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تاریخ  در  پورآذر  عباسعلی  اینجانب 
1327/12/1 در یک خانواده پرجمعیت 
متولد شدم و دوران کودکی را به مکتب 
و در سال 1334 به دبستان همدانیان در  
ششم  تصدیق   1340 در  رفتم.  اصفهان 
دبستان و 1346 دیپلم تجربی خود را از 
دبیرستان حکیم سنایی  اصفهان دریافت 
کردم و در همان سال در رشته بیولوژی 
ماه  بهمن  شدم.  قبول  اصفهان  دانشگاه 
با  و  رسیدم  لیسانس  درجه  به   1349
توجه به اینکه در آن زمان لیسانس هم 
خود  نامه  پایان  بنده  داشت،  نامه  پایان 
فیزیولوژی  مورفو  آزمایش  و  مطالعه  را 
زمان  همان  از  گذراندم.  قورباغه  خون 
عالقه مندی خاصی به خون و زمینه های 
خون شناسی در من ایجاد شد. خدمت 
بیمارستان  آزمایشگاه  در  را  سربازی 
نیروی هوایی و در بخش خون شناسی 
متخصص   روشن  دکتر  اقای  با  همراه 
هماتولوژی گذراندم. دوران سربازی هم 

کارشناس  عنوان  به  بیماستان  همین  در 
های  در سال  استخدام شدم.  ازمایشگاه 
ایران  خون  انتقال  سازمان  به   1353-4
در  که  فریدون عال  دکتر  مدیرعاملی  به 

حال تأسیس بود معرفی شدم. می توانم 
بگویم اکنون بنده تاریخچه انتقال خون 
ایران هستم. با توجه به فعالیتم در سازمان 
انتقال خون در سال 1357،  وی بنده را 
به دکتر H.M.Bha ilia که کاشف oh بمبئی 
بود در مرکز تحقیقات ایمونوهماتولوژی 
من  کرد.  معرفی  هند  خون  بانک  و 
پزشکی  دانشکده  بمبئی  دانشگاه  در 
شدم.  نام  seth.G.S.Med College ثبت 

فوق   مدارک   1363 تا   1357 سال  از 
دکتری  و  پزشکی  بیوشیمی  لیسانس 

در چهارمین همایش ومسابقه  فن بازار ملی سالمت انجام شد؛

گفتگویی با پرفسور عباسعلی پورآذر؛ استاد خونشناسی

چهارمین همایش فن بازار ملی سالمت در 02 و12 آبان 79 درسالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران 
برگزارشد.  به مناسبت منتخب شدن طرح تهیه آنتی A1 از دانه گیاهی Dolichous biflorus   به  عنوان ابزار 

تشخیصی در انتقال جهت جلوگیری از ناسازگاری خونی، با عباسعلی پورآذر استاد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک 
خون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در چهارمین همایش فن بازار ملی سالمت گفتگویی ترتیب دادیم. 

گفتنی است این طرح حائز رتبه سوم در بخش ایده های محصول محور شد. 
در ادامه خالصه ای از زندگینامه و فعالیت های این استاد گرانقدر از زبان خود ایشان پیشکش خوانندگان می شود.

       همایــش

مهندس نیلوفر حسن      



11         آبان 97
     شماره 154 

ایمونوهماتولوژی و بانک خون و فوق  
لیسانس مدیریت بیمارستان را اخذ کردم. 
با توجه به این که  تز دکتری اینجانب در 
جایزه  شد،  اول  هندوستان  در  سال  آن 
ویژه خون شناسان هند بنام G.C.Patil به  

اینجانب اهدا شد.  
ایران  به  سال  همان  در  اینجانب 
در  علمی  هیئت  عنوان  به  و  بازگشتم 
اصفهان  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
برای  مأموریت  استخدام شدم و حکم 
راه اندازی و تحویل بانک خون اصفهان 
سازمان  ریاست  توسط  احمر  هالل  از 
برای  سال  همان  در  ایران  انتقال خون 

من صادر شد. 
عالقه مندی من به خون، باعث شد 
را  هرکاری  تمام،  رغبت  و  میل  با  که 
های  پایگاه  دهم.  انجام  توانم  می  که 
کمک  با  را  اصفهان  استان  اقماری 
اندازی  راه  شهرها  آن  مردم  و  دولت 
اصفهان  پزشکی  دانشکده  در  کردم. 
بانک  علم  عملی  و  تئوری  آموزش  به 
پرداختم.  ایمونوهماتولوژی  و  خون 
به  زمان،  آن  در  استاد  کمبود  علت  به 
تدریس  برای  کشور  مختلف  شهرهای 
بانک خون وایمونوهماتولوژی پزشکی 
از  بعد  های  سال  در  می شدم.  دعوت 
آنتی  کمبود  با  ناگهان  تحمیلی  جنگ 
به  سرم های گروه خونی مواجه شدیم 
دانشجویان  عملی  آموزش  که  طوری 

درباره  پزشکی   و  آزمایشگاهی  علوم 
های  گروه  به  مربوط   های  آزمایش 
خونی و تست های سازگاری مختل شد. 
در همان سال، با گروهی در آزمایشگاه 
آنتی آنتی سرم های  به ساختن  شروع 
کردیم.   Dآنتی و   ABوآنتی  Bآنتی و   A
و  کرده  استاندارد  را  سرم ها  آنتی  این 
از آنها برای شهرستان هایی که تدریس 

می کردم، استفاده کردم. 
با توجه به این که در هندوستان، معموالً 
دانشجویان فوق لیسانس و دکتری باید 
تمام مواد و محلول های مورد نیاز خود 
کنند،  استاندارد  و  بسازند  خودشان  را 

بنده نیز از این قانون مستثنی نبودم. 
Doli� را از دانه گیاه Hو آنتی A1  آنتی

  chos Biflorous و Ulex.europeous

از  و  کردم  استاندارد  و  کرده  استخراج 
آن زمان تاکنون هم برای سازمان انتقال 
خون استان اصفهان و هم برای  بانک 

خون های وابسته ساخته ام. 
  A2 را از  A1می توان افراد  A1با آنتی
به  امکان  صورت  در  و  داد  تشخیص 
نتیجه  در  که  کنیم  تزریق  سل   A1 آنها 
طول عمر گلبول های قرمز ترانسفوزین 
شده کاهش می یابد. مقاله های بسیاری 
درباره اهمیت آنتی A1  در افراد با گروه 
خون A2  نوشته و چاپ هم شد. درباره 
آنتی H برای شناسایی  افراد Oh بمبئی 

از افراد  Oh معمولی به کار می رود. 

  1388 سال  در   PRP پالکتی  ژل  
ساخته  همکاران  و  اینجانب  توسط 
چسب  رسید.  اختراع  ثبت  به  و  شد 
فیبرینی Fibrin Glue را هم با همکاران 
ادامه  متأسفانه  دالیلی  به  و  ساختیم 
کاهش  فیلتر  یا  لکوفیلتر  نکرد.  پیدا 
با  را  خون  لکوسیت های  دهنده 
و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  همکاری 
دانشگاه  آن   PHD دانشجویان  از  یکی 
انتقال  سازمان  در  را  آن  و  ساختیم 
و  کردیم  استاندارد  نیز  اصفهان  خون 
به  منجر  هم  جهانی  استانداردهای  از 

کاهش لکوسیت های خون شد. 
در سال 1376 به درجه دانشیاری و 

سال  1384 به درجه استادی رسیدم.
 مقاالت و سخنرانی های بسیاری در 
کنگره های داخلی و خارجی داشته ام و 
اکثراً به عنوان سخنران مدعو در رابطه با 
مسائل طب  انتقال خون دعوت شدم و 
هنوز هم عضو فعال در  ISBTM هستم. 
بنده، آنتی را از حدود 35 سال پیش  
تهیه و استاندارد کردم و امسال توسط 
ایمنی  گروه  در  اینجانب  همکاران 
شناسی به نام های خانم دکتر اسکندری 
و  آماده  فصول  صاحب  دکتر  خانم  و 
همایش  چهارمین  در  شرکت  برای 
که  فرستادند  سالمت  ملی  بازار  فن  و 
خوشبختانه جز طرح های برتر کشوری 

شناخته شد. 


