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مهندس محموداصالنی

مدیرکل نظــارت و ارزیابــی تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: 
این سازمان برنامه های ویژه ای برای تشدید 
نظارت بر تجهیزات پزشــکی دارد که از ماه 

آینده آغاز می شود.
محمود بیگلر با بین اینکه نظارت برتجهیزات 
پزشــکی با توجه به نقش آنــان درحفظ و 
ارتقای ســامت بیماران و نیــز جلوگیری 
از ورود قاچاق به این عرصه، باید تشــدید 
شــود، تاکید کرد: نظارت، مقوله بسیار مهم و 
موضوعی حاکمیتی بوده و الزم است کنترل و 
نظارت های دقیقی بر فرآورده های سامت 

محور انجام شود.

بیگلــر یادآورشــد: نبود نظارت بــر بازار 
تجهیزات و ملزومات پزشکی می تواند بستر 
را برای ورود تقلبات و قاچاق در این عرصه 

هموار و سامت را تهدید کند.
وی اظهارکرد: هرچه بتوانیم درموضوع نظارت 
قوی تر وارد شویم مسیر کاالهای قاچاق و تقلبی 
را نا امن تر می کنیم؛ نظارت می تواند با مبارزه با 
قاچاق به تولید کمک کند و از سوی دیگر نظارت 
ها موجب می شــود تا اقام تجهیزات پزشکی 
وارداتی با ضریب اطمینان صد درصدی از سوی 
بیمار و پزشک مصرف شود. بالغ بر پنج هزار و 
600 واحد توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات 

پزشکی درکشور، شناسایی و ثبت شده است.

اکنــون ســهم   هــم 
تولیدکننــدگان داخلی در 
بازارتجهیزات پزشکی 40 
درصد اســت و این رقم 
درپایان برنامه ششم توسعه 

باید به 60 درصد برسد.
پیش از این اعام شــده بود که بازارتجهیزات 
پزشکی در ایران بین 40 تا 50 هزار میلیارد ریال است.

بازار تجهیزات پزشکی جهان در سال 2011 
میــادی، 328 میلیارد دالر بــوده و درحال 
توسعه اســت و پیش بینی می شود در سال 

2017 به حدود 400 میلیارد دالر برسد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
نخســتین مرکز جامع اهدای خون که مردم 
می توانند در این مرکز، پاسما، پاکت، گلبول 
قرمز، پاســمای اختصاصی و ســلول های 

بنیادی اهدا کنند را افتتاح کرد. 
دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان 
انتقال خون کشور گفت: بناست تا این مراکز 
جامع در سراســر کشــور راه اندازی شود و 
دومین مرکز جامع اهدا کشــور در شــیراز 

راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار داشت: مرکز جامع اهدا در خیابان 
وصــال شــیرازی و در اداره کل انتقال خون 
استان تهران واقع شده است و راه اندازی این 

مرکز، باعث تسهیل دسترسی بیماران بستری 
به خون و فرآورده های خونی شده است.

دکتر سید مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال 
خون استان تهران نیز با بیان اینکه تهران به عنوان 
بزرگ ترین مرکز انتقال خون کشور حدود 18 
درصد از خون کشور را تامین می کند، افزود: 
به دلیل ارجاع بیماران از شهرستان ها به تهران 
و همچنین گسترش مراکز آنکولوژی و جراحی 

قلب باز، 27 درصد از خون کشــور در تهران 
مصرف می شود که به تبع آن مصرف پاسما 

نیز افزایش می یابد. 
گفتنــی اســت در اداره کل انتقــال خون 
اســتان تهران 44 تخت شامل 6 تخت بانوان 
وجود دارد کــه از این میان، 4 تخت پاکت 
فریزیس)جداســازی پاکــت از خون(، 10 
تخت پاسما فریزیس)جداسازی پاسما از 

خون( و 24 تخت خون گیری است.
 مرکــز جامع اهدا در مــدت زمان کمتر از

 50 روز تجهیز و راه اندازی شده است.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:
نظارت برتجهیزات پزشکی تشدیدمی شود 

نخستین مرکز جامع اهدا خون در کشور با حضور 
وزیر بهداشت افتتاح شد 

         رویدادهاوگزارش ها
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رئیس اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال 
بین حیوان و انسان وزارت بهداشت با بیان اینکه 
60 درصد از بیماری های عفونی و 70 درصد 
از بیماری های نوپدید، بیماری های منتقله از 
حیوان به انســان است، افزود: به دلیل نزدیکی 
زندگی انســان با حیوانات در مناطق شهری و 
روستایی و استفاده از فرآورده های دامی، تمام 
انسان ها در معرض خطر ابتا به بیماری های 

مشترک بین انسان و حیوان هستند.
دکتر محمد رضا شیرزادی با اشاره به فرارسیدن 
15 تیر، روزجهانی بیماری های مشترک بین انسان 
و حیوان، گفت: بیماری های مشترک بین انسان و 
حیوان به صورت ضایعات پوستی بهبود شونده 
تا ضایعاتی که مانند هاری و ســیاه زخم ریوی 
که باعث مرگ افراد خواهد شد، در بالین ظاهر 

می شود.

وی شــایع ترین بیماری های مشترک بین 
انسان و حیوان را حیوان گزیدگی، تب مالت و 
سالک دانست و اظهار داشت: در سال گذشته 
در کشــور 18518 مورد تب مالت، 162871 
مورد حیوان گزدیگی، 9 مورد هاری ، 19693 
مورد ســالک، 219 مورد سیاه زخم و 53 تب 

کریمه کنگو ثبت شد.
دکتر شــیرزادی از بیماری هــاری به عنوان 
خطرناک ترین بیماری مشترک بین انسان و دام 
یاد کرد و افزود: هر موردی از حیوان گزیدگی 

که در معرض ابتا به بیماری هاری قرار دارد 
می تواند با مراجعه به درمان و پیشــگیری از 

هاری، واکسیناسیون شود.
وی گفت: شایع ترین حیوان هایی که انسان را 
می گزند سگ، گربه، شغال، روباه و دام ها است.

دکتر شــیرزادی در پایان یادآور شد: مردم از 
مصرف فرآورده های لبنی غیر پاســتوریزه به 
منظور پیشــگیری از ابتا به تب مالت پرهیز 
کنند و در صورتی کــه هر فردی مورد گزش 
حیوانات به ویژه سگ قرار گرفت، به سرعت 
به مراکز درمان و پیشــگیری از هاری مراجعه 
کند. همچنین ذبح دام باید در کشتارگاه ها انجام 
و از ذبح آن در معابر پرهیز شــود تا در نهایت 
شاهد کاهش بیماری های مشترک بین انسان و 

حیوان باشیم.

رییس اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت بهداشت:

60 درصد از بیماری عفونی و 70 درصد از بیماری های نوپدید، 
بیماری های منتقله از حیوان به انسان هستند 

آزمون طــرح نیروی انســانی مربوط به 
رشته علوم آزمایشگاهی در 21 مردادماه در 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی برگزار شد.
نفــر   49 تعــداد  آزمــون  ایــن  در   
از فارغ التحصیان رشــته مذکور شرکت 
کردند که با توجه به تعداد ســهمیه محدود 

پس از برگزاری آزمون از نفرات برتر جهت 
مصاحبه دعوت به عمل می آید.

همچینی پس از تعیین محل خدمت، متقاضی 
در سایت اداره طرح ثبت نام و صدور معرفی نامه 

از طریق نیروی انسانی دانشگاه انجام می شود.
 الزم به ذکر اســت این آزمون در اول هر 
فصل برگزار می شــود و فارغ التحصیان 

رشته مذکور جهت گذراندن طرح بایستی 
در این آزمون شرکت کنند.

آزمون طرح نیروی انسانی رشته علوم آزمایشگاهی

اداره امــور آزمایشــگاه های معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران، اطاعیــه ای را در خصــوص مصرف پودر 

دکستروز ژینر صادر کرد.
خلعتبری کارشناس مسوول اداره امور آزمایشگاه های معاونت 
درمان طی اطاعیه ای در این خصوص گفت: آزمایشگاه مرجع 
سامت طی نامه شماره 1336 به تاریخ 25 خرداد 95 استفاده 
از پودر دکســتروز منوهیدرات با نــام تجاری »ژینر« محصول 
شــرکت رها طب آزمون در بســته هــای 55و82/5 گرمی را 

جهت انجام تســت های GCT,GTT با مجوز بســته بندی و 
شناسه نظارت پروانه بهداشتی شماره34/1091-1  از معاونت 

غذاودارو را تایید و مصرف آن را بامانع اعام کرده است.
بدینوســیله یاد آور می شــود: مصرف کننــدگان می توانند 
فهرست محصوالت مشــابه دارای پروانه ساخت را در سایت 

سازمان غذا و دارو به آدرس زیر مشاهده کنند.
http:// fdo.behdasht.gov.ir

اطالعیه اداره امور آزمایشگاه در خصوص مصرف پودر دکستروز ژینر
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 دکتر علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش و دکتر رضا ملــک زاده 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، 
تفاهم نامه ای را در راستای حمایت از مراکز رشد 
و گسترش شرکتهای دانش بنیان به امضا رساندند.
هدف از امضــای این تفاهــم نامه کمک 
به شــرکت های دانش بنیان برای فعالیت و 
سودآوری از مسیر دانش است. سازمان منطقه 
آزاد کیــش برای تحقق این هــدف، وظیفه 
در اختیــار قرار دادن فضــای فیزیکی به این 

شرکت ها را به عهده خواهد داشت.
دکتــر ملک زاده در ایــن رابطه گفت: یکی 
از اهداف ما در وزارت بهداشــت گســترش 
شرکت های دانش بنیان به خصوص در مناطق 
آزاد است زیرا بسیاری از کشورها تمایل دارند 
که با شرکت های داخلی همکاری داشته باشند.
وی گفــت: برای رســیدن بــه این هدف 

گفتگوهای فراوانی را با دست اندرکاران منطقه 
آزاد کیش انجام دادیم که در نهایت قرار شــد 
یک ساختمان و یک مرکز رشد برای استقرار 
این شرکت ها در جزیره کیش راه اندازی کنیم.
دکتر ملک زاده در این باره افزود: راه اندازی 
این شرکت ها برای سازمان منطقه آزاد کیش 
نیــز که توجه ویژه ای به امــر صادرات دارد 

اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
درباره توان بالقوه جزیره کیش برای راه اندازی 
شــرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: در 
حال حاضــر این تــوان در بحث تجهیزات 
پزشــکی و دارویی وجود دارد ولی به نظر ما 

قابلیت این منطقه بسیار باالتر است.
دکتر مونســان نیز ضمن ابراز امیدواری از 
اجرای موفق این طرح در جزیره کیش گفت: 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تمام توان خود از 

این موضوع حمایت 
خواهــد کرد تا این 
شرکت ها بتوانند با 
فعالیت خود عاوه 
بر تامیــن نیازهای 

داخلی در زمینه صادرات نیز موفق باشند.
وی بــا برنامه های تبیین شــده در اقتصاد 
مقاومتی گفــت: ما باید در مناطق آزاد محلی 
برای انتقال فناوری و تکنولوژی باشیم که این 
کار را باوزارت بهداشــت شروع کرده ایم و 
تفاهم نامه ای را نیز با دفتر فناوری نهاد ریاست 
جمهوری در حال تدوین داریم و امیدواریم که 
با توجه به قوانین خوبی که در مورد مناطق آزاد 
وجود دارد، بتوانیم کانون خوبی برای این نوع 

فعالیت ها باشیم.

برای سازماندهی شرکت های دانش بیان انجام شد؛
امضای تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان منطقه آزاد کیش

 رویدادها وگزارش ها

آزمون چالش گلوکز جایگزین تست قندخون دیابتی ها
آزمون چالش گلوکز یک راه مطمئن برای 
جلوگیری از روند شیوع دیابت در جهان است.
آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c) در 
حال حاضر توســط WHO و انجمن دیابت 
آمریکا توصیه می شــود زیرا در این روش 
قند خون افراد طی دو یا ســه ماه گذشته نیز 

مشخص می شود.
تحقیقات محققان دانشگاه موناش ملبورن 
اســترالیا در پژوهش ها به این نتیجه دست 
یافتند بیش از 100 میلیون از جمعیت جهان 

به دیابت مبتا هستند.
شــیوع دیابت جهانی شده اســت و این 
اپیدمی یک خطر جهانی به شــمار می رود.
 )IDF( فدراسیون رســمی بین المللی دیابت
در ســال 2015 تعداد افــراد مبتا به دیابت 
را بیــش از 5 میلیــون عنوان کــرده بود در 
حالــی که مقاالت جدیدی کــه با همکاری 
بریتانیا و ایاالت متحده صورت گرفته است 

نشــان می دهد این آمــار و ارقام در جهان 
پیشرفت دو برابر داشته است.

علت اصلی شــیوع دیابت در جهان وجود 
تست های نامعتبر شــناخته شد.از آنجا که 
مخارج بهداشــتی درمان دیابت برای جامعه 
هزینه در بردارد برنامه ریزی برای داشــتن 
بهداشــت عمومی با اصول درست یکی از 

نیازهای تاریخ بشر به شمار می رود.
همچنین محققان بر ایــن باورند در دانش 
پزشــکی در خصوص بیماری دیابت شکاف 
بزرگ و جدی وجود دارد که باعث می شــود 
سیســتم مراقبت های بهداشــتی ملی توسعه 
چشمگیری در جلوگیری از دیابت نداشته باشد.

از این رو اســتراتژی دیابت ناکافی اســت 
و عاوه بر تســت قندخون باید روش های 
بیشتری را مورد آزمون و خطا قرار داد تا بتوان 

با آمار گسترده دیابت در جهان مبارزه کرد.
آزمون چالش گلوکز یــک راه مطمئن برای 
جلوگیری از روند شیوع دیابت در جهان است.
آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c) در حال 
حاضر توســط WHO و انجمن دیابت آمریکا 
توصیه می شود زیرا در این روش قندخون افراد 

طی دو یا سه ماه گذشته نیز مشخص می شود.
این روش جدید به دلیل ارائه داده های دقیق 
بروز بیماری دیابت هزینه های مستقیم و غیر 
مســتقیم اقتصادی و اجتماعی را در جوامع 
کاهش می دهد و جامعــه می تواند مراقبت 
های بهداشتی مناسبی را با هزینه های معقول 

در اختیار بیماران دیابتی قرار دهد.
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DNA تشخیص زودهنگام سرطان از طریق
نانوبیوتکنولوژی  استادیار 
با  نور زاهدان  پیام  دانشگاه 
بیان این که یکی از مهمترین 
ایجاد  بروز سرطان،  عوامل 
از  ژنتیک  اپــی  تغییــرات 

جمله متیاســیون در بخش خاص موسوم 
بــه پروموتــور رشــته های DNA ژن های 
موسوم به سرکوب کننده تومور است، اظهار 
داشت: شناسایی این تغییرات در مراحل اولیه 
تشکیل تومور دارای اهمیت بسیار باالیی در 
جهت پیشگیری و یا اتخاذ پروتوکول درمانی 

موثرتر قبل از متاستاز است.
دکتر مهدی دادمهر اظهار کرد: اســتفاده از 
نانومواد و کاربرد آنها در جهت افزایش دقت 
تشخیص مولکول های زیستی دخیل در فعل 
وانفعاالت بــدن و بیماری ها یکی از اهداف 
مهم در رشــته چند نظمی نانوبیوتکنولوژی 
است و امروزه دارای جایگاه رو به رشدی در 

عرصه تحقیقات نوین است.
وی در ادامــه گفــت: به 
این منظور از ســال گذشته 
با  گســترده ای  تحقیقــات 
همکاری محققان دانشــگاه 
تهران در زمینه بررســی تغییرات متیاسیون 
DNA انجام شده که به واسطه این تحقیقات 

عــاوه بر گزارش باالترین حد تشــخیص 
متیاسیون امکان بررسی تغییرات مورد اشاره 
از طریق تغییر رنــگ برای اولین بار در دنیا 
ارائه شــده که دارای اهمیت فراوانی جهت 
اســتفاده در تکنیک اپتوفلوئیدیک و ساخت 

نانوبیوسنسوری بر این اساس است.
مخترع برتر دانشــگاه پیام نور در ســال 
94 اظهــار داشــت: این مطالعــات اکنون 
در قالب طرح پژوهشــی در دانشــگاه پیام 
نور و با همکاری دانشــجویان کارشناســی 
ارشــد و دکتــری در حال انجام اســت و 

نتایج موفقیت آمیزی که تاکنون به دســت 
آمده اســت در قالب ثبت اختــراع و چهار 
مقاله معتبر JCR در سال های 2015 و 2016 
به چاپ رسیده و چندین گزارش معتبر دیگر 

نیز در مراحل انتشار است.
وی در پایــان ضمــن تشــکر از دکتــر 
رســتمی رییس دانشــگاه پیام نور به دلیل 
حمایت از فعالیت های پژوهشــی و کمک 
به تجهیز آزمایشــگاه های دانشگاه پیام نور 
مرکــز زاهدان اظهار داشــت: در نظر داریم 
با پشــتوانه این نوع حمایت های تاثیر گذار 
در کنار ارتقــای کمیت، کیفیت و تحقیقات 
کاربردی، ضمن فراهم کردن زمینه مناســب 
بــرای تحقیق محققــان عاقــه مند،امکان 
به دانشگاه های  سرویس دهی آزمایشگاهی 

منطقه و درآمدزایی را نیز فراهم کنیم.

رییس بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی موسسه 
تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی از تولید نژاد جدید موش 

آزمایشگاهی برای اولین بار درکشور خبر داد.
روزبــه فاحی با اعام این خبر اظهار کرد: موسســه رازی از 
سال ها پیش برای پیشبرد اهداف پژوهشی و علمی خود اقدام به 

تولید حیوانات آزمایشگاهی ارگانیک می کند.
وی ادامه داد: این حیوانات بهترین پاسخ را به آزمایش های کنترل 

کیفی تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک نشان می دهند.
فاحی افزود: موسسه رازی یکی از مراکز مهم کشور در زمینه 
تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی است که عاوه براین که 
نیاز خود را تامین می کند، بخشی از نیاز سایر مراکز تحقیقاتی و 

دانشگاهی کشور را نیز رفع می کند.
وی با اشــاره به اهمیت ســامت این حیوانات گفت: به دلیل 
گستردگی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در طرح های تحقیقاتی 
پزشــکی و دامپزشکی و همچنین حوزه های دیگر، سامت این 

حیوانات در نتیجه نهایی آزمایش ها تاثیر بسزایی دارد.
فاحی تاکید کرد: در روند پرورش حیوانات آزمایشگاهی در 
موسســه رازی نه تنها این حیوانات در معرض آلودگی و عوامل 
بیماری زا قرار نمی گیرند، بلکه هیچ دارو و واکسنی هم به آن ها 

تزریق نمی شــود و به صورت کاما ارگانیک رشد می یابند؛ در 
نتیجه بهترین پاسخ را به آزمایش های کنترل کیفی واکسن و سایر 

آزمایش ها نشان می دهند.
وی تصریح کرد: این امر ســبب می شود کیفیت واکسن یا هر 
فرآورده تولیدی دیگر و سایر فعالیت های تحقیقاتی در وضعیت 

کاما مطلوبی باشد.
رییس بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی 
دربخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به وجود نژادهای 
مختلف حیوانات آزمایشگاهی در این موسسه گفت: این حیوانات 
هر کدام برای آزمایش های خاصی مانند تحقیقات ایمنی شناسی، 
ویروس شناســی، بیماری های انگلی، تحقیقات قلبی– عروقی، 

دیابت و تحقیقات متنوع زیادی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی افزود: عاوه بر نژادهای رایج از پنج گونه جانوری موجود 
در موسسه، موفق شدیم برای نخستین بار در کشور، نژاد جدید 
موش آزمایشگاهی را تحت نام »رازی A« تولید کنیم که در منابع 

بین المللی نیز به ثبت رسیده است.
فاحــی خاطرنشــان کرد: این نــژاد به علــت خصوصیات 
بیولوژیکی، در تحقیقاتی خــاص همچون تحقیقات مربوط به 

تومورهای پستانی منحصر به فرد است.

تولید نژاد جدید موش آزمایشگاهی برای اولین بار در کشور



تیر 95
9شماره 126

 رویدادها وگزارش ها 

شرکت داروسازی اینوویو )Inovio( اعام کرد نخستین کارآزمایی انسانی 
یک واکسن زیکا به زودی شروع می شود.

شرکت اینوویو که در شهر پلی موث میتینگ در ایالت پنسیلوانیا واقع است 
و شرکت Gene One Life Sciences که در سئول پایتخت کره جنوبی قرار 
دارد، با همکاری یکدیگر این واکسن را ساخته اند. این 2 شرکت قبا برای 
ساختن واکسن برای ابوال و نشانگان تنفسی خاورمیانه )مرس( همکاری 

کرده بودند و هر دوی این واکسن ها آزمایش شده اند.
 واکسن زیکا که GLS-5700 نامیده می شود، ابتدا روی 40 داوطلب سالم 
آزمایش خواهد شد. اینوویو اعام کرد که نخستین آزمایش ها در انسان ها 
باید در چند هفته آینده شروع شوند. به گفته این شرکت، این واکسن در 
مرحله آزمایش روی حیوانات، پاســخ قــوی تولید آنتی بادی یا پادتن بر 
ضد ویروس را ایجاد کرده است. این واکسن هنوز در مراحل اولیه تولید 
واکسن است. مرحله اول یا فاز یک کارآزمایی یک واکسن اطمینان ایجاد 

می کند که آن واکسن به خوبی در سوژه های انسانی تحمل می شود.
 اگر این واکسن در نخستین دور آزمایش انسانی موفق باشد، برای آزمایش 
بیشــتر نیاز به تاییدهای بعدی دارد. این واکسن در مرحله بعد باید روی 

افرادی که زیکا دارند، آزمایش شــود. بعد، 
مرحله  بررسی تاثیر واکسن بر گروه بزرگ تری 
از افراد شــروع می شود. از طرف دیگر دکتر 
آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوی ملی آلرژی و 

بیماری های عفونی در انستیتوهای ملی بهداشت آمریکا )NIH( گروهی را 
رهبری می کند که چند رویکرد به ساختن واکسن زیکا را امتحان می کنند، از 
جمله رویکردی که مانند واکسن شرکت اینوویو از DNA ویروس استفاده 
می کند. او معتقد اســت که کارآزمایی دیگر این واکسن در پایان ماه اوت 
شروع خواهد شد. او گفت: »در ماه های آینده احتماال ما خبر وارد شدن چند 
واکسن نامزد شده را به کارآزمایی های فاز یک خواهیم شنید؛ البته هنوز تا 

تولید واکسنی قابل استفاده فاصله زیادی مانده است.«
سازمان جهانی بهداشت می گوید که کارآزمایی های در مقیاس بزرگ هر 

واکسن در حالت تولیدی دست کم تا 18 ماه آینده شروع نخواهد شد.
نیکا آلکساندر، سخنگوی سازمان بهداشت گفت: »تا هنگامی که واکسنی 
کاما آزمایش  و تاییدشــده در دسترس قرار گیرد، ممکن است چند سال 

طول بکشد.«

واکسـن زیکـا در انسـان هـا آزمـایـش می شـود

یک مطالعه جدید نشان می دهد که کاربرد یک داروی آزمایشی، در 
بهبود بیماران جوان مبتا به یک نوع تهاجمی ســرطان خون موسوم 
به ›لنفوم هوچکین‹ موثر اســت، به طوری که موجب کوچک شــدن 

تومورها در 66 درصد از این بیماران شد.
دکتر گراهام کالینز از دانشگاه آکســفورد با اعام این خبر گفت که 
داروی نیوولوماب Nivolumab در درمان لنفوم هوچکین موثر ظاهر 

شده است و امیدواریم سبب عمر طوالنی تر بیشتر بیماران شود.
براســاس این گزارش، داروی نیوولوماب به عنوان بخشــی از نسل 
جدید داروهای ›هوشمند‹ می تواند توان دفاعی سرطان در برابر سیستم 

ایمنی بدن را مختل کند.

پیش از این، تاثیر داروی یاد شده در مقابله با مانوما، خطرناک ترین نوع 
سرطان پوست، و نوعی سرطان ریه نیز ثابت شده بود.

در مطالعه جدید به بررســی تاثیر نیوولومــاب بر لنفو هوچکین در 
بیمارانی که مداوای آنها با سایر روش ها موثر نبوده است، پرداخته شد.
بیماری لنفوم هوچکین در سیستم لنفاوی بدن گسترش می یابد و در 
سلول های خونی، سیستم ایمنی بدن موسوم به لنفوسیت-B را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
نتایــج این آزمایش که در مجموع 80 بیمار در ســنین 18 الی 72 
ســال در آن شرکت کردند، در نشست ســاالنه انجمن هماتولوژی 
اروپا در کپنهاگ دانمارک ارائه شــد و قرار اســت در مجله النست 

انکولوژی منتشر شود.

موفقیت یک داروی آزمایشی 
در مقابله با نوعی سرطان خون تهاجمی

دانشــجویان رشته های سلولی، بیوشیمی و ژنتیک در اعتراض به ندادن 
شــماره نظام پزشــکی در مقابل سازمان نظام پرشــکی دست به تجمع 

اعتراضی زدند.
این دانشجویان در اعتراض به نامه اخیر سازمان نظام پزشکی که در آن 
تأکید شــده، ”دانشجویان رشته های متعددی که کارشناسی یا کارشناسی 
ارشــد خود را از وزارت علوم و مدرک دکتری را از وزارت بهداشــت 

دریافت کرده اند، حق دریافت شماره نظام پزشکی و تأسیس آزمایشگاه ها 
و مطب های مرتبط با رشته تخصصی خود را نخواهند داشت“ دست به 

اعتراض زده اند و خواهان برچیده شدن این مصوبه هستند.
دانشــجویان معترض می گفتند: نمی شود زحمات آن ها اینگونه هدر 
برود و سازمان نظام پزشکی حق چنین مصوبه های من درآوردی را ندارد.

دانشجویان رشته های سلولی، بیوشیمی و ژنتیک 
جلوی سازمان نظام پزشکی تجمع کردند
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محققان در مطالعه بر روی موش ها موفق شدند که با استفاده از یک 
تغییر ژنتیکی، خاطرات ناخوشایند را در موش ها 

پاک کنند.
محققان بلژیکــی و آلمانی در این تحقیق که در 
مجله Biological Psychiatry منتشــر شده است 
نشــان داده اند زمانی که یک ژن خاص از فعالیت 

می افتد برخی خاطرات نیز پاک می شوند.
زوال عقل، تصادفات، و یا وقایع آسیب زا می تواند باعث شود که 
برخی از خاطراتی را که قبل از جراحت و یا شــروع بیماری شــکل 

گرفته اند، از دست بدهیم.
اکنون محققان نشان داده اند که برخی از خاطرات را نیز می توان با 

از فعالیت انداختن یک ژن خاص پاک کرد.
محققان در این مطالعه از موش هایی استفاده کردند که از لحاظ ژنتیکی 

به گونه ای اصاح شده بودند که دارای ژن neuroplastin باشند.
ایــن ژن که تنها چند گروه در جهان آن را بررســی می کنند برای 

انعطاف پذیری مغز بسیار مهم است.
در انسان ها تغییرات در تنظیم ژن neuroplastin به تازگی با افزایش 

توانایی های فکری و شیزوفرنی ارتباط داده شده است.
محققان در این مطالعه به موش ها آموزش دادند تا 
به محض روشــن شدن المپ از یک طرف جعبه به 
طرف دیگر برود. این رویه آموزش را آموزش تداعی 

شده می نامند.
 neuroplastin محققان بعد از شرطی کردن موش ها، ژن
را از فعالیت انداختند و مشاهده کردند که این موش ها دیگر قادر به انجام 

این کار نبودند.
اما سایر موش ها که ژن neuroplastin در آنها از فعالیت نیفتاده بود 

این کار فراگرفته شده را به خوبی انجام می دادند.
محققان متوجه شــدند که از فعالیت انداختن ژن neuroplastin در 
ارتباطات میان سلول های مغزی آنها اختال ایجاد می کند و بر رفتار 

موش ها تاثیر می گذارد.
با این حال محققان یاد آور شــدند که این یک تحقیق پایه است و 
برای نشان دادن اینکه آیا neuroplastin در سایر اشکال یادگیری نیز 

نقش دارد، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

یــک گزارش جدید نشــان می دهد طی دو ســال آینده پانکراس 
مصنوعی در دسترس بیماران مبتا به دیابت نوع 1 قرار خواهد گرفت. 
پانکراس مصنوعی می تواند به طور دایمی ســطح قند خون بیمار را 

کنترل کرده و در صورت نیاز انسولین را وارد جریان خون کند.
به گزارش مدیکال اکسپرس، دیابت نوع 1 زمانی رخ می دهد که 
سلول های بتا در لوزالمعده )پانکراس( قادر به تولید انسولین کافی 
نباشند. انســولین هورمونی است که گلوکز را از خون می گیرد و 
آن را برای تولید انرژی به سلول ها منتقل می کند. در حال حاضر 
هیچ روشــی برای درمان دیابت نوع 1 وجود ندارد و باید انسولین 
به صورت روزانه از طریق تزریق یا پمپ انسولین وارد بدن شود. 
پمپ انســولین روشی پیشــرفته تر از تزریق روزانه است که دوز 
مناسب هورمون از طریق کاتتر کاشته شده زیر پوست، به صورت 

24 ساعته کنترل و در صورت نیاز وارد جریان خون می شود.
این روش با خطراتی همراه اســت؛ برای مثال در دوران قاعدگی 
هورمــون ها از حالت تعادل خارج می شــوند و میزان مورد نیاز 
انســولین نیز در طول روز متفاوت است، بنابراین کمبود انسولین 

می توان منجر به مشکات بینایی یا قلبی در بیمار شود.

دهد  مــی  نشــان  تحقیقات 
درمان  بــرای  روش  بهتریــن 
دیابــت نــوع 1، لوزالمعــده 
مصنوعی است. در حال حاضر 
چنــد پانکــراس مصنوعی در 

مرحله آزمایش های بالینی قرار دارند که اکثر آنان توســط بیمار و 
از طریق تلفن هوشمند کنترل می شوند. معموال این فناوری ها از 
سیستم حلقه بسته تبعیت می کنند؛ به این صورت که سیستم حاوی 
یک کنترل کننده گلوکز، یک پمپ گلوکز و یک الگوریتم اســت 
که زمان مورد نیاز تزریق انســولین را مشــخص می کند. آزمایش 
سیستم حلقه بسته در 42 بیمار مبتا به دیابت نوع 1 موفقیت آمیز 
گزارش شده است. قرار است پانکراس مصنوعی سال آینده توسط 
سازمان غذا و دارو )FDA(تایید شود و تا پایان سال 8102 میادی 

در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.
بر اســاس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، در حال 
حاضــر بیش از1.25  میلیون نفر در آمریــکا به دیابت نوع 1 مبتا 
هستند.نتایج این تحقیقات در نشریه Diabetologia منتشر شده است.

پاک کردن خاطرات ناخوشایند با یک تغییر ژنتیکی

درمان دیابت نوع 1 با پانکراس مصنوعی تا سال 2018
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محققان دانشگاه کارولینای شمالی موفق به 
شناســایی مجموعه ای از دستورالعمل های 
معیوب ژنتیکی شــدند که منجر به توسعه 
شایع ترین نوع سرطان خون )AML( می شود.
ســرطان خــون AML یا لوســمی حاد 
میلوئیدی نوعی سرطان است که معموال از 
سلول هایی که قرار است به گلبول های سفید تبدیل شوند )به غیر از 

لنفوسیت ها( ناشی می شود.
محققان دانشــگاه کارولینای شــمالی دریافته اند که یک جهش در 
ژنDNMT3A ، کــه در 20 تــا 30 درصد موارد AML دیده می شــود، 
دستورالعمل ژنتیکی سلول را معیوب کرده و سبب سرطانی شدن سلول 
می شــود. در واقع این دستورالعمل معیوب منجر به تولید سلول های 

نابالغی می شود که می توانند به سلول های AML تبدیل شوند.
این مطالعه نه تنها پرده از راز لوســمی حاد میلوئیدی برداشــته، 
بلکه استراتژی های موثری را برای کنترل و درمان در اختیار پزشکان 

قرار می دهد.
لوسمی حاد میلوئیدی یکی از شــایع ترین انواع سرطان ها است. 
آمار انجمن ســرطان آمریکا نشان می دهد ساالنه حدود 20 هزار نفر 
در آمریکا به AML مبتا می شوند و بیش از 10 هزار نفر جان خود را 

از دست می دهند.
احساس خستگی مزمن، تب، خون ریزی و خون مردگی زیر سطح 
پوست از مهمترین عایم این بیماری هستند.نتایج این تحقیقات در 

نشریه Cancer Cell منتشر شده است.

محققان یک سیســتم جدیــد هوش مصنوعی 
ابــداع کرده اند که در زمینه تشــخیص دقیق تر 
سرطان سینه از روی تصویر، به پاتولوژیست ها 

کمک می کند.
به گزارشی از پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، 
آزمایش این سیستم هوش مصنوعی در یک نشست 

علمی نشان داد که به واسطه آن، دقت تشخیص بیماری توسط 
پاتولوژیست از 69 به 5.99 درصد افزایش می یابد.

اندرو بک اســتادیار پاتولوژی در دانشکده پزشکی هاروارد 
که ریاســت تیم تحقیق را به عهده داشت، با اشاره به این که 
این سیســتم هوش مصنوعی بر اساس یادگیری عمیق است، 
گفت: در این سیستم از یک الگوریتم یادگیری ماشینی برای 
طیف وســیعی از اپلیکیشــن ها از جمله تشخیص گفتار و 

تشخیص تصویر استفاده می شود.
به واقع، پژوهشگران برای تشخیص دقیق تر بیماری، در پی 
دســتیابی به روش هایی از هوش مصنوعی هستند که تفسیر 

تصاویر پاتولوژی را به رایانه ها آموزش می دهند.
رویکردی که محققان اســتفاده می کنند بر اساس آموزش به 

کامپیوترها در زمینه تفسیر الگوهای پیچیده 
مشاهده شده در تصاویر پاتولوژی از طریق 
ساخت شــبکه های عصبی مصنوعی چند 

الیه است.
تصور می شود که این رویه مشابه روش 
فراگیری باشــد که در الیه های عصبی در 
نئوکورتکــس مغز صورت می گیرد، منطقه ای که فکر کردن 

در آنجا رخ می دهد.
محققــان در جریان آزمایش این سیســتم هوش مصنوعی، 
تصاویر غدد لنفاوی را برای تشــخیص شواهدی از سرطان 

سینه با استفاده از این سیستم بررسی کردند.
این آزمایش نشــان داد که این سیســتم هوش مصنوعی به 
خودی خود در 92 درصد موارد وجود ســرطان را به درستی 
تشــخیص می دهد که تنهــا چهار امتیاز کمتــر از دقت 96 

درصدی بدست آمده توسط یک پاتولوژیست انسان است.
اما پروفســور بک خاطرنشــان کرد، زمانی که تحلیل های 
پاتولوژیست با روش تسخیصی محاسباتی خودکار ما ترکیب 

می شود، نتیجه تقویت 99.5 درصدی میزان دقت می شود.

پرده از راز شایع ترین نوع سرطان خون برداشته شد

هوش مصنوعی در خدمت تشخیص سرطان

 رویدادها وگزارش ها 
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آخرین دستاوردهای علمی و نتایج تحقیقات حوزه 
میکروب شناسی با حضور محققان داخلی و خارجی 
در هفدهمین کنگــره بین المللــی انجمن میکروب 

شناسی ایران ازدوم تا چهارم شهریور ارایه می شود.
بــه گــزارش انجمن میکــروب شناســی ایران، 
دکتر پــژواک خاکــی دبیرعلمی کنگــره افزود:در 
ایــن گردهمایی بــزرگ علمی میکروب شناســان، 
داروسازان، دندانپزشــکان، دامپزشکان، متخصصان 
علوم آزمایشگاهی و تمام رشته های پیراپزشکی و علوم وابسته می توانند 

از مسائل مطرح شده در کنگره بهره مند شوند.
وی افزود: محورهای اصلی کنگره شــامل مقاومت های آنتی بیوتیکی 
میکروارگانیســم ها، عفونت هــای بیمارســتانی، مکانیســم های ایجاد 
بیماری های عفونی توســط میکروارگانیسم ها، روش های نوین و مدرن 
در تشــخیص میکروب ، بیوتکنولوژی میکروبی  ، واکســن های جدید، 

بیماری های مشترک انسان و دام و ... است.
دبیــر علمی هفدهمین کنگــره بین المللی انجمن میکروب شناســی 
ایران در ادامه تصریح کــرد: در این کنگره برای اولین بار و به صورت 
اختصاصی به میکروب شناســی دهــان و دندان، نانــو تکنولوژی در 

میکروب شناسی و عفونت های زنان پرداخته خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه 15 نفر از پروفســورهای برتر جهان در این کنگره 
سخنرانی خواهند داشــت، اظهار کرد: این محققان دستاوردها و نتایج 

تحقیقات خود را برای شرکت کنندگان ارائه خواهند کرد.
خاکی یادآور شــد: در این کنگره مسائلی مانند واکسن HIV نیز مطرح 

و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی گفت : 15 تیرماه آخرین مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه کنگره خواهد بود.
هفدهمیــن کنگره بین المللی انجمن میکروب شناســی ایران ازدوم تا 

چهارم شهریور در سالن همایش رازی برگزار می شود.

بیست و هشتمین همایش ساالنه بین المللی بیماریهای کودکان طبق روال هر ساله توسط مرکز 
تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز طبی کودکان، قطب 
علمی کودکان کشور و گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می  گردد. این کنگره از 
سال 1364 تا کنون همه ساله با حضور بیش از 2000 شرکت کننده از ایران و سایر کشورهای 
جهان برگزار گردیده است. همچنین این کنگره از سال 1382 فرصتی جهت تبادل تجربیات گروه 
پرســتاران در کنار پزشکان را فراهم آورده است، لذا از آن سال همایش در دو بخش پزشکی و 
پرستاری برگزار می گردد. عاوه بر این، از سال 1388 بخش محققین جوان نیز به سایر بخش های 
همایش افزوده شد تا فرصتی برای پژوهشگران جوان، دستیاران و دانشجویان فراهم آورد تا بتوانند 

نتایج تحقیقات خود را در سالن جداگانه ای در همایش ارائه نمایند.
خوشبختانه استقبال روزافزون از این کنگره در سال های اخیر چه به عنوان شرکت کننده 
و چه به عنوان ارائه دهنده مقاله )بصورت سخنراني و یا پوستر( موجب گردیده است تا 
برنامه  های مختلف علمی بطور همزمان در چند سالن و در دو بخش صبح و بعدازظهر و 
طی پنج روز برگزار گردد، لذا شرکت کنندگان می توانند با توجه به رشته تخصصی و عاقه 
بالینی خود در هریک از برنامه  ها حضور یابند. مضافا اینکه بخشهای محققین جوان و ارائه 
پوستر نیز از بخشهای بسیار موفق و پربار همایش در سالهاي گذشته محسوب می شوند.

 نحوه ثبت نام
ثبت نام در همایش به دو صورت اینترنتی ) قبل از شروع همایش( و حضوری )در روز 

اول همایش( صورت می پذیرد.
ثبت نام اینترنتی: در این مورد ثبت نام اینترنتی با مراجعه به سایت همایش و با تکمیل 
فرم مربوطه، انجام خواهد شــد. در هنگام ثبت نام آناین وارد نمودن شــماره فیش حق 

ثبت نام الزم است.

داوطلبان شرکت در همایش باید مبلغ ثبت نام را به یکی از روشهای زیر پرداخت نمایند:
1- واریز به حساب شماره 1-679167-10-1005 به نام دکتر علی ربانی، دکتر وحید 

ضیایی، بانک سرمایه شعبه بلوار کشاورز کد1005 
2- واریــز از طریق شــماره شــبا IR950580100501000679167001 قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک ها
پس از واریز حق ثبت نام، متقاضی بایستی فرم ثبت نام الکترونیک موجود در سایت را 
تکمیل و در صورت واریز نقدی حق ثبت نام، شــماره فیش واریزی را در بخش شماره 

فیش وارد نمایند.
در صورت واریز الکترونیک کد پیگیری را در بخش شماره فیش وارد نمایند.

ضمنا جهت اطمینان اســکن فیش واریز نقدی و یا رسید اعام انتقال وجه را از طریق 
پست الکترونیک همایش به آدرسpedcong@tums.ac.ir  ارسال نمایند.

- به همراه داشتن کپی رسید واریز به هنگام ثبت نام حضوری در کنگره الزامی است.

نحوه ارسال مقاله
محققین و عاقمندان می توانند مقاالت خود را فقط از طریق سایت همایش حداکثر تا 

تاریخ 1/ 06/ 95 ارسال کنند. 
آدرس پستی: تهران، خیابان دکتر قریب، مرکز طبي کودکان، دفتر گروه کودکان- 

صندوق پستي: 14155 – 6386
تلفن: 66428998 -021/ دورنما: 66923054 -021

 pedcong@tums.ac.ir:پست الکترونیک دبیرخانه
psciped@tums.ac.ir :پست الکترونیک دبیر علمی همایش 

آخرین دستاوردهای علمی میکروب شناسی ایران ارایه می شود

بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان 
وچهاردهمین همایش پرستاری کودکان
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چهارمین کنگره کنگره فن آوری های نوین آزمایشــگاهی ایران 
به منظور بررسی موضوعات و دستاوردهای نوین مرتبط با حوزه 
آزمایشگاه از 5 لغایت 7 آبان ماه در سالن همایش های بین المللی 

رازی تهران برگزار می شود.
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران در نشست 
خبری به مناسبت برگزاری این کنگره اظهار کرد: این کنگره در 11 
محور ازجمله فناوری NGS و کاربردهای آن در ایران - فناوری های 
نوین در تشخیص سریع بیماری های عفونی- استفاده از فناوری های 
نوین آزمایشــگاهی در پیش آگهی، تشــخیص زودرس و قطعی 
ســرطان ها- کاربرد فناوری های نوین در تشخیص بیماری های 
قلبی- عروقی- نقش فناوری های نوین آزمایشگاهی در تشخیص 
دیابت- اخاق پزشــکی در فناوری های نوین: بایدها و نبایدها- 
چگونگی بهره وری از فنــاوری  Mass-spectrophotometryدر 
 Proteomics, ایران - آشنایی با پیشرفت های حاصله در تکنیک های
و   Genomics , Microfluidic ,Electro assay ,Multiplex assay

 chip-technology- تولید دانش بنیان و فناوری های محصوالت 

آزمایشــگاهی – بیورزونانــس در آزمایشــگاه های پزشــکی و 
فناوری های نوین در پزشکی ترمیمی و جراحی برگزار می شود. 

وی بــه برگزاری ســمینارها و کارگاه های آموزشــی و برپایی 
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی با شرکت های داخلی و خارجی 
در این کنگره اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه تولیدات آزمایشگاهی، شرکت های واردکننده، شرکت های 
تولیدکننده داخلی و نشــریات حوزه آزمایشگاه در این نمایشگاه 
حضور دارند و شــرکت هــای حاضر به ارائــه و معرفی آخرین 

دستاوردها و تجهیزات حوزه آزمایشگاهی می پردازند. 
دکتر سید حسین فاطمی رئیس برگزاری این کنگره نیز اظهار کرد: 
پس از برگزاری موفقیت آمیز ســومین همایش فناوری های نوین 
آزمایشگاه که توسط انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی 
بالینی ایران و دانشــکده پیراپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
و انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشــگاهی و فرآورده های 
آزمایشگاه های طبی کشور برگزار شد . چهارمین کنگره فناوری های 
نوین با استفاده از دست آوردهای سال های قبل با همکاری انجمن 
های علمی و مراکز دانشــگاهی و کارشناســان محترم آزمایشگاه 

مرجع سامت برگزار می شود.
وی خاطر نشــان کرد چون اعتقاد داریم آزمایشگاه های کشور در 
صف مقدم تحول سامت هســتند امروزه بیش از 70% تشخیص و 

درمان به فعالیت همکاران آزمایشگاه گره خورده و بدون عبور از داالن 
آزمایشگاه تشخیص طبی طرح ریزی درمان غیر ممکن است از طرف 
دیگر پیشرفت علوم پزشکی روزانه در حال تغییر است آزمایشگاه های 
کشور همگام با پیشرفت سایر رشته های پزشکی بایستی بروز باشد 
برای رســیدن به این مهم مفتخریم که به اطاع برسانیم این کنگره با 
حضور چهره های علمی داخل و خارجی رشته علوم آزمایشگاهی و 
همچنین مشارکت دانشگاه ها، انجمن  شرکت های تامین کننده تجهیزات 

آزمایشگاهی ، انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این کنگره را فراهم نمودن زمینه مناسب جهت 
هم اندیشی، تبادل اطاعات ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف 
و ارائه دانش به  روز دانشمندان، اساتید، نخبگان، همکاران و دانشجویان 
ایرانی و خارجی در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی عنوان کرد 
و گفت: این کنگره نقطه عطفی در ارائه خدمات آزمایشگاهی و محلی 
برای معرفی تکنولوژی های جدید و تعامل و تبادل اطاعات بین صاحب 
نظران حوزه آزمایشگاه در راستای رفع نیازها و چالش های موجود است. 
دکتر اردشیر طاهر سیما دبیر اجرایی این کنگره و عضو هیئت مدیره 
انجمن شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی نیز اظهار کرد : هدف 
از مشارکت انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در برگزاری 
این کنگره ونمایشــگاه جانبی کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی 
حضورمســتقیم شــرکتهای وارد کننده ، تولید کننــده و توزیع کننده 
تجهیزات آزمایشگاهی در نمایشگاه مذکور میباشد تا بتوانند هرچه بهتر 

توانمندی های صنعت سامت را به نمایش بگذارند .
دبیر اجرایی این کنگره گفت: همچنین این نمایشگاه فرصت بسیار 
مناسبی اســت تا شــرکت های فعال در این صنعت، دستاوردها و 
محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان 
ایــن صنعت قرار داده، فرصتی را فراهــم آورند تا فعاالن این حوزه 
بتوانند، ارتباط بهتری با ســایر نمایندگان شرکت ها برقرار کنند و با 
توجه به حضور مستقیم شرکتهای فعال حوزه تجهیزات آزمایشگاهی 
در برگزاری این نمایشگاه انتظار استقبال چشمگیری را به واسطه بهره 

مندی از تخفیفات ویژه برگزار کنندگان نمایشگاه داریم.
وی همچنیــن تصریح کرد: رونمایــی از فناوری های روز دنیا، 
حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان نخبه و نیز ارائه قیمت های 
ویژه عرضه محصوالت و ملزومات آزمایشگاهی از جمله اهداف 

اصلی این نمایشگاه است.

چهارمین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی برگزار می شود
 رویدادها وگزارش ها 
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                          گزارش


