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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

ماهنامه ی  شماره ی  انتشار نخستین  22سال  از 
چندساله  این  در  گذشت.  آزمایشگاهی  تشخیص 
ماهنامه ی تشخیص آزمایشگاهی در سایه ی انگیزش 
همکاران و دلگرمی خوانندگان، همچنان راه خود را 
ادامه داده است. در این سال ها، چه بسا رهنمودهای 
از  شاید  و  بوده  کارساز  ماهنامه  این  تخصصی 
ناروایی های مدیریتی در زمینه ی برنامه ریزی های 

گوناگون پیشگیری کرده باشد. 
در این شماره به بهانه ی سالگرد ماهنامه، به ارزش 

و جایگاه مطبوعات و رسانه ها اشاره ای می شود.
از زمانی که رسانه ها فرنام ستون چهارم دموکراسی 
گزارشگری و  نهاد  یک  از  گرفته اند،  خود  بر 
خبررسانی، در بسیاری از زمینه های اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی، به یک نهادی کارا و سرنوشت سازتبدیل 
 شده اند. نشریه های تخصصی همانند نشریه ی ما، 
در زمینه ی کار خود می تواند روشنگر روایی و ناروایی 
راستای  در  و همچنین  کشور  بوده  روز  برنامه های 
خود،  تخصصی  ی  زمینه  در  راهبردی  های  برنامه 

می تواند کمک کننده باشد.
از  مشروطه  ادبیات  در  بار  نخستین  درکشورما، 
اما  است؛  شده  یاد  چهارم  رکن  عنوان  با  مطبوعات 
کارلیل  توماس  ی  گفته  به  جهان،  در  بار  نخستین 
)در سال1841(، گویا از ادموند برک بوده است که 
در سال1787 در پارلمان انگلستان، جایگاه رسانه ها 
و روزنامه نگاران را با عنوان رکن چهارم دموکراسی 
دیدبان  آنرا  و  داده  جای  دیگر  قوه  سه  کنار  در 

سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه دانسته است. 

فرانسه در  کبیر  انقالب  از  پیش  است  گفتنی 
میان فرانسویان، باز هم روزنامه نگاران و رسانه ها 
پایگاه  از  پس  شمارمی آمدند. یعنی  به  چهارم  رکن 
قرار  مردم  ی  توده  و  اشراف  روحانیان،  اجتماعی 
اجتماعی،  طبقه های  ازآن،  پس  می گرفتند. ولی 
پایگاه خود را از دست دادند و رسانه به کارا ترین 
پدیده ی اجتماعی و شکل دهنده اندیشه ی همگانی 

ارتقا یافت. 
و  مسووالن  کارکرد  بر  مردم  دیدبان  ها،  رسانه 
و  کارایی رسانه  تواِن  است.  جامعه  هر  مدیران 
پیشرفت و گسترش هر کشور،  در  آن  نقش آفرینی 
آزادی  پیرو سطح  و  دولتی  های  سیستم  به  وابسته 

موجود در جامعه است. 
دچار  دموکراسی،  چهارم  رکن  است،  سالی  چند 
گسترش و فرگشت کیفی و کمی شده است. فضای 
مجازی، رسانه های دیجیتال، روزنامه نگاری آنالین، 
خبرنگار شهروندی و ده ها همرسانی های اجتماعی 
دیگر، پدیده هایی هستند که چهره ی زندگی مردم 
های  سیستم  اگر  البته  اند.  کرده  دگرگون  بسیار  را 
حکومتی برپایه آزادی بیان باشد و رسانه ها بتوانند 
آنگاه  دهند،  انجام  درستی  به  را  خود  خویشکاری 
وگرنه  شوند  می  دموکراسی  ستون  فرنام  زیبنده ی 
به گفته ی نظریه پردازان میانه رو غربی، اهرم هایی 
می شوند در راستای حفظ منافع شرکت های بزرگ 
دیدبان  اینکه  جای  و به  ها  حکومت  و  بازرگانی 

مردم باشند، بیشتر نگهبانان حکومت اند. 

سرآغـاز

جایگاه رسانه ها در جامعه
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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مرکز  رییس  دودران،  سلیمانی  مسعود  دکتر  حکمی،  در 
کارآزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی 
و  خون  اداره  رییس  فخرزاده،  سعیده  دکتر  بهشتی،  شهید 

فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای 
کمیته ملی واکسن کووید 1۹ منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران، رییس محترم 
مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
جناب آقای دکتر مجید مختاری، عضو محترم هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی
اداره  محترم  رییس  زاده،  فخر  سعیده  دکتر  خانم  سرکار 

دارو و  غذا  سازمان  بیولوژیک  های  فرآورده  و  خون 
واکسن  ملی  کمیته  عضو  عنوان  به  ابالغ  این  موجب  به 
COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی 
امور  پیگیری  در  مذکور  کمیته  اعضای  دیگر  مشورت  و 

فرمائید. اقدام  کشور  داخل  در  واکسن  ساخت  به  مربوط 
دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت درمان و  آموزش پزشکی

با حکم وزیر بهداشت؛

اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

از سوی وزیر بهداشت ابالغ شد؛
 "راهنمای ساخت واکسن کووید ۱۹ ازتحقیق و توسعه تا ورود

 به بازار؛ الزامات رگوالتوری" جهت اجرا
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
در نامه ای به دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رییس سازمان 
غذا و دارو و دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری 
 1۹ کووید  واکسن  ساخت  "راهنمای  بهداشت،  وزارت 
رگوالتوری"  الزامات  بازار؛  به  ورود  تا  توسعه  و  ازتحقیق 

جهت اجرا را ابالغ شد. در این ابالغیه آمده است؛
جناب آقای دکتر شانه ساز، معاون محترم وزیر و رییس 

سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری
به پیوست راهنمای " ساخت واکسن کووید 1۹ ازتحقیق 
و توسعه تا ورود به بازار؛ الزامات رگوالتوری" جهت اجرا 

ابالغ می گردد.
گیری  همه  بحرانی  شرایط  در  است  امید 
شده  ایجاد  اقتصادی  تنگناهای  و  کرونا  بیماری 

جنایتکار،  آمریکای  ظالمانه  های  تحریم  علت   به 
با تکیه بر توانمندی های نخبگانی در شرکت های دانش بنیان 
بخشی  بین  هماهنگی  و  همدلی  و  کشور  داروئی  صنایع  و 
منشاء آثار مثبت برای مردم عزیز و نظام سالمت کشور باشیم.
دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

ایران یکی از مشارکت کنندگان در کارآزمایی بالینی همبستگی 
سازمان جهانی بهداشت برای یافتن درمان موثر کووید۱۹ است

رویدادها و گزارش ها

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در صفحه شخصی خود نوشت: کارآزمایی بالینی همبستگی 
)Solidatory( درپی یافتن درمانی موثر برای کووید-1۹ توسط 

 سازمان جهانی بهداشت راه اندازی شده و یکی از بزرگترین 
مطالعات درمان  بیماری کووید-1۹ در دنیاست که تقریباً 12۰۰۰ 
بیمار را در ۵۰۰ بیمارستان در بیش از ۳۰ کشور جهان ثبت نام 

کرده است و ایران در آن حضور چشمگیر و موثری دارد.
دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، افزود: در پیش نویس 
ارزیابی ۶ ماهه اول این مطالعه بر خالف برخی مطالعات دیگر 
در اروپا و آمریکا آمده است: به نظر می رسد  داروهای رمدسیویر، 
لوپیناویر، هیدروکسی کلروکین و اینترفرون تاثیری اندک روی 

مبتالیان به کووید 1۹ و کاهش میزان مرگ و میر آنها دارد.
24مهر،  در  نویس  پیش  این  انتشار  کرد:  خاطرنشان  وی 
واکنش شرکت آمریکایی گیلئاد سازنده داروی رمدسیویر را 
آمریکا  داروی  و  اندکی سازمان غذا  فاصله  با  داشت.  درپی 

را  دارو  این   ،)FDA(
مطالعات  براساس 
شده  ارائه  بالینی 
شرکت  سوی  از 
درمان  برای  سازنده، 
این  تایید کرد.   کرونا 

بهداشت  سازمان  کارشناسان  سوی  از  البته  زودهنگام  تایید 
است. شده  واقع  انتقاد  مورد   WHO جهانی 

گیلئاد  یادآور شد: شرکت  دارو  و  سخنگوی سازمان غذا 
بیانیه ای داده که این دارو در آمریکا تایید شده و برای استفاده 
یا  تایید  ۵۰کشور  از  بیش  در  کووید1۹  درمان  در  موقت 
 مجاز شده است. همزمان عده ای در ایران هم خیلی اتفاقی! 
با فرافکنی مطالعه ای که با مشارکت گسترده جمهوری اسالمی 
ایران الاقل تا این لحظه در اثر بخشی این دارو تشکیک کرده 

را زیر سوال می برند!

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد: با همکاری 
و  تهران  در کالنشهر  کرونا  مدیریت  عملیات  فرماندهی  ستاد 
بیماران  ردیابی  نقشه  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

می شود. تهیه  تهران  استان  کرونایی 
مدیریت  عملیات  فرمانده  زالی«  »علیرضا  دکتر  پیشنهاد  با 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران به »محمدجواد آذری جهرمی« 
از  بهره گیری  منظور  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ردیابی  و  نقشه  تهیه  در  وزارت  این  تکنولوژیک  ظرفیت های 

افزایش  نهاد  دو  این  بین  همکاری  تهران،  استان  در  بیماران 
می یابد.

از محورهای اصلی این همکاری می توان به تهیه نقشه های 
و  کنترل  منظور  به  تهران  شهر  در  بیماران  تجمع  و  تردد 
کرد  اشاره  شهر  نقاط  سایر  به  بیماری  گسترش  از  جلوگیری 
که اجرای این طرح می تواند نقش موثری در پیشگیری از این 

باشد.    داشته  کشور  در  اپیدمی 
تامین زیر ساخت های ارتباطی برای فعالیت های دورا پزشکی 
)تله مدیسین(  به منظور بهره مندی از عدالت پزشکی و دسترسی 
بیشتر همگان به خدمات تخصصی پزشکی از جمله جراحی ها 
و اقدامات تشخیصی از راه دور برای همه نقاط کشور یکی از 
موارد مهم این همکاری است که به زودی فاز اول آن در یکی از 

بیمارستان های شهر تهران اجرایی خواهد شد.
نمایشگاه  گرفته،  صورت  تفاهم های  شدن  اجرایی  با 
بر  سالمت  و  اطالعات  فناوری  حوزه  دو  هر  توانمندی های 
با حضور شرکت های  اشیا  اینترنت  یا   IOT و   ICT بسترهای 

می شود.  برگزار  نیز  صنعت  این  فعاالن  و  بنیان  دانش 

نقشه ردیابی بیماران کرونایی استان تهران تهیه می شود
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در وبینار تازه های استئوپروز که توسط 
با  و  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه 
مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، شبکه تحقیقات استئوپروز کشور و 
پنجشنبه  تاریخ  در  ایران  استئوپروز  انجمن 
باقر  دکتر  شد،  برگزار   1۳۹۹ آبان  یک 
بیماری  مدیریت  های  چالش  به  الریجانی 
های غیرواگیر و پوکی استخوان در دوران 

پرداخت. کووید1۹  شیوع 
دکتر باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر کشور، کووید 1۹ را چالش جدی سالمت 
خواند که بیش از یک میلیون نفررا در جهان و حدود ۳۰ هزار نفر 

را در ایران به کام مرگ کشانده است.
وی با بیان اینکه کووید-1۹ تنها یک پاندمی نیست، افزود: ما 
شاهد سندمی کووید-1۹ و بیماری های غیرواگیر هستیم که جوامع 
فقیر را به طور جدی تری تحت تأثیر قرار می دهد و رویکرد چند 

وجهی در مواجهه با این پدیده نیاز است.
وی افزودد: با توجه به نابرابری ای که در همه جوامع وجود 
دارد، کووید-1۹ بر گروه های مختلف اجتماعی تأثیرات متفاوتی 

خواهد داشت.
در  را  غیرواگیر  های  بیماری  به  مبتال  بیماران  الریجانی  دکتر 
کووید-1۹  از  ناشی  شدید  عواقب  برای  بیشتری  خطر  معرض 

کنند. دریافت  را  ای  ویژه  های  مراقبت  باید  که  خواند 
بحران  اینکه  بیان  با  متابویسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رییس 
اقتصادی ناشی از کووید-1۹ تنها با دارو یا واکسن حل نخواهد 
به  سندمی  یک  عنوان  به  کووید-1۹  با  مقابله  برای  گفت:  شد، 
چشم انداز وسیع تری در مقیاس ملی نیاز است که در بردارنده 
تمام جنبه ها از جمله آموزش، اشتغال، مسکن، غذا و محیط باشد.
های  بیماری  کنترل  برنامه  گنجاندن  افزود:  الریجانی  دکتر 
غیرواگیر در پاسخ ملی به کووید-1۹ در تقلیل شدت و  مرگ 
و میر ناشی از این بحران بهداشتی بسیار مهم است. شدت همه 
گیری و مرگ و میر باالی کووید-1۹ به دولت ها و مردم بستگی 
را  غیرواگیر  های  بیماری  مدیریت  باید  ها  دولت  همه  و  دارد 
بعنوان بخش مهمی از پاسخ ملی به کووید-1۹ در نظر بگیرند. 
وی با تشریح تأثیر همه گیری کووید-1۹ بر منابع و خدمات 
بیماری های غیرواگیر افزود: در یک مطالعه  اخیر که در مجله 

از   ٪7۵ است،   رسیده  چاپ  به  لنست 
کامل  اختالل  کننده  شرکت  کشورهای 
های  بیماری  مدیریت  خدمات  جزئی  یا 
همچنین  کردند.  گزارش  را  غیرواگیر 
بیست و هشت کشور )17٪(  اختصاص 
مدیریت  برای  مازاد  بودجه  تخصیص 
بیماری های غیرواگیر را در برنامه پاسخ 

اند. کرده  اعالم  کووید-1۹  ملی 
با توجه به ارتباط نزدیک بین چاقی و 
بیماری های غیرواگیر و شدت کووید-1۹، نیاز فوری به اقدامات 
هماهنگ در همه کشورها برای کاهش عوامل خطر چاقی برای 

اطمینان از سالمت و رفاه جمعیت جهانی وجود دارد.
های  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رییس  نایب   
این زمینه داشته  ایران در  به وضعیت  نگاهی  غیرواگیر همچنین 
و تصریح کرد: تعداد ویزیت های بیماران طی شیوع کووید-1۹ 
در مقایسه با سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است 
که بیشترین میزان این کاهش در مراقبت های مربوط به چاقی و 

کمترین آن  در ویزیت های فشار خون بوده است.
و  استخوان  پوکی  مدیریت  در خدمات  اختالل  همچنین  وی 
مدیریت شکستگی ناشی از آن در کشور را نگران کننده خواند و 
خاطر نشان کرد: در طول بیماری همه گیر کووید-1۹، شکستگی 
های ناشی از پوکی استخوان یک چالش واقعی برای تشخیص 
و مدیریت مناسب است و فاصله میان تشخیص و درمان پوکی 

استخوان در این دوران افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در شرایط همه گیری، بهتر است تصمیمات 
بالینی براساس استفاده گسترده از ابزارهای پیش بینی مانند ابزار 
FRAX گرفته شود، خاطر نشان کرد: در حوزه درمان نیز باورهای 
غلطی وجود دارد اما می توان گفت که درمان با دنوزوماب یک 

عامل خطر برای کووید-1۹ نیست.
دکتر الریجانی در پایان با این جمع بندی که گنجاندن برنامه 
کنترل بیماری های غیرواگیر در استراتژی ها و پاسخ های ملی 
بسیار  کووید1۹  میر  و  مرگ  و  شدت  بر  کووید1۹  به  نسبت 
تاثیرگذار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی دو سوم کشورهای جهان این اقدام را کرده اند و خدمات 
جز  را  دیابت  و  سرطان  قلبی-عروقی،  های  بیماری  درمانی 

اند. داده  قرار  کووید1۹  کنترل  های  برنامه 

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید کرد:

ضرورت اقدامات هماهنگ برای کاهش عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر برای تقلیل بار ناشی از کووید ۱۹
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موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران اعالم کرد: شواهد نشان می دهد تاکنون 
آزمایشی قطعی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا 

در افراد وجود ندارد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران به تازگی در گزارشی با طرح 
کشندگی  میزان  تشخیص  برای  آزمایشی  آیا  که  سوال  این 
عواملی  افزود:  دارد؟،  وجود  مبتال  افراد  در  کرونا  ویروس 
مانند سن، جنس، میزان دسترسی به مراقبت های ویژه مجهز 
و بیماری های زمینه ای )مانند دیابت، چاقی، سرطان، فشار 
خون، بیماری تنفسی مزمن، بیماری قلب و عروقی، سیگاری 
بودن( می تواند بر میزان کشندگی ویروس تاثیر گذار باشند 

و تا حدودی میزان کشندگی را قابل پیش بینی کند.
اثر  در  مبتال  فرد  که  این  احتمال  گزارش،  این  براساس 
کووید1۹ فوت کند، فقط به خود بیماری بستگی ندارد بلکه 
به معالجه ای که وی دریافت می کند و به توانایی خود بیمار 

در بهبود آن نیز بستگی دارد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران در این گزارش یادآور شد: در 
حالی که ویروس کرونا می تواند هر کسی را آلوده کند، با 

افزایش سن، کشندگی آن نیز بیشتر می شود.
در این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید 
زمینه  های  بیماری  از  دیگران  از  بیش  سالمندان  کرد 
ای رنج می برند و احتمال زیاد به همین دلیل، تعداد 
بیشتری از آنها فوت می کنند. به نظر می رسد که تعداد 
مرگ در مردان در صورت ابتال بیشتر از زنان است اما 

شواهد بیشتری در این خصوص مورد نیاز است.
این دانشگاه در گزارش خود خاطرنشان کرد: بیشتر 
یابند،  می  بهبود  کووید1۹  ویروس  به  مبتال  بیماران 
کشندگی  میزان  کنند.  می  فوت  هم  مهمی  نسبت  اما 
شد،  گزارش  درصد   1۵ ابتدا  در  کووید-1۹  ویروس 
اما این تخمین از یک گروه کوچک از بیماران بستری 

بود. شده  محاسبه 
بیشتر،  های  داده  ظهور  با  آن،  از  پس  گزارش  این  طبق 
اعالم  تا 11درصد  بین ۳.4 درصد  میزان کشندگی ویروس 
شد و بعداً به ۳ تا ۳.4 درصد رسید. این میزان ها با استفاده از 
داده های جمعیتی به دست آمده اند و مطالعه روی گروهی 
از افراد انجام شده است. حال سوال این است، آیا روش یا 
آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کووید-1۹ 

در فرد مبتال وجود دارد؟
کرد:  تاکید  گزارش  این  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تشخیص  برای  قطعی  آزمایش  موجود،  شواهد  به  توجه  با 
به ویروس کووید-1۹ وجود  مبتال  فرد  در  میزان کشندگی 
ندارد اما به دلیل اینکه عواملی مانند سن باالتر، بیماری های 
زمینه ای دیگر، کمبود میزان دسترسی به مراقبت های ویژه 
مجهز و داشتن شرایط پزشکی ویژه، میزان کشندگی بیماری 
را افزایش می دهد، می توان تخمینی غیر دقیق از افزایش 

خطر آن در بعضی از بیماران داشت.

آزمایش قعطی برای تشخیص میزان کشندگی کرونا وجود ندارد

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine     
                              Tashkhis_Magazine tashkhis magazine

www.tashkhis.com
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معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با بیان 
هزینه  تومان  میلیارد   27۰ از  بیش  گذشته  سال  در  اینکه 
انسولین مصرفی بیمه شدگان شده است گفت: حمایت قابل 
انسولین  انواع  بیمه ای  پوشش  و  دیابتی  بیماران  از  توجهی 

ایم.  داشته  دارویی کشور  دربازار 
مهدی رضایی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای 
موجود سازمان در سال گذشته، بیش از 27۰میلیارد تومان 
قرار  پوشش  تحت  را  بیمه شدگان  مصرفی  انسولین  هزینه 
های  درانسولین  تومان  میلیارد   2۶۰ حدود  که  است  داده 

است. بوده  قلمی 
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه سالمت بین 7۰ تا ۹۵ 
درصد از قیمت انسولین مصرفی را پوشش بیمه ای می دهد 
که عمدتًا پوشش ۹۵ درصدی دارند و تعداد محدودی بر 
اساس تفاهمنامه سازمان غذا و دارو پوشش 7۰ درصد دارند 
قیمت ویولن های انسولین در بازار حداقل 2۰ هزار تومان 
و حداکثر ۳۵ هزار تومان است که عمدتًا ۹۰ درصد مبلغ آن 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی به لحاظ 
اولویت بخشیدن به پوشش خدمات در سطح پیشگیری و 
کنترل بیماری های مزمن، حمایت قابل توجهی از بیماران 
دیابتی و پوشش بیمه ای انواع انسولین در بازار دارویی کشور 
کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  داشته، 
بیمه شدگان  پرونده  تمدید  انسولین،  دریافت  تسهیل  برای 
در سامانه تایید خدمات در راستای فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی بدون حضور بیمه شدگان 

انجام می شود.

کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
به  پاسخگویی  مرکز  راه اندازی  از 
سازمان  محل  در  کرونایی  بیماران 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  اورژانس 
با تماس با شماره  هموطنان گرامی 
11۵ )بدون نیاز به پیش شماره( می 
پاسخگویی  مرکز  انتخاب  با  توانند 
مورد  خدمت  یا  و  مشاوره  کرونا، 

کنند. درخواست  اورژانس  از  را  خود  نیاز 
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  کولیوند  حسین  پیر  دکتر 
راه اندازی این مرکز پاسخگویی در راستای عمل به فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت رسانی به ملت شهید پرور 
ذاتی  وظیفه  و  کرونا  منحوس  ویروس  درخصوص  ایران 

راستای   در  کشور  اورژانس  سازمان 
اعتالی  و  رسانی  در خدمت  سرعت 
بیماران  بهبود  و  پیشگیری  سطح 

است. کرونا  ویروس  درگیر 
کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
گرامی  هموطنان  کرد:  خاطرنشان 
با  کشور  اورژانس  نباشند  نگران 
نیروهای خود که این روزها در خط 
مقدم مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند تا آخرین لحظه و 
در کمترین زمان امداد رسان تمام هموطنان است و این مرکز 
امداد  و  سئواالت  پاسخگوی  وقت  اسرع  در  نیز  پاسخگویی 

است. هموطنان  به  تخصصی  رسانی 

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت بیان کرد:

حمایت قابل توجه از بیماران دیابتی و پوشش بیمه ای

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد:

 راه اندازی مرکز پاسخگویی به بیماران کرونایی 
در محل سازمان اورژانس کشور

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine     
                              Tashkhis_Magazine
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران مطرح کرد؛

  تشریح پرمصرف ترین و پرهزینه ترین خدمات آزمایشگاهی 
در شش ماهه اول سال جاری

بهداشت،  وزارت  درمان  معاون  بابایی  جان  دکتر 
درمان و آموزش پزشکی نحوه استفاده از روش درمانی 
دانشگاههای  به  را   1۹ کووید  بیماران  در  هموپرفیوژن 

کرد. ابالغ  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
است:  شده  تاکید  بخشنامه  این  در  وبدا،  گزارش  به 
استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید 
1۹، صرفا در مراکزی ارائه شود که بعنوان طرح پژوهشی 
مقایسه ای با گزارش ماهانه مرگ ومیر و اثر بخشی با 
تایید پروپوزال توسط معاونت پژوهشی آن دانشگاه و با 

تایید معاونت درمان وزارت بهداشت  باشد.
در ادامه این بخشنامه تاکید شده است: انجام این اقدام 

بر اساس تایید فوق تخصص کلیه و متخصص عفونی وفوق 
مراقبت های ویژه )هر سه  یا فوق تخصص  تخصص ریه 

نفر(باشد و توصیه می شود در خارج از ضوابط فوق این 
اقدام درمانی صورت نپذیرد.

از سوی معاون درمان وزارت بهداشت؛

بخشنامه استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران 
کووید ۱۹ به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

خدمات  پرمصرف تربن  به  ناصحی  مهدی  محمد  دکتر   
و  کرد  اشاره  جاری  سال  اول  ماهه  شش  در  آزمایشگاهی 
کراتینین،  گلوکز،  کمی  اندازه گیری   ،CBC آزمایش  افزود:  
از  اوره، تری گلیسیرید، کلسترول، TSH و آزمایش کامل ادرار 

هستند. آزمایشگاهی  خدمات  پرمصرف ترین 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: اندازه گیری کمی 
TSH ، آزمایش CBC ، اندازه گیری کمی ویتامین D، انداره گیری 
 )HbA1c( کمی فریتین، اندازه گیری کمی هموگلوبین گلیکوزیله
 ،T4 در خون، اندازه گیری کمی تری گلیسیرید ، اندازه گیری کمی
اندازه گیری کمی کراتینین و اندازه گیری کمی PSA  پرهزینه ترین 

خدمات آزمایشگاهی را شامل می شوند.
به نظر می رسد می توان به جای برخی  اینکه  به  با اشاره  وی 
آزمایش ها که کمتر مورد نیاز مردم است، آزمایش های غربالگری 
را  کند  پیشگیری  افراد  در  ژنتیکی  بیماری  ایجاد  از  می تواند  که 
جایگزین کرد، افزود: در واقع باید رویکرد سازمان های بیمه گر 
به سمت پیشگیری برود تا بتوان از بروز بیماری ها جلوگیری کرد.
دکتر ناصحی گفت: تعریف و تدوین راهنماهای بالینی از سوی 
وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از هزینه های غیرضروری بوده 

است. البته هنوز این موارد در بخش آزمایشگاه ها به صورت صد 
در صد پیاده سازی نشده است. راهنماهای بالینی منجر به کاهش 
خدمات نمی شود، بلکه خدمات را منطقی می کند. یعنی با اجرای 

راهنماهای بالینی، سالمت بیمار به خطر نمی افتد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران افزود: وضعیت بودجه ای 
پوشش های  نمی توانیم  که  است  شکلی  به  سالمت  بیمه  سازمان 
جدیدی ایجاد کنیم و از لحاظ قانونی باید منابع هر پوشش جدید را 
در نظر بگیریم، اما اگر غربالگری ها راه اندازی شود، در زمینه برخی 

بیماری ها با کاهش هزینه مواجه می شویم.
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گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  سالمت  بیمه  کمیته  عضو 
روزه  یک  می توانند  بیمه   دفترچه  فاقد  کرونایی  بیماران 
صاحب دفترچه سالمت شده و از خدمات آن استفاده کنند.
پرداختی  هزینه های  نحوه  به  اشاره  با  اعرابی  رضا  علی 
بیماران کرونایی اظهار داشت: ۹۰ درصد هزینه های بستری 
بیماران کرونایی و 7۰ درصد هزینه های سرپایی در بخش 

بیمه سالمت است. دولتی در تعهد سازمان 
عضو کمیته بیمه سالمت تاکید کرد: هزینه درمان هر بیمار 
کرونایی بر اساس محاسبه کشوری بیش از 4۰ میلیون ریال است.
منظور  به  فاصله گذاری  اهمیت رعایت  به  اشاره  با  وی  
کشور  در  بیماری  این  پیش  از  بیش  شیوع  از  پیشگیری 
وضعیت  وجه  هیچ  به  نباید  است  مسلم  آنچه  شد:  یادآور 
عادی محسوب شده و از رعایت پروتکل های بهداشتی و 

شود. غفلت  اجتماعی  فاصله گذاری 

به  ابتال  که  فصل  دراین  بی تردید  کرد:  تاکید  اعرابی  
آنفوالنزا هم وجود خواهد داشت، با افزایش موارد بیماری 
دقیق  اجرای  با  است  الزم  بنابراین   ، شد  خواهیم  مواجه 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
ابتال به این بیماریها درامان باشیم و کمک کنیم چرخه انتقال 

شود. قطع  جامعه  در  بیماری 

دکتر علیرضا زالی به عنوان رییس کمیته تخصصی علوم 
بالینی و سالمت بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم 

پزشکی رازی منصوب شد.
انتصاب دکتر زالی از  سوی دکتر رضا ملک زاده معاون 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 

شد. انجام  پزشکی 

بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 
شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم 

پزشکی است.
و  محققان جوان  محققان،  بین  از  اول،  دسته  برگزیدگان 
حقوقی  وبرگزیدگان  برتر  پژوهشهای  صاحبان  و  دانشجو 
از میان موسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز 
علوم  نشریات  بالینی،  تحقیقات  توسعه  دفاتر  تحقیقاتی، 
رشد  مراکز  و  دانشجویی  تحقیقات  های  کمیته  پزشکی، 
پژوهش  حامی  غیردولتی  موسسات  همچنین  و  فناوری 

شوند. می  معرفی 
پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سالمت، 
و  اختراعات  ابداعات،  کمیته  و  پزشکی  پایه  علوم  کمیته 

فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند.
علوم  تحقیقاتی  جشنواره  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم 

شود. می  برگزار  جاری  سال  ماه  دی  در  رازی  پزشکی 

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت:

بیماران کرونایی یک روزه دفترچه بیمه سالمت می گیرند

زالی رییس کمیته علوم بالینی و سالمت جشنواره رازی شد

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها



 مهر 99 10
 شماره 177

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

محققان ادعا می کنند سگ های بویاب افراد آلوده به کرونا 
تشخیص  بیماری  این  تخصصی  آزمایش های  از  بهتر  را 

می دهند.
متوجه  که  کردند  اعالم  آن  از  پس  را  ادعا  این  محققان 
شدند سگ های بویابی که در فرودگاه هلسینکی در فنالند 
نتیجه  که  را  کرونا  به  آلوده  مسافران   بودند،  شده  مستقر 
آزمایش پی.سی.آر آنها منفی بود، به درستی تشخیص دادند. 
بویاب  سگ  سه  به  آزمایش  این  در  فنالندی  محققان 
فرودگاه  در  را  کرونا  به  آلوده  مسافران  تا  دادند  آموزش 
هلسینکی متوقف سازند. آموزش این سگ  ها به این شکل 
است که ماسک بیماران مبتال به بیماری کووید-1۹ برای بو 
کشیدن به آنها داده می شود تا مشخص شود، آیا این بیماری 

باشند. به تشخیص آن  قادر  بوی خاصی دارد که سگ ها 
و  کردند  متوقف  را  مسافران  از  تعدادی  ها  سگ  این 
تحلیل  )تجزیه و  پی.سی.آر  آزمایش  را تحت  آنها  محققان 
نمونه های گرفته شده از مخاط( قرار دادند. نتایج آزمایش 
پی.سی.آر تمامی این افراد منفی شد، اما یک چند روز بعد 
تمامی مسافرانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها ظاهرا منفی 
شده بود، با محققان تماس گرفتند و اظهار داشتند که عالیم 

ابتال به کووید-1۹ در آنها نمایان شده است.
سال هاست از سگ ها در آزمایش ها استفاده می شود؛ 
افراد  در  تغییراتی  شناسایی  به  قادر  آنها  بویایی  زیرا حس 
است که می تواند نشان دهنده بیماری باشد، به عنوان مثال 

تغییر در متابولیسم که می تواند ناشی از سرطان باشد.
اگرچه از سگ ها نمی توان به عنوان یک روش مستقل 
تواند  می  اما  کرد،  استفاده  کرونا  ویروس  غربالگری  برای 

برای انتخاب افرادی که باید تحت آزمایش قرار گیرند، مفید 
مورد  در  فردی  به  منحصر  شناخت  توانند  می  آنها  باشد. 

دهند. ارایه  به محققان  بیماری  اولیه  تشخیص عالیم 
محققان »دانشکده بهداشت و طب گرمسیری « انگلیس نیز 
اوایل سال جاری میالدی سگ های بویاب را مورد آزمایش 
تشخیص  برای  توان  می  آنها  از  آیا  دریابند  تا  دادند  قرار 
ویروس استفاده کرد یا خیر.  نتایج این آزمایش که ۵۰۰ هزار 
پوند هزینه داشت، ماه اکتبر به »مت هانکوک« وزیر بهداشت 
انگلیس گزارش شد، اما مشخص نیست که آیا این نتایج می 
تواند رسما به استفاده از این سگ ها در تشخیص ویروس 

منجر شود یا خیر.
محققان میزان موفقیت سه سگی را که در مطالعه فنالند 
 1۰۰ حدود  کرونا  ویروس  تشخیص  در  بود  شده  استفاده 
درصد اعالم کردند. این سگ ها موفق به شناسایی افرادی 
در  اما  بود،  منفی  آنها  پی.سی.آر  آزمایش  نتیجه  که  شدند 

مثبت شد. آنها  آزمایش  این  نتیجه  مدت یک هفته 

 آیا سگ های کرونایاب بهتر از آزمایش های تخصصی
 بیماران را شناسایی می کنند؟

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به 
 mRNA نظر می رسد سازمان بهداشت جهانی هم برای واکسن
)واکسن  چین  سینوواک  واکسن  هم  و  فایزر  آمریکایی  شرکت 
ویروس ضعیف شده( مجوز الزم را صادر می کند. این شرکت ها 
مدارک الزم را به این سازمان ارسال کردند و منتظر پاسخ هستند.

بخشی  ایمنی  به  اشاره  با  هاشمیان،  سیدمحمدرضا  دکتر 
این  دهد  می  نشان  ها  داده  گفت:  آمریکایی،  واکسن  چشمگیر 
واکسن در مقابل ویروس کووید-1۹، پوشش بیش از ۹۰ درصدی 

کند. می  ایجاد 
این متخصص بیهوشی در خصوص واکسن تولید شده شرکت 

واکسن های آمریکایی و چینی کرونا در انتظار مجوز سازمان جهانی بهداشت
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پیشرفت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
مطالعات در زمینه ساخت واکسن کرونا را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: واکسن کرونا شرکت های ایرانی در حال پشت 
سرگذاشتن مطالعات حیوانی است و به زودی وارد مرحله 

می شود. انسانی  مطالعات 
 دکتر سعید نمکی در نشست ستاد مدیریت کرونا کرمانشاه 
که بتازگی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: 
اگرچه ویروس کرونا بسیار پیچیده است اما در زمینه ساخت 
به  تشخیصی  های  روش  و  شیمیایی  و  گیاهی  داروهای 

پیشرفت های قابل مالحظه ای دست پیدا کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه اخبار مربوط به ساخت واکسن کرونا 
 12 اکنون  افزود:  کرد،  خواهیم  اعالم  دقیق  و  احتیاط  با  را 
شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه ساخت واکسن کرونا فعال 

شده اند و ما جزو کشورهای پیشتاز در این زمینه هستیم.
داد:  توضیح  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به  مجموعه  چهار  بنیان،  دانش  های  شرکت  این  میان  از 
اتمام  اند و در حال  پیدا کرده  پیشرفت های خوبی دست 

هستند. حیوانی  مطالعات  مرحله 
به گفته دکترنمکی، این چهار مجموعه به زودی وارد مرحله 

سوم ساخت واکسن یعنی مطالعات انسانی خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه آماده پیش خرید واکسن کرونا از این 
شرکت ها هستیم، گفت: در ماه های آینده خبرهای خوش تری 

در زمینه ساخت واکسن کرونا به مردم خواهیم داد.
وزیر بهداشت با اشاره به پیچیدگی های ویروس کرونا، گفت: 
این ویروس به اندازه ای پیشرفته است که هیچ کس نمی تواند 

ادعا کند دارویی برای درمان تمام عیار آن پیدا کرده است.
نمکی با اشاره به اینکه کرونا آسیب های بسیاری به نظام 
سالمت جهان تحمیل کرد، افزود: برآورد مرگ در اروپا و 
بسیاری کشورها در ماه های آینده روزانه هزار نفر است که 

البته برای ایران نیز برآوردهای عجیبی وجود دارد.
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وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا بزودی وارد مرحله مطالعات انسانی می شود

داروسازی آمریکایی، عنوان کرد: براساس داده ها، واکسن تولید 
آلمان،  تک  بیون  شرکت  همکاری  با  فایزر  شرکت  توسط  شده 

ایمنی بخشی بیش از ۹۰درصد نشان داده است.
وی ادامه داد: فایزر، یک شرکت معتبر دارویی است که تولیدات 
است و  پزشکان در سراسر جهان  و  داروسازان  اعتماد  مورد  آن 

نوآوری های خاص خود را دارد.
کرد،  زده  را شگفت  دنیا  خبر  این  اینکه  به  اشاره  با  هاشمیان 
گفت: سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده بود، با توجه به شرایط 
همه گیری، واکسن با پوشش ۵۰ درصدی ایمنی بخشی نیز مورد 
قبول است، اما خبر کشف واکسن این شرکت با پوشش بیش از 

۹۰درصدی، خبری مسرت بخشی است.
به  دنیا  مردم  دسترسی  به  نسبت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
 این واکسن در ماه های آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: حدود 

۳۰ هزار نفر، جمعیت مورد آزمایش این شرکت بودند که واکسینه 
شدند و این نتایج از این تعداد جمعیت موجه است.

شرکت  و  دارویی  غول  یک  عنوان  به  آمریکا  فایزر  شرکت 
آلمانی بیوتک در بیانیه ای اعالم کردند که واکسن تولیدی آن ها با 
عنوان BNT162b2  در ۹۰درصد موارد در جلوگیری از عفونت 

است. بوده  موفقیت آمیز  کووید-1۹ 
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مهندس نیلوفر حسن

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت:

 تعداد آزمایش کرونا به ۱۰۰ هزار تست
 در روز می رسد

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

از افزایش تعداد تست های روزانه تشخیص 
کرونا به ۱۰۰ هزار تست با واردات کیت های 

تشخیص سریع خبر داد.
سیامک سمیعی به تازگی درگفتگوی 
 خبری خود افزود: اکنون روزانه حدود 

۲۵ هزار تست تشخیص مولکولی کرونا 
)پی سی آر( در مراکز دولتی انجام می شود 
و البته برخی روزها که با شدت بیشتر موج 
بیماری مواجه شده ایم، تعداد این تست ها 
به ۴۰ هزار تست در روز هم رسیده است.

ظرفیت  این  افزایش  داد:  ادامه  وی 
تست روزانه در برخی روزها باعث فشار 
کاری بیشتر به کارکنان آزمایشگاه ها و 
که  شده  ها  تست  جوابدهی  در  تاخیر 
در تالشیم با سازماندهی مناسب تر این 
مشکل را هم رفع کنیم و با افزایش تعداد 
بیشتر  تشخیص  و  روزانه  های  تست 
انتقال ویروس  مبتالیان، به قطع زنجیره 

کرونا کمک کنیم.
سمیعی گفت: برای قطع زنجیره انتقال 
ویروس، تشخیص به موقع افراد مبتال و 
ناقل و ردیابی آنها و جلوگیری از تماس 

آنها با افراد دیگر بسیار مهم است.
تشخیص  برای  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
از  کشور  در  کووید1۹  به  مبتال  افراد 
تست های مولکولی »پی سی آر« استفاده 
می کردیم اما با توجه به اینکه به افزایش 
نیاز  تشخیصی  های  تست  این  تعداد 

افزایش  برای  اساسی  راهبرد  دو  داریم، 
تعداد تست ها در پیش گرفته شده و برای 
های  آزمایشگاه  تعداد  افزایش  کار  این 
تشخیص مولکولی کرونا از طریق تجهیز 
بیشتر آزمایشگاه ها و افزایش شیفت کاری 

کارکنان آزمایشگاه ها اتفاق می افتد.
افزایش شیفت  راهبرد  افزود:  سمیعی 
زودی  به  ها  آزمایشگاه  کارکنان  کاری 
مدت  بلند  برای  البته  شود،  می  اجرا 
افزایش  راهبرد  اما  نیست  مناسب 
تشخیص  های  آزمایشگاه  تجهیزات 
زیرا  است  تر  مشکل  کرونا  مولکولی 
واردات  و  هستیم  تحریم  شرایط  در 
دستگاه های آزمایشگاهی مورد نیاز برای 
کیت های »پی سی آر« و افزایش ظرفیت 
ناوگان آزمایشگاهی کشور در این زمینه 

با مشکل مواجه است.
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  کل  مدیر 
وزارت بهداشت ادامه داد: تالش وزارت 
آینده  ماه  یک  تا  که  است  این  بهداشت 
یا  کرونا  مولکولی  تست  انجام  ظرفیت 
با همکاری  همان تست »پی سی آر« را 
هزار   ۵۰ حدود  به  خصوصی  بخش 
تست در روز برسانیم و به همین علت 
و  خصوصی  های  آزمایشگاه  ساماندهی 
افزایش نظارت بر آنها در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی گفت: البته این طور نخواهد بود 
انجام  برای  بتواند  آزمایشگاهی  هر  که 
تست »پی سی آر« کرونا وارد عمل شود 

مورد  که  ها  آزمایشگاه  از  تعدادی  بلکه 
و  بگیرند  قرار  بهداشت  وزارت  تایید 
مجوز داشته باشند می توانند در این زمینه 
فعالیت کنند. این آزمایشگاه ها به شبکه 
متصل  بهداشت  وزارت  آزمایشگاهی 
های  آزمایش  همه  نتیجه  و  شوند  می 
آنها به در سامانه وزارت بهداشت ثبت 

می شود.

۵۰ هزار تست سریع کرونا در روز
مهم  بسیار  راهبر  افزود:  سمیعی 
دیگری که به سمت اجرای آن می رویم 
استفاده از تست های تشخیص آنتی ژن 
ویروس یا همان تست های سریع است. 
تا  دو  رئیس جمهوری حدود  دستور  با 
کرونا  سریع  تشخیص  کیت  میلیون  سه 
به  و  شده  داده  سفارش  جنوبی  کره  از 
دو  احتماال  که  کیت  این  ورود  محض 
هفته آینده خواهد بود و حداکثر تا یک 
ماه آینده استفاده از کیت های تشخیص 
سریع نیز برای افزایش غربالگری کرونا 

در کشور به کار گرفته می شود.
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  کل  مدیر 
به هیچ وجه  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت 
سریع  تشخیص  های  کیت  نیست  قرار 
این  شود،  توزیع  ها  داروخانه  در  کرونا 
ندارند  داروخانه  به  ربطی  هیچ  ها  کیت 
و در شبکه بهداشتی در مراکز 1۶ ساعته 
برای  افراد ماهر  وزارت بهداشت توسط 
تشخیص ابتال به کووید 1۹ مورد استفاده 
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برنامه مهندس نیلوفر حسن هیچ  اکنون  و  گیرد  می  قرار 
ای برای توزیع این کیت ها در هیچ 
جای دیگری نداریم و هیچ جای دنیا 
این تست ها را در داروخانه توزیع 

نمی کنند.
با  گیری  نمونه  گفت:  وی 
کیت های تشخیص سریع کرونا به 
نمونه  مانند  درست  ژن  آنتی  روش 
گیری تست مولکولی »پی سی آر« از 
انتهای بینی انجام می شود و بین 1۵ 
تا ۳۰ دقیقه طول می کشد تا نتیجه 

تست مشخص شود.
افراد  انتخاب  افزود:  سمیعی 
مناسب برای انجام تست کرونا بسیار 
مهم است و حتما باید از بین افراد 
عالمت دار انتخاب شوند زیرا میزان 

افرادی که  در  ها  این تست  کاذب  منفی 
عالمت ندارند بسیار باالست.

وی ادامه داد: برای واردات کیت های 
وارد  هایی  کیت  فقط  سریع  تشخیص 
تاییدیه  و  مجوز  که  شود  می  کشور 
دارند.  را  جهانی  بهداشت  سازمان 
نمونه های تولید داخل آن نیز وجود دارد 
که آنها را بررسی کرده ایم. برخی از این 
کیت های داخلی نتایج خوبی داشته اند. 
سریع  تشخیص  های  کیت  صورتی  در 
آن  نتایج  درصد  که 8۰  است  قبول  قابل 
مولکولی  تشخیص  های  کیت  نتایج   با 

»پی سی آر« منطبق باشد.
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  کل  مدیر 
مورد  در  هم  گفت:  بهداشت  وزارت 
وارداتی  سریع  تشخیص  های  کیت 
شده  تایید  های  نمونه  برخی  هم  و 
»پی  تست  با  انطباق  درصد   8۰ داخلی، 
تولید  البته  است؛  داشته  وجود  آر«  سی 
داخلی این کیت ها با توجه به مشکالت 

واردات مواد اولیه زمان بر است.

منفی کاذب در ۴۰درصد تست ها
های  تست  هم  داد:  ادامه  سمیعی 
»پی سی آر« و هم تست های تشخیص 

زمان  دارند.  کاذب  منفی  سریع، 
مهم  بسیار  تست  نتیجه  در  گیری  نمونه 
به  ویروس  ورود  روز  همان  اگر  است 
بدن تست گرفته شود، میزان منفی کاذب 
1۰۰درصد است و به تدریج که ویروس 
و  خطا  میزان  شود،  می  تکثیر  بدن  در 
از  بعد  و  شود  می  کمتر  کاذب  منفی 
 چهار تا پنج روز که عالیم بیماری بیشتر 
به  تست  کاذب  منفی  میزان  شود،  می 
حدود ۳۰ تا 4۰ درصد می رسد. افرادی 
باید برای تست انتخاب شوند که حداقل 
آنها  عالیم  شروع  از  روز  پنج  یا  چهار 

گذشته باشد.
فعال  سریع  های  تست  گفت:  وی 
فقط در مراکز 1۶ ساعته شبکه بهداشتی 
گسترش  توجه  با  و  شود  می  استفاده 
بیماری در کشور در زمان حاضر به این 
تست ها خیلی نیاز داریم و امیدواریم هر 
چه زودتر این تست ها وارد کشور شود.
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  مدیرکل 
از  بیش  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت 
مرکز سرپایی 1۶ ساعته در کشور  هزار 
وجود دارد که همه آنها می توانند تست 
روش دو  هر  از  را  کرونا   تشخیص 
انجام  سریع  تشخیص  و  آر«  سی  »پی 
که  است  این  برنامه  بنابراین  دهند، 

ظرفیت  آینده  ماه  یک  حداکثر  تا 
همکاری  با  را  مولکولی  های  تست 
بخش خصوصی به ۵۰ هزار تست در 
تست  هزار   ۵۰ و حدود  برسانیم  روز 
سریع هم انجام دهیم و ظرفیت تست 
روزانه کرونا را به 1۰۰ هزار تست در 

روز برسد.
سمیعی گفت: رسیدن به این مرحله 
کشور  در  کرونا  مبتالیان  تشخیص  از 
های  کیت  سریعتر  چه  هر  ورود  به 
ورود  همچنین  و  سریع  تشخیص 
آزمایشگاهی  تجهیزات  و  ها  دستگاه 
تشخیص  های  کیت   خواندن 
»پی سی آر« بستگی دارد که امیدواریم 

هر چه زودتر انجام شود.
وی افزود: کیت های سع، حدود 8۰ 
درصد با تست های »پی سی آر« انطباق 
دارند و از نظر دقت تشخیص یک مقدار 
عقب تر هستند اما چون نیاز به تجهیزات 
آزمایشگاهی ندارند و سریع نتیجه آنها در 
همان مراکز 1۶ ساعته مشخص می شود، 

برتری عملیاتی دارند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت 
بهداشت درباره انجام تست تشخیص کرونا 
در بخش خصوصی گفت: هر هفته تقریبا 
شود،  می  تایید  خصوصی  آزمایشگاه  دو 
های  آزمایشگاه  به  و  گیرند  می  مجوز 
تشخیص کرونا در بخش خصوصی اضافه 
می شود. این آزمایشگاه ها به سامانه پرونده 
بهداشت  وزارت  یک  سطح  الکترونیک 
آزمایش  نتایج  باید  روزانه  و  شده  متصل 
افراد را در این سامانه ثبت کنند تا وزارت 

بهداشت از آمار آنها مطلع شود.
وی افزود: تاکنون نتایج آزمایشگاه های 
وزارت  به  خصوصی  بخش  در  کرونا 
بهداشت اعالم نمی شد اما در هفته های 
آینده آمار آنها در اختیار وزارت بهداشت 
این  بر  نظارت  البته  و  گیرد  می  قرار 

آزمایشگاه نیز بیشتر می شود.
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نیز  آریا  تجهیز  ژن  شرکت  مدیرعامل  بهمنی،  کتایون 
واردات  ازقبیل   با مشکالتی  ما  یادآورشد:  دراین جلسه 
با ارز آزاد و کاهش میزان فروش روبرو هستیم. همچنین 
بانک های عامل، اطالع رسانی دقیق و شفافی در ارتباط با 

کارگزارها ندارند.
یکی  آنالیز،  سپهر  شرکت  مدیرعامل  بهشتی،  مهندس 
دیگر از حاضران این جلسه نیزعدم تخصیص ارز دولتی 
و  واردکننده  شرکت های  روی  پیش  مشکل  مهمترین  را 

تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی دانست.
ارجاعات به بخش های مختلف و عدم پذیرش مستندات 
با وجود پذیرش قوانین باالدستی، از مشکالت مطرح شده 

شهریار توکلی، مدیرعامل شرکت پرهام پژوهش بود.
علی غالمی مدیر عامل شرکت مهرشاد طب نیز از لغو 
آزمون مسئول فنی خود به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی 
با لیست اداره کل تجهیزات پزشکی، گالیه مند بود. وی 
در ادامه افزود: یکی از مسایلی که مشاهده شده است ثبت 
دو نمایندگی برای یک برند خارجی است که باید به آن 

حتما رسیدگی شود.
در  نیز  پالسما  گروه  عامل  مدیر  زاده،  طالب  محمود 
این گردهمایی گفت: نبود ارز تا مدتی برای کمپانی های 
از آن برخی شرکت ها  بعد  قابل توجیه است و  خارجی 
بدون ثبت نمایندگی، جنس وارد کشور کرده و به فروش 
مدیرعامل  گران،  دوات  مهندس  ادامه  در  رسانند.  می 
شرکت پارسا فن آزما خاطرنشان کرد: بیش از 8 ماه است 

که نتوانسته اند ارز دولتی دریافت کنند.
مایاطب  شرکت  عامل  مدیر  خواه،  فرزانه  محمد 
ثبت  بودن  زمانبر  و  سایرشرکتها  مشابه  مشکالت  نیز 
در  و  یادآورشد  را  فرایندها  این  بودن  بر  هزینه  و  کاال 
صادرکنندگان  اتحادیه  نماینده  مرآتی،  محمودرضا  ادامه، 

در نشست هم اندیشی شرکت های فعال تجهیزات آزمایشگاهی 
)تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده( که در شهریورماه امسال با 

مدیریت کمیته انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 
برگزار شد، نمایندگان و مدیرعامالن این شرکت ها به بیان مشکالت 

و پیشنهادات خود پرداختند و مدتی بعد صورتجلسه  و بیانیه ای در 
۱7مهرماه نیز تنظیم شد.

 در ادامه  آنچه در این جلسه گذشت را با هم می خوانیم. 

پای درد دل مدیران شرکت های آزمایشگاهی نشستیم
مهندس فرامرز ملک آسا، مدیرعامل شرکت آریا فرد آزما، 
مشکالت نبود امکان برقراری ارتباط با مسئوالن و کارشناسان 
و  عامل  بانک های  سازی  شفاف  عدم  تجهیزات،  کل  اداره 
با کارگزارها، عدم تخصیص  ارتباط  اطالع رسانی دقیق در 
ارز دولتی، عدم شفاف سازی پروسه ترخیص کاالی گمرکی 
و زمان بر بودن این فرایند و عدم بازسازی زیرساخت ها با 
توجه به ایجاد یکپارچگی را عنوان کرد.  ملک آسا در ادامه 
بانک مرکزی  از مسئوالن  با حضور یکی  بهتر است  افزود: 
ترتیب  موجود، جلسه ای  مطرح سازی مشکالت  منظور  به 

داده شود.

پنـــل ماهرویدادها و گزارش ها

مهندس نیلوفر حسن

در نشست هم اندیشی شرکت های فعال تجهیزات آزمایشگاهی مطرح شد: 

خبرهای خوِش حل مشکالت ارزی تأمین کنندگان 
تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی
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ارائه  گفت:  و  کرد  نارضایتی  ابراز  کاالها،  از  بسیاری 
تمامی  امضای  با  تشکل ها  و  انجمن ها  توسط  بیانیه ای 
شرکت ها و ارجاع آن به تمامی مراجع تصمیم گیرنده و 

دارای نقش در این حوزه الزامی است.
اعتباری  بی  آن  دنبال  به  که  دولتی  ارز  »تخصیص 
نهایتا  شرکت ها، ارسال کاالها به شکل ناقص و مازاد و 
کاهش فروش را سبب می شود« نیز از زبان آقای وحید 

رزاقی، مدیرمالی شرکت پیشروتشخیص بیان شد.
دوره ای  صورت  به  اندیشی  هم  نشست های  برگزاری 
و تنظیم یک بیانیه و ارسال آن برای شرکت ها، همچنین 
راهگشایی  و  رفع  منظور  به  مزینانی  مهندس  از  دعوت 
مشکل تخصیص ارز، پیشنهاد مریم ایران نژاد، مدیرعامل 

شرکت پاد گستر آزما در این جلسه بود. 
امین  ظهیرگستر  شرکت  مدیرعامل  اسدی،  ابراهیم 
را  ها  شرکت  برسرراه  موجود  چالش های  درخصوص 
مشکل عدم امکان انتصاب مدیرعامل به سمت مسئول فنی 
برای شرکت خود و دیگر شرکت ها را مطرح کرد و افزود: 
قانون جدید اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر سطح بندی 
محصوالتی که NBI 2 تا 8 درجه دارند، باعث شده است 
که با توجه به ثبت قبلی، امکان بارگزاری فاکتورها و معرفی 
 IVD آن بعنوان نماینده خود وجود نداشته باشد. وی نبود
و برچسب اصالت برای یکسری محصوالت را از دیگر 

مشکالت حوزه علوم ازمایشگاهی مطرح کرد. 

متاسفانه  گفت:  کشور  پزشکی  تجهیزات 
بی پایه  قوانین  تدوین  بهداشت در  وزارت 
مباحث  برای  است.  کرده  ایجاد  مشکالتی 
ایران هنوز تعریف مشخص  تولید ساخت 
دستورالعمل  و  است  نشده  بیان  درستی  و 

مشخصی نیز وجود ندارد. 
سازمان های  دخالت  به  اشاره  با  وی 
علت  به  رقابت  زدن  برهم  و  دولتی 
ما  گفت:   رابطه ای  و  سیاسی  نفوذهای 
نگران سلیقه ای عمل کردن در روال صدور 
کارشناس ها  دوره ای  تعویض  مجوزها، 
با  کارشناس  هر  نظارت  و  قوانین  تغییر  و 
نیز  آن ها  علت  و  هستیم  پیشین  کارشناس 
مشخص نیست. مراتی در ادامه گفت: تمام 

شرکت ها مشکالت ارز دولتی را عنوان کردند ولی مشکالت 
مربوط به مناقصات و خریدهای تجمیعی از جمله فاش شدن 
قیمت مناقصه و تبانی هایی که صورت می گیرد و همچنین 
باید  نیز  را  مدارک  و  اسناد  بارگزاری  به  مربوط  مشکالت 
جدی گرفت. نماینده اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی 
 IRC کشور همچنین درخصوص مشکالت مربوط به دریافت
تصریح کرد: »دریافت IRC برای قطعه چه موضوعیتی دارد؟«.

مهندس وحید اسکویی، مدیرعامل کیمیا ژن پژوه پارس 
تجهیزات  تمامی  گفت:  جلسه  این  حاضران  دیگر  از 
اداره کل تجهیزات  آزمایشگاهی جنرال در زمان مدیرسابق 
پزشکی کشور، ازسیستم تایید و کنترل کیفی خارج شدند.
نظارت  هیچ  بدون  تهران  حومه  در  انکوباتور  نمونه  برای 
فنی و کنترل کیفی، ساخته شده است. وی همچنین افزود: 
این اتفاق به منزله تشویق شرکت های تولیدکننده تجهیزات 

آزمایشگاهی به جهت دور زدن قوانین قلمداد می شود. 
 وی در ادامه به ثبت دو نمایندگی برای یک برند تاکید 
کرد و گفت: برای حل این مشکالت، پیشنهاد می کنم یک 
تشکل خصوصی واحد جهت نظارت بر عملکرد اداره کل 
تجهیزات پزشکی ایجاد شود. این مهم به علت حذف واسطه 
گری ها و رعایت قانون و مقررات مورد توجه است. اسکویی 
در پایان خواستار ایجاد یک نظام یکپارچه برای آموزش هرچه 

بهتر و بیشترمتخصصان تجهیزات پزشکی نیز شد.
عدم  از  پارسیان،  نگین  نویان  مدیرعامل  محمد صالحی   
شدن  منقضی  و  کووید-1۹  دلیل  به  آزمایشگاه ها  فعالیت 

مهندس نیلوفر حسن
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2- سوبسید ارز 42۰۰ تومانی ارایه شده به کلیه اقالم 
آزمایشگاهی برای خرید کیت های تشخیصی را به صورت 
مستقیم به سطح مصرف )آزمایشگاه های تشخیص طبی( 
در قالب افزایش سهم پوشش بیمه های درمانی و تکمیلی 
تامین  از  ناشی  قیمت  افزایش  که  نحوی  به  دهید  انتقال 
کاال با ارز متقاضی، جبران شود. همچنین در کنار پیشنهاد 
قالب  در  سوبسید  این  که  دارد  وجود  امکان  این  فوق 
بخشودگی های مالیاتی و نظیر آن و یا به شکل دیگری که 

مقامات ذیصالح به مصلحت بدانند اعمال شود.
۳- پیشنهاد می شود انجام پروسه ترخیص در خصوص 
ارز،  تخصیص  انتظار  و  گمرکات  در  شده  دپو  کاالهای 
این  ممکن  زمان  حداقل  در  که  نحوی  به  شود  تسهیل 
مصرف  بازار  به  و  ترخیص  کشور  گمرکات  از  کاالها 

آزمایشگاهی ارسال شود.
4- در گمرک جمهوری اسالمی ایران الین سبز ترخیص 
ترین  کوتاه  در  تا  شود  ایجاد  پزشکی  آزمایشگاهی  اقالم 
از گمرکات کشور علی الخصوص  اقالم  این  زمان ممکن 
گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( با حداقل تشریفات اداری 

ترخیص شوند.

پاسخ دهی  مکانیزم صحیح  وجود  عدم  به  توجه  با   -۵
بانک  در  آزمایشگاهی  اقالم  تامین کننده  شرکت های  به 
مربوطه  ارگان های  و  از وزارت صنعت و معدن  مرکزی، 
کتبا درخواست می شود تا حداکثر زمان الزم برای مشخص 
شدن وضعیت ثبت سفارشات را تعیین نمایند تا مشخص 
شود از زمان ثبت درخواست توسط شرکت ها، تا دریافت 
کد تخصیص که از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی تایید 
و به بانک مرکزی ارسال می شود، چه میزان زمان باید سپری 
شود. این امر موجب خواهد شد تا شرکت های تامین کننده 

واردکنندگان به صورت گسترده ارز خود را از 
صادرکنندگان دریافت کنند

رئیس  بحرالعلومیان  امیرحسین  مهندس  گفته  به 
و  کشور  پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  کمیته 
درحوزه  فعال  شرکت های  اندیشی  هم  جلسه  مدیر 
تجهیزات آزمایشگاهی، درخصوص پیگیري این مشکالت، 
متخصصین،  انجمن  دفتر  در  نشست  این  برگزاری  از  پس 
بانک  کل  رئیس  بهداشت،  وزیر  به  و  شد  تنظیم  بیانیه ای 
مرکزی و رئیس کل گمرگ جمهوری اسالمی ارسال شد. 
بهداشت)سازمان  وزارت  مسئوالن  با  انجمن  مدیره  هیئت 
غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکي(، مسوؤالن ارزي 
نامه  و  داشتند  مجلس جلساتی  نمایندگان  و  مرکزي  بانک 
نگاري هاي متعددي به عمل آوردند. از این رو نهایتا منجر 
به  آنان  و  شد  شرکت ها  براي  مفید  تصمیماتي  اخذ  به 

درخواست های ارزي خود تا حدودی نزدیک شدند.
گفتنی است دربیانیه مذکور پیشنهاداتی از سوی تأمین کنندگان 

تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی پزشکی مطرح شد: 
1- همانطور که مستحضر هستید منابع ارزی که دولت در 
خرید اقالم خارجی آزمایشگاهی و تشخیصی به شرکت های 
تامین کننده آزمایشگاهی در سال 1۳۹۹، تخصیص داده بسیار 
محدود است. به گونه ای که این امر و شیوع ویروس کرونا 
و  آزمایشگاهی  جامعه  درصدی   1۵ شدن  کوچک  موجب 
این صنف شده  از ۵۰درصدی حجم معامالت  کاهش بیش 
صدمات  از  جلوگیری  جهت  می شود  پیشنهاد  لذا  است. 
به اقالم  با حذف تخصیص ارز دولتی  به این صنف،  بیشتر 
آزمایشگاهی و امکان استفاده از ارز متقاضی موافقت کنید تا 
انتقال ارز و واردات به صورت برات  ثبت سفارشات بدون 
باشد و شرکت های تامین کننده، از ارز بازار آزاد استفاده کنند.
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پیشرفته  آزمایشگاهی  تجهیزات  شرکت  مدیرعامل 
پردیسان در ادامه گفت: همچنین وارد کنندگان می توانند 
عالوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از 
گسترده  نحو  به  تهاتر  شکل  به  صادرکنندگان  ارز  محل 
که  متقاضی  ارز  محل  از  واردات  همچنین  کنند.  تأمین 
با  می شود،  تأمین  دیگر،  اشخاص  یا  کننده  وارد  توسط 
ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود. 
واردات ماشین آالت و مواد اولیه، موضوع سرمایه گذاری 
ارزی  منابع  محل  از  سفارش  ثبت  طریق  از  نیز  خارجی 
سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.
جلسه  در  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  گفت:  وی 
مکلف  نفت  وزارت  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت،  شد 
جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت 
به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی 

و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

راه اندازی سامانه شکایت ارزی و بانکی
عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی 
در مطرح کردن خبردیگری، راه اندازی سامانه شکایت ارزی 
و بانکی را هدف قرار داد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
پیش از این پاسخگویی و پیگیری درخواست ها و انتقادات 
انجام  مرکزی  بانک  در  مختلف  ادارات  طریق  از  مردمی، 
می شد اما اکنون این امر از  طریق »سامانه ارتباطات مردمی 

بانک مرکزی« صورت می گیرد.

در خصوص زمان تخصیص ارز سردرگم نباشند. الزم به ذکر 
است این زمان در حال حاضر در خصوص ثبت سفارشات 
کاالهای گروه دو با ارز نیمایی ۳۰ روزه است؛ ولی هیچ زمان 
مشخصی از سوی بانک مرکزی در خصوص زمان تخصیص 
ارز 42۰۰ تومانی کاالهای حیاتی آزمایشگاهی در گروه کاالیی 

یک ارایه نشده است.
۶- ارایه روش شفاف و بدون هیچگونه ابهام در خصوص 
سفارشات  ثبت  لیست  ارسال  و  ایجاد  گیری،  شکل  نحوه 
شرکت های متقاضی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی به 

بانک مرکزی در شش ماهه دوم سال 1۳۹۹.
اداره  محترم  کارشناسان  تخصصی  برگزاری جلسات   -7
نمایندگان  و  پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  با  کل 
شرکت های تامین کننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی 
پزشکی به جهت پاسخگویی هر چه سریع تر در خصوص 

نحوه تخصیص ارز به تامین کنندگان این حوزه.

مهندس بحرالعلومیان در ادامه  افزود: نتیجه این پیگیري ها 
بزرگترین  از  یکي  که  است  شده  منتشر  نیز  اخبار  در 
طریق  از  شرکت ها  ارزي  مشکالت  حل   آن  دستاوردهاي 

اصالح قوانین ارزي بانک مرکزي است.
ستاد  جلسه  در  نمونه،  برای  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
االسالم حسن  به ریاست حجت  اقتصادی دولت  هماهنگی 
حوزه  در  ویژه  تصمیمات  اتخاذ  با  جمهور  رئیس  روحانی، 
تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیالت بیشتری 
برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی جهت تأمین ارز 

مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.
بر اساس این تصمیمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یافت  مأموریت  کشور،  خارجی  تجارت  مسئول  عنوان  به 
ثبت  مدیریت  به  نسبت  کاالیی  بندی  اولویت  اساس  بر  که 

سفارش اقدام کند.
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)دئوکسی   DNA نام  به  پیچیده ای  تودة َدرهم 
که   DNA از  قطعاتی  دارد.  اسید( وجود  ریبونوکلئونیک 
اطالعات ژنتیکی را حمل می کند و عوامل وراثتی را از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می کند، ژن نامیده و ژن واحد 
وراثت محسوب می شود که بر روی کروموزوم قرار گرفته 
و توالی اختصاصی بازهایی است که اطالعات مربوط به 
ساخت پروتئین را دارد. DNA یک پلیمر طوالنی است 
که  است  شده  مشتق  نوکلئوتید  نام  به  واحدهایی  از  که 
این واحدها شامل قندها و فسفات اند که با پیوند استری 
قالب  ژنتیکی در  یافته اند و اطالعات  اتصال  به یکدیگر 
DNA و در هسته سلول مستقر شده است. مولکول های 
همانندسازی  و  فعالیت  در حال  به صورت مکرر   ،DNA
که  می شوند  دگرگونی هایی  دستخوش  گهگاه  و  هستند 
این تغییرات در اطالعات موجود در مولکولDNA، باعث 
ایجاد جهش یا موتاسیون می شود. هنگامی که در ژن جهش 
ایجاد می شود در تقسیمات بعدی سلول تأثیر گذاشته و 
و  می شود  ناقص  و  جهش یافته  پروتئین  تولید  به  منجر 

درنتیجه باعث ایجاد بیماری های ژنتیکی می شود )۶(.
جزئی  عملکرد  تنها  ژن،  پنجاه هزار  تا  سی  حدود  از 
که  ژن درمانی  برای  تالش  است.  شده  شناسایی  آنها  از 
چگونه هرکدام از ژن ها کار می کنند، می تواند برخی از 
ژن های دخیل در بیماری های خاص را به ما معرفی کند، 
فنآوری  هستند.  عملکرد  یک  از  بیش  دارای  ژن ها  زیرا 
کردن  دست کاری  برای  امیدوارکننده ای  ابزار  ژن،  انتقال 
اعطاکننده ایمنی سلول هایT برای ایجاد پیوند علیه تومور 
و پیوند علیه عفونت است. پیشرفت در علم زیست شناسی 
مولکولی در اوایل دهه 1۹8۰ انجام گرفت و طی مطالعه 
به نتیجه اینکه ژن های انسانی قابلیت کلون شدن را دارند 
و دانشمندان روش جدید برای تولید آسان پروتئین مانند 

پیشرفت در تکنولوژی، ژن درمانی را به عنوان خط مقدم پژوهش های 
پزشکی به ارمغان آورده به نحوی که در حوزه درمانی فناوری، مقام 
و موقعیتی معتبر یافته است )۱(. برای ژن درمانی موفق می توان به 
انتقال مؤثر توالی ژن های مستقر روی یک قطعه DNA )دئوکسی 
ریبونوکلئیک اسید( اصالح شده و بیان انواع ژن های انسان به سلول 

هدف که در حال حاضر در چندین سیستم انجام شده است، اشاره کرد.
نخستین دستاورد موفق را در این باره، میبایست مدیون 
کارآزمایی بالینی با تمرکز بر ژن درمانی مربوط به شناسایی 

کمبود Adenosine deaminiaser دانست. نتیجه این اقدام اساسی 
را می توان در سیر تصاعدی و متمرکز پروتکل های بالینی مشاهده کرد. 
اگرچه نتایج اولیه آزمایش تا حدی ناامیدکننده بود، اما رویای ژن درمانی 

برای درمان بیماری ها به وسیله جایگزینی ژن معیوب و یا معرفی 
ژن جدید برای درمان، در حال حاضر به حقیقت پیوسته و بطور قطع 
ژن درمانی برای انسان یک راه مؤثر در قرن ۲۱ به شمار می رود. )۲(

ژن درمانی نتیجه بسیار مؤثری در درمان بالینی بیماران هموفیلی و سایر 
کمبودهای ارثی پروتئین های پالسما نشان داده است و می تواند به طور 
گستردهای به عنوان یک انتقال دهنده ماده ژنتیکی برای درمان بیماری و 
یا حداقل برای بهبود وضعیت بالینی بیمار تعریف شود )3(. ژن درمانی در 
اوایل دهه ۱99۰ آغاز شد و روشی جدید در پزشکی مولکولی محسوب 

می شود )۲(. در حال حاضر مطالعات ژن درمانی طیف گستردهای از 
مداخالت بالقوه درمانی که می توان واکنش سیستم ایمنی بدن به تومورها 
و ایجاد عروق جدید در قلب برای جلوگیری از حمالت قلبی و جلوگیری از 

همانندسازی سلول های آلوده به ویروس HIV را مثال زد )۴(.
بیماری های ژنتیکی را می توان در سطوح متعدد و در مراحل گوناگون 
دور از ژن جهش یافته درمان کرد. هدف ژن درمانی جایگزین کردن آلل 

معیوب یک ژن با آلل سالم و فعال است. نقص یک ژن، باعث عدم سنتز 
یا سنتز ناقص یک پروتئین و عدم انجام یک فرآیند شیمیایی می شود 
که با واردکردن یک ژن سالم در ژنوم بیمار و اصالح ژن های معیوب و 

فنوتیپ جهش یافته و رسیدن به نوعی اثر درمانی است)۵(.

هر  که  است  تشکیل شده  سلول  میلیون ها  از  انسان  بدن 
مرکز  در  سلول ها  است.  ژن  زیادی  تعداد  شامل  سلول 
 دارای هسته و اطراف خود سیتوپالسم داشته و درون هسته، 

  مقاله علمی

ژن درمانی

صدف دیبا طباطبایی، کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، واحد علوم دارویی
دکتر طاهره ناجی، استادیار و مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، واحد علوم دارویی
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باشد )11(. )شکل 1(

شکل 1- ابتدا جمعیتی از سلول های بیمار را خارج کرده و سپس در محیط 
exvivo با ویروس همراه )AVV( حاوی ژن سالم تلفیق شده و مجدداً به 
بدن بیمار واردکرده، ژن های سالم رونویسی و به تصحیح ژن معیوب 

می پردازند و به درمان بیمار می انجامد )11(.

به  نسبت  کمتری  تأثیر  بسیار  غیرویروسی  حامل های 
وکتورهای ویروسی دارند اما به دلیل ایمنی بیشتر نسبت 
به استفاده از ویروس ها و ظرفیت باالی آنها، برای حمل 
ژن بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد. از انواع آنها می توان 
به لیپوزوم اشاره کرد که در اطراف لیپوزوم همانطور که از 
نامش پیداست الیه های چربی قرار دارد که این امکان را 
به لیپوزوم می دهد که از غشای سلولی عبور کرده و ژن 

را داخل سلول هدف آزاد کند )2(.
اما باید در نظر داشت به طورکلی وکتورها امکان ایجاد 
اگر  و  ویروسی  عفونت  به  فرد  ابتالی  و  ثانویه  بیماری 
عملکرد  در  اختالل  باعث  نگیرد  قرار  مناسب  جای  در 
بقیه سلول ها و بروز بیماری های دیگر می شود بنابراین 
وکتورها در انسان باید با احتیاط فراوان استفاده شود )۹(. 
آلوده  ژن  حامل  ویروس  توسط  بیمار  در  هدف  سلول 
سلول  در  ویروس  توسط  سالم  ژن  درنتیجه  می شود. 
مراحل  کردن  طی  از  پس  که  می شود  داده  قرار  انسانی 
پروتئین  تولید  به  ترجمه،  و  رونویسی  و  همانندسازی 
است،  نداشته  را  آن  تولید  توانایی  بیمار  که  می انجامد 
باید  هدف،  سلول های  می شود.  درمان  بیماری  درنتیجه 
زیستی  فعالیت های  برای  الزم  لیگاندهای  و  پروتئین ها 
را فراهم کرده و قابلیت همانندسازی باالیی داشته باشند 

مانند سلول ها مغز استخوان. )12( )شکل 2(

با  و  کرده  کشف  را  دیابت  مبتالبه  بیماران  برای  انسولین 
استفاده از روش های ژن درمانی، باکتری اصالح شده که در 
بدن مرسوم شده را میتوان برداشت کرد و به افرادی که بدن 

آنها توانایی تولید طبیعی ندارد، تزریق کرد.
در  ژن  مستقیم  توسعه  به  معطوف  دانشمندان  تالش 
از  گروهی   1۹8۳ سال  در  است)7(.  انسانی  سلول های 
دانشمندان از دانشکده پزشکی بایلور هیوستون واقع در ایالت 
یافتند که ژن درمانی می تواند  این واقعیت دست  به  تگزاس 
برای درمان بیماری لش-نیهان که بیماری اختالل نورولوژیکی 
آنزیم  تولیدکننده  ژن  منظور  همین  به  شود.  استفاده  است، 
این طریق  از  تا  کردند  تزریق  از سلول ها  داخل گروهی  به 
نقص ژنتیکی را درمان کنند )8(. ژن درمانی بر روی دو نوع 
سلول سوماتیک )غیرجنسی( و سلول زاینده )جنسی( انجام 
می پذیرد که اگر بر روی سلول های غیرجنسی انجام شود. 
فقط شخص دریافت کننده ژن بهبود می یابد و ژن موردنظر به 

نسل های بعد انتقال نخواهد یافت )۹(.
روش ایمن ابداع شده برای انجام این کار، واردکردن ژن 
به سلول موردنظر که باید با استفاده از یک حامل که وکتور 

نامیده می شود، انجام گردد.
که  غیرویروسی  و  ویروسی  حامل های  به  می توان 
می گیرد،  انجام   Invitro و   Invivo محیط  در  فعالیتشان 
اشاره کرد. با افزایش کارایی ویروس ها مانند جذب گیرنده 
به  منجر  درنهایت   DNA هسته ای  انتقال  توانایی  و  واسطه 
توسعه استفاده از وکتور ویروسی و غیر ویروسی شده است 
و   Retroviros به  می  توان  ویروس  حامل2۰های  از  که 
Adenovirus و ویروس همراه آدنو )AAV( اشاره کرد که 

مناسب برای روش2۰های ژن درمانی است )2(.
ژن درمانی  وکتورهای  ویروس،  ژنوم  ماهیت  براساس 
تقسیم   RNA و   DNA ویروسی  وکتورهای  به  می توانند 
شوند. ماده ژنتیکی در رترو ویروس به صورت RNA است 
است.  رشتهای  دو   DNA به صورت  آدنوویروس  در  و 
حامل های ویروسی به صورت ژنتیکی معیوب گشته و قادر 
به بیماریزایی نیستند اما می توانند ژنومشان را با DNA سلول 
میزبان ترکیب کنند)۹(. اشکال عمده این وکتورها این است 
که قادر به انتقال سلول هایی که در آن تقسیم انجام نمیپذیرد، 
آدنو  همراه  ویروس  منحصربه فرد  زندگی  چرخه  نیست. 
)AAV( و بیان مکرر و عدم ایجاد پاسخ ایمنی در بدن میزبان 
و توانایی وارد شدن به جایگاه ویژهای از ژنوم انسان باعث 
می شود این ویروس کاربرد گستردهای در ژن درمانی داشته 
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تمرکز ژن درمانی در بیماری های ناشی از ناهنجاری های 
عضالنی،  دیستروفی  هموفیلی،  مانند  ژنی  تک 

فیبروزکیستیک و کم خونی داسی شکل است )11(.

نتیجه
بیماری های  برای  امیدوارکنندهای  درمان  ژن درمانی 
مختلفی  از روش های  تاکنون  می شود.  ژنتیکی محسوب 
است  الزم  که  استفاده شده  انسان  در  ژن درمانی  برای 
تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا بتوان یکی از 
روش ها را به عنوان بهترین روش برای ژن درمانی انتخاب 
کرد اما به دلیل پیچیدگی بیولوژیکی بیش ازحد ژن درمانی 
ژنتیکی  بیماری های  از  بسیاری  انسان و عدم شناخت  در 
تاکنون میسر  انسان  از ژن درمانی در  امکان استفاده وسیع 
نشده است. این روش پرهزینه بوده و نیاز به مهارت های 
علمی و پزشکی فراوانی دارد. با پیشرفت روزافزون علم 
پزشکی، این متد در آینده نزدیک توان درمان بسیاری از 

بیماری ها را خواهد داشت )1۰(.
منابع:
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شکل 2- شکل، ژن درمانی در ویروس را به تصویر می کشد. ژن سالم کد کننده 
پروتئین در ویروس قرار داده می شود و سپس ویروس به داخل سلول وارد 

می شود و پس از بیان مکرر به تصحیح ژن معیوب می انجامد )12(.

اساس کار ژن درمانی در شرایط آزمایشگاهی به این صورت 
جدا  محدودکننده  آنزیم  توسط  هدف  سلول های  که  است 
شده و سپس با روش PCR تکثیر می یابد. سپس سلول ها 
با یک ناقل حاوی ژن، تیمار گشته و پس از ورود و ادغام 
تزریق  با  بیمار  در  DNA سلول، سلول ها  در  موردنظر  ژن 
خارج  در  که  تکنیک  این  که  بازمی گردند  ورید  داخل  به 
از بدن انجام می گیرد، تکنیک آزمایشگاهی نامیده می شود. 
در تکنیک داخل بدن، ژن موردنظر با استفاده از لیپوزوم به 

سلول های داخل بدن منتقل می شود )۳( )شکل ۳(.

شکل 3- ژن درمانی به دو صورت تزریق مستقیم وکتورهای ویروسی برای 
دستیابی به بافت هدف مانند کبد و یا روش مبتنی بر سلول که استفاده از 

وکتورهای ویروسی برای اصالح سلول ها در محیط کشت است )3(.
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  مقاله علمی

 همزیستی با کانسر پروستات در بیماران مبتال

برگردان: دکتر علی بیکیان-متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

برای مردانی که دچارسرطان پروستات هستند، دانستن اینکه 
آیا درمان  آن ها کامل انجام گرفته است، نگران کننده و  دلهره آور 

است. درمان کانسر پروستات می تواند باعث ریشه کنی یا 
تخریب توده ی کانسری بشود. بنابراین استرس عود یا رشد 

دوباره  کانسر، طاقت فرسا خواهد بود و این موضوع برای افراد 
مبتال به کانسر همواره دیده می شود. در برخی از مبتالیان رشد 

دوباره کانسر در ارگان دیگر، متاستاز یا عدم موفقیت درمان اولیه  
دیده می شود. بنابراین این افراد نیازمند هورمون تراپی با سایر 
روش های کمکی درمان برای  به کنترل درآوردن بیماری هستند.

مراقبت و پیگیری بیماران
حتی در صورت درمان کامل اولیه، مراقبت و تحت نظر 
گرفتن بسیار فشرده و سخت گیرانه ای الزم است. بنابراین 
بیمار می بایست مراجعات بعد از درمان را جدی بگیرد؛ در 
این معاینات شرح حال و معاینه و بررسی های پاراکلنیک 
برای عود یا عوارض درمانی یا حتی کانسرهای ثانویه دیگر 

باید بررسی شود.

ویزیت های پزشک و تست ها
شده  برداشته  آنها  پروستات  که  بیمارانی  های  آزمایش 
باشد، شامل PSA خون و انجام آزمایش مقعدی با انگشت 
کوتاهی  فاصله  در  باید  اقدامات  این  بود.  خواهد   )DRE(
بستگی  ها  بین ویزیت  فاصله  از درمان شروع شده و  بعد 
 PSA بیماری دارد. اکثر پزشکان انجام )Stage( به مرحله
)هر ۶ ماهه( را در ۵سال اول شروع بیماری توصیه می کنند. 
است(.  یکسال  ها  درمان  از  بعد  ارزیابی  فاصله  )بیشترین 
برای  نیز  رادیولوژی  بررسی های  سایر  و   Bone Scan

ارزیابی وسعت بیماری درخواست می شود.

تعیین برنامه ی مراقبتی برای بیمار
دربرنامه ریزی مراقبتی موارد زیر  را باید مد نظر قرار گیرد.

1- خالصه ای از درمانی که بیمار دریافت کرده است.
پیشنهادی  های  تست  و  معاینات  پیگیری  برنامه ی    -2

مشخص شود.
ضمناً برنامه ریزی سایر تست های مورد نیاز، مثل تست های 
کانسر  به  مربوط  های  تست  و  دیگر  های  سرطان  اسکرین 

پروستات یا تست های مخصوص درمان انجام پذیرد.
۳- برنامه ویزیت های بعدی مشخص شود.

4- ارائه رهنمودهایی برای کمک به تندرستی بیمار.

مواردی که ریسک پیشرفت و عود بیماری را 
کاهش می دهد:

1-فعالیت فیزیکی منظم:
کسانیکه فعالیت فیزیکی منظم و قدرتی انجام می دهند از 

عود کمتر و طول عمر بیشتری برخوردارند.
2- نگاه داشتن وزن ایده آل تاثیر مثبت دارد، ولی کاهش 

وزن تاثیر شناخته شده ای ندارد.
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نیاز به حمایت های روانی
ابتال  از  بعد  وحشت  احساس  و  اضطراب  افسردگی، 
ودریافت  شود  می  دیده  زیاد  پروستات  سرطان  به 
و  فامیل  و  دوستان  از  روانی  و  روحی  های  حمایت 

گروه های حرفه ای هم ضروری است.
تاثیر  تحت  بیماری  این  در  هم  جنسی  فعالیت 
این  در  باید  بیمار  پارتنر  و  مبتال  فرد  و  گیرد  می  قرار 

خصوص آموزش های الزم را ببینند.

منبع:
https://www.cancer.org/cancer/prostate-

cancer/after-treatment/follow-up.html

۳-ترک سیگار اثر بسیار مثبت روی عود و بهبود شرایط 
بیمار دارد.

است،  تازه  سبزیجات  حاوی  بیشتر  که  سالم  تغذیه   -4
نقش مثبت به سزایی دارد.

خوردن کمتر چربی های حیوانی مهم است. مکمل های 
غذایی و ویتامینی تاثیر بسزایی نداشته است. حتی استفاده از 
سلنیوم در رژیم غذایی می تواند مضر باشد. البته این به معنی 
مضر بودن مکمل ها وضع مصرف آنها برای بیمار نیست اّما 

تاثیر مثبت شناخته شده ای هم ندارند.
کسانیکه کانسر پروستات درمان شده داشته اند در معرض 
سرطان های ثانویه بیشتری نسبت به جمعیت عادی هستند 
تیروئید،  مثانه،  نرم،  بافت  باریک  روده  کانسر  شامل  که 

تیموس و مالنومای بدخیم هستند.
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آزمایش QF-PCR  به چه افرادی توصیه میشود؟
بررسـی کروموزومـی نمونـه جنینـی بـرای خانم هایی 
کـه احتمال اختـالل کروموزومـی در آنهـا بیشـتر اسـت، 

توصیـه می شود از جمله: 
 1. سن باالی ۳۵ سال در هنگام بارداری 

 2. جـواب آزمایش های بارداری )موسـوم به تسـت 
اختالل  وجـود  به  مشـکوک  چهارگانـه(  یا  گانه  سـه 

کروموزومی باشـد. 
۳. جـواب سـونوگرافی هنگام بـارداری مشـکوک بـه 

اختـالل کروموزومـی در جنیـن باشـد.
کروموزومی  اختالل  به  مبتال  فرزندان  داشتن   .4   

)زنده یا فوت شده( 
بارداری  هنگام  کروموزومی  آزمایش  درخواست   .۵
توسط پزشک خانم هایـی کـه داوطلـب انجـام ایـن نـوع 
نیـز  بیمـاری دیگری  بررسـی  برای  آزمایـش هسـتند و 
اقدام بـه دادن نمونه جنینـی کرده اند. لزومـی بـه گرفتـن 

نمونـه جنینی مجـدد ندارند.

QF-PCR نحوه آزمایش
روش  درباره  راهنمایـی  و  ژنتیـک  مشـاوره   .1
بـه  توجـه  بـا  معمولـی  سـیتوژنتیک  یا  و   QF-PCR

مشـاوره ژنتیـک و درخواسـت پز شک. 
 2. تمـاس خانـواده بـا آزمایشـگاه برای  تعییـن وقـت 
بـرای اخـذ نمونـه جنینـی )پرزهـای جفتـی یـا آمنیـون(

یادآوری
کرده   QF-PCR درخواسـت  فقط  پزشـک  چنانچه 
بـه  نیـاز  نباشـد؛  الزم  کروموزومـی  کشـت  و  باشـد 
مقـدار کـم )درحـدود 1۰ میلـی لیتـر( از مایـع آمنیـون 
اسـت. )آمینوسـینتز از هفته 14بـارداری بـه بعـد توصیـه 

یـک تسـت تشـخیص تکمیلـی و همسـو بـا تسـت هاي 
غربالگـری و کاریوتایـپ می باشـد. تشـخیص اختـالالت کروموزومـی 
جنیـن در دوران بارداری با اسـتفاده از پرزهـای جنینـی و آمنیوسـنتز 
امـکان پذیر است. در تشـخیص ناهنجاریهـاي کروموزومـی پیش 
از تولـد کـه با کشـت سـلولی و تعییـن کاریوتایـپ انجام می شود، 
حدود ۱۴ تا ۲۱ روز زمان الزم اسـت. اما در بررسـی با  QF-PCR در 
حـدود ۴-۵ روز کاری بعـد از نمونه گیـری پرزهـای جنینی )CVS(یـا 
مایـع آمنیوتیـک مشـخص می شـود و می توانیـد مطمئـن شـوید که 
آیـا جنین مبتال بـه ناهنجاری هاي عددي کرومـوزوم است یـا خیـر. 

در کشـور مـا بیشتر خانم هـا در اواخـر سـه ماهـه سـوم 
بـارداری بـرای تشـخیص ناهنجاری هـاي جنیـن مراجعـه 
می کننـد )بـه گونـه ای کـه بیشـترین مـوارد از هفتـه 1۶ 
بـه بعـد بـه آزمایشـگاه ژنتیـک معرفـی شـده اند(. بـاتوجـه 
بـه اینکـه بعـد از پایـان هفته 18 بـارداری، اجـازه سـقط 
آزمایـش  بـاالی  سـرعت  بنابراین  شـود؛  نمی  داده  قانونی 
بسـیار مهـم اسـت. ازسوی دیگـر دو تا سـه هفتـه انتظـار 
بـرای آگاهـی از نتیجـه آزمایـش بـرای مـادران طاقت فرسـا 
است. تعییـن کاریوتایپ جنیـن حداقل به دو تـا سـه هفته 
QF-PCR در مـدت  نتیجـه  نیـاز دارد، در حالیکه  زمـان 

زمـان کوتاهـی آمـاده می شـود. 
روش QF-PCR یک  تکنیـک مولکولـی اسـت کـه در 
آن قطعات اختصاصـی تکثیر یافته از DNA نمونـه جنیـن، 
ناهنجـاری  شـایع  مـوارد   QF-PCR شـوند.  می  آنالیـز 
بررسـی  مـورد  را   Y, X, 18, 1۳, 21 کرومـوزوم  شـامل 
تشـخیص  بـرای  کاریوتایـپ  دقـت روش  میدهـد.  قـرار 
دقـت  و  درصـد   ۹۹/4 کروموزومـی  عـددی  اختـالالت 

روش QF-PCR حـدود ۹۹/۳ درصـداست.

  مقاله علمی

QF-PCR مروری بر آزمایش 
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ناهنجـاری  نطفه،  تشـکیل  از  بعد  تریزومی21،  مـوارد 
ژنتیکـی اتفـاق می افتـد. بیمـاران مبتال به سـندرم داون 

می تواننـد طـول عمـر طبیعـی داشـته باشـند.
کرومـوزوم18)سـندرم  تریزومـی  بـه  مبتالیـان 
بیـن  از  تولـد  از  پس  ماهگـی  سـه  در  بیشتر  ادوارد( 
هم  سـال  پنـج  تـا  آن هـا  از  بعضـی  ولـی  رونـد،  می 
مغـز  شـامل  تریزومی  ایـن  نشانگان  ماننـد.  می   زنـده 
کوچک، عقب افتادگـی ذهنی، کـری، پایین بودن موضـع 
بیمـاران  بیشتر  است.  شسـت ها  شـدن  گره  گوش هـا، 

دارای ناهنجاری هـای قلبـی می باشـند.
یـک  وجـود  از  ناشـی  پاتـو(  تریزومـي1۳)سـندرم 
کپـي اضافـه از کرومـوزوم 1۳ اسـت. ایـن کپـي اضافـه 
سـبب ناهنجاري هـاي ذهنـي، جسـمي و نقایـص قلبـي 
بـه  نسـبت  ایـن سـندرم  بـروز  مي شـود.  نـوزاد  بـراي 
ادوارد(،  سـندرم  و  داون  سـندرم   ( هـا  تریزومي  سـایر 
تریزومـی  فیزیکی  عمـدة  مشـکالت  اسـت.  نادرتـر 
کنند؛  نمی  ایجاد  معموال  جنسـی  کروموزوم هـاي 
هاي  سـندرم  ترین  شـده  شـناخته  زیر  سـندرم هاي 

همـراه با اختالالت کروموزوم هاي جنسـي هسـتند.
ژنتیکـی در زنان است.  بیمـاری  ترنـر، یک   سـندرم 
بـه جـای دو کرومـوزوم جنسـیX، دارای یـک کرومـوزوم 
جنسـی هستند، نشانگان بالینـی بسـیار متفـاوت اسـت؛ 
ولـی می تـوان به کوتاهـی قـد در دوران بلـوغ، فقـدان 
یـا تأخیر بـروز صفـات ثانویه جنسـی، کاهـش قـدرت 
عنـوان  بـه  ناباروری  و  قاعدگـی  در  اختـالل  یادگیری، 

شـاخص ترین نشانگان بالینـی اشـاره کرد. 
سـندرم کالیـن فلتـر یـک بیمـاری ژنتیکـی در مـردان 
اضافه   )X(جنسـی کروموزوم  یک  دارای  کـه  اسـت 
سـندرم  به  مبتـال  فـرد  اسـت  ممکـن   .)XXY(هستند
اصلی  عالمـت  نشـود.  شناسـایی  بلوغ  تـا  فلتر  کالیـن 
ایـن بیماری رشـد ناکافی بیضه هـا ودر نهایت نابـاروری 
است. نشانگان دیگـر شـامل بلنـدی قـد، بـزرگ بـودن 
رویـش  عـدم  بلـوغ،  تأخیـردر  یـا  فقـدان  پسـتان ها، 

موهـای مردانه و کاهـش یادگیـری است.
سـندرمXYY مردانـي هسـتند که یـک کروموزوم Y اضافـه 
بیشـتري  اجتماعـي  ضـد  رفتارهـاي  مـردان  ایـن  دارند. 
خواهنـد داشـت. ایـن مـردان بلنـد قـد )بیشـتر از 18۵ سـانتي 

متر( و اغلـب داراي اختالالت شـخصیتي هسـتند. 

ایجـاد  مشـکلی  که  میدهـد  نشـان  مـا  تجربـه  شود(  می 
ایـن  معمـوال  مادر  خـون  بـه  آلودگـی  با  حتی  نمیکنـد. 
پرزهای  از  بعـد  به  باردای   1۰ هفتـه  از  توان  مـی  روش 
ژنتیکـی  وضعیـت  و  داده  انجـام  نمونـه بـرداری  جنینی 

جنیـن را در همان اوایل بـارداری مشـخص کرد. 
۳. مراجعه به آزمایشگاه جهت اخذ نمونه جنینی.

 QF-PCRروش بـا  کروموزومی  آزمایـش  انجـام   .4  
)در حدود 4-۵ روز کاری زمـان الزم دارد. توجـه داشـته 
ایـن آزمایش روی همـان  باشـید در مـواردی الزم اسـت 
نمونه تکـرار شـود. بنابراین ممکن اسـت جـواب آزمایش 

در مـدت ۵-۶ روز آماده شـود(.
به صـورت   QF-PCR کـه  باشـیم  داشـته  توجـه  بایـد 
بررسـی  مـورد  را  خاصـی  کروموزوم هـاي  اختصاصـی، 
قـرار میدهـد؛ بنابرایـن 2-۳ درصـد احتمـال وجـود دارد 
سـونوگرافی  و  غربالگـری  تسـت هاي  بـودن  مثبـت  کـه 
به علـت نقـص در کروموزوم هـاي دیگـر باشـد. در ایـن 
مورد QF-PCR قادر به تشـخیص نخواهد بـود، از این رو 
 QF-PCR بـه دنبـال  بررسـی کل کروموزوم هـاي جنیـن 

توصیـه می شود.

اختالالت عددی کروموزومی
هـر  در  دارد.  کرومـوزوم  2۳جفـت  سـالم  انسـان  هـر 
دیگـری  و  مـادر  از  آن هـا  از  یکـی  کرومـوزوم  جفـت 
کروموزومـی  ناهنجاریهـای  رسـد.  می  ارث  بـه  پـدر  از 
است  کروموزوم هـا  سـاختار  یـا  درشمار  تغییـر  نتیجـه 
کـه از علـل مهـم ایجاد نقص هـاي مـادرزادی بـه شـمار 
می رود. شـایع ترین آنهـا اختـالل در تعداد کروموزوم هـاي 
است.   Y و   X جنسـی  کروموزوم هـاي  و   21،1۳،18
شـود،  می  نامیـده  نیز  مونگولیسـم  کـه   تریزومـی21 
شـایع ترین علـت عقب ماندگـی ذهنـی در کـودکان است. 
افـراد مبتـال، یـک کرومـوزوم 21 اضافـی دارنـد و قابـل 
درمان نیست. تحقیقـات نشـان می دهـد کـه سـن بـاالی 
مـواد   ۹۹٪ در  دارد.  نقـش  بیمـاری  ایـن  ایجـاد  در  مـادر 
زمانـی  در  ولـی  بـوده  سـالم  مـادر  و  پـدر  تریزومـی21، 
شـده،  تشـکیل  مـادر  یـا  پـدر  جنسـی  سـلول هاي  کـه 
بوده  اضافه  کرومـوزوم21  یـک  واجد  نظـر  مـورد  سـلول 
اسـت و چنانچه چنین سـلولی در تشـکیل جنیـن شـرکت 
 1٪ در  شـد.  تریزومی21خواهـد  بـه  مبتال  جنیـن،  کند، 
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غربالگری سه ماهه دوم بارداری )کوآد مارکر(
ایـن غربالگـری کـه کوآدمارکـر یـا کوآدراپـل نامیـده 
می شـود؛ بـرای غربالگـری سـندرم داون، تریزومـی 18 
و نقایـص لولـه عصبـی )ONTD(و سـندرم SLO انجـام 
آلفافتوپروتئیـن،  چهارمـاده  تسـت  ایـن  در  شـود.  می 
مـادر  خـون  در   A Inhibin و   hCG آزاد،   اسـتریول 
بـارداری   2۰ تا   1۵ هفتـه  بین  شـود.  می  گیـری  اندازه 
زمـان  بهتریـن  معموال  تسـت  ایـن  اما  شود،  می   انجام 
توجه  با  اسـت؛  تـا 18بارداری  هاي 1۵  هفته  آن  انجـام 
هایـی  جنین  سـقط  جهت  قانونـی  مجـوز  اینکـه  بـه 
پایـان  تا  هسـتند،  مشـکل  دچار  که 
شـود؛  می  صـادر  بـارداری   18 هفته 
بنابراین توصیه می شـود ایـن تسـت 
تـا گیرد  انجـام  بـارداری   1۵  درهفته 
آزمایشـات  جـواب  درصورتیکـه 
زمـان  شـد،  گـزارش  غیـرطبیعـی 
تسـت هاي  انجـام  برای  کافـی 
وجـود   )cvsو تکمیلی)آمنیوسـنتز 
داشـته باشـد. چـون مـدت زمـان الزم 
برای تسـت هاي تکمیلـی ۳هفته است. 

IPSغربالگری
 بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده، 
IPS مؤثرتریـن روش غربالگری سـندروم داون اسـت. در 
نتایج حاصله از مارکرهای سـه ماهـه اول و  ایـن روش 
دوم بـارداری در کنار هم مورد بررسـی قـرار می گیرد و 
میـزان ریسـک نهایـی با قدرت تشـخیص باالتر گزارش 
می شـود. از مزایـای ایـن روش می تـوان بـه پاییـن بـودن 
مثبـت کاذب ایـن تسـت و قـدرت تشـخیص بـاالی آن 

)حـدود ٪۹2 ( اشـاره کـرد. 

اگر نتیجه تست مثبت بود چه اتفاقی می افتد؟
شود،  مثبـت  فـردی  غربالگـری  آزمـون  چنانچـه   
بـه طـور  تسـت هایی وجـو دارد کـه نقـص جنیـن را 
 CVS یقیـن رد یـا تأییـد می نمایـد. ایـن تسـت ها شـامل
و آمنیوسـنتز است. ایـن تسـت هاي تشـخیصی دارای ۰/۵ 
تـا 2 درصـد ریسـک سـقط است. نمونه سـلول هاي زنده 
گرفته شـده از CVS یا آمنیوسـنتز برای بررسـی و مطالعـه 

کروموزومـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

سـندرم XXX زنانـي هسـتند کـه یـک X اضافـه دارنـد. 
ایـن زنان نـازا نبـوده و فنوتیـپ خاصـي را از خـود نشـان 
نمي دهنـد، امـا هر چـه مقـدار کروموزوم هـايX اضافـي 
و  ذهنـي  ماندگـي  عقـب  احتمـال  شـود  بیشـتر 
ناهنجاري هـاي مادرزادي مثل دسـتگاه تناسـلي غیرطبیعـي 
اختـالالت  غربالگری  جهـت  مي شـود.  بیشـتر  هم 
 ،Y,X,18,1۳,21 کروموزوم هاي  بـه  مربوط  کروموزومـی 
در  بـاردار  زنـان  بـه  روتیـن  به صـورت  آزمایش هایی 
هفته هـاي مختلـف بـارداری توصیـه می شود کـه در زیـر 

بـه تفصیـل توضیـح داده شـده اسـت.

غربالگری سه ماهه اول بارداری )دابل مارکر(
ترکیبی  تسـت  یک  بارداری  اول  ماهه  سـه  غربالگری   
اسـت.  سـونوگرافی  و  مادر  خون  آزمایش  شـامل 
 11 هفتـه  بیـن  اول  ماهه  سه  در  داون  سـندرم  غربالگری 
تـا 14 بـارداری قابل انجـام بوده و به وسـیله آن ریسـک 
ایـن  شود.  می  محاسـبه  تریزومی1۳و18  تریزومی21، 
تشـکیل  سـونوگرافی  انجـام  و  خـون  آزمایـش  از  روش 
 hCG و A-PAPP شـده اسـت. در آزمایش خون دو ماده
Free در خون مـادر انـدازه گیـری مـی شـود. در بررسـی 
 )Translucency Nuchal)NT((سـونوگرافی، ضخامـت
پشـت گـردن جنیـن اندازه گیـری می شـود. در غربالگری 
بارداری قدرت تشـخیص سـندرم داون در  سـه ماهه اول 

حدود ٪84 اسـت.
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از  پـس  شـود،  می  انجـام  بـارداری   2۰ الـی   14 هـاي 
مشخص شـدن سـن جنیـن، ضربـات قلـب، محل جفت 
وپـس  سـونوگرافی،  کمک  با  آمنیون  حجم  میـزان  و 
انجـام  بـرای  مناسـب  محـل  موضعـی،  حسـی  بی  از 
نیزبرای  ایـن روش  از  انتخـاب می شـود.  نمونه گیـری 
از  بسـیاری  و  کروموزومـی  هـاي  ناهنجاری  تشـخیص 
بیماری هـاي ژنتیکی که شـایع ترین آنها سـندرم داون، 

تریزومـی 18 و تریزومی1۳ اسـت، اسـتفاده می شـود.

)CVS( نمونه برداری از پرزهای کوریونی جنینی
در ایـن عمـل از پرزهای جفتـی نمونه برداری می شود 

که این پرزهـا در آینـده جفـت را می سـازند. 
cvs در اوایـل بارداری و بیـن هفته هـاي ۹ تـا 11 انجـام 
می گیـرد. نمونـه گیـری از طریـق وارد نمـودن سـوزن بـه 
دیـواره شـکمی و با بی حسـی موضعـی انجـام می شـود، 
شـود.  می  هدایـت  سـونوگرافی  طریـق  از  سـوزن  ایـن 
سـپس نمونـه پرزهـای کوریونـی جهـت کشـت و بررسـی 

کروموزومـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

آمنیوسنتز
 آمنیوسـنتز روشـی بـرای تشـخیص بیماری هـای جنیـن 
قبل از تولـد اسـت. کیسـه آمنیـون کیسـه ای اسـت شـبیه 
یـک بالـون کـه جنیـن را احاطه کـرده و داخـل این کیسـه 
از مایع آمنیـون پرشـده و جنیـن در آن شـناور اسـت. مایـع 
آمنیـون بـه عنـوان ضربه گیـر عمـل می کنـد و از چسـبیدن 
جنیـن به دیـواره رحـم جلوگیری کـرده و حـرکات جنیـن 
را امکانپذیر می کنـد. داخـل ایـن مایع سـلول های جنینی 
ژنتیکـی  اطالعـات  حـاوی  سـلول ها  این  دارد.  وجـود 
هفته  حوالـی  در  کـه  روش  ایـن  در  است.  جنینـي  مهـم 
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و گسترش اطالعات است که نباید از بین برود بلکه اصول 
و قواعد یادگیری باید قابل تغییر هم باشد.

دراین روش نصب دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ 
و یا استفاده از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای ارسال 
قرار  استفاده  نظر  مورد  مراکز  به  الم  یا  اسالید  تصویر 
یک  شامل  دور،  راه  از  پاتولوژی  تله  سیستم  گیرد.  می 
میکروسکوپ معمولی، روش ضبط تصویر، معموال یک 
نوری،  میکروسکوپ  یک  روی  بر  شده  نصب  دوربین 
ارسال  های  سایت  بین  دور  راه  از  ارتباطات  های  لینک 
با  دریافت  سایت  در  کاری  های  ایستگاه  و  دریافت  و 
یک مانیتور باکیفیت باال برای دیدن تصاویراست. همچنین 
ممکن است سخت افزار های مکانیکی موجود باشند که 
به آسیب شناس این اجازه را بدهند تا میکروسکوپ را از 

تله پاتولوژی
انگیزه اولیه در توسعه تله پاتولوژی، رساندن نظر تشخیصی 
به بهترین شکل ممکن به همه بیماران، بدون در نظر گرفتن 
انتقال  بود.  اجتماعی_اقتصادی  شرایط  و  جغرافیایی  مکان 
الکترونیکی تصاویر پاتولوژی از یک جا با اینترنت و یا دیگر 
مقاصد  برای  دیگری  محل  به  تکنولوژیکی،  های  دستگاه 
تشخیصی یا آموزشی است. آموزش از راه دور در پاتولوژی 
می تواند تا حدی به آموزش پاتولوژی در میان متخصصین 

مربوطه در کشور های در حال توسعه کمک کند.

مهمی  فاکتور  فاصله،  که  جایی  در  درمانی  خدمات  ارایه 
محسوب می شود، توسط متخصصان حرفه ای در راستای 
تأمین هر چه بیشتر سالمت افرادکمک کننده است. بدون اینکه 
حتی هزینه برای حرکت این افراد از کشوری به کشور دیگر 
برای آموزش تکمیلی نیاز باشد. آموزش پاتولوژی می تواند به 
آسانی از راه مشاهده از راه دور تبدیل شود. همچنین می تواند 
به نظارت در مراقبت از پاتولوژی در مناطق و به آسان سازی 

تدریس مهارت جهانی پیشرفته پاتولوژی منجر شود.
 فرایند آموزش پاتولوژی به عنوان یک فرهنگ برای استفاده 
بیشتر بخش ها در آموزش از راه دور هست یک واسط انتشار 

  مقاله علمی

ِتله پاتولــــوژی

فائزه شکیبائی، ارشد مهندسی پزشکی  دانشگاه آزاد مشهد

نمایش هندسی تِله پاتولوژی
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فائزه شکیبائی، ارشد مهندسی پزشکی  دانشگاه آزاد مشهد

بیماران را درسرتاسر گیتی مورد مراقبت  را می دهد که 
قرار گیرند.

های  پیشرفت  پزشکی  ارتباطات  برای  پاتولوژی  تله 
کمی و کیفی زیر را ایجاد می کند:

 بهبود مراقبت از بیمار
نواحی  برای  پزشکی  مراقبت  و  دسترسی  بهبود   

روستایی و محروم
 دسترسی بهتر به پزشکان

پزشکان  برای  امکانات  دادن  قرار  دسترس  در   

جهت هدایت معاینات خودکار
 کاهش هزینه های مراقبت های پزشکی

 ایجاد خدمات مراقبت پزشکی )در سطح جغرافیایی 
و جمعیتی وسیع(

 کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی
 ایجاد فضای مراقبت مدیریت شده در بیمارستان ها 

و مراکز درمانی

و  ارزش ها  افزایش  باعث  تله پاتولوژی  رویهمرفته 
ایجاد تأثیرات مثبت در جامعه، اقتصاد و سطوح فرهنگی 
مهمی  تأثیر  می تواند  تِله پاتولوژی  درنتیجه  است.  شده 
کشورهای  در  پاتولوژی  خدمات  مختلف  جنبه های  در 
کانال  برقراري یک  باشد.  داشته  با درآمد کم و معمولی 
ارتباطي پزشکي با کشورهاي همسایه به دلیل عدم وجود 
بعضي از تخصص ها و یا گران بودن هزینه های درماني، 
کسب  جهت  ایران  در  مجرب  متخصصان  از  استفاده 
درآمد، برقراري شبکه از راه دور براي جانبازان و معلولین 
جهت کاهش مشکالت حمل ونقل این افراد  و برقراري 
شبکه در کشور در مناطق وسیع و با تراکم جمعیتي کم و 
نیز در مناطق کوهستاني و سخت گذر به ویژه در هنگام 
حوادث غیرمترقبه، سبب می شود در ارائه مراقبت سالمت 

پیشرفت داشته باشیم و جلو بزنیم.

راه دور کنترل کند و تمام تصاویر را در زمان واقعی مشاهده 
کند. این تصاویر بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده می شوند.

در عصر اطالعات، ارتباطات و فناوری رایانه ای پایه ی 
از تله پاتولوژی به عنوان یک  پایش سالمت است. استفاده 
کارایی  تواند  راه دور، می  از  درمان  در  موثر  و  عنصرمهم  

تعیین کننده ای داشته باشد، از این میان:
مدیریت  به  کمک  و  پزشکی  اشتباهات  کاهش  باعث   -

دانش داده می شود. 
سیستم  در  شده  طراحی  اهداف  پیشرفت  به  کمک   -

مراقبت سالمت.
ارتباط بین فعاالن مراقبت سالمت و  اینکه  از  - اطمینان 

بیماران بهترشود.
- در نتیجه بهینه سازی استاندارد ها در پاتولوژی بر مبنای 
به  نیاز  دنیا  در  شهروندی  هر  اینکه  از  حمایت  و  مدارک 

دریافت بهترین مراقبت موجود را دارد.
 بیشترین کاربرد تله پاتولوژی آموزش متخصصان مراقبت 
سالمت است که به آن آموزش از راه دور می گویند، که به 
عنوان یک دانش جدید یا مهارت در میان همه طیف ها در 
هر ناحیه ای می تواند اثر گذار باشد. این دانش امکان این 
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از  پس  آزمایش،  مورد  موش های  کنند.  احیا  را  موش ها 
درمان توانستند مسیرهای پیچیده را با سرعت طی کنند 
و نسبت به حرکت اشیای مقابل خود واکنش نشان دهند.
میزان ژن MCO1 به مدت ۶ ماه در چشم موش در 
سطح قابل قبولی باقی ماند و هیچ اثری از التهاب و تغییر 

در تولید سایر پروتئین ها مشاهده نشد.
به  موفق  روش  این  از  استفاده  با  امیدوارند  محققان 
 درمان نابینایی در انسان شوند. نتایج این مطالعه در نشریه

 Nature Gene  Therapy منتشر شده است.

ماهیت و ژنتیک دقیق ویروس کووید۱۹ در ایران 
شناسایی شد

مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
 به سرپرستی دکتر »حسین نجم آبادی«، همگام با مراکز علمی 
بین المللی، ماهیت و ژنتیک دقیق ویروس کووید1۹ را 

شناسایی کرد.
دکتر نجم آبادی سرپرست تیم تحقیقاتی این دانشگاه 
ژنتیک  تحقیقات  مرکز  داشت:  اظهار  خصوص  این  در 
شیوع  اول  روزهای  همان  از  بهزیستی  علوم  دانشگاه 
ویروس کرونا در کشور، تصمیم گرفت تا با دستیابی به 
گونه های مختلف ویروس کووید1۹ که در کشور منجر 
به بیماری زایی شده اند، شناخت دقیقی از نحوه انتقال 
ویروس به ایران، قدرت بیماری زایی و نیز ایجاد بستر 
مناسب برای به کارگیری درمان های موثر و واکسن هایی 

که در آینده به بازار عرضه می شود را به دست آورد.
و  حمایت  با  هدف،  این  تحقق  در جهت  افزود:  وی 
تشویق معاون تحقیقات وزارت بهداشت و حوزه تحت 
ویروس  بخش  همکاری  با  و  وزارتخانه  این  نظارت 
کشور،  شناسی  ویروس  شبکه  و  تهران  دانشگاه  شناسی 

بازیابی بینایی با ژن درمانی
محققان با استفاده از ژن درمانی، دید موش های کامال نابینا 

را به طور جزیی احیا کردند. 
هستند  بینایی  فرایند  نقطه شروع  نور،  گیرنده  سلول های 
و پرتوهای نور دریافتی را به سیگنال های شیمیایی تبدیل و 
برای نورون های دو قطبی شبکیه ارسال می کنند. در بسیاری 
از بیماری هایی که به نابینایی می انجامد، سلول های گیرنده 
نور دچار آسیب می شود و با وجود این که سایر سلول های 

چشم سالم هستند، بینایی از بین می رود.
موسوم  ژنی  گیری  هدف  با  آمریکایی  محققان  اکنون 
سلول های  سیگنال دهنده  پروتئین های  که   MCO1 به 
می کند،  بیان  را  دوقطبی  سلول های  و  نور  گیرنده 
از  را  نور  گیرنده  سلول های  عملکرد  تا  کردند  تالش 
را  دوقطبی  سلول های  و  کرده  حذف  بینایی   فرایند 

به  طور مستقیم فعال کنند.

آدنو  یک  از  استفاده  با   MCO1 ژن  منظور  این  برای 
این  از  استفاده  با  می شود.  تزریق  نابینا  چشم  به  ویروس 
تکنیک جدید، محققان نورون های دوقطبی چشم موش هایی 
را که سلول های گیرنده نور خود را به طور کامل از دست 
داده بودند، تحریک کردند و توانستند بخشی از بینایی این 

ـ
 

آزمایشـــگاه
   تازه های 

تازه هــا
مهندس محمود اصالنی



31         مهر 99
   شماره 177 

ـ
 

آزمایشـــگاه
   تازه های 

حدود ۵۰نمونه از استان های مختلف کشور )اعم از تهران، مهندس محمود اصالنی
مازندران، خوزستان، گیالن، زاهدان و کاشان(  قم، گرگان، 
و در زمان های مختلف از زمستان سال گذشته )۹8(، بهار، 
با تکنیک پیشرفته توالی یابی  پاییز امسال،  تابستان و اوایل 

نسل جدید، مورد بررسی ژنومیک قرارگرفت.
اوایل دی  از  اولیه ویروس  منبع  این محقق تصریح کرد: 
ماه گذشته از استان ووهان کشور چین بود و نتایج حاصل 
از استان های مختلف  بر نمونه های گرفته شده  از مطالعه 
نوع  از  ایران  در  ویروس  دوم  منشأ  که  داد  نشان  کشور، 
اروپایی آن بوده که در اوایل اسفندماه سال گذشته )۹8( از 

طریق اروپا به کشور وارد شده است.
گردآوری  با  مطالعه  این  که  داد  توضیح  آبادی  نجم 
نمونه  های متعدد، در دوره های زمانی متفاوت و از استان 
های مختلف کشور انجام شد و نتایج آن براساس داده  های 
صحیح، مستند و با توجه به شواهد علمی و بر پایه دانش 
ژنتیک به دست آمده است که با بهره  گیری از این یافته ها 
می توان به ماهیت دقیق تر ویروس منتشر شده در کشور پی 
برد و این امکان را فراهم کرد که سیاست های حوزه سالمت 
پایه مستندات و شواهد علمی  بر  اتخاذ تصمیم درست  در 

قابل اعتماد تبیین شود.
وی تاکید کرد این مطالعه در نوع خود منحصربفرد و بسیار 
ارزشمند است، چرا که به دلیل صحت یافته های به دست 
ژنوم  کل  یابی  توالی  پیشرونده  تکنیک  کارگیری  به  و  آمده 
که  از ویروس  هایی  نمونه  به  دلیل دسترسی  به  و همچنین 
از همان ماه های آغازین ورود به کشور باعث بیماری زایی 
شده اند، اطالعات ما از ماهیت ژنوم ویروس از اسفند ماه تا 
آخرین ماه تابستان و نیز اوایل پاییز امسال را ارتقا داده است.

دانشگاه  ژنتیک  مرکزتحقیقات  تحقیقاتی  تیم  سرپرست 
اهمیت  نکته حائز  یادآور شد:  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم 
آنجا  از  کووید1۹  ویروس  خصوص  در  توجه  خور  در  و 
منشا می گیرد که در این خانواده ویروسی در مقایسه با سایر 
RNA ویروس ها، کمتر دچار تغییرات جهش زایی می شود 
یا   RNA به  وابسته  پلیمراز  آنزیم  بودن  دارا  نیز  آن  دلیل  و 
)RdRP( است که سبب شده میزان جهش زایی آن پایین تر 

از ویروس انفلوآنزا و سایر RNA ویروس ها باشد.
نجم آبادی افزود: نکته قابل تامل دیگر آن است که تاکنون 
در پایگاه بین المللی GISAID که مرکز بارگذاری جهش های 
 8۰ تعداد  بر  بالغ  است،  دنیا  تمام  از  گزارش شده  مختلف 
هزار ژنوم ویروس بارگذاری شده و همچنین، تاکنون بیشتر 
از ۳۵۰ هزار تغییر مختلف ژنومی در نمونه های توالی یابی 

شده مشاهده شده،  اما اکثر این تغییرات از نظر عملکردی از 
اهمیت چندانی برخوردار نیست و نقش چندانی در شیوع و 

شدت بیماری کرونا ندارند.
وی اظهار داشت: مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات ژنتیک 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نشان می دهد که 14 تغییر 
ژنومی در بیش از 1۰ درصد نمونه ها رخ داده است که 1۰ تغییر 
از این 14 تغییرپیش از این نیز در داده های جمعیت های دیگر 
مشاهده شده و فقط چهار تغییر جدید در همان نواحی بوده که 
در گذشته جهش دیده شده بود و نقش این تغییرات جدید در 

بیماری زایی هنوز بدرستی مشخص نیست.
 ،D164G و T22I وی تاکید کرد: غیر از دو جهش مهم
جهش جدیدی در ناحیه شاخک ویروس در مطالعه ما مشاهده 
نشد و در نمونه های بررسی شده در این مرکز  تحقیقاتی نیز 
جهش G164 به تدریج از اسفندماه افزایش یافته و در حال 

حاضر جهش غالب نمونه های توالی یابی شده است.
دانشگاه علوم بهزبستی و توانبخشی به نقل از این محقق 
آورده است: اهمیت این ناحیه از ژنوم ویروس )spike( در 
اتصال ویروس به سلول میزبان است و همچنین محلی است 
می گیرد  قرار  هدف  موثر،  واکسن  نیز  و  دارو  تولید  در  که 

.)Target zone(
نجم آبادی در عین حال گفت: نکته خوش بینانه در این 
 ،D164G و T22Iمطالعه آن است که دو جهش اشاره شده
هر دو خارج از ناحیه ایی بنام RBD در شاخک ویروس می 
باشد که در نتیجه، در تاثیرگذاری واکسن های تولید شده بر 

اساس این دو جهش مهم نخواهد بود.
وی افزود: همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، تغییر 
D164G از اواخر زمستان رو به افزایش بوده است )که در 
تا مهرماه مشاهده شده(،  تیرماه  از  نمونه های بررسی شده 
که دلیل انتقال سریع ویروس در ماه های اخیر را نیز توجیه 

می کند.
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دانشگاه  ژنتیک  تحقیقات  مرکز  تحقیقاتی  تیم  سرپرست 
مطالعات  گفت:  همچنین  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم 
عملکردی اخیر که بر روی گونه جدید )تغییر یافته( صورت 
گرفته است و در ژورنال  های معتبر علمی به چاپ رسیده، 
نشان می دهند که مقدار ویروس در دستگاه تنفسی بیماران 
اما شواهدی  بیشتر شده،  آن  انتقال  یافته و سرعت  افزایش 

دال بر افزایش شدت بیماری زایی آن مشاهده نشده است.
وی تصریح کرد: مطالعه اخیر که همگام با مطالعات سایر 
موقع  به  شناسایی  برای  دهد،  می  نشان  انجام شد،  کشورها 
تغییر در ساختار و سیر گردش ویروس در طول زمان، نیاز به 
ادامه  توالی یابی تعداد بیشتری ویروس با روش توالی یابی 
نسل جدید است، تا هر چه سریع تر بتوان به تشخیص گونه 
جهش یافته جهت اتخاذ اقدامات درمانی مناسب دست یافت.
در  محقق  این  مدیریت  تحت  علمی  تیم  و  آبادی  نجم 
مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه و  مرکز ژنومیک کشوری 
)ایرانوم( برای دستیابی به این نتایج ارزشمند  ماه ها است که 
شبانه روز و بی وقفه تالش و همکاری در جهت شناسایی 

ماهیت ژنومی ویروس کووید 1۹داشته اند.

روش جدید آزمایش پادتن کووید ۱۹ ابداع شد
محققان انستیتوی تحقیقات کودکان سیاتل آمریکا، راهکار 
که در  ابداع کردند  پادتن کووید1۹  آزمایش  برای  جدیدی 

مقایسه با روش های فعلی سریع تر و ارزان تر است.
در این شیوه جدید، به جای استفاده از سلول های زنده و 
ویروس، با استفاده از پروتئین های تولید شده در آزمایشگاه 
پروتئین ها  بین  تعامل  متداول،  آزمایشگاهی  تجهیزات  و 
پادتن های  از وجود  تا شواهدی  قرار می گیرد  مورد مطالعه 
مسدودکننده ویروس به دست آید. ویروس کرونا به منظور 
اتصال به سلول ها و انتقال مواد ژنتیکی خود به درون آن ها 

از پروتئین های تاجدار خود استفاده می کند.
جدا  خون  در  موجود  پادتن های  فعلی  آزمایش های  در 
شده و پس از مخلوط کردن آن ها با ویروس، در مجاورت 

سلول های زنده قرار می گیرند. با استفاده از این شیوه، پس 
از سه روز می توان وجود پادتن ویروس موردنظر در خون 
و میزان توانایی آن در نابودسازی ویروس را تشخیص داد. 
اما شیوه جدید محققان، این اطالعات را در طول یک روز 

به دست می دهد.
در حال حاضر، محققان از این آزمایش برای ارزیابی هزاران 
قابلیت  بالقوه  به طور  که  می کنند  شده  استفاده  تایید  داروی 
بین پروتئین تاجدار ویروس و  پیوند  برقراری  از  جلوگیری 
پروتئین های موجود در سلول های انسان را دارند. گزارش کامل 
 Journal of Infectious Diseases این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.

برای اولین بار در جهان صورت گرفت:
 تولید سلول های بنیادی مجاری تنفسی 

برای درمان کووید ۱۹

از  استفاده  با  توانستند  بار در جهان،  اولین  برای  محققان 
شخص  خون  سلول های  القایی،  پرتوان  بنیادی  سلول های 
بیمار را مجددا برنامه ریزی کرده و سلول های بنیادی مجاری 
این سلول ها در  کنند.  تولید  آزمایشگاه  انسان را در  تنفسی 

درمان کووید1۹ و سایر بیماری های تنفسی موثر هستند.
برمبنای تحقیقات مشترک دانشگاه های بوستون و تگزاس 
برای  اختصاصی  طور  به  که  بنیادی  سلول های  این  آمریکا، 
شخص بیمار تولید می شود، قادراست بافت پوششی مجاری 
تنفسی را ترمیم کند و در درمان بیماری هایی مانند کووید 1۹، 
آنفلوآنزا، آسم و فیبروز سیستیک که موجب آسیب دیدگی 

راه های تنفسی می شوند، نقش مهمی دارند.
فیبروز سیستیک شایع ترین بیماری تنفسی ژنتیکی است. 
در این عارضه مخاط چسبناک ریه ها و دستگاه گوارش را 
محسوب  ژنتیکی  اختالل  یک  بیماری  این  می کند.  مسدود 
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می شود که در هر 2 تا ۳ هزار تولد، یک نوزاد را مبتال می کند. 
در این اختالل عالوه بر ترشحات ریه و دستگاه گوارشی، 
می شود؛  چسبناک  و  غلیظ  نیز  کبد  و  لوزالعمده  ترشحات 
غالبا  ترشحات  این  افراد طبیعی  در  که  است  در حالی  این 
رقیق و غیرچسبناک هستند. همچنین میزان نمک موجود در 
ترشحات غدد عرق نیز افزایش می یابد و در واقع نمک الزم 

برای بدن از طریق عرق دفع می شود.
باالی  مقادیر  تصفیه  و  تولید  نحوه  جدید،  تحقیقات  در 
نمونه خون  از  استفاده  با  تنفسی  مجاری  بنیادی  سلول های 
شخص بیمار، مشخص و تشریح شده و قرار است نتایج این 
تحقیقات به همراه سلول های تولید شده به صورت رایگان 

در اختیار سایر متخصصان قرار گیرد.
این روش در درمان کووید1۹ و سایر بیماری های تنفسی 
 Cell نشریه  در  تحقیقات  این  کامل  گزارش  است.  موثر 

Stem Cell منتشر شده است.

 نتایج یک مطالعه، فواید پالسما درمانی کووید۱۹ را 
زیر سوال برد

نتایج یک آزمایش بالینی در هند نشان داد پالسما درمانی 
نتایج  کند.  نمی  پیشگیری  کرونا  شدید  عالیم  یا  مرگ  از 
بود، شواهد  انجام شده  این  از  پیش  که  ای  اولیه  مطالعات 
می  یافته  بهبود  افراد  پالسمای  که  دادند  نشان  نویدبخشی 
تواند به درمان کرونا کمک کند، اما اکنون نتایج یک آزمایش 
بالینی بزرگ در هند نشان داده است که پالسما از مرگ یا 

عالئم شدید این بیماری پیشگیری نمی کند. 
فاصله  در  که  را  بزرگسال   4۶4 مطالعه  این  در  پزشکان 
زمانی میان ماه های آوریل تا ژوئن به ویروس کرونا آلوده و 

یا در بیمارستان بستری شده بودند، بررسی کردند.
به نیمی از این بیماران پالسما داده شد، اما نیم دیگری از 
آنها این درمان را دریافت نکردند. داده های این مطالعه نشان 
می دهد این درمان که طرفداران زیادی دارد، هیچ بهبودی در 

پیش آگاهی )نتیجه بیماری( یک بیمار نداشت.
سال  اوایل  که  انگلیس  بهداشت  وزیر  هانکوک«  »مت 
جاری میالدی در جریان شیوع اولین موج بیماری کرونا در 
این کشور به این بیماری مبتال شد، پالسما اهدا کرد و سایر 

بیماران بهبودیافته را نیز به اهدای پالسما تشویق کرد.
پیش از این، گمان می رفت که پالسمای خون، مایعی مایل 
با  مقابله  برای  بادی  آنتی  که حاوی  در خون  زرد  رنگ  به 
ویروس ها است، می تواند به درمان کووید-1۹ کمک کند. 

رییس جمهوری آمریکا، ماه اوت اعالم کرد که اداره نظارت 
بر دارو و غذای آمریکا مجوز استفاده اضطراری از پالسمای 
است.  داده  کووید-1۹  درمان  برای  را  یافته  بهبود  بیماران 
سازی  ذخیره  حال  در  نیز  انگلیس  جمله  از  کشورها  سایر 
آن،  بودن  موثر  اثبات  تا در صورت  پالسمای خون هستند 

مورد استفاده قرار گیرد.
نوع  که  کرد  اعالم  انگلیس  خون  سازمان  سخنگوی 
شده  آوری  جمع  هندی  محققان  مطالعه  در  که  پالسمایی 
می  آوری  جمع  انگلیس  در  که  پالسمایی  نوع  از  است 
شود، درجه پایین تری دارد. در آزمایش محققان هندی از 
پالسماهای اهدا شده ای استفاده شد که سطوح آنتی بادی 
آنها حدود ۶ تا 1۰ برابر کمتر از پالسماهایی است که در 

انگلیس استفاده می شود. 
وی افزود: شواهد امیدوارکننده ای وجود دارد که انتقال 
بیماری را  نتایج  تواند  باال می  بادی  آنتی  با سطوح  پالسما 

بهبود بخشد. 
 British انگلیسی  مجله  در  هندی  محققان  های  یافته 

Medical Journal منتشر شده است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
مردان در برابر کرونا ضعیف تر هستند

بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در مردان را 2برابر زنان عنوان 
اثر  بر  کشورها  سایر  در  فوت  آمار  گزارش  گفت:  و  کرد 
کرونا نیز گواه این موضوع است که آقایان در برابر کووید1۹ 

ضعیف تر هستند.
دکتر میترا صفا این خصوص توضیح داد: در کشور چین 
کرونا  میر  و  مرگ  اروپا ۶۳ درصد  در  درصد،  از 7۰  بیش 
مربوط به مردان گزارش شده است، طبق آمارها در نیویورک 
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نیز مرگ و میر ناشی از کرونا در مردان 2 برابر زنان است.
وی یکی از احتماالت مقاوم تر بودن سیستم ایمنی زنان 
در مقایسه با مردان را وجود آنزیم های ACE2 در آقایان ذکر 
کرد و اظهار داشت: این آنزیم باعث می شود وقتی فرد مبتال 

به کرونا می شود بافت ریه سریع تر آلوده شود.
و  بالینی  سل  تحقیقات  مرکز  عضوهیات مؤسس 
اپیدمیولوژی، وجود استروژن در زنان را یکی از علل مقاوم 
داد:  ادامه  و  دانست  کرونا  برابر  در  ایمنی  سیستم  تر شدن 
تر  از علل مقاوم  نیز یکی  کروموزومX اضافه در بدن زنان 

شدن سیستم ایمنی بدن زنان در مقایسه با مردان است.
صفا، افزایش مشکالت زمینه ای در مردان نظیر فشارخون، 
بیماری کبد، سل و تمایل بیشتر آنها نسبت به مصرف سیگار 
را یکی دیگر از علل مرگ و میر باال در این جنس ذکر کرد.
متخصص اعصاب و روان بیمارستان مسیح دانشوری در 
ادامه گزارشی از بستری شدگان با تشخیص کووید-1۹ در 
این بیمارستان ارائه داد و اظهار داشت: آمارها از21 فروردین 
مرد  مبتالیان  تعداد  دهد  می  نشان  امسال  مهرماه  هفتم  تا 

بستری در این بیمارستان تقریبا 2 برابر زنان بودند.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت از مجموع مراجعه کنندگان 
به بیمارستان مسیح دانشوری ۶۳درصد را مردان و ۳7 درصد 
را زنان تشکیل دادند، میانگین سنی بیماران بستری نیز حدود 

۵۰ سال گزارش شده است.
این پزشک متخصص بیمارستان مسیج دانشوری از افزایش 
شمار بیماران با حال وخیم بر اثر ابتال به کرونا در بخش های 
مراقبت های ویژه این بیمارستان خبر داد و افزود: مردان حدود 

2 برابر بیشتر از زنان دوره حاد این بیماری را طی می کنند.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به نقل از وی آورده 
است: زمان بستری در بخش آی سی یو بین زنان و مردان 

تقریبا برابر است.

این که ۵۹درصد پرستاران  بیان  با  وی در بخش دیگری 
مبتالیان به کرونا در این بیمارستان زنان هستند، خاطرنشان 
زن   پرستاران  افسردگی  و  اضطراب  نگرانی،  شدت  کرد: 
نسبت به ابتال اعضای خانواده به کرونا 2 برابر مردان است.

این متخصص اعصاب و روان با یادآوری این که شدت 
افسردگی در پرستارانی که خانواده آنها مبتال به کرونا بوده اند 
بیشتر از پرستارانی بود که خودشان مبتال به کرونا شده اند، 
به  مبتال  عنوان کرد: درواقع نگرانی پرستاران زن زمانی که 
از  از زمانی است که یکی  کرونا می شوند به مراتب کمتر 

اعضای خانواده مبتال است.
و  زنان  روان  و  روح  سالمت  به  توجه  ادامه  در  صفا، 
اختصاص یک روز در تقویم جهانی با نام روز سالمت روان 

بانوان را ضروری دانست.

ثبت پتنت فناوری برای درمان انواع مختلف سرطان ها
یک شرکت استرالیایی فناوری حاوی نانوذرات و دو نوع 
است  قادر  ترکیب  این  است.  رسانده  ثبت  به  را  آنتی بادی 

طیف وسیعی از سرطان ها را هدف قرار دهد.
فناوری  ویژه  توسعه  ستاد  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
پتنتی مربوط  به ثبت  پتریس )Patrys( موفق  نانو، شرکت 
رهایش  برای  نانوذرات  با کمک   Deoxymab پلتفورم  به 
داروی ضدسرطان شده  است. در این فناوری پلتفورم جدید 
هدفمند  تحویل  برای  نانوذرات  به  متصل   Deoxymab

داروی ضدسرطان استفاده می شود.

 Deoxymab آنتی بادی های  از  استفاده  شامل  پتنت  این 
و PAT-DX1 و PAT-DX۳ می شود که همراه با نانوذرات 
استفاده  سرطان ها  مختلف  انواع  درمان  و  تشخیص  برای 

می شود.
آنتی بادی PAT-DX1 از نظر توانایی اتصال به DNA آزاد 
است،  ایده آل  بسیار  جامد  سرطان های  از  بسیاری  از  شده 
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DNA هایی که در اثر تکثیر سریع سلول ها در تومور صلب 
ایجاد می شوند.

می گوید  شرکت  این  اجرایی  ارشد  مدیر  کمپبل،  جیمز 
معرف  یک  به عنوان  می تواند   Deoxymab نانوذرات  که 
این  شود.  استفاده  سرطان  مختلف  انواع  برای  هدف گیری 
به  قادر  سرطان ها،  منشاء  و  نوع  از  صرف نظر  نانوذرات 

پوشش  طیف وسیعی از سرطان ها است.
با  را  تومور  هدف گیری  رویکرد  این  می افزاید:»ما  وی 
نانوذراتی که قادر به حمل محموله ای از داروها برای کشتن 
به  ترکیب  این  کردیم.  ترکیب  است،  سرطانی  سلول های 
به  خاص  به طور  را  داروهای ضدسرطان  می دهد  امکان  ما 
چندین نوع سرطان مختلف تحویل دهیم و در عین حال، 

حداقل تاثیر را روی سلول های سالم بدن داشته باشیم.«
به طور غیرمعمول برای آنتی بادی ها، PAT-DX1 می تواند 
از سد خونی مغز عبور کرده و به صورت بالقوه اندازه تومور 
را کاهش دهد. این فناوری به محققان اجازه می دهد تا آنها 
بتوانند بیماری سرطان مغز گلیوبالستوما را در مراحل اولیه 

یا متاستاز، موردهدف قرار دهند.
دکتر کمبل می افزاید: »ما اعتقاد داریم که ماهیت این فناوری 
حاوی نانوذرات و آنتی بادی می تواند برای طیف وسیعی از 

کاربردهای درمانی نظیر سرطان های کشنده استفاده شود.«
De- شرکت پتریس براساس آنتی بادی Deoxymabپلتفورم 
۳E1۰ oxymab بنیان نهاده شده است، آنتی بادی که برای اولین 
بار در یک مدل موش حاوی نوعی بیماری انسانی شناسایی شد.

در حالی که بیشتر آنتی بادی ها به نشانگرهای سطح سلول 
متصل می شوند، این آنتی بادی به هسته سلول نفوذ کرده و 
آنها  در  و  می دهد  قرار  هدف  مستقیم  به صورت  را   DNA

فرآیند ترمیم را مهار می کند.

واکسن کرونای روسی در هند آزمایش نهایی می شود
بخش  با  مسکو  توافق  از  روسیه،  ملی  ثروت  صندوق 
بیوتکنولوژی وزارت علوم و فناوری هند خبر داد و اعالم 
به  کشور  این  آزمایشگاه های  از  توافق،  این  براساس  کرد: 
بالینی واکسن ضد  آزمایش های  انجام  برای  پایگاهی  عنوان 

کرونای روسی »اسپوتنیک ۵« استفاده می شود.
ملی  ثروت  صندوق   jpost اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
روسیه،  اولین واکسن ثبت شده ضد کرونا در جهان براساس 
سال  در  زمین  مصنوعی  ماهواره  اولین  پرتاب  با  شباهتش 

1۹۵7، »اسپوتنیک V« )اسپوتنیک ۵( نام گرفت.

طبق این گزارش، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
مرکز  از  هند،  در  »ردی«  دکتر  های  آزمایشگاه  و   )RDIF(
کنترل دارو در این کشور )DCGI( تاییدیه گرفته است که 
فاز دوم و سوم  آزمایشات بالینی واکسن کرونای »اسپوتنیک 

۵« را در هند بر روی انسان ها انجام دهند.
ابتدا قرار بود که آزمایشات این واکسن در مقیاس زیاد در 
هند انجام شود اما برخی قانونگذاران هندی جلوی این کار 
را گرفتند و  اذعان داشتند که آزمایشات فاز اول و دوم این 
واکسن که اوایل سال جاری میالدی در روسیه انجام شد بر 
روی تعداد بسیار کمی صورت گرفته است و خواستار تکرار 

این آزمایشات شدند.  
اما به دنبال این توافق جدید، هند فاز دوم و سوم آزمایش 
 بالینی این واکسن را بر روی هزار و ۵۰۰ نفر در این کشور انجام 

می دهد.   
هند  در  ردی  دکتر  های  آزمایشگاه  عامل  مدیر  و  رییس 
اعالم کرد که ما دقت و راهنمایی علمی مرکز کنترل داروی 
هند را در کل رویه تایید می کنیم.  این یک پیشرفت قابل 
توجه است که به ما امکان می دهد آزمایش بالینی را در این 
کشور آغاز کنیم و ما متعهد هستیم که یک واکسن ایمن و 

کارآمد برای مبارزه با این همه گیری ارائه دهیم.
دکتر ردی شخصاً آزمایش ها را انجام می دهد و در صورت 
تأیید، واکسن نهایی را در هند توزیع می کند. در عوض صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه، 1۰۰ میلیون دوز از این واکسن را 

برای آزمایشگاه های دکتر ردی در هند تامین می کند.  
روسیه همچنین سرگرم انجام آزمایشات فاز سوم واکسن 
اسپوتنیک ۵ در بالروس، ونزوئال و امارات متحده عربی است.  
 ۳۰۰ تولید  برای  روسیه  مستقیم  گذاری  صندوق سرمایه 
میلیون دوز از این واکسن، با تولید کنندگان هندی به توافق 

رسیده است.
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کرونا ۵ برابر ویروس آنفلوآنزا روی پوست می ماند
محققان ژاپنی دریافتند ویروس کرونا می تواند ۹ ساعت 
روی پوست انسان به صورت فعال باقی بماند و این ویژگی 
موجب افزایش خطر انتقال آن از طریق تماس با فرد آلوده 

می شود، این درحالی است که ویروس آنفلوآنزا 1.8 ساعت 
روی پوست فعال می ماند.

افراد  با آزمایش روی نمونه پوست  در این تحقیقات که 
آلوده به ویروس، پس از گذشت یک روز از مرگ آنها انجام 
تنها  آنفلوآنزا  و  کرونا  های  ویروس  شد  مشخص  گرفت، 
محلول های  در  موجود  اتانول  با  برخورد  از  پس  ثانیه   1۵

ضدعفونی کننده، غیرفعال می شوند.
همچنین شست و شوی دست ها با صابون موجب از بین 

رفتن این ویروس ها می شود.
نتیجه این تحقیقات، توصیه های سازمان جهانی بهداشت 
را در خصوص شست و شوی مکرر دست ها تایید می کند 
و نشان می دهد که این اقدام موجب کاهش قابل توجه خطر 

انتقال ویروس از طریق تماس می شود.
ویروس SARS-CoV-2 عامل بیماری کووید 1۹ از زمان 
شیوع آن در کشور چین تاکنون بیش از 4۰ میلیون نفر را در 

سراسر جهان آلوده کرده است.
Clinical Infec-  گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

tious Diseases  منتشر شده است.

 پژوهشگر مشهدی واکسن ویروس HTLV1 را 
به ثبت بین المللی رساند

 پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختراع خود در 
زمینه تولید واکسن پپتیدی چندگانه علیه ویروس HTLV1 را 
 )USPTO( در اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا

به ثبت بین المللی رساند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز یکشنبه به نقل از  دکتر 
این  دارویی  نانوفناوری  تخصصی  دکتری  کبیری"  "مونا 
مناطق  در   HTLV1 ویروس   شیوع  داد:  گزارش  دانشگاه 
آندمیک از قبیل ایران و به ویژه خراسان رضوی باالست و 

راه های انتقال آن مانند ویروس ایدز است.
ویروس  علیه  مؤثری  واکسن  هیچ  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
برای  واکسن  این  و   است  نشده  تولید  دنیا  در    HTLV1
زای"  ایمنی  های  تمامی"اپیتوپ  از  استفاده  با  بار  نخستین 

ویروس مزبور  تولید شد.
ویروس  گفت:   مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگر 
لنفوتروپیک سلول T انسانی تیپ HTLV 1-1 رترویروسی 
است که سلول های لنفوسیت T انسانی را درگیر می کند و 

باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها در انسان می شود.
کبیری با تشکر از دکتر "مجتبی سنکیان" یکی از اعضای 
در  واکسن  این  گفت:  مزبور  واکسن  تولید  تحقیقاتی  تیم 
اداره  در  با شماره 1۰78۰1۵۹  میالدی  سال 2۰2۰  سپتامبر 

ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسیده است.

یا  یک'  نوع  تی  سلول  'لنفوتروپیک  انسانی  ویروس 
HTLV-1 که اکنون بومی خراسان رضوی معرفی شده یک 
ویروس قدیمی است که از هزاران سال پیش بشر به آن مبتال 
بوده و به دنبال رفت و آمدها این ویروس به ایران نیز انتقال 

یافته است.
هم اکنون حدود 2۰ میلیون نفر در سراسر جهان ناقل این 
ویروس هستند اما این ویروس در برخی مناطق نظیر جنوب 
نیمه  صحرایی،  آفریقای  کارائیب،  حوزه  کشورهای  ژاپن، 
آمریکای جنوبی، برخی جزایر قاره اقیانوسیه و شمال شرق 

ایران شیوع بیشتری دارد.
به گفته محققان وجود ویروس HTLV-1 در ایران برای 
نخستین بار در سال 1۹۹۶ در یک شهروند مشهدی تشخیص 
 1-HTLV داده شد. هم اکنون خراسان رضوی بومی ویروس
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نیشابور، مشهد و  در کشور شناخته شده و شهرستان های 
سبزوار به ترتیب بیشترین شیوع این بیماری را دارند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن بیش از ۹ هزار 
دانشجو و افزون بر 2۳ هزار کارمند بهداشتی و درمانی، به 

عنوان قطب پزشکی شمال شرق کشور مطرح است.

سازمان جهانی بهداشت:
 داروی رمدسیویر تاثیر کمی بر موارد شدید 

کووید-۱۹ دارد

آزمایش  یک  نتایج  به  اشاره  با  بهداشت  جهانی  سازمان 
۶ ماهه از درمان های کووید-1۹ ، اعالم کرد: نتایج این مطالعه 
و  »رمدسیویر«  داروی  که  است  داده  نشان  قطعی«  »شواهد 
شدید  موارد  درمان  بر  کمی  تأثیر  کلروکین«  »هیدروکسی 
کووید-1۹ دارد و یا هیچ تاثیری بر درمان این بیماران ندارد.
جهانی  سازمان   ،voanews اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
بزرگترین  سازمان  این  گفته  به  که  ای  مطالعه  در  بهداشت 
داروهای  است،  کووید-1۹  های  درمان  کنترل  آزمایش 
»هیدروکسی  های  نام  به  دیگر  داروی  سه  و  »رمدسیویر« 
قرار  آزمایش  مورد  »اینترفرون«  و  »لوپیناویر«  کلروکین«، 
سازمان  تحقیقات  از  بخشی  واقع  در  آزمایش  این  گرفت. 
بهداشت جهانی برای تعیین اثر بخشی داروهای موجود در 

درمان کووید-1۹ بود. 
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در یک جلسه مطبوعاتی 
که در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد، گفت: نتایج این 
مطالعه نشان می دهد داروهای یاد شده بر میزان مرگ و میر 
و بهبودی بیماران کرونایی بستری در بیمارستان تاثیر اندکی 

داشته و یا هیچ تاثیری نداشته اند. 
بیماران  مطالعه  این  کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
کرونایی در بیش از ۳۰ کشور را در برگرفته است، تأثیرات 
این روش های درمانی را بر میزان کلی مرگ و میر و نیاز پیدا 

کردن این بیماران به دستگاه های کمک تنفسی و مدت زمان 
بهبودی مورد بررسی  به وضعیت  تا رسیدن  آنها را  بستری 

قرار داد.
هیدروکسی  دیگر  داروی  سه  از  استفاده  قبلی  مطالعات   
کلروکین، لوپیناویر و اینترفرون را رد کرده بود. اما یافته های 
ملی  موسسه  توسط  که  رمدسیویر  داروی  بالینی  آزمایش 
نشان  شد،  انجام  آوریل  ماه  در   )NIH( آمریکا  بهداشت 
به  مبتال  افراد  بهبودی  دارو سرعت  این  از  استفاده  داد  می 

موارد شدید کووید-1۹ را تسریع می کند.
داروی  سازنده   Gilead Sciences آمریکایی  شرکت 
بهداشت  سازمان  مطالعه  نتایج  خبر  انتشار  با  رمدسیویر، 
این شرکت در  بود.   جهانی، شاهد افت قیمت سهام خود 
نظر  به  متناقض  مطالعه  این  های  داده  کرد:  اعالم  ای  بیانیه 
می رسند. این یافته ها زودهنگام هستند. این شرکت به نتایج 
آمریکا  بهداشت  ملی  موسسه  مطالعه  مانند  مطالعات،  سایر 

اشاره کرد که مزایای این دارو را تایید کرده بود. 

شناسایی هدف جدید برای مقابله با کووید-۱۹
محققان  همکاری  با  آمریکا  در  تگزاس  دانشگاه  محققان 
قیچی  مسدودکردن  برای  را  جدیدی  راهکار  لهستانی، 

مولکولی ویروس SARS-CoV-2 شناسایی کردند.
به  موسوم  آنزیم  نوعی  واقع  در  مولکولی  قیچی  این 

PLpro-2-SARS-CoV است که کارکرد دوگانه دارد.
این آنزیم از یک طرف موجب آزادسازی پروتئین های الزم 
برای تولید مثل ویروس می شود و از طرف دیگر مولکول های 
موسوم به سیتوکین و کموکین را که با سیگنال دهی موجب 

واکنش ایمنی بدن می شود، مسدود می کند.
این  برای مسدود کردن   PLpro-2-SARS-CoV آنزیم 
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مولکول ها، بخش هایی از پروتئین های موجود در مولکول ها 
را که موجب حفظ یکپارچگی و حفظ کارکرد عادی آن ها 

می شود، مانند یک قیچی از مولکول ها جدا می کند.
 Xمحققان با بررسی ساختار این آنزیم با استفاده از اشعه
توانستند مسدودکننده های موثری را تولید کنند که تنها آنزیم 
آن  طبیعی  کارکرد  مانع  و  می دهند  قرار  هدف  را  ویروسی 
کارکردمشابه  دارای  که  انسان  آنزیم های  بر  اما  می شوند، 

هستند، تاثیری نمی گذارد.
 PLpro-2-SARS-CoV به اعتقاد محققان، هدفگیری آنزیم
بااستفاده از این مسدودکننده ها، می تواند یک راهکار درمانی 

موثر برای مقابله با کووید1۹ باشد.
عالوه بر این، محققان آنزیم PLpro-2-SARS-CoV را 
با آنزیم های مشابه آن در گونه های شناخته شده ویروس کرونا 
مانند سارس و مرس مقایسه کردند و دریافتند نحوه کارکرد آن 

در ویروس جدید با نمونه های قبلی متفاوت است.
شباهت های  و  تفاوت ها  مطالعه  با  محققان،  اعتقاد  به 
می توان   کرونا،  ویروس  مختلف  گونه های  در  آنزیم ها  این 
داروهایی را تولید کرد که برای مقابله با چند گونه از این 
ویروس ها کاربرد داشته باشند. گزارش کامل این تحقیقات 

در نشریه Science Advances منتشر شده است.

ماسک  جراحی ۹۹ درصد ضد ویروس تولید شد
یکی از شرکت های تولیدکننده ماسک در کشور ویتنام، از 
نانوذرات آلی برای از بین بردن عوامل بیماری زا و ویروس ها در 
ماسک های جراحی استفاده کرده است. این ماسک ها عالوه بر 

فیلتراسیون ۹۹ درصد، ویروس و باکتری ها را از بین می برند.
ضد  جراحی  ماسک   )Wakamono( واکامونو  شرکت 
ویروس کرونا را تولید و به بازار عرضه کرد. واکامونو یکی 
از شرکت های نانوزیست فناوری در جهان است که در سال 

2۰1۰ در ویتنام تاسیس شد.
و  بوده  موفق  ضدکرونا  ماسک  تولید  در  شرکت  این 
درصد   ۹۹ بردن  بین  از  قابلیت  با  ماسک جراحی  به تازگی 

ویروس های کرونا را تولید کرده است.
 H1N1 ماسک های جراحی واکامونو در برابر آنفوالنزای
ویروس های  همچنین  و  پوشیده(  )ویروس   A نوعی 
از عوامل  غیرپوشیده( و ۹۹ درصد  )ویروس  پولیوویروس 

بیماری زای باکتریایی مقاوم است.
آزمایشگاه های  توسط  شرکت  این  ماسک های  کارایی 

مستقل و معتبر مطابق استاندارد ISO:18184 2۰1۹ مورد 
آزمایش و تایید قرار گرفته است. عالوه بر این، ماسک های 
جراحی واکامونو می توانند با موفقیت، باالترین استانداردهای 

FDA را برآورده سازد.
یک ماسک N95 می تواند تقریبا ۹۵ درصد از ذرات ۰٫۳ 
میکرون را حذف کند. همیشه توصیه می شود که کاربران نباید 
سطح ماسک را لمس کنند تا از آلودگی هر دو طرف جلوگیری 
دام  به  فیلتر  روی  که  بیماری زا  میکرواورگانیسم های  شود. 
می افتند، روی سطح ماسک چسبیده و از بین نمی روند بلکه به 
چرخه حیات خود ادامه می دهند. به عنوان مثال، ویروس کرونا 

با ماسک های یکبار مصرف تا هفت روز می مانند.
دانشمندان شرکت واکامونو ضمن رسیدگی به این مشکل، 
ماسک جراحی با خواص دوگانه ساختند، این ماسک ها هم 
کار فیلتراسیون عوامل بیماری زا و مضر را انجام داده و هم 

ساختار ویروس را تخریب می کنند.
 Gecide در تولید ماسک های جراحی واکامونو از پارچه
استفاده می شود، الیه داخلی این پارچه ها با میلیون ها نانوذره 
تله هایی  می توانند  نانوذرات  این  شده است.  پوشانده  آلی 
ایجاد کنند تا عوامل بیماری زای مضر را ضعیف کرده یا از 

بین ببرند.
مورد  زیست کش  طبیعی  و  آلی  اجزای  تمام 
با  مطابق  جراحی  ماسک های  تولید  در  استفاده 
  ANSI/AAMI/ISO 10993-5:2009 توسط پاسیفیک 
تایید  آن  ایمنی  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آمریکا  لبز 
استفاده  فلزی  نانوذره  هیچ  از  ماسک ها  این  در  شده است. 

نشده است.
استفاده از ماسک های واکامونو می تواند میزان عفونت را 
به میزان قابل توجهی کاهش دهد، چرا که انتقال ویروس را 

به طور موثر کاهش می دهد.
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برای  جایگزینی  مزانشیمی،  بنیادی  سلول های 
از مغز استخوان  سلول های خود نوساز پرتوان است و 
مشتق می شود. این سلول ها، به طور طبیعی برای تولید 
تفکیک  ها  آدیپوسیت  و  ها  مزانشیمی  ها،  استئوبالست 
این  بررسی ها نشان می دهد که  این حال،  با  می شود. 

سلول ها می توانند به اجداد عصبی تفکیک شوند. )۳(
های  بافت  از  شده،  القاء  پرتوان  بنیادی  های  سلول 
و  آیند  می  وجود  به  ها  فیبروبالست  همچون  پیکری 

مجددا به سلول های شبه جنینی برنامه ریزی می شوند.
رویهمرفته ناهنجاری های عصبی را می توان به چند 

دسته تقسیم کرد:
دسته ای ازناهنجاری ها که پیامد تباه شدن  سلول های 
به خصوصی است درگذشت زمان، مثل بیماری پارکینسون، 
آلزایمر و فلج چندگانه، که در زمره ی بیماری های انحطاط 
عصبی قرار می گیرند. دسته ای دیگر از اختالالت که در 
اثر واکنش به آسیبی شدید نظیر سکته،  آن، سلول ها در 
ضربه مغزی یا ضربه به نخاع تحلیل می روند و اختالالتی 
که در آن، عملکرد سلول به طور ناقص انجام می شود اما 
باعث از بین رفتن آن ها نمی گردد، مثل بیماری صرع. )4(
به  اسیدفولیک،  فقر  یعنی  خونی،  کم  نوع  ترین  شایع 
 از دست دادن حافظه و زوال شناختی توصیف می شود. 
با پیشرفت این بیماری، یاخته های عصبی و تماس های 
سیناپسی در پوسته، هیپوکامپ، آمیگداال و پیش مغز، کم 
می شود. با باال رفتن سن، خطر ابتال به فقر اسید فولیک، 

افزایش می یابد.
بر  فولیک،  اسید  فقر  درمان  برای  موجود  های  روش 
فعالیت نوروترانسمیتر )انتقال دهنده یا پیام رسان عصبی(، 

تمرکز دارند. )۳(

سلول بنیادی، یا مادر تمام سلول ها، پر توان بوده و 
پتانسیل قابل توجهی را برای تبدیل به سلول های مختلف بدن 

داراست. این سلول به عنوان یک سیستم ترمیم کننده در بدن عمل 
می کند، و قادر است بدون هیچ محدودیتی، تا زمانی که جاندار زنده 
است، به نوسازی سلول های او دیگر بپردازد. به طور کلی می توان 

گفت که سلول های بنیادی، سلول هایی هستند توانایی تمایز و 
خودسازی را دارا ست. 

یکی از دالیل اصلی این امر، پتانسیل باالیی است که این سلول ها 
در درمان بیماری دارند. در گذشته چنین تصور می شد که یاخته های 

عصبی، قابلیت جایگزینی ندارند. اما امروزه بررسی ها نشان می دهد که 
در مغز، فرآینِد تکوین عصبی اتفاق می افتد. )۲(

بیماری های انحطاط عصبی، بار سنگینی بر دوش جامعه است و 
علیرغم سال ها بررسی و پژوهش، درمان مؤثری در این زمینه وجود 
ندارد. در این بین، سلول درمانی گزینه ی جالبی به نظر می رسد و 
اجرای بررسی در باره ی سلول های بنیادی بر بیماری های انحطاط 

عصبی، به سرعت در حال افزایش است. در این بررسی، وضعیت کنونی 
پژوهش ها مربوط به سلول های بنیادی را در رابطه با بیماری های 

انحطاط عصبی، به تفصیل بیان می کنیم که با مقدمه ی کوتاهی در مورد 
 تکنولوژی های مختلفی که در مورد سلول های بنیادی وجود دارد،

 آغاز می شود. )3(

سلول های بنیادی توانایی تکثیر و تفکیک به اجداد سلولی 
متعددی را دارا هستند. این سلول ها طبقه بندی های گوناگونی 
دارند که قابلیت آن ها را در تولید انواع سلول ها نشان می دهد. 
برای مثال می توان به  سلول های بنیادی جنینی، سلول های 
های  سلول  مزانشیمیو  بنیادی  های  سلول  اجدادی،  بنیادی 

بنیادی پر توان القاء شده اشاره کرد.)۳(
درونی  سلولی  توده ی  از  جنینی،  بنیادی  های  سلول 
توانایی  و  بوده  توان  پر  و  شوند  می  مشتق  بالستوسیست 
تکوین به هر سه الیه ی نطفه را دارد. برای مثال، سلول های 

اجدادی عصبی. )۳(

  مقاله علمی

سلول های بنیادی، درمانی اساسی برای بیماری آلزایمر

 دکتر طاهره ناجی1 ,مینا موسوی2 
1. دانشجو بیوشیمی دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم دارویی

2. عضو هیات علمی واحد علوم دارویی
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 سلول های بنیادی: 
درمانی اساسی برای بیماری آلزایمر 

بیمارن مبتال به آلزایمر، به دلیل تغییرات آسیب شناختی 
گسترده و تدریجی، به تضعیف حافظه، زوال شناختی و 
سیناپسی،  و  نورونی  فقدان  شوند.  می  دچار  خونی  کم 
آمیلوئید  پروتئین  رسوباِت  و  نوروفیبریالری،  های  گره 
در  را  نواحی غشایی  و  هیپوکامپ،  پیری،  در پالک های 
بر می گیرد. در بیماری آلزایمر، جایگزینی نورون ها، امر 
فوق العاده دشوار و پیچیده ایست، زیرا سلول های بنیادی 
در لوله ی آزمایش از به انواع مختلفی از نوروبالست ها 
تفکیک می شود. چون تزریقاِت استیل کولین استراز، که 
به  مبتال  بیمار  موقتا  برد،  می  باال  را  کولینرژیک  عملکرد 
آلزایمررا بهبود می بخشد، زوال شناختی می تواند از طریق 
مغز،  پیش  نورون های  از  بنیادی مشتق شده  سلول های 
امکان  که  دهد  می  نشان  تجربی  شواهد  شود.  اصالح 
پذیر  امکان  بنیادی  های  سلول  از  ها  سلول  این  تولید 
است. با اینحال، رویکرد جایگزینی سلول کولینرژیک، به 
سلول های سالمی نیاز دارد، نورون هایی میزبان، که نورون 
های کولینرژیک جدید بتوانند مؤثر واقع شوند، و احتماال 
روش  بینند.  می  آلزایمرآسیب  بیماری  در  ها،  سلول  این 
آلزایمر، روش  بیماری  در  بنیادی،  های  جایگزینی سلول 

بحث
آلزایمر، نوعی بیماری است که در آن حافظه، قدرت تکلم 
ابتدا  و توان شناختی به تدریج تحلیل می رود. این بیماری 
و  روانشناس  آلمانی،  آلزایمر  آلویز  توسط   1۹۰7 سال  در 
آسیب شناس اعصاب، شناخته شد. پژوهش های وی، ساختار 
آسیب شناسی پالک های پیری و گره های نوروفیبریالری در 
مغز یک زن ۵۵ ساله را نشان می دهد که بیانگر عالئم حاد 
کم خونی به همراه ویژگی های آسیب شناختی، مثل کاهش 

حجم کلی مغز، و کاهش ماده خاکستری آن است. )2(
پالک های پیری، ناشی از رسوباِت پروتئینی به نام آمیلوئید 
القا می کند و گره های  هستند که سیتوتوکسیتی نورونی را 
نوروفیبریالری، ساختار های نابهنجاری هستند که به سبب تغییر 
در پروتئین تائو در سلول های عصبی پدید می آیند. سلول های 
عصبی مغز یک بیمار مبتال به آلزایمر، به تدریج کوچک شده 
و می میرند. مرگ سلول های عصبی ابتدا در آن نواحی از مغز 
شکل می گیرد که مسئول حافظه و تکلم است، اما نهایتا کل مغز 
را در بر می گیرد. برای کمک رسانی به مدیریت فقر آهن و 
افزایش سطح نوروترانسمیتر )انتقال دهنده یا پیام رسان عصبی(، 
در استیل کولین استراز، به بیمار اینهیبیتور )بازدارنده( تزریق 
می شود. این اقدام، باعث می شود که از بین رفتن استیل کولین 

نوروترانسمیتر، با سرعت کمتری انجام شود. )2(
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شبیه  را  سلول  عملکرد  کرده،  مقابله  کولیژنیک  نورونی 
سازی می نماید و حافظه ی نمونه های حیوانی مبتال به 
فقر اسید فولیک را افزایش می دهد. در آزمایشات ثابت 
بیماران مبتال به فقر اسید  پیوند برای  شده است که این 
فولیک مفید است، و کاشت پیش مغز پایه که باعث ایجاد 
شرکتی  توسط  اکنون  هم  گردد،  می  عصبی  رشد  عامل 
در دانمارک، بر روی شش بیمار مبتال به آلزایمردر حال 
بررسی است. همچنین می توان سلول های بنیادی را به 
را هدایت  ها  بتوانند سایر ژن  که  ای طراحی کرد  گونه 
کنند، مثل رمز گذاری فاکتور نورون زایی مشتق شده از 
مغز، که اثرات نوروپروتکتیو مهمی در نمونه های مبتال به 

فقر اسید فولیک دارد.
پیوند فیبروبالست، که آمیلوئید بتا تولید می کند، ثابت 
به  مبتال  های  موش  در  را  پالک  میزان  که  است  کرده 
آلزایمرکاهش می دهد، اما منجر به کاهش اولیگومرهای 
آمیلوئید بتا بیماری زا نگشته و جلوی نقص شناختی را 

نمی گیرد. )۶(

نتیجه گیری
در  مهمی  نقش  بنیادی،  های  زمینه سلول  در  پژوهش 
هم  هنوز  ولی  دارد،  شناختی  عصب  اختالالت  درمان 
سواالت بسیاری در این رابطه وجود دارد که باید پاسخی 
بهینه ی سلول،  نوع  این سواالت  کرد.  پیدا  ها  آن  برای 
اندازه، روش اجرا، و پیوندهای تکی یا چندگانه را در بر 
می گیرد. همه ی این سواالت به نوع استعمال سلول ها 
و نحوه ی فعالیت آن ها بستگی دارد. سلول های بنیادی 
بهبود  فاکتورهای عصب گرا،  از  استفاده  با  اصالح شده، 
اختالالت ژنتیکی و دستیابی به نتایج دلخواه را امکان پذیر 

ساخته اند.)4(

 منابع: 
)1(Hassan,A.,etal,)2009(,Role of stem cells in treatment of 

neurological disorders,Health sciences.3,227-233 
(2)Blundell,R.,and shah,M.(2015),Neurodegenerative dis-

ease and stem cell Transplantation, stem cell research Journal 
,5,1-9

(3)Simon lunn,J.,etal,(2011),stem cell technology for Neuro-
degenerative disease, NIH public access ,10(3),353-361

)4(R.Sanberg,p.,etal,)2012(,Neurological disorders and 
the potential role for stem cells as a therapy ,Oxford Jour-
nal,101,163-181

(5)Sangs,choi,etal,(2014),Alzheimer’s Disease and stem cell 
Therapy,Experimental Neurobiology,23)1(,45-52

(6)Lindvall,olle,and zall kokaia,(2010),Stem cells in human 
neurodegenerative disorders , The Journal of clinical Investiga-
tion,120,29-40

دور از انتظار است. )۶(
ناقص  ساختار  دلیل  به  تواند  می  بیماری  این  عالئم 
عصبی  بنیادی  های  سلول  جدیِد  هیپوکامپی  های  نورون 
در ناحیه ی شکنج دندانه دار باشد، که بر وضعیت روحی، 
یادگیری و حافظه اثر گذار است. مدل های موشی آلزایمر، 
هیپوکامی،  عصبی  تکوین  کاهش  و  افزایش  دادن  نشان  با 
داده های مبهمی را ارئه کرده اند، به این ترتیب که در این 
بررسی ها، هم شاهد افزایش تکوین عصبی هیپوکامی هستیم، 
و هم شاهد کاهش آن که با تکثیر سلول اجدادی در مراحل 
پیشرفته  معالجات  به کمک  ماندن  زنده  و  آن  اولیه، کاهش 
صورت می گیرد. گزارشات حاکی از آن است که ساختار 
نورون های هیپوکامپی نابالغ، در بیماران سالخورده ی مبتال 
به آلزایمرافزایش می یابد، اما در مطالعه ای دیگر می بینیم 
مطالعات  نمی شود.  عقل  زوال  به  منجر  عصبی  تکوین  که 
افراد مبتال به  اخیر، بلوغ ناقص نورون های جدید در مغز 
بهبود  نتیجه،  در  است.  ساخته  نمایان  را  فولیک  اسید  فقر 
تکوین عصبی در بیماری فقر اسید فولیک، با درمان از طریق 
بتا  آمیلوئیِد  پاکسازی  شود.  می  انجام  بنیادی  های  سلول 
مغز، در جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر نقش بسزایی 
دارد. از واکسیناسیون فعال در برابر آمیلوئید بتا، که به عنوان 
آنتیژن در موش های جوان مبتال به بیماری فقر اسید فولیک 
استفاده می شود، میزان آمیلوئید بتا را کاهش و تکوین عصبی 
هیپوکامپی را افزایش می دهد. عالوه بر این، ایمن درمانی 
متراکم،  بتا  آمیلوئید  برای  پادتن  با  مجهول  بتا  آمیلوئید 
تکوین عصبی و بلوغ ریخت شناسی نورون های هیپوکامپی 
پیر را که دچار اختالالت  جدید در موش های ترنسژنیِک 
بتا هستند، به حالت اول  به آمیلوئید  تکوین عصبی مربوط 
بر می گرداند. یافته ها نشان می دهد که فقر اسید فولیک، 
به  است  امر ممکن  این  را مختل می سازد،  تکوین عصبی 
ساختار  کردن  نرمال  و  باشد،  بیماران  شناختی  نقص  دلیل 
از طریق  مثال  برای  هیپوکامپی جدید،  های  نورون  بلوغ  و 
آمیلوئیدهای فعال و مجهول، می تواند  ایمن سازی توسط 

راه درمان مناسبی باشد.
تواند  می  بنیادی،  های  سلول  از  استفاده  با  درمانی  ژن 
بنیادی  های  سلول  زیرا  بخشد،  بهبود  را  فولیک  اسید  فقر 
بزرگ  نواحی  به  را  خود  و  کرده  حرکت  که  هستند  قادر 
پیوند  بالینی نشان می دهد که  مغز برسانند. مطالعاِت پیش 
فیبروبالست، فاکتور رشد عصبی ایجاد می کند، که با مرگ 
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مارکرهای  از  خاصی  مجموعۀ  لنفوم،  و  لوسمی  در 
گوناگون وابسته به  مرحله نمو و مسیر تمایز بیان خواهد 
شد و با استفاده از این تمایزها، آنها طبقه بندی می شوند. 
ارزیابی با استفاده از پنل آنتی بادی ها بیشتر در ۳ترکیب 
رنگ یا بیشتر انجام می شود، پنلی که بر اساس تشخیص 

اولیه انتخاب می شود.
به  نیاز  است  ممکن  صفحه  این  از  حاصل  نتایج 

طبقه بندی بیشتری داشته باشد.

)MRD (تشخیص حداقل مقدار باقیمانده از بیماری
بیماری  از  باقیمانده  مقدار  حداقل  دادن  نشان  برای 
معیارهای  از  باید  آزمایشگاهی  های  روش   ،)MRD(
ویژگی  و  بودن  کاربردی  تکرارپذیری،  حساسیت، 
استفاده  با  تشخیص  از  فراتر   MRD باشند.  برخوردار 
اشکال  فلوسیتومتری  است.  معمولی  میکروسکوپ  از 
نمونه  در  را  سلولی  جمعیت  غیرنرمال  ایمونوفنوتایپیک 
حضور  نمایاندن  در  و  دهد  می  نشان  مطالعه  مورد 
بافت های  دیگر  و  استخوان  مغز  در  بدخیم  سلول های 
بیماران، دارای بدخیمی های خونی پس از بهبودی بسیار 
موثر است. تصور می شود سلول های بدخیم باقی مانده 

باعث عود بیماری در بسیاری از بیماران می شود.

بررسی کارایی شیمی درمانی سرطان
یکی از چالش های برجسته در سرطان شناسی، انتخاب 
است.  بیمار  یک  برای  درمانی  شیمی  عامل  ترین  موثر 
مقاومت دارویی چندگانه )MDR( نیز نقش عمده ای در 
شکست بسیاری از محصوالت طبیعی  که به عنوان عوامل 
با  همراه  کند.  می  ایفا  شود  می  استفاده  درمانی  شیمی 
ایمونوسیتوشیمی و تکنیک های مولکولی، فلوسیتومتری 
به عنوان ابزاری برای بررسی مکانیسم هایی که منجر به 
MDR می شوند، به شمار آید و در طی شیمی درمانی 

در فلوسیتومتری، ذرات میکروسکوپی در یک جریان سیال، معلق بوده 
و یک به یک از مجاورت پرتو لیزر عبور می کنند و آنالیز چند پارامتری 

هزاران سلول با ویژگی خاص را در ثانیه ممکن می سازد. فلوسیتومتری 
 در آزمایشگاه های تحقیقاتی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد،

و به طور فزاینده ای در تشخیص، مانیتورینگ و پیش بینی بیماری ها 
در آزمایشگاه های بالینی برای هزینه کمتر و شایسته بودن معمول شده 

است. با قابلیت اندازه گیری و بررسی متغیرهای چند گانه با ویژگی 
خاص، فلوسیتومتری یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل بیماری است. 
به خاطر حساسیت بیش از حد آن، فلوسیتومتری می تواند بیماری  را در 
سطوح پایین تشخیص دهد. بیشتر برای تعیین بودن آنتی ژن ها روی 
و یا در درون سلول استفاده می شود. فلوسیتومتری همچنین می تواند 

در تجزیه و تحلیل DNA یا RNA و دیگر مطالعات کاربردی سلول 
استفاده می شود. آنچه که دنبال می کنیم برخی از کابردهای رایج بالینی 

فلوسیتومتری است.

تشخیص بدخیمی خونی 
ایمونوفنوتایپینگ یکی از برنامه های کاربردی قابل توجه 
فلوسیتومتری است. این تکنیک در تشخیص و مانیتورینگ 
لوسمی و لنفوم بسیار مهم است، زیرا درمان این بیماری ها 
بیشتر به تغییرات آنتی ژنی وابسته است. بر اساس یافته های 
مزمن  و  حاد  های  گونه  به  را  ها  لوسمی  آزمایشگاهی، 
طبقه بندی شده اند. در هر مرحله نمو سلول های خون در 
مغز استخوان، سلول ها مارکرهای مشخصی را با خود دارند، 
که پایه ای از تمایز طبقه بندی به شمار می اید. بدخیمی ها 
)Malignancies( می توانند در هر مرحله ای گسترش یابند. 

  مقاله علمی

کاربردهای فلوسیتومتری  

محمد صالحی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی،جهاد دانشگاهی مشهد شعبه نیشابور
مسعود مبینی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

مریم اصغر حیدری، کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
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محمد صالحی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی،جهاد دانشگاهی مشهد شعبه نیشابور
مسعود مبینی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

مریم اصغر حیدری، کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

متمرکز شده است. فلوسیتومتری به طور اساسی می تواند 
هر گونه رویدادی را که باید در طی فرایند فعال سازی 

لنفوسیت ها رخ دهد، اندازه گیری کند.

کاربرد در پیوند عضو
با داده های به دست آمده در طول آنالیز ایمونوفنوتایپیک، 
داده  پاسخ  عضو  پیوند  پاسخ   بی  مسائل  از  بسیاری  به 
مواد  نقش مهمی در تشخیص  فلوسیتومتری  شده است. 
بررسی  برای  و  دارد  سلولی  ژن های  آنتی  و  بیولوژیک 
و  ایمنی  کننده سیستم  داروهای سرکوب  مکانیسم عمل 
بسیارضرروریست.   پیوند  رد  یا  پذیرش  ایمونوبیولوژی 
فلوسیتومتری درکراس مچ کردن سلول هایT، مانیتورینگ 
پس از پیوند و غربالگری آنتی بادی HLA می تواند در 

پیوند عضو جامد مفید باشد.

نگاه به آینده
کاربردهای بالینی مورد انتظار برای فلوسیتومتری شامل 
برنامه های کاربردی بیشتر در میکروبیولوژی بالینی، توان 
توان  و  دارو  کبدی  سمیت  بینی  پیش  در  باال  عملیاتی 
بخشی فلوسیتومتری برای ارزیابی فنوتیپ بیماری و تاثیر 

درمان داروهای سیستم ایمنی می شود. 

منبع:
Advance for administrators of the laboratory 

.Vol22.NO4.March 2013.Pp 37-9

اتصاالت  تایید  در  فلوسیتومتری   درمانی،  شیمی  از  بعد  و 
آنتی بادی و بررسی سلول های توموری نمایش داده شده، 

مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهایی در میکروبیولوژی
پژوهش های میکرویشناسی نیاز به کشت میکروارگانیسم 
دارد. بدین روی تکنیک های میکروب شناسی کالسیک در 
مقایسه با سایر روش های آنالیز کننده کندترند. فلوسیتومتری 
پارامترهای  اساس  بر  میکروب  چند  یا  یک  تشخیص 
که  هایی  فلوروکروم  طریق  از  یا  و  خاص  سیتومتریک 
می توانند به  اولیگونوکلوتیدها و یا آنتی بادی های خاص 
پیوند شوند را ممکن می سازد. همچنین می تواند به طور 
می تواند  فلوسیتومتری  گیرد.  قرار  استفاده  مستقل مورد 

تشخیص سریع تر و قابل اعتمادتری را فراهم کند.
روش فلوسیتومتری، می تواند مایه ی گسترش روش های 
و  دارو  سمیت  ارزیابی  برای  را  باال  تکرار  قابلیت  با  کمی 
حساسیت عامل ضد میکروب فراهم سازد. HIV، سلول های 
CD4 که برای پاسخ ایمنی موثر الزم است را از بین می برد. 
شمارش منظم و مانیتورینگ این سلول ها از با فلوسیتومتری 
و  بیماری  پیشرفت  درمان،  میزان  بررسی  در  تواند  می 
قابل  باشد  به آن حساس  بیمار می تواند  تعیین عفونتی که 
 ،CD4 های  سلول  شمارش  بر  عالوه  است.  اندازه گیری 
برای  تری  مفید  بالینی  پارامتر  سرم خون،  ویروسی  غلظت 
همچنین  ویروس  تشخیص  است.  درمان  موفقیت  ارزیابی 
در پیشگیری انتقال از مادر به فرزند اهمیت دارد. به خاطر 
هزینه باالی تست های لود ویروس و محدودیت منابع در 
دسترس در جنوب صحرای آفریقا که سرایت بیماری نگرانی 
مناسبی  گزینه  توانند  نمی  مرسوم  های  تست  است.  اصلی 
نیز  مرسوم  فلوسیتومتری  های  سیستم  که  حالی  در  باشد، 
گران قیمت است، سیستم های رومیزی قابل حمل در آفریقا 
برای مانیتورینگ و شمارش سلول های T بیماران با موفقیت 

زیادی استفاده می شود.

واکاوی کارکرد سلول
آنالیز عملکرد سلول می توانید اطالعات بالینی مانند بیان 
سلولی  پارامترهای  از  تواند  نمی  که  ژن های سطحی،  آنتی 
در  مالحظاتی  چنین  دهد.  می  نشان  را  آید  دست  به  ثابت 
پیدا  نمود  پیوند،  طب  و  بدن  ایمنی  سیستم  بیماری های 
می کند. بسیاری از تحقیقات روی آنالیز عملکرد لنفوسیت ها 
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