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ماهنامه

مشاوران علمی:
دکتر سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

دکترعلی بیکیان متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه بالینی
دکتر عبدالفتاح صراف نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آرش دریاکار متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر عباس نداف فهمیده متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران
دکتر علیرضا مهرورز متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر علیرضا ترنگ متخصص ژنتیک پزشکی
پروین مختار نرس

مهندس سید امیرحسین بحرالعلومیان  مهندسی پزشکی)هیئت علمی(
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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

ناهماهنگی  علتش  گویا  داد.  استعفا  بهداشت  وزیر 
سازمان برنامه و بودجه با برنامه های هزینه خواه او بوده 
است. کمبود ها و کاستی های زیرساختی طرح تحول 
از  پس  اکنون  و  آشکاربود  همگان  بر  آغاز،  از  سالمت 
چهار سال و نیم از اجرای آن و درآستانه ی ورشکستگی، 
از آغاز  به ارث رسیده است. همچنان که  تازه  به وزیر 
در این ماهنامه نوشتم "طرح تحول سالمت، بزرگترین 
گرچه  است،  گذشته  دهه ی  چند  در  درمانی  برنامه ی 

اجرایی شدن و پایدارماندن آن نیاز به معجزه دارد”. 
نوشتم:  چنین  نیز  آن  چرایی  ی  باره  در  زمان  آن 
توانند  بیمه گر نمی  هنگامی که دولت و سازمان های 
سی درصد هزینه های درمان و آزمایش ها را به هنگام 
بپردازند، چگونه توان پرداخت هشتاد یا نود درصد آنرا 
این  ناروایی  اکنون روایی و  خواهند داشت؟ بهر روی 
چه  است  عیان  که  چیزی  و  است  آشکار  بزرگ  طرح 

حاجت به بیان است. اما براستی چه باید کرد؟ 
امروزی  توان  و  موجود  پیچیده ی  وضع  با  گرچه 
وزارتخانه و سازمان های بیمه گر، به سختی می توان 
با  بی گمان  ولی  یافت،  بهبود  برای  امید  از  کورسویی 
دگرگونی ریشه ای، هر ناممکنی، ممکن می شود. برای 
نمونه، به چند اصل برای برون رفت از این بن بست، 

و بهبود بهداشت و درمان کشور، می توان اشاره کرد:
این زمینه،  از کشورهای موفق در  برداری  الگو   -1 
باید  مدیران  و  مسووالن  2-گزینش  است.  گریزناپذیر 
بر پایه ی ضابطه باشد، یعنی دارای تخصص، ورزیدگی 
های  سازمان  متمرکزکردن   -3 باشند.  فرهیختگی  و 
بیمه  مسوول  که  سازمان  یک  ایجاد  و  درمان  موازی 

از  باید  درمان  نخست  گام   -4 باشد.  همگانی  درمانی 
آغاز  عمومی(  پزشک  از  راه  خانواده)درآغاز  پزشکی 
شود و ارجاع به متخصص و فوق تخصص، با دستور 
پزشک خانواده باشد. 5- به تدریج آموزش پزشکی از 
اداره ی درمان و بهداشت، جدا شود و کارهای اجرایی 
و سرپرستی درمان باید به دست کسانی باشد که خود 
فروشنده  نیستند)یعنی  نفع  ذی  مستقیم،  ی  گونه  به 
باشند(.  وزارتخانه  یا  گروه  یک  در  نباید  خریدار،   و 
6-برخورد قاطعانه با پدیده ی نیازهای القایی و پدیده ی 
خود ارجاعی)به گفته دکتر نمکی سرپرست وزارتخانه: 
که  کرد  پیدا  جدی  افزایش  درمان  القایی  ...تقاضاهای 
همین امر سبب افزایش هزینه  های بخش درمان شد... در 
هیچ جای دنیا کسی نمی تواند هر زمان دلش خواست 
7-یکی  دهد(.  انجام  اسکن  تی.  سی.  یا  آی  آر.  ام. 
کاالیی شدن  ما،  در کشور  پزشکی  تباهی  پایه های  از 
شده  نهادینه  چنان  پدیده  این  است.  پزشکی  و  درمان 
است که برخی از مدیران  وزارتخانه، پیشنهاد خصوصی 
کردن دانشگاه علوم پزشکی را داده اند. آیا این مدیران، 
را  کشور  های  زیرساخت  سازی  خصوصی  فرجام 
شده  بسامان  سازی  خصوصی  کدام  بییند؟؟  نمی 
حفظ  از  دولت  ناتوانی  یعنی  سازی  خصوصی  است؟ 
 سرمایه ی ملی، یعنی تاراج و از بین بردن دارایی کشور!.
یعنی زندگی و آینده ی جوانان مردم را بازیچه ی دست 
شماری دالل سوداگر کردن. بی گمان خصوصی سازی 
دانشگاه های علوم پزشکی، سرنوشت این با ارزش ترین 
رشته، که هنوز ته مانده ای از اعتبار در جهان دارد را به 

فرومایگی و تباهی می کشاند. 

سرآغـاز

 ریشه نابسامانی های 
بهداشت و درمان درکجاست؟! 



3         دی 97
     شماره 156 

رویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

آزمایش تشخیصی سرطان سینه برای زنان باالی 40 سال ضروری است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گفت: انجام آزمایش های تشخیصی 
دوره ای بعد از سن 40 سالگی برای 
زنان بسیار ضروری است و اگر یکی 
به  ابتال  سابقه  خانواده  اعضای  از 
سرطان سینه دارد، اعضای آن خانواده 
باید آزمایش های دوره ای ساالنه را از 

سن کمتری آغاز کنند.
ربابه محمدی افزود: خطر ابتال به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر 
می شود و حدود سه چهارم از موارد این بیماری در زنان باالی 50 سال 
بروز می کند. این سرطان شایع ترین علت مرگ در زنان است با این 

حال با یک روش زندگی سالم می توان از ابتال به آن پیشگیری کرد. 
فوق تخصص بیماری های زنان اظهار داشت: داشتن اطالعات در 
مورد بروز سرطان سینه و روند تغییرات آن طی زمان، آگاهی در مورد 
روش زندگی سالم و برنامه ریزی بهداشتی برای زنان ضروری است.

وی گفت: سرطان سینه می تواند در مراحل اولیه بیماری از طریق 
خون و غدد لنفاوی منتقل شود ولی احتمال زنده ماندن سلول های 

سرطانی در بافت غیرمتورم همیشگی نیست.
محمدی ادامه داد: پیروی از روش زندگی سالم از طریق داشتن 
وزن متعادل، کم کردن مصرف روغن و افزایش مصرف سبزی و 
به صورت  تمرینات ورزشی  انجام  میوه در رژیم غذایی روزانه، 
استفاده  هورمونی،  داروهای  از  استفاده  هنگام،  به  چکاپ  منظم، 
نکردن از داروهای ضدبارداری هورمونی به مدت چهار سال، شیر 
دادن به نوزاد حداقل به مدت 6 ماه و دوری از مصرف دخانیات از 

ابتال به سرطان سینه پیشگیری می کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرطان سینه را رشد مهارنشده 
سلول های غیرطبیعی دانست که در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود. 
این اتفاق ممکن است در بافت های مختلف مانند مجاری که شیر را 
انتقال می دهند، در بافت تولیدکننده شیر و در بافت غیرغددی رخ دهد.
وی تصریح کرد: اگر در بررسی سونوگرافی مشخص شود که 
توده خوش خیم است دیگر به انجام ماموگرافی نیازی نخواهد بود 

اما افرادی که در خانواده سابقه ابتال به سرطان 
سینه دارند، باید به صورت منظم و مکرر مورد 

ماموگرافی و معاینه پزشک قرار گیرند.
همچنین  کرد:  خاطرنشان  محمدی 
خودآزمایی درست و صحیح ماهانه سینه ها، 
انجام آزمایشات و معاینات برای غربالگری 
سینه  سرطان  جراح  یک  با  مشاوره  و  سینه 
همان  در  بیماری  این  پیشرفت  از  می تواند 

کند. جلوگیری  اولیه  مراحل 
برجستگی  و  توده  یا  تورم  مشاهده  با  زنان  داشت:  اظهار  وی 
در بافت سینه یا زیر بغل، تغییر شکل و انحناهای طبیعی سینه، 
خونریزی یا ترشح از نوک سینه، احساس مبهمی از ناراحتی و درد 
در سینه بدون وجود درد واقعی، هرگونه تغییر ظاهری جدید مانند 
ایجاد فرورفتگی، زخم، قرمزی، رگ های برجسته در پوست یا نوک 

سینه باید برای معاینه و آزمایش به پزشک مراجعه کنند.
محمدی درباره نقش تغذیه در پیشگیری از ابتال به سرطان سینه گفت: 
مصرف غذاهای حاوی چربی زیاد خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش 
می دهند و باید زنان مقدار مصرف این ماده غذایی را کم کرده و مصرف 
لبنیات پرچرب را نیز به حداقل برسانند چرا که چربی های اشباع شده 

این نوع محصوالت خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند.
وی افزود: همچنین برای پیشگیری از ابتال به سرطان سینه، باید 
میوه ها در رنگ های مختلف به صورت روزانه مصرف شوند؛ سیب، 
موز، پرتقال و انبه در پیشگیری از این سرطان اهمیت خاصی دارند. 
مصرف انواع سبزی ها به خصوص گل کلم و کلم بروکلی نیز برای 

پیشگیری از ابتال به سرطان سینه موثر است.
بر اساس آخرین گزارش ها آمار ابتال به سرطان سینه در ایران 30 
در 100 هزار نفر است؛ در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی 
120 در 100 هزار و در آمریکای شمالی 90 در 100 هزار نفر است. 
ساالنه در ایران 10 هزار نفر مبتال به این سرطان می شوند. زنان 
جوان امروزه بیشتر درگیر این سرطان شده اند؛  آمار جهانی مبتالیان 

زیر 40 سال 6 درصد ولی در ایران 25 درصد است.

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید

    @Tashkhis_Magazine
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مدیرعامل شرکت فناوری بانک خون بند ناف رویان:

ایران به بیمارستان سلول درمانی نیاز دارد
با  رویان  ناف  بند  خون  بانک  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
استناد به جایگاه جمهوری اسالمی در دانش سلول های بنیادی، 
گفت: ایران به بیمارستان سلول درمانی و تعداد بیشتری مراکز 

دارد. نیاز  سلولی  پیوندهای 
دکتر مرتضی ضرابی در این خصوص افزود: با این که ایران 
در دانش سلول های بنیادی و جمع آوری نمونه جز 10 کشور 
برتر دنیاست، ولی در کاربرد و استفاده از آن با کشور های دیگر 

فاصله زیادی دارد. 
وی توضیح داد: متاسفانه مراکز پیوندهای سلولی در کشور محدود 
است و با وجود این که برای درمان بیماران از راه پیوند سلول های 
بنیادی در کشور داوطلب پیدا می شود، ولی باید در نوبت مراکز 

درمانی پیوند قرار بگیرند تا بعد از 700 نفر، نوبت به آنها برسد.
ضرابی با اعالم این که سلول های بنیادی در آینده نه چندان دور 
جای دارو درمانی را خواهد گرفت، گفت: سلول درمانی یکی از 

موثرترین روش های درمانی است که کمترین عوارض را دارد.
وی افزود: در حال حاضر سلول درمانی به نوعی مکمل دارو 
درمانی است ولی در آینده به صورت کامل جای دارو درمانی را 
می گیرد و الزم است سرمایه گذاری در این حوزه گسترش یابد.
از  بسیاری  در  درمانی  سلول  حاضر  حال  در  گفت:  ضرابی 
درمان  راه  تنها  تاالسمی  و  خون  سرطان  جمله  از  ها  بیماری 
قطعی است چون هیچگونه درمان دارویی برای این بیماری ها 
برای  این روش را  نیز پژوهشگران بومی  اخیرا  ندارد و  وجود 
درمان بیماری های دیگر همچون آرتروز، بیماری های پوستی، 
ام اس و ضایعات نخاعی، سکته مغزی، فلج مغزی، اوتسیم و 
پارکینگسون به کار گرفته اند که نتایج مثبتی در پی داشته است.

مازندران، پیشرو در کاربردی کردن
 دانش سلول های بنیادی 

با  رویان  ناف  بند  خون  بانک  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
اعالم این که مراکز پیوند سلولی در کشور محدود است، گفت: 
زمینه  این  در  پیشرو  های  استان  از  یکی  مازندران  خوشبختانه 
بنیادی است.  پیوند سلول های  دارای مرکز تخصصی  است و 
ناف در  بند  نگهداری خون  فعالیت  از زمانی که  افزود:  وی 
مازندران آغاز شد، فعالیت های بسیار خوبی انجام گرفته است 
و در مجموع در این سال ها حدود پنج هزار نمونه در این استان 
جمع آوری شده که به دلیل وجود یک بانک نگهداری آن هم 

در تهران به استان تهران منتقل می شوند.
ضرابی با سخت و هزینه بر خواندن نگهداری خون بندناف 

و عمل پیوند سلولی، خواستار ورود خیران در این زمینه شد و 
همچنین از پرداخت تسهیالت برای این منظور خبر داد.

هزینه  رویان  ناف  بند  خون  بانک  فناور  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره خصوصی خون بندناف را سه میلیون تومان اعالم کرد و 
گفت که براساس توافقنامه ای که با چند بانک انجام شد مقرر 

گردید که در این زمینه به والدین تسهیالت اعطا شود. 
هزار  و 400  میلیون  یک  را هم  نگهداری ساالنه  هزینه  وی 

کرد. اعالم  ریال 
های  بیماری  مرکز  با  تفاهمنامه  امضای  با  که  گفت  ضرابی 
هزینه  کاهش  برای  مرکز  این  های  کمک  از  است  قرار  خاص، 
خانواده ها در ذخیره سازی و نگهداری خون بندناف استفاده شود.
هم اکنون حدود 15 هزار نمونه خون بندناف در بانک عمومی 
و 100هزار نمونه در بانک خصوصی ایران ذخیره سازی شده که 
54درصد آن حاصل تولد نوزادان پسر و  46درصد نیز حاصل 

نمونه خون بند ناف نوزادان دختر است.
همچنین 2 نوع بانک عمومی و خصوصی ذخیره سازی خون 
بند ناف وجود دارد که در بانک عمومی خانواده ها در آستانه 
تولد فرزند خود، نمونه آن را به بانک اهدا و دیگر مالکیتی بر 
خون بند ناف ندارند و این نمونه در اختیار هر بیمار نیازمندی 

قرار داده می شود. 
در بانک خصوصی، خانواده ها پس از تولد فرزند خود این 
خون را طی قراردادی با پرداخت هزینه برای استفاده شخصی 

ذخیره سازی می کنند. 
سلول بنیادی به سلولی گفته می شود که همزمان دو ویژگی "خود 
نوزایی" و "تمایز و تقسیم شدن" به سلول های مختلف را داشته باشد.
تمام بافت های بدن انسان سلول های بنیادی خود را دارند اما 
در زمان بروز مشکل جدی این سلول های بدن جوابگو نیست 

و باید سلول های ذخیره سازی شده مورد استفاده قرار گیرند.
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سیستم ایمنی بدن در جلوگیری از پیری نقش مهمی دارد
کشف  ضدپیری  جدید  راهکار  یک  آمریکایی  محققان 
کردند که سیستم ایمنی بدن را در حذف سلول های مسن 
و ناکارآمد یاری می کند. محققان با استفاده از این تکنیک 
جدید توانستند ویژگی های جوانی موش های سالمند را 

بازیابی کنند.
به گزارشی از ساینس دیلی، سلول های پیر از سال ها قبل 
موضوع تحقیقات ضدپیری بودند. این سلول ها با افزایش 
سن توانایی تولیدمثل خود را از دست می دهند؛ اما از منظر 
متابولیک فعال می مانند. بخش زیادی از بیماری های مزمن 
و مرتبط با پیری با سلول های پیر در بدن ارتباط دارند. هدف 
محققان از انجام این تحقیقات، درک بهتر نقش سیستم ایمنی 

بدن در حذف سلول های پیر است. 
در این تحقیقات مشخص شد پروتئینی موسوم به پرفورین 
در فرآیند نظارت سیستم ایمنی و به ویژه حذف سلول های 
پروتئین  این  که  هایی  موش  در  دارد.  اساسی  نقش  پیر، 
مسدود شده بود، محققان شاهد تجمع بیشتر سلول های پیر 

و افزایش میزان بیماری های مرتبط با پیری بودند. 

مرحله  در 
این  بعد، 
با  ها  موش 
یک  از  استفاده 
جدید  داروی 
به  موسوم 

 ABT-737تحت درمان قرار گرفتند. بر اساس آزمایشات پیشین 

این دارو موجب پاکسازی سلول های پیر در آزمایشگاه و 
بدن موش ها شده است. اکنون محققان دریافتند این دارو 
مورد  های  موش  رفتاری  و  فیزیکی  قابلیت  بهبود  موجب 

آزمایش شده و جوانی آنها را باز می گرداند. 
بسیار  نقش  بدن  ایمنی  سیستم  تحقیقات  این  اساس  بر 
مهمی در پاکسازی سلول های پیر بر عهده دارد و ضعف 
عملکرد سیستم ایمنی در اثر افزایش سن، تاثیر بسیاری بر 
بروز عوارض ناشی از پیری بر طول عمر و سالمت دارد. 
نشریه  در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 
است. شده  منتشر   Nature Communications

رویدادها و گزارش ها

با حکم سرپرست وزارت بهداشت :
پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو شد

حکمی  طی  بهداشت  وزارت  سرپرست 
و  وزیر  معاون  عنوان  به  را  پیرصالحی  مهدی 

منصوب  کرد.  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
به  خطاب  خود  حکم  در  نمکی  سعید 
پیرصالحی نوشت: با توجه به سوابق علمی و 
اجرایی و  تجربیات ارزنده در عرصه مدیریت 

ستادی و صنعت دارویی کشور به موجب این ابالغ به عنوان معاون 
می شوید.  منصوب  و  دارو  غذا  سازمان  رئیس  و  وزیر 

نمکی نوشت: انتظار می رود در تهیه داروهای اساسی با سرعت 
کمبود  نکرده  خدای  تا  نکنید  درنگ  لحظه ای  مناسب  دقت  و 
نگردد.  نیازمند  بیماران  سرگردانی  موجب  نیاز  داروهای  مورد 
و  رویه  بی  واردات  لگدمال  متاسفانه  که  داخل  دارویی  صنعت 
نامناسب شده است به  نحو مقتضی احیا شود. بدیهی است گره 
زدن تولید داخل به تولیدکنندگان صاحب تکنولوژی در خارج از 

کشور و تسهیل فرآیندها از  وظایف مهم جناب عالی است. 
سرپرست وزارت بهداشت خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو 

برون  و  درون  فساد  هرگونه  با  مبارزه  نوشت: 
سازمانی به عهده  جناب عالی و همکارانی است 
در  سرمایه گذاری  کرد.  خواهند  همراهیتان  که 
از ظرفیت  استفاده  با  نوترکیب  داروهای  عرضه 
شرکت های  دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ضرورت هایی 

است که نباید در پرداختن به آن درنگ کنیم. 
نمکی افزود: ساماندهی فرآورده های آرایشی، بهداشتی و جلوگیری 
جدی از قاچاق فرآورده های زیان آور با تقویت تولید داخل با کیفیت، 

 یک مطالبه جدی همگانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی بیان کرد: برنامه ریزی جهت اصالح شیوه تغذیه عمومی در 
راستای ترغیب مردم در گروه های مختلف سنی به مصرف درست 
 مواد غذایی و پرهیز از شیوه های نامناسب تغذیه ای، نظارت مستمر 
بر تولید، واردات و عرضه مواد غذایی از وظایف اصلی ماست که 
 متاسفانه از جهاتی مغفول مانده است که باید بدان بپردازیم.  مهدی 
پیرصالحی پیش از این مدیرعامل یکی از شرکت های دارویی بود. 
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برخی آزمایشگاه ها از بازرسی و 
ارزیابی معاف هستند

نبی اهلل آقابیگی روز پنجشنبه 6 دی ماه در 
حاشیه همایش یک روزه جامعه آزمایشگاهیان 
تشخیص طبی کشور  درباره مشکالت جامعه 
از  یکی  کرد:  عنوان  کشور  آزمایشگاهی 
مشکالت جامعه آزمایشگاهی کشور استفاده 
از آزمایشگاه ها به عنوان حیات  خلوتی برای 
برای  بودجه  کسری  جبران  و  درآمد  کسب 

برخی موسسه ها و خیریه ها است. 
که  شده  باعث  موضوع  این  افزود:  وی 
تعرفه  زیر  آزمایشگاه ها،  کار  برای  ادامه 
باید  پرسنل  حقوق  اما  شود،  کار  دولتی 
در  و  شود  پرداخت  کار  قانون  اساس  بر 
تا  می کند  پیدا  کار  کاهش  کیفیت  نتیجه 
علت  به  کار  کیفیت  جبران شود.  هزینه ها 
ارائه قیمت پایین، نادیده گرفته می شود و 
به  که  بیمار  می شود  باعث  موضوع  همین 
و  کرده  مراجعه  آزمایشگاهی  مرکز  چند 

چند پاسخ مختلف دریافت کند. 
این بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علوم 
دستورالعملی  داد:  ادامه  همدان  پزشکی 
آزمایشگاه ها  اداره  در  استانداردسازی  برای 
دستورالعمل،  این  اساس  بر  دارد  که  وجود 

آزمایشگاه ها در بازدیدهای سه ماهه یا شش 
ماهه طبق چک لیست ها مورد بررسی قرار 
می گیرند و  آزمایشگاه ها نیز در کنترل کیفی 
بررسی  مختلف  بخش های  در  خارجی 
هر  پایان  در  ارزیابی ها  این  نتایج  می شوند. 
سال به معاونت ها  درمان دانشگاه های علوم 
شروط  از  یکی  و  می شود  ارجاع  پزشکی 
تمدید پروانه کار آزمایشگاه ها، داشتن حداقل 

نمره ارزیابی ها است. 
دکترای  استانی  نمایندگان  مجمع  دبیر 
مشکل  داشت:  اظهار  آزمایشگاهی  علوم 
دیگر آزمایشگاه ها این است که آزمایشگاه ها 
وابسته  شدت  به  ارز  نوسانات  قیمت  به 
روی  ارزی  نوسانات  گونه  هر  و  هستند 
به جز  زیرا  می گذارد.  تاثیر  آزمایشگاه  کار 
برخی از کیت های ساده،  بقیه مواد اولیه از 

کشورهای خارجی تامین می شود. 
آقابیگی بیان کرد: اگر یک آزمایشگاه زیر 
40 بیمار داشته باشد، دخل و خرج آزمایشگاه 
با هم جور نمی شود و اگر باالی 60 بیمار 
 داشته باشد تازه به سوددهی می رسد. نمی توان 
گفت آزمایشگاه ها در معرض ورشکستگی 
آزمایشگاه ها  گفت  باید  بلکه  هستند، 
ورشکسته  هستند. قبال در آزمایشگاه ها حق 

فنی وجود داشت که این موضوع نیز 2 سال 
است که حذف شده است. 

آزمایشگاه های دولتی به افراد فاقد 
صالحیت واگذار شده است

انجمن  رئیس  نایب  کرمی  فرید  دکتر 
آسیب شناسی ایران روز پنجشنبه 6 دی 97 
در همایش یک روزه جامعه آزمایشگاهیان 
واگذاری  کشور  درباره  طبی  تشخیص 
به  دولتی  بیمارستان های  آزمایشگاه های 
بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: 
آزمایشگاه های  بیمارستان های دولتی  اجاره 
به بخش خصوصی یکی از مشکالت فعلی 

جامعه آزمایشگاهی کشور است. 
وی افزود: این آزمایشگاه ها در حال حاضر 
به  علت افزایش قیمت کیت و مواد مصرفی 
را  آزمایشگاه ها  که  افرادی  دارند.  مشکالتی 
با  که  رسیدند  نتیجه  این  به  می کردند  اداره 
و  ندارد  کار وجود  ادامه  امکان  تعرفه  پایین 
تصمیم گرفته شد که این آزمایشگاه ها به بخش 
خصوصی اجاره داده شوند. بعد از مدتی حتی 
بخش  خصوصی نیز به این نتیجه رسید که با 

این تعرفه ها ادامه کار مقدور نیست. 

در همایش یک روزه جامعه علوم آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور:

پای درد دل آزمایشگاهیان نشستیم
همایش یک روزه ی جامعه علوم آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور)تریبون آزا(، به همت مجمع انجمن های تشخیص طبی و آسیب شناسی 

آزمایشگاهی ایران،  در6 دی ماه 97 درسالن بزرگ توحید برگزار شد. 
اهم محورهای این همایش تعرفه، کیت و تجهیزات، مطالبات آزمایشگاه های تشخیص طبی ازسازمان های بیمه گر، شبکه های آزمایشگاهی، ویرایش جدید 

ضوابط و استانداردسازی آزمایشگاه های تشخیص طبی، آیین نامه پیشنهادی، مسائل و موارد مبتال به آزمایشگاه های تشخیصی و تاسیس مگالب بود. 
در این همایش یک روزه، شاهد حضور بیش از نیمی از جامعه علوم آزمایشگاهی از سراسر کشور بودیم. تریبونی که با وجود دعوت از مسؤوالن و 

مدیران ارشد آزمایشگاه مرجع سالمت و اداره کل تجهیزات پزشکی، جای خالی آنها برای پاسخ به دغدغه ها و بحران های پیش روی جامعه آزمایشگاهی 
حس می شد. در ادامه صحبت های برخی آزمایشگاهیان را که در این جلسه  حضور داشتند می خوانیم. 

       همایــش

مهندس نیلوفر حسن      



7         دی 97
     شماره 156 

نیز مهندس نیلوفر حسن       بهداشت  وزارت  کرمی،  گفته  به 
در  و  نیست  تعرفه ها  افزایش  به  حاضر 
 نتیجه شرایط را ساده تر کرده و اعالم کردند 
قیمت  و  شرکت  مناقصه  در  که  کسی  هر 
پایین تری بدهد، آزمایشگاه را به او اجاره 
آزمایشگاه های  اداره  در  واقع  می دهند.  در 
که  قیمتی  فقط  دولتی  بیمارستان های 
و  دارد  اهمیت  می دهد  ارائه  پیمانکار 
کار  ارزیابی  کیفیت  نیست.  مهم  کیفیت 
آزمایشگاه ها از عهده هر کسی بر نمی آید 
و نیازمند سیستم هایی است که وجود دارد، 
اما عمال در این قراردادها حذف یا نادیده 

 گرفته شده است. 
دانشگاه های  مسئولین  داد:  ادامه  وی 
در  پایین  قیمت  به  فقط  نیز  پزشکی  علوم 
دولتی  بیمارستان های  آزمایشگاه های  اداره 
توجه می کنند. در  این شرایط امکان استفاده 
کیفیت  با  پرسنل  و  کیت  تجهیزات،  از 
و  دارد  قیمت وجود  کاهش  برای  پایین تر 
حتی عدم تکرار آزمایش نیز  اتفاق می افتد 

تا هزینه ها باالتر نرود. 
سه  انجمن های  کرد:  بیان  کرمی  دکتر 
انجمن  شامل  آزمایشگاهی  علوم  گانه 
دکترای علوم  انجمن  ایران،  آسیب شناسی 
علوم  انجمن  متخصصین  و  آزمایشگاهی 
این  ارزیابی  و  ممیزی  برای  آزمایشگاهی 
اعالم  رایگان  صورت  به  آزمایشگاه ها 
آمادگی کرده اند، اما هنوز پاسخی از  طرف 
آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 

به انجمن ها داده نشده است. 
ایران  شناسی  آسیب  انجمن  رئیس  نایب 
علوم  دانشگاه  آزمایشگاه های  داشت:  اظهار 
پزشکی ایران در حال واگذاری است و برخی 
 شرکت ها و پیمانکارانی که عملکرد مناسبی در 
اداره آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نیز نداشتند قصد اداره  آزمایشگاه های 

دانشگاه علوم پزشکی ایران را دارند. 
دانشگاه های  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
اداره  علوم پزشکی به دنبال این هستند که 
این کارها را بر عهده دیگران بگذارند. این 
در حالی  است که سیاست گذاری در حوزه 

آزمایشگاه ها باید با نظر متخصصان این رشته 
مثل انجمن ها و اساتید دانشگاه ها انجام شود، 
اما این کار  انجام نمی شود. این در حالی است 
نظر  مورد  اطالعات  درصد  از 70  بیش  که 
برای تشخیص پزشکی از آزمایشگاه ها کسب 
می شود و  اگر جواب های آزمایشگاهی مختل 
دچار  تشخیص  و  درمان  شود، کل سیستم 

اختالل خواهد شد. 

 ضرورت تشکیل انجمن صنفی
پاتولوژیستی  رکابی،  وهاب  دکتر 
با  داست  حضور  همایش  دراین  که 
وضعیت  و  دالر  قیمت  افزایش  به  اشاره 
و  تخصصی  کیت های  واردات  نابسامان  
کلینیکال  رشته های  درپیشرفت  تآثیرآن 
تشکیل  ضرورت  به   وآناتومیکال، 
و  کرد  تأکید  انجمن صنفی  و  فکر  اتاق 

بخشنامه ها  با  اکنون  گروه هایی  گفت: 
تعیین  ما  برای  جدید،  استانداردهای  و 
تکلیف می کنند که مشکل ساز شده است. 
آزمایشگاهی   جامعه  صنفی  انجمن  اگر  ما 
قدرتمند داشته باشیم در بیان عقاید و ارایه 

راه حل، سریع تر عمل می کنیم. 

انتقاد از سیاست های مرجع سالمت
علوم  دکترای  حیدری،  معصومه  دکتر 
فنی  مسؤول  و  مؤسس  ازمایشگاهی، 
بعد  این که  بیان  با  زمین   ایران  آزمایشگاه 
آکادمیک  تحصیالت  دشوار  راه  پیمودن  از 
و تأسیس مجهزترین آزمایشگاه ها در نقاطی 
دیدار خانواده  بدون  ناشناخته،  دورافتاده و 
سرمایه  خرج  همچنین  مرفه   زندگی  و 
ارائه  و  راه  این  در  معنوی  و  مادی   های 
افزود:  کارآفرینی  و  پزشکی   خدمت های 
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از ما چه تمجید یا حمایتی کرده اند؟  ای 
کاش مسؤوالن، اینجا حضور داشتند. چراکه 
مرجع  آزمایشگاه  سیاست گزاری های  
تعطیلی  به  گذشته  سال  درچند  سالمت 
خصوصی  های  آزمایشگاه  از  بسیاری 
انجامیده است. تأسیس مگالب در کشور ما 

با کدام زیرساخت پزشکی است؟  
وی با اشاره به ثابت ماندن تعرفه جامعه 
کرد:  تصریح   1393 سال  از  آزمایشگاهیان 
ما تنها صنفی هستیم که از سال 86 به طور 
داوطلبانه، استانداردسازی را در آزمایشگاه های 
خود شروع کرده ایم و هنوز ادامه می دهیم. 
این  در  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  این که 
انجمن های  هم اندیشی  و  مشاوره  از  مورد 
انجمن  آزمایشگاهی،  دکترای علوم  سه گانه 
استفاده  انجمن متخصصان   آسیب شناسی و 

نکرده است، جای سوال دارد. 

کالمی چند در باب مسائل کنونی 
آزمایشگاه های پزشکی

متخصص  یزدی،  رسولی  علی  دکتر 
نقش  بیان  با  تشریحی  و  بالینی  پاتولوژی 
بسیار مؤثر آزمایشگاه در تصمیم گیری های 
پزشکان خاطرنشان ساخت:  با افزایش سه 
جاری  هزینه  ارز،  قیمت  برابری  چهار  تا 
آزمایشگاه ها نیز که بخشی از آن در ارتباط 
مواد  و  ها  کیت  و  تجهیزات  واردات  با 
که  چرا  شده  مشکل  بسیار  است  مصرفی 
نحوه تعامل شرکت های تهیه و توزیع اقالم 

مورد نیاز هم تغییر کرده است. 
جهاد  و  تالش  به   یزدی  رسولی  دکتر 
مواد  تولید  و  تهیه  راستای  در  گسترده 
مصرفی و دستگاه ها بدون نیاز به واردات  
که همان اقتصاد مقاومتی است تأکید کرد 

و در ادامه گفت: در صورت داخلی شدن 
به کاهش  توان  نیاز، می  اقالم مورد  تولید 
هزینه ها امیدوار بود ولی به این معنی نیست 

که نیازی به تغییر نرخ تعرفه ها نباشد. 
آزمایشگاه ها  مصرفی  اقالم  از  بسیاری 
قیمت  افزایش  برابر  چهار  تا  سه  میان 
تعرفه ها و  با وضع کنونی  داشته است که 
زیادی  تعداد  ورشکستگی  حاصله،  درآمد 
آزمایشگاه حتمی خواهد بود و نمی توان 
تا همیشه چشم بر روی واقعیت ها بست 

و حرف ها را نشنید. 
در  اخیراً  داد:  ادامه  یزدی  رسولی  دکتر 
قیمت داروها نیز تغییراتی در حد 50-20% 
داده شده است، پس چرا آزمایشگاه ها نمی 
که  است  دیگراین  راه  دهند؟  تغییر  توانند 
سوبسید  عمومی  بودجه  از  آزمایشگاه ها 

)یارانه( دریافت کنند.
گفت:  استانداردسازی  بحث  از  وی 
و  مسؤوالن  برخی  میان  ناپسندی  رسم 
و  استانداردها  الگوها،  که  کارشناسانی 
دارد.  وجود  می آورند  را  خارجی  قوانین 
و  همکاران  از  نظرخواهی  بدون  همچنین 

مردم به اجرا می گذارند.
مدت  به  بیمه ها  نکردن  پرداخت  وی 
نامه ها  آیین  درپی  پی  تغییرات  طوالنی، 
ضعیف،  و  سنتی  اداری  سیستم  قوانین،  و 
باعث  هم  را  گروهی   درون  اختالفات 
مشکل سازی و سردرگمی مردم و گروه های 
هر  برای  که  دانست  آزمایشگاهی  مختلف 

کدام راه حلی ارائه داد.

درخواست کمک از ارگان های 
دولتی و خصوصی

علوم  دکترای  راد،  معتمدی  دکتر 
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
مهم ترین دغدغه مورد نظر خود را بحث 
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  استانداردسازی 
تمدید  قبیل  از   مشکالتی  که  کرد  مطرح 
پروانه علوم آزمایشگاهی، اجرا نشدن ابالغ 
آن به سایر نهادهای معاونت درمان، لحاظ 
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هزینه های  تعرفه ها،  در  هزینه ها  نشدن 
نشدن  نهادینه  ها،  آزمایشگاه  به  تحمیلی 
درخواست حقوق آزمایشگاهیان به وجود 
و  بیمه گر  های  سازمان  افزود:   و  آورده 
آزمایشگاه  خود  و  آزمایشگاه  با  قراردادی 

مرجع سالمت به کمک آزمایشگاه بیایند.
 

الزام حساسیت و پیگیری هرچه بیشتر 
مسؤوالن

دانشگاه  دکترای  نجفی  فاضل  دکتر 
مؤسس  بازنشسته،  سمنان،  پزشکی  علوم 
نقد  با  سمنان  هادی  آزمایشگاه  ومسؤول 
سیاست های اخیرآزمایشگاه مرجع سالمت، 
تضاد آن را با سیاست های انقالب اسالمی 

و توسعه سالمت محور گوشزد کرد.
وی توسعه متوازن و مناسب و عادالنه 
به  کشور  سراسر  در  سالمت  خدمات 
را   تر  محروم  نقاط  به  بیشتر  توجه  ویژه 
سال های  سیاست های  با  که  دانست  امری 
اخیر نه تنها به فراموشی سپرده شده بلکه 
این حق مسلم آحاد  تغییرات پیش رو،  با 
بخشی  و  طلبی  منفعت  قربانی  جامعه،  
نگری پایتخت نشینانی می شود که حاصل 

عملکرد آنان شفاف  نیست.  
پاسخ  نجفی،  فاضل  دکتر  گفته ی  به 
و   درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  به  ندادن 
موجب  کوچک نیز  شهرهای  اجتماعی 
بزرگ،  شهرهای  به سمت  مهاجرت  رشد 
تر،  کوچک  شهرهای  نیافتن  توسعه 
رشد  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت  ایجاد  
شهرهای  در  حاشیه نشینی  و  شهرنشینی 
بزرگتر، افزایش تعداد آزمایشگاه ها، ایجاد 
رقابت های صحیح و ناصحیح و رشد طب 

سیاه شد.
آزمایشگاه  افزود:  ادامه  در  نجفی  دکتر 
بر  عالیه  نظارت  جای  به  سالمت   مرجع 
امور مربوط به آزمایشگاه  و هماهنگی های 
و  داخلی  اجزای  سایر  با  سازمانی  درون 
راهبرد  ارائه  در  مربوطه  وزارت  خارجی 
تنظیم  ها،   آزمایشگاه  مشکالت  کاهش 

گسترش خدمات  پیگیری  فیمابین،  روابط 
نظارت  کشور،  در سراسر  مناسب  و  مفید 
بر تهیه و توزیع مناسب اقالم و تجهیزات 
قوانین  اجرای  بر  نظارت  آزمایشگاهی، 
متناسب   استانداردهای  تدوین   و  موجود 
تقلیدی  ترجمه  به  کشور،  اقتضائات 
ابالغ  و  پیشرفته  کشورهای  استانداردهای 

آن رو آورده است. 
وی افزود: استانداردهایی که در  کشور 
مبدا داوطلبانه است; در اینجا بدون توجه 
به نیازهای پایه و زمینه ای ، الزامات جبری و 

بررسی اثرات ونتایجش، اجباری می شود.
وی  درباره خطاهای راهبردی در مدیریت 
مسائل بهداشتی و درمانی کشور گفت:  در 
و  دشواری  به  دولتی  بخش  که  وضعیتی  
از  و ناتوان  می کند  خدمت  ارائه  کندی 
پرداخت  و  خود  پرسنل  حقوق  تامین 
مطالبات شرکت ها است، به رقابت با بخش 
خصوصی که حدود 70 درصد تست های  
ازمایشات  درصد   50 حدود  و  تخصصی 
است.  پرداخته  دارد  عهده  بر  را   روتین 
و  مهم  اشکاالت  دیگر  از  افزود:  وی 
آزمایشگاه مرجع  این است که   قابل ذکر 
دولتی  مراکز  عملکرد  به  توجهی  سالمت 
نداشته  فنی   مسئول  فاقد  دولتی  شبه  و 
است.  درحالی که بزرگترین منشا خطا در 
 آزمایشگاه ها خطاهای پره آنالیتیکال است. 
نکته دیگر غفلت طراحان کپی کار سیستم 
این  مرجع سالمت،   آزمایشگاه  در  شبکه 

غیر  نمونه های  از  مهمی   بخش  که  است 
پاسخ های  و  شده  آوری  جمع  اورژانس 
خود را با درصد قابل تو جهی  از خطاهای 
کنند  می  دریافت  پُست آنالیتیکال  و  پره 
که موجب افزایش بیکاری و وابستگی به 
آزمایشگاهی،  تشخیص  خدمات  و  خارج 
کاهش درامد حق بیمه سازمان بیمه گر و 

مرگ و میر بیماران اورژانسی می شود.
بیان  با  پایان  در  نجفی  فاضل  دکتر 
درهمسویی  فوق  تاثیرات  مجموعه  این     که 
آفرین  تنش  با سیاست های  شگفت آوری 
همه  بنابراین توجه  گفت  است  جامعه  در 
تأمل  به  را  درمانی  و  بهداشتی  مسئوالن 
واز  می کنم  فوق جلب  درمطالب  دقیق 
بهداشت و  وزارت  در  مافوق  مسؤوالن 
شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  نیز 
اسالمی می خواهم که با حساسیت ، پیگیر 
تغییرات اخیر بوده و به بررسی انگیزه ها و 

نتایج آن  بپردازند.

تعرفه  خدمات آزمایشگاهي فاصله 
بسیاری با قیمت تمام شده تست ها دارد 
علوم  دکتراي  مصطفوي  قاسم  دکتر 
مرجع  آزمایشگاه  کرد:  عنوان  آزمایشگاهي 
سالمت اعتقادي به توان و دانش متخصصین 
است  معتقد  و  ندارد  کشور  آزمایشگاهي 
خارجي ها قادرند خدمات آزمایشگاهي را بهتر 

و ارزان تر از متخصصان داخلي ارائه کنند. 
پس  حتي  مصطفوی،  ی  گفته  به 
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متخصصان  سراسري  اعتراضات  از 
مناقصه  واگذاري  در  کشور  آزمایشگاهي 
یک  به  البرز  استان  آزمایشگاهي  خدمات 
آزمایشگاه  اي،  ترکیه  شرکت درجه چندم 
انجمن هاي  که  کرد  اعالم  سالمت  مرجع 
سه گانه آزمایشگاهي کشور توان و تجربه 

کافي براي این کار را نداشته اند.
تعرفه   گفت:  ادامه  در  مصطفوی  دکتر 
با  بسیاری  فاصله  آزمایشگاهي  خدمات 
همین  و  دارد  تست ها  تمام شده  قیمت 
آزمایشگاه هاي  مدیران  شده  باعث  قضیه 
شوند  روبرو  فراواني  معضالت  با  کشور 
اما مدیر کل آزمایشگاه مرجع بي توجه به 
روز  هر  آزمایشگاه ها،  اقتصادي  وضعیت 
دستورالعمل هاي سخت گیرانه تري صادر 

و  اوضاع را بحراني تر مي کند. 
وی  تصریح کرد: به طورمثال در حالي که 
واقع  در  که  ایزو 15189  استاندارد  اجراي 
آزمایشگاهي  کیفیت  مدیریت  استاندارد 
و  یافته  توسعه  درکشورهاي  حتي  است 
صنعتي هم به صورت اختیاري اجرا مي شود 
آلود و  دراقدامي شتاب  مرجع سالمت  اما 
در سخت ترین اوضاع اقتصادي کشور، در 
چک  و  هستند  آن  اجباري  اجراي  صدد 
جهت  دانشگاه ها  به  را  مزبور  لیست هاي 

ممیزي مراکز آزمایشگاهي ارسال کرده اند. 
حال آنکه هنوز هیج ارگان ارزیابي کننده 
ممیز  و  ندارد  وجود  کشور  در  معتبري 
ذي صالح و آموزش دیده اي وجود ندارد 

یا تعداد آنها بسیار اندک است.

تأسیس مگالب با مشکالت بیشماری 
همراه است

علوم  دکترای  همتی،  شهروز  دکتر 
توصیف  به  اشاره  با  آزمایشگاهی، 
مدیرآزمایشگاه مرجع سالمت از شبکه های 
آزمایشگاهی که پاسخ مناسب فاز سالمت 
دسترسی  تا  دانسته  کیفیت  بهبود  در  را 
وضعیت  در  شده  تمام  قیمت  کاهش  و 
از نظر  باید دید   : منابع، گفت  محدودیت 

این مقام مسوول، محدودیت منابع به چه 
معناست؟

به نظر می رسد اکنون کشور از نظر منابعی 
نسبت  انسانی  و  مالی  آزمایشگاهی،  مانند 
مطلوبی   حد  در  انتظار  مورد  ظرفیت  به 
قراردارد. پس هدف از تدوین دستورالعمل 
ها و تغییرات انجام شده چیست؟ در آیین 
تأسیس مگالب ها و استانداردها نیز اشکاالت 

بسیاری  دیده می شود.
بررسی چند  و  تحلیل  به  ادامه  در  وی 
افزود:  و  پرداخت  مگالب  مهم   مسأله 
پایین ترین  تحریم ها،   رغم  علی  ایران 
تعرفه را دارد و این با تأسیس مگالب در 

تعارض است.
 70 درصد خطای آزمایشگاهی مربوط به 
پیش از آزمون است که مدیریت آزمایشگاهی 
بزرگ با توجه به دلیل نداشتن سیستم حمل و 
نقل، با افزایش این خطاها روبرو می شود. این 
درحالی ست که  امکانات سیستم های انتقال 
در کشورهایی که مگالب دارند وجود دارد. 

وی افزود: تعطیلی شماری ازآزمایشگاه 
بیکاری پرسنل آزمایشگاهی،   خصوصی و 
وابستگی به کیت های خارجی و تعطیلی 
و  اقتصادی  تحریم  تولیدی،  های  شرکت 
نرخ ارز، تعطیلی شبکه و ازبین رفتن منابع، 
گیری  نمونه  مراکز  ازدیاد  خواری،  رانت 
ثابت و سیار و نبود نیازسنجی از گروهان 
ذینفع از دیگر مسائل  مهم تر و دربرگیرنده 

مشکالت تأسیس مگالب برای ما است.

آمار تأسف بار بودجه دولتی به 
ازمایشگاهیان 

علوم  جامعه  نماینده  فرد،  امینی  دکتر   
نظام  عالی  درشورای  آزمایشگاهیان 
علوم  جامعه  ازاد  تریبون  در   ازمایشگاهی 
ازمایشگاهی به بحث سیاست های متناقض 
میلیارد   40 امار  و  پرداخت  حوزه  این 
 1650 میان  از  آزمایشگاه  حوزه  تومانی 
کرد.  اعالم  را  درمان  تومانی حوزه  میلیارد 
تومان  میلیارد   410 که  است  درحالی  این 

به  هم  میلیارد  و 500  بهداشت  وزارت  به 
بیمارستان های خصوصی تعلق گرفته است.

مشخص کردن وضعیت مطلوب
سازمان  مدیرکل  معاون  حسینی،  دکتر   
سابق   فنی  معاون  و  ایران  خون  انتقال 
مرجع سالمت، با تأکید بر ایده پردازی و 
نکته اخالقی قضارت نکردن دیگران گفت: 
همه ما ازجمله دکتر سمیعی  وقتی در  مقام 
بسیاری  به  می گیریم  قرار  گیری  تصمیم 
چیزها عمل نمی کنیم.  اختالف سلیقه در  
اول  را  خودمان  ایرادهای  است.  مدیریت 
کل  راهبردی  مدیریت  کنیم.  برطرف  باید 
کشور باید تغییر کند. مرجع سیاستگزاری 
کند  مشخص  را  مطلوب   وضعیت  باید  
و  انسانی  منابع  مدیریت  مستلزم  این  که 

بسیاری از نکات دیگر است.

پرداخت بیمه پرسنلی
دکتر قهرمانی، از دیگر پاتولوژیست های 
تأکید  با  روزه  یک  همایش  این  در  حاضر 
تجارت  برخوردهای  بودن  نادرست  بر 
گونه باآزمایشگاه به عنوان یک مرکزدرمانی 
وخدماتی  گفت: اوالً ما با تعرفه واقعی فاصله 
بسیاری داریم و تعرفه های ما باید شناور  باشد.  
دوماً خواستار افزایش حقوق پرسنلی هستیم. 

وی درباره خرید تجهیزات آزمایشکاهی 
به  دولتی  ارز  تخصیص  و  باال  کیفیت  با 
مصرفی،  کیت های  نه تنها  تجهیزات  همه 
از  بانکی حاصل  ارسال سود  و  تخصیص 
به  پرسنلی  بیمه  قالب  در  بیمه ها  معوقات 
کارکنان هم صحبت کرد که مورد تشویق 

حضار قرار گرفت. 
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علت تغییرزمان برگزاری
نمایشگاه تجهیزات  دبیراجرایی ششمین 
در  ایران  ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و 
تشخیص  ماهنامه  خبرنگار  با  گفتگو 
برپایی  زمان  تغییر  دلیل  آزمایشکاهی 
نمایشگاه از اردیبهشت به دی ماه را ایجاد 
فروش  قیمت  اعالم  زمان  از  6ماهه  وقفه 
نمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی شرکت 
امضا  و  قراردادها  نهایی  ثبت  زمان  تا  ها  
ماه  افزود:  و  کرد  اعالم  فاکتورها  پیش 
تا  شد  می  تمام  نمایشگاه  که  اردیبهشت 
رسیدن قراردادها و امضای تفاهم نامه ها به 

در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:
افزایش اشتغال، حجم فروش، توان صادرات و مالی 

سرمایه گذاران داخلی هدفگذاری شده است 

       همایــش

مهندس نیلوفر حسن      

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در صدد معرفی

محصوالت شرکتهای فعال داخلی در زمینه تجهیزات مواد آزمایشگاهی است 

تا بتوان نیاز به خرید محصوالت این حوزه از کشورهای خارجی را تا حد امکان کم 

کرد؛ از این رو شرط اصلی حضور تولیدکنندگان و شرکتهای فعال این حوزه در این 

نمایشگاه، فعالیت آنها در زمینه بومی سازی یک فناوری یا محصول اعالم شده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل و همکاری نزدیک با وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت به برگزاری »ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران« همزمان با »نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 

فناوری و فن بازار کشور« در تاریخ 3 تا 6 دیماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه 

بین المللی تهران اقدام کرد.
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تعطیلی تابستان برمی خوردیم، درحالی 
که قیمت گذاری شرکت ها از بهمن به 
فنی  ارزیابی  تا  بود  شده  داده  دبیرخانه 
صورت گیرد. آغاز این فرایندها از مهر، 
مالی  امور  و  تجهیزات  ساخت  برنامه 
شرکت ها را دچار مشکل می کرد و ما 

این را اصالح کردیم.

 سایت نمایشگاه دربرگیرنده تمام 
اطالعات مورد نیاز است

نمایشگاه  ششمین  اجرایی  دبیر 
ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات 
ایران  خاطرنشان کرد:  نمایشگاه ساخت 
که  نیست  عمومی  نمایشگاهی  ایران، 
را  غیرمتخصص  افراد  از  زیادی  حجم 
از  قبل  دوهفته  از  بلکه  ببیند،  خود  به 
افتتاح نمایشگاه، می توان تمام اطالعات 
پیش فاکتورمحصوالت شرکت ها را از 
امکانات سایت به راحتی دریافت کرد.          
اتفاق  دومین  افزود:  فرد  اسدی  رضا 
تعامالت  با  که  بود  این  هم  خوب 
صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات 
منعقد  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
تجهیزات  نمایشگاه  همزمان  تا  شد 
نمایشگاه  با  ایران  آزمایشگاهی ساخت 

دستاوردهای پژوهش برگزار شود، ازین 
رو 4 سالن به نمایشگاه ساخت ایران و 
4 سالن هم به پارک های علم و فناوری 
و مراکز رشد دانشگاهی تخصص یافت 
تقاضا محور  نمایشگاه کوچک   یک 
و   صنعتی  محصوالت  عرضه  برای  هم 

تعریف پژوهش ها بود.

اهمیت صادرات تجهیزات 
آزمایشگاهی 

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
اینکه  بیان  با  علمی  معاونت  راهبردی 

استفاده  شبکه،  های  اولویت  از  یکی 
حوزه  در  ملی  های  سرمایه  از  بهینه 
زیرساخت آزمایشگاه است افزود: اتفاق 
نمایشگاه،  برگزاری  ششمین  در  خوب 
رشد قابل مالحظه در ظاهر دستگاه ها، 
افزار  نرم  ارائه  با مشتری،  برخورد  نوع 
تجهیزات  در  فناوری  پایه  توسعه  و 

پزشکی و مورد نیاز صنعتی بود.
اسدی فرد افزود: با اعالم آمار حضور 
محصول  کد   9000 ارائه  شرکت،   350
فاکتور در  میلیارد تومان پیش  و 2700 
مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه  ششمین 
آزمایشکاهی ساخت ایران گفت: ازاین 
شرکت   60 تا   50 شک  بدون  تعداد 
را  محصوالتشان  صادرات  قابلیت 
های  نگرانی  از  یکی  واقع  در  داشتند. 
تجهیزات  بازار  بودن  کوچک  بنده، 
فناوری  با  وآزمایشگاهی  پزشکی 
صادرات  با  مهم   این  که  است  باال 
محصوالت و کمک های دبیرخانه ستاد 
نانو ریاست جمهوری حل خواهد شد.

حمایت های مادی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از فناوران

به گزارش خبرنگار ماهنامه تشخیص 
نمایشگاه  رییس ششمین  آزمایشگاهی، 
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ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات 
نظر  در  حمایتهای  به  اشاره  با  ایران 
گرفته شده از معاونت علمی و فناوری 
محصوالت  گفت:  جمهوری  ریاست 
از  فناورانه  های  بندی  سطح  طبق 
تسهیالت 10 تا 50 درصدی برخوردار 
برای  که  اول  سطح  محصوالت  بودند. 
اند به  بار در کشور تولیدشده  نخستین 
عادی 40  اول  میزان 50 درصد، سطح 
سطح  و  درصد   25 دوم  سطح  درصد، 

سوم 10 درصد پشتیبانی می شدند. 
فناوری  تجاریسازی  و  نوآوری  معاون 
معاونت علمی گفت: به منظور آماده سازی 
بازارهای  در  حضور  برای  ها  شرکت 
بزرگ تر و تشویق شرکت ها به فروش 
تشویق  همچنین  و  معاونت  یارانه  بدون 
خریدارانی که مشمول حمایت های معاونت 
نمی شوند نیز، 15میلیارد تومان تسهیالت 

وام با کارمزد کم، پرداخت می شود. 

درحاشیه برگزای ششمین نمایشگاه 
ساخت ایران

شایان ذکر است همزمان با برگزاری 

ملی  جشنواره  دومین  رویداد،  این 
با  ساخت«  »ایران  هنری  فرهنگی، 
محتوا  تولید  و  سازی  »جریان  اهداف 
چرخه  با  مرتبط  مجازی  فضای  برای 
اقتصاد  و  کارآفرینی  سازی،  تجاری 
و  خدمات  از  »حمایت  بنیان«،  دانش 
ایران«،  ساخت  بنیان  دانش  تولیدات 
و  رویه  بی  واردات  »ساماندهی 
محصوالت  و  کاالها  به  نهادن  ارج 
به  »کمک  همچنین  و  باکیفیت«  ایرانی 
برجسته سازی )نشان تجاری( کاالهای 
ادبیات،  بخش  در  ایرانی«،  مرغوب 
دیداری  های  رسانه  تجسمی،  هنرهای 
و شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده 
بازار و بخش دانش آموزی به همت ستاد 
معاونت  دانشبنیان  اقتصاد  فرهنگسازی 
با  علمی و به دبیر کلی پرویز کرمی و 
ایرانی«  ایرانی، کسبوکار  شعار »فناوری 

4 تا 8 دیماه سال جاری برگزار شد.

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید

    @Tashkhis_Magazine

Tashkhis_Magazine
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نقش آزمایشگاه ها در تشخیص، پیگیری روند 
درمان و در بسیاری از موارد پیشگیری از بروز 

 بیماری ها بر کسی پوشیده نیست. 
لیکن در برهه ای از زمان قرار داریم که برای 

صیانت از حقوق بیماران باید تعامل بیشتری میان 
متخصصان بالینی و متخصصان آزمایشگاهی 

صورت پذیرد تا با کمترین هزینه و در کمترین 
زمان ممکن به نتیجه مطلوبی دست یابیم.

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه 
و بالین در تاریخ 26 تا 28 دیماه امسال با 
حمایت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
تهران و جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، 

در محل تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار شد. 

فعالیت های  ارائه  منظور  به  همایش  این 
تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای پژوهشی، 
تبادل نظر علمی شناساندن اهمیت پیوند میان 
آزمایشگاه و بالین و تقویت پل های ارتباطی، 
ارائه راه حل ها  طرح مشکالت و همچنین 

برای تعامل مؤثر،کارا و پایدارآزمایشگاهیان 
و همکاران بالینی با محورهای رویکردهای 
جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی 
های  پزشکی،رویکرد  شناسی  باکتری 
کیفی  کنترل  بالینی،  بیوشیمی  در  جدید 
در  جدید  رویکردهای  کمیاب،  عناصر  و 
کاربردهای  سرطان،  درمان  و  تشخیص 
در  نانوتکنولوژی  و  بیوتکنولوژی  جدید 
علوم پزشکی، ژنتیک پزشکی، تحقیقات و 
بانک  تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژی و 
آزمایشگاهی  تشخیص  و  تحقیقات  خون، 
ایمنی شناسی پزشکی، تحقیقات و تشخیص 
آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی، تحقیقات 
شناسی  انگل  آزمایشگاهی  تشخیص  و 
پزشکی، تحقیقات داروشناسی و سم شناسی 
پزشکی، رویکردهای جدید در تحقیقات و 
تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی، 
تحقیقات داروشناسی و سم شناسی پزشکی، 
رویکردهای جدید در تحقیقات فیزیولوژی 
تشخیصی  جدید  رویکردهای  پزشکی، 

و  تحقیقات  پزشکی،  فیزیک  تحقیقات  در 
شناسی  ویروس  آزمایشگاهی  تشخیص 
پزشکی، تحقیقات بیوانفورماتیک تشخیصی 

و بالینی برگزارشد. 
آزمایشگاه  المللی  بین  کنگره  یازدهمین 
نوبخت  محمدباقر  دکتر  با حضور  بالین  و 
رییس  معاون  ابتکار،  معصومه  دکتر  و 
حسینی،  جلیل  سید  دکتر  جمهور، 
دبیر  دکترسیدمحمداکرمی،  رییس کنگره، 
دکتر حسین مزدارانی،  بالینی،  علمی 
محمد  دکتر  دبیر علمی آزمایشگاهی، 
وجگانی نماینده گروه علوم آزمایشگاهی در 
سازمان نظام پزشکی، دکتر مهدی نوروزی، 
دبیر اجرایی کنگره، اساتید معزز و همکاران 

محترم علوم آزمایشگاهی برگزارشد.   
   

بهبود ارتباطات پزشکان و 
آزمایشگاهیان

دکتر نوروزی دبیر اجرایی یازدهمین دوره 
کنگره آزمایشگاه و بالین، درباره چشم انداز 
خبرنگار  به  کنگره هایی  چنین  برگزاری 
آزمایشگاهی گفت:  تشخیص  ماهنامه 
برهمگان روشن است که مباحث تخصصی 
پایه  علوم  و  مفاهیم  دوش  بر  آزمایشگاهی 
بالینی بنا نهاده شده است تا جایی که بدون 
روتین  و  معمولی  کار  مسأله،  این  به  توجه 

آزمایشگاهی به کندی پیش می رود. 
وی با بیان این که هدف یازدهمین کنگره 
بین المللی آزمایشگاه و بالین، رفع ابهامات و 
مشکالت گروه آزمایشگاهی و بالینی است، 
گفت: سال هاست که ارتباط آزمایشگاهیان 
درحالی که  است،  شده  کمرنگ  پزشکان  و 

دبیراجرایی یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین مطرح کرد؛

وحدت میان پزشکان و آزمایشگاهیان 
در جهت ارتقای سالمت جامعه

       همایــش
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دو  این  میان  بسیاری  آمد  و  رفت  بیماران 
گروه در مراکز درمانی دارند. 

مهدی نوروزی با تأکید بر حفظ سالمت 
موضوع  این  اهمیت  کرد:  تصریح  جامعه 
توانمندی  که  است  مطلب  این  کننده  بیان 
به  وابسته  طبی،  تشخیصی  آزمایشگاه های 
کار  وارد  باید  دانشگاه  از  و  است  دانشگاه 
تخصصی و خدماتی شد. این امر با همکاری، 
انسجام و تالش دانش آموختگان رشته های 
علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی علوم 
پایه و کارشناسان علوم آزمایشگاهی محقق 
می شود تا به سمتی حرکت کنند که سالمتی 
درمان  راه  و  شود  تضمین  جامعه  مردم 
به کمک  را  ناعالج  بیماری های  از  بسیاری 

فناوری های نوین پزشکی پیدا کنند.
وی در پایان سرگردانی بیمار میان طبیب 
درخواست  در  ابهام  علت  به  آزمایشگاه  و 
صحیح آزمایش توسط پزشک و پاسخ بدون 
ابهام و قابل تفسیر برای پزشک و درمان باید 
در این کنگره ها بحث دقیق شود تا بیماری 
به نحو مناسبی تشخیص و درمان شود. به 
بیماری  یا  ژنتیکی  نادر  های  بیماری  ویژه 

های بازپدید و نو پدید.

فرصتی برای رسیدگی به مشکالت 
آزمایشگاهی

کنگره  دبیرعلمی  اکرمی  محمد  سید 
و  همراهی  بر  تأکید  با  بالین،  و  آزمایشگاه 
همدلی همکاران بالین گفت: جامعه علمی 
آزمایشگاهیان با حضور فعال پانزده انجمن 
فراهم  مغتنمی  فرصت  آزمایشگاهی  علمی 

چالش های  و  سؤاالت  به  تا  است  کرده 
عمده هر دو بخش پاسخ داده شود.

 خالقیت و نوآوری، کاهش هزینه ها، به 
آزمایشگاهی، گردشگری  روز رسانی علوم 
بخشی،  اعتبار  ای،  حرفه  اخالق  درمانی، 
جدید  فرصت های  خلق  سازی،  شبکه 
ها... آپ  استارت  ثروت،  و  علم  تولید 
و  همفکری  با  جز  که  است  هایی  عرصه 
تبادل نظر مشکالت پیش روی آزمایشگاه در 
مواجهه با تحریم های ناجوانمردانه و افزایش 

قیمت کیت ها توفیقی نخواهیم داشت.

علل کمرنگ شدن تعامالت 
بین گروهی

ماهنامه  با  گفتگو  در  اکرمی  محمد  سید 
علت  درباره  آزمایشگاهی،  تشخیص 
علوم  جامعه  تعامالت  کمرنگ ترشدن 
آزمایشگاهی با پزشکان در سال های اخیر خاطر 

نشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون علوم 
آزمایشگاهی و تشخیص بیومارکرها، ارتباطات 
و تعامالت میان پزشکان و گروه پیراپزشکی 
یا پاراکلینیک می تواند بسیار موثر باشد. اکنون 
باورکنید با فوق تخصصی شدن علوم گوناگون، 
کسی به تنهایی نمی تواند بر همه امور مسلط 
شود و این مهم تعامل بین گروهی را می طلبد که 
باعث بهبود و نظم بیشتر ارجاعات نیز می شود. 
کنگره  یازدهمین  علمی  دبیر 
بین المللی آزمایشگاه و بالین در ادامه گفت: 
متاسفانه  نیافتاده،  اتفاق  این  این که  علت 
اخالق  نکردن  رعایت  تجاری گونه،  نگاه 

حرفه ای و نادیده گرفتن جایگاه افراد در  
به علت  پزشکی  این که گروه  گروه هاست. 
بحث های  در  درصدی  یک  تنها  پیشرفت 
مالی، مفاهیم علمی را به تدریج از یاد ببرد، 
یکی از آسیب های جامعه ما به شمار می رود 

که اکنون گرفتارش هستیم.
که  امیدواریم  گفت:  پایان  در  اکرمی   
را  جامعه  رویکرد  علمی،  و  وسیع  نگاه  با 
و  بهتر  گروهی،  بین  تعامالت  جهت  در 

بیشترکنیم.

پانل های چالشی
علوم  جامعه  رییس  وجگانی، 
آزمایشگاهی از ثبت نام بیش 1100 نفر از 
آزمایشگاهیان خبرداد و گفت: حدود 700 
به  مقاله   80 که  داشتیم  پذیرفته شده  مقاله 

صورت سخنرانی  ارائه شد. 
کنگره  یازدهمین  بارز  ویژگی  وی   
پانل های  وجود  را  بالین  و  آزمایشگاه 
استراتژیک وچالشی با همکاری انجمن های 
ایمونولوژی  جمله  از  آزمایشگاهی  علوم 
درباره  ژنتیک  ایمنی،  نقص  بیماری  درباره 
تشخیص های نوین ژنتیکی، هماتولوژی و 

بیوشیمی بیان کرد.

******
این  برگزاری  با  همزمان  است  گفتنی 
حضور  با  جانبی  نمایشگاهی  رویداد 
رسم  به  آزمایشگاهی   فعال  های  شرکت 
هرسال برگزار شد . شرکت های کن پارس، 
پاوند آب، فرآزما تحقیق، پارسی پل، راهکار 
طب آزما، بهبود صنعت درمان، کاردان آزما، 
طب  بهپاد  اندیش،  کارماآزما  سالک طب، 
تشخیص  آزمایشگاه  پژوه،  شیمی  ایرانیان، 
فرزانه  پارس ژن،  کارمانیا  پزشکی سیمرغ، 
آرمان، درمان نگار آیندگان، روژه تکنولوژی،  
پارسا تشخیص ایرانیان، درمان نگار آیندگان، 
ارکا  برهان،  تشخیص  نوین  ارمان،  فرزانه 
جمله  از  طب  پیشرو  فن  ژن  و  رهام  طب 

غرفه داران نمایشگاه امسال کنگره بودند.
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بیژن پورغفور از سال 1392 خورشیدی طراح و سازنده دستگاه ها، 

ابزارها و قطعات مختلف سفارش محور در زمینه های گوناگون پزشکی، 

دندانپزشکی و صنعتی است. او با تکیه بر دانش فنی مهندسی، خالقیت 

و نوآوری، پروژه های بسیاری را از صفر تا صد طراحی کرده  است که 

تعدادی از  آنها با ثبت اختراع در  سطح ملی قابل استفاده آزمایشگاه ها 

و پژوهشگاه های دانشگاهی است. به بهانه کسب رتبه دوم طرح 

SPR با وجود گذشت 5 سال از ساخت آخرین نسخه آن در  چهارمین 

همایش فن بازار ملی سالمت، گفتگویی را با وی ترتیب داده ایم و در 

ادامه توجه شما را به خواندن مقاله مروری بیژن پور غفور راجع به این 

دستگاه جلب می کنیم. 

دوران  کل  در   1348 متولد  لنگرودی،  پورغفور  بیژن 
تحصیلش مخصوصا از 12 سالگی به بعد همواره درسخوان 
دوران  سال  چهار  در  بود.  الکترونیک  کار  به  عالقمند  و  
توجیبی  پول  با  را  الکترونیک  علم  مجالت  تمام  متوسطه، 
هایش می خرید و مطالعه می کرد.  از دوران لیسانس به بعد 

مهارت طراحی و ساخت مدارش را  بیشتر کرد. 
یک  منطقه  در   443 رتبه  با  خورشیدی   1366 سال  در 
تبریز دولتی  دانشگاه  الکترونیک  گرایش  برق  رشته   در 

پذیرفته شد. در طول چهار سال  تبریز(  آذرآبادگان  )دانشگاه 
تحصیالت عالی دانشگاه، بیشتر به جنبه کاربردی علومی که 
در حال فراگیری آنها بود توجه داشت و به همین دلیل بیشتر 
آزمایشگاه های تخصصی را با انجام پروژه عملی پاس می کرد.

درس  فراگیری  از  پس  خورشیدی   1368 سال  در 
به  فراوانی  عالقه  فرترن،  زبان  به  نویسی  برنامه  دانشگاهی 
علوم کامپیوتر و برنامه نویسی پیدا کرد. زبان برنامه نویسی 
آن زمان، بیسیک بود. برنامه محاسبه فاکتوریل اعداد بسیار 
در  تبدیل  تابع  معادالت  حل  ماتریسی،  محاسبات  بزرگ، 
فضای الپالس )فضای S(، سری های فوریه و پروژه های 
مدارهای  و  الکتریکی  مدارهای  دروس  به  مربوط  مداری 

انجام می دادکه  منطقی و هر آنچه که به ذهنش می رسید 
باعث تبحر من در برنامه نویسی شد و از این راه هم موفق به 
کسب درآمد شد. او به مرور در کار طراحی مدارات دیجیتال 

و آنالوگ مهارت بیشتری یافت.
درایو  برای  را  ای  ویژه  تکنیک  خود،  لیسانس  پروژه  در 
در  را  روش  این  نظیر  هنوز  که  داده  ارائه  ای  پله  موتور 

مدارهای آماده درایو موتور پله ای ندیده ایم.
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  خورشیدی   1372 سال  در   
به  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مخابرات 

عنوان بورسیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران قبول شد. 
او نسخه تجاری تحت ویندوز نرم افزار XRD را طراحی 
و پیاده سازی کرد. به این ترتیب نسخه جدید نرم افزار به 
همراه سخت افزار رابط)اینترفیس( دستگاه XRD با کامپیوتر، 
به دانشگاه مواد و انرژی کرج، بخش سرامیک، فروخته شد 
که همچنان تا االن در حال کار است و ده ها دانشجوی دکترا  
با استفاده از این نرم افزار و سخت افزار فارغ التحصیل شده 
اند. الزم به ذکر است که نسخه های قبلی این نرم افزار و 
سخت افزار در دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت ایران، 

گروه متالورژی نیز نصب و بهره برداری شده بود. 

گفتگویی با مهندس بیژن پورغفور؛
سرگذشت دستگاه SPR از زبان مخترع آن تا به امروز

       گفتــــگو

مهندس نیلوفر حسن      
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از همان روزهای آغازین کار در بخش مخابرات صاایران 
به  دلیل مهارت باالیی که در طراحی دیجیتال داشت وارد 
پروژه فوق محرمانه Part-x شد. هدف از این پروژه، طراحی 
بیسیمی استراتژیک بود. به گفته ی پورغفور ، وقوع این پدیده 
بیشتر به معجزه شبیه بود و وقتی که صدا از یک بیسیم به 
بیسیم دیگر منتقل شد، شور و شعفی در همه گروه پدید آمد 

که هنوز آن صحنه در خاطرم زنده است.
 Part-2000 نسخه دیگری از این برد ساخته شد و به نام

در صنایع هوایی استفاده می شود.
جشنواره  طرح  بهترین  جایزه  برنده  وی   ALE پروژه 

خوارزمی شد.
بعد از این پروژه در شرکت های مخابراتی نظیر شرکت فنون 
بانک  به  وابسته  انفورماتیک  خدمات  شرکت  سیار،  ارتباطات 
مرکزی، شرکت فرانسوی Lanetco و چند شرکت خصوصی 
دیگر مشغول به کار شد. در نهایت به این نتیجه رسید که باید 
خود، کارآفرینی کرده و طرح های خود را  تولید کند. حدود 3 
سال مشغول تولید منابع تغذیه سوئیچینگ بود که متاسفانه پس 
از فروپاشی دیوارهای گمرکی و مملو شدن منابع تغذیه چینی در 
بازارهای ایران، ادامه تولید این منابع تغذیه مقرون به صرفه نبود. 

دیجیتال،  ادیومتر  کنترل،  ریموت  او  دیگر  پروژه های 
دستگاه گالوانواستات بود.

که  است  منبع جریان  یک  واقع  در  گالوانواستات  دستگاه 
مستقل از ولتاژ دو سر پروب، جریان را ثابت نگاه می دارد. 
از این دستگاه برای متخلخل کردن سیلیکون استفاده شد. با 
متخلخل کردن سیلیکون، حفرات نانویی در آن ایجاد می شود که 
خواص عجیبی به آن می دهد از جمله این که می توان نانو 
داروها را در حفره های آن به دام انداخت و در درمان سرطان 

به صورت تزریق موضعی از آن استفاده کرد.
در سال 1387 طراحی و ساخت دستگاه SPR را شروع کرد. 
هنگامی که پدیده SPR برای اولین بار در ایران دیده شد، شور و شوق 

عجیبی در او و همسرش به وجود آمد چون 10ماه انتظار می کشند.
پس از آن پیشنهاد ساخت دو عدد دستگاه SPR را از ستاد توسعه 
زیست فناوری  پذیرفت تا این که نسخه سوم دستگاه در جشنواره 
زیست فناوری، مقام برگزیده را کسب کرد و کشور ایران توانست 

در جرگه سازندگان بسیار محدود دستگاه SPR در دنیا قرار گیرد. 
از  حمایت  عدم  دلیل  به  آن  از  بعد  پورغفور  گفته ی  به 
این دستگاه، ما فقط توانستیم نسخه چهارمش را به سفارش 

سفارشی  دیگر  امروز  به  تا  دهیم.  تحویل  کیمیازی  شرکت 
برای دستگاه نداشتیم. 

در سال 1392 طراحی و ساخت دستگاه CuttOPress را 
آغاز کرد. وظیفه این دستگاه، برش فیلترهای نرم مخصوص 
است.   MBST های  محفظه  داخل  در  واشر  پرس  سپس  و 
یکی از خصوصیات ویژه این دستگاه، بی صدا بودن آن به 
علت استفاده از سیستمهای الکترونیکی به جای سیستم های 
استفاده در مکان های  قابل  آنرا  )پنوماتیک( است که  بادی 
زمان  از  دستگاه  این  است.  کرده  تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی 
تحویل تاکنون در حال کار در موسسه دانش بنیان پژوهشی 

سامانه های زیست مولکولی به ریاست دکتر شایان است.
   )Peristaltic Pump( طراحی و ساخت پمپ های پریستالتیک
برای دستگاه SPR برای انتقال استریل مایع شستشو دهنده،  
نمونه مورد آزمایش و آنتی بادی به روی چیپ های طال 
با قابلیت های انتقال پیوسته مایع و تنظیم دبی مایع گذری 
توسط کاربر، فقط یکبار کالیبراسیون نرخ حجم خروجی در 
انتقال مایع توسط کاربر، تعیین  زمان ساخت، تعیین حجم 
زمان کار پمپ، تنظیم سرعت انتقال بر حسب میکرولیتر بر 
بر  تا 250 میکرولیتر  از یک میکرولیتر  انتقال حجم  دقیقه، 
دقیقه با درصد خطای کمتر از 5% و به کارگیری همزمان 
سیستم  یک  با  متفاوت  تنظیمات  با  مختلف  پمپ  چهار 
کنترلی برای افزایش سرعت و دقت از دیگر کارهای انجام 

شده ی او است.
با توجه به تنوع و تعدد پروژه های انجام شده ایشان، در 
زیر برای خوانندگان محترم ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 
لینک ارتباطی مهندس بیژن پورغفور با شما را قرار می دهیم.

BIGsanati@
t.me/BIG_Sanati

در ادامه به مقاله ای در این خصوص می پردازیم. 
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پدیدۀ تشدید پالسمون سطحي، برانگیختگي مد ارتعاش جمعي 
این  است.  الکتریک  دي  و  فلز  مشترک  فصل  آزاد  هاي  الکترون 
برانگیختگي ناشي از برهمکنش  امواج الکترومغناطیس در ناحیه 
مرئي با الکترون هاي آزاد نانو ذرات طال و نقره است. امروزه کاربرد 
و  گازهاي شیمیایي  مواد،  آشکارسازي  و  در شناسایي  پدیده  این 
مولکول هاي بیولوژیکی موضوع مهم تحقیقات بین رشته اي علوم 
پاسخ  روش  این  در  است.  پزشکی  علوم  و  مهندسی  فنی  پایه، 
الکترومغناطیس در حضور  میدان  به  نانو ذرات  آزاد  الکترون هاي 
و شدت جذب  موج  طول  در  تغییرات  به صورت  بیومولکول ها 
قابل  بیومولکول ها  حضور  در  تغییرات  این  است.  مشاهده  قابل 
مهمترین  است.  آزمایش  مورد  بیومولکول  غلظت  به  کالیبراسیون 

کاربردهاي فناوری تشدید پالسمون سطحي به شرح زیر است: 
 §تشخیص بیومارکرها در تشخیص سرطان

 §تشخیص واکنش های بیومولکولی در داروسازی
 §تشخیص های توالی، نقص وجهش های ژنتیکی

 §تشخیص ویروس، باکتری و سموم بیولوژی
 §تعیین گلوکز در تشخیص بیماری های دیابت

 §تشخیص گازهای بازدمی در بیماری های ریوی
 §تشخیص آالینده های هوا، مونواکسید کربن وترکیبات گوگرددار

 §تشخیص آالینده های آب وخاک، یون های جیوه
 §تشخیص مواد مخدر و دوپینگ

 §بررسی فرایند های پالسمونی در سلول های خورشیدی
 §بررسی فرایند های کاتالیستی

§کاربرد در اندازه گیری اپتیکی از فعالیت سلول های عصبی

تاریخچه
ای  پدیده   )SPR(سطحی پالسمون  تشدید  فیزیکی  ی  پدیده 
نوین در عرصه نانو تکنولوژی است. این پدیده اولین بار در سال 
تعامل  در   SPR بر  مبتنی  سنسورهای  از  استفاده  میالدی،   1983
های زیست مولکولی، توسط "لیدبرگ" و همکارانش شروع شد.

پیشرفت های اخیر روی حسگرهای مبتنی بر پالسمون، موجب 
شده تا بر محدویت های حسگرهای نوری معمولی غلبه شود به 

طوری که استفاده از مواد نانوساختار، موجب ارتقای حساسیت، 
پایداری نوری، قابلیت تنظیم و امکان استفاده از این حسگرها در 

محیط زنده، شده است.

پالسمون سطحی
پالسمون سطحی به نوسانات منسجم الکترون های الیه رسانا در 
سطوح فلزات گفته می شود که با استفاده از تابش الکترومغناطیس 
آن جایی  از  می آید.  به وجود  دی الکتریک  و  فلز  میان  سطح  در 
سطح  شکست  ضریب  تغییرات  به  سطحی  پالسمون های  که 
برای  ابزاری  به عنوان  می توان  پدیده  این  از  هستند،  فلز حساس 
حسگر نوری استفاده کرد. در مجموع، دو نوع پالسمون سطحی 
برای تولید حسگرهای مبتنی بر پالسمون وجود دارد: رزونانس 
پالسمون  رزونانس  و    )SPR( شده  پخش  سطحی  پالسمون 
سطحی منطقه ای )LSPR(. در روش SPR، امواج الکترومغناطیس 
محاط  دی الکتریک  فلز-  تماس  سطح  به  وسیله  شونده  محو 
الکترومغناطیس  امواج   ، LSPRروش در  که  حالی  در  می شود، 

روی نانوساختارهای فلزی محدود می شود.

 SPR توصیف فیزیکی پدیده
دریای  و  الکترومغناطیسی  تابش  تعامل  واسطه  به   SPR پدیده 
الکترونی در داخل یک فلز به وجود می آید. فرایندی که در آن، 
اثرات رزونانس در  الکترومغناطیسی، تحت شرایط خاص،  امواج 
فیزیکی  شرایط  در  تغییرات  آورد.  می  وجود  به  الکترونی  دریای 
سطح، تاثیر قابل توجهی بر این رزونانس دارد و آشکارسازی این 

تغییرات، اساس کار سنسورهای SPR است.
زمانی که فیلم نازک فلزی مانند طال روی شیشه پوشش داده 
می شود، شیشه به صورت نیمه آینه شده و بخش عمده ای از نور 
را بازتاب و مقدار کمی از آنرا عبور می دهد. نوری که از این آینه 
عبور می کند از قوانین شکست نور پیروی می کند. طبق قانون 
براگ، زاویه تابش و زاویه بازتابش به ضریب شکست دو محیط 
ارتباط دارد. نوری که از آینه عبور می کند در زاویه انعکاس کلی، 
وارد ابر الکترونی اتم های طال می شود که باعث نوسان الکترون 
های آزاد شده و نظم به خصوصی در آنها ایجاد می کند. به این 

تشدید پالسمون سطحی
Surface Plasmon Resonance

   مقاله علمی وفنی
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ترتیب عمل تشدید در اثر مولفه الکتریکی موج الکترومغناطیس 
در آن اتفاق می افتد. حال نوری که از آینه منعکس می شود چون 
هم فرکانس با نور تحریک کننده است به صورت عمده، توسط 
ابر الکترونی تهییج شده جذب می شود و بنابراین نور منعکسه از 
آینه به حد زیادی کاهش می یابد و پدیده SPR اتفاق می افتد که 
کمینه آن، نقطه SPR است. از آنجایی که هر پیوند فیزیکی بین اتم 
های طال و ماده دیگر باعث به هم خوردن نیروهای داخل دریای 
الکترونی می شود این عامل باعث تغییر زاویه نقطه کمینه گراف 
SPR می شود. این اصل، موجب به وجود آمدن سنسورهای مبتنی 

بر SPR می شود. در شکل زیر نمونه ای از گراف SPR خروجی 
دستگاه ساخته شده توسط متخصصان داخل کشور، نمایش داده 

شده است.

 SPR استخراج شده توسط دستگاه SPR گراف پدیده
ساخته شده در ایران

SPR حسگرهای
با قرار دادن الیه حسگری در SPR ها، می توان از این حسگرها 
و  مهندسی  شیمی،  پزشکی،  حوزه های  در  مولکولی  در شناسایی 
محیط زیست استفاده کرد. اولین حسگر SPR با حساسیت بسیار 
باال در سال 1999 میالدی توسط "هوموال" و همکارانش بدون 
آن، حسگرهای  از  ایجاد شد. پس  مولکولی  برچسب  از  استفاده 
زیستی SPR، کاربرد گسترده ای در تجزیه و تحلیل بر هم کنش 
های بیومولکولی و آشکارسازی آنالیت های)ماده تحت حسگری( 
شیمیایی و بیولوژیکی پیدا کردند. با پیشرفت صنعت، عالقمندی 
ساخت حسگرها به سمت حسگرهایی متمایل شد که قادر بودند 
آنالیت  های  مولکول  از  مشخص)ناشی  حسگری  های  پاسخ 
هدفمند شده( را از پاسخ های نامشخص ناشی از نوسانات دما، 
ترکیب آنالیت ها و جذب مولکول های غیر هدفمند توسط سطح 

حسگر تشخیص دهند. 
مولکول  مکمل  ماده  یک  از  باید  هدفمند  تشخیص  برای 
موردنظر در حسگر استفاده کرد. به بیان دیگر، برای  شناسایی یک 
مولکول باید از عنصر تشخیصی ویژه آن مولکول، نظیر آنتی بادی 

یا عوامل محدود  کننده در حسگر استفاده کرد تا احتمال اتصال 
مولکول موردنظر را روی حسگر افزایش داده و مانع از اتصال های 
با  می توان  نظر حساسیت،  نقطه  از  ناخواسته روی حسگر شود. 

طراحی یک الیه حسگری ویژه، کارآیی حسگر را افزایش داد.
برای ساخت حسگر مبتنی بر SPR، سطح طال با الیه ای از آنتی 
بادی پوشش داده می شود. ماده مورد نظر در صورت جذب توسط 
آنتی بادی، باعث سنگین شدن مولکول چسبیده به طال شده و این 
امر باعث تغییر زاویه SPR می شود. در صورتی که میزان ماده مورد 
کالیبراسیون  با  و  بیشتر شده  زاویه  اختالف  این  باشد  بیشتر  نظر، 
مقادیر مشخصی از ماده مورد نظر می توان به میزان ماده در آنالیت 

مورد آزمایش پی برد. 
نتایج گزارش شده حاکی از آن است که مقادیری در حد نانوگرم 
تا پیکوگرم در میلی لیتر با استفاده از SPR قابل اندازه گیری است 
که این حساسیت باال نشانگر قابلیت استفاده از آن در بسیاری از 

امور بیوشیمی و پزشکی است.
شکل زیر نحوه بر هم کنش آنتی بادی و ماده مورد سنجش را 

در محفظه تزریق SPR نشان می دهد.

بر هم کنش آنتی بادی و ماده مورد سنجش در محفظه 
SPR تزریق

SPR مزایای اندازه گیری به روش
 حساسیت باال به ماده مورد سنجش تا پیکوگرم بر میلی لیتر

 زمان بسیار کوتاه اندازه گیری
 امکان چندین بار اندازه گیری با یکبار نشاندن آنتی بادی

 عدم نیاز به برچسب زنی 

منابع:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AF

%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%B7%D8%AD

%DB%8C
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سایر فناوری های پوشیدنی جایگزین کنند.  در حال حاضر، محققان 
در تالشند تا بهترین شیوه اتصال حسگر به  رگ ها را شناسایی کرده 

و حساسیت آن را افزایش دهند. 
در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 

نشریه Nature Biomedical Engineering منتشر شده است.

وقتی با رمزگشایی دی ان ای نوزادان، 

خطرات احتمالی مشخص می شود
محققان دانشکده پزشکی هاروارد، با استفاده از برنامه ای که نقشه 
ژن های نوزادان را تهیه می کند، توانستند خطر ابتال به انواع بیماری 

های ارثی را شناسایی کنند.
 به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، در پروژه موسوم به
حامل  نوزادان،  از  9درصد  از  بیش  شد  مشخص   ،BabySeq  
ژن هایی هستند که آن ها را در دوران کودکی در معرض خطر 
ابتال به بیماری های مختلف قرار می دهد. این پروژه اولین پروژه 
تعیین توالی دی ان ای در نوزادان است که به طور کامل خطر ابتال 
به انواع بیماری های ژنتیکی را در نوزادان مورد مطالعه و بررسی 

قرار می دهد. 
 در این پروژه، محققان 128 نوزاد سالم و 31 نوزاد بیمار را به 
طور تصادفی انتخاب و توالی دی ان ای آن ها را تعیین کردند. از بین 
این نوزادان، 9.4 درصد دارای جهش های ژنتیکی بودند که موجب 
افزایش ریسک بیماری ها در دوران کودکی می شوند. برخی از این 
جهش های ژنتیکی، بر نحوه کارکرد قلب اثرگذارند و با نظارت بر 
آن ها می توان مانع بروز بیماری های قلبی ژنتیکی در کودکان شد. 
اجرای این پروژه موجب شکل گیری پرسش هایی در ذهن 
والدین نوزادان می شود که ممکن است پاسخ آن ها ناخوشایند 
باشد. با وجود این، دخالت والدین می تواند موجب حفظ جان 
و سالمت نوزادان شود. به همین علت محققان تصمیم گرفتند در 
صورت موافقت والدین اطالعات ژنتیکی نوزادان را در اختیار آن ها 

 حسگر جدید بی سیمی که بر رگ های خونی نظارت
 می کند

محققان دانشگاه استنفورد آمریکا، یک حسگر جدید زیست تخریب 
پذیرساختند که به صورت بی سیم و بدون نیاز به باتری قادر است 

برجریان خون درون رگ ها نظارت کند.

نظارت بر موفقیت جراحی رگ های خونی از این جهت دشوار 
است که معموال اولین عالیم وجود مشکل در کار، بسیار دیر مشخص 
می شود. معموال در زمان بروز چنین عالیمی، بیمار نیازمند جراحی 
دیگری است که در برگیرنده خطراتی مشابه جراحی اولیه است. اما 
حسگر جدید استنفورد امکان نظارت بر وضعیت رگ های درحال 
ترمیم را از راه دور فراهم کرده و فرصت تشخیص و مداخله زودهنگام 

را در اختیار می گذارد. 
این حسگر جدید به دور رگ خونی در حال ترمیم پیچیده می 
وارد  فشار  آن  داخلی  دیواره  به  از رگ  عبوری  فشار خون  و   شود 
می کند. با تغییر شکل سطح آن، ظرفیت حسگر در ذخیره بار الکتریکی 
تغییر می کند. این تغییر ظرفیت با استفاده از دستگاهی که شبیه به اسکنر 
کارت شناسایی بوده و در نزدیکی پوست بیمار و خارج از بدن او قرار 

دارد، شناسایی می شود. 
محققان امیدوارند در آینده نزدیک این دستگاه را با یک برچسب یا 

ـ
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نیز قرار دهند. از بین 85 نوزادی که والدین آن ها اطالعات ژنتیکی را 
دریافت کردند، سه نوزاد دارای جهش های ژنتیکی بودند که پس از 
بلوغ، منجر به افزایش خطر ابتالی آن ها به بیماری می شد. با بررسی 
های بیشتر، محققان توانستند همان جهش های ژنتیکی را در مادران 

نوزادان نیز شناسایی کنند. 
نشریه  در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 

 American Journal of Human Geneticsمنتشر شده است.

اختالل حافظه با عفونت قارچی در مغز
محققان کالج پزشکی بیلور در آمریکا با استفاده از موش ها، مدلی را 

برای مطالعه پیامدهای عفونت قارچی بر مغز کشف کردند.
 در این تحقیقات کاندیدا آلبیکاس که نوعی قارچ متداول در بدن انسان 
است، به جریان خون موش ها تزریق شد و با انجام بررسی های دقیق، 
مشخص شد این نوع قارچ قابلیت عبور از سد خونی مغزی را دارد. 
سد خونی مغزی یک مکانیزم دفاعی بسیار توانمند است که مانع ورود 
انواع مولکول های ریز و درشت و همچنین انواع میکروارگانیسم های 

خطرناک به مغز می شود. 
قارچ ها پس از ورود به مغز موجب تحریک سلول های ایمنی 
موسوم به میکروگلیا می شوند. این سلول ها در واکنش به قارچ بسیار 

فعال می شوند و شروع به هضم قارچ ها می کنند. 
همچنین مولکول هایی را تولید می کنند که یک واکنش التهابی ایجاد 

کرده و قارچ ها را در ساختارهای گرانول مانندی درون مغز به دام 
می اندازد. شکل گیری این تومورهای گرانولوم موجب بروز اختالالت 

موقتی در حافظه موش ها می شود.
نکته جالب توجه این است که ساختارهای گرانولومی که در واقع 
تومورهای متشکل از جوانه های گوشتی هستند، ویژگی هایی مشابه 
پالک های ایجاد شده در مغز بیماران مبتال به آلزایمر دارند. این نتایج 
موید نتایج تحقیقاتی است که نشان دهنده آثار نامطلوب عفونت مزمن 

کاندیداآلبیکاس بر سیستم عصبی هستند. 
در این تحقیقات، مشخص شد موش ها پس از 10روز عفونت 
قارچی را از بین می برند اما آثار التهابی و اختالل حافظه حداقل تا 21 

روز بعد باقی می ماند. 
در  تحقیقات  این  کامل  گزارش  است  گفتنی 

نشریه Nature Communications  منتشر شده است.

ساخت اسید ریبونوکلئیک قابل استنشاق برای درمان بیماری
محققان دانشگاه ام آی تی، نوعی آر ان ای )اسید ریبونوکلئیک( پیام 
رسان قابل استنشاق ساختند که قادر است مستقیما از طریق مجاری 
تنفسی وارد ریه ها شده و بیماری هایی مانند فیبروزسیستیک را درمان 

کند.
به گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال 
ساینس، آر ان ای پیام رسان )mRNA( که قابلیت تحریک سلول ها 
توسعه روش  نویدبخش  دارد،  درمانی  های  پروتئین  تولید  برای  را 
های درمانی جدید برای انواع مختلفی از بیماری ها است. اما تاکنون 
بزرگترین چالش پیش روی محققان در رابطه با استفاده از این روش، 
 mRNA شناسایی یک راهکار موثر و امن برای رساندن مولکول های

به سلول های موردنظر بوده است. 
مولکول های mRNA دربرگیرنده دستوالعمل های ژنتیکی است که 
سلول ها را برای تولید پروتئین های درمانی تحریک کرده و در واقع 
آن ها را به کارخانه های داروسازی تبدیل می کند. این مولکول ها به 
سادگی در بدن تجزیه می شود و به همین علت برای بقای خود نیازمند 

یک حامل و محافظ هستند. 
اکنون محققان ام آی تی با آزمایش روی موش ها نشان دادند که با 
استفاده از آر ان ای پیام رسان قابل استنشاق، می توان سلول های ریه را 

برای تولید پروتئین های موردنظر تحریک کرد. 
محققان برای انجام این آزمایش، ذرات کروی شکلی را به قطر 150 
نانومتر ساختند که متشکل از نوعی پلیمر چندشاخه زیست تخریب 
پذیر موسوم به آمینواستر بتا و مولکول های mRNA برنامه ریزی شده 
برای تحریک پروتئین لوسیفراز هستند. این ذرات با بخارادغام شده و 
از طریق تنفس وارد ریه موش ها شدند. پس از 24 ساعت مشخص 

شد سلول های ریه موش ها شروع به تولید پروتئین لوسیفراز کردند. 
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فیبروز سیستیک شایع ترین بیماری تنفسی ارثی است. در این عارضه 
خلط چسبناک ریه ها و دستگاه گوارش را مسدود می کند. این بیماری 
یک اختالل ژنتیکی محسوب می شود که در هر 2 تا 3 هزار تولد، 
یک نوزاد را مبتال می کند. در این اختالل عالوه بر ترشحات ریه و 
دستگاه گوارشی، ترشحات لوزالعمده، کبد و دستگاه تناسلی نیز غلیظ و 
چسبناک می شود؛ این در حالی است که در افراد طبیعی، این ترشحات 
میزان نمک موجود در  اغلب رقیق و غیرچسبناک است. همچنین 
ترشحات غدد عرق نیز افزایش می یابد و در واقع،  نمک موردنیاز بدن 
از طریق عرق دفع می شود. حدود 30هزارنفر در آمریکا و 70هزار نفر 
در سراسر جهان به این عارضه مبتال هستند. گزارش کامل این تحقیقات 

در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.

با تغییر هویت سلول ها، به سراغ درمان دیابت می رویم
تولیدکننده  های  سلول  دریافتند  نروژ  برگن  دانشگاه  محققان 
»گلوکوگان« در پانکراس قادرند با تغییر هویت خود وظیفه سلول های 

تولید کننده انسولین آسیب دیده یا تخریب شده را بر عهده بگیرند.
گلوکوگان هورمونی است که عملکردی برعکس انسولین دارد 
و در زمان افت غلظت گلوکز خون ترشح شده و موجب افزایش 

قند خون می شود. 
در این تحقیقات مشخص شد فقط حدود 2درصد از سلول های 
موجود در پانکراس قادر به تغییر هویت خود هستند. اما به اعتقاد 
محققان، همین میزان نیز راهگشای روش های درمانی جدید برای 

دیابت است.
این اولین بار است که محققان توانستند مکانیزم پشت پرده فرآیند 
هویت سلول ها را توصیف کنند. در این تحقیقات مشخص شد این 
فرآیند منفعل نیست و حاصل سیگنال های دریافتی از سلول های 
مجاور است. محققان نیز با استفاده از دارویی که فرآیند سیگنال دهی 
بین سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد، توانستند تعداد سلول های 
تولیدکننده انسولین را تا 5درصد افزایش دهند. این نتایج با انجام آزمایش 

روی جانوران به دست آمده است. 

محققان امیدوارند با درک بهتر مکانیزم پشت پرده تغییر هویت سلول 
ها، روش های جدیدی را برای کنترل این فرایند و تبدیل تعداد بیشتری 
از سلول های پانکراس به سلول های تولید کننده انسولین توسعه دهند. 
به گفته محققان، این قابلیت تغییر عملکرد سلول ها عالوه بر درمان 
دیابت، امکان توسعه روش های درمانی جدید برای سایر بیماری های 
ناشی از مرگ سلول ها، از جمله آلزایمر و آسیب های سلولی ناشی از 

حمله قلبی را نیز فراهم می کند. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه 
Nature Cell Biology منتشر شده است.

طراحی حسگر تشخیص عفونت ادراری توسط پژوهشگران 
شیرازی 

به  موفق  نانو  فناوری  از  استفاده  با  شیراز،  دانشگاه  محققان 
طراحی و تولید حسگر تشخیص عفونت ادراری شدند.

روابط عمومی دانشگاه شیراز به نقل از سرپرست تیم تحقیق طرح 
یاد شده، اظهار داشت: در طراحی این حسگر از 16 نانو ذره طال و 
نقره استفاده شده است و برهمکنش بخارات حاصل از باکتری های 
در  رنگ  تغییر  ایجاد  باعث  ذرات  نانو  با  ادرار  نمونه  در  موجود 
حسگر می شود به گونه ای که نانو ذرات طال، از قرمز به بنفش و نانو 

ذرات نقره از زرد به قهوه ای تغییر رنگ می دهد.
بهرام همتی نژاد اضافه کرد: از آنجا که بخارات هر باکتری با 
باکتری دیگر متفاوت است، تغییر رنگ نانو ذرات، نوع باکتری و 

شدت تغییر رنگ و غلظت عفونت را مشخص می کند.
این استاد شیمی دانشگاه شیراز ادامه داد: در حال حاضر روش 
ادرار است  ادراری، کشت نمونه  متداول برای تشخیص عفونت 
که نتیجه آن پس از 48 ساعت مشخص می شود اما به کمک این 

حسگر این مدت زمان به نیم ساعت کاهش می یابد.
در   2 ابعاد  در  وسیله  این  اینکه  بیان  با  نیز،  حسگر  این   طراح 
2سانتی متر طراحی شده است، گفت: این حسگر بر روی در ظرف 
نمونه ادرار بیمار چسبانده می شود و پس از آن، ظرف حاوی نمونه 
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ادرار و حسگر به مدت 30 دقیقه در دمای حدود 35درجه سانتی گراد 
نگهداری می شود.

محمدمهدی بردبار افزود: پس از گذشت این مدت زمان، نمونه را 
از دستگاه خارج کرده و نتایج تغییر رنگ نانو ذرات بررسی می شود.

 وی با بیان اینکه این حسگر در مرحله آزمایشگاهی ساخته شده و 
برای تولید انبوه آن نیاز به مشارکت سرمایه گذاران است، اظهار داشت: 
این حسگر افزون بر آزمایشگاه ها و بیمارستان ها می تواند در مطب 

پزشکان و منازل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ادراری  عفونت  تشخیص  حسگررنگی  گزارش،  این  اساس   بر 
برپایه نانو ذرات، گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت مالکیت صنعتی را نیز 

دریافت کرده است.

دو آنزیم واکنش زنجیره ای 

در آزمایشگاه دانشگاه ارومیه تولید شد
تولید  گفت:  ارومیه  دانشگاه  فناوری  زیست  پژوهشکده  رییس 
 )PCR( آزمایشگاهی 2آنزیم پرمصرف در واکنش های زنجیره ای پلیمراز
با نام های »Pfu« و »Taq DNA polymerase« در این پژوهشکده با 

موفقیت انجام شد.
نوروز دلیر دراین خصوص افزود: آنزیم اول با نام »Pfu« در واکنش 
/انگشت نگاری  تحقیقاتی  و  تشخیصی   »PCR« پلیمراز  زنجیره ای 

دی ان ای/ استفاده می شود.
وی ادامه داد: آنزیم دوم با نام »Taq DNA polymerase« نیز در 
واکنش زنجیره ای پلیمراز »PCR« که نیاز به دقت باال از جمله تعیین 

توالی »DNA« و کلون سازی ژن دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه ادامه داد: این آنزیم 
ها با صرف هزینه های ارزی باال از خارج وارد می شود و با تولید انبوه 

و صنعتی آن، کشور از واردات آن بی نیاز می شود.
محور تولید  طرح   اجرای  با  ها  آنزیم  این  کرد:  بیان   دلیرژ 
 دکتر مهدی ایمانی، استاد بیوشیمی دانشکده دامپزشکی و با همکاری »رویا 

سرخوش« دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی به دست آمده است.

عالی،  آموزش  مرکز  و  دانشکده   11 داشتن  با  ارومیه  دانشگاه 
پنج پژوهشکده و مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی و خدماتی، پردیس 
دانشگاهی، مرکز آموزش زبان، مرکز نیمه حضوری، مرکز رشد، 
موزه تاریخ طبیعی و با بیش از 17 هزار نفر دانشجو/روزانه، شبانه 
نفر   637 و  بورسیه  و  علمی  هیات  نفر   532 حضوری،  نیمه  و 

کادراداری به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.

فیلمبرداری از فرآیند انتقال افقی ژن
 برای اولین بار در جهان

بار  اولین  برای  آمریکا  بلومینگتون  ایندیانا  دانشگاه  محققان 
باکتری ها، برای  توانستند از یکی از مکانیزم های مورد استفاده 

تکامل سریع تر فیلمبرداری کنند.
به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، در این فیلم باکتری 
ویبریو کلرا که پاتوژن عامل بیماری وبا است، با استفاده از یک 
یک  ای  ان  دی  از  بخشی  مویک،  به  موسوم  مانند  رشته  زائده 
باکتری دیگر را خارج کرده و به درون خود می کشد. بدین ترتیب 
ای  ان  دی  به  را  دیگر  میکروارگانیسم  یک  ژنتیکی  مواد  باکتری 

خود وارد می کند تا از قابلیت های تکامل یافته آن استفاده کند.
این فرآیند باعنوان انتقال افقی ژن شناخته می شود و یکی از 
مهم ترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها است. وجود 
این فرآیند از چندین دهه قبل به صورت فرضیه مطرح شده بود؛ 
اما از آنجا که ساختارهای درگیر در فرایند انتقال افقی ژن بسیار 

کوچک هستند، تاکنون هرگز وقوع آن مشاهده نشده بود. 
حتی اکنون نیز به دلیل ابعاد بسیار کوچک ساختارهای دخیل 
در این فرآیند، انتقال دی ان ای با استفاده از مویک هنوز به طور 
کامل مشخص نشده است. یک مویک 10 هزار بار نازک تر از تار 



موی انسان است و این امر مشاهده آن را بسیار دشوار می کند. 
محققان برای مشاهده و ضبط فیلم این فرآیند از یک تکنیک 
 جدید برای رنگ آمیزی مویک و دی ان ای با استفاده از فلوروسنت 

بهره گرفتند.
 درک فرایند انتقال افقی ژن از آن جهت دارای اهمیت است 
 که با درک صحیح به اشتراک گذاری دی ان در میکروارگانیسم ها 

می توان مانع وقوع این فرآیند و آثار خطرناک آن شد.
  Nature Microbiology گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.

ارزیابی احتمال متاستاز سرطان پروستات
محققان کالج دارویی آلبرت اینشتین نیویورک، آزمایش جدیدی را 
برای ارزیابی ریسک متاستاز در سرطان پروستات طراحی کردند که با 
استفاده از یک نمونه کوچک بافت، امکان ارزیابی ریسک را با سرعت 

باالتر و هزینه کمتر از سایر روش های موجود در اختیار می گذارد.
به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این آزمایش جدید، 
تنوع تعداد تکرار که در واقع تغییرات درون ژنوم عامل پخش شدن 
تومورهای سرطانی هستند، شناسایی می شود. با ارزیابی تنوع تعداد 
تکرار در نمونه خون یا بافت پروستات، متخصصان می توانند درک 

درستی از میزان تولید مثل سلول های سرطانی به دست آورند. 
آزمایش  جدید  شیوه  این  محققان،  گفته  به 
 NG-CNA یا  Next-Generation Copy Number Alterationکه
نام دارد، امکان تجزیه وتحلیل 902 سایت ژنومی را در 194 ناحیه از 
ژنوم، با سرعت باالتر و هزینه کمتر از روش های متداول فراهم می کند. 
همچنین بازخوانی نتایج حاصل از این آزمایش ساده تر از روش های 

پیشین است و امکان پردازش همزمان اطالعات مربوط به هزاران 
نمونه بافت را به طور همزمان فراهم می کند. نتایج این ازمایش 

حداکثر ظرف 36ساعت آماده بهره برداری پزشکان می شود. 
مردان از پنجاه سالگی به باال، بیشتر در معرض سرطان پروستات 
یا پسر مبتال به سرطان پروستات،  برادر  قرار دارند. داشتن پدر، 

احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد.
پروستات  سرطان   )ACS( آمریکا  سرطان  انجمن  گزارش  به 
دومین سرطان شایع در میان مردان است و از میان هر هفت مرد 
آمریکایی، یک نفر به این عارضه مبتال می شود. در انگلیس نیز 

سالیانه حدود 41 هزار نفر به این بیماری مبتال می شوند.
گرچه میانگین سنی ابتال بیش از 60 سال است؛ ولی بروز آن در سنین 
قبل از 40 سالگی نیز دیده شده است؛ بنابراین پزشکان معتقدند که مردان 

باالی 40 سال باید سالی دوبار تحت غربالگری سرطان قرار گیرند.
گفتنی است نژاد، محیط زندگی، عوامل ژنتیکی و شیوه زندگی 

مهمترین علل بروز این بیماری هستند.
در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 

نشریه The Journal of Molecular Diagnosticsمنتشر شده است.
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گسترش ها پس از رنگ آمیزی در هوا خشک شده و با میکروسکوپ، 
زیر عدسی روغنی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج
تفاوتی  هیچگونه  و  بود  مؤثر  یکسان  طور  به  جدید  رنگبر 
از روش  استفاده  با  نداد.  نشان  استون  با  رنگبری  ازلحاظ خاصیت 
گرم  باسیلوس  گونه های  و   Staphylococcus aureus جدید 
تطابق 100 بنابراین  بودند،  منفی  گرم   Escherichia coli و  مثبت 

 درصدی بین دو روش مرسوم و جدید نشان داده شد.

بحث و نتیجه گیری
رنگ آمیزی گرم، یک تکنیک بسیار قدیمی برای باکتری ها مهم 
پزشکی است که در درمان انتخابی بیماری ها کمک شایانی می کند 
طور  به  ها  بیماری  درمان  است چون  مهم  خیلی  موضوع  این  و 
براساس  است.  گرم  رنگ آمیزی  نتایج  براساس  قابل مالحظه ای 
این ذهنیت، روش رنگ آمیزی جدید ما به خصوص روش جدید 
رنگبری خیلی مفید خواهد بود. استفاده از استون وقتی که با مقادیر 
مثل سردرد و سرگیجه  بالقوه  اثرات سمی  با  استنشاق شود  زیاد 
در  استون  جایگزین  می تواند  الکل  اسید-  بنابراین  است  همراه 
رنگ آمیزی گرم شود. اسید-الکل با درصد مذکور یک روش جدید 
رنگبری در رنگ آمیزی گرم است که می تواند جایگزین استون شود 
و روشی مفید و از لحاظ زیست محیطی ایمن و بدون خطر بوده و 

همچنین می تواند در رنگ آمیزی های دیگر کاربرد داشته باشد.
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رنگ آمیزی گرم یک روش مفید، مهم و ســریع برای شناسایی باکتری ها است که 

می تواند کمک شایانی به درمان به هنگام  بیماری نماید.  واژه Gram برگرفته شده 

است از نام دانشمندی بنام Christian Gram. وی در سال 1884 این رنگ آمیزی را 

گسترش داد. رنگ آمیزی گرم به تشخیص باکتری های گرم مثبت و گرم منفی براساس 

اختالف رنگ پذیری کمپلکس ویوله- ید در مقابل یک رنگ تمایزی سافرانین کمک 

 Mycobacterium leprae می کند. محلول 1درصد اسیـــد- الکــل برای رنگ آمیزی

مفید واقع می شود، بنابراین اگر این محلول 1درصد اسید-الکل در مرحله رنگ زدایی 

به جای استون به کار برده شود، در هزینه های مربوطه خیلی صرفه جویی خواهد شد، لذا 

این مطالعه برای بررسی سودمندی استفاده از محلول 1 درصد اسید- الکل )که دارای 

اتانول 70 درصد است( انجام شده است.

مواد و روش ها
این بررسی یک مطالعه مشاهده ای با اساس آزمایشگاهی است که 
در بخش میکروب شناسی مؤسسه بهداشت عمومی هندوستان2015 
میالدی به مدت یک ماه و نیم انجام شده است. میکروب های جدا شده 
از 10 مرکز، شامل،Staphylococcus aureus گونه های باسیلوس و 
Escherichia coli به طور تصادفی برای این مطالعه انتخاب شدند. روی 

هر الم شیشه ای تمیز 2 گسترش، یکی از Staphylococcus aureus یا 
باسیلوس و دیگری از Eschericha coli تهیه شد.

وبا  شده  خشک  هوا  در  تهیه  از  پس  گسترش  روتین،  روش  در 
حرارت ثابت شد. سپس با محلول کریستال ویوله به مدت 1 دقیقه  
رنگ آمیزی شد. پس از شستشوی الم، محلول ید گرم را روی  گسترش 
ریخته و پس از 1 دقیقه الم را شستشو دادیم. پس از آن با استون به 
مدت 15 ثانیه عمل رنگبری را انجام داده و در مرحله پایانی با محلول 

0/5درصد سافرانین گسترش را رنگ آمیزی کردیم.
با  و  شده  خشک  هوا  در  تهیه  از  پس  گسترش  تازه،  روش  در 
مدت  به  ویوله  کریستال  محلول  با  سپس  گردید،  ثابت  حرارت 
گرم  ید  محلول  الم،  شستشوی  از  پس  شد.  رنگ  آمیزی  1دقیقه 
را به گسترش ریخته، پس  از 1دقیقه الم را شستشو دادیم، سپس با 
ثانیه عمل رنگبری را  الی 5  به مدت 4  الکل  محلول 1درصد اسید- 
70 الکل  میلی لیتر   99 از  اسید-الکل  درصد   1 محلول  دادیم.   انجام 

 درصد و 1 میلی لیتر محلول غلیظ اسید سولفوریک تهیه می شود.
در مرحله آخر با محلول 0/5 درصد سافرانین گسترش را رنگ آمیزی 
کردیم. این روش ها در 3 نوبت برای یک میکرب اختصاصی تکرار شد.

  مقاله علمی

ارزیابی روشی جدید برای انجام رنگ آمیزی گرم در باکتری ها

عباس حسین زاده ایواتلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی، 
       دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر

زهرا رخشیدن، کارشناس آزمایشگاه، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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ایستگاه  بر روي فضانوردان خدمه  تنها  را  ناچیز  گرانش 
مي توان تحقیق کرد.  

به گروهی از فضانوردان که به ایستگاه فضایی سفر و 
برای مدت و اهداف مشخصی در آن اقامت می کنند، »اردو« 
گفته می شود. هر اردو شامل سه فضانورد است و معموالً 
حدود 6 ماه به طول می انجامد. نام گذاری اردوها با شماره 

و به صورت »اردوی ]شماره ی اردو[« انجام می شود. 
نام  به  شکل  استوانه اي  بزرگ  بخش   14 از  ایستگاه 
ماژول )واحد یا بخش( تشکیل شده است. هر ماژول به 
انداخته  کار  به  و  طور جداگانه روی زمین درست شده 
شده و فضانوردان این بخش ها را در فضا به هم متصل 
مناسب  هوا  فشار  دارای  ماژول ها  این  مي کنند.  و  کرده 

برای زندگی و کار انسان هستند.  
پایان  )تا  ایستگاه  اصلی  بخش های  سازنده  کشورهای 
پروژه( عبارتند از: روسیه )6 بخش(، آمریکا )4 بخش(، 
اروپا )3 بخش(، ژاپن )2 بخش(، کانادا )2 بخش(، ایتالیا 

ایستگاه فضایی بین المللی
»آی اس اس«  اختصار  به  که  بین المللی  فضایی  ایستگاه 
نامیده می شود، نهمین ایستگاه قابل سکونت در مدار است. 
بزرگترین  و  عظیم  مسکونی  ماهواره ی  یک  آی اس اس 
آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از 
15 کشور سراسر جهان ساخته شده است. نخستین قطعات 
این ایستگاه در سال 1998 به فضا پرتاب شد و نزدیک به 
دو سال بعد، دو فضانورد روسی و یک فضانورد امریکایی 
این  کردند.  کار  به  شروع  ایستگاه  اولیه  خدمه ی  عنوان  به 
کیلومتری  ارتفاع 350  در  زمین و  مدار  در  ایستگاه فضایی 
از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار معادل 
ترتیب روزی  این  به  که  بر ساعت است،  کیلومتر   27.700
15 بار به دور سیاره زمین گردش می کند. بیش تر بخش های 
آتی  تا سال های  اما  ایستگاه فضایی ساخته شده  این  اصلی 
چند بخش جدید به آن افزوده خواهد شد. پس از تکمیل، 
و  داشت  خواهد  وزن  تُن   450 بین المللی  فضایی  ایستگاه 

1200 متر مکعب فضای کار، پژوهش و زندگی برای 
حال  در  ایستگاه  این  آورد.  خواهد  فراهم  فضانوردان 
حاضر ظرفیت شش سرنشین دائمی را دارا است، اگرچه 
هنگام اتصال فضاپیماها و ورود اردوهای جدید، تعداد 
فضانوردان درون ایستگاه به طور موقت تا بیش از ده 
نفر هم افزایش می یابد. آی اس اس پرهزینه ترین دستگاه 

ساخته شده در طول تاریخ بشر است. 
ناچیز  گرانش  شرایط  در  طوالني مدت  آزمایش هاي 
این  در  مي شود.  انجام  بین المللي  فضایي  ایستگاه  در 
ایستگاه ها، امکان دخالت مستقیم انسان در آزمایش نیز 
و شرایط  فضا  در  بلندمدت حضور  تأثیر  دارد.  وجود 

آزمایشگاه در فضا؛
آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی )قسمت اول( 

 نیلوفر احمدی مرزدشتی،کارشناس ارشد       
 Drniloofarahmadi92@yahoo.com

  مقاله علمی فنی

تصویر 1. بخش های مختلف ایستگاه فضایی بین المللی 
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دیگر را تأمین می کنند. این برق پس از دریافت از سامانه 
انرژی خورشیدی، در سراسر ایستگاه با ولتاژ 160 ولت 
)مستقیم( پخش می شود و در صورت نیاز به صورت 124 
ولت )مستقیم( در اختیار فضانوردان قرار می گیرد. تبادل 
با توان و ولتاژ متفاوت بین بخش های  الکتریکی  نیروی 

مختلف ایستگاه به وسیله ترانسفورماتور انجام می شود.
نهایی  و  چهارم  قسمت  میالدی،   2009 تاریخ  در 
با هدایت  بال(  دو  ایستگاه )حاوی  صفحات خورشیدی 
کنترل کننده های زمینی باز و آماده کار شدند. به این ترتیب 
ایستگاه بین المللی فضایی، ده سال پس از شروع عملیات 
به حداکثر  با نصب آخرین صفحات خورشیدی  مونتاژ، 

ظرفیت الکتریکی خود دست  یافت.

 سیستم تسهیالت تحقیقات انسانی«اچ آراف« در 
ایستگاه فضایی بین المللی

انگیزه و مقصد اصلی در اجرای یک سامانه مراقبت سالمت 
خدمه »سی اچ ای سی اس« ایجاد شرایط مطلوب بدنی و تحت 
نظارت قرار دادن این شرایط در فضانوردانی که در مدار قرار 
دارند، است. با این وجود اجزای این سامانه ممکن است به 
طور اتفاقی برای پشتیبانی و کاربرد در پژوهش های علوم 
 زیستی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد. به طور مشابه، 
است  ممکن  سامانه ی«سی اچ ای سی اس«  درآوردن  اجرا  به 
به استفاده موردی متناسب با موقعیت تجهیزات پژوهشی 
درمانی_پزشکی  خدمه  دوره ای  برآورد  برای  مطالعاتی  و 
دارای  سامانه ی«سی اچ ای سی اس«  بنابراین  کند.  پیدا  نیاز 
سیستم تسهیالت تحقیقات انسانی است که به اختصار آن 

را »اچ آراف« می نامند. 
سیستِم«اچ آراف« در ماژوِل آزمایشگاهی کلمبوس قرار 
داده شده است )تصویر 3(. آزمایشگاه فضایی کلمبوس 
یک آزمایشگاه علمی و بخشی از ایستگاه فضایی بین المللی 
است که توسط سازمان فضایی اروپا ساخته شده است. 
این آزمایشگاه فضایی به شکل استوانه ای به قطر چهار و 
نیم متر است؛ فضای داخلی آن با گنجایش 75 متر مکعب 
از انعطاف زیادی برای نصب ابزارهای گوناگون پژوهشی 
برخوردار است. آزمایشگاه فضایی کلمبوس فضای کافی 
بین المللی  استاندارد  با  تجهیزات  قفسه  ده  نصب  برای 
است. هشت قفسه در دیواره ها و دوتای آن ها در سقف 
آزمایشگاه قرار دارد. از این مجموعه، پنج قفسه متعلق به 

یکی  که  بخش  دو  همراه  به  بخش(،  مستقل)یک  طور  به 
ساخت مشترک آمریکا و روسیه و دیگری ساخت مشترک 
شامل:  ماژول ها  این  است.  آمریکا  متحده  ایاالت  و  اروپا 
محفظه های  اتصال،  ویژه  بخش های  آزمایشگاه،  چندین 
عبارتند  بخش ها  این  هستند.  مسکونی  واحدهای  و  هوایی 
از: زاریا )روسیه(، یونیتی )آمریکا(، زیوزدا )روسیه(، دستینی 
)روسیه(،  پیرس  روسیه(،  و  )آمریکا  کوئست  )آمریکا(، 
)ژاپن(،  و2   1 کیبو  )اروپا(،  کلمبوس  )آمریکا(،  هارمونی 
بخش آزمایشگاهی چند منظوره )روسیه(، گره 3 )آمریکا و 
اروپا(، کوپوال )اروپا(، بخش باری اتصالی 1 و 2 )روسیه(. 

تصویر  2. ایستگاه فضایي بین لمللي 

منبع نیرو  در ایستگاه فضایی بین المللی
می دانیم که بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارآالت 
مرتبط با نیروی برق کار می کنند. اما در ایستگاه فضایی منبع 
نیروی الکتریکی چگونه تأمین می گردد؟ منبع نیروی الکتریکی 
ایستگاه فضایی بین المللی انرژی خورشیدی است. انرژی ابتدا 
فقط توسط صفحات خورشیدی متصل به بخش های روسی 
ایستگاه یعنی زاریا و زیوزدا تأمین می شد. بخش های روسی 
ایستگاه از جریان برق مستقیم 28 ولتی بهره می برند. )سامانه 

برق فضاپیمای شاتل نیز همین گونه است.(
آرایه صفحات خورشیدی دارای طولی معادل 58 متر و 
سطحی برابر 375 متر مربع است. این صفحات با حرکت های 
دورانی و چرخشی، خود را برای گرفتن بیش ترین مقدار نور 

از خورشید تنظیم می کنند.
پس از توسعه ایستگاه و نصب بخش ها و سازه های جدید، 
صفحات خورشیدی متصل به ستون فقرات ایستگاه، با تولید 
بخش های  نیاز  مورد  برق  ولتی،   180 تا   130 مستقیم  برق 
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فشرده شده و مکش می شود. برای نمونه، رایانه ها برای 
آزمایش های  مانند  محیطی  آزمایش های  از  داده  ها  انتقال 
که  بانر  نوترون  آشکارگر  دوزیمتریک،  نگاری  نقشه 
قرار  استفاده  مورد  می نماید،  اندازه گیری  را  افشانی  پرتو 
از  آمده  بدست  داده های  همچنین  رایانه ها  می گیرند. 
روان شناختی  بررسی های  و  زیستی  علوم  آزمایش های 

خدمه را انتقال می دهند.

تصویر 4 قفسه »اچ آراف_1 » 

قفسه »اچ آراف_1«
حمل  قابل  کشو  پانزده  دارای  »اچ آراف_1«  قفسه 
در  کشو  هفت  و  چپ  سمت  در  کشو  هشت  که  است 
قسمت ها  این  از  بعضی  است.  شده  تعبیه  راست  سمت 
در طی  است  ممکن  که  فعالند  غیر  باقی  و  فعال هستند 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  آتِی  اردوهای  و  مأموریت ها 
قفسه های  گردند.  اضافه  کشوهای«اچ آراف«  به 
قسمت های  دارند.  متعددی  کاربردهای  سیستِم»اچ آراف« 

اصلی و عمده »اچ آراف_1« عبارتند از:

سازمان فضایی اروپا و پنج قفسه دیگر در اختیار ناسا است. 
تلفن  اتاقک  یک  بزرگی  به  تقریبًا  قفسه ها  این  از  هرکدام 
هستند، و قابلیت پشتیبانی یک آزمایشگاه مستقل به همراه 
تمام تجهیزات آن را دارا می باشند. شکل و ابعاد ماژول های 
آزمایشگاهی ایستگاه فضایی)برای نمونه کلمبوس( برای این 
استوانه ای شکل طراحی شده اند تا بتوان آن را توسط بخش 

باری فضاپیمای شاتل برای انتقال به مدار زمین حمل کرد.
سیستِم«اچ آراف« تجهیزات مناسب تحقیق درباره ی اثرات 
میکروگراویته بر فیزیولوژی انسانی را درون خود جای داده 
دو  دارای  فضایی  بین المللی  ایستگاه  در  »اچ آراف«  است. 

هدف پژوهشی گسترده است:
1- تحقیقات اولیه بر روی انسان در بی وزنی که می تواند 
به نفع حل مشکالت زیست پزشکی تجربه شده توسط مردم 

روی زمین باشد.
2- تحقیق در مورد چگونگی انطباق انسان با بی وزنی، که 
می تواند برای توسعه اقدامات متقابل به منظور بهبود اثرات 

منفی طوالنی مدت پرواز به فضا مورد استفاده قرار گیرد.

تصویر 3. محل قرارگیری سیستِم »اچ آراف» در ماژول کلمبوِس 
ایستگاه فضایی بین المللی 

قفسه های سیستِم»اچ آراف«
و  »اچ آراف_1«  بِنام های  قفسه  دو  از  سیستم  این 
این  از  یک  هر  ابعاد  است.  شده  تشکیل   »2_ »اچ آراف 
قفسه ها به اندازه ی یک اتاقک آهنی تلفن است و هر کدام 
آنان خدمات  درون  ابزارهای نصب شده  و  قفسه ها  این  از 
و کاربردهاي ویژه ای را برای آزمایش های زیستی_پزشکی 
نیاز،  مورد  الکتریکی  توان  موارد شامل  این  می کنند.  فراهم 
کاربرد اطالعات و فرمان ها، خنک ساز هوا و آب، گازهای 
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داریم. یکی از این سیستم های حمایت کننده روان شناسی 
و  تعامل  در  همواره  انسان  جسم  و  روان  است.  فضایی 
آن ها  از  یک  هر  و  دارند  قرار  یکدیگر  با  متقابل  ارتباط 
مي تواند بنا به شرایط حاکم، عالوه بر ایجاد تغییر در خود، 

در دیگری هم تأثیر متقابل داشته باشد.
ایستگاه کارِی »اچ آراف« برای حمایت از روان انسان، 
شناخت فیزیولوژیکی و مطالعات عوامل انسانی طراحی 
شامل:  »اچ آراف«  کارِی  ایستگاه  لوازم  است.کیت  شده 
یک صفحه کلید، کابل برق، قطعات و لوازم جانبی است. 
توجه داشته باشید که صفحه کلید دارای یک گوی است.
کارِی  ایستگاه  اتصال  نحوه  چپ  سمت  زیر  تصویر 
»اچ آراف« به صفحه مانیتور و صفحه کلید را نشان می دهد 
را  کاری«اچ آراف«  ایستگاه  لوازم  کیت  راست  سمت  و 

نشان می دهد.  

تصویر 6. نحوه اتصال ایستگاه کارِی “اچ آراف” به صفحه مانیتور 
و صفحه کلید 

سیستم تحلیل گر گازی با کاربرد در فیزیولوژی 
تحلیلی متابولیک

همچنین یکی دیگر از دستگاه های قرار داده شده در 
قفسه »اچ آراف_1«، سیستم تحلیل گر گازی با کاربرد در 
اختصار  به  را  آن  که  است  متابولیک  تحلیلی  فیزیولوژی 
»گاس مپ« می نامند. »گاس مپ« طیف سنج جرمی است 
که یک نمونه گاز را تجزیه و تحلیل و ترکیب آن را تعیین 
ارزیابی های دوره ای ظرفیت  برای  این دستگاه  می نماید. 
دستگاه  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خدمه  هوازی 
جهت تحلیل متابولیسم انسان، بازده قلبی، ظرفیت انتشار 
ریوی، حجم ریه، عملکرد ریوی و دفع نیتروژن در مواقع 
قرار می گیرد.  استفاده  فعالیت مورد  استراحت و در طی 

- سامانه تصویربرداری پزشکی التراسوند
- ایستگاه کاری “اچ آراف_1”

فیزیولوژی  در  کاربرد  با  گازی  تحلیل گر  سیستم   -
متابولیک تحلیلی 

- دستگاه سنجش جرم شتاب خطی فضایی
- اجزای جانبی قفسه ی “اچ آراف_1”
- دستگاه پایین آوردن فشار منفی بدن

در این بخش بعضی کشوهای »اچ آراف_1« را به صورت 
مختصر توضیح می دهیم. 

ایستگاه کارِی »اچ آراف_1«
فضایی  سفرهای   1990 تا   1970 دهه های  طی  چند  هر 
انجام گرفته است، ولی این سفرها محدود بودند و  زیادی 
دانشمندان نیاز دارند تا مطالعات آزمایشگاهی بنیادی را در 
انجام  زمین  روی  بر  آنالوگ  دستگاه  و  شبیه سازی  شرایط 
بررسی  انسان  روی  را  فضا  رفتاری  اثرات  بتوانند  تا  دهند 
کنند. برای انجام هر چه بهتر این استراژی به مجموعه ای از 
سیستم های درمان کننده و حمایت کننده بر روی زمین احتیاج 

تصویر 5. قفسه “اچ آراف _2 ” 
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این دستگاه متناسب با کشوی قفسه ی »اچ آراف_1« طراحی 
شد و سپس در آن نصب شد.

تصویر 7. سیستم تحلیل گر گازی با کاربرد در فیزیولوژی تحلیلی متابولیک

تصویر 8. ماژول کالیبراسیون “گاس مپ” در سمت چپ تصویر دیده می شود.

هر  که  دارد،  وجود  گاز  مخزن  سه  ماژول  این  داخل  در 
کدام دارای یک پیچ تنطیم در پنل جلو می باشند و می توان 
اندازه فشار ِداخل هر مخزن را در پانل جلو دید. این ماژول 
در طی کالیبراسیون گاز، با کاتتر به دستگاه “گاس مپ” متصل 
می شود. این دستگاه قادر است تا نمونه گاز از هر یک از سه 

مخزن را آنالیز  کند.
ادامه دارد...
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 20 تا حدود  و  کند  می  بروز  از سردرد  پیش  دقیقه   60
دقیق طول می کشد. این پدیده شامل نشانه های بینایی از 
قبیل: قوس های دندانه دار و سوسو کننده نور، اختر بینی، 
خطوط زیگزاگ یا به گونه ی نقاط کور در میدان بینایی 
نمایان می شود. سردردهای میگرنی با " اورا"  یا نشان 
هشدار دهنده، ده تا 25 در صد کل موارد بیماران میگرنی 
در بر می گیرد.3- مرحله ی حمله: درد در یک سو و یا 
ضربان،  و  نبض  احساس  با  درد  احساس  سر،  دوطرف 
حساسیت به نور، صداها و گاهی بوها و لمس. تهوع و 
استفراغ. تاری دید. سرگیجه که گاهی به غش می انجامد.
postdrome phase -4 یا مرحله پایانی، پس 
از مرحله حمله، پیامد آن می تواند برای 
ی  برپایه  بماند.  باقی  روز  چند 
پژوهش های انجام شده،  12% 
ي  متحده  ایاالت  جمعیت 
دچار  میگرن  به  آمریکا،  
برپایه  اینکه  با  هستند. 
پژوهشگران  بررسی 
شده  ثابت  آمریکایي، 
است که عوامل مختلفی 
زمینه سازمیگرن  است، 
های  بررسی  در  اما 
و  علت  پاتوفیزیولوژي 
میگرن  از  ثابتي  تعریف 
پیشنهاد نشده است. )2( همراهي 
بیماري میگرن با بیماري هاي دیگر 
با میزان باالیي در جمعیت روی می دهد. 
میگرن شامل  به  بیماران دچار  در  تراز  بیماري هاي هم 
قلبي  هاي  بیماري  مغزي،  عروق  مغزي، ضایعات  سکته 
عروقي، فشار خون باال، بیماري هاي روانپزشکي، سندرم 

پاي بي قرار، صرع و آسم است. )6(

 سردردهاي تنشي از اصلي ترین علل مراجعه به پزشکان 
در سراسر جهان است. آنمي فقر آهن هم شایع ترین اختالل 
 %90 از  بیش  رود)1(.  مي  به شمار  در سطح جهان  خوني 
سردردهاي  حمله  با  بار  یک  کم  دست  هرسال،  در  مردم 
بزرگي  چالش  میگرن  رو  این  از  اند.  شده  روبرو  میگرني 
ي  گسترده  مغزي  آشفتگی  یک  میگرن  رود.  مي  شمار  به 
پیاپی سردرد غیر فعال،  با حمله های  عصبي است وبیشتر 
گاه گذرا همراه است )2( میگرن شایع ترین شکل سردرد 
مزمن با زمانی از 4 تا 72  ساعت است )3(. این ناهنجاری 
شایع ترین سندرم درد است و فراواني آن از سرماخوردگي 

نیز بیشتر است. )4( میگرن نوعي پاسخ عصبي 
عضالني نیز به شمار مي رود. از زمینه 

سازان میگرن مي توان به ژنتیک، 
منیزیوم،روي،  آهن،  کمبود 

ي  آمینه  اسیدهاي  وجود 
تغییرات  کننده،  تحریک 
محور  نورفیزیولوژیک 
هیپوتاالموس_هیپوفیز 
هاي  سیستم  وهمچنین 
کنترل درد دروني اشاره 
در  میگرن  کرد)2(. 

جهان  مردمان   18%_20
میگرن   .)5( شود  می  پیدا 

دارد.  مرحله  چهار  بیش  کما 
مراحل  این  بیماران  البته همه ی 

 Prodrome-1.کنند نمی  تجربه  را 
phase ، پیش درآمد ویا پیش نشانه که چند 

 -Aura -2 .روز یا چند ساعت قبل از سردرد بروز می کند
اورا، یا هاله نور، که پدیده ی عصبی گذرایی است که پیش 
ازپیدایش سردرد و یا هنگام درد نمایان می شوند. اورا 5 تا 
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کارایی مصرف آهن بر درمان حمله های  عصبي ناشي 
از میگرن است .

کم خوني فقر آهن شایع ترین نوع کم خوني و شایع 
ترین نابسامانی تغذیه اي دنیا خوانده مي شود. این گونه 
از آنمي در زنان به خصوص در زنان سنین 49_15 سال 
توسط  شده  انجام  برآوردهاي  طبق  دارد.  باالتري  شیوع 
سازمان بهداشت جهاني)WHO( حدود 149 میلیون نفر 
با  آنمي  بیماري هستند.  این  به  مبتال  مدیترانه شرقي  در 
تنگي  بدني،  فعالیت  کاهش  خستگي،  همانند  نشانگانی 
با  همچنین  کند.  مي  بروز  سردرد  و  قلب  تپش  نفس، 
عوارضی مانند: ضعف عمومي،  افسردگي ، کاهش کارکرد 
جسمي و نارسایی در رشد )آسیب های برگشت ناپذیر 
در دوران جنیني (، کاهش حافظه و قدرت یادگیري به 
به  ابتال  قابلیت  افزایش  و  پایین  سني  هاي  رده  در  ویژه 
عفونت در تمامي گروه هاي سني و تغییرات خلق و خو 

همراه است )3( 
ساختمان  کننده ي  دگرگون  عامل  عنوان  به  آهن  فقر 
میگرني  های   حمله  شدت  در  هیپوکامپ  هاي  نورون 
ناقلین  سیستم  در  تغییر  به  منجر  که  زیرا  است.  دخیل 
عصبي مي شود.  پژوهش ها نشان داده اند که آهن در 
سنتز سروتونین، دوپامین و نوراپي نفرین نقش عمده اي 
به  میزان سروتونین مغز  این در حالي است که  دارد. 
کاهش میگرن  در  شیمیایي  واسطه  یک   عنوان 
 مي یابد و کم خوني فقر آهن به نوعي منجر 

به کاهش سروتونین مي شود . )9(
میزان فعالیت آنزیم مونواکسیداز در میگرن 
یابد.  مي  کاهش  فقرآهن  خوني  کم  در  و 
نیز  هلیکوباکترپیلوري  عفونت  با  میگرن 
هلیکوباکترپیلوري  عفونت  دارد.  پیوند 
از علل کم خوني فقرآهن  مي تواند یکي 
باشد)5(. این عوامل همگي نشان از ارتباط 
 Welch چنانکه  دارند.  میگرن  و  آهن  فقر 
نیز دست  ای  نتیجه  چنین  به   نیز  همکاران  و 
یافتند. Itri و همکاران نیز در تحقیقات خود ثابت 
کردند یکي از نشانه های  کم خوني سردرد است. 
نتایج پژوهش های  Belmental و همکاران نیز نشان 
داد که کمبود ویتامین B12 که نقش عمده را در فرآیند 
خون سازي عهده دار است، باعث تظاهرات نورولوژیکي 

 میگرن در زنان به طور متوسط 2-3 برابر بیش از مردان 
جهاني  بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  و  است  شده  گزارش 
)WHO( %41 جوانان و نوجوانان در معرض حمله های  میگرني 
آشفتگی های  نوزدهم   رتبه ي  این حمله های عصبي  اند. 
از  ناشي  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  کننده  ناتوان 
پردازش داده های ناهنجار با تحریک پذیري قشر مغزي است. 
)8( بود یا نبود  نشانگرهاي ویژه بیولوژیکي، مانع مهمي براي 
درمان و تشخیص میگرن به شمار می آید. به تازگي برخي 
ماکرومینرال ها و عناصر ردیابي به عنوان شاخص مهمي در 

درمان و تشخیص میگرن شناخته شده اند . )2(
در بررسی ها، بر وابستگی نزدیک  میگرن و کم خوني 
ها  گزارش  برخي  است.   شده  تاکید   )IDA( آهن  فقر 
تایید مي  نیز  قلبي عروقي  بیماري هاي  با  را  این دو  پیوند 
کنند)6(. پژوهش های تازه نیز گویای  کاهش جریان خون 
هستند  میگرني  های  حمله  هنگام  در  مغز  در  اي  ناحیه  از 
)3( در واقع مي توان گفت روابط پیچیده اي بین استروژن، 
بر  آن  اثرات  و  دوپامین  عملکرد  اختالل  و  آهن  متابولیسم 
فراواني حمله  به  آهن  پایین  غلظت  دارد)6(  میگرن وجود 
های  میگرني تاثیر مستقیم داشته و مصرف آن به تخفیف 
حمله های  عصبي کمک مي کند. بنابراین ارائه ي یک رژیم 

درماني صحیح امر قابل توجهي در بهبود 
است  مبتالیان  درماني  روند 

نیز  مقاله  این  در   )2(.
بررسي  هدف 
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حمله ها و شدت سردرد، در مدت مصرف و هم چنین 
با  درمان  در  که  آنچنان  شود.  مي  تجویز،  دوره  درپایان 
قرص فروسولفات، مصرف  مسکن به طور چشمگیری 
کاهش می یابد. افزون بر این، از مسکن هاي قوي مانند 
مصرف  به  تریاک(  مشتقات  )از  اپیوئیدها  و  ارگوتامین 

مسکن هاي ساده مانند استامینوفن منجر مي شود)1(.
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بین کم خوني داسي شکل و  ارتباط  به  مي شود. همچنین 
میگرن دست یافتند.  )10(  در کشورهای در روند پیشرفت، 
خود  به  را  چشمگیری  درصد  خونی،  کم  اثر  بر  میگرن 
کم خوني  50%موارد  توان گفت  مي  است.  داده  اختصاص 
ناشي از کمبود آهن است. یادآوری می شود، مالک تعیین 
توجه  با  هموگلوبین  است.  هموگلوبین  مقدار  خوني   کم 
یا  از کدام منبع مویرگي  اینکه خون  نژاد و  به سن، جنس، 
وریدي گرفته شده است متفاوت است. این عوامل نخستین 
و  شد  سال1987بررسي  در  همکاران  و   Cable توسط  بار 
اندازه  لیتر  دسي  بر  نانوگرم  حسب  بر  سرم  فریتین  سطح 
گیري شد. برپایه گزارش سازمان بهداشت جهانی،در مردان، 
لیتر، و در زنان  از 13گرم بر دسي  مقدار هموگلوبین  کتر 

12گرم بر دسي لیتر کم خونی به شمار می آید.
حاد  فاز  های  پروتیین  جزو  فریتین  چون  است  گفتنی 
محسوب می شود، در عفونت ها و التهاب های حاد وشدید، 
خون  در  آن  اندازه  حالت  این  در  یابد.  افزایش  تواند  می 
چنین  غیاب  در  نیست.  آهن  ذخیره  درست  دهنده  بازتاب 

شرایطی، کمبود فریتین نشان )6( .
از دست دادن خون در زنان ، در زمان قاعدگي  می تواند 
باعث تشدید نشانه های میگرنی شود. برخی این گونه میگرن 
را میگرن قاعدگی می نامند. این نوع خاص از میگرن ناشي از 
فقر آهن دائمي و مبهم بوده و بیشتر در ناحیه ي فرونتال روي 

مي دهد و دچار شدت و ضعف نمي گردد. )1(
هیپوکسي که به دنبال فقرآهن ایجاد مي شود نیز منجربه 
تحریکات قشرمخ و بروز حمله های  عصبي است. داروهاي 
بالک کننده ي کانال کلسیمي، باعث پیشگیری از  حمله های  
عصبي  می شود. فروس سولفات نیز مي تواند چنین کارایی 

داشته باشد.11(
دارای کمبود آهن هستند،  میگرنی که  بیماران  نتیجه: در 
شمار حمله های سردرد سه برابر افراد میگرنی غیر مبتال به 
نتیجه گرفت که آهن  توان  بدین روی می  فقر آهن است. 
مي تواند جایگزین بخشي از تدابیر درماني رایج در بیماران 
مبتال به میگرن که دچار کم خوني فقرآهن هستند، باشد )1(. 
Sensing  و همکاران در آمریکا نشان دادند که بهبود وضعیت 

کاهش چشمگیر  موجب  زندگي،  کیفیت  ارتقاي  و  تغذیه  
در80%بیماران شده  های  عصبي  و شدت حمله  میزان  در 
است.)12( تجویز قرص آهن به بیماران مبتال به سردردهاي 
میگرني و کم خوني فقرآهن، موجب کاهش معني دار تعداد 
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7 - دو محلول ضد میکروبي را نباید با هم به کار برد 
مگر این که یکي از محلول ها الکل باشد.

میکروب  از محلول های  باید  تنها  آزمایشگاه  8 - در 
کشي استفاده شود که کمیته بهبود ایمني دراختیار پرسنل 

خدماتي قرار می دهد.

استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده و 
میکروب کش های شیمیایی

بهعنوان  میتوانند  شیمیایي  مواد  انواع  از  بسیاری 
ضدعفوني کننده و یا گندزدا استفاده شوند.

بسیاری از میکروبکش ها فقط روی مواد از قبل تمیز 
تواند  مي  لکه  و  آلي  مواد  گردوغبار،  هستند.  موثر  شده 
کشتن  عمل  در  و  بپوشاند  را  ها  میکروارگانیزم  روی 
های  میکروبکش  و  گندزداها  توسط  ها  میکروارگانسیم 
کنند.  ایجاد  تداخل  ها  کننده  ضدعفوني  و  شیمیایي 
تمیز کردن اولیه باید با مراقبت انجام شده تا از در معرض 
و  تعداد  چون  شود.  اجتناب  عفوني  عوامل  گرفتن  قرار 
تنوع بسیار زیادی از این محصوالت با مارکهای تجاری 
مواد  انتخاب  در  دارد.  وجود  متفاوت  فرموالسیون  و 

اختصاصي بایستي دقت بیشتری به عمل آید.

مقررات مربوط به گندزدایی و ضدعفونی 
ماده  هیچ  که  باشید  داشته  توجه  بایستي   -1
واقع  در  گذارد.  نمي  تاثیر  بالفاصله  ای  کننده  ضدعفوني 
تمامي مواد ضدعفوني کننده به یک مدت زمان مشخص در 

جهت مجاورسازی با عوامل بیماری زا نیازمندهستند.
2 -دما و غلظت مواد ضدعفوني کننده از عواملي هستند 
که بر میزان نابودی میکروارگانیسم های هدف تاثیر دارند. 
بنابراین در هنگام استفاده از ضدعفوني کننده ها به غلظت 
داشته  خاصي  توجه  کننده  ضدعفوني  ماده  پیشنهادی 
میزان  به  نیز  از ضدعفوني کننده ها  فعالیت بسیاری  باشید. 

قابل توجهي در دمای باال بهبود مي یابند.
3 -تمامي ضدعفوني کننده ها تاثیر کمتری در حضور مواد 
ارگانیک دارند. مواد ارگانیک با پوشاندن عوامل بیماری زا 
در فعالیت مواد ضدعفوني کننده اختالل ایجاد مي کنند. این 
عامل  و  کننده  ضدعفوني  ماده  مجاورسازی  واقع  در  مواد 

بیماری زا را دچار اختالل مي کنند.
پراکسید  و  اسید  پراستیک  های  محلول  از  4-استفاده 

هیدروژن نیاز به وجود تهویه مناسب دارد. 
5 - ماده مصرفي بایستي به دقت پیمانه شود. 

6- ظروف حاوی مواد میکروب کش نباید دوباره پر شوند.

دستورکار شستشو، 
ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه-بخش سوم

  مقاله علمی و فنی
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باید بعد از به کارگیری مواد و حیوانات دارای مخاطرات 
زیستي و قبل از ترک آزمایشگاه شسته شود.

در اغلب مواقع شستشوی کامل دست ها با صابون و 
آب معمولي به منظور آلودگي زدایي کافي است.

اما در شرایط آلودگي باریسک باال مصرف صابون های 
با  کاماًل  بایستي  ها  دست  شود.  مي  توصیه  میکروبکش 
ثانیه(  )به مدت حداقل 10  صابون آغشته شود و سپس 
یا حوله  با دستمال کاغذی  و  آبکشي شوند  تمیز  با آب 
پارچه ای خشک شود)اگر در دسترس است از هوای گرم 

برای خشک کردن استفاده شود(.
توصیه مي شود شیر آب با پا یا آرنج، باز و بسته شود 
از  پیشگیری  منظور  به  نیست  مقدور  جائي  در  اگر  و 
انتقال آلودگي از دستمال کاغذی یا حوله پارچه ای برای 

باز و بسته کردن شیر آب استفاده شود.
دسترس  در  مناسب  دستشویي  مایع  که  شرایطي  در 
الکل  با  را  آلوده  های  زدایي دست  آلودگي  برای  نیست 

آغشته کنید. 

***** 
در شماره آینده ادامه این مبحث با عنوان " شرایط و 
نکات مورد توجه در زمان پاکسازی و ضدعفونی سطوح 

محیطی" تقدیم مخاطبان ماهنامه می شود. 

فعالیت میکروبکشي بسیاری از مواد شیمیایي در دماهای 
افزایش  ضمن  در  شود.  مي  انجام  سریعتر  و  بهتر  باالتر، 
سرعت  را  آنها  تجزیه  همچنین  و  تبخیر  میتواند  حرارت 
مواد  این  ذخیره  و  مصرف  هنگام  ویژه  مراقبت  ببخشد. 
این  شیمیایي در مناطق حاره (گرمسیر) ضروری است. در 
است  ممکن  آنها  نگهداری  عمر  باال  دمای  بهعلت  مناطق 

کاهش یابد.
اکثر میکروبکش ها میتوانند برای انسآنها یا محیط زیست 
کارخانه  دستوالعمل  اساس  بر  بایستي  آنها  باشند.  مضر 
سازنده انتخاب، نگهداری، مصرف و با دقت معدوم شوند. 
هنگام آماده سازی میکروبکش های شیمیایي رقیق، به منظور 
محافظ  و  بند  پیش  دستکش،  از  استفاده  افراد  ایمني  تامین 
عمومًا  شیمیایي  های  میکروبکش  شود.  مي  توصیه  چشم 
برای تمیز کردن روزانه کف ها، دیوارها، اثاثیه و تجهیزات 
استفاده نمي شود. اگرچه، مصرف آنها ممکن است در موارد 

مشخصي برای کنترل شیوع آلودگي خاصي مناسب باشد.
استفاده مناسب میکروبکش های شیمیایي در حفظ ایمني 
دخیل  عفوني،  عوامل  خطر  کاهش  طریق  از  کار،  محل 

خواهد بود.

شستن دست ها/ آلودگی زدایی دست
در صورت امکان هنگام به کارگیری مواد دارای مخاطرات 

زیستي دستکش مناسب پوشیده شود.
به هرحال این عمل نمي تواند جایگزین شستشوی مناسب 
ها  آزمایشگاه شود. دست  پرسنل  توسط  ها  منظم دست  و 
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      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید

    @Tashkhis_Magazine
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دکتر طاهره ناجی، دانشیار گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین

  مقاله علمی

هم  سر  پشت  تکراری  توالی  با  است  ساختاری  تلومر 
)TTAGGG( به طول kb 15 در انتهای کروموزوم است،که با 
توجه به کاهش طول تلومر در هر مرحله همانندسازی )1(، 
بخش های رمزگذاری شده DNA را  حفظ می کند. در نتیجه 
می توان از تلومر به عنوان یک ساعت سلولی که بیانگر سن 

سلول است، یادکرد)2(.

امروزه بررسی های بسیاری روی طول تلومر انجام می شود. 
در سال های واپسین، در این باره شمار گزارش های چاپ 

شده، سه برابر شده است )حدود 16000 مقاله()2(.
یکی از چالش های استفاده از تلومر در پژوهش های بالینی 
این است، که طول تلومر در افراد مختلف متفاوت است و 
کوتاه شدن تلومر در مردان سریع تر از زنان رخ می دهد. البته 

این موضوع در نژادهای مختلف متفاوت است)3(.
از سده ی این باور پا برجا است، که وجود هرگونه تجربه ی 
ناروایی در اوایل حیات افراد، اثرات روانی در آینده به همراه 
خواهد داشت. امروزه داده های  تجربی فراوانی وجود دارد 
که نابسامانی از دوران کودکی باعث افزایش خطر افسردگی 
شدید )MDD(، اختالالت روانی و شیزوفرنی می شود)4( و 

پیامد استرس دوران کودکی، پیری زودرس خواهد بود)5(.

داده های تازه نشان می دهد که طول تلومرها با قرار گرفتن 
در  کاهش  این  یابد.  می  کاهش  روانی  استرس  معرض  در 
درازای تلومر، می تواند دریک بیومارکر مفید باشد. عالوه بر 
این کوتاهی تلومر تحت تاثیر تنظیمات اپی ژنتیک، فاکتورهای 

ژنتیکی و استرس های اکسیداتیو نیز رخ می دهد)4(.
کاهش درازای تلومر در بیماری هایی مانند دیابت شیرین، 

بیماری های قلبی و عروقی، آسم و چاقی دیده شده است که 
این بیماری های  در استرس فیزیولوژیک یا محیطی ریشه 
دارد و کاهش طول تلومر در افراد تندرست، زمینه ای برای 

دچار شدن به این بیماری ها به شمار می آید)6(.
اثر  شاهد  نخستین  همکارانش،  و   Epelهای پژوهش 
استرس بر کوتاهی تلومر بوده است که در این بررسی ها39 
خانمی که دارای استرس زیادی بودند و فرزندان ناسالمی به 
دنیا آورده بودند، با 19 مادر فاقد استرس که فرزندان سالمی 
از آنان متولد شده است، مقایسه شدند که گروه اول دارای 
تلومر کوتاه تری بودند)7(. در مطالعه انجام شده روی 62 
زن که دارای تلومر کوتاهی بودند: افزایش سطح کورتیزول، 

کاتکول آمین ها و ادرار شبانه دیده شد)8(.

اثر استرس بر طول تلومر
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کاهش درازای تلومر درافراد زیردیده شده است:
پرستاران افراد آلزایمری)9(

 افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند)10(
 زنانی که دچار خشونت خانوادگی بوده اند)11(

 کودکانی که شاهد خشونت خانگی بوده اند، به ویژه 
دختران)12(.

 کسانی که دردهای مزمن را تجربه کرده اند)13(
از  با کمک های  روانپزشکی و روانشناسی،  بتوان  شاید 
شتاب کاهش درازای تلومر پیشگیری کرد و بستری  برای 
گسترش  روش های پیشگیرانه و درمانی جدید فراهم کرد. 
مطالعه روی 63زن سالم نشان داده است که ورزش منظم  

می تواند اثر استرس روی تلومر را تضعیف کند )14(.
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نادر نوری،کارشناس علوم آزمایشگاهی، مرکز بهداشت مغان) گرمی(، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  مقاله علمی

باعث  و  بوده  انسان  انگلی  عفونت  مهم ترین  ماالریا 
جهان  گرمسیری  مناطق  از  بسیاری  در  زیاد  مرگ ومیر 
آلودگی  با  بیمارستان  به  مراجعه کننده  کودکان  در  می شود. 
گزارش  درصد   10-30 مرگ ومیر  میزان  ماالریا،  با  شدید 
شده است، اگرچه این میزان در مناطق روستایی و دورافتاده 
نیست  دسترس  در  به آسانی  درمان  و  تشخیص  آن  در  که 
به منظور  ماالریا  عفونت  دقیق  تشخیص  هست.  نیز  باالتر 
کاهش عوارض شدید و مرگ ومیر بسیار مهم است. عفونت 
ماالریا را نمی   توان با استفاده از عالئم بالینی شناسایی کرد، 
به ویژه اینکه عالئم آن با سایر بیماری های عفونی گرمسیری 
مشابه است، بنابراین بایستی از با روش آزمایشگاهی آن را 
تشخیص داده و تأیید کرد. این مقاله به روش های موجود 
عفونت  تأیید  برای  دسترس  در  مختلف  آزمایشگاه های  در 
مناسب  تشخیصی  تست  یک  انتخاب  دارد.  تمرکز  ماالریا 
گونه های  بودن  بومی  سطح  با  باید  ماالریا  تشخیص  برای 
انگل ماالریا، ضرورت تشخیص و در دسترس بودن پرسنل 
و منابع مالی مشخص در نظر گرفته شود. تشخیص ماالریا 
برای  طالیی  استاندارد  روش  معمولی  میکروسکوپ  با 
تشخیص ماالریا باقی مانده است. اگرچه این روش نیازمند 
پرسنل بسیار ماهر بوده و ممکن است حساسیت پایین تر از 
تکنیک های مولکولی جدید را داشته باشد با این  حال ارزان 
و قابل اعتماد است. تست های تشخیصی سریع، گران قیمت 
بوده ولی سریع و راحت هستند. تکنیک های مولکولی بهتر 
گسترش  ونیز  مناسب،  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  در  است 
مقاومت به دارو و عود را بررسی نمایند و می توانند برای 
انگل بسیار کم است،  شناسایی گونه ها در زمانی که تعداد 
بین رفتن قرار  از  از نمونه ها که در معرض  یا در برخی  و 
گرفته اند مفید باشند. روش سرولوژی بهترین روشی است  

که در بررسی اپیدمیولوژیک استفاده می شود، و مناسب برای 
تشخیص ماالریای حاد نیست. 

مشاهده مستقیم میکروسکوپی نمونه خون
مستقیم  مشاهده  انگل،  تشخیص  راه  ساده ترین 
میکروسکوپی نمونه خون برای دیدن انگل ماالریا بوده، که 
هنوز استاندارد طالیی برای تشخیص ماالریا است. تشخیص 
ضخیم  خون  گسترش  رنگ آمیزی  با  ماالریا  میکروسکوپی 
و نازک روی اسالید شیشه ای، به دیدن انگل ماالریا منجر 
بعد  تمیز،  الکل  با  بیمار  انگشت  خالصه،  به طور  می شود. 
یک  با  انگشتان  نوک  سمت  در  سپس  و  می شود  خشک 
النست استریل نوک تیز و یا سوزن، دو قطره خون بر روی 
یک  آماده سازی  برای  می شود.  داده  قرار  شیشه ای  الم  یک 
الم خون غلیظ، یک قطره خون در یک حرکت دایره ای با 
تا هنگام  بود  مراقب  باید  از الم هم زده می شود.  گوشه ای 
آماده سازی، نمونه بیش ازحد ضخیم نباشد و نیز باید اجازه 
دهیم تا بدون افزودن مواد ثابت کننده خشک گردد. ازآنجاکه 
گلبول های قرمز فیکس نشده اند با استفاده از قطره آب لیز 
لبه  با  بالفاصله  نازک  خونی  الم  گسترش  برای  می شوند. 
صاف از یک الم دیگر قطره خون را با زاویه 45 درجه بین 
الم و سطح قطره بهم می زنیم و سپس لکه خون را با حرکات 
تهیه  امتداد سطح الم  رفت وبرگشت سریع و یکنواخت در 
می کنیم. بعد ازآن این الم باید در مقابل هوا خشک شده و با 
متانول فیکس گردد. از آنجا که حجم زیادی از خون روی 
گسترش ضخیم قرار می گیرد بنابراین گسترش ضخیم خیلی 

حساس تر از گسترش نازک است.

روش های متداول تشخیص آزمایشگاهی عفونت ماالریا
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اسمیر داخل جلدی
ماالریا  با  عفونت  تشخیص  روش های  از  دیگر  یکی 
اسمیر داخل جلدی است، که به وسیله سرسوزن اندازه 25 
سوراخ های باریکی در روی ساعد دست ایجاد می کنند. نباید 
تحت تاثیر  ولی خونابه سرمی  کند  تراوش  از سوراخ خون 
فشار روی یک الم شیشه ای قرار داده شده و اجازه می دهند 
فیکس  متانول  با  سپس  و  شده  خشک  هوا  معرض  در  تا 
حاوی  لکوسیت های  است  ممکن  اسمیر  این  می نمایند. 
رنگدانه را نشان داده و نیز اشکال بالغ تری از پالسمودیوم 

فالسیپاروم را مشخص می کند.
از روش های رنگ آمیزی برای اسالید خون شرح داده شده 
برای تشـخیص ماالریا، رنگ آمیزی گیمسا به مدت 20-30 

دقیقه، رنگ آمیزی لیشمن به مدت 45 دقیقه، 
و روش سریع صحرایی به مدت 10 

استفاده  با  می کشد.  طول  ثانیه 
میکروسکوپ های  از 

نوری، گونه ها و مراحل 
انگل  از  مرفولوژیکی 
است.  شده  گزارش 
در  انگل ها  گاهی 
محیطی  خون  گستره 
بیماران مبتال به ماالریا 

اما  نمی شوند،  یافت 
ممکن  ماالریا  رنگدانه 

فاگوسیتوز  چرخه  در  است 
این  شود،  دیده  لکوسیت ها  در 

جدید  عفونت  از  شاخص  نشانه  یک 
ماالریا است. حضور رنگدانه در لکوسیت از نظر 

کمی و کیفی با بار انگل در ارتباط است و بنابراین نشان دهنده 
یک عفونت بالینی قابل توجه به ویژه در مناطقی می باشد که 
انتقال بیماری کم است. نیز زمانی که در اسمیر نازک از خون 
محیطی انگل وجود ندارد ممکن است در آسپیراسیون مغز 
استخوان یافت شود. اسمیر خون عالوه برتشخیص ماالریا 
می تواند به لحاظ پیش آگهی بیماری هم اطالعات مفیدی را 
ارائه دهد؛ تعداد انگل، تعداد  فاگوسیت های حاوی رنگدانه 
و وجود اواخر مرحله غیرجنسی انگل  همگی با پیش آگهی 

مرگبار رابطه مستقیم دارند.

روش های مولکولی
واکنش زنجیره ای پلیمراز )PCR( اجازه می دهد تا قسمت 
خاصی از یک منطقه انتخاب شده از ژنوم ماالریا تکثیر یابد. 
انگل   1-5( است  حساس  و  اختصاصی  بسیار  روش  این 
بر یک میلی لیتر خون( و قادر به تعیین ژنوتایپ است. عالوه 
بر این آنالیز استفاده از PCR)SNP( تشخیص انگل های مقاوم 

به دارو و نیز عفونت های مخلوط را ممکن می سازد.

روش های سریع
انسانی  نمونه های  در  ماالریا  انگل  آنتی ژن های  تشخیص 
یا   )HRP-II(  2 پروتئین  از  غنی  هیستیدین  نظیر  ماالریا،  
با  می توان  را   )pLDH( پالسمودیوم  دهیدروژناز  الکتات 
آزمایش سریع point-of-care  انجام داد، که 
بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی 
می باشد. بسیاری از آزمایش های 
سریع به صورت کیت تجاری 
می باشد.  دسترس  در 
از   توان  می  میان،  ازاین 
Para-  Para Sight F

 check .Binax .NOW

و OptiMAL ، نام برد. 
این  از  استفاده  مزایای 
و  بودن  سریع  تست ها 
حساسیت باالی آنها است. 
ی  هزینه  نیز  آن ها  معایب 
ناتوانی در تشخیص بعضی  باالتر، 
از گونه های ماالریا و تنوع زیاد فرآورده ها 
است. تست های بر پایه تشخیصی HRP II، می تواند 
نتایج مثبت در فاز نقاهت بیماری بدهد، انهم به دلیل باقی 

ماندن HRP II در خون بعد از پاک شدن انگل است.

 روش بافی کوت کمی
)Quantitative buffy coat method =QBC(

ماالریا در خون محیطی  انگل  برای شناسایی  یک روش 
قرمز  سلول های  الیه  رنگ آمیزی  شامل  روش  این  است. 
تحت  نارنجی  آکریدین  با  کردن  فشرده  و  سانتریفوژشده، 
یک منبع نور ماوراءبنفش می باشد. به طور خالصه خون از 
طریق سوراخ کردن انگشت در یک لوله هماتوکریت حاوی 
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لوله  می گردد.  جمع آوری  ضدانعقاد  و  نارنجی  آکریدین 
هماتوکریت را 12000 دور در 5 دقیقه سانتریفیوژ می کنند، 
و بی درنگ با استفاده از میکروسکوپ مجهز به یک منبع نور 
UV  بررسی  می شود. هسته انگل به رنگ فلورسانس سبز 

روشن و سیتوپالسم آن به رنگ زرد نارنجی مشاهده می شود. 
این آزمایش از نظر حساسیت همسان روش میکروسکوپی 
اسالید خون ضخیم معمولی است، و باید همراه با گسترش  
  QBCبااین حال شود،  استفاده  غربالگری  برای  خون  ضخیم 
دارای هزینه  اینکه  با  ابزار دقیق تخصصی است، و  نیازمند 
بسیار باالتری از روش های میکروسکوپی، ولی ضعیف تردر 

تعیین گونه و تعداد انگل است. 
 

روش های سرولوژی
ماالریا  عفونت  تشخیص  برای  سرولوژیکی  تست های 
مراحل  علیه  تولیدشده  آنتی بادی های  شناسایی  اساس  بر 
اولین  می باشند.  استوار  ماالریا  انگل  از  خونی  غیرجنسی 
آنتی بادی  تشخیص  برای  استفاده  مورد  آزمون سرولوژیکی 
این  در  می باشد.   )IFA( ایمونوفلورسانس  روش  ماالریا 
روش از آنتی ژن ویژه و یا آنتی ژن خام آماده چسبانده شده 
تا زمان  اسالید، که در 30- درجه سانتی گراد  درروی یک 
به روش  و  می شود  استفاده  است،  داشته شده  نگه  استفاده 
بیمار  نمونه های سرم  IgM در  آنتی بادیIgG و  کمی هر دو 
آنهائی که  و  مثبت،   1:20 از  باالتر  تیتر  می کنند.  بررسی  را 
کمتر از 1:20 هستند مشکوک و یا با اهمیت کم طبقه بندی 
بر  استواری  نشان   01:20 از  باالتر  تیترهای   می شوند. 
ماالریای  عفونت  سرولوژی  تست های  است.  تازه  عفونت 
بررسی های   در  و  می کند،  تأیید  را  عفونت  سابقه  یا  سابق، 
جمع آوری شده  خون  نمونه های  غربالگری  و  اپیدمیولوژی 
ابزارهای  وجود،  این   با  هستند.  مفید  بانک های خون  برای 
عفونت  برای روش های سرولوژیکی جهت تشخیص  الزم 
آنتی بادی ها،  تولید  در  تأخیر  است.  محدود  ماالریا  حاد 
ناتوانی در شناخت گونه، و نیاز به میکروسکوپ فلورسنس 

)UV( ، چالش های تشخیص است.

کشت انگل ماالریا
به  می توان  ماالریا  بیماری  تشخیصی  دیگر  روش های  از 
کشت انگل ماالریا به  صورت زنده، و تشخیص پس از مرگ 
رنگدانه  یا مشاهده  و  ماالریا،  انگل های  تشخیص  از طریق 

در لوکوسیت ها در کالبدشکافی از طریق بیوپسی بافت ها از 
نمونه مغز، طحال و اسمیر نازک استخوان اشاره کرد.
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پرتودرمانی،  جراحی،  شامل  که  درمانی  های  روش 
و  هدفمند  بیولوزیکی  های  درمان  درمانی،  هورمون 
توجه  با  مقاله  این  در  است.  سیتوتوکسیک  های  درمان 
با  به روش های پر درد و هزینه تشخیصی و درمانی و 
کامل  به صورت  ها  روش  از  کدام  هیچ  اینکه  به  توجه 
قابل اطمینان نیستند به آینده نگری درمانی با روش های 

تهاجمی کمتر می پردازیم.

پیوند ژنB-catenin با سرطان پستان
در   B-catenin ژن    کلیدی  و  اساسی  نقش 
پستان  سرطان  همچنین  و  پستان  تکامل  و  گیری  شکل 
بر روی  انجام گرفته  مشخص شده است. پژوهش های 
مراحل  در  ژن  این  کلیدی  نقش  دهنده  نشان  ها  موش 
بنیادی  های  سلول  و  پستان  ای  توده  تکامل  مختلف 
اجزای  از  یکی  عنوان  به   B-catenin کاهش  است. 
تواند  می   E-cadherin همراه  به  سلول  دیواره  چسبیده 
باعث ایجاد پیشرونده های سرطان پستان باشد. همچنین 
نقش  دارای  مرسوم  سیگنالینگ  مسیر  رسپتورهای  انواع 
حتی  دارند  پستان  سلولی  های  رده  تمایز  در  اساسی 
نقشی  دارای   Wnt/Bcatenin سیگنالینگ   نیز  بلوغ  در 
عوامل  در  از طریق دخالت  ها  پستان  بلوغ  و  تکامل  در 
Wnt جزیی ضروری  هورمونی دارد. سیگنالینگ مرسوم 
در تمایز سلول های توده ی پستانی و متعهد شدن آنها 
است مشاهده شده که سیگنالینگ بیش از حد یWnt1 یا 
حذف هایی درژن  Bcatenin  که باعث افزایش بیان و 
تجمع دراین ژن می شود می تواند باعث تجمع سلولی 
پیشروندگی آنها و یافتن خواص سلول های بنیادی شود 
که توانایی تشکیل کلونی توده را می دهد چنین موتاسیون 
هایی در سرطان پستان انسانی بوده ولی در  40 درصد از 
 B-catenin تومورهای اولیه سرطان پستان افزایش تجمع
مشاهده می شود، که این تومورها همراه با پاسخ به درمان 

سرطان پستان بیشترین سرطان تشخیص داده شده در میان 
زنان است. این بدخیمی دومین عامل مرگ و میر وابسته به 
سرطان پس از سرطان ریه به شمار می آید. در این سال ها  
شانس دچار شدن به سرطان پستان در زنان باالتر رفته است.  
باال رفتن میانگین زندگی، افزایش سن بچه دار شدن و شمار 
کم فرزندان، می تواند زمین ساز این بدخیمی باشد. سرطان 
پستان در ایران دارای رتبه نخست ابتال به سرطان در زنان 
است. همچنین استفاده از قرص های هورمونی جهت تاخیر 
در دوران یاییستگی نیز می تواند از دیگر علل افزایش نرخ 

ابتال باالی سرطان پستان باشد)1(.
 این بیماری در گام های نخست، بی نشانه بوده و با  معاینه 
دوره ای و یا پس از از بروز نشانگان بالینی توسط ماموگرافی 
و در پی احساس توده در پستان می تواند تشخیص داده شود.  
روش های تشخیصی شامل ماموگرافی که از دوزهای پایین 
اشعه جهت دیدن ساختار داخل پستان استفاده می شود، که 
از  انجام شود.  سالیانه  به صورت  باید  از چهل سالگی  پس 
معایب ماموگرافی می توان به مثبت کاذب هایی اشاره کرد 
نیازمند است.  که برای بررسی بیشتر به نمونه های بیوپسی 
از محدودیت های ماموگرافی می توان به عدم حساسیت در 
100درصد آن اشاره کرد. یعنی گاهی درمامو گرافی تومورها 
دیده نمی شود. با این همه کاستی ها و مثبت های کاذب هنوز 
هم ماموگرافی موثرترین و کار آمدترین روش جهت شناسایی 
سرطان پستان است، که توان تشخیص را سال ها پیش ازآغاز 
 MRI نشانه های بالینی را فراهم می کند. همچنین استفاده از
که در خانم ها با  ریسک باال، به همراه ماموگرافی  در صد 
مکمل  بیشتریک روش   MRI دهد.  می  افزایش  را  تشخیص 
زندگی،   30-20 های  سال  در  پستان  کلینکی  معاینه  است. 
هر ساله سودمند و نیاز است که با پزشک متخصص انجام 
گیرد .همچین معاینه با دست خود فرد، برای دیدن هر گونه 
ناهنجاری و اطالع  به پزشک واجب است. روش اولترا سوند 
پستان که در برخی موارد کاربرد دارد ولی توصیه نمیشودکه 

جایگزین روش ماموگرافی شود )2(.

  مقاله علمی

سیما برزگران حسینی، دانشکده علوم و فناوری های نوین،واحد علوم دارویی
دکتر طاهره ناجی، دانشیار گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین

 بررسی ارتباط ژن بتا کاتنین و 
میکروریبونوکلیک اسید بر سرطان پستان
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بیان آن باعث افزایش فعالیت بسیاری از مسیرهای سیگنالینگ 
دخیل در رشد و تکثیر سلولی می شود. سنجش اولیه بیان 
کاهش  نیز   Real time PCR روش  توسط   miRNA-141
بیان را این miRNA  را در رده ی سلولی سرطان پستان در 
مقایسه با رده های سلولی پستان نرمال را نشان می دهد)5(. 
با در نظر گرفتن نقش اساسی miRNAها به عنوان رابطی 
میان ژنوم و محصول حاصل از ترجمه، می توان گفت که 
در همه فعالیت های اساسی و حیاتی سلول از قبیل زمان 
بندی تکاملی، تمایز سلولی،  مرگ سلولی، کنترل متابولیک، 
دفاع  و  ها  ترانسپوزون  سازی  خاموش  و  ساز  و  سوخت 
ضد ویروسی نقش دارد.  miRNAها به عنوان مولکول های 
شناسایی  اخیرا  که  رونویسی  از  پس  سطوح  در  تنظیمی 
شده اند توانایی کنترل و تنظیم انواع فعالیت های سلولی 
را دارا هستند.)6(بهم ریختگی در بیان برخی miRNAهای 
شناخته شده در سرطان پستان می تواند باعث مقاومت به 
مانند  شود  درمانی  شیمی  به  یا حساسیت  و  درمانی  دارو 
miR-21 ، miR-19 و miR-34. برخی دیگر از اعضای این 
خانواده های میکرو اسید نوکلیک ها نیز به عنوان مارکرهای 

احتمالی مد نظر هستند)7( 

نتیجه گیری
با نگرش به معایب  در روش های تشخیصی مرسوم، 
بیوپسی،  های  روش  بودن  ناک  درد  و  ها  روش  این 
هرگاه کسی ماموگرافی مشکوک داشته باشد برای پایش 
آسان بیماران دچار به سرطان پستان، می تواند  ازروش 
آسان تر، یعنی بررسی  ژن  B-catenin  وmiRNA   به 
عنوان مارکر تشخیصی  سرطان پستان پستان بهره مند شد.
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این ژن  بیانی در  پایین هستند. همچنین بهم ریختگی های 
منفی  گانه  سه  و  بازال  شبه  پستان  های  سرطان  در  اغلب 
به  ای  گانه  دو  نقش  دارای  پروتئین  این  مشاهده می شود. 
عنوان فاکتور رونویسی و شرکت در دیواره سلولی دارد. در 
این بررسی ها نقش اساسی و اصلی سیگنالینگ  Wntو به 
ویژه مسیر وابسته به B-cateninدر تشکیل و شکل گیری 
پستان اشاره شده، به طوریکه این مسیر سیگنالینگ چه در 
اپیتلیوم  بافت  در  تعیین سرنوشت سلولی  در  دوران جنینی 
پستان و چه در دوران بلوغ و پس از آن نقش دارند. نقش 
پستانی  بنیادی  های  سلول  در  بیشتر  مسیر  این  بین  اصلی 
است که پس از آن نیز در هنگام  فعال شدن نا به جا باعث 
در  زدایی  تمایز  و  نامیرایی  ترمیمی،  خود  خاصیت  ایجاد 
پستان شده و می تواند م به سرطان های پستان بیانجامد)3(.

نقش miRNAها به عنوان مارکر در تشخیص سرطان پستان
احتمالی  استفاده  رویکرد  با  هایی   پژوهش   
از miRNA های موجود در گردش خون، به عنوان مارکرهای 
پستان  سرطان  نخستین  های  گام  در  تشخیص  و  زیستی 
همچنین  و   Microarrayبر مبتنی  های  روش  از  استفاده  با 
Real time  کمی و با همسنجی  میزان بیان miRNA  های 

گوناگون، مشاهده شده  که نه تنها miRNA های دارای افزایش  
بیان در بین نمونه های کنترل و تومری تفاوت بیان داشتند، 
نیز  یافته  کاهش  بیان   دارای  miRNAهای  از  توان  می  بلکه 
و  سالم  افراد  از  پستان  سرطان  دارای  بیماران  تفریق  جهت 
کنترل استفاده کرد. سرانجام برای یافتن نقش احتمالی آنها در 
تومورزایی و ایجاد سرطان پستان، بررسی های بیو انفورماتیکی 
این miRNAها در مسیر های سیگنالینگ گوناگون انجام دادند  
تا ژن های هدف احتمالی را شناسایی کنند و به نقش آن در 
سرطان پستان پی ببرند. بیشتر یافته ها نشان دهنده درگیر بودن 
و نقش این miRNAها در مسیرهای سیگنالینگ و فرایندهای 
پایان   پیشروی سرطان است.  در  آغاز و  نیز  و  مهم سلولی 
امکان استفاده و توجه به miRNAهای موجود در گردش خون، 
به عنوان روشی غیر تهاجمی جهت شناسایی سرطان پستان در 

گام های نخست، مورد توجه قرار گرفت )4(.
miR-200  و miR-21 با سرطان پستان در ارتباط بوده  و 
در عود دوباره و پیشرفت و شکل گیری سرطان پستان نقش 
دارند )4(. برخی مانند miR-121  در بسیاری از سرطان های 
پستان دچار افزایش بیان می شوند و می تواند به عنوان مارکر 
تشخیصی و یا درمانی مورد استفاده قرار گیرد. زیرا که افزایش 
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