تاریخچه

نگارنده :دکترسید نصراله سیار

تاریخچه هماتولوژی در ایران
و یادی از قدیمی ترین هماتولوژیست ها -بخش سوم
این بخش از ماهنامه با عنوان" تاریخچه هماتولوژی در ایران" به همت دکتر نصراله سیار به رشته تحریر درآمده
است .این مطلب خواندنی شامل چند بخش است که در شماره های پیشین به بخش هایی ازآن پرداختیم.
در ادامه بخش دیگرآن را می خوانیم.
هماتولوژی رشته ای از علوم پزشکی است که خون و بافت های

خونساز را بررسی می کند .توضیح بیشتر آنکه هماتولوژی یکی از

رشته های فوق تخصصی بیماری های داخلی است و دارای دو بخش
عمده است :هماتولوژی بالینی و هماتولوژی آزمایشگاهی .در بخش
آزمایشگاهی ،شناسایی سلول های طبیعی و غیر طبیعی خون و مغز

استخوان اهمیت خاصی دارد .اغلب موارد تشخیص قطعی و در بعضی
موارد تشخیص احتمالی بیماری های خون به وسیله بررسی های
سیتومرفولوژی انجام می شود .سابقه آشنایی با مرفولوژی
هماتولوژی در ایران به کمتر از  80سال قبل می رسد.

دکتر یحیی پویا

پيشكسوت
اولين
آزمايشگاهي در ايران هست.
ايشان در سال  1297شمسي
در انستيتو پاستور تهران تحت
نظر پزشك فرانسوي علوم
آزمايشگاهي را آموخت.
بهداری
درسال1320از
شهرداری به دانشگاه تهران
منتقل شد و به ریاست
آزمایشگاه بیمارستان رازی
منصوب شد .درآن زمان
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تمام امورآزمایشگاهی در داخل دانشکده پزشکی مستقربود و
بیمارستان ها آزمایشات بیماران را به آن جا ارسال می کردند.
دكتر احمد آژير
از سابقه تحصيالت ايشان اطالعي ندارم؛ آنقدر مي دانم
كه در سال  1328رئيس آزمايشگاه بيمارستان سينا بود و در
سال  1329به بيمارستان هزار تخت خوابي منتقل و رئيس
آزمايشگاه شد .پس از چند سال به انگلستان رفت و مدت
يكسال هماتولوژي آموخت.
دكتر آژير ،بنده را در سال  1334به عنوان
آسيستان استخدام كرد .ايشان چندين سال بعد
به درجه استادي آزمايشگاه ارتقا يافت .در سال
 1352به رياست بيمارستان اميراعلم منصوب
شد و پس از چندي بازنشسته شد .دكتر آژير
خيلي فعال و متواضع بود .صبح هاي زود قبل
از آمدن به بيمارستان با دوستانش واليبال بازي
مي كرد و زودتر از همه در آزمايشگاه حاضر
مي شد .تا چند سال پس از انقالب ،زندگي كرد
و در آزمايشگاه خصوصي كار مي كرد .يك روز
در موقع كار با ميكروسكوپ در آزمايشگاه به
زمين افتاد و وفات يافت.

گروه آزمايشگاه باليني بود .در
سال  1350بازنشسته شد .تاريخ
وفات ايشان را نميدانم .با اينكه با
ايشان كار نمي كردم ولي نسبت
به بنده خيلي لطف داشت.
دكتر ابراهيم برال

دكتر منوچهر معتمد

از سابقه تحصيالت ايشان اطالعي
ندارم آنقدر مي دانم كه در سال
 1328رئيس آزمايشگاه بيمارستان
هزار تخت خوابي بود و در سال
 1329به رياست آزمايشگاه بيمارستان
سينا منصوب شد .اين آزمايشگاه از
 2تا  3اطاق كوچك تشكيل شده بود .دكتر
معتمد مردي خيلي تشكيالتي بود و در
رك گويي شهرت داشت .در بيمارستان
سينا يك آزمايشگاه بزرگ ساخت و آن را
مجهز كرد .اين طور كه شنيدم از خيرين
براي ساخت آن كمك گرفت .دكتر معتمد
به درجه استادي رسيد و چند سال مدير

از سوابق تحصيلي ايشان
اطالعي ندارم ،آنقدر مي دانم
كه چندين سال قبل از بنده،
دانشكده پزشكي را گذرانيد و
پس از مدتي در آزمايشگاه بيمارستان سينا
به عنوان آسيستان استخدام شد و بعدها
به درجه استادي رسيد .دكتر برال انجام
آزمايشات هورمون شناسي (آن زمان) را

در فرانسه آموخت و اولين آزمايشگاهي
بود كه آزمايشات هورمون شناسي را
انجام مي داد .ايشان در سال 1350
پس از بازنشستگي دكتر معتمد ،رئيس
آزمايشگاه بيمارستان سينا شد و تا زمان
بازنشستگي اين سمت را داشت .دكتر
برال چند سال قبل وفات يافت.
دكتر برال مردي موقر ،متين و خوش
قلب بود و هر طور كه مي توانست به
ترفيع همكاران كمك مي كرد.

دكتر پرويز رصدي

سال  1309در رشت متولد شد.
دوره دبستان و دبيرستان را در رشت
گذرانيد .سال  1328تحصيل پزشكي را
شروع كرد و سال  1334ديپلم پزشكي
گرفت .سال  1336توسط دكتر آژير
ريیس آزمايشگاه هزار تخت خوابي،
به عنوان آسيستان استخدام شد و دو
سال بعد متخصص علوم آزمايشگاهي
شد .سال  1340رئيس آزمايشگاه
بيمارستان رواني روزبه شد و سال
 1349به رياست آزمايشگاه بيمارستان
كودكان بهرامي منصوب شد و سال
 1357بازنشسته شد ولي تا  6سال
بعد هم به طور قراردادي در آنجا كار
مي كرد .بايد ذكر كنم كه دكتر رصدي
درجه استادي آزمايشگاه را داشت .دكتر
رصدي پزشكي دقيق و كنجكاو است.
ايشان سه بار به فرانسه مسافرت كرد.
بار اول ايمونوهماتولوژي آموخت .بار
دوم انتقال خون و بار سوم هماتولوژي
و در مرفولوژي هماتولوژي متبحر شد.
در دوراني كه در بيمارستان بهرامي بود
خدمات ارزنده اي در مورد تشخيص
بيماري هاي خون كودكان انجام داد.
دكتر رصدي عضو انجمن خون
شناسان فرانسه و مجمع بين المللي
ترانسفوزيون شد.
دكتر رصدي از دوستان قديم بنده
است لذا شرح حالشان را به طور تلفني
گرفتم و خالصه آن را نوشتم.
دكتر ناصر مهدوي

از سوابق تحصيلي ايشان اطالعي
ندارم .آنقدر مي دانم كه رشته پزشكي
را در آلمان گذرانيد .سال  1340توسط
آقاي دكتر آژير به عنوان آسيستان در
آزمايشگاه بيمارستان هزار تخت خوابي
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استخدام شد و تا هنگام بازنشستگي در
همان آزمايشگاه خدمت مي كرد .دكتر
مهدوي بعدها به درجه استادي رسيد .سال
 1350مدير گروه آزمايشگاه باليني شد و
از سال  1352تا زمان بازنشستگي رئيس
آزمايشگاه بيمارستان بود.
دكتر محمد مهدي افالطوني

در سال  1324تحصيالت پزشكي را
در دانشگاه تهران شروع كرد 1330 .فارغ
التحصيل شد .ايشان همكالسي و دوست
بنده بودند ولي متاسفانه از سوابق وی اطالع
چنداني ندارم .پس از پايان دوره پزشكي
حدود  10سال در سازمان غير دولتي شروع
به كار كرد سپس به عنوان آسيستان در
رشته آزمايشگاه باليني مشغول به كار شد.
بعد از  2سال متخصص علوم آزمايشگاهي
شد .سال هاي متمادي مسئول آزمايشگاه
بيمارستان اميراعلم بود .بعد رئيس آزمايشگاه
زنان سپس به بيمارستان هزار تخت خوابي
منتقل و رئيس آزمايشگاه آنجا شد .چندين
سال در بخش خصوصي مسئول آزمايشگاه
بود و چند سالي است كه وفات كرده است.

دكتر مليحه و دكتر وحيده طبيبي

دو خواهر پس از گذراندن دوره پزشكي
از دانشگاه تهران توسط دكتر آژير در سال
 1335در آزمايشگاه هزار تخت خوابي به
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عنوان آسيستان استخدام شدند .پس از دو
سال متخصص آزمايشگاه باليني شدند و در
همان بيمارستان به عنوان رئيس درمانگاه
(استاديار) استخدام شدند .بعدها به درجه
دانشياري نائل آمدند .پس از چندين سال
دكتر مليحه طيبي به بيمارستان ديگر
منتقل و رئيس بخش آزمايشگاه آنجا شد.
نامبرده مبتال به سرطان رحم شد و پس از
بازنشستگي با متاستاز مغزي دار فاني را
وداع گفت.
دكتر وحيده طيبي تا پايان دوره خدمت
در آزمايشگاه بيمارستان هزار تخت خوابي
مشغول به كار بود .نامبرده مبتال به سرطان
سينه و بعد با متاستاز ريوي وفات يافت.
كنگره ساليانه متخصصين آزمايشگاه باليني

اين كنگره با عنــوان «كنگره فناوري نوين
آزمايشگاه» روز  95/8/7در سالن همايش
هاي رازي تشــكيل شد و تا سه روز ادامه
داشــت .روز جمعه  95/8/7كه روز آخر
بود از بنده هم دعوت كردند كه در جلسه
شــركت كنم .اين دعوت از طرف هيئت
مديره انجمن متخصصين آزمايشگاه باليني
كه از دوستان عزيز بنده هستند به عمل آمد
و با اســتقبال به آنجا رفتم .اين دوستان از
بنده به عنوان پيشكسوت رشته آزمايشگاه
بالينــي تجليل كردند و هديه جالبي هم به
بنده حقير اهدا كردند.
آقاي دكتر سيد حسين فاطمي رئيس
محترم هيئت مديره انجمن در ضمن
گزارش آخر كنگره نسبت به بنده اظهار
لطف كردند و مطالب مبالغه آميزي
فرمودند كه شايسته آن نبودم و نيستم .لذا
بر خود الزم ميدانم كه از اعضاء هيئت
مديره انجمن به خصوص آقاي دكتر
فاطمي رئيس هيئت مديره تشكر فراوان
و سپاسگزاري نمايم.

رشته هاي فوق تخصصي داخلي

قبل از سال  1362در ايران رشته هاي
فوق تخصصي وجود نداشت و پزشكاني
در دانشگاه ها بودند كه صالحيت عنوان
فوق تخصصي را داشتند ولي از اين عنوان
محروم بودند .لذا در سال  1362شوراي
آموزش پزشكي و تخصصي وجود عنوان
رشته هاي فوق تخصصي را تصويب کرد.
در تاريخ  22آبان ماه  1362آقاي دكتر
فرهادي رئيس شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي وزارت علوم دعوتي از چند نفر
به عمل آورد تا در اين مورد فوق تخصص
هاي داخلي تصميم بگيرند.
افراد گروه عبارت بودند از :دكتر فريدون
عزيزي استاد دانشگاه شهيد بهشتي،
شادروان دكتر احمد سيادتي و دكتر سيد
نصراهلل سيار از دانشگاه تهران.
مقرراتي در  5ماده و يك تبصره به
تصويب رسيد كه حاصل آن به شرح
زیراست :به افرادي كه صالحيت عنوان
رشته هاي فوق تخصصي را دارند ولي
از آن محرومند تایيديه فوق تخصصي
داده شود .اين آئين نامه بدون تغيير در
بيست و دومين شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي به تصويب رسيد و قرار شد كليه
بندهاي آن تا برگزاري اولين دوره امتحان
فوق تخصصي مربوطه قابل اجرا باشد.
(اين زمان بعدا تمديد شد)
بر مبناي اين آئين نامه در تاريخ
 1365/1/28بنا به درخواست آقاي دكتر
جليل واعظ قرا ملكي استاد دانشگاه تبريز
تایيديه فوق تخصصي هماتولوژي براي
ايشان صادر شد.
در تاريخ  65/5/02آقاي دكتر منصور
حق شناس استاد دانشگاه شيراز درخواست
کرد و تایيديه فوق تخصصي هماتولوژي
برای ايشان صادر شد.
از رشته هاي ديگر فوق تخصصي

داخلي هم درخواست مي شد كه به
مدارك آنان رسيدگي مي كردند و تایيديه
فوق تخصصي صادر مي كردند.
رشته فوق تخصصي
هماتولوژي ـ انكولوژي

در سال  1362پس از تصويب آئين نامه
رشته هاي فوق تخصصي با تالش بنده
و همكاري آقاي دكتر اردشير قوام زاده
(فوق تخصص هماتولوژي ـ انكولوژي) و
آقاي دكتر داود منادي زاده (فوق تخصص
هماتولوژي از دانشگاه شهيد بهشتي) اين
رشته راه اندازي شد.
در همان سال  3نفر برا ي گذراندن
اين دوره انتخاب شدند .تعداد داوطلبان
در سال هاي بعد به تدريج افزايش يافت
به طوري كه تصور مي كنم اكنون بيش
از  200نفر دوره هماتولوژي ـ انكولوژي
را به پايان رسانيده اند و در دانشگاه هاي
شهرستان هاي كشور يا به طور آزاد مشغول
خدمت به مردم هستند.
به خاطر دارم تا قبل از  35سال پيش،
بيماران از دورترين شهر كشور براي تشخيص
و درمان بيماري هاي خون و سرطان به تهران
مي آمدند ولي اكنون در شهر محل سكونت
خود يا شهر نزديك به آن كارهاي تشخيصي
و درماني شان انجام مي شود.
آموزش فلوهای
هماتولوژی ـ انکولوژی

دوره این رشته سه سال است .ابتدا
دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید
بهشتی این کار را انجام می دادند ولی بعدا
دانشگاه های شیراز و تبریز هم به انجام
آن اقدام کردند.
فلوها از شروع به کار برای تشخیص
مرفولوژی بیماری های خون ،الم های
خون و مغز استخوان بیماران را تحت نظر

اساتید مربوطه بررسی می کنند ولی این
برنامه منظم و کالسیک نیست.
برنامه کالسیک آن است که ابتدا
شناسایی کامل سلول های طبیعی خون و
مراحل مختلف دودمان های خونساز در
مغز استخوان آموزش داده شود .پس از
آن مرفولوژی گلبول قرمز و انواع اشکال
غیر طبیعی آن و کاربرد آنها در تشخیص
بیماری های خون آموزش داده شود سپس
بررسی و تشخیص انواع کم خونی ها و در
دنبال آن انواع لوکمیا و بیماری های دیگر
خون و مغز استخوان آموزش داده شود.
الزم به ذکر است که آموختن مرفولوژی
هماتولوژی به زمان زیادی نیاز دارد و
نمی توان آن را در چند ماه کار پیاپی یاد
گرفت و باید تدریجی باشد .قابل ذکر
آنکه گلبول های سفید خون دارای اشکال
مختلفی است که مثال میلوبالست اولین
سلول دودمان گرانولوسیتی در حال طبیعی
و انواع لوکمیا  10ـ  11شکل مختلف دارد.
سلول های رسیده و نارس دودمان های
خونساز هم در حالت طبیعی و بیماری ها
اشکال مختلفی دارد لذا تسلط کامل به
مرفولوژی هماتولوژی زمان می برد.
فلوهایی که از سال  1362به بخش خون
بیمارستان امام خمینی می آمدند توسط
دکتر زمانیانپور ،شادروان دکتر اخوان و بنده
آموزش بالینی و به خصوص مرفولوژی
هماتولوژی داده می شدند.
دکتر زمانیانپور در سال  1370خودش را
بازنشسته کرد .دکتر اخوان شهریور  1371به
رحمت ایزدی پیوست و بنده ماندم و آموزش
کالسیک مرفولوژی هماتولوژی به فلوها.
همان طور که قبال ذکر کردم فلوها هرجا که
کار می کردند ،تحت نظر اساتید ،الم های خون
و مغز استخوان بیمارن را می دیدند و به آنان
آموزش داده می شد ولی این آموزش کالسیک
نیست و موردی است.

بنده از سال  1380به بخش تحقیقات
هماتولوژی و پیوند استم سل بیمارستان
دکتر شریعتی رفتم .در آنجا اوضاع و
احوال خیلی خوب بود .یک میکروسکوپ
 10شاخه در اطاق آقای دکتر جهانی استاد
محترم و معاون رئیس بخش بود .ایشان با
کمال محبت میکروسکوپ ،یک میز کار و
کامپیوتر خودشان را در اختیارم گذاشتند.
بنده هفته ای یک روز اول وقت با
فلوهای سال اول و یک روز دیگر اول
وقت با فلوهای سال دوم و سوم کار
می کردم .پس از سال  1387استاد جهانی
این پزشک متدین ،بزرگوار و دانشمند
عهده دار این امر شد و همچنان ادامه دارد.
همان طور که قبال نوشتم بنا به درخواست
آقای دکتر قوام زاده ریاست محترم بخش
و آقای دکتر جهانی ،بنده چندین جلسه دو
ساعته در بهار و تابستان با فلوهای سال
آخر تا قبل از امتحانات بورد یک دوره
هماتولوژی مرفولوژی را مرور می کنیم
و این کار از سال  1378تا تابستان گذشته
ادامه داشت.
* ادامه این مطلب خواندنی را در شماره آتی
مطالعه کنید.
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