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چندکالمی از مدیر مسئول

به نام ایزد منان

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت خواننداگن محترم؛ 

ــر مســئول نشــریه  ــوم آزمایشــاهی و مدی ــاری عضــو شــورای انجمــن عل ــه بختی ــده فاطم بن

ــار بــه ایجــاد 
ی اولیــن ب

آزوفیــل بــه همــراه ســایر دوســتانم خــدارا شــاکریم کــه توانســتیم بــرا

ی در دانشــاه علوم پزشــکی تربــت حیدریه 
تشــل انجمــن علمــی دانشــجویی علــوم آزمایشــاه

ی ارتقــاء ســطح 
بپردازیــم. امیــد اســت کــه بتوانیــم بــرای هــر چــه بهتــر بــودن در راســتا

شــته و بــا همــاری و هــم فکــری 
علمــی فرهنگــی دانشــجویان ایــن دانشــاه قدمــی بردا

ــس  ــن ح ت و تمری
ــ ی و تقوی

ــاه ــک دانش ــه کوچ ــود در جامع ــش خ ــای نق ــه ایف ــر ب یکدیگ

ــوم  ــن عل ــای انجم ــره ه ــی از ثم ــل یک ی آزوفی
ــریه  ــم. نش ی بپردازی

ــر ــئولیت پذی مس

ــریه بــه مدیرمســئولی اینجانــب و ســردبیری 
آزمایشــاهی بــوده کــه تقاضــای امتیــاز انتشــار نش

در کمیتــه 
ی در قالــب دومــاه نامــه/ ویــژه نامــه در مهــر مــاه ســال ۱۳۹۹ 

خانــم ســمانه ســرداراباد

ــاز  ــوم پزشــکی تربــت حیدریــه مطــرح و بــا صــدور امتی ناظــر بــر نشــریات دانشــاهی دانشــاه عل

ف از ایــن نشــریه ایجــاد جــوی صمیمــی جهــت بــه اکرگیــری 
آن موافقــت گردیــد. هــد

ش ارتبــاط و صمیمیت بیــن دانشــجویان در حــال تحصیل، 
ی نــو، افزایــ

خالقیــت و ایــده هــا

دیگــر بــه 
معرفــی دانشــاه و اســاتید بــه دانشــجویان تــازه وارد، یادگیــری اکر گروهــی در کنــار یک

ن بــه 
ی دانشــجویا

جهــت پیشــرفت در عرصــه دانشــجویی و بیــان اعتراضــات و در خواســت هــا

ی و یــا طنزگونــه و همچنیــن اســتفاده از مطالــب علمــی و فرهنگــی آن اســت.
ی انتقــاد

زبانــ

ــوم آزمایشــاهی  ــد دانشــجویان عل ن توانمن
ــده ایــن نشــریه در دســتا ــه در آین ــد اســت ک امی

ی و ترویــج زمینــه هــای علمــی فرهنگــی 
بــه حیــات خــود ادامــه داده و شــاهد ذوق و هنــر ادبــ

ایــن نشــریه باشــیم.

          ۱۳
           آذرماه_۹۹

             
             

             
             

             
             

             
      

فاطمه بختیاری



در وصف علوم آزمایشگاهی

رشــته علــوم آزمایشــگاهی شــاخه ای ازعلــم پزشــکی اســت 
ــدن  ــه هــای ب ــا آنالیزخــون و ســایر نمون کــه در ارتبــاط ب
انســان بــه منظــور تشــخیص، پیشــگیری و درمــان بیمــاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــا اس ــان ه ــامتی انس ــظ س ــا و حف ه
پیشــرفت علــم پزشــکی، گســترش روشــهای تشــخیصی و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی امــروزه کارشناســان ایــن رشــته بــا 
بــه کارگیــری دانــش و بــا کمــک دســتگاههای اتوماتیــک 
ــه هــای مختلــف  ــه آنالیــز نمون بســیار دقیــق و حســاس ب
ــی  ــرفت دائم ــر و پیش ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد. ب ــی پردازن م
ــه  ــد ب ــته بای ــن رش ــان ای ــارغ التحصی ــکی، ف ــم پزش عل
نحــوی آمــوزش ببیننــد کــه دانــش و مهــارت کافــی بــرای 
ــد را  ــوژی جدی ــا تکنول ــان ب ــوزه هایش ــود و آم ــق خ تطبی
داشــته باشــند و بــا مطالعــه دائــم و تحقیقــات بــه روز علــم 
ــی  ــه مباحث ــه ب ــد. در ادام ــا دهن ــان را ارتق ــی ش و آگاه
همچــون وظایــف دانشــجویان رشــته علــوم آزمایشــگاهی، 
آینــده تحصیلــی، طــول دوره ایــن رشــته ، تعــداد واحدهای 
ــته در  ــن رش ــغلي  ای ــای ش ــت  ه ــته، موقعی ــی رش درس
ایــران، وضعیــت اســتخدامی رشــته کارشناســی علــوم 

ــم پرداخــت.  ــا خواهی ــد آنه ــزان درآم آزمایشــگاهی  و می
وظایف دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی:

آزمایشــات  بایســتی  آزمایشــگاهی  علــوم  کارشناســان 
مختلفــی از جملــه مطالعــات میکروســکوپی، روشــهای 
تشــخیص مولکولــی، روشــهای مختلــف تجزیــه شــیمیایی 
انجــام  باکتریولوژیکــی  شناســایی  و  ایمونولوژیکــی  و 
ــف  ــزات و روشــهای مختل ــن منظــور از تجهی ــد و بدی دهن
ــام  ــر انج ــاوه ب ــراد ع ــن اف ــد. ای ــره ببرن ــگاهی به آزمایش
ــا تکــرار  ــج ب ــار نتای آزمایشــات بایســتی از درســتی و اعتب
آزمایــش و بکارگیــری روشــهای کنتــرل کیفــی اطمینــان 

ــد. ــل نمای حاص
آینده تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی:

ــگاهی  ــوم آزمایش ــی عل ــان دوره کارشناس ــارغ التحصی ف
مــی تواننــد در هریــک از شــاخه هــای علــوم پایــه مرتبــط 
ــوژی،  ــوژی، ایمونول ــیمی، هماتول ــل : بیوش ــته مث ــا رش ب
ــگل  ــوژی، ژنتیــک، ان ــوژی، فیزیول ــوژی، میکروبیول باکتریول
شناســی، ویــروس شناســی، قــارچ شناســی، ســم شناســی، 
ــپس  ــد و س ــی ارش ــع کارشناس ــوژی و… در مقط بیوتکنول

ــد. ــل دهن ــه تحصی ــرای تخصصــی )PHD( ادام دکت

طول دوره رشته علوم آزمایشگاهی:
نظــام آموزشــی آن مطابــق آییــن نامــه آموزشــی کاردانــی، 
کارشناســی پیوســته و نــا پیوســته مصــوب شــورای عالــی 
برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی بــوده و متوســط طــول دوره 

کارشناســی پیوســته علــوم آزمایشــگاهی 4 ســال اســت.
تعداد واحدهای درسی رشته علوم آزمایشگاه: 

دروس عمومی: 22 واحد
دروس پایه: 31 واحد

دروس اختصاصی: 61 واحد
کارآموزی در عرصه: 16 واحد

جمع واحد: 130 واحد
وضعیــت اســتخدامی رشــته کارشناســی علــوم 

آزمایشــگاهی: 
ــور  ــه ط ــی ب ــخیص طب ــگاه تش ــناس آزمایش ــغل کارش ش
ــت  ــط اس ــگاهی مرتب ــوم آزمایش ــته عل ــه رش ــتقیم ب مس
ــغل  ــن ش ــت در ای ــورت فعالی ــگان در ص ــش آموخت و دان
بیشــترین ارتبــاط را بیــن رشــته تحصیلــی و شــغل خــود 

ــرد. ــد ک ــرار خواهن برق
بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی در ایران: 

ایـن رشـته از نظـر کاربـرد و بـازارکار، یکـی از رشـته های 
خـوب گروه پزشـکی اسـت. چرا کـه  امروزه  جامعـه  ما برای 
امـر بهداشـت  و سـامت اهمیـت زیـادی قائل می شـود که 
بـی شـک بـدون بهـره منـدی از آزمایشـگاه هاي  تشـخیص  
طبي  ؛ امر حفظ  سـامت  افراد جامعه  و جلوگیری  از شـیوع  
بیماري هـاي  عفونـی  و آلرژي هـا یـا مبـارزه  بـا بیماري هـاي  
ژنتیکـي و ویروسـی و باکتریایـی  امکان پذیر نیسـت . با توجه 
بـه ایـن قضیـه اغلـب فارغ التحصیان این رشـته بـه راحتی 
وارد بـازارکار مـی شـوند و مـی تواننـد به عنوان کارشـناس 

مهدیه قرایی
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در آزمایشـات بالینی، تحقیقاتی و خدمات وابسـته  در مراکز 
زیـر مشـغول به فعالیت شـوند.

 آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دولتی و خصوصی
 آزمایشگاه های مراکز بهداشتی

 آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی
 انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی

 کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی
 شرکتهای پخش فراورده های بیولوژیک و آزمایشگاهی

 آزمایشگاه های پزشکی قانونی
 آزمایشگاه های سازمان انتقال خون

درآمد رشته علوم آزمایشگاهی:
ــران  ــگاهی در ای ــوم آزمایش ــان عل ــد کارشناس ــزان درآم می
ــا 6  ــه محــل کار معمــوالً بیــن 2ت در حــال حاضــر بســته ب

ــاه اســت. ــان در م ــون توم میلی
امکان تاسیس آزمایشگاه: 

ــی  ــکی گفتن ــخیص پزش ــگاه تش ــیس آزمایش ــاره تأس درب
اســت کــه درحــال حاضــر بــر اســاس مجــوز وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، کســانی حــق 
تأســیس آزمایشــگاه تشــخیص پزشــکی دارنــد کــه در یکــی 
از رشــته های پاتولــوژی یــا علــوم آزمایشــگاهی دارای درجــه 

ــند. ــه ای باش ــرای حرف دکت
سخنی با دانشجویان و عالقه مندان  به این رشته:

رشــته علــوم آزمایشــگاهی رشــته ای بســیار خاص، حســاس 
و بســیار جــذاب و حائــز اهمیــت اســت امــا نــه بــرای همــه 
افــراد! عــاوه بــر اســتعداد، فــرد بایــد دارای روحیــات خــاص 
و از همــه مهمتــر دقــت و ســرعت العمــل و صبــر و حوصلــه 
زیــادی باشــد تــا توانســته بــه انجــام صحیــح وظیفــه خــود 

یعنــی کمــک بــه تشــخیص و پایــش بیمــاری،  بپــردازد.
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معارفۀمجــازی بــا اســاتید اختصاصی 
ــگاهی ــوم آزمایش گروه عل

_______________________
دکتر امید عزیزی

مدیـــر گـــروه علـــوم آزمایشـــگاهی 
ــت  ــکی تربـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ

ــه حیدریـ
ــکی- ــی پزش ــی باکتــری شناس  دکتــرای تخصص

ــان؛ 13۹0-13۹۵ ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــکی-  ــی پزش ــروب شناس ــد میک ــی ارش  کارشناس

انســتیتو پاســتور ایــران؛ 13۸۷-13۸۹
رازی؛  آزمایشگاهی-دانشــگاه  علــوم  کارشناســی   

فــارغ التحصیــل 13۸6
_______________________

دکتر محمد علی محقق
پیراپزشــکی  دانشــکده  معــاون 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت 

حیدریــه
 دکتــرای تخصصــی انــگل شناســی پزشکی-دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان؛ 13۹1-13۹6
 کارشناســی ارشــد انــگل شناســی پزشکی-دانشــگاه 

علــوم پزشــکی مشــهد؛ 13۸۹-13۹1
ــران؛  ــگاه ته ــوم آزمایشگاهی-دانش ــی عل  کارشناس

13۸1-13۸۵

فاطمه بختیاری

_______________________
دکتر محمد علی فهمیده کار

جامــع  هــای  آزمایشــگاه  رئیــس 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش تحقیقات

تربــت حیدریــه 
بالینی-دانشــگاه  بیوشــیمی  دکتــرای تخصصــی   

علــوم پزشــکی شــیراز؛ 13۹0-13۹4
 کارشناســی ارشــد بیوشــیمی پزشکی-دانشــگاه 

علــوم پزشــکی گیــان؛ 13۸0-13۸2
 کارشناســی علــوم آزمایشگاهی-دانشــگاه علــوم 

13۷3-13۷۷ گلســتان؛  پزشــکی 
______________________

دکتر محسن قریانی
دانشــگاه  آموزشــی  مدیریــت 
علــوم  پزشــکی   تربــت حیدریــه

 دکتــرای تخصصــی ایمنــی شناســی پزشــکی-
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد؛ 13۹2-13۹۷

 کارشناســی ارشــد ایمنــی ایمنی شناســی پزشــکی-
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد؛ 13۹0-13۹2

ــوم  ــگاه عل ــگاهی- دانش ــوم آزمایش ــی عل  کارشناس
ــهد؛ 13۸۵-13۸۹ ــکی مش پزش
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در کلنی ما چه می گذرد!

هم رشته ای عزیز، ورودی ۹۹ هر جا هستی، سام!
ــای  ــای کاس ــازی ج ــوزش مج ــه آم ــت ک ــی هس دو ترم
حضــوری رو گرفتــه و حــاال کرونــا ویروســه کــه بــه جــای 

ــا نشســته! ــای کاس ــی ه دانشــجوها روی صندل
اما کدوم دانشگاه؟

ــگاه  ــگاهی دانش ــوم آزمایش ــته عل ــی ۹۹ رش ــم قبول میدون
ــن  ــتی و ورودی بهم ــه هس ــت حیدری ــکی ترب ــوم پزش عل

مــاه؛
ــم  ــام ه ــت ن ــرای ثب ــم ب ــی نمیدون ــه حت ــگاهی ک دانش

ــه! ــا ن ــش ی دیدی
ایــن روزا اواخــر آذر هســت؛ روزایــی کــه اگــه همــه چــی 
در همــون صحــت و ســامت قبــل بــود، االن بجــای 
صــدای ســکوت، صــدای دانشــجو هــا و سرویســا و اســاتید 
ــوی فضــای محوطــه و  ــه لحظــه" ت و " اســتاد ببخشــید ی

ــد! ــی پیچی ــاختمونا م س
اصــا یــک روز معمولــی در دانشــگاه تــوی دانشــگاه نقلــی 
ــک  ــاوه ی ــه ع ــا 12 ب ــه ب ــت حیدری ــکی ترب ــوم پزش عل
ــوزش و  ــای آم ــاختمون ه ــگاه، س ــن آزمایش کاس، چندی

ــود؟ ــه خــاص چــه جــوری ب ــه کتابخون ــی و ی فرهنگ
ــن روز  ــاال اولی ــون احتم ــد؟ چ ــاص ش ــه خ ــرا کتابخون چ
کــه اون پــل هوایــی رابــط بیــن محوطــه دانشــگاه و بالکــن 

ــی میفهمــی! ــه رو ببین کتابخون

ــی  ــرم باالی ــار ت ــوت رفت ــج و مبه ــن روزا گی ــال اولی احتم
هــا بــودی، از ســاعت ســرویس هــا اطــاع نداشــتی، بــرای 
اســتفاده از سیســتم هــای ســایت دنبــال رمــزت تــو 
ــه  ــو چ ــه غذات ــن ک ــی گشــتی، ای ــی م ســاختمون فرهنگ
جــوری بایــد رزرو میکــردی و بــرات ســوال پیــش میومــد 
کــه نمــاز خونــه واقعــا جــای چــرت بعــد ناهــاره یــا نمــاز 

ــدن؟ خون
ــا  ــور کاس ــد کاس 13 از ام ــن کلی ــد گرفت ــه بع ــا اینک ی
بایــد فکــر میکــردی ایــن کاس 13 ای کــه میگــن دقیقــا 

ــرار گرفتــه؟ ــو کــدوم نقطــه جغرافیایــی دانشــگاه ق ت
اما بگرد جوینده یابندس! ��

راســتی راســتی تــا یــادم نشــده از مــن نصحیــت بــه ســر 
ــزی کــه روشــون نوشــته اعتمــاد نکــن  ــا و اون چی در اتاق
گاهــی اون چیــزی کــه باالســر در نوشــته بــا اون آدم هایــی 

کــه تــوش هســتند فــرق داره!
مثــا دوســتان در جریانــن کــه تــو ســاختمون شــماره یــک 
نوشــته ایــن ســرویس بهداشــتی مخصــوص کارکنــان اســت 

ــب... ولی خ
ــاق دانشــجویان  ــه نوشــته ات ــاال درســته ک ــا اون ب ــا مث ی
تحصیــات تکمیلــی ولــی اعضــای داخــل اتــاق از مهمــات 
ــی در  ــت علم ــاتید هیئ ــدادی از اس ــتن و تع ــگاه هس دانش
ــه  ــک تل ــن ی ــم ای ــا میگ ــور دارن �� آره واقع ــا حض اونج

ــه! انتحاری
دیگـه از کجـا بگـم؟ از کـدوم گوشـه و کنـج کـه تلـخ و 
شـیرین، سخت و آسـون خاطرسـت! و خاطره و خاطره! این 
روزا خاطـرات مـا و حتـی شـما ختـم شـده بـه یک سـایت 
نویـد و در نهایـت هم با سـما آشـنا خواهید شـد. بـا آرزوی 

موفقیـت بـرای تـو، دوسـت من!

سمانه سردارآبادی
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وضعیت سفید

از بزرگ ترین اکتشافات بشر، کشف واکسن  بی شک یکی 
هایی  بیماری  است.  آبله  مانند  عفونی  هایی  بیماری  علیه 
میکروسکوپی  دنیای  و  ها  انسان  مابین  جنگ  واقع  در  که 
است؛ بیماری هایی که سال ها بای جان نسل بشر بودند 
و میلیون ها نفر را به کام مرگ کشاندند. دانشمندانی چون 
جنر، کخ و پاستور پیشگامان صنعت واکسن سازی و رهبران 
انسان ها در این جنگ نابرابر هستند. ادوارد جنر را می توان 
میلیاردها  جان  نجات  در  جهان  پزشکان  مؤثرترین  از  یکی 
انسان دانست. او یک پزشک انگلیسی بود که کاربرد واقعی 
واکسیناسیون را کشف کرد. او را پدر ایمنی شناسی می دانند. 
شاید اگر اقدامات جنر نبود، امروز بسیاری از ما برابر ویروس 
به  ما  امروز  امید  جنر  ادوارد  نداشتیم.  امیدی  هیچ  کرونا 
ساخت واکسن برای ویروس های جدید را پایه گذاری کرد. 
ادوارد جنر اولین پزشکی بود که مردم را در برابر آبله سیاه 
واکسینه کرد. او مسئول تولید اولین واکسن در جهان بود. 
لویی پاستور، زیست شناس، شیمیدان و دانشمند فرانسوی، 
شهرت وی به دلیل ارائه تئوری جرم و رد نظریه ارسطو بود. 
واکسیناسیون  و  پاستوریزاسیون  با  بیشتر  که  پاستور  لویی 
نیز  پزشکی  جمله  از  دیگری  حوزه ها  در  می شود،  شناخته 
و  میکروبی  بیماری های  از  بسیاری  علت  و  است  درخشیده 
راه تولید واکسن آنها را کشف کرده است. واکسن هاری یکی 
تحقیقات  خال  در  پاستور  اکتشافات  انقابی ترین  از  دیگر 
ایمنی شناسی بدن بوده است. اکنون که در دوران کرونا به 
درگیر  ویروسی  بیماری  این  با  تمامی جهان  و  می بریم  سر 
هستند بیش از پیش به دانش و علم دانشمندان نیازمندیم 
بسیاری از کشورها و مؤسسات دست به کار شدند تا بار دیگر 

به کمک علم جان بشریت را نجات دهند. 
اولین  واکسن  این   :NIH همکاری  با  مودرنا  واکسن 
فاز  در  اکنون  و  انسانی شد  اولیه  فاز  وارد  که  بود  واکسنی 
سوم است. احتماال تا اواخر 2020 می توانند مجوز )EUA( از 
FDA دریافت کنند. این واکسن توسط آمریکا کانادا ژاپن و 

قطر پیش خرید شده است. 
واکسن فایرز و بایون تک: اولین واکسنی بود که نتایج 
فاز سوم خود را منتشر کرد بیش از ۹0% موثر بوده است . 
این واکسن بر پایه ی mRNA است و برای حمل و نقل نیاز 
اتحادیه  و  ژاپن  آمریکا  به دمای۸0- درجه دارد. کشورهای 

اروپا این واکسن را پیش خرید کرده اند.

واکسـن اکسفورد_اسـترازنیکا: محصـول مشـترک 
انگلسـتان و سـوئد است فاز دو و سـه بالینی آن در انگلستان 
برزیـل هنـد آمریـکا و آفریقـای جنوبی در حال انجام اسـت 
و در اینسـتیتو سـرم هنـد در حـال تولیـد اسـت. تـا اواخـر 

دسـامبر نتایـج فاز سـه آن مشـخص خواهد شـد.
واکسن روسیه: این واکسن قبل شروع فاز سوم مجوز 
استفاده ضروری از FDA را گرفت و در روسیه باروس ونزوئا 
و امارات فاز سوم تحقیقاتی خود را انجام داد. در تاریخ نه 
نوامبر اعام شد این واکسن در نود درصد گیرندگان بدون 
عارضه و ایمن بوده است. برزیل آرژانتین مکزیک و هند از 

این واکسن استفاده خواهند کرد.
واکسـن جانسـون انـد جانسـون: برخاف واکسـن 
هـای دیگـر ایـن واکسـن تنهـا بـه یـک دوز تزریـق نیازمند 
اسـت. در حـال حاضر فاز سـوم آن درحال بررسـی اسـت تا 
پایـان 2020 نتیجـه فاز سـوم مشـخص خواهد شـد. آمریکا 

و اتحادیـه اروپـا ایـن واکسـن را پیش خریـد کردند.
واکسـن Sinovas: فاز سـوم خود را در برزیل اندونزی 
و ترکیـه و فـاز دوم خـود را بـرای اطفـال می گذرانـد. ایـن 
واکسـن در چیـن مجوز EUA گرفته اسـت و بـه افراد دارای 

شـغل های پرخطر تزریق شـده اسـت. 
واکسن سـینوفارم چین: فاز سـوم خود را در مراکش 
پـرو امـارات طی می کند و در امارات جهت اسـتفاده ضروری 
مجـوز گرفتـه اسـت. این واکسـن در فاز سـوم خـود در صد 
هـزار نفـر هیـچ مـورد ابتایـی نداشـت کـه یـک موفقیـت 

است. گیر  چشـم 
فـاز  در  حاضـر  حـال  در   :Can Sino BIO واکسـن 
سـوم بالینـی در عربسـتان روسـیه و پاکسـتان اسـت. مجوز 
اسـتفاده ضـروری بـرای ارتش چیـن را دریافت کرده اسـت.

واکسـن ایرانی: دسـت کم دو شـرکت ایرانـی در حوزه 
تولیـد واکسـن کرونـا مشـابه واکسـن مودرنـا و فایـرز کار 
می کنند. واکسـن ایرانی Inactivated شـرکت شـفا فارمد 
بـه عنـوان اولیـن واکسـن ایرانی کوویـد_1۹ بـا دریافت کد 

اخـاق عمـا وارد فـاز مطالعه بالینی شـد.

مهدیه پورعباس عادله مظلوم بنهنگی
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 پادکست واکسن ها 
جهت شنیدن این پادکست، کد درج شده را 

اسکن و یا روی آن کلیک کنید. 
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تست های کرونالوژی!

نشریه  جز  به  کجا  هیچ  در  که  اصطالحی  و  واژه 
آزوفیل نخواهید یافت!

پسوند التین logy به معنای شناخت و تفسیر و کلمه التین 
کلمه  از  اما  زدن؛  محک  و  آزمایش  آزمودن،  یعنی   test
برایتان  کلی  کلمه  دو  همین  با  اینجا  بگذریم،  که  شناسی 
حرف دارم؛ آخ که چه قدر نفس این کلمه و عمل به آن مهم 
است!  ما اینجا در ایران هر روز شاهد رقابت میان گسترش 
که  هایی  تست  هستیم.  بومیان  های  تست  تعداد  و  کرونا 
امیدش از انستیتو پاستور جوانه زده و در حال رشد است و 
همچنان امیدواریم که به زودی واکسن نیز ثمره آن باشد. 
نامایمات بیماری و همه چیز در طول زمان، در رفت و آمد 
بودند اما سوال این جاست که چه تاثیری بر علم و معرفت ما 
داشت؟ کرونا آمد تا تست های ما را محک بزند و کرونالوژی 
وجودی  و جوهر  که خودتان  کند  تاکید می  بطن خود  در 
اشاره  انگشت  روزگار   های  محک  بشناسید،  بیشتر  را  خود 
خود را به سمت ما گرفته تا قبل از تست آنها خود را محک 

بزنیم.
 PCR تست تشخیص عفونی

Karry.B.Mullis هر گز نمی گنجید که  شاید در مخیله 
کشف او در زمینه کار بر روی PCR یک روز به تعداد تمامی 
می  امروزه  که  همانطور  باشد؛  مهم  زمین  کره  های  انسان 
برای  گلو  یا  دهان  بینی،  سواب  از  حاصل  نمونه های  بینیم 
تشخیص  منظور  به   RT-PCR مانند  مولکولی  تست  انجام 
ماده ژنتیکی ویروس و یا تست آنتی ژن به منظور تشخیص 
پروتئین های مخصوص موجود در سطح ویروس به آزمایشگاه 
فرستاده می شوند. این نمونه تحت آزمایش واکنش زنجیره 
ژن  دو  شناسایی  و  گرفت  خواهد  قرار   )PCR( پلیمراز  ای 
را  تواند تشخیص ویروس کرونا  SARS-CoV-2 می  خاص 
تأیید کند. اگر تنها یکی از این ژنها را شناسایی کند ، نتیجه 
ای غیرقطعی خواهد داشت. آزمایش های مولکولی تنها می 
توانند به تشخیص موارد فعلی کرونا کمک کنند. آنها قادر 
به تشخیص این که کسی به این عفونت مبتا شده و بهبود 
یافته است نیستند. انجام تست مولکولی برای تشخیص ماده 
ژنتیکی ویروس کرونا برای تشخیص بیماری کووید 1۹ و یا 
عفونت فعال ویروس کرونا بسیار رایج است. اما این تست هم 
مانند بسیاری از تست های دیگر 100 درصد دقیق نبوده و 

منفی بودن آن به معنی منفی بودن قطعی کرونا نیست .

آزمایـش آنتی بادی یا تسـت سـرولوژیکی 
کرونا چیسـت؟ 

 دسـتگاه ایمنـی بـدن زمـان مبـارزه بـا عفونت ها شـروع به 
سـاختن آنتـی بـادی می کند و تسـت آنتی بادی به پزشـک 
نشـان می دهـد کـه آیا فـرد پیش تر و یـا در حـال حاضر در 
حـال مبـارزه بـا بیماری اسـت یا خیـر؟ آنتـی بادی ها گاهی 
روزهـا و یـا هفته هـا بعـد از عفونـت در بـدن ایجـاد شـده و 
ممکـن اسـت تـا هفته هـا بعـد از بهبـودی در خـون باقـی 
بماننـد. بـه همیـن دلیـل از تسـت آنتـی بـادی نبایـد برای 
تشـخیص وجود عفونـت فعال ویروس کرونا اسـتفاده شـود. 
ایـن نـوع از تسـت بیمـاری کوویـد 1۹ باعـث تشـخیص دو 

نـوع مختلـف از آنتـی بـادی در بدن می شـود. 
 IgM آنتی بادی

بـدن 2 هفتـه قبـل از اینکـه سـطح ویروس در بـدن کاهش 
پیـدا کنـد، این آنتی بـادی را می سـازد. 

 IgG آنتی بادی
بـدن بـا سـرعت کم تـری – در حـدود 4 هفتـه – ایـن آنتی 
بـادی را می سـازد ولـی معمـوالً مـدت زمان بیش تـری باقی 
می مانـد. نتایج تسـت سـوآب یا تسـت بـزاق نشـان می  دهد 
کـه فـرد در حـال حاضر بـه بیمـاری کووید 1۹ مبتا اسـت 
یـا نیسـت، ولـی آزمایـش خـون نشـان می دهـد کـه آیـا 
فـرد حتـی در صـورت نداشـتن عائـم بیمـاری، بـه ویروس 
مبتـا بـوده اسـت یـا خیـر. نتایـج هـر دو ایـن آزمایش هـا 
بـه پژوهشـگران کمـک می کنـد تا نحوه و شـدت گسـترش 
بیمـاری را بررسـی کننـد. از طرفـی دیگر تسـت  آنتی بادی 
بـه پژوهشـگران کمـک می کنـد تـا پژوهش هـای خـود در 
مـورد آنتـی بـادی درمانـی را هـم کامـل کنند. آنتـی بادی 
درمانـی یـک درمـان دارویـی هدفمنـد اسـت کـه نشـان 
می دهـد کـه ویـروس چگونه بـه سـلول های انسـانی متصل 

می شـود. 
آزمایش های سرولوژیکی ویروس کرونا 

ایـن آزمایـش هـا ، آنتی بادی هایـی را تشـخیص می دهند 
کـه بـدن بـرای مقابله با ویـروس تولیـد می کند. ایـن آنتی 
بـادی هـا در هرکسـی کـه از کوویـد-1۹ بهبود یافته باشـد 
وجـود دارنـد.  آنتـی بـادی ها در خـون و بافت های سراسـر 
بـدن وجـود دارنـد. آزمایـش سـرولوژیک معمـوالً بـه نمونه 

خون نیـاز دارد.
تست  آنتی بادی کرونا تا چه اندازه دقیق است؟ 

این آزمایش آنتی بادی هایی که بدن در حال مبارزه با ویروس 
ساخته است را نشان می دهد و نتایج حاصل از آن حاوی خود 
ویروس نیست. از طرفی دیگر روزها و یا هفته ها زمان الزم 
است تا به اندازه ی کافی آنتی بادی تولید شود و در نتیجه 
آزمایش قابل مشاهده باشد.  معموالً 24 تا ۷2 ساعت بعد از 

انجام ازمایش، نتیجه آن قابل دسترس خواهد بود.

فائزه پورعرفانیان

CRP TEST
جهت مشاهده اینفوگرافیک مربوط به این تست 

کد درج شده را اسکن و یا روی آن کلیک کنید. 

https://uupload.ir/files/nmq5_اینفو_گرافیک_مربوط_به_تست_کرونالوژی.jpg
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هم دیر و زود داره و هم سوخت و سوز!

همــه مــا از قدیــم بــا ایــن ضــرب مثــل آشــنا هســتیم کــه 
مــی گویــد "دیــر و زود داره ولــی ســوخت و ســوز نــداره"

وشــاید در ایــن ایــام کرونایــی هــم ایــن جملــه به گوشــتان 
خــورده یــا اصــا خودتــان بیــان کردیــد که:

ــا  ــه کرون ــا ب ــه روزی مبت ــره ی ــی؟ باالخ ــه چ ــب ک »ُخ
میشــیم  دیگــه! حــاال امــروز نشــه، فــردا ! فــردا نشــه پــس 

ــردا !« ف
امــا مــن در جــواب شــما میگــم در تمامــی آمــوزش هــای 
مواجهــه بــا عوامــل ناشــناخته یــا حــواث غیــر مترقبــه بــه 
ــی در  ــل مهم ــردی عام ــه خونس ــده ک ــر ش ــت ذک صراح
برابــر ایــن مــوارد اســت امــا تــا کجــا؟ تــا کــی؟ اصــا بــه 

ــز؟! کجــا چنیــن شــتابان دوســت عزی
ــی و  ــی خیال ــل ب ــو عام ــم این ــراد ه ــری از اف ــی یکس حت
توجیهــی بــرای ســهل انــگاری خودشــون بــه نــکات 
ــم  ــی داری بهداشــتی کــردن و اینجاســت کــه ضــرب المثل

ــه: ــان میکن ــه بی ــزان ک ــن عزی ــه ای ــواب ب در ج
"نه به این شوری شور نه به اون بی نمکی"

و میخــوام بگــم اتفاقــا درمــورد کوویــد_1۹ هــم دیــر و زود 
داریــم هــم ســوخت و ســوز!

ـــوارد  ـــی م ـــه خوب ـــه ب ـــرادی ک ـــته از اف ـــرای اون دس ـــم ب ه
ـــه  ـــتانی ک ـــم دوس ـــن و ه ـــی کن ـــت م ـــگیری رو رعای پیش
ـــروس  ـــه وی ـــن نیمچ ـــران ای ـــان حی ـــگار، جه ـــه ان ـــگار ن ان
ــرادر  ــون بـ ــا همـ ــد: »کرونـ ــی کننـ ــان مـ ــت و اذعـ اسـ
کوچیکـــه ســـرما خوردگـــی ســـاده اســـت البتـــه کمـــی 

ـــر!« ـــور ت ـــر و ش ـــر ش پ
از ایـــن  اشـــتباهات کـــه بگذریـــم ســـخنی کـــه علـــم و 
ـــه  ـــس در ادام ـــت!  پ ـــر اس ـــوش ت ـــد خ ـــی فرماین ـــا م علم
ـــر: ـــات اخی ـــج تحقیق ـــه نتای ـــم ب ـــی دهی ـــان م ـــوش ج گ

بـــا توجـــه بـــه ســـخنان اســـاتید و دانشـــمندان حـــوزه 
ـــه  ـــاری هم ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ـــات در رابط ـــل در تحقیق دخی
ـــان  ـــات بیشـــتر در طـــی زم ـــل کســـب اطاع ـــه دلی ـــر، ب گی
ـــی  ـــوده م ـــر آل ـــه دیرت ـــرادی ک ـــانس اف ـــر، ش ـــان بهت و درم
شـــوند)مثا 20ژوئـــن( نســـبت بـــه افـــرادی کـــه 3مـــاه 
ــتر  ــود بیشـ ــوده مـــی شـ ــه( آلـ ــر )مثـــا 20فوریـ زودتـ
ـــدی از  ـــه چن ـــه ب ـــس در ادام ـــد؟ پ ـــاور نمـــی کنی اســـت.  ب

ـــد. ـــه کنی ـــان توج ـــذر زم ـــات در گ ـــاس اطاع قی

ــرای کاهــش تنگــی   در ابتــدا از دســتگاه تهویــه هــوا ب
ــوی و ذات  ــت هــای ری ــرادی کــه دچــار عفون نفــس در اف
الریــۀ حاصــل از COVID-19 مــی شــدند، اســتفاده مــی 
گردیــد امــا اکنــون دریافتیــم کــه علــت کاهــش اکســیژن 
ــای  ــی در رگ ه ــای خون ــه ه ــدن لخت رســانی، بوجــود ام
خونــی ریــه و بقیــه قســمت هــای بــدن اســت و بنابرایــن از 
داروهــای رقیق کننــده و ضــد انعقادخــون مثــل آســپرین و 

هپاریــن اســتفاده مــی شــود. 
Happy Hypoxia  پدیــده ایســت که ســطح اکســیژن 
ــر  ــا زی ــد )مث ــی ای ــن م ــج پایی ــرد بتدری ــباع خــون ف اش
۷0%( بــدون انکــه نشــانه و عامتــی از خــود نشــان دهــد 
کــه در مــاه هــای گذشــته باعــث مــرگ افــراد بســیاری در 
 COVID-19 اثــر کاهــش ســطح اکســیژن فــرد مبتــا بــه
میشــد. بعــد از شــناخت ایــن پدیده، میــزان اکســیژن خون 
کلیــه ی بیمــاران کرونایــی بــا یک دســتگاه اکســیژن ســنج 
ــت آن  ــورت اف ــود و در ص ــی ش ــک م ــه چ ــاده در خان س
بــه کمتــر از ۹3% بیمــاران ســریعا بــه بیمارســتان منتقــل 

خواهنــد شــد. 
 در فوریه 2020 دارویی جهت مقابله با کرونا نداشتیم و 
فقط عوارض ناشی از آن را درمان می کردیم اما اکنون دو 
با  مقابله  جهت  را   Remdesivir و   Favipiravir داروی 

ویروس و شدت پیدا کردن بیماری در اختیار داریم. 
Cytokine Storm  پاسـخ بیش از حد سیسـتم ایمنی 
اسـت که نـه تنها موجب کشـتن ویـروس بلکه سـبب مرگ 
بسـیاری از بیمـاران کرونایـی مـی شـود. در ژوئـن 2020 
مـا دریافتیـم کـه اسـتروئیدها میتواننـد از شـروع طوفـان 

سـایتوکاینی در برخـی بیمـاران جلوگیـری کنند. 
 امــروز مــا مــی دانیــم کــه افــراد مبتــا بــه هایپوکســی 
ــا  ــکم ت ــه روی ش ــده ب ــت خوابی ــن در حال ــرار گرفت ــا ق ب

حــدی بهبــود مــی یابنــد. 
ــتفاده از داروی  ــا اس ــوان ب ــی ت ــاال م ــن احتم  همچنی
Colchicine از عارضــۀ حاصــل ازمــاده  ی تولیــدی گلبــول 
هــای ســفید افــراد کرونایــی بنــام Alpha Defensin کــه 
باعــث بــروز لخته هــای خونــی کوچــک در رگهــای خونــی 

ریــه مــی گــردد، جلوگیــری کــرد. 
بــا ایــن تفاســیر کســانی که بــا پیشــگیری و رعایــت احتمال 
ابتــای خــود و اطرافیانشــان بــه کرونــا را بــه تعویــق مــی 
اندازنــد از شــانس بیشــتری بــرای بهبــودی و درمــان بهتر و 

ســریعتر برخــوردار مــی شــوند.

عارفه وکیلیان



شهدای سنگربان سالمت

بسم رب الشهدا و الصدیقین
در تاریــخ بیســتم اســفند مــاه 13۹۸ بــود کــه وزیــر 
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــی، ب ــعید نمک ــر س ــت، دکت بهداش
ــکان  ــه پزش ــد ک ــت کردن ــری درخواس ــم رهب ــام معظ مق
ــف  ــز مختل ــی مراک ــتی خدمات ــتاران و کادر بهداش و پرس
ــاع از  ــان حــرم در دف ــف همچــون مدافع ــر ک ــان ب ــه ج ک
ــوان  ــه عن ــد ب ــانی کردن ــان فش ــردم ج ــامت م ــم س حری
ــام معظــم  ــه، مق ــن نام ــرو ای ــد. پی شــهید محســوب گردن
ــد  ــت کردن ــت موافق ــر بهداش ــنهاد وزی ــا پیش ــری ب رهب
ــامت در  ــوزه س ــهدای ح ــوع ش ــب موض ــس از تصوی و پ
جلســه شــورای عالــی امنیــت ملــی و آییــن نامــه اجرایــی 
ــط  ــهید« توس ــم ش ــای »درحک ــا مزای ــت ب ــهید خدم ش
ــارم  ــخ چه ــن و در تاری ــا تدوی ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل س
ــور رســید  ــد رئیــس جمه ــه تایی ــب شــد و ب ــرداد تصوی م
و در تاریــخ هفتــم مــرداد بــه ســازمان اداری و اســتخدامی 
ابــاغ شــد. در آییــن نامــه تعییــن مصادیــق احــراز شــهید 
ــاع  ــهید، وزارت دف ــاد ش ــنهاد بنی ــه پیش ــه ب ــر ک و ایثارگ
ــده  ــب ش ــت تصوی ــلح در دول ــای مس ــتاد کل نیروه و س
اســت تعاریــف در حکــم شــهید کســی اســت کــه از نظــر 
ماموریــت، وظایــف و اهــداف تعییــن شــده هماننــد شــهید 
ــهادت  ــل ش ــا مح ــوع ی ــرایط وق ــاظ ش ــی از لح ــت، ول اس
ــن از شــهیدان  ــه معرفــی دو ت متفــاوت اســت. در ادامــه ب

ــم.  ــی پردازی ــگاهی م ــوم آزمایش ــت عل خدم

ســیده محبوبــه امینــی، کارشــناس آزمایشــگاه شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان فریدونکنــار، بعنــوان نهمیــن 
شــهید خدمــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــه خیل 
ــی، در  ــه امین ــت. محبوب ــامت پیوس ــع س ــهدای مداف ش
ــکده  ــگاهی از دانش ــوم آزمایش ــته عل ــال 13۸4 در رش س

ــد. ــل گردی ــارغ التحصی ــکی ف پیراپزش
دکتــر عبــاس مومنــی، متخصــص علــوم آزمایشــگاهی 
ــر مشــکل حــاد تنفســی نیــز  ــر اث شهرســتان رودســرنیز ب
ــه  ــد و ب ــمانی ش ــا آس ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــر ابت ــر اث ب

ــید. ــهادت رس ش
ــدم  ــط مق ــهیدان، درخ ــن ش ــت دادن ای ــک از دس ــی ش ب
مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس ســبب بــی بهــره مانــدن 
جامعــه از حضــور و خدمــات ارزشمندشــان گردیــد و 
موجــب تاثــر و تاســف بســیار اســت و ایــن واقعــه بــه همــه 
مــا آموخــت کــه کســانی کــه بــا خــدا هــم عهــد شــده انــد 
در راه نجــات بیمــاران از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده و 

همــواره آمــاده جــان فشــانی هســتند.

زهرا اسکندری
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ــی  ــن علمـ ــی انجمـ ــه تلگرامـ شناسـ
ــی  ــوم آزمایشـگاهـ ــی علـ دانشجویـ
دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه

@MLS_Society99  

ــال  ــل، کان ــه آزوفی ــار نرشی ــاع از اخب ــن اط ــا و همچنی ــا م ــاط ب ــت ارتب جه

ــوم  ــگاه عل ــگاهی دانش ــوم آزمایش ــجویی عل ــی دانش ــن علم ــی انجم تلگرام

ــد. ــال بفرمایی ــه را دنب ــت حیدری ــکی ترب پزش

https://t.me/MLS_Society99
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