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ندول های تیروئید
چکیده ی علت ،نشانگان ،تشخیص و درمان ندول تیرویید
تقدیم خوانندگان می شود.
ندول های تیروئید ،رشد بیش از انداره وناهنجاربافت غده
تیروئیدی هستند که اغلب خوش خیم می باشند .در برخی موارد
(کمتر از یک در  )20می توانند سرطانی باشند .برخی افراد دارای
یک ندول  ،ولی برخی دیگر شمار زیادی ندول دارند .ندول های
تیروئید از بافت جامد یا پر از خون یا مایعات هستند .ندولهای
تیروئید بسیار رایج هستند ،به طوری که نزدیک به نیمی از افراد
تا سن  60سالگی حداقل یک ندول دارند .این ندولها بهویژه در
زنان شایع هستند ،اگرچه مردان نیز میتوانند به آن مبتال شوند،
به خصوص با افزایش سن.

بررسی سریع غده تیروئید

تیروئید غده ای پروانه ای شکل است که به دارازای حدود
دو اینچ در پایه ی گردن قرار دارد .این غده نقش بزرگی
در بدن انجام می دهد ،زیرا مسئول ترشح هورمون های
تنظیم کننده ی سوخت و ساز بدن است .هورمون های
ترشح شده توسط تیروئید تعداد زیادی از کارکردهای بدن
از جمله ضربان قلب ،تنفس ،دمای بدن ،عملکرد سیستم
عصبی و موارد دیگر را تنظیم می کنند.
هرگونه کاستی تیروئید ،کما بیش می تواند همه سیستم
بدن را تحت تاثیر قرار می دهد .خوشبختانه ،ندول های
تیروئید ،بیشتر خوش خیم و بی ضرر هستند و در این باره
هیچ تغییری در کارایی غده ایجاد نمی کنند .هرگاه مشکل زا
شوند ،امروزه درمان های موثری در دسترس است.
عالئم ندول تیروئید

پیدایش ندول های تیروئید بیشتر بی نشانه است .بدینروی
بیشتر در هنگام معاینه و یا پرتونگاری و یا به علت های
دیگر(مانند بیماری پاراتیروئید ،ضربه ،بیماری شریان
کاروتید یا درد ستون فقرات گردنی) تشخیص داده می شود.

2

آبان1400
شماره 190

شایع ترین تظاهرات آنها یک توده در گردن و در
نمونه های کمتر مشکل در بلع است .عالوه بر این،
ندول های بزرگ تر ممکن است باعث مشکل در تنفس،
گرفتگی صدا و درد گردن شود.
در موارد نادر ،بافت ندول تیروئید مقدار زیادی از
هورمون های تیروئید تری یدوتیرونین ( )T3و تیروکسین
( )T4را تولید می کند که می تواند منجر به عالئم پرکاری
تیروئید (تیروئید پرکار) شود .این شامل:
اضطراب
تحریک پذیری یا بدخلقی
عصبی بودن ،بیش فعالی
عرق کردن و یا حساسیت به دمای باال
تند شدن ضربان قلب
لرزش دست
ریزش مو
افزایش حرکات روده یا اسهال
کاهش وزن
آمنوره و اولیگومنوره
چه چیزی باعث ندول تیروئید می شود؟

علت ندول های تیروئید بیشترناشناخته است .گاهی در
یک خانواده روی می دهد که می تواند اشاره ای برداشتن
زمینه ژنتیکی در ایجاد ندول باشد .کمبود ید نیز می تواند
زمینه سازباشد .سرطان با رشد بیش از حد بافت ،در
کمتر از  ٪5از مبتالیان باعث ندول تیروئید است .بدین
روی در این مورد مراجعه به پزشک بسیار مهم است.
چندین عامل خطر شناخته شده برای گره های تیروئید
وجود دارد .شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است و با
افزایش سن بروز آن افزایش می یابد .همچنین در معرض

تشعشع قرار گرفتن و یا ابتال به بیماری هاشیموتو ،احتمال
ابتال را بیشتر می کند .خود هاشیموتو شایع ترین علت کم
کاری تیرویید است.
ندول های تیروئید چگونه تشخیص داده می شوند؟

پزشکان میتواند با معاینه گردن واحساس غده تیروئید،
ندول تیروئید را تشخیص دهند .اگر یک گره در طول معاینه
فیزیکی کشف شود ،چهار پرسش به ذهن پزشک می آید:
آیا ندول سرطانی است؟

آیا ندول بردیگر ساختارهای گردن فشار می آورد و
مشکل ساز است؟
آیا ندول مایه ی بیش از حد تولید تیروئید است؟
آیا کاری برای ندول باید انجام داد؟
آزمایشهایی وجود دارد که می تواند داده های بیشتری به
پزشک دهد که پایه ی اقدام های بعدی او می شود.
سونوگرافی

در سونوگرافی تیروئید مشخص می شود که ندول تیروئید
چقدر بزرگ است ،در کجا قرار دارد و دارای چه ویژگی هایی
است .همچنین سونوگرافی از غدد لنفاوی گردن می تواند به
تشخیص وجود سرطان کمک کند.
آزمایش خون

در اندازهگیری  T3و T4و  TSHخون می توان پی برد که
آیا ندول تیروئید مقادیر بیش از حد هورمون تیروئید تولید
میکند و باعث هیپر تیروییدی شده اند؟ ندول هایی که باعث
پرکاری تیروئید میشوند ،تقریب ًا همیشه خوش خیم هستند.
بیوپسی

انجام بیوپسی ،وابسته است به اندازه ندول و سایر
ویژگیهایی که در سونوگرافی نشان می دهد (از جمله
شکل ،کناره ها و هیپواکو) .بیوپسی آسپیراسیون با سوزن
ظریف ( )FNAانجام می شود .بیوپسی شامل استفاده از یک
سوزن بسیار کوچک برای برداشتن نمونه ای از سلول های
ندول است .گرچه این روش ناراحت کننده می نماید ،اما

دردناک نیست .برای کمک به کاهش ناراحتی ،پزشک از
بیحس کننده ی موضعی بهره می برد .نمونه ها بوسیله
آسیب شناسان ورزیده و یا سیتوپاتولوژیستها بررسی
می شود و خوش خیم و یا بدخیم بودن سلول ها را
تعیین می کنند.
درمان ندول تیروئید

درمان ندول تیروئید به این بستگی دارد که آیا ندول
حاوی سلول های سرطانی است ،یا باعث مشکالت
دیگری مانند ایجاد ناراحتی در گردن ،یا تولید بیش از
حد هورمون های تیروئید می شود .در بسیاری از موارد،
به هیچ وجه نیازی به درمان رسمی نخواهد بود.
درمان ندول های غیر سرطانی

اگر ندول سرطانی نیست و مشکل دیگری هم ایجاد
نمی کند ،پزشک دستور پی گیری آن با سونوگرافی و معاینه
فیزیکی می دهد .همچنین ممکن است آزمایش های دوره ای
برای بررسی سطح هورمون تیروئید نیز درخواست شود.
اگر ندول همچنان به رشد خود ادامه دهد یا باعث
مشکالت تنفسی و یا بلع و یا در طول زمان به سوی
سرطانی شدن برود ،شاید پزشک برداشتن آن را با
جراحی توصیه کند.
درمان ندول های سرطانی

اگر ندول دارای سلول های سرطانی باشد ،نیاز به
جراحی دارد .دو گزینه اصلی جراحی وجود دارد :برداشتن
کامل غده تیروئید که تیروئیدکتومی کامل نامیده می شود ،یا
برداشتن فقط نیمی از غده ای که ندول روی آن قرار دارد
(لوبکتومی تیروئید).
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خطرهای جراحی تیروئید شامل آسیب به اعصاب جعبه
حنجره و غدد پاراتیرویید است .برای دوری از این خطرها،
باید به دنبال یک جراح بود که در جراحی سرطان تیروئید
متخصص و ورزیده ،و شمار زیادی از این گونه عمل ها
انجام داده باشد.
درمان ندول های که بیش از حد هورمون تیروئید
تولید می کنند

گره هایی که بیش از حد  T3و  T4تولید می کنند ممکن
است به روش های مختلفی درمان میشوند :ید رادیواکتیو،
تزریق الکل ،یا جراحی برای برداشتن ندول است .نتیجه ی
آنها درمان تولید بیش از حد هورمون است.
ید رادیواکتیو به صورت قرص تجویز می شود و باعث
کوچک شدن غده تیروئید و کاهش ساخت هورمون تیروئید
می شود .ید رادیواکتیو فقط جذب غده تیروئید می شود،
بنابراین آسیبی به سلول های دیگر نمی رساند.
تزریق الکل به ندول(های) تیروئید با استفاده از یک سوزن
بسیار کوچک است .درمان باعث کوچک شدن گره ها و
تولید هورمون تیروئید کمتراست.
حقایقی سریع درباره ندول های تیروئید

ندول های تیروئید در زنان سه برابر بیشتر از مردان است
بروز ندول های تیروئید با افزایش سن افزایش می یابد
در سن  30سالگی 30 ،درصد از زنان دچار ندول تیروئید
می شوند ،ولی در مردان  2.5درصذ است در همان سن
 50درصد از زنان  50ساله حداقل یک ندول تیروئید دارند
 60درصد از زنان  60ساله حداقل یک ندول تیروئید دارند
 70درصد از زنان  70ساله حداقل یک ندول تیروئید دارند
پرسش های همگانی ندول تیروئید

 چند درصد از گره های تیروئید سرطانی هستند؟
کمتر از 5درصد از ندول های تیروئید سرطانی هستند.
به طور خاص ،گرههای تیروئیدی که «کیست خالص» هستند
یعنی به جای بافت تیروئید پر از مایع هستند -تقریب ًا همیشهخوشخیم هستند (تودههای غیر سرطانی).
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چه نوع متخصصان مراقبت های بهداشتی ندول های
تیروئید را درمان می کنند؟
متخصصان غدد و جراحان متخصص تیروئید به طور
منظم با این مشکالت برخورد می کنند .اما بسیاری از
پزشکان خانواده ،متخصصان داخلی ،جراحان عمومی و
گوش و حلق و بینی در رسیدگی به ندول های تیروئید
ورزیده هستند .نکته مهم این است که پزشک در ارزیابی و
درمان باید دارای تجربه کافی باشند.
آیا گره های تیروئیدی ارثی هستند؟
شیوع آن در اعضاء خانواده ها  ،نشانی بر امکان وجود
زمینه ی ژنتیکی است .اما کسانی نیز دچار می شوند که در
خانواده اش هیچ سابقه ای از این پدیده ندارند .به عبارت
دیگر ،ژن ها تنها یکی از چندین عامل خطر شناخته شده
برای گره های تیروئید هستند.
آیا هرگز ندول های تیروئید به دالیلی غیر از سرطان
با جراحی برداشته می شوند؟
بله ،اگر ندول بزرگ باشد و باعث ایجاد توده قابل
مشاهده در گردن شود ،یا اگر روی نای یا مری فشار آورد،
که می تواند باعث نارسایی یا مشکل در تنفس یا بلع شود،
ممکن است به جراحی بیانجامد .در مواردی که ندول تیروئید
مقادیر اضافی هورمون تیروئید را دفع کند ،برداشتن ندول با
جراحی می تواند تولید بیش از حد هورمون را درمان کند.

منبع:
�https://www.endocrineweb.com/condi
tions/thyroid-nodules?ic=browseralerts
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رویدادها و گزارش ها
مهندس محمود اصالنی

دفاع معاون اداره کل تجهیزات پزشکی از تولیدات با کیفیت داخلی
معاون اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت :با توجه با
تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولیدات تجهیزات
پزشکی وظیفه خود می دانیم از تولیدات با کیفیت دفاع کنیم و اگر
کاالیی نمونه تولید داخل آن کفاف بازار را میدهد اجازه واردات
آن از خارج از کشور را نمی دهیم.
اسحاق عامری با بیان این مطلب و در پاسخ به برخی اظهارات
در زمینه تجهیزات پزشکی تولید داخل افزود :در دوران پاندمی
کرونا که برخی از کشورها اجازه ارسال حتی یک ماسک را به سایر
کشورها نمیدانند همین شرکت های دانش بنیان داخلی بودند که
با افزودن خطوط تولید در صف اول مقابله با کرونا بودند و ما را از
بیگانگان تا حد زیادی بی نیاز کرده اند.
وی افزود :درحال حاضر شرکتهای تولید کننده تجهیزات

پزشکی به  ۵۴کشور جهان صادرات دارند و شرکت های حوزه
تجهیزات پزشکی به لبه تکنولوژی در این حوزه دست یافته اند.

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد:

هیچ کس نباید از دسترسی به دارو و تجهیزات محروم باشد

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی با تاکید بر لزوم
حمایت از تولید داخل ،گفت :باید در کنار استفاده از ظرفیت
داخلی در حوزه تولید ،برای واردات هوشمند نیز تصمیم گرفت
که مصداق کار جهادی در سازمان غذا و داروست.
دکتر سیدمحمد پورحسینی در مراسم تکریم و معارفه رییس
سازمان غذا و دارو با تقدیر از خدمات شایسته دکتر شانه ساز،
اظهار کرد :دکتر شانهساز از افراد خوش نام و سخت کوش هستند
که در شرایط بسیار سختی این وظیفه را به دوش کشیدند؛ کرونا
شرایط ویژهای بود و ایشان با ویژگی صبر ،تحمل و متانت در

این سنگر خدمت رسانی کردند .انشاءاهلل از تالش و همکاری
ایشان در وزارت بهداشت استفاده خواهیم کرد .خوشبختانه
در وزارت بهداشت کمتر مراسم تودیع داریم چرا که وزارت
بهداشت از نیروهای مخلص و متخصص برخوردار است و
کمتر مجبور هستیم که از بیرون نیروهایی را وارد مجموعه کنیم.
وی با اشاره به توانمندیهای دکتر دارایی؛ رییس جدید این
سازمان عنوان کرد :ایشان یک رزمنده ،فرد علمی و دانشگاهی،
آشنا به حوزه غذا و دارو و بخش خصوصی است؛ اگر چه
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بسیار گسترده نیست
اما حجم بازار آن مهم نیست؛ چراکه از خدمات اجباری بوده
و هیچ کس نباید از دسترسی به دارو و تجهیزات محروم باشد
بنابراین از حوزه های استراتژیک به حساب میآیند.
وی یکی از ویژگیهای منعطف سازمان غذا و دارو را حمایت
از تولید داخل عنوان کرد و گفت :باید در کنار استفاده از ظرفیت
داخلی در حوزه تولید ،برای واردات هوشمند نیز تصمیم گرفت
که مصداق کار جهادی در سازمان غذا و دارو است .بنابراین
انتظارات از این سازمان باالتر رفته است و امیدواریم شاهد ادامه
حرکت رو به جلوی این سازمان باشیم.
آبان1400
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رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

واکسیناسیون تکمیلی سرخک ،سرخجه و اوریون
در برخی استان ها آغاز شد
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت
بهداشت از آغاز واکسیناسیون تکمیلی سرخک ،سرخجه و
اوریون در برخی استان های کشور خبر داد و گفت :در سال
 ،1400موارد بیماری سرخک در کشور افزایش پیدا کرد و تا اوایل
آبان ماه ،نزدیک به  85مورد بیماری سرخک در کشور تایید شد.
دکتر سید محسن زهرایی ،درخصوص شیوع بیماری
سرخک و آغاز واکسیناسیون تکمیلی سرخک ،سرخجه
و اوریون در برخی استان های درگیر ،اظهار کرد :بیماری
سرخک یکی از مسری ترین بیماری های عفونی است که
در کشور ما هم سابقه طوالنی داشته و اولین دانشمندی که
توانست بیماری سرخک را از سایر بیماری های بثوری افتراق
دهد ،محمدبن زکریای رازی بوده و این افتخار دانشمندان
ایرانی است که چنین کشفیاتی در گذشته داشته اند.
وی افزود :بیماری سرخک مشکالت بسیاری را برای
بیماران ایجاد می کند که برای پیشگیری از آن ،تولید واکسن
سرخک در کشور ما سالهاست که انجام می شود و با پوشش
باالی واکسیناسیون ،موفقیت بسیار چشمگیری در پیشگیری
از ابتالی به این بیماری به دست آوردیم.
دکتر زهرایی بیان کرد :در سال  1398جزو سه کشور

اول در منطقه خاورمیانه بودیم که تاییدیه سازمان جهانی
بهداشت را برای حذف بیماری سرخک در کشور دریافت
کردیم و این از افتخارات نظام سالمت کشور است.
وی ادامه داد :دریافت گواهی حذف سرخک به این معنی
نیست که این بیماری را دیگر نخواهیم داشت ،هر زمانی که
پوشش واکسیناسیون دچار آسیب شود ،احتمال بازگشت
بیماری وجود دارد ،عالوه براین باید دقت کنیم که بیماری
در هر نقطه ای از دنیا باشد ،به سایر نقاط دنیا نیز منتقل
می شود ،مخصوصا در مورد بیماری سرخک که سرایت
پذیری زیادی دارد.

ابتال به دیابت  ۱۶درصد در دنیا افزایش یافته است
آریستا شجاع الدین مدیر مرکز پیشگیری و ارتقا سالمت پویا
به تازگی در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی دیابت
( ۲۳آبان) افزود :گزارش های سازمان جهانی بهداشت نشان
می دهد از هر  ۱۰نفر بزرگسال یک نفر و در افراد باالی  ۶۵سال
یک نفر از هر چهار نفر به دیابت نوع  ۲مبتال هستند.
وی اظهار داشت :استرس ،چاقی ،کم تحرکی و تغذیه نامناسب
از مهمترین عوامل خطر زا ابتال به دیابت نوع ۲هستند و شانس
بروز عوارضی مانند فشار خون باال ،بیماریهای قلبی و عروقی و
کلیوی و نارسایی چشم را افزایش می دهد و مبتالیان را دچار
اعصاب محیطی می کند.
شجاع الدین ادامه داد :مصرف سیگار ،سن باالی  ۴۵سال،
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اضافه وزن و زنانی که سندرم تخمدان پلی کستیک دارند نیز
شانس ابتال به دیابت نوع  ۲پیدا می کنند و مبتالیان به این بیماری
دچار مشکالت حسی در دست و پا شده و حتی در مواردی منجر
به از دست دادن عضو می شود.
وی تصریح کرد :اطالع رسانی صحیح و آموزش به بیماران
دیابتی ،می تواند از عوارض بسیار جبران ناپذیری که این بیماری
در اعضای بدن ایجاد می کند ،پیشگیری و کنترل کند و هر چه
دیابت زود تشخیص داده شود شانس جلوگیری از بروز عوارض
یاد شده بیشتر می شود.
مدیرمرکز پیشگیری و ارتقای سالمت پویا خاطرنشان کرد:
بیماران مبتال به دیابت باید توسط تیم مراقبان سالمت از جمله
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دومین همایش کشوری کووید19برگزار میشود
دومین همایش کشوری کووید19
به همت دانشگاه علوم پزشکی اراک
و با همکاری معاونت تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت پنج شنبه
و جمعه(  20و  21آبان ماه) برگزار
شد.
دومین همایش کشوری کووید19
در دو روز برگزار شد که طی آن دکتر مسعود یونسیان
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت
پنل اپیدمیولوژی و  ،long covid 19دکتر اکبر فتوحی
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیران
پنل واکسیناسیون علیه کووید ،19دکتر قباد مرادی دانشیار
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مدیر پنل کووید19
و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دکتر احسان شمسی کوشگی
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت
بهداشت مدیر پنل جنبه های اخالقی در همهگیری کووید 19را
برای روز نخست همایش بر عهده داشتند.
در روز دوم همایش نیز دکتر محمدرضا صالحی دانشیار
عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیر پنل درمان کووید،19

دکتر علیرضاکمالی دانشیار بیهوشی و مراقبت
های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک،
مدیریت پنل کووید 19و مراقبت های ویژه
و دکتر بهزاد خوانساری نژاد دانشیار ویروس
شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،مدیریت
پنل واریانت های کووید را بر عهده داشتند.
گفتنی است ،دکتر فرید نجفی معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این همایش به
ایراد سخنرانی پرداخت.
دکتر سیدمحمد جمالیان به عنوان رییس ،دکتر علیرضا
کمالی به عنوان دبیر و دکتر قباد مرادی به عنوان دبیر همایش
کشوری کووید 19بودند.
الزم به ذکر است ،گروه هدف این همایش متخصصان
عفونی ،متخصصان بیهوشی و فوق تخصص مراقبتهای
ویژه ،متخصصان طب اورژانس ،پزشکان عمومی ،پرستاران
و ارشد مراقبتهای ویژه به شمار میرفتند.
زمان برگزاری همایش در روز  20آبان از ساعت  8:00تا
 16:00و در  21آبان از ساعت  8تا 14:30بود.

متخصص غدد ،چشم ،قلب و غیره تحت نظر باشند و فعالیت
فیزیکی مناسب ،پیاده روی روزانه نیم ساعت ،رژیم غذایی مناسب
نیز می تواند این بیماری را تحت کنترل در آورد.
به گفته شجاع الدین ،بیماری کووید  ۱۹در مبتالیان به دیابت
به شدت بیشتر بروز می یابد که باید با رعایت شیوه نامه های
بهداشتی از خود در برابر این بیماری محافظت کنند.
وی تصریح کرد :مبتالیان به دیابت باید از مایعات بویژه آب
و سبزیجات بیشتری استفاده کنند و خوردن مواد مغذی و دارای
فیبر دارای کالری پایین برای آنها مفید است و در کنار مصرف
دارو لیزر درمانی نیز می تواند وضعیت بیولوژی و فیزیولوژی این
بیماران را به سمت نرمال ایجاد کند.
مراسم روز جهانی دیابت هرساله در تاریخ  ۱۴نوامبر ( ۲۳آبان)

در بیش از  ۱۶۰کشور جهان برگزار میگردد .دیابت یک عارضه
ناشی از اختالل در تولید و یا عملکرد انسولین در بدن است.
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شیوع موج جدید ویروس زیکا در هند
وزرات بهداشت هند بتازگی اعالم کرد دستکم  ۸۹نفر
از جمله  ۱۷کودک در شهر « کانپور » هند به ویروس زیکا
مبتال شدند.
دکتر «نپال سینگ» رئیس بخش پزشکی منطقه «کانپور» از
پرجمعیت ترین ایالت های «اوتار پرادش» گفت « :موجی
رو به افزایش از مبتالیان به ویروس زیکا به راه افتاده است
و بخش بهداشت این منطقه تیم هایی را برای مبارزه با
گسترش این بیماری تشکیل داده است» .
در سال های اخیر گزارش هایی از ابتال مردم به این
ویروس در چندین ایالت هند داده شده است .با این وجود
«امیت موهان پراساد» یکی از مقامات ارشد دولتی بخش
بهداشت و رفاه عمومی «اوتار پرادش» گفت که این اولین
شیوع ویروس زیکا در این ایالت بوده است.
اولین مورد ابتال به ویروس زیکا در شهر صنعتی «کانپور»
روز  ۲۳اکتبر شناسایی شد و طی هفته گذشته تعداد مبتالیان
به این ویروس افزایش داشت.
ویروس «زیکا» برای نخستین بار در سال  ۱۹۴۷در کشور
اوگاندا در گونه ای از میمون ها شناسایی شد و نخستین
مورد ابتالی انسان به این ویروس در کشور های اوگاندا و
تانزانیا گزارش شده است.
این ویروس که از پشه به انسان منتقل می شود در سال
 ۲۰۱۵در برزیل به اپیدمی تبدیل شد و هزاران کودک با
بیماری میکروسفالی به دنیا آمدند که اختاللی در کودکان
است که با اندازه سرهای کوچک است.
بررسی ها نشان داده است که هند دارای پتانسیل باالیی
برای شیوع ویروس زیکا است زیرا این کشور دارای بهترین
شرایط جوی برای شیوع گسترده این ویروس است .همچنین
تعداد زیادی از شهروندان هندی هر سال برای کار به مناطقی
سفر می کنند که پیش از این ویروس زیکا در آنجا فعال
بوده است.
این ویروس می تواند در زنان جوان و باردار بسیار
خطرناک ظاهر شود .زیکا معموال سبب ایجاد بیماری های
خفیف می شود و این امر تشخیص آن را در میان سایر
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بیماری ها با مشکل روبرو می کند و این امر می تواند یکی
از عوامل عدم تشخیص این ویروس در هند باشد.
ویروس «زیکا» از طریق نیش پشه «ادیس» منتقل می شود.
افراد مبتال به ویروس زیکا معموال دارای نشانه هایی مانند
تب خفیف ،خارش پوست ،ورم ملتحمه ،درد عضالت و
مفاصل ،ضعف و سردرد می شوند .این نشانه ها معموال ۲
تا  ۷روز ادامه می یابند.
تاکنون روش درمان و یا واکسن خاصی برای مقابله با
این بیماری تولید نشده است .تنها روش برای پیشگیری از
عفونت ،پرهیز از گزیده شدن بهوسیله پشهها است .فقط
 ۲۰درصد افراد ،عالئم آلوده شدن به این ویروس را نشان
میدهند .به همین دلیل ،بسیاری از موارد ابتال به این ویروس
تشخیص داده نمیشود و در نتیجه دشوار میشود ابعاد
واقعی آلودگی به آن را مشخص کرد .بنا به گزارش «مرکز
کنترل و پیشگیری بیماری» در آمریکا ،رایجترین عالئم ابتال
به این ویروس تب ،جوشهای خارشدار ،درد مفاصل ،و
التهاب چشمها است.
شیوع ویروس زیکا در سال  ۲۰۱۶درمناطق مختلف در
آفریقا ،آمریکا ،آسیا و اقیانوسیه گزارش شد و انتشار آن تا
اواسط سال  ۲۰۱۷ادامه یافت .پس از افزایش شدید آمار
مبتالیان به ویروس زیکا ،سازمان بهداشت جهانی شیوع
این بیماری را یک حالت اضطراری جهانی اعالم کرد .این
سازمان رویکردی درازمدت برای مقابله با این ویروس در
پیش گرفته است.

رویدادها و گزارش ها

دادنامه  مورخ۱۴۰۰ /۸/۱۲شعبه  سوم دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی
تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد می باشد.
در قانون ،تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است.
جهت تعیین درآمد و مالیات ،مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه
باشد و بدون دالیل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.
صرف تراکنش های بانکی به عنوان درآمد محسوب نمی شود و جنبه
درآمدی ندارد.
دستورالعمل شماره های  ۹۵و  ۹۶که مبنای تعیین مالیات قرارگرفته به
موجب بخشنامه ۱۳۹۹/۱/۳۱ - ۹۹ابطال و بخشنامه اخیر مورد تایید رای
مورخ  ۱۳۹۹/۱۲ /۱۷هیات عمومی دیوان عدالت بوده است.
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گزارش کوتاه
مهندس نیلوفرحسن

در جلسه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تامینکننده
تجهیزات آزمایشگاهی تهران چه گذشت؟!
با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تامینکننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران ،مجمع عمومی
عادی سالیانه نوبت اول این انجمن در روز چهارشنبه مورخ  1400/08/12در محل ساختمان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی استان تهرن برگزار شد.
آقای بهروز حاجیان تهرانی بعنوان رئیس هیات مدیره ،آقای شهرام احمدی امیری بعنوان نایب رئیس،
خانم مریم گلشاهی بعنوان دبیر انجمن ،آقای محمدحسن سلیمانی بعنوان خزانهدار و دیگر نمایندگان انجمن صنفی
کارفرمایی شرکتهای تامینکننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران ،همچنین مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده
و واردکننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی نیز در این مجمع به مناسبت انتخابات بازرس انجمن حضور داشتند.

دستور جلسه این مجمع شامل موارد
استماع گزارش هیات مدیره ،استماع
گزارش مالی منتهی به سال  98و سال
 ،99استماع گزارش بازرس ،انتخاب
بازرس اصلی و بازرس علی البدل بود.
نتایج انتخابات بازرس انجمن صنفی
کارفرمایی شرکتهای تامینکننده
تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران
در این مجمع با شمارش آرا ،آقای
فرهاد حسینزاده ،مدیرعامل شرکت
فرازما تحقیق با 19کسب رأی به
عنوان بازرس انجمن صنفی کارفرمایی
شرکتهای تامینکننده تجهیزات
آزمایشگاهی پزشکی تهران انتخاب شد.
پس از انتخاب بازرس ،مدیران عامل
برخی از شرکتها به بحث و تبادل
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نظر در جهت مرتفع سازی معضالت
و مشکالت شرکتها پرداختند .افزایش
 30درصدی تعرفه کیتهای بیوشیمی از
جمله مسائل عنوان شده اعضای انجمن
بود که به گفته بهروز حاجیان تهرانی،
با توجه به رشد هزینهها و کاهش
درآمد آزمایشگاههای تشخیص طبی در

بخش خصوصی ،تصمیم اشتباهی اتخاد
نشده و باعث میشود آنها اندکی از
مرز ورشکستگی عبور کنند.
برگزاری
در
بالتکلیفی
نمایشگاه ارتقای کیفیت خدمات
آزمایشگاهی ،چالش دیگر و مورد
بحث ثبتنام کنندگان این نمایشگاه

بود و درخواست پیگیری بیشتری از
ستاد اجرایی آن را داشتند .راهحل هایی
برای درآمدزایی انجمن ،همچنین
اطالعرسانی راجع به برگزاری جلسه
توسعه تولید و صادرات در وزارت
بهداشت ،از دیگر موضوعات مطروحه
در این جلسه بود.
ظرفیتهای بسیاری میان اتاق بازرگانی
تهران و انجمن صنفی کارفرمایی
تامینکننده
شرکتهای
تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی
تهران وجود دارد.
خانم اقلیدی ،نماینده مدیر
امور تشکلهای اتاق تهران
در پایان با اشاره به اینکه ارائه
خدمات اتاق بازرگانی تهران
از طریق تشکلها در دستورکار
قرار دارد ،گفت :ما در دوره
نهم و دهم نسبت به دورههای
قبل ،خدمات ویژهتری در
زمینههای آموزش ،مشاوره
مالیاتی و گمرکی ،بیمه و
کسب و کار انجام دادهایم؛ اما
موضوع مهم و رسالت اصلی

اتاق ،پیگیری مطالبات بخش خصوصی
است.
وی افزود :فعالیتهای چشمگیر
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای
تامینکننده تجهیزات آزمایشگاهی
پزشکی تهران در زمان شیوع کرونا،
در مقایسه با تشکلهای دیگر مرتبط
با حوزه درمان ،بسیار قابل تقدیر است.

اقلیدی با تاکید به الزامات برخی
موارد اساسنامهای در خصوص الحاق
به اتاق گفت :شرط اصلی عضویت در
تشکلهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی،
عضویت تمام اعضا و داشتن کارت
در این اتاق است و خوشبختانه این
انجمن آمار و درصد خوبی از عضویت
را داراست.
******
شایان ذکر است این انجمن
در اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به ثبت رسیده است و
در ارتباط مستمر با اداره نظارت
و ارزیابی ملزومات و تجهیزات
پزشکی سازمان غذا و دارو به
فعالیت خود ادامه میدهد .هم چنین
انجمن در جهت پیشبرد هرچه بهتر
فعالیتهای تجاری اعضای خود،
با اتاق بازرگانی،صنایع و معادن
استان تهران  نیز همکاری دارد
و در همین راستا دفتر انجمن از
سال  98به ساختمان اتاق بازرگانی
منتقل شده است.
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نشستـــــــ
مهندس نیلوفرحسن

نشست چالشها و راهکارهای همکاریهای
فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد
عدم آشنایی با نیازهای صنعت بزرگ

شرایط اقتصادی و رقابتی شدن شدید فضای کسب و
کار ،تحریمها و دسترسیهای محدود شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات پزشکی به مواد اولیه و تجهیزات تولید ،ایجاب
میکند که ضرورت همکاریهای فناورانه شرکتهای
بزرگ با شرکتهای کوچک فناور محور و چالشهای این
همکاریها بررسی شوند.
به گزارش ماهنامه تشخیص ازمایشگاهی به نقل از روابط
عمومی ایده بازار دانشگاه امیرکبیر ،نشست بررسی چالشها
و راهکارهای همکاری شرکتهای بزرگ و کوچک در حوزه
تجهیزات پزشکی ،در تاریخ  ۱۱آبان ماه  ۱۴۰۰برگزار شد.
در این نشست ،دکتر حسین وطن پور رئیس هیات
مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت استان
تهران ،دکتر مجید روحی رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات
پزشکی ،داندانپزشکی ،آزمایشگاهی ودارویی ،مهندس هدی
عابدی ،مدیرعامل صندق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر و مهندس محمود قفقازی ،مدیرعامل شرکت
دانشبنیان طبا زیست پلیمر ،حضور داشتند.
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این عامل(عدم آشنایی با نیازهای صنعت بزرگ) به عنوان
یکی از مهمترین دالیل عدم تمایل و ایجاد تعارض در همکاری
شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناور محور شناخته
میشود .صنعت بزرگ کشور ،با بیان نکردن شفاف نیازها
و چالشهای فناورانه خود ،راه را برای ورود شرکتهای
دانشمحور برای حل این چالشها ،هموار نمیسازد .بنابراین
شرکتهای دانش محور نیز ،بدون آگاهی از نیازهای صنعت،
فناوریهایی را توسعه میدهند که عمال دغدغه و نیاز صنایع
بزرگ برای همکاری های مشترک نیست.
در این خصوص ،انجمن صنفی تجهیزات و ملزومات
پزشکی میتواند در انعکاس نیازهای فناورانه شرکتهای
زیرمجموعه خود و آگاه کردن فناوران کشور ،نقش مهمی
را ایفا کند.
همچنین وطن پور ،در همین خصوص ،تشکیل کمیته
مشخص کردن ظرفیتها و نیازها در حوزه تشخیص ،درمان و
پیشگری از کرونا را به الگو و تجربه موفق و مناسبی از استخراج
نیازهای فناورانه کشور در شروع پاندمی کرونا ،دانستند.
عدم معرفی صحیح شرکتهای دانش محور به صنعت

در بسیاری از موارد ،صنعت بزرگ کشور ،از فناوریهای
ایجاد شده در شرکتهای استارتاپی و دانشمحور ،آگاهی
ندارند.
بنابراین اطالع رسانی و معرفی صحیح این مجموعهها به
صنعت میتواند ،شرکتهای بزرگ را به سرمایه گذاری و
استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده ،تشویق کند.

از طرفی دانشگاهها ،به عنوان مرکز اصلی تولید فناوری و
دانش به روز ،با ارتباط مستمر با صنعت ،باید دستاوردهای
خود را با آنها به اشتراک بگذارند و زمینه تبدیل علم به
ثروت را فراهم کنند.
دکتر روحی نیز با تاکید بر ایجاد شدن زیرساختهای
مناسب آموزشی و بسترسازی و ارتباطات تنگاتنگ انجمن
صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات
پزشکی ،داندانپزشکی ،آزمایشگاهی ودارویی با شرکتهای
حوزه تجهیزات پزشکی ،از آمادگی انجمن برای دریافت و
حمایت از ایدههای این حوزه ،با حفظ محرمانگی ،خبر داد.
مهاجرت نیروی انسانی کارآمد

یکی از مشکالت بزرگ کشور ،مهاجرت نیروی انسانی
تحصیل کرده و فناور و به دنبال آن ،خروج فناوریهای
ایجاد شده است .عدم حمایتهای صحیح و دلسردی ،عامل
اصلی این مهاجرتها است .شرکتهای بزرگ صنعتی ،می
توانند با حمایت از شتابدهندهها ،فرصت رشد و شکوفایی
فناوریها را فراهم آورند .به این ترتیب نه تنها خود از
منافع فناوریهای شکل گرفته بهره خواهند برد ،بلکه با
ایجاد امید و انگیزه ،باعث حفظ ارزشمندترین دارایی کشور،
یعنی نیروی انسانی کارآمد و خالق خواهند شد.

عدم آشنایی با زیرساختهای حمایتی کشور

در سال های گذشته ،با حرکت کشور به سوی اقتصاد
دانش بنیان و ایجاد شرکت های دانش بنیان ،نهادهای
حمایتی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق
های پژوهش و فناوری زیر مجموعه آن ،با منابع مالی و
برنامههای حمایتی متعدد ،شکل گرفتند .به طوری که بسیاری
از فناوران ،برای اخذ دانشبنیانی و دریافت این حمایتها،
اقدام و شرکت های دانشبنیان بسیاری در کشور ایجاد شد.
با این حال ،بخش مهمی از چرخه اقتصادی ،یعنی
شرکتهای صنعتی بزرگ ،هنوز استقبال قابل توجهی از
موضوع دانش بنیانی نکردهاند .غافل از اینکه میتوانند با
همکاری فناورانه با شرکتهای فناور محور و استفاده از
ظرفیتهای آنها ،نه تنها سبد محصوالت خود را توسعه
دهند ،بلکه با اخذ دانش بنیانی ،از حمایتهای قابل توجه
نهادهای یاد شده نیز بهره ببرند.
در این خصوص وطن پور ،تاکید کرد که با توجه به
تغییرات مدیریتی وسیع در سطح کشور ،الزم است تا اطالع
رسانیهای جامع در خصوص ظرفیتهای اکوسیستم
نوآوری کشور ،برای آشنایی هرچه بیشتر عوامل دست
اندرکار ،مدیران و ذینفعان اکوسیستم از حمایت ها و
امکانات ،صورت پذیرد.
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عابدی نیز ،از حمایتها و خدمات صندوق تازه تاسیس
پژوهش و فناوری امیرکبیر برای حمایت از فناوران از مرحله
ایده تا تجاری سازی و کمک به فناوران برای باال بردن سطح
آمادگی فناوری خود و همچنین کمک به آماده سازی طرح
امکان سنجی و مدل کسب و کار برای ارائه به سرمایه گذار
و جذب همکاریهای فناورانه ،خبر داد.
ضعف زیرساختهای مدیریتی در شرکتهای
دانش محور

یکی از چالشهای مطرح شده در این نشست ،زیرساختهای
مدیریتی ضعیف شرکتهای فناور بود .بهطوری که در برخی
از موارد دیده شده ،فناورها با دراختیار داشتن تکنولوژی
ساخت ،بدون توجه به ارتقای مهارتهای مدیریتی و رهبری،
همچنین بازاریابی و اقتصادی ،در سمت مدیریت و رهبری
شرکت قرار میگیرند .این موضوع در مذاکرات فی مابین با
شرکت صنعتی ،از نظر آشنا نبودن فناور با ادبیات بازار ،بسیار
چالش زاست.
قفقازی ،این عامل را مهم ترین دلیل شکست فناوران و
شرکتهای دانش بنیانی دانست و توصیه کرد که در چنین
شرایطی بهتر است فناور با وجود دانش علمی قوی ،به
صورت متمرکز به توسعه محصول خود ،توجه کند و فرد
مناسبی را برای هدایت و رهبری تیم انتخاب کند.
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نبود مسائل حقوقی مشخص و احساس امنیت

یکی از کلیدیترین چالشهای امروز حوزه نوآوری که
بالطبع بر شروع و نحوه همکاریهای فناورانه نیز اثرگذار
است ،مسائل حقوقی و حل و فصل دعاوی مرتبط با
حوزه نوآوری است.
در سالهای اخیر ،رشد فرهنگ نوآوری و ایجاد نهادها
و مراکز حمایتی و توسعه دهنده نوآوری در کشور ،رشد
قابل توجه و مناسبی داشته است .با این وجود عدم
احساس امنیت ،به واسطه مشخص نبودن مسائل حقوقی
در رابطه با همکاریهای فناورانه و نبود نهاد مشخص
و تخصصی برای نظارت بر آن ،باعث نگرانی و گاهی
دوری از فضای همکاری توسط شرکتهای فناور محور
و شرکتهای صنعتی بزرگ است.
امیدواریم برگزاری این نشست و نکات مطرح شده
درآن ،بتواند در راستای برطرف کردن چالشهای
همکاریهای فناورانه شرکتهای بزرگ با شرکتهای
کوچک در حوزه تجهیزات پزشکی ،مفید بوده باشد؛
چرا که معتقدیم برای سرمایه گذاری بر روی طرحهای
فناورانه ،هیچ سرمایه گذاری بهتر از شرکتهای صنعتی
فعال در همان حوزه نیست.

با پیشکسوتان

گذری برزندگانی زنده یاد استاد دكتر ناصرالدين بامشاد علوي

استاد گروه بافت شناسي دانشكدة پزشكي تهران

دکتر ناصرالدین بامشاد علوی در سال  1294در
تهران متولد شد و تحصیالت پزشکی را دردانشکده
پزشکی تهران در سال  1320به پایان رساند .پس
ازگذرداندن دستیاری پاتولوژی جنین شناسی در
سال  1323در آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم
پزشکی تهران استخدام شد و در سال1327به
دانشیاری کرسی بافت شناسی و جنین شناسی
و در سال  1336به سمت استادی نائل آمد .وی
درسن  65سالگی در سال  1358باز نشسته شد
و از آن سال به گروه علوم تشریح دانشگاه علوم
پزشکی ایران پیوست.
در ادامه گذری بر زندگانی این استاد فرهیخته
داریم که سال ها قبل از زبان ایشان بازگو شده
است که در ادامه می خوانید.

ناصرالدين بامشاد علوي هستم و در سال
 1294در تهران متولد شدم .در دوران طفوليت
پدر و مادرم را از دست داده و تحت سرپرستي
پدر بزرگم قرار گرفتم  .پس از طي دوران
ابتدايي ودبيرستان در سال  ،1314جهت ادامه
تحصيل وارد رشته پزشكي شدم .البته ابتدا قصد
داشتم در داشكده فني ادامه تحصيل دهم .ولي به
اصرار دوستانم در كنكور پزشكي شركت كرده
و جزو نفرات اول در اين رشته پذیرفته شدم .آن
زمان براي تحصيل در رشته پزشي ابتدا بايد يك
دوره يك ساله مقدماتي را طي مي كرديم .در آن
دوره ،دروس  ( PCBفيزيك ،شيمي و بوتانيك
يا علوم گياهي) ارائه مي شد .همچنين در آن
زمان خانم ها اصوالً در رشته پزشكي تحصيل
نمي كردند و ما هيچ دانشجوي زن نداشتيم.
اين دوره را در دانشسراي عالي(حوالي ميدان
بهارستان) گذراندم و با موفقيت گواهي نامه آن
را دريافت كرده و وارد دانشكده پزشكي شدم.
در دانشكده پزشكي ،فقط سالن تشريح بطور
كامل ساخته شده بود و ساير قسمت ها هنوز
كامل آماده نبود .لذا ما مجبور شدیم برخي از
درس ها را در يك منزل اجاره اي در خيابان
رازي (بيمارستان عيوض زاده فعلي) آموزش
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ببينيم .يكي از نكات قابل
ذكر اين است كه در آن
زمان براي درس هاي
بافت شناسي و آسيب
شناسي ،جهت تامين نور
ميكروسكوپ از چراغ
نفتي استفاده مي كرديم
چون هميشه به برق
دسترسي نداشتيم .درس
تشريح يكي از درس هاي
سيار مهم دانشكده بود .در
طول هفته 6 ،روز درس
تشريح داشتيم .كالس ها
ساعت 2بعداز ظهر شروع
مي شد و تا  8شب ادامه داشت.
رياست كرسي تشريح مرحوم
دكتر اميراعلم بود .من به پزشكي
خيلي عالقه داشتم و از همان
روزهاي اوليه ،فضاي دانشگاه
چنان تأثيري در من گذاشته بود
كه استاد دانشگاه شدن به عنوان
يكي از آرزوهايم مطرح بود.
در سال  ،1320با رتبه ممتاز
فارغ التحصيل شدم و پس از
فارغ التحصيلي به دنبال كار رفتم.
با توجه به دورة زماني و وقوع
جنگ جهاني دوم و ورود متفقين
به كشور بيكاري در جامعه موج
می زد .به هر جا كه مراجعه كردم
با درهاي بسته مواجه شدم؛ به
دليل از نبود پدر ومادر و عدم
وجود حمايت هاي مالي ،وضعيت
اقتصادي مناسبي نداشتم .حتي
در زمان تحصيل براي تأمين
مخارج خود مجبور به تدريس
در مدارس تهران بودم .باالخره
مطبي راه انداختم ولي در مدت
2ماه حتي يك بيمار هم مراجعه
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نكرد و نزديك تاجر دارو مشغول
به كار شدم ولي پس از چند روز
اداره كل بهداري وزارت راه كه
آن زمان زیرنظرآقاي دكتر طرفه
اداره مي شد ،اعالم كرد كه جهت
احداث بهداري در راه هاي شوسه
كشور ،نياز به تعدادي پزشك
دارد .من نيز داوطلب شده و به
استخدام آنجا در آمدم و جهت
خدمت و امر طبابت به دليجان و
از آنجا به اصفهان رفتم .در اين
سمت نيز جهت احداث بهداري و
انجام وظايف محوله ،مشكالت و
سختی های زياد و طاقت فرسايي
را متحمل شدم و زحمات زيادي
براي خدمت به مردم كشيدم
وسپس موعد خدمت سربازي
رسيد ومن هم جهت انجام خدمت
سربازي به پارچين اعزام شدم.
پس از 6ماه ،سربازان دوره ما
از طرف دولت معاف شدند ولي
بهدار پارچين از من خواست به
طور قرار دادي همكاري را ادامه
دهم و من هم پذيرفتم.

پس از مدتي نتيجه امتحان
دستياري اعالم شد و من در
بين  6داوطلب شركت كننده
با رتبه اول به عنوان دستيار
آسيب شناسي پذيرفته شدم
ولي بعدها با نظر استادان
در رشته بافت شناسي ادامه
تحصيل دادم.
در سال  1324مجددا ً
مطبي در خيابان شهبازسابق
افتتاح كردم كه البته اين
بار بيماران زيادي به مطب
مراجعه مي كردند ولي من به
هيچ وجه در قيد و بند مسايل
مالي و دريافت حق ويزيت نبودم
و فقط عاشق طبابت و خدمت به
مردم بودم .از خاطرات آن روزها
به ياد داردم كه حتي گاهي شب ها
از كوچه هاي گلي وتاريك براي
معالجه رايگان به منزل بيماران
مي رفتم .در مطب تابلویی باالي
سرم نصب بود و جمله اي در آن
نوشته بودم با این مضمون كه «حق
ويزيت هر چقدر برايتان مقدور
است بپرداريد و اگر مقدور نيست
درمان شما رايگان است».
حال نيز در سن 84سالگي پس از
 53سال خدمت به علت عدم كفايت
حقوق بازنشستگي جهت گذران
زندگي مجبور به تدريس هستم.
پس از اتمام دوره دستياري و
پس از موفقیت در مسابقه علمي
به عنوان دانشيار انتخاب شده ودر
بخش بافت شناسي به كارخود ادامه
دادم .مدتي هم در تبريز تدريس
مي كردم .در سال  1329با هزينه
شخصي براي تكميل مطالعاتم به
پاريس رفتم و مدت يك سال در

بيماري هاي قلب ،طب داخلي و
بافت شناسي مطالعه و تحصيل
كردم و حتي ديپلم ماالرياشناسي
از پاريس دريافت نمودم .سپس
به كشور بازگشتم و به عنوان
دانشيار فعاليت هايم را ادامه دادم.
مدتي بعد به سمت استادي بي
كرسي بافت شناسي ارتقا يافتم.
در سال 1338با اخذ بورس
تحصيلي به عنوان تبادل استاد
به دانشگاه مينه سوتاي آمريكا
عزيمت كردم و با انجام تحقيقات
و مطالعات متعدد در زمينه هاي
مختلف از جمله « بررسي ديابت
و دژنرسانس چربي در موش ها»
با موفقيت بورس تحصيلي را به
پايان رسانده و در سال  1339به
كشور بازگشتم و به عنوان استاد،
كارم را در دانشگاه ادامه دادم.
گفتنی است بطور هم زمان ،مطب
را نيز اداره مي كردم پس ازمدتي
قانون تمام وقتي مطرح شد وبنا
به درخواست دانشگاه ،مطبم را
تعطيل كرده و به صورت تمام
وقت در دانشگاه مشغول شدم.
هم زمان به صورت پروازي در
دانشگاه اهواز تدريس مي كردم.
درسال  1349به رياست
دانشكدة پزشكي مشهد منصوب
شدم .البته در اوايل تا پايان ترم
تحصيلي ،هفته اي يك روز جهت
ادامه دروس دانشكده به تهران بر
مي گشتم ولي بقيه روزها را در
مشهد فعاليت داشتم .در دوران
رياست دانشكدة پزشكي مشهد
فعاليت ها و اقدامات زيادي انجام
دادم که از جمله آنها:

تأسيس آزمايشگاه علوم
پايه و فيزيولوژي در جنب
بيمارستان قائم ،برگزاري اولين
كنگرة بين المللي راديولوژي در
كشور ،تمام وقت كردن كادر
آموزشي بيمارستان ششم بهمن،
تدوين و راه انداري دوره كوتاه
مدت پرستاري ( 6ماهه) و تربيت
حدود  100پرستار جهت رفع
كمبود نياز در بيمارستان هاي
دانشكده ( البته بدون ارائه ديپلم)،
اهداي هزينه احداث يك دبستان
از طرف كادر آموزشي دانشكده
و ……
پس از 2سال به دانشكده
پزشكي تهران بازگشتم و با تغيير
برنامه آموزشي مواجه شدم كه در
آن  3گروه بافت شناسي و آناتومي
و جنين شناسي با هم ادغام شده
بود .به عنوان مدير گروه تشريح
كارم را ادامه دادم در سال 1358
به درخواست شخص خودم پس
از  37سال و  5ماه خدمت ،باز
نشسته شدم و پس از بازنشستگي
مدتي در اروميه تدريس
مي كردم .مدتي هم در دانشكدة

پزشكي طالقاني (دانشگاه ايران
فعلي) مدير گروه تشريح بودم و
تدريس مي كردم .سپس از طرف
دانشكدة علوم توانبخشي سازمان
بهزيستي ،دعوت به كار شدم كه
در حال حاضر هم چند ساعتي
درآنجا تدريس دارم .در طول
مدت خدمتم به جامعه پزشكي
در سمت هاي متعددي انجام
وظيفه كردم از جمله  :مدير گروه
تشريح دانشكده پزشكي تهران،
عضو هيأت مميزه دانشگاه ،عضو
شوراي دانشكده پزشكي ،عضو
كانون دانشگاه و مدير گروه
تشريح دانشگاه ايران و.….
******
سرانجام دکتر بامشاد در سال
 1395در سن  101سالگی ،پس
از سال ها خدمت در عرصه
سالمت کشور ،دار فانی را وداع
گفتند .روحشان شاد و یادشان
گرامی.
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مقاله علمی
دکتر علی بیکیان
متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

گذری بر عوامل ایجاد کننده التهاب حاد سینوس ها
(سینوزیت حاد) و راه های درمان آن
سسینوس ها حفره های پر از هوا هستند که باعث کاهش وزن
استخوان به ویژه در ناحیه سر و گردن می شوند .سینوس ها
مقداری ماده موکویید تولید می کنند که از راه مجاری کوچک به
بینی تراوش می شود .سینوزیت حاد یک عفونت سینوسی است
که در بیشترموارد بدون درمان در مدت کوتاهی رفع می شود.
داروهای متنوعی موجود است که به کاهش نشانگان بیماری کمک
می نمایند .آنتی بیوتیک ها بعضی اوقات موردنیاز واقع می شوند.
عوارض ناشی از بیماری غیرمعمول است ولی شامل سینوزیت
مزمن و گسترش عفونت به بافت های مجاور است.

سینوزیت

سینوزیت به التهاب سینوس های استخوانی گفته
می شود .اکثر ناراحتی های ناشی از سینوزیت توسط عوامل
عفونی یا الرژیک ایجاد می شوند .سینوس های استخوان
گونه(ماگزیال) بیشتر تحت تأثیر بیماری قرار می گیرند ولی
درگیری سینوس های فرونتال اتمویید اسفنویید و ماستویید
هم دیده می شود که با عالئمی مثل تب ترشح پشت حلق یا
ترشح از بینی کم شدن حس بویایی سر درد و گرفتگی بینی
درد پشت گوش(درگیری ماستوئید) و پشت چشم(درگیری
اتموئید و اسفنوئید) خودنمایی می کند.
سینوزیت حاد

در سینوزیت حاد عفونت به سرعت پیشرفت می کند و
مدت کوتاهی دوام می آورد .موارد بسیاری از سینوزیت حاد
یک هفته طول می کشد و یا حداکثر تا دو هفته دوام می آورد
و دوام آن طوالنی تر از سرماخوردگی های معمولی خواهد
بود .به عبارت دیگر سینوزیت در صورتی حاد تلقی می شود
که بین  4تا  30روز طول بکشد و در صورت تحت حاد
بودن بیماری  4تا  12هفته طول دوام خواهد داشت .فرم
خفیف سینوزیت حاد شایع است و بسیاری از مردم درجاتی
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از سینوزیت با یک سرماخوردگی را دارا خواهند بود ،با
این وجود سینوزیت حاد شدید غیرمعمول است .اکثر
مردم در طول زندگی خود فقط درجاتی از سینوزیت حاد
را تجربه می کنند ،با این وجود در تعدادی دیگر حمالت
سینوزیت حاد تکرار شونده است.
سینوزیت مزمن

به معنی دوام سینوزیت تا مدت بیشتر از  12هفته است.
سینوزیت مزمن غیرمعمول است.
زمینه سازهای دچار شدن به سینوزیت حاد

 -1بعد از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا
در اکثر مردم سینوزیت حاد بعد از ابتال به سرماخوردگی
یا بیماری های شبه آنفلوآنزا پیشرفت می کند.
سرماخوردگی ها و آنفلوآنزا توسط ویروس های انفوالنزا
پارا انفوالنزا کرونا ویروس ادنو ویروس RSV…,ایجاد
می شوند که ممکن است به سینوس ها انتشار یابند .قبل از
پاک سازی عفونت ویروسی معموالً باقی می ماند و باعث
یک عفونت حاد ویروسی می شود .در موارد اندکی
باکتری ها(پنوموکوک هموفیلوس انفوالنزا و موراکسال
کاتارالیس و )...به یک عفونت ویروسی اضافه می شود
که باعث ایجاد یک عفونت سینوسی باکتریایی شده و
می تواند عفونت را وخیم تر کرده و منجر به طوالنی تر
شدن آن شود.
 -2انتشار از یک عفونت دندانی
در تعدادی موارد عفونت از یک دندان عفونت یافته به
سینوس گونه انتشار می یابد.
 -3رینیت آلرژیک
آلرژی ممکن است باعث تورم داخل حفره بینی شود

و مجاری ترشحی سینوس ها را مسدود کند و این پدیده
باعث می شود که سینوس ها بسیار حساس به عفونت باشند.
 -4پولیپ های بینی
 -5اشیاء باقی مانده در بینی کودکان مثل نخود فرنگی و
مهره های پالستیکی بخاطر ایجاد اثرات فشاری و جلوگیری
از تخلیه موثر سینوس ها
 -6آسیب صورت یا جراحی آن
 -7ناهنجاری های مادرزادی خاص در کودکان
 -8آسم
 -9فیبروز کیستیک
 -10بیماران با ضعف سیستم ایمنی همانند مبتالیان به
ایدز و یا بیماران تحت شیمی درمانی
 -11مصرف دخانیات
-12بارداری؛ که معموالً باعث استعداد بیشتر در ابتال به
التهاب بینی می شود
 -13تومورهای نادر در بینی
 -14آسیب های قبلی در بینی یا صورت
 -15استفاده از تجهیزات درمانی پزشکی مثل ونتیالسیون
یا وارد کردن لوله از طریق بینی به داخل معده
نشانگان شایع سینوزیت حاد

درد ضربان دار در قسمت باالی سینوس عفونت یافته .این
درد اغلب وقتی که بیمار سر خود را به طرف جلو خم می کند
وخیم تر می شود .جویدن هم ممکن است دردناک باشد.
نشانگان مربوط به بینی:

-1گرفتگی بینی و شاید از بین رفتن حس بویایی برای مدتی.
 -2آبریزش بینی
اگر ترشحات بینی به رنگ سبز متمایل به زرد باشد ،این
حالت بیشتر نشاندهنده حضور یک عفونت باکتریایی در
سینوس ها است .رنگ سبز زرد در نتیجه موکوس عفونی
شده و چرکی است .وقتی که مجاری ترشحی سینوس ها با
موکوس غلیظ مسدود شود ،آبریزش بینی متوقف خواهد
شد .در این صورت درد و تندرنس در باالی سینوس عفونت
یافته شدیدتر و بیماری وخیم تر خواهد شد.
-3تب که با پیشرفت آن احساس ناخوشی بیشتری
خواهید داشت.
-4سردرد
 -5بوی بد دهان

 -6درد های ارجاعی به ناحیه فک که ممکن است با
درد دندان اشتباه شود
 -7سرفه
 -8احساس فشار و سنگینی و پری در گوش
 -9خستگی
در کودکان ممکن است نشانگان شامل موارد زیر باشد:
•بدخلقی
•ناراحتی در گوش
•خرناس
•تنفس دهانی
•مشکل در تغذیه
•تودماغی حرف زدن
تشخیص سینوزیت حاد

سینوزیت حاد را با گوش دادن به اظهارات بیمارو
اخذ شرح حال در مورد نشانه های تیپیک بیماری در
کنار معاینات بالینی و رادیو گرافی تشخیص می دهند.
تب و تندرنس در باالی سینوس ها و معاینات بینی ،مهم
هستند زیرا در سینوزیت حاد ،اغلب پوشش داخلی بینی
متورم می شود .بررسی های بیشتر معموالً برای تشخیص
سینوزیت حاد مورد نیاز نیست .گاهی اوقات اگر
تشخیص از روی نشانگان ظاهری و معاینات انجام نگیرد،
آزمایش های خونی ،بررسی با گرافی یا سی تی اسکن
درخواست می شود.
راه های درمان سینوزیت حاد

 -1استفاده از آنتی بیوتیک ها
معموالً آنتی بیوتیک در درمان بیماری مورد استفاده
واقع نمی شود؛ زیرا بیشتر نمونه های سینوزیت حاد در
نتیجه عفونت با ویروس ها ایجاد می شود .شبیه آنچه
در سرماخوردگی ها می بینیم ،سیستم ایمنی معموال ویرو
س ها را پاک سازی می کند و نشانگان معموالً در عرض
2هفته از بین می روند .آنتی بیوتیک ها ویرو س ها را از
بین نمی برند .همچنین اگر عفونت ناشی از باکتر ی ها هم
باشد ،سیستم ایمنی معموالً آن را پاک سازی خواهد کرد
بنابراین در اکثر افراد آنتی بیوتیک ها مورد نیاز نیست .در
ضمن آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی نیز دارند که شامل
اسهال ،تهوع و استفراغ ،خارش پوستی و عفونت قارچی
است .بااین حال آنتی بیوتیک ها بعضی وقت ها مفید
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است .پزشک معموالً برای مرتبه خفیف بیماری آنتی بیوتیک
تجویز نمی کند.
موارد تجویز آنتی بیوتیک

• بروز تظاهرات خیلی شدید و یا بدحال بودن بیمار
• ابتال به بیماری های دیگر مثل فیبروز کیستیک ،مشکالت
قلبی و یا سیستم ایمنی تضعیف شده به هر علت
• فروکش نکردن نشانه های بیماری در ظرف  7روز و یا
وخیم تر شدن وضع بیمار
 -2درمان برای تسکین تظاهرات بیماری
تعدادی از داروها یا اقدامات درمانی ممکن است در خالل
مدتی که سیستم ایمنی به پاک سازی عفونت می پردازد به
تخفیف نشانگان ناشی از بیماری کمک نمایند.که عبارتند از:
•مسکن ها مثل  paracetamolیا  ibuprofenکه معموالً هر
دردی را تسکین می دهند .آنها همچنین به پایین آوردن تب
کمک می کنند .بعضی اوقات مسکن های قوی تری مانند
 codeineبرای مدت کوتاهی مورداستفاده قرار می گیرند.
•اسپری ها یا قطره بینی که ضداحتقان هستند بعضی
اوقات مورداستفاده قرار می گیرد .این داروها ممکن است
به بازشدن مجرای بینی مسدود شده کمک کند ولی دوره
بیماری را کوتاه نمی کند و در ضمن نباید در یک دوره
زمانی بیشتر از  5تا  7روز مورداستفاده قرار گیرند .اگر برای
مدت طوالنی تر مورداستفاده قرار گرفته باشد ممکن است
منجر به یک احتقان عودکننده وخیم تر در بینی شود.
•نگه داشتن کیسه آب گرم در صورت در باالی سینوس ها
•قطره نمکی بینی که به تخفیف احتقان و گرفتگی بینی
کمک می نماید.
•استنشاق بخار یک درمان سنتی است ولی در حال
حاضر معموالً توصیه نمی شود زیرا شواهد اندکی از کمک
به تخفیف نشانگان در این روش وجود دارد .نیز تعدادی
گزارشات از سوختگی فرد در موقع استفاده از بخار توسط
کتری یا آبگرمکن داغ حکایت می کند .با این حال بعضی
افراد اظهار می کنند که بینی آن ها بعد از استفاده از بخار باز
شده و احساس راحتی می کنند.
•حفظ آب بدن از طریق مصرف مقدار زیادی از مایعات
نکات مهم

اگر نشانگان بیماری شدیدتر شود و یا در عرض یک هفته
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بهبود نیابد ،به یک پزشک مراجعه نمایید هرچند که برای
از بین رفتن کامل نشانگان بیماری  2تا  3هفته زمان الزم
است .تعدادی از نشانگان که باید به پزشک اطالع دهید
عبارت اند از:
•درد شدید و یا تورم در قسمت جلوی سر.
•تورم اطراف چشم
•تورم در صورت
•ترشحات خون آلود از بینی
•مراحل عودکننده سینوزیت که ممکن است نشان دهنده
یک مشکل اساسی باشد
عوارض ناشی از سینوزیت حاد وجود دارد

بیشترسینوزیت های مزمن برآمده از یک سینوزیت حاد
است و شایع ترین پیامد سینوزیت حاد است .سینوزیت
مزمن نشانگان بیماری مشابه سینوزیت حاد داشته ولی
دوره بیماری طوالنی تر است .سایر عوارض نادر است؛
با این وجود می تواند جدی باشد .برای نمونه ،عفونت
ممکن است از یک سینوس به اطراف یک چشم ،داخل
استخوان ها ،داخل خون و یا داخل مغز انتشار یابد .این
عوارض شدید کمابیش در حدود  1مورد از 10000
موارد سینوزیت حاد اتفاق می افتد که در عفونت سینوس
پیشانی شایع تر است .کودکان نسبت به بزرگساالن در
ابتال به عوارض ناشی از سینوزیت حاد استعداد بیشتری
دارند .تورم یا قرمزی پلک چشم یا گونه در یک کودک
مبتال به سینوزیت باید به طور اورژانسی به یک پزشک
اطالع داده شود.
منابع:
1.Aring AM, Chan MM; Current Concepts in
Adult Acute Rhinosinusitis. Am Fam Physician.
2016 Jul 1594(2):97-105.
�2.Autio TJ, Koskenkorva T, Koivunen P, et al; In
flammatory Biomarkers During Bacterial Acute
Rhinosinusitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2018 Feb
2118(2):13. doi: 10.1007/s11882-018-0761-2.
;3.Sinusitis (acute): antimicrobial prescribing
NICE Guidelines (October 2017).

مقاله علمی و فنی
دكتر حسين دارآفرين  ،مهندس اميرحسين بحرالعلوميان و ساير همكاران
(برگرفته از كتاب مديريت و كنترل كيفي در آزمايشگاه پزشكي)

الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات در آزمايشگاه پزشكي

نکات فنی کوآگولومتر (نیمه اتوماتیک)
کلیات

دستگاه های کوآگولومتر ،آزمایش های انعقادی
مختلفی از جمله PTو PTTو فیبرینوژن و  ...را اندازه گیری
می کند .این دستگاه ها جهت بررسی زمان تشکیل لخته
در نمونه پالسما طراحی شده و اغلب برای محاسبه این
زمان از مکانیزم های زیر استفاده می شود:
 :Photo-Optical-1در این روش نور منتشره پس
از عبور از پالسما و برخورد به لخته ،به وسیله یک
کالیماتور ،ردیابی و داده ها پردازش می شود.
 :Electromechanical -2در این نوع دستگاهها با
استفاده از گویچه استیل و بررسی مقاومت الکتریکی،
سرعت تشکیل لخته چک می شود.
 :Electrochemical -3در برخی وسایل Point of Care
استفاده می شود.
چگونگی کاربری

با توجه به تنوع دستگاه بر اساس کتابچه راهنما تدوین
می شود.
نحوه نگهداری

 هفتگی :صفحه رویی دستگاه با پارچه نرم و الکل
 %70ضدعفونی و تمیز شود.
 ماهانه :محفظه های دستگاه باید هر ماه تمیز شود.
 ساالنه :دستگاه باید سالی یکبار توسط شرکت پشتیبان
سرویس شود .دمای انکوباتور دستگاه ساالنه توسط

شرکت پشتیبان چک شده و گواهی کالیبراسیون
جهت نگهداری در  Log Bookدستگاه به آزمایشگاه
داده شود.
نحوه گزارش آزمون انعقادی (PT) Prothrombin Time

در گزارش آزمایش PTعالوه بر مقدار زمان  PTبرحسب
ثانیه ،باید ) International Normalized Ratio (INRبه
ویژه برای بیمارانی که تحت درمان بـا وارفـاریـن
هستند نیز گزارش شده و در بـرابـر محدوده مـرجـع
بـه پزشک اعالم شود .جهت محـاسبه  INRنیاز بـه
محـاسبه میانگین  PTنرمال ( )MNPTاست که در ادامه
نحوه محاسبه آنها بیان میشود.
 محاسبه میانگین  PTنرمال ( )MNPT :Mean Normal PT

با توجه به اینکه برای محاسبه ( INRمطابق فرمول
مندرج در صفحه بعد) نیاز به تعیین میانگین هندسی
( )Geometricزمان پروترومبین یا  MNPTاست ،هر
آزمایشگاه باید با توجه به ترکیب کیت /دستگاه خود
 MNPTمرکز را به صورت زیر محاسبه و در گزارش
نهایی  INRمورد استفاده قرار دهد.
در ابتدا پالسمای حداقل 20فرد سالم با طیف سنی
وسیع ( 20-80سال)( ،بهتر است تعداد زن و مرد مساوی
باشد ،افراد غیرسیگاری بوده و داروی ضد انعقاد مصرف
نکرده باشند ،زنان باردار نبوده و  ocpمصرف نکرده
باشند) تهیه می شود و  PTآنها را توسط کوآگولومتر
کالیبره شده مرکز ،اندازه گیری کرد .میانگینGeometric
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(هندسی) نتایج حاصله به عنوان میانگین نرمال ( )PTبه
صورت زیر محاسبه می شود:

محاسبه  MNPTتوسط ماشین حساب رایانه به سادگی
میسر است .در منوی  startگزینه  calculatorرا انتخاب
کرده و در منوی  viewگزینه  scientificرا انتخاب کنید.
سپس ارقام  PTحاصل از  20نمونه را در هم ضرب
کرده و بر روی صفحه کلید ماشین حساب کلید X^Y
را فشرده و پس از آن عدد ( 0/05ماحصل  1⁄20و در
صورتیکه تعداد نمونه ( 20 )nنباشد ،ماحصل  n/1را
به صورت رقم اعشار) را تایپ کرده و کلید  enterرا
فشرده و عدد حاصله را گرد کرده و به عنوان MNPT
گزارش کنید.
با تغییر روش اندازهگیری ،PTسری ساخت محلول یا
کیت و دستگاه MNPT ،باید مجدد محاسبه شود .الزم به
ذکر است که به هیچ عنوان نباید از میانگین حسابی در
این آزمون استفاده کرد.
• نحوه محاسبه

INR

 INRبراساس فرمول
محاسبه می شود.
در محاسبه  INRبیماران میبایستی تا زمانی که سری
کیت مصرفی ،کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا
روش انجام تست (دستی–دستگاهی) تغییر نکرده ،در
مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده  MNPTدر آن
آزمایشگاه استفاده کنید.
در صورت تعویض کیت (سری ساخت ،کمپانی و)...
و یا روش آزمایش میبایستی مجددا  MNPTمحاسبه شود
تا جهت محاسبه  INRبا کیت جدید مورد استفاده قرار
گیرد.
جهت محاسبه  INRاز قراردادن عدد کنترل روزانه در
مخرج کسر جدا خودداری شود.
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 محدوده مرجع

هر آزمایشگاه بایستی محدوده مرجع برای
آزمایش های  PTو  PTTخود را تعیین کرده و آنها را
حداقل یکبار در سال و یا در صورت تغییر در سری
ساخت کیت و یا هرگونه تغییر در سامانه جمع آوری
نمونه و هر نوع تغییر در دستگاه ،تایید نماید.
تعیین محدوده مرجع

حـداقل  120نمـونه بـرای تعیین محدوده مرجع
برای معتبر بودن محاسبات ،بسته به توزیع نتایج
توصیه می شود .خصوصا این مسئله در زمانی که
کارخانه ها معرف های  PTT/PTرا با متد جدیدی
تولید می کنند مهم است.
در انجام تست روتین  PTو  PTTدر هر آزمایشگاه
به طور عملیاتی میتوان حداقل از نمونه تازه 120
فـردی کـه از نـظر سـن و جـنس مشابـه بیماران
آن مـرکـز هستند استفاده کرد .این افراد میبایستی
سالم باشند و در  18تا  24ساعت اخیر دارو مصرف
نکرده و ورزش شدید انجام نداده باشند .ابتدا برای
حداقل  120فرد سالم با شرایط فوق الذکر ،توسط
کیت مربوطه ،آزمایش  PTانجام شود .برای اینکه از
نرمال بودن توزیع این نمونه ها اطمینان حاصل شود،
مقادیر به دست آمده در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار می گیرد.
(ازمسیر)Analyze > Nonparametric > one Sample ks
چنانچه توزیع مقادیر فوق نرمال باشد ،محدوده
مرجع معادل  MNPT±2SDاست .در صورت نیـاز،
محـدوده  %95اطمینان حـد بـاال و پـایین

( )Confidence Intervralاز رابـطه زیر محاسبه می شود:

بـرای مطالعه بیشتر به مبحث تعیین محدوده مـرجـع
در منابـع معتـبر از جملـه  CLSI 2008–H47-A2و ...
مراجعه شود.
تایید محدوده مرجع

در صورتیکه تعیین محدود مرجع انجام پذیر نباشد
آزمایشگاه باید محدوده نرمال مورد استفاده خود را (که
از کتب مرجع استخراج کرده) ،تایید ( )validateنماید
و این کار با انجام آزمایش به روی نمونه  20فرد نرمال
انجام میشود .چنانچه بیش از  2نتیجه خارج از محدود
رفرانس نباشد ،آن محدوده مورد تایید است.
كنترل كيفي

)1کنترل دقت

شامل انجام تست به صورت  doubleبه روی هر
نمونه (در صورتی که آزمایش به روش دستی انجام
می شود) بررسی تکرارپذیری و رسم نمودار کنترل
کیفی است.
انجام آزمایش به صورت دوبل:

آزمایش هـای انعقادی به صورت دوگانه انجام
می شوند که این امر در روش دستی ضروری است
ولی در روش های دستگـاهـی ضرورتی بـرای ایـن
کـه همه تست ها به صورت دوتایی انجام شوند وجود
ندارد و تمام نمونه ها به صورت دوبل (دوتایی) آزمایش
شده و چنانچه حداکثر به اندازه  10درصد میانگین با
هم فاصله داشته باشند قابل قبول بوده و میانگین آنها
به عنوان نتیجه آزمایش گزارش می شود و در غیر این
صورت تکرار آزمایش ضروری است.
محاسبه  SDو رسم نمودار کنترل کیفی

براي محاسبه

SD

و  ،CVميبايست پالسما کنترل

تجاری در دو سطح و یا در صورت در دسترس
نبودن پالسما کنترل تجاری ،این آزمایش با
اسـتفاده از) Normal Pooled Plasma(NPPو
) Abnormal Pooled Plasma(ANPPانجام پذیر است.

برای تهیه پالسمای پولد در حجم انبوه به شیوه زیر
عمل می شود:

حداقل  20نمونه نرمال (پالسمای مرد و زن با
شرایط مناسب از جمله زنان غیرباردار و افراد بدون
مشکل انعقادی و غیرسیگاری) را جمعآوری کرده
و پس از سانتریفیوژ ( 10دقیقه و  )g4000پالسمای
آنها جدا گردده و در لوله پالستیکی ریخته شود پس
این پالسماها در فریزر  -70منجمد شده و زمانی که
میزان آنها به حجم مورد نظر رسیده همگی آنها را
در دمای  37C°ذوب کرده و مخلوط نموده و مجددا
سانتریفیوژ نمایید .سپس در مقادیر کم تقسیم کرده
و در فریزر  -70C°نگهداری کنید .برای به دست
آوردن پالسمای پولد غیرطبیعی میتوان پالسمای
پولد نرمال را به نسبت  1به  3با بافر فسفات سالین
( )pH=7/2رقیق کرد.
این نمونه ها را می توان دردمای  -20 C°به مدت
 2هفته یا در  -70°به مدت  6ماه ذخیره نمود .برای
تعیین تکرارپذیری با پالسما کنترل 20 ،روز متوالی یا
 5روز متوالی (هر روز 4نوبت) آزمایش PTرا انجام
داده و سپس میانگین و  CVرا محاسبه کنید .حداکثر
 CVقابل قبول  5درصد یا بر اساس مقدار اعالم شده
در کیت است.
پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار ،مقادیر
 ±2SD ،±1SDو ±3SDبراي هر پارامتر بر روي محور
عمودي و روزها بر روي محور افقي ثبت ميشود.
تفسير نمودار كنترل كيفيت با استفاده از قوانين
وستگارد ،لوی جنینگ و یا سازمان بهداشت جهانی
براساس طراحی کنترل کیفی در آزمایشگاه صورت
می گیرد .الزم به ذکر است که در آزمایشگاه هایی
که تعداد نمونه های روزانه آنها زیاد است ،بایستی به
ازای هر  20نمونه یا هر  40نمونه ،یک نمونه کنترل،
آزمایش شود و به طور روزانه و به ازای هر داده این
تفسیر صورت پذیرد .ضمنا پیشنهاد می شود تا مواد،
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کالیبراتورها و سایر معرف ها برای دستیابی به نتایج
صحیح تر ،حداقل برای شش ماه تهیه شود.
برای بررسی تکرارپذیری دستگاه ،در پایان هر ماه
می توان با استفاده از داده های نمونه کنترل روزانه،
میانگین SD ،و  CVرا محاسبه نموده و یا ماهانه نمونه
پالسما کنترل یا  pooled plasmaرا حداقل  10بار
آزمایش و  CVرا مشخص کرد.
 )2اندازه گیری پالکت پالسما

هر 6ماه یکبار برای اطمینان از  poor plateletبودن
پالسمای نمونه ها ،میزان پالکت پالسمای نمـونه
سانتریفیوژ شـده (بـا  g1500به مدت  15دقیقه)
انـدازهگیـری مـیشود کـه بـایـد کمتر از  10000در
میکرولیتر باشد.
تـهیـه صحـیـح  (PPP) Platelet Poor Plasmaبـه ویـژه
بـرای آزمون ها ی Lupus Antico� ، APC-R ، mixed PTT
 agulantو تست های تخصصی انعقادی اهمیت دارد.
الزم به ذکر است که در مواردی که نیاز به فریز کردن
و ذخیره نمونه است باید پالسما عاری از پالکت باشد
که این حالت با سانتریفیوژ کردن مجدد نمونه حاصل
می شود.
 )3بررسی صحت

بررسی صحت شامل موارد زیر است:
الف) استفاده از پالسما کنترل تجاری

استفاده از پالسما کنترل تجاری در دو سطح که توسط
کالیبراتور صحه گذاری شده است ،یکی از روش های
قابل اعتماد بررسی صحت در آزمون های انعقادی است
که متاسفانه در ایران با توجه به تنوع دستگاه ها ،به طور
گسترده در دسترس تمامی آزمایشگاه قرار ندارد .به
همین دلیل روش دوم پیشنهاد می شود.
ب) شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی

همچنین برای بررسی صحت میتوان در برنامه های
کنترل کیفی خارجی شرکت کرد و براساس نتایج به
صحت عملکرد پیبرد.
برای توضیح بیشتر در این خصوص به مبحث بررسی
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صحت دستورالعمل فنی دستگاه شمارنده خودکار
سلول های خونی مراجعه شود.
ج) صحت  ISIتعیین شده توسط تولید کننده کیت

مقدار  ISIگزارش شده در کیت تولیدی
توسط شرکت با استفاده از روش استاندارد
 WHOو با مقایسه نتایج  PTحاصل از کیت با
 (IRP)International Reference Preparationبه دست
می آید .در این روش تعیین  ISIمنابعی بالقوه از خطا
وجود دارد که می تواند تاثیر قابل توجهی در نتایج
به دست آمده از کیت بگذارد .از این منابع خطا
می توان به طور مثال از مواردی مانند شرایط محیطی،
عملکرد هر دستگاه به عنوان یک فاکتور مستقل و یا
تطابق دستگاه و مواد مورد استفاده برای انجام تست
(تعلق هر دو به یک شرکت) را نام برد.
گاه مجموعه ای از این خطاها می تواند تفاوت
چشمگیری را بین INRحقیقی ایجاد نماید .اینگونه
خطاها باید توسط هر آزمایشگاه به حداقل برسد.
 ISIارایه شده توسط شرکت گاه اصطالحا «ژنریک»
بوده و برای دستگاه خاصی ارایه نشده و کال برای
روش های مشابه مثل  End pointقابل استفاده است.
در حالت دوم  ISIارایه شده اصـطالحـا “Instrument-
 ”Specificاست ،یـعنـی صـرفــا بـرای مـجـمـوعه
خــاص “ ”Reagent-Instrumentتعیین شده است.
در مطالعات متعددی نشان داده شده که صحت ISI
گزارش شده در مواردی که از ISIمختص به دستگاه
استفاده می شود به مراتب بیشتر از زمانی است که از
 ISIژنـریک استفاده مـی شود .طیف ایـن تفاوت بین
INRهـای گـزارش شده با این دو شرایط مختلف
میتواند بین  15تا  30درصد باشد که کامال به لحاظ
بالینی دارای اهمیت است .با توجه به تـوضیحات
فـوق  ISIارایـه شـده تـوسط شرکت حتما بـایـد
مجددا تعیین و تـایید شود ،علی الخصوص اگر
آزمایشگاهی از  ISIژنریک استفاده میکند و یا دستگاه
و مواد اولیه مورد استفاده با یکدیگر تطابق نداشته
باشند ،این کار باید حتما انجام شود.

در مرحله اول ،ابتدا باید  ISI verificationانجام شود
که مراحل آن به طور خالصه چنین است :این فرآیند به
سه نمونه  Certified plasmaنیاز دارد که استاندارد بوده
و توسط  FDAتایید شده و عدد  INRآنها از قبل مشخص
و بین  1/5 INRتا  4/5قرار دارد .این پالسماها کامال
مشابه نمونه های بیماران تحت آزمایش قرار میگیردPT .
و  INRبرای هر پالسما به مدت 3روز و هر روز  2بار
انجام می شود .پس از تعیین میانگین  INRبدست آمده
از تست های صورت گرفته ،نتیجه آن با  INRتعیین شده
از طرف شرکت مقایسه می شود و اگر اختالف INR
ها کمتر از  %15بود ،کیت و  ISIتعیین شده و مورد
استفاده آن قابل قبول است .اگر اختالف  INRبیش از
 %15باشد ،آنگاه کالیبراسیون  ISIو تعیین آن به صورت
لوکال ضروری است ،یعنی قبل از این که نتایج بیماران
گزارش شود باید فرآیند کالیبراسیون انجام شده باشد.
قبل از انجام کالیبراسیون لوکال  ،ISIآزمایشگاه باید
مطمئن باشد که:
 )1دستگاه به گونه ی مطلوب کار می کند.
 )2آماده سازی معرف ها ( )Reagentsو آب کردن آنها
صحیح انجام شده باشد.
 )3میانگین هندسی PTافراد طبیعی به صورت صحیح
محاسبه شده باشد.
 )4اشتباه فردی و دفتری در ثبت اعداد اتفاق نیفتاده
باشد.
اگر آزمایشگاه از همه موارد فوق مطمئن باشد،
می تواند کالیبراسیون  ISIرا انجام دهد .برای انجام
کالیبراسیون باید از کیت کالیبراسیون استفاده کرد که به
صورت تجاری تهیه شده و دارای تاییدیه  FDAاست.
تعداد  Certified plasmaبسته به شرایط مختلف متفاوت
بوده ولی حداقل در 4سطح مختلف است که هر کدام
از پالسماها عدد  PTمشخص و تعریف شدهای دارد.
مانند حالت و فـرآیند قـبـلی  PTهـر پـالسـما سـه

روز و هـر روز دو بار تکرار میشود و میانگین آن
مشخص میشود CV .این اعداد به دست آمده باید
کمتر از  %3باشد .اعداد به دست آمده به روش
فوق همراه با اعداد  PTاز قبل  assignشده بر روی
یک منحنی در مقابل هم قرار می گیرد و به لحاظ
آماری  orthogonal regression lineبرای آنها محاسبه
می شود.
 Slopeبه دست آمده برای این خط ،همان  ISIلوکال
صحیح است که باید برای دستگاه استفاده شود.
کالیبراسیون

در صورتی که نتایج کنترل کیفی مورد قبول نباشد
(پس از خطایابی مشکل در دستگاه باشد) بایستی
کالیبراسیون دستگاه انجام شود .همچنین در مواردی
که تغییر سری ساخت کیت ،سایر اجـزای فیزیـکی
و یـا تغییـر روش بـاعـث تغییر در صحـت نتایج
آزمـایش هـا شـود ،انجام یـا تـایید کالیبراسیون
ضروری است.
ایمنی

•فقط از آداپتور مخصوص خود دستگاه استفاده
شود.
•دستگاه باید در جای محکم و بدون ارتعاش باشد.
•در هنگام عدم استفاده از دستگاه باید آداپتور از
برق خارج شود.
به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان
الکتریکی الزم است که:
دستگاه به سیستم تثبیت کننده ولتاژ برق (�Volt
 )age Regulatorیا سیستم تامین کننده برق اضطراری
( )UPSکه دارای تثبیت کننده ولتاژ داخلی میباشد،
متصل شود.
سیستم برق دستگاه باید دارای سیم اتصال به
زمین مناسب (ارتدار) باشد.

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
www.tashkhis.com
tashkhis magazine

@Tashkhis_Magazine
Tashkhis_Magazine
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تازه هــا

آزمایشـــگاه
ـ
های

مهندس محمود اصالنی

تازه

شناسایی سویه آلفا کووید ۱۹-در سگها
و گربهها در انگلیس

براساس نتایج یک مطالعه جدید ،نتیجه آزمایش دو گربه
و یک سگ در انگلیس برای گونه آلفای کووید ۱۹مثبت
شد .گونه آلفای کووید ۱۹-برای اولین بار در ماه سپتامبر
در انگلیس شناسایی شد و معموالً به عنوان «گونه انگلیسی»
کرونا شناخته میشود.

محققان می گویند ،عالوه بر این ،دو گربه و یک سگ
دیگر نیز  ۲تا  ۶هفته پس از ابتال به بیماری قلبی ،شواهدی
مبنی بر وجود آنتی بادی علیه ویروس داشتند.
مشخص شده است که کووید ۱۹-در افرادی که عالیم
شدید دارند باعث ابتال به عوارض قلبی می شود .به گفته
محققان ،بسیاری از صاحبان حیوانات خانگی در این مطالعه
چند هفته قبل از اینکه حیوان خانگی آنها بیمار و آزمایش
کووید ۱۹-آنها مثبت شود ،عالیم تنفسی پیدا کرده بودند.
«لوکا فراسین» دامپزشک «مرکز ارجاع دامپزشکی رالف»
در مارلو در انگلیس و یکی از نویسندگان این مطالعه در
یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت« :مطالعه ما اولین موارد
ابتالی گربهها و سگها را به گونه آلفای کووید ۱۹-گزارش
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می دهد .این مطالعه همچنین «بیش از هر زمان دیگری
خطر ابتالی حیوانات را به کووید » ۱۹-برجسته می کند.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،گونه آلفا
کووید ۱۹-ممکن است مسری تر از سویه ویروسی باشد
که برای اولین بار در ووهان چین شناسایی شد و ممکن
است باعث ابتال به بیماری جدی تری شود.
در اوایل همهگیری کرونا ،گزارشها در هنگ کنگ
نشان داد که دو سگ به کووید ۱۹-آلوده شدهاند .با وجود
اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حیوانات اهلی می توانند
ویروس را به انسان منتقل کنند ،وجود ندارد ،اما این
حیوانات قرنطینه شدند.
با این حال ،مطالعهای که اوایل سال جاری میالدی
منتشر شد ،مواردی از انتقال کرونا را از انسان به گربه
گزارش کرد .به گفته محققان ،حیوانات در این مطالعه
برای ابتال به کووید ۱۹-مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ زیرا
آزمایش کرونای صاحبان آنها مثبت بود .عالوه بر این،
آنها همچنین عالیمی از بیماری قلبی از جمله میوکاردیت
شدید یا التهاب عضله قلب را که از عوارض شناخته شده
آلودگی با ویروس کووید ۱۹-است ،نشان دادند.
فراسین گفت :اگرچه التهاب عضله قلب ،یک عارضه
شناخته شده در افراد مبتال به کووید ۱۹-است ،اما هرگز
قبال در حیوانات خانگی مشاهده نشده بود .با این حال،
عفونت کووید ۱۹-در حیوانات خانگی همچنان یک
بیماری نسبتا نادر است و براساس مشاهدات ،به نظر
میرسد انتقال کووید ۱۹-از انسان به حیوان خانگی اتفاق
میافتد نه برعکس آن.
مشروح این مطالعه در مجله Veterinary Record
منتشر شده است.

شناسایی باکتری عامل تیفوئید در سرم خون بیمار با
نانوزیستحسگر ایرانی

پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران موفق به ساخت حسگر زیستی شدند که توانایی
شناسایی و اندازهگیری اختصاصی باکتری سالمونال تیفی را
در سرم خون بیمار با تب تیفوئید با حساسیت و دقت باال در
حد تشخیص یک پیکوگرم در هر میلیلیتر دارد.
دکتر هدایتاهلل قورچیان استاد تمام مرکز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران درباره اهداف و
دستاوردهای مهم این پژوهش گفت :این گروه تحقیقاتی
در این پژوهش موفق شدند یک حسگر زیستی بسازند که
برای شناسایی و اندازهگیری اختصاصی باکتری سالمونال در
سرم خون انسان کارایی دارد .در ساخت این زیستحسگر،
از ذرات کوانتومی کربنی استفاده شد.
وی بیان کرد :در سالهای اخیر ذرات کوانتومی کربنی
بهدلیل ویژگیهای نوری منحصربفرد با زیستسازگاری باال
و حاللیت مناسب در آب مورد توجه زیادی قرار گرفته
است .این ذرات با الهام از ساختار ترکیبی به نام ِهم ساخته
شده استِ .هم همان ترکیبی است که در خون وجود دارد و
رنگ سرخ خون و بوی آن از همین مولکول نشأت میگیرد.
محققان موفق شدند ذرات کوانتومی کربنی جدیدی با
خواص نوری و مغناطیسی بسیار مطلوب با بازده نوری ۸۶
درصد بسازند.
قورچیان ادامه داد :از این ذرات برای طراحی یک حسگر
زیستی نوری برای شناسایی باکتری سالمونال تیفی در سرم
خون انسان با حساسیت و دقت باال استفاده شد .نتایج این
پژوهش نشان داده است این حسگر توانایی اندازه گیری
مقادیر سالمونال تیفی در خون بیماران با تب تیفویید را به
خوبی و با حد تشخیص یک پیکوگرم در هر میلیلیتر دارد.
وی گفت :با توجه به اینکه اغلب مواد کربنی ،ارزانقیمت
و در دسترس هستند ،با افزایش مقیاس تولید میتوان
هزینههای ساخت را به میزان قابلتوجهی کاهش داده و
تولید این ذرات را در مقیاس صنعتی پیاده کرد .همچنین با
توجه به نتایج موفقیتآمیز این پژوهش و ساخت نمونه اولیه
زیستحسگر ،میتوان برای کاربردیکردن آن از بسترهای
میکروفلوئیدی ،کاغذی و غیره استفاده کرد و زیستحسگر
را به صورت کیت تشخیص سریع عرضه کرد.
این محقق با اشاره به طرحهای آینده افزود :در ادامه

میخواهیم خواص الکتریکی و الکتروشیمیایی این ذرات
کوانتومی با ساختار مشابه ِهم را بررسی و کاربردهای مختلفی را
طراحی و اجرا کنیم .همچنین خواص این نانومواد را با استفاده
از پیشسازها و روشهای ساخت مختلف ،بهبود دهیم.
در این تحقیق با الهام از ساختار ِهم که مهمترین ماده
رنگی موجود در طبیعت است ،نقاط کوانتومی گرافنی
با خواص نوری و مغناطیسی بهبود یافته ،ساخته شده
است .همچنین با توجه به بازده فلورسانس باالی این
نقاط کوانتومی گرافنی اصالحشده ،از آنها در طراحی
زیستحسگر فوتولومینسانس برای شناسایی آنتیژن باکتری
سالمونال تیفی با حساسیت و دقت باال استفاده شده است.
این مقاله بخشی از پایاننامه دوره دکتری زهرا کمال،
دانشآموخته رشته بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و
بیوفیزیک دانشگاه تهران است که در آزمایشگاه بیوآنالیز در
گروه تحقیقاتی دکتر هدایتاهلل قورچیان استاد تمام مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به انجام رسیده است .دکتر
محدثه زارعی قبادی عضو علمی وابسته این آزمایشگاه و
همچنین دکتر مجید محسنی دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه
شهید بهشتی در این طرح پژوهشی همکاری داشتهاند.
نتایج این پروژه در قالب مقالهای با عنوا ن �High-per

formance porphyrin-like graphene quantum dots

 for immuno-sensing of Salmonella typhiدر نشریه
 Biosensors & Bioelectronicsبه چاپ رسیده است.
راهکاری جدید برای تولید واکسن سرطان

گروهی از محققان راهکاری جدید برای تولید واکسن
سرطان به دست آوردند .مبنای تحقیق آنها نتایج حاصل
از تحقیقاتی است که نشان میدهد با استفاده از سلولهای
سرطانی یک بیمار که با عنوان سلولهای سرطانی اوتولوگ
شناخته میشوند ،میتوان واکسنهای پلی کلونال برای انواع
خاصی از سرطانها تولید کرد.
آبان1400
شماره 190

27

در این شیوه جدید محققان دانشگاه نیومکزیکو با استفاده
از فرایندی موسوم به  cryogenic silicificationسلولهای
سرطانی را درون پوششی از جنس سیلیس قرار دادند
تا آنتیژنهای سرطان به دست آمده از بیمار به گونهای
حفظ شوند که در مراحل بعدی کار بتوان از آنها استفاده
کرد .سپس روی این سلولها را با الیه دیگری پوشاندند
که ویژگی بیماریزایی را در سلولهای پوشیده از سیلیس
شبیهسازی میکند و موجب فعال سازی سلولهای دندریتی
میشود که آنتیژنها را برای تقابل با سلولهای ایمنیT
تحریک میکند.
به منظور آزمایش کارآیی این واکسن ،محققان با استفاده
از این رویکرد جدید ،واکسنهای شخصی شده برای
موشهای مبتال به سرطان تخمدان تولید کردند .با آزمایش
این واکسن روی موشها مشخص شد سلولهای ایمنیT
در حمله به سلولهای سرطانی ،واکنش بسیار شدیدتر و
تهاجمیتر دارند و موجب ایجاد ایمنی در برابر آنتیژنهای
سرطان میشوند .نتیجه نهایی این آزمایش از بین رفتن
تومور سرطانی در بدن موشها بود.
براساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت ،سرطان
دومین عامل مرگ و میر در جهان است و درسال ۲۰۱۸
میالدی از هر شش مرگ ،یک مورد به دلیل سرطان بود.

گستردهای در این زمینه آغاز شد .در این مطالعه محققان اثر
این دارو بر کاهش التهاب ریه در  ۲۱۵مبتال به کرونا را با
اثرات دارونما مقایسه کردند.
استفاده از این دارو در مراحل مختلف بیماری مورد بررسی
دقیق قرار گرفت .از طرفی هیچ یک از داوطلبانی که در
کارآزمایی شرکت کرده بودند علیه ویروس واکسینه نشده بودند.
نتایج نشان میدهد این دارو در کاهش عالئم تنفسی و
التهاب ریه نسبت به دارونما اثر چندانی ندارد و برخالف
تصورات قبلی نمیتواند در درمان بیماری موثر باشد .اما
علیرغم این مطالعه هنوز هم بسیاری از محققان به اثرات
درمانی این دارو برای کاهش عالئم کووید باور دارند.
البته از استروئیدها برای کاهش التهاب مبتالیان به کرونا
در سراسر دنیا استفاده میشود .دگزامتازون یک داروی
استروییدی است که برای درمان کووید ۱۹و جلوگیری از
التهاب ریه مورد استفاده قرار میگیرد ،اما یکی از عوارض
جانبی احتمالی این دارو سرکوب سیستم ایمنی بدن و در
نتیجه تشدید سایر عفونتها ازجمله قارچ سیاه است.
براساس اعالم مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریها،
این عفونت موکورمیکوزیس نام دارد و توسط گونهای
قارچ ساکن در خاک و مواد در حال تجزیه ،موسوم به
موکورمیست تولید میشود .این عفونت مرگبار است و نرخ
مرگ و میر ناشی از آن بسته به شدت عفونت بین  ۴۶تا
 ۹۶درصد است.

آیا کورتیکواستروئیدهای استنشاقی عالئم اولیه کرونا را
کاهش می دهند؟

نتایج مطالعات محققان کانادایی نشان میدهد داروی
سیکلسوناید که یک داروی استروئیدی استنشاقی است و
برای مبتالیان به آسم استفاده میشود ،درمانی برای کرونا
نیست و عملکردی بهتر از دارونما ندارد.
درابتدای پاندمی کرونا محققان احتمال دادند که داروی
ارزان و در دسترس سیکلسوناید میتواند توان تکثیر ویروس
 SARS-Cov2را کاهش دهد .به همین منظور مطالعات
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به گفته متخصصان ،این نوع عفونت قارچی بسیار نادر
است و افرادی را تحت تاثیر قرار میدهد که سیستم ایمنی
آنها در اثر ابتال به کووید  ۱۹دچار ضعف شده است .به
اعتقاد محققان استفاده از داروهای استروئیدی و ابتال به
کووید ۱۹دو عامل اصلی موج جدید این عفونت قارچی
محسوب میشوند.

شناسایی ژنی که خطر مرگ بر اثر ابتال به کرونا را
افزایش میدهد

محققان دانشکده پزشکی آکسفورد ژنی را شناسایی کردند
که موجب افزایش دو برابری خطر مرگ بر اثر ابتال به بیماری
کووید ۱۹میشود.

به گزارشی از پایگاه خبری ساینس ،براساس این تحقیقات
 ۶۰درصد افرادی که اجداد آنها ساکن جنوب آسیا بودند،
دارای این نوع سیگنال ژنتیکی پرخطر هستند.
دراین تحقیقات از یک الگوریتم هوش مصنوعی استفاده
شد که محققان آن را به منظور تجزیه و تحلیل مقادیر عظیم
دادههای ژنتیکی متعلق به صدها نوع سلول مختلف از
اندامهای مختلف بدن آموزش دادند .سپس با استفاده از این
الگوریتم تالش کردند تا اثرگذاری سیگنالهای ژنتیکی بر
ریه را ارزیابی کنند.
در مرحله بعد با استفاده از یک ابزار تخصصی که توسط
محققان به این منظور طراحی و ساخته شد ،توانستند
دی ان ای دارای سیگنال را بزرگنمایی کرده و دنبالههای
ژنتیکی را که ژنهای اثرگذار بر افزایش ریسک کووید ۱۹را
کنترل میکنند ،شناسایی کنند.
در نتیجه این تحقیقات مشخص شد ژن موسوم به LZTFL1
که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است ،عامل افزایش خطر
مرگ در اثر کووید 19است.
به گفته محققان ،این ژن مانع واکنش مناسب سلولهای
تشکیل دهنده مسیر تنفسی و ریهها نسبت به ویروس میشود.
با وجود این ،ژن شناسایی شده اثری بر سیستم ایمنی
ندارد و در نتیجه افراد دارای این ژن نسبت به واکسن
واکنش طبیعی خواهند داشت.
محققان امیدوارند با شناسایی بیشتر این ژن بتوانند داروها
و روشهای درمانی جدیدی را برای جلوگیری از بروز

عالیم شدید کووید ۱۹-توسعه دهند .گزارش کامل این
تحقیقات در نشریه  Nature Geneticsمنتشر شده است.
بهبودیافتگان واکسینهشد ه کرونا،
سطح آنتی بادی بیشتری دارند

محققان احتمال میدهند افرادی که به عفونت کرونا مبتال
شد ه و بهبود یافتهاند و پس از آن واکسن کرونا را دریافت
کردند ،سطح آنتیبادی بیشتری دارند.
به گزارشی از ساینس ،در یکی از بزرگترین مطالعات در
نوع خود محققان دانشکده پزشکی جان هاپکینز نشان دادند
آنتیبادیها علیه ویروس  SARS-CoV-2در افرادی که توسط
ویروس آلوده شده بودند و سپس دو دز واکسن  mRNAرا
دریافت کردند ،در مقایسه با افرادی که بدون ابتال واکسن
دریافت کردند ،با دوامتر هستند .این مطالعه واکسنهای
دیگر را مورد بررسی قرار نداده است.
مطالعه اخیر نشان میدهد سطوح آنتی بادی در افرادی که
پس از ابتال با دو دز واکسن واکسینه شدند ،نسبت به افراد
مبتال نشدهای که واکسینه شدهاند ،یک ماه پس از دز دوم
واکسن  ۱۴درصد ،در سه ماهگی  ۱۹درصد و در  ۶ماهگی
 ۵۶درصد بیشتر است.

محققان در ادامه احتمال میدهند که فاصله طوالنی بین
عفونت و اولین دز واکسن پاسخ آنتی بادی را افزایش میدهد.
تعیین اینکه آیا افزایش ماندگاری آنتی بادی پس از واکسن
در افرادی که قبال به ویروس مبتال شدهاند بیشتر است ،به
تعداد مواجهه با ویروس بستگی دارد و نیازمند مطالعه بیشتر
است.
نتایج این مطالعه در نشریه American Medical Association
منتشر شده است.
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آب آلوده؛ مهمترین عامل شیوع بیماریهای عفونی

محققان می گویند :آب آلوده عامل اصلی شیوع گسترده
بیماری های عفونی است که می تواند از حیوانات به انسان
منتقل شود.
این تهدیدات بهداشتی ،بیماریهای عفونی مشترک بین
انسان و دام نامیده میشود .شیوعهای اخیر بیماری های
عفونی شامل کووید ۱۹و ابوال است.

«پاتریک استفنز» ،استادیار پژوهشی در دانشکده
بوم شناسی دانشگاه «جورجیا اودوم» در آتن گفت :در دوران
کووید ،۱۹-قابل درک است که بسیاری از مردم ممکن است
متوجه نباشند که چه تعداد از شیوع دیگر بیماری های
عفونی ناشی از شرایط پیچیده و درهم تنیده اکولوژیکی و
اجتماعی-اقتصادی است.
این گروه تحقیقاتی چهار هزار و  ۴۰۰شیوع بیماری
مشترک میان انسان و دام را از سال  ۱۹۷۴میالدی در سراسر
جهان تجزیه و تحلیل کرد .آنها موفق به شناسایی  ۱۰۰مورد
از بزرگترین بیماری های مشترک میان انسان و دام شدند که
تمامی آنها هزاران تا صدها هزار نفر را آلوده کرده بودند .آنها
این موارد را با  ۲۰۰شیوع بیماری که شامل  ۴۳مورد یا موارد
کمتر آلودگی افراد می شد ،مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد؛ آلودگی آب بیشترین علت شیوع
گسترده بیماری ها و دومین علت موارد شیوع های کوچکتر
بیماری بود .هپاتیت یی( ،)Eتیفویید و اسهال خونی نمونه هایی
از بیماری های مرتبط با آب هستند .عالوه بر آلودگی آب،
شیوع های گسترده بیماری اغلب به دلیل الگوهای آب و
هوایی غیرعادی ،تغییرات فراوانی ناقالن بیماری مانند پشه ها
و کنه ها و مدیریت فاضالب ایجاد می شد.
شیوع های کوچکتر با آلودگی مواد غذایی ،تولید دام
محلی و تماس انسان و حیوان همراه بود.
براساس یافتههایی که اخیرا ً در مجله
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 Philosophical Transactions Bمنتشر شده است ،محققان
همچنین دریافتند شیوع های بزرگ بیماری معموالً ناشی
ازعوامل متنوعتری نسبت به شیوعهای کوچک هستند.
استفنز دریک بیانیه دانشگاهی نوشت :عواملی مانند ارتباط
و تماس با پستانداران وحشی ،اختالل در زیستگاه ،تجارت
بین المللی ،سفر ،تماس با غذا و آب آلوده مالحظات مهمی
هستند.
استفنز یادآور شد :تحقیق ما به این منظور طراحی شده است
که بفهمیم عوامل مختلف در چه نسبتی از شیوع بیماری ها
نقش داشته اند .طبق دانش ما ،این تحقیق اولین مطالعه ای
است که نمونه جهانی شیوع بسیاری از بیماری های عفونی
را مورد بررسی قرار داده است.
این محقق افزود :کار زیادی باقی مانده است تا بفهمیم
چگونه می توان از شیوع بیماری های عفونی در مقیاس
بزرگ پیشگیری و کنترل کرد.
وی ادامه داد :شاید دوسوم شیوع بیماری های عفونی در
آینده ناشی از پاتوژن های مشترک بین انسان و دام باشد و
تعداد این بیماری ها در سراسر جهان رو به افزایش است.
تحقیق ما اولین گام بسیار مهم برای درک بهتر تغییرات
جهانی در محرک های شیوع است.
شناسایی یک آنتیبادی جدید علیه ویروس کرونا و
جهشهای آن

محققان دانشگاههای دوک و کارولینای شمالی موفق به
شناسایی و آزمایش یک آنتی بادی شدهاند که شدت عفونت
ناشی از ویروس کرونا را کاهش میدهد.
این آنتی بادی در مدلهای حیوانی مورد آزمایش قرار
گرفته است .محققان بر این باورند این آنتیبادی در درمان
پاندمی کنونی و پاندمی های آینده قابل استفاده است و
میتواند در صورت انتقال هریک از گونههای ویروس کرونا
از میزبان حیوانی خود به انسان مفید باشد.
درانجام این مطالعه محققان خون یک بیمار مبتال به ویروس
 SARS-CoV-1در سال  ۲۰۰۰میالدی و یک بیمار کنونی مبتال
به کووید ۱۹را بررسی کرده و آنتی بادیهای آن را جدا کردند.
دراین مطالعه بیش از  ۱۷۰۰آنتیبادی شناسایی شد.
این آنتی بادیها توسط سیستم ایمنی تولید میشوند که به
مکانهای خاص روی ویروسهای مشخصی متصل شوند تا
پاتوژن را در مقابل سلولهای آلوده مهار کنند.
هنگامی که ویروسها جهش مییابند ،خیلی از مکانهای

اتصال تغییر میکنند یا حذف میشوند و به این ترتیب
آنتیبادیها بیاثر میشوند.
ولی برخی از مکان ها در ویروس حتی با وجود جهش
بدون تغییر باقی میمانند و محققان نیز همین نقاط را مورد
هدف قرار دادهاند.
محققان در این مطالعه آنتی بادی هایی را جدا کردند که
روی این نقاط تمرکز دارند؛ زیرا خاصیت درمانی آنان بسیار
بیشتر است.
از  ۱۷۰۰آنتی بادی جدا شده از این دو فرد ،حدود ۵۰
آنتی بادی چنین خاصیتی را داشتند و به  SARS-CoV-1و
( SARS-CoV-2عامل بیماری کووید  )۱۹متصل میشدند.
در ادامه یکی از این آنتیبادی ها بیشتر از بقیه قابلیت
اتصال و پتانسیل درمانی کرونا را داشت .در این مطالعه آمده
این آنتی بادی در نقطهای به ویروس کرونا متصل میشود
که حتی در صورت جهشهای مختلف ویروس هم تغییر
نمیکند؛ بنابراین میتواند طیف وسیعی از گونههای ویروس
کرونا را خنثی کند.
در آزمایشهای حیوانی مشخص شد این آنتی بادی در
برابر گونه دلتای ویروس کرونا نیز بسیار مقاوم است.
این یافته میتواند منجر به توسعه درمان های موثری برای
کرونا و پاندمیهای آتی باشد.
نتایج این مطالعه در نشریه Science Translational Medicine
منتشر شده است.
تشخیص سرطان سینه بدون نیاز به نمونهبرداری

محققان موفق به توسعه یک آزمایش خون شدند که بدون
نیاز به نمونه برداری تومور ،میتواند جهشهای ژنتیکی
خاص در تومور سینه را شناسایی کند تا عالوه بر کمک به
درمان موثر ،احتمال عود بیماری را نیز پیشبینی کند.
معموال برای تشخیص دقیق سرطان سینه و آگاهی از
ویژگیهای ژنتیکی تومور ،نمونه برداری توصیه میشود که

یک روش تهاجمی است .به همین دلیل محققان همواره
به دنبال روشهای غیرتهاجمی و کم خطر برای تشخیص
دقیق هستند.
محققان موسسه تحقیقات سرطان لندن موفق به توسعه
یک آزمایش خون شدهاند که درک درستی از ویژگیهای
ژنتیکی تومور در اختیار پزشک قرار میدهد .با استفاده
از این آزمایش ساده میتوان ردپای DNAتومور در جریان
خون را ردیابی کرد و جهشهایی که رشد سرطان را
تحریک میکنند و منجر به مقاومت در برابر درمان میشوند
را شناسایی کرد.
تجزیه و تحلیل  DNAتومور از طریق آزمایش ساده
خون بیوپسی مایع نام دارد .یکی از مهمترین مزایایی
بیوپسی مایع این است که نسبت به بیوپسی جامد تصویر
کاملتری از ژنتیک تومور در اختیار پزشک قرار میدهد.
از طرفی با استفاده از آن میتوان ارزیابی کرد که تومور
تا چه اندازه به درمان پاسخ میدهد .محققان امیدوارند با
استفاده ازاین روش بتوانند بهترین گزینه درمانی را برای
سرطان سینه تجویز کنند.

سرطان سینه شایعترین سرطان در زنان است .ساالنه
حدود  2/1میلیون زن به سرطان سینه مبتال میشوند .به
رشد کنترل نشده سلولهای پوشش داخلی مجرای شیری
یا لوبول ،سرطان سینه گفته میشود .هر سینه از  ۱۵تا ۲۰
بخش به نام لوب تشکیل شده که به صورت خوشهای
در کنار هم قرار دارند .لوبها مجموعهای از غدد شیری
هستند .هر لوب از بخشهای کوچکتری به نام لوبول
تشکیل شده است .سرطانی که از لوبول آغاز شود ،سرطان
لوبوالر نامیده میشود .سرطان سینه در زنان شایعتر است،
گرچه احتمال ابتالی مردان نیز به سرطان سینه وجود دارد.
ماموگرافی ،سونوگراف و معاینه بالینی سینه مهمترین
روشهای غربالگری هستند .انجام ماموگرافی ساالنه پس
از چهلسالگی ضروری است.
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عفونتهای رایج مادر در دوران بارداری
و ارتباط آن با لوسمی کودک

مطالعات نشان میدهد عفونتهای رایج مادران در دوران
باردرای مانند عفونتهای ادراری یا دستگاه تنفسی ،با
احتمال ابتالی کودک به لوسمی مرتبط است.
محققان دانشگاه آکسفورد مطالعات گسترده ای را در زمینه
سرطان کودکان آغاز کردند .در این مطالعه عفونتهای مادران
در دوران بارداری نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان

میدهد گرچه احتمال ابتالی کودکان به لوسمی بسیار نادر
است ،ولی عفونتهای دوره بارداری با افزایش احتمال ابتالی
کودک به لوسمی همراه است .این مطالعه با بررسی بیش از
 ۳۰۰هزار کودک در مدت ۶۰سال صورت گرفته و بیش از
پیش تاثیر سالمت مادر بر سالمت جنین را تایید میکند.
لوسمی گروهی از انواع سرطان ها است که معموال از
مغز استخوان شروع میشود و باعث شکلگیری تعداد
زیادی گلبول سفید غیرطبیعی میشود .عفونتهای مکرر،
خونریزی ،کبودی ،تب ،لرز ،خستگی ناگهانی و کاهش وزن
از جمله مهمترین نشانههای این بیماری است.
شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان رایجترین درمان
این عارضه است .با این حال بیماری با احتمال باالیی قابل
بازگشت است .محققان بر این باورند در صورتی که احتمال
عود بیماری قابل پیش بینی باشد ،میتوان با تغییر روشهای
درمانی و مداخله دارویی ،راهکارهای موثریتری را برای
بهبود انتخاب کرد.
نتایج این مطالعه در نشریه Epidemiologyمنتشر شده است.
ارایه روش جدید درمان کرونا با سلولهای بنیادی

مطالعات جدید محققان کالج کینگ لندن نشان میدهد
سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای ویژگیهای منحصربفردی

32

آبان1400
شماره 190

در تنظیم سیستم ایمنی بدن هستند که آنان را به کاندید با
ارزشی برای درمان کووید 19تبدیل میکند.
بهرغم پیشرفتهای فراوان در درمان ویروس کووید،۱9
هنوز درمان موثری برای مبتالیان به این عفونت ،به ویژه
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه وجود ندارد.
مطالعات جدید محققان کالج کینگ لندن نشان
میدهد سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای ویژگیهای
منحصربفردی در تنظیم سیستم ایمنی بدن هستند که آنان
را به کاندید با ارزشی برای درمان کووید تبدیل میکند.
این مطالعه نشان میدهد سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای
ویژگیهای تعدیلکنندگی متعددی هستند و میتوانند
هموستاز سیستم ایمنی را در مبتالیان به کرونا بازیابی کنند.
تزریق این سلولها به بیماران باعث بهبودی قابل توجه
عالئم کرونا شده است؛ از طرفی اسکن ریه بیماران نیز
نتایج قابل قبولی را نشان می دهد و مدل اقامت این بیماران
از  ۱۵روز در بیمارستان به  ۱۱روز کاهش یافته است.
ادامه مطالعات نشان میدهد بیمارانی که با سلولهای
بنیادی مزانشیمی درمان شدهاند ،فاکتورهای پیشالتهابی
پایینتری داشتند و طوفان سایتوکین در آنان کمتر دیده شد.
طوفان سایتوکین ( )cytokine stormیک واکنش غیرطبیعی
ایمنی است .این واکنش نوعی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک
است و میتواند با عالیم مانند تب ،خستگی ،بیاشتهایی ،درد
مفاصل ،تهوع ،استفراغ ،اسهال ،عوارض پوستی ،تنفس سریع،
تپش قلب ،افت فشار خون ،تشنج ،سردرد ،توهم و لرزش
همراه باشد .سایتوکینها پروتئینهای محلول در آب هستند
که توسط سلولهای مختلف تولید شده و وظیفه انتقال پیام
بین سلولها را بر عهده دارند.
در ادامه هیچ مورد مرگی در بیماران مبتال به کووید۱۹
که با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی درمان
شدهاند ،دیده نشد .نتایج این مطالعه در نشریهCell Research
منتشر شده است.

شروع آزمایشهای بالینی اولین واکسن پیشگیری
از سرطان سینه

انجام تست دی-دایمر خون برای جلوگیری از
آمبولی در مبتالیان به کرونا

پس از دودهه تحقیقات پیش بالینی ،مرحله اول آزمایشهای
بالینی واکسن پیشگیری از سرطان سینه آغاز شد .این واکسن
پروتئینی را هدف قرار میدهد که با سرطانهای سینه سهگانه
منفی بیان میشود.
بهگزارشروزجمعهگروهآموزشایرناازپایگاهخبریساینس،
سرطان سینه سهگانه منفی )(triple-negative breast cancer
به هرگونه سرطان سینه گفته میشود که فاقد گیرنده استروژن،
پروژسترون و گیرنده تیروزین-پروتئین کیناز neu/HER2
است .درمان این نوع سرطان بسیار مشکلتر است؛ چراکه
بیشتر درمانهای هورمونی یکی از سه گیرنده یادشده را مورد
هدف قرار میدهند .حدود ۱۵درصد از همه سرطانهای سینه
به عنوان سرطانهای سهگانه منفی طبقهبندی میشوند.
یک مطالعه برجسته انجام شده در سال  ۲۰۱۰میالدی،
هدف موثری را برای یک واکسن پیشگیری از سرطان سینه
پیشنهاد کرد .این تحقیق نشان داد که سلولهای سرطان سینه
سطوح باالیی از پروتئینی به نام  α-lactalbuminرا بیان
میکنند و آن را به هدفی موثر برای واکسن تبدیل میکند.

مطالعات اخیر محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا نشان
میدهد غربالگری غلظت دی دایمر برای جلوگیری از
آمبولی ریه در مبتالیان به کرونا مفید است .بیماران مبتال
به کرونا سه تا  ۱۰برابر سایر بیماران بستری شده در
بیمارستان در معرض آمبولی قرار دارند.
دی دایمر حاصل از تخریب رشتههایی پروتئینی به نام
فیبرین است .فیبرین هنگام انعقاد خون ایجاد میشود.
غلظت دی دایمر با استفاده از یک آزمایش خون برای
تشخیص آمبولی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایجاد لخته خون یکی از عوارض کرونای شدید و
استفاده از داروهای این بیماری است که تهدیدی جدی
برای بهبودیافتگان به شمار میآید .مطالعات جدید نشان
میدهد با آزمایش ساده غلظت دی دایمر میتوان از بروز
لخته در بیماران پیشگیری کرد.
براساس این مطالعه تجویز این آزمایش و در صورت نیاز
استفاده از داروی ضد انعقاد میتواند از مرگ بهبود یافتگان
بر اثر آمبولی پیشگیری کند .این تست معموال برای بیمارانی
تجویز میشود که برای مدت طوالنی بی حرکت هستند یا
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند.
آزمایش ساده دی دایمر میتواند قطعات پروتئینی
لختههای خون شناور در جریان خون را اندازهگیری کند
و از بروز آمبولی ریه جلوگیری کند .آمبولی ریه زمانی
اتفاق میافتد که لختههای خونی در قسمتهای دیگر بدن
(به ویژه ساق پا) تشکیل شوند و در رگها قرار گیرد .این
امر باعث میشود سطح اکسیژن کاهش یابد .از طرفی این
لخته ها میتوانند عامل حمله قلبی و سکته مغزی باشند.
براساس این مطالعات احتمال آمبولی ریه در بیماران
مبتال به کرونا سه تا  ۱۰برابر بیش از سایر بیماران است؛
بنابراین با این آزمایش ساده و ارزان میتوان از بروز
این فاجعه پیشگیری کرد .نتایج این مطالعه در نشریه
 JAMA Network Openمنتشر شده است.

محققان کارآزمایی جدید واکسن سرطان سینه از کلینیک
کلیولند آمریکا بر این باورند که  α-lactalbuminیک هدف
ایمنولوژیک است و با استفاده از آن میتوان سیستم ایمنی
را برای حمله به سلولهایی که این پروتئین را میسازند
تحریک کرد .مطالعات حیوانی نشان میدهد هدف قرار
دادن سلول های تولیدکننده پروتئین  α-lactalbuminرشد
تومورهای سینه را مهار می کنند .در واقع این واکسن بیماری
را درمان نمیکند؛ بلکه از ظهور آن پیشگیری میکند.
محققان دوره زمانی این کارآزمایی را حدود یکسال
پیشبینی میکنند و قرار است  ۲۴خانم در وهله اول در آن
شرکت کنند.
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*  PHDتخصصی بیولوژی ،مدیر گروه سلولی ملکولی دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

کدام دادههای ژنوم میتوانند ما را در مورد تنظیم
بیان ژنی در ژنتیک اوتیسم آموزش بدهند -بخش اول
اختالل طیف اوتیسم  ASDدارای زمینه ی ژنتیکی است.
بررسی های بسیاری برای شناسایی ژنهای خاص که
منجر به ریسک  ،ASDبا هدف تخصیص کارکرد ژن در نمود
آسیب شناسی مولکولی برای  ASDانجام شده است.
یک پاتولوژی مولکولی یکپارچه منجر به افزایش قابل مالحظه
درک ما از این پدیده شده است که چه مشکلی در هنگام رشد
به وجود میآید و میتواند منجر به جهتگیریهای پیشگیرانه
یا درمانی و یا بیومارکر های تشخیصی شود .ما به بررسی
روشهای نقشهبرداری ژنتیکی گذشته و حال و بحث در مورد
نتایج اصلی میپردازیم ،که منجر به این فرض میشود که
تنظیم نادرست بیان پروتئینی یا ژن ،میتواند در  ASDباعث
آشفتگی کارکردهای خاص مغز شود .این فرض در صورتی که
تصدیق شود ،میتوان نشان دهنده نیاز به روشهای آزمایشی و
تحلیلی جدیدی به منظور درک این اختالالت غیر رشدی ،ایجاد
بیومارکر ها و یا در نظر گرفتن روشهای درمانی شود.

اختالل طیف اوتیسم ( )ASDبه عبارتی تشخیص کلی
برای اختالالت عصبی رشد است که منجر به مشکالتی در
ارتباطات اجتماعی و رفتارهای تکرار پذیر میشود .شیوع
جهانی ، ASDظاهرا ً برابر با  %1است و یکی از رایجترین
اختالالت عصبی رشد به شمار میرود .علیرغم هزینههای
اجتماعی باالی آن ،هنوز هیچ درمانی برای عالیم اصلی
 ASDو همچنین یک بیومارکر شناسایی شده برای تشخیص
آن وجود ندارد ،زیرا دلیل اتیولوژی آن هنوز شناخته نشده
است :بدون دانش روشن از پاتولوژی مولکولی ،طراحی
روشهای درمانی مؤثر و اقدامات مربوطه ،کار آسانی نیست.
از آنجا که ASDدر ابتدا در دهه  40توصیف شد،
تالشهایی از آن زمان ،برای درک اتیولوژی آن شده ،که
منجر به تغییر تعاریف و مفهوم اختالل در طول زمان شده
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است .در سال  ،1977اولین مطالعه از دوقلوها ،که شامل 11
زوج تک تخمکی و  10زوج دو تخمکی بود ،نشاندهنده
قابلیت وراثت بسیار باالی آن بود ،طوری که نشان میداد
فاکتور های ژنتیکی دارای اهمیت زیادی برای  ASDهستند.
هرچند که این بیماری به شکل مندلی به ارث نمیرسد.
در یک متا-آنالیز جدید از همه پژوهش های دوقلوها که
تا سال  2015منتشر شد ،وراثت  %74از موارد را تشکیل
میداد که تأیید میکند ژنتیک ،نقش حیاتی در  ASDدارد .هم
اکنون  ASDبه عنوان یک اختالل چند فاکتوری با عاملهای
ریسکی ژنتیکی و زیستمحیطی دستهبندی میشود .علیرغم
فهرست رو به رشد ژنهای  ،ASDهیچ توزیع عاملی تعریف
نشده و مسیر بیوشیمیایی شناسایی نشده است .این عدم
موفقیت ،احتماالً ناشی از اتیولوژی بیولوژیکی  ASDاست که
به واسطه ویژگی پاتولوژی مولکولی مشخص شده است و
میتواند ناشی از اختالالت گسترده عملکردهای عمومی مثل
تنظیم ژنتیکی باشد .در این مقاله ،به بحث و بررسی دانش
کنونی پیرامون ژنتیک  ASDاز اختالالت مندلی با افزایش
ریسک  ASDو  GWASبرای دنباله ژنوم کامل و اگزوم
میپردازیم و نشان میدهیم که چگونه نتایج ،مجموع ًا به
نقش غالب تنظیم بیان ژنتیکی غیرویژه در مغز اشاره میکند
(شکل  .) 1انتقال تحقیقات میدانی از جستجو به دنبال یک
پاتولوژی مولکولی یکپارچه منفرد به یک الگوی عدم تنظیم
عمومی ،میتواند نیازمند کاربرد مدلهای تجربی جدید و
روشهای نقشهبرداری ژنتیکی باشد.
ژنتیک ASD

برپایه ی یافتههای دهه 70مبنی بر اینکه فاکتور های ژنتیکی

نقش مهمی در اتیولوژی  ASDدارند ،درمطالعه ژنتیک ،ASD
تالش زیادی برای تعریف یک پاتولوژی مولکولی شده است
که ناهمسانی را توجیه میکند .همانطور که در زیر گفته
خواهد شد ،تحقیقات روی تعیین اشتراکات میان گونههای
مختلف ژنتیکی مرتبط با  ، ASDبا هدف کاهش دامنه ASD
به یک ژن به خصوص یا اختالل عملیاتی ،تمرکز کردهاند.
ناهنجاریهای کروموزومی

در آغاز دهه ،70تکنیکهای کاریوتیپ سازی ،شناسایی
ناهنجاریهای سیتوژنتیکی را در انسانها با ماکزیمم
رزولوشن  5Mbممکن ساخت .در حال حاضر ،برآورد
میشود که بینظمی ها ی سیتوژنتیکی تقریب ًا پنج در صد از
کودکان  ASDرا در بر میگیرد .سه درصد دیگر نیز مرتبط با
ناهنجاریهای قابل شناسایی کروموزوم با هیبریدسازی در
جای فلورسان  FISHاست .اولین ناهنجاریهای سیتوژنتیکی
در افراد  ،ASDناهنجاریهای کروموزوم جنسی بود،XXY ،XYY :
ِ
ساختاری
و کروموزم بلند .Yنظم بیشتر گونههای کروموزوم
قابل تشخیص توسط کاریوتیپ سازی در افراد  ASDمشاهده
میشود که تقریب ًا شامل همه کروموزومها و دربرگیرنده
حذف ،کپی برداری ،و معکوس سازی انتهایی و میان الیهای،
کروموزومهای مارکر و تغییر موقعیتهای متوازن و نامتوازن
است .از آنجا که بیشتر این ناهنجاریها تنها در موارد منفرد
مشاهده میشود ،نقش بیولوژی آن ها در  ASDروشن نیست.
رایجترین ناهنجاری کروموزوم قابل تشخیص از طریق
کاریوتیپ سازی در  ASDمربوط به کپی برداری میان الیهای
در ناحیه  15q11-q13با اندازه متغیر است .پژوهش های
متعددی به منظور تعیین ژن کلیدی در این ناحیه کروموزم
انجام شدهاست که میتوانند عامل  ASDباشد .چندین ژن
دارای کارکردهای مرتبط در مغز است و همچنان ژنهای احتمالی

آسیبپذیری در برابر  ASDهستند ،مانند گیرندههای
 GABA5 ،GABAو  ،GABA3مؤلفههای کمپلکس
پروتئوزوم  UBE3Aو  ،HERC2عنصر کمپلکس ریبونوکلئو
پروتئین  SNRPNو پروتئین فعل و انفعالی ،FMRP
 .CYFIP1بدین ترتیب ،تقریب ًا دو دهه پس از شناسایی این
ناحیه ،توافق نظر روشنی هنوز در مورد یک ژن منفرد
توجیه کننده فنوتیپ رفتاری مطابق با کپی برداری آن
وجود ندارد.
سندرم های مونوژنی مرتبط با ASD

اولین موفقیت در شناسایی ژنهای خاص مرتبط به ASD

ناشی از جهشهای ژنتیکی شناخته شده سندروم های
مونوژنی و افزایش ریسک  ،ASDدر دهه  80به دست
آمد .سندروم های مرتبط با  ASDدرنتیجه جهش در
ژنهای  TSC1 ،FMR1و  TSC2و  MECP2در حدود پنج
تا  %10از افراد دارای ویژگیهای اصلی  ASDرا در بر
میگیرد .برخالف خطاهای ذاتی متابولیسم  ،تعیین یک
مکانیسم ملکولی خاص و یا مسیر بیوشیمیایی دقیق ،برای
این سندروم ها آسان نیست .در سندروم های مونوژنی
مرتبط با  ،ASDپروتئینهای کدگذاری شده توسط ژنهای
جهش یافته معموالً تنظیم کنندههای مرکزی بیان دامنه
وسیعی از ژنها و پروتئینهای دیگری هستند .برای
نمونهPTEN ،ها و  TSC1/2بخشی از مسیر سیگنال دهی
عمومی  mTORهستند که تقویت کننده سنتز پروتئین
مؤلفههای کدگذاری رونویسی دستگاه انتقال است .ژن
 ،FMR1پروتئین  FMRPرا کدگذاری میکنند که یک
پروتئین دارای پیوند با  mRNAاست و عمدت ًا در مغز بیان
میشود و منجر به تنظیم  mRNA 6000از طریق شاتلینگ،
ترافیکینگ و انتقال پروتئین نوکلئوسیتوپالسمیک خواهد
شد MECP2 .یک تنظیم کننده رونویسی است که
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به  %29-11از ژنوم متصل میشود
و این میتواند فعالسازی یا سرکوب
رونویسی ،تفکیک  mRNAو پردازش
فرا انتقالی microRNAها را تعدیل
کند .یک عملکرد نورونی مجزا وجود
ندارد که هر کدام از این ژنها در آن
اثرگذار باشند و در نتیجه
تنظیم دامنه گستردهای از
 RNAها و پروتئینها،
مختل میشود .در نتیجه
یک فرض عمومی آن
بوده است که هر کدام
از اینها میتوانند برای
اثرگذاری روی یک ژن برای پاتوبیولوژی  ASDاتفاق بیفتند .با
این حال ،یک فرض دیگر میتواند این باشد که  ASDریشه در
یک هدف منفرد از این تنظیم کنندهها ندارد بلکه این ماهیت
عمومی ،عدم تنظیم بسیاری از اهداف است که روی ریسک
 ASDو رشد عصبی اثر گذار است ،چرا که مدارات زیربنای
دامنههای  ASDحساسیت زیادی در برابر این اختالل دارند.
پژوهش های ارتباطی

پژوهش های کلون سازی موقعیت و اولیه به منظور
شناسایی ژنهای غیر سندرومیASDاز نقشهبرداری ارتباطی
استفاده کردهاند ،که دربرگیرنده ریشهیابی تفکیک مشترک
فنوتیپ مورد مطالعه با مارکر های ژنتیکی از طریق شجره
نامههای پیچیده است .این طرح آزمایشی در شناسایی
گونههای ژنتیکی نادر که اثرات زیادی دارند ،موفقیت آمیز
بوده است ،به خصوص در هنگامی که یک کانون هندسی،
جهش هارا در بسیاری از خانوادههای تحت تأثیر در بر گیرد؛
که به این ترتیب در شناسایی اختالالت ژنی مندلی سودمند
است ،مانند  HITدر بیماری هانگتینتون .بعدها ،پژوهش های
ارتباطی برای فنوتیپ/بیماریهای پیچیده نیز با به کارگیری
آنالیزهای غیر پارامتری ،برآوردهای چند نقطه ای و مدلهایی
که امکان نفوذ ناقص را میدهند ،اعمال شدند .از طریق
ایجاد  200-100شجره نامه برای چندین فرد  ASDدر جهت
پشتیبانی از آنالیز ارتباط ژنتیکی  ،چندین کنسرسیوم در
اواخر دهه 90با هدف شناسایی نواحی کروموزومی وراثتی
به شکل مشترک با  ASDدر چندین خانوادهای تشکیل شد،
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که شامل کنسرسیوم بینالمللی
مطالعه ژنتیک مولکولی اوتیسم،
مطالعه بینالمللی تحقیقات
اوتیسم پاریس ،مطالعه ارتباطی
مشترک اوتیسم و کنسرسیوم
تبادل منابع ژنتیکی اوتیسم بود .در
مطالعه اول 99 ،IMGSAC ،خانواده را
برای  316مارکر ریز-اقماری غربالگری
کردند و شش ماهی برای ایجاد ماکزیمم
نمرات  LODباالی  1.0گزارش شدند.
پژوهش های بعدی ارتباط نواحی
کروموزومی مضاعفی را نشان دادند،
در حالی که تکرارپذیرترین ناحیة
کروموزومی  7qبود .پژوهش های کمی به ایجاد کانونهای
هندسی ژنومی پرداختند و حتی در مواردی که از آستانه
معناداری فراتر رفتند ،نتایج در پژوهش های بعدی قابل
تکرار نبودند.
پژوهش های ارتباط ژن برگزیده

با توجه به موفقیت محدوده نقشهبرداری ارتباطی برای
این بیماری پیچیده عمومی که نشاندهنده نقش تعیینشده
برای جهشهای وراثتی تک-ژنی با سطح نفوذ باال است،
فرض گونه عمومی بیماری  CDCVبهوجودآمد .این فرض
عنوان میکند که گونههای ژنتیکی دارای تناوب قابل توجه
در جمعیت عمومی ،که سطح نفوذ پایینی دارند ،از عوامل
سیاسی پذیری ژنتیکی در برابر بیماریهای عمومی هستند.
در پاسخ ،پژوهش های ژن برگزیده ،ارتباطی مبتنی بر پلی
مورفیسم تک-نوکلئوتید  SNPبه انجام رسیدهاند .ژنهای
برگزیده براساس کارکرد بیولوژیکی و یا براساس موقعیت
خود در یک کانون ارتباطی انتخاب شدند .این پژوهش های
در شناسایی گونههای ریسک در آپولی پروتئین Eموفق
بودند ،که شامل  APOE e4در ارتباط با بیماری آلزایمر و
 PPARyدر ارتباط با بیماری دیابت نوع دوم است.
با این حال ،اندازه نمونه ی چند صد خانواده  ASDکه
در آن از روش ارتباطی مبتنی بر  SNPژن برگزیده مشابهی
استفاده شد ،نتوانست حوزههای ژنوم یکپارچه مورد نظر
را برای  ASDشناسایی کند ،حتی در زمانی که نواحی
کروموزومی شناسایی شده در پژوهش های ارتباطی از

طریق تیب-بندی متراکم SNPهای عمومی (مشترک) دقیق ًا
ارزیابی شدند .هیچ سیگنال ارتباطی که بتواند بیشینه های
ارتباطی را در این نواحی شناسایی کرد ،پیدانشد ،بدان معنا که
احتماالً هیچ گونه ژنتیکی مشترک منصرف با اثرات گسترده
وجود ندارد که حتی کانونهای هندسی تأمین شاخصهای
معناداری را نیز به دست دهد .در حقیقت ،عوامل پیشبینی
زیادی در ارگانیسمهای مدل برای سیگنال های ارتباطی
ناشی از چندین مرکز ریسک وجود دارد که اتفاق ًا به حد
کافی به هم نزدیکتر است و به صورت یک بیشینه منفرد
به نظر میرسد ،و در نتیجه این نواحی معنادار میتوانند
نشاندهنده اثرات چند-ژنی در یک مدل مشابه CNVها باشند.
هرچند که موفقیت چندانی در یافتن گونههای مشترک
وجود ندارد ،اما تعیین دنباله گزینههای عاملی در نواحی کلون
بندی ،نشاندهنده برخی گونههای نادر در ژنهای سیناپسی
هستند که در افراد ( ASDبه واسطه جابجایی کروموزوم و یا
جهش  )frameshiftکوتاه هستند ،مانند ،NLGN3 ،SHANK3
و  .NLGN4پژوهش هایی که از ارتباط ژنوم استفاده میکند
نیز نشاندهنده سایر ژنهای سیناپسی در  ASDاست ،مانند
ژنهای خانواده نورکسین و  .CNTNAP2این گونههای
نادر منجر به این فرض میشود که سیناپتوژنی
میتواند فرایند ویژگی اصلی متأثر و هدف
بالقوهای برای درمان عالیم اصلی
 ASDباشد .پژوهش های اخیر
اگزوم ،از این فرض پشتیبانی
کردند چرا که دریافتند عملکرد
سیناپس و به خصوص تراکم
فراسیناپسی گلوتاماترژیک،
کارکردهای بیولوژیکی
مازاد هستند .با این
حال ،هر چند که تراکم
فراسیناپسی به یکی از تئوریهای
غالب در  ASDتبدیل شده است ،اما همه
ژنهای مرتبط با  ASDمیتوانند به طور مستقیم با کارکرد
سیناپس ارتباط داشته باشند .همچنین ،میدانیم که سیناپس
در دامنه گستردهای از فرایندهای سلولی مشارکت میکند،
مانند سیگنال دهی های رجعی از سیناپس ها تا هسته ها ،که
در آنها پروتئینهای مختلف سیگنال دهی محلی سیناپسی
تحت ورود هسته ،به شکل مبتنی بر فعالیت برای تقویت

اصالحات ترانسکریپتومیک قرار میگیرند .در نتیجه،
عملکرد سیناپسی به عنوان یک مکانیسم پاتوفیزیولوژیکی
برای  ،ASDدر نهایت میتواند با تنظیم دینامیک بیان ژن
انسانی ارتباط داشته باشد.
پژوهش های ارتباط ژنوم

پس از پژوهش های ارتباط ژن برگزیده و پژوهش های
پیوندی ،در سال  ،2000ایجاد پلتفرم های تکنیکی برای
ژنوتیپ سازی گسترده و کمهزینه صدها هزار SNPدر یک
نمونه بزرگ بیسابقه منجر به آن شد که پژوهش های
ارتباطی مبتنی بر ژنوم  GWASبه یک استاندارد طالیی
آزمایشی برای ویژگیها و اختالالت چندفاکتوری پیچیده
انسانی تبدیل شود .از آن زمان ،این طرح آزمایشی با
موفقیت برای نشان دادن کانونهای ریسک جدید برای
تخریب ماکوالر مبتنی بر سن ،بیماری کروهن ،و سایر
ویژگیهای پیچیده بهکارگرفته شد.
اولین پژوهش های  GWASارتباطی را در میان
 ASDو ANPهای قرار گرفته در بین
کادهرین های  CDH10و ،CDH9
 MAROD2 ،SEMA5AAو �CNT
 NAP2یافتند .باز هم این SNPهای
دارای ریسک عمومی ،بهراحتی
قابل شناسایی و بازسازی در
 ASDنیستند ،چرا که اندازه اثر
هرگونه ی عمومی کوچک
است و نسبت احتماالت 1/2
است که برای بیشتر اندازههای
اثرات روی ویژگیهای پیچیده
مورد انتظار است؛ در حالی که
اندازههای گروهی الزم برای شناسایی
پلی مورفیسم های عمومی اثرات
کوچک مربوط به اختالالت پیچیده،
باید بزرگتر باشد .در حالی که اندازههای
نمونه مطالعه  ASDدر حدود  2,000خانواده  ASDرا شامل
میشد ،پژوهش های دیگر ویژگیهای پیچیده از تعداد
بسیار بیشتری از افراد استفاده میکنند :بیش از 300,000
نفر برای چاقی ،بیش از  26000نفر برای صرع و بیش از
 30,000نفر برای شیزوفرنی.
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برای نمونه ،تحقیقات در حوزه شیزوفرنی یک مدل
جالب توجه را برای پژوهش های آینده  ASDبه دست داد.
برای سالها ،همانند  GWAS ،ASDشیزوفرنی تعداد کمی از
کانونهای تکرار پذیر مرتبط با این اختالف را شناسایی کرده
بود .در سال  ،2014اندازه نمونه به  36989مورد افزایش
یافته و  128گونه ژنتیکی مستقل از کانونهای حقیقی ریسک
شناسایی شد .در مجموع ،شواهد ژنتیکی برای اطالعات
سیگنال دهی گلوتاماترژیک GABAergic ،و dopaminergic
و همچنین سیگنال دهی کلسیم و عملکرد سیناپس در حال
پیدایش هستند که در هماهنگی با تئوریهای درمانی بیماری
هستند .شناسایی موفقیتآمیز پاتولوژی های مولکولی که در
تالقی با مشاهدات کلینیکی و چندین مسیر جدید دخیل
در شیزوفرنی پس از گسترش اندازه نمونه هستند ،منجر
به این طرح پیشنهاد میشود که گسترش پایگاه دادهGWAS
می تواند دورنمای بهتری را برای  ASDبه دست بدهد.
با این حال ،افزایش تعداد کانونهای وابسته با  ،ASDممکن
است بطور بایسته منجر به شناسایی اختالالت عملکرد به
خصوصی به شکل نشان داده شده ،توسط پژوهش های
اگزوم نشود .بعالوه ،نمیتوان انتظار داشت شناسایی این
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کانونهای دقیق ریسک در  ASDبتواند منجر به ایجاد یک
پاتولوژی مولکولی قابل تفسیر به لحاظ عاملی شود که
برای ویژگیهای پیچیده از پیشگفته ،وجود داشته است.
آلل های عمومی وراثتی مانند موردی که در  GWASمطالعه
شدهاند ،میتوانند تنها  %49از تغییرات را در آسیبپذیری
در برابر  ASDرا توجیه کنند .در بیماریهای پیچیدة دیگر،
گونههای غیر کدگذار %79 ،از قابلیت وراثت مبتنی بر
 SNPمشاهده شده در  GWASرا توجیه میکنند ،در حالی
که گونههای کدگذار ،کمتر از  %10را توجیه میکنند.
در نتیجه این امر محتمل است که اثرات بزرگ SNP
روی  ،ASDاساس ًا نمایانگر تغییرات غیرکدگذار باشند.
گونههای غیرکدگذار ،میتوانند روی عناصر تنظیم
کننده مثل پروموتورها و انهانسرها (تقویت کنندهها) اثر
بگذارند ،که میتواند بیان زمانی ،فضایی و کمی ژنها و
 RNAها و غیر کدگذار را کنترل کند .در نتیجه این احتمال
وجود دارد که  %49از وراثت مبتنی بر  SNPنمایانگر
فعالیتهای متوسط زیادی در نواحی تنظیم کننده در ژنوم
به جای تغییرات عاملی خاص پروتئین باشد.
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