ژنتیکی باالیی 
را در ژن ه��ای مرک��زی و بیم��اری زا نش��ان می دهد. این 
فاکتورهای بیماری زا به بقای باکتری در محیط اس��یدی و 
سازگاری آن با شرایط نامناس��ب محیط اطراف باکتری در 
معده و مقابله با سیستم ایمنی میزبان کمک می کنند و باعث 
تخری��ب بافت��ی و پیامدهای بالینی می ش��وند. در مطالعات 
مختلف بی��ن ژنوتیپ ه��ای مختلف ژن ه��ای فاکتورهای 
بیماری زا و پیامدهای بالینی ارتباط معنی داری دیده ش��ده 

است که مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تشخیص عفونت بروسال و هلیکوباکتر پیلوری چگونه  •

ممکن است؟
در مورد بروس��ال نیز تس��ت های مناس��ب آزمایشگاهی 
مانند تست های میکروب شناسی، سرولوژیک و روش های 
مولکولی برای تش��خیص به کار گرفته می شوند. روش های 
سرولوژیک در تش��خیص صحیح و سریع بروسلوز نقشی 
اساسی دارند. در این محور روش های مختلف سرولوژیک 

مرور خواهند شد.
عالی��م بالین��ی در کنار تس��ت های آزمایش��گاهی نقش 
مهم��ی در تش��خیص دارن��د. ب��رای تش��خیص عفون��ت 
هلیکوباکتر پیلوری از بیوپسی اندوسکوپیک )برای بررسی 
هیستولوژیک، کشت، تست اوره آز و ارزیابی های مولکولی(، 
تست تنفسی اوره، بررس��ی وجود آنتی ژن های باکتری در 
مدفوع، بررس��ی وجود آنتی بادی در خون می توان استفاده 
نمود. قابلیت انجام، ارزش تش��خیصی، دقت، حساس��یت 
 و ویژگ��ی تس��ت ها متفاوت هس��تند که م��ورد بحث قرار

 خواهند گرفت.

 دکتر سعید مهدوی: محور آزمایشگاه  �
و بالین- بارداری پر خطر

دلیل پرداختن به این موضوع در کنگره شانزدهم چیست؟ •
 پرداختن به س��المت م��ادر و جنین یکی از 
مهم ترین موضوعات حوزه سالمت است که 
جزو شاخص های سازمان بهداشت جهانی هم 
می باش��د که توسط آن، کش��ورها با یکدیگر 
مقایس��ه و رتب��ه بن��دی می ش��وند. از بی��ن 
بارداری های طبیعی به دالیل مختلف برخی از 
آن ها برای مادران یا جنین آن ها مخاطراتی را ایجاد می کنند که الزم 

است پیشگیری، درمان و پایش شود.
از ش��رایط و عوامل ب��ارداری پر خطر و م��واردی که در  •

صورت داشتن آن بارداری در دسته حاملگی های پرخطر قرار 
می گیرد برایمان بگویید.

فاکتورهایی مانند ابتالی مادر به دیابت یا سن مادر در هنگام 
بارداری و یا فشار خون او مواردی است که می تواند عاملی برای 
بروز این حالت ها باشد. همچنین ناهنجاری های جنین نیز خود 
منجر به س��قط زودرس و ایجاد بحران در بدن مادر می گردد. به 
دالیل یاد شده پانل بارداری پرخطر و ارتباط آن با آزمایشگاه در 

کنگره انتخاب شده است.
به نظر ش��ما آزمایشگاه و بالین چه خدماتی را می تواند در  •

این حوزه ارائه دهد؟
از آنجا که اکثراً مخاطبین آزمایش��گاه های تشخیص پزشکی 
هستند مطرح کردن تست های مرتبط با بیماری های یاد شده باال 
و لیس��ت کردن خطاهای قبل، حین و بعد از آنجام آزمایش ها و 
پرداختن به آن ها می تواند موجب ارتقاء خدمات آزمایش��گاهی 

شود.

دکتر رضا محمدی: محور آزمایشگاه و بالین-  �
بلوغ جنسی و رشد

هدف از ارائه این محور برای نخستین بار در کنگره چیست؟ •
 طی پان��زده دوره برگزاری کنگره ارتقاء 
کیفیت، ب��ه بیماری ها و اختالالت مهم و 
متنوعی پرداخته ش��ده است که در آن ها 
آزمایشگاه تشخیص پزشکی نقش مهمی 
را داش��ته است. یکی از موضوعاتی که تا 
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کن��ون به ط��ور اختصاصی مورد بحث قرار نگرفته اس��ت، 
اختالالت مربوط به بلوغ جنسی و رشد می باشد که متاسفانه 
به خصوص بلوغ زودرس از ش��یوع نسبتًا باالیی برخوردار 
اس��ت. خوشبختانه در کنگره ش��انزدهم این فرصت فراهم 
ش��ده است که بتوانیم با همکاری پزشکان متخصص بالینی 
و اس��اتید آزمایش��گاهی ب��ه طور اختصاصی ب��ه جنبه ها و 

چالش های بالینی و آزمایشگاهی این اختالالت بپردازیم.
محور آزمایشگاه و بالین- بلوغ جنسی و رشد بیشتر بر  •

روی چه مباحثی متمرکز است؟
در ای��ن محور به ناهنجاری های رش��د و بلوغ ش��ایع در 
کش��ور پرداخته می ش��ود، ولی تمرکز اصلی بر روی بلوغ 
زودرس و اخت��الالت رش��د حاص��ل از آن می باش��د. در 
این راس��تا ضمن بررس��ی پاتوفیزیولوژی بلوغ زودرس و 
اختالالت رش��د مربوطه، نقش آزمایش��گاه در غربالگری، 
تش��خیص و پایش این اختالالت به بحث گذاش��ته خواهد 

شد.
چشم انداز شما از دستاوردهای آتی این محور چیست؟ •

مطمئن��ًا با تبادل نظ��ر بین همکاران متخص��ص بالینی و 
آزمایشگاهی در این محور، راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد 
آزمایش��گاه های تشخیص پزشکی در زمینه ارائه خدمات به 
افراد مبتال به اختالالت بلوغ جنسی و رشد پیشنهاد خواهد 

شد که می تواند برای این آزمایشگاه ها مفید باشد.
چ��ه ارتباطی میان آزمایش��گاه و بالی��ن و مبحث بلوغ  •

جنسی و رشد وجود دارد؟
ه��ر دو فرآینده��ای بلوغ جنس��ی و رش��د وابس��ته به 
س��یگنال های بیوش��یمیایی، ش��امل هورمون های جنسی و 
هورمون رش��د و ترکیبات وابس��ته هس��تند که در ش��رایط 
خاص تولید ش��ده و ای��ن فرآینده��ای فیزیولوژیک را به 
س��رانجام می رس��انند. اخت��الل در این روند ممکن اس��ت 
به دلی��ل اختالل در ترش��ح این هورمون ها باش��ند و یا به 
واس��طه این اختالالت تغییرات غیرطبیع��ی در هورمون ها 
ایج��اد ش��ود. در ه��ر ص��ورت، ان��دازه گی��ری مقادی��ر 
هورمون های جنس��ی و هورمون رش��د به هم��راه ترکیبات 
مربوطه در آزمایش��گاه های تش��خیص طبی نقش اساس��ی 
 در غربالگری، تش��خیص و پایش اختالالت بلوغ جنس��ی

 و رشد دارد.

 دکتر بهزاد پوپک: محور آزمایشگاه  �
و بالین- بیماری انعقادی: تشخیص و پایش

از اهداف ارائه این محور برایمان بگویید؟ •
هدف اصلی از ارائه این محور مروری بر 
بالینی، تشخیص آزمایشگاهی،  تشخیص 
درم��ان و پایش بیماری ه��ای انعقادی و 
فیبرینولیتی��ک با تاکید بر یافته های جدید 
و مش��کالت موج��ود در ای��ن ح��وزه 

می باشد.
فرآیند انعقاد و فیبرینولیز در خیلی از بیماری های ارثی و 
اکتس��ابی دچار اختالل شده و یا از کنترل خارج می گردد و 
ممکن است مشکالت عدیده از جمله مرگ را برای بیماران 
در پی داشته باشند. امروزه با افزایش بیماری های مختلف از 
جمله بیماری های قلبی- عروقی، روماتولوژیک و سرطان ها 
از یک طرف و پیش��رفت های تشخیصی و معرفی داروهای 
جدید از طرف دیگر به روزرسانی اطالعات امری ضروری 

است.
نقش آزمایشگاه های تش��خیص طبی در تشخیص این  •

بیماری ها چیست؟
آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان یکی از ارکان مهم تیم 
س��المت نقش مهمی را در تش��خیص بیماری های انعقادی  
فیبرینولیز و پایش درمان آن ها داشته و ارائه خدمات به روز 
و مطمئن بدون رعایت اس��تانداردهای روز دنیا، استفاده از 
تکنولوژی های جدید و به روز رس��انی دانش در این زمینه 

ممکن نیست.
ام��روزه از طرفی تعداد قابل توجه��ی از داروهای جدید 
برای کنترل سیس��تم انعق��اد و فیبرینولیز برای بیماران مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد که پایش اثر بخش��ی آن ها بر عهده 
آزمایش��گاه تش��خیص طبی اس��ت و از طرفی دیگر بحث 
فارماکوژنتیک و پزش��کی ش��خصی به ط��ور جدی مطرح 
است. مدیریت درمان اورژانس های پزشکی از قبیل بیماری 
انعقادی داخل عروقی منتشر، سندروم همولیتیک اورمیک، 
پورپورای ترومبوتیک ترومبوس��یتوپنیک، ترمبوسیتوپنی به 
دنب��ال مصرف هپاری��ن و کنترل عوارض مص��رف داروها 
بدون تعامل همکاران پزشک و آزمایشگاهی ممکن نخواهد 
بود. آزمایش��گاه تشخیص طبی امروز با رعایت شرایط قبل 
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آنالیز، آنالیز و بعد آنالیز می تواند نتایج قابل اعتماد، صحیح 
و با سرعت مناس��ب را تأمین نموده و از آسیب های جدی 

به بیماران جلوگیری نماید.
چه مباحثی در این محور مطرح خواهد شد؟ •

در مح��ور کواگولوپات��ی ضم��ن م��روری ب��ر فرآین��د 
انعق��اد و فیبرینولیز مش��کالت موجود از منظ��ر همکاران 
هماتوانکولوژیس��ت با تاکید خاص ب��ر داروهای جدید و 
پای��ش آزمایش��گاهی درمان، تش��خیص آزمایش��گاهی در 
ش��رایط اورژانس، تضمین کیفی��ت در بخش انعقاد و منابع 

خطا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر محمد مهدی محمدی: محور آزمایشگاه  �
و بالین- چالش های تشخیص آزمایشگاهی 

بیماری های خود ایمنی بافت همبند
ض��رورت ارائه این مح��ور در کنگره ارتق��اء کیفیت  •

چیست؟
 در آزمایش��گاه ایمونوسرولوژی، آگاهی 
از اص��ول فیزیک��ی، اصول ش��یمیایی و 
اصول زیس��تی ه��ر آزم��ون و اطالع از 
مکانیس��م عمل تجهیزات آزمایشگاهی و 
نح��وه کارکرد ابزار و دس��تگاه های مورد 
اس��تفاده، موجب درک کامل تر از روند 
آنالی��ز می ش��ود و ب��ه نگرش صحیح تر نس��بت ب��ه انواع 
آزمایش ها و بینش وسیع تر نسبت به هر مرحله از آزمایش، 
کم��ک می کند و تأثیر غی��ر قابل انکاری ب��ر جلوگیری از 
خطاه��ای احتمالی در محی��ط آزمایش��گاه دارد. به عالوه، 
داشتن دانش بیش��تر نسبت به اجزا و اصل عمل و حکمت 
مراح��ل یک تس��ت ایمونولوژی، می تواند ب��ه رفع عیب و 

اصالح ایرادات موجود مدد رساند.
در ای��ن برنامه س��عی می ش��ود ب��ا پرداختن ب��ه اصول 
 کلی حاک��م ب��ر آزمون ه��ای ایمونول��وژی و واکنش های 
آنت��ی ژن- آنتی بادی، چند تکنیک منتخب و چند دس��تگاه 
رایج در بخش ایمونوس��رولوژی تشریح گردیده و به بحث 
گذاش��ته ش��ود و ضمن بازآموزی و نوآموزی مطالب ارائه 
شده، مسائل مهم و بحث برانگیز در این حوزه در تعامل با 

مخاطبین و شرکت کنندگان تحلیل گردد.

پروفسور امیرحسن زرنانی: محور آزمایشگاه و  �
بالین- رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر

در ارتب��اط با مح��ور آزمایش��گاه و بالی��ن- رویکرد  •
آزمایش��گاهی س��قط مکرر که مس��ئولیت آن را به عهده 

دارید توضیحاتی را بیان فرمایید.
 سقط مکرر، که به دو سقط پشت سر هم 
قب��ل از هفت��ه بیس��تم ب��ارداری اطالق 
می ش��ود، یکی از بیماری های ش��ایع در 
زن��ان ب��وده و در 5٪ زنان ط��ی دوران 
باروری دیده می شود. این بیماری، عالوه 
بر تحمیل بار مالی بر زوجین؛ با مشکالت 
روح��ی - روانی نیز همراه اس��ت. در برخی از موارد تعداد 
س��قط ها تا 15 سقط متوالی نیز می رسد و در چنین مواردی 
زوجی��ن پیش از آن ک��ه به دنبال درمان بیماری باش��ند در 
جستجوی مشخص شدن علت بیماری هستند. در بسیاری 
از م��وارد عدم ش��ناخت صحیح بیماری و ب��ه تبع آن عدم 
درمان مناسب به تکرار سقط منجر می شود. عوامل متعددی 
در س��قط مکرر دخالت دارند. مطالعاتی که در مورد عوامل 
سقط مکرر انجام شده در غالب موارد به فاکتورهای مرتبط 
با ژنتیک، سندرم آنتی فسفولیپید، خود ایمنی، ترومبوفیلی، 
ناهنجاری ه��ای س��اختاری رحم و تخم��دان، بیماری های 
هورمونی و متابولیک، عفونت، کیفیت اسپرم و شیوه زندگی 
پرداخته اند. علیرغم این علل قابل اعتماد و مورد تأیید سقط 
مکرر، نمی توانند در بیش از 50٪ موارد علت سقط مکرر را 
توضی��ح دهند و لذا در غالب موارد علت مش��خصی برای 
س��قط مکرر یافت نمی شود. این نقیصه عمدتًا به علت عدم 
وجود مطالعات جامع در این بیماری بوده و لزوم مطالعات 
تحقیقات��ی قابل اعتماد با معیارهای مش��خص و تعداد قابل 

توجه بیماران مبتال به سقط مکرر را ضروری می کند.
چه مسائل علمی در این محور مطرح خواهد شد؟ •

در این نشست، اطالعات به روز در تعریف و اپیدمیولوژی 
بیم��اری به هم��راه رویکردهای تش��خیص آزمایش��گاهی 
عوامل س��قط مکرر مورد بحث و بررس��ی ق��رار می گیرد. 
بحث ها عمدت��ًا بر جنبه های آزمایش��گاهی متمرکز بوده تا 
ش��رکت کنندگان در کنگره بتوانند معلومات کافی در مورد 
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نقش آزمایش��گاه در فرآیند تشخیص بیماری کسب نمایند. 
در ای��ن محور نح��وه ارزیابی س��یتوژنتیک والدین و جنین 
س��قط شده و نقش عوامل ژنتیک در س��قط مکرر، بررسی 
آنتی بادی های ضد فس��فولیپیدها، غربالگ��ری ترومبوفیلی 
ارثی، بررس��ی اخت��الالت هورمون��ی و متابولیک و ردیابی 
حضور اتوآنتی بادی ها از دیدگاه آزمایش��گاهی مورد بحث 

و تبادل نظر قرار می گیرد.
از تأثیر گذاری نقش آزمایش��گاه ها در تش��خیص این  •

بیماری برایمان بگویید.
تشخیص علل مرتبط با سقط مکرر عالوه بر گرایش های 
بالین��ی ش��امل ش��رح ح��ال دقی��ق و انجام بررس��ی های 
رادیولوژیک، عمدتًا از طریق یک رویکرد مناسب تشخیص 
آزمایش��گاهی میسر اس��ت. در این ارتباط، آزمایشگاه های 
تش��خیص پزش��کی نقش تعیی��ن کننده داش��ته و به عنوان 
بازوی کمکی پزش��کان در تش��خیص علل مرتبط با سقط 
مکرر عمل می کنند. در این ارتباط الزم است آزمایشگاهیان 
از استانداردهای تشخیص آزمایشگاهی در غربالگری سقط 
مکرر اطالع کافی داش��ته و آن ها را در آزمایش��گاه مس��تقر 
نمایند. ع��دم رعایت این اصل یک��ی از علل مهم واگرایی 
جواب ه��ای آزمایش��گاهی در غربالگ��ری س��قط مکرر به 
حس��اب آمده و درمانگر را در تشخیص و درمان بیماری با 

مشکل جدی مواجه می کند.

 دکتر برات عبودی: محور آزمایشگاه و بالین �
 سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های 

آزمایشگاهی آن ها
ضرورت و هدف ارائه این محور چیست؟ •

 ض��رورت و ه��دف ارائ��ه ای��ن محور 
بازنگ��ری و ط��رح بح��ث دو س��ندرم 
سپتی سمی و مننژیت با دیدگاه های بالینی 
به روز و بررس��ی نقش آزمایش��گاه های 
میک��روب شناس��ی بالینی در تش��خیص 
س��ریع و دقی��ق جرم های مول��د بیماری 

است.
این محور امسال به چه مباحثی می پردازد؟ •

در  روز  ب��ه  ه��ای  آوری  ف��ن  از  اس��تفاده  بررس��ی 

میکروب شناسی بالینی در راستای تشخیص این دو سندرم 
تهدید کننده حیات ب��ه نحوی که بتوان حداکثر طی یک تا 

دو ساعت عوامل میکروبی را شناسایی نمود.
• در ارتب��اط ب��ا عالئم هش��دار دهنده ابتال ب��ه بیماری  

سپتی سمی و مننژیت باکتریال توضیحاتی را بیان فرمایید.
دو س��ندرم س��پتی س��می و مننژی��ت ج��زو مهم ترین 
اورژانس های پزش��کی می باش��ند. هر نوع تأخیر یا س��وء 
تفسیر شناختی می تواند عواقب ماندگار و وخیم را به همراه 
داشته باشد و سبب مرگ بیمار شود. سپتی سمی در بیماران 
ب��ا ضعف ایمن��ی مانند بیم��اری ای��دز )HIV( و نوزادان 
صف��ر تا 29 روز بس��یار خطرناک و کش��نده اس��ت. نوعی 
 س��پتی س��می مانند مننگوکوکی حتی در بهترین شرایط از 
م��رگ و میر باالیی برخوردار اس��ت. همی��ن موضوع را در 
ارتباط با مننژیت های حاد چرکی داریم که باعث ش��ده در 

گنکره ارتقاء کیفیت به تفصیل به آن ها بپردازیم.

 دکتر محمد قاسم اسالمی: محور اخالق  �
و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

• امس��ال محور اخالق و حقوق با چه رویکردی مطرح  
خواهد شد؟

 با توجه به عنوان محور بایستی در همان 
خط و مش��ی اخالق و حقوق برنامه ها و 
سخنرانی ها تدوین گردد البته مانند کنگره 
س��ال گذشته در این محور وقت بیشتری 
را ب��ه ارائ��ه مطالب حقوقی ک��ه معموالً 
هس��تند  درگی��ر  آن  ب��ا  آزمایش��گاه ها 

اختصاص خواهیم داد.
مطرح ش��دن این محور در تمام��ی ادوار کنگره تا چه  •

میزان بر عملکرد آزمایشگاه ها تأثیر گذار بوده است؟
ش��اید مناسب تر باش��د که این سؤال از شرکت کنندگان 
در کنگره پرس��ش ش��ود البته چند مورد از همکاران که به 
خود بنده در مورد محور س��ال گذش��ته نظراتشان را مطرح 
کردند به خصوص از بخش حقوقی و مالیاتی مطرح ش��ده 
اع��الم رضایت می کردند و مطال��ب را کاربردی و مبتال به 

می دانستند.
رعایت اخالق و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی  •
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از چ��ه جایگاهی در پیش��برد فعالیت های آزمایش��گاهی 
برخوردار است؟

افزایش آگاهی و اطالعات پرس��نل شاغل در آزمایشگاه 
در تمامی س��طوح کاری و مدیریتی باعث خواهد ش��د که 
برای انجام امور مربوطه تدابیر متناس��ب و منطبق بر قواعد 
انتخاب ش��ود که خود این مطلب قطعًا در پیش��برد اهداف 

کاری آزمایشگاهی مؤثر خواهد بود.
دکتر مهرداد ونکی: محور ارتقاء کیفیت خدمات  �

 آزمایشگاهی: استانداردسازی و یکسان سازی 
گزارش دهی نتایج در آزمایشگاه بالینی

از اهداف و ضروریات ارائه این محور برایمان بگویید؟ •
 ه��دف اصلی محور تالش در راس��تای 
استانداردس��ازی فرآین��د گزارش دهی و 
صدور نتایج در آزمایشگاه بالینی می باشد 
ب��ه وی��ژه در ح��وزه فرم��ت و محتوای 
گ��زارش و محدوده مرج��ع و بحرانی و 
کامنت های توصیفی و اطالعات تکمیلی 
تست ها. یکی از اهداف محور بر این است که روش اجرایی 
اس��تاندارد و قالب مناس��بی به همکاران آزمایشگاهی ارائه 
نماییم تا یکسان سازی نس��بی در این فرآیند حاصل گردد 
قطعًا با توج��ه به تنوع گزارش ه��ا و محدودیت های منابع 
نرم افزاری و منابع انس��انی شایس��ته این استانداردسازی و 
یکسان سازی در بهترین شرایط نسبی بوده و به طور یکسان 
در همه س��طوح آزمایشگاه های کشور امکان پذیر نمی باشد 
)ب��ا توجه به تنوع مراکز آزمایش��گاهی دولتی/ خصوصی با 
حجم کار و نوع فعالیت گوناگون و ...(. مراحل اجرایی در 
فرآیند گزارش دهی و صدور نتایج ش��امل: تصدیق اولیه و 
ثانویه جواب توس��ط اپراتور و مسئول بخش و سوپروایزر/ 
تأیید نهایی جواب توسط مسئول فنی و نقش مهر و امضای 
دس��تی و الکترونیک/ کاربرد سیستم انفورماتیک اثربخش با 
 کاه��ش خط��ا جه��ت انتق��ال جواب ه��ا از تجهی��زات به 
جوابده��ی/ فرآیند گزارش دهی نهای��ی نتایج غیرطبیعی و 
بحرانی /فرآیند امضا الکترونیک جواب ها/گزارش موقت و 
گزارش نهایی در آزمایش��گاه/ محدوده مجاز گزارش دهی 
تلفنی به پزش��کان و بیماران/ اف��راد مجاز جهت تصدیق و 
تأیید جواب نهایی در ساعات فعالیت آزمایشگاه/ استاندارد 

فرمت و محتوای گزارش دهی/ اس��تاندارد محدوده مرجع 
در جواب نهایی/ نحوه ارائه کامنت های توصیفی با توصیه 
علم��ی تس��ت های تکمیل��ی و تاییدی جهت تس��ت های 
غربالگری یا کامنت های ضروری در حوزه تعیین متد انجام 
تس��ت و تداخل دهنده های مثبت و منفی کاذب تس��ت با 
پی��ش فرض های مناس��ب و ض��روری/ ثب��ت اطالعات از 
کیفیت نمونه ارسالی به مراکز ارسالی/ ثبت معیارهای رد و 
تأیید نمونه در جواب آزمایش ها/ ثبت آزمایشگاه مرجع در 
 گ��زارش نهای��ی توس��ط آزمایش��گاه های ارس��ال کنن��ده
 نمون��ه/ نحوه برخورد با نتای��ج غیرطبیعی در گزارش های 
اولی��ه و نهای��ی و جایگاه تکرار با نمون��ه جدید یا قبلی در 
گزارش ها/ مدیریت عدم انطباق اثربخش در حوزه خطاهای 
پس از آنالیز )تحویل جابجا جواب به بیمار/ منگنه شدن دو 
ج��واب / خطا صفر و ممیز/ صدور نتایج بدون مهر و امضا 

مسئول فنی..(
• در ارتباط با محور استانداردس��ازی و یکس��ان سازی  

گزارش دهی نتایج در آزمایش��گاه بالین��ی و تأثیر آن بر 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی توضیحاتی را بیان 

فرمایید.
محور استاندارد س��ازی گزارش دهی و صدور نتایج در 
آزمایش��گاه بالینی ب��رای اولین بار به این ش��کل در کنگره 
مطرح می گردد و قطعًا از چالش های فعلی آزمایش��گاه های 
کش��ور در حوزه جوابدهی استاندارد نتایج سخن می گوید. 
در واق��ع این محور دو بند مهم 8-5 و 9-5 از الزامات فنی 
ای��زو 15189 را تش��ریح می نماید و نحوه بومی س��ازی و 
اس��تقرار این دو بند مهم استاندارد را بیان می کند. از جمله 
موضوع��ات مهم قابل طرح در این محور ش��امل: 1- ارائه 
الگوهای پیشنهادی کامنت های توصیفی در بخش های فنی 
هماتولوژی، میکروب شناس��ی و بیوشیمی، 2- نحوه ارائه 
تس��ت های تکمیلی به دنبال نتایج مش��کوک در تست های 
غربالگ��ری، 3- نح��وه ارائه م��وارد مثب��ت و منفی کاذب 
تس��ت های کلی��دی تش��خیصی، 4- نحوه تنظی��م صحیح 
محدوده مرجع متناس��ب با سن و جنس و شرایط جمعیتی 
کش��ور، 5- نحوه یکس��ان سازی اس��تاندارد فرمت جواب 
نهای��ی، 6- طبقه بندی و مدیریت خطاهای بالقوه در فرآیند 

جوابدهی است.
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در نهای��ت ه��دف بر این اس��ت که گروه ه��دف محور 
)پزش��کان علوم آزمایش��گاهی و کارشناسان و متخصصین 
آزمایش��گاه( در نگرش س��نتی خویش نس��بت ب��ه فرآیند 
جوابدهی تجدید نظر نم��وده و با اعمال تغییرات مثبت در 
ح��وزه کاری خویش که در نهایت به نفع بیمار و پزش��ک 
می باشد منجر به ارتقای کیفیت در حوزه آزمایشگاه شوند.

دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی: محور  �
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: کنترل کیفیت 

داخلی و کاربردهای کنترل کیفیت خارجی
دلی��ل مطرح ش��دن این مح��ور در کنگره ش��انزدهم  •

چیست؟
 آزمایشگاه های تشخیص پزشکی باید هر 
س��ال نسبت به سال های گذشته وضعیت 
بهتری داشته باش��ند. از همان ابتدا یعنی 
حدود 70 س��ال پیش که آزمایش��گاه ها 
فعالی��ت خود را آغ��از نمودند، خطاهای 
آزمایش��گاهی با آن ها همراه بوده اس��ت. 
این خطاها به ش��کل جواب های متف��اوت برای نمونه یک 
بیمار توس��ط آزمایشگاه ها مطرح می شود. دانشمندان در آن 
زمان به نتیجه رسیدند که باید تست های آزمایشگاهی برای 
نمون��ه یک بیمار در هر آزمایش��گاهی جواب های مش��ابه 
داش��ته باش��د. در نتیجه برای انجام این مهم نخست برنامه 
کنت��رل کیفی داخلی و س��پس به مرور زم��ان برنامه کنترل 
کیفی خارجی را در نظر گرفتند. بدین ترتیب با ارسال یک 
نمون��ه از نمونه های مجهول به آزمایش��گاه های مختلف و 
دریاف��ت نتای��ج و آنالیز، جایگاه آزمایش��گاه ها نس��بت به 
یکدیگر در ارتباط با آن تس��ت مش��خص می شود و امروز 

تضمین کیفیت سرلوحه تضمین نتایج آزمایشگاهی است.
برنامه ارزیابی کیفیت خارجی آزمایش��گاه ها کاربردهای 
متنوعی دارد. انجام این برنامه موجب ارزیابی آزمایشگاه ها 
با یکدیگر و همچنین ارزیابی کیت ها و دس��تگاه های متنوع 
می ش��ود که این امر در ارتقاء وضعیت آزمایش��گاه ها بسیار 
تأثیر گذار اس��ت. همچنین با مشخص شدن نتایج تست ها 
در آزمایشگاه های مختلف، سیاست گذاران حوزه بهداشت 
و درمان می توانند ارزیابی نسبی از آزمایشگاه ها در رابطه با 

وضعیت کیت ها و مواد داشته باشند.

مباحث مدیری��ت و تضمین کیفیت در آزمایش��گاه های 
تشخیص پزشکی برای انجام بهتر فعالیت های آزمایشگاه ها 
مطرح شد و روز به روز نیز پیشنهادات بهتری در این زمینه 

ارائه می شود.
این محور بیشتر بر روی چه مباحثی تاکید دارد؟ •

مباحث این محور شامل:
- کاربردهای برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

- کنترل کیفیت داخلی برای انجام بهتر آزمایش ها
- مبحث آزمایشگاه های همگروه )آزمایشگاه ها با داشتن 
ی��ک نمونه کنترلی ثابت روزانه خود را با یکدیگر مقایس��ه 

می کنند(
- برنامه هم گروه و تجربه آن در سایر نقاط دنیا

همچنی��ن در ای��ن محور دو میهمان خارج��ی حضور دارند 
ک��ه یک��ی از آن ه��ا در ارتب��اط با برنام��ه تضمی��ن کیفیت در 
آزمایش��گاه های آمریکا و دیگری که رئیس انجمن فدراس��یون 
اروپایی طب آزمایش��گاهی )EFLM( است در زمینه ارزیابی 

کیفیت خارجی سخنرانی می کند.
آیا کنت��رل کیفیت داخل��ی و خارج��ی در ارتقاء کیفیت  •

خدمات آزمایشگاهی تأثیر گذار بوده است؟
ارزیابی این مس��ئله مشکل اس��ت زیرا شاخص های معتبر و 
قابل سنجشی در این زمینه تعریف نشده است. طبق ممیزی های 
دانش��گاه ها و مباحث ارائه شده در س��مینارها به نظر می رسد 

کیفیت نتایج آزمایش ها نسبت به قبل بهتر شده است.

دکتر حسین غالمی: محور ارتقاء کیفیت خدمات  �
آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی )مدیریت منابع انسانی(
مدیریت علمی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از چه  •

جایگاهی برخوردار است؟
 اصوالً هر سازمانی از جمله آزمایشگاه نیاز 
به مدیری��ت دارد و مدیریت علم وس��یعی 
است که جنبه های مختلفی را شامل می شود 
و پا به پای تمام علوم دیگر رو به پیش��رفت 
و به روز شدن است. اصوالً ما سازمان عقب 
مانده یا پیشرفته نداریم بلکه مدیریت عقب 
مانده و پیشرفته داریم یعنی هر سازمانی که خوب مدیریت شود 



25
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1396- شماره 38

پیش��رفت می کند و هر س��ازمانی که بد مدیریت ش��ود عقب 
می ماند. متاس��فانه در دروس دانشگاهی همکاران آزمایشگاهی 
مبحث مدیریت گنجانده نش��ده اس��ت. بنابرای��ن نقص آن به 
صورت جدی دیده می ش��ود و جا دارد که در این زمینه تالش 

جدی به عمل آید.
مح��ور مدیریت علمی در آزمایش��گاه که س��ال گذش��ته  •

مسئولیت آن را به عهده داش��ته اید شامل چه دستاوردهایی 
بود؟

س��ال گذشته مدیریت مالی در آزمایشگاه در محور مدیریت 
آزمایش��گاه ارائه گردید که استقبال خوبی از آن شد و همکاران 
زیادی به اینجانب مراجعه نمودند و درخواست جزئیات بیشتر 
داش��تند و امیدوارم مورد اس��تفاده قرار گرفته باش��د که البته با 
عنای��ت به ضرورت مدیریت مالی در آزمایش��گاه مخصوصاً با 
ش��رایط فعلی پرداخت های بیمه ای و تعرفه بیش��تر احس��اس 

می شود.
دالیل مطرح ش��دن این محور امس��ال با رویکرد مدیریت  •

منابع انسانی چیست؟
اما بحث امس��ال یکی از کلیدی ترین مباحث مدیریت یعنی 
مدیریت منابع انس��انی در این محور برنامه ریزی ش��ده و ارائه 

خواهد شد.
از آنجا که منابع انسانی اصلی ترین منبع یک سازمان می باشد، 
شناخت اصول، مبانی و کاربرد آن در هر سازمانی می تواند منشأ 

یک تحول بزرگ در آن سازمان باشد.
مباحثی مانند مدیریت انگیزش، مدیریت کار تیمی، مدیریت 
تعارض و ارتباطات کارکنان، توانمند سازی کارکنان و ... جزو 
ضروریات هر س��ازمانی می باشدکه انش��اا... امسال با حضور 

اساتید بنام آزمایشگاه و مدیریت ارائه خواهد شد.

دکتر محمد قهری: محور تازه های تشخیص  �
آزمایشگاهی- انگل شناسی و قارچ شناسی

در ارتباط با این محور توضیحاتی را بیان فرمایید. •
 از دهه 1960 میالدی به این س��و توجه 
پزش��کان و دانش��مندان ب��ه عفونت های 
ناش��ی از قارچ های میکروسکوپی رو به 
افزایش گذاشت و بیماری های مختلف با 
اتیولوژی قارچی مورد شناسی قرار گرفته 

و وارد ادبیات پزشکی گردیدند. بعد از پاندمی ایدز جهش 
دیگری در قارچ شناس��ی پزش��کی واقع ش��د و بسیاری از 
قارچ های��ی که قباًل به عنوان س��اپروفیت و غیر بیماریزا در 
نظ��ر گرفته ش��ده بودند این��ک به عنوان س��اپروفیت های 
فرصت طلب بیماریزا عرض اندام نمودند. تقریبًا به صورت 
همزم��ان، به علت بکارگیری روش ه��ای مختلف و جدید 
تهاجمی در پزش��کی با مقاصد درمانی و تش��خیصی، نقش 
س��اپروفیت های فرص��ت طلب های بیماریزا پ��ر رنگ تر 
گردی��د. در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت بیماران 
دارای نقص سیستم ایمنی، افزایش لوسمی ها و سرطان ها، 
پیوند بافت، پیوند مغز استخوان، مصرف آنتی بیوتیک های 
گسترده طیف و داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و بسیاری 
از عوام��ل دیگر، ب��ا افزایش عفونت های قارچ��ی از انواع 
سطحی و جلدی تا انواع عمقی و سیستمیک مواجه هستیم. 
همچنی��ن با توجه به تغییرات در س��بک زندگی ش��هری، 
افزایش و سهولت مسافرت به مناطق دوردست، استفاده از 
برخی از داروهای ضد قارچی به صورت پروفیالکس��ی در 
بیمارس��تان ها، الگوی اپیدمیولوژیک بسیاری از عفونت های 
قارچی نیز تغییر کرده و یا در حال تغییر اس��ت. از س��وی 
دیگر برنامه های آموزش دانشگاهی متناسب با این پدیده ها 
اصالح نشده اند و بنابراین چالش های جدیدی هم در حوزه 
روی  پی��ش  درمان��ی  در حوزه ه��ای  ه��م  و  تش��خیص 
آزمایشگاهیان و پزشکان می باشد. در محور قارچ شناسی با 
توجه به فرصت زمانی بس��یار اندک س��عی ش��ده است تا 
گوش��ه هایی از این چالش های تش��خیصی م��ورد بحث و 

بررسی قرار گیرند.
پژوه��ش در این حیط��ه را تا چه می��زان مؤثر و مفید  •

می دانید؟
در حیط��ه قارچ شناس��ی پزش��کی و کلینیکی س��ؤاالت 
بس��یاری برای تحقیق و پژوهش وجود دارند. در گذش��ته 
گونه ه��ای خاص��ی از برخ��ی قارچ ها را به عن��وان عوامل 
اتیولوژیک منحصر به فرد در بعضی از عفونت های قارچی 
در نظ��ر می گرفتن��د. ام��روزه به م��دد تکنیک ه��ای متعدد 
آزمایش��گاهی، عوام��ل اتیولوژی��ک متعددی ب��رای برخی 
میکوزها ش��ناخته شده اند و با توجه به رفتار متفاوت برخی 
از ای��ن عوامل در مقابل داروه��ای ضد قارچی، دلیل مقاوم 
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ب��ودن و یا عود مجدد اینگونه عفونت ها روش��ن تر ش��ده 
اس��ت. همچنین چهره های بالین��ی متنوع برخی از میکوزها 
ممکن اس��ت به گونه های متفاوت از یک جنس ارگانیس��م 
بیماریزا ارتباط داش��ته باش��د. هنوز عل��ت تغییر رنگ های 
مختلف در ضایعات پوس��تی پیتریازیس ورسیکالر از جاذبه 
تحقیقاتی برخوردار است. تحقیقات بر روی داروهای ضد 
قارچی جدی��د تر با عوارض جانبی کمت��ر از اولویت های 
تحقیقاتی در این حیطه می باش��د. مبحث تعیین حساس��یت 
یا مقاوم��ت دارویی عوامل قارچی جدا ش��ده از ضایعات 
کلینیک��ی نیز مراحل بل��وغ خود را طی می کن��د. در مورد 
برخی از شبه میکوزها از قبیل اریتراسما، ترایکومایکوزیس 
و کراتولیز منقوط جای پژوهش بر روی شناس��ایی و تعیین 
هویت دقیق عوامل میکروارگانیس��می مربوطه خالی است. 
تش��خیص عفونت های قارچی سیستمیک و نیز درمان آن ها 
از معضالت قارچ شناس��ی کلینیکی در کشور ما است و با 
توجه به اینکه مطالعات بعد از مرگ در کشور ما وجود ندارد 
میزان واقعی عفونت های سیس��تمیک قارچی برای پزشکان 
مشخص نیست. بنابراین تحقیقات و پژوهش های بیشتر در 
کلیه زمینه های تش��خیص آزمایش��گاهی اعم از روش های 
میکروبیولوژیک، سرولوژی، ایمونولوژی، ملکوالر بیولوژی 
و هیس��توپاتولوژی می تواند به تشخیص و درمان صحیح و 

به موقع میکوزهای مختلف کمک نماید.

دکتر نریمان مصفا- دکتر فریبا شایگان: محور تازه های  �
تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی

این محور بیشتر بر روی چه مباحثی تمرکز دارد؟ •
 

1- اهمیت سیستم ایمنی در بروز بسیاری از ناهنجاری ها 
و بیماری های سیس��تمیک و نیز بدخیمی ه��ا از آنجایی که 
عالوه بر وظیفه اصلی این سیس��تم که مقابله با میکروب ها 
و عناص��ر مهاجم در محیط اطراف اس��ت، نقش بالقوه ای 

در تنظی��م الته��اب و مهار واکنش های ناخواس��ته توس��ط 
مکانیس��م های اجرایی دارا می باش��د، فه��م چگونگی این 
تداخ��الت موجب ارتقاء دانش تجربی و آزمایش��گاهی در 

تشخیص بیماری ها می گردد.
حت��ی  و  تش��خیصی  ارزش  اخی��ر  س��ال های  در   -2
پیش��گویی کنندگی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بر مبنای 
تغییرات ایمونولوژیک و س��رمی در تش��خیص بسیاری از 
بیماری هایی که تا همین چند س��ال پیش ناش��ناخته عنوان 
می گردی��د تحول عظیمی یافته اس��ت. لذا آش��نایی با این 
رخدادهای علمی و مرور بر فناوری های نوین آزمایشگاهی 
از اه��داف مح��ور تازه های آزمایش��گاهی– ایمونولوژی و 
س��رولوژی می باشد. همچنین پایه و اساس تعداد بیشماری 
از واکنش ه��ای دفاع��ی و مکانیس��م های ایمونولوژیک که 
در داخ��ل بدن رخ می دهد، به واس��طه شناس��ایی آنتی ژن 
توسط مولکول آنتی بادی و یا تداخل مستقیم و غیر مستقیم 
س��لول های صالحی��ت دار ایمن��ی و اجرایی ب��ا بافت ها و 
ارگان های هدف می باش��د. آش��نایی با چند جنبه مهم و با 
ارزش در این حوزه ها، از اهم مطالب مورد طرح در کنگره 

می باشد.
3- آخری��ن دس��تاوردها در ب��ه کارگی��ری از عوام��ل 
ایمونولوژی��ک مانن��د آنت��ی بادی ها به عن��وان پروب ها و 
ردیاب های کارآمد در تش��خیص بیماری ها در آزمایش��گاه 
تش��خیص طبی و نیز س��ایر واکنش ه��ای درون لوله ای به 
منظور سیر پاتولوژیک بس��یاری از اختالالت سیستمیک و 

بدخیمی ها در این محور ارائه خواهد گردید.
4- از آنجای��ی ک��ه شناس��ایی و پیگی��ری بیومارکرهای 
نوین در تش��خیص اغل��ب اختالالت، به بروز پاس��خ های 
ایمونولوژیک در بدن بیمار مرتبط می باشد، طرح دیدگاه های 
نوین در طبقه بندی و تشخیص تفریقی آن ها موجب ارتقاء 
توانمندی های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی می گردد و 

از جمله مطالب مورد طرح در کنگره خواهد بود.
ضرورت مطرح شدن این محور طی سال های مختلف  •

برگزاری کنگره چیست؟
بخش بس��یار عم��ده ای از تحقیقات بالین��ی و پیدایش 
روش ه��ای نوین در به روز نگاه داش��تن آزمایش��گاه های 
تش��خیصی پزش��کی، ارتب��اط تنگاتنگی با مکانیس��م ها و 
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واکنشگرهای سیستم ایمنی دارد. از آنجایی که این تحوالت 
شتاب بیش��تری در طی سال های اخیر داشته اند، الزم است 
دس��ت اندرکاران آزمایشگاه های تش��خیص پزشکی با این 

دستاوردها آشنایی یابند.

دکتر سید مجید سزاوار کمالی: محور تازه های  �
تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی

آیا محور تازه های تش��خیص آزمایشگاهی- بیوشیمی  •
امسال با رویکرد جدیدی مطرح می شود؟

 علم بیوش��یمی اگر چه از قدمت زیادی 
برخوردار اس��ت اما چون به عنوان پایه و 
رکن اصلی بسیاری از علوم جدید مطرح 
اس��ت همواره سهم بزرگی در روش های 
نوین تشخیص آزمایشگاهی داشته است. 
تکنیک های ایمونوشیمیایی و نانوتکنولوژی، 
اس��پکترومتری جرمی، PCR، تعیین توالی DNA و ژنوم 
انس��ان و روش های مولکولی جدید انقالبی در تش��خیص 
آزمایش��گاهی ایجاد کرده اند. بدیهی است این محور عمدتًا 
به تازه های بیوش��یمی می پردازد. هدف از انتخاب موضوع 
فوق در کنگره ارتقاء کیفیت فراهم کردن ش��رایط مناس��ب 
ب��رای دان��ش پژوهان و محققی��ن به منظ��ور ارائه مقاالت 
پژوهش��ی و بحث در مورد ش��یوه های نو و استراتژی های 
جدید در زمینه تازه های بیوش��یمی تش��خیص پزش��کی و 
بالینی می باش��د. در کنگره 1397 عالوه بر منتخب مقاالت 
پژوهش��ی که به صورت سخنرانی و یا پوستر ارائه خواهند 
ش��د از برخی صاحب نظران و بزرگان بیوشیمی بالینی نیز 

دعوت به عمل آورده ایم.
میزان اس��تقبال پژوهش��گران را از ای��ن محور چگونه  •

ارزیابی می نمایید؟
پرکاربردتری��ن  زم��ره  در  بیوش��یمیایی  آزمایش ه��ای 
آزمایش های تش��خیص پزش��کی هس��تند. از ط��رف دیگر 
علوم مختلفی مانن��د ژنتیک، ایمونول��وژی، فارماکولوژی، 
توکسیکولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی و 
پاتولوژی از روش های متعدد بیوشیمی بهره می برند از این 
رو به نظر می رس��د محور فوق مورد استقبال دانش پژوهان 

رشته های مختلف تشخیص پزشکی قرار گیرد.

دکتر شهروز همتی: محور تازه های تشخیص  �
آزمایشگاهی- میکروب شناسی

ارائه ای��ن محور چه اه��داف و ضروریات��ی را دنبال  •
می کند؟

 امروزه پیش��رفت های س��ریعی در کلیه 
رش��ته های پزش��کی و نانوبیوتکنولوژی 
رش��ته  و  اس��ت  گرفت��ه  ص��ورت 
میکروب شناسی نیز از این قاعده مستثنی 
نیس��ت. تش��خیص س��ریع بیماری های 
عفون��ی نوپدید و باز پدید و کنترل آن ها 
از اهمی��ت وی��ژه ای برخ��وردار بوده و نیاز ب��ه روش های 
تشخیصی جدیدی دارد. به عقیده صاحب نظران بررسی های 
تش��خیصی و اپیدمیولوژیک شناس��ایی س��ریع باکتری های 
مق��اوم به آنت��ی بیوتیک ها و همچنین کنت��رل عفونت های 
بیمارستانی بدون وجود آزمایشگاه های پیشرفته، کار آمد و 
مجهز به روش های روز دنیا امری غیر ممکن اس��ت. هدف 
از ارائه این محور آش��نایی ش��رکت کنندگان در همایش با 
روش ه��ا و مطالع��ات جدی��د در زمینه میکروب شناس��ی 

تشخیصی می باشد.
آیا پژوهش های داخلی و خارجی در زمینه میکروب شناسی  •

در عملکرد آزمایشگاه ها تأثیر گذار بوده است؟
مقایس��ه بین روش های تش��خیصی میکروب شناسی در 
دهه های گذشته با امروز نش��ان می دهد که تکنولوژی های 
جدی��دی در حال حاضر توس��ط ش��رکت های دانش بنیان 
داخلی و خارجی در زمینه تش��خیص و درمان بیماری های 
عفونی ارائه شده و آزمایشگاه ها با توجه به وضعیت خود از 
این روش ها استفاده می کنند. از جمله این روش ها می توان 
روش های تش��خیص مولکولی، روش های تشخیص سریع 
و آنتی بیوگرام باکتری ها و روش های تش��خیصی در زمینه 

ویروس شناسی و محیط های کشت جدید را نام برد.
عملک��رد اصلی آزمایش��گاه میکروب شناس��ی بالینی  •

چیست؟
عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی بررسی 
وضعیت عفونی بودن نمونه های بالینی ارسال شده به بخش 
میکروب شناس��ی و تشخیص س��ریع عامل عفونی و انجام 
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آزمایش حساس��یت آنتی بیوتیکی عامل عفونی می باش��د. 
همچنین آزمایش��گاه میکروب شناس��ی نقش به سزایی در 

پایش درمان و اپیدمیولوژی بیماری های عفونی دارد.

دکتر مجید یاوریان: محور تازه های تشخیص  �
آزمایشگاهی- هماتولوژی

ب��ا توجه به گس��ترده ب��ودن مباحث علم��ی مربوط به  •
هماتولوژی تمرکز این محور بیش��تر به کدام موضوعات 

معطوف می شود؟
 با توجه به رشد قابل توجه در شناسایی 
تغییرات ژنتیکی اع��م از تغییرات ژنومی 
منتقله از والدین و یا س��وماتیک ناشی از 
عوامل غیر وراثتی ژنتیک امکان شناسایی 
و درم��ان بیماری ه��ای بدخیمی در حال 
تغییرات می باش��د. ای��ن تغییرات هم در 
س��طح درمان و هم پیش آگهی بیم��اری تأثیر گذار خواهد 
بود. لذا توجه به این منظر از تغییرات هم در مقوله بدخیمی 
انعق��اد  افزای��ش  انعق��ادی و  فق��ر  بیماری ه��ای   و ه��م 
)hyper-coagulability( می تواند نگاه ما را به تغییرات 
آزمایش��گاهی بیماری های بدخیمی و انعق��ادی توانمندتر 

سازد.
ع��الوه بر ای��ن س��ال ها غربالگ��ری هموگلوبینوپاتی در 
ایران و کش��ورهای پیش��رفته دیگر واریته هایی از تغییرات 
ژنتیک��ی و فنوتیپ��ی مش��اهده و گزارش ش��ده ک��ه بعضًا 
موج��ب غفلت در تش��خیص و یا تفس��یر نابج��ا از نتایج 
آزمایشگاهی در مش��اوره های مرتبط گردیده است. در این 
 قس��مت سعی خواهد ش��د به قس��متی از یافته های جدید

 توجه شود.
چشم انداز شما از دستاوردهای آتی این محور چیست؟ •

دان��ش بش��ری در تم��ام زمینه ه��ای پزش��کی در حال 
گس��ترش اس��ت و توجه به یافته های جدی��د این امکان را 
فراه��م می کند تا عالوه بر اصالح بعض��ی از پرداخت های 
 ناص��واب، در ارائه خدمات بهتر همس��و ب��ا طبابت فردی 
)Personal medication( هم��گام با علم روز حرکت 
کنیم. باش��د که توفیق ارائه خدمات بهینه آزمایش��گاهی را 

برای هموطنان داشته باشیم.

دکتر غالمرضا حمزه لو: محور جایگاه آزمایشگاه  �
تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول نظام 

سالمت
• در ارتب��اط با مح��ور جایگاه آزمایش��گاه تش��خیص  

پزش��کی در آینده طرح تحول نظام س��المت توضیحاتی 
را بیان فرمایید؟

 ط��رح تحول در نظام س��المت با س��ه 
رویکرد حفاظ��ت مالی از م��ردم، ایجاد 
عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و 
نیز ارتقای کیفیت خدمات از اردیبهشت 
ماه 1393 در حوزه درمان و بیمارستان ها 
آغاز گردید و در ادامه در سال 1394 در 
حوزه بهداش��ت با هدف توسعه خدمات بهداشت اولیه در 
جه��ت ارتقای س��طح مراقبت های بهداش��تی ب��رای همه 
گروه ه��ای س��نی تکمی��ل گردی��د. در راس��تای اج��رای 
سیاس��ت های طرح تحول س��المت در حوزه ارائه خدمات 
آزمایشگاهی، ش��بکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی 
متشکل از آزمایشگاه های مراکز درمانی، بهداشتی آموزشی 
و پژوهش��ی با اهداف ارائه خدم��ات معتبر به هنگام و رفع 
نیاز نظام س��المت به خدمات آزمایش��گاهی، س��ازماندهی 
گردی��د. هرچن��د در ادامه، ط��رح تحول نظام س��المت با 
چالش ه��ای جدی به خص��وص در تأمین مناب��ع پایدار و 
همچنین ارائه بیش از حد خدم��ات غیرضروری )تقاضای 
القایی(  مواجه گردید که ارائه خدمات آزمایش��گاهی را نیز 
به خصوص در بخش درمان و بیماران بس��تری تحت تأثیر 

قرار داد.
در مرحل��ه جدید با توج��ه به نقاط مثب��ت طرح تحول 
نظام س��المت که مهم ترین آن کاهش هزینه های کمرشکن 
درمان و رضایت نسبی مردم بوده است، رویکرد و سیاست 
تصمیم گیران و مس��ئولین نظام سالمت جهت تداوم طرح، 
اصالح س��اختار ارائه خدمات، کاه��ش هزینه ها و افزایش 

کیفیت خدمات تاکید دارد.
در ای��ن مح��ور ب��ه س��اختار و نح��وه ارائ��ه خدم��ات 
آزمایش��گاهی در مرحله جدید طرح تحول نظام سالمت با 
تاکید بر مدیریت بهره برداری، کاهش هزینه ها، سطح بندی، 
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کیفیت خدم��ات، چیدمان و آرایش سیس��تم ارائه خدمات 
آزمایش��گاهی در بخش دولتی و خصوصی، نحوه مشارکت 
بخ��ش خصوص��ی و الزام��ات قوانین باال دس��تی پرداخته 

خواهد شد.
همچنی��ن در مورد نح��وه تأمین منابع و مکانیس��م های 
بازپرداخت خدمات در نظام سالمت، مدیریت بهره برداری 
خدم��ات آزمایش��گاهی توضیحات��ی ارائ��ه خواهد ش��د 
و دس��تاوردها و چالش های طرح تحول نظام س��المت در 

حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی بیان می گردد.

دکتر ناهید رحیمی فرد: محور رویکرد  �
آزمایشگاهی در مقاومت های میکروبی

مطرح شدن این محور برای جامعه آزمایشگاهی تا چه  •
میزان مفید و تأثیر گذار است؟

 بیماری های عفونی و متعاقب آن پیدایش 
ب��ه  نس��بت  میکروب��ی  مقاومت ه��ای 
آنتی بیوتیک ه��ای پرکاربرد خصوصًا در 
دهه ه��ای اخیر در جه��ان رو به افزایش 
ب��وده و در برخ��ی کش��ورهای در حال 
توسعه آمار بسیار نگران کننده ای پیرامون 
شکس��ت درمان بیماری های عفونی و بیمارستانی گزارش 
ش��ده اس��ت. طبق گزارش��ات تأیید ش��ده، میزان مقاومت 
آنتی بیوتیکی میکروب ها نسبت به برخی از آنتی بیوتیک های 
مورد اس��تفاده در درمان عفونت های بیمارس��تانی به میزان 
هشدار رسیده اس��ت تا حدی که در سال 2011 شعار روز 
جهانی بهداش��ت، »مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک 
تهدید جهانی« اعالم ش��د. از طرف دیگر در سال های اخیر 
با دانس��تن تأثیر میکروب ه��ا در پیدایش ی��ا جلوگیری از 
بیماری ه��ای مختلف عفونی و غیرعفونی مانند بیماری های 
قلب��ی عروقی، دیاب��ت، چاقی و حت��ی بیماری های روانی، 
اهمیت میکروب ها را چندین برابر کرده است، مطرح شدن 
این موضوع س��بب تأمل بیشتر در جامعه آزمایشگاهی شده 
و اهمیت تحقیقات، گزارشات و ضرورت آموزش و تبادل 
نظر در زمینه های مذکور جهت ارائه دستاوردها، مشکالت 
و راهکارهای جدید پیش��گیری از گس��ترش این مشکل را 

آشکار می سازد.

علل ایجاد مقاومت های میکروبی چیست؟ •
برخی از این عوامل شامل تجویزهای بی مورد آنتی بیوتیک 
ب��ه دلیل اصرار بیماران، مصرف آنتی بیوتیک ها به صورت 
خود درمانی، خرید آنتی بیوتیک به صورت خودس��رانه از 
داروخانه، اس��تفاده از آنتی بیوتیک ه��ای موجود در خانه، 
اس��تفاده از آنتی بیوتیک های فرد بیمار دیگر در خانواده به 
دلیل تش��ابه عالیم بیماری و عدم تکمیل دوره درمان آنتی 

بیوتیک و رعایت صحیح زمان مصرف دارو است.
چگون��ه می توانیم اف��راد مختلف جامعه را به س��وی  •

میحط��ی بدون مقاومت میکروبی و خالی از آلودگی ها و 
عفونت ها راهنمایی کنیم؟

هرگز اقدام به تهیه آنتی بیوتیک بدون نسخه از داروخانه ها 
نکنیم، از پزش��ک انتظار نوشتن آنتی بیوتیک در نسخه مان 
را نداش��ته باش��یم، آنتی بیوتیک دریافتی را دقیقًا براس��اس 
دستور مصرف دارو و تا آخر مصرف کنیم و هرگز در منزل 
آنتی بیوتی��ک نگهداری نکنیم. در مرحله بعدی از کلیه ابزار 
و امکاناتی که در اختیار داریم به منظور آگاهی رس��اندن به 
افراد جامعه در مورد ارزش واقعی آنتی بیوتیک های موجود 
و معضل جدی و خطرناک وج��ود مقاومت میکروب ها به 
داروهای آنتی بیوتیک اس��تفاده نمایی��م. از م�صرف آن�تی 
ب�یوتیک ها در س��رماخوردگی ی��ا آنفوالنزا خودداری کنید 
و ب��ه داروخانه ه��ا برای گرفتن آنتی بیوتی��ک بدون تجویز 
پزشک اصرار نورزید. هیچ گاه آنتی بیوتیک را برای بیماری 
احتمال��ی بعدی در منزل نگهداری نکنی��د. آنتی بیوتیک را 
دقیقًا طبق توصیه پزش��ک معالج )با همان مقدار( اس��تفاده 
نمایی��د و دفعات مصرف را کم نکنید؛ حتی اگر احس��اس 
بهبودی می کنید، دوره درمان را کامل کنید، چون در صورت 
درم��ان ناکامل بعضی باکتری ها مجدداً رش��د می کنند. آنتی 
بیوتیک��ی را که برای دیگران تجویز ش��ده، مصرف نکنید؛ 
مص��رف داروی دیگران ممکن اس��ت برای بیماری ش��ما 
خطرناک باشد. م�صرف آن�تی ب�یوت�یک غل�ط باعث تأخیر 
در بهبودی ش��ما می شود و اجازه رشد و تکثیر به باکتری ها 
می دهد. وق�تی پ�زش��ک در مورد اینکه شما نیاز به مصرف 
آنتی بیوتیک ندارید توضیح داد، به او اصرار در تجویز آنتی 
بیوتی��ک نکنید. هرگز باقی مانده فرآورده های آنتی بیوتیکی 
را وارد فاض��الب نکنید چون این کار یکی از راه های عمده 
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بروز مقاومت میکروبی است.

دکتر احمد قره باغیان: محور علوم انتقال  �
خون- چالش های آزمایشگاهی

در ارتباط با چالش های آزمایشگاهی علوم انتقال خون  •
توضیحاتی را بیان فرمایید؟

 انتقال خون ش��امل زنجیره فعالیت هایی 
اس��ت که می بایس��ت منجر به تهیه انواع 
فرآورده های سلولی و پالسمایی سالم و 
کافی برای بیم��اران گردد. این زنجیره از 
اهداء خون تا مصرف خون و فرآورده های 
آن می باشد. در قسمت اهداء خون مراکز 
انتقال خون با شناس��ایی گروه های ه��دف در جامعه برای 
جمع آوری خون کامل و یا س��ایر فرآورده ها مانند پالکت و 
یا پالس��ما از طریق آفرزی��س اقدام می کنن��د. بزرگ ترین 
چالش در اینجا شناس��ایی گروه های هدف و از مابین آن ها 
اهداء کنندگان به ظاهر س��الم برای اهداء خون می باشد، که 
ش��رایط جذب آن ها بر اساس استانداردهای ملی هر کشور 
ب��وده که معموالً این اس��تانداردها مطابق با اس��تانداردهای 
معتبر بین المللی می باشد. سپس خون های جمع آوری شده 
پس از تهیه انواع فرآورده های س��لولی و پالسمایی و انجام 
آزمایش ه��ای غربالگ��ری برای س��المت آن ها ک��ه مطابق 
استاندارد س��ازمان جهانی بهداشت )WHO( باید حداقل 
شامل anti-HIV, HBS-Ag, anti-HCV و سیفلیس 
باش��د در اختیار مراک��ز درمانی قرار می گی��رد. چالش های 
مراکز انتقال خون شامل کفایت خون و فرآورده های آن در 
انواع گروه های خونی، در دسترس بودن انواع فرآورده های 
سلولی و پالس��مایی در تمامی مراکز درمانی برای بیماران، 
س��المت آن ها و در کنار آن حف��ظ و جذب اهداء کنندگان 
جدید س��امان یافته می باشد. پس از تهیه انواع فرآورده های 
خون��ی، آن ها ب��رای مصرف در اختیار مراک��ز درمانی قرار 
می گیرد. ح��ال چالش مراکز درمانی ک��ه در واقع مرتبط با 
فعالیت آزمایش��گاه های مراکز درمانی بوده ش��روع می شود 
مانند حمل و نقل صحیح و استاندارد فرآورده های خونی و 
نگهداری آن ها مطابق استانداردها و سپس انجام آزمایش های 
قب��ل از مص��رف آن ها می باش��د. ای��ن آزمایش ها ش��امل 

گروه بن��دی سیس��تم ABO & Rh بیمار و کیس��ه خون، 
غربالگری برای تجس��س الو آنتی بادی ناخواسته در نمونه 
بیمار و در پایان آزمایش تجانس می باش��د. میزان شیوع الو 
آنت��ی بادی ها در مطالعات مختل��ف با توجه به نوع مطالعه، 
گروه های مورد مطالعه و روش آزمایشگاهی از 1 درصد در 
بیم��اران تحت عم��ل جراحی انتخابی ت��ا 30٪ در بیماران 

مولتی ترانسفیوز گزارش شده است.
بیش��ترین خطاه��ا در مراحل انج��ام آزمایش های قبل از 
تزریق خون خطاهای دفتری مانند شناسایی اشتباه بیمار در 
هنگام نمونه برداری، لیبل گذاری اش��تباه نمونه، ثبت اشتباه 
نتایج، در اختیار قرار دادن اشتباه خون و یا فرآورده های آن 
به بخش و یا تزریق اشتباه می باشد. بعد از خطاهای دفتری، 
خطاهای آزمایش��گاهی مانند وجود عدم آموزش الزم برای 
انجام این آزمایش ها، اس��تفاده از معرف های تاریخ انقضاء 
گذش��ته و یا معرف هایی که در شرایط استاندارد نگهداری 
نمی ش��وند، عدم انجام آزمایش ها به ش��کل استاندارد و یا 
اش��کاالت مرتب��ط با تجهیزات اس��ت. الزم به ذکر اس��ت 
مهم تری��ن عام��ل م��رگ و میر ناش��ی از مص��رف خون و 
فرآورده ه��ای آن اش��تباه در گروه بندی اس��ت که می تواند 
منجر ب��ه خطر انداختن جان بیمار گردد. باید با شناس��ایی 
و مستندس��ازی این خطاها از رخداد مجدد آن ها جلوگیری 
ش��ود. متاس��فانه دانش انتقال خون در مراک��ز درمانی چه 
در قس��مت بالین به عنوان درخواس��ت کنن��ده و یا تجویز 
کننده اعم از پزش��ک و پرستار و چه در قسمت آزمایشگاه 
ب��ه منظور نظ��ارت و انجام دقیق اس��تانداردهای الزم برای 
حم��ل و نق��ل و نگهداری خون و فرآورده ه��ای آن، انجام 
آزمایش های الزم قبل از تزریق و س��پس پیگیری عوارض 
ناخواس��ته در هنگام حمل و نقل و نگهداری تا مصرف آن 
کافی نبوده و نیاز اس��ت مراکز آموزشی کشور با جدیت و 
دقت بیشتری به این مهم توجه داشته و پرسنل به کار گرفته 
در بخش بان��ک خون مراکز درمانی حداق��ل در دوره های 
کوتاه مدت و فش��رده آموزش��ی مهارتی به شکل تئوری و 
عملی قبل از شروع به کار، شرکت و گواهی صالحیت کار 
در این قسمت را کسب کنند. نباید فراموش کرد اشتباهات 
این بخش از آزمایشگاه می تواند منجر به مرگ بیمار گردد.

مطال��ب این مح��ور تا چه میزان می تواند در س��المت  •
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جامعه مؤثر باشد؟
در این محور س��عی شده با دو چالش عمده از زمان اهدا 
خون تا مصرف آن صحبت ش��ود. در قسمت اهدا خون در 
م��ورد مبحث و چالش عم��ده و جدید پاتوژن های نوپدید 
و ی��ا دوباره پدید که می تواند س��المت خون های اهدایی و 
س��پس مصرف کنندگان آن ها را به خط��ر بیاندازد صحبت 
خواهد شد. یکی از چالش های عمده انتقال خون چگونگی 
مدیری��ت در ارتب��اط با ای��ن پاتوژن ه��ا و داش��تن برنامه 
استراتژیک مقابله با آن ها همراه با برنامه در ارتباط با حذف 
و یا کاهش احتمال خطر انتقال آن ها از طریق مصرف خون 
و فرآورده ه��ای آن در بیماران می باش��د. در بخش مصرف 
صحیح خ��ون و فرآورده ه��ای آن و آزمایش ه��ای قبل از 
مص��رف خون نیز چند مبحث مهم در این محور می باش��د. 
اول صحب��ت در مورد برنامه نس��بتًا جدید و مهم مدیریت 
خ��ون بیمار )Patient Blood Management( ش��ده 
ک��ه در واقع بح��ث و گفتگو در مورد نی��از واقعی بیمار به 
انواع فرآورده های س��لولی و پالسمایی از نظر نوع فرآورده 
و می��زان یا حجم آن می باش��د تا بیمار مص��رف منطقی و 
صحیح خون داشته و از عوارض ناخواسته مصرف آن مانند 
انتقال بیماری های قابل انتقال توس��ط خون و فرآورده های 
آن، تحریک سیس��تم ایمنی بیمار علیه آنتی ژن های موجود 
در سطح سلول های خونی و یا تضعیف سیستم ایمنی بیمار 
متعاقب جلوگیری ش��ود. در بخش دیگر در همین قسمت 
در ارتباط با اهمیت سیستم مراقبت از خون یا هموویژالنس 
در ارتباط با ثبت و مستند سازی استاندارد و علمی عوارض 
ناخواس��ته مرتب��ط با مصرف خون به منظ��ور جلوگیری از 
رخ��داد مجدد آن صحبت خواهد ش��د و اینکه چگونه این 
سیس��تم می تواند با شناس��ایی خطاها باع��ث ارتقاء کیفیت 
فرآین��د مصرف خ��ون در مراکز درمانی و بالطبع س��المت 
بیماران گردد. س��پس در مورد اهمی��ت خطاهای موجود و 
به ظاهر س��اده گروه بندی Rh, ABO و علل آن بحث و 

گفتگو می شود.
متاس��فانه مطالعات انجام ش��ده در کشور هنوز حاکی از 
ام��کان خطا در گ��روه بن��دی Rh & ABO و عدم انجام 
صحی��ح آزمای��ش تجان��س و ی��ا غربالگری و شناس��ایی 
الوآنتی بادی ه��ا بوده که می تواند س��المت بیمار را به خطر 

بیان��دازد. آخرین مبحث اهمیت ات��و آنتی بادی های گرم و 
سرد در بیماران شامل شناسایی و چگونگی برخورد با آن ها 
در مراکز درمانی می باش��د و متاس��فانه ت��ا کنون مبحثی در 
مورد اهمیت حضور اتوآنتی بادی ها در سرم بیماران نیازمند 
به خون نداش��ته ایم و یکی از چالش های پرس��نل شاغل در 
مراکز درمانی می تواند چگونگی شناس��ایی و حل مش��کل 

بیماران نیازمند خون با داشتن اتو آنتی بادی ها باشد.
امی��دوارم این مح��ور بتواند تا حدودی پاس��خگوی نیاز 
آزمایش��گاه های مراکز دولتی و یا خصوص��ی در ارتباط با 

چالش هایشان در خصوص انتقال باشد.

دکتر علی صادقی تبار: محور مدیریت اقتصاد  �
آزمایشگاه تشخیص پزشکی )تعرفه و ارزش نسبی 

خدمات(
عدم توجه به تعرفه های آزمایشگاهی چه تاثیراتی را در  •

مدیریت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی داشته است؟
 ارائه خدمات آزمایش��گاهی به ش��دت 
متأثر از کیفی��ت مؤلفه های مؤثر در ارائه 
این خدمات اس��ت. مؤلفه ه��ای مؤثر در 
این خدمت ش��امل تجهی��زات کارآمد و 
روزآم��د، کی��ت و م��واد آزمایش��گاهی 
اس��تاندارد، فض��ای فیزیکی مناس��ب و 
نیروی انس��انی حاذق و آموزش دیده اس��ت. تمامی ارکان 
فوق متأث��ر از احصاء بودج��ه الزم در تأمین آن ها اس��ت. 
بدیهی اس��ت ع��دم توجه ب��ه افزایش منطق��ی تعرفه های 
آزمایش��گاهی همگام با س��ایر خدمات پزش��کی در طرح 
تحول س��المت و نیز حداقل منطبق بر نرخ تورم س��الیانه، 
منج��ر ب��ه ناکارآمد کردن آزمایش��گاه های کش��ور در ارائه 

خدمات جامع مورد انتظار جامعه پزشکی گردیده است.
آزمایش��گاه ها با چه چالش هایی در ای��ن زمینه مواجه  •

هستند؟
با عدم ت��وازن بین هزینه های اداره آزمایش��گاه و درآمد 
این واحد پزشکی، بدیهی است در قدم اول تکنولوژی های 
جدی��د ام��کان ورود به ای��ن عرصه را نداش��ته و از طرف 
دیگر امکان نو ش��دن ناوگان تجهیزاتی آزمایشگاه ها وجود 
نخواهد داش��ت و ابزار مس��تهلک، خود کیفیت خدمات را 
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آس��یب می رساند. همچنین بروز تخلفات در شرایط مضیقه 
اقتصادی متحمل تر می گردد که متاس��فانه امروزه در برخی 
موارد ش��اهد آن هستیم. از طرف دیگر این نقصان در تأمین 
حق الزحمه نیروی انس��انی شاغل در آزمایشگاه تأثیر بسیار 
منفی داشته و موجب دلسردی و نارضایتی این قشر خدوم 

و با مناعت طبع می گردد.
آیا روند غیر منطقی تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی  •

در کیفیت ارائه خدمات توس��ط آزمایشگاه ها تأثیر گذار 
بوده است؟

همان گونه که در پاس��خ سؤال 2 عرض کردم روند غیر 
منطقی تعیین تعرفه در کیفیت ارائه خدمات آزمایش��گاهی 
تأثیر س��وء داشته است. ضمن آن که باید توجه داشت یکی 
از دالیل مهم این معضل تاریخی ترکیب شورای عالی بیمه 
است که نقش تعیین تعرفه خدمات پزشکی و آزمایشگاهی 
را عهده دار اس��ت. جالب آن که 4 عضو اصلی این ش��ورا 
نمایندگان تام االختیار بیمه ه��ای تأمین اجتماعی، خدمات 
درمان��ی، نیروهای مس��لح و کمیته امداد هس��تند که خود 
خریداران خدمات آزمایشگاهی و پزشکی هستند. در کجای 
دنیا یا کشورمان نرخ کاال یا خدمات یک صنف را مشتریان 
تعیین می کنند؟ آیا این ترکیب که خود متضمن معنای تضاد 
منافع اس��ت منطقی اس��ت؟ قطعًا حذف مشتریان از فرآیند 
قیم��ت گذاری، اولین داروی مندرج در نس��خه درمان این 

بیماری تاریخی خواهد بود.

دکتر حسین درگاهی: محور نقش آموزش  �
و پژوهش در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات 

آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
ارکان مه��م آموزش و پژوهش در جهت ارتقاء کیفیت  •

خدمات آزمایشگاهی چیست؟
 س��اختار نظام آموزش��ی و پژوهشی هر 
کشور تابع مجموعه ای از نیازهای رسمی 
آن کشور است که نه تنها از نظر پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی مهم اس��ت بلکه از 
نظر انگیزش ش��غلی نیز از اهمیت تعیین 
کننده ای برخوردار می باش��د. از این رو، 
از آغاز قرن اخیر، هیچ کش��وری بدون توس��عه مؤسسات 

آموزشی و پژوهشی خود، مراحل توسعه و پیشرفت را طی 
نکرده اس��ت. از س��وی دیگر مهم ترین س��رمایه هر کشور 
نیروهای متخصص آن می باشد که بعضی از صاحب نظران 
 Benjamin می نامن��د.  راهب��ردی  نیروه��ای  را  آن ه��ا 
Higyins استاد دانشگاه هاروارد اعتقاد دارد تنها فن آوری 
پیشرفته برای توسعه کشورها کافی نیست، بلکه در کنار آن، 
هر کشوری باید دارای مدیران و نیروی انسانی متخصص و 
کارآمد باشد تا به استقالل و خود اتکایی واقعی دست یابد. 
لذا به نظر می رس��د در ارائه خدمات آزمایشگاهی عالوه بر 
عواملی هم چون سرمایه، وسایل، تجهیزات، مواد و فضای 
فیزیک��ی، مدیران و نیروی انس��انی متخصص، کارآمد و با 
درج��ه حرفه ای گرایی باال که تنها از طریق نظام آموزش��ی 
خالق، ژرف نگر، جستجوگر و پرسشگر و پژوهش نافع به 
دس��ت می آید، در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی نقش 

تعیین کننده دارند.
در نظر گرفتن برنامه های آموزش��ی و پژوهش��ی برای  •

پرسنل آزمایشگاهی تا چه میزان در عملکرد آزمایشگاه ها 
تأثیر گذار است؟

تح��والت و دگرگونی های دنیای ام��روز به دلیل افزایش 
و رش��د و توس��عه آموزش، پژوهش و یادگیری می باش��د. 
لذا س��ازمان های امروزی با س��اختارهای س��نتی، انعطاف 
الزم را برای هم س��ویی ب��ا این تغیی��رات ندارند. یکی از 
مهم تری��ن ابزاره��ای نهادین��ه ک��ردن آم��وزش و پژوهش 
در س��ازمان ها و به ویژه س��ازمان های ارائه دهنده مراقبت 
سالمت و باالخص آزمایش��گاه های تشخیص طبی نهادینه 
کردن یادگیری س��ازمانی و حرکت به س��مت سازمان های 
یادگیرنده می باش��د. این فرآیند را امروزه توانایی س��ازمان 
برای کش��ف خطاها و اصالح آن ها و همچنین تغییر دانش 
و ارزش ه��ای س��ازمانی آن و ایج��اد ظرفیت های جدیدی 
برای حل مس��ئله، تعریف می کنند. در حال حاضر موفقیت 
آزمایشگاه های تشخیص طبی از طریق یادگیری دانش های 
جدی��د، جامع، تعامل با بیم��اران و همکاران و به کارگیری 
فن آوری و مدیریت نظام مند دانش میس��ر است. در واقع 
تمرکز بر ایجاد قابلیت های یادگیری سازمانی، موجب رشد 
عملکرد نیروی انس��انی شده و در نهایت توسعه سازمان و 
در نتیجه ارتقای سطح خدمات ارائه شده را فراهم می سازد. 
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به عبارتی نظام های س��المت نیازمند بازنگری و مهندس��ی 
مجدد و تقویت فرآیندهای جدید به منظور حفظ و توسعه 
خ��ود در رویاروی��ی با حجم عظی��م تغییرات می باش��ند. 
بکارگیری و طراحی الگوی سازمان های یادگیرنده به عنوان 
یکی از جدیدتری��ن و کارآمدترین نظریه ها و رویکردهای 
آموزش��ی و پژوهشی در نظام سالمت اجتناب ناپذیر است، 
زی��را موفق تری��ن س��ازمان ها چنانچه دچار فق��ر یادگیری 
ش��وند و یا برای انجام س��ریع ترین و بهترین واکنش ها در 
محیط متحول امروزی آمادگی الزم را نداش��ته باشند، هرگز 
نخواهند توانس��ت قابلیت های خود نظیر خالقیت، رضایت 
ش��غلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان خود را ارتقاء دهند 
و در نتیجه در بلند مدت به فرسودگی و منفعل شدن سوق 

پیدا می کنند.
 آیا کش��ور ما در دو مقوله مهم آموزش و پژوهش از  •

الگوی خاصی تبعیت می کند؟
آموزش عالی و پژوهش های دانش��گاهی باید از حداقل 
مالک ه��ا و اس��تانداردهای از پیش تعیین ش��ده برخوردار 
باش��د. هر مدل یا الگویی باید تابع استانداردهای مشخصی 
باش��د. به عبارتی بررسی ش��واهد و توصیه ها و پیشنهادات 
براس��اس مجموعه معین��ی از معیارهای مرب��وط به کیفیت 
توس��ط کمیسیون یا کارگروه ویژه در س��طوح ملی، منطقه 
ای و ی��ا بین المللی و در نتیجه قضاوت نهایی و در صورت 
مناس��ب بودن، ابالغ آن به مؤسس��ات اجرا کننده می تواند 
تبعی��ت از یک الگوی خاص قلمداد ش��ود. اعتبارس��نجی، 
تنها راهی اس��ت که مدیران، کارکن��ان، ذینفعان دولت ها و 
رس��انه ها می توانند پی ببرند که برای اجرای نظام آموزشی 
و پژوهش��ی در یک کش��ور مدل یا مدل های خاصی وجود 
دارد. اعتبارس��نجی، به منزله ساز و کار مراقبت از ذینفعان، 
متقاضیان و مش��تریان در تأمین نیازهای تحقیق و توس��عه، 
اس��تخدام نی��روی کار متخص��ص، تأمین اطالع��ات کافی 
و قاب��ل اعتماد جه��ت تصمیم گیری در نظام آموزش��ی و 
پژوهش��ی و در نهایت تضمین کیفیت در هر کش��ور است. 
اعتبارس��نجی سمبل مشروعیت، ش��هرت و قدرت در نظام 
آموزش��ی و پژوهشی محسوب می ش��ود. از منظر صاحب 
نظران اعتبارسنجی بدان معنی است که تمام الزامات مربوط 
به ظرفیت های مؤسسات آموزشی و پژوهشی برآورده شده 

است. پژوهشگرهای مختلف در ایران و سایر نقاط جهان، 
مالک هایی مانند ساختار سازمانی، سازماندهی، اعضای 
هیئت علمی، دانشجویان، فرآیند یادگیری، تسهیالت و 
منابع مالی، دانش آموختگان، دوره های آموزش��ی مورد 
اجرا، رضایتمندی مش��تریان داخلی و خارجی، انتش��ار 
مقاله و کتاب، وجود پایگاه های اطالعاتی، کارشناس��ان 
و کارکن��ان غیر هیئت علم��ی، فعالیت های فوق برنامه، 
رس��الت و اهداف، تجهی��زات، خدمات مش��اوره ای، 
فضای مناس��ب آموزش��ی و پژوهش��ی، ارزیابی درون، 
نح��وه پذی��رش دانش��جو، طرح های پژوهش��ی نافع و 
تأثیر گذار و منطبق با نیازهای جامعه، دانشجو محوری، 
پیشرفت تحصیلی، آموزش کارکنان، مدیریت اطالعات 
و ارتباطات، نظ��ارت و کنترل مداوم، فرهنگ و اخالق 
سازمانی، عدالت آموزشی و پژوهشی، بین المللی سازی 
آموزش��ی و پژوهش��ی، مدیریت نیروی انسانی، ایجاد 
فرصت های یادگیری، مش��ارکت اجتماع��ی، ارتباط با 
جامعه، موقعیت جغرافیایی و چش��م اندازهای شغلی را 
به عنوان س��از و کار ایجاد الگوه��ا و مدل های خاص 

پژوهشی و آموزشی پیشنهاد کرده اند.

دکتر محمدرضا مهدوی امیری: محور نقش  �
روش های مولکولی و تست های ژنتیک در 

تشخیص بیماری ها  
یکی از چالش های بس��یار مهم در زمینه تست های  •

ژنتیک هزینه بس��یار باال و ع��دم توانایی افراد جامعه 
ب��رای انجام آن ها اس��ت. در ارتباط با این موضوع و 
راهکاره��ای برطرف نم��ودن آن توضیحاتی را بیان 

فرمایید.
 هر کش��وری باید مناب��ع مالی الزم را 
برای تس��ت های ژنتیکی که یک تست 
پایه ای برای تشخیص بیماری ها تلقی 
می ش��ود تأمی��ن نماید. متاس��فانه در 
کش��ور ما بیمه ها به تازگ��ی وارد این 
عرص��ه ش��ده اند؛ خصوص��ًا در مورد 
بیماری های متابولیک که دولت وارد عمل شده است تا 
تمام��ی متولدین ب��ه ص��ورت رای��گان در غربالگری 
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بیماری های متابولیک با بررسی 40 نوع متابولیت غربال 
شوند. البته در این قسمت از کار تعرفه بسیار پایین بوده 
و برای انجام دهن��دگان این غربالگری تا حدود زیادی 
مقرون به صرفه نیس��ت. اما بیمه ه��ای تکمیلی با قبول 
تعرف��ه آزمایش��گاهی و ژنتیک راه��کار خوبی را برای 
تش��خیص روش ه��ای مولکولی و تس��ت های ژنتیکی 
می توانند رقم بزنند. متاس��فانه به علت عدم وجود منابع 
مال��ی در س��ازمان های بیمه گر هر روز ش��اهد حذف 
کدهای آزمایش ها از لیس��ت تعرفه های مورد قبول بیمه 
می باشیم. بنابراین باید شاهد بروز و شیوع بیماری های 
ژنتیک��ی و متابولیکی و به دنب��ال آن افزایش هزینه های 

دولت جهت درمان و نگهداری این عزیزان باشیم.
هم اکنون چند قلم کدهای آزمایشگاهی یا ژنتیکی که 
شامل لیست مورد قبول بیمه ها می باشند به جهت کنترل 
در صحت پذیرش این آزمایش ها آنقدر تبصره و ماده و 
رفت و آمد بیماران به ادارات بیمه و آزمایش��گاه وجود 

دارد که هر دو طرف از صرافت آن می گذرند.
به نظر بنده جهت کاهش هزینه های تست های ژنتیک، 
دولت باید یارانه مس��تقیم به وارد کنندگان دس��تگاه و 
کیت از طریق کاهش خدمات گمرک و نظارت بر یارانه 
و نظ��ارت ممی��زی در این گلوگاه ص��ورت گیرد. ولی 
متاس��فانه هزینه های واردات دستگاه وکیت ها همچنان 
باالست و در نتیجه تعرفه ها برای ارائه دهندگان خدمت 
افزای��ش می یابد و بیمه ها ب��رای جبران این موضوع در 
گلوگاه خدمات ژنتیکی با فش��ارهای گوناگون، بیماران 

را از انجام آزمایش منصرف می کنند.
تا کنون چه تحوالت ش��گرفی در زمینه روش های  •

مولکولی و تست های ژنتیک برای تشخیص بیماری ها 
صورت گرفته است؟

تحوالت بس��یار زی��ادی در حوزه س��رطان رخ داده 
اس��ت. در حال حاضر در کش��ورهای پیش��رو با توجه 
به مش��کالت موج��ود در مبح��ث ش��یمی درمانی در 
بیماری های س��رطانی، قادر به این هستیم که با تشکیل 
ارگان ه��ای  مصنوع��ی  س��اخت  و  ه��ا   organoid
س��رطانی، داروها را به صورت انتخابی مورد اس��تفاده 

قرار دهی��م. حتی در این خصوص ن��وع دارو و مقدار 
دارو قاب��ل ارائ��ه هس��تند. ای��ن ام��ر تحق��ق نمی یابد 
مگ��ر آن ک��ه در حوزه ژنتیک��ی فعالیت های بیش��تری 
 ص��ورت گیرد. امروزه دانش بش��ری به س��مت حوزه 
personalized medicine یا همان پزش��کی فردی 
رفته که در آن قادریم با مش��خصات اختصاصی ژنتیکی 
هر فرد، تشخیص مختص به همان فرد را ارائه دهیم. در 
حوزه بیماری های متابولیک، تغییرات شگرفی به وجود 
آمده است. با حضور دستگاه ها و تکنولوژی های به روز 
در ایران، قادریم سطوح کارنیتین ها را در پالسما بدون 
مشتق سازی نمونه، اندازه گیری کنیم. حتی با استفاده از 
اطالعات ژنتیکی و تست های مربوطه می توان تشخیص 
روند متابولیسمی و تغذیه ای و پاسخ افراد به باال رفتن 
چربی و استعداد چاقی، حساسیت به انسولین در پاسخ 
به ورزش، بررس��ی رفتارهای افراد در پاسخ به استرس 

و ... را نیز بررسی نمود.
مطرح نمودن این محور تا چه میزان بر روند فعالیت  •

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی تأثیر گذار است؟
مط��رح نمودن این محورتاثیر زیادی در روند فعالیت 
آزمایش��گاه های تش��خیص پزشکی دارد. بس��یاری از 
افرادی که نس��خ ژنتیکی دارند، نس��خ آزمایشگاهی نیز 
دارن��د. بنابراین آزمایش��گاهیان باید در ح��وزه ژنتیک 
نی��ز وارد ش��وند، تا آگاه��ی الزم در ارتب��اط با این دو 
ح��وزه را به دس��ت آورند. خوانش نس��خ و آگاهی به 
ن��وع آزمایش های متابولی��ک، ژنتی��ک و آزمایش های 
روتی��ن باعث می ش��ود تا این مح��ور در روند فعالیت 
آزمایش��گاه های تشخیص پزشکی تأثیر به سزایی داشته 
باشد. بس��یاری از همکاران در تش��خیص بیماری های 
قب��ل از تولد و بع��د از تولد و همچنین در تش��خیص 
س��رطان های مختلف آزمایش��اتی را انج��ام می دهند و 
آگاهی آزمایش��گاهیان از وجود تس��ت های مولکولی و 
سیتوژنتیک و ارتباط تست های آزمایشگاهی بیوشیمی، 
ایمونول��وژی و هماتول��وژی ب��ا تس��ت های مولکولی 
 و س��یتوژنتیک در مش��اوره به بیماران کمک ش��گرفی

 می کند.
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 جشنواره حکیم جرجانی سکان قدردانی
 از قشر فرهیخته آزمایشگاهی کشور

همزمان با برگزاری ش��انزدهمین کنگ��ره ارتقاء کیفیت 
ششمین جش��نواره حکیم جرجانی که مختص به انتخاب 
بهترین ه��ای جامعه آزمایش��گاهی اس��ت در چهار محور 
مختلف برگزار می شود تا بدین وسیله از این قشر فرهیخته 

به پاس زحمات بیکران آن ها قدردانی به عمل آید.
در این راس��تا دکتر یوسف پور خوشبخت دبیر ششمین 
جشنواره حکیم جرجانی با خبرنگار مجله به گفتگو نشست.

• از معیاره��ا و محوره��ای انتخاب این جش��نواره در  
شانزدهمین س��ال برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت برایمان 

بگویید؟
براس��اس آخرین بازنگری انجام ش��ده، جشنواره ششم 
دارای چه��ار مح��ور اصلی انتخ��اب مقاله برتر، مس��ئول 
فن��ی برتر، ش��رکت برتر و کارکن��ان برتر اس��ت. عناوین 
ف��وق در برگیرنده مهم ترین عوامل تأثی��ر گذار در فعالیت 
آزمایش��گاه های تش��خیص پزش��کی می باش��ند. همچنین 
معیاره��ای الزم جهت تخصیص امتیاز براس��اس تصویب 
کمیته داوران در بخش انتخاب مقاله برتر شامل افتخارات، 
مقاالت، س��ابقه تدری��س، دوره های آموزش��ی گذرانده و 
س��وابق فعالیت در سمت مس��ئول فنی، در بخش انتخاب 
مقاله برتر ش��امل ارتباط کاربردی با آزمایش��گاه تشخیص 
طبی، کیفی��ت مقاله و نوع مقاله، در بخش انتخاب کارکنان 

برتر شامل تشویق نامه ها، ثبات محل کار، شرکت در کارگاه 
یا دوره آموزش��ی، امتیاز سابقه مدیریت، مدرک تحصیلی، 
تدریس و مقاله و در بخش انتخاب شرکت های برتر شامل 
نوع ش��رکت ))خدماتی )واردکنن��دگان مواد و تجهیزات(، 
تحقیقی، تولیدی، خدماتی و شرکت های دانش بنیان( است.

• آی��ا رویکرد جدیدی در شش��مین جش��نواره حکیم  
جرجانی مطرح خواهد شد؟

طی چند سال گذش��ته مهم ترین بعد برگزاری جشنواره 
حکیم جرجانی ارج نهادن و تقدیر از چهره های ش��اخص 
جامعه آزمایشگاهی کشور بوده است و این رویکرد براساس 
تصمیم هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی در 

سال 1397 نیز ادامه خواهد داشت.
• برای جذب شرکت کنندگان بیشتر در این جشنواره  

نس��بت به س��ال های گذش��ته چه تدابی��ری را اتخاذ 
نموده اید؟

پ��س از پن��ج دوره برگزاری م��داوم جش��نواره حکیم 
جرجان��ی و به کارگیری راه حل های مختلف جهت جذب 
بیش��تر همکاران ارجمند نظام آزمایشگاهی کشور، هنوز به 
نظر می رس��د نقاط ضعف قابل توجهی در ش��یوه جلب و 

مشارکت شاغلین این خانواده بزرگ وجود دارد.
در سال جاری از تمام شیوه های ارتباطی و اطالع رسانی 

مهم ترین بعد 
برگزاری 
جشنواره حکیم 
جرجانی ارج 
نهادن و تقدیر 
از چهره های 
شاخص جامعه 
آزمایشگاهی 
کشور بوده است
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برای اعالم ضوابط و معیارهای برگزاری جش��نواره بهره گیری 
گردیده و حتی به تک تک آزمایش��گاه های تش��خیصی کشور، 
دانش��گاه های علوم پزش��کی و ش��رکت های تولیدی، خدماتی، 
تحقیقی و دانش بنیان به طور مکتوب اطالع رس��انی شده است. 
لیکن امیدوارم در کنگره شانزدهم با نظر خواهی جامع از شرکت 
کنندگان محترم امکان دستیابی به کامل ترین راه حل فراهم گردد.

• برگزاری هر ساله جش��نواره حکیم جرجانی در کنگره  
ارتق��اء کیفیت چه اهدافی را دنب��ال می کند؟ در ارتباط با 

نقاط قوت و ضعف آن توضیحاتی را بیان فرمایید.
کنگره ارتقاء کیفیت فرصتی استثنایی جهت تمامی بخش های 
بدنه فعال جامعه آزمایش��گاهی کشور اس��ت و تأثیر ارائه هر 
مطلبی در متن این کنگره و یا در حاش��یه آن بس��یار س��ریع و 
غیر قابل انکار می باش��د. فرصتی اس��ت که ب��ا بازخوردهای 
مستقیم افراد با تجربه و کس��ب نظریات جامعه هدف، نسبت 
به بهبود اهداف جش��نواره که همانا تقدیر شایس��ته از فعالین 
و زحمتکش��ان آزمایشگاه های پزشکی کش��ور می باشد، اقدام 

شایسته صورت گیرد.
مهم تری��ن نقطه ضع��ف جش��نواره حکیم جرجان��ی بدون 
هیچ گون��ه ابهامی ارائه راه حل مناس��ب جهت رفع دغدغه های 
مشارکت جامعه هدف در جشنواره است. شکی نیست که افراد 
واجد ش��رایط ش��رکت در چهار محور اصلی یاد شده براساس 
آمار شاغلین نظام آزمایشگاهی کشور بسیار باالتر از آمارهای 5 
سال گذشته می باشد. لذا در اسرع وقت باید اقدام مناسب جهت 

جلب مشارکت بیشتر همکاران ارجمند صورت پذیرد.
مهم ترین نقطه قوت جش��نواره حمایت هیئت مدیره انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی از استمرار برگزاری این جشنواره به 

منظور ادای دین می باشد.

 کارکنان و مس��ئولین آزمایشگاه های پزشکی از مهم ترین 
عوامل نظام س��المت کشور به ش��مار می آیند و ارزش خدمات 
آن ها در پیش��گیری، تش��خیص و درمان انکارناپذیر است و چه 
خوب اس��ت که یک انجمن غیر دولتی متعلق به آزمایشگاهیان 
کشور سکان قدردانی از این قشر فرهیخته را در دست گرفته و با 

تقدیری شایسته اندکی از خستگی آنان را بکاهد. 

• این جشنواره طی 5 سال برگزاری چه دستاوردهایی را  

به همراه داشته است؟
چه دس��تاوردی زیباتر از این که بتوانید از پیشکسوتان سپید 
موی این جامعه وزین قدردانی و سپاسگزاری نمایید و بر چهره 
پر مهرش��ان لبخند شادی بنش��انید. چه آورده ای شایسته تر از 
این که از شهرس��تان ها و استان های دور و نزدیک همکارانی را 
به جمع خود دعوت نمایید و هزاران نفر با دس��تان پر مهر خود 
مراتب تقدیر و قدر شناس��ی از خدمات آنان را به حضورش��ان 

تقدیم نمایند.
• چشم انداز آتی شما از این جشنواره چیست؟ 

براس��اس طرح اولی��ه انجمن دکت��رای علوم آزمایش��گاهی 
چشم انداز برگزاری این جشنواره فراهم نمودن زمینه های ارتقاء 
کیفیت خدمات آزمایش��گاهی با ایجاد ابزارهای تشویقی جهت 
شاغلین و مدیران آزمایشگاه های پزشکی کشور و کلیه سازمان ها 

و شرکت های مرتبط با آزمایشگاه ها می باشد.
براس��اس مذاک��رات انجام ش��ده چنانچه جه��ت تحقق این 
چشم انداز س��رمایه گذاری بیشتری از س��وی انجمن ضروری 
باشد، هیئت مدیره محترم انجمن مضایقه نخواهد کرد باالخص 
در رابطه با شرکت های دانش بنیان، فرآیندهای تحقیقاتی، تولیدی 
و منابعی که در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه های پزشکی به 

فعالیت مشغول می باشند.
• چه پیش��نهاداتی برای برگزاری بهتر شش��مین جشنواره  

حکیم جرجانی در شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت دارید؟
پیشنهادات باید از طرف مخاطبین دریافت گردد و افرادی که 
هدف وظیفه برگزاری این جشنواره را به خوبی لمس نموده اند، 
نیت خیر انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی را تشخیص داده و 
قدردانی از زحمات دس��ت اندرکاران آزمایشگاه های پزشکی را 

ضروری می پندارند.
مهم تری��ن پیش��نهاد اینجانب جه��ت برگزاری ه��ر چه بهتر 
جش��نواره حکیم جرجانی اس��تقبال و حضور بیشتر همکاران، 
مدیران و مسئولین محترم آزمایشگاه های پزشکی کشور خواهد 

بود.
• سخن پایانی: 

پیام حضور شما در این جشنواره پیام همبستگی و حضور در 
صحنه می باشد. نباید بی تفاوت باشیم.

ما زنده به آنیم که آرام نمانیم
 موجیم که آسودگی ما عدم ماست
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 پیش بینی خطر کم خونی در فرزندان ناقلین
 تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها

س��ندرم های تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها از شایع ترین 
اخت��الالت ت��ک ژنی در دنیا ب��وده که موج��ب کم خونی 
همولیتیک و زندگی وابس��ته ب��ه تزریق خون و مرگ و میر 
می گردند. شناس��ایی ناقلین در پیش��گیری از تولد فرزندان 
پرخطر نقش مهمی در جامعه دارد. وضعیت فرزندان از نظر 
ش��دت کم خونی در ازدواج ناقلین در یک جدول رنگی با 
رنگ های سفید، قرمز، بنفش و زرد پیش بینی گردیده است. 
رنگ قرمز به مفهوم خطر جدی، رنگ بنفش با ریسک خطر 
کمتر، رنگ زرد به مفهوم خطر نهفته و رنگ سفید به مفهوم 
بدون خطر ش��ناخته شده در فرزندان می باشد. در هر مورد 

توضیح تفصیلی ارائه می گردد.
کلم��ات کلیدی: تاالس��می، هموگلوبینوپات��ی، ازدواج 

ناقلین، جدول رنگی

خطر درجات مختلف کم خونی در فرزندان 
ناقلین تاالسمی و هموگلوبینوپاتی

س��ندرم های تاالس��می و هموگلوبینوپات��ی ه��ا گروهی 
گسترده از اختالالت ارثی در سنتز کمی و کیفی هموگلوبین 

می باش��ند. ای��ن گ��روه از بیماری ها ش��ایع ترین اختالالت 
تک ژنی در دنیا بوده که مش��کالت جدی سالمت را به بار 
می آورند. در حال حاضر پیوند س��لول های مادر خون ساز 
تنها راه درمان کم خونی های شدید است و قبل از پیوند از 
درمان های حمایتی استفاده می شود. زندگی وابسته به تزریق 
خون نه تنها مشکالت فراوان برای بیمار در بر داشته، بلکه 
زندگی خان��واده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بهترین راه 
جلوگیری از تولد فرزند مبتال به کم خونی شدید، شناسایی 
ناقلین در برهه زمانی س��ن بلوغ یا قب��ل از ازدواج و یا در 
حین بارداری و آموزش صحیح به ناقلین پرخطر کم خونی 

می باشد.
 جدول زیر نامطلوب ترین حالت در فرزندان ناقلین پرخطر 
را نش��ان می دهد و این به مفهوم آن نیس��ت که تمام فرزندان 
مبتال خواهند شد بلکه در اکثر موارد بدترین حالتی که احتماالً 
در 25٪ فرزندان رخ می دهد را نشان می دهد. در جدول ناحیه 
سفید به مفهوم بدون خطر شناخته شده، رنگ قرمز بیانگر خطر 
جدی و کم خونی شدید، رنگ بنفش با خطر جدی کمتر یا کم 
خونی مالیم تر و رنگ زرد احتمال خطر نهفته را بیان می کند.

 دکتر حبیب اله گل افشان
دکترای علوم آزمایشگاهی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

golafshanh@sums.ac.ir

  دکتر ناهید نصیری
دکترای تخصصی هماتولوژی



38
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1396- شماره 38

)Not known risk( رنگ سفید عالمت بدون ریسک خطر شناخته شده
)Possible serious risk( رنگ قرمز با ریسک خطر جدی و کم خونی شدید

)Less serious risk( رنگ بنفش با ریسک خطر جدی کمتر
)Possible hidden risk( رنگ زرد با احتمال ریسک خطر نهفته

چند مثال
 مث��ال اول: چنانچ��ه یک��ی از والدی��ن ناقل تاالس��می 
 °α (--/αα) و دیگری هم ناقل تاالسمی°α (--/αα) باشد، 
در منطق��ه قرمز جدول تالقی می کنند زی��را در این حالت 
احتم��ال تولد ن��وزاد مرده مبت��ال به هیدروپ��س فتالیس با 
هموگلوبین بارت یا سقط در اوایل حاملگی به علت فقدان 

هر چهار ژن آلفا را به دنبال دارد.
مثال دوم: چنانچه یکی از والدین هتروزیگوت داس��ی و 
دیگ��ری هتروزیگوت ب��رای هموگلوبین D پنجاب یا لس 
آنجلس باش��د ب��از هم در منطقه قرمز تالق��ی می کنند زیرا 
هتروزیگوت ترکیبی داس��ی و D پنجاب شبیه آنمی داسی 
ش��کل است ولی منطقه تالقی آن با D ایران در نقطه سفید 

یا بی خطر است.
مث��ال س��وم: چنانچه ه��ر دو والدین ناق��ل هموگلوبین 
D باش��ند نقط��ه تالقی در منطقه س��فید رنگ اس��ت زیرا 

هموزیگوت D ایران و پنجاب کم خونی نمی دهند.
 مثال چه��ارم: چنانچه یک��ی از والدین ناقل تاالس��می

°α (--/αα) ودیگری ناقل تاالس��می °β باشد، نقطه تالقی 
ناحیه زرد با ریس��ک خطر نهفته اس��ت زیرا در این حالت 
ام��کان بیماری هموگلوبی��ن اچ به علت حذف یک ژن آلفا 
در ناقل تاالسمی بتا وجود دارد. از طرف دیگر حذف سیس 
آلفا ممکن اس��ت در همراهی با ناق��ل °β  با آنمی خفیف 
همراه باشد در حالی که حذف ترانس آلفا )α/-α-( با ناقل 
°β  در ناحیه س��فید قرار می گیرد. حذف سیس آلفا با ناقل 

+β نیز در ناحیه سفید قرار دارد.
 از س��ال ها پیش تا کنون فرمول هایی جهت افتراق آنمی 
فقر آهن از س��ندرم های تاالس��می ماینور آلف��ا و بتا ابداع 
ش��ده است که در جدول زیر مش��اهده می نمایید )1(. تمام 
این فرمول ها جنبه آکادمیک داش��ته و بایستی با روش های 

الکتروفورز تأیید گردند.
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افتراق سندرم های تاالسمی ماینور آلفا و بتا از آنمی فقر آهن
ThalassemiaIDAYearIndices

<13>131973Mentzer = MCV/RBC
<3.8>3.81973Srivastava = MCH/RBC
<0>01976England & Fraser = MCV- RBC- 5 × Hb - 3.4

<4.4>4.41987Ricerca = RDW/RBC
<65>651989Green & King = MCV2 × RDW/100 × Hb
>1<11992MH ratio(Technicon) = %micro / %hypo
<27>272008Sirdah = MCV- RBC - 3 × Hb
>3.4<3.42008MH ratio (Siemens)
<15>152009Ehsani = MCV- (10 × RBC)

>11.5<11.52010%MicroR - %Hypo He
> -7.6< -7.62011%MicroR - %Hypo He - RDW

 چنانچه روش های الکتروفورز قانع کننده نباش��د بایستی 
از روش های مولکولی مانند محاسبه نسبت سنتز زنجیره آلفا 
 Gap-PCR, به بتا و یا از روش های مولکولی دیگر مانند
 Sequencing و MLPA, ARMS, ASO, RE-PCR

برای تشخیص صحیح بهره گرفت.
PCR: Polymerase Chain Reaction
 MLPA: Multiplex Ligation dependent
Probe Amplification
RE: Restriction Enzyme
ASO: Allele Specific Oligonucleotide
 ARMS: Amplification Refractory
Mutation System
 جهش های تاالس��می بتا ممکن اس��ت با فقدان فرآورده 
 )β+( یا موجب کاه��ش تولید زنجیره بتا )β°( زنجی��ره بتا
گردن��د. از مثال ه��ای °β می توان به جهش در رمز اس��ید 
آمینه ش��ماره β°3 9 و  IVS 1-1, IVS 2-1 اشاره کرد. 
جهش های+β  ممکن است مانند جهش IVS 1-110 بسیار 
شدید و یا مانند IVS 2-844, IVS 2-745, IVS 1-6 متوسط 
و یا خفیف )88-, 87-( و یا خاموش )101-( باش��ند. در 
حامل خاموش اندکس ها و هموگلوبین A2 طبیعی است. 

بنابراین وراثت +β+β ممکن است با تاالسمی اینترمدیای 
خفیف یا ش��دید جلوه کند. موارد ش��دید جهش +β شبیه 
°β بوده و حدود 5 در صد ژن سالم فرآورده دارد. مواردی 
از +β°β خفیف ممکن است به صورت اینترمدیا درآید و 
مواردی از +β+β ممکن اس��ت به صورت تاالسمی ماینور 
 β بتا جلوه کند. بنابراین جلوه بالینی بس��تگی به نوع جهش

دارد که با روش های مولکولی قابل تشخیص است.

نکته های مهم
 )-α/-α( 1- تاالسمی ماینور آلفا با ژنوتایپ های ترانس
 و س��یس )αα/--( ب��ا آزمایش ه��ای CBC و اندازه گیری 
Hb A2 قاب��ل افتراق نمی باش��ند و نیازمن��د آزمایش های 
مولکولی مانند Gap PCR برای تش��خیص است. حذف 
س��یس آلفا در همراه��ی با تاالس��می های آلف��ا عوارضی 
مانن��د بیم��اری هموگلوبی��ن اچ و هیدروپ��س فتالی��س با 

هموگلوبین بارت را به دنبال دارد.
2- افزایش هموگلوبین A2 )بیشتر از 3/5٪( بدون توجه 
به اندکس های خون بیانگر تاالس��می ماینور بتاست. گرچه 
مواردی از قبیل پرکاری تیروئید، کم خونی مگالوبالستیک، 
 درم��ان HIV و هموگلوبین ه��ای ناپای��دار ممکن اس��ت
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  Hb A2 را اندک��ی افزای��ش دهند ولی همیش��ه افزایش
 Hb A2 جدی است.

3- کاهش اندکس های گلبول قرمز در تاالسمی ماینورآلفا، 
ماینور بتا و بیماری هموگلوبین E همراه با افزایش شمارش 
گلبول قرمز دیده می شود. در مناطقی که شیوع تاالسمی آلفا 
کم است از کاهش اندکس ها همراه با اریتروسیتوز می توان 

برای اسکرین تاالسمی ماینور بتا استفاده کرد.
 4- همراهی وراثت تاالس��می ماینور بتا با تاالس��می آلفا 
)α/αα-( و یا بندرت )α/-α-( ممکن است به علت باالنس 
بهتر زنجیره ها اندکس ها را نرمال کند و تشخیص تاالسمی 
ماینور بتا را مشکل نماید ولی افزایش هموگلوبین A2 این 

وراثت همزمانی را همراهی می کند.
5- یک��ی از مش��کالت تش��خیصی تاالس��می ماینور بتا 
مق��دار نرمال یا لب مرز هموگلوبی��ن A2 و حتی گاهی با 
اندکس های طبیعی اس��ت )حامل خاموش(. گرچه اکثر این 
موارد تش��خیص داده نمی ش��وند و در همراهی با تاالسمی 
ماینور بتا ممکن اس��ت تاالسمی اینترمدیا را به دنبال داشته 
 -92 (C>T), -101 (C>T)باشد. برخی از جهش ها از قبیل
به صورت حامل خاموش ماینور بتا خود را نشان می دهند.
 6- گاه��ی ب��ا وج��ود اندکس ه��ای تاالس��میک مقدار
 Hb A2 نرم��ال ی��ا حتی کمتر از نرمال اس��ت. برای مثال 
همراه ش��دن تاالس��می ماینور بتا با جهش ه��ای ژن دلتا به 
ص��ورت س��یس و تران��س می توان��د موج��ب کاهش 50 
درص��دی هموگلوبین A2 یا حتی مقدار  A2در حد صفر 
گ��ردد. در این موارد آزمایش های مولکولی جهت افتراق از 

تاالسمی آلفا الزم است.
7- دو گون��ه تاالس��می ماینور بت��ا با افزای��ش 4 تا 18 
درصدی هموگلوبین F و س��طح نرمال A2 همراه اس��ت. 
تاالسمی دلتا- بتا با حذف یا جهش ناکارآمد در دو ژن دلتا 
و بتا و بیان بیش��تر ژن گاما که به آن تاالس��می F هم گفته 
می شود و دیگری HPFH حذفی است که به مفهوم تداوم 
س��نتز هموگلوبین F اس��ت که هموگلوبین F بین 3 تا 30 

درصد قرار می گیرد.
حذفی به مفهوم حذف ش��دن ژن های بت��ا و دلتا و فعال 
شدن بیش��تر ژن گاما است. در تاالسمی دلتا-بتا اندکس ها 
تاالسمیک، ولی در HPFH نرمال یا در مرز نرمال است. با 

آزمایش بتکه که ش��یوه پخش هموگلوبین F را درگلبول ها 
نشان می دهد می توان این دو حالت را از هم افتراق داد. در 
تاالسمی دلتا بتا پخش غیر یکنواخت و در HPFH پخش 

یکنواخت مشاهده می شود.

پخش غیر یکنواخت هموگلوبین F در تاالسمی دلتا بتا

حذف ژن های خوشه بتا
 β° 1- حذف تمام یا قسمتی از ژن بتا منجر به تاالسمی
می گ��ردد. برای مثال یک ح��ذف bp 619 )جفت باز( در 
انتهای '3 ژن بتا ش��ایع ترین آلل در جمعیت آسیایی هندی 
اس��ت. حذف های بزرگ که ناحیه پروموتر ژن بتا را در بر 
می گیرد با افزایش غیرمعمول Hb A2 حتی در سطح 6-9 

درصد در حالت هتروزیگوت مشاهده می گردد.
2- تاالس��می °(δβ) که ب��ا افزایش 5 ت��ا 25 درصدی 
هموگلوبی��ن F در حال��ت هتروزیگ��وت و 100 درصدی 

هموگلوبین F در حالت هموزیگوت همراه است.
3- تاالس��می های حذف��ی )γδβ( و )εγδβ( ک��ه حتی 
در حالت هتروزیگوت با کم خونی ش��دید میکروس��یت و 
هایپوکروم وابس��ته به تزریق خون در نوزادی همراه بوده و 
پس از 3 تا 6 ماه ش��بیه تاالسمی ماینور بتا در بزرگساالن و 

فاقد عالیم بالینی می گردد.
4- س��ندرم HPFH حذفی یا س��ندرم پا بر جایی سنتز 
هموگلوبین F که در حالت هتروزیگوت میزان هموگلوبین 

F بین 3 تا 35٪ متغیر است.
5- حذف قس��متی از ژن های دلتا و بتا و ادغام آن ها در 
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نتیجه تقاطع نابرابر که نتیجه آن س��رعت کند سنتز زنجیره 
دلت��ا بتا بوده و هموگلوبی��ن لپور (α2(δβ)2) نام دارد و در 

گروه سندرم های تاالسمی قرار می گیرد.
ب��ا توجه به جایگاه ادغام چهار ن��وع هموگلوبین لپور به 
نام های هلندیا، بوستون/ واشنگتن، بالتیمور و لیدن شناخته 
ش��ده اس��ت. هموگلوبین لپور در حالت هتروزیگوت 5 تا 
15٪ کل هموگلوبی��ن ب��وده و در جایگاه S روی اس��تات 
س��لولز قرار می گیرد. با روش الکتروفورز IFE قابل افتراق 
ب��وده و در جایگاه ویژه بی��ن هموگلوبین های A و S قرار 

ش��کل گیری هموگلوبین لپور در نتیج��ه تقاطع نابرابر می گیرد.
)Crossing Over( هاپلوتایپ های کروموزوم 11

6- حذف ژنتیکی و ادغام قسمتی از ژن های γβ، هموگلوبین کنیا را تشکیل داده که مانند HPFH عمل می کند.

در جدول فوق الگوی الکتروفورز در حالت های هتروزیگوت و هموزیگوت سندرم های تاالسمی و 
هموگلوبینوپاتی ها و نیز روش های مولکولی در تشخیص آن ها آورده شده است. سندرم های تاالسمی آلفا در دوران 
جنینی و بدو تولد با هموگلوبین بارت و پس از تولد با هموگلوبین اچ همراه می باشند. مقدار هموگلوبین بارت در 
بدو تولد بستگی به تعداد حذف های ژن آلفا دارد. برای مثال در فقدان سه ژن آلفا به 20 تا 40 در صد می رسد. 

هموگلوبین بارت پس از 6 ماهگی ناپدید می شود )2(.
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همراهی هتروزیگوت و هموزیگوت و هتروزیگوت 
دوبل تاالسمی و هموگلوبین E با ژنوتایپ های مختلف 

 تاالسمی آلفا با بیماری های EF Bart disease و 
AE Bart disease همراه بوده که از نظر بالینی 

به صورت هموگلوبین H و یا سندرم های تاالسمی 
اینترمدیا بروز می کند )2(.

گاهی همراهی تاالس��می آلفا با هتروزیگوت E(AE) یا 
هموزیگوتE (EE) و یا °E/ β عالمت دار می ش��ود که 
تحت عناوین بیماری AE Bart و Hb EF Bart از آن یاد 
می ش��ود. بیماری AE bart disease بارت نتیجه وراثت 
هم زمانی ژنوتایپ اچ (α-/--) با هتروزیگوت E است که 
ب��ا Hb A، Hb E(15-13%) و هموگلوبین بارت همراه 

است.

وراثت هموگلوبین های مختلف منجر به عالئم بالینی 
گوناگونی از قبیل کم خونی همولیتیک، آنمی با ایجاد 

اجسام هاینز، پرخونی و سیانوز می گردد

هموگلوبین های ناپایدار
ابتالی پدر یا م��ادر به هموگلوبین ناپایدار موجب انتقال 
آن به فرزندان می شود. تاکنون 300 نوع هموگلوبین ناپایدار 

ش��ناخته شده اس��ت. جهش موجب دناتوره شدن و به هم 
خوردن س��اختمان آلفا هلیکس زنجی��ره گلوبین می گردد. 
برخ��ی جهش ها موجب جدا ش��دن دایمره��ای گلوبین و 
جدا ش��دن س��اختار هیم و ی��ا تولید پاک��ت هیدروفیل در 
اطراف حلقه هی��م می گردد. جهش های ناپایدار بتا بیش��تر 
از آلفا عالیم دار می گردد. گلوبین های دناتوره ش��ده ایجاد 
هاینز ب��ادی و کم خون��ی همولیتیک با ژاندی��س و بزرگی 
طحال و گاهی س��یانوز می کنند. دفع ادراری قهوه ای رنگ 
حاکی از مش��تقات دایپرول در بیماران اس��ت. همراهی ژن 
بتای ناپایدار با تاالس��می °β و +β ایجاد کم خونی شدید 
می کند. هموگلوبین های ناپایدار در حالت هتروزیگوت هم 

عالیم دار هستند. 
برخ��ی از واریانت های ناپایدار β چنان ناپایدار هس��تند 
که به س��رعت از بی��ن رفته و تنها مطالع��ه DNA قادر به 
تشخیص آن ها می باشد. آزمایش های رسوب هموگلوبین در 
ایزوپروپانول 17٪ و تست حرارتی از آزمایش های اسکرین 
ناپایدار هستند. هموگلوبین های  تشخیص هموگلوبین های 
ناپایدار دارای میل ترکیبی کم یا زیاد یا نرمال برای اکسیژن 
هس��تند )5(. جه��ش ناپایدار در یک ژن آلف��ا با تولید 5 تا 
20٪ هموگلوبین ناپایدار همراه است که عالیم بالینی ندارد 
ولی جهش ناپایدار بتا با تولید 20 تا 40 درصد هموگلوبین 

ناپایدار عالیم دار می شود.

مشاهده رسوب هموگلوبین در ایزوپروپانول 17 
درصد از آزمایش های تشخیصی برای هموگلوبین های 

ناپایدار می باشد
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 طراحی داشبورد نوآوری 
برای مدیریت کارآمد آزمایشگاه

چکیده
مقدمه و هدف: آزمایش��گاه های پزشکی نیازمند به کارگیری 
ابزارهای جدید جهت پایش هوش��مند فعالیت ها و شناس��ایی 
چالش ها با توجه به افزایش هزینه ها در بخش بهداشت و درمان 
و فش��ارها برای حذف تکرارها در بیمارستان ها، مراکز درمانی 
و مراکز آموزشی محسوب می شوند. مشکالت آزمایشگاه های 
بالین��ی از جمله مواردی اس��ت که اس��اتید و مدی��ران با آن به 
خصوص در بیمارس��تان های آموزشی روبرو هستند. هدف این 

مقاله طراحی داشبورد هوشمند کارآمدی آزمایشگاه می باشد.
روش تحقیق: این مطالعه ابتدا با بررس��ی متون شاخص های 
کلیدی این بخش جمع آوری شده و سپس با استفاده از دو تکنیک 
دلفی طی 2 مرحله، ش��اخص ها در پانل متخصصان آزمایشگاه 
در بیمارس��تان آموزش��ی منتخب، نهایی و طبقه بندی گردیدند. 
طراحی و ایجاد داشبورد براساس داده های شاخص های تعیین 
 Qlick View شده در بخش آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار

بارگذاری شده و نمایش عملکرد این بخش ارائه گردید.
یافته ها: براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از داشبوردهای 
اطالعات��ی هوش کارآمدی در آزمایش��گاه بیمارس��تان، درآمد 
بیمارس��تان در س��ال 96 نسبت به سال 94 نس��بت به هزینه ها 
بیشتر شده است. همچنین، بیشترین تعداد آزمایش ها مربوط به 

CBC و ادرار بیماران در این 3 سال می باشد.
نتایج: داش��بورد آزمایشگاه با تمرکز بر شاخص های خاص، 

راهنم��ای جامعی برای مدیران این بخش به منظور شناس��ایی 
میزان آزمایش های انجام شده، مدیریت تعداد آزمایش ها، بهبود 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده، بهبود ظرفی��ت آزمایش های انجام 
ش��ده، اختصاص منابع و برنامه ریزی جهت ارتقای این بخش 

می باشد.
کلید واژه ها: داش��بورد، آزمایش��گاه، ش��اخص های کلیدی 

عملکرد، چابکی، آزمایش

مقدمه
در عصر حاضر با تولی��د دانش و فناوری در علوم مختلف 
از جمله علوم پزش��کی با روندی انفجار گونه در حال توسعه 
می باشد و موجب تغییر در روش های آموزش و ارائه خدمات 
پزشکی شده است. یکی از حوزه هایی که نوآوری و فناوری های 
جدید در آن با س��رعت زیادی ارائه می گردد، آزمایش��گاه های 
پزش��کی اس��ت که نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید جهت 
پایش هوشمند فعالیت ها و شناسایی چالش ها با توجه به افزایش 
مش��کالت اقتصادی و افزایش هزینه ها در بخش بهداش��ت و 
درمان و فش��ارها برای کاهش هزینه ها و حذف تکرارها و در 
بیمارستان ها، مراکز درمانی و مراکز آموزشی محسوب می شوند. 
آزمایش��گاه بالینی یک��ی از زیر مجموعه های علوم پزش��کی 
می باشد. در بیمارس��تان، آزمایشگاه های بالینی نقش مهمی در 
کش��ف، تش��خیص و درمان بیماری در بیماران دارند. حدود 
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70٪ تصمیم گیری های تش��خیص و درمان بیماران براس��اس 
نتایج تست های آزمایشگاهی است. بنابراین، آزمایش دقیق و به 
 موقع بر کیفیت درمان بیمار و مدیریت هزینه ها تأثیر می گذارد

 )26 و 1(. آزمایشگاه ها عالوه بر این که نقش مهمی در حوزه 
بهداش��ت و درمان دارن��د، مدیران این بخش ب��ا چالش های 
فراوان��ی از جمله حف��ظ کیفیت خدمات ارائه ش��ده با وجود 
افزایش درآمد روبرو هس��تند. آزمایش��گاه های بیمارستان های 
آموزش��ی در دانشگاه ها و مراکز آموزش��ی نیز همچنین دارای 
مش��کالتی مانند کمبود منابع و افزایش هزینه ها در این بخش 
می باش��ند )2(. تغییر در درخواس��ت های آزمایش��گاهی بین 
گروه های مختلف پزشکی اعم از پزشکان و تکنسین ها می تواند 
در کاهش بهره وری فعالیت های آزمایشگاهی تأثیر داشته باشد 
)4(. پیش��رفت در مدیریت اطالع��ات و نوآوری های فناورانه 
نقش مهمی در ارائه خدمات س��ریع تر به بیماران داش��ته و از 
موارد مؤثر در افزایش اثر بخش��ی آزمایشگاه محسوب شده و 
زیرساخت های مناسبی با افزایش ظرفیت برای آزمایشگاه های 
بالین��ی ب��ه وج��ود م��ی آورد )29 و 28 و 15 و 3(. همچنین، 
نوآوری می تواند در تغییر مدیریت بخش آزمایشگاه تأثیر داشته 
باشد )11(. نوآوری به عنوان تغییر دانش در ارائه خدمت جدید 
تعریف می ش��ود )30 و 13(. نوآوری در واحدهای سازمانی و 
تحقیقاتی نیازمند س��رمایه گذاری و سیستم های مناسب برای 
مدیریت بهره وری و تصمیم گیری هوش��مند هزینه ها، زمان و 
نیروی انس��انی می باشد )31(. مدیریت بهره وری که با مفهوم 
ارتقای کارایی و اثربخشی همراه است، روش های گسترده ای 
را در اس��تفاده از خدمات درمانی در بر می گیرد )17(. یکی از 
این سیستم ها، هوش تجاری می باشد که در برگیرنده تکنولوژی 
جمع آوری، یکپارچه سازی و تحلیل داده ها و نمایش آن ها به 
ص��ورت گرافیکی بوده و تصمیم گی��ری برای مدیران را حتی 
در بیمارس��تان ها و مراکز بهداش��تی و درمانی را نیز تس��هیل 
می کند )24 و 23 و 12 و 7(. هوش کسب و کار بالینی ابزاری 
است که به بیمارس��تان ها در جهت افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه های عملیاتی و بهینه سازی هزینه ها کمک می کند )27(. 
این سیس��تم از داشبوردها برای نمایش داده ها استفاده می کنند 
)7(. اس��تفاده از داشبوردهای بیمارستانی در حوزه بهداشت و 
درمان رو به افزایش می باشد که در بخش های مختلف درمانی 
مانن��د داروخان��ه )20(، رادیول��وژی )22( و اورژان��س مورد 

اس��تفاده است )22 و 19(. تحقیقات نش��ان داده اند که استفاده 
از داش��بوردهای بیمارستانی روشی مفید و مؤثر در فرآیندهای 
مراقبتی، نتایج درمانی و توزیع اطالعات درمانی می باشد )16 و 
14 و 5(. داشبوردهای بیمارستانی با نمایش تصاویر گرافیکی 
از طریق داش��بوردهای مدیریتی تعامل بیشتری بین اطالعات 
برقرار کرده و از طریق شبکه بیمارستانی قابل دسترسی هستند 
که کاربر می تواند سطح دسترسی خود را انتخاب کند )9 و 8(. 
عالوه بر این، پایش عملکردها، تعیین خطاهای پزشکی و بهینه 
سازی درمان از طریق داشبوردهای بیمارستانی قابل انجام است 

)32 و 21 و 20 و 10(.
داشبوردها از طریق شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( به 
مدیران در کنترل فعالیت ها و عملکردهای آزمایشگاه های بالینی 
کمک می کنند. KPI ها ش��اخص هایی هستند که سازمان ها از 
آن ه��ا برای پیگیری اهداف اس��تراتژیک بهره گرفته و همچنین 
براس��اس داده ه��ا، برنامه ریزی و اص��الح برنامه ها را حتی در 
آزمایش��گاه های بالینی تس��هیل می کنند )33 و 21 و 19 و 18( 
طراحی داش��بوردها ب��ا تعریف اهداف و تعیین ش��اخص های 
کلیدی عملکرد در بخش آزمایش��گاه آغاز می گردد. در مرحله 
بعد ارتباط س��طح پایین تر بین شاخص ها تعیین و جمع آوری 
داده ها، بارگذاری آن ها در نرم افزار داش��بورد و طراحی نهایی 
ش��کل های گرافیکی داش��بورد انجام می گردد. در این تحقیق، 
طراحی مدل برای توسعه داشبوردهای بخش آزمایشگاه بالینی 
ب��ه منظور ارتقای بهره وری، عملکرد و کیفیت خدمات در این 
بخش تحقق یافته اس��ت. به عالوه، نمونه داشبوردهای طراحی 
ش��ده براس��اس داده های استخراج ش��ده از بیمارستان منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

روش
مطالعه حاضر بخشی از فعالیت های تحقیقاتی است که از سال 
2012 با هدف طراحی داشبورد نوآوری برای مدیریت کارآمد 
آزمایش��گاه در قالب پروژه مدل نوآوری HAKIM است که 
توس��ط ستاد نوآوری دانش��گاه علوم پزشکی تهران انجام شده 
است. این پروژه در آزمایشگاه های بالینی یکی از بیمارستان های 
آموزش��ی دانشگاه علوم پزش��کی تهران که 350 تخت خوابی 
است، بین سال های 2012 تا 2017 انجام شد و این بخش شامل 
واحدهای پاتولوژی، میکروبیولوژی، سرم شناس��ی و ... اس��ت. 



46
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1396- شماره 38

این تحقیق طی چندین مرحله انجام شده است:
مرحله 1: در این مرحله ابتدا با بررس��ی مقاالت و مطالعات 
انج��ام ش��ده در ح��وزه آم��وزش و خدمات آزمایش��گاهی و 
بررس��ی انواع ابزارهای جدید و همچنی��ن، مطالعه دیگری که 
در خصوص نقشه ش��اخص های مدیریت آزمایشگاه هوشمند 
در داش��بورد هوشمند در س��ال 2015 انجام شد، شاخص های 
کلیدی عملکرد )KPI( جهت طراحی مدل پایش هوش��مند و 
فعالیت در آزمایشگاه پزشکی و تطبیق آن با مدل های هوشمند 
توس��عه نوآوری تهیه ش��د. زیرا مهم ترین مرحل��ه در طراحی 
داشبوردهای هوش��مند، تعیین ش��اخص های کلیدی است که 
داش��بوردها براساس آن ها نمایش داده می شوند )KPI .)34 ها 
ش��امل اهداف استراتژیک بوده و عملکرد را مورد سنجش قرار 
می دهند و همچنین ابزاری ب��رای پایش و ارزیابی فعالیت های 

بالینی، مدیریتی و کیفیت می باشد )36 و 35(.
مرحل��ه 2: ب��ه منظ��ور تعیی��ن ش��اخص های نهایی بخش 
آزمایش��گاه بالینی، از روش دلفی اس��تفاده ش��د. روش دلفی 
روشی اس��ت که به منظور ایجاد یک مناظره صحیح و مستقل 
از ش��خصیت افراد طراحی ش��ده اس��ت. این روش به منظور 
برطرف نمودن مش��کالت موجود در جلس��ات بحث گروهی 
و جهت برقراری ی��ک تعامل صحیح بین نظرات واقعی افراد، 
ابداع گردیده اس��ت. روش دلفی از طریق ارسال پرسشنامه به 
جم��ع آوری نظرات کارشناس��ان و متخصص��ان می پردازد. به 
گون��ه ای که این پرس��ش نامه در دفعات مختلف، ارس��ال و 
جمع آوری می گردد )38 و 37(. بر این اساس، دو مرحله دلفی 
با حض��ور 10 نفر از متخصصین و کارشناس��ان این حوزه در 
پانل تخصصی مورد بحث قرار گرفته و ش��اخص های کلیدی 

عملکرد در این بخش تعیین گردید.
مرحله 3: براساس KPI انتخابی و اطالعات به دست آمده از 
سیستم های اطالعاتی بیمارستان در بخش آزمایشگاه، داشبوردها 
طراح��ی گردید. در این مرحله از نرم افزار Qlick view بهره 
گرفته ش��د. در این مرحله سطوح مختلف عملکرد با رنگ های 
مختلف مشخص می گردد. به عنوان مثال رنگ سبز برای منطقه 
عملکرد مناس��ب، رنگ زرد در منطقه عملکرد هش��دار و رنگ 
س��بز در منطقه عملکردی دارای مشکل در نظر گرفته می شود 
)39 و 35(. داش��بوردها براساس نوع استفاده و سطح دسترسی 
کاربران می توانند تعریف ش��وند و یا استفاده به صورت ماهیانه 

یا هفتگی باشد. در پایان، براساس نتایج به دست آمده، داشبورد 
نوآوری برای بخش آزمایش��گاه بالینی طراحی و ایجاد شد که 
در حال حاضر نیز به بهره وری و مدیریت کارآمدتر این بخش 

کمک شایانی می کند.
طراحی داش��بورد هوشمند نوآوری آزمایشگاه در بیمارستان 
آموزشی با نمایش اطالعات بیمارستان در قالب داشبورد نسبت 
ب��ه طراحی راه حل ه��ای خالق نوآورانه حت��ی مدیریت تغییر 
و ارتقای س��طح آموزش و ارائه خدمات آزمایش��گاهی کمک 

می کند.

نتایج
ش��اخص های تعیی��ن ش��ده در مرحل��ه 2 در دو الیه تعیین 
 HIS ش��دند )جدول 1(. داده های جمع آوری شده از سیستم
بیمارس��تان به نرم افزار داش��بورد انتقال می یابند. در سیس��تم 
داشبورد، شاخص ها و فرمول ها تعریف شده و الیه های مناسب 
در هر صفحه براس��اس ش��اخص ها تعیین شده و داشبوردهای 
مربوط به هوش کارآمدی در بیمارستان ارائه می گردد. شکل 1 
الیه اول از داش��بورد را نشان می دهد که نمایانگر عملکرد کلی 
آزمایشگاه و بخش پاتولوژی، عملکرد آزمایشگاه و پاتولوژی، 
تع��داد آزمایش های درخواس��ت ش��ده، هزینه ه��ای مربوط به 
آزمایش ها و هزینه های مربوط به پرس��نل طی 3 س��ال از سال 

1396- 1394 می باشد.

جدول KPI :1 ها در الیه اول و دوم داشبورد
 شاخص های عمومی

 )KPIها در الیه اول(
KPI ها در الیه دوم

 عملکرد کلی آزمایشگاه 
و بخش پاتولوژی

هزینه ها به ازای هر تست

درآمد به ازای هر تستعملکرد آزمایشگاه

عملکرد پاتولوژی
 تعداد درخواست ها 

برای هر تست

تعداد آزمایش های درخواست شده

هزینه های مربوط به آزمایش ها

هزینه های مربوط به پرسنل
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شکل 1: نمای کلی داشبورد کارآمدی بخش آزمایشگاه
داش��بوردهای ارائه ش��ده در شکل های )5 و 4 و 3 و 2( عملکرد آزمایشگاه و تیم بالینی بر محور بیمار را در 3 سال 1394، 1395 

و 1396 نشان می دهند.

شکل 2: عملکرد آزمایشگاه و تیم بالینی بر محور بیمار 1
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شکل 3: عملکرد آزمایشگاه و تیم بالینی بر محور بیمار 2

شکل 4: عملکرد آزمایشگاه و تیم بالینی بر محور بیمار 3
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شکل 5: عملکرد آزمایشگاه و تیم بالینی بر محور بیمار 4

براساس اطالعات به دس��ت آمده از داشبوردهای اطالعاتی 
هوش کارآمدی در آزمایش��گاه بیمارستان، درآمد بیمارستان در 
س��ال 96 نسبت به سال 94 نسبت به هزینه ها بیشتر شده است. 
همچنین، بیش��ترین تعداد آزمایش ه��ا مربوط به CBC و ادرار 

بیماران در این 3 سال می باشد.

بحث
براس��اس نتایج به دس��ت آمده از مطالب ف��وق، نتیجه گیری 
می شود مدیریت آزمایشگاه با چالش های فراوانی از جمله تعداد 
بیش از حد آزمایش های CBC و ادرار روبرو است که هزینه های 
بسیاری را برای بیمارستان و بخش آزمایشگاه در برداشته است. 
دسترس��ی به نتایج سریع تست ها پزش��کان را بیشتر تشویق به 
انجام تس��ت ها برای ارزیابی درمان بیماران می کند. بهره وری در 
آزمایشگاه ها کاهش تعداد آزمایش های غیر ضروری و در نتیجه 
کاهش هزینه های مرتبط با آن در ارتباط است که می تواند کاهش 
منابع را نیز برای بیمارس��تان و بخش آزمایشگاه به همراه داشته 
باش��د )4 و 3(. امروزه آزمایشگاه های بالینی آزمایش های زیادی 
را در بیمارستان انجام می دهد. بنابراین نیاز به شاخص هایی برای 
بهره وری آزمایش ها دارند. یکی از بحث های استفاده بیش از حد 

از آزمایش ها، ش��مارش خون کامل )CBC( اس��ت. اگر چه در 
برخی موارد تعداد این آزمایش ها به عنوان بخشی از فعالیت های 
پزش��کی مورد نیاز هس��تند )4(. برخ��ی از آزمایش ها می توانند 
چندین بار درخواس��ت داده ش��وند؛ زیرا تغیی��رات در این نوع 
آزمایش ها می تواند سریع رخ بدهد و نتایج آن ها بر درمان سریع 
 ،WBC، HB ،پزشکی تأثیر گذار اس��ت. مانند تعداد پالکت ها
گلوک��ز و ... )3(. همان طور که نتایج برخی از مطالعات نش��ان 
داده اس��ت، حدود 42,8٪ از آزمایش های درخواس��ت شده غیر 
 Subjective ًضروری هستند. معیار فراوانی آزمایش ها معموال
هستند که در بیشتر موارد براساس ضوابط قراردادی مانند روزانه، 
هفتگی و یا در موارد خاصی انجام می شود ولی براساس راهنمای 
عمومی آزمایش ها نباید بدون برنامه استفاده از آن ها درخواست 
داده ش��وند. زیرا انجام آزمایش ها در هزینه بخش آزمایش��گاه و 
بیمارستان تأثیر گذار است )4(. در گذشته آزمایشگاه ها به منظور 
افزایش درآمد، تش��ویق به انجام آزمایش های بیشتر می شدند اما 
در دهه های اخیر با افزایش هزینه های بیمارس��تان، آزمایشگاه ها 
تنها ملزم به انجام آزمایش های ضروری شده اند. از جمله اهداف 
برنامه های بهره وری آزمایش��گاه که به دنب��ال صرفه جویی در 
هزینه های آزمایشگاه است، جلوگیری از تعداد اشتباه آزمایش ها 
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در زمان های نامناس��ب و در بیمار نادرست می باشد. با این حال، 
الگوی تعداد آزمایش ها به ازای بیمار بستری و سرپایی می تواند 
در هر بیمارس��تان متفاوت باش��د و با دیگر بیمارستان ها مقایسه 

گردد )17(.
کاهش تعداد این آزمایش ها در مواردی که مورد نیاز نبوده و 
بیش از تعداد معمول آن در بیماران بستری می باشد، مورد بحث 
و توجه زیادی را می طلبد که باید به آن پرداخته شود. بهره گیری 
از سیستم های جدید که شامل پیشرفت های تکنولوژی می باشد، 
می تواند نمایش��ی از عملکرد آزمایشگاه در بیمارستان و تعداد 

آزمایش ها ارائه کند.

نتیجه گیری
بررسی داشبورد عملکرد آزمایشگاه نشان دهنده این موضوع 
 CBC مهم اس��ت که 80٪ آزمایش های انجام ش��ده مربوط به
و ادرار می باش��د. لذا در داشبورد نوآوری آزمایشگاه اطالعات 
مرتب��ط با این آزمایش ها به ص��ورت حرکت در عمق داده ها و 
دسترس��ی به جزییات از س��طوح باال به پایین طراحی ش��د تا 
امکان تحلیل بهتر و آسان تر از طریق بررسی نماهای گرافیکی 
ش��اخص های عملکرد آزمایش��گاه و تیم بالینی بر محور بیمار 

فراهم ش��ود. بر این اساس و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده 
در تی��م پروژه در خصوص کاه��ش آزمایش های غیر ضرور و 
تکراری برای بیم��اران، کمیته نوآوری ب��رای تدوین راهنمای 
بالینی جهت ثبت دس��تور آزمایش برای بیماران بستری تشکیل 
و مقرر ش��د امکان دسترس��ی به تاریخچه آزمایش ها در هنگام 

ثبت دستور صدور آزمایش برای گروه بالینی فراهم شود.
اس��تفاده از داش��بورد آزمایش��گاه با هدف مدیریت بهتر این 
بخش طراحی ش��ده است که با تمرکز بر شاخص های خاص، 
راهنم��ای جامعی برای مدیران این بخش به منظور شناس��ایی 
میزان آزمایش های انجام شده، مدیریت تعداد آزمایش ها، بهبود 
کیفیت خدمات ارائه ش��ده، بهبود ظرفی��ت آزمایش های انجام 
ش��ده، اختصاص منابع و برنامه ریزی جهت ارتقای این بخش 
می باش��د. می توان نتیجه گیری کرد که ایجاد و توسعه داشبورد 
آزمایشگاه در راستای دستیابی به کیفیت بهتر عملکرد، مدیریت 
آزمایش��گاه و فناوری اطالعات امری مهم و کلیدی محس��وب 

می شود.
محدودیت های پژوهش

از جمله محدودیت های پژوهش می توان به کمبود داده های 
مورد نیاز برای محاسبه شاخص های دیگر اشاره نمود.
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 بیماری های ناخن 
پارونیشیای حاد و مزمن و برخی از اختالالت ارثی ناخن

خالصه
اونیکومادزیس وضعیتی اس��ت که در آن ناخن ها از انتهای 
پروکسیمال ش��روع به افتادن می کنند. انواع کامل یا پریودیک 
آن ممکن اس��ت ایدیوپاتیک باش��د. گاهی اوقات پارونیشیای 
باکتری��ال یا قارچی نیز موجب این حالت می ش��وند. عوارض 
جانب��ی برخی داروها مانند داروه��ای ضد صرع، بیماری هایی 
مثل کاواس��اکی، برخ��ی بیماری های سیس��تمیک، یا ترومای 
فیزیکی نیز می توانند به دلیل متوقف کردن عملکرد ماتریکس 
باع��ث بروز این حالت ش��وند. همچنین مش��کالت مربوط به 
سیس��تم ایمنی و صدمه ب��ه عروق خونی نی��ز عملکرد نرمال 
ماتریک��س ناخ��ن را متوقف می کند. ناخن��ک نیز یک عارضه 
پیش��رونده اس��ت که معموالً در یک ناخن ش��روع و به سایر 
ناخن ها کشیده می شود. کوتیکول ظاهراً به سمت جلو در روی 
صفحه ناخن رش��د نموده و ش��کافی در ناخ��ن پدید می آورد 
ب��ه طوری که ناخ��ن را به دو بخش تقس��یم می کن��د که این 
دو تدریجًا با پهن ش��دن ناخنک کوچک تر می ش��وند. ناخن 
فرورفته در گوش��ت یا اونیکوکریپتوزیس بیشتر در ناخن های 
پا مش���اهده می گردد و علت آن کوتاه کردن نامناسب ناخن ها 
و اس��تفاده از کفش های تنگ می باشد که باعث می گردد گوشه 
ناخن به درون گوشت فرو رود. این حالت در اثر رشد و نفوذ 
ناخ��ن به گوش��ت و بافت نرم زیرین آن ایجاد می ش��ود و در 
شس��ت پا بیشتر دیده می ش��ود. کفش تنگ و اصالح نامناسب 
ناخن از علل آن هس��تند. این وضعیت دردناک است و احتمال 
عفونت در آن باال است. اونیشیا التهاب چین های اطراف ناخن 

اس��ت که می تواند با تش��کیل چرک نیز همراه باشد. پارونیشیا 
عفونت باکتریال و یا قارچی پوس��ت اطراف ناخن های دست 
یا پا می باش��د و ممکن اس��ت به صورت حاد ی��ا مزمن بروز 
نماید. پارونیش��یای حاد معموالً توسط باکتری ها و نوع مزمن 
آن غالبًا توس��ط قارچ های مخمری ایجاد می شود. پارونیشیای 
حاد توس��ط آنتی بیوتیک و نوع مزمن قارچی به وسیله عوامل 
ضد قارچی درمان می ش��وند. شستن مکرر دست ها و ضربه از 

عوامل خطر ساز برای ابتال به این بیماری می باشد.
کلمات کلیدی: پارونیش��یا، اونیشیا، اونیکوکریپتوزیس، 

دیستروفی ناخن، ناخنک، اونیکومدزیس، اونیکوز

 مقدمه
هدف از ارائه این مطالب که به صورت پی در پی در مجله 
آزمایشگاه و تش��خیص درج می گردند آشنایی با بیماری ها 
و اخت��الالت ناخ��ن در افت��راق با عفونت ه��ای قارچی و 
روش های تش��خیص صحیح آزمایشگاهی آن است. در این 
شماره برخی دیگر از اختالالت ناخن و به دنبال آن تعدادی 
از دیستروفی های ارثی ناخن مورد بررسی قرار می گیرند.

onychomadesis افتادن ناخن های پا یا
وضعیتی اس��ت که در آن ناخن ها از انتهای پروکس��یمال 
ش��روع به افتادن می کنند. انواع کامل یا پریودیک آن ممکن 
اس��ت ایدیوپاتیک باش��د. عفونت های قارچی ک��ه عمدتًا 
توس��ط تریکوفیتون ها )تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون 
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تونس��ورنس( ایجاد می شوند ماتریکس ناخن را تحت تأثیر 
قرار می دهند، همچنین گاهی اوقات پارونیش��یای باکتریال 
ی��ا قارچی نیز موجب این حالت می ش��ود. عوارض جانبی 
برخی داروها مانند داروه��ای ضد صرع، بیماری هایی مثل 
کاواساکی، برخی بیماری های سیستمیک، یا ترومای فیزیکی 
نیز می توانند به دلیل متوقف کردن عملکرد ماتریکس باعث 
بروز این حالت ش��وند. مشکالت مربوط به سیستم ایمنی، 
صدمه به عروق خون��ی نیز عملکرد نرمال ماتریکس ناخن 
را متوق��ف می کند. کاهش س��طح اس��تروژن در زنان علت 
دیگری اس��ت و به این دلیل اس��ت که زنان مسن تر نسبت 
به این اختالل مس��تعد تر می باشند. حتی آزار کاماًل خفیف 
نظیر باق��ی ماندن پا در داخل کفش به مدت چند س��اعت 
ممکن است منجر به تشکیل هماتوم زیر ناخنی گردد و این 
امر ممکن است به افتادن ناخن در طی چند هفته بعد منجر 
ش��ود، البته گاهی توس��ط ناخن جدید جایگزین می شود. 
ناخن های شست پا ممکن است به طور دوره ای در برخی 
اش��خاص، نظیر فوتبالیس��ت ها بیافتد که علت آن آزارهای 
خفی��ف تکراری حت��ی در نبود یک هماتوم اس��ت. گاهی 
خصوصیات تش��ریحی نظیر یک شست پای خیلی بلند در 
ایج��اد آن کمک می نماید. موارد فراوانی از هماتوم های زیر 
ناخنی یک یا هر دو ناخن شست پا با یا بدون افتادن واقعی 
ناخن ن��زد بیمارانی که کفش های Platform می پوش��ند 
مشاهده شده اس��ت. کفش Platform بسیار سفت است 
و هن��گام راه رفتن باعث تروم��ای خفیف و مکرر به ناخن 
می گردد، البته کفش Platform نوع جلو باز مانع پیدایش 
ای��ن تغییر خواهد ش��د. پدیکور، مانیکور، اس��تخر رفتن و 
اخت��الالت نورولوژیک خاص نی��ز می توانند موجب بروز 
این اختالل ش��وند. هر چند که افتادن ناخن در بزرگساالن 
بیش��تر دیده می ش��ود اما بچه ه��ا نیز از این حالت مس��تثنا 
 نیس��تند. یک علت مهم در بچه ها بیماری دهان و پا اس��ت 
)foot and mouth disease( که یک بیماری ویروسی 
اس��ت که با تب و ظهور جوش و تاول بر روی دست و پا 
و دهان و گاهی در کپل ها و کش��اله ران مش��خص می شود 
و در اث��ر مواجه��ه با ویروس به تدریج در طول 3 یا 4 روز 
بیماری ش��دیدتر ش��ده و عفونت از بخش ه��ای فوقانی به 
س��مت تحتانی و به س��وی ناخن های انگشت پا سیر کرده 

و موج��ب افتادن یا از هم گس��یختگی ناخن می ش��وند که 
یک پروس��ه طوالنی دارد، البته عارضه بی ضرری اس��ت و 

ناخن ها مجدداً رشد خواهند کرد.

تصویر شماره 1: افتادن ناخن های شست دست از 
قسمت پروگسیمال

 

تصویر شماره 2: افتادن ناخن از قسمت پروگسیمال

تصویر شماره 3: افتادن ناخن از قسمت پروگسیمال

تصویر شماره 4: افتادن ناخن از قسمت پروگسیمال
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)periodic shedding( افتادن دوره ای
ی��ک ناهنجاری تکاملی نادر اس��ت که به صورت صفت 
غالب اتوزومی به ارث می رس��د. ی��ک یا چند ناخن مکرراً 
می افتند و توس��ط ناخن جدید جایگزین می ش��وند. ناخن 
جدید ممکن است ناقص باشد و این منجر به بد شکلی های 
قابل مالحظه ای می گردد. ناخن ها در انگش��تان مختلف به 
طور مس��تقل می افتند به طوری ک��ه به ندرت بیش از یک 
ناخن در یک زمان افتاده است. این مورد مادر زادی حقیقی 
می بایستی از افتادن ناشی از سایر علل و به ویژه از ترومای 
حاصل از کفش های نامناس��ب تمیز داده ش��ود. یک مورد 
 Sanford و Frank بس��یار نادر از افتادن ناخن توس��ط
توصیف شده است که در آن کل اپیدرم از جمله تمام ناخن 
هر سال در یک روز می افتاد و این مسئله به مدت 45 سال 

در بیمار ادامه داشت.

بلند نشدن ناخن های پا
گاه بیماران ش��کایت می کنند که برخی از ناخن های پای 
آن ها رش��د نمی کند و بدیهی اس��ت که به خاطر س��ائیدن 

مداوم توسط کفش، ناخن ها بلند نمی گردند.

)Pterygium Formation( تشکیل ناخنک
یک عارضه پیش��رونده اس��ت که معم��والً در یک ناخن 
شروع و به سایر ناخن ها کشیده می شود. کوتیکول ظاهراً به 
س��مت جلو در روی صفحه ناخن رشد نموده و شکافی در 
ناخن پدید آمده به طوری که ناخن را به دو بخش تقس��یم 
می کند که این دو تدریجًا با پهن ش��دن ناخنک کوچک تر 
می ش��وند. ناخنک ممکن اس��ت امتداد یافته تا آن که کاماًل 
ناخ��ن را از بی��ن ببرد یا آن که بقای��ای کوچکی از آن باقی 
بماند. از نظر بافت شناسی ناخنک می تواند نتیجه یکی شدن 
اپیدرم چین ناخنی خلفی با بس��تر ناخن از جمله ماتریکس 
باشد. به عنوان نتیجه اختالل جریان خون محیطی و نیز در 
لیکن پالن ش��دید دیده می شود. به هر حال در موارد کمی 
هیچ علتی پیدا نمی ش��ود. از جمل��ه این موارد ناخنک هایی 
اس��ت که در آتروفی ایدیوپاتیک ناخن مشاهده می گردند. 
ناخنک خلفی کوتاه ش��دن تدریجی کلدوس��اک زیر ناخن 
پروگسیمال همراه با نازک شدن ناخن و به تدریج چسبیدن 

چین ناخنی پروگس��یمال به ماتریکس و بستر ناخن است. 
چنانچه بس��تر ماتریکس به طور کامل درگیر شود، ناخن از 
بی��ن می رود. ناخنک مش��خصه منحصر به ف��رد لیکن پالن 
و با ش��یوع کمتر ایس��کمی عروق محیطی اس��ت. ناخنک 
ش��کمی یا pterygium inversum گس��ترش دیستال 
بافت هیپونیش��یا است. این حالت در اسکلرودرمی بافنومن 
رینود، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و causalgia )درد 
سوزش��ی ناشی از صدمات اعصاب محیطی( دیده می شود. 

تروما را هم باید به عنوان علل آن در نظر گرفت.

تصویر شماره 5: پترجیوم ناخنی دورسال

تصویر شماره 6: پترجیوم وسیع ناخن

تصویر شماره 7: پترجیوم در لیکن پالن ناخن
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)Ingrown Nail( فرورفتن ناخن در گوشت
 unguis incarnates اصطالح پزشکی معادل این حالت
و یا onychocryptosis اس��ت، این مش��کل بیش��تر در 
ناخن ه��ای پا مش���اهده می گردد و عل��ت آن کوتاه کردن 
نامناس��ب ناخن ها و اس��تفاده از کفش های تنگ می باش��د 
که باعث می گردد گوش��ه ناخن به درون گوشت فرو رود. 
ای��ن حالت در اثر رش��د و نفوذ ناخن به گوش��ت و بافت 
نرم زیرین آن ایجاد می ش��ود، که در شس��ت پا بیشتر دیده 
می ش��ود. کفش تنگ و اصالح نامناس��ب ناخن از علل آن 
هس��تند. این وضعیت دردناک اس��ت و احتمال عفونت در 
آن باال اس��ت. در این بیماری کناره ناخن در نسج نرم چین 
جانب��ی )lateral( ناخن فرورفته منجر به درد و عفونت و 
سرانجام ایجاد نس��ج گرانوالسیون می گردد. زمینه فردی و 
ارثی، عدم تناسب بین صفحه و بستر ناخن یا افزایش تحدب 
صفحه ناخن، چرخش انگش��ت شست پا به سمت داخل، 
تعریق، گرفتن ناخن ها به ش��کل محدب، چین های ناخنی 
برجس��ته و پوشیدن کفش های پاش��نه بلند عوامل مختلفی 
هس��تند که در ایجاد آن دخالت دارند. ضعف سیستم ایمنی 
و دیاب��ت نیز می توانند موج��ب پیدایش این حالت گردند، 
همچنی��ن در برخی موارد به عل��ت عفونت های باکتریال و 
یا قارچی ناخن که منجر به رش��د آبنرمال ناخن می ش��وند 
این اختالل دیده می شود. در این مورد استفاده از کفش های 
پهن و گرفتن ناخن ها به ش��کل صاف و بدون انحنا توصیه 
می ش��ود، عفونت نیز باید درمان ش��ود. نسج گرانوالسیون 
برداش��ته شده، در موارد س��رکش و مقاوم کشیدن ناخن یا 
برداشتن قسمتی از ناخن و انهدام ماتریکس توصیه می شود. 
فرو رفتن ناخن به درون گوش��ت و پوس��ت اطراف بسیار 
درد آور و آزار دهنده اس��ت. آسیب هایی مانند قرار گرفتن 
ناخن زیر اجس��ام س��نگین می تواند با ایجاد فشار بر روی 
آن، موجب فرورفتن ناخن در گوشت شود. در این حالت، 
ی��ک بریدگی بین کنار ناخن و پوس��ت به وجود می آید که 
می تواند عفونی و تحریک پذیر ش��ود. کوتاه کردن ناخن ها 
به صورت نامناس��ب نیز می تواند ناخ��ن فرو رفته را ایجاد 
نمای��د. بس��یاری از موارد مرب��وط به این ن��وع اختالل در 
نوجوانان مش��اهده می ش��وند. به نظر می رسد که نوجوانان 
که وارد یک دوره رش��د سریع ش��ده اند، ناخن هایشان نیز 

سریع تر رش��د کرده و گاهی باعث ایجاد ناخن در پوست 
فرو رفته می ش��ود.  دالیل فرو رفتن ناخن های پا در گوشت 
انگشتان عبارت است از فشار جانبی ناشی از کفش هایی که 
اندازه آن ها متناسب با اندازه پا نیست، کوتاه کردن نامناسب 
یا بیش از حد قس��مت های طرفی صفحه ناخن، یا تروما از 
عوامل دیگر آن هس��تند. این حالت اکثراً در شس��ت پا رخ 
می دهد و اولین نش��انه های آن درد و تورم است. ناخن در 
چی��ن ناخنی طرفی نفوذ می کند و وارد درم می ش��ود و در 
آنجا مانند یک جسم خارجی عمل می کند. بتدریج که بافت 
گرانوالسیون در امتداد مسیر نفوذ ناخن رشد می کند، ناحیه 

نفوذ چرکی و ادم دار می شود.

تصویر شماره 8: فرورفتن ناخن در گوشت به علت 
استفاده از کفش های خیلی تنگ

تصویر شماره 9: شروع حالت فرو رفتن گوشه ناخن 
در پوست
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تصویر شماره 10: التهاب و عفونت در ناحیه مبتال

تصویر شماره 11: ناخنک عفونی شده

تصویر شماره 12: ناخنک عفونی شده

پیشگیری از فرو رفتن ناخن در گوشت
باید سعی ش��ود که ناخن ها به طور مناسبی کوتاه شوند، 
توصیه می ش��ود ک��ه این کار به صورت یک خط مس��تقیم 
انج��ام گیرد ول��ی اگر ترجیح داده می ش��ود که ناخن ها در 
گوشه ها شکل منحنی داشته باشند، باید گوشه های ناخن در 
فواصل زمانی نزدیک به هم کوتاه ش��وند تا ناخن به درون 
پوس��ت رش��د نکند. باید مراقب بود که پوست های ضخیم 
که در گوشه های ناخن رشد کرده اند جدا نشود، بلکه آن ها 
را کوتاه نمایند. اگر در هنگام آراس��تن ناخن ها، بریدگی در 
کنار ناخ��ن به وجود آمد، ضد عفونی کردن آن ناحیه حائز 
اهمیت اس��ت. با اس��تعمال یک پماد آنتی بیوتیک روی آن 
کمک شود محل ضایعه مرطوب بماند و به آن شانس بهبود 
دهد و در صورت عفونی شدن مراجعه به متخصص پوست 

ضرورت دارد. 

Paronychia پارونیشیا
پارونیش��یا به معنی التهاب چین های ناخن می باش��د که 
ممکن است به صورت حاد یا مزمن بروز کند. این بیماری 
در اث��ر ورود میکرو ارگانیس��م ها به بافت نرم اطراف ناخن 
پدید می آید. پوس��تی که قس��مت قاعده و طرفین ناخن را 
می پوش��اند نقش محافظتی در برابر نفوذ باکتری ها، قارچ ها 
و س��ایر اجرام بیماری زا دارد. هر عاملی که به این پوست 
آس��یب بزند از قبیل ضربه ها، جویدن ناخن و یا برداش��تن 
کوتیک��ول می تواند منجر ب��ه نفوذ باکتری ها ی��ا قارچ ها و 
ایج��اد عفون��ت در بافت آن محل ش��ود. در صورت بروز 
عفونت، قرم��زی، درد، تورم و گرم��ا در بافت دور ناخنی 
دیده می ش��ود. عفونت های کن��ار ناخن به وس��یله عوامل 
میکروبی متعدد ایجاد می ش��وند. افراد شاغل در آشپزخانه، 
باغبان ها و کش��اورزان و نوازندگان پیانو مستعد ابتال به این 
حالت هس��تند. این حالت به ش��کل ح��اد در قصاب ها نیز 
دیده می شود. مانیکور شدید و عقب راندن کوتیکول ناخن 
و نظافت کنار ناخن با وس��ایل آلوده، ممکن اس��ت باعث 
عفونت حاد یا مزمن انس��اج کنار ناخن شوند. فرم حاد آن 
اغل��ب در اثر عفونت اس��تافیلوکوکی اس��ت و خراش های 
جزیی نسج اطراف ناخن ممکن است زمینه را مستعد کند. 
فرم مزمن آن بیش��تر در کسانی که دست هایشان اکثر اوقات 
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مرطوب اس��ت و از جمله در بانوان شایع تر است. عفونت 
کاندی��دا آلبیکنس نیز در ایجاد آن نقش دارد. این فرم منجر 
ب��ه از بین رفتن کوتیکول می ش��ود. در ف��رم حاد، درمان با 
آنت��ی بیوتیک و گاه اقدامات جراح��ی ضرورت دارد و در 
ف��رم مزمن از بین بردن زمینه مس��تعد کنن��ده و درمان های 
ضد قارچ و آنتی بیوتی��ک موضعی و گاه اقدامات جراحی 

ضرورت می یابد.

پارونیشیای حاد
 پارونیش��یای ح��اد ممکن اس��ت به علت س��ابقه ضربه 
ی��ا تروم��ای مرتبط با ش��غل و ی��ا در اثر زی��اده روی در 
مانیک��ور کردن ناخن پدی��د آید. اس��تافیلوکوک اورئوس، 
گونه های اس��ترپتوکوک گروه A و سودوموناس آئروژینوزا 
ارگانیسم های باکتریال شایع مسبب هستند. معموالً چین های 
خلف��ی یا طرفی ناخ��ن گرفتار می ش��وند. هنگامی که یک 
 )periungual( عفون��ت حاد اولیه در ناحیه اطراف ناخن
واقع ش��د، این ناحیه مستعد پارونیشیای مزمن می شود مگر 
آن که قباًل فاکتورهای مس��تعد کننده حذف یا برطرف شده 

باشند.

تصویر شماره 13: پارونیشیای حاد

تصویر شماره 14: پارونیشیای حاد

مشخصات و عالئم پارونیشیای حاد
عفونت باکتریایی چین های ناخنی پروگس��یمال و طرفی 

سبب شروع سریع درد و تورم می شود.
تروم��ا و دس��تکاری علت این ضایعه اس��ت و یا ممکن 

است خود به خود رخ دهد.
در زیر کوتیکول یا در قسمت های عمقی تر در چین های 

ناخنی طرفی، چرک جمع می شود.

پارونیشیای حاد استافیلوکوکی
عفونت اس��تافیلوکوکی معموالً چین های جانبی یا خلفی 
ناخ��ن را درگیر می کند. در اتیولوژی آن تروما اهمیت دارد 
و بیم��ار غالب��ًا عادت به جوی��دن ناخ��ن دارد. دارای یک 
ش��روع حاد اس��ت و به صورت تورم قرم��ز رنگ دردناک 
چی��ن ناخن خ��ود را نش��ان می دهد. ممکن اس��ت چرک 
هم وجود داش��ته باش��د و درن��اژ جراحی ض��رورت یابد 
ام��ا آنتی بیوتیک های وس��یع الطی��ف می توانند در مراحل 
اولیه موفقیت آمیز باش��ند. گاهی اوقات یک پارونیش��یای 
 حاد ب��ر روی یک عفونت مزمن قارچ��ی که از قبل وجود

 داشته سوار می شود.
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تصویر شماره 15: پارونیشیای حاد استافیلوکوکی

تصویر شماره 16: پارونیشیای حاد با علت باکتریال

تصویر شماره 17: پارونیشیای حاد

تصویر شماره 18: اونیشیا و پارونیشیای سودومونائی

تصویر شماره 19: پارونیشیای کاندیدائی

پارونیشیای مزمن
یک وضعیت بس��یار ش��ایع اس��ت که بیش��تر از آنچه به 
درس��تی تش��خیص داده ش��ود، ب��ه صورت اش��تباه تحت 
مدیریت درمانی قرار می گیرد. کاندیدا آلبیکنس ش��ایع ترین 
ارگانیس��م درگیر کننده اس��ت. یک بیماری شغلی است و 
تقریبًا بدون اس��تثنا یک اختالل ش��ایع در زنان اس��ت. تنها 
در آن دس��ته از مردان دیده می شود که اقتضای شغلی آن ها 
می طلبد که دست هایش��ان دائمًا در آب قرار گیرد. بنابراین 
بیماری به صورت بیش��تر شایع در پرس��تاران، آرایشگرها، 
آش��پزها، پیش��خدمت های قهوه خانه و خانم های خانه دار 
دیده می شود. آب به ویژه اگر قلیایی باشد موجب نرم کردن 
و در نهایت تخریب کوتیکول ناخن می ش��ود. این مس��ئله 
موجب باز ش��دن فضای بین چین خلف��ی و صفحه ناخن 
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می گ��ردد و متعاقب آن رطوبت و محیط مس��دود زیر چین 
ناخن برای کلونیزاس��یون کاندیدا آلبیکنس شرایط مطلوبی 
را فراهم می کند. کاندیدا یک عضو کومنسال پوست و یک 
ارگانیس��م فرصت طلب اس��ت، گاهی بیمار مبتال به برفک 
واژن ب��وده که ممکن اس��ت منبع عفونت در این دس��ته از 

افراد واقع شود.

تصویر شماره 20: نمائی از پارونیشیای مزمن

تصویر شماره 21: پارونیشیای مزمن

انگش��ت ضمیمه و انگشتان میانی بیشتر مبتال می شوند و 
بیمار معموالً با گرفتاری ناخن یک انگشت مراجعه می کند 
ام��ا در موارد مورد غفلت واقع ش��ده بقی��ه یا همه ناخن ها 
مبتال شده اند. عالئم فیزیکی شامل یک تورم قرمز چین های 
جانبی و خلفی ناخن اس��ت. تورم به ویژه دردناک نیس��ت 
اگر چه ممکن اس��ت پارونیش��یای حاد اضافه شده باشد و 

این مربوط به عفونت ثانوی با استافیلوکوک، استرپتوکوک، 
اشرشیا کلی، یا سودوموناس آئروژینوزا می باشد. کوتیکول 
از بین رفته اس��ت، چین خلفی باز شده و این امکان وجود 
دارد که در آن قطره ای چرک جمع شده باشد. گاهی بیمار 
تاریخچه ای از ترش��ح چرکی به صورت گاه و بیگاه شرح 
می دهد. نس��ج ناخن در مراحل بعد آلوده می ش��ود که این 
ابتالء معموالً در نتیجه مداخله با رشد ناخن از طریق گرفتار 
ش��دن ماتریکس ناخن در زیر چین خلفی است. این مسئله 
موجب تولید ش��یارهای عرضی در صفحه ناخن می ش��ود. 
صفحه ناخن نیز ممکن است توسط ارگانیسم مورد تهاجم 
قرار گیرد. کنترل موفقیت آمیز این آزردگی تا اندازه زیادی 
به همکاری بیمار در اجتناب از تماس دست ها با آب دارد. 
به طور جدی باید دس��ت ها را دور از آب نگاه داشت و یا 
بالفاصله خش��ک کرد. الزم است از دستکش های نخی در 
زیر دس��تکش پالستیکی اس��تفاده کرد و حتی این کار هم 
برای مدت کوتاه اس��تفاده ش��ود. درمان با پماد ایمیدازول 
یا نیس��تاتین برای ح��ذف کاندیدا آلبیکنس مهم اس��ت. با 
ای��ن حال گاهی چند ماه طول می کش��د ت��ا درمان صورت 
گیرد. اگر درمان فقط شامل حذف ارگانیسم مسبب باشد و 
زمینه های مس��تعد کننده مغفول بمانند، مشکل بیمار ممکن 

.)mismanaged( است به خوبی اداره نشود
پارونیش��یای مزم��ن در اثر عفونت، تم��اس ممتد با آب 
یا عوامل مس��تعد کننده، پس��وریازیس، درماتیت یا ترکیبی 
از م��وارد فوق و یا به وس��یله فاکتورهای متع��دد و متنوع 
دیگ��ری می توان��د ایجاد ش��ود. غالب اوقات در انگش��ت 
س��بابه و انگشتان میانه مش��اهده می ش��ود و بیمار معموالً 
با گرفتار ش��دن یک انگش��ت مراجعه می کن��د مگر آن که 
در اث��ر غفلت در درم��ان و اهمال کاری تع��داد دیگری از 
انگش��تان و یا همه آن ها درگیر ش��ده باشند. عالئم فیزیکی 
عبارت ان��د از ادم قرم��ز رن��گ چین های خلف��ی و طرفی 
ناخ��ن و این تورم الزامًا دردناک نیس��ت مگ��ر آن که فرم 
حاد به آن افزوده ش��ده باش��د. اکثر ارگانیس��م های مسبب 
عوام��ل ثانوی و یا عوامل س��اپروفیتیک هس��تند که ممکن 
اس��ت به بافت اطراف ناخن آسیب برسانند. ارگانیسم هایی 
 ک��ه معموالً وجود دارند مخلوط��ی از مخمر و باکتری های 

ساپروفیتیک هستند.
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تصویر شماره 22: پارونیشیای مزمن

نکات مهم در ارتباط با پارونیشیای مزمن
- مواجهه با مواد تحریک کننده تماسی مهم ترین علت این 

عارضه است.
- نانواها، ظرف شوها، جراحان و دندانپزشکان در معرض 

ابتال هستند.
- اکثر انگشتان یا تمام آن ها درگیر می شوند.

- حساس��یت در لمس، اریتم و ت��ورم خفیف در اطراف 
چین های ناخنی پروگسیمال و طرفی وجود دارد.

- کوتیک��ول از بین م��ی رود و فضای می��ان چین ناخنی 
پروگس��یمال و صفح��ه ناخ��ن را در مع��رض عفونت قرار 
می دهد. دستکاری کوتیکول سبب تسریع این روند می شود.

- هم باکتری ه��ا و هم مخمرها در فضای مرطوب و گرم 
زیر چین ناخنی پروگسیمال رشد می کنند. از زیر چین ناخنی 

پروگسیمال می توان اندکی چرک را با فشارخارج کرد.
- التهاب مزمن سبب ناصاف شدن و بروز چین خوردگی 
در صفحه ناخن می ش��ود ولی صفحه ناخ��ن دچار عفونت 

نمی شود.
- پس��وریازیس نیز می تواند نمای کاماًل مش��ابهی ایجاد 

کند.

تصویر شماره 23: اونیکومایکوز و پارونیشیای کاندیدائی

تصویر شماره 24: پارونیشیای کاندیدائی

تصویر شماره 25: اونیکومایکوز و پارونیشیای 
ناشی از کاندیدا در بیمار مبتال به کاندیدیازیس 

موکوکوتانئوس مزمن
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 ریتم شبانه روزی در انسان و تأثیر آن
 در بیماری های ژنتیک

چکیده
جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 2017 به دانشمندان 
کشف کننده ساعت بیولوژیکی اعطا شد که نشان دهنده اهمیت 
این پدیده در حیات موجودات زنده اس��ت. موجودات زنده از 
جمله انس��ان دارای یک س��اعت بیولوژیکی درونی هستند که 
به آن ها در س��ازگاری با ریتم منظم ش��بانه روز کمک می کند. 
ریتم های شبانه روزی انسان، ریتم های درونی با دوره ای حدود 
24 ساعت هس��تند که توسط نش��انه های محیطی مثل چرخه 
روشنایی/ تاریکی هدایت می شوند. مرکز اصلی هماهنگی ساعت 
ش��بانه روزی بدن در هسته Suprachiasmatic(SCN) در 
هیپوتاالموس قرار دارد. سیس��تم س��اعت شبانه روزی بسیاری 
از فعالیت های بیولوژیکی انس��ان را تنظی��م می کند. مطالعات 
پیش��رفته اخیر به طور چش��مگیری نقش عوام��ل ژنتیکی در 
سیستم ریتمی شبانه روزی را نشان داده است. ارتباط اختالل در 
ریتم ش��بانه روزی و ژن های آن با تعدادی از بیماری های انسان 
گزارش شده است. در اینجا خالصه ای از ارتباط این سیستم با 
بیماری های اختالالت خواب، اختالل طیف اوتیسم )ASD( و 

سرطان در انسان ارائه می شود.
کلم��ات کلیدی: ریتم ش��بانه روزی، سیس��تم س��اعت 
شبانه روزی، اختالالت خواب، اختالل طیف اوتیسم، سرطان

مقدمه
یکی از ویژگی های کلیدی زندگی روی کره زمین، توانایی 
س��ازگاری با محیط زیس��ت اس��ت. مکان های جغرافیایی 

مختلف، محیط زیس��ت متفاوتی دارن��د و موجودات باید 
خود را با ش��رایطی که در محل زندگی آن ها ش��ایع اس��ت 
سازگار کنند تا بقا یابند. با این حال، در هر موقعیت مکانی، 
تغیی��رات در نور و دمای محی��ط در نتیجه گردش زمین به 
صورت ش��بانه روزی اتفاق می افتد. ب��رای انطباق با چنین 
تغییرات��ی، اکثر موج��ودات دارای یک س��اعت بیولوژیکی 
درونی هستند که چرخه روز/شب را پیش بینی می کند و به 
آن ها در بهبود فیزیولوژیکی و رفتار کمک می کند. این ریتم 
درونی ش��بانه روزی به نام Circadian ش��ناخته می شود 
ک��ه از واژه های التین Circa به معنی “اطراف” و dies به 
معنی “روز” گرفته شده است. ریتم های شبانه روزی در طی 
تکامل حفظ ش��ده اند و در موجوداتی چون سیانوباکترهای 
تک سلولی، پروتوزوآ ها1و تمام ارگانیسم های چند سلولی 
شامل قارچ ها، گیاهان، حشرات، جوندگان و انسان شناخته 

شده است ]1[.
اخیراً جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 2017 به 
 Michael W.Young و Jeffrey C.Hall، Michael Rosbash

ب��رای کش��ف مکانیس��م های مولکولی کنترل کنن��ده ریتم 
شبانه روزی2، با مطالعه بر روی مگس میوه، اهدا شد. سیستم 
ساعت ش��بانه روزی3، الگوهای خواب و تغذیه، هوشیاری، 
دم��ای بدن، فعالیت ام��واج مغزی، تولی��د هورمون، تنظیم 
مقادیر گلوکز و انس��ولین، تولید ادرار، بازس��ازی سلولی و 
بسیاری از فعالیت های بیولوژیکی دیگر را تنظیم می کند. در 

  سمیرا شعبانی
دانش�جوی کارشناس�ی ارش�د ژنتیک، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 

دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش ژنتیک

  دکتر صادق ولیان
اس�تاد ژنتیک، اصفهان، دانش�گاه اصفهان، دانش�کده علوم، گروه 

زیست شناسی، بخش ژنتیک
svallian@sci.ui.ac.ir

1- Protozoans
2- Molecular mechanisms controlling the circadian rhythm
3- Circadian clock
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 Suprachiasmatic پس��تانداران، ساعت اصلی در هسته
(SCN4) هیپوتاالموس مغز قرار دارد. سیگنال های محیطی 
متف��اوت ب��ه SCN تحوی��ل داده می ش��وند، SCN ای��ن 
اطالع��ات محیط��ی را ثبت کرده و فاز نوس��ان گرها را در 
سلول های محیطی، بافت ها و اندام ها هماهنگ می کند ]2[.

سیستم ساعت شبانه روزی در انسان
اجزای کلیدی س��اعت مولکولی که رفت��ار ریتمی دارند 
شناسایی شده و در گونه های متعددی از جمله مگس میوه، 
حلزون، ماهی و پس��تانداران مشخص شده اند. در حالی که 
تفاوت های قابل توجهی در سیس��تم آن ه��ا وجود دارد، به 
نظر می رسد دارای اصول مشابهی هستند. یعنی فاکتورهای 
رونویس��ی به ص��ورت مثبت ژن ه��ای س��اعت5 را تولید 
می کنند و پس از آن، بازخورد منفی به تدریج موجب مهار 
 رونویسی می ش��ود. بنابراین یک حلقه بازخورد رونویسی
ترجمهTTFL(6( تش��کیل می ش��ود. عالوه بر این ژن های 
چرخ��ه س��اعت در TTFL باعث القای تع��داد زیادی ژن 
خروجی دیگر می ش��وند و بنابراین زمان بندی فرآیندهای 

سلولی را فراهم می کنند.
در پس��تانداران از جمله انس��ان، فاکتورهای رونویس��ی 
 Clock که با BMAL1,2 :اصلی ش��امل موارد زیر اس��ت
تش��کیل  )دایم��ر(  دوتای��ی  مولکول ه��ای   NPAS2 ی��ا 
  PERIOD (PER1,2,3)می ده��د و رونویس��ی ژن ه��ای
و CRYPTOCHROME(CRY1,2) را از طری��ق در 
همکنش با عناص��ر پروموت��ری E-box تحریک می کند. 
پروتئین ه��ای PER و CRY در سیتوپالس��م به هم متصل 

ش��ده و فرم کمپلکس ایجاد می کنند. در یک آس��تانه معین، 
کمپلکس PER/CRY به هس��ته مهاجرت کرده و فعالیت 
BMAL1 و Clock و ب��ه دنب��ال آن رونویس��ی PER و 

CRY را مهار می کند. کمپلکس مهارکننده PER/CRY با 
فسفوریالسیون توسط 7CK1e و سپس یوبی کوئیتیناسیون8 
به پروتئازوم9 منتقل ش��ده و تخری��ب می گردد. متعاقب آن 
BMAL1 از بی��ن رفت��ه و یک حلقه 

مه��ار Clock10 و 11
بازخورد 24 س��اعته جدید ش��روع می ش��ود. این سیس��تم 
ب��ا تعامالت پیچیده توس��ط چندین حلق��ه بازخورد دیگر 
 12REV-ERBα تنظیم می ش��ود. نوسانات در رونویس��ی
و RORα13 موج��ب بی��ان ریتمی BMAL1 می ش��ود و 
کمپلکس BMAL1/Clock به طور مس��تقیم بر روی ژن 
REV-ERBα عم��ل می کند و ی��ک حلقه فرعی به وجود 

می آورد ]5-3[ )شکل 1(.

)CRSD(14اختالالت خواب ریتم شبانه روزی
چرخه خ��واب/ بیداری با همئوس��تازی خ��واب کنترل 
می شود. تمایل به خواب به تدریج با بیداری طوالنی مدت 
افزایش می یابد و در طول خواب کاهش پیدا می کند. عالوه 
بر این، خواب و بیداری به نوبت رخ می دهند و زمان وقوع 
آن ها توسط سیستم ساعت شبانه روزی کنترل می شود ]2[. 
اختالالت خواب ریتم ش��بانه روزی )CRSD( متشکل از 
یک س��ری الگوه��ای مزمن اختالالت ریت��م خواب )برای 
حداقل 1 ماه( می باش��ند. این اختالالت ب��ه دلیل تغییرات 
سیس��تم زمان بندی شبانه روزی، یا به دلیل عدم هماهنگی 
بین زمان بندی ریتم ش��بانه روزی درونی و زمان خواب و 

4- Suprachiasmatic nucleus
5-  Clock genes
6-  Transcription-Translation Feedback Loop
7-  Casein kinase 1e
8-  Ubiquitination
9-  Proteasome
10-  Circadian locomotor output cycles kaput
11-  Brain and muscle Arnt-like 1
12-  Reverse viral erythroblastosis oncogene products
13-  Retinoic acid-related orphan receptor
14-   Circadian rhythm sleep disorders
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بیداری برای فعالیت های روزانه می باش��ند. در نتیجه، افراد 
ب��ا CRSD در معرض مض��رات اختالل عملکرد خواب و 

بیداری قرار می گیرند.
ع��الوه بر اختالالت خ��واب، اختالالت روان��ی به ویژه 
افس��ردگی و اضطراب در بیماران مبتال به تقریبًا همه انواع 
CRSD رایج اس��ت و باید در تش��خیص مورد توجه قرار 

گیرد ]6[.

DSPD 151- اختالل خواب فاز تاخیری
اخت��الل خواب فاز تاخیری با یک ناتوانی مزمن یا مکرر 
در به خواب رفتن یا بیدار ش��دن در زمان های نرمال و قابل 
قبول اجتماعی مشخص می ش��ود که منجر به عالئمی مثل 
دشواری در خوابیدن و خواب آلودگی شدید در طول روز 
به ویژه در صبح می ش��ود. در تعریف آن، تأخیر بیش از دو 
ساعت در دوره خواب اصلی نسبت به زمان های قابل قبول 
اجتماعی وجود دارد. این افراد در صبح با سختی از خواب 
بیدار می ش��وند و اغلب برای مدرس��ه ی��ا کار دیر می کنند. 
زمان��ی که ای��ن افراد مجب��ور به خواب در زم��ان مطلوب 
بیولوژیکی خود ش��وند و به طور خود به خود بعد از دوره 
عمیق خواب خود بیدار ش��وند، خ��واب و عملکرد روزانه 

آن ها طبیعی می شود.
عوامل متع��دد بیولوژیک��ی، رفتاری، محیط��ی و روانی 
در توس��عه DSPD نقش دارند. مکانیس��م های الزم برای 

DSPD عبارت اند از:
1- کاهش پاسخ به اثر فاز پیشرفته نور در صبح

2- افزایش حساسیت به پاسخ فاز تاخیری نور شبانه
3- زم��ان طوالن��ی تر از ح��د طبیعی ب��رای تکمیل یک 

چرخه شبانه روزی )دوره شبانه روزی طوالنی تر(
اف��راد دارای فاز ش��بانه روزی تاخیری ب��ه احتمال زیاد 
ش��ب ها کار می کنند و در معرض نور ش��ب قرار می گیرند 
و یا دیر از خواب بیدار می ش��وند، که این موضوع می تواند 

ریتم ش��بانه روزی را به تأخی��ر بیان��دازد. بنابراین چرخه 
معیوب خواب و بیداری دارای تأخیر را ادامه می دهند.

م��وارد خانوادگ��ی و تظاه��رات پلی مورفیس��م ژن های 
س��اعت ش��بانه روزی در DSPD نش��ان دهن��ده ی��ک 
مبن��ای ژنتیک��ی برای این وضعیت اس��ت ]6[. با اس��تفاده 
 از روش ژن کاندی��د16 تع��دادی از پلی مورفیس��م های ژن

س��اده  نمونه ه��ای  ب��رای   (PER3) PERIOD3  
DSPD گ��زارش ش��ده اس��ت. ای��ن پل��ی مورفیس��م ها 
ش��امل یک هاپلوتایپ تعریف ش��ده با پلی مورفیسم تک 
 نوکلئوتیدیSNP17  (rs10462020)، یک پلی مورفیس��م
 rs57875989( VNTR18( در ناحی��ه ک��د کننده و یک 
هاپلوتایپ پلی مورفیسم مرتبط با کمپلکس پروموتر است. 
 ASPD باعث PER3 همچنین گزارش شده که هاپلوتایپ
همراه با افس��ردگی در یک شجره با چهار عضو شده است. 
این نتایج نش��ان می دهد که پلی مورفیس��م PER3 ممکن 

است با تنظیم هموستاتیک خواب انسان مرتبط باشد.
همچنین مطالعات انجام ش��ده در موش نشان می دهد که 
ژن PER3 برای ریتم شبانه روزی غیر ضروری است. زیرا 
موش های دارای نق��ص PER3، تغییر الگوی بیان ژن های 
س��اعت شبانه روزی در SCN و یا تغییر ریتم های رفتاری 
نش��ان ندادند ]7[. با این ح��ال، به تازگی موش هایی دارای 
نقص PER3 گزارش شده اند که دوره شبانه روزی کوتاه تر 
و فاز پیش��رفته ریتم PER1 در بافت های محیطی داش��تند 
]8[. نتایج نش��ان می ده��د که PER3 ممکن اس��ت نقش 
مهمی در تنظیم ریتم های شبانه روزی پیرامونی داشته باشد. 
 ،PER3 گروه دیگری دریافتن��د که موش های دارای نقص
دارای حساس��یت کم تر به نور هس��تند و پیش��نهاد شد که 
ممکن اس��ت PER3 در مس��یر ورودی نور دخالت داشته 
 PER3 باشد. این یافته ها حاکی از آن است که عملکرد ژن
ممکن است به تعامل بین سیستم شبانه روزی و هموستازی 

خواب کمک کند]2[.

15-  Delayed sleep-phase disorder
16-  Candidate gene
17-  Single nucleotide polymorphism
18-  Variation number tandem repeat
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اخیراً پلی مورفیس��م های در مع��رض خطر یا محافظت 
ش��ده در مقابل DSPD خود به خودی گزارش شدند. این 
ع��دم تعادل در حال حاضر با گزارش در مورد یک خانواده 
ترکیه ای اصالح ش��ده اس��ت که الگ��وی وراثت مندلی را 
نش��ان می داد. فنوتیپ با رفتار خواب/بیداری با طول دوره 
24/8 س��اعته مش��خص ش��د. در اینج��ا نی��ز غربالگری با 
توالی های ژن های کاندید س��اعت انجام گرفت و در نتیجه 
 (rs184039278) CRY1 ژن Splice site جه��ش در
شناسایی شد. این جهش باعث حذف اگزون 11 رونوشت 
CRY1 می ش��ود که به نوبه خود منجر به حذف 24 اس��ید 

آمینه C-terminal پروتئین می گردد. بنابراین، مش��خص 
ش��د که این یک جهش کس��ب عملکرد )GOF( است که 
 Clock با پروتئین های CRY1 باعث افزایش در همکنش
و PER می شود. تقویت مهار رونویسی به گونه ای ثابت با 

طول دوره افزایش یافته DSPD سازگار است]9[.

ASPD 192- اختالل فاز خواب پیشرفته
اختالل فاز خواب پیش��رفته با پیشرفت در قسمت عمیق 
خ��واب در ارتباط ب��ا زمان خ��واب و بیداری م��ورد نیاز 
مشخص می ش��ود. بیماران دچار اختالل مزمن یا مکرر در 
بیدار ماندن تا زمان عادی برای خوابیدن، با اختالل در زمان 
 ASPD بیدار ش��دن عادی نیز مواجه هستند. برای بیماران
یک دوره ش��بانه روزی کوتاه تر تش��خیص داده شده است 
و عوامل ژنتیکی نقش مهمی در توسعه ASPD دارند]6[.

همین طور موفقیت های قابل توجهی در تشخیص بیماری 
 ASPD با بررسی تعدادی از شجره های خانوادگی ASPD
که وراثت مندلی از نوع اتوزومی را نشان می دادند، به دست 
آمده است. نخس��تین گزارش توصیف شده، شناسایی یک 
جهش در یک ش��جره بزرگ ASPD در Utah بود که در 
آن بیماران دوره 23/3 س��اعت داشتند. این شجره به اندازه 
کافی بزرگ بود که بتوان آنالیزهای پیوس��تگی کالسیک را 
انج��ام داد. با این آنالیز، ناحی��ه ای نزدیک به تلومر بازوی 

کوتاه کروموزوم 2 شناس��ایی ش��د که حاوی ژن انس��انی 
PER2 بود. اگزون ها با استفاده از روش SSCP20 بررسی 

ش��دند و اگزون 17 به عنوان محل جهش مش��خص ش��د. 
تعیی��ن توالی ناحیه مزبور منجر به شناس��ایی یک جهش از 
نوعMissense (rs121908635)  گردید. این جهش در 
 )CK1) 1 ناحیه پیش بینی شده در همکنش با کازئین کیناز
قرار داش��ت و منجر به جایگزینی یک آمینواسید سرین، با 
گلیسین شده بود. بیان in vitro آلل جهش یافته نشان داد 
که در مقایسه با آلل طبیعی، هیپوفسفوریله شده است. یافته 
مزبور با ایجاد یک موش Knock-in در محیط زنده تأیید 
شد. موش هایی که ژن جهش یافته PER2 انسانی را حمل 
می کردند، طول دوره 20/7 ساعت را نشان دادند که شروع 

فعالیت آن 4 ساعت زودتر از موش های طبیعی بود.
بررسی دومین ش��جره ASPD فنوتیپی بس��یار شبیه به 
جه��ش حمل کننده PER2 را نش��ان داد. از آنجایی که این 
شجره بس��یار کوچک تر بود، امکان آنالیز پیوستگی وجود 
نداش��ت. در نتیجه غربالگری جهش توسط ژن های کاندید 
ساعت و توالی یابی مستقیم صورت گرفت. با استفاده از این 
 CSNK1D در ژن  (rs104894561)استراتژی، جهش
کد کننده پروتئین ck1δ کشف شد که باعث ایجاد یک دوره 

کوتاه مشابه موش های knock-in می شد.
آخرین جهش بررس��ی ش��ده از ASPD، براساس یک 
ش��جره کوچک تر با 3 فرد مبتال ب��ود. در این مورد هم از 
روش غربالگری ژن کاندید اس��تفاده ش��د و توسط آن یک 
پل��ی مورفیس��م  Missense (rs201220841)در ژن 
CRY2 کشف شد، که بر توانایی پروتئین CRY2 برای در 

همکنش با لی��گاز یوبی کوئیتینه کننده  E3(FBXL3)تأثیر 
می گذاش��ت. دوره شبانه روزی خواب و بیداری موش های 
Knock-in حمل کننده ای��ن جهش به طور قابل توجهی 
کوت��اه تر ب��ود. این دوره کوت��اه تر با انج��ام آزمایش های 
مولکولی با اس��تفاده از ترانس ژن های گزارشگر لوسیفراز21 

در حضور نوسانگرهای محیطی تأیید شد ]7[و]10[.

19- Advanced sleep-phase disorder
20-  Single-strand conformation polymorphism analysis
21-  Luciferase reporter genes
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ISWRD 223- اختالل ریتم خواب/بیداری نامنظم
اخت��الل ریتم خواب/بیداری نامنظ��م با الگوی خواب و 
بیداری بدون نظم ش��ناخته می ش��ود. به طوری که چندین 
دوره خ��واب و بی��داری در ط��ول چرخه 24 س��اعته رخ 
می دهد. این اختالل بیش��تر در افراد مس��ن دارای جنون و 
در بیماران دارای اختالالت رشد شایع است. عوامل متعدد 
فیزیولوژیکی، رفتاری و محیطی در توسعه ISWRD نقش 
دارند. بیش��ترین مکانیس��م ایجاد کننده این بیماری ش��امل 
تخریب نورون های مرک��زی SCN و کاهش ورود عوامل 
هماهنگ کننده خارجی مانند نور است که منجر به تضعیف 
نوسان مرکزی ش��بانه روزی و ناهماهنگی زمانی ریتم های 

شبانه روزی می شود.

N24SWD 234- اختالل خواب غیر 24 ساعته
اختالل خواب غیر 24 س��اعته که قباًل به عنوان اختالل ریتم 
free-running شناخته می شد، با الگوی مزمن یا مکرر چرخه 
خ��واب و بیداری غیر هماهنگ با محیط 24 س��اعته مش��خص 
می شود. به طور معمول یک رانش روزانه ثابت در شروع خواب 
و زم��ان بیداری رخ می دهد )معموالً در زم��ان دیرتر و دیرتر(. 
علت N24SWD در افراد نابینا، کاهش یا عدم درک نور است. 
با این حال تمام بیمارانی که این نقص را دارند، نابینا نیستند. زیرا 
در بعضی افراد، اطالعات نوری از سلول های گانگلیونی شبکیه 
هنوز می توانند به SCN برسند. عوامل هماهنگ کننده دیگر نیز 
می توانند منجر به میانکنش غیرطبیعی بین هموستازی خواب و 
ریتم شبانه روزی درونی شوند، از جمله: 1( کاهش حساسیت به 
نور 2( تغییر و کاهش نشانه های اجتماعی به دلیل بیماری روانی 
 3( جهش در ژن CK1 و 4( ناهماهنگی بین مالتونین و ریتم های

 خواب.

Jet-lag 5- اختالل
اختالل Jet-lag ناش��ی از س��فر در چندی��ن منطقه زمانی 

متفاوت و متعاقب آن عدم هماهنگی بین س��اعت شبانه روزی 
درونی و زمان محلی مقصد اس��ت. عالئم Jet-lag معموالً در 
عرض 1 تا 2 روز پس از سفر ظاهر می شوند. تظاهرات اصلی 
Jet-lag، بی ق��راری عمومی، اختالالت خ��واب، اختالل در 
هوشیاری روزانه، اشتهای کم، آگاهی کم، افسردگی، زودرنجی 
و اضطراب اس��ت. ناهماهنگی درونی ریتم های فیزیولوژیکی 
ناش��ی از منطقه زمانی مس��ئول بس��یاری از عالئم این اختالل 
اس��ت. ش��دت و نوع عالئم Jet-lag به متغیرهایی مثل تعداد 
مناط��ق زمانی طی ش��ده و جهت حرکت بس��تگی دارد. همه 
مس��افرانی که از چندی��ن منطقه زمانی عب��ور می کنند اختالل 
Jet-lag را نش��ان نمی دهن��د. ام��ا اکثر این اف��راد اختالل در 

خواب و بیداری را تجربه می کنند]6[.
ژن های س��اعت ش��بانه روزی در بیماران مبتال به اختالل 

طیف اوتیسم بسیار پلی مورفیک هستند.
اختالل طیف اوتیسمASD( 24( نام گروهی از اختالالت رشد 
اس��ت. ASD ش��امل طیف گس��ترده ای از عالئم، مهارت ها و 

سطوح ناتوانی است.
بیماران ASD اغلب ویژگی های زیر را دارند:

 1( مش��کالت اجتماعی شامل ناتوانی در ارتباط و تعامل 
با  دیگران

 2( رفتارهای تکراری با فعالیت های محدود
3( ناتوانای��ی ف��رد در عملک��رد اجتماعی مثل کار یا س��ایر 

حوزه های زندگی
اخت��الل طیف اوتیس��م با توجه به تن��وع تعداد کپی های 
متغی��ر ژنومی25، موتاس��یون های تک ژن��ی و وراثت چند 
عاملی، یک بیماری بس��یار هتروژن است. ژن های متعددی 
در ارتب��اط با ASD کش��ف ش��ده اند که بیش��تر آن ها در 
عملکرد یا تش��کیل س��یناپس نق��ش دارن��د. بنابراین یک 
مش��خصه پاتولوژیک ASD اختالل سیناپسی است ]11[. 
کودکان مبتال به اوتیسم دارای شیوع بیشتر اختالالت خواب 
نس��بت به کودکان نرمال هستند. تقریبًا 83-44٪ از نوزادان 

22-  Irregular sleep-wake rhythm disorder
23-  Non-24 hour sleep-wake disorder
24-  Autism spectrum disorder
25- Genomic copy number variation
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و کودکان دارای ASD مش��کالت خواب دارند. مشکالت 
خواب این بیماران ش��امل اختالل در ش��روع یا پیوس��تگی 

خواب و یا هردوی آن ها است.
بررس��ی های انجام ش��ده نشان داده اس��ت که ژن های ریتم 
  PER1، PER2، NPAS2، MTNR1A و MTNR1Bشبانه روزی
با ASD همراه هستند. بنابراین، ممکن است اختالل ژن های 
ش��بانه روزی باعث ایجاد ASD شود یا به پاتوفیزیولوژی 
ASD کمک کند. درک بیش��تر مکانیس��م های زمینه ای که 
باعث اختالل خواب در کودکان مبتال به اوتیس��م می شود، 
ب��ه درک بهت��ر علت ASD کمک می کن��د. در یک مطالعه 
28 بیم��ار ASD )14 بیم��ار همراه ب��ا اختالالت خواب و 
14 بیم��ار بدون اختالالت خواب( و 23 فرد ش��اهد مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مناطق کد کننده 18 ژن ساعت 
و ژن ه��ای کنت��رل کننده آن ها توالی یابی ش��د. جهش های 
تشخیص داده شده با آنالیزهای مستقیم توالی یابی ارزیابی 

شده و افراد کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند.
نتای��ج این مطالع��ه منجر به شناس��ایی 36 جهش از نوع 
missense )تغییر در بازهای آلی همراه با تغییر آمینواسید(، 
در 11 ژن ش��د. نتایج حاصله به صورت گروه های A، B و 

کنترل در جدول شماره 1 خالصه شده است.
چنانچه در جدول شماره 1 نشان داده شده است، جهش 
p.R493C در PER3 در هر دو گروه تشخیص داده شد. یک 
تغییر p.P932L Missense در PER2 تنها در گروه کنترل 
 Clock، NR1D1، ARNTL2 مش��اهده ش��د. جهش در
تنها در افراد مبتال به ASD با اختالل خواب ش��ناخته شد. 
ش��یوع جهش هایی که تنها یکبار شناسایی شد تفاوت قابل 
توجه��ی را بین بیماران ASD و افراد کنترل نش��ان می داد. 
دو ن��وع جهش تنها در بیماران ASD دارای اختالل خواب 
شناسایی شد: p.F498S در TIMELESS و p.R366Q در

PER3. موتاس��یون در ژن های مرب��وط به circadian که 

بر عملکرد ژن تأثیر دارند در بیماران ASD بیش��تر از گروه 
کنترل اس��ت. به طور خالصه نتایج حاص��ل از این مطالعه 
نش��ان دادند که ژن های مربوط ب��ه circadian به احتمال 

زی��اد در Psychopathology بیم��اری ASD دخال��ت 
دارند ]13, 12[ )جدول شماره 1(.

ژن های ساعت شبانه روزی در سرطان
در جوام��ع مدرن، تغییرات در ش��یوه زندگ��ی منجر به 
اختالالت متداول هموستازی شبانه روزی درونی می شود که 
موجب افزایش خطر بیماری های مختلف از جمله س��رطان 
اس��ت. ساعت شبانه روزی توس��ط ژن های حلقه بازخورد 
ش��بانه روزی عمل می کند و فیزیولوژی روزانه را از طریق 
 ،DNA ارتباط با تکثیر و متابولیس��م سلولی، ترمیم آسیب
آپوپتوز، هموستازی انرژی، عملکرد نورواندوکرین و ایمنی 
در س��طح ارگانیس��م کنترل می کند. مطالعات اخیر نش��ان 
داده اند که نقص در ژن های ش��بانه روزی یا پلی مورفیسم 
ت��ک نوکلئوتیدی در ای��ن ژن ها، با افزایش خط��ر ابتال به 
س��رطان در ارتباط است. اختالل سیستم شبانه روزی اخیراً 
به عنوان عامل خطر مس��تقل س��رطان ش��ناخته شده است. 
مطالعات بیشتر در مکانیسم سرکوب تومور با کنترل ساعت 
مولکولی درونی، به بهبود کارآیی پیشگیری و درمان سرطان 
منجر می شود، که این موضوع تأثیر قابل توجهی در سالمت 
انس��ان دارد. ژن هایی که در هر دو حلق��ه مثبت و منفی از 
 س��اعت مولکول��ی کار می کنند، برای س��رکوب تومور در
 in vivo اهمیت دارند. مکانیس��م سرکوب تومور با کنترل 
ساعت در میان انسان ها و جوندگان حفظ شده است]14[.

ارتباط ژن های ساعت شبانه روزی و سرطان
BMAL1

ژن 26
 )SNP( مش��خص شده پلی مورفیس��م تک نوکلئوتیدی
در ژن BMAL1 در انس��ان با بیماری ه��ای مختلف مانند 
دیاب��ت نوع 2، فش��ار خون باال، اخت��الالت خواب، پیری، 
نارسایی عصبی و نقص های ایمنی همراه است. همچنین با 
سرطان هایی از جمله سرطان پستان، کولورکتال، پروستات، 
پانکراس و تخمدان، کارس��ینومای س��لول های سنگفرشی، 
 ،)ALL( لوس��می لنفوئی��دی مزم��ن ،B-cell لنفوم��ای

26- Brain and muscle aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator – like1



68
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1396- شماره 38

لوسمی میلوئیدی حاد )AML( و لوسمی میلوئیدی مزمن 
)CML( در ارتباط است ]15[.

سرکوب بیان BMAL1 در سلول های سرطانی پروستات، 
ریه یا گلیوما به طور قابل توجهی پتانس��یل متاس��تاز آن ها 
را افزای��ش می ده��د. BMAL1 در س��رکوب تومور نقش 
 دارد، از عملکرده��ای آن می ت��وان س��رکوب س��یگنالینگ 
PI3K-AKTMMP2 غیر کنترل شده برای تهاجم تومور، 

فعال کردن آپوپتوز با اتصال به P53 و توقف چرخه سلولی 
را نام برد. از بین بردن BMAL1 در موش ها، هموس��تازی 
رفتار شبانه روزی را از بین می برد، که همراه با فنوتیپ های 
پیری، نقص آگاهی، التهاب مزمن، سرطان و پاسخ نامنظم به 
 Oxaliplatin، Etoposide، داروهای ضد سرطان مانند
Docetaxel و Cyclophosphamide اس��ت. تخریب 
خ��اص بافتی BMAL1 خطر آدیپوژنز غیرطبیعی، مقاومت 
به انس��ولین، تجمع ROS س��می، بی ثبات��ی ژنومی، پیری 
 و تقس��یم س��لولی کنت��رل نش��ده در اپی��درم را افزای��ش 

می دهد ]15[.

CK1ƹ
ژن های CK1δ و 27

CK1ƹ نقش مهمی در س��رطان های مرتبط با MYC در 

انسان دارد. جهش در ژن های CK1δ و CK1ƹ با سرطان های 
کولورکتال، پانکراس، پروستات، پستان و تخمدان همراهی 
دارد. همچنی��ن با اخت��الالت نورونی، اخت��الالت خواب، 
الته��اب مزمن، پی��ری و همین طور س��ندروم متابولیک در 
ارتباط اس��ت. اختالل CK1δ یا CK1ƹ در موش ها موجب 
اختالل در هموس��تازی شبانه روزی و افزایش خطر ابتال به 

سرطان پستان و بیماری های خودایمنی می شود.
CLOCK28 ژن

 CLOCK پلی مورفیس��م های تک نوکلئوتیدی در ژن
انس��ان با افزایش استعداد سرطان پس��تان، کولورکتال، ریه، 

 B-cell تخمدان، پوس��ت، پانکراس و پروستات، لنفومای
و لوس��می لنفوئیدی مزمن )CLL( همراه اس��ت. همچنین 
با اخت��الل دو قطبی، اخت��الالت نورونی و س��ندروم های 
متابولیک ش��امل چاق��ی و کبد چرب غیرالکل��ی مرتبط با 

چاقیNAFLD( 29( مرتبط است.
مطالعات نشان داده که موش های هموزیگوت در جهش 
منفی غالب CLOCK(clock Δ19/Δ19) قادر به حفظ 
ریت��م رفتار ش��بانه روزی پس از قرار گرفت��ن در تاریکی 
طوالنی مدت نیس��تند. این موش ها افزایش خطر نارس��ایی 
قلب��ی و ایمن��ی، پیری زودرس، اختالل پاس��خ به آس��یب 
DNA و س��ندروم های متابولی��ک مختلف��ی مانند چاقی، 
NAFLD، دیابت، هایپرکلس��ترولمی و هایپرگلیسیریدمی 

را نشان می دهند.

CRY30 ژن
 CRY1,2 پلی مورفیس��م ه��ای تک نوکلئوتی��دی در ژن
با افزایش اس��تعداد برای سرطان های پس��تان، کولورکتال، 
آندومتر، پروستات، پوست، تیروئید همراه است. همچنین با 
کارسینومای هپاتوسوالر )HCC(، آدنوکارسینومای داکتال 
CLL ،پانکراس، کارس��ینومای سلول سنگفرش��ی، گلیوما 
بیم��اری   ،(NHL)non-Hodgkin لنفوم��ای   ،CML  
پارکینس��ون، اختالالت رفتاری، التهاب حاد و سندروم های 
متابولیک مانند چاقی و دیابت نوع 2 همراهی نشان می دهد. 
مهار بیان CRY2 در سلول های MCF-731 منجربه اختالل 
در تنظیم ژن های مهم برای تکثیر سلولی آپوپتوز، آنژیوژنز، 

التهاب و متاستاز می شود.
موش های جهش یافته در CRY دارای نقص در بازسازی 
بافت هستند و افزایش خطر ابتال به التهاب مزمن، سندروم 
 ،DNA متابولیک، پی��ری زودرس، اختالل ترمیم آس��یب

فشار خون باال و اختالالت خواب را نشان می دهد.

27-  Casein kinase 1 δ and ƹ
28-  The circadian locomotor output cycles kaput
29-  Obesity-related non-alcoholic fatty liver disease
30-  Cryptochrome
31-  Michigan cancer foundation-7
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PER ژن
SNP و جهش در ژن PER1,2,3 در انس��ان با افزایش خطر 
ابت��ال به س��رطان های تیروئید، پس��تان، پروس��تات، تخمدان، 
 ،HCC ،آندومت��ر، پانک��راس، کولورکت��ال، پوس��ت و ری��ه
کارسینومای کولورکتال، لنفومای B-cell، کارسینومای سلول 
سنگفرش��ی، گلیوما، CML، AML و CLL همراه است. در 
این اختالالت جهش در س��یتوکین ه��ای التهابی، آنکوژن ها و 
سرکوبگرهای تومور از جمله P38، Bcl-xl، PKA، تلومراز، 
ATM، P53، P21 و Wee1 ایج��اد می ش��ود. SNP و جهش 

در ژن انس��انی PER با چاقی، دیابت نوع 2، اختالالت رفتار، 
خ��واب و تغذیه، بیماری های قلبی عروقی، پیری، افس��ردگی، 
التهاب مزمن و اختالالت نورونی مرتبط است. تیم های مختلف 
تحقیقاتی به طور مستقل نشان دادند که موش های مدل دارای 
نقص PER1، PER2 و یا هر دوی آن ها افزایش خطر ابتال به 
تومور اندام های گوارشی، اسکلتی، تولید مثل و سیستم ایمنی، 
رشد نئوپالستیک در استخوان، پیری زودرس، مشکالت قلبی 
عروقی، اختالالت رفتاری، نقص ایمنی، دیابت، بیماری کبدی، 

هیپوگلیسمی و هیپرانسولینمی را نشان می دهند.

ROR α and ȣ32 ژن های
SNP و جهش RORα or ȣ در انس��ان ب��ا افزایش خطر 
ابتال به س��رطان های پستان و پروس��تات، آدنوکارسینومای 
کولورکت��ال، تومور تیروئید، نق��ص ایمنی، چاقی، مقاومت 
ب��ه انس��ولین و آدیپوژن��ز ارتب��اط دارد. خطر س��رطان در 
موش های فاقد RORα یا RORȣ به دقت مشاهده نشده 

اس��ت. با این حال، این موش ها دارای نقص سیستم ایمنی 
 هس��تند و هایپرپالزی آدیپوسیت نشان می دهند. اختالل در 
ȣ یا RORα همچنین با تسریع پیری و اختالالت نورونی 

در موش ها همراه است.

REV-ERB α and β33 ژن های
ای  هس��ته  گیرن��ده  عن��وان  ب��ه   REV-ERB α and β

 34Nr1d1,2 ش��ناخته می ش��وند. اهداف مس��تقیم رونویسی

 REV-ERB α and β ژن های کلیدی متابولیک کنترل کننده  
هموستازی چربی و انرژی هستند. REV-ERB α تنها ژن 
گیرنده هسته ای اس��ت که مکرراً در سرطان پستان انسانی 
باال می رود و با بقای ضعیف همراه اس��ت. SNP و جهش 
در ژن REV-ERB α انس��ان ب��ا توم��ور تیروئید، چاقی، 
سندروم های متابولیک، التهاب مزمن و بیماری های اتوایمن 
همراه اس��ت. موش های فاقد REV-ERB α هموس��تازی 
ش��بانه روزی ندارند و نقص ایمنی، س��ندروم متابولیک و 

چاقی ناشی از رژیم غذایی را نشان می دهند]15[.

جمع بندی
ب��ه طور کل��ی مطالعات اخیر نش��ان داده اند که نقص در 
ژن های سیس��تم ش��بانه روزی، ب��ا افزایش خط��ر ابتال به 
بیماری ه��ا و س��رطان های مختلف همراه اس��ت. مطالعات 
بیش��تر و بررس��ی دقیق ارتباط مکانیس��م مولکولی سیستم 
ساعت ش��بانه روزی با بیماری های متفاوت به همراه بهبود 
کارایی پیش��گیری و درمان بیماری ها، تأثیر قابل توجهی در 

سالمت انسان خواهد داشت.

32-  Retinoic acid-related orphan receptor
33-  Reverse viral erythroblastosis oncogene products alpha and beta 
34-  Nuclear receptor Rev-erb alpha
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شکل 1: مکانیسم مولکولی سیستم ساعت شبانه روزی
 ROR و همچنین CRY1,2 و PER1,2,3 به ف��رم هترودایمر، رونویس��ی BMAL1 و CLOCK فاکتوره��ای رونویس��ی
و REV-ERBα,β را از طری��ق اتص��ال به E-box در ناحیه پروموتری آن ها فعال می کن��د. پروتئین های PER و CRY به 
تدریج در سیتوپالس��م تجمع می یابند و توس��ط CK1 δ,ƹ فسفوریله می شوند. سپس PER و CRY و CK1 به فرم کمپلکس 
 PER، CRY، ROR میان کنش کرده و رونویسی ژن های CLOCK-BMAL1 به هس��ته منتقل می ش��وند و با هترودایمر
و REV-ERB را مهار می کنند. در ضمن رونویس��ی BMAL1 به صورت مثبت از طریق ROR و به صورت منفی توس��ط 

REV-ERB تنظیم می شود ]2[.
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جدول 1: جهش های مربوط به آنالیز ژن های ریتم شبانه روزی
گروه A: بیماران ASD دارای اختالالت خواب، گروه B: بیماران ASD بدون اختالالت خواب و افراد کنترل ]11 [.

تغییر آمینو اسیدتغییر بازژنگروه

A گروه

TIMELESSc.1493T > Cp.F498S
NR1D1c.58A > Cp.S20R
PER3c.1477C > Tp.R493C

CLOCKc.2551A > Gp.H542R
ARNTL2c.1418T > Cp.L473S

PER3c.1361G > Ap.R366Q

B گروه

MTNR1Bc.974G > Ap.A325V
PER3c.1477C > Tp.R493C
PER1c.3722G > Ap.S1241 N

TIMELESSc.1141G > Ap.A325T
ARNTLc.38G > Cp.S13T

MTNR1Bc.174G > Ap.G24E
PER2c.3682G > Cp.P1228A
PER3c.3793A > Gp.T1177A

PER2c.2795C > Tp.P932Lکنترل
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نقش آسیب DNA اسپرم در روش های کمک باروری

چکیده 
امروزه استفاده از روش های کمک باروری، بهترین گزینه 
برای رفع مشکالت زوج های نابارور است. میزان موفقیت 
ای��ن روش ها به عوام��ل متعددی از جمله س��المت کامل 
تخمک و اس��پرم بستگی دارد. در طی لقاح طبیعی و روش 
لقاح آزمایش��گاهی )IVF(، احتمال نفوذ اس��پرماتوزوای 
غیر بالغ و ناس��الم به داخل تخمک به حداقل می رس��د در 
صورتی که در روش میکرواینجکش��ن یا تزریق اس��پرم به 
داخل سیتوپالس��م تخمک )ICSI(، این سد وجود نداشته 
و بنابراین در روش میکرواینجکش��ن همیشه موارد نگرانی 
بوده اس��ت. امروزه با وجود فن آوری های کمک باروری 
و ابزارهای تشخیص و روش های متعدد برای اندازه گیری 
آس��یب DNA اسپرم، اس��تفاده از بررس��ی فاکتور آسیب 
DNA اسپرم در مردان نابارور افزایش یافته است. شواهد 
نشان از نقش آسیب DNA اسپرم در IVF و ICSI دارد، 
اما، اطالعات از پیامدهای بالینی آسیب DNA اسپرم کامل 
 DNA نمی باش��د. روش های مختلف اندازه گیری آسیب
از جمله COMET، بررس��ی پراکندگی کروماتین اسپرم 
)SCD, HALLO( و بررس��ی س��اختار کروماتین اسپرم 
)SCSA,TANEL( ک��ه هر کدام جنبه ه��ای متفاوتی از 
آس��یب DNA را نش��ان می دهند. مطالعات بیش��تر برای 
اس��تاندارد کردن روش های برآورد آسیب DNA اسپرم و 
روش��ن ش��دن نقش دقی��ق آن در IVF و ICSI به نتایج 

باروری کمک می کنند. از آنجا که اس��تفاده از تکنیک های 
جدید کمک باروری می تواند علی رغم نقایص عملکردی 
اس��پرم منتج به حاملگی و تولد نوزاد شود، در نتیجه آنالیز 
من��ی به عن��وان یک آزمایش برای تش��خیص ب��اروری و 
ناباروری کافی نبوده و نیاز به یک نش��انگر بالقوه قوی تر 

وجود دارد.
واژگان کلیدی: ICSI، IVF، میکرواینجکش��ن،، ژنوم، 

DNA آسیب

آسیب DNA اسپرم
تس��ت های عملکردی اس��پرم به عنوان یک نوع آزمون 
غربالگ��ری انج��ام می ش��ود و اولی��ن گام در تش��خیص 
آزمایش��گاه آندرولوژی است که با تالش های WHO در 
سراس��ر دنیا استاندارد شده اس��ت. )حجم ml 1,5، تعداد 
15 میلی��ون در ml، تعداد کل 39 میلیون اس��پرم در انزال، 
حرک��ت کل 40٪، نرمال مورفولوژی 4٪، زنده بودن ٪58 
معیارهای آنالیز در WHO اس��ت.( )1( در طی تحقیقات 
انجام ش��ده انتخاب اس��پرم توس��ط پارامتره��ای معمولی 
)غلظ��ت، مورفولوژی، تحرک( نمی تواند گویای س��المت 
DNA اسپرم باشد. مطالعات بیانگر این مطلب است که در 
 DNA تخمک های لقاح یافته با اس��پرم های دارای آسیب
باال میزان النه گزینی و بارداری به طور معنی داری کاهش 
می یابد اگرچه ژنوم آس��یب دیده پدری، طی رش��د جنینی 
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می تواند دس��تخوش پردازش قرار گی��رد، ولی در صورت 
وجود آس��یب های زیاد، احتمال کاهش رشد جنین وجود 
داش��ته و اگر میزان نقص ها کمتر باش��د، می تواند نقایص 
بعد از تولد را به همراه داش��ته باش��د. تجربیات به دس��ت 
آم��ده از روش های کمک باروری نش��ان می دهد، چنانچه 
اس��پرم با میزان باالیی از آس��یب روند ICSI و IVF وارد 
تخمک ش��ود، سیستم ترمیمی تخمک ممکن است توانایی 
ترمیم این آس��یب ها را نداش��ته و در بس��یاری از موارد با 
وجود موفقیت در لقاح، سلول های جنسی توانایی تشکیل 
جنین یا ادامه تکامل را تا مرحله بعد از 4 تا 8 س��لولی که 
مصادف با فعال ش��دن ژنوم پدری است، ندارند. به عالوه 
تحقیقات متعدد در زمینه آسیب DNA بیانگر این هستند 
که ارتباط معنی داری بین آس��یب DNA اسپرم و تشکیل 
جنین بالستوس��یت، رشد جنین و بارداری ارتباط معکوس 
و معن��ی داری وجود دارد. ناکافی ب��ودن آنالیز منی منجر 
به تحقیقات بر روی آس��یب DNA اس��پرم به عنوان یک 
نش��انگر ناباروری مردان شد. تش��خیص مکانیزم ها و علل 
 SDF آس��ان نیس��ت و عوامل مختلفی باعث ایجاد SDF
می ش��وند. به طور عمده، استرس اکس��یداتیو، فعال شدن 
اندونوکلئاز اندوژنیک و فعال ش��دن کاس��پاز، تغییرات در 
بازس��ازی مجدد کروماتین در طی اس��پرمیوژنز و آپوپتوز 
س��لول های زاینده ای در آغاز میوز ب��ه عنوان عوامل ذاتی 
شناخته ش��ده اند. عوامل خارجی باعث آسیب DNA نیز 
مانند رادیوتراپی، ش��یمی درمانی و سموم زیست محیطی 
توصیف ش��ده اند. تمام این مکانیزم ه��ا می توانند بر روی 
یکپارچگ��ی DNA در انواع مختل��ف تأثیر بگذارند و در 
نهایت، شکس��ت ssDNA یا dsDNA تولید می کنند.)8( 
فش��ردگی DNA در ناحیه س��ر اس��پرم نتیجه یک فرآیند 
پیچیده اس��ت. بر خالف س��لول های س��ماتیک که در آن 
DNA با هیس��تون به صورت واحدهای ساختمانی به نام 
نوکلئوزوم هس��تند، در اس��پرم در طول اس��پرمیوژنز رشته 
DNA توس��ط پروتئین ه��ای کوچک��ی به ن��ام پروتامین 
فشرده، بسیار پایدار و مقاوم در برابر آسیب می شود. نقص 
در مرحله پروتامینه شدن DNA، شکست های دورشته ای، 
نقص در ترمیم DNA و آپوپتوز ناقص س��بب می شود که 
DNA بیشتر در معرض آس��یب قرار گیرد. شروع مراحل 

 )ROS( آپوپتوز باعث آزاد ش��دن گونه های اکسیژن فعال
و القای آس��یب DNA می ش��ود. در نتیجه اسپرم ها سطح 

باالیی از آسیب DNA را خواهند داشت. )10 و 3(

)SCD,Halo( پراکندگی کروماتین اسپرم
در این آزمایش در یک بس��تر میکروژلی تحت تأثیر یک 
تیمار اس��یدی، کروماتین و DNA اسپرم دناتوره می شود، 
در مرحله بعد با حذف پروتئین های کروماتین، رش��ته های 
DNA تا حد ممکن در اطراف س��ر اسپرم پخش می گردد 
که طی رنگ آمیزی به صورت هاله ای در اطراف سر اسپرم 
 DNA قابل مشاهده است. این در حالی است که شکست
اس��پرم منجر به عدم گسترش رشته های DNA و نیز عدم 
مشاهده هاله یا مشاهده هاله های خیلی کوچک در اطراف 
 ٪30 SDF سر اس��پرم می گردد آس��تانه بالینی ش��اخص
 DNA ،٪30 اس��ت، به این معنی که نمونه ها می توانند تا
 آس��یب دیده را داشته باش��ند و هنوز هم طبیعی می باشند.
 SCD نمی تواند تفاوتی بین آسیب DNA تک رشته ای و 
دو رش��ته ای قائل شود، اما چون وابسته به رنگ فلورسنت 
نیس��ت می توان از آن به عنوان یک روش س��اده، سریع و 
قاب��ل اعتماد اس��تفاده کرد. همچنین نیاز ب��ه یک اپراتور با 

تجربه برای آنالیز نتایج آزمایش ندارد. )4 و 8(

)SCSA( بررسی ساختار کروماتین اسپرم
SCSA اندازه گیری حساسیت DNA اسپرم به دناتوره 
ش��دن هنگامی که در معرض گرما و یا اس��یدها است. این 
یک آزمایش مبتنی بر فلوسایتومتری است که می تواند تعداد 
زیادی از س��لول ها را به س��رعت ارزیابی کند و بر اساس 
این اص��ل که DNA غیر طبیعی در مقابل DNA س��الم 
 SCSA مس��تعد تکه تکه شدن اس��ت، انجام می شود. در
برای نش��ان دادن اسپرم با DNA سالم از رنگ فلورسنت 
اکریدین اورنج استفاده می ش��ود. اکریدین اورنج وقتی که 
شکس��ت دو رش��ته ای باشد رنگ فلورس��انس سبز و اگر 
شکس��ت تک رشته ای باشد به رنگ قرمز تغییر می کند. از 
دستگاه فلوس��ایتومتری برای شناسایی نسبت اسپرم های با 
 DNA رنگ سبز از قرمز و درصد اسپرم هایی که شکست
دارند اس��تفاده می ش��ود )5(. مزیت SCSA این است که 
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دارای یک پروتکل اس��تاندارد برای همه کاربران به منظور 
به حداقل رساندن تنوع آزمایشگاهی است. معایب آن این 
است که نیاز به یک دستگاه فلوسایتومتری دارد و نمونه ها 
باید به یک آزمایشگاه مرکزی فرستاده شوند که طول زمان 

جواب دهی را افزایش می دهد.

COMET آزمون
از روش س��نجش س��تاره دنبال��ه دار، ب��رای بررس��ی 
شکست های موجود در رشته های DNA استفاده می شود. 
این روش امکان ارزیابی س��ریع جمعی��ت بزرگ و تعداد 
زیاد اس��پرم را میسر می س��ازد. در این روش، اسپرم ها در 
الی��ه ای از ژل آگاروز قرار داده می ش��ود و تحت ش��رایط 
قلیای��ی، الکتروفورز می گردد که در نتیجه DNA آس��یب 
دیده از هس��ته خارج شده و به سمت آن مهاجرت می کند 
)12(. در نهایت محتویات DNA توسط رنگ فلورسانت 
sybr green رنگ آمیزی ش��ده و در زیر میکروس��کوپ 
فلورس��انس به شکل یک س��تاره دنباله دار دارای یک دم 
و یک س��ر مشاهده می ش��ود. این روش قادر به تشخیص 
شکس��ت DNA تک رش��ته ای و دو رش��ته ای است و 
می تواند به خوبی کروماتین وابسته به هیستون را تشخیص 
دهد و قادر به اندازه گیری مقدار آس��یب DNA در اسپرم 
اس��ت. گ��زارش نتایج آزم��ون COMET نش��ان دهنده 
میانگین آس��یب DNA اس��پرم اس��ت. در مقایسه با سایر 
آزمون ها روش��ی ساده و ارزان است اما برای تفسیر نیاز به 

میکروسکوپ فلورسنت و اپراتور با تجربه دارد. )6(

)TUNEL( آزمون
در ای��ن آزم��ون پایانه های DNA تکه تکه ش��ده، تک 
رش��ته و دو رشته DNA توس��ط نوکلئوتیدهایی نشاندار 
ش��ده، مورد هدف قرار می گیرد. واکنش توسط یک پایانه 
ترانس��فرازی کاتالیز می ش��ود. نوکلئوتید به طور مس��تقیم 
 TDT می تواند با فلئوکروم نشاندار شود و متکی بر آنزیم
و dUTP به عنوان نش��انگر در انتهای OH-′3 اس��ت که 
شکس��ت در ssDNA و dsDNA را تشخیص می دهد. 
از فلوس��ایتومتری و میکروسکوپ فلورسنت برای ارزیابی 
استفاده می شود. رنگ فلورسنت مشاهده شده در هر اسپرم، 

نشانگر افزایش تعداد شکستگی های DNA است و نتایج 
آزمون نشان دهنده درصد آسیب DNA است. این روش 
نمی تواند تفاوت بین انواع آسیب DNA را تشخیص دهد 
و روش��ی گران بوده و نیاز به اپراتور با تجربه برای تفسیر 

نتایج دارد. )7(

IVF, ICSI در DNA نقش آسیب
مطالع��ات متعدد ت��الش کرده اند تا ارتباط بین آس��یب 
DNA و روش ه��ای کمک باروری )ART( را بررس��ی 
کنن��د. متاس��فانه تفاوت بین روش های س��نجش آس��یب 
DNA و پروتکل ها و حد آس��تانه و تف��اوت در جمعیت 
مورد مطالعه موجب ش��ده که نتیجه گیری مطمئنی حاصل 
نش��ود، اگر چه میزان آس��یب DNA به عنوان یک فاکتور 
مردانه تأثیر نامطلوبی بر نتایج باروری دارد. مطالعات نشان 
داده اند که میزان آس��یب DNA می تواند موفقیت IVF یا 

ICSI را پیش بینی کند. )8 و 9(

SDF مزایای انجام آزمون
ب��ا توجه به اینکه صدها پژوهش بر روی اثرات تکه تکه 
شدن DNA اسپرم و تأثیر آن روی موفقیت حاملگی انجام 
شده اس��ت، نتیجه کلی این است که آسیب DNA اسپرم 
ب��ر کیفیت جنین و نتیجه حاملگی تأثی��ر منفی دارد و باید 
تصمی��م افراد برای این که هزین��ه انجام آزمایش SDF را 
بپردازند تح��ت تأثیر قرار دهد. بدیهی اس��ت که در زمان 
تصمیم گیری برای انجام آزمایش SDF ارزش آن آزمایش 
را در نظ��ر می گیرند. زی��را هزینه آزم��ون SDF در برابر 

هزینه های IVF,ICSI بسیار ناچیز است. )7(

نتیجه
در س��ال های اخیر ب��ا وجود محدودیت های��ی که برای 
پیش بین��ی پیامدهای تولید مث��ل در IVF و ICSI وجود 
دارد ارزیابی آس��یب DNA می تواند به عنوان اندرولوژی 
پایه و کلینیکی و ی��ک ابزار مفید برای کمک به پیش بینی 

نتایج IVF, ICSI باشد.
 بررس��ی های متعدد ارتباط بین آس��یب DNA اسپرم و 
نتایج تولید مثل در IVF, ICSI را نشان داده اند. در حالی 
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ک��ه درک ما از اندازه گیری و اثرات آس��یب DNA هنوز 
کامل نیس��ت، اما این آزمون می توان��د اطالعاتی در مورد 
نقش حیاتی اسپرم در پیشرفت و نگهداری حاملگی فراهم 

کند. با این حال هنوز ش��واهد قطعی برای استفاده معمول 
و گسترده از آزمون آسیب DNA در آزمایش های معمول 

باروری وجود ندارد. )8(
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توکسین های استافیلوکوکوس اورئوس

چکیده
اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس پاتوژن خطرناکی اس��ت که 
موجب ایجاد انواع مختلفی از بیماری ها می شود. این باکتری 
جزو پاتوژن های با درصد ش��یوع باال در ایجاد عفونت های 
بیمارس��تانی بوده و یکی از عوامل مرگ و میر به میزان باال 
می باشد. تبدیل استافیلوکوکوس اورئوس به یک پاتوژن، از 
تنوع مجموعه فاکتورهای ویروالنس متنوع آن سرچش��مه 
می گیرد. بسیاری از فاکتورهای ویروالنس استافیلوکوکوس 
اورئوس، به عنوان توکسین ها توصیف شده اند. توکسین ها 
مولکول هایی هستند که از ارگانیسم تولید کننده ترشح شده 
و مس��تقیمًا بر میزبان اثر می گذارند ل��ذا بیماریزایی باکتری 
را بیش��تر می کنند. در این مقاله مروری، بر روش های عمل 

لکوتوکسین ها تاکید شده است.
واژه های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، عفونت های 
بیمارستانی، فاکتورهای ویروالنس، توکسین ها، لکوتوکسین ها

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن خطرناک است که 
قادر به ایجاد بیماری های متعددی می باش��د. این باکتری در 
اکثر موارد سبب بروز بیماری های پوستی و تنفسی می شود. 
عفونت های پوس��تی معموالً در سطح جامعه و عفونت های 
تنفس��ی جزو عفونت های بیمارس��تانی اس��تافیلوکوکوس 
اورئوس محسوب می گردد، استافیلوکوکوس اورئوس جزو 
یک��ی از پاتوژن های با درصد ش��یوع ب��اال در عفونت های 

بیمارستانی بوده و عامل مرگ و میر به میزان باالیی می باشد.
ذات الریه ناش��ی از استافیلوکوکوس اورئوس در بیماران 
بس��تری شده در بیمارس��تان به ویژه در افرادی که از نقص 
ایمن��ی و ی��ا عفونت ه��ای ویروس��ی رنج می برند ش��ایع 
می باش��د، عالوه بر موارد فوق اس��تافیلوکوکوس اورئوس 
سبب ایجاد بیماری های مهلک دیگری نیز می شود، سندرم 
شوک توکس��یک، اندوکاردیت و اس��تئومیلیت، شماری از 

بیماری های ناشی از این باکتری می باشند.
تبدی��ل اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس به یک پات��وژن، از 
تنوع مجموعه فاکتورهای ویروالنس متنوع آن سرچش��مه 
می گیرد. بس��یاری از این فاکتوره��ای ویروالنس مرتبط با 
عناصر ژنتیکی متحرک مثل پالسمیدها یا پروفاژها می باشند 
که انتقال آن ها از طریق فاژها، کونژوگاس��یون یا برداشت از 

ماده ژنتیک آزاد از محیط صورت می پذیرد.

توکسین های استافیلوکوکوس اورئوس
بس��یاری از فاکتوره��ای ویروالن��س اس��تافیلوکوکوس 
اورئوس، جزو توکس��ین ها هستند، توکسین ها مواد سمی 
می باش��ند، بنابراین از س��ایر فاکتورهای بیم��اری زا متمایز 
می باشند. توکس��ین ها مولکول هایی هستند که از ارگانیسم 
تولید کننده ترش��ح شده و مستقیمًا بر میزبان اثر می گذارند 
لذا بیماریزایی باکتری را بیشتر می کنند، بنابراین توکسین ها 
ش��امل مولکول هایی از قبیل مولکول های درگیر با سیس��تم 
دفاع��ی میزبان ک��ه داخل مایع می��ان بافتی وج��ود دارند، 
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نمی باش��ند، به طور مثال اکس��یژن سیس��تم دفاعی منجر به 
حذف میکروب ها می شود.

عالوه بر توکس��ین ها اس��تافیلوکوکوس ها مواد دیگری 
نیز ترش��ح می کنند که موجب اتصال باکتری به سلول های 
میزبان می گردد که به پروتئین های اتصال س��طحی معروف 
هس��تند، این ترفند در بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ولی این پروتئین ها جزو 
توکس��ین ها نمی باش��ند و در این مقاله نی��ز در مورد آن ها 
بحثی نخواهیم داش��ت، همچنین مواد مترشحه دیگر که در 
سیس��تم دفاع باکتری نقش دارند مانن��د اگزوپلیمرهایی که 
برای فرار از پپتیدهای ضد باکتری از میزبان ترشح می شوند 

مورد بحث نمی باشند.
توکسین های استافیلوکوکوس اورئوس 3 دسته می باشند:

1- توکسین هایی که غشا را درگیر می کنند.
2- توکس��ین هایی که با عملکرد رس��پتور تداخل دارند 

ولی بر روی آن اثر نمی گذارند.
3- آنزیم ها 

1- توکسین های آسیب زننده به غشاء سلولی
در اغل��ب م��وارد غش��ای سیتوپالس��می مح��ل هدف 
اکثر توکس��ین ها می باش��د که اس��تافیلوکوکوس اورئوس 
ه��م تعدادی از این نوع توکس��ین ها را دارا می باش��د. این 
توکسین ها با ایجاد روزنه بر روی غشاء سلولی سبب نشت 
محتویات حیاتی داخل سلولی به بیرون شده و سلول میزبان 

را با مشکل جدی مواجه می کنند.
 توکسین های آسیب زننده به غشاء سلولی خود دارای 

دو زیر گروه می باشند:
   گروه اول وابسته به واکنش اولیه با رسپتورهای سطح 

سلول بوده و اختصاصیت باالیی دارند.
  گ��روه دوم اختصاصیت کمتری داش��ته و نیازش��ان به 

رسپتورها کمتر است.
2-1- توکس��ین های آس��یب زننده به غش��ا با واسطه 

رسپتور
اس��تافیلوکوکوس اورئوس توکس��ین های س��یتولیتیک 
متنوع��ی ترش��ح می کند که بس��یاری از آن ه��ا موجب لیز 
و تخری��ب گلبول های قرمز یا س��فید و یا ه��ر دوی آن ها 

می ش��وند، آن دس��ته ک��ه س��بب تخریب اریتروس��یت ها 
می ش��وند، هموالیزی��ن و آن های��ی که گلبول های س��فید 
را تخری��ب می کنند لوکوتوکس��ین نامیده می ش��وند، اکثر 
سایتوتوکس��ین های اس��تافیلوکوکوس اورئوس برای انجام 
فعالی��ت تخریب��ی نیازمن��د برهمکنش با رس��پتور س��لول 

می باشند.

آلفا توکسین
معروف ترین توکسین های آسیب زننده به غشا با واسطه 
رسپتور آلفا توکسین می باشد که از جمله اولین توکسین های 
ایج��اد کننده لیز در گویچه های قرم��ز و برخی گلبول های 
سفید می باش��د )غیر الیتیک برای نوتروفیل(، این توکسین 
از 293 اس��ید آمینه تشکیل ش��ده است که ایجاد یک حفره 
هپتامریک برای تخلیه یون های تک ظرفیتی و در غلظت های 
باال ب��رای یون های دو ظرفیتی می نمای��د، در موارد غلظت 
باال نیاز به رس��پتور ندارد ول��ی در غلظت های پایین کاماًل 
وابس��ته به رس��پتور ADAM10 عمل می کند. اتصال آلفا 
توکسین به رس��پتور ADAM10 سبب تخریب اتصاالت 
کانونی غشا می ش��ود و به عبارتی شکاف ایجاد شده سبب 
از بین رفتن عملکرد س��دی س��لول های اپیتلیال می گردد. 
همچنین آلفا توکس��ین ها س��بب آپوپتوز در مونوسیت ها 
و س��لول های B و T می گردند. استافیلوکوکوس اورئوس 
توکسین های دیگری نیز ترشح می کند که از نظر ساختاری 
ش��بیه به آلفا توکس��ین ها بوده و متعلق به توکس��ین های 
 خانواده Beta-barrel می باشند. در ادامه این توکسین ها

 را مرور می کنیم.

)PVL( لکوسیدین پنتون والنتین
 LukF و LukS این توکس��ین از دو پروتئین به نام های
و لوکوس��یدین ه��ای LukDE، LukAB و LukGH و 
 gamma-hemolysin, HlgA,HlgB گاما  توکس��ین 
و HlgC تش��کیل ش��ده اس��ت. مطالعات اخیر نش��انگر 
ارتباط بین PVL و س��ویه های اس��تافیلوکوکوس اورئوس 
مق��اوم ب��ه مت��ی س��یلین در بیماریزایی می باش��د. در کل 
ط��ی مطالعاتی ک��ه در موارد ف��وق ص��ورت پذیرفته همه 
بیانگ��ر ای��ن واقعیت ان��د ک��ه توکس��ین های ف��وق برای 
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 عمل سایتوتوکس��ی س��یته خودش��ان نیازمند به رس��پتور 
می باشند.

2-2- توکسین های غیر وابسته به غشا
در س��ال 2007 مش��خص ش��د ک��ه دلت��ا هموالیزی��ن 
اس��تافیلوکوکوس اورئوس که از جمله پپتیدهای مترش��حه 
 phenol-soluble modulins (PSM) مع��روف ب��ه
می باش��ند، اث��ر دو گان��ه ای در پاتوژنز اس��تافیلوکوکوس 
اورئ��وس دارد. برخ��ی از اعض��ای این خان��واده فعالیت 
سایتوالیتیک خاصی ندارند لذا اغلب اعضای این خانواده از 
استافیلوکوکوس اورئوس بیماریزایی کمتری نشان می دهند. 
اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس می��زان زی��ادی از PSM های 
س��ایتوالیتیک ترش��ح می کند باالخص زی��ر رده α و α1 و 
α3 که قوی ترین آن ها هس��تند و سبب بروز پاسخ التهابی با 

رسپتور FPR2 می شوند، ولی اثر سیتولیتیک آن ها وابسته به 
FPR2 نمی باش��د و پپتیدهای ریز با اثرات مشابه دترجنت 
می باش��ند. روزنه های ایجاد ش��ده توس��ط این دسته دارای 
عمری کوتاه بوده و به نظر می رس��د سایر PSM ها نیز اثر 

مش��ابهی دارند، طی مطالعه ای که اخی��راً صورت گرفته و 
در آن اس��ید آمینه آالنین دس��تکاری شده این نتیجه حاصل 
شده است که با دس��تکاری اسید آمینه های خاص عملکرد 
سیتولیتیک، پیش التهابی وابسته به اسید آمینه خاص بوده و 

تحت تأثیر آن می باشد.
مشابه به آلفا توکسین ها و برخالف سایر لوکوسیدین های 
دیگر PMS ها توس��ط اکث��ر گونه های اس��تافیلوکوکوس 
اورئ��وس تولید می گ��ردد. در مطالع��ات جدید PSM آلفا 
به عنوان مس��ئول لیز نوتروفیل پس از فاگوس��یتوز معرفی 
ش��ده ک��ه یک��ی از مکانیس��م های بیماریزایی ش��دید در 
گونه ه��ای تهاجمی می باش��د، اهمیت این یافت��ه در مورد 
عدم توانایی تولید واکس��ن مناس��ب این گونه ها می باش��د 
ک��ه بع��د از فاگوس��یت س��بب لیز می ش��وند. س��رانجام، 
پژوهش های اخیر روی توکسین Zeta در استافیلوکوکوس 
اورئوس نش��ان داده اس��ت که این توکس��ین س��بب بروز 
 بیماری آلرژیک پوس��تی با واس��طه دگرانوالس��یون ماست 

سل ها می شود.

)Current Opinion in Microbiology( شکل 1- توکسین های آسیب زننده به غشاء سلولی 
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2- توکس��ین هایی که در تداخل با عملکرد رسپتور 
هستند )آسیب های غیر غشایی(

2-1- انتروتوکسین ها
 توکس��ین هایی ب��ا وزن 20 تا 30 کیلو دالتون هس��تند 
ک��ه با عملک��رد روده ها تداخل ایجاد کرده و س��بب بروز 
حالت تهوع و اس��تفراغ می ش��وند، انتروتوکسین ها سوپر 
آنتی ژن های��ی هس��تند که س��بب فعال ش��دن T-cell ها 
 MHC می شوند، این فرآیند بدون نیاز به پروسه فعالسازی
کالس II ص��ورت می پذیرد. گونه های اس��تافیلوکوکوس 
اورئوس بطور وس��یعی انتروتوکسین و شبه انتروتوکسین 
تولید می کنند. مکانیس��م عمل انتروتوکسین استافیلوکوک 
ها به خوبی شناسایی نشده است، اما به نظر می رسد که از 
طریق آزاد س��ازی سایتوکاین ها عمل کرده و سبب مرگ 
سلول با فرآیند آپوپتوز سلولی می گردد. انتروتوکسین نوع 
B اس��تافیلوکوکوس اورئوس به عنوان س��الح بیولوژیک 
و ن��وع C در ایج��اد اندوکاردیت عفونی، سپس��یس و در 
آس��یب های کلیوی درسویه CA-MRSA دیده می شود. 
مهم ترین سوپر آنتی ژن اس��تافیلوکوکوس اورئوس سبب 
ایجاد ش��وک توکس��یک می ش��ود، این توکس��ین محرک 
رهاسازی اینترلوکین I و II و TNF-α و سایر سایتوکاین 
ها بوده و باعث ایجاد این نوع ش��وک می ش��ود. ش��وک 
توکس��یک بسیار خطرناک بوده و ممکن است سبب مرگ 
بیمار ش��ود، برخالف انتروتوکس��ین ها TSS سبب تهوع 

نمی شود.
2-2- پروتئین ه��ای ممانعت کننده از واحدهای زیر 

دفاعی لکوسیت ها 
)chemotaxis inhibitory protein of S. aureus= CHIPS(

عالوه برآنتروتوکس��ین ها اس��تافیلوکوکوس اورئوس 
پروتئین هایی ترش��ح می کند ک��ه در مجموع موجب فرار 
باکتری از درون لکوسیت ها می گردد به نحوی که مانع از 
 CHIPS .فعال شدن زیر واحدهای دفاعی آن ها می گردد
مانع اتصال و یادآوری در فرآیند کموتاکس��ی ش��ده و از 
طرفی دیگر از فعال شدن نهایی C5a در سیستم کمپلمان 

جلوگیری می کند.
3- آنزیم ها

اکثر آنزیم های مترش��حه س��بب تخری��ب مولکول های 

میزبان و یا تداخل با متابولیسم میزبان می گردند تعدادی از 
این آنزیم ها عبارت اند از:

3-1- پروتئازها
 سبب تخریب پروتئین های میزبان شده و در نتیجه باعث 
تخری��ب بافت می گردند، Urea lysine پروتئازی اس��ت 
که س��بب تخریب طیف وسیعی از پروتئین ها می شود که از 
جمله آن ها می توان به انسولین B اشاره نمود، همچنین این 
ماده سبب غیرفعال شدن PSM ها می شود که تأثیر بسزایی 

بر پاتوژنز باکتری در استئومیلیت ها دارد.

شکل 2- متالشی شدن نوتروفیل ها بعد از فاگوسیته کردن 
)Current Opinion in Microbiology( باکتری ها

3-2- استافیلوکیناز
 پالس��مینوژن را به پالس��مین تبدیل می کند که باعث 
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تخریب لخته های فیبرینی می ش��ود، اهمیت زیس��تی این 
مورد در کم ش��دن عملکرد ش��بکه فیبرینی به هنگام نیاز 
برای تش��کیل لخته بیشتر آش��کار می شود، عالوه بر این، 
ای��ن آنزیم ب��ر روی اجزای سیس��تم کمپلم��ان هم تأثیر 
می گذارد. اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس دو نوع کوآگوالز 
ترشح می کند: اس��تافیلوکوآگوالز و فاکتور فون ویلبراند 
که سبب تش��کیل لخته می شوند، به این شکل که بعد از 
اتصال به پروترومبین و چندین پروتئین پالس��مایی دیگر 
در آخ��ر باعث تبدیل فیبرینوژن به فیبرین ش��ده و ایجاد 
لخته ای بر س��طح باکتری می نمایند ک��ه در ادامه همین 
لخته از فاگوس��یتوز جلوگیری کرده باعث تش��کیل آبسه 
ش��ده و در چس��بیدن باکتری به کاتت��ر در بیوفیلم نقش 

مهمی را ایفا می کند.
3-3- بتا توکسین استافیلوکوکوس اورئوس

س��بب  و  ب��وده   III تای��پ  اس��فنگومیلیناز  ی��ک 
میزب��ان  س��لول های  س��طوح  اس��فنگومیلین  تخری��ب 
 ش��ده و در نهای��ت باع��ث لی��ز و از بی��ن رفت��ن س��لول 

می گردد.
3-4- لیپاز و نوکلئاز

 اثر آن ها در پاتوژنیس��یته باکتری زیاد ملموس نیس��ت و 
احتماالً لیپاز سبب تضعیف نوتروفیل ها می شود.

4- توکسین های دیگر استافیلوکوکوس اورئوس
توکس��ین های دیگری نیز وجود دارند که در این بررسی 
 SCIN و Efb طبقه بندی نمی شوند. این توکسین ها شامل
بوده که مهار کننده بالقوه عمل C3 convertase می باشند. 
C3 convertase یک آنزیم بسیار مهم و کلیدی در مسیر 

کمپلمان می باشد.
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گزارش عملکرد کمیته آموزش انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی
“ اطلبو العلم من المهد الی اللحد”

س��رعت رشد دانش بشری و توس��عه حوزه های علوم به 
گونه ای است که در طول یک نسل شاهد تحوالت شگرف 
هس��تیم. دیگر زمان آنکه دانش آموخته دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عال��ی با بکارگیری دان��ش و مهارت های خود در 
ط��ول تحصیل از پ��س یک عمر نیازهای ش��غلی در دنیای 
امروز برآید، گذش��ته اس��ت. به همی��ن جهت آموزش های 
کوتاه مدت خصوصًا از گروه مهارتی حرفه ای جایگاه خود 

را در کشورهای مختلف باز کرده است.
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی نیز با همین رویکرد 
اجرا می ش��ود تا فارغ التحصیالن گروه های پزش��کی امکان 
پاس��خگویی به نیازهای شغلی خود را داشته باشند. در این 
میان آزمایش��گاه ها به عنوان طبقه واس��ط نظام سالمت در 

تشخیص و درمان بیماری ها که پیش قراوالن جامعه پزشکی 
در زمینه استاندارد سازی و اعتبار بخشی نیز بوده اند با توجه 
ب��ه تنوع حوزه های کاری خود یکی از فعال ترین گروه های 
ای��ن جامعه در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش��ی 

بوده اند.
انجم��ن دکت��رای علوم آزمایش��گاهی به عن��وان یکی از 
انجمن ه��ای فع��ال در حوزه های مختل��ف از جمله اجرای 
برنامه های آموزشی که به تأیید دفتر امور انجمن های علمی 
وزارت بهداش��ت کارنامه درخش��انی داشته است با اجرای 
برنامه های نیازس��نجی و اس��تعالم از آزمایشگاه های کشور 
سعی نموده است تا با شناس��ایی صحیح نیازهای آموزشی 
جامع��ه فخیم آزمایش��گاهی نس��بت به تدوی��ن و اجرای 
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دوره های متنوعی اقدام نماید. این مهم از مسیر شکل دهی 
کمیته آموزش و استقرار نظام تدوین، ارزیابی و اعتبار بخشی 

برنامه های آموزشی در انجمن شکل گرفته است.
اعضاء جامعه آزمایش��گاهی در طول س��الیان گذش��ته با 
برنامه های مختلف آموزش��ی انجمن که به تناسب نیاز روز 
اجرا گردیده اس��ت کمابیش آش��نا می باش��ند لیکن در این 
گزارش س��عی شده اس��ت تا تأثیر برنامه ریزی نظام مند و 
هدف دار را بر کیفیت و متعاقبًا کمیت دوره های آموزش��ی، 
فراگی��ران و مخاطبان آن ها در س��ال های 1395 و 1396 به 

سمع و نظر خوانندگان برسانیم.
ب��ه دنبال ش��کل گیری کمیته آم��وزش و دعوت از افراد 
مج��رب در این حوزه ش��اهد توس��عه نظام من��د و پایدار 
برنامه های آموزش��ی در انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
می باشیم. با توجه به میزان رضایتمندی مخاطبین دوره ها که 
قطعًا برخاس��ته از کیفیت و اثربخشی آن ها بوده و شاخص 

قاب��ل اعتمادی در صحت مس��یر انتخاب ش��ده می باش��د، 
 حاکی از شایسته محوری و ضامن توسعه پایدار این برنامه

 خواهد بود.
کمیته آموزش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با رویکرد 
ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و بهره گیری 
از اساتید متخصص و مس��تعد، اقدام به شناسایی حوزه های 
آموزشی مختلف نموده و نسبت به اطالع رسانی به گروه های 
هدف و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش��ی مهارتی 

حرفه ای، کارگاه ها و کنفرانس های علمی می نماید.
این کمیته با همکاری اساتید وکارشناسان عضو خود و نیز 
بهره مندی از نظرات داوران طراز اول و صاحب کس��وت، 
اقدام به تدوین دوره های آموزش��ی متنوعی در حوزه علوم 
آزمایش��گاهی نموده است که ماحصل این تالش ها، تدوین 
و تصویب 29 دوره آموزش��ی از ابتدای سال 1395 تا کنون 

به شرح ذیل می باشد:

 
عنوان برنامه ردیف

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 1
دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی 2

دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی 3
روش های سنجش ایمنی: االیزا، کمی لومینسانس، الفا 4

تربیت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی 5
مهارت های انگلیسی برای شرکت در مجامع بین المللی 6

بیماری های کلیوی و تست های آزمایشگاهی 7
بیوشیمی خون: عناصر اصلی و کمیاب 8

قندخون: آزمایشگاه و بالین 9
لیپیدها و بیماری های قلبی – عروقی 10

مایعات بدن 1: ادرار 11
مایعات بدن CSF :2، مایع سینوویال، مایع سروزی 12

هورمون 1: هورمون های تیروئید، هورمون رشد و پروالکتین 13
هورمون 2: هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیوی 14
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عنوان برنامه ردیف
هورمون 3: هورمون های غدد جنسی 15

تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی 16
تومورمارکرها 17

دوره کاربردی تضمین کیفیت نمونه برداری و پذیرش 18
تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی 19

شمارش کامل سلول های خونی 20
الکتروفورز هموگلوبین 21

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته 22
اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه 23
مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی 24

آموزش مجازی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی 25
آشنایی با فعالیت های بانک خون نوین 26

آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی 27
تیروئید شناسی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید 28

نقش آزمایشگاه در تشخیص بروسلوز 29

شاخص های آماری آموزش در سال 1395
در س��ال 1395 تعداد 14 دوره آموزش��ی برگزار شد که 
از ای��ن تعداد 7 دوره آموزش��ی مهارت��ی حرفه ای عمومی 
ش��امل 5 دوره برگزاری آم��وزش کاربردی تئوری و عملی 
نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی، 2 دوره برگزاری آموزش 
کاربردی متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی 
و 7 دوره آموزش ه��ای تخصصی ش��امل 2 مورد برگزاری 
دوره آموزش��ی مهارت افزایی س��وپروایزر در آزمایش��گاه 
بالین��ی، 2 دوره کنفرانس ه��ای علمی مدیری��ت کیفیت در 
بخش بیوش��یمی، یک مورد کنفراس علمی آشنایی با اصول 
سیس��تم مدیریت کیفیت در آزمایش��گاه تشخیص پزشکی، 
یک دوره آموزش��ی تضمین کیفیت در بخش نمونه برداری 
و پذیرش می باش��د. مجموع فراگیران در این سال 410 نفر، 
تعداد مدرس��ین دوره ها 11 نفر، مجموع س��اعات برگزاری 
کالس 372 س��اعت و میزان نفر / س��اعت دوره ها 11421 

ساعت می باش��د. میانگین رضایتمندی فراگیران دوره ها در 
این س��ال 81,29 بوده اس��ت. الزم به ذکر است در فرآیند 
نظرس��نجی و ارزش��یابی دوره ها به عوام��ل مهمی همچون 
تس��لط علمی س��خنران، نحوه انتق��ال مطالب و ش��یوایی 
س��خن جهت درک بهتر مطالب توسط فراگیران، بکارگیری 
مناب��ع روزآمد و ارائه مطالب جدی��د، میزان کاربردی بودن 
آموزش ه��ا و تناس��ب محت��وای برنامه با نیازهای ش��غلی 
فراگی��ران، رضای��ت از طول م��دت برنامه آموزش��ی، کار 
گروهی و امکان مباحثه و ش��رکت در بحث های گروهی و 
نیز ایجاد انگیزه در فراگیران برای مطالعه جامع تر در حیطه 
مباح��ث علم��ی کالس توجه گردیده و در قالب س��ؤاالت 

فرم های نظرسنجی، ارزش گذاری می گردد.

شاخص های آماری آموزش در 9 ماهه سال 1396 
در نه ماهه سال 1396 )فروردین تا دی ماه( تعداد 31 دوره 
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آموزشی برگزار شد که از این تعداد 6 دوره آموزشی مهارتی 
حرفه ای عمومی شامل 3 دوره برگزاری آموزش کاربردی 
تئوری و عملی نمونه گیری در آزمایش��گاه بالینی، 2 دوره 
برگزاری آموزش کاربردی متصدی پذیرش و جوابدهی در 
آزمایش��گاه بالینی، 1 مورد برگزاری دوره آموزش��ی تربیت 
نیروهای خدماتی در مراکز درمانی و 25 دوره آموزش های 
تخصصی ش��امل 3 مورد برگزاری دوره آموزش��ی مهارت 
افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی، 1 دوره کنفرانس های 
علمی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی، 3 مورد کنفراس 
علمی آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 
تشخیص پزشکی، 2 دوره آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی، 
2 کارگاه آموزش��ی روش های س��نجش ایمنی: االیزا، کمی 
لومینسانس و الفا، 3 دوره آموزش شمارش کامل سلول های 
خون��ی، 1 مورد کنفران��س علمی تفس��یر گراف ها و نتایج 
س��ل کانترهای پیش��رفته، 1 دوره مجموع��ه کنفرانس های 
علمی تیروئید شناس��ی و مدیریت چالش های آزمایشگاهی 
تس��ت های تیروئید، برگزاری هر کدام از کنفرانس های یک 
روزه از سری آنالیت های بیوشیمیایی شامل )هورمون های 

تیروئی��دی- هورم��ون رش��د و پروالکتی��ن، هورمون های 
قسمت قشری غدد فوق کلیوی- هورمون های غدد جنسی، 
مایع��ات 1: ادرار، مایع��ات CSF :2 - مایع س��ینوویال و 
سروزی جمعًا 5 دوره(، 1 مورد برگزاری همایش راهبردی 
س��ازماندهی نیروی انسانی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی 
)حض��وری و وبین��ار(، 1 م��ورد کنفران��س آزمایش��گاه و 
اصول کنترل کیفیت، 1 مورد برگزاری کنفرانس تش��خیص 
آزمایش��گاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی و 1 مورد 
برنامه آموزش مجازی مدیریت کیفیت در بخش بیوش��یمی 
می باش��د. همچنین مشارکت در برگزاری 2 مورد کنفرانس 
علمی با عناوی��ن "دیابت و بالین" و " تومور مارکرها " که 
توس��ط همکاران محترم شاخه اصفهان برنامه ریزی و اجرا 

گردید.
 مجم��وع فراگی��ران در ای��ن س��ال 1183 نف��ر، تع��داد 
مدرس��ین دوره ه��ا 22 نف��ر، مجم��وع س��اعات برگزاری 
کالس 1687 س��اعت و می��زان نف��ر/ س��اعت دوره ه��ا 
 14529 س��اعت می باش��د. میانگین رضایتمن��دی فراگیران 

دوره ها 87,96 می باشد.

1396 )9 ماهه( 1395 سال

31 14 تعداد دوره ها

1183 410 تعداد فراگیران

1687,5 372 میزان ساعات آموزشی

22 11 مدرسین همکار انجمن

87,96 81,29 میانگین رضایتمندی
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نمودار مقایسه ای تعداد فراگیران و میزان برنامه های آموزشی در سال های 1395 و 1396

نمودار مقایسه ای میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی انجمن در سال های 1395 و 1396
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نمودار مقایسه ای نفر/ ساعت برنامه های آموزشی انجمن در سال های 1395 و 1396

نمودار مقایسه ای تعداد مدرسین همکار انجمن و دوره های آموزشی سال های 1395 و 1396

رش��د چش��مگیر تع��داد دوره ه��ای آموزش��ی و تعداد 
فراگی��ران و همچنین افزایش س��طح کیفی این برنامه ها که 
در ارزش��یابی کلی دوره ها منعکس می باش��د نشان از نیاز 
جامعه آزمایش��گاهی و عملکرد صحیح انجمن در تدوین و 
اجرای این برنامه ها دارد. الزم به ذکر اس��ت در انتخاب و 
دعوت از مدرسین و اس��اتید دوره ها، همواره میزان امتیاز 
کسب شده ناشی از ارزشیابی دوره ها مالک بوده و شایسته 

محوری دلیل افزایش و رشد کیفی برنامه ها می باشد.
قطع��ا مش��ارکت و هم��کاری اعضاء محت��رم انجمن و 
جامعه آزمایش��گاهی کش��ور در اعالم نیازهای آموزش��ی 
خ��ود از طرف��ی و اع��الم آمادگ��ی و همی��اری همکاران 
صاحب کس��وت در تدوین و تدریس دوره های آموزش��ی 
 از طرف دیگر  منجر به توس��عه کم��ی و کیفی این دوره ها 

خواهد گردید.
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نشست مجمع انجمن های تشخیص آزمایشگاهی

نشس��ت مجمع انجمن های تشخیص آزمایشگاهی در 
تاری��خ 1396,09,04 با حضور نماین��دگان انجمن های 
آسیب شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران 
و دکترای علوم آزمایش��گاهی به منظ��ور ایجاد وفاق و 
همدلی بیش��تر میان تمامی صنوف آزمایش��گاهی و ارائه 
پیش��نهادات در ارتباط با مسائل و مشکالت آن ها برگزار 

شد.
دکتر صاحب الزمانی  دبیر مجمع به اتحاد و انسجام 
هر چه بیشتر جامعه آزمایشگاهی اشاره نمود و گفت: از 
این پس مجمع انجمن های تش��خیص آزمایشگاهی باید 
فعالیت های خود را به صورت گردشی ادامه دهد. اکنون 
آزمایشگاه های کش��ور به لحاظ مدیریت، برنامه ریزی و 
تعیین اس��تراتژی وضعیت مطلوب��ی را ندارند. صاحبان 
فرآیند آزمایش��گاه ها، انجمن ها هستند که مورد مشورت 
قرار نمی گیرند. حتی هنگامی که از انجمن ها در نشست ها 

دعوت می شود نظریات آن ها را لحاظ نمی کنند.
بهتر است از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بخواهیم ک��ه در تصمیم گیری های خود پیش��نهادات و 

نظریات انجمن های آزمایشگاهی را لحاظ نماید.
ایشان در ادامه پیشنهاد داد: با مشخص شدن تشکیالت 
مجمع می توان برای پیگیری تمامی فعالیت ها کمیته های 
تخصص��ی از اعضا را تش��کیل داد و برای هر کمیته ای 

مشاور متخصصی را استخدام نمود.
دکتر س��ید مه��دی عضو انجمن آس��یب شناس��ی 
ضم��ن خیر مق��دم به حاضری��ن و تاکید بر مش��خص 
نمودن اولویت های مجمع بیان داش��ت: در این دوره از 
نشس��ت ها، مجمع باید با در نظر گرفتن مصالح و منافع 

مشترک صنف عناوین اصلی را مشخص نماید.
دکت��ر بوتراب��ی ریی��س انجم��ن دکت��رای عل��وم 
آزمایشگاهی اتحاد صنفی را مهم ترین اصل در برطرف 
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نمودن 90 درصد از مش��کالت بیان کرد و اذعان داشت: 
مشکالت اساس��ی مش��ترک جامعه آزمایشگاهی شامل 
مبحث تعرفه، معوقات سازمان های بیمه گر، راهکارهای 
کاهش هزینه و بس��ته های پایه بیمه ای اس��ت. موضوع 
ش��بکه ها نیز در مبحث راهکارهای کاهش هزینه وجود 
دارد. معتقدم اگر بتوانیم اتحاد و انسجام را میان انجمن ها 
برقرار کنیم بدنه صنف نیز انس��جام بهتری پیدا می کند و 

بدین ترتیب بسیاری از مشکالت برطرف می گردد.
دکت��ر فاطم��ی رییس انجم��ن متخصصی��ن علوم 
آزمایشگاهی بالینی ایران ضمن تاکید به موضوع تعرفه 
اظهار کرد: از نماین��دگان انجمن ها برای تعیین تعرفه ها 
دعوت می ش��ود ولی متاسفانه همواره پیش نویسی آماده 
شده در این زمینه وجود دارد. بنابراین مبحث تعرفه یکی 
از اولویت های اصلی اس��ت. مس��ئله مهم دیگر مالیات 
آزمایشگاه ها است که اس��تدالل دقیقی برای افزایش آن 

وجود ندارد.
وی افزود: برای برطرف ش��دن تمامی مشکالت باید 
تفرقه ها از میان برداش��ته ش��ود. نیاز سنجی در ارتباط با 
تربیت مسئولین فنی باعث می شود تا تصمیم گیری ها به 
آزمایشگاه ها تحمیل نشود. همچنین رسیدگی به تخلفات 

شایع و رایج اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دکت��ر برومند دبیر انجمن آس��یب شناس��ی در نظر 
گرفت��ن جنبه های علم��ی و صنفی را مه��م عنوان نمود 
و گف��ت: مهم ترین اولویت، طرح نظ��ام جامع خدمات 
آزمایشگاهی اس��ت که فکر می کنم تمامی موارد مطرح 
ش��ده توس��ط همکاران را تحت تأثیر ق��رار خواهد داد. 
انجمن ها در جریان جزئیات این مس��ئله مهم نیستند که 
بای��د پیگیری ش��ود. راهکارهای این مجم��ع در ارتباط 
با نحوه دریافت مطالبات آزمایش��گاه ها از س��ازمان های 

بیمه گر باید مشخص شود.
خانم دکتر عس��گری عضو انجمن آسیب شناسی به 
مطالعه و بررسی طرح نظام جامع خدمات آزمایشگاهی 
توسط انجمن های آزمایش��گاهی اشاره و عنوان داشت: 
در این طرح، آزمایش��گاهی ها دخالت نداشته اند که این 
امری نادرس��ت است زیرا آن ها با بررسی و مطالعه دقیق 

می توانند نواقص آن را برطرف سازند.

 دکت��ر صراف نژاد عضو انجم��ن متخصصین علوم 
آزمایشگاهی بالینی ایران در ارتباط با کاهش هزینه های 
آزمایش��گاه ها گف��ت: هزینه آزمایش��گاه نس��بت به کل 
هزینه های درمان کش��ور 3 الی 5 درصد اس��ت. بنابراین 
برای کاهش هزینه ها بهتر است بر روی 95 یا 97 درصد 

مابقی هزینه های درمان مانور داده شود.
در ارتباط با تعرفه باید پیشنهادات خود را تا آخر سال 
1396 ارائه دهیم. همچنین برای رایزنی با وزارتخانه باید 

چاره ای را بیاندیشیم.
دکتر هاش��می مدن��ی عضو انجمن دکت��رای علوم 
آزمایش��گاهی در ارتباط با اس��تراتژی ای��ن مجمع بیان 
کرد: بهتر اس��ت که از میان همکاران ش��خصی به عنوان 
دبیرمجمع تعیین ش��ود. س��ازماندهی ام��ور از وظایف 
انجمن ها اس��ت که برای پیش��برد آن و ایجاد اتحاد میان 
همکاران سراسر کش��ور می توان از فعالیت های کوچک 
شروع کرد. چانه زنی ها با تصمیم گیران و مسئولین باید 

ادامه داشته باشد.
بهتر اس��ت برای پیش��برد اموری مانند تعرفه، مالیات، 

شهرداری و ... از افراد متخصص استفاده کنیم.
دکتر ش��مس برهان عضو انجمن متخصصین علوم 
آزمایش��گاهی بالین��ی ایران ب��ه برگزاری جلس��ات با 
نمایندگان مجلس به خصوص کمیس��یون بهداش��ت و 
درمان تاکید نمود و ادامه داد: اتحاد صنف آزمایشگاهی 
باید بیش��تر از قبل باشد. همچنین تعیین استراتژی برای 

سازماندهی همکاران بسیار مهم است.
دکتر لسان پزش��کی عضو انجمن متخصصین علوم 
آزمایش��گاهی بالینی ایران عالوه بر مس��ئله شهرداری 
به مش��کالت به وجود آمده برای آزمایش��گاه ها توسط 

سازمان آب نیز تاکید نمود.
دکت��ر صادق��ی تب��ار دبی��ر انجمن دکت��رای علوم 
آزمایش��گاهی عدم توفیق در برطرف نمودن مشکالت 
صن��ف را عمدتًا در عدم وجود همگرای��ی معنادار بیان 
داش��ت و گفت: باید با آقای دکتر اولیایی منش مالقاتی 
را در ارتباط با تعیین تعرفه آزمایش��گاه ها داش��ته باشیم. 
همچنین مسائل به وجود آمده از جانب بیمه ها باید مورد 

توجه و پیگیری قرار گیرد.
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دکت��ر تق��وی عض��و انجم��ن متخصصی��ن علوم 
آزمایش��گاهی بالینی ایران به مکاتبات بیشتر این مجمع 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره نمود 
و افزود: باید با مکاتبات و ارس��ال نامه به وزراتخانه، از 
آن ها بخواهیم که در جلس��ات خ��ود نمایندگان جامعه 
آزمایش��گاهی را نی��ز دع��وت نمایند. همچنی��ن باید از 
پرس��نل متخصص برای انجام و پیشبرد فعالیت های این 

مجمع استفاده کنیم.
ایش��ان گفت: تعرفه خدمات آزمایش��گاهی در س��ال 
گذش��ته 3 درص��د افزایش داش��ت که نحوه و اس��اس 

محاسبه آن کاماًل نامشخص است.
خانم دکتر س��لیمی بازرس انجم��ن دکترای علوم 
آزمایش��گاهی در ارتب��اط با طرح نظ��ام جامع خدمات 
آزمایش��گاهی اذع��ان داش��ت: اگر این ط��رح تصویب 
ش��ود ایجاد هر گونه تغیی��ر در آن به راحتی امکان پذیر 
نیس��ت. در واقع پ��س از تدوین و تصوی��ب اگر دارای 
نواقصی باش��د آزمایشگاه ها را با مش��کالت عدیده ای 
مواجه خواهد کرد. بهتر اس��ت قب��ل از ابالغ این طرح 
پیگیری های الزم انجام ش��ود تا صنف آزمایش��گاهی با 

ارائه نظریات خود اشکاالت آن را برطرف سازند.
آق��ای دکتر باق��ری عض��و انجمن دکت��رای علوم 
آزمایش��گاهی تاکید نمود: ایجاد همگرایی میان اعضای 
مجمع و مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت در ارتباط با 

افزایش تعرفه ها بسیار مهم است.
در پای��ان جلس��ه ب��ا رأی تمام��ی اعضا آق��ای دکتر 
صاحب الزمانی به عنوان دبیر مجمع انجمن های تشخیص 

آزمایشگاهی انتخاب شد.

تش�خیص  انجمن ه�ای  مجم�ع  نشس�ت  دومی�ن 
آزمایشگاهی نیز شانزدهم دی ماه در دفتر انجمن 
متخصصی�ن عل�وم آزمایش�گاهی بالینی ای�ران با 

حضور اعضای مجمع برگزار گردید.
دکت��ر صاح��ب الزمان��ی دبی��ر مجمع گزارش��ی را 
از عملک��رد دبیرخان��ه مجمع ارائه داد و اذعان داش��ت: 
پیرو مکاتبات قبلی در ارتباط با مش��کالت آزمایشگاه ها 
ب��ر اثر عدم برنام��ه ریزی های دقیق، نوس��انات ارزی و 

فقدان تعرفه براس��اس قیمت پای��ه و همچنین مطالبات 
آزمایش��گاه های تشخیص طبی نامه های مربوطه تنظیم و 

به سازمان های ذی ربط ارسال شد.
وی در ارتب��اط ب��ا کارگروه های تخصص��ی به منظور 

پیگیری امور صنفی انجمن های آزمایشگاهی افزود: 

در این مجمع کارگروه های بررسی تعرفه خدمات 
آزمایش��گاهی، ام��ور مربوطه به س��ازمان های بیمه گر، 
سیاس��ت گذاری تجهی��زات و کیت های آزمایش��گاهی 
و ش��بکه و تجمیع آزمایش��گاه ها برای رسیدگی به امور 

مربوطه تعیین خواهد شد.

س��پس دکتر س��میعی مدیر کل آزمایش��گاه مرجع 
س��المت به از دس��ت رفتن جای��گاه آزمایش��گاه های 
تش��خیص طبی در جامعه پزشکی اشاره و اذعان داشت: 
معتقدم آزمایش��گاه ها باید جایگاه خ��ود را پیدا کنند و 
هیئت دولت تصمیم گرفته اس��ت که نس��بت به کاهش 
هزینه دستگاه های اجرایی اقدامات الزم را به عمل آورد.

ایش��ان اضافه نم��ود: ام��کان تجمیع وج��ود دارد به 
ش��رط آن که پیام داش��ته باش��یم. بنابراین بعد از اعتبار 
بخشی بیمارس��تان ها اعتبار بخشی آزمایشگاه ها صورت 
خواهد گرفت. اصل این مهم چک لیس��ت ها، ممیزی و 
اعتبار بخشی است. همچنین در حال تدوین دستورالعمل 
اداره ام��ور آزمایش��گاه های دانش��گاه ها هس��تیم. اعالم 
نموده ایم که آزمایش��گاه ها را باید سطح بندی کرد و در 

این بخش رتبه بندی نداریم.
دکتر برومند دبیر انجمن آس��یب شناسی واگذاری و 
تجمیع آزمایشگاه ها، ویرایش دوم استاندارد، تعرفه و ... 

را موجب سردرگمی  آزمایشگاه ها بیان کرد.
دکتر دارآفرین عضو انجمن آسیب شناسی در ارتباط 
با نحوه اجرا و چک لیس��ت ها برای ویرایش دوم گفت: 
باید مش��خص ش��ود نحوه اجرا و چک لیس��ت ها برای 
ویرایش دوم توسط چه کسانی تدوین می شود. این مهم 
باید در کارگروهی از انجمن ها بررسی شود زیرا تاکنون 
سیاست های نوینی برای آزمایشگاه ها اعمال نشده است 

و آن ها همواره تحت فشار بوده اند.
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دکتر بوترابی رییس انجمن دکترای علوم 
آزمایش��گاهی دلیل مقاومت بدنه صنف را در 
برابر ام��وری مانند استانداردس��ازی، تصمیم 

گیری های دور از دسترس عنوان نمود.
در نهای��ت دکت��ر صاحب الزمان��ی به عدم 
محاس��به دقی��ق زوای��ای کار توس��ط بازیگران 
اقتصادی و اجتماعی طرح نظام سالمت اشاره و 
اعالم داشت: آزمایشگاه ها نمی توانند هر روز به 
اقداماتی که در تصمیم گیری آن ها نقشی ندارند 
سر تعظیم فرود آورند. در طراحی شبکه سازی و 
تجمیع و هر نوع اقدامات مربوط به آزمایشگاه ها 
باید انجمن های آزمایش��گاهی مورد مش��ورت 

قرار گیرند.

سومین نشست مجمع انجمن های تشخیص 
 1396/10/26 تاری�خ  در  آزمایش�گاهی 
نظ�ام  از  تصوی�ری  ارائ�ه  پیرام�ون 
آزمایش�گاهی کش�ور در آزمایشگاه مرجع 

سالمت برگزار شد.
آزمایش��گاه  کل  مدی��ر  س��میعی  دکت��ر 
مرجع س��المت ب��ه تهیه و تدوی��ن راهبردها و 
اقدامات پیش��نهادی برای مدیری��ت هزینه های 
آزمایش��گاه های پزش��کی و خدمات آن توسط 
آزمایشگاه مرجع سالمت اشاره و اذعان داشت: 
در بخش دولتی س��اختار شبکه و سیستم ارجاع 

تکمیل و چرخه اش معنا دار می شود.
دکتر سید مهدی عضو انجمن آسیب شناسی 

در ارتباط با مش��ارکت و همراهی انجمن ها در 
ه��ر برنامه ای بیان ک��رد: آیین نامه تجمیع برای 
بخش دولتی نوشته شود و برای بخش خصوصی 

انجمن ها باید مشارکت داشته باشند.
دکتر صادقی تبار دبیر انجمن دکترای علوم 
آزمایشگاهی به دفاع از حقوق اعضا تاکید نمود 
و گفت: در آیین نامه ه��ای ابالغی باید تکلیف 

آیین نامه نمونه گیری روشن شود.
خانم دکتر ش��ایگان عض��و انجمن دکترای 
علوم آزمایش��گاهی تعامالت بیشتر با صاحبان 

فرآیند را بسیار مهم عنوان نمود.
دکتر هاشمی مدنی عضو انجمن دکترای علوم 
آزمایشگاهی به ارسال آیین نامه ها به انجمن ها و 
تشریک مس��اعی قبل از ابالغ آن ها اشاره کرد و 
گفت: قیمت تمام شده تست ها باید لحاظ گردد و 
 هر گونه تعرفه براساس قیمت تمام شده باید مبنا 

قرار گیرد.
دکتر صاحب الزمان��ی دبیر مجمع برگزاری 
مدیری��ت  راهبرده��ای  روزه  ی��ک  س��مینار 
آزمایش��گاهی را پیش��نهاد داد و اظهار داش��ت: 
این موضوع باید با برگزاری سمینار راهبردهای 
مدیریت آزمایش��گاهی در 2 یا 3 پانل بررس��ی 
ش��ود. همچنین در آزمایش��گاه های بهداش��ت 
چرخه سیستم ارجاع براساس سطح بندی است 
و بدون سطح بندی مراکز درمانی، بیمارستانی و 
بهداشتی سطح بندی آزمایشگاه ها بی معنا بوده 

و امکان  پذیر نیست.

 آزمایشگاه ها 
نمی توانند 
هر روز به 
اقداماتی 
که در 
تصمیم گیری 
آن ها نقشی 
ندارند سر 
تعظیم فرود 
آورند
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بحران آب را جدی بگیریم

کمب��ود آب ش��اید بزرگ ترین معضل 
قرن 21 باش��د که زندگی بش��ر را شدیداً 
تهدید می کند. منابع آب شیرین فقط ٪2,8 
منابع آب جهان که مجموع یخ های قطبی، 
سفره های آب زیر زمینی، دریاچه های آب 
شیرین، رودخانه ها و بخار آب موجود در جو است را شامل می شود. 
همچنین پراکندگی منابع آب ش��یرین در دنیا یکس��ان نیست و سهم 
کش��ور ما که در منطقه گرم و خش��ک جهان واقع شده است، از این 
منابع بسیار اندک است. طی سی سال گذشته میزان بارندگی در ایران 
بس��یار کمتر از متوسط جهانی بوده اس��ت، به طوری که در سال های 
1379-1378 کمتر از 10 میلی متر بوده اس��ت. رودها و دریاچه ها در 
حال خشک شدن هستند. تاالب ها را از دست می دهیم و فرو نشست 
زمین رخ می دهد و ش��اهد کویر زایی هس��تیم. بنابراین کشور نیازمند 
بازبینی سریع در استفاده از منابع آبی است. با جهانی شدن بحران آب 
و خصوصاً در منطقه خاور میانه، احتمال بروز تنش های سیاس��ی بین 
کشورهای همسایه بر سر استفاده از رودخانه ها و دریاچه ها و مخازن 
آب زیر زمینی نیز وجود دارد. مهم ترین علل کاهش منابع آب در ایران 

عبارت اند از:
1- رشد سریع جمعیت: پیش بینی می شود تا سال 2050 جمعیت 
جهان به بیش از 10 میلیارد نفر برسد که از این تعداد 9,3 میلیارد نفر 
در کش��ورهای در حال توسعه ساکن هستند. رشد دو برابری جمعیت 
طی دو دهه گذشته از علل مهم کاهش منابع آب در ایران است که البته 

فقط 8٪ مصرف آب را شامل می شود.
 2- کش��اورزی غیر اصولی: در ح��ال حاضر بیش از یک میلیارد 
نفر در جهان به آب س��الم دسترس��ی ندارند و این در حالی است که 
بیش از 70٪ آب س��الم جهان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار 
می گیرد. با توجه به این که بیش��ترین اس��تفاده از آب در ایران نیز در 
بخش کشاورزی است، این بخش بیشترین آسیب را از تغییرات آب و 
هوایی می بیند و بنابراین نیازمند س��رمایه گذاری بیشتر روی تحقیق و 

توسعه در این زمینه است.
3- سوء مدیریت: با توجه به کاهش نزوالت آسمانی طی سی سال 
گذشته و بحران کنونی، نقش مدیریت دولت در استفاده بهینه از منابع 
آب بسیار مهم اس��ت. باید پیش از آن که همه شهرهای ایران خشک 
ش��وند راهی ب��رای نجات آب یافت. مناب��ع آب را به روش های ذیل 

می توان مدیریت نمود:

- الزام همه نهادها، سازمان ها و مردم به کنترل مصرف آب از طریق 
تصویب قوانین و الزام آن ها به همکاری در این زمینه. در عین حال باید 
قوانین بین المللی خاصی برای مقابله با بحران آب، وضع شود. استفاده 

از آب های مرزی یکی از این نمونه ها است.
- استفاده از پساب بخش کشاورزی و انسانی برای تولید آب سالم و 
تولید کود کشاورزی و نیز تولید سوخت های زیستی از این پساب ها.

- بهبود بخشیدن به وضعیت زیرساخت های توزیع آب. 22٪ مصرف 
آب در بخش صنعت است. بسیاری از محصوالت صنعتی مصرف آب 
باالیی دارند که با تغییر روش های تولید می توان میزان مصرف آب را 

در این بخش کاهش داد.
- جایگزین کردن کشت مناسب و کم مصرف در بخش کشاورزی

- اس��تفاده از انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی که 
عامل انتش��ار گازهای گلخانه ای و تغییرات ش��رایط جوی می گردند. 
سوخت های جدید فشار تغییرات آب و هوایی را کاهش داده و بحران 

آب را در آینده کاهش خواهد داد.
- قیمت گذاری آب و دریافت هزینه ها

- حفاظت آب و بهره برداری مؤثر از آن
- سازماندهی مدیریت کارآمد تولید و بهره برداری از منابع

- سرمایه گذاری توأم با تکنولوژی و تجارت سودمند
- فرهنگ سازی الگوی مصرف بهینه از طرق ذیل:

   نقش رسانه های اجتماعی و فضای مجازی در فرهنگ مصرف بهینه 
آب از طری��ق برگ��زاری میزگردها، پیام های کوتاه زیرنویس ش��ده و 

فیلم های کوتاه آموزشی
  مقایسه آمار صرفه جویی آب برای مردم

  قطع انشعاب مشترکین پرمصرف
  آشنا کردن مردم با مشکالت مرتبط با امر تأمین و توزیع آب

  درج ش��عارهای صرف��ه جوی��ی روی کااله��ای عموم��ی م��ورد
 استفاده مردم

  ارائ��ه گزارش ه��ا و هش��دارهای صرفه جویی توس��ط افراد مورد 
اعتماد مردم

در این میان نقش س��ازمان های غیر دولتی بس��یار اثر گذار اس��ت 
و ه��ر ی��ک باید وظیفه ملی خ��ود را در این رابط��ه از طرق مختلف 
که در باال اش��اره ش��د ایف��ا کنند. در همین راس��تا انجم��ن دکترای 
عل��وم آزمایش��گاهی در ص��دد اس��ت ت��ا از طریق هم��کاران عضو 
انجم��ن نق��ش کوچک��ی در فرهنگ س��ازی مصرف بهین��ه آب ایفا 
 کند. در همین ش��ماره نش��ریه راه های صرفه جوی��ی در مصرف آب 

خانگی توصیه شده است.

 دکتر فریبا شایگان
دکترای علوم آزمایشگاهی
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مش��کل جدی نش��ریات علمی، مهندسی و پزشکی در ایران این است که متاس��فانه بیش از هفتاد درصد افراد نشریات 
را از پاکت باز ننموده دور می اندازند. تنها ش��اید پنج درصد افراد بخش��ی از مقاالت را کامل می خوانند. در پژوهش های 
مس��تندی این مشکل بررسی شده اس��ت. برخی مقاالت پزشکی، اجتماعی و مهندسی بسیار با ارزش است اما سال هاست 
افراد نشریاتی که روزانه، هفتگی و ماهیانه و گاه رایگان دریافت می کنند را مطالعه سطحی هم نمی کنند. مقاله نبض که در 
خون سپید و سالمت جاری است همین مشکل را روایت می کند. البته به مشکل استفاده ننمودن مراکز مربوطه به مقاالت 

نیز اشاره گذرایی دارد.

نبض در خون سپید و سالمت جاریست

ماه نامه نبض سال ها بولتن ویژه بازآموزی و نوآوری وزارت 
بهداش��ت بود. هیئت تحریریه، س��ردبیر و مسئولین ماهنامه از 
دانش��مندان و حکیمان فرهیخته جامعه پزشکی بودند. ماهنامه 
با کاغذ معمولی، علمی و کاربردی و در نهایت سادگی به زیور 
طبع آراسته می ش��د. خدا رحمت کند دانشمندان همیشه زنده 

دیروز، امروز و فردا را.
آغاز هر شماره و مرتب این ))سخن موالنا(( درج می گردید:

جان نباشد جز، خبر در آزمون
 هرکه را افزون خبر، جانش فزون

اقتضای جان چو ایدل، آگهی است
 هرکه آگه تر بود، جانش قوی است

جان ما از جان حیوان، بیشتر 
از چه زان رو، که فزون دارد خبر

آن حکیمان از مجموعه شعر و ادب پارسی سخنی ژرف تر 
و رساتر از بیان باال نیافته بودند. موالنا در مرتبه جان دار بودن 
انس��ان و حیوان را یکی می داند اما اختالف آن دو را در میزان 
و درجه آگاهی و خبر آن ها می داند. میوه حقیقی انس��ان آگاه، 

توانایی و خرد است که در رفتار او دیده می شود.
دی 1357 ماهنامه نبض، ویژه نامه فهرست ))داروهای ایران(( 
هم بود و در اولین خبر آن انتشار سریع مقاله روانپزشکی هوشیار 
بود: مسائل و مشکالت روانپزشکی و درمان بیماری های مربوط 
به آن در شهرهای کوچک! که با پیشگفتار حکیمانه سردبیر مجله 

)ب.ج( آغاز می شد. پیام خوب و سریع درج شد.
به سرعت حدود بیست سال از خبر گذشت. آیا پیام به مقصد 

رس��ید یا خیر؟ اکنون بخوانیم با خبر ش��ویم و داوری کنیم! در 
همان شماره مقاله ای با عنوان ))پاسخ شما چیست؟(( درج شد، 

آیا خوانندگان و گیرندگان به آن مقاله پاسخی دادند؟
حادث��ه خبر نمی کند! گاهی فرس��تنده خب��ر کار می کند؛ اما 
گیرن��ده کمی خاموش اس��ت و یا بر عک��س! و گاهی هر دو 
خاموش ان��د! و یا برعکس هر دو روش��ن اند اما؛ یکدیگر را به 

جا نمی آورند.
کمی از هوای طنز دور ش��ویم، ))موالنا(( در س��خنی دیگر، 
ب��رای بی خبری مصداقی بارز م��ی آورد و آن را نه حیوان و نه 
چه��ار پا و نه االغ بلک��ه او را خر خطاب می کن��د. این بیان با 
))َکس(( شروع می شود که به نظر می رسد از خر، خرتر، است!

َکس به زیر دم خر خاری نهد 
خر نداند دفع آن بر می جهد

بر جهد آن خار محکم تر زند 
عاقلی باید، که خارش برکند
َکس، خر و خار در تاریخ بش��ر و با جمع شدن َکسان، خران 
و خارها و در صور ترکیبی به حکایت پیچیده و گره ای بزرگ 
می رس��د و اینجاست که کار را باید عاقالن عاقبت به خیر کنند. 

کمی از شعر و ادبیات دور شویم.
تنها خداس��ت که اشتباه نمی کند و انس��ان ها باید با خبرتر و 

آگاه تر شوند، اندیشه کنند تا اشتباه کم کنند.
خدایا؛ ناشران سپید و سالمت را در نشر خوب و سریع خبر 

یاری کن.
آن گاه، آنچه خیر است محقق می گردد.

  دکتر مسعود صفایی
 دکترای علوم آزمایشگاهی
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   دکتر محمود جاوید 
متولد ۱۳۴۳ در مشهد مقدس، دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دعا کن پسرم، دعا
ای��ن بود ک��ه، قدیم ه��ا روزگارم با دعا 

می گذشت، از خانم جان شنیده بودم:
 آن یگانه بی همتا می گوید:

ه��ر چه می خواهید، از م��ن بخواهید تا 
اجابت کنم.

 س��پس با آن آوای دلنوازش، در گوشم 
می گفت:

نخ���واه،  کوچ�����ک  چ�یزه����ای 
درخواست های بزرگ داشته باش، خدا 

خوشش میاد، کیف می کند.
این بود که هر وقت دعا می کردم،

 یعنی صبح و ظهر و ش��ب و نیمه شب، 
با خواس��ته های کوچک وق��ت خدا را 

تلف نمی کردم
 اول��ش دعاهای بزرگ��م، از نظر اندازه 

بزرگ بود؛
کامیون اسباب بازی بزرگ، تیر و کمان 

بزرگ، مداد رنگی بزرگ ...
و بع��د فهمی��دم که نه، بای��د چیزی که 

می خواهم قیمتش بزرگ باشه:
 میز، دوربین، دوچرخه و ...

آنگاه موفقیت های بزرگ:
 شاگرد اول شدن،

 دریافت لوح تقدیر از وزیر،
 مدارس درجه یک قبول شدن و ...

همیشه هم وقتی این دعاهای بزرگ!!! را 
می کردم، به فکر این بودم که االن خدای 

رحمان چه کیفی می کند.

اما امروز که به گذشته نگاه می کنم،
 می دانم:

» بزرگ ترین خواسته ام از خدا«،
چی��زی ب��وده ک��ه وقت��ی از حضرتش 
می خواستم، حتی خودم هم فکر نمی کردم،

 این قدر” درخواست بزرگی” است.
موقعی که برای کنک��ور دکترا *حداکثر 

تالشم را می کردم و می دانستم،
عب��ور از این س��د مهیب، کاری اس��ت 
کارستان - شوخی نبود: از هر 175 نفر 
یکی ش��انس قبولی داش��ت، تقریباً مثل 

زدن ماست به دریا برای ساختن دوغ
در چنین رقابتی،

 در روزهای��ی که دوس��تان “چش��م بر 
کتاب” و“ قلب به س��وی دوست” برای 

گرفتن “شاهد مقصود”،
 حداکثر تالش را می کردند؛

 من از محبوب همیشگی،

 در بلندای شب،
وقتی که فرو افتاده،

 کوچک تر از همیشه به نظر می رسیدم؛
 تنها یک چیز می خواستم؛

»خدایا«، رفیق خودم،
اگر م��ن دکتر ش��وم، همچن��ان، “آدم” 

می مانم، این فرصت را به من بده...
و امروز در هیاهوی رقابت پایان ناپذیر:

ضرب سکه، کاشتن برج
و باال رفتن به هر قیمتی

گاهی که، به “چشم خویشتن ”می بینم، 
ک��ه آرام جان��م م��ی رود و ب��ا “نف��س 

حریصم” مرا تنها می گذارد،
سراسیمه، از جا می جهم،

 داد می زنم،
داد می زنم و داد می زنم:

هی رفیق خودم،
خودت گفتی چیزهای بزرگ بخواه،

پس، لطفاً:
خودم رو از خودم نگیر،

نگذار، دلم برای خودم تنگ شود.

*در آزم��ون دکترای علوم آزمایش��گاهی س��ال 

1369، هفت هزار نفر برای چهل کرسی رقابت 
می کردند.

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی

دعای بزرگ



98
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- زمستان 1396- شماره 38

الفبای زندگی

 دکتر نرگس ایرانمنش 
متولد کرمان، دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی

چش��مم چو باز ش��د به تماش��ای زندگی

تا این دهان به گفتن هر واژه لب گش��ود

روز ازل ک��ه نقش تو در طالعم نشس��ت

آن دم که ابر تیره در این آس��مان گرفت

می باخت دل چو قافیه را در قمار عش��ق

کش��تی شکس��ته ایم ب��ه دام��ان صی��د تو

بنگر دمی ب��ه حال گدای��ان کوی خویش

در مکت��ب تو مش��ق محبت چو دل نوش��ت

دی��دم ت��و را ب��ه قام��ت رعن��ای زندگی

زندگ��ی الفب��ای  ح��روف  ش��د  ت��و  ن��ام 

زندگ��ی زیب��ای  بهان��ه  ش��د  ت��و  مه��ر 

چش��م ت��و ش��د س��تاره ش��ب های زندگی

ی��اد ت��و ش��د قصی��ده ش��یوای زندگ��ی

زندگ��ی دری��ای  حقیق��ی  گوه��ر  ای 

زندگ��ی تمن��ای  دوب��اره  کن��د  دل  ت��ا 

پاین��ده ش��د ز عش��ق س��راپای زندگ��ی
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 دکتر سهیال گلستانی
متولد اصفهان، دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی

قرن هاست که موسیقی به عنوان راهی برای کاهش اضطراب و تنش 
شناخته شده است. به دلیل کمبود روش ها و تجهیزات مناسب، مطالعه 
اثر موسیقی بر مغز تا چند سال اخیر امکان پذیر نبود. روش های جدید 
برای تصویر برداری از کارکرد مغز نش��ان داده گوش دادن به موسیقی 
نه تنها باعث فعالیت نواحی ش��نوایی مغز می شود، بلکه ضرب آهنگ 
موس��یقی، در نواحی حرکتی و ریتم و پرده موسیقی، در نواحی مربوط 
به احساسات مغز فعالیت ایجاد می کند. موسیقی همچنین باعث فعالیت 
در قسمت هایی از مغز می ش��ود که مسئول تمرکز، توجه و پیش بینی 
هستند. تحقیقات نش��ان می دهد موسیقی باعث آزاد شدن دوپامین در 
مغز و ایجاد احساس خوشحالی در بدن می شود. موسیقی برای کسانی 
که در مراحل اولیه بیماری هس��تند می توان��د به حفظ توانایی ذهنی و 

بهبود فعالیت مغز کمک کند.
قس��مت هایی از مغز که در حافظه موس��یقی فعال می شوند کمتر از 

سایر نواحی مغز تحت تأثیر آلزایمر قرار می گیرد.
حافظه موس��یقی انواع مختل��ف حافظه را فعال می کن��د، از جمله 
حافظه خاطرات شخصی )شرایطی که در آن موسیقی قباًل شنیده شده(، 
دانش نس��بت به محیط اطراف )شنیدن و تشخیص نتی که قباًل شنیده 
ش��ده( و توانایی های حرکتی یاد گرفته شده )نواختن آالت موسیقی(. 
خصوصیت ویژه حافظه موسیقی ارتباط نزدیک آن با احساسات است. 
به همین دلیل حافظه موسیقی کمتر از سایر خاطرات تحت تأثیر آلزایمر 

قرار می گیرد.
 موس��یقی بر افراد مبتال به بیم��اری زوال عقل و آلزایمر تأثیر مثبت 
دارد. مطالعات جدید نشان می دهد بیماران مبتال به زوال عقل و آلزایمر 
پ��س از خواندن آوازهای آش��نا و معروف بهت��ر می توانند خاطرات و 

احساسات خود را به خاطر بیاورند.
1- موسیقی باعث تحریک احساسات می شود و احساسات می تواند 
خاطرات گذش��ته را زن��ده کند. با همراه کردن فعالیت ه��ای روزانه با 

موسیقی، بیماران می توانند آن فعالیت ها را بهتر به خاطر بسپارند.
2- تمایل و لذت بردن از موسیقی جزو توانایی هایی است که حتی 

در مراحل پیشرفته بیماری وجود دارد.

3- در مراح��ل پیش��رفته بیماری، بیماران توانایی ابراز احساس��ات 
خود را از دست می دهند. از طریق موسیقی بیماران می توانند به وسیله 

همخوانی، احساسات خود را منتقل کنند.
4- آواز خوانی گروهی باعث فعالیت نواحی مختلف مغز از جمله 
مراکز گویایی در س��مت چپ، شنوایی در سمت راست و حتی بینایی 

می شود.
5- موس��یقی می تواند باعث تغییر روحیه شود و به کنترل اضطراب 
کم��ک کند. گوش دادن به موس��یقی و همخوانی با آهنگ های آش��نا 
توانایی ذهنی زی��ادی الزم ندارد بنابراین بیماران مبتال به زوال عقل و 

آلزایمر می توانند آن را انجام دهند.
بس��یاری از بیماران مبتال به آلزایمر توانایی به یاد آوردن آهنگ ها را 
دارند، حتی در شرایطی که بیمار اسامی و چهره ها را به خاطر نمی آورد. 
مراکز نگهداری از افراد مبتال به بیماری زوال عقل معموالً از موس��یقی 
برای سرگرمی استفاده می کنند. اما شواهد نشان می دهد "گوش دادن به 
موسیقی می تواند باعث تحریک خاطرات فراموش شده و حفظ توانایی 

ذهنی شود".
گوش دادن به موس��یقی زنده و ش��رکت در اجرای موسیقی باعث 
می ش��ود بیماران از تنهایی ناشی از بیماری خارج شوند. این فعالیت ها 
باعث بازگشت خاطرات، تغییرات مثبت در روحیه و احساسات، ایجاد 
احساس کنترل بر زندگی می گردد، همچنین شرکت در اجرای موسیقی، 
مدیریت درد و ناراحتی بدون نیاز به دارو، تشویق به تحرک و مکالمه و 

امکان ایجاد روابط اجتماعی با دیگران را افزایش می دهد.
در کل موس��یقی باعث ایجاد فعالیت فیزیک��ی، فکری، اجتماعی و 

احساسی می شود.
بیم��اری زوال عقل و آلزایمر فراتر از تحلیل رفتن حافظه اس��ت و 
این بیماران دچار مش��کالت رفتاری پیچیده ای هستند که فعالیت های 
اجتماعی و احساس��ی آن ها را تحت تأثیر ق��رار می دهد. بنابراین برای 
مقابله با این بیماری روش های تک بعدی س��نتی کامل نخواهد بود و 
نیاز به روش های چند بعدی اس��ت که کل مغز را همزمان شامل شود. 

موسیقی می تواند چنین مدلی باشد.

تأثیر موسیقی بر حافظه و آلزایمر
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   دکتر حسین علیزاده 
دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحه ویژه آثار ادبی و هنری همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی
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با س��الم خدم��ت همه عزیزان��ی که در 
حوزه ه��ای مختلف تش��خیصی، درمان و 
آموزش پزشکی نقش دارند اعم از پزشکان، 
پاتولوژیست ها، دکترای علوم آزمایشگاهی، 
دکتری تک رشته گرایش های مختلف علوم 
آزمایشگاهی، کارشناسان و کاردان های عزیز 

و زحمت کش علوم آزمایشگاهی
عن��وان  ب��ه  همیش��ه  آزمایش��گاهیان 
مظلوم ترین قش��ر جامعه پزشکی کمتر دیده ش��ده و با مشکالت زیادی 

همراه بوده اند. در زیر فقط به چند مشکل اصلی بسنده می کنم.
1- مهم ترین مشکل، احیا و راه اندازی مجدد دکترای حرفه ای علوم 

آزمایشگاهی می باشد.
تا سال 1372 امتحان جامع کاردانی به دکترای حرفه ای وجود داشت 
و ی��ک کاردان می توانس��ت با قبولی در این آزمون ت��ا مقطع دکترا ادامه 
تحصیل بدهد اما سیس��تم پزشک ساالر وزات بهداشت علی الخصوص 
پاتولوژیست های گرامی یکی از دالیلی که برای جلوگیری از راه اندازی 
مجدد دکترای حرفه ای علوم آزمایش��گاه ارائه می دهند و مصر هس��تند 
که نمی ش��ود؛ این است که ظاهراً غیر از پزش��کان بقیه بالینی محسوب 
نمی شوند و کسی به جز پزشک نمی تواند به درستی آزمایش ها را تفسیر 
نماید. یک راه حل ساده می تواند این مشکل را حل کند. به جای اینکه یک 
پزشک عمومی با طی یک دوره چند ساله که برای هر یک از بخش های 
آزمایشگاه می گذراند و می تواند مجوز تأسیس آزمایشگاه جنرال را بگیرد، 
یک کارشناس آزمایشگاه همان چند ساله را بالینی بخواند تا فرضاً بالینی 

محسوب شود که البته این کار چند حسن دارد:
الف( پزشکان کمتری نسبت به تأسیس آزمایشگاه و درآمد آن به این 

سمت می آیند که خود تا حدودی کمبود پزشک را جبران می کند.
ب( کارشناسان آزمایشگاه که چندین سال است در رشته خود تحصیل 
کرده و کاماًل به بخش های آزمایش��گاه آش��نایی دارند بالینی می شوند و 
تفسیر بهتری از آزمایش ها ارائه می دهند که خود منجر به کاهش هزینه ها 
و صرفه جویی در وقت می شود )کنکور کاردانی، کاردانی به کارشناسی، 

)Ph.D ارشد و
ج( کنترل کیفیت و تضمین آن با وجود دکترای علوم آزمایشگاهی در 
آزمایش��گاه ها به دلیل آشنایی بیش��تر و بهتر آن ها از سیستم، تجهیزات و 
تکنیک های آزمایشگاهی باالتر رفته که خود مستوجب مزایای عدیده ای 

است که به نفع همه می باشد.
 د( مشکل دیگر، کارشناسان و کارشناسان ارشدی هستند که پایه آن ها 
علوم آزمایش��گاهی نبوده و از رشته های دیگری چون زیست، ژنتیک و 
غیره وارد آزمایش��گاه می ش��وند. یا این که در یکی از گرایش های ارشد 
آزمایشگاه مانند بیوشیمی، ایمنی، هماتولوژی و ... تحصیل کرده اند که به 

دلیل کم تجربگی معضالتی را برای آزمایشگاه به وجود می آورند.
2- ارتقاء بهره وری یا کاهش ساعت کاری

با پیگیری های سیستم درمان مصوب شد، قانون ارتقاء بهره وری برای 
پرستاران در شیفت های نامتعارف مانند شب کاری )به علت بیدار خوابی 
مش��کالت روحی و روانی در دراز مدت( و روزهای تعطیل اجرا ش��ود 
به این صورت که به جای 12 س��اعت کار در شیفت شب، 19,5 ساعت 
و ب��ه جای 7 س��اعت کار در روزهای تعطیل، 10,5 س��اعت برای آن ها 
محسوب شود که این امر خود موجب ایجاد نارضایتی و ناعدالتی در بین 
آزمایشگاهیان شد زیرا آن ها شامل این قانون نشدند. فرضاً یک کارشناس 
آزمایش��گاه باید در ماه چیزی حدود 170 ساعت به صورت موظفی کار 
کند، اما یک پرستار اگر 170 ساعت در ماه کار کند موظفی آن طبق قانون 
بهره وری با توجه به س��ابقه کار فرد چیزی حدود 120 س��اعت می شود 
و حدود 50 س��اعت هم برایش اضافه کار محس��وب می گردد. برخی از 
همکاران با پیگی��ری زیاد و مکاتبات فراوان برای وزیر محترم در تالش 
هس��تند تا این قانون شامل آزمایشگاهیان هم بشود و لیکن هنوز اجرایی 

نشده است.
3- قانون سختی کار

20 س��ال پیش در آزمایشگاه ها تکنسین ها وجود داشتند. آن ها افرادی 
بودند که 6 ماه دوره می دیدند و به علت کمبود کاردان و کارش��ناس در 
آزمایشگاه ها مشغول به کار می شدند و به دلیل این که مدام با وسایل تیز 
برنده مثل نیدل س��رنگ و انواع عفونت های ویروس��ی، قارچی و انگلی 
س��ر و کار داشتند قانون سختی کار شامل آن ها شد. بدین صورت که به 
ازای هر سال خدمت حدود 3 ماه از خدمت سی ساله آن ها کاسته می شد 
و یک کارمند می توانس��ت با 25 س��ال بازنشسته شود. در سال های اخیر 
با ورود کاردان ها و کارشناس��ان به آزمایشگاه ها متاسفانه چون در قانون 
کلمه تکنسین قید شده بود این قانون شامل حال کاردان ها و کارشناسان 
نمی ش��د. با پیگیری جامعه بالینی علوم آزمایش��گاهی کش��ور )جابک(، 
نامه نگاری و مکاتبات فراوان با وزات بهداش��ت و نماینده مجلس موفق 
ش��دند قانون س��ختی کار درجه 2 را که به ازای هر سال خدمت 2 ماه از 
خدمت س��ی ساله آن ها کاسته ش��ود را به تصویب رسانند. اما با وجود 
یک سال از تصویب این قانون هنوز در خیلی از دانشگاه ها به خصوص 
اس��تان های محروم اجرایی نشده است و کارگزینی های دانشگاه از نحوه 

اجرایی آن مطلع نیستند.
با تش��کر فراوان از دوس��ت عزیزم آقای مس��عودی که در تنظیم این 

مطالب بنده را یاری کردند.

محسن رخشانی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
سیستان و بلوچستان - زاهدان

زمستان 1396

بسمه تعالی
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همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر محمد جواد سلطانپور

درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

استاد ارجمند
جناب آقای دکتر علیرضا زالی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 
مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر علی اصغر بیگی

درگذش�ت پ�در بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
سرکار خانم دکتر شیما درجاتی

درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
سرکارخانم دکتر منیژه علمی

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزیل برای ش�ما و 

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

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر ساسان مهرپویان

درگذش�ت مادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نموده 
و از درگاه خداون�د من�ان صبری جزیل برای ش�ما و 

خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.
              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص
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همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر علی صادقی تبار

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای شما و خانواده محترمتان 
مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر محسن ملک احمدی

درگذش�ت پ�در بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای دکتر صفر شمس همکار دکترای علوم آزمایشگاهی را تسلیت 
ع�رض نم�وده و از خداوند متعال ب�رای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبری جزیل مس�ئلت 

می نماییم.                                                                  
              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر محمد وحید دستجردی

درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص

همکار ارجمند 
سرکار خانم دکتر مرجان افخم بطحائی

درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه خداوند منان صبری جزیل برای ش�ما و 
خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.

              هیئت تحریریه نشریه آزمایشگاه و تشخیص
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The role of DNA damages in ART
Ms. Zh. Pahlevanzadeh 
Islamic Azad University, Branch of Pharmacology, department of Cell and Molecular Biology, Tehran, Iran
zhamakpahlevanzadeh@gmail.com

Dr. T. Naji
Associate Professor, Department Head of Basic Sciences, School of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran, Iran
tnaji2002@gmail.com                                                                                                                        

Abstract
Nowadays, the use of fertility treatments is the ideal choice for infertile couples. The success ration of these methods is 
correlated to the numerous factors including the overall healthiness of the ovule and the sperm. During both the natural 
and In vitro fertilization (IVF) processes, the possibility of the penetration of the unhealthy and immature sperm into 
the ovule is highly decreased, but in the microinjection method which is the direct injection of sperm into the cytoplasm 
of the ovule that barrier does not exist and therefore provoke serious concerns. Moreover, numerous studies about the 
damages of DNA indicate a significant correlation between the damage of sperm’s DNA and the failure in the formation 
of the blastocystis, the development of embryo and the successful pregnancy. Nowadays, as the accessibility of fertility 
technologies, diagnostic instruments and numerous methods to measure the amount of sperms’ DNA damages is increased, 
their applications are become widespread in the infertile male. Evidences showed that the role of sperm’s DNA damages 
in the failure of IVF and ICSI, but there is an informational gap about the consequences of those damages in the clinical 
point of view. There are several ways to measure DNA damage including COMET, sperm chromatin dispersion (SCD, 
HALLO) and sperm chromatin structure (SCSA, TANEL) which showing different  characteristic  of DNA damage. More 
studies should be designated to standardize the methods of assessing the sperm’s DNA damages and to reveal the exact role 
of those damages in the failure of IVF, ICSI and pregnancy. Due to the fact that some fertility treatments could resulted 
in pregnancy in spite of sperm defects, the analysis of seminal fluid as an indicator for the healthiness and fertility of the 
sperms is not adequate and more efficient factors should be implied.   

Keyword: ICSI, IVF, genome, DNA damage, Micro injection 

Staphylococcus aureus toxins

Mr. N. Nori 
BS of Medical Sciences of Laboratory, Ardebil University of Medical Sciences, Ghermi City Health and Treatment 
Center and Master of  Science student in Clinical Toxicology of Ahar Islamic Azad University
noori.lab1987@gmail.com

Ms. E. Deghkam
Associate of Medical Sciences of Laboratory, Ardebil University of Medical Sciences, Ardebil City Health Centeral 
Laboratory

Abstract
Staphylococcus aureus is a dangerous pathogen that causes a variety of severe diseases. Among nosocomial pathogens, S. 
aureus is the most common and associated with high morbidity and mortality. The versatility of S. aureus as a pathogen 
stems from the fact that S. aureus strains possess a varying repertoire of virulence factors. Many S. aureus virulence factors 
can be described as toxins. Toxins are usually defined as poisonous substances molecules that increase the potential of a 
pathogen to cause disease in a broader sense. This review will give an overview over S. aureus toxins focusing of how 
leukotoxins work.

Keywords: Staphylococcus aureus, nosocomial pathogens, virulence factors, Toxins, Leukotoxins
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Nail Diseases: section 4
Dr. M. Ghahri (PhD)
Imam Hossein University, Tehran, Iran
ghahri14@gmail.com

Abstract
Onychia is an inflammation of the nail folds with formation of pus and shedding of the nail. Onychia results from the 
introduction of microscopic pathogens through small wounds. Paronychia is a nail disease that is often associated with 
bacterial or fungal infection of the hand or foot where the nail and skin meet at the side or the base of a finger or toenail. Acute 
paronychia is usually caused by bacteria such as Staphylococci, group A Streptococci, Escerichia coli, and Pseudomonas 
aeruginosa, and is often treated with antibiotics. Chronic paronychia is often caused by a yeast infection of the soft tissues 
around the nail. Risk factors include repeatedly washing hands and trauma to the cuticle such as may occur from bitting.  
Ingrown nail is another disorder, also known as “onychocryptosis” or “unguis incarnates”, is a painful condition of the toe. 
It occurs when a sharp corner or edge of the toenail digs into the skin at the end of or side of the toe. Onychomadesis is a 
periodic idiopathic shedding of the nails by the temporary arrest of the function of the nail matrix.

Keywords: paronychia, onychia, onychocryptosis, ingrown nail, nail dystrophy, nail shedding, onychosis

Circadian clock in human and its effects on human genetic diseases
Ms. S. Shabani (MSc)
Division of genetics, Department of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, IR Iran

Dr. S. Vallian (PhD)
Division of genetics, Department of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, IR Iran
svallian@sci.ui.ac.ir

Abstract 
Nobel Prize of medicine and physiology has granted to detector scientists of biological clock in 2017 which shows the 
importance of this phenomenon in life of creations. All organisms like humans possess an inner biological clock which 
helps them in adaptation with regular rhythms of day and night. Circadian rhythms of human are inner rhythms with stretch 
about 24 hours which are directed by environment signs like lightness/darkness cycle. The main part of clock harmony 
of body circadian is located in suprachiasmatic nucleus (SCN) in hypothalamus. Circadian clock system adjust many 
biological activities of humans. Recent advanced research, has drastically showed the role of genetic factors in circadian 
rhythmic system. The relationship between disorder in circadian rhythm and its genes has been reported with a many 
human diseases. Here, a brief explanation of relationship of this system with sleep disorder diseases, autism spectrum 
disorder (ASD) and different kinds of cancers in human is represented.

Keywords: Circadian rhythms; Circadian clock; Sleep disorder; Cancer
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The risk of anemia in childrens of  parents who are carriers of thalassemia and 
hemoglobinopathy

Dr.  H. Golafshan 
DCLS, academic staff of shiraz medical school
golafshanh@sums.ac.ir

Dr. N. Nasiri 
PHD in Hematology

Abstract
Hemoglobinopathies and thalassemia syndromes are among the most common inherited mono genic disorders worldwide. 
Screening for carrier status is recommended for adult of reproductive age. In order to anticipate the out come in offsprings  
a colored table with Red (serious risk); Purple (less serious risk); Yellow (hidden risk) and White (no risk) color; shows the 
risk of severity of anemia in children in various conditions of inheritage with detail explanation.

Keywords: Hemoglobinopathy, thalassemia, Carrier s̉ marriage, Colored table

Designing Dashboard: An Innovation for Effective Management of Medical Laboratory
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Professor, Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
hdargahi@tums.ac.ir 

Dr. M. Torabi
PhD Candidate, Health Information Management Research Center & head of Innovation Initiative, Tehran 
University of  Medical Sciences, Tehran,Iran

Dr. R. Safdari
Professor, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

Ms. M. Goodarzi
PhD Candidate in Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University & Expert of 
Innovation Initiative, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran

Ms. M. Bayat
Expert of Statistics and Medical Records, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract 
Introduction and Purpose: Medical laboratories require using new tools for intelligent monitoring of activities and 
identifying challenges with increased costs in the health sector and pressures to eliminate repetitive activities in hospitals 
and other educational and therapeutic centers. Problems of medical laboratories are the issues that managers, especially 
in educational hospitals are faced. The purpose of this paper is to design an efficient diagnostic dashboard for the medical 
laboratory. 
Methodology: This study was first collected by reviewing the key indices of this section and then by using two Delphi 
techniques in two stages, the indices were finalized and categorized in the panel of laboratory experts in a teaching hospital 
in Tehran University of Medical Sciences. The design and creation of a dashboard based on the data and indicators set in 
the laboratory section was loaded using the Qlick View software and the performance display of this section was provided.
Findings: According to the information obtained from the intelligence dashboards of effective intelligence in the hospital 
laboratory, the hospital income in 2017 was higher than the cost of the year 2015. Also, the highest number of tests is related 
to CBC and full urine tests in these 3 years. 
Results: The laboratory dashboard, with a focus on specific indicators, is a comprehensive guide for managers in this 
department to identify the number of experiments conducted, manage the number of tests, improve the quality of the 
services and the capacity of the tests and allocate resources and plan to promote this sector. 
 
Keywords: Dashboard, Medical Laboratory, Innovation, Performance, Management  
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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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Cardiovascular Marker, Diabetic Marker, Liver Clinical Marker, Electrolytes,
Renal Functional Marker, Sepsis Marker, Vitamins, In�ammatory Marker 

EPITOPE DIAGNOSTICS, INC.
Gastrointestinal Panel, Cancer Panel, Endocrinology,

Acute Kidney Injury Marker, Bone Metabolism 

PT, PTT, Controls

 HBs Ag, HCV, HIV

Monobind Inc.

Thyroid, Steroids, Fertility, Tumor Markers, Cardiac Markers,
Infectious Diseases, Vitamins, Diabetes, Allergy, Anemia,

Prenatal Screening

Rheumatology, Thrombosis, Vasculitis, Hepatology, Diabetes, Gastroenterology, Thyroid, Hemostasis
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