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مهندس محموداصالنی

 معاون بهداشت در گرگان گفت: مرگ 
ناشــی از بیماری های غیر واگیر یکی از 
مشکالت بخش بهداشت و درمان کشور 

است.
 دکتر علی اکبر سیاری در سفر به گرگان 
و بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی این 
استان گفت: در کشور ما ساالنه 84 هزار 
نفر در ســن 30 تا 70 سالگی به علت 4 
بیماری قلبی و عروقی، ســرطان، دیابت، 

آســم و بیماری های مزمن تنفسی فوت 
می کنند.

 وی افزود: علت بــروز این بیماری ها 
کــم تحرکی، رژیــم غذایی ناســالم و 
مصرف سیگار است و جامعه در حالی با 
مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر 
مواجه است که ریشه این بیماری ها قابل 

پیشگیری است.

معاون بهداشت خبر داد:

  پیشگیری از 25 درصد مرگ های ناشی از بیماری های 
غیرواگیر تا 10 سال آینده

وزارت  بهداشت  معاون  مقام  قائم 
بهداشت گسترش شبکه های بهداشتی 
و درمانی در کشور را از عوامل کنترل 
و حذف بیماری ماالریا در کشور بیان 

کرد.
دکتــر ناصر کالنتری در حاشــیه 
برگــزاری "نشســت فنــی و علمی 
پــروژه جایگزینــی روش های کنترل 
بیمــاری های منتقله توســط بندپایان 
و حشــرات به جای استفاده از روش 
هــای شــیمیایی )GEF("  وی با بیان 
این که استفاده از سم D.D.T به منظور 
از بین بردن حشرات موذی، عوارض 
زیســت محیطی ماندگاری دارد و به 
اکوسیســتم هر منطقــه در دراز مدت 
 GEF آسیب می رساند، گفت: پروژه
اقدامات پیشگیرانه و استفاده  به دنبال 
 از روش های جایگزیــن برای کنترل 
بیماری های منتقله توســط بندپایان و 
حشرات و با هدف حفاظت از محیط 

زیست است.
وزارت  بهداشت  معاون  مقام  قائم 
بهداشــت، با اشــاره به این که ایران 

یکی از کشــورهای پیشــرو در کنترل 
و حذف بیماری ماالریا اســت، افزود: 
در حال حاضر آمــار بیماران مبتال به 
ماالریا در کشور بســیار اندک بوده و 
منشــاء ابتال همین موارد اندک خارج 
از کشــور بوده، به طوری که با ورود 
مســافر مبتال به ماالریا و گزیده شدن 
آن توسط پشه و انتقال این بیماری به 

فرد ایرانی منتقل می شود. 
دکتــر کالنتــری افــزود: پس از 
بررســی نوع انگل فرد بــا عالیم تب 
ماالریا مشخص می شود که این انگل 

داخلی یا خارجی است.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت:

  ایران یکی از کشورهای پیشرو در کنترل و 
حذف بیماری ماالریا است

دانشمندان دانشگاه لنکستر انگلستان برای 
نخســتین بار نشان داده اند وجود اختالل در 
نوعی ژن کلیدی، می توانــد در بروز اثرات 

اسکیزوفرنی بر روی مغز دخیل باشد.
ژن DISC1 یک مولفه خطر کلیدی برای 
بروز تعدادی از بیماری های روانی از جمله 
اسکیزوفرنی، افسردگی و اختالالت دوقطبی 

است.
مطالعــات تصویربــرداری از مغز نشــان 
داده اند ایــن بیماری ها شــامل تغییر در هر 
دوی ســاختار و اتصاالت مغز هســتند. در 
تحقیق جدید، بررســی ژنتیکی چندین نسل 
از یک خانواده اســکاتلندی که تحت تاثیر 
داد  نشان  بودند،  روانشــناختی  بیماری های 
 DISC1 این بیمار هــا با اختــالل در ژن
مرتبط  هستند اما چگونگی این ارتباط هنوز 

مشخص نیست.
نخستین  برای  اعصاب  علوم  دانشــمندان 
بار ثابت کردنــد اختالل در این ژن کلیدی، 
ســازماندهی شــبکه های کاربردی مغز را تا 
حد زیادی تغییر می دهد. بر اساس یافته های 
جدیــد، اختــالل در ژن DISC1، رخداد 
مولکولی کلیدی است که می تواند در ظهور 
تغییرات مغزی مرتبط با بیماری اسکیزوفرنی 
دخیل باشــد. با اســتفاده از این تحقیقات، 
عملکرد  نارسایی های  توانسته اند  دانشمندان 
و اتصــاالت کاربردی مغز را کــه منجر به 
اختالل در DISC1 می شود، تعریف کنند.

کشف اثرات یک 
ژن در بروز بیماری 

اسکیزوفرنی
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محورهای کنگره
های  فناوری  در  منابع  تخصیص   

نوین آزمایشگاهی  

کاربردهای  و  نانوبیوتکنولوژی    
تشخیصی آن در پزشکی

  جنبه های تشخیصی، کاربردی و 
تکنولوژیک پزشکی فرد محور 

 فناوری های مولکولی در تشخیص 
های  بدخیمی  فارماکوژنتیک  درمان  و 

خونی

  فناوری های پیشگیرانه و تشخیص 
در آسیب ها و اختالالت کلیوی

  بیوتکنولوژی سلول های بنیادی و 
کاربرد درمانی آن ها 

نوین  های  تکنیک  کارگیری  به    
آزمایشگاهی در پزشکی ترمیمی 

در   Omics های  روش  کاربرد    
کشف بیومارکر های جدید

 راهنمای نگارش و ارسال 
خالصه مقاالت

با  تقاضا می شود  از همکاران محترم 
خالصه  بحث،  مورد  عناوین  به  توجه 
خود  کاربردی  و  تحقیقاتی  مقاالت 
از   94/05/01 تاریخ  تا  حداکثر  را 
اینترنتی  نشانی  به  کنگره  سایت  طریق 
نمایند.                                                                                      ارسال   www.labtc.ir
و  داوری  ثبت،  دریافت،  مراحل  تمام 
ارسالی  مقاالت  آخرین وضعیت  پیگیری 
شود.                                                                                                                        می  انجام  کنگره  پایگاه  طریق  از 
پیش از ارسال مقاله، الزم است به عنوان یک 
کاربر در پایگاه کنگره ثبت نام صورت پذیرد.                                                               
الزم است با نام کاربری و کلمه عبور به 
پایگاه وارد شده و از طریق گزینه ارسال 
شود.                                   طی  ارسال  مراحل  تمام  مقاله 
خالصه مقاالت حداکثر 250 کلمه باشد.                                                                                                                              
زبان  دو  هر  به  مقاالت  خالصه  درج 

است.                                                                                              الزامی  انگلیسی  و  فارسی 
شکل  هر  به  قبال  که  مقاالتی  ارسال  از 
شود.                                                                                         خودداری  شده  منتشر  و  ارائه 
عدم  یا  پذیرش  مقاالت،  داوری  از  پس 
پوستر(  یا  ارائه)شفاهی  نحوه  پذیرش و 
از طریق پست الکترونیک و یا درج در 
صفحه شخصی کاربر اعالم خواهد شد.                                                                                                                            

راهنمای ثبت نام

به  کنگره  سایت  به  نام  ثبت  جهت 
نشانی اینترنتی www.labtc.ir مراجعه 
اطالعات  نام،  ثبت  گزینه  انتخاب  با  و 
درخواستی را وارد نمایید.  پس از ثبت 
نام تاییدیه آن به نشانی پست الکترونیکی 

شما ارسال می شود.
به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
تماس   22725033 کنگره  دبیرخانه 

حاصل کنید.
راهنمای واریز وجه

پرداخت آنالين الکترونيکی از طريق 
سايت کنگره: با درج نام کاربری و رمز 
شوید.  خود  وارد صفحه شخصی  عبور 
خود  شخصی  اطالعات  کلیه  از  سپس 
اطمینان  شده  تکمیل  نام  ثبت  فرم  در 
صفحه  انتهای  به  سپس  نمایید.  حاصل 
چاپ  گزینه  روی  بر  و  بروید  شخص 
ایرانی  کاربران  برای  کامل  صورتحساب 
گزینه  انتخاب  با  سپس  نمایید.  کلیک 
کارت های شتاب  الکترونیکی  پرداخت 

پرداخت خود را انجام دهید.

بانکی:   پرداخت از طريق کارت 
خودپرداز  های  دستگاه  طریق  از 
به  را  نام  ثبت  هزینه  شتاب  عضو 
شماره    به  ملت  بانک  جاری  حساب 
انجمن  نام  به   6104337911911939
بالینی  آزمایشگاهی  علوم  متخصصین 

ایران واریز نمایید.

 مراجعه حضوری به شعب بانک: 
از  یکی  به  مراجعه  با  را  نام  ثبت  هزینه 
حساب   شماره  به  ملت   بانک  شعب 

نام  به  شمیران  شعبه   ،5271550442
آزمایشگاهی  علوم  متخصصین  انجمن 

بالینی ایران واریز کنید.  

شبا:  حساب  طريق  از  پرداخت   
به  مراجعه  طریق  از  را  نام  ثبت  هزینه 
هریک ازشعب تمامی بانک های سراسر 
شبا  حساب  شماره  طریق  از  کشور 
 IR  37012002000005271550442
فرم ساتنا،  نموده و سپس تصویر  واریز 
فیش بانکی و یا قبض کارت بانک را از 

طریق سایت کنگره  ارسال کنید.

با  بانکی:  فيش  تصوير  ارسال   
درج نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه 
انتهای  در  سپس  شوید.  خود  شخصی 
چاپ  گزینه  روی  بر  شخصی  صفحه 
ایرانی  کاربران  برای  کامل  صورتحساب 
کلیک کنید. در انتهای آن صفحه  گزینه 
را  بانکی  واریزی  فیش  تصویر  ارسال 
انتخاب و تصویر فیش را ارسال نمایید.

از واریز وجه  نهایی پس  نام   ثبت 
ثبت نام و ارئه اصل تصویر قبض پیگیری 
پرداخت از طریق کارت بانک، فرم ساتنا 

یا فیش بانکی در روز کنگره است.

کارت  ارائه  با  دانشجویان   
برخوردار  ویژه  تخفیف  از  دانشجویی 

خواهند بود.

کنگره سوم فناوری های نوین 
علوم آزمایشگاهی



خردادو تیر  94

7شماره113و114

شانزدهمین کنگره 
پزشــکي  بین المللي 
تولیدمثل و یازدهمین 
بین المللــي  کنگــره 
بنیادي  هاي  ســلول 
به همت پژوهشــگاه 
محوریت  بــا  رویان 
پزشــکي  »بررســي 
تولیدمثل و سلول هاي 
بنیادي«  و با مشارکت 
علوم  دانشــگاه هاي 
پزشکي سراسر کشور 
و با حضــور جمعي 
و  متخصصــان  از 

صاحب نظران برجســته داخلي و بین المللي این حوزه از 11 تا 13 
شهریور 94 در مرکز همایش هاي رازي تهران برگزار خواهد شد. 

اپیدمیولوژي و مدیریت ناباروري، غربالگري ســالمت در 
موارد باروري پس از 40 سالگي، بررسي پیشرفت تکنیک هاي 
ART، تأثیــر عوامــل محیطي، فرهنگي و شــغلي و عادات 
بهداشتي در نتایج ART، تغییرات عاطفي، رواني و جنسي در 
درمان ناباروري و مدیریت آن از جمله محورهاي مورد بررسي 

در این کنگره است.
در این کنگره همچنین مواردي مانند مشــاوره و آموزش 
براي زوج هاي نابارور، مسایل اخالقي، حقوقي و اجتماعي در 
 ،ART نقش تغذیه و شیوه زندگي در میزان موفقیت ،ART
مراقبت هاي دوران بارداري پس از ART، مدیریت پرستاري 
در موارد بروز عوارض درمان ناباروري و ارزیابي و ادغام طب 

مکمل و جایگزین به بحث و تبادل نظر گذاشته مي شود. 
عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند به آدرس 

www.royancongress.com مراجعه کنند.
 

شانزدهمین کنگره بین المللي پزشکي 
تولیدمثل رویان برگزار مي شود 

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران :

 افزایش مرگ و میر ناشی از 
عفونت های بیمارستانی در کشور 

که  این  بیان  ایران با  شناسی  میکروب  انجمن  رئیس 
به سیستم  را  بسیاری  میکروبی« هزینه های  »مقاومت های 
بهداشتی و درمانی کشور تحمیل کرده است گفت: میزان 
مرگ و میر ناشی از عفونت ها با این مقاومت ها باال رفته و 
افزایش مقاومت های میکروبی روند دسترسی به داروهای 

قوی تر ضدمیکروبی را هر روز مشکل تر می کند.
دکتر محمدمهدی فیض آبادی با اشاره به برگزاری شانزدهمین 
کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران از تاریخ سوم تا پنجم 
شهریور ماه در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، استقبال پزشکان از این کنگره را 
بسیار خوب ارزیابی  کرد و گفت: تا کنون صدها نفر برای 

شرکت در کنگره ثبت نام و مقاالت خود را ارسال کرده اند.
تا 31 خرداد  مقاالت  ارسال  مهلت  این که  بیان  با   وی 
ماه بود، از تمدید زمان فراخوان ارسال مقاالت تا تاریخ 15 
تیرماه خبر داد و گفت: به همکاران توصیه می کنیم ارسال 
مقاالت را به روزهای پایانی موکول نکنند تا داوران زمان 

مناسب برای بررسی مقاالت را داشته باشند.
رئیس انجمن میکروب شناسی ایران مهم ترین محورهای 
برگزاری این دوره از کنگره را به این شرح برشمرد و گفت: 
»مقاومت های میکروبی« اولین محور کنگره است. مقاومت 
میکروبی در مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های ما 
بسیار مشکل ساز بوده و  هزینه های بسیاری را به سیستم 

بهداشتی و درمانی تحمیل کرده است.
فیض آبادی ادامه داد: میزان مرگ و میر ناشی از عفونت ها 
مقاومت های  افزایش  است.  رفته  باال  مقاومت ها  این  با 
میکروبی  روند دسترسی به داروهای قوی تر ضد میکروبی 
را هر روز مشکل تر می کند و داروهای فعلی را از کارامدی 
گذاشته  بحث  به  پانلی  قالب  در  موضوع  این  اندازد.  می 

خواهد شد.
سایت به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   عالقمندان 
شماره  با  یا  و  مراجعه   www.ismcongress.ir  

88632456 تماس حاصل کنند.
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یک بررسی جدید نشان 
می دهــد که یــک آزمایش 
ادرار  اســاس  بــر  جدیــد 
شناسایی ســرطان پروستات 
را نسبت به روش های سنتی 

بهبود می بخشد.
به نوشــته اکسپرس این 
آزمایش به  وسیله مرکز فراگیر 
سرطان میشیگان در آمریکا با 
 Mi-Prostate Score  نــام
یا MIPS تولید شــده است. 
ســنتی  مدل های  درحالی که 
شناسایی ســرطان پروستات 
آنتی ژن  میزان های  اساس  بر 

 PSA یا  پروســتات  سرمی 
در آزمایــش خون هســتند، 
ایــن روش جدیــد PSA ر 
دیگر سرطان  دو شاخص  با 
که  می کند  ترکیب  پروستات 
هردوی آن ها را از طریق یک 
نمونــه ادرار قابل شناســایی 

است.
تومالیــس،  اســکات 
پزشکی  دانشــکده  استادیار 
و  میشــیگان  دانشــگاه 
سرپرســت ایــن پژوهــش 
درصد   50 »حدود  می گوید: 
بیوپســی  کــه  مردانــی  از 

سرطان  می شوند،  پروستات 
شیوه هایی  به  نیاز  ما  ندارند. 
 PSA باالی  میزان  که  داریم 
را بهتر تفسیر کنیم و افرادی 
را تعیین کنیــم که واقعًا نیاز 
 MIPS .به بیوپســی دارنــد
بــه مــردان و پزشکانشــان 
برای کمک  بهتری  اطالعات 
بــه گرفتن تصمیــم در این 

موارد می دهد.«
بــر روی  بررســی  این 
2000 مرد کــه به علت باال 
بیوپســی   PSA بودن میزان 
شد.  انجام  شــد،  پروستات 

پژوهشــگران با اســتفاده از 
نمونه هــای ادرار آزمایــش 
MIPS انجــام دادند و نتایج 

را مقایسه کردند.
 MIPS تامولین  گفته  به 
فردی ترشــده   خطر  ارزیابی 
از سرطان پروســتات را در 
اختیار مــردان قرار می دهد، 
بنابراین مردانی که نگران باال 
هســتند،   PSA میزان  بودن 
می توانند با اطالعات بیشتری 
بــا دکترشــان دربــاره قدم 
درمانی شــان  مراقبت   بعدی 

مشورت کنند.

یک آزمایش جدید ادرار برای شناسایی سرطان 


