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ميترا حدادى
رويدادها و گزارش ها

هفتمين كنگره بين المللى و دوازدهمين كنگره كشورى 
ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهى تشخيص پزشكى ايران

هفتمين كنگره بين المللى و دوازدهمين 
كنگــره كشــورى ارتقاء كيفيــت خدمات 
ايران پزشــكى  تشــخيص  آزمايشــگاهى 

28 الى 31 فروردين مــاه 1393 در تهران، 
مركز همايش هاى رازي برگزار مى شود.

محورهاى اصلى اين كنگره: آزمايشگاه 
و HIV ،آزمايشــگاه و بيمارى هاى خود 
و  آزمايشــگاه  ها)،  (واســكوليت  ايمن 
ديابت: اهميت غربالگرى، آزمايشــگاه و طب انتقال خون، آزمايشگاه 
و عفونت هاى پوســت و بافت نرم، آزمايشگاه، پرستار، بالين، آموزش 
دكتراى علوم آزمايشگاهى در آمريكا اخالق و حقوق متقابل: رضايت 

و برائت، اعتباربخشــى آزمايشــگاه، پژوهش هاى علوم آزمايشگاهى 
پژوهش هاى  (ديابت)،  آزمايشــگاهى  علوم  (بيوشيمى)، پژوهش هاى 
علوم آزمايشــگاهى (ميكــروب) ، پژوهش هاى علوم آزمايشــگاهى 
(هماتولوژى، بانك خون، سرولوژى)، تازه هاى تومورماركرها، تجهيزات 
و كيت هاى آزمايشــگاهى ( IVD ): توليــد، واردات، توزيع ، جايگاه 
آزمايشــگاه در نظام سالمت: گذشته، حال، آينده، فناورى هاى نوين در 
حوزه آزمايشگاه،  مديريت آزمايشگاه: اقتصاد، بهره ورى است.همچنين 
دومين جشــنواره حكيم جرجانى هم زمان با دوازدهمين كنگره ارتقاء 
كيفيت خدمات آزمايشگاهى تشخيص پزشكى ايران برگزار مى گردد.

عالقمندان جهت كســب اطالعات بيشتر مى توانند به آدرس 
www.iqc12.ir   مراجعه نمايند.

دوازدهمين كنگره بين المللى ايمونولوژى و آلرژى
دوازدهمين كنگره بين المللى ايمونولوژى 
و آلرژى ايران در ارديبهشــت ماه 1393 
در مركــز همايش هاى بين المللى برج ميالد 
تهران برگزار مى شود. اين كنگره محل مناسبى 
براى طيف گســترده متخصصان وشــركت 

كنندگان درهمه زمينه ها فراهم مى آورد.
در كنگره بين المللى ايمونولوژى و آلرژى 
ايران كه به صورت دو ســاالنه برگزار مى شود، آخرين يافته ها و پيشرفت هاى 
علمــى در ايمونولوژى پايه و بالينى در معرض ارائــه و بحث قرار مى گيرد. 
به عالوه كارگاه هاى آموزشــى متعددى نيز در خالل كنگره برگزار مى شود كه 
مباحث نويــن و چالش برانگيز علم ايمونولوژى در اين كارگاه ها براى عالقه 
مندان ارائه مى شــود. محورهاى اصلى اين كنگره: اخالق پزشــكى، آلرژى، 
ايمونوتراپى بيمارى هاى آلرژيك، آلودگى هاى محيط زيست و سيستم ايمنى، 

ايمنى ذاتى والتهاب، ايمونوپارازيتولوژى، ايمونودرماتولوژى، ايمونوژنتيك، 
ايمونوفارماكولوژى و گياهان دارويى، ايمونولوژى و ايمونوتراپى ســرطان، 
ايمونولوژى مصدومين شيميايى، ايمونولوژى بيمارى هاى دستگاه گوارش، 
ايمونولوژى بيمارى هاى روماتيســمى ،ايمونولــوژى بيمارى هاى عفونى، 
ايمونولوژى بيمارى هاى غدد درون ريز، ايمونولوژى پيوند و ســلول هاى 
بنيادى، ايمونولوژى دامپزشــكى، ايمونولوژى دهــان و دندان، ايمونولوژى 
و آزمايشــگاه بالينى، ايمونولــوژى و ايمونوتراپى بيمــارى هاى توليدمثل، 
ايمونولــوژى و تغذيه، ايمونولوژى ورزش و ســالمندى، ايمونوهماتولوژى 
و انتقال خــون، تحقيق و توليــد، تولرانس و خودايمنــى، توليدآنتى بادى 
مونوكلونال تشــخيصى ودرمانــى، ســايكونوروايمونولوژى، نقص ايمنى 

سلوالر، نقص ايمنى هومورال، واكسن.
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 88020916 تماس حاصل 

كنيد و يا به وب سايت info@icia.ir مراجعه كنيد.
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رويدادها و گزارش هاها

هم زمان با برپايى هفدهمين نمايشگاه بين المللى ايران هلث؛

گردهمايي بزرگ ترين توليدكنندگان داخلى و خارجى تجهيزات پزشكى 
خارج  و  داخل  توليدكنندگان  بزرگ ترين 
كشور در زمينه تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى، 
آزمايشگاهى و دارويى در هفدهمين نمايشگاه 
بين المللى ايران هلث كه 25 تا 28 ارديبهشت 
المللى  بين  نمايشگاه هاى  دايمى  محل  در   93

تهران برگزار مى شود، گردهم مى آيند.
برگزارى  ستاد  رئيس  خضر،  آب   قاسم 
اين  اعالم  با  هلث  ايران  هفدهم  نمايشگاه 
دومين  كه  نمايشگاه  اين  «در  گفت:  خبر 
پزشكى،  تجهيزات  حوزه  در  بزرگ  رخداد 
دندانپزشكى، آزمايشگاهى و دارويى در منطقه 
بعد از نمايشگاه عرب هلث به شمار مى رود، 
واردكنندگان و توليدكنندگان تجهيزات فوق به 

رقابت خواهند پرداخت.»
اين  برپايى  كرد،  اميداوارى  ابراز  خضر  آب 
ها  دانشگاه  صنعت،  بخش  حضور  با  كه  نمايشگاه 
مى شود،  برگزار  بنيان  دانش  شركت هاى  و 
بتواند، گامى در جهت خودكفايى هرچه بيشتر 

توليدات داخلى بردارد.
وى با اشاره به پيش بينى افزايش حداقل 
نمايشگاه  در  كنندگان  شركت  درصدى   25
هفدهم ايران هلث افزود: «در اين نمايشگاه در 
دو حوزه سالمت الكترونيك(E- Health) و 
توريسم درمانى براى اولين بار  شركت هايى 

حضور خواهند داشت».

رئيس ستاد برگزارى نمايشگاه هفدهم ايران 
نمايشگاه،كاالهاى  اين  در  كرد:  تصريح  هلث 
عرضه  پزشكى  صنعت  عرصه  در  جديدى 
مى شود. همچنين جشنواره فناورى سالمت كه در 
نمايشگاه  شانزدهم به عنوان يك حركت آغاز شد 
در نمايشگاه سال آينده  نيز تداوم خواهد داشت.

به  كه  جانبى  برنامه هاى  برپايى  از  وى 
جلسات  و  كنفرانس ها  همايش  ها،  صورت 
مختلف در حوزه هاى گوناگون در حاشيه اين 

نمايشگاه، برگزار مى شود، خبر داد. 
هفدهم  نمايشگاه  برگزارى  ستاد  رئيس 
ايران هلث يادآور شد: «قرار است، دو كنفرانس 
سالمت  و  پزشكى  مهندسى  زمينه هاى  در 
الكترونيك و توانبخشى همزمان با برپايى اين 

نمايشگاه برگزار شود».
وى از تقدير از برترين هاى هر حوزه شامل 
تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى، آزمايشگاهى و 
دارويى، همزمان با برپايى هفدهمين نمايشگاه 
ايران هلث به عنوان اقدام جديد ديگرى نام برد 

كه امسال قرار است، براى اولين بار با حضور 
هيات هاى داورى اجرا شود.

«هفدهمين  داشت:  اظهار  خضر  آب 
پيشنهاد  با  هلث  ايران  المللى  بين  نمايشگاه 
شركت صنعت سالمت به صورت يك شوراى 
سياست گذارى با همكارى اداره كل تجهيزات 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پزشكى 
پزشكى و با همكارى سه انجمن و دو اتحاديه 
از قبيل انجمن صنفى توليدكنندگان تجهيزات 
و  پزشكى  مهندسى  صنفى  انجمن  پزشكى، 
انجمن متخصصين تجهيزات پزشكى و اتحاديه 
اتحاديه  نيز  و  پزشكى  تجهيزات  بازرگانان 

صادركنندگان تجهيزات پزشكى برپا مى شود.»
تجهيزات  توليدكنندگان  تمام  از  وى 
پزشكى، دندانپزشكى، آزمايشگاهى و دارويى و 
نيز مصرف كنندگان اين حوزه شامل مسئوالن 
مراكز درمانى، پزشكان، پرستاران، دانشگاهيان 
به ويژه دانشگاه هاى صنعتى و پزشكى (صنايع 
تمامى  كلى  طور  به  و  پزشكى)  مهندسى 
درخواست  درمان  حوزه  اندركاران  دست 
كرد تا با حضور در اين نمايشگاه در جهت 

هر چه پر بار تر شدن آن مشاركت كنند.
به  بيشتر  اطالعات  كسب  به  مندان  عالقه 
 www.iranhealthexhibi on.org نشانى

مراجعه كنند.

وقتى كه سلول هاى بنيادى بيمارى سل را ضربه فنى مى كند 
بشــر در عصر تكنولوژى تالش هرچه 
بيشــتر خود را بر درمــان بيمارى ها نهاده 
است و در اين عرصه ســلول هاى بنيادى 

سهم به سزايى دارند.
گروهــى از محققان بين المللى در حال 
تالش براى يافتن راه درمان بيمارى ســل 

توسط سلول هاى بنيادى هستند. 

در اين روش درمانى از مغز اســتخوان 
ســلول هاى اســتروماى مزانشــيمى خود 
بيماران اســتفاده شده است تا سطح ايمنى 
بدن را افزايش دهند و بافت هاى آســيب 

ديده را ترميم و التيام بخشند. 
دانشــمندان در حال حاضر به بررسى 
ميــزان ترميم ســازى ســلول هاى بنيادى 

مى پردازنــد و به طور خــاص در مواجهه 
با ســلول هاى باكترى سل توان سلول هاى 

بنيادى را مى سنجند. 
محققان اميدوارند در صورت اثربخش 
آزمايشــات و نتايــج بتوانند  بودن ايــن 
بيمارى هــاى درمان ناپذير ديگــر را نيز با 

بررسى هاى خود درمان كنند. 
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عامل بروز بيمارى 
شيزوفرنى كشف شد 

مطالعــات اخير محققان دانشــگاه كارديف 
در انگليس نشــان مى دهد نوعى جهش ژنتيكى، 
عامــل بروز اختالل روانى شــيزوفرنى اســت 
براســاس آمارهاى ارايه شــده از سوى سازمان 
بهداشت جهانى، حدود 24 ميليون نفر در جهان 
به بيمارى شيزوفرنى مبتال هستند. تاكنون علت 
اصلى بــروز اين بيمارى ناشــناخته باقى مانده 
بود ولى به تازگــى گروهى از محققان دريافتند 
كه نوعى جهش ژنتيكــى مى تواند علت اصلى 
بيمارى شــيزوفرنى در افراد باشــد. شيزوفرنى 
نوعى اختالل روانى اســت كه اغلب خود را به 
شكل هذيان، تخيالت ذهنى و افكار غير عادى 
در فرد نشان مى دهد. اين بيمارى بيشتر در اواخر 
دوره نوجوانى يا اوايل جوانى بروز مى كند ولى 
در هر ســنى ممكن اســت خود را نشان دهد.
مطالعات قبلى نشــان داده بود كــه دليل اصلى 
اين بيمارى عوامل ژنتيكى هســتند اما جزييات 
آن تاكنون ناشــناخته بود. ولى به تازگى محققان 
جهش هاى ژنتيكى را دليل اختالل شــيزوفرنى 
مى دانند.بر اساس آمار موسسه ملى سالمت روان 
انگليس، يك درصد كل افراد يك جامعه به اين 
بيمارى مبتال مى شــوند؛ ولى اين آمار در افرادى 
كه يكى از بســتگان درجه يك بــه اين بيمارى 
مبتال باشــد، به 10 درصد مى رسد. محققان در 
اين بررســى كه بزرگ ترين تحقيق در نوع خود 
به حســاب مى آيد، دى ان اى نمونه خون 623 
فرد مبتال به شــيزوفرنى و والدين آن ها را مورد 
بررسى قرار دادند. آن ها دريافتند كه نوعى جهش 
ژنى عامل اصلى ابتال به اين بيمارى است و نقش 

مهمى در شروع بيمارى ايفا مى كند.
اين جهش ها، مجموعــه اى از پروتئين هاى 
موجــود در مغز را كــه در تنظيــم ارتباط بين 
ســلول هاى عصبى، رشــد مغــزى، يادگيرى و 

شناخت مؤثر هستند، غير فعال مى كنند.

طى اختراع پژوهشگر ايرانى محقق شد؛
جلوگيرى از انتقال ميكروب به ابزار جراحى 

به  موفق  ايرانــى  پژوهشــگر 
اختراع ساخت پوشش «نانومترى» 
ضد لــك و ضــد ميكروبى براى 
انتقــال ميكروب به  جلوگيرى از 

ابزار جراحى شد.
پروانه ســنگ پور مجرى طرح 
نانومترى  پوشــش هاى  ســاخت 
ضد لك ضد ميكروبى گفت:  «پوشــش ضد ميكروبى اين دســتگاه با كمك به 
كاهش پايدارى و گســترش ميكروب ها به عنوان عواملى تكميلى و نه به عنوان 
جايگزين براى فرآيندهاى گندزدايى و ضد عفونى تجهيزات جراحى و سطوح 
عامل جراحــى (از قبيل داروهاى ضد عفونى) در محل به حســاب مى آيند و 
طراحى ســطوح خود تميز شــونده و ضد ميكروبى يكى از گزينه هاى مناسب 

براى جلوگيرى از انتقال ميكروب توسط ابزار مربوطه است.» 
سنگ پور تصريح كرد: «با توجه به اســتفاده از كاشت نانو ذراتى كه داراى 
خاصيت آنتى باكتريال هســتند در اليه نازكى از ماده اى با قابليت سازش پذيرى 
زيستى و خواص مكانيكى خوب،  مى توان به اليه اى مناسب براى پوشش ابزار 
جراحى (كه غالبا از جنس اســتيل ضد زنگ هســتند) و يك سطح خود تميز 

شونده ضد ميكروبى با استحكام باال دست يافت.»
سنگ پور تصريح كرد: «همچنين مطالعات نشان داده است كه افزودن فلزات 
ديگر و البته روى مى تواند اثر ضد باكترى نقره را در مقابل باكترى ها گرم مثبت 
و منفــى تقويت كند بنابراين در اين طرح اثر ضــد ميكروبى و ضد لك بودن 
پوشش نانوكامپوزيت  TANحاوى تركيب نانو ذرات آلياژى را بررسى و نتايج 

مطلوب حاصل شد.»
وى اظهار داشــت: «اليه هاى نــازك نانوكامپوزيتى TAN با تركيب فلزات 
نامبرده در كنار ايجاد حفاظ فيزيكى مناســب قادر به كنترل ميزان آزادســازى 
يون هاى فلزى توســط كنترل ساير ذرات هستند و خواص مكانيكى، استحكام 
و ضد لك بودن اين سطوح نيز مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج آن، استحكام، 

ضد خش و لك  بودن اليه هاى پوشش داده شده را تأييد مى كند.»
وى خاطرنشان كرد:  «تاكنون اين پوشش به منظور استفاده در ابزار جراحى 
مورد توجه قرار نگرفته اســت و آنچه ممكن اســت در كنار جذابيت هاى اين 
هوشــمندى ناديده گرفته شود مزاياى اقتصادى و صرفه جويى هاى كالنى است 
كه توليد و استفاده از نانو پوشش هاى هوشمند به دنبال خواهد داشت، بنابراين 
ســوق  دادن تحقيقات در زمينه پوشــش هاى نوين در اين جهت و به دنبال آن 
تجارى ســازى اين فناورى مى تواند به عنوان افقى روشن و دستاوردهاى عظيم 

در عرصه تحقيقات نانو پوشش ها در كشورمان مورد توجه قرار گيرد.»

رويدادها و گزارش هاها
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رويدادها و گزارش هاها

به همت معاونت علمى  و فناورى رياست 
مواد  و  تجهيزات  نمايشگاه  دومين  جمهورى 
آزمايشگاهى ساخت ايران ارديبهشت ماه سال 

آينده برگزار مى شود.
اولين  موفقيت آميز  برگزارى  به  توجه  با 
نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت 
ايران در ارديبهشت سال جارى، معاونت علمى 
نمايشگاه  دومين  رياست جمهورى«  فناورى  و 
تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران» را 
در ارديبهشت ماه سال 1393 برگزار مى نمايد. 

آزمايشگاهى  مواد  و  تجهيزات  نمايشگاه 
و  نفت  موضوعى  بخش  ده  در  ايران  ساخت 
افزار،  نرم   – الكترونيك  برق-  پتروشيمى، 
و  شيمى  مكانيك،  ساختمان،  و  عمران 
فيزيك  زيست،  محيط  و  كشاورزى  متالوژى، 
مواد  آزمايشگاهى،  عمومى  تجهيزات  پايه، 
آزمايشگاهى، مهندسى پزشكى و زيست مواد، 
تجهيزات و ماشين آالت در حوزه فناورى هاى 

راهبردى برگزار خواهد شد.
حمايت  نمايشگاه  اين  برگزارى  از  هدف 
دانش بنيان؛  شركت هاى  در  پايدار  اشتغال  از 
توسعه فناورى از طريق ايجاد كشش بازار براى 
طريق  از  سازنده  شركت هاى  توانمندسازى 
حمايت از خريد تجهيزات، ترغيب دانشگاه ها 
و مراكز علمى و پژوهشى به استفاده از محصول 

ايرانى، كاهش وابستگى آزمايشگاه هاى داخلى 
كمك  وارداتى،  مصرفى  مواد  و  تجهيزات  به 
داخلى  پايدار  و  بزرگ  بازار  شكل گيرى  به 
آزمايشگاهى  مصرفى  مواد  و  تجهيزات  براى 
و  فناورى  تبادل  در  تسهيل  ايران،  ساخت 
مواد  و  تجهيزات  سازندگان  ميان  هم افزايى 
مستقيم  ارتباط  ايجاد  آزمايشگاهى،  مصرفى 
با  علمى  هيات  اعضاى  و  اصلى  خريداران 
آزمايشگاهى،  تجهيزات  سازنده  شركت هاى 
پاسخگويى  در  دانش بنيان  شركت هاى  تقويت 
به نيازهاى كشور، ظرفيت سازى براى صادرات 
شركت هاى  شناسايى  بنيان،  دانش  محصوالت 
توانمند در كشور در زمينه توليد مواد و ساخت 
از  حمايت  و  پيشرفته  آزمايشگاهى  تجهيزات 
زمينه  در  كشور  توانمندى هاى  معرفى  آن ها، 
توليد مواد و ساخت تجهيزات آزمايشگاهى در 
كشور و تبديل شدن به قطب توليد تجهيزات 

عرضه  از  حمايت  منطقه،  در  آزمايشگاهى 
توليدات  كيفيت  بهبود  استاندارد،  توليدات 
ارتقاى  و  مشخصات  روزرسانى  به  داخلى، 
كمى و كيفى خدمات پس از فروش از سوى 
شركت هاى دانش بنيان توليد كننده تجهيزات و 

مواد مصرفى آزمايشگاهى در كشور است. 
نمايشگاه  در  قطعى  حضور  كه  است  گفتنى 
پس از تاييد فنى محصوالت شركت ها و محرز 
به  دستيابى  و  سازى  بومى  در  آن ها  نقش  شدن 
فناورى ساخت و يا توليد محصوالت خواهد بود. 

مواد  و  تجهيزات  نمايشگاه  دومين 
ماه  ارديبهشت  ايران،  ساخت  آزمايشگاهى 
نمايشگاه هاى  دائمى  محل  در   1393 سال 
معاونت  و  مى شود  برگزار  تهران  بين المللى 
علمى و فناورى رياست جمهورى همانند دوره 
شرايط  واجد  خريداران  از  نمايشگاه  اين  اول 

حمايت هاى ويژه اى به عمل خواهد آورد. 
كليه شــركت هاى ســازنده تجهيزات و 
داخل  در  آزمايشــگاهى  مواد  توليدكنندگان 
كشــور مى توانند به منظــور ثبت  نام در اين 
نمايشگاه تا تاريخ 30بهمن ماه سال جارى به 
مراجعه   www. iranlabexpo. ir نشانى 
كرده و يا با دبيرخانه نمايشــگاه با شــماره 

66563224-021 تماس حاصل نمايند.

معاونت علمى و فناورى رياست  جمهورى خبر داد:
فراخوان دومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران 

عضو هيات مديره صنعت پخش ايران:
در «داروهاى بيوتكنولوژيك» به سمت توليد واقعى رفتيم 

كارخانجــات داخلى با وجــود تحريم ها 
توانستند يك ســرى تجهيزات كامال پيشرفته 
وارد كشور كرده و گروه بزرگى از محصوالت 

دارويى را وارد بازار كنند.
دكتر ســيد ابراهيم هاشــمى عضو هيات 
مديــره صنعت پخــش ايران بيان كــرد: «در 
داروهــاى بيوتكنولوژيك، فرآورده هاى خونى 

و بحث مهم «داروهاى ضد سرطان» به سمت 
توليد واقعى حركت كرديم.»

وى افزود: در ســال جارى با وجود تمامى 
مشــكالت ارزى «صنعت داروسازى» داروى 
موردنياز بيماران را به موقع وارد بازار نمود و 
حتى يك سرى محصوالت جديد توليد داخل 

نيز داشتيم. 

وى همچنيــن بــه پرداخــت معوقــات 
ســازمان هاى بيمه گر اشــاره كــرد و گفت: 
«بيمه هــا» پرداخت هاى خوبــى به حوزه هاى 
مختلف درمانى داشــتند و از شــهريور ماه به 
بعد بخش عمــده اى از معوقات داروخانه ها و 

بيمارستان ها را پرداخت نمودند. 
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كيت تشخيص سريع باكترى اى- كولى 
 ( coliforms )و كلــى فرم ها( E.coli )

در پژوهشگاه مواد و انرژى ساخته شد.
سجاد فرهنگ دوست مجرى اين طرح 
درخصــوص كاربرد اين كيت تشــخيص 
كاربرد  «بيشــترين  گفت:  باكترى  ســريع 
اين محصول در شــركت آب وفاضالب، 
صنايع غذايى و دارويى اســت به طورى كه 
باكترى هاى اى- كولى و كلى فرم ها را در 

محل به سرعت تشخيص مى دهد.»
وى با اشــاره به مزيــت اين محصول 
نسبت به روش هاى موجود، افزود: «كاهش 
هزينه، صرفه جويى در زمان و آسان بودن 

نحوه كار، از مزاياى اين محصول است.»
فرهنــگ دوســت تصريح كــرد: «در 
روش هاى قبلى مى بايست محيط را از قبل 
استريل كرده و آن را در اتو كالو قرار داده، 
باكترى ها را كشت داده و سپس آن را زير 
ميكروســكوپ گذاشــته و يا معرف بزنيم 
تا بتوانيــم باكترى را تشــخيص دهيم در 

حالى كــه اين نوع كيت يك محصول آماده 
استريل شده است كه به راحتى مى توان از 

آن در محيط مورد نظر استفاده كرد.»
وى درخصوص نحوه كاركرد اين كيت 
نيز اظهار داشــت: «اين محصول داراى دو 
معرف (رنگ) اســت كــه در نور معمولى 
ونور ماوراءبنفش به آثــارى كه باكترى ها 
بر محيط مى گذارند، واكنش نشان مى دهد 
و رنــگ محيط را تغييــر مى دهد و باعث 
مى شــود ما بتوانيم وجود يــا عدم وجود 

باكترى را تشخيص بدهيم.»
فرهنگ دوســت در ادامه گفت: «يكى 
از ايــن معرف ها X-GAL اســت كه در 

صورت وجود باكترى كلى فرم ها در محيط 
معمولى، رنگ محيط را كه زرد اســت به 

رنگ سبز مايل به آبى تغيير مى دهد.»
وى اظهار داشت: «MUG يك معرف 
ديگــر ايــن محصول اســت كــه در نور 
ماوراءبنفش، حضــور باكترى اى- كلى را 
كه براى انســان مضر است، تشخيص داده 

و رنگ محيط را به بنفش تغيير مى دهد.»
وى در پايــان گفــت: «بــراى اينكه 
باكترى هاى ديگر در اين محيط رشد نكنند، 
از ماده اى اســتفاده شــده كه فقط اجازه 
مى دهد باكترى هاى كلى فرم رشــد كنند و 
همچنين مــواد غذايى كه اين باكترى براى 
رشد الزم دارد در اين محيط وجود دارد به 
طورى كه در دمــاى اتاق به مدت حداكثر 
48 ساعت و در انكوباتور24 ساعت ، اين 
تشــخيص را انجام مى دهــد. همچنين  ما 
درصدد هســتيم به زودى اين محصول را 

براى باكترى هاى ديگر نيز توسعه دهيم.»

رئيس مركز خون و هماتولوژى خبر داد
افتتاح «آى سى يو» بعد از پيوند مغز استخوان براى اولين بار در ايران 

قــوام زاده گفــت: با توجه بــه اينكه 
بخش مراقبت هاى ويژه بعد از پيوند مغز 
اســتخوان بسيار ضرورى است آى سى يو 
پســت را در بيمارستان شــريعتى افتتاح 

كرديم.
دكتر قوام زاده در حاشيه مراسم افتتاح 
بخش پســت پيوند مغز استخوان كودكان 
در بيمارستان شريعتى گفت: «مريض هايى 
كه پيوند مى شوند بســيارى از آن ها بعد 
از پيوند برگشــت مى كننــد و احتياج به 

رسيدگى خاص دارند و رسيدگى خاص 
هم يعنى بخشــى باشد شبيه آى سى يو و 
ما امروز آى سى يو پست را كه تا به حال 

نداشتيم، افتتاح مى كنيم.»
وى افزود: «بخش مراقبت هاى بعد 
از پيوند بســيار بــراى بيمار ضرورى 
است چون فقط كار انجام پيوند نيست 
و به مراقبت هاى ويــژه احتياج دارد كه 

مى توان اينجا اجرا كرد.»
وى ادامــه داد: «ايــن بخش 8 تخت 

دارد كه به دليل كمبود پرستار 4 تخت آن 
استفاده مى شود.»

وى در پايــان خاطــر نشــان كــرد: 
«پيوند مغز اســتخوان 23 ســال است كه 
در دانشــگاه تهران راه اندازى شده كه با 
وجود مشكالت و تحريم هايى كه داشتيم 
اينجا يكى از بزرگ ترين مراكز پيوند مغز 
استخوان است و جزو 3 مركز بزرگ دنيا 
محســوب مى شود و ســاالنه 435 پيوند 

موفق در آن صورت مى گيرد.»

در مركز رشد پژوهشگاه مواد و انرژى صورت پذيرفت:
توليد كيت تشخيص سريع باكترى اى- كولى و كلى فرم ها 

رويدادها و گزارش هاها
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جذام بيمارى پوستى است كه از قديم 
وجود داشــته اما به دليل برخورد خرافاتى 
مــردم با ايــن موضوع، به خوبــى درمان 
نمى شود و طيف وسيعى از مردم را گرفتار 

مى كرد.
عليرضــا خاتمى متخصص پوســت و 
جذام گفت: «جذام بيمارى اى اســت كه از 
قديم شناخته شده است و به اسامى مختلف 
شناخته مى شود. به نام خوره (در فارسى) و 
جذام (در عربى)، يك بيمارى عفونى مزمن 
است، عامل اين بيمارى مايكو باكتريوم لپرا 
است كه پوست و اعصاب محيطى مهم ترين 
مناطقى هســتند كه هدف اين باسيل ها قرار 

مى گيرند.»
خاتمى افزود: جذام به 2 نوع كم باسيل 
و پر باســيل تقسيم مى شــوند كه نوع كم 
باسيل بيمارى جذامى با تعداد كمتر باكترى 
اســت و نوع پر باســيل ضايعات پوستى 

شديد ترى دارد، امكان نابينايى و فلج شدن 
اعضا وجود دارد و احتمال سرايت به افراد 

ديگر در اين نوع بيشتر است.
شــايان ذكر است؛ درصد قابل توجهى 
از افــراد امكان ابتال به جــذام را ندارد، به 
طــورى كه زمانى كه يك نمونه ى تصادفى 
از افراد بزرگســال گرفته شــد،95 درصد 
افراد مبتال به جذام نبودند و 5 درصد باقى 
مانده ســرايت پذيرى محدودى داشتند و 
در صورت تماس نزديك و خيلى طوالنى 
با اين افراد احتمال ســرايت عامل عفونى 
مايكــو باكتريوم لپرا وجود دارد، اما از نظر 
ژنتيكى بايد يك استعداد وجود داشته باشد.

اين متخصص پوست درباره ى درمان 
اين بيمارى اظهار داشــت: «خوشبختانه 
افــكار خرافى درباره ى ايــن بيمارى از 
بين رفته و در حال حاضر درمان دارويى 
موثر ترين پيشنهاد سازمان جهانى بهداشت 

است، كه براى نوع كم باسيل 2 دارو وجود 
دارد و حداكثر زمان درمان 6 ماه اســت و 
براى نوع پر باسيل 3 دارو و حداكثر زمان 

درمان 12 ماه است. »
اين بيمارى اگر در مراحل ابتدايى يعنى 
به طورى كه هنــوز اندام ها كامال تخريب 
نشده اند، شناخته شود، درمان قطعى دارد..

وى در پايان گفت: «خوشــبختانه اين 
بيمــارى در ايران وضعيــت خوبى دارد، 
آمارها از ســال 90 نشــان مى دهد كه تنها 
40 مــورد بيمار جذامى در كشــور وجود 
داشت و در فاز حذف اين بيمارى هستيم. 
درمانگاهى هم در تهران وجود دارد كه به 

طور رايگان اين افراد را درمان مى كنند.»
بــه آدرس: بزرگــراه آزادگان- تقاطع 

فداييان اسالم- درمانگاه آزادگان.

به مناسبت روز جهانى جذام؛
جذام در ايران در فاز حذف قرار دارد/ اين بيمارى درمان پذير است 

رويدادها و گزارش هاها

آزمايش تنفسى براى كمك به تشخيص زودرس سرطان ريه 
يك بررسى جديد نشــان مى دهد كه يك 
آزمايش ســاده تنفسى ممكن اســت بيمارى 
سرطان ريه در مراحل ابتدايى را شناسايى كند.

به گزارش هلث دى نيوز پژوهشگران هواى 
بازدمى افرادى را كه دچار ضايعات مشــكوك 
ريوى شناسايى شده با ســى تى اسكن بودند، 
مــورد آزمايش قرار دادند. اين هواى بازدمى از 
لحاظ ميزان چهار ماده اختصاصى سرطان به نام 

«كربونيل ها » مورد آزمايش قرار گرفت.
نمونه هاى هــواى بازدمى با اســتفاده از 
وسيله مخصوص ساخته شده به وسيله دانشگاه 

لوئيزويل آناليز شد.
پژوهشگران دريافتند كه ميزان هاى باالرفته 
ســه تا از اين چهار كربونيــل در 95 درصد 

بيماران، پيش بينى كننده وجود سرطان ريه در 
بيماران اســت، در حالى كه ميزان هاى طببعى 
اين مواد در 80 درصد بيماران، پيش بينى كننده 

رشد غيرسرطانى است.
بر اساســن نتايــج اين بررســى ميزان هاى 
كربونيل پس از جراحى بيماران دچار سرطان ريه 
و خارج كردن تومور به حد عادى باز مى  گشت.

دكتر مايگل بوسامرا از دانشگاه لوئيزويل 

و سرپرست اين بررسى مى گويد: «بررسى ما 
بيانگر آن است كه به جاى فرستادن بيمار براى 
انجام اعمال تهاجمى نمونه بردارى هنگامى كه 
يك توده ريوى مشكوك وجود دارد، مى توان 
از هواى بازدمى براى شناسايى بيمارانى كه نياز 

به جراحى فورى دارند، استفاده كرد.»
به گفتــه او اين رويكــرد مزيت هايى از 
جمله «ســادگى گردآورى نمونــه و راحتى 
بيمــار» را دارد. ايــن يافته هــا در اجــالس 
ســاالنه جامعه جراحان قفسه سينه آمريكا در 
اورالندوى فلوريدا اعالم شدند و تا زمانى كه 
در ژورنال هاى پزشــكى با بازبينى كارشناسان 
مستقل انتشار نيابند، مقدماتى شمرده مى شوند.
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شماره 96، 97، 98

نهمين كنگره بين المللى سرطان پستان

سومين كنگره قارچ شناسى پزشكى ايران

نهمين كنگره بين المللى سرطان 
پســتان مركــز تحقيقات ســرطان 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
در تاريــخ 7 لغايت 9 اســفند ماه 
سال جارى با امتياز بازآموزى براى 
گروه هاى مختلف پزشــكى برگزار 

مى شود .

اتيولوژى،  اپيدميولوژى،  از  عبارتست  كنگره  محور هاى 
و  ملكولى  بيولوژى  غربالگرى،  و  پيشگيرى  فاكتورها،  ريسك 
درمانى،  تازه هاى  بندى،  مرحله  و  تشخيص  تازه هاى  ژنتيك، 
سالمت  اجتماعى،  اقتصادى-  و  روانى  مسائل  توانبخشى، 

معنوى، تغذيه، داروسازى.
ــى  ــه آدرس اينترتنـ ــتر بـ ــات بيشـ ــب اطالعـ ــراى كسـ بـ

كنيـــد. مراجعـــه   /http://sbmu.ac.ir

انجمــن علمــى قارچ شناســى 
پزشــكى ايران در ادامه سياست هاى 
علمى خود و بر اساس اهداف مدون 
از پيش تعيين شــده انجمــن، اقدام 
بــه برگزارى ســومين كنگــره قارچ 
دانشكده  پزشكى با همكارى  شناسى 
پيراپزشكى دانشــگاه علوم پزشــكى 
ايران در تاريخ 25-26 ارديبهشت ماه 
1393 در شــهر تهران، مركز همايش هاى بين المللى رازى برگزا ر 
مى نمايد تا از جديدترين يافته هاى دانشــمندان اين مرز و بوم در 

راه پيشرفت دانش پزشكى ايران بهره مند شويم.

محورهاى اصلى:
 اپيدميولوژى و اتيولــوژى بيمارى هاى قارچى، چالش هاى 
تشــخيصى در بيمارى هــاى قارچــى، چالش هــاى درمانى و 
مقاومت هاى دارويى، پيشــگيرى و كنترل عفونت هاى قارچى، 
روش هــاى تشــخيصى نويــن، ســرولوژى و ايمونولــوژى، 

مايكوتوكسين ها
محل برگزاري كنگره: 

تلفن تماس: 01513542745  
 ismm1390@gmail.com :ايميل

رويدادها و گزارش هاها

معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت:
80 درصد بيمارى «سيروز كبدى» قابل درمان است 

ملك زاده گفت: «ما در شرايطى هستيم 
كه خيلى خوب مى توانيم هپاتيت را درمان 
كنيم و امروزه به پيشرفتى رسيده ايم كه 80 
درصد بيمارى «سيروز كبدى» را به راحتى 

درمان مى كنيم.»
دكتــر ملــك زاده  معــاون تحقيقات 
و فناورى وزارت بهداشــت در حاشــيه 
 C كنفرانــس تعييــن خط مشــى هپاتيت
گفت: «در شبكه تحقيقاتى كه در رشته هاى 

مختلف داريم  موفق ترين شــبكه هپاتيت 
بوده اســت كه نشان مى دهد  ما جامعه اى 
داريم كه در رشــته گوارش و كبد در حال 

پيشرفت است.»
داروى  كشــف  داد: «بــا  ادامــه  وى 
جديد سوفوس بووير مى توانيم بدون هيچ 
عارضه اى بيمــاران را درمان كنيم و تا 6 
ماه آينده  اين دارو را در كشــور خواهيم 

داشت.»

وى در پايان خاطر نشان كرد: «مسئله  
اصلى  قبل از درمان هپاتيت c نجات دادن 
افراد معتاد اســت فردى كه اعتياد دارد به 
عنوان مخزنى از اين بيمارى است و باعث 
انتقال آن به افراد ديگر مى شــود و ما بايد 
يك برنامه اى در اين زمينه داشته باشيم  و 

آن را كنترل كنيم.»


