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به مناسبت چهلمین سال تاسیس سازمان انتقال خون ایران
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با ســپاس فراوان از)به ترتیب حروف الفبا( دکترمجید آراســته، 
دکتــر آزیتــا آذرکیــوان، دکتر مرضیــه ابراهیمی، دکتر حســن 
ابوالقاســمی، دکتر صدیقه امینی، دکتر علی اکبر پور فتح اله، دکتر 
عباس حاجی فتحعلی، دکتر سیما ذوالفقاری، دکتر مریم ذاکرنیا، دکتر 
علیرضا فارســی نژاد، دکترمحمد فرانوش، دکتر علی قاســمی، دکتر 
شــهرام کاظمی، دکترمهین نیکوگفتار و تشکر و قدردانی از همکاری 
روابط عمومی ســازمان غذا دارو، روابط عمومی ســازمان انتقال خون 
ایران، روابط عمومی انجمن خون و ســرطان کودکان، روابط عمومی 
پژوهشگاه رویان، روابط عمومی بیمارســتان بقیه اهلل، روابط عمومی 
موسســه محک، روابط عمومی بنیاد کــودک و همه عزیزانی که ما را 

درانتشار این شماره یاری دادند.

در فصلنامــه درمان یاب تالش زیادي در جهت تطابق مطالب با 
اســتانداردهاي روز پزشکي دنیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزشــکي دانشي همیشه در تغییر است، مطالب ارائه 
شــده را الزاماً کامل و عاري از خطا نمي دانیم. ارجح آن  اســت که 
خواننده محترم، این اطالعات را قبل از بکارگیري با رجوع به منابع 

دیگر نیز تأیید نماید.
مطالب مندرج الزاما مطابق دیدگاه های نشریه نمی باشد و بازتاب 

دهنده نظر نویسندگان و یا مصاحبه شوندگان محترم است.
نشریه از دریافت مقاالت و دیدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

کلیه حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس یا برداشتي 
بدون ذکر ماخذ ممنوع می باشد.
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first season

اخبار مديران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

انتقال خون باید از بودجه 
عمومی کشور مستقل شود

دکتر سید حسن هاشمی ضمن تاکید بر لزوم استقالل 
انتقال خــون از بودجه عمومی کشــور گفت: عدم 
وابستگی انتقال خون به بودجه عمومی کشور ضرورتی است 
که باید انجام شــود. محصوالت شما باید فروش برود و بیمه 
ها خریدار آن باشــند.وی خون را مایع حیات خواند و افزود: 
فوریت تامین این مایع حیاتبخش برای همه خانواده ها ملموس 
اســت و حکومت و دولت باید بــه این بخش همانطور که به 

موضوع مایحتاج روزانه مردم اهمیت می دهد،توجه ویژه داشته 
باشــد.وی بر عدم درخواســت وجه از مردم تاکید کرد و گفت: 
در عین حال چشــم انتقال خون نباید به دست دولت باشد.وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی فروش محصول و خلق 
منابــع را با بهره گیری از فنــاوری های نوین و تبدیل منابع به 
احسن با کمک محصوالت پالسمایی دو راهکار مهم و جدی 

در برون رفت سازمان انتقال خون از مشکالت فعلی دانست.

رو: دا و  غذا  سازمان  رئیس 

ما هیچ گونه واردات
 خون نداریم

دکتر رســول دیناروند، رئیس ســازمان غذا و  
دارو در خصــوص واردات خون از فرانســه 
گفت: ما هیچ گونــه واردات خون نداریم اما واردات 
فرآورده های پالســمایی داریم. وی افزود: بخشــی از 
فرآورده های پالســمایی از پالســمای ایرانی تولید می 

شــود و بخش دیگر عمدتا از کشــورهای اروپایی به 
جز فرانسه اســت.وی افزود: از شرکتی که قبال سابقه 
آلودگی پالسمای خونی داشــته به هیچ عنوان اجازه 
واردات داده نشــده و داده نخواهد شــد و به طور 

کامل چنیــن وارداتی را تکذیب میکنم.
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ن  ا یر ا خون  نتقال  ا زمان  ســا ئیس  ر

بودجه استقالل 
 در  انتقال خون

دکتر پورفتح اهلل با تاکید بر مســتقل شــدن 
بودجه هزینه ای انتقــال خون  گفت: زمینه 
های بســیار خوبی برای اســتقالل مالــی و اعتباری 
ســازمان انتقال خون وجود دارد مثال نسبت مصرف 
گلبول قرمز به پالســما 5 به 1 است که اگر مصرف 
مدیریت شود  پالسمای مازاد را می توانیم در چرخه 
اقتصــادی وارد کنیم و  با قرار دادهای مشــارکتی با 

پاالیشــگاه های خون در خارج از کشــور تبدیل به 
داروهای  پالســمایی کنیم.  مدیر عامل انتقال خون 
ایران اضافه کرد: هم اکنون 150 هزار لیتر پالســمای 
مــازاد  در ایــن چرخه تبدیل به دارو می شــود که 
ارزش آن 45 میلیارد تومان اســت که صرف ارزان 
ســازی قیمت دارو در کشور می شود یعنی دو سوم 

اعتبــار دریافتی خود را از این طریق بر می گردانیم.

اســتان تهران: انتقال خون  مدیر کل 

راه اندازی بخش پالسما فرزیس 
در انتقال خون تهران 

رئیس سازمان انتقال خون تهران از راه اندازی بخش تهیه 
پالسما فرزیس در انتقال خون تهران در آینده نزدیک خبر 
داد.دکتر فاطمه نادعلی رئیس سازمان انتقال خون تهران با اشاره به 
اینکه پالســما فرزیس نیاز بسیاری از بیماران است اظهار داشت: 
در بخش پالکت فرزیس، چند ســالی است که فعالیت خود را 
آغاز کرده ایم اما هزینه تهیه ســت های آن بسیار زیاد است. این 
مساله نیازمند تخصیص بودجه مناســب است.واقعیت آن است 

که ما نمیتوانیم مسئولیت تهیه ســت ها را به بیمار واگذار کنیم.
چراکه وقتی این ست ها توسط خود بیمار تهیه شود ما ضمانتی 
برای کیفیت فرآورده نداریم؛ چرا که نمی دانیم کیســه ها در چه 
درجه حرارتی نگهداری می شــود و آیا نشــتی دارند یا خیر؟ 
 لذا این مســاله برای مــا نگرانی ایجاد می کنــد؛ این واقعیت 
 لزوم تهیه ست ها توسط خود ســازمان انتقال خون را مضاعف
 می کند؛ این مساله هم نیازمند تخصیص بودجه مناسب است.

اخبار مديران
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علمی اخبار 

اگر  باورند که  اين  بــر  محققان 
اســتفاده  تومورها بدون  در 
از شــیمی درمانی، جريــان  
واقع  در  يابــد،  خــون بهبود 
افزايش  تومور  سرعت رشــد 
اگر همراه شــیمی  اما  می يابد. 
يا ســاير روش های  درمانــی 
ضــد ســرطان ماننــد: 

ايمونوتراپی،  يــا  راديوتراپــی 
يابد،  افزايش  جريان  خــون 
شــانس کند  شــدن سرعت 
تومور بهتر می شــود. رشــد 

سرطان  درمان  اثربخشی  افزایش 
فشارخون داروهای کنترل  با 

ایرلندی  نتایج تحقیق جدید پژوهشگران 
حاکی از  آن اســت که یــک دارو کنترل 
فشــارخون باال  می تواند با بهبود رساندن داروهای 
شــیمی درمانی و اکســیژن در تومور، سبب تقویت 
درمان ســرطان می شود. پژوهشــگران به  شرح این 
مطلب پرداخته اند که چگونــه داروی »لوزارتان« که 
مهار کننده ی آنژیوتانسین است، در موش های مبتال به 
سرطان پستان و لوزالمعده سبب افزایش جریان خون 
و بهبود پیامدهای داروی شیمی درمانی می شود. بیش 
 از یک  دهه اســت که از مهار کننده های آنژیوتانسین 
بعنوان داروهای مطمئن فشارخون استفاده می شود و 
می توان هدف این داروها را به  سمت درمان سرطان 

جهت دار کرد.
یک دســته دارو موسوم به داروهای آنتی آنژیوژنز، از 
 پیــش برای بهبود جریان  خــون در تومور و تقویت 
درمان ســرطان به  کار گرفته  شــده بود. این دسته از 
داروهــا از طریق ترمیم ســاختار غیرطبیعی عروق 
 خونی تومور تأثیر می کنند، حال  آنکه مهار کننده های 
آنژیوتانسین، عروق  خونی کالپس شده را باز می کنند. 
به گفته ی محققان ایــن داروها نیروهای فیزیکی را 
آزاد می کننــد. این نیروهای فیزیکی بر عروق  خونی 
تومور فشــار می آورند و یک ماتریکس شبیه ژل که 

اطراف شان قرار دارد، با رشد تومور انبساط می یابد.
در این بررسی، پژوهشگران روی ساختار و بیولوژی 
تومورهایی تمرکز کردند که می توانستند مانع درمان 
شوند. در بخش پیشین کار، پژوهشگران کشف کرده 
بودند که با توقف ساخت کالژن که سازنده ی اصلی 
ماتریکس خارج ســلولی است، »لوزارتان« به توزیع 
نانو داروها در تومور کمک می کند. در این بررســی 
جدید، پژوهشگران می خواستند دریابند آیا »لوزارتان« 
و سایر مهارکننده های آنژیوتانسین در تومورها سبب 
از بین  رفتن فشــار روی عروق خونی کالپس شده 
می شــوند. محققان می گویند: عروق خونی بعضی 

یاخته های تومور موسوم به فیبروبالست های همراه 
سرطان )CAF( شروع به تکثیر کرده و کالژن اضافی و 
 )hyaluronan (ماده  ای شبیه ژل، موسوم به هیالورونان
تولید می کننــد و تحت فشــار وارده دچار کالپس 

می شوند.
با استفاده از موش  آزمایشگاهی، این گروه نشان  داد 
که هــم کالژن و هم هیالورونان در فشــردن عروق 
 خونی درون تومور نقش دارنــد، ولی »لوزارتان« با 
کاهش فیبروبالســت های همراه سرطان، موجبات 
وقفه ی تولید همه را فراهم مــی آورد. »لوزارتان« از 
دسته داروهای موسوم به بلوکر گیرنده ی آنژیوتانسین 
است و نسبت  به گروه دیگر موسوم به مهارکننده های 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین به  طریقی متفاوت تأثیر می کند. 
بلوکرهای گیرنده ی آنژیوتانسین در کاهش فشار درون 
تومور مؤثرترند. وقتی از »لوزارتان« برای درمان موش 
مبتال به سرطان پستان و لوزالمعده استفاده شد، تأثیری 
بر رشد تومور پدید نیامد، ولی وقتی لوزارتان با داروهای 
اســتاندارد شیمی  درمانی همراه شد، سبب تأخیر رشد 

تومور شده و موش ها طوالنی تر زنده ماندند.
محققان بر ایــن باورند که اگــر در تومورها بدون 
استفاده از شیمی درمانی، جریان  خون بهبود یابد، در 
واقع سرعت رشد تومور افزایش می یابد. اما اگر همراه 
شیمی درمانی یا سایر روش های ضد سرطان مانند: 
رادیوتراپی یا ایمونوتراپی، جریان  خون افزایش یابد، 
شانس کند  شــدن سرعت رشد تومور بهتر می شود. 
درنتیجه ی این بررســی مرکز ســرطان MGH برای 
مشــخص کردن تأثیر بهبود نتایج درمان در سرطان 
لوزالمعده بــا »لوزارتان« اقدام به انجــام کارآزمایی 
بالینی کرده  است. بر اساس این گزارش، پژوهشگران 
 ACE ایرلندی دریافته اند که استفاده از مهار کننده های
ســبب آهسته شــدن کاهش زوال عقل نیز می شود. 
 Nature نتیجه ایــن پژوهش در نشــریه ی آنالیــن

Communications آمده است.
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TIMEسالی که گذشت
TOP

1
دستاوردهای پزشکی از نگاه

زمینه هاي  در  سال  مهم  دســتاورد   10 معرفي  به  ساله خود  هر  رویه  تایم طبق  نشریه 
است داشته  ا  ر میان سهم خود  این  در  نیز  پزشــکي  علوم  که  پرداخته  مختلف 

راهي به سوي 
پایان ایدز

تغییرات جدید 
در درمان 
کلسترول
 باالي خون

شاید واقعي به نظر نرسد، اما دکتر هانا گاي، 
متخصص اطفال در دانشگاه مي سي سي پي، 
دوباره آزمایش ها را چک کرد، اما داستان همان 
بود. یک کودک متولد شــده از مادر آلوده به 
HIV، پس از دو سال، به نظر مي رسد که عاري 

از ویروس باشــد. یعني این کودک به طور 
عملکردي شفا یافته است. این کودک که 
عالیم عفونت را پس از به دنیا آمدن نشان 
داد، با کمک ترکیب ســه تایي از داروهاي 
ضد HIV که پزشــکان به طور طبیعي براي 
درمان کودکان بزرگ تر و بزرگساالن استفاده 
مي کنند، توانست بار ویروسي خود را کاهش 
دهد. به طور کلي، پزشکان براي کاهش احتمال 
انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد، هر دو را 
با یک داروي ضدویروسي درمان مي کنند تا از 
انتقال ویروس به نوزاد جلوگیري شود. اما در 
این مورد، چون خود مادر از عفونت خود مطلع 
نبود، این روش مورد استفاده قرار نگرفته بود. 
بنابراین دکتر گاي و همکارانش خواستند با 
دادن یک شانس به نوزاد، وي را با ترکیب 
سه دارو درمان کردند. این روش پاسخ داد 
و ویروس دیگر بازنگشت، حتي پس از آنکه 
کودک داروي خود را قطع کرد. محققان این 
دستاورد را جشن گرفتند، خصوصا با توجه 
به آخرین پژوهش ها که توانســته بودند به 
میزان 60 درصــد ماندن بیماران را در مرحله 
نهفته بیماري بیشتر کنند. هرچند این مخازن بالقوه 
مي توانند باعث انتشار عفونت هاي جدید شوند. 
اما مورد نوپاي مي سي سي پي این امید را زنده 
کرده که اگر درمان ضدویروس زودهنگام شروع 
شود، شــانس توقف بیماري هم وجود دارد.

وقتــي صحبت از کلســترول به میان 
سال هاســت  براي  پزشــکان  مي آید، 
که به شــما مي گویند »عدد کلسترول 
خود را بدانید.« این بدان معناست که 
دستورالعمل هاي جدید درمان کلسترول 
که بوسیله انجمن قلب آمریکا و کالج قلب 
آمریکا منتشر مي شوند ممکن است تغییر 
کنند و حد نرمال کلسترول هم جابجا شود. 
جدیدترین آنها روي عوامل زیادي تاکید 
مي کند که عالوه بر سطح کلسترول باال، با 
بیماري قلبي مشترک هستند و بهتر آن است 
که همه آنها درمان شوند. اگر شما سابقه اي 
از مشکالت قلبي ندارید، بدان معناست که 
یک حسابگر جدید با در نظر گرفتن عواملي 
مانند سن، جنس، سیگاري بودن، دیابت، 
فشــار خون و سطح کلسترول، به شما و 
پزشکتان کمک مي کند تا تصمیم بگیرید 
که از مصرف استاتین ها منفعتي نصیبتان 
خواهد شــد یا خیر. در واقع با در نظر 
گرفتن این عوامل، تعریف کلســترول 
»نرمــال« هــم متفاوت خواهــد بود.

02 01
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سالی که گذشت

صد و چهارمین جایزه نوبل پزشکی به جیمز روتمان، رندی شکمان و توماس 
زود هوف، برای کشف دســتگاه تنظیم کننده ی ترافیک وزیکول یا ریزکیسه 
که سیســتم اصلی حمل ونقل در سلولهای انسان اســت، اهدا شد. هر سلول، 
کارخانه ای اســت که مولکول تولید و صادر می کند. برای مثال انسولین ساخته 
شده و در خون آزاد می شود و سیگنال های شیمیایی موسوم به انتقال دهنده های 
عصبی از سلولهای عصبی به ســلولهای دیگر ارسال می شوند. این مولکول ها 
در اطراف سلول ها در بســته های کوچکی موسوم به وزیکول منتقل می شوند.

کمیته نوبل مســتقر در انستیتو کارولینسکای سوئد ،جیمز راتمن، استاد 63 
ساله و رییس دپارتمان بیولوژی سلولی دانشگاه ییل در  ایاالت متحده؛ 

رندی ِشکَمن، استاد 65 ساله دپارتمان بیولوژی سلولی و مولکولی 
دانشــگاه کالیفرنیا، برکلی و توماس زودُهوف، اســتاد   48 ساله 
فیزیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه استنفورد را به خاطر پرده 
برداشتن از راز نظم دقیق حاکم بر شبکه حمل ونقل مواد  شیمیایی 
درون سلول ها شایسته دریافت جایزه نوبل امسال دانست. آن چه 
برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی- فیزیولوژی کشف کرده اند، 
قوانین و دستورالعمل های  مولکولی است که باعث می شود این 
محموله ها دقیقا ســرِ موقع به محل درست خود منتقل شوند.  

رندی ِشــکَمن ) Randy Schekman (      مجموعه ژن های مورد نیاز 
 James (   برای جابجایی وزیکول را کشــف کرد. جیمــز راتمن

Rothman ( عملکرد پروتئین هایی را آشــکار کرد که به وزیکول ها 

اجازه می دهد به هدف متصل شــده و محموله  خود را تحویل دهند. 
توماس زودُهوف )   Thomas Südhof ( نیز نشــان داد چگونه سیگنال ها به 

وزیکول ها دســتور می دهند تا  محموله های خود را به دقیق ترین شکل ممکن 
تحویل دهند.کشف مشترک این سه دانشــمند، به نمایش سیستم کنترل کامأل 
دقیق برای حمل ونقل و تحویل محموله های سلولی کمک فراوانی کرده است.

کمتر اختاللی در این شــبکه منظم باعث بــروز عوارض جدی و بیماری هایی 
 مانند اختالالت دستگاه ایمنی، دیابت یا بیماری های عصبی می شود. وقتی بدانیم 
شبکه حمل ونقل مولکول ها در بدن چطور  کار می کند، می توانیم درمان مناسب 
را برای جلوگیری از بروز اختالالت پیدا کنیم و شاید در آینده نه چندان دور، 
بتوانیــم با  رفع اختالل، بیماری هایی مانند دیابت را برای همیشــه درمان کنیم.

مروری بر نوبل پزشکی 2013
meDical NoBel PRize 

2013
يزه  و چهارمیــن جا صــد 
بــه جیمز  پزشــکی  نوبل 
و  رندی شــکمان  روتمان، 
برای  زود هــوف،  توماس 
تنظیم  دســتگاه  کشــف 

وزيکول  ترافیک  کننــده ی 
اصلی  که سیستم  ريزکیســه  يا 
در ســلولهای  حمل ونقل 
اهدا شد. اســت،  نســان  ا
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دبیر ویژه نامه
به نام یزدان پاک

مدت ها بود که لزوم ارتباط موثرتر 
از  اعم  سازمان  ذینفعان  کلیه  با 
تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران 

و  همکاران  درمانی،  مراکز  و  پزشکان  سالمت،  حوزه 
مصرف کنندگان احساس می شد. برپایه این باور فصلنامه 
»درمان یاب« به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی گروه 
شرکت های درمان یاب به منظور ایفای این رسالت پا به 
عرصه وجود نهاد. بنا بر رویکرد شورای سیاستگزار نشریه، 
تصمیم بر این سیاق اتخاذ شده است که هر شماره با 
تمرکز بر یک موضوع خاص و با هدف اطالع رسانی 
موثر و تخصصی در یک حوزه تدوین و توزیع گردد. 

این شماره نیز با تمرکز بر موضوع تکنولوژی های فرآوری 
و انتقال خون سعی در انجام رساندن این مهم دارد. 
صنعتی پیشرفته در دنیای امروز که به زعم بسیاری از 
کارشناسان، وجود دانش کافی و متمرکز، حمایت دولت و 
زمینه های فرهنگی باعث شده این صنعت یکی از صنایع 
پیشرو در حوزه سالمت و درمان در کشورمان باشد و 
رتبه ما را بسیار پیشرفته تر از کشورهای منطقه قرار دهد. 

   اما روشن است که این صنعت پیشرو نیازمند تامین 
کنندگان پیشرو در کاال و خدمات است.موضوعی که خواسته 
یا ناخواسته تبدیل به یکی از دغدغه های روز در حوزه 
بهداشت و درمان شده است. امروز افق پیش روی اقتصاد 
ایران، روشن تر از گذشته است. تاکید مسئولین نظام بر اصالح 
ساختار بهداشت و درمان کشور را نیز می توان امیدوارانه 
ارزیابی کرد. با این حال فضای کسب و کار برای شرکت های 
تولید کننده و وارد کننده به عنوان بخشی از بدنه سالمت 
کشور، همچنان پرچالش است. تحریم های ناجوانمردانه و 
محدودیتهای تراکنش های مالی از یکسو، عرصه را بر شرکت 
ها تنگ کرده و تغییر روزانه قوانین نیز امکان برنامه ریزی 
بلند مدت واقع گرایانه را از شرکت ها گرفته است. از سوی 
دیگر از لحاظ فرهنگی نیز مشکالتی داریم، چرخه تولید ثروت 
از سمت ارزش آفرینی به سمت منافع زود گذر رفته و در 
نیروی انسانی هم با فقر شدید مهارت )و نه مدرک( مواجهیم.

    با همه این احوال، آن چه نیروی پیشران فضای کار امروز 
ایران است، "امید" به روزهای بهتر و "تالش برای ساختن 
فردا" است. فردایی که متعلق به تمامی فرزندان این مرز و بوم 
خواهد بود. در چنین فضایی فصلنامه » درمان یاب « تالش 
دارد در "فردای بهتر ایران اسالمی" دین خود را به صنعت 
سالمت کشور ادا کرده باشد و مسلما نظرات و پیشنهادهای 
شما می تواند راهگشای ما باشد. ممنون "که با مایید."
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خانواده تحت پوشش خود صرفه جویی کنند و این مسئله می تواند از منظر به خطر انداختن سالمت صورت حذف شدن یارانه های سالمت، افراد کم درآمد سعی می کنند که در هزینه های سالمت خود و حوزه تزریق نشود، شاهد کاهش تقاضا برای مراقبت از سالمت می شویم واین به آن معنا است که در این قانون نشان می دهد که اگر هزینه های درمان مدیریت صحیحی نشود و منابع مالی مناسب به این سالمت و رفاه جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر اهمیت می دهند، مروری گذرا بر تجربه اجرای فاز اول یارانه ها است، و صد البته با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه ها آرزوی همه افرادی است که به امروز و در شرایطی که اقتصاد کشور در حال ریل گذاری برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی اصلی این مشکالت مطرح بوده است و دولتها علی رغم همه تالششان نتوانسته اند بر آن فائق آیند. که همواره کمبود منابع مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به عنوان یکی از دالیل بررسی اوضاع و احوال بهداشت و درمان کشورمان و واکاوی عقبه مشکالت، داللت بر این واقعیت دارد با وجود همه پیشرفتهای قابل تحسین در عرصه های سخت افزاري و نرم افزاري در حیطه سالمت، میتواند موجب بهینه سازی نظام سالمت شود، مدیریت منابع است. سیمای سالمت در آینه توجه دولت ها نام برد.البته روشن است که چیزی که در کنار تخصیص منابع و دیگری سهم بخش سالمت از تولید ناخالص داخلی که به تعبیری میتوان از آن ها بعنوان شاخص ارزیابی نظام سالمت، همواره دو شاخص مورد توجه بوده؛ یکی سهم دولت ها در هزینه های سالمت قاعده رفتاری دولتها در مواجهه با اقتصاد سالمت بیانگر این واقعیت است که در همه جای دنیا برای 
از تضعیف در نهادهای تولید کننده خدمت سالمت شود. توسط بخش خصوصی افزایش یابد، نگرانی بابت انفجار هزینه ها در بنگاه های اقتصادی میتواند باعث از سوی دیگر در حالی که باید تالش شود سرمایه گذاری در بخش سالمت، چه توسط دولت و چه یارانه بگیریان قابل توجه باشد.  انتشار خبر اختصاص 10 درصد  با  بهداشت و درمان کشور  این روزها که نظام  ترتیب در  که آن هم ناچیز است، از پس پوشش هزینه های درمانی بیمار خود بر نمی آیند . که بدلیل دارا بودن یک بیمار سرطانی، در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند و بدون کمک خیریه ها نظام بیمه اي و سالمت کشور  و رشد بي رویه فقر در جامعه منجر خواهد شد.کم نیستند خانوارهایی  جهت دریافت خدمات درماني ، به تعویق افتادن روند درمان به علت ضعف بنیه مالي، بي اعتمادي به میزان خانوار هاي آسیب پذیر از هزینه هاي سالمت« بی شک به افزایش فشار به بودجه یارانه بگیران سالمت از تولید ناخالص داخلی« درکنار توجه به واقعیت تاریخی دردناک مبنی بر باال بودن شاخص» سخن پایانی آنکه پایین بودن شاخص »سهم دولت ها در هزینه های سالمت« و دیگری »سهم بخش بتوانند ازارتقای سطح کیفی سالمت بهره مند شوندنظام سالمت برنامه ریزی کند تا از این طریق با تزریق اعتبارات بیشتر در این بخش تمام یارانه بگیران مراقب سالمتی خود باشند، توقع از دولت محترم آن است که در فاز دوم، منابع حاصل را با اولویت درآمد هدفمندی یارانه ها به این حوزه، امیدوار است که با اجرای این طرح،یارانه بگیران بتوانند بیشتر به هر 

سخن آغازین
سالمت یارانه بگیران

-بهار 93
مد بشری 

مح

فصلنامه تخصصی
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14 ژوئن- بیست و چهارم خرداد
شعار روز جهانی اهداکنندگان خون در سال  2014         

برای مادران خون سالم 
 بر اساس اعالم برگزارکنندگان روز  جهاني اهداکنندگان خون،  روزانه 800 
زن در سراسر جهان به دلیل اختالالت ناشی از حاملگی و یا زایمان جان 
می  سپارند. تقریبٌا تمامی این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه 
آفریقایی و  به  کشورهای  آمار مربوط  این  از  نیمی  از  رخ می دهد. بیش 
یک سوم آن مربوط به جنوب آسیا است. خطر مرگ برای مادران زیر 15 
سال بسیار بیشتر از   سایر سنین است. همچنین عمده ترین علل مرگ و 
میر در هنگام زایمان ناشی از خونریزی شدید است . امروزه، 40 سال بعد از 
تصویب اولین قطع نامه سازمان جهانی بهداشت در خصوص سالمت خون، 

هنوز دسترسی به  خون سالم و استفاده منطقی از آن یک چالش عمده در 
بسیاری از کشورهاست . 

برای  سالم  خون   « شعار  بهداشت  جهانی  سازمان  مناسبت،  همین  به 
بر  تمرکز  با  که   این  امید  با  است؛  برگزیده   2014 سال  برای  را  مادران« 
خونی  محصوالت  و  خون  تامین  اهمیت  خصوص  در  آگاهیها  موضوع،  این 
هنگام  میرهای  و  مرگ  از  پیشگیری  به  جامع  یک  نگرش  راستای  در  سالم 
بهداشت،  جهانی  سازمان  اطالعیه  مطابق  است  یابد . گفتني  افزایش  زایمان 
بود .  خواهد  کشور  سریالنکا   ،2014 سال  در  اهداکننده  جهانی  روز  میزبان 

 تخصصی
فصلنامه
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1
first season

اخبار مديران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

انتقال خون باید از بودجه 
عمومی کشور مستقل شود

دکتر سید حسن هاشمی ضمن تاکید بر لزوم استقالل 
انتقال خــون از بودجه عمومی کشــور گفت: عدم 
وابستگی انتقال خون به بودجه عمومی کشور ضرورتی است 
که باید انجام شــود. محصوالت شما باید فروش برود و بیمه 
ها خریدار آن باشــند.وی خون را مایع حیات خواند و افزود: 
فوریت تامین این مایع حیاتبخش برای همه خانواده ها ملموس 
اســت و حکومت و دولت باید بــه این بخش همانطور که به 

موضوع مایحتاج روزانه مردم اهمیت می دهد،توجه ویژه داشته 
باشــد.وی بر عدم درخواســت وجه از مردم تاکید کرد و گفت: 
در عین حال چشــم انتقال خون نباید به دست دولت باشد.وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی فروش محصول و خلق 
منابــع را با بهره گیری از فنــاوری های نوین و تبدیل منابع به 
احسن با کمک محصوالت پالسمایی دو راهکار مهم و جدی 

در برون رفت سازمان انتقال خون از مشکالت فعلی دانست.

رو: دا و  غذا  سازمان  رئیس 

ما هیچ گونه واردات
 خون نداریم

دکتر رســول دیناروند، رئیس ســازمان غذا و  
دارو در خصــوص واردات خون از فرانســه 
گفت: ما هیچ گونــه واردات خون نداریم اما واردات 
فرآورده های پالســمایی داریم. وی افزود: بخشــی از 
فرآورده های پالســمایی از پالســمای ایرانی تولید می 

شــود و بخش دیگر عمدتا از کشــورهای اروپایی به 
جز فرانسه اســت.وی افزود: از شرکتی که قبال سابقه 
آلودگی پالسمای خونی داشــته به هیچ عنوان اجازه 
واردات داده نشــده و داده نخواهد شــد و به طور 

کامل چنیــن وارداتی را تکذیب میکنم.
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ن  ا یر ا خون  نتقال  ا زمان  ســا ئیس  ر

بودجه استقالل 
 در  انتقال خون

دکتر پورفتح اهلل با تاکید بر مســتقل شــدن 
بودجه هزینه ای انتقــال خون  گفت: زمینه 
های بســیار خوبی برای اســتقالل مالــی و اعتباری 
ســازمان انتقال خون وجود دارد مثال نسبت مصرف 
گلبول قرمز به پالســما 5 به 1 است که اگر مصرف 
مدیریت شود  پالسمای مازاد را می توانیم در چرخه 
اقتصــادی وارد کنیم و  با قرار دادهای مشــارکتی با 

پاالیشــگاه های خون در خارج از کشــور تبدیل به 
داروهای  پالســمایی کنیم.  مدیر عامل انتقال خون 
ایران اضافه کرد: هم اکنون 150 هزار لیتر پالســمای 
مــازاد  در ایــن چرخه تبدیل به دارو می شــود که 
ارزش آن 45 میلیارد تومان اســت که صرف ارزان 
ســازی قیمت دارو در کشور می شود یعنی دو سوم 

اعتبــار دریافتی خود را از این طریق بر می گردانیم.

تهران: اســتان  انتقال خون  مدیر کل 

راه اندازی بخش پالسما فرزیس 
در انتقال خون تهران 

رئیس سازمان انتقال خون تهران از راه اندازی بخش تهیه 
پالسما فرزیس در انتقال خون تهران در آینده نزدیک خبر 
داد.دکتر فاطمه نادعلی رئیس سازمان انتقال خون تهران با اشاره به 
اینکه پالســما فرزیس نیاز بسیاری از بیماران است اظهار داشت: 
در بخش پالکت فرزیس، چند ســالی است که فعالیت خود را 
آغاز کرده ایم اما هزینه تهیه ســت های آن بسیار زیاد است. این 
مساله نیازمند تخصیص بودجه مناســب است.واقعیت آن است 

که ما نمیتوانیم مسئولیت تهیه ســت ها را به بیمار واگذار کنیم.
چراکه وقتی این ست ها توسط خود بیمار تهیه شود ما ضمانتی 
برای کیفیت فرآورده نداریم؛ چرا که نمی دانیم کیســه ها در چه 
درجه حرارتی نگهداری می شــود و آیا نشــتی دارند یا خیر؟ 
 لذا این مســاله برای مــا نگرانی ایجاد می کنــد؛ این واقعیت 
 لزوم تهیه ست ها توسط خود ســازمان انتقال خون را مضاعف
 می کند؛ این مساله هم نیازمند تخصیص بودجه مناسب است.

اخبار مديران
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علمی اخبار 

اگر  باورند که  اين  بــر  محققان 
اســتفاده  تومورها بدون  در 
از شــیمی درمانی، جريــان  
واقع  در  يابــد،  خــون بهبود 
افزايش  تومور  سرعت رشــد 
اگر همراه شــیمی  اما  می يابد. 
يا ســاير روش های  درمانــی 
ضــد ســرطان ماننــد: 

ايمونوتراپی،  يــا  راديوتراپــی 
يابد،  افزايش  جريان  خــون 
شــانس کند  شــدن سرعت 
بهتر می شــود. تومور  رشــد 

سرطان  درمان  اثربخشی  افزایش 
فشارخون داروهای کنترل  با 

ایرلندی  نتایج تحقیق جدید پژوهشگران 
حاکی از  آن اســت که یــک دارو کنترل 
فشــارخون باال  می تواند با بهبود رساندن داروهای 
شــیمی درمانی و اکســیژن در تومور، سبب تقویت 
درمان ســرطان می شود. پژوهشــگران به  شرح این 
مطلب پرداخته اند که چگونــه داروی »لوزارتان« که 
مهار کننده ی آنژیوتانسین است، در موش های مبتال به 
سرطان پستان و لوزالمعده سبب افزایش جریان خون 
و بهبود پیامدهای داروی شیمی درمانی می شود. بیش 
 از یک  دهه اســت که از مهار کننده های آنژیوتانسین 
بعنوان داروهای مطمئن فشارخون استفاده می شود و 
می توان هدف این داروها را به  سمت درمان سرطان 

جهت دار کرد.
یک دســته دارو موسوم به داروهای آنتی آنژیوژنز، از 
 پیــش برای بهبود جریان  خــون در تومور و تقویت 
درمان ســرطان به  کار گرفته  شــده بود. این دسته از 
داروهــا از طریق ترمیم ســاختار غیرطبیعی عروق 
 خونی تومور تأثیر می کنند، حال  آنکه مهار کننده های 
آنژیوتانسین، عروق  خونی کالپس شده را باز می کنند. 
به گفته ی محققان ایــن داروها نیروهای فیزیکی را 
آزاد می کننــد. این نیروهای فیزیکی بر عروق  خونی 
تومور فشــار می آورند و یک ماتریکس شبیه ژل که 

اطراف شان قرار دارد، با رشد تومور انبساط می یابد.
در این بررسی، پژوهشگران روی ساختار و بیولوژی 
تومورهایی تمرکز کردند که می توانستند مانع درمان 
شوند. در بخش پیشین کار، پژوهشگران کشف کرده 
بودند که با توقف ساخت کالژن که سازنده ی اصلی 
ماتریکس خارج ســلولی است، »لوزارتان« به توزیع 
نانو داروها در تومور کمک می کند. در این بررســی 
جدید، پژوهشگران می خواستند دریابند آیا »لوزارتان« 
و سایر مهارکننده های آنژیوتانسین در تومورها سبب 
از بین  رفتن فشــار روی عروق خونی کالپس شده 
می شــوند. محققان می گویند: عروق خونی بعضی 

یاخته های تومور موسوم به فیبروبالست های همراه 
سرطان )CAF( شروع به تکثیر کرده و کالژن اضافی و 
 )hyaluronan (ماده  ای شبیه ژل، موسوم به هیالورونان
تولید می کننــد و تحت فشــار وارده دچار کالپس 

می شوند.
با استفاده از موش  آزمایشگاهی، این گروه نشان  داد 
که هــم کالژن و هم هیالورونان در فشــردن عروق 
 خونی درون تومور نقش دارنــد، ولی »لوزارتان« با 
کاهش فیبروبالســت های همراه سرطان، موجبات 
وقفه ی تولید همه را فراهم مــی آورد. »لوزارتان« از 
دسته داروهای موسوم به بلوکر گیرنده ی آنژیوتانسین 
است و نسبت  به گروه دیگر موسوم به مهارکننده های 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین به  طریقی متفاوت تأثیر می کند. 
بلوکرهای گیرنده ی آنژیوتانسین در کاهش فشار درون 
تومور مؤثرترند. وقتی از »لوزارتان« برای درمان موش 
مبتال به سرطان پستان و لوزالمعده استفاده شد، تأثیری 
بر رشد تومور پدید نیامد، ولی وقتی لوزارتان با داروهای 
اســتاندارد شیمی  درمانی همراه شد، سبب تأخیر رشد 

تومور شده و موش ها طوالنی تر زنده ماندند.
محققان بر ایــن باورند که اگــر در تومورها بدون 
استفاده از شیمی درمانی، جریان  خون بهبود یابد، در 
واقع سرعت رشد تومور افزایش می یابد. اما اگر همراه 
شیمی درمانی یا سایر روش های ضد سرطان مانند: 
رادیوتراپی یا ایمونوتراپی، جریان  خون افزایش یابد، 
شانس کند  شــدن سرعت رشد تومور بهتر می شود. 
درنتیجه ی این بررســی مرکز ســرطان MGH برای 
مشــخص کردن تأثیر بهبود نتایج درمان در سرطان 
لوزالمعده بــا »لوزارتان« اقدام به انجــام کارآزمایی 
بالینی کرده  است. بر اساس این گزارش، پژوهشگران 
 ACE ایرلندی دریافته اند که استفاده از مهار کننده های
ســبب آهسته شــدن کاهش زوال عقل نیز می شود. 
 Nature نتیجه ایــن پژوهش در نشــریه ی آنالیــن

Communications آمده است.
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TIMEسالی که گذشت
TOP

1
دستاوردهای پزشکی از نگاه

زمینه هاي  در  سال  مهم  دســتاورد   10 معرفي  به  ساله خود  هر  رویه  تایم طبق  نشریه 
است داشته  ا  ر میان سهم خود  این  در  نیز  پزشــکي  علوم  که  پرداخته  مختلف 

راهي به سوي 
پایان ایدز

تغییرات جدید 
در درمان 
کلسترول
 باالي خون

شاید واقعي به نظر نرسد، اما دکتر هانا گاي، 
متخصص اطفال در دانشگاه مي سي سي پي، 
دوباره آزمایش ها را چک کرد، اما داستان همان 
بود. یک کودک متولد شــده از مادر آلوده به 
HIV، پس از دو سال، به نظر مي رسد که عاري 

از ویروس باشــد. یعني این کودک به طور 
عملکردي شفا یافته است. این کودک که 
عالیم عفونت را پس از به دنیا آمدن نشان 
داد، با کمک ترکیب ســه تایي از داروهاي 
ضد HIV که پزشــکان به طور طبیعي براي 
درمان کودکان بزرگ تر و بزرگساالن استفاده 
مي کنند، توانست بار ویروسي خود را کاهش 
دهد. به طور کلي، پزشکان براي کاهش احتمال 
انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد، هر دو را 
با یک داروي ضدویروسي درمان مي کنند تا از 
انتقال ویروس به نوزاد جلوگیري شود. اما در 
این مورد، چون خود مادر از عفونت خود مطلع 
نبود، این روش مورد استفاده قرار نگرفته بود. 
بنابراین دکتر گاي و همکارانش خواستند با 
دادن یک شانس به نوزاد، وي را با ترکیب 
سه دارو درمان کردند. این روش پاسخ داد 
و ویروس دیگر بازنگشت، حتي پس از آنکه 
کودک داروي خود را قطع کرد. محققان این 
دستاورد را جشن گرفتند، خصوصا با توجه 
به آخرین پژوهش ها که توانســته بودند به 
میزان 60 درصــد ماندن بیماران را در مرحله 
نهفته بیماري بیشتر کنند. هرچند این مخازن بالقوه 
مي توانند باعث انتشار عفونت هاي جدید شوند. 
اما مورد نوپاي مي سي سي پي این امید را زنده 
کرده که اگر درمان ضدویروس زودهنگام شروع 
شود، شــانس توقف بیماري هم وجود دارد.

وقتــي صحبت از کلســترول به میان 
سال هاســت  براي  پزشــکان  مي آید، 
که به شــما مي گویند »عدد کلسترول 
خود را بدانید.« این بدان معناست که 
دستورالعمل هاي جدید درمان کلسترول 
که بوسیله انجمن قلب آمریکا و کالج قلب 
آمریکا منتشر مي شوند ممکن است تغییر 
کنند و حد نرمال کلسترول هم جابجا شود. 
جدیدترین آنها روي عوامل زیادي تاکید 
مي کند که عالوه بر سطح کلسترول باال، با 
بیماري قلبي مشترک هستند و بهتر آن است 
که همه آنها درمان شوند. اگر شما سابقه اي 
از مشکالت قلبي ندارید، بدان معناست که 
یک حسابگر جدید با در نظر گرفتن عواملي 
مانند سن، جنس، سیگاري بودن، دیابت، 
فشــار خون و سطح کلسترول، به شما و 
پزشکتان کمک مي کند تا تصمیم بگیرید 
که از مصرف استاتین ها منفعتي نصیبتان 
خواهد شــد یا خیر. در واقع با در نظر 
گرفتن این عوامل، تعریف کلســترول 
»نرمــال« هــم متفاوت خواهــد بود.
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سالی که گذشت

صد و چهارمین جایزه نوبل پزشکی به جیمز روتمان، رندی شکمان و توماس 
زود هوف، برای کشف دســتگاه تنظیم کننده ی ترافیک وزیکول یا ریزکیسه 
که سیســتم اصلی حمل ونقل در سلولهای انسان اســت، اهدا شد. هر سلول، 
کارخانه ای اســت که مولکول تولید و صادر می کند. برای مثال انسولین ساخته 
شده و در خون آزاد می شود و سیگنال های شیمیایی موسوم به انتقال دهنده های 
عصبی از سلولهای عصبی به ســلولهای دیگر ارسال می شوند. این مولکول ها 
در اطراف سلول ها در بســته های کوچکی موسوم به وزیکول منتقل می شوند.

کمیته نوبل مســتقر در انستیتو کارولینسکای سوئد ،جیمز راتمن، استاد 63 
ساله و رییس دپارتمان بیولوژی سلولی دانشگاه ییل در  ایاالت متحده؛ 

رندی ِشکَمن، استاد 65 ساله دپارتمان بیولوژی سلولی و مولکولی 
دانشــگاه کالیفرنیا، برکلی و توماس زودُهوف، اســتاد   48 ساله 
فیزیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه استنفورد را به خاطر پرده 
برداشتن از راز نظم دقیق حاکم بر شبکه حمل ونقل مواد  شیمیایی 
درون سلول ها شایسته دریافت جایزه نوبل امسال دانست. آن چه 
برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی- فیزیولوژی کشف کرده اند، 
قوانین و دستورالعمل های  مولکولی است که باعث می شود این 
محموله ها دقیقا ســرِ موقع به محل درست خود منتقل شوند.  

رندی ِشــکَمن ) Randy Schekman (      مجموعه ژن های مورد نیاز 
 James (   برای جابجایی وزیکول را کشــف کرد. جیمــز راتمن

Rothman ( عملکرد پروتئین هایی را آشــکار کرد که به وزیکول ها 

اجازه می دهد به هدف متصل شــده و محموله  خود را تحویل دهند. 
توماس زودُهوف )   Thomas Südhof ( نیز نشــان داد چگونه سیگنال ها به 

وزیکول ها دســتور می دهند تا  محموله های خود را به دقیق ترین شکل ممکن 
تحویل دهند.کشف مشترک این سه دانشــمند، به نمایش سیستم کنترل کامأل 
دقیق برای حمل ونقل و تحویل محموله های سلولی کمک فراوانی کرده است.
کمتر اختاللی در این شــبکه منظم باعث بــروز عوارض جدی و بیماری هایی 
 مانند اختالالت دستگاه ایمنی، دیابت یا بیماری های عصبی می شود. وقتی بدانیم 
شبکه حمل ونقل مولکول ها در بدن چطور  کار می کند، می توانیم درمان مناسب 
را برای جلوگیری از بروز اختالالت پیدا کنیم و شاید در آینده نه چندان دور، 
بتوانیــم با  رفع اختالل، بیماری هایی مانند دیابت را برای همیشــه درمان کنیم.

مروری بر نوبل پزشکی 2013
meDical NoBel PRize 

2013
يزه  و چهارمیــن جا صــد 
بــه جیمز  پزشــکی  نوبل 
و  رندی شــکمان  روتمان، 
برای  زود هــوف،  توماس 
تنظیم  دســتگاه  کشــف 

وزيکول  ترافیک  کننــده ی 
اصلی  که سیستم  ريزکیســه  يا 
در ســلولهای  حمل ونقل 
اهدا شد. اســت،  نســان  ا
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اخبار



تولید سلول های
 استخوانی از سلول های

 بنیادی جنینی 
روش  ســاوث همپتون  دانشگاه  دانشمندان 
استخوانی  ســلول های  توليد  برای  جدیدی 
در  بزرگ  انقالبی  می تواند  که  کرده اند  کشف 
ترميم اســتخوان افراد دچار شکستگی و یا 
آنهایی که در اثر پوکی استخوان نياز به عمل 
جایگزینی مفصــل ران دارند، ایجاد کند. در 
انسان  بنيادی جنينی  این تحقيق، سلول های 
بر روی صفحه ای از جنس پالســتيک ِکشت 
شــدند و توانایی آنها بــرای تغيير ارزیابی 
استفاده  با  توانســتند  دانشمندان  این  شد. 
از الگوهــای نانوتوپوگرافيکی موجود بر روی 
سلول های  زیست پزشــکی،  پالستيک های 
استخوانی  ســلول های  به  را  جنينی  بنيادی 
هيچ گونه  بــدون  تغيير  ایــن  دهند.  تغيير 

انجام شد.  تقویت شيميایی 
پالســتيک پلی کربنات )ماده زیست پزشکی 
از  قابل کاشــت( که به صورت چند منظوره 
ساخت شيشــه های ضدگلوله تا ساخت سی 

راهی  می گيرد،  قرار  اســتفاده  مورد  ها  دی 
در دســترس و ارزان برای کشت سلول های 
برای  و همچنيــن فرصتی  بنيادی جنينــی 
این زمينه فراهم  تحقيقات پزشکی آینده در 

می کند.
سلول های  توليد  هنوز  محققان،  این  گفته  به 
و  احياکننده  بــرای پزشــکی  اســتخوانی 
تحقيقات پزشکی بيشتر، چالش مهمی است. 
با این حال ما متوجه شدیم که با تحت کنترل 
درآوردن فناوری های سطحی که اجازه توليد 
جنين  بنيادی  ســلول های  تبدیل  افزایش  و 
انسان به ســلول های استخوانی را می دهند، 
می توان به فرآیند مهندسی بافت کمک کرد.
ایــن محققان اظهــار کردنــد: تحقيق ما، 
راهی کامال جدید برای پزشــکی احياکننده 
از  استفاده  می کند.  پيشــنهاد  اســتخوانی 
طراحی های  می تواند  نانوتوپوگرافی  الگوهای 
ابزار جدید  و  ِکشــت ســلولی  برای  جدید 

طراحی را فراهم کنــد. همچنين این الگوها 
می توانند راهنمایی برای توســعه درمان های 
جدید ترميم استخوان و تحقيقات سلول های 
بنيادی انســانی باشد. آنها افزودند: پژوهش 
مشــارکتی گذشــته ما، برای کنترل رشد و 
)سلول های  مزانشــيمی  ســلول های  تمایز 
بنيادی در مغز اســتخوان بزرگساالن( روی 
نانومقيــاس راه های جالب جدیدی  الگوهای 
ارائه داد. به گفته محققان، این کشــف جدید 
نشــان می دهد منبع کامال متفاوت سلول های 
بنيادی بنام ســلول های بنيــادی جنينی نيز 
فضای  رفتار  این  و  داشته  مشابه  عکس العملی 
جدیــدی در این مقوله بــاز می کند. با تالش 
و تحقيق بيشــتر می توان اميــدوار بود که ما 
بتوانيم به سمت تنوع شرایط رشد گسترده تری 
بودیــم، حرکت کنيم.این  به دنبالش  آنچه  از 
را  تحقيقاتی خود  کار  نتایج  محققان، جزئيات 

در مجله ی Small منتشر کرده اند.

دانشــمندان دانشــگاه هاروارد با استفاده از ســلول های بنيادی 
انســان ســلول های اندوتليال عــروق توليد کردند کــه این امر 
منجر به کشــف جزئيات جدید در رابطه با عملکرد این ســلول ها 
خواهد بود. این محققان با اســتفاده از ســلول های بنيادی قلب و 
نخاع انســان موجب رشــد رگ های خونی به روشی جدید شدند. 
این ســلول ها با دریافت جریان قوی خون در ســلول های عروقی 
گارسيا  وارد رگ ها می شــوند. »کيلرمو  و جریان خونی ضعيفتری 
این  واکنش  کرد: کشــف  اظهار  تحقيــق  این  کاردینا«، محقــق 

ســلول ها به عالئم بيومکانيکی قابل توجــه بود.این تيم تحقيقاتی 
دریافتند ســه عملکرد حياتی در بدن ماننــد واکنش های التهابی، 
جلوگيری از خونریزی رگ ها و لخته شــدن خون توسط اندوتليوم 
در بدن انجام می شــود. این نتایج موجــب افزایش ایمنی بيماران 
نيازمند بــه دیاليز کليه یــا درمان نقص ریه بــا کاهش یا حذف 
نياز به هپارین ضد انعقاد می شــود. عــوارض جانبی هپارین رقيق 
شدن خون اســت و موجب از دست دادن خون و خونریزی داخلی 
می شــود. نتایج این تحقيق در نشریه Steam Cell منتشر شده  است.

موفقیت محققان در رشد رگ های خونی با سلول های بنیادی

 تخصصی
فصلنامه
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اخبار مدیران

انتقال خون باید از بودجه 
عمومی کشور مستقل شود

دکتر سید حسن هاشمی ضمن تاکید بر لزوم استقالل 
انتقال خــون از بودجه عمومی کشــور گفت: عدم 
وابستگی انتقال خون به بودجه عمومی کشور ضرورتی است 
که باید انجام شــود. محصوالت شما باید فروش برود و بیمه 
ها خریدار آن باشــند.وی خون را مایع حیات خواند و افزود: 
فوریت تامین این مایع حیاتبخش برای همه خانواده ها ملموس 
اســت و حکومت و دولت باید بــه این بخش همانطور که به 

موضوع مایحتاج روزانه مردم اهمیت می دهد،توجه ویژه داشته 
باشــد.وی بر عدم درخواســت وجه از مردم تاکید کرد و گفت: 
در عین حال چشــم انتقال خون نباید به دست دولت باشد.وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی فروش محصول و خلق 
منابــع را با بهره گیری از فنــاوری های نوین و تبدیل منابع به 
احسن با کمک محصوالت پالسمایی دو راهکار مهم و جدی 

در برون رفت سازمان انتقال خون از مشکالت فعلی دانست.

رو: دا و  غذا  سازمان  رئیس 

ما هیچ گونه واردات
 خون نداریم

دکتر رســول دیناروند، رئیس ســازمان غذا و  
دارو در خصــوص واردات خون از فرانســه 
گفت: ما هیچ گونــه واردات خون نداریم اما واردات 
فرآورده های پالســمایی داریم. وی افزود: بخشــی از 
فرآورده های پالســمایی از پالســمای ایرانی تولید می 

شــود و بخش دیگر عمدتا از کشــورهای اروپایی به 
جز فرانسه اســت.وی افزود: از شرکتی که قبال سابقه 
آلودگی پالسمای خونی داشــته به هیچ عنوان اجازه 
واردات داده نشــده و داده نخواهد شــد و به طور 

کامل چنیــن وارداتی را تکذیب میکنم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

فصلنامه تخصصی
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ن  ا یر ا خون  نتقال  ا زمان  سا ئیس  ر

بودجه استقالل 
 در  انتقال خون

دکتر پورفتح اهلل با تاکید بر مســتقل شــدن 
بودجه هزینه ای انتقــال خون  گفت: زمینه 
های بســیار خوبی برای اســتقالل مالــی و اعتباری 
ســازمان انتقال خون وجود دارد مثال نسبت مصرف 
گلبول قرمز به پالســما 5 به 1 است که اگر مصرف 
مدیریت شود  پالسمای مازاد را می توانیم در چرخه 
اقتصــادی وارد کنیم و  با قرار دادهای مشــارکتی با 

پاالیشــگاه های خون در خارج از کشــور تبدیل به 
داروهای  پالســمایی کنیم.  مدیر عامل انتقال خون 
ایران اضافه کرد: هم اکنون 150 هزار لیتر پالســمای 
مــازاد  در ایــن چرخه تبدیل به دارو می شــود که 
ارزش آن 45 میلیارد تومان اســت که صرف ارزان 
ســازی قیمت دارو در کشور می شود یعنی دو سوم 

اعتبــار دریافتی خود را از این طریق بر می گردانیم.

تهران: استان  انتقال خون  مدیر کل 

راه اندازی بخش پالسما فرزیس 
در انتقال خون تهران 

رئیس سازمان انتقال خون تهران از راه اندازی بخش تهیه 
پالسما فرزیس در انتقال خون تهران در آینده نزدیک خبر 
داد.دکتر فاطمه نادعلی رئیس سازمان انتقال خون تهران با اشاره به 
اینکه پالســما فرزیس نیاز بسیاری از بیماران است اظهار داشت: 
در بخش پالکت فرزیس، چند ســالی است که فعالیت خود را 
آغاز کرده ایم اما هزینه تهیه ســت های آن بسیار زیاد است. این 
مساله نیازمند تخصیص بودجه مناســب است.واقعیت آن است 

که ما نمیتوانیم مسئولیت تهیه ســت ها را به بیمار واگذار کنیم.
چراکه وقتی این ست ها توسط خود بیمار تهیه شود ما ضمانتی 
برای کیفیت فرآورده نداریم؛ چرا که نمی دانیم کیســه ها در چه 
درجه حرارتی نگهداری می شــود و آیا نشــتی دارند یا خیر؟ 
 لذا این مســاله برای مــا نگرانی ایجاد می کنــد؛ این واقعیت 
 لزوم تهیه ست ها توسط خود ســازمان انتقال خون را مضاعف
 می کند؛ این مساله هم نیازمند تخصیص بودجه مناسب است.

اخبار مدیران

 تخصصی
فصلنامه
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علمی اخبار 

اگر  باورند که  این  بــر  محققان 
اســتفاده  تومورها بدون  در 
از شــیمی درمانی، جریــان  
واقع  در  یابــد،  خــون بهبود 
افزایش  تومور  سرعت رشــد 
اگر همراه شــیمی  اما  می یابد. 
یا ســایر روش های  درمانــی 
ضــد ســرطان ماننــد: 

ایمونوتراپی،  یــا  رادیوتراپــی 
یابد،  افزایش  جریان  خــون 
شــانس کند  شــدن سرعت 
تومور بهتر می شــود. رشــد 

سرطان  درمان  اثربخشی  افزایش 
فشارخون داروهای کنترل  با 

ایرلندی  نتایج تحقیق جدید پژوهشگران 
حاکی از  آن اســت که یــک دارو کنترل 
فشــارخون باال  می تواند با بهبود رساندن داروهای 
شــیمی درمانی و اکســیژن در تومور، سبب تقویت 
درمان ســرطان می شود. پژوهشــگران به  شرح این 
مطلب پرداخته اند که چگونــه داروی »لوزارتان« که 
مهار کننده ی آنژیوتانسین است، در موش های مبتال به 
سرطان پستان و لوزالمعده سبب افزایش جریان خون 
و بهبود پیامدهای داروی شیمی درمانی می شود. بیش 
 از یک  دهه اســت که از مهار کننده های آنژیوتانسین 
بعنوان داروهای مطمئن فشارخون استفاده می شود و 
می توان هدف این داروها را به  سمت درمان سرطان 

جهت دار کرد.
یک دســته دارو موسوم به داروهای آنتی آنژیوژنز، از 
 پیــش برای بهبود جریان  خــون در تومور و تقویت 
درمان ســرطان به  کار گرفته  شــده بود. این دسته از 
داروهــا از طریق ترمیم ســاختار غیرطبیعی عروق 
 خونی تومور تأثیر می کنند، حال  آنکه مهار کننده های 
آنژیوتانسین، عروق  خونی کالپس شده را باز می کنند. 
به گفته ی محققان ایــن داروها نیروهای فیزیکی را 
آزاد می کننــد. این نیروهای فیزیکی بر عروق  خونی 
تومور فشــار می آورند و یک ماتریکس شبیه ژل که 

اطراف شان قرار دارد، با رشد تومور انبساط می یابد.
در این بررسی، پژوهشگران روی ساختار و بیولوژی 
تومورهایی تمرکز کردند که می توانستند مانع درمان 
شوند. در بخش پیشین کار، پژوهشگران کشف کرده 
بودند که با توقف ساخت کالژن که سازنده ی اصلی 
ماتریکس خارج ســلولی است، »لوزارتان« به توزیع 
نانو داروها در تومور کمک می کند. در این بررســی 
جدید، پژوهشگران می خواستند دریابند آیا »لوزارتان« 
و سایر مهارکننده های آنژیوتانسین در تومورها سبب 
از بین  رفتن فشــار روی عروق خونی کالپس شده 
می شــوند. محققان می گویند: عروق خونی بعضی 

یاخته های تومور موسوم به فیبروبالست های همراه 
سرطان )CAF( شروع به تکثیر کرده و کالژن اضافی و 
 )hyaluronan (ماده  ای شبیه ژل، موسوم به هیالورونان
تولید می کننــد و تحت فشــار وارده دچار کالپس 

می شوند.
با استفاده از موش  آزمایشگاهی، این گروه نشان  داد 
که هــم کالژن و هم هیالورونان در فشــردن عروق 
 خونی درون تومور نقش دارنــد، ولی »لوزارتان« با 
کاهش فیبروبالســت های همراه سرطان، موجبات 
وقفه ی تولید همه را فراهم مــی آورد. »لوزارتان« از 
دسته داروهای موسوم به بلوکر گیرنده ی آنژیوتانسین 
است و نسبت  به گروه دیگر موسوم به مهارکننده های 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین به  طریقی متفاوت تأثیر می کند. 
بلوکرهای گیرنده ی آنژیوتانسین در کاهش فشار درون 
تومور مؤثرترند. وقتی از »لوزارتان« برای درمان موش 
مبتال به سرطان پستان و لوزالمعده استفاده شد، تأثیری 
بر رشد تومور پدید نیامد، ولی وقتی لوزارتان با داروهای 
اســتاندارد شیمی  درمانی همراه شد، سبب تأخیر رشد 

تومور شده و موش ها طوالنی تر زنده ماندند.
محققان بر ایــن باورند که اگــر در تومورها بدون 
استفاده از شیمی درمانی، جریان  خون بهبود یابد، در 
واقع سرعت رشد تومور افزایش می یابد. اما اگر همراه 
شیمی درمانی یا سایر روش های ضد سرطان مانند: 
رادیوتراپی یا ایمونوتراپی، جریان  خون افزایش یابد، 
شانس کند  شــدن سرعت رشد تومور بهتر می شود. 
درنتیجه ی این بررســی مرکز ســرطان MGH برای 
مشــخص کردن تأثیر بهبود نتایج درمان در سرطان 
لوزالمعده بــا »لوزارتان« اقدام به انجــام کارآزمایی 
بالینی کرده  است. بر اساس این گزارش، پژوهشگران 
 ACE ایرلندی دریافته اند که استفاده از مهار کننده های
ســبب آهسته شــدن کاهش زوال عقل نیز می شود. 
 Nature نتیجه ایــن پژوهش در نشــریه ی آنالیــن

Communications آمده است.
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leUKeMIa
دریچه ای تازه در درمان 

سرطان خون
محققان دانشگاه ویرجینیا نوع خاصی از 
ســلول ایمنی را در مغز استخوان موش 

کشف کرده اند که مسئول نوع تهاجمی سرطان 
خون است. سرطان متهاجم خون، بسیار مقاوم 
و اصطالحا زیرک است، چرا که اگر سلول های 

لوسمی )سرطان خون( در محیط آزمایشگاه کشت 
داده شوند، در کمترین شرایط مورد نیاز نیز می توانند 

به بقای خود ادامه دهند. به تعبیر محققان، از آنجا که این 
سلول ها از حیث سیستم رشد و بقا بسیار متهاجم هستند، 
خود را »جاودانه« نیز کرده انــد.در این پژوهش، محققان 
بینش جدید و مهمی را در مورد لوسمی سلول B به دست 
آوردند. علت بروز این لوســمی هنوز به درستی شناخته 
نشده است. طی بروز این لوسمی، نوعی مولکول سیگنال  
رســان سلولی که دچار جهش شده است، توسعه لوسمی 
را هــدف قرار می دهد. فقدان ایــن مولکول به نوعی بن 
بستی را در روند تولید سلول های B که نوعی سلول سفید 
خونی است، به وجود می آورد؛ این سلول های جهش یافته 

در نهایت به سلول های سرطانی تبدیل می شوند.

پژوهشــگران طی 
شدند  متوجه  تحقیق  این 

»رنین« کــه پیش از ایــن در کلیه یافت 
می شــد در مغز اســتخوان نیز وجــود دارد. 

این ســلول ها در تنظیم فشــار خــون و تعادل 
جریــان خون در بدن نقش دارند. در واقع این پژوهش، 
چنین نشــان می دهد که بروز ســرطان خون در نوع 
خاصی از ســلول های سفید خون به نام نوعی لنفوسیت 
B که مسؤول بیان »رنین« است، ریشه دارد. به گفته این 
محققان، نتایج به دست آمده نوید بخش ابداع روش های 
درمانی جدید و موثرتر اســت. یافته هــای این پژوهش 
در مجله Nature Communications منتشــر شــده اســت. 

سیستم ایمنی و رویکرد جدید برای نابود 
کردن سلول های سرطانی

مطالعات صورت گرفته توسط محققان آمریکایی 
نشــان می دهد، رویکرد جدید برای نابود کردن 
سلول های سرطانی با استفاده از سیستم ایمنی بدن خود بیمار، 
از عملکرد 88 درصدی در توقف ســرطان خون برخوردار 
است.  تعبیر داروی زنده )living drug( در روش ایمنی درمانی 
سرطان شامل استفاده از سیستم ایمنی بدن خود بیمار برای از 
بین بردن سلول های سرطانی است. در بین انواع سرطان های قابل 
 )ALL( درمان، سرطان خون موسوم به لوسمی حاد لنفوبالستیک
از مقاومت باالیی به شیمی درمانی برخوردار بوده و باعث عود 

کردن بیماری می شود.
در مطالعــه ای که بر روی 16 بیمار بالــغ مبتال به ALL انجام 
شد، محققان از روش ایمنی درمانی سرطان، برای نابود کردن 
سلول های سرطانی استفاده کردند؛ میانگین سنی بیماران 50 سال، 
در مرحله عود بیماری و بدون اثربخشی شیمی درمانی گزارش 
شده است.فرآیند درمانی بازآموزی سلول های T شامل برداشتن 
برخی از ســلول های T  بیمار و تغییر آنها با یک ژن به منظور 
توانمندسازی برای شناسایی پروتئینی موسوم به CD19 بر روی 
سلول های سرطانی و حمله به این سلول ها است. با آموزش 
مجدد سلول های  Tدر محیط آزمایشگاه با روش ژن درمانی، این 

سلول ها قادر به شناسایی و از بین بردن سلول های تومور 
سرطانی می شوند.

از مجموع 16 بیمار، 14 نفر با استفاده از سلول 
های T که از نظر ژنتیکی دستکاری شده 
بودند، بطور کامل بهبود پیدا کردند. به گفته 
»راینر برنتجنز« نویسنده ارشد این مطالعه 
و مدیر بخش درمان ســلولی در مرکز 
سرطان اسلون کترینگ نیویورک، یک 
بیمار پس از گذشت دو سال از درمان، 
در سالمت کامل به سر می برد که در حال 

حاضر طوالنی ترین نرخ بهبود محسوب 
می شــود؛ بدون این درمان تنها 30 درصد 

بیماران در مرحله عود بیماری شانس نجات 
با روش شیمی درمانی را دارند. با این حال هزینه 

سنگین 100 هزار دالری باعث محروم شدن تعداد زیادی 
از بیماران از این روش درمانی می شود. روش ایمنی درمانی 
سرطان )cancer immunotherapy( از سوی مجله معتبر ساینس 
بعنوان دستاورد علمی سال 2013 نامگذاری شد. نتایج این مطالعه 

در مجله Scinece Translational Medicine منتشر شده است.

مطالعــات صــورت گرفته 
توســط محققان آمریکایی 

نشــان می دهــد، رویکــرد 
جدیــد بــرای نابــود کردن 
ســلول های ســرطانی بــا 
اســتفاده از سیستم ایمنی بدن 
خــود بیمــار، از عملکرد 88 
درصدی در توقف ســرطان 
خــون برخــوردار اســت. 
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علمی اخبار 

فناوری ذخیره سازی خون انسان
دانشمندان از جریان خون ماهی کاد )ماهی 
روغن( بــرای ارائه فناوری ذخیره ســازی 
خون انســان الهام گرفتند. در جریان خون بدن ماهی 
خونســردی به نام کاد که در آب هــای قطبی و بدون 
منجمدشــدن زندگــی می کند، پروتئینــی وجود دارد 
که به عنــوان نوعی ضدیخ عمل می کند. دانشــمندان 
انگلیســی با تقلید از چگونگی عملکرد این پروتئین، 
فرآینــدی ایجاد کرده اند که توســط آن می توان خون 
انسان را برای ذخیره سازی منجمد کرد و سپس آن را 

به سرعت برای تزریق در دسترس قرار داد.
گرچه در حال حاضر امکان ذخیره سازی خون وجود 
دارد؛ شیوه کنونی پیش از رخ دادن انجماد، به افزودن 
نوعــی حالل آلی نیاز دارد. این حــالل همچنین باید 

بعدها طی فرآیندی چند روزه از خون حذف شــود؛ 
اما در شــرایط اضطراری زمان کافــی برای انجام این 

عمل وجود ندارد.
بــه عنوان جایگزین برای چنیــن حالل هایی، محققان 
دانشــگاه وارویک در شــیوه ی جدیدشــان از الکل 
پلی وینیل اســتفاده کرده اند؛ این پلیمر مصنوعی مانند 
ضدیخ ماهی کاد عمل می کند و از چسب چوب مشتق 
شــده است. همچنین می توان به سرعت این ماده را از 
خون حذف کرد. دانشــمندان انگلیسی اکنون در حال 
تجاری ســازی روش جدیدشان هستند، که می توان از 
آن برای درمان های سلول محور و پروژه های تحقیقاتی 
نیز بهره برد. جزئیات این دســتاورد علمی در مجله ی  

Nature     Communication    منتشر شد.

شناور  سرطانی  سلول های  زودهنگام  شناسایی 
در خون با تراشه ای جدید 

محققــان آمریکایی موفق به ســاخت 
تراشــه ای شدند که با اســتفاده از آن 
می توان سلول های ســرطانی شناور در گردش 
خون را شناسایی کرد. تراشه  ساخت پژوهشگران 
دانشگاه میشیگان می تواند از طریق جریان خون، 
سلول های تومور شناور در گردش خون را به دام 
اندازد. برای ســاخت این تراشه از اکسید گرافن 
استفاده شده  اســت. این ابزار در آینده می تواند 
در کلینیک ها برای شناســایی زودهنگام بیماری 
سرطان مورد اســتفاده قرار گیرد، به طوری که 
بدون نیاز به جراحی می توان وجود ســرطان را 
در بدن شناســایی کرد. ماکس ویچا از محققان 
این پروژه می گوید: اگــر این فناوری به مرحله 
ی ظهور برســد، آنگاه ما به پیشرفتی بزرگ در 
بخش شناســایی و درمان سرطان دست خواهیم 
یافت. نتایج این پژوهــش در قالب مقاله ای در 
نشریه Nature Nanotechnology به چاپ 

رسیده است.
این محققان می گویند سلول های تومور در حال 
گــردش در خون نقش مهمی را در شناســایی 
زودهنگام بیماری ســرطان ایفــا می کنند. این 
ســلول ها را می توان از سیســتم گردش خون 
جدا کرد و اثر داروهــای مختلف را روی آنها 

تســت کرد، با این کار به سرعت می توان تاثیر 
روش های درمانی روی بیماری را مورد ارزیابی 
قــرار داد. همچنین از ایــن روش می توان برای 
درک مکانیســم توسعه ســلول های سرطانی و 

گسترش آن در بدن استفاده کرد.
در حال حاضر بدســت آوردن این سلول های 
جدا  زیرا  اســت،  غیرممکن  تقریبا  ســرطانی 
کردن آنها از ســلول های خون کار دشــواری 
است. بعد از یافتن سلول های سرطانی، مطالعه 
روی آنها نیز دشوار است، زیرا به یک سیستم 
برای ساخت  است.  نیاز  دقیق  بســیار  آنالیزی 
ابزاری جهت رشد سلول های سرطانی، محققان 
از ســاختارهای گلبرگی شــکل، از جنس طال 
اســتفاده کردند که روی آن با اکســید گرافن 
پوشــانده شــده بود. سلول های ســرطانی به 
راحتی روی این بازوهای گلبرگی شــکل طال 
به دام افتاده و رشــد می کنند. برای تست این 
تا پنج سلول سرطانی را  تراشه، محققان ســه 
داخــل یک میلی لیتر، حاوی 5 تــا 10 میلیارد 
ســلول خونی وارد کردند. نتایج نشان داد که 
این تراشــه موفق شــد که تمام این سلول های 
سرطانی را به دام اندازد. در 10 بار تست، شانس 

موفقیت این دستگاه 73 درصد بود.
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مدیریت مصرف خون 
در حوادث

موسیقی ، توانایی تحمل درمان سرطان
 را افزایش می دهد 

پژوهشگران آمریکایی طی بررسی های خود متوجه  
شدند که موسیقی درمانی می تواند به نوجوانان و 
جوانان مبتال به سرطان کمک کند تا دوره ی درمان خود را 
راحت تر تحمل کرده و انعطاف پذیری خود را سریع تر بدست 
آورند. این مطالعه  ی جدید که در دانشگاه ایندیانا انجام 
شد، بررســی هایی را برای گروهی از بیماران 11 تا 24 
ساله با استفاده از یک برنامه ی موسیقی به مدت سه هفته 
انجام داد. طبق این گزارش که در نشریه ی Cancer به 
چاپ رسید، همه ی بیماران شرکت کننده در این مطالعه، 
در مراحل درمان پیوند ساقه ی سلول با خطر باال بودند.

گروهی از ایــن بیماران در برنامه ی موســیقی درمانی 
که شــامل نوشتن اشــعار غنائی، ثبت اصوات و تولید 
برنامه های تلویزیونی بود شــرکت داشــتند. نتایج این 
بررســی نشــان داد این بیماران به طور چشــمگیری 
توانایی تحمل درمان بیماری خود را نســبت به افرادی 
که در این مطالعه شــرکت نکرده بودند افزایش داده اند.

پژوهشگران همچنین متوجه شدند که این برنامه موجب بهبود 
رابطه ی بیماران با خانواده و دوستانشان نیز شده است. برخی 
از کارشناسان ادعا می کنند که موسیقی درمانی می تواند برای 

افراد مبتال به سرطان از طریق کاهش اضطراب و بهبود کیفیت 
زندگی آنها مفید باشد. این کارشناسان همچنین معتقدند که 
موسیقی  درمانی همچنین می تواند برخی از عالئم سرطان و 

تأثیرات جانبی درمان این عارضه را در بیماران کاهش دهد.

گلوله ای که بر پیکر قرباني مي نشیند، هدفش 
ُکشتن است و شــوخي بردار هم نیست. 

سال هاي سال اولین کاري که اطرافیان فرد تیر خورده 
برایش انجام مي دادند تالش غریزي براي بند آوردن 
خون زخم او بود. فرآیندي که هر لحظه اش معناي 

مرگ و زندگي داشت، و اینک یک شرکت محصولي 
ارائه کرده که »15 ثانیه اي« زخم گلوله را پانسمان مي کند. تا به 

امروز رایج ترین روش جلوگیري از خونریزي فرد پُر کردن زخم 
با »گاز اســتریل« بوده است. به این ترتیب که حفره ناشي از 
اصابت گلوله را که  گاه تا حدود 1۳ سانتي متر عمق دارد، پر 
مي کنند و بسته به میزان خونریزي، پانسمان را تعویض مي کنند. 
پیدا است که این روش »قرون ُوسطایي« چه نتایجي را در بر 
داشــته و امروز، در قرن بيست و یکم، خونریزي همچنان 
دلیل اول مرگ و میر ســربازان در میدان هاي نبرد است. 
شــرکت »رِومِد- ایکس« دســتگاهي را طراحي کرده که 
ادعا مي کند مي تواند ظرف 15 ثانیه زخم را پانسمان کرده 
و خونریزي را بند آورد. این دســتگاه »ایکس- اســتات« 
نامگذاري شــده و در واقع ســرنگ بزرگي است که در 
طراحي آن تغییراتي داده شــده است. درون لوله »ایکس- 
اســتات« تکه اســفنج هاي کوچکي به اندازه قرص هاي 
معمولي قرار دارد. به  ظاهر در طراحي این وســیله درماني 
از کیت اضطراري پنچرگیري الهام گرفته شده است. قطعات 
اسفنجي »ایکس-اســتات« ریز به شکل قرص هاي کوچک 
یک سانتي  متري در لوله سرنگ تعبیه شده و به محض تخلیه، 
در فضاي درون زخم منبسط مي شوند و راه خونریزي بیشتر را 
مي بندند. این قرص هاي اسفنجي کوچک به سطوح مرطوب 

مي چسبند و فشار کافي 
را بــراي توقــف خونریزي 
به سطح آســیب دیده وارد مي کنند. 
استفاده از »ایکس- استات« بسیار ساده است. 
کافي است یکي از اعضاي بهداري یا دیگر سربازان در 
اطراف شخص گلوله خورده نوک این وسیله را به درون زخم 
فرو کرده و با فشــار انتهاي آن محتویات اسفنجي را به درون 
زخم تزریق کنند. ایکس- اســتات هم اینک در نوبت دریافت 
تأیید اداره مواد غذایي و دارویي ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته 
است. شــرکت »رِومِد- ایکس« اعالم کرده که اختراع فوق را 
در ســه اندازه متفاوت طراحي و به صورت انبوه تولید خواهد 
کرد تا قابلیت اســتفاده را در زخم هاي مختلف داشــته باشد. 
هر کدام از این ســرنگ ها از جنس پلي کربنات سبک  وزن 
ساخته شده و بهایي حدود 100 دالر خواهد داشت. سایت 
»بیزنس اینسایدر« نیز در گزارشي درباره »ایکس- استات« به 
سابقه ســرمایه گذاري بنیاد متعلق به بیل گیتس و همسرش 
در این طرح اشــاره کرد. به نوشــته این سایت، بنیاد »بیل و 
ملیندا گیتس« در تابســتان سال گذشته با تأمین بودجه اولیه 
طرح شــرکت »رِومِد- ایکس« و دانشگاه بهداشت و علوم 
اورگن را در اجراي پروژه »ایکس-اســتات« یاري کرد. در 
همین حال، شــرکت »رِومِد- ایکــس« اعالم کرده که قصد 
دارد در آینده اســفنج مخصوص مورد استفاده در »ایکس- 
استات« را با نوعي ماده قابل جذب در بدن تعویض کند. بدین 
ترتیب با یک بار استفاده از این وسیله جلوي خونریزي گرفته 
خواهد شد و نیازي به تعویض پانسمان وجود نخواهد داشت. 

ایکس«  وِمــد-  »رِ شــرکت 
ا طراحــي  ر دســتگاهي 

مي کند  ادعــا  کــه  کــرده 
نیه  ثا  1۵ نــد ظــرف  مي توا

کــرده  پانســمان  ا  ر زخــم 
آورد.  بنــد  ا  ر و خونریــزي 
»ایکس-  دســتگاه  یــن  ا
نامگذاري شده  اســتات« 
بزرگي  واقــع ســرنگ  در  و 
آن  در طراحي  کــه  اســت 
است. داده شــده  تي  تغییرا
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TIMEسالی که گذشت
TOP

1
دستاوردهای پزشکی از نگاه

زمینه هاي  در  سال  مهم  دســتاورد   10 معرفي  به  ساله خود  هر  رویه  تایم طبق  نشریه 
است داشته  ا  ر میان سهم خود  این  در  نیز  پزشــکي  علوم  که  پرداخته  مختلف 

راهي به سوي 
پایان ایدز

تغییرات جدید 
در درمان 
کلسترول
 باالي خون

شاید واقعي به نظر نرسد، اما دکتر هانا گاي، 
متخصص اطفال در دانشگاه مي سي سي پي، 
دوباره آزمایش ها را چک کرد، اما داستان همان 
بود. یک کودک متولد شــده از مادر آلوده به 
HIV، پس از دو سال، به نظر مي رسد که عاري 

از ویروس باشــد. یعني این کودک به طور 
عملکردي شفا یافته است. این کودک که 
عالیم عفونت را پس از به دنیا آمدن نشان 
داد، با کمک ترکیب ســه تایي از داروهاي 
ضد HIV که پزشــکان به طور طبیعي براي 
درمان کودکان بزرگ تر و بزرگساالن استفاده 
مي کنند، توانست بار ویروسي خود را کاهش 
دهد. به طور کلي، پزشکان براي کاهش احتمال 
انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد، هر دو را 
با یک داروي ضدویروسي درمان مي کنند تا از 
انتقال ویروس به نوزاد جلوگیري شود. اما در 
این مورد، چون خود مادر از عفونت خود مطلع 
نبود، این روش مورد استفاده قرار نگرفته بود. 
بنابراین دکتر گاي و همکارانش خواستند با 
دادن یک شانس به نوزاد، وي را با ترکیب 
سه دارو درمان کردند. این روش پاسخ داد 
و ویروس دیگر بازنگشت، حتي پس از آنکه 
کودک داروي خود را قطع کرد. محققان این 
دستاورد را جشن گرفتند، خصوصا با توجه 
به آخرین پژوهش ها که توانســته بودند به 
میزان 60 درصــد ماندن بیماران را در مرحله 
نهفته بیماري بیشتر کنند. هرچند این مخازن بالقوه 
مي توانند باعث انتشار عفونت هاي جدید شوند. 
اما مورد نوپاي مي سي سي پي این امید را زنده 
کرده که اگر درمان ضدویروس زودهنگام شروع 
شود، شــانس توقف بیماري هم وجود دارد.

وقتــي صحبت از کلســترول به میان 
سال هاســت  براي  پزشــکان  مي آید، 
که به شــما مي گویند »عدد کلسترول 
خود را بدانید.« این بدان معناست که 
دستورالعمل هاي جدید درمان کلسترول 
که بوسیله انجمن قلب آمریکا و کالج قلب 
آمریکا منتشر مي شوند ممکن است تغییر 
کنند و حد نرمال کلسترول هم جابجا شود. 
جدیدترین آنها روي عوامل زیادي تاکید 
مي کند که عالوه بر سطح کلسترول باال، با 
بیماري قلبي مشترک هستند و بهتر آن است 
که همه آنها درمان شوند. اگر شما سابقه اي 
از مشکالت قلبي ندارید، بدان معناست که 
یک حسابگر جدید با در نظر گرفتن عواملي 
مانند سن، جنس، سیگاري بودن، دیابت، 
فشــار خون و سطح کلسترول، به شما و 
پزشکتان کمک مي کند تا تصمیم بگیرید 
که از مصرف استاتین ها منفعتي نصیبتان 
خواهد شــد یا خیر. در واقع با در نظر 
گرفتن این عوامل، تعریف کلســترول 
»نرمــال« هــم متفاوت خواهــد بود.
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سالی که گذشت اولین تست 
بارداري 
خانگي که سن 
حاملگي را هم 
نشان مي دهد

واکسن  یک دوز 
به جاي سه دوز 
 HPV علیه 
محافظت 
ایجاد کند

شیوه جدیدی 
برای پیوند مو

کلون کردن با 
سلول های 
پوست انسان، 
ما      مانند   دالي 
هستیم

زیادي  جهــش  بارداري  تســت هاي 
The Clearblue  .کرده اند

 Advanced Pregnancy Test  
بــا تخمین ســن بــارداري، اولین در 
نوع خود اســت کــه بوســیله اداره 
نظــارت بــر غــذا و داروي آمریکا 
تاییــد شــده و نــه تنها بــارداري را 
به شــما  بلکه  تشــخیص مي دهــد، 
اووالسیون  زمان  اســاس  بر  مي گوید 
چه مدتي از آن گذشــته اســت. این 
 HCG تســت با ســنجش هورمون
تخمین خــود را به ثبت مي رســاند.

واکســن ویروس پاپیلوماي انســاني 
)HPV( یکــي از بهترین راه ها براي 
محافظت در برابر زگیل هاي تناسلي و 
سرطان سرویکس است، اما تنها نیمي 
از دختران و پسران 11 و 12 ساله تمام 
۳ دوز کامل آن را براي ایمیونیزاسیون 
دریافت مي کنند. خوشبختانه تحقیقات 
جدید یک گروه بین المللي از محققان 
ثابت کرده که شاید به دریافت سه دوز 
نیازي نباشد. دانشمندان دریافتند که در 
میان گروهي از زنان در کاستاریکا، یک 
دوز واکسن هم باعث ایجاد پادتن هایي 
به میزان 24 بار بیشتر از عفونت واقعي 
با ایــن ویروس مي شــود. البته هنوز 
مشــخص نیســت که این سطح از 
پادتن هــا بــراي محافظــت در برابر 
عفونت کافي هســتند و خطر سرطان 
را کم مي کنند یا خیر. در هر صورت 
این نتایج پیشــنهاد مي کنند که حتي 
یک دوز از واکســن هم ممکن است 
محافظت هایي علیه HPV ایجاد کند.

از زمان رسوایي مربوط به تقلب علمي 
و اختــالس در زمینــه کلونینگ، 17 
سال مي گذرد )پیش از این دانشمندان 
کره اي مدعي انجام این کار در انســان 
شده بودند، اما به زودي مشخص شد 
که آنها تقلــب کرده اند و به جاي یک 
هســته ی بالغ، از هسته  ی یک سلول 
 IVF تخم که با لقاح آزمایشگاهي یا
حاصل شده بود، استفاده کرده اند.( اما 
دانشمندان ســلول هاي بنیادي باالخره 
همان کاري را با ســلول هاي انســاني 
انجام دادند که یک دانشمند سال ها پیش 
با گوســفند انجام داده بود. با استفاده از 
ســلول هاي پوست انســان، شوخرات 
میتالیپوف، دانشمندي از دانشگاه اورگان، 
با کاربرد همان روش که به عنوان انتقال 
هسته شناخته مي شــود و باعث تولید 
»دالي« )اولین پستاندار شبیه سازي شده( 
در سال 1996 شــد، کار خود را انجام 
داده اســت. هدف میتالیپوف تولید یک 
انسان کلون شده نبوده، بلکه به جاي آن، 
وي موفق شــد یک سلول پوست کامل 
را درون تخمک انساني قرار دهد. سپس 
بــا تحریکات شــیمیایي و الکتریکي، 
تخمــک را تحریک کند تا شــروع به 
تقسیم شدن کرده و سلول هاي بنیادي 
جنیني تولید شود. سلول هاي بنیادي به 
عنوان پایه ســلولي براي بقیه بافت ها 
و ارگان هاي بدن اســتفاده مي شود و 
این روش این امیــد را زنده کرده که 
در آینــده بیماري هایي مانند آلزایمر و 
بیماري هاي قلبي و دیابت درمان شوند.

03

04

05

06

پاســخ به ســوالي که درباره رشــد 
موهاي جدید مطرح مي شود، شاید در 
تبدیل مو روي خود ســر نهفته باشد. 
محققان دانشــگاه کلمبیا در گزارشي 
اعالم کرده انــد که پیوند فولیکول هاي 
مو، که در برگیرنده ریشــه هاي موي 
جدید اســت، هم چنین ســلول هایي 
که آنها را احاطه کرده، ممکن اســت 
کلید رشــد موي جدید باشد. در این 
ختنه گاه  پوست  از  تکه هایي  آزمایش، 
را که هنــگام ختنه کودکان برداشــته 
شــده به موش پیوند مي زنند. پوست 
این قســمت از این نظر انتخاب شده 
کــه هیچ گونه فولیکــول مویي در آن 
یافت نمي شــود. ســپس ریشه مو در 
آزمایشگاه کشت داده شده و بعد آنها 
را به پوســت بي مــو تزریق مي کنند. 
رشــد  که  فولیکول هایــي  بنابرایــن 
مي کردند، مویي بــوده که با اقدامات 
دانشــمندان در آن رشــد مي کــرده، 
پس بوســیله فرد پس زده نمي شــود. 
با این شــیوه به جــاي جابجایي مو، 
واقعا تعداد موهاي فرد زیاد مي شــود. 
بــه نظر مي رســد روش جدیــد امید 
بزرگــي باشــد بــراي افراد بــي مو!
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تبدیل 
تخمک هاي 
با کیفیت 
پایین به انواع 
سالم 

معرفي قرص 
مدفوع

تشخیص 
زودهنگام 
بیماري 
پارکینسون 

کشف 
ژن هاي 
جدید مرتبط 
با بیماري 
آلزایمر

تخمک هاي با کیفیت پایین یکي از علل 
ناباروري دسته اي از زنان هستند. اما محققان 
دانشگاه استانفورد روشي را ابداع کرده اند 
که به زنان مبتال به نارسایي تخمداني کمک 
مي کند تا تخمک هاي ســالم و بالغ تولید 
کنند. در این شــیوه که »فعال سازي داخل 
لوله آزمایش« نــام گرفته، یک تخمدان یا 
قسمتي از بافت آن برداشته شده و سپس 
داخل آزمایشگاه در معرض پروتئین ها و 
دیگر عوامل قرار مي گیرند که به آنها کمک 
مي کند تا فولیکول هاي نابالغ درمان شده و به 
فولیکول هاي حاوي تخمک تبدیل شوند. 
آنگاه بافت جدید نزدیک لوله ی فالوپ کاشته 
مي شود. با این روش، از 27 زني که داوطلب 
انجام این روش شده اند، 5 نفر تخمک هاي 
زنده تولید کرده اند، یک زن باردار است و 
دیگري هم فرزند سالمي به دنیا آورده است.

درســت اســت! در واقع این قرص ها از 
باکتري هاي موجود در مدفوع ساخته شده اند. 
روده هاي ما از میکروب هایي پر شــده اند 
که به هضم غذا و بي اثر کردن باکتري هاي 
زیان آور کمک مي کنند. همین جمعیت سالم 
از باکتري ها هستند که همچنین مي توانند 
کلستریدیوم دیفیسیل را که باعث اسهال و 
التهاب بالقوه کشنده کولون مي شود، از بین 
ببرد. جمع کردن جمعیتي از این میکروب ها 
درون یک قرص، ایده ی درخشــان دکتر 
توماس لویي از دانشگاه Calgary است. 
در میان 27 بیماري که این کپسول هاي ژلي را 
آزمایش کردند، هیچ یک دچار عفونت مجدد 
با کلستریدیوم دیفیسیل نشدند. البته قبال هم 
از روش ساده تري براي انتقال مدفوع استفاده 
شده بود: پیوند مدفوع که از طریق لوله بینيـ  
معدي انتقال داده مي شد. اما با این شیوه جدید، 
هم اصول بهداشتي رعایت مي شود و هم 
مواد سمي غیرضروري وارد بدن نمي شود.

دانشمندان در حال حاضر متقاعد شده اند 
نورودژنراتیو  بیماري هاي  که شایع ترین 
مانند: آلزایمر و پارکینسون، اگر در مراحل 
اولیه بیماري در بیماران تشــخیص داده 
شوند و مداخالت درماني صورت پذیرد، 
امکان درمان بهتر را خواهند داشــت. به 
طور مثال، زماني که نخستین نشانه هاي 
بیماري )مانند لرزش در انگشتان یا لب ها، 
از دســت دادن حس بویایــي و حالت 
چهره خشک( ظاهر مي شود. اما نخستین 
گزارش در مورد بیومارکرها که در حکم 
اثر انگشت بیماري پارکینسون هستند، به 
معرفي پانلي از پروتئین ها در مایع نخاعي 
پرداخته که مي توانند به تشخیص بیماران در 
مراحل اولیه بیماري کمک کند. متخصصان 
امیدوارند که این یافته ها به انجام مطالعات 
جدیدي منجر شود که در آنها به آزمایش 
داروهایي بپردازند که هرچند در بیماران 
پیشرفته تاثیري نداشته، اما می تواند براي 
کنترل عالیم، در بیماراني که در مراحل اولیه 
بیماري تشخیص داده شده اند، موثرتر باشند.

به تازگي نزدیک به یک دو جین ژن جدید 
مرتبط با شایع ترین شکل بیماري آلزایمر 
کشف شــده که در دوران کهنسالي رخ 
مي دهند. به این ترتیب تعداد کل ژن هاي 
شناخته شده مرتبط با این بیماري به عدد 24 
رسیده است. ژن هاي جدید در پاسخ هاي 
سیستم ایمني بدن و التهاب دخیل هستند 
که هر دوي آنها منجر به تغییراتي در مغز 
مي شود که با آلزایمر مرتبطند. با کشف 
ژن هاي بیشتر، محققان هدف هاي بیشتري 
براي داروها پیدا مي کنند که به طور بالقوه 
عالیم بیمــاري، همچون کاهش حافظه 
و دمانــس را درمــان مي کنند؛ عالیمي 
که شــاخص اختالالت مغزي هستند.

سالی که گذشت
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سالی که گذشت

صد و چهارمین جایزه نوبل پزشــکی به جیمز روتمان، رندی شکمان و توماس 
زود هوف، برای کشــف دســتگاه تنظیم کننده ی ترافیک وزیکول یا ریزکیسه 
که سیســتم اصلی حمل ونقل در سلولهای انسان اســت، اهدا شد. هر سلول، 
کارخانه ای اســت که مولکول تولید و صادر می کند. برای مثال انسولین ساخته 
شده و در خون آزاد می شود و سیگنال های شیمیایی موسوم به انتقال دهنده های 
عصبی از سلولهای عصبی به ســلولهای دیگر ارسال می شوند. این مولکول ها 
در اطراف سلول ها در بســته های کوچکی موسوم به وزیکول منتقل می شوند.

کمیته نوبل مســتقر در انستیتو کارولینسکای سوئد ،جیمز راتمن، استاد 63 
ساله و رییس دپارتمان بیولوژی سلولی دانشگاه ییل در  ایاالت متحده؛ 

رندی ِشکَمن، استاد 65 ساله دپارتمان بیولوژی سلولی و مولکولی 
دانشــگاه کالیفرنیا، برکلی و توماس زودُهوف، اســتاد   48 ساله 
فیزیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه استنفورد را به خاطر پرده 
برداشتن از راز نظم دقیق حاکم بر شبکه حمل ونقل مواد  شیمیایی 
درون سلول ها شایسته دریافت جایزه نوبل امسال دانست. آن چه 
برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی- فیزیولوژی کشف کرده اند، 
قوانین و دستورالعمل های  مولکولی است که باعث می شود این 
محموله ها دقیقا ســرِ موقع به محل درست خود منتقل شوند.  

رندی ِشــکَمن ) Randy Schekman (      مجموعه ژن های مورد نیاز 
 James (   برای جابجایی وزیکول را کشــف کرد. جیمــز راتمن

Rothman ( عملکرد پروتئین هایی را آشــکار کرد که به وزیکول ها 

اجازه می دهد به هدف متصل شــده و محموله  خود را تحویل دهند. 
توماس زودُهوف )   Thomas Südhof ( نیز نشــان داد چگونه سیگنال ها به 

وزیکول ها دســتور می دهند تا  محموله های خود را به دقیق ترین شکل ممکن 
تحویل دهند.کشف مشترک این سه دانشــمند، به نمایش سیستم کنترل کامأل 
دقیق برای حمل ونقل و تحویل محموله های سلولی کمک فراوانی کرده است.

کمتر اختاللی در این شــبکه منظم باعث بــروز عوارض جدی و بیماری هایی 
 مانند اختالالت دستگاه ایمنی، دیابت یا بیماری های عصبی می شود. وقتی بدانیم 
شبکه حمل ونقل مولکول ها در بدن چطور  کار می کند، می توانیم درمان مناسب 
را برای جلوگیری از بروز اختالالت پیدا کنیم و شاید در آینده نه چندان دور، 
بتوانیــم با  رفع اختالل، بیماری هایی مانند دیابت را برای همیشــه درمان کنیم.

مروری بر نوبل پزشکی 2013
MedIcal noBel PRIze 

2013
یزه  و چهارمیــن جا صــد 
بــه جیمز  پزشــکی  نوبل 
و  رندی شــکمان  روتمان، 
برای  زود هــوف،  توماس 
تنظیم  دســتگاه  کشــف 

وزیکول  ترافیک  کننــده ی 
اصلی  که سیستم  ریزکیســه  یا 
در ســلولهای  حمل ونقل 
اهدا شد. اســت،  نســان  ا
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دکتر علی اکبر پورفتح اهلل
 مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران

مدیریت 
مصرف خون 
رگ اهدا کننده  از 
تا مصرف کننده 

گفتگو خبرنــگار فصلنامــه درمانیاب با دکتــر علی اکبر 
پورفتح الــه، مدیر عامــل ســازمان انتقال خــون ایران

؟   آقای دکتر ؛بهتر است گفتگوی خود را 
با ارزیابی جایگاه اهدای خون در ایران  نسبت 
به کشــور های منطقه آغاز کنیم؟وضعیت 
ما در کشــورهای منطقه چگونه اســت؟

  پور فتح اهلل: بســیاری از ایرانیانی که از 
خدمات مراکز درمانی کشورهای توسعه یافته 
استفاده کرده اند، به وضوح دریافته اند که اهدا 
ودریافت خون رایــگان در ایران یک اتفاق 
غرورآمیز است که نظیرش در دنیا بسختی پیدا 
می شود. من از نزدیک مراکز انتقال خون در 
مصر را دیده ام و انگلیسی ها برای آنان، مراکز 
انتقال خون مجهزی ساخته اند، اما در این کشور 
اهداکننده خون در پایگاه های انتقال خون وجود 
ندارد و در بیمارســتان ها التماس می کنند که 
افراد اهدای خون انجام بدهند، اما ما در کشور 
یک سرمایه ملی اهداکننده خون داریم که در 
دیگر کشورهای همسایه نظیر آن وجود ندارد.

؟  آمــار اهــدای خــون در کشــور 
چنــد واحد بــه ازای جمعیت اســت؟

  پور فتح اهلل: آمار ســاالنه اهدای خون 
در کشور، دو میلیون و صدهزار واحد خون 
اســت که این آمار، رقم افتخارآمیزی است. 
ما به ازای هر هــزار ایرانی، 27 واحد اهدای 
خون داریــم و به همین دلیل اســت که با 
قاطعیت اعالم می کنم هیچ کشــور در حال 
توســعه ای این آمار اهدای خــون را ندارد.

؟  در کشــورهای در حال توســعه ای 
که به آن اشــاره کردید، بــه ازای هر هزار 
نفر، چند واحد اهدای خــون وجود دارد؟

  پــور فتــح اهلل: در این کشــورها، این 
شــاخص 12 واحد اهدای خــون به ازای هر 
هزار نفر جمعیت اســت ولی در کشورهای 
توســعه یافتــه، ۳5 واحــد اهدای خــون به 
ازای هــر هزار نفــر جمعیت وجــود دارد.

؟  آقای دکتر؛لطفا در رابطه با اهدا کنندگان 

مستمر کشورمان توضیح بفرمایید.در کشور ما 
چند درصد از افراد داوطلب اهدای خون به 
صورت مداوم به اهدای خون اقدام می کنند؟

  پــور فتح اهلل: االن بیــش از 52 درصد 
اهدا کننــدگان خون در کشــور، اهداکننده 
مستمر هستند؛ یعنی اهداکنندگانی که حداقل 
ســالی دوبار اهدای خون را انجام می دهند.

برایم جالب بود در ســفری کــه بتازگی به 
شــیراز داشــتم، برف و کوالک این شهر را 
تعطیل کرده بود و بندرت کســی در خیابان 
پیدا می شد. به همین دلیل ذخایر خونی هم 
پایین آمده بود و چون نمی توانیم بیشــتر از 
چهــار روز پالکت های خــون را نگهداری 
کنیم، همــکاران ما در این شــهر فراخوان 
اهدای خون دادند و بالفاصله حدود 70 نفر 
اهداکننده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند. 
به همین دالیل است که باز هم تاکید می کنم 
این افراد، ســرمایه های ملی کشور هستند.

؟  برخــی هشــدار می دهنــد که هرم 
جمعیت کشــور در حال تغییر اســت.آیا 
با این شــرایط در آینده بازهم  میتوانیم به 
اهداکنندگان مســتمر خون امیدوار باشیم؟

  پــور فتح اهلل:  اتفاقا من برای جمعیت 
اهداکنندگان خون در کشور و این سرمایه های 
ملی، نگرانی های زیادی دارم.جامعه ما در حال 
حرکت به سمت سالمندی است و در این گونه 
جوامع، میزان اهدای خون کاهش پیدا کرده 
ولی نیــاز به فرآورده های خونی افزایش پیدا 
می کند.مصرف پالکت های خونی در کشور ما 
در حال افزایش است و دلیل این موضوع هم 
سالمندی است. سرطان ها نیز در سنین باالتر و 
جوامع سالمند افزایش بیشتری دارد و بین این 
بیماران نیز مصرف پالکت های خونی افزایش 
پیدا می کند.بنابراین باید به بحث اهداکنندگان 
توجه ویژه ای شود و این کار هم همان طور که 
گفتم در زمره وظایف بسیاری از سازمان هاست.
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دسترسـى عادالنـه 
مـردم بـه فرآورده هـاى خونـى

؟  خانم دكتر اجازه بفرماييد گفتگو را با طرح اين دغدغه ملى شروع 
كنيم كه موقعيت سازمان انتقال خون ايران در منطقه چگونه است؟ آيا 

وضعيت ما در مقايسه با كشورهاى منطقه و دنيا خوب است؟
سازمان انتقال خون ايران با بكارگيرى نيروهاى متخصص و متعهد و 
برخوردارى از استانداردهاى بين المللى و استفاده از تجهيزات به روز 
دنيا، امروز در رتبه اول در منطقه و در يك جايگاه مناسب و قابل قبول 
در دنيا قرار دارد. آنچنان كه بازرسان خارجى در بازرسى هاى دوره اى 
كه طبق قوانين بين المللى در جهت كنترل كيفيت بر اساس 
استانداردهاى روز دنيا از سازمان 

انتقال خون انجام مى دهند به اين مسئله اذعان داشته اند. همچنين با توجه 
ــاالنه 150 هزار ليتر پالسما و به تامين  IVIG، آلبومين و  ــال س به ارس
ــال خون ايران در دنيا جايگاه  ــور 7 و 8 مي توان گفت امروز انتق فاكت
ويژه اى دارد. هم اكنونGMP (سيستم مديريت كنترل كيفيت) در مراكز 
انتقال خون كشور استقرار دارد و اين فرايند سبب شد كه نظارت بين 
المللى بر صنعت پالسما بيشتر و سبب ارتقاى استانداردهاى پايگاه هاى 

انتقال خون كشور شود.
ــتگاه ها ى سازمان در حال حاضر  ؟  وضعيت تجهيزات  و دس
چگونه اســت؟ آيا محدوديتهاى ناشى از تحريم هاى بين المللى 

خللى در كيفيت خريدهاى خارجى ايجاد كرده است ؟
ــاره است آن است كه با وجود همه مشكالت  آنچه كه قابل اش
مالى سازمان و محدوديت هايى كه تحريم ها بر 

سازمان انتقال خون ايران با بكارگيرى نيروهاى متخصص و متعهد و 
برخوردارى از استانداردهاى بين المللى و استفاده از تجهيزات به روز 
دنيا، امروز در رتبه اول در منطقه و در يك جايگاه مناسب و قابل قبول 
در دنيا قرار دارد. آنچنان كه بازرسان خارجى در بازرسى هاى دوره اى 
كه طبق قوانين بين المللى در جهت كنترل كيفيت بر اساس 
استانداردهاى روز دنيا از سازمان 

ويژه اى دارد. هم اكنونGMP (سيستم مديريت كنترل كيفيت) در مراكز 
انتقال خون كشور استقرار دارد و اين فرايند سبب شد كه نظارت بين 
المللى بر صنعت پالسما بيشتر و سبب ارتقاى استانداردهاى پايگاه هاى 

انتقال خون كشور شود.
ــتگاه ها ى سازمان در حال حاضر  ؟  وضعيت تجهيزات  و دس
چگونه اســت؟ آيا محدوديتهاى ناشى از تحريم هاى بين المللى 

خللى در كيفيت خريدهاى خارجى ايجاد كرده است ؟
ــاره است آن است كه با وجود همه مشكالت  آنچه كه قابل اش
مالى سازمان و محدوديت هايى كه تحريم ها بر 

ــاى  ــه خــون و بيمارى ه ــق كشــورمان در زمين ــي و از پژوهشــگران موف ــاد، متخصــص آسيب شناســي تشــريحي و بالين ــى كافى آب ــه امين ــر صديق دكت
عمومى خــود  دوره  ــى  امين اســت.  ــران  اي ــال خــون  انتق ــازمان  س در  زن  ــى  كيف ــرل  كنت و  ــى  فن ــاون  مع ــن  اولي اســت.وى  راه خــون  از  ــه  منتقل
اســت.  شــده  آسيب شناســى  تخصصــى  ــته  رش وارد  پزشــكى  دوره  ــه  خاتم از  ــس  پ ــه  بالفاصل و  ــده  گذران بهشــتى  ــهيد  ش دانشــگاه  در  را 
ــر كنترل كيفي  ــن مديرفني، مدي ــته با عناوي ــال گذش ــازمان انتقال خون اســت ، طي 15 س ــاون تضمين كيفيت و كنترل كيفي س ــه در حــال حاضــر مع وي ك
ــت تجهيزات و  ــه اذعان بســيارى از همكاران خــودش نقش بســزايي در روند بهبود كيفي ــازمان كار كرده اســت و ب ــرل كيفي در اين س ــي و كنت ــاون فن و مع

ــاره كردند كه دانســتن آنها خالى از لطف نيســت.  ــواردى اش ــان ياب به م ــازمان داشته اســت. ايشــان در مصاحبه با خبرنگار نشــريه درم ــن س ــات اي خدم

امينـى  دكتـر صديقـه 
معاون فنى و كنترل كيفى سازما ن انتقال خون ايران
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مديريت خون بيمار در واقع كاربرد به موقع از تكنيك هاى داخلى و 
جراحى اثبات شده براى حفظ غلظت هموگلوبين بيمار، بهبود وضعيت 
انعقادي، كاهش از دســت دادن خون بيمار و تالش براي بهبود نتيجه 
درمان بيمار مي باشد.  PBM وضعيت بالينى بيمار را از  جوانب مختلف 
بررسى مى كند تا در خصوص تزريق خون وى تصميم مناسب گرفته 
شود.  در اين مديريت بايد از روش هاى الزم براى ثبات حال عمومى 
بيمار كه كمترين عارضه را براى بيمار داشته باشند استفاده نمود. در 
عين حال با تشخيص زود بهنگام عال ئم شوك و آنمى شديد، خون 
و فرآورده خونى به مو قع براى بيمار تهيه شود. مديريت خون بيمار، 
ــتفاده غير ضرورى  ــدف اصلى دارد. هدف اول جلوگيرى از اس دو ه
ــرآورده ى خونى  به منظور كاهش عوارض انتقال خون و تســريع  ف
ــرى از به خطر افتادن جان  بهبودى بيمار اســت.  هدف دوم، جلوگي
بيمار در اثر خونريزى و شوك مى باشد.بر اساس آمارهاى موجود در 
سيستم همو ويژالنس كشور، ساالنه تعداد نه چندان كمى از دريافت 
كنندگان خون بيمار دچار عوارض ناشى از تزريق خون مى شوند. اين 
عوارض به چند دسته تقسيم مى شوند كه اغلب واكنش هاى آلرژيك 
و سپس واكنش هاى تب دار غير ايميون مى باشند و بعضا خطاهاى 
فردى در بالين بيمار يا بانك خون باعث عوارض هموليتيك حاد شده اند. 

مديريت خون بيمار

مديريت خون بيمار، دو هدف اصلى 
دارد. هدف اول جلوگيرى از استفاده 

غير ضرورى فرآورده ى خونى  به منظور 
كاهش عوارض انتقال خون و تسريع 

بهبودى بيمار است.  هدف دوم، جلوگيرى 
از به خطر افتادن جان بيمار در اثر 

خونريزى و شوك مى باشد

عضو هيئت علمى سازمان انتقال خون ايران- عضو هيئت مديره انجمن علمى
 انتقال خون ايران - عضو انجمن بين المللى انتقال خون 

مؤلف كتابهاى : اطلس جامع انتقال خون - تضمين كيفيت در آزمايشگاه هاى تشخيص طبى

Patient Blood Management (PBM)
دكتر سـيما ذوالفقارى

 معاون فنى و فناورى هاى نوين سازمان انتقال خون ايران

تزريق خون مى تواند جان بيماران نيازمند را نجات دهد و عوارض ناشى از خونريزى هاى شديد را بسيار محدود نمايد. كاهش اكسيژن ناشى از خونريزى شديد باعث 
آسيب ارگان هاى حياتى بدن مى شود. در ضمن اگر خونريزى بيمار ادامه يابد، پالسما و پالكت كافى در بدن براى تشكيل لخته وجود نخواهد داشت و در نتيجه 
خونريزى بيمار متوقف نمى شود؛ در نتيجه تزريق به موقع  فرآورده هاى خونى به بيمار درشرايط اضطرارى، ضرورى است. از طرفى با وجود پيشرفت هاى بسيار در 
علم انتقال خون، هنوز ترانسفيوژن مى تواند خطراتى در پيش داشته باشد. تزريق خون مى تواند ايمنى بدن را كاهش داده و در بعضى موارد ايجاد عوارض آلرژيك 
و عفونى نمايد. عالوه بر آن در صورت وجود خطاهاى انسانى در بانك خون يا بالين بيمار و تزريق اشتباهى خون بيمارى به 
بيمار ديگرمى تواند واكنش هاى هموليتيك جدى ايجاد مى شــود. از اين رو در بســيارى از مراكز  روش ها يى 

را براى كاهش مصرف خون تبيين كرده اند و مديريت خون بيمار(PBM) راه اندازى شده است.  
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؟  

آقای دکتــر منظورتان  از مصرف منطقی خون 
و فراورده های خونی چیست؟

 ببینید در ابتدا باید این نکته اساســی را یاداور 
شــوم که خون، ســرمایه اي با ارزش و غیر قابل 
جایگزین است. زندگي تمام بیمارانی که به خون 
یا فراورده های خونی نیــاز دارند، مانند بیماران 
ترومــا، بیماران با خونریزي دســتگاه گوارش و 
بیماران انکولوژي، در صورت فقدان خون سالم و 
فراورده های آن، در معرض خطر جدی است. با 
وجود پیشرفت در علوم پزشکي، سالیان متمادي 
نیاز اســت تا با ابداع خــون مصنوعي ، این ماده 
جایگزین خون انســان شــده و نیــاز به دریافت 
خــون از افراد مرتفع گردد. بهمین جهت اســت 
که طب انتقال خون جهت درمان بیماران نیازمند، 
موضوعی حیاتی و سرنوشت ساز تلقی می شود 

و بهمین نســبت نیز با توجه به محدودیت هایی 
که در تامین آن وجود دارد و هزینه های ســنگین 
تامین و پاالیش آن، بهینه سازی نحوه درخواست 
و میــزان مصرف خون همــواره مورد توجه بوده 
است. از ســوی دیگر از آنجایي که فرآورده هاي 
یک واحد خون اهدایي مــي تواند براي بیماران 
متعدد مصــرف گردد، لذا تجویــز فرآورده هاي 
خوني به جاي خون کامل سبب حفظ ذخایر خون 
و فــرآورده هاي خوني براي همه بیماران نیازمند 
مي گردد. همینطور با جداســازي اجزاي مختلف 
خوني، صرفــه جویي مالي مهمي نیز صورت مي 
گیرد. جداســازي پالســما از خون کامل و تهیه 
فرآورده هاي پالسمایي مانند فاکتورهاي انعقادي 
و آلبومین، ضمن اینکه نیاز بیماران را پوشش مي 
دهد، باعث جلوگیــري از خروج ارز براي تامین 

این داروهاي بسیار گران قیمت مي شود.
؟  مگر ممکن است که تزریق خون در مواقع 

غیر ضروری هم انجام شود؟
 در حالي که انتقال خون مي تواند باعث نجات 
زندگي بیماران و افراد نیازمند به آن شــود، گاها در 
مراکز بالینی شــاهد آن بوده ایم که انتقال خون در 
مواقع غیر ضروري صورت مي گیرد. وقتي که امکان 
تهیه و مصرف جایگزین هاي ساده تر و خیلي ارزان 
تر وجود دارد که به اندازه خون یا حتي بیشتر مفیدتر 
هســتند، نباید از انتقال خون و فرآورده هاي خوني 
بهره برد. اســتفاده از جایگزین هــاي خون نه تنها 
باعث مي گردد بیمــاران کمتر در معرض عوارض 
انتقال خون که در برخي موارد واقعا مهلک هستند 
قرار گیرند، بلکه خون هاي جمع آوري شده ذخیره 
گردیده و در اختیار بیماراني قرار مي گیرد که واقعا به 
آن ها نیاز داشته و بدون تزریق خون، جان خود را از 
دست مي دهند. همچنین در اکثر مواقع تزریق خون 
کامل به بیمار الزم نیســت، زیرا ممکن است بیمار 
فقط به یک جزء خون کامل نیاز داشته باشد و بقیه از 
اجزاء خون برای او فایده ای ندارند. عدم نگهداري و 
مصرف صحیح خون و فرآورده هاي آن در بیمارستان 
ها و مراکز درماني سبب اتالف درآمد کشور و کمبود 
این خدمات براي نیازمندان خواهد شد. همین طور 
به دلیل رایگان بودن خدمات خون رساني در کشور، 
بیماران و پزشــکان به ارزش ایــن خدمات واقف 
نیستند. به طور کلي خون باید تنها در مواقعي تجویز 
شــود که امکان دیگري وجود  ندارد و عدم تجویز 
خون منجر به از دست دادن جان بیمار خواهد شد.

؟   آیــا مصــرف منطقی خــون را از  نظر 

اقتصادی و بار مالی آن نیز میتوان تحلیل کرد یا 
صرفا بحث سالمت آن مطرح است؟

  نکته مهم در بحث انتقال خون، هزینه اقتصادي 
تهیــه خون و فــرآورده هاي خوني بــراي بودجه 
عمومي کشور ها است. هزینه باالي تهیه خون سالم، 
سبب شده است که خون و فرآورده هاي آن داراي 
باالترین هزینه ها در رده خدمات درمان برای بودجه 
درمانی کشــورها محسوب شوند. این هزینه شامل 
خــون گیري از اهدا کننــدگان با احتمال خطر کم، 
انجام آزمایش هــاي مختلف، گروه بندي، فرآوري 
خون و تهیه اجزاي خوني از خون کامل گرفته شده 
از اهدا کنندگان، ذخیره سازي و حمل و نقل است. 
برخی کشورها که از لحاظ مالي در مضیقه مي باشند، 
قادر به تهیه خون و فرآورده هاي خوني سالم و کافي 
نیستند. در برخي از این کشورها اهداي خون در حد 
مورد نیاز است، اما امکانات کم مالي و سطح پایین 
درمان، توان انجام آزمایش هاي مختلف را بر روي 
این خون هاي اهدایي نمي دهد. در اغلب کشورهای 
در حال توسعه حتی مهمترین آزمایش های اجباری 
اصلی برای بیماری هایی نظیــر ایدز، هپاتیت B یا 

هپاتیت C هنوز انجام نمی شود.
؟  لطفا درمورد اســتانداردهای فرایند انتقال 

خون نیز توضیحاتی بفرمایید
 اگر از انتقال خون به طور مناسب استفاده شود، 
مي تواند جان انسان ها را نجات بخشیده، سالمت 
را ارتقــاء دهد. امــا خطاهایي که در درخواســت 
خون، جمع آوري و مصرف ایــن فرآورده ها ایجاد 
می شــود، گاهي منجر به عوارض جبران  ناپذیري 
شــده که تدوین برنامه هاي جدید و استاندارد براي 
مستندسازي روند تزریق خون به منظور جلوگیري 
از خطاهاي انســاني، آزمایشگاهي و عوارض ناشي 
از تزریق خــون را ضروری نموده اســت. در این 
راستا چند نکته قابل توجه است. اول روند شناسایي 
اهداکنندگان اســت. نباید فراموش کنیم که استفاده 
ازاهداکنندگان مســتمر و آموزش آنها، در سالمت 
خون تأثیر زیادی دارد. ترغیب اهداکنندگان به روش 
آفرزیــس نیز، بر تولید و مصــرف منطقی خون و 
فراورده های آن تأثیرگذار است. براي تایید سالمت 
خون، تســت های غربالگری انجام می شود، با این 
حال مصرف خون، خالی از خطر نمی باشد. بیشتر 
مرگ و میر در دریافت کنندگان خون، به علت وجود 

بیماري در خون و فرآورده های تزریقی است.
استانداردسازي مراکزي که این فرآورده ها در آنها 
مصرف مي شوند نیز بسیار مهم است. ارائه  دهنده 

دکتر محمد فرانوش
فوق تخصص خون و سرطان

مصرف  منطقی خون و فرآورده هاي خوني 
در گفتگو با دکتر محمد فرانوش 

دکتــر محمد فرانوش، فــوق تخصص خون 
و سرطان و دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی 
ایران اســت. با ایشان در بیمارستان حضرت 
رســول اکــرم، در قامت معاون پژوهشــی 
بیمارستان در رابطه با موضوع مصرف منطقی 
خون و فرآورده هاي خونــي گفتگوکرده ایم.
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چهل سالگي سن کمال تعقل، تجربه و پختگي است و امروز در 
آستانه چهل سالگي سازماني قرار گرفته ایم که همگي با عشق 
خدمت به هموطنان عزیز و رضایت و خشنودي ایثارگرترین 
اقشار جامعه که بدون هیچ چشمداشتي مایه حیات خود را در 
اختیار نیازمندترین افراد جامعه قرار مي دهند، گردهم آمده ایم.

خوشحالم که در سن تعقل و پختگي، جشن تولد 40 سالگي 
اهداکنندگان  با مشارکت  و  مردمي  به صورت  را  سازمان 
واحد  میلیون    37 به  نزدیک  اهداي  با  تاکنون  که  عزیز 
خون از بدو تأسیس سازمان تالش نموده اند گل لبخند را 
بر چهره نیازمندان به خون و فرآورده هاي آن بنشانند و به 
همراه انجمن هاي تاالسمي ایران و کانون هموفیلي به عنوان 

تشکل هاي مردم نهاد مصرف کننده خون و فرآورده هاي آن 
و انجمن علمي انتقال خون ایران و سایر تشکل هاي مردم 
نهاد برگزار نمائیم. با توجه به روند اهداي خون سال آینده 
عالوه بر 40 سالگي سازمان اتفاق میمون و مبارک دیگري 
را هم در پي دارد و آن گذشتن آمار تجمعي اهداي خون 
اهداء   واحد  میلیون  چهل  مرز  از  سازمان  تأسیس  بدو  از 
در  فعال  مشارکت  و  نظرات  پیشنهادات،  ارائه  مي باشد. 
جشن 40 سالگي سازمان انتقال خون موجب امتنان است.

دکتر علي اکبر پور فتح اله
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران

 مدیریت
خون



سلطان اهدای خون ایران

سازمان انتقال خون را خانه دوم خودم می دانم!
 وقتی برای نخستین بار خون اهدا می کرد نمی دانست زندگی دوباره ای را برای 

یک مادر و نوزادش به ارمغان آورده است. نوزادی که هنوز پا به جهان نگذاشته، تولدی دوباره یافت.

از دکتر شــیخ االســالمی درباره ی خودش 
می پرسیم و این گونه پاســخ می دهد: »متولد 
1۳14 هســتم. در ابتدا پزشک عمومی بودم. 
اما کمی بعد در دانشــگاه شیراز موفق به اخذ 
دو تخصص پاتولــوژی کلینیکال و پاتولوژی 
آناتومیکال شدم. به علت عالقه شدیدی که به 
اهدای خون و انتقال خون داشتم، مرا برای ادامه 
تحصیل به لندن اعزام کردند و در دانشگاه لندن 

فوق تخصص خون گرفتم. «

دکتر می گوید: »به مدت 20 ســال اســتاد 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودم و حاال چند 
سال است که بازنشسته شده ام و عضو هیات 
علمی بازنشسته ی دانشگاهم. هنوز همکاری 
تنگاتنگی با سازمان انتقال خون دارم و همکار 
افتخاری سازمان هستم. البته در حال حاضر 
در آزمایشــگاه خصوصی خودم هم مشغول 

فعالیت هستم.«
او رکورددار گینس است اما رکورد او با دیگر 

رکوردها تفاوت چشمگیری دارد.
پدر اهدای خون ایران سه رکورد جهانی در 
امر انتقــال خون دارد که مهمترین آن رکورد 
باالتریــن آمار اهدای خون اســت که چند 
سالیست از آن اوست و در کتاب رکوردهای 

گینس هم ثبت شده است.
رقم اعجاب انگیز اهدای خون دکتر شــیخ 
االسالمی 77 ساله در آخرین نوبتی که او به 
یک پایگاه انتقال خون مراجعه کرد، به 190 

رسیده است.

او توضیح مــی دهد: »عالوه بر رکورد تعداد 
اهدای خونی که در دنیا داشــتم و در حدود 
یک ونیم تا دو مــاه قبل در آخرین باری که 
خون اهدا کردم به بیش از 190 بار بالغ شد، 
اگر بنا باشد هر بار که 500 سی سی خون اهدا 
می کنم، دســت کم جان سه نفر نیازمند به 
خون و فرآورده های خونی را از مرگ نجات 
بدهد، می توانم بگویم تاکنون 570 نفر را از 

مرگ حتمی نجات داده ام.«
وی می افزاید: »رکورد دومی که دارم، پشت 
سر گذاشتن مرز ســنی معمول برای اهدای 
خون اســت. این سن در تمام دنیا بین 16 تا 
65 ســال را در بر می گیرد. از 65 سالگی به 
این خاطر که انسان وارد سن کهنسالی شده 
و خسته و رنجور می شود، بهتر است اهدای 
خون صورت نگیرد. امــا با وجود اینکه 77 
سال دارم، هنوز هم هر سه ماه یک بار خون 
اهدا می کنم. این کار البته به طور غیرقانونی 
انجام می شود و اقدامی نادر و یگانه در تمام 

دنیا است.«
شیخ االسالمی یک رکورد عجیب دیگر هم 
دارد. او 16 مــاه تمام، بدون وقفه ماهی یک 
بار خون داده است در حالی که طبق قوانین 
بین المللی از سن 16 تا 65 سالگی، مردان 

هر ســه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه 
یکبار می توانند خون اهدا کنند.

وی ادامــه می دهد: »از فواید اهدای 
خون مســتمر این اســت که فرد با 
انجــام این عمــل تمامی 

ســکته های قلبی، مغزی، مشکالت ریوی، 
مشکالت عروقی، باال بودن اسید اوریک، قند 
و همگی را پشت سر می گذارد. طول عمر و 
شــادابی و سرحالی اهداکننده ی مستمر، در 
واقع از جمله فواید اهدای خون اســت. فرد 
با اهدای خون، ســالمتی  و طول عمرش را 
تضمین و شادابی خود را حفظ می کند. پس 
هر دو طرف بهره ی نیکو می برند. هم خون 

دهنده و هم خون گیرنده.«
نام  سید محمد حســن شیخ االســالمی، 
شناخته شــده ای در مجموعه انتقال خون 
اســت. از برخورد پرسنل ســازمان انتقال 
خــون از او می پرســم، توضیح می دهد: 
»من در بیشــتر شهرســتان ها بنا به دعوت 
پایگاه ها و دانشــگاه ها حضور داشــته و 
خون اهدا کرده ام و ســوابقم ثبت اســت. 
اما بیشتر در شــیراز خون اهدا کرده ام که 
محل ســکونتم بوده اســت و تا منزلم 15 
دقیقه فاصله بیشتر ندارد. برخورد کارکنان 
سازمان بسیار محترمانه و از روی محبت و 
قدردانی اســت و من سازمان انتقال خون 
را خانــه دوم خــودم می دانم.«پایان بخش 
صحبت های پدر اهدای خون ایران، کالمی 

برگرفته از قرآن کریم است:
 »انسان با اهدای خون کار 
خدایــی می کند. چرا که 
می تواند  خداونــد  تنها 
جان بدهــد و آن را باز 

پس ستاند.«

 »انسان با اهدای خون کار 
خدایی می کند. چرا که تنها 

خداوند می تواند جان 
بدهد و آن را باز پس ستاند.«

نگاه گذرا

 تخصصی
فصلنامه
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دکتر علی اکبر پورفتح اهلل
 مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران

یت  مدیر
ن  ف خو مصر
رگ اهدا کننده  از 
تا مصرف کننده 

گفتگو خبرنــگار فصلنامــه درمانیاب با دکتــر علی اکبر 
پورفتح الــه، مدیر عامــل ســازمان انتقال خــون ایران

؟   آقای دکتر ؛بهتر است گفتگوی خود را 
با ارزیابی جایگاه اهدای خون در ایران  نسبت 
به کشــور های منطقه آغاز کنیم؟وضعیت 
ما در کشــورهای منطقه چگونه اســت؟

  پور فتح اهلل: بســیاری از ایرانیانی که از 
خدمات مراکز درمانی کشورهای توسعه یافته 
استفاده کرده اند، به وضوح دریافته اند که اهدا 
ودریافت خون رایــگان در ایران یک اتفاق 
غرورآمیز است که نظیرش در دنیا بسختی پیدا 
می شود. من از نزدیک مراکز انتقال خون در 
مصر را دیده ام و انگلیسی ها برای آنان، مراکز 
انتقال خون مجهزی ساخته اند، اما در این کشور 
اهداکننده خون در پایگاه های انتقال خون وجود 
ندارد و در بیمارســتان ها التماس می کنند که 
افراد اهدای خون انجام بدهند، اما ما در کشور 
یک سرمایه ملی اهداکننده خون داریم که در 
دیگر کشورهای همسایه نظیر آن وجود ندارد.

؟  آمــار اهــدای خــون در کشــور 
چنــد واحد بــه ازای جمعیت اســت؟

  پور فتح اهلل: آمار ســاالنه اهدای خون 
در کشور، دو میلیون و صدهزار واحد خون 
اســت که این آمار، رقم افتخارآمیزی است. 
ما به ازای هر هــزار ایرانی، 27 واحد اهدای 
خون داریــم و به همین دلیل اســت که با 
قاطعیت اعالم می کنم هیچ کشــور در حال 
توســعه ای این آمار اهدای خــون را ندارد.

؟  در کشــورهای در حال توســعه ای 
که به آن اشــاره کردید، بــه ازای هر هزار 
نفر، چند واحد اهدای خــون وجود دارد؟

  پــور فتــح اهلل: در این کشــورها، این 
شــاخص 12 واحد اهدای خــون به ازای هر 
هزار نفر جمعیت اســت ولی در کشورهای 
توســعه یافتــه، ۳5 واحــد اهدای خــون به 
ازای هــر هزار نفــر جمعیت وجــود دارد.

؟  آقای دکتر؛لطفا در رابطه با اهدا کنندگان 

مستمر کشورمان توضیح بفرمایید.در کشور ما 
چند درصد از افراد داوطلب اهدای خون به 
صورت مداوم به اهدای خون اقدام می کنند؟
  پــور فتح اهلل: االن بیــش از 52 درصد 
اهدا کننــدگان خون در کشــور، اهداکننده 
مستمر هستند؛ یعنی اهداکنندگانی که حداقل 
ســالی دوبار اهدای خون را انجام می دهند.
برایم جالب بود در ســفری کــه بتازگی به 
شــیراز داشــتم، برف و کوالک این شهر را 
تعطیل کرده بود و بندرت کســی در خیابان 
پیدا می شد. به همین دلیل ذخایر خونی هم 
پایین آمده بود و چون نمی توانیم بیشــتر از 
چهــار روز پالکت های خــون را نگهداری 
کنیم، همــکاران ما در این شــهر فراخوان 
اهدای خون دادند و بالفاصله حدود 70 نفر 
اهداکننده به مراکز انتقال خون مراجعه کردند. 
به همین دالیل است که باز هم تاکید می کنم 
این افراد، ســرمایه های ملی کشور هستند.

؟  برخــی هشــدار می دهنــد که هرم 
جمعیت کشــور در حال تغییر اســت.آیا 
با این شــرایط در آینده بازهم  میتوانیم به 
اهداکنندگان مســتمر خون امیدوار باشیم؟
  پــور فتح اهلل:  اتفاقا من برای جمعیت 
اهداکنندگان خون در کشور و این سرمایه های 
ملی، نگرانی های زیادی دارم.جامعه ما در حال 
حرکت به سمت سالمندی است و در این گونه 
جوامع، میزان اهدای خون کاهش پیدا کرده 
ولی نیــاز به فرآورده های خونی افزایش پیدا 
می کند.مصرف پالکت های خونی در کشور ما 
در حال افزایش است و دلیل این موضوع هم 
سالمندی است. سرطان ها نیز در سنین باالتر و 
جوامع سالمند افزایش بیشتری دارد و بین این 
بیماران نیز مصرف پالکت های خونی افزایش 
پیدا می کند.بنابراین باید به بحث اهداکنندگان 
توجه ویژه ای شود و این کار هم همان طور که 
گفتم در زمره وظایف بسیاری از سازمان هاست.

فصلنامه تخصصی
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؟  یکــی از دغدغه های همیشــگی 
مردمی که خون دریافت می کنند در همه 
جای دنیا، موضوع ســالمت خون است.

در این خصوص چه تمهیداتی از ســوی 
سازمان انتقال خون اندیشیده شده است؟

  پور فتح اهلل: ببینید؛ موضوع ســالمت 
خون های اهدایی، مســاله ای که در صورت 
جدی نگرفتن می تواند ساالنه جان صدها هزار 
بیمار ایرانی را تهدید کند.یک بخش مهم کار این 
است که به فرد اهداکننده آموزش داده شود. به 
طور مثال، باید به فرد اهداکننده خون متذکر شد 
تا 72 ساعت بعد از مراجعه به دندانپزشکی اقدام 
به اهدای خون نکند، زیرا احتمال انتقال آلودگی 
خونی از این طریق وجود دارد. بخش مهم بعدی 
در رابطه با سالمت خون های اهدایی، وظیفه 
سازمان انتقال خون است که می توانم اطمینان 
دهم در این حوزه از بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه جلوتر هستیم. خون های اهدایی 
در کشور ما از نظر مبتال نبودن به ایدز، هپاتیت 
B و سیفلیس، به طور وسواس گونه ای کنترل 
می شــود.ما هم اکنون از بهترین مواد، ابزار و 
کیت های تشخیصی استفاده می کنیم و سیستم 
انتقال خون کامال خودکار و تحت کنترل است 
و از این نظر مردم آسودگی خاطر داشته باشند.

؟  شــما بارها در ســخنرانی های خود 
بر مصرف منطقی خون تاکید داشــته اید.
منظور دقیقتان از این موضوع چیســت؟

  پور فتح اهلل:اعتقاد دارم پزشــکی که 
خون های اهدایی را مصــرف می کند باید 
مسئولیت شعار »اهدای خون سالم، اهدای 
زندگی است« را بپذیرد.پزشک تجویزکننده 
خون باید زمانی خون اهدایی را تزریق کند 
کــه جان فرد در خطر باشــد و در غیر این 
صورت، حق تزریق خون را ندارد.اما متاسفانه 
در کشور ما، مصرف خون منطقی نیست و 
مدیریت درستی در زمینه مصرف خون وجود 
ندارد.در کشور ما به انتقال خون با دید ساده 
نگاه می کنند، در حالی که انتقال خون هم یک 
نوع عمل پیوند است و فرق چندانی با عمل 
پیوند کلیه ندارد. فقط چون در انتقال خون 
فرآیند ساده تری انجام می شود، مردم هم آن 
را ساده نگاه می کنند. در حالی که وقتی شما 
خون اهدایــی را دریافت می کنید، در واقع 
450 سی سی سلول از یک انسان دیگر را به 
بدن خود منتقل کرده اید. چون خون به طور 
رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار می گیرد، 
برخی پزشکان قدر این خون های اهدایی را 
نمی دانند. حتی گاهی به این خون های اهدایی 
به دید تجاری نگاه می شود، مثال پزشک برای 
این که بیمار پس از مرخص شدن سرحال تر 
باشد، چند واحد خون به او تزریق می کند.

اصال دوپینگ خــون در ورزش هم مطرح 
می شــود و بیمار با رضایت بیشتری، مرکز 
درمانــی را ترک می کند.اگر در کشــور ما 
مدیریت درستی بر خون های اهدایی اعمال 
شود، در نتیجه اهدای هر واحد خون، اهدای 
زندگی خواهد بود.البتهتوجه داشــته باشید 
مردم همیــن االن هم بیــش از 70 درصد 
هزینه های درمان را پرداخت می کنند و اگر 
قرار باشــد برای دریافت واحدهای خونی 
هم پول بدهند که دیگر پولی در جیب بیمار 
نمی ماند.ما هم نمی گوییم هزینه انتقال خون 
از جیب مردم خارج شــود، بلکه می گوییم 

اگر بیمه ها وارد این موضوع شــوند، بحث 
اقتصاد خون شکوفا می شود. در دنیای علم 
و نیز در کشورهای پیشرفته، بحث »اقتصاد 
انتقال خون« بســیار مطرح است. ما هنوز 
نگاهمان این اســت چون اهداکننده خون 
را رایــگان می دهد، ما هــم باید خون را به 
رایگان در اختیار مراکــز درمانی بگذاریم. 
امــا در حال حاضر برای مــا یک ضروری 
است که نگاه واقعی به خدمات انتقال خون 
داشته باشیم و نقش بیمه را در تأمین هزینه 
های خدمات انتقــال خون در نظر بگیریم.

؟  آیا ایــن موضوع یعنی پرداخت وجه 
از ســوی بیمه ها ، از نقطــه نظر اقتصاد 
بیمه،مبحث قابل قبولی است؟چرا بیمه ها 
باید هزینه هــای خــود را اضافه کنند ؟

  پور فتح اهلل:   اتفاقــا این موضوع به 
نفع بیمه هاســت. ما با منطق اثبات می کنیم 
در صورت حمایت بیمه ها از اقتصاد خون، 
هزینه های بیماران و مخارج بیمه ها کاهش 
پیدا می کند.مثال در تحقیقی که در کشــور 
آمریکا انجام شد، مشخص شد در صورت 
استفاده از کیسه فیلتردار خون، 1.2 روز زودتر 
از موعد تعیین شده، بیمار مرخص می شود و 
حال در این شرایط، این موضوع هم به نفع 
بیمه ها و هم به نفع بیماران است.البته شاید 
در ظاهر، بیمه ها موظف می شوند برای خرید 
کیســه خون فیلتردار بیشتر هزینه کنند، اما 
در بلند مدت و سطح کالن این موضوع به 
نفع بیمه هاست و بیمار زودتر از بیمارستان 
مرخص می شود.در تهیه پالکت های خونی 
هم همین موضــوع وجود دارد و برای تهیه 
یک واحد درمانی، پالکت خون پنج اهداکننده 
جدا می شــود، در حالی که اگــر 700 هزار 
تومان صرف خرید دستگاه کنیم، می توانیم 
اهدای مستقیم پالکت خون داشته باشیم که 
هم اقتصادی تر اســت و هم خطر آلودگی 
فرآورده هــای خونی کاهــش پیدا می کند.

؟  درخصــوص ورود بیمه ها به بحث 
تعرفه گــذاری خدمات انتقــال خون با 
خود بیمه هــا هم وارد مذاکره شــده اید؟

  پور فتح اهلل: بله، ما بتازگی تعرفه های 
تــازه انتقال خون را به بیمه ها داده ایم و مثال 
در نظر داریم برای خون اشــعه داده شــده 
که بــرای نوزادان نارس یــک امر ضروری 
اســت، از حمایت بیمه ها برخوردار شویم.

با توجه به این که سازمان های بیمه گر برای 
ســال آینده از بودجه های خوبی برخوردار 
شــده اند، امید داریم که از تعرفه های ما هم 
حمایت کنند. بر این باوریم ورود بیمه ها به 
بحث تعرفه گذاری انتقال خون در وهله اول 
به نفع خود بیمه ها تمام می شــود و اصال به 
نفع ما نیست و فقط کار ما را بیشتر می کند.

؟  کار افتتاح پاالیشگاه خون به کجا رسید؟ 
  پــور فتح اهلل:  سیاســت های جدید 
بخش درمان درباره افتتاح پاالیشگاه خون به 
گونه ای است که مسئوالن وزارت بهداشت 
از ورود بخــش خصوصــی بــه صنعت 
پالسما استقبال می کنند و مراحل واگذاری 
پاالیشگاه به چند شرکت خصوصی در اواخر 
دولت قبلی انجام شده اســت و در دولت 
جدید هم این سیاســت پیگیری می شود.

؟  می توانیــد زمــان دقیقــی بــرای 
افتتــاح پاالیشــگاه خــون بگوییــد؟

  پور فتح اهلل: نه، نمی توانم زمان دقیق بگویم، 
چون این پاالیشگاه در حال واگذاری به بخش 
خصوصی است و آنها هستند که باید زمان افتتاح 
را عنوان کنند، اما بزودی دو تا ســه پاالیشگاه 
خون دیگر هم از ســوی بخش خصوصی 
تاسیس می شــود و در آینده این پاالیشگاه ها 
از رشــد بیشــتری برخوردار خواهد شــد.

؟ آقای دکتر اجــازه دهید گریزی هم به 
بحث بودجه سازمان بزنیم. با وضعیت فعلی 
اعتبارات سازمان، حفظ دستاوردهای سازمان 
و ارتقای فرآیندها و ورود به عرصه خدمات 
نوین انتقال خون تا چه حد امکان پذیر است؟

  پــور فتــح اهلل:  در واقــع دلیل طرح 
موضوع اقتصاد انتقال خون، افزایش شدید و 
سیر صعودی هزینه های مرتبط با تهیه خون و 
فرآورده های خونی است. به دلیل استانداردسازی 
فرآورده های خونی و آزمایش های متعددی که 
بر روی خون و فرآورده های خونی انجام می 
شود، هزینه های مرتبط با تهیه خون و فرآورده 
های خونی در کشور بشدت افزایش یافته است، 
در حالی که رشد اعتبارات سازمان ثابت مانده 
است. واقعیت آن است که اگر می خواهیم انتقال 
خون به روزتر باشد و تکنولوژی های جدید 
پزشکی در آن به بهره برداری برسد باید بودجه 
مناســبی در اختیار داشته باشد و برای اجرای 
این برنامه ها باید اقتصاد انتقال خون را درست 
کنیم. فرآیندهای نویــن و روش های جدید 
پرهزینه اند و با اعتبارات موجود و وضعیت 
کنونی سازمان انتقال خون امکان پذیر نیست. 
ورود به فرآیندهای نوین اهمیت بسیاری دارد، 
بنابراین اگر امکان وارد شدن به فرآیندهای نوین 
وجود نداشته باشد، پیشرفتی حاصل نمی شود.

؟  وضعیت اعتبارات سازمان انتقال خون و 
بدهی ها و مشکالت ناشی از عدم تخصیص 
بودجه ای که داشت در سال جاری چگونه است 
و آیا هنوز مشکلی در این زمینه وجود دارد؟

  پور فتح اهلل: ســازمان انتقال خون در 
دولت تدبیــر و امید به حمــد اهلل وضعیت 
بهتری از نظر اعتبارات دارد و در ســال 92 با 
انباشت مطالبات مواجه بودیم و خوشبختانه با 
حمایت های دولت و وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی 210 میلیارد تومان بدهی و 
کسری اعتبار سازمان تامین شد و با تغییراتی 
که در تامین منابع بودجه سال آینده دیده شد، 
مشکل اعتبارات سازمان روبه پایان است و بدهی 
های استانی سازمان نیز به صفر رسیده است.

؟  سوال پایانی ما در رابطه با بحث انتقال خون 
خودی است.این موضوع به چه معناست؟

  پور فتــح اهلل: در انتقال خون خودی، 
خون خود افراد را برای درمان استفاده می کنند 
و در تمام جراحی های انتخابی یک تا ســه 
واحد خون خود بیمار را استفاده می کنند و 
اصالً نیازی به استفاده خون دیگران نیست. 
بیماران می توانند خون خــود را دریافت و 
نگهداری کنند و این اقدام باعث می شــود 
خون بیمار در حین عمل رقیق شود و خون 
کمتری را در خون ریزی از دست بدهد، اما 
طبیعتاً هیچ پزشکی وارد انتقال خون خودی 
نمی شــود. امروزه در کشــورهای پیشرفته 

دنیــا از 10 درصد خون و 10 درصد 
تزریق خون خودی استفاده می شود.

اعتقاد دارم پزشکی که 
خون های اهدایی را مصرف 

می کند باید مسئولیت شعار 
»اهدای خون سالم، اهدای 

زندگی است« را بپذیرد.
پزشک تجویزکننده خون 
باید زمانی خون اهدایی 

را تزریق کند که جان فرد 
در خطر باشد و در غیر این 

صورت، حق تزریق خون را 
ندارد.اما متاسفانه در کشور ما، 

مصرف خون منطقی نیست 
و مدیریت درستی در زمینه 

مصرف خون وجود ندارد.



عادالنـه  دسترسی 
به فرآورده های خونی مردم 

؟  خانم دکتر اجازه بفرمایید گفتگو را با طرح این دغدغه ملی شروع 
کنیم که موقعیت سازمان انتقال خون ایران در منطقه چگونه است؟ آیا 

وضعیت ما در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا خوب است؟
سازمان انتقال خون ایران با بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد و 
برخورداری از استانداردهای بین المللی و استفاده از تجهیزات به روز 
دنیا، امروز در رتبه اول در منطقه و در یک جایگاه مناسب و قابل قبول 
در دنیا قرار دارد. آنچنان که بازرسان خارجی در بازرسی های دوره ای 
که طبق قوانین بین المللی در جهت کنترل کیفیت بر اساس 
استانداردهای روز دنیا از سازمان 

انتقال خون انجام می دهند به این مســئله اذعان داشته اند. همچنین با 
توجه به ارسال ساالنه 150 هزار لیتر پالسما و به تامین  IVIG، آلبومین 
و فاکتور 7 و 8 مي توان گفت امروز انتقال خون ایران در دنیا جایگاه 
ویژه ای دارد. هم اکنونGMP )سیستم مدیریت کنترل کیفیت( در مراکز 
انتقال خون کشور استقرار دارد و این فرایند سبب شد که نظارت بین 
المللی بر صنعت پالسما بیشتر و سبب ارتقای استانداردهای پایگاه های 

انتقال خون کشور شود.
؟  وضعیت تجهیزات  و دســتگاه ها ی سازمان در حال حاضر 
چگونه است؟ آیا محدودیتهای ناشی از تحریم های بین المللی 

خللی در کیفیت خریدهای خارجی ایجاد کرده است ؟
آنچه که قابل اشــاره است آن است که با وجود همه مشکالت 
مالی سازمان و محدودیت هایی که تحریم ها بر 

دکتــر صدیقــه امینــی کافی آباد، متخصص آسیب شناســي تشــریحي و بالینــي و از پژوهشــگران موفــق کشــورمان در زمینه خــون و بیماری های 
منتقلــه از راه خــون اســت.وی اولیــن معــاون فنــی و کنتــرل کیفــی زن در ســازمان انتقــال خــون ایــران اســت. امینــی دوره عمومی خود 
را در دانشــگاه شــهید بهشــتی گذرانــده و بالفاصلــه پــس از خاتمــه دوره پزشــکی وارد رشــته تخصصــی آسیب شناســی شــده اســت. 
وي کــه در حــال حاضر معاون تضمین کیفیت و کنترل کیفي ســازمان انتقال خون اســت ، طي 15 ســال گذشــته با عناوین مدیرفنــي، مدیر کنترل کیفي 
و معــاون فنــي و کنترل کیفي در این ســازمان کار کرده اســت و به اذعان بســیاری از همکاران خودش نقش بســزایي در روند بهبــود کیفیت تجهیزات و 

خدمات این ســازمان داشته اســت. ایشــان در مصاحبه با خبرنگار نشــریه درمان یاب به مواردی اشــاره کردند که دانســتن آنها خالی از لطف نیســت. 

امینی  دکتر صدیقه 
معاون فنی و کنترل کیفی سازما ن انتقال خون ایران

فصلنامه تخصصی
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 در قوانین 
بین المللي و 

در تمام سازمان های 
انتقال خون  دنیا

 و از جمله ایران ، 
محصوالت و فرآورده ها 
مورد کنترل کیفي قرار 

مي گیرد و تعدادي 
از پارامترها که براي 

کیفیت و سالمت مهم 
است، مورد ارزیابي 
کیفي قرار مي گیرد.

روند خرید تجهیزات خارجی گذاشته، هیچ گاه کیفیت تجهیزات 
و دستگاه هاي خریداري شده قربانی تنگناهای مالی نشده است، 

تمامی تجهیزات خریداری شده حائز استانداردهای بین المللی و تایید 
کنترل کیفیت سازمان انتقال خون می باشند و تماما پیش از خرید، 

مورد آزمایشات مختلف کنترل کیفیت قرار گرفته اند.  
؟  در خصوص کیفیت کیسه های خون چطور؟نحوه نظارت بر 

آنها چگونه است؟
 در قوانین بین المللي و در تمام سازمان های انتقال خون  دنیا و از جمله 
ایران ، محصوالت و فراورده ها مورد کنترل کیفي قرار مي گیرد و تعدادي 
از پارامترها که براي کیفیت و سالمت مهم است، مورد ارزیابي کیفي قرار 
مي گیرد. مثالً در محصوالت پالکتي، تعداد پالکت ها شمارش مي شود و 
از لحاظ آلودگي باکتریال و از نظر حجم و تعداد گلبول هاي قرمز و سفید 
و فانکشــن پالکت و عملکرد پالکت ها مورد ارزیابي قرار مي گیرد. در 
مورد کیسه هایي که کاهش گلبول سفید )کیسه های خونی فیلتر دار( در 
آنها داریم، عالوه بر پارامترهایي که در واحدهاي خون مورد ارزیابي قرار 
مي گیرد، شمارش تعداد گلبول هاي سفید بعد از فیلتراسیون انجام مي شود. 
در واقع به این روش ارزیابي مي کنیم که فیلتر بعد از دو یا ســه ساعت 
خون گیري توانسته باشد گلبول هاي سفید را به خوبي برداشت کند و در 

تمامي این فرایندها استانداردهاي بین المللي لحاظ خواهد شد.
؟  خانم دکتر لطفا درباره نحوه نظارت بر مراکز پالســما فرزیس 

توضیحاتی بفرمایید؟
نکته آغازین در این خصوص آن اســت که در جهت دادن مجوزهای 
تأســیس به این مراکز سه رأس مثلث دخیل هستند: اول سازمان غذا و 
دارو، دوم معاونت درمان وزارت بهداشــت و سوم سازمان انتقال خون 
ایران. مجوز نهایی به عهده سازمان غذا و دارو می باشد.اما طبق آئین نامه، 
هر کدام از تجهیزات اســتفاده شده در هر یک از مراحل فرایند پالسما 
فرزیس باید تأیید سازمان انتقال خون را داشته باشد و ما نیز در این رابطه 
تماماً استانداردهای روز دنیا را برای کنترل کیفیت این تجهیزات لحاظ 

خواهیم کرد.
برای اطمینان بیشــتر و نظارت بر عملکرد این مراکز ساالنه دو نوبت 
بازرســی دوره ای هم از این مراکز انجــام می دهیم که این روند باعث 
باال بردن اســتاندارد و پایین آوردن ضریب خطاهای احتمالی در مراکز 
پالسما فرزیس خواهد بود. همچنین بازرسي هایی هم به صورت ویژه 
بنا به درخواست یا گزارشات احتمالی رسیده، به صورت اتفاقي و سرزده 

صورت خواهد پذیرفت.
؟  خانم دکتر شنیده ایم شما  برگزیده جشنواره سي سال سالمت در 
سال 87 بودید .از منظر یک بانو محقق و پژوهشگر چه توصیه هایی در 
خصوص اقدامات پیشگرانه جهت کنترل بیماریهای منتقله از خون  دارید؟
اولین راه برای کنترل بیماری ها، مشــاوره ای است که با اهداء کنندگان 
توسط پزشک اهدا انجام می شود و در نهایت انتخاب اهداء کنندگان 
توسط پزشکان مشــاوره که در مراکز انتقال خون انجام خواهد شد. 
در ادامه براي تضمین در کیفیت و سالمت خون و فرآورده های آن، 
پایش خون هاي اهدایي در آزمایشگاه فرا می رسد که در آن تست های 
غربالگری روی خون ها انجام خواهد شد که اگر خون آلوده ای احتماالً 
از سد اهداء کنندگان گذشته باشد حتماً در این مرحله غربال خواهد شد.

 از جمله آزمایشات غربالگری در سازمان انتقال خون ایران بر روی خون 
های اهدایی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

   آزمایش برای کشف آنتی بادی علیه ویروس HIV ) عامل بیماري ایدز (
   آزمایش برای کشف ویروس هپاتیت B  ) عامل بیماري هپاتیت بي (
   آزمایش برای کشف ویروس هپاتیت C  ) عامل بیماري هپاتیت سي(

    آزمایش برای تشخیص بیماري سیفلیس
مطلبی که جای امیدواری دارد این است که در ایران به علت آنکه اهدای 
خون به صورت داوطلبانه و کامالً بر اساس حس انسان دوستی و مسائل 
خداپسندانه انجام می شود، فرد در مشاوره انجام شده با پزشک اهدا در 
صورت انجام رفتارهای پرخطر یا داشتن هر یک از شرایط که با ضوابط 
اهدای خون مغایرت داشته باشد، به صورت خود حذفی از اهداء خون 

آلوده صرف نظر خواهد کرد.
؟  بهتر است گریزی هم به داروهاي IVIG داشته باشیم؛ ما برای تامین 
این داروها در کشور مان،چه مسیری را طی کرده ایم و در کدام نقطه 
ایستاده ایم؟ چه شرایطی برای تولید آنها نیاز است؟لطفا در مورد تالش 

خودتان هم در  این حوزه توضیح دهید؟
 اینها داروهایي هســتند که از پالسماي خون به دست مي آیند. 
ایمونوگلوبولین هــاي موجــود در پالســما هســتند که در 
کارخانه هاي پاالیشــگر پالسما از خون جدا شده و تبدیل به 
دارو مي شوند. این دارو قابل ساخت از هیچ منبع دیگري جز 
پالسماي خون انسان نیست. وقتي قرار است از پالسماي 
انساني تهیه بشود الزم است که پالسما به قدر کافي سالم 
باشد، کیفیت مناسبي داشته باشــد و بعد الزم است که 
آن را با زنجیره ســرما به کشورهایي که صنعت پاالیش 
پالســما را دارند فرستاد  تا در کارخانه هاي آنها تبدیل 
به دارو بشــود و به کشــور برگردد. ســازمان انتقال 
خون ایران از چندین سال پیش برنامه ریزي کرد که 
پالســماي ما تبدیل به دارو بشود ولي ما صنعت و 
تکنولوژي آن را نداشتیم. پس پالسما باید جایي می 
رفت که امکان تبدیل شدن به دارو را داشته باشد.
برای این کار پالســماي ما باید از مراکز مختلف 
کشــور جمع آوري مي شــد، اهدا کنندگان سالم 
انتخاب مي شدند، آزمایشات کافي براي پالسماها 
گذاشته مي شد، در شرایط خاصي حمل مي شد، 
تا تبدیل به دارو بشــود. ایران براي اینکه بتواند 
چنین کاري بکند اوال باید سیستم هاي خود 
را ارتقــا مي داد و بعد باید مي توانســت 
در بازرســي هایي که آنهــا از مراکز ما 
به عمل مي آورند قابل قبول باشد که 
پالسما در کارخانه هاي آنها تبدیل به 
دارو بشود. تمام تالش من به عنوان یک 
عضو کوچــک این بود که این ارتقا در 
تمام مراکز خون کشــور حاصل بشود، 
بازرسي ها با موفقیت انجام بشود و پالسما 
با موفقیت در زنجیره سرما جابه جا بشود. 



مدیریت خون بیمار در واقع کاربرد به موقع از تکنیک های داخلی و 
جراحی اثبات شده برای حفظ غلظت هموگلوبین بیمار، بهبود وضعیت 
انعقادي، کاهش از دست دادن خون بیمار و تالش براي بهبود نتیجه 
درمان بیمار مي باشد.  PBM وضعیت بالینی بیمار را از  جوانب مختلف 
بررسی می کند تا در خصوص تزریق خون وی تصمیم مناسب گرفته 
شود.  در این مدیریت باید از روش های الزم برای ثبات حال عمومی 
بیمار که کمترین عارضه را برای بیمار داشته باشند استفاده نمود. در 
عین حال با تشخیص زود بهنگام عال ئم شوک و آنمی شدید، خون 
و فرآورده خونی به مو قع برای بیمار تهیه شود. مدیریت خون بیمار، 
دو هدف اصلی دارد. هدف اول جلوگیری از اســتفاده غیر ضروری 
فرآورده ی خونی  به منظور کاهش عوارض انتقال خون و تســریع 
بهبودی بیمار اســت.  هدف دوم، جلوگیری از به خطر افتادن جان 
بیمار در اثر خونریزی و شوک می باشد.بر اساس آمارهای موجود در 
سیستم همو ویژالنس کشور، ساالنه تعداد نه چندان کمی از دریافت 
کنندگان خون بیمار دچار عوارض ناشی از تزریق خون می شوند. این 
عوارض به چند دسته تقسیم می شوند که اغلب واکنش های آلرژیک 
و سپس واکنش های تب دار غیر ایمیون می باشند و بعضا خطاهای 
فردی در بالین بیمار یا بانک خون باعث عوارض همولیتیک حاد شده اند. 

مدیریت خون بیمار

مدیریت خون بیمار، دو هدف اصلی 
دارد. هدف اول جلوگیری از استفاده 

غیر ضروری فرآورده ی خونی  به منظور 
کاهش عوارض انتقال خون و تسریع 

بهبودی بیمار است.  هدف دوم، جلوگیری 
از به خطر افتادن جان بیمار در اثر 

خونریزی و شوک می باشد

عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران- عضو هیئت مدیره انجمن علمی
 انتقال خون ایران - عضو انجمن بین المللی انتقال خون 

مؤلف کتابهای : اطلس جامع انتقال خون - تضمین کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

Patient Blood Management (PBM(
دکتر سیما ذوالفقاری

 معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران

تزریق خون می تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد و عوارض ناشی از خونریزی های شدید را بسیار محدود نماید. کاهش اکسیژن ناشی از خونریزی شدید باعث 
آسیب ارگان های حیاتی بدن می شود. در ضمن اگر خونریزی بیمار ادامه یابد، پالسما و پالکت کافی در بدن برای تشکیل لخته وجود نخواهد داشت و در نتیجه 
خونریزی بیمار متوقف نمی شود؛ در نتیجه تزریق به موقع  فرآورده های خونی به بیمار درشرایط اضطراری، ضروری است. از طرفی با وجود پیشرفت های بسیار در 
علم انتقال خون، هنوز ترانسفیوژن می تواند خطراتی در پیش داشته باشد. تزریق خون می تواند ایمنی بدن را کاهش داده و در بعضی موارد ایجاد عوارض آلرژیک 
و عفونی نماید. عالوه بر آن در صورت وجود خطاهای انسانی در بانک خون یا بالین بیمار و تزریق اشتباهی خون بیماری به 
بیمار دیگرمی تواند واکنش های همولیتیک جدی ایجاد می شود. از این رو در بسیاری از مراکز  روش ها یی را 

برای کاهش مصرف خون تبیین کرده اند و مديریت خون بیمار)PBM( راه اندازی شــده است.  
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پايش و كنترل 
خونريزي و در صورت 

نياز باز كردن مجدد 
محل جراحي 

 Cell Salvage ادامه

حفظ حجم خون بيمار 

بررسي كم خوني و 
درمان آن و بر طرف 
كردن علل به وجود 

آورنده ی آن 

استفاده از فوالت، 
آهن و داروهای تحريک 

كننده اريتروپوئز در 
صورت نياز 

ارزيابي دوباره ی بيمار 
در مورد استفاده از 

داروهاي ضد انعقاد و 
ضد پالكت 

به حداقل رساندن 
نمونه گيری از بيماران 

به ويژه در نوزادان 

استفاده از تكنيک 
هاي مناسب جراحي و 

حفظ دقيق انعقاد 

 ANH انجام

 Cell Salvage انجام

استفاده از عوامل 
انعقادي 

حفظ حجم خون بيمار 

اجتناب از هيپوترمي 

ايجاد افت فشار خون 
كنترل شده در بيمار  

بررسي كم خوني و 
درمان آن و بر طرف كردن علل به 

وجود آورنده ی آن 

استفاده از فوالت، آهن و داروهای 
تحريک كننده اريتروپوئز

ارزيابي دوباره بيمار در مورد استفاده 
از داروهاي ضد انعقاد و ضد پالكت 

به حداقل رساندن خون گيری از 
بيماران به ويژه در نوزادان 

 PAD در نظر گرفتن
) اگر توسط بيمار درخواست شوديا 

انديكاسيون داشته باشد( 

از عمل جراحي از عمل جراحيحین عمل جراحيبعد  قبل 

به سه دسته بیمار  روش های مدیریت خون 
از جراحی تقســیم می شوند  بعد  و  از جراحی، حین جراحی   قبل 

 PBM مثال هایی از روش های مورد استفاده
1.   استفاداه از تکنیک های جراحی مناسب

2.  قبل از جراحی، وضعیت تعدادی بیمار ارزیابی و در صورت لزوم درمان شوند.
3. عروق خونی با دقت بسته شوند.
4. از ترومای بافت جلوگیری شود.

5 . از الکتروکوتر به میزان کافی استفاده شود.
6 . دقت خاص به هموستاز بیمار در حین جراحی شود.

7. سعی شود از بافت های بدون عروق درحین جراحی عبور نمود.
8.  از کوآلولوپاتی همراه با تزریق ماسیو خون جلوگیری و یا درمان 

مناسب به عمل آید..

  ترجیحا داروهای ضد پالکتی و ضد انعقادی قبل از عمل 
جراحی قطع شود. 

   در مواردی که بیمار آسپیرین و Clopidogrel برای پیشگیری اولیه 
دریافت می کند، با مشورت پزشک معالج، حداقل 48 ساعت و 
ترجیحا 10-7 روز  قبل عمل جراحی، این داروها  قطع شود. 
در صورت پیشگیری ثانویه مثل:  MI , Stroke، نباید آسپیرین و 

Clopidogrel قطع شود مگر با با مشورت پزشک معالج. 

  در مواردی که بیمار تحت درمان با وارفارین است :  
1. اگــر خطر عوارض ترومبولیتیک بیمار باالســت، مثال: 
ترومبوز ورید عمقی) DVT( به تازگی در بیمار رخ داده است 
باید وارفارین چهــار روز قبل از جراحی قطع و به جای آن  

Unfractionated یا Low Molecular Weight Heparin تجویز شود .

2. در موارد اورژانس به بیمار ویتامین k حداقل شش ساعت 
قبل عمل ترزیق شود.

  بــرای اجرای مدیریت خون بیمار، نیاز به هماهنگی بین 
بخش های مختلف بیمارستان و حمایت مقامات عالی وزارت 
بهداشت و درمان پزشکی  می باشد.راه اندازی این سیستم ملزم 
به تهیه پروتکل های تزریق خون در کشور و در زمینه رشته های 
مختلف پزشکی اعم از داخلی، جراحی و در گروه های مختلف 

سنی از جمله بالینی، کودکان و نوزادان می باشد. پروتکل 
های مربوطه باید توسط تیم های متشکل از افراد با تجربه در 
تخصص های مختلف پزشکی به همراه متخصصین انتقال خون 
و با استفاده از آخرین اطالعات موجود در زمینه ی ترانسفیوژن 
نوشته شود. پروتکل ها  باید در دسترس افراد متخصص قرار گیرد 
و اطمینان حاصل شود که گروه های هدف، پروتکل های مربوطه 
را در اختیار داشته و آموزش دیده اند.در سیستم مدیریت خون، تنها 
برای بیمارانی باید خون و فرآورده تجویز شود که مزایای تزریق آن 
بیشتر از خطرات ناشی از آن باشد. علل تزریق خون باید در پرونده 
بیمار ثبت شود. اطالعات جمع آوری شده از تزریق های خون و 
فرآورده باید در نهایت توسط افراد متخصص مانیتور شود. تمامی 
مراکز دارای این سیستم، اجرای این برنامه را نه تنها برای بیماران 
بسیار سودمند دانسته، همچنین ذخیره مالی فراوان برای بیمارستان 
را ذکر نموده اند. الزم به ذکر است که .سیستم هموویژیالنس نیز 
باید در کنار مدیریت تزریق خون بیمار برقرار باشد. لذا بیماران در 
حین تزریق و تا ساعاتیبعد از آن باید تحت نظر باشند و در 
صورت بروز عالئم ناشی از تزریق خون به سرعت اقدامات 
الزم انجام شــود. برای تصمیم گیری در تزریق خون های 
بعدی سابقه ی تزریق خون بیمار بسیار کمک کننده است.

 تخصصی
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آقای دکتر منظورتــان  از مصرف منطقی خون و 
فراورده های خونی چیست؟

 ببینید در ابتدا باید این نکته اساســی را یاداور 
شــوم که خون، ســرمایه اي با ارزش و غیر قابل 
جایگزین است. زندگي تمام بیمارانی که به خون 
یا فراورده های خونی نیــاز دارند، مانند بیماران 
ترومــا، بیماران با خونریزي دســتگاه گوارش و 
بیماران انکولوژي، در صورت فقدان خون سالم و 
فراورده های آن، در معرض خطر جدی است. با 
وجود پیشرفت در علوم پزشکي، سالیان متمادي 
نیاز اســت تا با ابداع خــون مصنوعي ، این ماده 
جایگزین خون انســان شــده و نیــاز به دریافت 
خــون از افراد مرتفع گردد. بهمین جهت اســت 
که طب انتقال خون جهت درمان بیماران نیازمند، 
موضوعی حیاتی و سرنوشت ساز تلقی می شود 
و بهمین نســبت نیز با توجه به محدودیت هایی 

که در تامین آن وجود دارد و هزینه های ســنگین 
تامین و پاالیش آن، بهینه سازی نحوه درخواست 
و میــزان مصرف خون همــواره مورد توجه بوده 
است. از ســوی دیگر از آنجایي که فرآورده هاي 
یک واحد خون اهدایي مــي تواند براي بیماران 
متعدد مصــرف گردد، لذا تجویــز فرآورده هاي 
خوني به جاي خون کامل سبب حفظ ذخایر خون 
و فــرآورده هاي خوني براي همه بیماران نیازمند 
مي گردد. همینطور با جداســازي اجزاي مختلف 
خوني، صرفــه جویي مالي مهمي نیز صورت مي 
گیرد. جداســازي پالســما از خون کامل و تهیه 
فرآورده هاي پالسمایي مانند فاکتورهاي انعقادي 
و آلبومین، ضمن اینکه نیاز بیماران را پوشش مي 
دهد، باعث جلوگیــري از خروج ارز براي تامین 

این داروهاي بسیار گران قیمت مي شود.
؟  مگر ممکن است که تزریق خون در مواقع 

غیر ضروری هم انجام شود؟
 در حالي که انتقال خون مي تواند باعث نجات 
زندگي بیماران و افراد نیازمند به آن شــود، گاها در 
مراکز بالینی شــاهد آن بوده ایم که انتقال خون در 
مواقع غیر ضروري صورت مي گیرد. وقتي که امکان 
تهیه و مصرف جایگزین هاي ساده تر و خیلي ارزان 
تر وجود دارد که به اندازه خون یا حتي بیشتر مفیدتر 
هســتند، نباید از انتقال خون و فرآورده هاي خوني 
بهره برد. اســتفاده از جایگزین هــاي خون نه تنها 
باعث مي گردد بیمــاران کمتر در معرض عوارض 
انتقال خون که در برخي موارد واقعا مهلک هستند 
قرار گیرند، بلکه خون هاي جمع آوري شده ذخیره 
گردیده و در اختیار بیماراني قرار مي گیرد که واقعا به 
آن ها نیاز داشته و بدون تزریق خون، جان خود را از 
دست مي دهند. همچنین در اکثر مواقع تزریق خون 
کامل به بیمار الزم نیســت، زیرا ممکن است بیمار 
فقط به یک جزء خون کامل نیاز داشته باشد و بقیه از 
اجزاء خون برای او فایده ای ندارند. عدم نگهداري و 
مصرف صحیح خون و فرآورده هاي آن در بیمارستان 
ها و مراکز درماني سبب اتالف درآمد کشور و کمبود 
این خدمات براي نیازمندان خواهد شد. همین طور 
به دلیل رایگان بودن خدمات خون رساني در کشور، 
بیماران و پزشــکان به ارزش ایــن خدمات واقف 
نیستند. به طور کلي خون باید تنها در مواقعي تجویز 
شــود که امکان دیگري وجود  ندارد و عدم تجویز 
خون منجر به از دست دادن جان بیمار خواهد شد.

؟   آیــا مصــرف منطقی خــون را از  نظر 
اقتصادی و بار مالی آن نیز میتوان تحلیل کرد یا 

صرفا بحث سالمت آن مطرح است؟
  نکته مهم در بحث انتقال خون، هزینه اقتصادي 
تهیــه خون و فــرآورده هاي خوني بــراي بودجه 
عمومي کشور ها است. هزینه باالي تهیه خون سالم، 
سبب شده است که خون و فرآورده هاي آن داراي 
باالترین هزینه ها در رده خدمات درمان برای بودجه 
درمانی کشــورها محسوب شوند. این هزینه شامل 
خــون گیري از اهدا کننــدگان با احتمال خطر کم، 
انجام آزمایش هــاي مختلف، گروه بندي، فرآوري 
خون و تهیه اجزاي خوني از خون کامل گرفته شده 
از اهدا کنندگان، ذخیره سازي و حمل و نقل است. 
برخی کشورها که از لحاظ مالي در مضیقه مي باشند، 
قادر به تهیه خون و فرآورده هاي خوني سالم و کافي 
نیستند. در برخي از این کشورها اهداي خون در حد 
مورد نیاز است، اما امکانات کم مالي و سطح پایین 
درمان، توان انجام آزمایش هاي مختلف را بر روي 
این خون هاي اهدایي نمي دهد. در اغلب کشورهای 
در حال توسعه حتی مهمترین آزمایش های اجباری 
اصلی برای بیماری هایی نظیــر ایدز، هپاتیت B یا 

هپاتیت C هنوز انجام نمی شود.
؟  لطفا درمورد اســتانداردهای فرایند انتقال 

خون نیز توضیحاتی بفرمایید
 اگر از انتقال خون به طور مناسب استفاده شود، 
مي تواند جان انسان ها را نجات بخشیده، سالمت 
را ارتقــاء دهد. امــا خطاهایي که در درخواســت 
خون، جمع آوري و مصرف ایــن فرآورده ها ایجاد 
می شــود، گاهي منجر به عوارض جبران  ناپذیري 
شــده که تدوین برنامه هاي جدید و استاندارد براي 
مستندسازي روند تزریق خون به منظور جلوگیري 
از خطاهاي انســاني، آزمایشگاهي و عوارض ناشي 
از تزریق خــون را ضروری نموده اســت. در این 
راستا چند نکته قابل توجه است. اول روند شناسایي 
اهداکنندگان اســت. نباید فراموش کنیم که استفاده 
ازاهداکنندگان مســتمر و آموزش آنها، در سالمت 
خون تأثیر زیادی دارد. ترغیب اهداکنندگان به روش 
آفرزیــس نیز، بر تولید و مصــرف منطقی خون و 
فراورده های آن تأثیرگذار است. براي تایید سالمت 
خون، تســت های غربالگری انجام می شود، با این 
حال مصرف خون، خالی از خطر نمی باشد. بیشتر 
مرگ و میر در دریافت کنندگان خون، به علت وجود 

بیماري در خون و فرآورده های تزریقی است.
استانداردسازي مراکزي که این فرآورده ها در آنها 
مصرف مي شوند نیز بسیار مهم است. ارائه  دهنده 
این خدمات، آزمایشــگاه هاي مراکز ســرپایي یا 

مصرف  منطقی خون و فرآورده هاي خوني 
ش  نو ا فر محمد  دکتر  با  گفتگو  در 

دکتــر محمد فرانوش، فــوق تخصص خون 
و سرطان و دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی 
ایران اســت. با ایشان در بیمارستان حضرت 
رســول اکــرم، در قامت معاون پژوهشــی 
بیمارستان در رابطه با موضوع مصرف منطقی 
خون و فرآورده هاي خونــي گفتگوکرده ایم.

دکتر محمد فرانوش
فوق تخصص خون و سرطان

فصلنامه تخصصی
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نیازمند راهنمایي  بیمارستان هایی هستند که 
های کنترل کیفي و استاندارد سازی به منظور 

استفاده از این فرآورده ها می باشند.
؟ ممکن اســت درصد مــرگ و میر در 
دریافت کنندگان پالکت مانند بیماران مبتال 

به کانسر باال باشد. 
    بیشترین میزان مرگ و میر در میان افرادی با 
سن باال است که در شرایط خاص پزشکي مانند 
جراحي، نیازمند تزریق خون و دریافت پالکت و 
پالسماي تازه ی منجمد شده و دریافت بیش از 15 
واحد گلبول قرمز هستند. نکته مهم آن است که به 
خاطر داشته باشیم که نشان دادن خطرات ناشي 
از وضعیت و تاریخچه خاص بیمار، بخشي از 
مراحل جلب رضایت آگاهانه وي است. بیماران 
باید از بیماري، درمان پیشــنهادي و خطرات و 
مزایاي آن ، درمــان هاي مکمل و عدم وجود 
درمان، خودآگاهي داشته باشند. همچنین بیان 
درصــد مرگ و میر پس از تزریق خون ممکن 
است قسمتي از اطالعات تهیه شده براي مراحل 

کسب رضایت آگاهانه از بیمارباشد. 
؟  آقای دکتر در رابطه با هموویژالنس چه 
دیدگاه هایی وجود دارد؟و چه فرایندهایی 

مورد پایش قرار می گیرد؟
    هموویژالنــس براســاس تعریف ارائه 
شده توسط شــبکه بین المللی نظام مراقبت 
از خون به معناي انجام یک سري فرآیندهاي 
نظارتي اســت که بر کل زنجیره تزریق خون 
از اهداکننــده تا دریافت کننده اعمال شــده 
و هدف آن جمــع آوري اطالعات مرتبط با 
عوارض ناخواســته ای اســت که در فرایند 
تزریق خــون ایجاد مــی شــود. در پروژه 
هموویژالنس، چهــار فرآیند مهم ذیل مورد 

پایش قرار می گیرد:
1- درخواست خون و فرآورده توسط پزشکان 
و مراکز درماني بر اساس راهنمای بالینی مندرج 

در فرم های طراحی شده.
2- استاندارد سازی بانک خون بیمارستان ها 

بر اساس پروتکل های پیشنهادی.
۳- انجام آزمایشات سازگاري قبل از تزریق 

مطابق روش های استاندارد.
4-نظــارت بر فرآیند تزریق خون و عوارض 

احتمالی پس از آن.
مهمترین عامل در موفقیت هموویژالنس، ایجاد 
همکاري و هماهنگي بین بیمارستان ها و مراکز 
انتقال خون است. واحد هموویژالنس امکاناتی 
از قبیل توانایی انجام ردیابی و تعیین میزان شیوع 
و تحلیــل وقایع نامطلوب مرتبط با تزریق خون 
را ارائه می دهد. واحد هموویژالنس نیازمند یک 
نظــام مراقبت جامع، آینده نگر و مبتنی بر بیمار، 
در سراسر روند تزریق خون از فرد اهدا کننده تا 
پی گیری عوارض در فرد گیرنده خون می باشد.
آموزش پرسنل درمانی بیمارستان ها در جهت 

بهبود و ارتقای فرآیند تزریق خون مي تواند 
این فرآیند را به تدریج به حالت استاندارد 
نزدیک نموده و مانــع از اتالف فرآورده 
هاي خون به دلیل عدم آگاهي از شــیوه 
نگهداري آنهــا و نحوه ی صحیح تزریق 

خون شود. ارتقاء سالمت بیماران، در گروی 

افزایش آگاهي کادر پزشکی در رابطه با نحوه تزریق 
خون استاندارد و مدیریت صحیح عوارض احتمالي 
ناشی از تزریق خون می باشد، که در نهایت منجر به 
تهیه ی دستورالعملهایی مرتبط با استانداردهای تزریق 
خون در سطح بیمارستانهای سراسر کشور گردید که 
در همین راســتا آموزش مداوم و علمی پرستاران و 
پزشــکان درگیر در امر تزریق خون در دستور کار 

مراکز قرار گرفت.
؟  مهمتریــن گزینه هــا برای اســتقرار 

هموویژالنس چیست؟
  اهــم فعالیــت هــای انجــام شــده جهت 
استقرارهموویژالنس شــامل: برقراري سمینارهاي 
آموزشي منطقه ای و کشوری، آموزش مدرسان منتخب، 
تهیه مستندات مانند الگوریتم ها، فرم ها و پوسترمی 
باشد که منجر به درخواست و مصرف منطقی خون 
و فرآورده های آن می شود. در حال حاضر صد در 
صد خون تولیدی به صورت داوطلبانه اهدا می شود.
با توجه به چالشــهای ســالهای آتی مانند افزایش 
جمعیت، پیری، بکارگیری روشهای جراحی پیچیده 
و توسعه مراکز درمانی، به برنامه ریزی بهتری جهت 
منطقی نمودن مصرف خون و فراورده های آن نیاز 
است تا همچنان بتوانیم با اهدای داوطلبانه خون سالم 

را در دسترس بیماران قرار دهیم.
درهرحال برای اجرای اثر بخش بودن هموویژالنس، 
الزم است کلیه عوامل و منابع تامین کننده خدمات 
ارائه شــده، در زمینه های تدوین شده مورد بررسی 
قرار گیرد. در این نظام همچون ســایر سیستم های 
خدماتی و موثر، می توان با رعایت نظم و کلیه نکات 
کلیدی و تعامل بین اجزاء، در جهت تعالی خدمات 
ارائه شده گام برداشت تا اثر بخشی آن در تحلیل داده 
ها و ارزیابی نتایج بدســت آمده موثر و مفید واقع 
گردد. چرا که هر نظامــی هراندازه هم دقیق برنامه 
ریزی شده باشد، بستگی به یک عامل موثر دارد که 
این عامل می تواند در شناسایی و تشخیص عوارض، 
مستندســازی و ارایه ی گزارش در 
خصــوص آنها موثر باشــد. 

هموویژالنس براســاس تعریف ارائه شده توسط 
شبکه بین المللی نظام مراقبت از خون به معناي 
انجام یک سري فرآیندهاي نظارتي است که بر 
کل زنجیره تزریق خون از اهداکننده تا دریافت 
کننده اعمال شــده و هــدف آن جمع آوري 
اطالعات مرتبط با عوارض ناخواسته ای است که 

در فرایند تزریق خون ایجاد می شود.     

 تخصصی
فصلنامه
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third season

یک توقع منطقی از مسئوالن:

مراقب سالمت کادر درمان باشید

چگونه از کادر درمانی در مقابل آسیب سوزن هایی که حاوی 
کنیم؟ مراقبت  آلوده هستند  ترشحات خونی  یا  خون 
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cancer

دکتر حسن ابوالقاسمی
رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران

میزان شانس درمان 
سرطان خون در کودکان 

در گفتگو با دکتر ابوالقاسمی
سوابق علمي و اجرایي: رئیس دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي؛ مدیر عامل سازمان انتقال 
خون ایران؛ رئیس موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون؛ رئیس پژوهشکده طب 
رزمي، مدیر گروه کودکان و نوزادان/ دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل)عج(؛ رئیس انجمن علمي 
خون و ســرطان کودکان ایران؛ دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصي خون و 
سرطان کودکان؛ مجري برنامه رشته فوق تخصصي خون و سرطان کودکان؛ سردبیر مجله IJBC؛ مدیر مسئول مجله 
طب نظامي؛ مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تهران؛ عضو: کمیته کشوری تاالسمی و دبیرخانه انجمن های علمی 
وزارت بهداشت؛ هیئت امناي دانشگاه علوم پزشکي قم؛ همکاری جهانی امنیت خونسازمان بهداشت جهاني؛ 
انجمن بین المللي انتقال خون؛ کمیته علمي بهبود تغذیه و رشد کودکان؛ هیئت تحریریه فصلنامه پژوهشی خون
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دکتر مجید آراسته
رئیس انجمن تاالسمی ایران

مروری بر تاالسمی و انواع آن 
در گفتگو بادکتر مجید آراسته- رئیس انجمن تاالسمی ایران

انجمن تاالســمی ایران در سال 1368 بوســیله تعدادی از والدین فرزندان مبتال به تاالسمی ماژور و پزشــکان درگیر در درمان این بیماران 
تأسیس شد . این انجمن اکنون بیش از 20000 نفر عضو بیمار در سراسر کشور دارد  و عضو فدراسیون جهانی تاالسمی »TIF« می باشد . 

36

DaRm
aN

 Y
aB

139
هار 3

فصلنامه درمان یاب - شماره 3 -  ب

و تازه های درمان
تاالسمی 

با مدیران  در گفتگو 
تاالسمی درمانگاه 

دکتر شهرام کاظمی
مدیر درمانگاه

ذر کیوان آ آزيتا  دکتر 
درمانگاه فنی  مسئول 

درمانگاه تاالسمی بزرگساالن ظفر با حمایت سازمان
 اتقال خون به بیماران تاالسمي بزرگسال خدمت رسانی می کند

بیماران تاالســمی یکی از بزرگترین 
مصرف کننــدگان محصوالت خونی 
در سراسر دنیا هستند و لزوم خدمت 
رسانی با بهترین کیفیت به این بیماران 
برای دســتیابی به سطحی نسبی در 
زندگی بر هیچکس پوشیده نیست. 
با وجود اعمال پیشگیرانه اما هرساله بر 
تعداد این بیماران افزوده می شود و در 
این بین ضرورت خدمات رسانی هرچه 
بیشتر به این بیماران احساس می گردد.
درمانــگاه تاالســمی ایــران یکی 
از بزرگتریــن مراکز ارائــه خدمات 
است که با داشــتن کادری مجرب و 
متخصص همچنین دلسوز و متعهد 
پذیرای بیماران عزیز تاالسمی است.
به همین بهانه با دکتر شهرام کاظمی 
مدیر درمانگاه و دکتــر آزیتا آذر کیوان  
مسئول فنی درمانگاه به گفتگو نشستیم.
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یک توقع منطقی از مسئوالن

مراقب سالمت
کادر درمان باشید



پرستاران در معرض آسیب
دکتر مینو محرز - عضو کمیته کشوری کنترل ایدز، در ارتباط با اهمیت 
ایمن سازي پرسنل درماني، به خبرگزاری مهر گفت: در همه جای دنیا یکی 
از مخاطرات جدی که ممکن است به عوارض جبران ناپذیر همچون ایدز 
یا سایر بیماریهای عفونی منتهی شود، خراشیده شدن پوست فرد مراقبت 
دهنده توسط سوزن یا سایر ابزارهای پزشکی است که ممکن است حاوي 
خون یا ترشحات خونی آلوده باشد.این متخصص بیماریهای عفونی با 
اشــاره به اینکه پرستاران به خصوص پرستاران جوان بیشتر در معرض 
اینگونه آسیبها هستند، اظهار داشت: پرستاران در تمام دنیا، آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز آلوده را 
تجربه می کنند و در این میان مهمترین راهکار در تامین سالمت پرستاران، تقویت برنامه های آموزشی، 

توسعه کارگاههای آموزش مداوم و استفاده از ابزارهای ایمن است.
وی تصریح کرد: از آنجا که آسیبهاي »نیدل استیک«، بطور معمول به وسیله نوک سوزن ایجاد مي شود، 
در عموم مراکز درمانی در دنیا، استفاده از دستکش، ماسک، عینک متناسب با وضعیت بیمار و روشهای 

درماني و سوزنهای ایمن پیشنهاد می شود.
محرز تاکید کرد: سوزنهای ایمن که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای است که عالوه بر 
اینکه یکبار مصرف هستند و امکان خطای سهوی در استفاده از آن برای چند بیمار به صفر می رسد، 
به صورت فشار عمل می کنند و پس از استفاده، سوزن در یک الیه محافظ پالستیکی قرار می گیرد. 
به این صورت هم سالمت و ایمنی پرستار و کادر درمانی تامین می شود و هم سالمت کارگرانی که 
موظف به انتقال زباله های بیمارستانی هستند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: 
متاســفانه در حال حاضر چنین سوزنهای ایمنی در کشور ما در دســترس کادر درمانی قرار ندارد و 
وزارت بهداشت باید در این رابطه برنامه ریزی و سیاستگذاری مشخصی داشته باشد و سالمت کادر 
درمانی بیمارستانها و به خصوص پرستاران را در اولویتهای خود لحاظ کند.محرز در رابطه با کارگران 
و کارکنان خدماتی بیمارســتانی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم این موضوع در تامین سالمت 
کارگران و کارکنان خدماتی بیمارستانی نیز حائز اهمیت است. البته آنها به طور کلی باید ملزم به 
اســتفاده از دستکش کار باشند.وی یادآور شد: علل بالقوه ای که بیشترین خطر را ایجاد می کنند 
شامل کشیدن دست بیمار، درپوش گذاری سرنگ، بار کاری باال، عجله کردن در حین بخیه و وجود 
اشیاء تیز در کف ها و تخت ها بود.این متخصص بیماریهای عفونی اضافه کرد: در اتاق عمل دست 
به دست شدن ابزارهای جراحی خطرناک است و به همین جهت برای کاهش احتمال نیدل استیک، 
این شــیوه در دنیا منسوخ شده است.وی تاکید کرد: در 
رابطه با کنترل آســیبهای ناشی از نیدل استیک ، 
عملکــرد وزارت بهداشــت در خصوص 
اســتمرار دوره های آموزشی، در دسترس 
قــرار دادن اقالم ایمن و واکسیناســیون 
کادر درمانی حائز اهمیت اســت.

استیک« »نیدل 
را جدی بگیرید  شدن 

دکتر مسعود  مردانی - عضو کمیته کشوری کنترل ایدز 
در گفتگو با خبرگزاری ایســنا ضمن هشدار نسبت به 
»نیدل اســتیک« شدن پرستاران گفت: شیوع این عارضه 
با عوامل مختل کننده تمرکز شامل شلوغی، حجم کاری، 
شــیفت کاری، حواس پرتی، عجله کردن، خستگی و 
ناکافی بودن آموزش و کم تجربگی ارتباط مستقیم دارد.

این متخصــص بیماری های عفونی ادامــه داد: به قول 
قدیمی ها حادثه خبر نمی کند و باید در مقابل آن از اصول 
ایمن سازی و پیشــگیری بهره گرفت و توجه به رعایت 
ضوابط پیشــگیری قبل و بعد از تماس ضروری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: 
سوزن های ایمن عالوه بر اینکه ذاتا یکبار مصرف هستند، به 
محض استفاده سر سوزن به صورت خودکار و فشاری در یک 
الیه محافظ پالستکی قرار می گیرد و به این صورت هم سالمت 
و ایمنی پرستار و کادر درمانی تامین می شود و هم ضریب ایمنی 
کارگران خدماتی حمل زباله بیمارستانی افزایش پیدا می کند.

وی اضافه کرد: در صورت مواجهه با نیدل استیک، حفظ 
خونسردی، شستن با آب و صابون، نگهداری نمونه خون 
بیمار جهت مشخص شدن وضعیت منبع آلوده کننده، مراجعه 
به پزشک مسئول کنترل عفونی بیمارستان و  بررسی وضعیت 
سابقه واکسیناسیون فرد آســیب دیده می تواند در کاهش 
احتمال ابتال به بیماری های عفونی حاد بسیار موثر باشد.

این عضو کمیته کشوری کنترل ایدز تصریح کرد: یکی 
از دالیل شــیوع هپاتیت C در سال های قبل در کشور 
آذربایجان، عدم توجه به موضوع »نیدل استیک« بوده است.
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چگونه از کادر درمانی 
در مقابل آسیب سوزن 
هایی که حاوی خون 

یا ترشحات خونی 
آلوده هستند مراقبت 

می شود

مراقب عفونت های منتقله 
یا  با خون  از طریق تماس 

باشیم بیماران  ترشحات خونی 

دکتر ایرج خســرونیا-رئیس انجمن متخصصین داخلی 
در رابطه با ضرورت توجه به ســالمت کادر درمانی به 
خبرگزاری تسنیم گفت: نیدل استیک یا آسیب های ناشی 
از وســایل نوک تیز و برنده  همچون سوزن و سر سوزن 
آلوده به خون وترشحات بیمار ، یکی از مهم ترین خطر های 
بیولوژیکی برای کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی به 
شمار می آید. پیامد بیولوژیکی این آسیب ها، می تواند زمینه 
ساز انتقال بیماری هایي مثل ایدز، هپاتیت ب و ث گردد

وی ادامه داد:از آنجا که ســوزن، عامل ایجاد بیشــترین 
جراحات حین ارائــه خدمات درمانی اســت،تمرکز 
بســیاری از برنامه هــا بر کنترل آلودگی هایی اســت 
که ممکن اســت از طریق خون یا ترشــحات خونی 
موجود بر ســوزن به فــرد مراقبت دهنــده انتقال یابد

وی افزود:واکسیناســیون پرسنل، الزامي نمودن تشکیل 
پرونده بهداشــت، نصب تابلواحتیاطات استاندارد در 
کلیه بخشها وواحدها درماني،استفاده از سرنگهای ایمن، 
اســتفاده از سطل های اســتاندارد جهت معدوم سازی 
سوزن های استفاده شده،،نصب اطالعیه تزریقات ایمن، 
برگزاري کالس شــناخت بیماري ایدز وهپاتیت درچند 
نوبت براي کلیه پرســنل درماني،معرفي پرسنل آسیب 
دیده به پزشک کنترل عفونت جهت اقدامات درماني و 
معرفي به مرکز بهداشــت جهت واکسیناسیون میتواند 
در  خصــوص کاهش احتمال خطر موثر واقع شــود

با مواجهه شغلي 
HBV، HCV، HIV 

دکتر افشــین محمد علیزاده-رئیس بیمارستان طالقانی در خصوص 
مواجهه شــغلي با HBV ، HCV، HIV بــه خبرگزاری فارس 
گفت: پرسنل پزشــکی به طور روزمره از طرق مختلف در معرض 
ابتالء به عفونت ها از جمله هپاتیــت B، هپاتیت  C و  HIV قرار 
دارند و در این میان صدمات ناشــی از سرسوزن و سوزن یک خطر 
شــغلی مهم برای کارکنان مراقبت های بهداشتی محسوب می شود.

این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد:عالوه بر این نتایج برخی از 
مطالعات حاکی از آن است که صدمات ناشی از سوزن و سرسوزن، استرس 
و اضطراب بسیار زیادی به فردی که دچار مواجهه شده است وارد می نماید.

وی ادامــه داد: با توجه به اهمیت مواجهه های شــغلی از نظر انتقال 
بسیاری از بیماری های عفونی مهم و نیز بار مالی که به فرد و بیمارستان 
تحمیل می گــردد و همچنین تبعات روانی که به دنبال مواجهه های 
شغلی در فرد و خانواده روی می دهد کامالً مشخص است که روش 
های پیشگیری قبل و بعد از نیدل استیک شدن باید مد نظر قرار گیرد

علیزاده اضافه کرد: بدیهی اســت با توجه به احتمال ایجاد آلودگی 
کارکنان بهداشــتی- درمانی و خدماتی در محل کار و بهنگام انجام 
وظیفه،  بیمارستان موظف به پیگیری های الزم از قبیل انجام آزمایشات، 
ارائه داروها و ســایر اقدامات تشــخیصی و درمانی مورد نیاز است.

وی یاداور شد: توجه به دستورالعمل تزریق ایمن، استفاده از وسایل 
حفاظت فردی مانند دستکش و عینک، استفاده از وسایلی که می تواند 
احتمال سوزن خوردگی را به صفر کاهش دهد مانند سوزنهای ایمن 
فشاری، تفکیکی زباله های نوک تیز و برنده و واکسیناسیون تمام افرادی 
که در معرض خطر هستند، از رویکردهایی است که در دنیا برای کنترل 
آسیب های ناشی از نیدل استیک شدن مورد توجه قرار گرفته است.

سالمت کادردرمانی 
بهنگام دریافت نمونه 

خون مویرگی در 
معرض خطر است



cancer

دکتر حسن ابوالقاسمی
رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران

میزان شانس درمان 
سرطان خون کودکان 

در گفتگو با دکتر ابوالقاسمی
سوابق علمي و اجرایي: رئیس دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي؛ مدیر عامل سازمان انتقال 
خون ایران؛ رئیس موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون؛ رئیس پژوهشکده طب 
رزمي، مدیر گروه کودکان و نوزادان/ دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل)عج(؛ رئیس انجمن علمي 
خون و ســرطان کودکان ایران؛ دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصي خون و 
سرطان کودکان؛ مجري برنامه رشته فوق تخصصي خون و سرطان کودکان؛ سردبیر مجله IJBC؛ مدیر مسئول مجله 
طب نظامي؛ مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تهران؛ عضو: کمیته کشوری تاالسمی و دبیرخانه انجمن های علمی 
وزارت بهداشت؛ هیئت امناي دانشگاه علوم پزشکي قم؛ همکاری جهانی امنیت خونسازمان بهداشت جهاني؛ 
انجمن بین المللي انتقال خون؛ کمیته علمي بهبود تغذیه و رشد کودکان؛ هیئت تحریریه فصلنامه پژوهشی خون
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؟  آقای دکتر، همانطور که جنابعالی استحضار دارید 
بیماری های خونی و سرطان، طیف وسیعی از بیماری 
ها در کودکان را تشکیل می دهند، اما سوال اساسی 
اینجا است که کدام یک از بیماری های خونی در ایران 

شیوع بیشتری دارند؟
  در ابتدای صحبتمان باید به این موضوع اشاره کنم که 
متاسفانه همانطور که در کشورمان بیماری های ژنتیک متعددی 
وجود دارد،بیماری های خونی ای که ریشه ژنتیک دارند نیز 
زیاد مشاهده می شود. واقعیت آن است که ایران کشوری است 
که روی کمربند تاالسمی دنیا قرار گرفته بطوریکه شیوع آن در 
ایران 2 تا ۳ درصد و حتی در بعضی مناطق تا 15 درصد هم 
می رسد و به همین خاطر  یکی از دغدغه های متخصصین 
خون در کشور کنترل تاالسمی است. البته خوشبختانه موفقیت 
های خوبی هم در این خصوص برای نظام سالمت کشور 
فراهم شده است. برنامه های پیشگیری قبل از تولد و مشاوره 
قبل از ازدواج در کنترل این بیماری اثرگذار بوده است بطوریکه 
در گذشته حدود 1000 مورد جدید تاالسمی در سال داشتیم 

و امسال این رقم به زیر 250 مورد رسیده. 
کم خونی های دیگری که جنبــه ارثی دارند هم همچنان 
شــایع هســتند. مثل آنمی آپالســتیک بیماری فانکونی 
اختــالالت بیماری هــای آنمی های همولیتیــک که در 
ازدواج هــای فامیلی دیده می شــوند. ایــن اختالالت که 
تحت عنوان اسپرســیتوز یا آنمــی های هموفیلی که غیر 
اسپرســیتوز هســت که ما در تمام مناطق ایران می بینیم. 
یکی دیگر از شایع ترین موارد در بیماری های خونی، کمبود 
آنزیم G6PD اســت که نمونه بارز آن فاویسم می باشد که 
می توانیم بگوییم ساالنه تعداد قابل توجهی از بستری های 
نوزادان را شامل می شود.  یکی دیگر از بیماری های خونی 
،هموفیلی است که در کشور ما حدود هفت یا هشت هزار 
نفر مبتال به آن می باشــند. از گروه های هموفیلی A و B و 
بیماریvon willebrand  است. به لحاظ اینکه این بیماری 
مزمن هســت خونریزی دهنده می باشد و همیشه همراه 
بیمار اســت و معالجه قطعی هم در حــال حاضر ندارد با 
این که تعداد بیماران بیشتر از هفت هشت هزار نفر نیست 
ولی بار مالی این بیماری برای کشــور بســیار زیاد است و 
هزینه های درمان این ها بســیار باالست و بعضاٌ یک سوم 
یارانه دارویی کشور هزینه این بیماران هموفیلی و تاالسمی 
می شــود و لذا از اهمیت بســیار زیادی برخوردار هست.

؟  و در خصوص سرطان،شــیوع کدام نوع در میان 
کودکان ایرانی بیشتر است؟

  داخل کشور ثبت سرطان در بالغان آمار صحیح تري 
نسبت به سرطان در کودکان دارد و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم 
آمار کودکان مبتال به سرطان را جمع آوري کنیم. اما آمارها 
تا به امروز نشان داده است که ساالنه 2500 تا ۳ هزار نفر 

کودک زیر 15 سال مبتال به سرطان در کشور تشخیص 
داده می شــوند که 20 درصد از این افراد مبتال به سرطان 
خون هستند. این کودکان در ابتدای عمر هستند و نیاز دارند 
که از یک حمایت خوبی برای درمان بهره مند بشوند تا 
درمان در یک شرایط آرامی انجام بشود و به یک زندگی 
ایده آل دست پیدا کنند . از منظر جهانی بطور کلی سرطان 
خون در دنیا رو به افزایش است و از هر 100 هزار کودک 
زیر 15 ســال 4 نفر مبتال به سرطان خون هستند.  بطور 
خالصه همانطور که اشاره کردم شایع ترین سرطان کودکان، 
سرطان خون است و سپس سرطان  بافت هاي نرم است.

؟  به نظر می رسد که در این بخش هم نبود آمار دقیق 
مشکالتی را برای ثبت سرطان در کشور به همراه آورده است.
 بله، چراکه مشــخص شــدن تعداد دقیق مبتالیان به 
سرطان در کشور به تصمیم گیران بخش بهداشت و درمان 
کمک می کند که بدانند در هر بخشی چه میزان باید هزینه 
کرد و بتوان راهکارهای درمانی مناســب تری را ارائه کرد. 
؟  آقای دکتر ،از انجمن خون و سرطان کودکان چه خبر؟
  انجمن خون و ســرطان کودکان ایران از سال 1۳79 
تشکیل شده است و فعالیت هاي زیادي در زمینه سرطان 
خون کودکان انجام داده اســت. از سال 1۳70 به سرطان 
کودکان در کشور توجه  جدي شد و رشته سرطان خون 
در کودکان در ۳ دانشــگاه کشــور به صورت یک رشته 
فوق تخصصي تصویب شد و به تربیت گروه متخصص 
پرداخت. در گذشته تعداد متخصصان رشته سرطان خون 
کودکان 5 نفر بیشتر نبود که در اهواز و تهران مشغول به 
کار بودنــد. اما هم اکنون 100 نفر فوق تخصص خون و 
ســرطان کودکان داراي مدرک هستند و تربیت نیروهاي 
فوق تخصصي در این زمینه را انجام مي دهند و این مسئله 
خیلی افتخار آمیز است که در قالب انجمن خون و سرطان 
ایران یک همت جمعی برای ارائه خدمات هرچه بهتر به 
بیماران خون وسرطان وجود دارد. در واقع از نظر آماری 
باید بگوییم که اگر 2 هزار کودک مبتال به سرطان در کشور 
باشــد براي هر ۳0 نفر یک فــوق تخصص وجود دارد.

؟  با ایــن توضیحاتی که جنابعالی فرمودید طبیعتا 
والدین کودکان از فرایند درمان راضی هستند؟

  تقریباً در تمام کشــور بچه هایي که مبتال به سرطان 
مي شــوند، درمان مي شوند و 80 درصد از مبتالیان قطعًا 
درمان مي شوند.در واقع به دلیل اینکه دسترسي به درمان، 
پزشک و دارو راحت تر شده است. از داروهاي مناسبي 
براي درمان بیماري استفاده مي شــود و والدین کودکان 
نیز بســیار پیگیر درمان ســرطان کودک خود هســتند. 
؟  در مورد آفرزیس و استفاده آن در درمان بیماری 

های خونی بفرمایید؟
  آفرزیس در بیماری های اطفال هم مورد استفاده قرار 

می گیرد . داریم بیمارانی که نیاز به تعویض پالسما دارند 
یا بعضی بچه ها با گلبول های ســفید باال که نیاز است 
لوکوسیت ها خارج شود و اینها نیاز به سیستم آفرزیس 
دارند همچنین جداسازی سلولهای بنیادی که االن اساس 
پیوند مغز استخوان هست که باید از سیستم آفرزیس استفاده 
شــود در کل بخش های انکولوژی هماتولوژی باید به 
سیستم آفرزیس مجهز باشند حتی در درمان GVHD ناشی 
از پیوند هم نیاز دارد که دستگاه آفرزیس موجود باشد .

؟  آقای دکتر گاها شنیده می شود که علت سرطان در 
اطفال مي تواند تغییر ژن ها باشد. آیا این گفته پایه علمی دارد؟ 
  دقیقا صحیح است.البته جامع نیست.علت سرطان در اطفال 
مي تواند، تغییر ژن ها باشد ضمن آنکه عوامل محیطي نیز باعث 
بروز ســرطان مي شود. در طب بزرگساالن عواملي سرطان 
مي تواند، اشعه خورشید، تغذیه نامناسب و چاقي باشد. ورزش 
بهترین روش پیشگیري از سرطان است و عدم مصرف سیگار، 
عدم مصرف الکل نیز در پیشگیري از سرطان اثبات شده است. 
اما در مجموع بیشتر از 15 درصد از عوامل شناخته شده نمی 
باشد.نباید از نقش حشره کش ها نیز غفلت کرد.حشره کش ها 
رابطه مستقیمي با بیماري هاي خوني در کودکان دارند بنابراین 
در حضور کودکان نباید از حشره کش ها استفاده کرد.همچنین 
بیماري هپاتیت B و C منجر به سرطان کبد مي شود .نیترات 
موجود در بعضي آبها نیز باعث سرطان مي شود. بزرگساالني 
که در کنار کودکان سیگار مي کشند ریه کودکان را در آینده 
مستعد سرطان مي کنند. بطور کلی نباید از این نکته غفلت 
کرد که پیشــگیري از سرطان از زمان کودکي آغاز مي شود.

؟  گریزی به مشکالت موجود بزنیم.مهمترین مشکالت 
در فرایند تحقیقات علمی در خصوص سرطان کودکان 

را چه می دانید؟ 
  مشــکالتي که در این زمینه وجود دارد این است که 
دپارتمان هاي شکل گرفته باید تقویت شود و بسیاري از 
دپارتمان ها مجوز گرفته اند ولي به خوبي فعالیت نمي کنند. 
هنوز مرکز تحقیقات ثبت سرطان اطفال که داراي مجوز 
باشد در کشور شــکل نگرفته است و مرکزي که مرکز 
پیوند استخوان مخصوص اطفال باشد نیز هنوز راه  نیفتاده 
اســت یعني مرکز اختصاصي پیوند مغز استخوان اطفال 
وجود ندارد به دلیل اینکه ســاخت یک مرکز هزینه هاي 
زیــادي را در بردارد. 2 تا ۳ مرکــز اعالم آمادگي کردند 
براي اینکه کارهاي پیوند مغز اســتخوان اطفال را انجام 
دهند و با وجود اینکه افراد متخصص در مورد سلول هاي 
بنیادي خونساز داریم فضاي اختصاصي کشور کم است.

؟  نکته پایانی؟
  تاکیــد می کنــم که نکتــه ای را بــه گوش مردم برســانید 
و آن هــم این  اســت که بایــد مراقــب خانواده هــای کودکان 
ســرطانی باشــیم و آن هــا را از لحــاظ روحــی حمایت کنیم.
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دکتر مجید آراسته
رئیس انجمن تاالسمی ایران

مروری بر تاالسمی و انواع آن 
در گفتگو بادکتر مجید آراسته- رئیس انجمن تاالسمی ایران

انجمن تاالســمی ایران در سال 1368 بوســیله تعدادی از والدین فرزندان مبتال به تاالسمی ماژور و پزشــکان درگیر در درمان این بیماران 
تأسیس شد . این انجمن اکنون بیش از 20000 نفر عضو بیمار در سراسر کشور دارد  و عضو فدراسیون جهانی تاالسمی »TIF« می باشد . 
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؟  آقای دکتر لطفا مختصری در مورد نامگذاری بیماری تاالسمی 
توضیح دهید؟

 تاالسمیا از دو لغت یوناني Thalassa به معني دریا و Emia به معني خون 
تشکیل شده است و به معني کم خوني دریا مي باشد. ) اولین بار در افرادي 

که اهل مدیترانه بودند این بیماری کشف شد( .
همچنین با عنوان بیماری کم خوني کولي Cooleysanonic نیز شناخته می 
شود. این بیماري اولین بار در سال 1925 توسط Cooley و lee شرح داده 

شده ولي پاتوژنز ومکانیسم ایجاد بیماري درآن زمان نامشخص بود.
؟ شیوع بییماری تاالسمی چگونه است ؟

 اختالالت هموگلوبین وتاالسمي، طیفی از کم خوني ارثي بوده 
که به صورت صفت مغلوب از والدین به فرزندان منتقل مي شود. 
هر سال بیش از 4 میلیون کودک در جهان با اختالالت ژنتیکي متولد 
مي شوند که تاالســمي یکي از انواع مهم این گونه اختالالت مي 
باشــد. برپایه مطالعات انجام شده درکشور تخمین زده مي شودکه 
شــیوع ژن تاالسمی در ایران حدود %7 بوده وحدود 5میلیون نفر 
ناقل ژن تاالســمي در نقاط مختلف کشــورمان پراکنده مي باشند. 
شــیوع ژن تاالسمی در نواحی شــمال وجنوب کشور بیشتر بوده 
)در بعضی ازاین مناطق تا حدود%13گزارش گردیده( و شــیوع 
کمتری از ژن تاالسمی در نواحی مرکزی وغرب کشور وجود دارد.
بیماري تاالسمي در سراســر جهان و درهمه نژادها دیده مي شود 
ولي شیوع آن در نواحي مدیترانه ) ایتالیا- یونان- قبرس و جزیره 
سیسیل ( وخاورمیانه ) ایران- ترکیه سوریه ( و آسیا ) هندوستان و 
پاکســتان ( و جنوب شرق آسیا بیشتر بوده و از جنوب غربي اروپا 
تا خاور دور امتداد یافته و در نواحي وســیعي از آفریقاي مرکزي 
نیز دیده مي شــود. یکی ازدالیل این شــکل توزیع از تاالســمی، 
بیماري ماالریا بوده که به شکل بومي و براي قرون متمادي در این 
نواحي شیوع داشته است. انگل ماالریا از راه نیش پشه آنوفل وارد 
خون شــده و در داخل گلبولهاي قرمز تکثیر مي یابد.این انگل در 
گلبولهاي قرمز ناقلین ژن تاالســمي که عمر کوتاهتري دارند، نمي 
تواند به راحتی به رشــد وتکثیرخــود ادامه داده، در نتیجه بیماري 

متوقف مي شود و بیمار از ماالریا نجات خواهد یافت.
بنابراین ماالریا در افراد سالم بیش از افراد حامل ژن تاالسمي بوده و درنتیجه 
مرگ و میرآنان نیز بیشتر بوده است. همچنین بیماران مبتال به تاالسمي وکم 

خوني داسي شکل نیز در اثر ابتال به ماالریا از بین مي رفتند.
اما افرادي که یک ژن تاالسمي داشته اند )ناقل تاالسمي یا تاالسمی مینور( 
در مقابل بیماري ماالریا مقاومت کرده و ژن تاالسمي را به نسل بعد منتقل 

نموده اند.
این بیماري درتمام نقاط کشورمان پراکنده است. اما درنواحي حاشیه 

دریاي خزر)استانهاي گیالن و مازندران ( و نواحي حاشیه خلیج 
فارس و دریاي عمان )سیستان و بلوچستان- بوشهر- هرمزگان 

و خوزستان- فارس و جنوب کرمان( و استانهاي اصفهان و 
کهکیلویه و بویراحمد از شیوع باالتري برخوردار مي باشند.

؟  لطفا در رابطه با اختالالت هموگلوبین برای ما توضیح 
دهید:

 هموگلوبیــن مولکول اصلی داخــل گویچه های قرمز 
اســت که از هم)Heme( و زنجیره های پروتئینی یا گلوبین 

تشکیل شده است. در هر زنجیره ی گلوبین، یک مولکول هم 

)Heme( وجود دارد که اکسیژن را توسط آهن خود حمل می کند. پس 
تولید هموگلوبین نیاز به به تامین آهن و ســاخت هموگلوبین دارد. 
بر اســاس نوع زنجیره پروتئینی چند نوع هموگلوبین وجود دارد: 
Hb A :1 هموگلوبین طبیعی در بالغین عمدتا همولگوبین A می باشد که تقریبا 
حدود %98 از هموگلوبین جریان خون را تشکیل می دهد و از زنجیره 
 )α2β2( .4 تایی حاوی دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا ساخته می شود
: HbA2هموگلوبین A2 از 2 زنجیره آلفا و 2زنجیره دلتا تشکیل می شود 
)α2δ2( که بطور طبیعی %2-1 هموگلوبین در بالغین را تشــکیل 

می دهد. 
: HbF هموگلوبین F که هموگلوبین اصلی دوران جنینی است و کمتر 
از %1 هموگلوبین در بالغین را نیز شامل می شود،از زنجیره 4 تایی 2 تا 

آلفا و2 تا گاما )α2δ2( تشکیل گردیده است.
 هموگلوبین های C، Hو ... نیز بخشی از سایر هموگلوبینهای تولیدی است 

که در بعضی ازبیماریها بوجود می آیند. 
برای ساخت زنجیره بتا هر فرد از هر والد خود )پدر و مادر( یک ژن 
سازنده این زنجیره را دریافت می کند و برای زنجیره های δ,α از هر 
والد 2 ژن دریافت می کند و بر اساس جهش یا حذف هر کدام از این 
ژنها ساخت و زنجیره مربوطه مختل شده و انواع بیماری تاالسمی را 
Vاختالالت هموگلوبین  به گروهی از اختالالت ژنتیکی خون اطالق 
می گردد، که تاالسمی جزءاصلی این گروه می باشد. هموگلوبین عامل 
انتقال دهنده ی اکسیژن در سلولهای قرمز خونی می باشد. هموگلوبین 
شامل دوزنجیره ی پروتئینی مختلف به نامهای آلفا و بتا می باشد. اگر 
بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشد، سلولهای 
خونی بطور کامل شکل نمی گیرد و توانایی انتقال اکسیژن کافی 
را ندارند و در نتیجه یک نوع کم خونی بنام تاالســمی ایجاد 
گردیده که از دوران شیرخوارگی آغاز و تا پایان عمر به طول 
می انجامد. بســته به اختالل درهر زنجیره، دو نوع تاالسمی 

آلفا و بتا ممکن است بوجود آید. 
؟  انواع تاالسمی چگونه است ؟

افرادی که در آنها زنجیره آلفا دچار نقص بوده وهموگلوبین به 
میزان 

هموگلوبین نه تنها برای 
حمل و تحویل طبیعی 
است،  الزم  اکســیژن 
اندازه  بلکه در شکل و 
و بدشکلی گلبول قرمز 
دخالت دارد. مقدار کل 
هموگلوبین خون، بسته 
به شــرایط جغرافیائی 
وژنتیکی افراد در نژادها 
مختلف،  وقومیتهــای 
متفاوت بوده ولی بطور 
کلی به طور متوســط 
در  و  در خانمها 13±2 
در  گرم   14±2 آقایان 
دسی لیتر می باشـد.         
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کافی پروتئین آلفا تولید نمی کند به تاالسمی آلفا مبتال می گردند. 

چهار گونه تاالسمی آلفا وجود دارد که با توجه به تظاهرات بالینی 
ویافته های آزمایشگاهی از خاموش تا شدید تقسیم بندی می شوند.

1-مرحله حامل خاموش:
در این مرحله عموماً فرد سالم بوده، زیرا کمبود بسیار کم پروتئین آلفا بر 
عملکرد هموگلوبین تأثیر نمی گذارد. به علت مشکالت تشخیصی و 
نداشتن عالمت بالینی خاص در این مرحله، به آن حامل خاموش گفته 
می شود. غالبا« در هنگام انجام آزمایشات ازدواج ومتعاقبا« انجام تستهای 
ژنتیکی، تعیین موتاسیون  برای کنترل در هنگام ازدواج ویاهنگامی که 
فــرد به ظاهر طبیعی صاحب یک فرزند با هموگلوبین H  یا صفت 
تاالسمی آلفا می گردد، مرحله حامل خاموش تشخیص داده می شود.

2-صفت تاالسمی آلفا یا تاالسمی آلفا خفیف:
در این مرحله کمبود پروتئین آلفا بیشتر است. بیماران در این مرحله 
ســلول های قرمز خونی کمتر و کوچکتری دارند، اگر چه بسیار از 

بیماران عالئمی از بیماری را تجربه نمی نمایند.
:H 3-بیماری هموگلوبین

در ایــن مرحله، کمبود پروتئین آلفا به حدی اســت که منجر به کم 
خونی شدید و بروز مشکالتی نظیر طحال بزرگ، تغییرات استخوانی 
و خستگی می گردد. نامگذاری به علت هموگلوبینH غیر طبیعی است 

که سلول های قرمز خون را تخریب می نماید.
4-هیدروپس جنینی یا تاالسمی آلفای ماژور) تاالسمی آلفای بزرگ(:

در این حالت در بررســیDNA فرد، ژن های آلفا وجود ندارند. این 
اختالل باعث می شود گلوبین گامای تولیدی در جنین یک هموگلوبین 
غیر طبیعی بارت )Barts( ایجاد نماید. بسیاری از این بیماران قبل یا در 

فاصله کوتاهی بعد از تولد می میرند. 
 تاالسمی بتا:

افرادی که در آنها زنجیره بتا دچار نقص بوده وهموگلوبین به میزان 
کافی پروتئین بتا تولید نمی کند به تاالسمی بتا مبتال می گردند. این 
بیماری در مردم نواحی مدیترانه نظیر یونان، ایتالیا، ایران، شبه جزیره 
عرب، آفریقا، جنوب آسیا و جنوب چین بیشتریافت می شود. البته 
با مهاجرت افراد به نقاط مختلف دنیا این بیماری در بسیاری از نقاط 

مختلف دنیا دیده می شود.

سه گونه تاالسمی بتا وجود دارد که با توجه به اثرات آنها 
در بدن از خفیف تا شــدید تقسیم بندی می شوند.

1-تاالسمی مینور یا صفت تاالسمی:
در این حالت کمبود پروتئین به حدی 
نیســت که باعث اختالل در عملکرد 
هموگلوبیــن گــردد. یک فــرد با این 
تاالسمی  ژنتیکی  بیماری حامل صفت 
می باشــد. ایــن فرد به جــز یک کم 
خونی خفیف در برخی موارد، مشکل 
دیگری را تجربه نخواهد کرد. همانند 
تاالسمی آلفای خفیف، پزشکان گاهی 
عالئم آزمایشــگاهی ســلولهای قرمز 
خونی فرد مبتال به تاالسمی بتا مینور را 

باکم خونی های فقرآهن اشــتباه گرفته که پس از یک دوره ی 
درمان با آهن و عدم اصالح عالئم آزمایشــگاهی وبهبود سایز 
گلبول قرمز، تشــخیص بتا تاالسمی مینور مشخص می گردد.
2-تاالسمی بینابینی:                                                         

در این حالت کمبود پروتئین بتا در هموگلوبین به اندازه ای اســت 
که منجر به کم خونی نسبتاً شدید و اختالالت قابل مالحظه ای در 
سالمت فرد نظیر: تغییرات استخوانی و بزرگی طحال می گردد. در 
این مرحله طیف وسیعی از عالئم وجود دارد. غالبا« این بیماران بعد از 
2 سالگی عالئم کم خونی، بزرگی طحال، اختالالت رشد وعدم وزن 
گیری و... را نشــان می دهند. بسیاری از اوقات افتراق بین تاالسمی 
بینابینی و فرم شدیدتر ) تاالسمی ماژور ( بسیار سخت بوده وانجام 
آزمایشات ژنتیکی می تواند در تشخیص آن کمک کند. بیماران مبتال به 
تاالسمی بینابینی برای بهبود کیفیت زندگی و کنترل عوارض بیماری، 

گاهی به تزریق خون احتیاج پیدا می کنند.
3-تاالسمی ماژور یا کم خونی Cooley’s Anemia ) تاالسمی بزرگ (:

این مرحله شــدیرترین فرم تاالسمی بتا می باشد که کمبود شدید 
پروتئیــن بتا در هموگلوبین، منجر به یــک کم خونی تهدید کننده 
ی حیات می شــود و فرد به انتقال خون منظم و مراقبت های طبی 
فراوانی نیازمنــد می گردد. کمبود شــدید پروتئین درهموگلوبین 
وجــود دارد و اختــالل خونــی بســیارجدی مــی باشــد که به 
صــورت یک بیماری خطرنــاک دردوران کودکی ظاهرمی شــود.
هنگامی که نوزاد متولد می شود بیشترهموگلوبین او جنینی است اما 
طی 6 ماه اول زندگی هموگلوبین جنینی جای خود را به هموگلوبین 
بزرگساالن می دهد. مشکل بیماران مبتال به تاالسمی ماژور این است 
که قادر به ساختن هموگلوبین بزرگساالن به اندازه ی کافی نیستند . 

عالئم بیماری شامل: 
کم خونی ورنگ پریدگی، الغری، اختالل رشــد و وزن گیری، بی 
اشتهایی، اختالل خواب، بزرگی شکم در دوران شیرخوارگی می باشد.
هموسیدروز به رسوب آهن در بافتها گفته می شود. در heme، نیم لیتر 
خونی که به بیمار تزریق می شود، حدود  mg200 آهن به بدن اضافه 
می گردد. این مقدار آهن نمی تواند از بدن دفع شود و در بافتها رسوب 
می کند و باعث نارسایی در بافتها می گردد. بخصوص رسوب آهن در 
قلب، کبد، پانکراس ،تیروئید، پاراتیروئید، غدد جنسی است که سبب 
اختالل در عملکرد این ارگانها در بیماران تاالسمی می شود. که می 
بایســت حتما«درمان الزم صورت پذیرفته و در غیر این صورت با 
ایجاد عوارض در کیفیت وکمیت زندگی بیماران تاالسمی تغییرات 

محسوسی ایجاد خواهد شد. 
؟  آقای دکتر لطفا در رابطه با هزینه های بستری بیماران تاالسمی 

توضیح بفرمایید
 درباره هزینه های بســتری و درمان 
بیماران تاالســمی در مراکــز درمانی 
بایــد بگوییم که بیماران تاالســمی بر 
اساس قانون از پرداخت فرانشیز معاف 
هستند.اما متاســفانه مشکالتی در این 
خصوص وجود دارد و بیمارستان ها به 
دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی 
زیر بار بستری رایگان بیماران تاالسمی 
نمی روند. بــه هر صورت بدهی مراکز 
درمانــی باالســت و آنهــا مطالبــات 

 پزشکان اغلب تاالسمی آلفا 
خفیف را با کم خونی فقر آهن 
اشتباه نموده و برای بیماران 
آهن تجویز می نمایند. آهن 

هیچ تأثیری بر درمان کم خونی 
تاالسمی آلفا ندارد.

تاالسمی آلفا به طور شایع در 
آفریقا، خاورمیانه، هند، آسیای 
جنوبی، جنوب چین و نواحی 

مدیترانه یافت می شود.

فصلنامه تخصصی
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زیادی از بیمه ها دارند.از ســوی دیگر ردیف های بودجه ای که 
باید از طریق معاونت های درمان دانشــگاه های علوم پزشــکی 
در اختیارشــان قرار بگیرد محقق نمی شــود و یا با تاخیر همراه 
اســت. به همین علت بیمارستان ها نمی توانند از بند )ب( تبصره 
15 بیماران ســرطانی و خاص استفاده کنند و عمال هیچ رغبتی 
به اســتفاده از آن ندارند و پول را مســتقیما از بیمار می گیرند. 
از محــل بند ب تبصــره 15 نیز نمی توان پولی را مســتقیما به 
بیمار عــودت داد.در واقع بیمارســتان ها می توانند این هزینه را 
اگر مربوط به تاالســمی باشد از طریق بند ب تبصره 15 بگیرند 
و یا اینکه با معاونت درمان دانشگاه هماهنگ شده و هزینه های 
صرف شــده برای بیماران را از طریق دانشگاه دریافت کند. اما 
از آنجایی که این پروســه زمانبر است و ممکن است هزینه ها با 
تاخیر بســیار در اختیار بیمارستان ها قرار بگیرد، رغبتی برای آن 
وجود ندارد.و در واقع باید بگوییم که فرایند  پاسکاري بیماران 
تاالســمي میان بیمه ها و بیمارستان ها بصرت جدی وجود دارد.
نکته اساســی آن اســت که باید تالش شــود بند ب تبصره 15 
برای همه کشــور به یک شــکل و با یک تعریف مشخص اجرا 
شــود برخی اســتانها نهایت اســتفاده را از این طرح می برند و 
برخی دیگر خیر. به هرحال قرار نیســت چوب این مشــکالت 
را بیماران بخورند.یکی از بزرگترین مشــکالت ما اطالع رساني 
نشــدن به بیماران تاالســمي در زمینه بند ب تبصره 15 است.
معاونت هاي درمان باید به طور شفاف قوانین را در اختیار مراکز 
درماني و انجمن هاي تاالســمي قرار دهند تا بیماران از این قوانین 
مطلع شود. هرچند کمبود منابع، پایین بودن سرانه بهداشت و درمان، 
تعرفه های غیرواقعی و ناکارآمدی بیمه ها مشــکالت بسیاری را در 
سیستم درمانی ایجاد کرده است اما بهرحال در صورتی که درست 
برنامه ریزی و مدیریت شود بخشی بزرگی از مشکالت با واقعی 

شدن سرانه درمان و تعرفه ها حل می شود.
؟  و دیگر مشکالت؟

 یکی از گالیه های جدی بیماران موضوع  اشــتغال اســت. از 
شرایط جذب نیروي انساني در محیط هاي کاري، برخورداري فرد 
متقاضي از ســالمت کامل جسماني است از این رو طبق قوانین از 
استخدام بیماران تاالسمي خودداري مي کنند. در حال حاضر ادارات 
و موسســات طبق قانون موظف هستند  ســه درصد از نیروهای 
خود را از بین معلوالن اســتخدام کننــد اما برای اینکه فردی به 
عنوان معلول به یک نهاد معرفی شــوند، معیارهایی نیاز اســت 
که بیماران مبتال به تاالســمی معموال ایــن معیارها را ندارند و 
به طور خاص قانون مشــخصی برای اســتخدام بیماران خاص 
مطرح نشده است. از ســوی دیگر از انجا که بخشی از بیماران 
تاالســمي افرادي با بضاعت مالي محدود هســتند بنابراین قادر 
به پرداخت هزینه هاي تحصیــالت تکمیلي در مقاطع باالتر در 
دانشــگاه هاي غیرانتفاعي نیســتند.این درحالی است که بیماران 
تاالسمي با وجود رنج کشیدن از یک بیماري مزمن از توانایي هاي 
گوناگوني برخوردارند.عالوه بر این تصویب بازنشستگی پیش از 
موعد تنها برای کمتر از 10 درصد از بیماران تاالسمی قابل استفاده 
است چرا که این قانون برای بیماران شاغل است اما بیکاری مشکل 
اصلــی افراد مبتال به این بیماری اســت.البته تنها افرادی که تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی باشــند و یا در ادارات و سازمان های 
دولتی شــاغل هســتند، می توانند از ایــن قانون اســتفاده کنند.

 

: گلبولهای سفید   
در عملکرد ایمنی بدن انسان نقش دارند و یکی از مهمترین قسمتهای دفاعی بدن بوده 
که در برابر میکرو ارگانیسمها و عوامل بیماری زا از خود واکنش نشان  داده و بعنوان 

سپر دفاعی بدن عمل می کنند .

: کتهــا  پال  
بعنوان عامل مهمی جهت ایجاد پدیده ی انعقاد در بدن نقش دارند و از اتالف خون در 
آسیبهای جلدی و مخاطی جلوگیری می کنند تا در چرخه حیاتی انسان اختالل ایجاد نگردد .

گلبول قرمز :  

عامل مهم در حمل و نقل اکســیژن در بدن اســت تا سوخت و ساز بدن جهت 
فعالیتهای حیاتی صورت پذیرد .

هر گلبول قرمز شامل 2 جزء است: 
- جزء اول پروتئینی بنام گلوبین است که دارای 4 زنجیره ی پلی پپتیدی بوده که 

این زنجیره ی پلی پپتیدی از 2 زنجیره ی آلفا و 2 زنجیره ی بتا تشکیل شده است.
- جزء دوم عنصر آهن است که به تعداد 4 عدد به اطراف پروتئین گلوبین می چسبد 
که مجموعاً به این دو جزء، هموگلوبین گفته شده که خاصیت ترکیب با اکسیژن را 

داشته که سرخ بودن گلبولهای قرمز بدلیل این پدیده می باشد .
اکسیژنی که در هنگام تنفس وارد ریه های انسان می شود با هموگلوبین ترکیب شده و 
توسط گردش خون از ریه ها خارج و به بافتها و نسوج بدن رسیده و در اختیار سلولها 
جهت سوخت و ساز قرار می گیرد .در بافتها، گاز کربنیک تولیدی به هموگلوبین چسبیده و 
مجدداً وارد گردش خون می شود و به ریه ها برگشت داده می شود تا توسط سیستم تنفسی 
دفع و مجدداً اکسیژن با هموگلوبین ترکیب شود. تعداد گلبول قرمز در یک انسان سالم 
حدود 6-۳/5 میلیون در هر میکرولیتر با طول عمری حدود 120 روز می باشد .محل تولید 
گلبول قرمز در دوران جنینی در کیسه زرده و سپس در کبد، طحال، گره های لنفاوی و مغز 
استخوان می باشد .از حدود 5 سالگی به بعد تولید گلبول قرمز فقط در مغز استخوانها و 
بخصوص استخوانهای پهن صورت می پذیرد وقتی گلبول قرمز پیر می شود هنگام 
عبور از مویرگهای کبد و طحال از بین  می روند. برای ساخت گلبول قرمز، وجود 
آهن، اسید فولیک و ویتامین ب 12 ضرورت دارد و عامل تنظیم کننده ی ساخت 
گلبولهای قرمز پروتئینی بنام اریتروپویتین بوده که توسط کلیه ها ترشح می شود .

1

2

3

خــون مایعی اســت که 7 تا 8 درصــد وزن بدن هر فرد را تشــکیل داده و در بدن یک انســان 
بالغ بطور متوســط حجمی حدود 5 لیتر را تشــکیل می دهد. کار اصلی خون، رساندن اکسیژن 
و گلوکــز به بافتها و دفع مواد زائد مانند: دی اکســید کربن و اســید الکتیــک از بافتهای بدن و 
انتقال هورمونها می باشــد. در کنــار آن، دفاع در برابر میکرو ارگانیســمهای بیماری زا نیز یکی 
از وظایف مهم خون می باشــد. خون توســط عمل پمپاژ قلب، توســط شــریانها و وریدها به 
تمام قســمتهای بدن منتقل می شــود. خون شامل 2 جزء مهم است: ســلولهای خونی و پالسما 

سلولهای خونی بخشی از خون هستند که توسط 
مغز استخوان ساخته شده و شامل : گلبول سفید، پالکت و گلبول قرمز است.

خون چیست :

 تخصصی
فصلنامه
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و تازه های درمان
تاالسمی 

با مدیران  در گفتگو 
تاالسمی درمانگاه 

دکتر شهرام کاظمی
مدیر درمانگاه

ذر کیوان آ آزیتا  دکتر 
درمانگاه فنی  مسئول 

درمانگاه تاالسمی بزرگساالن ظفر با حمایت سازمان
 اتقال خون به بیماران تاالسمي بزرگسال خدمت رسانی می کند

بیماران تاالســمی یکی از بزرگترین 
مصرف کننــدگان محصوالت خونی 
در سراسر دنیا هستند و لزوم خدمت 
رسانی با بهترین کیفیت به این بیماران 
برای دســتیابی به سطحی نسبی در 
زندگی بر هیچکس پوشیده نیست. 
با وجود اعمال پیشگیرانه اما هرساله بر 
تعداد این بیماران افزوده می شود و در 
این بین ضرورت خدمات رسانی هرچه 
بیشتر به این بیماران احساس می گردد.

درمانــگاه تاالســمی ایــران یکی 
از بزرگتریــن مراکز ارائــه خدمات 
است که با داشــتن کادری مجرب و 
متخصص همچنین دلسوز و متعهد 
پذیرای بیماران عزیز تاالسمی است.

به همین بهانه با دکتر شهرام کاظمی 
مدیر درمانگاه و دکتــر آزیتا آذر کیوان  
مسئول فنی درمانگاه به گفتگو نشستیم.

فصلنامه تخصصی
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دکتر شهرام کاظمی در گفت وگو با خبرنگار 
درمان یاب با بیان اینکه  پروانه تأســیس 
درمانگاه در سال 1۳85 از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي اخذ گردید اظهار 
داشت:درمانگاه تاالسمي بزرگساالن ظفر 
از بهمن ماه ســال 1۳7۳ به منظور خدمت 
رســاني به بیماران عزیز تاالســمي که به 
سن بزرگسالی رسیده اند بنیان نهاده شد. 
کاظمی با اشــاره به اینکه درمانگاه بطور 
متوسط روزانه به بیش از 60 نفر از بیماران 
خدمــات ارائه مي نماید افــزود: در حال 
حاضر 500 بیمار ثابت و نزدیک به ۳000 
بیمار دیگر نیز به صورت متناوب از سراسر 

کشور به درمانگاه مراجعه می کنند.
وی تاکیــد کرد:این مرکز ارتباط مســتمر 
با ســایر درمانگاه هاي تاالســمي، مراکز 
دانشگاهي و بیمارستان هاي فوق تخصصي 
داشته و کلیه خدمات، بصورت رایگان به 
بیماران ارائه مي گردد.ارائه این خدمات و 
تأمین نیروهاي متخصص و تهیه تجهیزات، 
ملزومات مصرفي و غیر مصرفي با حمایت 
هاي سازمان انتقال خون ایران صورت می 
گیرد. مدیر درمانگاه تاالسمی بزرگساالن 
ظفر با اشــاره بــه اینکه این بیمــاران از 
سراســر کشــور به درمانگاه ظفر مراجعه 
می کنند، گفت: در تمام کشــور 19 هزار 
بیمار تاالسمی داریم، در تهران نیز حدود 
۳000 بیمــار تاالســمی زندگی می کنند. 
وی در پاســخ به اینکه آیا امکان دسترسی 
همه بیماران به خدمــات درمانگاه وجود 
دارد، اظهــار کرد: به این خاطر که ظرفیت 
درمانگاه محــدود اســت، نمی توانیم به 
همه بیماران خدمــات ارائه کنیم. یکی از 
معضالتی هم که در درمانگاه با آن دست به 
گریبانیم ارائه خدمات بیش از ظرفیت است. 
وی ادامه داد: درمان بیماران تاالســمی با 
مساعدت ســازمان انتقال خون صورت 
مــی گیرد. در دهــه ۳0 و 40 این بیماری 
ناشــناخته بود و خون در آن زمان خرید و 
فروش می شد. خانواده ها توان خرید خون 

را نداشتند و به همین خاطر بسیاری از این 
کودکان جان خود را از دست می دادند. 

مدیر درمانگاه بزرگساالن ظفر با اشاره به این 
که بعد از تأســیس سازمان انتقال خون در 
دهه 50 و تهیه خون به صورت رایگان، در 
درمان این بیماران یک تحول اساسی ایجاد 
شد اظهار کرد: از همان زمان سازمان تصمیم 
گرفت که به این بیماران سرویس مناسبی 
بدهد. به همین خاطر بیماران تاالســمی 
هیچگاه با کمبود خون مواجه نبوده اند. در 
دوران دفــاع مقدس هم که تأمین خون از 
طریق جایگزینی برقرار بود، برای بیماران 
تاالسمی خون بدون جایگزین ارائه می شد. 
وی افزود: از سال 76 که برنامه حذف خون 
جایگزین شروع شد، بیماران به طور کامل 
خون مورد نیازشان را بدون پرداخت هیچ 
هزینه ای دریافت می کردند. کاظمی با بیان 
اینکه یکی از مشکالتی که برای این بیماران 
دریافت کننده مداوم خون به وجود می آید، 
ایجاد آنتی بادی است که منجر به واکنش 
در بدنشان می شود، گفت: یکی از بهترین 
راهکارهایی که در دنیا برای حل این مسئله 
پیدا کرده اند، اســتفاده از کیسه های خون 
فیلتردار است که درآن از همان ابتدا گلبول 
سفید را خارج می کنند و خون بدون گلبول 
سفید را در اختیار بیمار تاالسمی قرار می 
دهند. وی اضافه کرد: از سال گذشته تقریبًا 
8۳ درصد بیماران ما از این کیسه ها استفاده 
می کنند. هدف گذاری سازمان انتقال خون 
برای رسیدن به مرز 90 درصد در استفاده از 
کیسه های فیلتردار است. البته در حال حاضر 
هم در بیشتر استان ها برای بیش از 90 درصد 

بیماران از این کیسه ها استفاده می کنند. 
کاظمی ابراز امیدواری کرد تا سال 94، تمام 
کشور از کیســه های فیلتردار برای بیماران 

تاالسمی استفاده کنند. 
  در ادامه به ســراغ دکتر آزیتا آذرکیوان، 
فوق تخصص هماتولــوژی - انکولوژی 
کودکان و دانشیار موسسه عالی آموزش و 

پژوهشی طب انتقال خون رفتیم. 

مســئول فنی درمانگاه برای ما از پیشــینه 
بیماری تاالســمی و عوارض آن و فرایند 
دریافت خون گفت: بیماري تاالسمي یک 
کم خوني همولیتیک ارثي است که در  آن 
به علت اختالل درمیزان تولید زنجیره هاي 
گلوبیني در ساختمان هموگلوبین، گلبولهاي 
قرمز حاصله در جریان خون عمر طبیعي 
نداشــته و به ســرعت از بیــن مي روند. 
این بیماري بر حســب شدت به سه فرم 
تعریف می شــود که عبارتند از:  فرم حاد 
بتا تاالســمی ماژور، فرم متوسط تاالسمی 
اینترمدیا و نوع مزمن تاالســمی مینور که 
در واقع فرم ناقل بیماری محســوب می 
شــود و در حیطه بیماری های فوق قرار 
نمی گیرد امــا از نظر انتقال ژن؛ در تولد 
بیماری تاالســمی مــاژور اهمیت دارد.

از عــوارض این بیماری کــه در نتیجه 
افزایش فعالیت مغز اســتخوان به منظور 
خون ســازي است ،اتساع مغز استخوان 
و تغییــرات خــاص و دفورمیتــي در 
شــکل جمجمه صورت اســت که از 
طرفی باعث نازک شــدن کورتکس و 
شکستگي هاي پاتولوژیک استخوانهاي 
بلند مي شــود. کم خونی شــدید هم 
باعــث بروزعوارضی از جمله ضعف و 
بی حالی شــدید، اختالل رشد وبزرگی 
کبد و طحال می شــود. عالئــم بالیني 
در تاالســمي ماژور اغلب بین 6 ماهگي 
تا 2 ســالگي قابل تشــخیص است که از 
عالیم شــایع این بیماری، رنگ پریدگي، 
عــدم وزن گیــري و اختالل در رشــد 
و نمو مناســب و بزرگي شــکم اســت.

 از ســال گذشته 
درصد   83 تقریباً 
بیمــاران مــا از 
کیســه ها  ایــن 
استفاده می کنند. 
هدف گــذاری 
انتقال  ســازمان 
بــرای  خــون 
رسیدن به مرز 90 
درصد در استفاده 
کیســـه های  از 
فیلتردار است. البته 
در حال حاضر هم 
در بیشتر استان ها 
برای بیــش از 90 
بیماران  درصــد 
از این کیســه ها 
استفاده می کنند.    
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در صورتي است که بیمار تزریق خون نداشته باشد تشخیص قطعي بیماري با الکتروفورز هموگلوبین 
 HbA2  بین 80 تا 100 درصد اســت که  HbF حدود صفر تا20 درصد  ومیزان HbA اســت. اغلب
کمی افزایش یافته است. اگر بیمار تزریق خون داشته باشد دیگر الکتروفورز هموگلوبین براي بیمار 
نمي تواند تعیین کننده باشد در این حالت الکتروفورز والدین و تعیین اینکه آنها تاالسمي مینور دارند، 
مي تواند به تشــخیص کمک کند. البته بررسی ژنتیک تاالسمی تعیین کننده اصلی و قطعی است. 

 درمــان از طریق تزریق خون اســت. البته ایــن درمان در واقع درمــان نگهدارنده 
اســت. درمان قطعي تاالســمي ماژور، پیوند مغز اســتخوان مي باشــد. پیوند مغز 
اســتخوان باید از خواهر یا برادري باشــد که HLA همســان دارد و از نظر ژنتیکي 
و بافتــي بیشــترین قرابت و نزدیکي را با هم داشــته باشــند. در صورتي که پیوند 
در فــرد گیرنده موفقیت آمیز باشــد بیماري بهبــود یافته )cure(  تلقي مي شــود.

)HLA داشتن دهنده مناسب ) سازگاري 
 سن پایین )تزریق خون کمتر(

 فریتین پایین ) رسوب کمتر آهن در ارگانها(
 نداشتن صدمات ارگاني بخصوص قلب و کبد 

هرچه بیمار جوان تر باشد و عوارض بیماري و انباشتگي آهن در وي کمتر باشد، احتمال 
موفقیت پیوند بیشتر است.

با توجه به اینکه درمان قطعي تاالسمي ماژور، پیوند مغز استخوان است، لذا هر بیمار 
تاالسمي به محض تشخیص  باید کاندید پیوند مغز استخوان در نظر گرفته شود و اعضاي 
خانواده را براي بررســي سازگاري HLA بافتی، مورد مطالعه قرار داد و در صورتي 
که بیمار دهنده مناسبي نداشته باشــد، درمان نگهدارنده را براي وي در نظر گرفت.

اختالالت اسکلتی در بیماران تاالسمی 

درمان تاالسمي ماژور:

باشد: پیوند شــامل موارد ذیل می  از  بعد  نتایج  بر  عوامل مؤثر 
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نوع خون تزریقي برای بیماران تاالسمی، گلبول 
قرمز متراکم و کم لوکوسیت است. منظور از خون 
کم لوکوسیت؛ خونی است که توسط فیلترهای 
مخصوص لوکوسیتی گلبولهای سفید آن گرفته 
شده است. فیلتر های مخصوص لوکوسیتی می 
تواند فیلتر های Pre storage باشد. ولی فیلترهایی 
در کنار بالین وجود دارد  که هنگام تزریق خون، 
خون فیلتر شــده را دریافت ولوکوســیت ها را 
کاهــش می دهد. میزان و حجــم خون تزریقي 
متناســب با: سن، رشد بیمار و وزن وي افزایش 
مي یابد، به طوریکه تزریق خون منظم معموال هر 
2 تا 5 هفته یکبار بوده تا هموگلوبین قبل از تزریق 
حدود gr/dl 10/5-9 شود و از طرفي هموگلوبین 
پس از تزریق نباید بیش از gr/dl 15 باشــد. این 
رژیم درماني باعث مي شــود رشد جسماني و 
فعالیت هاي بیمار طبیعي شــود، به اندازه کافي 
فعالیت مغز استخوان را سرکوب نموده و جذب 
آهــن را از دســتگاه گوارش کاهــش مي دهد.

چگونگی خون مصرفی:
 

ها  لوکوســیت  کاهش  فیلتر مخصوص  نمونه  دو 
اگر چه تزریق خون، درمان حیات بخش برای بیماران تاالســمی اســت ولی 
به هــر حال این روش خود عوارضی دارد که مهمترین آنها، بار آهن ناشــی 
از تزریق خون اســت. هر واحد خون 450 میلي لیتري حدود 200 میلي گرم 
آهن دارد. ذخیره طبیعي آهن یک گرم اســت و بــه د لیل اهمیت این عنصر 
در بدن جز در موارد پاتولوژیک مثل خونریزي، راهی برای دفع شــدن وجود 
ندارد. از طرفي جذب آهن از طریق دستگاه گوارش بیماران تاالسمیک بدلیل 

است. بیشتر  استخوان،  مغز  فعالیت 
از عوارض افزایش بار آهن در بدن رســوب تدریجــي آهن در ارگانهایی از 
قبیــل: قلب، کبد، غدد درون ریز، پوســت و غیره را می توان نام برد.  تجمع 
آهــن در قلب و بروز عوارض قلبي از شــایع ترین علت مرگ و میر بیماران 

تاالسمي محسوب مي شود. 
 )Desferrioxamine (به منظور آهــن زدایی از دو نوع دارو به صورت تزریقی

و خوراکی )Deferasirox و  Deferiprone( استفاده می شود. 
بررسی سطح فریتین، مبناي سنجش ذخیره آهن برای بیماران است که روشي 
نســبتًا ارزان و قابل انجام درهر مرکزي اســت.  اما از آنجایي که فریتین جزء 
پروتئین هاي فاز حاد محســوب مي شــوند، در برخی موارد وجود التهاب یا 

هپاتیت ممکن اســت در بررسی سطح فریتین سرم اثر گذار باشد.
امروزه از روش هاي دقیق تري براي تعیین بار آهن بدن اســتفاده مي شــود 
که یکي از آنها بررســی رســوب آهن در قلب وکبد به روش MRI  اســت ) 
MRI×T2 ( که روش جدیدی اســت و بصورت غیرتهاجمی تخمینی از میزان 

آهن رســوب شده در قلب و کبد را می دهد. 
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4
fourth season

HSCT
پیوند سلولهای 
بنیادی خونساز 

مغز اســتخوان منبع تولید سلولهای خونی مورد نیاز بدن و سرشار از سلولهای 
بنیادی است که توانایی دیفرانسیاسیون و تکثیر به سلولهای هماتوپوئتیک را دارند. 
سلولهای بنیادی مغز استخوان حاوی سلولهای مزانشیمالی هستند که توانایی 
ترانس دیفرانسیاسیون به سایر سلولهای از جمله سلولهای غضروفی، استخوانی، 
عصبی و ...  را دارند.در پیوند سلولهای بنیادی خونساز، مغز استخوانی که به دنبال 
رژیم اینداکشن خالی از سلولهای بنیادی است، توسط سلولهای بنیادی خود فرد 
یا دهنده دیگری جایگزین می شود که این سلولهای جدید با النه گزینی و تکثیر، 
جایگزین تمام یا قسمتی از سلولهای مغز استخوان می شوند.اولین پیوند موفقیت 
آمیز مغز استخوان توسط دکتر توماس در سال 1957 در مورد یک بیمار مبتال به 

لوسمی حاد انجام شد و پس از  آن پیوند مغز استخوان گسترش یافت.
هدف از پیوند مغز استخوان موارد زیر است:

1- تجویز داروهای کموتراپی با دوز باال جهت ریشه کن کردن ضایعات تومورال
2- اثر مستقیم سلولهای دهنده برای حمله و کشتن سلولهای تومورال

۳- جایگزینی نقایص مادرزادی سلولهای مغز استخوان توسط سلولهای سالم
4- جایگزینی سیستم ایمنی ناقص با سیستم ایمنی سالم

HSCT به دو دسته اتولوگ و آلوژنیک تقسیم بندی می شود. در نوع اتولوگ ابتدا 

سلولهای بنیادی از مغز استخوان یا خون محیطی بیمار جداسازی شده و پس از 
اتمام رژیم اینداکشن که عمدتا داروهای کموتراپی یا رادیواکتیو است، مجددا به 
بدن بیمار تزریق می شــود. این درمان عمدتا در تومورهای Solid کاربرد دارد و 

هدف، حذف ضایعه تومورال با دوزهای باالی شیمی درمانی است.
در پیوند آلوژنیک، سلولهای بنیادی از فرد دیگر جداسازی شده است و پس از 
اتمام رژیم اینداکشن به بدن خود بیمار تزریق می شود. دهنده و گیرنده از نظر 
سازگاری HLA  با هم مورد بررسی قرار می گیرند. اگر دهنده و گیرنده دوقلوی 
همســان باشند، پیوند syngeneic است. اگر خواهر، برادر یا فامیل با HLA کامال 
یکسان باشــند )MRD( Match related donor. Match sibiling donor است. و اگر 
دهنده با گیرنده فامیل نباشد ولی از نظر سیستم HLA کامال یکسان باشند به این 
پیوند Match unrelated donor می گویند. در مواردی که دهنده مناسب پیدا نشد می 

توان از دهندگان با HLA غیر سازگار یا haploidentical نیز استفاده نمود.
منابع تهیه سلول های بنیادی خونساز : مغز استخوان، خون محیطی و بند ناف می  

باشد که هر روش مزایا و فواید خود را دارد. 
در نوع پیوند با خون محیطی، پیوند ســریع تر می گیرد ولی احتمال 
GVHD )Graft-versus host disease(  بیشــتر اســت. در پیوند مغز 

استخوان احتمال GVHD کمتر اســت ولی گرفتن پیوند با تاخیر 
صورت می گیرد.

در HSCT با بندناف به سلول کمتری جهت انجام پیوند نیاز است. خطر 
GVHD از دو مورد فوق کمتر است ولی زمان طوالنی تری برای گرفتن 

پیوند نیاز است.
پیوند اتولوگوس عمدتا در تومورهای solid از جمله لنفوم ها، تومورهای مغز، 
تومور ویلمز، رابدومیوسارکوم، نوروبالستوم، تومورهای استخوانی، ژرم سل 
تومورها، هپاتوبالستوم، اختالالت اتوایمیون مثل MS، لوپوس و ... استفاده می شود.

طیف بیماریهای قابل درمان با روش آلوژن وسیع تر و گسترده تر است و به 
طور خالصه:

1- اختالالت هماتولوژیک: تاالســمی ها، هموگلوبینوپاتی ها، آنمی 
فانکونی، آنمی آپالستیک دیاموند بالکفان.

2- اختالالت متابولیک: موکوپلی ساکاریدوزها، لوکودیستروفی ها، 
استئوپروز، نیمن پیک، استئوژنز ایمپرفکتا.

۳- نقایص ایمنی: نقص ایمنی شدید )SCID(، سندرم ویسکوت 
 ،||MHC کمبود کالس ،LADs ،آلدریچ، چدیاک هیگاشــی

هیستوسیتوز کالس || و...
4-لوســمی ها: لوســمی لنفوبالســتیک حاد، لوسمی 
میلوبالســتیک حاد، لوســمی میلوژن مزمن و لوسمی 

میلومونوسیتیک ژوونیل.

عوارض ناشی از پیوند را می توان به عفونت های میکروبیال، 
قارچی و ویروسی، GVHD حاد و مزمن، خونریزی، عود بیماری، 
سمیت دارویی شیمی درمانی، اختالالت غددی، رد  پیوند و بدخیمی های 
ثانویه خالصه کرد.پیوند سلول های بنیادی خونساز در خیلی از بیماری ها از جمله بیماران 
تاالسمی و نقص ایمنی شدید تنها راه درمان قطعی است، در بعضی بیماریها، از جمله 
لوسمی های حاد بهترین روش درمان و در بعضی از بیماریها یکی از روشهای درمانی است.

دکتر علی قاسمی
فوق تخصص هماتولوژی، انکولوژی و پیوند 
سلولهای بنیادی خونساز

 رییس ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ارائه خدمات سلول درمانی جهت درمان ضایعات مفصلی 
به شیوه ACL ، پردازش سلول های بنیادی خون ساز جهت 
استفاده در پیوند مغز استخوان، انجام پژوهش های کاربردی 
در حوزه ســلول های بنیــادی، ارائه خدمات تخصصی 
آزمایشگاهی به پژوهشــگران و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی، جذب پژوهشگران برتر و ارائه تسهیالت جهت 
انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط از جمله فعالیته های این 

مرکز است.برای آشنایی بیشتر با فعالیت های 
انجام شده در این مرکز به سراغ دکتر علیرضا 
فارسی نژاد،مسئول فنی آزمایشگاه پژوهش و 

کاربرد سلولهای بنیادی کرمان رفتیم.
؟  آقای دکتر برای ورود به بحث،می 
  ACL خواســتیم در ابتدا کمی در مورد

توضیح بفرمایید : 
برای آشنایی با ACL  باید در گام نخست 

با غضروف و عملکرد آن آشــنا باشید.غضروف، بافتی 
اســت بدون رگ و عصب که از سلول های غضروفی 
و ماده زمینه ای که توســط آنها ترشح می شود ساخته 
شده است. سلول های غضروفی بالغ، توانایي محدودي 
در تکثیر دارند لذا وقتي غضروف آسیب مي بیند توانایي 
ترمیم مجدد توسط این سلول ها وجود ندارد. روش هاي 
جراحي مختلفي براي درمان آسیب هاي غضروفي وجود 
 )ACL( دارد که پیوند ســلول های غضروفی خود بیمار
یکي از بهترین و جدیدترین روش هاســت. ACL  یک 
 FDA نوع سلول درمانی محسوب می شود که مورد تأیید
نیز قرار گرفته است. در این شیوه درمانی که طی دو مرحله 
صورت می گیرد، ابتدا با کمک آرتروســکپی از حاشیه 
سطح مفصلی زانو تکه ی کوچکی از غضروف سالم جدا 
شــده و در محیط آزمایشگاه و تحت شرایط استریل به 

مدت 6-4 هفته کشت داده می شود. در پایان، سلول هاي 
تکثیر یافته طــی عمل جراحی باز زانو در محل ضایعه 

پیوند زده می شوند. 
؟ از چه روشهایی برای جمع آوری مغز استخوان استفاده 

می کنید ؟ 
این مرکز بدلیل مجاورت با بخش پیوند بیمارستان افضلی پور 
شهر کرمان، قصد دارد تا به بیماران  این بخش نیز کمک نماید. 
از آنجا که پیوند های انجام شده در این مرکز 
با استفاده از سلول های بنیادی خونساز خون 
محیطی و بصورت اتولوگ )از خود بیمار به 
خودش( صورت می گیرد، ما برای پردازش و 
نگهداری سلول های بدست آمده از بیمار صرفا 
از روش آفرزیس استفاده می کنیم؛ ضمنا این 
مرکز قادر است تمامی آزمون های کنترل کیفی 
مربوطه از جمله count CFU-assay ، CD۳4 و 
تست های viability را بر روی نمونه های بیماران انجام داده 
و نمونه ها را تحت شرایط استاندارد جهانی برای آنها ذخیره 

نماید. 
؟ چه پژوهش هایی در حوزه سولهای بنیادی انجام داده 

اید؟
ما در این مرکز بر روی ســلول های بنیادی بافت چربی و 
تمایز آنها به سلول های غضروفی و انسولین ساز، همچنین 
جداسازی سلول های بنیادی پالپ دندان و تمایز آنها به سلول 
های عصبی تحقیقاتی را انجام داده ایم. در حال حاضر نیز 
مشغول بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در محیط 
آزمایشگاه بر روی  مدل های حیوانی هستیم. همچنین توانسته 
ایم چسب بافتی نیز تولید نماییم که با نمونه خارجی آن از نظر 
قیمت و کیفیت رقابت می نماید و هم اکنون در حال بررسی 

اثر این چسب بافتی، در ترمیم ضایعات غضروفی هستیم.

مرکز پژوهش و کاربرد ســلول های بنیادی کرمان یکی از مراکز مجهز سلول درمانی کشور است که در 
ســال 1391 با حمایت دکتر محمد واسعی، رئیس ستاد سلول های بنیادی، پشتیبانی دکتر رضا ملک پور، 
معاونت پژوهشــی دانشگاه و همت دکتر شهریار دبیری، مدیر گروه پاتولوژی در دانشکده پزشکی افضلی 
پور کرمان تأسیس گردید و عالوه بر ارائه خدمات و انجام کارآزمایی های بالینی، طراحی و اجرای پژوهش 

های کاربردی در حوزه ســلول های بنیادی را به منظور ارتقای ســطح سالمت جامعه دنبال می کند.

آشنایی با مرکز پژوهش و کاربرد 
 سلول های بنیادی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
در گفتگو با دکتر علیرضا فارسی نژاد
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فعالیت بانک 
عمومی خون 
بندناف رویان 
دکتر مرضیه ابراهیمی
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان
مدیر بانک عمومی خون بند ناف رویان

تاریخچه 
بانک خون بندناف در اواخر سال 1۳87 
و با حمایت های مالی ســتاد سلولهای 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فعالیت خــود را آغاز نمود. 
فعالیت های اولیه بر محور جمع آوری 
نمونه هــای خون بندنــاف بصورت 
آزمایشــی و به منظور بررسی درستی 
فرایندها صورت گرفت. پس از اطمینان 
از سالمت ســلولها طی فرایند انجماد، 
فعالیت رســمی بانــک عمومی خون 
بندناف رویان در زمســتان 1۳87 آغاز 
شد. با  افزایش دانش و تجربه در زمینه 
انجماد ســلولهای بنیادی خونساز، این 
بانک از سال 1۳89 به ارائه خدمات در 
زمینه انجماد سلولهای بنیادی خونساز 
خون محیطی و مغز استخوان به بیماران 
ســرطانی که تحت درمانهای شــیمی 
درمانی قــرار می گیرنــد، ارائه نمود.

ذخیره سازی خون بندناف از سال 1387 تا پایان 1392
روند فعالیتهای مربوط به جمع آوری و ذخیره ســازی خون بندناف در شــکل  نشان داده شده است.  

جدول : 
تعداد نمونه های جمع 

آوری شده و ذخيره 
شده ی خون بندناف 

از سال 1387 تا پايان 
سال 1392

بانک خون بند ناف
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امروزه در سراســر دنیا بیش از ششــصد هزار واحد خون بند ناف در 
بانکهاي خون بند ناف عمومي و خصوصي ذخیره شــده است. تعداد 
کافي و مناســب واحدهای خون بند ناف برای رفع نیاز تمامي بیماران 
 HLA نیازمند به پیوند سلولهاي بنیادي خونساز به دلیل تنوع در ساختار

کامال روشن نشده است.
بانک های خون بند ناف بر اســاس نوع فعالیت به چند نوع تقسیم می 

شوند. 
  بانــک خون بند ناف عمومی )Public Cord Blood Bank( : در این 
نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شرایط جمع 
آوری شده، پس از غربالگری و پردازش، ذخیره سازی می گردد. نمونه 
های ذخیره شده در صورت تجانس با بیمار نیازمند، به درخواست مرکز 
پیوند، به بیمار تعلق می گیرد. معموال این بانک ها توسط ارگانهای دولتی 

حمایت می شوند.
  بانک خون بند ناف خصوصی )Private Cord Blood Bank( : در این 
نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از مادرانی که تقاضا برای نگهداری 
خون بند ناف نوزادشــان داده اند جمع آوری شــده، پس از غربالگری 
و پردازش، ذخیره ســازی می گردد. نمونه های ذخیره شــده تنها برای 
مصرف نوزاد و خانواده اش نگهداری می شــود. کلیه هزینه های بانک 

نمونه توسط خانواده پرداخت می گردد.
  بانــک خون بند ناف تحقیقاتی )Research Cord Blood Bank( : در 

این نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شــرایط 
جمع آوری شده، پس از غربالگری و پردازش، ذخیره سازی می گردد. 
نمونه های ذخیره شده به مصرف تحقیقات می رسد. معموال این بانک 

ها توسط مراکز تحقیقاتی و یا انجمن های خیریه حمایت می شوند.
   بانک خون بند ناف دوگانه )Hybrid Cord Blood Bank( : این نوع 
بانک، تلفیقی از فعالیت های خصوصی و عمومی را انجام میدهد و نمونه 
های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شرایط و همچنین مادرانی که 
تقاضا برای نگهداری خون بند ناف نوزادشان داده اند جمع آوری شده، 
پس از غربالگری و پردازش، ذخیره ســازی می گردد. فلسفه ایجاد این 

بانک ها تامین هزینه های بانک عمومی از بانک خصوصی است. 
امــروزه در دنیا بحث های زیادی پیرامون نوع فعالیت بانک های خون 
بند ناف در جریان است. اساتید علم پیوند مغز استخوان در دنیا بر روی 
تشکیل بانک های خون بند ناف عمومی تاکید داشته و معتقدند بهتر است 
کلیه مادرانی که تمایل به اهدا خون بند ناف نوزادشان را دارند، نمونه را 
به بانک عمومی اهدا کنند و کلیه بیماران نیازمند نیز پس از ارجاع مرکز 
پیوند به بانک عمومی، نمونه سازگار را یافته و درمان شوند. این روش 

مزایای بسیاری دارد از جمله:
  افزایش ذخایر بانک های عمومی و در نتیجه احتمال بیشتر در یافتن 

نمونه سازگار برای بیماران نیازمند.
  خانــواده ها از پرداخت هزینه زیاد به بانک های خصوصی، برای 

بانک خون 
بند ناف 
عمومي

دکتر مهین نیکوگفتار، دکتر کامران عطاردي، 
دکتر مژده نخلستانی، خديجه گلزاده

از زمانی که اولین پیوند موفق خون بند ناف )UCB( در سال 1988 در پاریس 
بر روي پسر بچه اي مبتال به آنمي فانکوني انجام شد، استفاده از خون بند ناف 
برای درمان بیماران مبتال به بیماریهاي سیستم خونساز، بعضی بیماریهاي ارثی 
و همچنین مبتالیان به بدخیمي که تحت شیمي درماني و یا پرتو درماني شدید 
قرار گرفته بودند، افزایش چشمگیري پیدا کرد. از آن زمان تاکنون، مطالعات 
بسیاري بر روي سلول های بنیادي خون ساز )HSC( موجود در خون بند ناف و 
توانایي تکثیر و تمایز آنها و قابلیت باز سازي مغز استخوان انجام شده است. 
به طور همزمان تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتي و درماني به صورت خصوصي 
و عمومي در سراســر دنیا اقدام به جمع آوري و نگهداري نمونه هاي خون 
بند ناف در بانک های خون بند ناف نمودند. از آنجا که جمع آوري و نگهداري 
واحدهاي خون بند ناف مستلزم هزینه و فضاي بسیار است، روشهاي مختلفي 
در جمع آوري، پردازش، انجماد و ذخیره ســازي این واحدها 
تحت بررسي قرار گرفت. روند جمع آوري، پردازش، انجماد و 
ذخیره سازي واحدهاي خون بند ناف در بانک هاي مختلف به 
روشهاي مختلفي صورت مي گیرد و به منظور یکسان سازي و 
ارتقا کیفي فرآیندهاي مذکور در بانکهاي سراسر دنیا، موسسات 
بین المللي با اشتراک ارگانها و اساتید این رشته شکل گرفت. در 
این راستا شبکه جهاني Netcord در همکاري با موسسه FACT اقدام به 
تدوین استانداردهاي بین المللي کردند که بر کلیه مراحل بانک سلولهاي 
بنیادي خونساز، از انتخاب اهدا کننده تا جمع آوري نمونه، پردازش، انجماد، 
انجام آزمایشات غربالگري و هویتي، HLA typing ، جستجو و آزادسازي واحد 
حاوي سلولهاي بنیادي خونساز حاکم است. استانداردهاي مذکور در سازمان 
انتقال خون ایران ترجمه و سپس بومي ســازي شد و پس از تائید وزارت 
بهداشــت به کلیه بانک هاي خون بند ناف در کشور جهت اجرا  ارجاع شد.

54

DaRm
aN

 Ya
B

139
هار 3

فصلنامه درمان یاب - شماره 3 -  ب

صفحه 49

صفحه 50

صفحه 51

صفحه 54

صفحه 58

سلول های 
بنیادی



MedIcal noBel PRIze 1990

ای دانــل تومــاس کــه پیشــگام اســتفاده از پیونــد مغــز اســتخوان در درمــان 
بیمــاران مبتــال به ســرطان خون )لوســمی( بــود و بعدهــا در ســال 1990 برنده 
جایــزه ی نوبــل پزشــکی شــد، در 92 ســالگی در ســیاتل آمریــکا درگذشــت.
به گزارش آسوشیتدپرس توماس از جمله بزرگترین موفقیت ها در درمان سرطان شمرده 
می شود. پیوند مغز استخوان و روش درمانی مرتبط با آن، پیوند سلول های بنیادی خون، 
میزان بقا را در برخی از سرطان های خون از تقریبا صفر به باالی 90 درصد رسانده است.
به گفته مرکز هاچینسون امســال حدود 600000 پیوند مغز استخوان در سراسر جهان 
انجام خواهد شــد.توماس درجه دکترای پزشکی اش را از دانشگاه هاروارد گرفت و در 
سال 1956 اولین پیوند مغز استخوان را در انسان انجام داد.توماس به همراه گروه کوچکی 
از پژوهشگران همکارش، از جمله همسرش داتی، علیرغم تردیدهایی که جامعه پزشکی 
درباره آن داشت، انجام پیوندهای مغز استخوان را در دهه های 1960 و 1970 ادامه دادند.
طرح این پژوهشــگران این بود که با مقادیر تقریبا کشنده پرتوتابی و شیمی درمانی، مغز 
استخوان افراد مبتال به سرطان را ازبین ببرند و سپس با پیوند مغز استخوان سالم، بیماران 
را نجات دهند.هدف این بود که به این ترتیب سلول های خون و دستگاه ایمنی کارکرد 
ســالمی را برای بیماران ایجاد کنند. این روش به تدریج به روش درمانی استاندارد برای 
بسیاری از مبتالیان به سرطان های خون و لنفاوی درآمد.دکتر فرد اپلباوم دوست توماس 
و رئیس بخش پژوهش بالینی مرکز هاچینســون درباره او گفت: »او انسان فوق العاده ای 
بود، فردی بســیار بخشنده که فورا تحســین اطرافیانش را برمی انگیخت. در عین حال 
او آدمی آرام، فروتن و سرســخت بود. او به کاری که می کرد اعتقاد داشــت و پشتکار 
فراوانی به تحقق رســاندن آن داشــت. تصورش در حال حاضر مشــکل است که او با 
چه سرســختی برای تحقق یافتن پیوند مغز استخوان در دورانی که باور حاکم با جامعه 
پزشکی با انجام آن مخالف بود، تالش کرد.«توماس در سال 196۳ به دانشگاه واشنگتن 
پیوســت و در سال 1974 اولین مدیر بخش سرطان شناسی پزشکی در مرکز هاچینسون 
شــد. این مرکز اکنون یکی از معتبرترین موسســات درمان و پژوهش ســرطان است.

ای دانل توماس 
که پیشگام استفاده از 
پیوند مغز استخوان در 
درمان بیماران مبتال به 

سرطان خون )لوسمی( بود 
و بعدها در سال 1990 برنده 
جایزه ی نوبل پزشکی شد
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تاثیر تزریق نخاعی
سلول های بنیادی

نورولوژیک بیماری های  به  افراد مبتال  در 



HSCT
پیوند سلولهای 
بنیادی خونساز 

مغز اســتخوان منبع تولید ســلولهای خونی مورد نیاز بدن و سرشــار از سلولهای 
بنیادی اســت که توانایی دیفرانسیاسیون و تکثیر به سلولهای هماتوپوئتیک را دارند. 
سلولهای بنیادی مغز استخوان حاوی سلولهای مزانشیمالی هستند که توانایی ترانس 
دیفرانسیاسیون به سایر سلولهای از جمله سلولهای غضروفی، استخوانی، عصبی و ...  
را دارند.در پیوند سلولهای بنیادی خونساز، مغز استخوانی که به دنبال رژیم اینداکشن 
خالی از سلولهای بنیادی اســت، توسط سلولهای بنیادی خود فرد یا دهنده دیگری 
جایگزین می شــود که این سلولهای جدید با النه گزینی و تکثیر، جایگزین تمام یا 
قســمتی از سلولهای مغز استخوان می شوند.اولین پیوند موفقیت آمیز مغز استخوان 
توسط دکتر توماس در سال 1957 در مورد یک بیمار مبتال به لوسمی حاد انجام شد و 

پس از  آن پیوند مغز استخوان گسترش یافت.
هدف از پیوند مغز استخوان موارد زیر است:

1- تجویز داروهای کموتراپی با دوز باال جهت ریشه کن کردن ضایعات تومورال
2- اثر مستقیم سلولهای دهنده برای حمله و کشتن سلولهای تومورال

۳- جایگزینی نقایص مادرزادی سلولهای مغز استخوان توسط سلولهای 
سالم

4- جایگزینی سیستم ایمنی ناقص با سیستم ایمنی سالم
HSCT به دو دسته اتولوگ و آلوژنیک تقسیم بندی می شود. در نوع اتولوگ 

ابتدا سلولهای بنیادی از مغز استخوان یا خون محیطی بیمار جداسازی شده 
و پس از اتمام رژیم اینداکشن که عمدتا داروهای کموتراپی یا رادیواکتیو 
است، مجددا به بدن بیمار تزریق می شود. این درمان عمدتا در تومورهای 
Solid کاربرد دارد و هدف، حذف ضایعه تومورال با دوزهای باالی شیمی 

درمانی است.
در پیوند آلوژنیک، ســلولهای بنیادی از فرد دیگر جداسازی شده است و 
پس از اتمام رژیم اینداکشــن به بدن خود بیمار تزریق می شــود. دهنده و گیرنده از 
نظر سازگاری HLA  با هم مورد بررسی قرار می گیرند. اگر دهنده و گیرنده دوقلوی 
همسان باشند، پیوند syngeneic است. اگر خواهر، برادر یا فامیل با HLA کامال یکسان 
باشند )MRD( Match related donor. Match sibiling donor است. و اگر دهنده با گیرنده 
 Match unrelated کامال یکسان باشند به این پیوند HLA فامیل نباشد ولی از نظر سیستم
 HLA می گویند. در مواردی که دهنده مناسب پیدا نشد می توان از دهندگان با donor

غیر سازگار یا haploidentical نیز استفاده نمود.
منابع تهیه سلول های بنیادی خونساز : مغز استخوان، خون محیطی و بند ناف 

می  باشد که هر روش مزایا و فواید خود را دارد. 
 GVHD در نوع پیوند با خون محیطی، پیوند سریع تر می گیرد ولی احتمال
Graft-versus host disease((  بیشــتر است. در پیوند مغز استخوان احتمال 

GVHD کمتر است ولی گرفتن پیوند با تاخیر صورت می گیرد.

در HSCT با بندناف به ســلول کمتری جهت انجام پیوند نیاز اســت. خطر 
GVHD از دو مورد فوق کمتر اســت ولی زمــان طوالنی تری برای گرفتن 

پیوند نیاز است.
پیوند اتولوگوس عمدتا در تومورهای solid از جمله لنفوم ها، تومورهای مغز، 
تومور ویلمز، رابدومیوســارکوم، نوروبالستوم، تومورهای استخوانی، ژرم سل 
تومورها، هپاتوبالستوم، اختالالت اتوایمیون مثل MS، لوپوس و ... استفاده می شود.

طیف بیماریهای قابل درمان با روش آلوژن وســیع تر و گسترده تر است و به 
طور خالصه:

1- اختالالت هماتولوژیک: تاالسمی ها، هموگلوبینوپاتی ها، آنمی فانکونی، 
آنمی آپالستیک دیاموند بالکفان.

2- اختالالت متابولیک: موکوپلی ساکاریدوزها، لوکودیستروفی ها، 
استئوپروز، نیمن پیک، استئوژنز ایمپرفکتا.

۳- نقایص ایمنی: نقص ایمنی شدید )SCID(، سندرم ویسکوت 
 ،||MHC کمبــود کالس ،LADs ،آلدریــچ، چدیاک هیگاشــی

هیستوسیتوز کالس || و...
4-لوسمی ها: لوسمی لنفوبالستیک حاد، لوسمی میلوبالستیک 
حاد، لوسمی میلوژن مزمن و لوسمی میلومونوسیتیک ژوونیل.

عوارض ناشی از پیوند را می توان به عفونت های میکروبیال، 
قارچی و ویروسی، GVHD حاد و مزمن، خونریزی، عود بیماری، 
سمیت دارویی شیمی درمانی، اختالالت غددی، رد  پیوند و بدخیمی های 
ثانویه خالصه کرد.پیوند سلول های بنیادی خونساز در خیلی از بیماری ها از جمله بیماران 
تاالسمی و نقص ایمنی شدید تنها راه درمان قطعی است، در بعضی بیماریها، از جمله 
لوسمی های حاد بهترین روش درمان و در بعضی از بیماریها یکی از روشهای درمانی است.

دکتر علی قاسمی
فوق تخصص هماتولوژی، انکولوژی و پیوند 
سلولهای بنیادی خونساز

 رییس ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد - استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 تخصصی
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ارائه خدمات سلول درمانی جهت درمان ضایعات مفصلی 
به شیوه ACL ، پردازش سلول های بنیادی خون ساز جهت 
استفاده در پیوند مغز استخوان، انجام پژوهش های کاربردی 
در حوزه ســلول های بنیــادی، ارائه خدمات تخصصی 
آزمایشگاهی به پژوهشــگران و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی، جذب پژوهشگران برتر و ارائه تسهیالت جهت 
انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط از جمله فعالیته های این 

مرکز است.برای آشنایی بیشتر با فعالیت های 
انجام شده در این مرکز به سراغ دکتر علیرضا 
فارسی نژاد،مسئول فنی آزمایشگاه پژوهش و 

کاربرد سلولهای بنیادی کرمان رفتیم.
؟  آقای دکتر برای ورود به بحث،می 
  ACL خواســتیم در ابتدا کمی در مورد

توضیح بفرمایید : 
برای آشنایی با ACL  باید در گام نخست 

با غضروف و عملکرد آن آشــنا باشید.غضروف، بافتی 
اســت بدون رگ و عصب که از سلول های غضروفی 
و ماده زمینه ای که توســط آنها ترشح می شود ساخته 
شده است. سلول های غضروفی بالغ، توانایي محدودي 
در تکثیر دارند لذا وقتي غضروف آسیب مي بیند توانایي 
ترمیم مجدد توسط این سلول ها وجود ندارد. روش هاي 
جراحي مختلفي براي درمان آسیب هاي غضروفي وجود 
 )ACL( دارد که پیوند ســلول های غضروفی خود بیمار
یکي از بهترین و جدیدترین روش هاســت. ACL  یک 
 FDA نوع سلول درمانی محسوب می شود که مورد تأیید
نیز قرار گرفته است. در این شیوه درمانی که طی دو مرحله 
صورت می گیرد، ابتدا با کمک آرتروســکپی از حاشیه 
سطح مفصلی زانو تکه ی کوچکی از غضروف سالم جدا 
شــده و در محیط آزمایشگاه و تحت شرایط استریل به 

مدت 6-4 هفته کشت داده می شود. در پایان، سلول هاي 
تکثیر یافته طــی عمل جراحی باز زانو در محل ضایعه 

پیوند زده می شوند. 
؟ از چه روشهایی برای جمع آوری مغز استخوان استفاده 

می کنید ؟ 
این مرکز بدلیل مجاورت با بخش پیوند بیمارستان افضلی پور 
شهر کرمان، قصد دارد تا به بیماران  این بخش نیز کمک نماید. 
از آنجا که پیوند های انجام شده در این مرکز 
با استفاده از سلول های بنیادی خونساز خون 
محیطی و بصورت اتولوگ )از خود بیمار به 
خودش( صورت می گیرد، ما برای پردازش و 
نگهداری سلول های بدست آمده از بیمار صرفا 
از روش آفرزیس استفاده می کنیم؛ ضمنا این 
مرکز قادر است تمامی آزمون های کنترل کیفی 
مربوطه از جمله count CFU-assay ، CD۳4 و 
تست های viability را بر روی نمونه های بیماران انجام داده 
و نمونه ها را تحت شرایط استاندارد جهانی برای آنها ذخیره 

نماید. 
؟ چه پژوهش هایی در حوزه سولهای بنیادی انجام داده 

اید؟
ما در این مرکز بر روی ســلول های بنیادی بافت چربی و 
تمایز آنها به سلول های غضروفی و انسولین ساز، همچنین 
جداسازی سلول های بنیادی پالپ دندان و تمایز آنها به سلول 
های عصبی تحقیقاتی را انجام داده ایم. در حال حاضر نیز 
مشغول بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در محیط 
آزمایشگاه بر روی  مدل های حیوانی هستیم. همچنین توانسته 
ایم چسب بافتی نیز تولید نماییم که با نمونه خارجی آن از نظر 
قیمت و کیفیت رقابت می نماید و هم اکنون در حال بررسی 

اثر این چسب بافتی، در ترمیم ضایعات غضروفی هستیم.

مرکز پژوهش و کاربرد ســلول های بنیادی کرمان یکی از مراکز مجهز سلول درمانی کشور است که در 
ســال 1391 با حمایت دکتر محمد واسعی، رئیس ستاد سلول های بنیادی، پشتیبانی دکتر رضا ملک پور، 
معاونت پژوهشــی دانشگاه و همت دکتر شهریار دبیری، مدیر گروه پاتولوژی در دانشکده پزشکی افضلی 
پور کرمان تأسیس گردید و عالوه بر ارائه خدمات و انجام کارآزمایی های بالینی، طراحی و اجرای پژوهش 

های کاربردی در حوزه ســلول های بنیادی را به منظور ارتقای ســطح سالمت جامعه دنبال می کند.

آشنایی با مرکز پژوهش و کاربرد 

 سلول های بنیادی 
علوم پزشکی کرمان دانشگاه 

در گفتگو با دکتر علیرضا فارسی نژاد

فصلنامه تخصصی
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لیت بانک  فعا
می خون  عمو
بندناف رویان 
دکتر مرضیه ابراهیمی
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان
مدیر بانک عمومی خون بند ناف رویان

یخچه  تار
بانک خون بندناف در اواخر سال 1۳87 
و با حمایت های مالی ســتاد سلولهای 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فعالیت خــود را آغاز نمود. 
فعالیت های اولیه بر محور جمع آوری 
نمونه هــای خون بندنــاف بصورت 
آزمایشــی و به منظور بررسی درستی 
فرایندها صورت گرفت. پس از اطمینان 
از سالمت ســلولها طی فرایند انجماد، 
فعالیت رســمی بانــک عمومی خون 
بندناف رویان در زمســتان 1۳87 آغاز 
شد. با  افزایش دانش و تجربه در زمینه 
انجماد ســلولهای بنیادی خونساز، این 
بانک از سال 1۳89 به ارائه خدمات در 
زمینه انجماد سلولهای بنیادی خونساز 
خون محیطی و مغز استخوان به بیماران 
ســرطانی که تحت درمانهای شــیمی 
درمانی قــرار می گیرنــد، ارائه نمود.

ذخیره سازی خون بندناف از سال 1387 تا پایان 1392
روند فعالیتهای مربوط به جمع آوری و ذخیره ســازی خون بندناف در شــکل  نشان داده شده است.  

جدول : 
تعداد نمونه های جمع 

آوری شده و ذخيره 
شده ی خون بندناف 

از سال 1387 تا پايان 
سال 1392

بانک خون بند ناف
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جدول : 
تعداد نمونه های ذخيره شده و پيوند شده سلول های بنيادی خون محيطی از سال 1387 تا سال 1392

همانطور که در شکل نشان داده شده است، تعداد 
نمونه های جمع آوری شده و ذخیره شده از سال 
1۳91  به بعد کاهش معنی داری یافته است. این 
کاهش به دلیل کســری بودجه و باال بودن هزینه 
های مربوط به جداســازی و ذخیره سازی خون 
بندناف می باشــد. به این ترتیــب فعالیت بانک 
بندناف در این حوزه کاهش چشمگیر داشته است. 
با وجود کاهش تعداد نمونه های ذخیره سازی در 
این حوزه ، کیفیت نگهداری افزایش یافته است. 
به این معنا که تنها نمونــه هایی اجازه ی ذخیره 
سازی می یابند که بیش از یک میلیارد سلول داشته 
باشند. به این ترتیب امید استفاده از این سلولهای 
ذخیره شــده در بیماران سرطانی افزایش خواهد 
یافت.تا کنون 2 واحد خون بندناف ذخیره شده، 
به 2 کودک مبتال به لوســمی پیوند شده که نتیجه 
 موفقیت آمیزی نیز بدنبال داشته است.این بانک عضو
 )BMDW( Bone Marrow Donor Worldwide( 
می باشد که امکان جستجوی نمونه برای بیماران 

سایر کشورها را نیز فراهم می آورد.

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون 
محیطی و مغز استخوان

ذخیره سلولهای بنیادی خون محیطي به خصوص 
بــراي بیماران مبتال به انــواع بدخیمي ها امکاني 
اســت که در بانک خون بند ناف عمومي رویان 
فراهم شــده و بیماراني که نیازمند پیوند اتولوگ 
هســتند مي توانند از این امکان استفاده نمایند. در 
این روش بیماراني که کاندید پیوند اتولوگ مغز 
استخوان هستند، ابتدا داروي G-CSF را دریافت 
نموده و سپس ســلول هاي بنیادي خون محیطي 
آنها توسط دســتگاه جداکننده سلول، جداشده و 
در بانک ذخیره مي شود. برنامه ذخیره سازي سلو 
لهــای بنیادی خون محیطی و مغز اســتخوان  به 
منظور خدمات رسانی به بیمارانی است که مبتال 
به بیماری های خاصی همچون لنفوم هوچکین، 
لنفوم نان هوچکین، آنمی آپالســتیک، لوســمی 
حاد لنفوئیدی، آنمی سلول داسی شکل، ما لتیپل 
میلوما و... صورت می گیرد. این عمل بواســطه 
درخواســت معالج و در ادامه درمان این بیماران 
انجــام می گردد. خالصــه ای از این فعالیتها در 
شکل و انواع بیماران مورد درمان قرار گرفته با این 
خون ها در جدول نشــان داده شده است. در این 
راستا مرکز پیوند بیمارستان شهید طالقانی تهران 
بیشــترین همکاری را با این مرکز داشــته است.

جدول : 
بيماران مورد درمان 

قرار گرفته

از دیگر فعالیتهای بانک عمومی 
خون بندناف که از سال 1۳90 
به بعد شکل گرفته است تولید 
فرآورده هایی از خون بندناف 
و یا ضایعات زایمانی اســت 
که در پزشکی و طب ترمیمی 
قرار می گیرند.  استفاده  مورد 
تاسیس بانک پرده آمنیوتیک، 
استاندارد سازی چسب بافتی 
بندنــاف، تولید و  از خــون 
اســتاندارد سازی عصاره پرده 
آمنیوتیک و اســتاندارد سازی 
باشــد. عصــاره پالکت می 

بانک خون بند ناف

اد
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تاسیس بانک پرده آمنیوتیک 
از آنجا که در کشــور عمال پرده آمنیوتیک پس از زایمان به دور ریخته 
می شود، جمع آوری این زباله زیستی و تبدیل آن به باندهای بیولوژیک 
بــه منظور مصارف درمانی، مقرون به صرفه بــوده و در کاهش هزینه 
های درمانی موثر اســت. به این ترتیب بانــک بندناف رویان با هدف 
نگهداری این منابع با ارزش به تاســیس این بانک در شهریور ماه سال 
1۳90 اقدام نمود. پس از اطمینان از کیفیت مطلوب محصول و فقدان 
احتمال انتقال عفونتهای بیماریزای ویروسی و باکتریایي از اردیبهشت 
ماه ســال 90 ابتدا به فراهم کردن نیاز پژوهشــگاه رویــان برای انجام 
طرح های تحقیقاتی پرداخت و سپس به ارائه خدمات به تمامی مراکز 
بیمارستانی، مراکز جراحی چشم و سوختگی ها پرداخته است. ویژگی 
های زیســتی پرده آمنیوتیک انسانی عبارت است : اثرات ضد التهابی، 
تحریک اپیتلیالیزاسیون، مهار شکل گیری فیبروز، ویژگی ضد سرطانی 
پرده آمنیوتیک، قابلیت ضد رگ زایی و پروآپاپتوزی پرده آمنیوتیک و 
ویژگی های ضد میکروبی و ضد ویروسی . امروزه این غشاء زیستی به 
فراوانی در جراحی های سطح چشم، بازسازی های پوستی، جراحی های 
گوش و حلق و بینی، ترمیم سخت شامه مغز، اورولوژی و دندانپزشکی 
مورد استفاده می باشــد. این محصول بیولوژیک در سه شکل آمنیون 
خشک شده )آمی کر(،  آمنیون لیوفلیز )اکیورژ- ال( و امنیون کرایوپریزرو 
)اکیورژ- ســی( در اختیار مراکــز درمانی و بیماران قــرار می گیرد.

تولید عصاره پرده آمنیوتیک
عصاره پرده آمنیوتیک به منظور تسریع در التیام زخم ها تولید و پس 
از کار  بر روی حیوانات مدل، فاز اول کار آزمایی بالینی را پشت سر 
گذاشته است و سالمت و کارآمد بودن آن به منظور ترمیم زخم قرنیه 
ای مورد آزمون قرار گرفت و به اثبات رســید. این قطره در مرحله 
دوم از کار آزمایی های بالینی قرار دارد. این عصاره در بررسی ترمیم 
اپی تلیال پوســت نیز در ترکیب با هیدروژل در مدل های حیوانی 

ســوختگی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از بهبود سریع 
زخم ها و سوختگی ها بود. 

تولید چسب بافتی ) فیبرین گلو( از خون بندناف
این نخســتین باراست که یک چسب فیبریني، بدون نیاز به حضور 
فرد دهنده پالســما و تنها از طریق خون بند ناف ساخته مي شود. 
فیبرین گلو به عنوان حامل ســلولي و همچنین به عنوان یک چسب 

بافتي مصرف زیادي در جراحي و سلول درماني دارد .
این چسب بیولوژیک از فاکتورهاي انعقادي موجود در پالسما شامل 
فیبرینوژن، ترومبین، فاکتور 1۳ و پروتئین هاي پالسما مانند فیبرونکتین 
و پالسمینوژن به دست مي آید. خاصیت االستیک، استحکام کششي و 
چسبندگي بافت چسب فیبریني پالسما، آن را روشي مهم در جراحي 
باي پس قلبي و ریوي، و تعمیر آســیب طحال کرده است. در عمل 
جراحي زیبایي و چشم پزشکی نیز چسب فیبریني جایگزین بخیه 
شده در تثبیت پیوند پوست وکاهش تشکیل زخم در بیماران دچار 

سوختگي همچنین در ترمیم استخوان و غضروف استفاده مي شود. 
 

تولید عصاره پالکتی
اســتفاده از فراورده لیز پالکتی به علت غنی بودن این محصول از انواع 
فاکتورهای رشد مورد نیاز برای تکثیر انواع سلول ها در انواع درمانها بر 
پایه سلول درمانی و همچنین در انواع ترمیم های پوستی به خصوص 
در انواع جراحی های پالستیک در حال حاضر با استقبال فراوان روبرو 
گردیده، که اکثر این ویژگیها را به وجود عامل رشد مشتق از پالکت ربط 
می دهند. با توجه به پیشرفت های اخیر در سلول درمانی و اهمیت سلولهای 
مزانشیم در این روش درمانی بهینه کردن روش کشت این سلولها به طور 
کامال ایمن در حال حاضر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مشکل عمده 
استفاده از سلولهاي مزانشیمي مغز استخوان، فراواني بسیار پایین این سلولها 
است؛ براي غلبه بر این مشکل، روشهاي تکثیر و توسعه این سلولها مورد 
آزمایش قرار گرفته اند، غالبا  براي کشت این سلولها از سرم گوساله جنیني 
)FCS( یا سرم گاوي جنیني )FBS( به میزان 10% یا 20% استفاده می نمایند. 
 )FBS یاFCS( در صورت کشت سلولهاي مزانشیمي در مجاورت سرم حیواني
مشکالتي در خصوص پیوند به بیماران وجود دارد. مثال وجود پروتیینهاي 
بافت حیواني به عنوان آنتي ژنهاي گونه دیگر )زنوژنیک( توسط سیستم 
ایمني فرد دریافت کننده پیوند شناســایي شــده و موجب واکنشهاي 
التهابــي ایمونولوژیک و در نهایت، رد پیوند مي گردد. از این محصول 
می توان در تهیه ژل پالکتی به منظور ترمیم زخم ها نیز اســتفاده نمود. 

جدول : 
فيبرينوژن و ترومبين مشتق از خون 
بندناف از عناصر اوليه چسب بافتی 

است كه در بانک عمومی  رويان 
ساخته شده است

شكل : 
كاربرد چسب بافتی 

Kienboch در

 تخصصی
فصلنامه
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امروزه در سراســر دنیا بیش از ششــصد هزار واحد خون بند ناف در 
بانکهاي خون بند ناف عمومي و خصوصي ذخیره شــده است. تعداد 
کافي و مناســب واحدهای خون بند ناف برای رفع نیاز تمامي بیماران 
 HLA نیازمند به پیوند سلولهاي بنیادي خونساز به دلیل تنوع در ساختار

کامال روشن نشده است.
بانک های خون بند ناف بر اســاس نوع فعالیت به چند نوع تقسیم می 

شوند. 
  بانــک خون بند ناف عمومی )Public Cord Blood Bank( : در این 
نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شرایط جمع 
آوری شده، پس از غربالگری و پردازش، ذخیره سازی می گردد. نمونه 
های ذخیره شده در صورت تجانس با بیمار نیازمند، به درخواست مرکز 
پیوند، به بیمار تعلق می گیرد. معموال این بانک ها توسط ارگانهای دولتی 

حمایت می شوند.
  بانک خون بند ناف خصوصی )Private Cord Blood Bank( : در این 
نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از مادرانی که تقاضا برای نگهداری 
خون بند ناف نوزادشــان داده اند جمع آوری شــده، پس از غربالگری 
و پردازش، ذخیره ســازی می گردد. نمونه های ذخیره شــده تنها برای 
مصرف نوزاد و خانواده اش نگهداری می شــود. کلیه هزینه های بانک 

نمونه توسط خانواده پرداخت می گردد.
  بانــک خون بند ناف تحقیقاتی )Research Cord Blood Bank( : در 

این نوع بانک، نمونه های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شــرایط 
جمع آوری شده، پس از غربالگری و پردازش، ذخیره سازی می گردد. 
نمونه های ذخیره شده به مصرف تحقیقات می رسد. معموال این بانک 

ها توسط مراکز تحقیقاتی و یا انجمن های خیریه حمایت می شوند.
   بانک خون بند ناف دوگانه )Hybrid Cord Blood Bank( : این نوع 
بانک، تلفیقی از فعالیت های خصوصی و عمومی را انجام میدهد و نمونه 
های خون بند ناف از اهداکنندگان واجد شرایط و همچنین مادرانی که 
تقاضا برای نگهداری خون بند ناف نوزادشان داده اند جمع آوری شده، 
پس از غربالگری و پردازش، ذخیره ســازی می گردد. فلسفه ایجاد این 

بانک ها تامین هزینه های بانک عمومی از بانک خصوصی است. 
امــروزه در دنیا بحث های زیادی پیرامون نوع فعالیت بانک های خون 
بند ناف در جریان است. اساتید علم پیوند مغز استخوان در دنیا بر روی 
تشکیل بانک های خون بند ناف عمومی تاکید داشته و معتقدند بهتر است 
کلیه مادرانی که تمایل به اهدا خون بند ناف نوزادشان را دارند، نمونه را 
به بانک عمومی اهدا کنند و کلیه بیماران نیازمند نیز پس از ارجاع مرکز 
پیوند به بانک عمومی، نمونه سازگار را یافته و درمان شوند. این روش 

مزایای بسیاری دارد از جمله:
  افزایش ذخایر بانک های عمومی و در نتیجه احتمال بیشتر در یافتن 

نمونه سازگار برای بیماران نیازمند.
  خانــواده ها از پرداخت هزینه زیاد به بانک های خصوصی، برای 

بانک خون 
بند ناف 
عمومي

دکتر مهین نیکوگفتار، دکتر کامران عطاردي، 
دکتر مژده نخلستانی، خدیجه گلزاده

از زمانی که اولین پیوند موفق خون بند ناف )UCB( در سال 1988 در پاریس 
بر روي پسر بچه اي مبتال به آنمي فانکوني انجام شد، استفاده از خون بند ناف 
برای درمان بیماران مبتال به بیماریهاي سیستم خونساز، بعضی بیماریهاي ارثی 
و همچنین مبتالیان به بدخیمي که تحت شیمي درماني و یا پرتو درماني شدید 
قرار گرفته بودند، افزایش چشمگیري پیدا کرد. از آن زمان تاکنون، مطالعات 
بسیاري بر روي سلول های بنیادي خون ساز )HSC( موجود در خون بند ناف و 
توانایي تکثیر و تمایز آنها و قابلیت باز سازي مغز استخوان انجام شده است. 
به طور همزمان تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتي و درماني به صورت خصوصي 
و عمومي در سراســر دنیا اقدام به جمع آوري و نگهداري نمونه هاي خون 
بند ناف در بانک های خون بند ناف نمودند. از آنجا که جمع آوري و نگهداري 
واحدهاي خون بند ناف مستلزم هزینه و فضاي بسیار است، روشهاي مختلفي 
در جمع آوري، پردازش، انجماد و ذخیره ســازي این واحدها 
تحت بررسي قرار گرفت. روند جمع آوري، پردازش، انجماد و 
ذخیره سازي واحدهاي خون بند ناف در بانک هاي مختلف به 
روشهاي مختلفي صورت مي گیرد و به منظور یکسان سازي و 
ارتقا کیفي فرآیندهاي مذکور در بانکهاي سراسر دنیا، موسسات 
بین المللي با اشتراک ارگانها و اساتید این رشته شکل گرفت. در 
این راستا شبکه جهاني Netcord در همکاري با موسسه FACT اقدام به 
تدوین استانداردهاي بین المللي کردند که بر کلیه مراحل بانک سلولهاي 
بنیادي خونساز، از انتخاب اهدا کننده تا جمع آوري نمونه، پردازش، انجماد، 
انجام آزمایشات غربالگري و هویتي، HLA typing ، جستجو و آزادسازي واحد 
حاوي سلولهاي بنیادي خونساز حاکم است. استانداردهاي مذکور در سازمان 
انتقال خون ایران ترجمه و سپس بومي ســازي شد و پس از تائید وزارت 
بهداشــت به کلیه بانک هاي خون بند ناف در کشور جهت اجرا  ارجاع شد.
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سرویسی که ممکن است هرگز نگیرند معاف می شوند. چرا که آمار بین 
المللی نشان داده است که میزان مصرف از بانکهای خصوصی بسیار بسیار 

اندک است.
  کاهش هزینه ها و فضای اشغال شده در بانک نمونه ها

  افزایش میزان پیوند و در نتیجه افزایش ســطح درمان و سالمت در 
مبتالیان به بدخیمی و بیماریهای سیستم خونساز، چرا که ممکن است نمونه 
ای سازگار با بیمار نیازمند، در بانک خصوصی نگهداری شده و هرگز به 
مصرف نرسد، در حالی که می توانسته جان بیمار را نجات دهد. در ادامه 
مراحل کار در یک بانک عمومی خون بند ناف به اختصار شرح داده می شود. 

بند ناف عمومی بانک خون  در  ناف  بند  بانک واحد خون  مراحل 
1-انتخاب اهداکننده: 

انتخاب اهداکننده از مهمترین اصول در بانک خون بند ناف اســت. ابتدا 
یک پزشک آموزش دیده با مادری که رضایت خود را اعالم کرده است، 
مصاحبه انجام داده و تاریخچه پزشــکی خانواده را گردآوری می کند. در 
صورتی که اهدا کننده معیارهای انتخاب را بر اساس استانداردهای وزارت 
بهداشت که از استانداردهای Netcord استخراج شده، نداشته باشد، از اهدا 
ممانعــت به عمل می آید. اهداکنندگانی که در نهایت انتخاب می شــوند 

فرم های رضایت مندی را امضا و برای اهداء کاندید می شوند.

2-جمع آوری خون بند ناف: 
بــه منظور کاهش میــزان آلودگی میکروبی، از روش جمع آوری بســته  
اســتفاده می شــود. خون بند ناف از ورید بند ناف در داخل کیسه های 
جمع آوری خون بند ناف که حاوی حدود 22 میلی لیتر سیترات فسفات 
دکستروزآدنین )CPDA( است، توسط کارشناس مامایی آموزش دیده، پس 
از زایمان طبیعی و یا سزارین جمع آوری می شود )شکل 1(. همزمان 20 
میلی لیتر خون وریدی شــده در درجه حرارت 24-16 درجه سانتی گراد 
به همراه ســایر مدارک به آزمایشگاه بانک خون بند ناف منتقل می شود. 
معاینات بالینی جهت بررسی وضعیت مادر و نوزاد نیز 24 ساعت پس از 

زایمان، برای اطمینان از سالمت نمونه اهدا شده انجام می شود.

   

3-بررسی نمونه ها قبل از پردازش:
در آزمایشــگاه بانک خون بند ناف، مدارک ارسالی، واحد خون بند ناف 
و نمونه های مادری بررســی شــده و پس از کنترل مدارک، ابتدا حجم 
واحدهای خون بند ناف و سپس تعداد سلول های هسته دار و در نهایت 
حیات سلولی سلول های هسته دار واحد مذکور بررسی و محاسبه شده و 
در صورت تطبیق با استانداردهای بانک، واحد خون بند ناف وارد مراحل 

پردازش می شود.

4-پردازش واحد خون بند ناف: 
به منظور کاهش حجم خون بند ناف و حذف پالسما و گلبول های 
قرمز که کاربردی در پیوند ندارند، روش های دســتی و دستگاهی 
به کار می رود. روش های دستگاهی ضمن این که کامال بسته بوده 
و احتمال آلودگی حین پردازش را به حداقل می رســانند، سرعت 
پردازش را تســریع می کنند )شــکل 2(. روش دستی بسیار ارزان 
تر بوده ولی با احتمال بیشــتر آلودگی و سرعت کمتر همراه است. 
در اکثر فرآیندهای پردازش، جهت حذف بیشتر گلبول های قرمز و 
حصول حداکثر میزان ســلول های هسته دار از نشاسته هیدروکسیل 
اتیل اســتفاده می شــود. حضور این ماده زمینه تجمع گلبول های 
قرمز را فراهم آورده و امکان جداســازی ســلول های هســته دار 
حین سانتریفیوژ را تقویت می کند. سپس تحت فرآیند سانتریفیوژ، 

شكل 1: 
نمونه گيري خون بند ناف از وريد بندناف
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ســلول های هسته دار در 
می  جدا   Buffy Coat الیه 

شوند.
 ســلول های هسته دار جدا 
مخصوص  کیســه  به  شده 
 Buffy Coat نگهداری الیــه
هدایت شــده )شکل ۳( و 
نمونه ای از آن تحت شمارش 
تام سلولهای هسته دار  و به 
منظور بررسی حیات سلولی، 
بنیادی  سلولی  تام  شمارش 

خونســاز +CD34 و بررســی از نظر تعداد واحد با توان تشکیل کلونی 
)CFU( قرار می گیرد.

   

 

 در صورتی که شــمارش تعداد نهایی سلولهای هسته دار، بیشتر از معیار 
تعیین شــده در بانک خون بند ناف باشد، کیســه Buffy Coat در دستگاه 
مخلوط کننده و خنک کننده اتوماتیک قرار داده می شود. همزمان محلول 
دی متیل سولفواکســید )DMSO( و دکستران 40 که به عنوان نگهدارنده 
در ســرما شناخته شده، به Buffy Coat در مدت زمان 10 دقیقه افزوده می 

شود )شکل 4(.
        

 
در نهایت ۳ نمونه برای آزمایشــات قبل از پیوند از واحد اصلی جدا 
شــده  و کیســه Buffy coat کد گذاری و بسته بندی شده و مجددا در 
یک محفظه آلومینیومی مهر شده و به دستگاه فریزر قابل برنامه ریزی، 
منتقل می شــود. در این دستگاه در مدت زمان حدود 1 ساعت درجه 
حرارت واحد بسته بندی شده، از 4 درجه به 100- درجه طبق برنامه 

ای مشخص، کاهش یافته، سپس واحد خون بند ناف به سرعت به فاز 
بخار تانک ازت جهت نگهداری موقت هدایت می شــود. آزمایشات 
غربالگــری واحد اهدایی از نظر آلودگی های میکروبی و ویروســی 
و ســایر بررســی های الزم، بر روی نمونه های جدا شده از پالسما 
و گلبــول های قرمز انجام می شــود. پس از تایید نتایج آزمایشــات 
غربالگری واحد ها بر روی نمونه های جمع آوری شده هنگام زایمان 
و 6 تــا 9 ماه پس از زایمان، اجازه داده می شــود تا نمونه ها در تانک 

نیتروژن در 196- درجه سانتی گراد نگهداری دائم  شوند )شکل 5(.

 

5-`شمارش تام سلولهای هسته دار، بررسی حیات سلولی، شمارش 
تام سلول هاي بنیادی خونساز  +CD34و بررسی از نظر تعداد واحد 

: )CFU( با توان تشکیل کلونی
شمارش تعداد سلولهای هسته دار و بررسی حیات سلولی قبل و بعد از 
پردازش واحد های خون بند ناف انجام می شود، تعداد 2 اسمیر نیز از هر 
نمونه تهیه و رنگ آمیزی شده و تعداد گلبول های قرمز هسته دار در آنها 
شــمارش می شود. در ادامه تعداد تام سلولهای هسته دار بر اساس تعداد 
گلبول های سفید شمارش شده توسط شمارشگرهای الکترونیک و درصد 

گلبول های قرمز هسته دار به طور دقیق محاسبه می گردد.
جهت سنجش حیات سلولی، از محلول رنگ پروپیدیوم یوداید )PI( که 
فلوروکرومی است که با DNA سلول واکنش می دهد، در غلظت ٪0/01 
در PBS استفاده می شود. به این ترتیب، رنگ مذکور به سلولهای مرده که 
غشا آنها نفوذپذیر شده است وارد شده و با DNA واکنش داده و سلول در 
نهایت رنگی شده و توسط آنالیز در دستگاه فلوسایتومتری شناسایی می 
شود. در صد سلول هایی که جذب رنگ داشته اند به عنوان درصد سلول 

مرده ثبت می گردند.
شمارش تعداد سلول های بنیادی خونساز +CD34، از کیت شمارش مطلق 
 ، Microbeads  استفاده می شود. کیت مذکور حاوی CD34+ سلول های
آنتی بادی CD45، آنتی بادی CD34 و 7-آمینواکتینومایسین D است. در 
این روش پس از آماده سازی نمونه ها بر اساس بروشور کیت، نمونه در 
 CD34 دستگاه فلوسایتومتری آنالیز می شود. سلول هایی که بیان باالیی از
و بیان کمی از CD45 را داشته و از نظر جذب 7AAD منفی باشند )سلول 
های مرده رنگ را جذب می کنند(، شــمارش شده و در مقایسه با تعداد 
Microbead های شــمارش شده، تعداد دقیق سلول های بنیادی خونساز

+CD34 در واحد حجم مشخص می شود.  
توان کلونی زایی سلولی، با کشت تعداد مشخصی از سلول های هسته دار 
در محیط نیمه جامد و غنی از ســایتوکاین ها )Methocult( مشخص می 
 CO2 %5 شــود. پس از 2 هفته کشت سلول ها در انکوباتور ۳7 درجه و

کلونی های ایجاد شده زیر میکروسکوپ اینورت شمارش می شوند. 

6-بررسی های غربالگری: 
کشــت میکروبی و کلیــه آزمایشــات غربالگــری )آنتــی بادی های 
سیتومگالوویروس IgG( و IgM  )،سفلیس )RPR( ، ویروس هپاتیت B و 
C )HBSAg، Anti HBS، Anti HBC، Anti HCV( ویروس HIV و ویروس 

شكل 2: 
پردازش 
واحد خون بند 
ناف به روش 
اتوماتيک

شكل 3: 
كيسه حاوي سلول هاي اليه Buffy Coat پس از پردازش

شكل 4: 
تزريق DMSO در سرما به كيسه Buffy Coat در دستگاه مخلوط 

كننده و خنک كننده اتوماتيک و نمونه گيري از كيسه

شكل 5: 
نگهداري واحدهاي خون بند در تانک نيتروژن در 196- درجه  سانتی گراد
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T-lymphotrophic انسانی روی پالسمای خون بند ناف استخراج شده بعد 

از پردازش انجام می شود )شکل 6( و در صورت نتایج نامشخص، تست 
نوکلئیک اسید )NAT( برای ارزیابی دقیق تر استفاده می شود. 

 

جهت تشخیص انواع اختالالت هموگلوبین احتمالی، از روش الکتروفورز 
استات سلولز،  در PH آلکاالین استفاده می شود و در موارد الزم، آنالیز به 
روش  HPLC نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تعیین گروه ABO و Rh نیز 

بر روی همه نمونه ها انجام می شود. 

:HLA Typing-7
 Buffy Coat به دست آمده از نمونه های DNA بر روی ،HLA بررســی نوع
انجام می شود. در این سنجش از روش SSP و یا SSOP برای تشخیص نوع 
آلل در گروه I )آلل های A و B( و در گروه II  )آلل های DRB1( استفاده مي 
شود. همچنین در موارد خاص  و یا بنا به درخواست مرکز پیوند، آلل سایر 

گروه ها و نیز به روش حساس تري مشخص می شود. 

8-نمونه های مادر:
کلیه آزمایشات غربالگری به جز کشت میکروبی که روی خون بند ناف 
انجام شده بود، بر روی سرم مادر در زمان زایمان و بعد از 9-6 ماه پس از 
زایمان نیز انجام می شود. عالوه بر این Buffy Coat ها از نمونه های حاوی 
ضد انعقاد جدا شــده و در موارد خاص جهت تایید یک هاپلوتایپ  در 
شــرایط 80- درجه سانتی گراد نگهداری می شود. نمونه ای از سرم مادر 

نیز در80- درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

9-آزاد سازی نمونه جهت پیوند: 
در صــورت تطابق HLA واحد بانک شــده در بانک خون بند ناف با 
بیمار و به درخواســت مرکز پیوند، واحــد مذکور جهت پیوند رزرو 
می گردد. نتایج آزمایشــات واحد خون بند نــاف به همراه نمونه ای 
از آن برای انجام آزمایشــات تاییدی در مرکز پیوند، ارسال می گردد. 
در مــوارد پیوند، واحد انتخاب شــده برای پیونــد در مخزن حاوی  
نیتروژن مایع به همراه همه مدارک به مرکز پیوند انتقال داده می شود. 

شكل 6: 
نمونه گيري جهت انجام آزمايشات غربالگري

بحث
به دلیل مزایایی که پیوند خون بند ناف نسبت به مغز استخوان دارد و از طرف 
دیگر به دلیل شیوع باالی اختالالت خوش خیم و بدخیم سلول های بنیادی 
خونســاز و در نتیجه تعداد زیاد بیماران نیازمند به پیوند در ایران، در سالهای 
اخیر تعدادی بانک خون بند ناف در کشــور تاســیس شده است. از آنجا که 
فرآیند مذکور بسیار پرهزینه است، لذا مراکز استاندارد بین المللی در دنیا تاکید 
بــر نگهداری واحدهای با کیفیت باال دارند. کیفیت باالی محصول در چنین 
بانک هایی به تعداد زیاد ســلول های بنیادی خونساز در واحدها و همچنین 
رعایت استانداردها در کلیه مراحل بانک نمونه است. در این زمینه رعایت اصول 
مرتبط با انتخاب اهداکنندگان، آموزش کارشناسان در سایت های جمع آوری 
خون بند ناف و انتخاب اهداکنندگان با طیف وسیع، سبب شیوع کمتر آلودگی 

های میکروبی و ویروسی در واحدها می شود. 
همچنین افزایش معیار های آزمایشگاهی واحدها نیز موجب بانک نمونه های با کیفیت 
بهتر شده و میزان مصرف نیز بیشتر می شود. تجهیز محل های جمع آوری واحدهای 
خون بند ناف به ترازو جهت تخمین حجم نمونه و شمارشگر سلولی جهت ارزیابی 
کیفی نمونه موجب ارسال نمونه های تنها با کیفیت برتر به بانک و کاهش هزینه ها می 
شود. چرا که بر اساس مطالعات قبلی، ارتباطی معنی دار بین حجم  واحد خون بند ناف 
و تعداد سلولهای هسته دار و سلول های بنیادی خونساز در واحد خون بند ناف وجود 
دارد. همچنین استفاده از روش های اتوماتیک پردازش، امکان آلودگی آزمایشگاهی 
نمونه را کاهش داده و در عین حال بازیابی خوبی از سلول های هدف به دست می 
دهد. استفاده از پیوند خون بند ناف در کشور ما نسبتا جدید است و تعداد مراکز پیوند نیز 
محدود است، در حالی که نیاز به پیوند سلول های بنیادی خونساز رو به افزایش است. 
بنابراین فعالیت بانک های خون بند ناف عمومی می بایست گسترش یافته و کیفیت 
واحدهای خون بند ناف نیز به منظور ارتقا سطح زندگی و موفقیت درمان، رشد یابد. 
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؟   آقای دکتر؛ چگونه از ســلولهای 
بیماریها استفاده  با هدف درمان  بنیادی 

می شود؟
  سلولهای بنیادی، سلولهای تمایز نیافته 
ای هستند که در بین سلولهای تمایز یافته 
یک بافــت یا اندام قرار داشــته و نه تنها 
قادرند خود را تجدید کرده و بازســازی 
نمایند، بلکه می توانند به سلولهای تمایز 
یافتــه بافت مربوطه نیــز تمایز پیدا کنند. 
نتیجه کار آنها حفظ بقــاء و ترمیم بافتی 
اســت که در آن مستقر هستند. سلولهای 
بنیادی دارای ویژگی های ماژور )اصلی( 
و مینور )فرعی( متعددی هستند که آنها را 
از سلولهای سوماتیک مجزا می سازد. بر 
خالف ویژگی هــای ماژور که انحصاری 
سلولهای بنیادی است، ویژگی های مینور 
ممکن است عالوه بر ســلولهای بنیادی 
در ســلولهای پروژنیتور که مرحله بعد از 

سلولهای بنیادی هستند نیز دیده شود . 
بــه حفــظ خصوصیــات بنیادینگی در 
ســلولهای بنیادی که عمدتاً وابســته به 
ویژگی های ماژور آن اســت، اصطالحا 
بنیادینگی یا stemness اطالق می شود که 
این ویژگی اصلی، توانایی خود نوزایی و 
توانایی تمایز به انواع مختلف ســلولهای 
ســوماتیک می باشــد. طی خود نوزایی، 
ســلولهای بنیادی دودمان خود را به طور 
مرتب توسط تقسیم سلولی و ایجاد سلولی 
کاماًل شــبیه به خود تجدید می کنند. این 
ســلولها تحت شــرایط فیزیولوژیکی یا 
آزمایشگاهی خاصی القاء شده و می توانند 
ســلولهایی با اعمال تخصصی به وجود 

آورند. به عنوان مثال سلولهای بنیادی می 
توانند به انواع ســلولهای خونساز تبدیل 
شــوند؛ به واسطه همین دو ویژگی اصلی 
ســلولهای بنیادی، این ســلولها در پیوند 
سلولهای بنیادی و با هدف درمان بسیاری 

از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند.

؟  مشخصا درمان چه بیماری هایی از 
طریق سلولهای بنیادی انجام می پذیرد؟

  سلولهای بنیادی دارای پتانسیل بالقوه 
ای برای درمان و یا کاهش شدت بیماریهای 
صعب العالج هستند. امروزه به طور رایج 
از درمان های مبتنی بر ســلولهای بنیادی 
برای درمان انواع ســرطان ها، بیماریهای 
نقص ایمنی، ترمیم بافت و حتی سوختگی 
های شــدید استفاده می شــود. از جمله 
بیماریهایی که به طور گسترده با استفاده از 
سلولهای بنیادی خون ساز مغز استخوان و 
یا خون بند ناف درمان می شود، بیماریهای 
خونی و سرطان ها هستند. از بیماریهایی 
که پیوند ســلولهای بنیادی در درمان آنها 
بسیار موثر واقع شــده است می توان به 
لوســمی لنفوبالستی حاد )ALL(، لوسمی 
میلوئیــدی حــاد )AML( مولتیپل مایلوما 
)MM(، انواع لنفوم ها، انواع کم خونی ها 
)از جمله کم خونی آپالستیک، کم خونی 
فانکونی و تاالسمی ماژور و...( اختالالت 
سیستم ایمنی )از جمله نقص ایمنی شایع 
متغیــر، اختــالالت لنفوپرولیفراتیو و ...( 
ناهنجاری های متابولیک ارثی، تومورهای 
جامد )solid tumor( )نوروبالستوما، رتینو 
بالستوما و ...( و اختالالت بسیار دیگری 

اشاره کرد.
برخی از آســیب های پوستی، استخوانی، 
غضروفی و قرنیه نیــز در حال حاضر با 
استفاده از سلولهای بنیادی همان بافت ها 
درمان می شوند. معموالً علل ایجاد کننده 
انــواع بیماری ها مختلف بوده و هر علتی 
می توانــد موجب نقص و یا از بین رفتن 
نوع خاصی از ســلولهای بنیــادی گردد. 
بنابراین ضروری اســت که نوع ســلول 
بنیادی به کار رفته در درمان، متناســب با 
سلول بنیادی آسیب دیده یا دچار اختالل 

در روند بیماری باشد.

؟   از چه روشی برای گرفتن سلولهای 
بنیادی استفاده می شود؟

  برای تهیه ســلولهای بنیادی می توان 
از مغز اســتخوان فرد اهداکننــده و یا از 
سلولهای بنیادی که پس از موبیلیزاسیون 
در خون محیطی در گردش هستند استفاده 
کــرد.در روش اول، ســلولهای بنیــادی 
جهت پیوند مغز اســتخوان )BMT( را از 
مایع درون اســتخوان به نام مغز استخوان 
با روش آسپیراســیون به دست می آورند. 
برای بدســت آوردن مغز اســتخوان که 
برداشــت )harvesting( نــام دارد، اهداء 
کننده تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی 
موضعی قرار می گیرد و نمونه از استخوان 
لگن و در موارد نادری، جناغ ســینه تهیه 

می شود. 
اما در روش آفرزیس ســلولهای بنیادی 
خون محیطی جهت پیوند اســتفاده می 
شــوند. در واقع روش آفرزیس روشــی 
اســت که طــی آن خون از اهــدا کننده 

چند سالی اســت که موضوع سلولهای بنیادی، موضوع داغ 
بسیاری از ســمینار ها و کنگره های پزشکی است و هر جا 
سخنی از موفقیت های جدید و دستاوردهای علمی و پزشکی 
است بهر حال خواسته یا ناخواسته، پای سلولهای بنیادی هم 
در میان اســت، به همین جهت به سراغ دکتر عباس حاجی 
فتحعلی- فــوق تخصص هماتولوژی و فلوشــیپ پیوند مغز 
استخوان و رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان آیت 
اله طالقانی رفته ایم و با وی در این رابطه به گفتگو نشستیم

سلولهای بنیادی  درمان با                 
بادکتر عباس حاجی فتحعلی در گفتگو 

اله طالقانی آیت  بیمارستان  اســتخوان  پیوند مغز  رئیس بخش 
استخوان پیوند مغز  و فلوشــیپ   فوق تخصص هماتولوژی 
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گرفته شــده و پس از جــدا کردن یک 
جزء خاص از آن، ســایر اجزای خون 
به بدن اهدا کننده برگردانده می شــود. 
انواع آفرزیس بر حســب نوع ســلول 
خونی یا ســایر مشــتقات خون کامل، 
عناوین مختلف مثــل پالکت فرزیس، 
لــوک فرزیس، اریتروســیت آفرزیس، 
پالســما فرزیس و اســتم سل فرزیس 
را به خود می گیــرد.در این روش فرد 
تحت بیهوشــی یا بی حسی قرار  نمی 
گیــرد. از چهــار تا پنــج روز پیش از 
آفرزیس به منظور افزایش تعداد اســتم 
ســل های خون محیطی بــرای اهداء 
کننــده G-CSF یا GM-CSF یا  ترکیبی 
از این داروها به همراه کموتراپی تجویز 
می شــود. در آفرزیس خــون دریافتی 
به دســتگاهی وارد می شود که در آن 
سلولهای بنیادی جداسازی می شوند و 
سپس ما بقی اجزای خون به فرد اهداء 
کننده بازگردانده می شوند. در این روند 
بر خالف روش آسپیراسیون فرد اهداء 
کننــده متحمل درد کمتری می شــود.

از اســتم سل فرزیس در تهیه سلولهای 
بنیادی خونســاز از خون محیطی برای 
درمان بیماری های مختلف نظیر انواع 
ســرطان های خون اســتفاده می شود. 

؟   ایــن روش در حال حاضر در 
کدام مراکــز درمانی کشــور مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
  روش آفرزیــس در مراکز مختلف 
از  بنیادی  جهت جداسازی ســلولهای 
خون محیطی به کار برده می شــود. از 
جمله این مراکز می توان به بیمارســتان 
آیت ا... طالقانی، بیمارســتان شریعتی، 
بیمارســتان کودکان مفید، بیمارســتان 
محــک، ســازمان انتقال خــون ایران، 
بیمارستان دی، بیمارستان نمازی شیراز، 
بیمارســتان امام خمینی و برخی مراکز 

دیگر اشاره کرد.

؟  معموال چه عوارض و مشکالتی 
از روش آفرزیس پیش بینی می شود؟

  روش آفرزیس برای تهیه استم سل 
ها جهت پیوند روش بسیار مناسبی بود 
و هم اکنــون کاربردهای مختلف آن در 
حال گسترش است. یکی از نگرانی های 
مراکز پیوند پیرامــون این روش، هزینه 
تهیه ســت استم ســل گیری برای فرد 
بیمار اســت که چنانچه مقداری از این 
هزینه توسط بیمه پرداخت شود می توان 
با اطمینان گفت این روش بهترین روش 
پذیرفته شده جهت تهیه سلولهای بنیادی 
و همچنین ســایر فرآورده های خونی 
از فرد اهداء کننده می باشد.البته گرچه 
این روش کاماًل ایمن است ولی تفاوت 
های زیادی در شیوع عوارض جانبی آن 
گزارش گردیده است. مطالعات مختلفی 
بر روی عــوارض جانبــی این روش 
انجام شده اســت. اکثر مطالعات عنوان 
می کنند این روش کاماًل ایمن اســت و 
شاید عوارض خفیف تا متوسط به دنبال 
دسترســی عروقی، آنتی کوآگوالنت و 
کاهش Ca و Mg دیده شود و تنها درصد 
بسیار ناچیزی از عوارض ممکن است 

جدی و شدید باشد.
چندین نوع آنتــی کوآگوالنت در دنیا 
از جمله ســیترات در آفرزیس استفاده 
 ACD-A ،ACD-B می شود که شــامل
و ســدیم ســیترات 2% می باشد. این 
آنتی کوآگوالنت ها بر روی متابولیســم 
کلسیم و هموســتاز آن تاثیر دارند و در 
PH فیزیولوژیــک تمایل متوســطی به 
اتصال با کلســیم دیده می شــود؛ ولی 
ترقیق، توزیع دوباره متابولیسم و ترشح 
ســیترات، فاکتور های مهــم حفاظت 
کننده در هیپوکلســمی عمیق هستند و 
به این دلیل هیپو کلســمی موقت همراه 
با آفرزیس به خوبی تحمل می شــود.
در صورت کاهش شدید کلسیم یونیزه، 
پارستزی ایجاد می شود و گاهی اسپاسم 
عضالنی و عوارض شدید تری همانند 
افزایــش QT در ECG را ایجاد می کند 
ولی در دســتگاه های جدید آفرزیس، 
کمترین میزان تزریق سیترات وجود دارد 
و عالئم مســمومیت با سیترات شیوع 
بســیار کمی دارد ولــی از اهداکنندگان 
قبل از آفرزیس درخواست می شود در 
صورت احســاس بی حسی دور لب و 
نوک انگشــتان بالفاصله عالیم خود را 

اعالم نمایند.
آفرزیس،  از عــوارض  یکــی دیگــر 
وازوواگال می باشد که در واقع به دنبال 
شــیفت مایعات با برداشت خون کامل 
و بازگشــت دیگر محصوالت صورت 
مــی گیرد و عالئــم وازوواگال معموالً 
به صورت رنگ پریدگی، هایپوتنشــن 
و بــرادی کاردی اســت. ایــن عارضه 
در آفرزیس بســیار کمتر از روش های 
اهدای خون کامل دیده می شود و اغلب 

در صورت رخداد، شدید نمی باشد.
عوارض عروقی همانند هماتوم، اسکروز 
ریوی و ترومبوز، به دنبال پونکســیون 
عروقی در آفرزیس دیده می شود؛ ولی 
خوشبختانه در کشور ما عوارض عروقی 
ناشی از آفرزیس حداقل بوده و لذا استم 
سل آفرزیس روشــی ایمن است که با 
وجود حجم کم نمونه، عوارض همراه 

با این روش هم بسیار نادر است.

؟  از لحاظ هزینــه مالی،آیا روش 
آفرزیس برای بیمار به صرفه است ؟

 چنانچه گفته شــد نگرانی هایی که 
پیرامون این روش برای بیماران وجود 
دارد هزینه های باالی تهیه ست استم سل 
گیری برای دستگاه آفرزیس می باشد. 
چرا که بیمه برای تهیه این اقالم کمکی 
به بیمار نمی کند. چنانچه بخشی از این 
هزینه توسط شرکت های بیمه پرداخت 
شود، روش آفرزیس برای بیمارانی که 
نیاز به برخی فرآورده های خونی دارند 
بهترین و مناســب ترین روش است. 
مشــکل دیگر کم بودن تعداد دستگاه 
هــای آفرزیس در ایران اســت. روش 
آفرزیس عالوه بر تهیه اســتم سل، در 
تهیه سایر اجزای خون همچون پالکت 
و فرآورده های پالســما و همچنین در 
مــوارد درمانی کاربرد بســیاری دارد.
از جمله کاربردهای درمان آفرزیس می 
توان به جایگزینی پالســما در بیماران 
TTP /HUS و یــا برخــی بیماری های 
اتو ایمیون، بیمــاری های همولیتیک و 
... اشــاره کرد. لذا چنانچه دستگاه های 
بیشــتری به همراه پرسنل آموزش دیده 
در مراکز مختلف حضور داشــته باشند 
باعث افزایش کاربرد این روش در موارد 
درمانی می شــود.با توجــه به تمام این 
مطالب، استفاده از این روش به نفع بیمار 
است چراکه در غیر این صورت باید به 
اتاق عمل برده شده و تحت بیهوشی قرار 
گیرد و سپس آسپیراسیون شود، که هم 
از لحاظ عوارض جانبی و هم از لحاظ 
هزینه به نفع بیمار نمی باشــد. در مورد 
پالکت و پالســما و سایر موارد کاربرد 

های درمانی نیز شــاید از لحاظ هزینه، 
بیماران را به چالش بکشد ولی قطعاً در 
نتایج درمانی تاثیر بهتری خواهد داشت.

؟  آقای دکتــر؛ در پایان اگر اجازه 
بفرمایید گریزی به بانک سلولی کشور 
و وضعیت آن داشــته باشیم.لطفا در 
بانک توضیح  ایــن  با جایگاه  رابطه 

بفرمایید.
  حدود 70 درصد از بیماران نیازمند 
دریافت سلول های بنیادی خون ساز، 
فاقد خویشاوند مناسب ازنظر آنتی ژن 
هاي ســازگاری بافتي هستند و ممکن 
اســت نیازمند دریافت این ســلول ها 
از مراکز اهداکنندگان غیرخویشــاوند 
در بانک هــاي  اطالعاتي اهداکنندگان 
کشــور یا در ســطح جهان باشند. لذا 
طراحی و راه اندازی بانک اهدای سلول 
های بنیادی در کشــور بسیار ضروری 
می باشــد؛ اکنون که این بانک فعالیت 
خود را در ایران آغاز کرده اســت، نیاز 
به حمایــت مســووالن و منابع مالی 
بیشــتری دارد. امروز ایران نخســتین 
کشــور در منطقــه شــرق مدیترانه و 
خاورمیانه به شــمار می رود که اقدام 
به راه اندازی بانک اهداکنندگان سلول 
های بنیادی کرده اســت. بانک سلول 
های بنیادی در بیمارســتان شــریعتی 
قرار داشــته و در حال حاضر بیش از 
ســه هزار داوطلب اهداکننده ســلول 
های بنیادی، عضو این بانک شــده اند.
 اهداکننــده ســلول بنیــادی برخالف 
اهداکننــده عضو، عضوی را از دســت 
نمــی دهد؛ بنابراین هیــچ خطری او را 
تهدیــد نمی کند. برای عضویت در این 
بانک افراد به صورت داوطلبانه به مرکز 
مراجعه کــرده و نمونه خون آنها تحت 
آزمایــش HLA-typing قرار می گیرد و 
بدین صورت در بانک سلولهای بنیادی 
عضو می شوند. سپس در صورت تطابق 
آنتی         ژن         هــایHLA  ســلول         های بنیادی 
بیمار نیازمند سلول بنیادی، برای پیوند 
با آنتی         ژن         هــای HLA فرد اهدا کننده، به 

شخص داوطلب اطالع داده می شود.

 تخصصی
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3۰ اردیبهشت 
الی 2 خرداد 

13۹3

1 الی 2 خرداد 

13۹3
3۰ اردیبهشت 
الی 1 خرداد 

13۹3

1 الی 2 خرداد 

13۹3
3۰ اردیبهشت 
الی 2 خرداد 

13۹3

3۰ اردیبهشت 
الی 2 خرداد 

13۹3

3۰ اردیبهشت 
الی 1 خرداد 

13۹3

3۰ اردیبهشت 
الی 1 خرداد 

13۹3

2۰ الی 23 خرداد

13۹3
۸ الی 1۰ خرداد 

13۹3
22 الی 22 خرداد

13۹3
1۴ الی 1۶ خرداد 

13۹3
2۸ الی 3۰ خرداد

13۹3
1۴ الی 1۶ خرداد

13۹3
2۹ الی 3۰ خرداد

13۹3
21 الی 2۴ مرداد 

13۹3

 اولين 
همایش 

ملی 
ایمونولوژی 

ورزشی   

اولين 
کنگره 

کشوری 
دانشجویی 

سرطان

دومين 
کنگره 

کشوری 
پژوهش 
و کاربرد 

سلول های 
بنيادی    

هفتمين 
سمينار 

ساليانه چشم 
پزشکی 
دانشگاه 

علوم پزشکی 
مشهد

کنگره 
کشوری 

کاربرد 
فناوری نانو 

در علوم 
پزشکی   

 دومين 
همایش 

بين المللی 
مکمل های 

غذایی، 
رژیمی و 

دارویی    

 اولين 
کنگره

 بين المللی 
سوء مصرف 

الکل  

 اولين
 همایش ملی 

دانشجویی 
ایمونومایکولوژی   

 سومين 
کنگره

 بين المللی 
سالمت 

زنان   

بيست و یکمين
 کنگره 

بين المللي 
نورولوژي و 

الکتروفيزیولوژي 
باليني ایران   

 بيست و 
پنجمين 

کنگره ساليانه 
جامعه 

پزشکان 
متخصص 

داخلی ایران  

هشتمين 
کنگره

 بين المللی 
قلب و عروق 

خاورميانه 

 سومين 
همایش 

پيشرفت 
های سلولی 

و مولکولی در 
بيماریهای 
غير واگير 

 سومين 
کنگره

 بين المللی 
تازه های 

اکوکاردیوگرافی

پنجمين 
همایش 

بيوانفورماتيک 
ایران  

 سومين 
کنگره

 بين المللی 
جراحی 

اندوسکوپيک 
پيشرفته زنان   
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12 الی 1۴ شهریور 

13۹3
2۹ الی 31 مرداد 

13۹3
12 الی 1۴ شهریور 

13۹3
۴ الی ۶ شهریور 

13۹3
12 الی 1۴ شهریور

13۹3
11 الی 1۴ شهریور 

13۹3
1۹ الی 21 شهریور

13۹3

۷ الی ۹ خرداد

13۹3
3 الی ۵ خرداد

13۹3
۷ الی ۹ خرداد 

13۹3
۷ الی ۹ خرداد 

13۹3
۷ الی ۹ خرداد

13۹3
۷ الی ۹ خرداد 

13۹3
۸ الی ۹ خرداد

13۹3
۸ الی ۹ خرداد

13۹3

 کنگره 
پژوهش های 
کاربردی در 

سرطان های 
شایع ایران   

هشتمين 
کنگره

 بين المللی 
دانش اعتياد   

 اولين 
همایش 
کشوری 
مطالعات 

ميکروسکوپی  

نهمين 
همایش 

پرستاری 
و مامایی 

در پزشکی 
توليد مثل    

 کنگره 
کشوری 

بيماری های 
عفونی 
مقاوم 

به آنتی 
ميکروبيال ها   

دهمين 
کنگره 

بين المللی 
سلول های 

بنيادی رویان 

یستمين 
کنگره 

سراسری 
انجمن 
علمی 

تخصصی 
باروری و 

ناباروری- 
اصفهان   

پانزدهمين 
کنگره

 بين المللی 
پزشکی 

توليد مثل 

اولين کنگره  
بين المللی 

بيماری های 
التهابی

 روده و 
اختالالت 

ناشی از 
گلوتن     

پانزدهمين 
کنگره 

پژوهشی 
ساليانه 

دانشجویان 
علوم پزشکی 

کشور  

 نهمين 
همایش 

بيماری های 
شایع 

گوارش و
 کبد کودکان    

پانزدهمين 
کنگره 

بين المللی 
ميکروب 
شناسی   

پنجمين 
همایش 

داروسازی 
بالينی

 ایران   

هفتمين 
همایش
 ساالنه 

انجمن غدد 
و متابوليسم 

کودکان ایران 

سيزدهمين 
کنگره ملی و 
اولين کنگره 

بين المللی 
ژنتيک ایران   
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آفرزیس برای جمع آوری  یک سیستم  ارزیابی 
کت های با کاهش لوکوسیت در اهدا کنندگان پال
مترجم: گروه ترجمه درمان یاب

Plasmapheresis

سیســتم جدا کننده ســلولی  COM.TEC  فرزینیوس یک وسیله برای تولید 
گلبول های سفید تغلیظ شده و پالکت های تغلیظ شده ی اهداءکننده با کاهش 
 Plasmapheresis وCytapheresis  و از نظر درمانی ) SDP( لوکوســیت اســت
ممکن اســت جایگزین سیســتم   AS.TEC204و AS 104 فرزینیوس شــود. 
سیســتم درمانی جدیدCOM.TEC   برای تولید SDP ها مــورد ارزیابی قرار 
گرفت . روش مطالعه و بررسی: در یک فاز تحقیقاتی هر کدام از 200 اهداء 
کننــده با سیســتم های COM.TEC  و AS.TEC 204  پالکت آفرزیس تحت 
بررســی قرار گرفتند. بهره وری مجموعه و میزان عفونت گلبول های سفید با 

تکنیک های مختلف مقایسه شدند. 

نتایج: 
در فــاز تحقیقاتی، بــازده جمع آوری COM.TEC به طــور قابل توجهی در 
 مقایســه با بــازده جمــع آوری   AS.TEC 204  مورد مقایســه قرارگرفت. 
)با  ۳2  -+ 45%هنگام جمع آوری یک واحد پالکت و یک واحد پالســمای تازه 

منجمد شده بوسیله  %4۳ +- 42 هنگام جمع آوری تنها یک واحد پالکت(.
 اگرچه همه فرآورده های AS.TEC کاهش لوکوســیت ها را اثبات کردند ، %2  از 
روش های COM.TEC منجر به تغلیظ پالکت بیشــتر از 106×1  گلبول ســفید 

شــد. در فاز تاییدی همه 1۳00 محصول از 800 سیســتم  COM.TEC منجر به 
 اثبات کاهش لوکوسیت ها شدند.به عالوه افزایش قابل توجه بازده جمع آوری از

%4/6 +- 5۳/5 در فاز تحقیقاتی به %4/9  +- 55/5 در فاز تاییدی رسید.

نتیجــه: این داده هــا، اســتفاده از سیســتم  COM.TEC را بدلیل بــازده جمع آوری 
قابل توجه، در مقایســه با  AS.TEC  پیشــنهاد می کند. در نســخه ی نهایی، پالکت 
جمع آوری شــده با این سیستم معیار دقیقی برای ســنجش پالکت هایی است که 
لوکوســیت آن ها کاهش یافته اســت. این هدف بدون از دست دادن پالکت وابسته 
به فیلتراسیون قابل دسترسی بود. )بدون از دست دادن پالکت وابسته به فیلتراسیون(

جدا کننده ســلولی AS104 فرزینیوس و مدل AS.TEC204 برای آفرزیس درمانی و 
برای جمع آوری اجزاء سلولی در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفتند.SDP  ها به 
طور قابل توجهی در طول این مدت بهبود یافتند. اخیراً کمپانی سازنده یک جانشین 
برای AS104 و  AS.TEC204 معرفی کرده اســت. هنگام معرفی این سیستم جدید 
به سیســتم روتین تولید، ارزیابی عملکرد سیستم برای جمع آوری سلول و کیفیت 
SDP بــا توجه به باقیمانده گلبول های ســفید و گلبول های قرمز اهمیت داشــت.

مترجم: گروه ترجمه درمان یاب

 Jürgen Zingsem, Erwin Strasser, Jürgen Ringwald, Robert Zimmermann, Volker
Weisbach, andReinhold Eckstein
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توضيح تصوير شماره 1:
C5. توضيح شماتيک پروسه  يک جدا كننده در چمبر جدا كننده ی

: ه شــد م  نجا ا ت  لعا مطا و  ن  گا کنند ء  ا هد ا
تمامی مراحل اهداء توسط sytapheresis  به واسطه دستورالعمل های 
آلمانی و اروپایی اجراء شد. )پالکت کمتر از 1011×2 (در هر واحد 
و گلبول سفید بیشــتر از106 ×1  در هر واحد با سیستم آفرزیس 
AS.TEC204 و COM.TEC  فرزینیــوس دابل نیــدل،  C4L برای 
ATEC204 و C5L بــرای روش های COM.TEC به کار برده شــد. 
ســت های دابل نیدل با کیســه های پلی اولفین برای جمع آوری 
پالکت ها و نگهداری آنها مجزا شده بودند و همه روش ها بر اساس 

دستورالعمل کارخانه سازنده به مرحله اجراء درآمدند.
در فاز تحقیقاتی  COM.TEC  ماشین ها را به جمع آوری 1 واحد پالکت 
حاوی1011 × ۳  پالکت در حجم cc 250  و یک واحد اضافه از پالسمای 
تازه منجمد شــده در 175 روش روی هر وسیله را برنامه ریزی کردیم. 
در 25 روش اضافه تر روی هر تجهیزات، ماشــین ها به جمع آوری تنها 
1 واحــد حاوی  1011× ۳  پالکت در حجم 250cc برنامه ریزی شــدند. 
نتایج  COM.TEC با نتایج  بدســت آمده از روش های  AS.TEC204   با 

یک اهداء کننده مشابه مقایسه شدند.در فاز تاییدیCOM.TEC ، این 
دستگاه انحصاراً برای تایید موفقیت اصالحات انجام شده به کار 
برده شد. چون افزایش بازده جمع آوری با COM.TEC در مقایسه 

با AS.TEC204   ایجاد شد .حد آستانه پالکت های اهداءکنندگان 
   250×10۳  preapheresis  را برای جمع آوری 2 واحد از پالکــت در

 میکــرو لیتر افزایش دادیم. بنابراین بــرای اهداء کنندگانی که کمتر
10۳× 250پالکت در میکرولیتر دارند دســتگاه را بــرای جمع آوری 1 

   FFP 250 با اضافه کردن 2 واحدcc واحد پالکت محتــوای1011 × ۳  در حجم 
 )n = 500( برنامه ریــزی کردیــم و بــرای اهداء کنندگانی که بیشــتر از
10۳× 250 پالکت در میکرولیتر پالکت داشتند، دستگاه را برای جمع آوری 

2 واحد پالکت حاوی10۳ × ۳   در یک حجم  250cc بدون جمع آوری 
پالسمای بیشتر )n=۳00( برنامه یزی کردیم. نسبت خون کامل به ضد انعقاد 

نوع)ACD-A(  بوسیله نرم افزار درون دستگاه در هر سیستم محاسبه شده بود.

: هی یشگا ما ز آ لیز  نا آ
نمونه های خون محیطی قبــل و بعد از هر cytapheresis  گرفته 
شــد. نمونه هایSDP  بعد از حدوداً یک ســاعت اســتراحت 
بــا تیوب هــایethylene diamine tetra acetate  گرفته شــد. 
هموگلوبین،  بــرای   )Nuembrecht-Sarstedt-S-monovehe(
هماتوکریــت، گلبــول ســفید، گلبول قرمــز و پالکت های 
اهداءکننــدگان و بــرای تشــخیص اجــزاء پالکت هــا یک 
 شمارشــگر ســلول خونــی اتوماتیــک بــه کار برده شــد
شــمارش   )KOBEژاپــن )ToAmedicals sysmexk-4500و 
Nageotte  ها با  چمبر SDP گلبول های ســفید و نیز کنترل مجموع
اصالح شده به اجرا در آمد )polyabo، فرانسه Strasbourg ( شمارش 
یک گرید چمبر Nageotte در حدود 0.1 گلبول سفید در هر میکرو 
لیتر بود. هنگامی که هیچ گلبول سفیدی پیدا نشد، محاسبات انجام 

شده با شمارش  1 گلبول سفید در حجم واقعی مشاهده شد.

: ی  ر ما آ لیز  نا آ
عملکرد سیستم برای جمع  آوری پالکت ها با بازده جمع آوری و میزان 
جمع آوری تعریف شــده است. محاســبه بازده جمع آوری از طریق 
جداســازی پالکت ها و شمارش آنها با میانگین قبل و بعد از پیوند و 
مشخص شده است. تخمین میزان جمع آوری در هر روش با استفاده از 
 ، AS.TEC204 و COM.TEC  جداسازی پالکت ها انجام شد. با استفاده از
میانگین بازده جمع آوری پالکت ها، بازده پالکت، تعداد پالکت هایی که در 
اهداء کنندگان از بین رفته بود و آلودگیSDP های گلبول سفید صورت گرفت.
توزیع نرمال نتایج با آزمایش  Shapiro- wilks  با یک نرم افزار مورد آزمایش 
قرارگرفــت )Windows و SPSS(. آنالیزآماری با روش های غیر پارامتریک 
زمانی که توزیع نتایج به صورت نرمال انجام نگرفت اجراء شد. مقایسه 
میان گروه ها بوسیله آزمایش  wilcoxon rank - Sum اجراء شد. اگر 
نتایج به صورت نرمال توزیع نشدند یک تستT  برای داده های 
جفت شــده یا جفت نشــده به کار برده شــد، زیرا گلبول های 
ســفید باقیمانده به صــورت نرمال توزیع نشــده بودند. آنالیز 
آلودگی گلبول های سفید باقیمانده بعد از لگاریتم اجراء شدند.

نتایج :
هیچ کدام از روش ها، واکنش حادی در اهداء کنندگان بوجود نیاوردند. همه 
روش ها مورد ارزیابی قرار گرفتند 1 واحد     S DPدر هر روش با 200 اهداءکننده 
از طریق سیستم  COM.TECو  AS.TEC204 در فاز تحقیقاتی بدست آمد و 
800 روش با  COM.TEC  در فاز تاییدی به مرحله اجراء در آمد. جدول شماره 1 
نشان می دهد که هیچ تفاوتی در گونه های هماتولوژیک اهداءکننده ها وجود ندارد .

کننده  جدا  سیســتم 
  COM.TEC  سلولی
فرزینیوس یک وسیله 
برای تولید گلبول های 
ســفید تغلیظ شده و 
تـــغلیظ  پالکت های 
با  اهداءکننده  شده ی 
کاهش لوکوسیت است 
)SDP( و از نظر درمانی  
Cytapheres is

 Plasmapheresis و 
اســـــت  ممکــن 
سیســتم    جایگزین 
 AS وAS.TEC204
104 فرزینیوس شود

Fig. 1. Schematic description of the separation process in the
C5 separation chamber. Anticoagulated whole blood enters
the rotating separation chamber through the inlet line )1( and
is separated into RBCs, PLT-rich plasma, and WBCs by centrifugation.
RBCs and WBCs cannot cross an angle, which is
integrated in the separation chamber )RBC barrier(, and exit
the chamber via the RBC port )2(. PLT-rich plasma reaches the
second section of the separation chamber by crossing the RBC
barrier. In this section, PLTs are concentrated and leave the
separation chamber via the PLT port )4(, whereas the PLTpoor
plasma leaves the separation chamber via the plasma
port )5(. The position of the reference hole for the interface
control was changed from Revision 2 )investigational phase(
to Revision 3 )confirmatory phase(.
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در روش های AS/TEC204 باپالسما، کاهش پالکت های اهداء کننده 
 COM/TEC کمتر از روش های

    )  P<0/001   26/8  +- 5/1   24/2  +- 5/7 ( :بود
 AS.TEC204  ایــن کاهــش در روش هــای کــه   در حالــی 
بــدون پالســما نســبت بــه روش هــای COM.TEC   مقــدار 
(P=0/278  25  +- 5/6% 26/8  +- 8/1( بــود:   بیشــتری 

از نظر مقایســه عفونت مقدار 2/0×5×106گلبول سفید در سیستم  
روش در   0/11×106 و   )0/01×106-0/6×106( AS./TEC204 

 COM.TEC بود)106×106-0/488×0/00۳(.   
COM.  تصویر شماره ی 2 مقایسه عفونت گلبول های سفید را در روش

TEC و AS.TEC204 نشان می دهد.هیچ تفاوتی در ظرفیت پالکت های 

کاهش یافته در هر دو پروتکل وجود ندارد.
سیستم جمع آوری محصول براساس 1011×۳  پالکت در هر روش 
برنامه ریزی شده بود /تعداد متوسط پالکت های جمع آوری شده در 
هــر محصــولAS.TEC 204 ) 1011×0/48  -+   1011×2/6۳ (  و در 
COM.TEC حاوی پالســما این مقــدار1011×0/۳  -+   1011×2/94    

بــود. )P<0/001( این تعداد در روش هایی که فاقد پالســما بودند 
  COM.TECدر و    )2/75×1011 +- 0/51×1011( AS.TEC204در
 )P=0/۳8 )2/91×1011 +-  0/51×1011 زمــان انجــام این پروســه 
 در هر دو دســتگاه با هم مقایســه شــدند که زمان انجام پروسه در

 COM.TEC کوتاه تــر از AS.TEC  بود.عمکرد سیســتم نیز به طور 
 واضــح در روش های COM.TEC بهتر ازAS.TEC204  بود. در روش
 ) COM.TEC   ) 5/66×109  +-  0/99×109 پالکــت در دقیقــه  و در
) AS.TEC204)5/70×109 +-  )1/66×109    پالکــت در دقیقــه بود.

مقایسه نتایج جدا سازی در جدول شــماره 2 نشان داده شده است. 
  COM.TEC بــازده جمع آوری بــه طور واضحــی در روش هــای
 بیشــتر بود.)P<0/001( در)COM.TEC )5۳/4 +- 4/6%با پالســما و
 %8 -+  54/5بدون پالسما و در  AS.TEC204 )%7 -+ ۳7/6 (باپالسما

) %6/9 -+ ۳9/7 ( بدون پالسما نتیجه آنکه درCOM.TEC  زمان جدا 
سازی کوتاه تر، حجم پروسه و حجم ACD نیز کمتر بود. در فاز تاییدی 
COM.TEC نســخه ی شماره ۳ حجم پروســه )62۳/5  -+ /5110( 

  ACD-A)578/6 +-( میلــی لیتر و 501 -+ ۳۳27/۳ میلی لیتر مصرف
  89/2میلی لیتر و 69/6  -+ ۳76/7 میلی لیتر و زمان انجام این روش

) 1۳/6  -+ 84/9( دقیقه و 11/9  -+ 60/1 دقیقه بود. در جدول شماره ۳ 
نتایج آفرزیس به صورت خالصه نشان داده شده است.

جمع آوری احتمالیSDP  ها با کمتر از 1 میلیون گلبول سفید در نسخه 
شماره %100 ،۳ بود که احتمال می رود در فاز تحقیقاتی این مقدار به 
%99/۳8  )1میلیون گلبول سفید( یا  %99/96)5میلیون گلبول سفید( برسد.

در فاز تاییدی با COM.TEC نسخه شماره ۳ ، هیچ واحد پالکتی بیش 
از گلبول سفید محدود شده در 1 میلیون سلول نبود.

  ) P<0/001بــه عالوه مقدار  بازده جمــع آوری از   %4/6  -+ 5۳/4به
 %4/9   -+ 55/5  ) افزایش یافت و میزان جمع آوری به طور واضحی

    5/5۳×109+-1/2۳×109  )P=0/22( 109×0/99-+ 109×5/66 زابه     
کاهش پیدا کرد. در جدول شماره 4 افزایش محتوای پالکتی در فاز تحقیقاتی 
نشان داده شده است/ محتوای پالکت ها در فاز تاییدی کاهش پیدا کرد.

بررسی:
سیســتم جدید،  COM/TECو  Cytapheresisرا در دو فاز متوالی مورد 
ارزیابی قرار دادیم/ در اولین فاز تحقیقاتی مطالعه روی اهداءکنندگان 
به منظور مقایســه نتایج جمــع آوری 1 واحدSDP  بدون پالســما 

و 1 واحــد SDP بــا پالســما در COM.TEC و AS.TEC204 بــود.
در دومین فاز تاییدی عملکرد سیســتم و بررسی کیفیت سیستم را 
در تولیــد هر 2 واحد، 1 واحد  SDP و 2 واحد پالســما یا 2 واحد
SDP بدون جمع آوری از طریق پالســما را مورد ارزیابی قرار دادیم. 

این مطالعه به صورت کامالً شفاف نشان داد کهSDP  های جمع آوری 
شــده با سیســتمCOM.TEC  نیاز ســازمان های مرتبط اروپایی و 
آمریکایــی را درخصوص خالص ســازی گلبول ســفید برآورده 
کــرد. میزان 98/1 درصــد ازSDP ها در فــاز تحقیقاتی جمع آوری 
شــدند که این مقدار  106×1 گلبول ســفید بود. بازده جمع آوری به 
طــور واضحی بــا %42  -+ 4۳  )بدون پالســما( و %۳2 -+ 45  )با 
پالســما( در روش های COM.TEC افزایش پیدا کرده بود/ زمان این 
پروســه بدون پالسما %15  -+ 18 بدون پالســما در دقیقه و -+ 20  
%11 همراه با پالسما در دقیقه بود. در نتیجه حجم پروسس شده و 
مصرف ACD-A به طور واضحی کمتــر از روش AS.TEC204 بود. 
 با وجود زمان کوتاه عملیات، شــمار پالکت های جمع آوری شــده در
 COM.TEC  در مقایســه بــا روش AS.TEC 204   کمتر بود/ در مدت 
زمان انجام عملیات در فاز تحقیقاتی اصالحات توصیف شده ی سخت 
افزاری و نرم افزاری داخل سیستم انجام شد و در فاز تاییدی مورد ارزیابی 
قرارگرفت/دراین فاز 1100 واحدSDP  در 800روش جمع آوری شــد و 
باقیمانده ی تعداد گلبول های سفید کمتر از106×1    بود/ بنابراین: خلوص 
گلبول سفید بدست آمده با سیستم COM.TEC بیشتر است و ثبات بیشتری 
از آن در مطالعات فیلتراسیون گزارش شده است که تقریبا %18 از غلظت 
پالکت های فیلترشده حاوی بیش از   106×1گلبول سفید و  %4۳-6 از 
غلظت پالکت های فیلتر شده حاوی بیش 106×5  زا  گلبول سفید و تقریبًا 

محتوای بیش از106×10  گلبول سفید بعد از فیلتر اسیون بودند.
اصالحاتی که در نسخه شماره ۳ سیستم COM.TEC  صورت گرفته 
است، سبب ایجاد پالکت هایی که کمتر از106×1  گلبول سفید می شود 
که این مقدار از %98 به %100 افزایش یافته است. این اصالحات انجام 
شده برای جمع آوری لوکوسیت های کاهش یافته، عملکرد سیستم را معیوب 
نمی کند. افزایش بازده جمــع   آوری از   4/6  -+ 5۳/4 تا4/9%  -+ 55/5   
در هر کدام از روش ها، منجر به ایجاد 1 واحد پالکت و با رسیدن به  

 5/1  -+ 6۳/۳منجر به ایجاد 2 واحد پالکت می شود.
افزایــش بــازده جمع آوری  همــراه با میــزان جمــع آوری   تغییر 
 نیافتــه از  109×1/2۳  -+ 109×5/5۳پالکــت در دقیقــه اســت.
109×1/۳6  -+ 109×5/66  پالکت در دقیقه منجر به ایجاد 2 واحد پالکت 

می شود. از این یافته ها این نتیجه حاصل می شود که سیستم جدید برای بازده 
جمع آوری و غلظت پالکت ها، تمامی نیازهای کیفی سازمان های مرتبط 
اروپایی و آمریکایی را برآورده می سازد و برای آنها رضایت بخش است.

با وجود زمــان کوتاه 
شــمار  عملیــات، 
جمع آوری  پالکت های 
  COM.TEC شــده در
در مقایســه با روش 
AS.TEC 204   کمتــر 

زمان  مــدت  در  بود. 
فاز  در  عملیات  انجام 
اصالحات  تحقیقاتی 
شــده ی  توصیــف 
و  افــزاری  ســخت 
نــرم افــزاری داخل 
و  شد  انجام  سیستم 
در فاز تاییــدی مورد 
قرارگرفت. ارزیابــی 
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ســلول های پروژنیتور خون محیطی منبع عمــده ای از پروژنتیورهای 
خون ســاز برای پیوندهای اتولوگ و آلوژنیک هســتند. استراتژی های 
شــیمی درمانی با دوزهای باال با سلول های پروژنیتور خون محیطی به 
طور فزاینده ای در کودکان مبتال به ســرطان به کار گرفته شده است. در 
کودکانی که ســن کمتری دارند حجم جریان خون و تغییرات شمارش 
ســلول های خــون محیطی از جملــه فاکتورهــای محدودکننده  برای 
جمع آوری سلول های پروژنیتور خون محیطی هستند و این فاکتورها به 
طور عمده ای به جداکننده های سلول های خونی به کار برده شده، بستگی 
دارند.برنامه  هایی که اخیرا برای جمع آوری ســلول های پروژنیتور خون 
محیطی در بیماران و اهداءکنندگان آلوژنیک معرفی شــده است شامل 
COM.برنامه های اتومونونوکلئاز دســتگاه جداسازی سلول های خونی
TEC   کمپانی فرزینیوس کابی آلمان است.هدف از این مطالعه ارزیابی 

دستگاه COM.TEC در جمع آوری +CD34 سلول های خونی کودکان 
مبتالیی اســت که تحت جمع آوری سلول های پروژنتیور خون محیطی 
قرار دارند و تحت شیمی درمانی با دوز باال به منظور درمان قطعی هستند.

: ز نیا د  ر مو ر  ا بز ا و  ش ها  و ر
بیماران:

از آوریل 2008 تا فوریه 2009، 1۳ بیمار نوروبالستوما و 1۳ بیمار با تومور 
مغزی در این مطالعه شرکت داده شدند. از مجموع این بیماران، 17 نفر پسر 
و مابقی دختر و در رده ســنی 7 ماه تا 16 ســال بودند. بیماران به 2 گروه:  
نوروبالستوما و تومور مغزی تقسیم بندی شدند و اطالعات جمع آوری شده 
در هر دو گروه به طور جداگانه ای آنالیز شدند.بیماران نوروبالستوما تحت 
درمان با بیش از 6 دوره شیمی درمانی معمولی قبل از جمع آوری سلول های 

پروژنیتور اتولوگ برای شیمی درمانی با دوز باال بودند.
1۳ بیمار مبتال به تومور مغزی شامل موارد زیر بودند:

7 بیمــار Medulloblastoma، 2 بیمار Anaplastic ependymoma، 1 بیمار 
 atypical teratoid 1 بیمار مبتال به تومور ،Mixed germ cell مبتال به تومور
rhabdoid، 1 بیمــار مبتال به Congential glioblastoma و 1 بیمار مبتال به 

تومــور Neuroectodermal اولیه با یک یا 2 دوز شــیمی درمانی قبل از 

ارزیابی یک جداکننده سلولی 
جدید برای جمع آوری 

سلولهای پروژنیتور 
+CD34  خون محیطی 

دکان مبتال به  در کو
مغزی و تومور  نوروبالستوما 

مترجم: گروه ترجمه درمان یاب

Suk-Ran Kim, Hae-Kyoung Choung, Dae-Won Kim, Ki-Woong Sung, and Eun-Suk Kang
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جمع آوری بودند. مشخصات بیماران در جدول شماره 1 خالصه شده است.

متحرک ساختن 
محیطی:  خون  پروژنیتور  سلول های  جمع آوری  و 

برای جمع آوری ســلول های پروژنیتور خون محیطی، kgr/gr 10 – 5  فاکتور 
گرانولوســیتی متحرک، برای متحرک ساختن سلول های پروژنیتور از روزی 
که نوتروفیل ها به کمتر از L 109 ×0/5 در هر لیتر بعد از شیمی درمانی با دوز 
باال برسند، به صورت روزانه تزریق شد.قسمت عمده ی روش لوک آفرزیس 
با دستگاه COM.TEC زمانی شروع می شود که شمارش گلبول های سفید خون 
محیطی در طول مدت متحرک  ســازی به L 109×۳ لیتر می رسد. هدف این بود 
که حداقل سلول های+CD۳4  در هر پیوند به kgr 106×2 برسند.زیرا پیوندهای 
پشت سر هم به واسطه پروتکل های درمانی داخلی برنامه ریزی شده اند. این پروسه 
جمع آوری برای حداقل ۳ روز متوالی برای رســاندن به حد متوسط سلول های 
+CD۳4 برای پیوند دوم به مرحله اجرا درآمدند. این پروتکل بر اساس رضایت بیمار 
و خانواده وی و نیز بر اساس نظرات بورد تخصصی بیمارستان تایید شده است.
جمع آوری ســلول های پروژنیتور خون محیطی با استفاده از جداکننده سلولی 
COM.TEC و از طریق نرم افزار کامپیوتری MNC  ورژن شماره ی 4 و کیت های 

لوک آفرزیس دابل نیدل و بر اســاس دســتورالعمل کارخانه سازنده انجام شد. 
قبل از شــروع، وزن، قد، سن و شمارش ســلول های خون محیطی که از قبل 
جمع آوری شــده بودند، وارد سیستم شــد و این اطالعات در برگیرنده حجم 
 buffy coat خون توتال، تعداد ســیکل های جداشده، حجم هر ســیکل و حجم
های جمع آوری شده بودند. سلول های مونونوکلئاز در الیه buffy coat در انتهای 
هر ســیکل جداســازی به صورت متناوب جمع آوری شدند. تخمین می زدیم 
کــه حجم خون به طور متوســط روی ml/kgr 80 برای کــودکان مبتال در نظر 
گرفته شــود و حجم محصوالت هر مجموعه کمتــر از 12٪ حجم خون توتال 
باشد.برای به حداقل رساندن آلودگی پالکت ها و گلبول های قرمز خون، حجم 
مجموعه buffy coat  را از میزان توصیه شــده که 10ml بود به تقریبا 7ml کاهش 
دادیــم. مخلوطی از ضد انعقاد ACD به همراه 1000 واحد هپارین به عنوان یک 
آنتی کوآگوالنت به نسبت 1:14 تزریق شد. سپس این نسبت به 1:24 کاهش داده 
شــد و در این حد نگهداری شــد. برای همه روش ها موارد:1( زمان جداسازی 
2( میــزان گردش ۳( حجم خون توتال 4( حجم ضدانعقاد به کار برده شــده و 
5( حجم نهایی کیسه های جمع آوری شده ثبت گردید. بیماران به طور متناوب 
از نظر فشــار خون، ضربان قلب و هر عارضه ی وابســته بــه این روش مورد 
ارزیابــی قرار گرفتند. همه بیماران یک کاتتر وریدی تحت ترقوه ای دو حفره ای 
داشتند و خون فراوری شده به بیمار از طریق مسیر مشابه برگشت داده می شد. 

گوناگونی شمارش 
افرزیس:  سلول ها در خون محیطی و محصوالت لوک 

کمترین مقدار نمونه ها، قبل و بعد از هر جمع آوری از محصوالت پروژنیتور 

خون محیطی گرفته شــد. شــمارش کامل ســلول های خونی در برگیرنده  
گلبول های ســفید خون، هموگلوبین و ســطوح هماتوکریت و شــمارش 

پالکت ها با آنالیزکننده های هماتولوژی قابل ارزیابی بود.
)Roche Diagnostics. sysmexcorp. kobe .9500 sysmex SE( شــمارش نهایی 
ســلول های +CD۳4 در یک جریان تک ســویه آنالیز سایتومتری و با به کار 

بردن شمارش سلول های پروژنیتور اندازه گیری شد.
بازده جمع آوری و پیش بینی سلول های +CD۳4 جمع آوری شده:

بازده جمع آوری و سلول های +CD۳4 با استفاده از این فرمول قابل محاسبه است:

 در برنامه های MNC اتوماتیک دستگاه COM.TEC تعداد پیش بینی شده سلول های 
+CD۳4 به روی تعداد سلول های +CD۳4 در حال گردش و آنالیز رگرسیون 
حجم خون در حال پروســه اطالعات نصب شده در نرم افزار قابل محاسبه 
 CD۳4+ است. پیش بینی توانمندی این برنامه به وسیله درصد واقعی سلول های
جمع آوری شده از محصوالت پروژنیتور خون محیطی تخمین زده شده است.

 : COBE و جداکننده سلولی COM.TEC مقایسه جداکننده سلولی
برای مقایســه اطالعات گذشته نگر، اتولوگ های سلول های پروژنیتور خون 

محیطی کودکان با COBE به کار برده شد.
)Gambro BCT . lake wood. CO( جمع آوری ســلول، متغیرهای سلولی و خون 
محیطی با COM.TEC مقایســه شدند. از ژانویه 2004 تا مارس 2009، 51 بیمار 
نوروبالستوما و 54 بیمار با تومور مغزی که جمع آوری اتولوگ های سلول های 
پروژنیتور خون محیطی در مورد آنها صورت می گرفت در این مطالعه شرکت کردند. 
)n=15۳. n=248( پروتکل پیوند مشابه نیز در مورد آن ها به کار برده شد، بنابراین: 
بیش از ۳ بار جمع آوری انجام شد. جمع آوری اطالعات زمانی انجام شد که 

شمارش گلبول های سفید به کمتر از 109L×۳ محدود شده بودند.

نتایج تغییرات جمع آوری سلولی:
 داده های مقایســه ای تغییرات جمع آوری ســلولی، بین COM.TEC و جداکننده 
ســلولی COBE در جدول شماره 2 به صورت خالصه نشان داده شده است. زمان 
جمع آوری سلول های +CD۳4 به صورت نسبی 187 دقیقه بود. )به طور میانگین بین 
276-100دقیقه(.در بیماران نوروبالستوما و بیماران مبتال به تومور مغزی این زمان 
 COM.TEC 215 دقیقه )به طور میانگین بین 291-67( بود. در جدا کننده ی سلولی
حجم خون در حال پروسه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در بیماران نوروبالستوما به 
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 P=0/0009 ۳5/7و cc/min ۳7/۳ و cc/min بیشــتر از
 و در بیمــاران مبتال به تومور مغــزیml/min 4۳/1 و

 cc/min ۳8 و P=0/0086 رســید و مقدار متوســط 
محصــول به ازای هــر کیلوگرم وزن بــدن کمتر از 
جداکننده سلولی COBE بود. مصرف ضدانعقادها به طور 
قابل توجهی در بیمارانی که مبتال به تومور مغزی بودند 
کاهش داشت. )cc/kg 1۳/۳ و14cc/kg و P=0/029( اما در 

بیماران نوروبالستوما این مقدار قابل توجه نبود.

خون  در  خونی  ســلول های  گوناگونی 
محیطی و محصوالت لوک آفرزیس:

کاهــش ســطح هموگلوبین و تعــداد پالکت ها 
در خون محیطی بعد از پروســه جمع آوری، در 
جدول شــماره ۳ نشان داده شــده است. کاهش 
 COM.TEC ســطح هموگلوبین و پالکت هــا در
نشــان داده شده است که تفاوت قابل توجهی در 
میزان کاهش ســطح هموگلوبین در بیماران مبتال 

به تومور مغزی و نوروبالستوما وجود دارد.
نوروبالستوما: (p<0/001 و % 5/8 و 2/۳% (
تومور مغزی: )p=0/005  و % 7/۳ و % ۳/۳)

کاهش میزان پالکت ها نیز در هر گروه از بیماران 
به شرح زیر است:

نوروبالستوما: )p<0/001  و% 50/2  و 25/2%)
تومور مغزی: )p<0/001  و % 46/۳ و % 1۳/6)

گوناگونی سلول های خونی در محصوالت لوک آفرزیس 
در جدول شــماره 4 به اختصار نشان داده شده است. 
سطح هماتوکریت محصول، میزان آلودگی گلبول های 
قرمز را نشــان می دهد که به طــور قابل مالحظه ای 
این مقدار در جداکننده ســلولی COBE بیشــتر بود.

نوروبالستوما: )p<0/001  و % 2/1 و 1/9%)
تومور مغزی: )p<0/001  و% 2/۳  و% 9/۳ )

 اگر چه میزان گلبول های قرمز در محصوالت لوک 
آفرزیس به طور نســبی در حدود ٪۳-1 حجم کل 
خون تخمین زده شــده بود، بنابراین میزان تخمین 
سطح باالی هماتوکریت محصوالت لوک آفرزیس 

بیشتر از کاهش هموگلوبین خون محیطی نبود.
از طــرف دیگــر تعــداد نهایــی پالکت ها در 
محصوالت مشابه یا حتی پایین تر از COBE بود. 
نوروبالستوما: )p<0/001  و  10¹°×5 .10¹° × 1/8 (

و   4/6×10¹° و    p=0/175( مغــزی:  تومــور 
)6/4×10¹°

 CD۳4+ بازده جمع آوری و پیش بینی  سلول های
جمع آوری شده:

هیچ تفاوت قابل توجهی در جمع آوری سلول ها بین 
دو جداکننده سلولی نشان داده نشده است. شمارش 

COM. با دســتگاه +CD۳4 متوســط ســلول های
TEC در بیماران نوروبالســتوما ، kgr106×0/6 و در 

بیماران مبتال به تومــور مغزی kgr106× 21/9 بود.
بازده جمع آوری ســلول های   +CD34در گروه 
نوروبالستوما 50٪ و در بیماران مبتال به تومور مغزی 
48/4٪ بود. )جدول شماره 5(. این پیش بینی هنگامی 
 CD34+ بیشتر به نظر می رسد که محصول نهایی
، بیشتر از مقدار واقعی قابل پیش بینی  +CD34 در 
بیماران نوروبالستوما که 66/9٪ و در بیماران مبتال 
به تومور مغزی 76/1٪ برآورد شــده بود، شود. )در 
جدول شــماره 6 نشان داده شده است.( یک رابطه 
مثبت و قوی بین ســلول های  +CD34واقعی و 
پیش بینی شده در اطالعات جمع آوری شده در هر 

دو گروه از بیماران قابل مشاهده است.
) P< 0/0001و r=0/92( :نوروبالستوما
) P< 0/0001و r=0/82( :تومور مغزی

سلول های  جمع آوری 
پروژنیتور خــون محیطی در کودکانی که 

از 25 کیلوگرم دارند: وزن کمتر 
در میــان 26 بیمار، 16 بیمار بــا وزن کمتر از 25 
کیلوگــرم وجود داشــت که نیاز بــه گلبول های 
قرمز ابتدایی  داشــتند. ویژگــی و گوناگونی این 
بیماران در جدول شــماره 7 خالصه شده است. 
جوان تریــن بیمار 7 ماهه و کمترین وزن در میان 
این گروه 9/2 کیلوگرم بود. رو ش های جمع آوری 
بــه طور میانگین 4 مرتبه )8-2 مرتبه( در بیماران 
نوروبالستوما و ۳ مرتبه )۳-1 مرتبه( در بیماران 
مبتال به تومور مغزی بــود. کاهش قابل مالحظه 
ســطح هموگلوبین و تعــداد پالکت ها در خون 
محیطی کودکانی کــه وزن کمتر از 25 کیلوگرم 
داشــتند، بــا گروه هایی کــه وزن بیشــتر از 25 

کیلوگرم مقایسه شد.
به عــالوه، از نظر آمــاری تفاوتی میــان میزان 
+CD۳4 بین هر دو گروه بیماران که وزن بیشــتر 

از 25 کیلوگرم داشتند نشان داده نشده است.

: نبی جا ض  ر ا عو
هیچ عارضه  جانبی که وابســته به آفرزیس باشد 
در طول مدت جمع آوری 96 مورد از سلول های 
پروژنیتور خون محیطی از 26 بیمار مشاهده نشد 
به جز یک مورد که یک بیمار 12 ســاله با تومور 
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مغزی بود که نشــانه های کاهش شدید کلسیم 
خون به همراه تنگی نفس داشت. در این بیمار 
از جداکننده ســلولی COBE که به نسبت 1:24 
از یــک ضدانعقاد برای نگهــداری کل حجم 
خون اســتفاده شد. نشــانه ها و عالیمی که در 

بیماران وجود داشت شامل:
نشــانه های کاهش کلســیم مانند: بی حســی 
موضعی به واســطه سمی بودن سیترات در دو 
بیمار گزارش شــد. در طول مدت جمع آوری 
 )720/50 mm/hg( سلولی کاهش فشار خون
در یک بیمار 10 ساله که مبتال به نوروبالستوما 
بود گزارش شــد. بیمار هیچگونه نشانه ای از 
کاهش فشــار خون نشــان نداد و میزان فشار 
خون با یک تغییر موقعیت ساده به حالت نرمال 
برگشت. ســایر عوارض جانبی مانند: تهوع یا 
استفراغ با درد شکم یا بدون درد شکم و کهیر 
در طول مدت کوتاه تشــخیص داده شد و نیاز 

به مداخالت پزشکی بیشتری نداشت. 
انسداد کاتتر تنها در مورد یک بیمار ایجاد شد. 
به طور عمده 4 بیمــار از مجموع 16 بیمار با 
وزن کمتــر از 25 کیلوگرم در طول مدت این 
روش دچار عوارض جانبی شناخته شده بودند.
کــودکان مبتال به تومور ســخت برای ارزیابی 

عملکرد جدا کننده ی ســلولی COM.TEC، برای 
پروژنیتور  ســلول های  اتولوگ های  جمع آوری 
خــون محیطی ثبت نام کردنــد. درمان با روش 
شــیمی درمانــی یک فاکتــور قطعــی موثر بر 
محصوالت  سلول های پروژنیتور خون محیطی 
است که می تواند نتیجه ی سازش خونی بوسیله ی 
ارایه ی عوامل سایتو توکسیک سلول های آسیب 
دیده ی اولیه باشــد. بنابراین بیمــاران به 2 گروه 

نوروبالســتوما و مبتال به تومور مغزی که تحت 
شــیمی درمانی بودند مجزا شدند. جمع آوری 
ســلول ها پروژنیتور خون محیطی در کودکان 
کوچکتــر منجر بــه مشــکالت همودینامیک 

می شود. 
اهمیت کاهش حجم محصول در جلوگیری از 
عوارض جانبی گردش خــون، کاهش کمیت 
سولفوکسید دی متیل مورد نیاز برای انجماد و 
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کاهش فضای نگهداری و ذخیره سازی است. یک اثر مثبت 
قابل توجه جمع آوری ســلول های پروژنیتور خون محیطی 
در کودکان، اســتفاده از سیستم COM.TEC و کاهش حجم 

محصول بود.
از دست دادن پالکت ها در خون محیطی در طول مدت این 
روش بــه طور قابل مالحظه ای کمتر از جداکننده ســلولی 
COBE بود. در طول مــدت جمع آوری در بیماران، کاهش 

تعداد پالکت ها بعد از شــیمی درمانی برای کاهش ریسک 
ناشی از ترومبوسیتوپنی اهمیت ویژه ای داشت.

در مورد محصــول لوک آفرزیــس ارزش هماتوکریت به 
طور متوسط بوسیله ی تشــخیص آلودگی گلبول های قرمز 
به میزان باالیــی با COM.TEC تخمین زده شــده بود. که 
با اهداف کاهش ســطح هماتوکریت بــه کمتر از 5% بود، 
مغایرت داشــت. این یافته می تواند اثــر کلینیکی مرتبط را 
هنگامی که پیوند آلوژنیک ناســازگار بود، تحت تاثیر قرار 

دهد.
جمع آوری کافی سلول های +CD۳4 از نظر درمانی اهمیت 
زیادی دارد. تکنولوژی جداکننده های سلولی با کارایی باال، 
تعداد سلول های جمع آوری شده و خلوص محصول نهایی 

را اصالح و به حداقل می رساند. 
بیشــترین اثــرات جانبی مهم گزارش شــده ی جمع آوری 
ســلول های پروژنیتور خون محیطی در کــودکان مبتال به 
کاهش فشار خون، کاهش پتاســیم و به ندرت سیتوپنی و 

هایپوترمی است.
Michon و همــکاران عوارض گزارش شــده آفرزیس در 

کودکان را در 16۳2 روش اســتفاده از جداکننده ســلولی 
COBE که واکنش های مداخله گر در 55٪ روش ها در ٪82 

از بیماران را نشــان می داد گــزارش کردند. در مطالعات با 
آفرزیس، کاهش فشــار خون گذرا یک بار شناســایی شد 
و ســایر عوارض جانبی ســخت دیگر مانند: ســیتوپنی یا 

هایپوترمی گزارش نشد.
به طور کلی تداخالت ایجاد شده با دستگاه COM.TEC کمیاب 

)٪10/96-10/4( و در حد قابل تحمل و خفیف بودند. 
در خاتمه برنامه های MNC، COM.TEC فرزینیوس، یک متد 
جمع آوری سلول های پروژنیتور خون محیطی اتوماتیک است 
 +CD۳4 که به صورت موفقیت آمیز ســلول های پروژنیتور
را برای پیوندهــای اتولوگ در کودکان جمع آوری می کند. 
جمع آوری سلول های پروژنیتور خون محیطی با جداکننده 
سلولی COM.TEC دارای مزایایی از جمله: 1- بازده ی باالی 
تولید 2- حجم پایین تولید 3- آلودگی کم پالکت ها می باشد. 
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آفرزیــس 
واژه ای یونانی / رومی 
اســت که معــادل یونانی آن 
 Aphairesis و معادل رومی آن Apairesos

، به معنای جداسازی است. روندی که طی 
آن خون از بدن فرد اهداء کننده و یا بیمار بصورت 
متناوب خارج و پس از تفکیک اجزاء تشکیل دهنده 
یا در صورت نیاز حذف عوامل نا خواسته ، بعضاً بهمراه 
محلولهای جایگزین ، به بدن فرد بازگردانده می شود.

اگرچه فرآیند آفرزیس قدمتی طوالنی دارد که چه بسا به 
ســده های گذشته میالدی باز می گردد، شاید بتوان اذعان 
داشت که بصورت علمی نخستین بار در سال 1914 توسط 
John Abel پایه گذاری شد. نامبرده با مطالعات خود به تشریح 

روشی دستی برای جایگزین کردن پالسما در سگ ها پرداخت.
 Edvin Cohn طی ســالهای 1940 و 1941 دانشــمندی بنــام
به منظور جداســازی و تولید آلبومین ، از اتانول سرد استفاده 
نمود که از آلبومیــن حاصل برای درمان ســربازانی که در 
جنگ Pearl Harbor دچار شــوک می شدند استفاده گردید.

از عوامل مهمی که زمینه را برای توسعه فرآیند آفرزیس هموار 
کرد ، جایگزین شدن کیسه های پالستیکی بجای بطری های 
شیشه ای در ســال 1950 می باشد که تحولی شگرف در 
زمینه جمع آوری خون و فرآورده های آن بوجود آورد.

ده سال بعد یعنی در سال 1960 دو دانشمند بنام های 
Schwab و Fahey برای اولیــن بار طرح جایگزینی 

پالسما یا Plasmapheresis را بر روی فردی مبتال 
 Waldenstrom’s Macroglobulinemia به بیماری
ارائه نمودند. بیماریی که طی آن سلولهای 
به تولیــد مقادیر  اقدام  ســرطانی 
غیر  پروتئین  توجهــی  قابل 
به  موســوم  طبیعی 

ماکروگلوبولین 
مــی کننــد.در ســال 

1966 نیز فرآینــد لوکافرزیس 
جــدا  بمنظــور    )Leukapheresis(

سازی گلبولهای ســفید در بیماری مبتال 
به CML توســط Freireich بنیانگذاری شــد 

که این روند نخســتین بار به کمک دســتگاهی 
ســاخت کمپانی IBM و بــا اســتفاده از مکانیزم 

ســانتریفیوژ برای جدا سازی اجزاء ، صورت پذیرفت.
جمع آوری ســلولهای بنیــادی از خــون محیطی نیز 

از جملــه کاربردهای دیگــر آفرزیس بود که در ســال 
1971 توســط Anderson برای اولین بار پایه گذاری شــد 

 Membrane(و از آن پس روش پالســما فرزیس غشــایی
Plasmaphresis(  بعنوان یک متد درمانی نوین معرفی گردید.

امروزه با پیشــرفت علم و تکنولوژی و بازنگری در ساختار 
دستگاه های اولیه تغییرات عدیده ای در دستگاه های آفرزیس 
بوجود آمده است به نحوی که برخی بر مبنای پالسمافرزیس 
غشــایی و برخی نیز بر مبنای پالســمافرزیس توســط 
ســانتریفیوژ طراحی گردیده اند مضافًا بر اینکه با تعدد 
ســت های مصرفی میتوان توســط یک دستگاه طیف 
گسترده ای از فرآورده های خونی را جدا سازی نمود. 

در پایــان ذکر این نکتــه حائز اهمیت اســت که از 
 )Membrane Plasmapheresis( پالسمافرزیس غشــایی

اختصاصاً برای جدا ســازی مولکولها استفاده می 
گردد و چنانچه تفکیک ســلولی اعم از گلبول 

قرمز ، گلبول ســفید ، پالکت و یا سلولهای 
بنیــادی نیز مــد نظر باشــد ، قطعاً از 

دستگاه های آفرزیسی که بر مبنای 
سانتریفیوژ طراحی شده است، 

اســتفاده می گردد.
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یس  پالسما فرز  
تاثیر

در درمان اختالالت نورولوژیک
مترجم: گروه ترجمه درمان یاب

Petar Kes  and Vanja Baic

دو دهه بعد از گزارشات امیدوار کننده در مورد تأثیر آفرزیس در درمان 
»میاستنی گرویس« که یک بیماری نورولوژیکی است، بیشترین مطالعات 
در ارتباط با نقش درمانی پالســما فرزیس است. مطالعات اخیر تنها اهمیت درمان 
پالسما فرزیس را شامل نمی شود بلکه اســتاندارد های جدیدی را برای مدیریت و 
ســودمندی آن در درمان اختالالت نورولوژیک اتو ایمیون، مانند ســندرم میاستنی 
گرویس، گیلن باره و پارا پروتئین مرتبط با پلی نوروپاتی نشــان داده است؛ البته در 
بعضی اختالالت دیگر مانند مولتی پلی اسکلروز، پلی میوسیت، درماتومیوسیت و پلی 
نوروپاتی التهابی مزمن، پالسما فرزیس به عنوان تنها عامل درمانی نمی تواند در نظر 
گرفته شود. ضمن آنکه در بیماری های اتو ایمیون مزمن مانند مولتی پلی اسکلروزیس 
مزمن، پلی میوسیت، درماتو میوسیت و پلی نوروپاتی التهابی مزمن، بیماران علیرغم 
درمان های سرکوب کننده سیستم ایمنی، در کنار پالسما فرزیس، دارو درمانی همچنان 
ادامه دارد؛ و پالســما فرزیس در بیمارانی که کاهش دوز کورتیکو استروئید در آنها 

به منظور جلوگیری از تداخالت طوالنی مدت توصیه شــده به کار برده می شود. 

MG
میاستنی گرویس
یک بیماری مزمن اســت که به طور 
معمول بیشــتر در بزرگساالن جوان 
اتفــاق می افتد و پیشــرفت می کند. 
ایــن بیماری از طریــق فعالیت غیر 
نرمال، ناشی از  ضعف ماهیچه ها که 
نتیجه آن افتادگــی پلک ها، افتادگی 
آرواره، صــدای بینــی، لکنت زبان 
و ضعــف اندام تحتانی اســت. این 
بیماری، شکســت تدریجــی انتقال 

ضربــه در مفصل نورو ماســکوالر 
را درگیر می کنــد. این بیماری، یک 
بیمــاری اتــو ایمیون اســت که به 
واســطه آنتی بادیهای گیرنده استیل 
کولین کــه  به گیرنده های ماهیچه ای 
متصل شده و باعث آسیب رسانی و 
بلوکه کردن گیرنده ها می شوند ایجاد 
می شود. در این بیماری هایپر پالزی 
غــده تیموس اغلب دیده می شــود 

و به طــور تقریبــی 12% بیماران 
مبتال به  میاســتنی گرویس،  تیموما 
دارنــد. در طول مرحلــه ابتدایی، 
این بیماری تشــدید می شود و قبل 
از آتروفــی ماهیچه هــا، بعضی از 
بیماران ممکن اســت پاسخ خوبی 
به جراحی برداشــتن غده تیموس 
بدهند. بســیاری بر این باورند که 
تیموس(  غده  )برداشتن  تیمکتومی  
ممکن اســت ســطح اتوایمیون را 
قبل از یک آسیب جدی که بوسیله 
 گیرنده ی استیل کولین در ماهیچه ها 
نگه داشــته شده اند را کاهش دهد. 
بــا توجه به  اســتروئیدها معموالً 
آزاتیوپرین،  بادیها و  آنتی  سرکوب 
در بعضی موارد موثر شناخته شده 
است. داروهای آنتی کولین استراز 
به منظــور جلوگیــری از تفکیک 
اســتیل کولیــن در محــل اتصال 

Myoneuronal استفاده می شود. 

مطالعات ابتدایی که توســط Dau و 
همکارانش انجام شــد، تأثیر پالسما 
فرزیــس را در بیمــاران میاســتنی 
گرویس ثابت کرده است و منجر به 
آزمایشات بالینی تاییدی بیشتر شده 

است. 
پاسخ پالسما فرزیس در این مطالعات 
بسیار چشــمگیر بود و نیاز به یک 
مطالعه ی کنترل شده ی تصادفی هرگز 
احساس نشد. با این وجود، کنفرانس 
NIH در ســال 1985 نتیجه گیــری 

کرد که پالسماآفرزیس می تواند در 
افزایش مقاومت ماهیچه ها قبل و بعد 
از تیمکتومی و در کاهش نشانه های 
مرتبط با درمان از طریق ســرکوب 
ایمنی در طــول دوره ی حاد بیماری 
مؤثر باشــد. در بحران حاد میاستنی 
گرویس، نســخه پالســما فرزیس 
توصیه شــده، 5 جلســه و به مدت 
یک هفته اســت. هر جلسه، پالسما 
فرزیس باید 1/5 برابر حجم پالسما 
)PV( باشد که می تواند با آلبومین %5 
نیز جایگزین شود. )جدول شماره 1( 
اگر بیمار در دوره قبل از تیمکتومی 
اســت، با جایگزینی حدوداً 1 لیتر 
 )FFP( پالســمای تازه منجمد شده
انتظار می رود در پایان آخرین جلسه 
انعقادی کمک شــود.  به اختــالل 
پالســما فرزیس درمانی، بتدریج در 
بیماران کاهــش پیدا می کند. اگرچه 
سطوح آنتی بادیهای  گیرنده ی استیل 
کولین موجود برای درمان، بی شباهت 

به نوع موجود است. 
در بیمــاران میاســتنی گرویس که به 
درمانی از طریق ســرکوب ایمنی نیاز 
دارند  )ISDT(، پالسما فرزیس درمانی، 
به صورت هفتگی با کاهش تدریجی 
 ISDT )prednisolone. Azathioprine. در

پالسماآفرزیس می تواند در افزایش 
مقاومــت ماهیچه ها قبــل و بعد از 
تیمکتومی و در کاهش نشــانه های 
مرتبط با درمان از طریق سرکوب ایمنی 
در طول دوره ی حاد بیماری مؤثر باشد.
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Cyclophosphamide( توصیه شده است. زمانی 

که داروهــای ISDT به یــک دوز قابل قبول 
برای بیماران رسید، پالسمافرزیس به تدریج 
در بیمــاران کاهش پیدا می کند و ســرانجام 
دارو درمانــی در بیماران نیز قطع می شــود. 
 در شمار اندکی از بیماران، نگهداری پالسما 
فرزیس درمانی ممکن اســت برای یک دوره 
طوالنی بیش از چند سال الزم باشد. در تعدادی 

از بیمارانی که پالسما فرزیس و ISDT  کاهش 
پیدا نمی کند، اضافه کردن یک دوز کم از داروی 
)Cyclosporin ) 1-5mgr/kg bw بــه صــورت 

روزانه موثر است. )جدول شماره 1(
داروی آنتی کولین اســتراز در طول مدت 
پالسما فرزیس ممکن است سبب واکنش های 
کلی نرژیک مانند برادیکاردی، کرامپ های 
شکمی، تعریق، کاهش فشار خون یا توقف 

تنفس شــود. هیچ مطالعه ی کنترل شده ای 
که تاثیر قابــل توجه ایمونو گلوبولین درون 
وریدی)IVIG) را نشان دهد وجود ندارد. اما 
این درمان با نتایج خوب در بعضی مطالعات به 
کار برده شده است. پاسخ به ایمونوگلوبولین ها 
یا عوارض جانبــی درون وریــدی آنها، به 
تنهایی و یا در ترکیب با پالسما فرزیس با 
بررسی شدت بیماری قابل تشخیص است. 

Table 1. Plasmapheresis in patients with myasthenia gravis
Indications 
Patients with severe motor weakness not responding to conventional therapy 
Patients with myasthenia gravis who may need surgery. 
Assessment of response 
Motor strength with and without physostigmine 
Acetylcholine receptor antibody titer change. 
Suggested therapy 
1. 5 PV sessions daily for 5 days 
Replacement of removed plasma ml/ml with 5% albumin. 
Precautions 
Acetylcholine receptor antibody titer does not correlate with disease severity, but 
relative changes do. 
Intervention in patients with chronic disease does not produce sustained improve-Ment. 
Anticholinesterase medication given during plasmapheresis may cause cholinergic 
reactions consisting of bradycardia, abdominal cramping, sweating, and hypoten-
sion or respiratory arrest. 

ســندرم گیلن باره یک عفونت حاد است 
)ممکن است بعد از واکسیناسیون ، جراحت 
یــا جراحی اتفــاق بیفتد( پلــی نوریتیس 
ممکن اســت به واسطه یک پاسخ آلرژیک 
یا بعضی از انواع واکنش های با حساسیت 
شــدید باشــد. از بین رفتن میلین و دژنره 
شــدن غالف میلین و آسیب به آکسون در 
اعصاب محیطی و ریشه های عصب نخاعی 
قدامی و خلفی اتفاق می افتد. آنتی بادیها بر 
ضد اجزاء گوناگون میلین محیطی مشخص 
شده اند. عفونت، ادم و آسیب عصبی نتایج 
اختالل در عملکرد سنسور است. تشخیص 

با حضــور افتراق آلبومینو ســایتولوژیک 
در مایــع مغزی- نخاعی انجام می شــود. 
درمان اســتروئیدی ISDT ممکن است در 
تغییــر دادن جریان بیمــاری مفید یا مضر 
باشد. خروجی مطلوب در گزارشات روی 
پالسما فرزیس در سندرم گیلن باره ی حاد، 
منجــر به ۳ آزمایش کنترل شــده تصادفی 
بزرگ می شود که برای اولین بار به عنوان 
یک درمان موثر برای این بیماری ثبت شده 
اســت. بیشــتر مدارکی که کارایی پالسما 
فرزیس را نشــان می دهــد، از یک مطالعه 
چنــد مرکزی دارویی با 245 بیمار مبتال به 

GBS که به صــورت تصادفی تحت درمان 

حمایتی با پالســما فرزیــس بودند اثبات 
شــده اســت. بیمارانی که پالسما فرزیس 
دریافــت می کردند، یک کاهش اساســی 
ضعف ماهیچه در مدت 29  روز داشــتند 
و به طور قابل توجهی به دوره کوتاهی از 
حمایت Pulmonary نیاز داشتند )24روز(. 
در بیمار مبتال به سندرم گیلن باره ی درجه 
دو یا وخیم که دارای عالیمی مانند ضعف 
قابل توجه در پاها هستند، پالسما فرزیس 
باید زمانی آغاز شــود که بیمار قادر است 
مســافتی در حدود 5 متر بــدون واکر یا 

سندرم گیلن باره )GBS( )پلی نوریتیس آیدیوپاتیک حاد(:

داروی آنتی کولین استراز 
پالسما  مدت  طول  در 
است  ممکن  فرزیس 
واکنش های  ســبب 
کلــی نرژیــک مانند 
برادیکاردی، کرامپ های 
تعریــق،  شــکمی، 
یا  خون  فشار  کاهش 
شــود.  تنفس  توقف 
کنترل  مطالعه ی  هیچ 
قابل  تاثیر  که  شده ای 
گلوبولین  ایمونو  توجه 
درون وریدی )IVIG(را 
نشان دهد وجود ندارد.
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تجهیزات پشتیبانی راه برود. نسخه پالسما 
فرزیس توصیه شــده، یــک مبادله حجم 
پالســما )حداقل 200 تــا 250 میلی لیتر 

پالســما به ازای هر کیلوگــرم وزن بدن( 
برای مدت زمان بیش از 14 روز اســت ) 
جدول شماره 2(. در آغاز درمان به وسیله 

روش پالسما فرزیس یک افزایش متناوب 
در چند روز متوالی توصیه شده است. 

جدول شماره 2: 

بیمار مبتال به  برای بهبود و ثبات شــرایط 
5 تا  ســندرم گیلن باره ممکن اســت از 
بیش از 15 جلسه درمان با پالسمافرزیس 
 Dutch مطالعــه  یک  باشــد.  نیــاز  مورد 
بــا  پالســمافرزیس  مقایســه ی  اخیــراً 

ایمونوگلوبولیــن داخل وریدی را نشــان 
نتایج سخت  این  تفســیر  که  اســت  داده 
پالسما فرزیس  با  که  بیماری  زیرا  اســت 
نامساعدی را  درمان شده اســت شــرایط 
فراتــر از حــد انتظار نشــان داده اســت. 

تاثیــر  از  جامــع  مقایســه  یــک  اخیــراً 
ایمونوگلوبولین داخل وریدی و پالسما فرزیس 
برای بیماری های نورولوژیک پیشنهاد داده است 
که دریافت ایمونوگلوبولین داخل وریدی ممکن 
اســت با روش های دیگری جایگزین شود. 

Table 2. Plasmapheresis in patients with Guillain-Barre syndrome
Indications
Ascending paralysis involving upper extremities or higher level
Decrease in pulmonary function parameters (1-min forced expiratory volume or
vital capacity) to 80% of normal
Respirator dependence
Infusion of intravenous immunoglobulins only (without plasmapheresis) is also effica-
cious therapy
However, although not statistically significant, patients randomized to plasmapheresis
were started on therapy later and were sicker
Assessment of response
Neurologic assessment
Measure the forced expiratory volume at 1 min (FEV 1.0) and vital capacity every
12 hours
Suggested strategy
1-PV session daily for 5 days; then five more 1-PV sessions every other day
Replace removed plasma with 5% albumin ml/ml during the first 3 to 4 sessions;
for subsequent sessions, replace a half of the removed plasma volume with FFP instead 
of 5% albumin
Continue the treatment if the patient is still respirator dependent
Intravenous infusion of IgG (40 g) at the end of treatment may be beneficial

Ms
مولتی پلی اسکلروزیس حاد و پیشرفته

MS یک التهاب مزمن معمول و پیشــرفته با از 

دست دادن میلین سیستم اعصاب مرکزی است 
که منجر به ظهور تغییرات نورولوژیک می شود. 
علت اصلی این بیماری شناخته نشده است؛ اگر 
چه شــاید تحت تاثیر یک اختالل اتو ایمیون با 
زمینه ی ژنتیکی باشد. مطالعه آنتی بادیها در خون 
یا مایع مغزی نخاعی اغلب ناهنجاری های گاما 
 Oligoclonal گلوبولین را نشان می دهد. گروه های

و ایمونوگلوبولیــنIgG(   G( بر ضد گونه های 
آنتی ژن های ویروس سرخک هدایت شده اند اما 
هیچ آنتی ژن ویژه ای در MS جدا نشــده است. 
درمان MS بهطور عمده Symptomatic اســت. 
زیرا استفاده از استروئیدهای سرکوب گر ایمنی، 
آزاتیوپرین و سیکلوفسفامید، نتایج امیدوار کننده ای 
را فراهم آورده اســت. یک مطالعه بزرگ %62/2 
بهبود در بیمارانی را نشان داده است که سیکلوفسفامید 

و پردنیزون دریافت می کردند. نتایج این آنالیز نشان 
داد که درجه بهبود و ثبات مدت بیماری، هنگامی 
که پالسما فرزیس به ISDT اضافه می شود بیشتر 
است. یک بررسی سراســری از کاربردISDT در 
بیماری MS نشــان داد که برای رسیدن به ثبات 
کوتاه مدت در بیماری، دوز داروی سایتوتوکسیک 
باید باال باشد و از طرفی درمان تقویتی نیز مورد 
نیاز است که در اینصورت، درمان برای یک مدت 

 نتایج این آنالیز نشان داد 
که درجه بهبود و ثبات 
مدت بیماری، هنگامی 
که پالســما فرزیس 
بــه ISDT اضافــه 
است.  بیشتر  می شود 
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طوالنــی باید ادامه پیدا کند. در چنین شــرایطی، 
عوارض جانبی ISDT، آلوپسی و کارسینوما  هستند. 

نتایج مطالعات قبلی نشان داد که ترکیب ISDT با کاربرد 
وسیع پالسما فرزیس، همچنین کاربرد دوز کمتری 
از ISDT با درجه ی توکسیک کمتر، تنها برای بهبود 
و ثبات طوالنی مدت در دوره درمان کافی نیست. 
در 200 بیمار مبتال به MS که پالســما فرزیس 
و یا یک دوز پاییــن ISDT دریافت می کردند، 
هیچ عارضه ی جانبی جدی ثبت نشد؛ به جز 
در یک بیمار مبتال به ســرطان سینه که پس از 
۳ سال سیکلو فســفامید قطع شد. )این وقوع 
پایین تر از وقوع طبیعی ســرطان سینه است(. 
بیشتر بیماران مبتال به MS که پالسما فرزیس 
و ISDT دریافت می کردند، بهبود قابل توجه ای 
در درمان نشــان دادند. )P>0/001( و در مدت 
یک تا سه ســال پیگیری شدند. بیش از  80%  
از بیماران بهبــود یافتند  یا در طول مدت ۳ 
سال درمان با پالسما فرزیس و ISDT شرایط 
آنها ثابــت ماند. آنالیز نشــانه های کلینیکی 

گوناگون در آنهایــی که بعد از درمان بهبود 
نیافتند، تفاوت هایی را به واسطه جنس، سن 
و یا نا توانی در مدت درمان نشان داد. از نظر 
آماری تفاوت قابل مالحظه )P<0/001( در 
ســن بیماران در مدت زمان درمان مشاهده 
نشــد. بهبود در بیماران جوان مبتال به MS با 
طول درمان کوتاه تر  بهتر بود. %75 از بیماران 
مبتال به MS که به مدت 1 سال به میزان یک 
یا چند درجه کاهش در میزان توانایی جسمی 
داشــتند، درمان شدند. این بیماران بهبود اولیه 
و پایداری داشتند که شرایط بهبود آنها بعد از 
یک دوره درمان ابتدایی و کوتاه با پالسمافرزیس 
آغاز شــد. )5 جلســه در هفته( و سپس میزان 
بهبــودی و ثبــات در 81/4% از بیمــاران به 
میــزان ثابتی باقی ماند. تجویــز همزمان دارو 
 درمانی در مدت زمان بیماری شامل پردنیزون

 )mgr/kgr BW 0/5 گــرم( و کاهش دوز 
تزریق IgG بعد از پالســما فرزیس 

بود. در این شرایط پاسخ به درمان 

بهتر بود. طبق مطالعات khatri و همکارانش، 
پیش بینی خروجی بیماران MS درمان شــده 
با پالســما فرزیــس و ISDT امکان پذیر بود. 
جدول شماره ۳ وضعیت بیماران مبتال به MS را 
به دنبال درمان با پالسمافرزیس و درمان دارویی 
با سرکوب گر های ایمنی و جدول شماره 4 شانس 
بهبود بیماران را با پالسمافرزیس و درمان دارویی 

با سرکوب گرهای ایمنی را نشان می دهد. 
 CMC)Canadian multicenter cooperative(ًاخیرا
به طور تصادفی 168 بیمار را که سیکلو فسفامید و 
پردنیزون را با پالسما فرزیس به صورت هفتگی 
و غیر هفتگــی و یــا داروی placebeرا دریافت 
می کردند، مطالعه کرده اســت. بعد از حدوداً 20 
هفته از درمان فعال، بیماران برای بررسی ناتوانی 
به طور متوســط ۳0 ماهه، پایش شــدند. درگروه  
پالسمافرزیس، گزارشی حاکی از کاهش ناتوانی بعد 
از 12، 18و 24 ماه مشاهده شد. اگر 
چه تفاوت در ۳6 ماه ناپایدار بود. 
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یک مطالعه پایلوت، بهبود قابل توجه در 21 تا 24 درصد بیماران 
مبتال به MSپیش رونــده را که اینترفرون آلفا دریافت می کردند، 

نشان داده است. 
مکانیسم عملکرد درست پالســما فرزیس در پیشرفت بیماری 
مبتالیان به MS شناخته نشده است. به دنبال یک فرضیه، اصالح 
در فعالیت کاربردی Suppressor T cell به همراه پالســما فرزیس، 
بهبود کلینیکی در جلوگیری از پیشــرفت بیماری MS را نشــان 
 ،Toxin  داده شــده است. سایر مکانیسم های فرضی برداشت چرخه
آنتی ژن یا آنتی بادیهایی اســت که به صورت حاد، میلین یا  الیگو 
دندروسیت  را تخریب می کند. برداشت فاکتور باز دارنده اینترفرون 
بوسیله پالســما فرزیس درمانی، می تواند منجر به افزایش گردش 

غلظت اینتر فرون آلفا شود که یک بهبود کلینیکی واضح است. 
 انجمن MS آمریکا اخیراً کاربرد آفرزیس در درمان بیماری MSحاد را زمانی 
که درمان معمولی ناموفق باشد و یا به منظور توقف پیشرفت بیماری و 
بهبود آن را توصیه کرده است.  پروتکل های توصیه شده، از یک حجم 
 پالسما، پالسما فرزیس در هفته و به مدت 10 هفته در اتصال با پردنیزون
)1mgr/KgrBw daily( و سیکیوفسفامید )1mgr/KgrBw/daily( می باشد. 

 پالســما فرزیــس و ISDT تــا زمانی کــه بیمار به شــرایط ثبات و 
پایداری برســد و بیمار بهبود عینی نشــان دهد بــه تدریج کاهش 
می یابد. )به طور متوســط باالی 20 پالســما فرزیس هر جلســه(. 
گروه اندکی از بیماران مبتال به MS ممکن است نیاز به درمان 

بــا پردنیزون هر 10-6 هفته و یا بدون پردینزون باشــند. در 
پالســما فرزیس درمانی، اگر بهبودی مشاهده نشود درمان از 
این طریق متوقف می شود که در انتهای هفته 10 درمان، موفق 

بودن با عدم موفقیت این روش درمانی مشــاهده می شود. 

 Demyelinating polynevropathy
: )CIDP(التهابی مزمن

 CIDP یک بیماری اتو ایمیون است که با کاهش یا ضعف رفلکس ها 
یا فقدان رفلکس و عدم نشانه های سیستمیک شناخته می شود. اختالل 
در عملکرد ایمنی ســلول و هومورال، در پاتوژنــی CIDP نقش دارد. 
اختالالت تشــخیصی شــامل اختالل پروتئین مایع مغزی- نخاعی، 
کاهش شدید در سرعت هدایت عصبی و از بین رفتن میلین است. در 
صورت پیشرفت بیماری، ناتوانی شدید و سرانجام مرگ اتفاق می افتد. 
چندین مطالعه در خصوص تغییرات پالسما به منظور کنترل بیماری 
گزارش شده است. بیشترین داده های متقاعد کننده از یک آزمایش 
کنترل شده تصادفی، در مورد بیمارانی است که به شدت تحت درمان 
قرار گرفته اند. نسخه درمانی شامل  2 حجم پالسما در هفته و به مدت 
۳ هفته است. تغییر پالسما از 1 تا 1/5 حجم پالسما و جایگزینی آن 

جدول شماره 3: 
immuno suppressive حاد پيش رونده به دنبال پالسما فرزيس و درمانی دارويیMS بررسی ميزان تغييرات از ناتوانی بيماران با

جدول شماره 4:
 شانس برای يک يا چند مرحله بهبودی بيشتر روی وضعيت ناتوانی در بيماران با MSحاد و پيش رونده به دنبال پالسما فرزيس و درمان 

immunosuppressive دارويی

فرضیه،  یک  دنبال  به 
اصــالح در فعالیــت 
 Suppressor کاربردی
T cell   بــه همــراه 
پالسما فرزیس، بهبود 
کلینیکی در جلوگیری از 
 MS پیشرفت بیماری
را نشان داده شده است.
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با %5 آلبومین است. به طور نسبی %۳0 از بیمارانی که دارای ضعف 
ماهیچه ها بودند به درمان با پالسما فرزیس پاسخ دادند. در بیمارانی که 
به درمان پاسخ دادند بهبود به طور عمده بعد از 10 تا 14 روز پس از قطع 
درمان آغاز می شود. پیشنهاد می شود که یک برنامه درمانی نگهدارنده 
برای رســیدن به حالت ثبات بیماری، به کار برده شــود. این مطالعه 
سودمندی پالسما فرزیس در CIDP را اثبات کرد. درحالیکه ISDTدر 
درمان CIDP توصیه شده است، برای آن دسته از بیمارانی که به درمان 
پاسخ کافی ندادند یا نیاز به درمان طوالنی تر با ISDTو پالسما فرزیس 
 CIDP دارند، مالحظات بیشــتری باید صورت گیرد. از آنجایی که
یک بیماری مزمن است پالسما فرزیس باید با  ISDT ترکیب شود. 
هنگامی کــه درمان به صورت ترکیب دارو با پالســما فرزیس 
است، دوز دارو و مدت زمان درمان باISDT بسیار پایین است. 

یک گزارش جدید نیاز به درمان طوالنی مدت CIDPبا پالسما فرزیس 
را اثبات کرده اســت. در حالیکه یک گزارش مقدماتی که از سوی
Feasby. و همکارانش منتشر شد، نشان داد که درمان پالسمافرزیس 

مورد نیاز برای ثبات و بهبــود بیماری های نورولوژیکی، ابتدا یک 
برنامه ی هفتگی، ســپس هر ســه هفته یکبار و برای مدت بیش از 
60 ماه اســت.  Kharti و wroblewski یک مطالعه گذشــته نگر را 
در مــورد ۳1 بیمار CIDPکه به درمان معمولی از طریق درمان با 
پالسما فرزیس مقاومت نشان دادند را گزارش کردند. در بیشتر 
این بیماران بهبود قابل توجه با پالسما فرزیس مشاهده شد. 11 
نفر از بیماران )%5/۳5( نیاز داشــتند که پالسما فرزیس درمانی 
را به مدت ۳/6 ســال ادامه دهند. اکثریت بیماران که در حدود 
20 نفر )%5/64( بودند و حداقل 12 ماه درمان داشــتند به طور 

موفقیت آمیزی از پالسما فرزیس جدا شدند. 
 Dyckو همکارانش، 20 بیمار درمان شــده و تصادفی با پالســما 
فرزیــس یا ایمونوگلوبولین داخل وریدی را به مدت شــش هفته 
پیگیری کردند. پروتکل درمانی پالســما فرزیس شامل دو جلسه 
در هفته پالســما فرزیس و به مدت ســه هفته و سپس یکبار در 
 CIDPهفته به مدت ســه هفته بود. با توجه به این پروتکل، بیماران
مقدار )0/4kgr/Bw( ایمونوگلوبولین یکبار در هفته به مدت سه هفته 
متوالی و ســپس 0/2gr/kgrbw ایمونوگلوبولین یک بار در هفته و 
به مدت ۳ هفته متوالی دریافت کردند. درمان با پالســما فرزیس و  
ایمونوگلوبولین داخل وریدی ، از نظر آماری در بیماران CIDP درمان 
شده، یک بهبود قابل توجه در ضعف ماهیچه ای و عملکرد عضالت 

 .)P>0/001( ترکیبی نشان داد
در مطالعه ی دیگری در 67 بیمار CIDP به صورت متوالی، میزان پاسخ 
مشابه بود و در بیمارانی که درمان از طریق ISDTو ایمونوگلوبولین 
داخل وریدی و پالسما فرزیس بود، بهبود قابل توجهی در بیماران 
دیده شد. در بیماران CIDP، پروتکل درمانی پالسما فرزیس به طور 
ویژه بر اساس شدت بیماری طراحی شده است. بیشتر بیماران در 
ابتدا با ISDTدرمان شدند و درمان با پالسما فرزیس هنگامی آغاز شد 
که هیچ پاســخی به درمان های قبلی وجود نداشت و یا اگر درمانی 
مشاهده شد، بیمار ممکن بود به دوز بیشتری از داروهای استروئیدی 
و به مدت طوالنی تری نیاز داشته باشد. خردساالن، پالسما فرزیس 
را دو بار در هفته و به مدت ۳ هفته دریافت کردند. اگر بهبود عینی 
مد نظر است، پالسما فرزیس تا زمانی که بیمار بتواند به طور موفقیت 
آمیز از درمان گرفته شود، ادامه می یابد. در برخی از بیماران عالیم بهبودی 
پس از شروع 9 جلسه درمان با پالسمافرزیس قابل مشاهده بود و در آنهایی 
که نمی توانستند از درمان با پالسما فرزیس گرفته شوند، اضافه کردن ISDT یا 
ایمونوگلوبولین داخل وریدی باید در نظر گرفته می شد. بیماران مبتال به نوع 
ســخت CIDP ممکن است به درمان طوالنی مدت پالسما فرزیس با 
ISDT یا ایمونوگلوبولین داخل وریدی و یا بدون آنها نیاز داشته باشند. 

پلی نوروپاتی 
پاراپروتئین: به  وابسته 

حضور آنتی بادیهای مونوکلونال )IgG.IgA.IgM( ممکن است در 

رابطه با آنتی بادیهای متصل شــده به میلین خون محیطی باشد. 
اختالل در عملکرد ایمنی ســلول، در پاتوژنی این سندرم نقش 
دارد. عالیم شــامل از بین رفتن میلین با ضعف دیستال، لرزش، 
آتاکسی و نقص در ادراک است. سرطان معموالً به طور موضعی 
باقی می ماند اما مرگ بیماران ناشی از اختالل نورولوژیک است. 
 Dyck .برداشت این ایمونو گلوبین ها اساس پالسما فرزیس درمانی است
و همکارانش در یک آزمایش کنترل شده و تصادفی در بیماران مبتال به 
پلی نوروپاتی که پالسمافرزیس دریافت می کردند اثبات کرد که درصد 
قابل توجهی از بیماران مبتال به نوروپاتی با پالسمافرزیس درمانی بهبود 

یافتند. 
نسخه درمانی شامل 2 پالسما فرزیس به صورت هفتگی و به مدت 
۳ هفته اســت. به طور میانگین ۳/5 لیتر پالسما مایع با 5% آلبومین 

جایگزین می شود. 

:)ELS(Eaton-lambert سندرم
این سندرم، یک سندرم مشابه میاستنی گرویس است که از نظر 
کلینیکی با ضعف عضالنی و اختالل در عملکرد اتونومیک ظاهر 
می شود. این بیماری ممکن است با سرطان آیدیو پاتیک در ارتباط 
باشــد. از نظر پاتوبیولوژیکی این بیماری نتیجه بلوکه شــدن به 
واسطه آنتی بادیها است که استیل کولین به وسیله ترمینال عصبی 
پیش سیناپسی رها می شود و سبب قطع کانال کلسیم می شود که 
نتیجه ی آن کاهش جریان کلسیم در غشاء سلولی است. اختالل 
در عملکرد هومورال و ایمنی سلولی در پاتوژنی ELS نقش دارد 
و در%70 از بیماران، این بیماری در رابطه با سرطان )معموالً سرطان 
ریه( اســت. Dau و Denys بهبــود کلینیکی و الکتروبیوگرافیک در 
درمان بیماران با پالســما فرزیس را تشریح کردند. همچنین بیان 
داشــتند که تومور زمینه ای نیز باید درمان شود. براساس مطالعات 
ابتدایی، پالسما فرزیس باید 2 بار در هفته و به مدت ۳ هفته و سپس 
1 بار در هفته و به مدت ۳ هفته ادامه یابد. پالسما فرزیس درمانی 
 azathioprine 1-2mgr/kgrBw .است ISDT معموالً در ترکیب با
در روز و1mgr/kgrBw prednisolone بــه صــورت روزانــه(. 

)DM( درماتومیوسیت 
:)PM( و پلی میوسیت

 PMو DM بیماری های التهابی عضالت هســتند که اتیولوژی 
شــناخته شــده ای ندارند. در پاتوژنی این بیماری ها، اختالل 
در عملکرد ایمنی ســلول و هومورال نشــان داده شده است. 
بیماران مبتال به PMو DMبه صورت کالســیکی با اســتروئید 
درمان شــدند. در برخی از بیماران که به درمان با اســتروئیدها 
مقاومت نشــان دادند، ســایر روش های درمانی مانند درمانگر 
سرکوبی )سیکلوفسفامید-سیکلوپورین(، ایمونوگلوبولین داخل 
وریدی، پرتو درمانی کل بدن و پالسما فرزیس به کار برده شد.  
Dau، اولین گزارش را در خصوص کارایی پالســما فرزیس در 

بیماران مبتال به PMوDM را که به درمان با اســتروئیدها مقاومت 
نشــان داده بودن منتشر کرده اســت؛ این درحالی است که در 
مطالعــات اخیر نیز نقش پالســما فرزیس در درمان و بهبود 57 
بیمارمبتال به PM و DMبا میوپاتی التهابی حاد مشــاهده شد. )اما 

در بیماران مزمن مشاهده نشد(. 
پالسما فرزیس در بیماران مبتال به PMو DM که علیرغم استروئید درمانی 
شرایط بیماری آنها وخیم تر می شود و نیز درآنهایی که نیاز به دوز بیشتری 
از داروهای استروئیدی دارند توصیه شده است . )به منظور جلوگیری از 
اختالالت درمانی با استروئید ها(. پروتکل پالسما فرزیس در این بیماران، 
2 بار در هفته و به مدت ۳ هفته و سپس 1 بار در هفته و به مدت ۳ 
هفته است؛ و سپس به تدریج مصرف دارو در بیماران قطع می شود. 

 CIDP یــک بیماری 
اتو ایمیون اســت که 
ضعف  یــا  کاهش  با 
رفلکس ها یــا فقدان 
عــدم  و  رفلکــس 
نشانه های سیستمیک 
شناخته می شود. اختالل 
در عملکرد ایمنی سلول 
و هومورال، در پاتوژنی 
دارد.  نقــش   CIDP
تشخیصی  اختالالت 
شامل اختالل پروتئین 
نخاعی،  مغزی-  مایع 
کاهــش شــدید در 
سرعت هدایت عصبی و 
از بین رفتن میلین است.
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tients. Because the frequency of FH is similar 
in all of these countries, the researcher states 
that these variations may be due to differences 
in clinical practice, commercial activity, or abil-
ity to pay.33,72 In comparison, in the United 
States, an estimated 400 patients with severe el-
evations in LDL-C levels are receiving aphere-
sis. Because only 40 centers in the United States 
provide LDL apheresis, access is a major prob-
lem, as are out-of-pocket costs to patients.54,73 
Most US health care insurance companies cover 
LDL apheresis if the LDL-C level is >500 mg/
dL in patients with homozygous FH, >300 mg/
dL in patients without coronary artery disease, 
or >200 mg/dL in patients with coronary artery 
disease despite having 6 months of treatment 
with maximal cholesterol-lowering and dietary 
therapy.28 Although it has not been explicitly 
stated in coverage plans, many US health care 
insurance companies also have considered an 
elevated Lp(a) when determining coverage for 
LDL apheresis. The US Tufts Health Plan re-
cently extended the eligibility for apheresis to 
include patients with CHD and LDL-C levels 
>160 mg/dL (>4.14 mmol/L) on failure of all 
other treatments.74 If this population is also 
presumed to have FH, then our prevalence esti-
mates of 1:20,000 of apheresis-eligible patients 
would increase greatly to approximately 11% 
of all patients with FH and CHD who received 
treatment with maximally tolerated LLT.
New and emerging therapies with novel thera-
peutic targets to treat high LDL-C levels are 
in ongoing clinical trials. The approval of new 
therapies will likely decrease the need for LDL 
apheresis in patients with HoFH or severe 
HeFH. Apo B inhibitors (eg, mipomersen, 
which was approved in the United States in 
January 2013), microsomal triglyceride transfer 
protein (MTP) inhibitors (eg, lomitapide, which 
was approved in the United States in December 
2012), and PCSK9 inhibitors have proven to 
be effective in lowering plasma LDL-C levels 
in combination with other maximally tolerated 
LLTs.73,75–77 Both ApoB inhibitors (eg, mi-
pomersen) and MTP inhibitors (eg, lomitapide) 
may likely reduce the number of people eligible 

for apheresis or the frequency of LDL apheresis 
in patients already receiving the therapy. How-
ever, LDL apheresis has demonstrated benefit 
for cardiovascular outcomes,68 which has not yet 
been shown with either MTP inhibitors or ApoB 
inhibitors. Moreover, the precise order and se-
quence of the use of these agents in conjunction 
with or in lieu of apheresis is yet to be definitively 
established. Hence, it is unclear as to how the ap-
proval of these 2 agents will affect the number of 
patients eligible for receiving LDL apheresis or 
the frequency of LDL apheresis. Mipomersen was 
approved by the FDA as an adjunct to LLTs and 
diet to reduce apo B, LDL-C, total cholesterol, and 
non–HDL-C levels in patients  with HoFH. How-
ever, until the approval and adoption of new phar-
macotherapies for lowering LDL-C levels, LDL
apheresis will continue to be the treatment of 
choice for patients with severe, refractory FH.
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LDL-C levels. The evidence in the medical lit-
erature is sufficient to support that LDL apher-
esis offers an overall clinical benefit to both 
homozygous and heterozygous patients. Even 
so, LDL apheresis remains an underused option 
for uncontrolled severe FH. Conservatively, 
in the United States, ˂5% of patients with FH 
who are eligible are currently receiving LDL 
apheresis.67 In addition, assuming a prevalence 
of HoFH of 1:1 million in the general popula-
tion and that all patients with HoFH are identi-
fied, the number of patients receiving apheresis 
should be greater. The prevalence of HoFH is 
greater in specific populations worldwide,15 
and the 1:1 million estimate may not take into 
account other phenotypic homozygotes such 
as double heterozygotes or patients with ARH. 
Without DNA analysis of FH genes, it is dif-
ficult to differentiate severely affected double 
and compound heterozygotes from homozy-
gotes with milder disease.68 Therefore, our es-
timate of 315 patients with HoFH in the United 
States receiving maximally tolerated LLT who 
are eligible for apheresis may be an underesti-
mate. Likewise, if all patients with HeFH were 
to be identified and treated, then approximately 
15,000 of the potential 625,000 patients with 
HeFH in the United States would still be eli-
gible for LDL apheresis. Several factors may 
positively or negatively affect the estimates pre-
sented in this article. These factors include the 
number of therapies within combination thera-
py, prevalence of CHD at baseline in patients 
with FH, actual prevalence of HeFH compared 
with the assumed prevalence of 1:500, and in-
clusion of the statin-intolerant population.
All of our estimates use the prevalence of CHD 
at baseline. 
However, LDL-C itself is a continuous vari-
able for CHD, and the prevalence of CHD at 
higher LDL-C levels is expected to be much 
greater than at lower levels. Dutch data cor-
roborate this statement because the prevalence 
of CHD was 17% at baseline in the complete 
FH population being studied49; however, 
among patients who were maximally  treated 
but had not reached the treatment goal of ≤100 

mg/dL (≤2.5 mmol/L), the prevalence of CHD 
was  much higher at 30%. Similarly in a cross-
sectional Simon Broome British Heart Foun-
dation study in white patients aged >18 years 
with treated HeFH, the prevalence of CHD was 
approximately 38.9%.66,69 Hence, a more pre-
cise estimate would require determination of 
the exact prevalence of CHD in an FH-treated 
group with LDL-C levels  >200 mg/dL (>5.2 
mmol/L). To our knowledge, such data have not 
been published. Recent data from the general 
Danish population also show that the preva-
lence of HeFH itself is much higher (1:137) 
than the previously estimated 1:500,70 which 
would also have a great upward effect on our 
estimates.
Most importantly, our estimates do not include 
the statinintolerant population. In randomized 
controlled trials of non- FH populations, the 
incidence of statin-associated myopathy (any 
of a variety of muscle complaints, including 
myalgia, related to statins) is 1% to 5%.71 In-
deed, if statin intolerance affects a similar per-
centage of the 625,000 patients with HeFH in 
the United States, the number of patients with 
Table 1 HeFH who will present with LDL-C 
levels >200 mg/dL (>5.2 mmol/L) after dual 
nonstatin therapy will be great and have an up-
ward effect on our estimates of the prevalence 
of severe FH. Not including the statin-intolerant 
population in our estimates of the prevalence of 
severe FH again leads us to believe that our es-
timate is conservative. In 2007, Thompson et 
al33 provided data from 5 European countries 
which showed the frequency of the use of LDL 
apheresis to treat refractory hypercholesterol-
emia. The estimated totals of patients receiving 
apheresis in Germany, Sweden, Italy, France, 
and the United Kingdom are 12, 3, 2, 2, and 0.6 
per million, respectively. In 2007, the respective 
populations were 82.3, 9.1, 59.1, 63.4, and 60.8 
million. 
Thus, approximately 1542 eligible patients of a 
total of 275 million Europeans were receiving 
apheresis. The calculated number of patients 
per population is highest in Germany, at 988, 
and lowest in the United Kingdom, at 36 pa-
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of patients with HeFH treated with maximally 
tolerated LLT who have LDL-C levels >200 
mg/dL (>5.2 mmol/L) was approximately 8% 
in the Dutch study.48 Studies also show that, of 
the 8% to 14.2% (our estimate) of patients, 17% 
to 40% will also have CHD and therefore meet 
the criteria for severe HeFH and CHD, despite 
maximally tolerated LLT. To calculate the prev-
alence of patients with severe FH and LDL-
C levels >200 mg/dL (>5.2 mmol/L) despite 
maximally tolerated LLT, we have assumed the 
median prevalence of CHD in this population to 
be approximately 30%.58 Assuming that 8% of 
patients with HeFH being treated have LDL-C 
levels >200 mg/dL (>5.2 mmol/L) and that 30% 
of those have preexisting CHD, we estimate 
that approximately 2.4% of HeFH is severe FH 
in which patients are eligible for apheresis. This 
percentage represents a prevalence of patients 
with severe FH and LDLC
levels >200 mg/dL (>5.2 mmol/L) and can be 
stated as 1:25,000, representing a maximum of 
12,000 patients in the United States (Fig. 1).
Finally, the Gaussian distribution also indicates 
that approximately 0.01% to 0.3% of all pa-

tients with HeFH will have LDL-C levels ≥300 
mg/dL (>7.8 mmol/L) after maximally tolerat-
ed LLT, regardless of CHD status, and will also 
meet the definition of apheresis-eligible severe 
HeFH. We estimate the prevalence of patients 
with severe FH with posttreatment LDL-C lev-
els >300 mg/dL (>7.8 mmol/L) at˂1:1 to 7.5:1 
million. On the basis of this prevalence calcula-
tion and on posttreatment LDL-C levels, these 
patients with severe FH and LDL-C levels 
>300 mg/dL (>7.76 mmol/L) bear phenotypic 
resemblance to patients with HoFH and may be 
considered the functional equivalents of homo-
zygous patients. 

D iscussion
 Current therapies have substantially reduced 
the rates of morbidity and mortality associated 
with HoFH and HeFH,
with statins being the cornerstone of treatment. 
Nevertheless, despite maximally tolerated LLT, 
almost all homozygous
patients and a significant proportion of hetero-
zygous patients remain at exceedingly high 

Figure 1 Gaussian distribution of the prevalence of severe familial hypercholesterolemia in patients eligible for 
apheresis is estimated at approximately 1:20,000 and may range from 1:11,700 to 1:62,500.48 CVD, cardiovascular 
disease; FH, familial hypercholesterolemia;HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; LDL-C, low-density 
lipoprotein cholesterol; MAX LLT, maximally tolerated lipidloweringtherapy.
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tolerated LLT
4. Percentage of patients with HeFH and CHD 
at baseline before treatment initiation

E fficacy of LLTs in HeFH and estima-
tion of eligibility for apheresis
  Numerous studies have tested the efficacy of 
maximally tolerated LLT in LDLR homozy-
gotes and report only modest response to both 
statins and ezetimibe (Tables 1 and 2).25,26,36–
50 A summary of the various studies from the 
Netherlands, Italy, and 2 global studies that as-
sessed the effects of mono, dual, and triple LLTs 
in patients
with HeFH, which were mentioned previously, 
is provided in Table 2.25,26,44–50 These pa-
tients already had CHD at baseline or during 
registration.
For an estimate of the prevalence of the apher-
esiseligible population, we considered only 
studies that included ≥2 separate classes of hy-
polipidemic agents.
Older studies of moderate-dose simvastatin plus 
cholestyramine or fenofibrate were not used be-
cause of the modest
efficacy of these drugs (≤40%) in reducing 
LDL-C levels.46,47 A crossover study of ator-
vastatin alone or with colestimide was not in-
cluded because of the small number of patients 
(N = 17).44
On the basis of data in Table 2, it can be esti-
mated that maximally tolerated LLT results in 
a ≥50% reduction in LDL-C levels in most pa-
tients with HeFH.17 With the use of statistics 
for a Gaussian distribution with the means and 
SDs described in these trials, it can be conclud-
ed that a maximum of 14.2% of patients with 
HeFH treated with maximally tolerated LLT 
will have LDL-C levels that  remain ≥200 mg/
dL (>5.2 mmol/L). Two studies (from the Neth-
erlands and Italy) with information on CHD 
status and LDL-C levels after maximally tol-
erated LLT with 2 agents provide estimates of 
0.8% of patients with severe HeFH and CHD 
and LDL-C levels >200 mg/dL (>5.2 mmol/L) 
and 2.4% with severe HeFH and CHD, despite 
maximally tolerated LLT.45,48 The proportion 
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50% had CVD.45 In contrast, the lowest rate 
of patients with HeFH with CVD was 17% in 
a Dutch study of 1249 patients.48 On the basis 
of a median prevalence of 30% CVD at base-
line, it can be concluded that the prevalence in 
HeFH 20 Journal of Clinical Lipidology, Vol 8, 
No 1, February 2014 populations ranges from 
17% to 50%.20,45,48,56–65 For our estimates, 
we chose a figure of 30% CVD in patients with 
HeFH at baseline, which represents the median 
value.
In addition, a cross-sectional study from the 
Netherlands showed that among patients treat-
ed with maximally tolerated LLT with LDL-
C goals of approximately 100 mg/dL (≥2.5 
mmol/L), 30% with HeFH had a history of 
CVD.48  

E stimation assumptions and parameters
No estimate exists of the number of patients 
with FH who are eligible for apheresis. To ob-
tain an estimate, we assume a prevalence of 
HeFH of 1:500 and use a Gaussian distribu-
tion after the posttreatment means and standard 
deviations (SDs) of LDL-C levels in patients 
receiving maximally tolerated LLT as docu-
mented in various studies.
Published estimates of the size of the severe 
FH population do not exist because, to date, 
no therapy specifically targets this population. 
The broad FH prevalence data, which are more 
robust and globally converge at approximately 
1:500, can be used as a basis for calculating 
population size.
With the availability of data from clinical trials 
and cross-sectional studies that include patients 
with HeFH who have received maximally tol-
erated LLT, it is feasible to estimate the preva-
lence of severe FH.
The key parameters that drive our methodology 
in estimating the prevalence of severe HeFH 
are as follows:
1. Baseline pretreatment LDL-C level and as-
sociated distribution of patients with FH 
2. Observed posttreatment LDL-C levels
3. Observed distribution (SD) of LDL-C levels 
after maximally

 تخصصی
فصلنامه

89
3                        بهار                1393 شماره          



فصلنامه تخصصی

90
3                        بهار                1393 شماره          



sis Working Group33 recommends considering 
apheresis in patients with Lp(a) levels .60 mg/
dL and progressive CHD when the LDL-C is 
.125 mg/dL despite maximal drug therapy.34 
Taking into consideration these various guide-
lines and individual response to maximally tol-
erated LLT, eligibility for Lp(a) apheresis will 
differ on the basis of population, and no precise 
estimates of the number of patients with isolat-
ed Lp(a) are available.
On the basis of the modest response to both 
statins and ezetimibe,25,26,35–50 almost all 
LDLR homozygotes would be eligible for 
apheresis. Very few ARH homozygotes will be 
eligible for LDL apheresis because their post-
treatment LDL-C levels often are ˂ 200 mg/dL 
(˂5.2 mmol/ L).51 Aggressive treatment with 
statins and other combination therapies in FDB 
homozygotes usually will result in LDL-C lev-
els ˂200 mg/dL (˂5.2 mmol/L).52 No studies 
have yet been done specifically in PCSK9 ho-
mozygous patients.
We estimate that only 189 to 252 LDLR homo-
zygotes treated with maximally tolerated LLT 
will be eligible for apheresis. These numbers 
are based on the estimate of approximately 
315 patients with HoFH (1:1 million of the US 
population of approximately 314.8 million18), 
the assumption that ≥60% to 80% are LDLR 
homozygotes, and the ability of statins in com-
bination with other LLTs to lower LDL-C levels 
to ˂ 200 mg/dL (˂5.2 mmol/L) in FDB homo-
zygotes and ARH homozygotes.
Many patients with HeFH can achieve substan-
tial reductions in LDL-C levels with LLTs, and 
life expectancy in aggressively managed pa-
tients can be increased by 10 to 30 years, espe-
cially if diagnosis is made early.19 Clinical trials 
with statins indicate that LDL-C concentrations 
can be lowered by 23% to 46% in patients with 
HeFH, and combined drug therapy can lower 
LDL-C levels by 26% to 66%.25,26,44–50 
Despite combination therapy, however, a small 
proportion of patients with HeFH will remain 
eligible for apheresis.
Patients with severe FH, a small subset of the 
broader FH population, have LDL-C levels 

that are either $300 mg/dL (≥7.76 mmol/L) re-
gardless of heart disease or ≥200 mg/dL (≥5.2 
mmol/L) with evidence of atherosclerotic dis-
ease (eg, CHD, peripheral vascular disease, 
clinically evident carotid atherosclerotic dis-
ease, stroke, transient ischemic attack10,53) 
and are receiving maximally tolerated LLT, 
such as different combinations of statins, ezeti-
mibe, bile acid sequestrants, and niacin.54 In 
most countries, the extreme risk of CVD makes 
these patients eligible for apheresis.
The purpose of this article is to estimate the 
prevalence of the US population with severe 
HeFH who will still be eligible for LDL apher-
esis despite maximally tolerated LLT and CHD 
status.

E  stimation of CHD in the proposed population
 HeFH is underrecognized and often underdi-
agnosed.55 LLT generally is begun later in life 
when advanced atherosclerosis has already de-
veloped. Retrospective multicenter cohort stud-
ies have assessed the effect of LLT in patients 
with HeFH from various FH registries in the 
Netherlands (4 studies), the United Kingdom, 
the United States (the MEDPED [Make Early 
Diagnosis to Prevent Early Death] register), 
Canada, Italy, Spain, Portugal, Germany, and 
Greece (1 study), and Mexico.20,45,47,56–65 
The average rate of CVD was 28% in these 
studies.
In 1 study with 2400 patients with HeFH from 
27 Dutch lipid clinics, approximately 33% 
presented with CVD.58 Similarly, a review of 
medical records showed that 33.2% of 1940 
patients with HeFH from various Dutch lipid 
clinics had ≥1 cardiovascular event.59 Similar 
percentages for patients with HeFH with CVD 
(38.6%) are available from a cross-sectional co-
hort of 409 patients with FH from the
Simon Broome FH Register (United King-
dom).60,66 Of 951 genetically diagnosed pa-
tients from the Spanish FH Register, approxi-
mately 21% had CVD.56 A smaller study from 
Italy with 65 patients with HeFH showed that 
40% had CVD, and another smaller study from 
Japan with 97 patients with HeFH showed that 
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dangerously high LDL-C levels, regardless 
of maximally tolerated LLT, and are at an ex-
cessively high risk of cardiovascular-related 
death.23 These patients with severe FH can 
benefit from LDL apheresis, a procedure that 
rapidly produces marked reductions in LDL 
and apo B particles.5,17 The use of LDL apher-
esis in severe FH is approved by the US Food 
and Drug Administration (FDA).28 FDA crite-
ria recommend LDL apheresis in patients who 
have failed prior treatment with dietary therapy 
and maximally tolerated LLT (defined as a trial 
of drugs from ≥ 2 separate classes of hypolip-
idemic agents) for ≥ 6 months and who have 
HoFH with LDL-C levels .500 mg/dL (.12.95 
mmol/L), HeFH with LDL-C levels ≥ 300 mg/
dL (≥7.76 mmol/L), or HeFH with LDL-C 
levels ≥ 200 mg/dL (≥5.2 mmol/L) plus docu-
mented CHD.29,30 A prevalence estimate of 
the severe FH pool eligible for apheresis is not 
available.

Apheresis-eligible population
 Current guidelines emphasize the need to ag-
gressively lower LDL-C levels in patients with 
FH. Among heterozygous patients, the pres-
ence of CHD is an important parameter that 
drives the eligibility for apheresis. In 2011, 
the National Lipid Association recommended 
that 4 additional patient segments be consid-
ered candidates for LDL apheresis, including 
functional patients with (1) HoFH and LDL-C 
levels ≥ 300 mg/dL (≥7.76 mmol/L; or non– 
HDL-C ≥  330 mg/dL [≥8.55 mmol/L]); (2) 
HeFH and LDL-C levels ≥ 300 mg/dL (≥7.76 
mmol/L; or non-HDL-C ≥ 330 mg/dL [≥8.55 
mmol/L]) and 0 to 1 risk factors; (3) HeFH and 
LDL-C levels ≥ 200 mg/dL (≥5.2 mmol/L; or 
non–HDL-C ≥  230 mg/dL [≥5.96 mmol/L]) 
and high-risk characteristics (eg, ≥ 2 risk factors 
or high lipoprotein(a) levels ≥ 50 mg/dL [≥1.30 
mmol/L] with the use of an isoform insensi-
tive assay); and (4) HeFH with LDL-C levels 
≥ 160 mg/dL (4.14 mmol/L; or non-HDL-C ≥ 
190 mg/dL [≥4.92 mmol/L]) and very-high-risk 
characteristics (established CHD, other cardio-

vascular disease [CVD], or diabetes).
17 National Lipid Association guidelines also 
state that comprehensive risk assessment for 
CHD including the  measurement of lipoprotein 
(a) [Lp(a)] levels and management of CHD are 
critical because the presence of multiple Vish-
wanath and Hemphill Eligibility for apheresis 
in familial hypercholesterolemia 19 CHD risk 
factors is associated with dramatic accelera-
tion in the development of atherosclerosis.17 
The recent joint guidelines from the European 
Atheroscler Estimation of CHD in the proposed 
population osis Society and the European Soci-
ety of Cardiology on the management of dyslip-
idemias are complementary to the guidelines on 
CVD prevention in clinical practice and address 
not only clinicians interested in prevention, 
such as family physicians and cardiologists, but 
also specialists at lipid clinics or metabolic units 
who deal with dyslipidemias that are more dif-
ficult to classify and treat. The European Ath-
erosclerosis Society/European Society of Car-
diology guidelines state that rare patients with 
severe hyperlipidemias, especially HoFH and 
severe HeFH, require specialist evaluation and 
consideration of the need for LDL apheresis. 
This weekly or every-other-week technique re-
moves LDL and Lp(a) from plasma during ex-
tracorporeal circulation.31
Elevated levels of Lp(a) are substantial and inde-
pendent risk factors for coronary disease. Treat-
ment with statins does not adequately address 
the increased risks associated with high levels 
of Lp(a), and treatment options to reduce these 
levels are limited. Some centers in Germany 
recommend that apheresis be considered in pa-
tients with Lp(a) levels.60 mg/dL and progres-
sive CHD, despite the optimal control of other 
risk factors. In 2010, 34% of 71 patients in the 
Berlin area underwent lipid apheresis because 
of an isolated Lp(a) elevation, 41% because of 
HoFH, and 25% because of therapy-refractory, 
severe hypercholesterolemia (LDL-cholesterol 
level .200 mg/dL).32 Surprisingly, more than 
one-third of these apheresis treatments are per-
formed in patients with isolated Lp(a) eleva-
tion.32 The British HEART-UK LDL Aphere
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Familial hypercholesterolemia (FH) is an au-
tosomal codominant inherited disorder with a 
gene–dosage effect.1 The clinical phenotype of 
FH is characterized by increased levels of se-
rum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-
C) and apolipoprotein B (apo B). Consequently, 
FH confers an Journal of Clinical Lipidology 
(2014) 8, 18–28 increased risk of premature 
coronary heart disease (CHD), with significant 
rates of morbidity and mortality.2–4 FH can oc-
cur in either the heterozygous or homozygous 
state, with 1 or 2 mutant alleles, respectively.5 
Heterozygous carriers of a defective gene are 
clinically affected and have serum cholesterol 
levels of approximately2- to 3-fold higher than 
normal; the extremely rare homozygous per-
sons are much more seriously affected, with 
cholesterol levels at 3- to 6-fold higher than 
normal.6 Persons affected by FH are typically 
either heterozygotes or homozygotes for the 
LDL receptor (LDLR) gene.5 Phenotypic FH 
can also occur because of mutational defects in 
either the APOB gene (familial defective apoli-
poprotein B-100 [FDB]) or the proprotein con-
vertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) gene 
(FH type III).1,7 Heterozygotes and homozy-
gotes for the APOB and PCSK9 genes have 
been described.8,9 The clinical homozygous 
FH (HoFH) phenotype may be due to a true ge-
netic homozygote that has the same mutation 
on both alleles or may be due to a genetically 
compound heterozygote in which a different 
mutation is found at each allele.10,11 Col-
lectively, these monogenic inherited familial 
disorders result in phenotypic FH and are also 
referred to as autosomal dominant hypercholes-
terolemia (ADH).4,12 Mutations in the LDL 
receptor adaptor protein 1 cause autosomal re-
cessive hypercholesterolemia (ARH), which is 
extremely rare.7 Patients with ARH are similar 
to those with HoFH but with greater phenotyp-
ic variability.13,14 The estimated phenotypic 
prevalence of clinical heterozygous FH (HeFH; 
or heterozygous ADH), which is diagnosed on 
the basis of clinical symptoms and plasma cho-
lesterol values, is approximately 1:500 persons 
in most Western countries. FH, or ADH, is one 

of the most frequent monogenic hereditary dis-
orders in the general population.4,5,10,12,15 
No formal studies or categorical epidemiologic 
data to estimate the prevalence of HoFH are 
available. On the basis of the HeFH prevalence 
of 1:500 and a simplified Hardy– Weinberg 
equilibrium, the probability of finding the ho-
mozygous form of FH is interpreted as 1:1 mil-
lion in the general population [1/500 (mother) 
! 1/500 (father) ! 1/ 4(child)].16 In current lit-
erature, the prevalence of HoFH in the United 
States, the European Union, and globally is ap-
proximately 1:1 million.1,6,17 With the use of 
this oftencited prevalence and assuming a US 
population of approximately 314.8 million, 
there are an estimated 315 cases of HoFH and 
650,000 cases of HeFH in the United States.18 
Comprehensive molecular genetic analyses 
from various countries have found that 20% to 
48% of patients with the clinical FH phenotype 
do not harbor a known causative mutation in 
the LDLR, APOB, or PCSK9 gene, and addi-
tional loci may contribute to a familial ADH-
like phenotype.
4,17,19–22 On the basis of the relative frequen-
cies of the various genetic defects that cause 
HeFH, one can assume that the relative fre-
quencies of homozygotes for these genes are 
also the same.

fficacy of statins and use of LDL apheresis 
Potent statins and maximally tolerated lipid-
lowering therapy (LLT) used to treat patients 
with homozygous FH have greatly reduced 
the related risks of premature CHD and death, 
affording survival into the third and fourth de-
cades of life.23 Because these risks in FH are 
largely driven by very high LDL-C and apo B 
levels from birth,3 treatment strategies focus on 
early detection, reduction of these levels, and 
management of other risk factors.17 Statins 
alone and in combination with other LLTs can 
lower LDLC levels by an average of 25% in 
HoFH and 45% to 60% in HeFH.12,24–27 
However, almost all patients with HoFH and a 
small proportion with HeFH continue to have 
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Familial hypercholesterolemia and estimation of US
patients eligible for low-density lipoprotein apheresis
after maximally tolerated lipid-lowering therapy

Article
Review

Raghu  Vishwanath, MSc, MS, MBA, Linda C. Hemphill, MD

G e n z y m e  R a r e  D i s e a s e s  M e d i c a l  A f f a i r s ,  C a m b r i d g e ,  M A ,  U S A  ( M r  V i s h w a n a t h ) ;  a n d  C a r d i o l o g y  D e p a r t m e n t ,
M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  Y a w k e y  C e n t e r ,  S u i t e  5 8 0 0 ,  5 5  F r u i t  S t r e e t ,  B o s t o n ,  M A  0 2 1 1 4 ,  U S A  ( D r  H e m p h i l l )

bstract: Familial hypercholesterolemia (FH), an autosomal-dominant inherited disorder, 
can occur in either the heterozygous (HeFH) or homozygous (HoFH) state, and is character-

ized by high levels of serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Although potent statins 
and maximally tolerated lipid-lowering therapy (LLT) have greatly reduced the risk of premature 
coronary heart disease (CHD) and death, all patients with HoFH and many with severe HeFH 
remain far from treatment goals and are thus at risk of cardiovascular disease. LDL apheresis is the 
treatment of choice for these patients but remains underutilized. No formal studies or epidemio-
logic data have estimated the prevalence of HoFH. An HeFH prevalence of 1:500 and a simplified 
Hardy–Weinberg equilibrium model was used to determine the probability of finding HoFH as 1:1 
million in the general population.
A US population of approximately 314.8 million was used to determine the number of cases of  
HoFH and HeFH. The following key parameters were used to estimate the prevalence of severe  
HeFH: baseline pretreatment LDL-C level and distribution of patients with FH, posttreatment  
LDL-C level and distribution after maximally tolerated LLT, and baseline percentage of patients  
with HeFH who have CHD. We assumed an HeFH prevalence of 1:500 and used statistics for a 
Gaussian distribution after the posttreatment means and standard deviations of LDL-C levels in 
patientswith HeFH receiving maximally tolerated LLT, as has been documented by data from 
clinical trials and cross-sectional studies. These estimates do not include the statin-intolerant popu-
lation. The objective of this analysis was to determine the prevalence of the US population with 
severe HeFH with or without CHD who still will be eligible for LDL apheresis despite maximally 
tolerated LLT. We estimated that there are 315 US patients with HoFH and 650,000 with HeFH. 
The estimated prevalence of the severeHeFH population eligible for apheresis is approximately 
1:20,000 (range, 1:11,700–1:62,500). This estimate suggests that, based on the efficacy of maxi-
mally tolerated LLT and CHD status, approximately 15,000 (approximately 2.4%) of the 625,000 
patients with HeFH who are maximally treated will still be eligible for LDL apheresis.

       2014 National Lipid Association. All rights reserved.
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آگهی در نشریه درمان یاب
کلیه آگهی ها رصفا در قطع متام صفحه منترش می شوند.

آخرین فرصت برای سفارش آگهی نیمه هر فصل است.

مسئولیت کلیه شعارها،متون و عکس های استفاده شده در آگهی با سفارش دهنده است.

تعرفه آگهی های سال 1393
10/000/000 ریالصفحات داخلی    

10/000/000 ریالرپرتاژ آگهی

20/000/000 ریالداخل جلد آغازین

20/000/000 ریالداخل جلد پایانی     

40/000/000 ریالجلد پایانی  

جهت اطالعات بیشرت در خصوص چگونگی درج آگهی می توانید با شامره تلفن 88638814 متاس حاصل فرمایید.

اشرتاک نرشیه درمان یاب
چنانچه خواستار اشرتاک یکساله نرشیه درمان یاب هستید پس از تکمیل فرم، آنرا به شامره  88355903 فکس فرمایید.

جهت اطالعات بیشرت می توانید با شامره تلفن 88638814 متاس حاصل فرمایید.

هزینه اشرتاک یکساله:200/000 ریال

اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و انجمنهای علمی پزشکی از 100 درصد تخفیف 

و دانشجویان پزشکی از 50 درصد تخفیف برخوردار می باشند.
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