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 آمادگـی قبـل از انجام آزمایش 
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 پاتوژنــز بافــت تومورهــای نرم



را پــاک  آفریــن  جــان  آفریــن 

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

بـــه نــــام خــدای بهار آفرین

بهــار آفرین را هـــزار آفرین 

به جمشید و آیین پاکش درورد

که نــوروز از او مانـده در یاد بود

نوروزتان پیروز



دریافت ISO 15189:2015 توسط مجتمع آزمایشگاهی فروردین
ISO 15189:2015 اولین استاندارد جهاني مدیریت کیفیت خاص 

ISO/ فني  کمیته  ی  وسیله  به  که  است  پزشکي  آزمایشگاه های 
سیستم های  و  پزشکي  آزمایشگاه های  ارزیابي  جهت   TC212

آن  صحیح  استقرار  که  است  شده  تهیه  آزمایشگاهي  تشخیص 
متضمن برآورده سازی نیازهای کیفي این دسته از آزمایشگاه هاست. 

بیماران  به  رسیدگي  جهت  پزشکي  آزمایشگاه  یک  سرویس های 
بیماران  تمامي  نیازهای  رفع  جهت  باید  بنابراین  و  بوده  ضروری 
باشند.  دسترس  در  مناسب  اطمینان  سطح  با  مسئول  پرسنل  و 
تکوین  و  ایجاد  برای  پزشکي  آزمایشگاه های  توسط  استاندارد  این 
دارد.  کاربرد  خود  صالحیت  ارزیابي  و  کیفیت  مدیریت  سیستم 
همچنین به وسیله نهادهای تایید صالحیت در تایید یا تشخیص 

صالحیت آزمایشگاه های پزشکي مورد استفاده قرار مي گیرد.

  ISO 15189:2015 چرا به سیستم مدیریت کیفیت
نیازمندیم؟    

این استاندارد بین المللی می تواند توسط آزمایشگاه های پزشکي 
به منظور توسعه سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابي شایستگي آن ها 
مورد استفاده قرار گیرد استاندارد ISO 15189:2015 به عنوان یک 
استاندارد بین المللی این توانایي را برای آزمایشگاه های پزشکي 
فراهم مي نماید تا شایستگي خود را در زمینه های زیر اثبات نمایند:

1- استقرار سیستم مدیریت به طور اثربخش
2- شایستگي فني آزمایشگاه 

3- توانایي در ارائه نتایج معتبر

به  منجر  پزشکي  های  آزمایشگاه  در  استاندارد  این  سازی  پیاده 
و  پزشکان  و  بیماران  مشتریان،  انتظارات  و  نیازها  نمودن  برآورده 
اطمینان از درستي و کیفیت نتایج آزمایشگاه شده و نهایتا منجر به 

بهبود مداوم خدمات آزمایشگاه می گردد.

 ISO 15189:2015 مزایای استقرار
برخي از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:

1- ارتقاء سطح آزمایشگاه ها و کسب اعتبار بین المللی
2- افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه ها

ابزارآالت  از کالیبره شدن مستمر تجهیزات و  3- کسب اطمینان 
4- آزمایشگاه ها

5- کاهش هزینه ها به علت عدم تکرار

6- افزایش کارایي پرسنل
7- افزایش انگیزش در بین کارکنان آزمایشگاه

8- تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
9- استاندارد کردن روش های اجرایي و مدیریتي آزمایشگاه ها

10- ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه ها و افزایش مراجعین
11- دریافت لوح کیفیت و تاییدیه صالحیت از اداره کل مرجع سالمت
12- امکان پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مراجع ذی صالح

13- امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی
ISO 9001 و ISO 17025 14- انطباق با استانداردهای

15- استقرار استاندارد ISO 15189:2015 توسط آزمایشگاه

آزمایشگاه فروردین در خصوص پیاده سازی کامل و اثربخش 
تمامي الزاماتي که در استاندارد ایزو 1۵1۸۹:2۰1۵ بیان شده 
است توانمندی الزم را داشته و متعاقب این فعالیت، آزمایشگاه 
در بازرسی که از سوی بازرسین نهادهای اعتباردهنده انجام 
شد، انطباق عملکرد خود را با این الزامات اثبات نمود و موفق 
ذکر  شایان  گردید.   1۵1۸۹:2۰1۵ ایزو  گواهینامه  دریافت  به 
است که گواهینامه مورد نظر با توجه به بخش / بخش هایي 
از آزمایشگاه که در دامنه فعالیت سیستماتیک به نهاد اعتبار 

بخش ذکر گردید، صادر شد.

 کسب گواهینامه
ISO @ 9001:2015 ISO10002:2014 

 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در راستای رسیدگی و پیگیری 
انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.

F a r v a r d i n
P a t h o b i o l o g y
L a b o r a t o r y
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 دکتر فریناز راشد مرندی 
  متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال   موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر مهرداد ونکی
 دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر بینش امامی
 متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 دکتر مریم سبحانی
ــن ــک آزمایشــگاه فروردی ــی بخــش ژنتی ــکی   مســئول فن ــک پزش ــرای ژنتی  دکت

 سارا جوادی 
 کارشـناس ارشـد ژنتیک پزشـکی  پرسـنل واحد روابط عمومی، سردبیر بولتن علمی

 محبوبه سپهرنیا 
 کارشـناس زیسـت شناسـی  پرسـنل واحـد روابـط عمومی، ویراسـتار بولتـن علمی

 مصطفی باقری 
 کارشــناس ارشــد ایمونولــوژی  مســئول واحــد تحقیــق، توســعه و روابــط عمومــی

 دکتر فریناز راشد مرندی
 متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال   موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر مهرداد ونکی 
 دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

  محمد علی نژاد
 کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  موسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی

 دکتر بینش امامی
 متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 دکتر سیما همایون مهر
 متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین

 مهرزاد آزاد 
 کارشناس علوم آزمایشگاهی سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین

 آرش محسنی
 کارشناس علوم آزمایشگاهی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین

هیات رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین    

    اعضای هیات تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین     
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   فهرست بولتن مجتمع آزمایشگاهی فوق تخصصی فروردین

 خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه الکترونیک، انجام کلیه خدمات حضوری از پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در منزل 
)WWW.FARVARDIN-LAB.COM(شما از طریق وبسایت آزمایشگاه

 ارسال جواب آزمایشات با پیک موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این خدمت ویژه )پیک یا پست جواب آزمایشات( 
در این مرکز، به طور کامل اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی مراجعین داشته 
است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر 

می باشد.

خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات  از طریق وب سایت آزمایشگاه  )WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت خدمات 
رسانی به پزشکان محترم و مراجعین عزیز

ارســال جــواب آزمایشــات بــا پســت جهــت شهرســتان ها و مناطــق خــارج از شــهر تهــران )کــرج، اســالم شــهر و ...(

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن جهــت رفــاه حال بانــوان بــاردار،  اقدام بــه راه انــدازی واحــد  VIP بــارداران نموده اســت.

آزمایشگاه فروردین برای کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول، خانم های باردار و سایر موارد( آماده  ارائه خدمات خون گیری در 
منزل می باشد.

خدمــات خــون گیــری در منــزل جهت ســاکنین کلیه مناطــق 22 گانــه تهــران در تمام ایــام هفته امــکان پذیر می باشــد.

  معرفی خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین 

امـکان دریافـت جـواب هـای آزمایش از طریـق پیامک: جهـت دریافت لینـک جواب هـای آزمایش درخواسـت خود را 
از طریـق وب سـایت http://www.farvardin-lab.com و یـا بـا مراجعه بـه پذیرش آزمایشـگاه ثبت نمایید.

پروفایل ژنتیکی قبل از بـارداری ......................................................................................................................................... ۸

کاریوتایـپ ............................................................................................................................................................................. 11

آمادگی قبل از انجام آزمایـش ............................................................................................................................................. 1۸

آزمایش تیروئیـدی .............................................................................................................................................................. 2۰

پاتوژنز بافت تومورهای نـرم ................................................................................................................................................ 22
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فراخوان چاپ مقاالت در بولتن برای پزشکان محترم   

با توجه به تداوم انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه نوروز، چنانچه تمایل دارید، می توانید جهت ارتقاء کیفیت این مرکز، 

مقاالت خود را به منظور چاپ در این نشریه ارسال کرده تا به نام شما پزشک محترم چاپ گردد. در این خصوص می توانید 

از روش های مندرج در ذیل تماس حاصل فرمایید.

فراخوان تست های جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علوم آزمایشگاهی روز دنیا همکاران گرامی از آن جایی که 

حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روز افزون این مرکز گردیده، ما را بر آن داشت تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان 

را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی خواشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید به مدیریت آزمایشگاه اعالم 

فرمائید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
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بخش تخصصی ژنتیک  
و  تخصصی  مجتمع  آزمایشات،  انجام  کیفیت  همراه حفظ  به  جوابدهی  امر  در  تسریع  و  بیشتر سطح خدمات  هرچه  افزایش  جهت 
آزمایشگاهی فروردین اقدام به تجهیز آزمایشگاه نموده است. در این راستا آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت انجام آزمایشات ژنتیک، 
مولکولی، کاریوتایپ و سیتوژنتیک اقدام به راه اندازی بخش جدید و تخصصی ژنتیک نموده، تجهیزات و دستگاه های تخصصی فراهم آمده 
است. امیدواریم با به کارگیری نیروهای مجرب و تجهیزات نوین در عرصه آزمایشگاهی بتوانیم نیازمندی های پزشکان و مراجعین محترم 

در حوزه ی خدمات آزمایشگاهی را برطرف کرده باشیم.

آیا میدانید؟  
بدون مراجعه به آزمایشگاه می توانید جواب آزمایش خود را از طریق سایت آزمایشگاه دریافت نمایید.

مزایای طرح  



مجتمع آزمایشگاهی فروردین جهت رفاه حال بانوان باردار، اقدام به 
راه اندازی واحد VIP بارداران نموده است.

خدمات  کلیه  انجام  الکترونیک،  آزمایشگاه  عنوان  با  نوین  خدمتی 
از  شما  منزل  در  جوابدهی  تا  برداری  نمونه  پذیرش،  از  حضوری 
 WWW.FARVARDIN-LAB.COM آزمایشگاه  طریق وبسایت 
ارسال جواب آزمایشات با پیک موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران 
این )خدمت ویژه (پیک یا پست جواب آزمایشات در این مرکز، به طور 
کامل اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح 
هزینه  کاهش  دلیل  به  عمدتا  که  است  داشته  مراجعین  رضایتمندی 
های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده 

در سطح شهر می باشد.

خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه 

ارسال  عزیز  مراجعین  و  محترم  پزشکان  به  رسانی  خدمات  جهت 
با پست جهت شهرستا نها و مناطق خارج از شهر  جواب آزمایشات 

تهران)کرج، اسالم شهر و...(
معلول،  سالمند،  )ناتوان،  متقاضیان  کلیه  برای  فروردین  آزمایشگاه 
در  گیری  خون  خدمات  ارائه  آماده  موارد(  سایر  و  باردار  های  خانم 

منزل می باشد.
خدمات خون گیری در منزل جهت ساکنین کلیه مناطق 22گانه تهران 

در تمام ایام هفته امکان پذیر می باشد.

 : امکان دریافت جواب های آزمایش از طریق پیامک 

جهت دریافت لینک جواب های آزمایش درخواست خود را از طریق 
وب سایت WWW.FARVARDIN-LAB.COM و یا با مراجعه به 

پذیرش آزمایشگاه ثبت نمایید.
راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق وب سایت و نرم افزار آزمون همراه
طرح نوین آزمایشگاه الکترونیک فروردین در منزل شما انجام کلیه 

خدمات حضوری آزمایشگاه

) پذیرش، نمونه برداری، جوابدهی( 

مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:
1. ثبت آنالین درخواست آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه به 

 WWW.FARVARDIN-LAB.COM آدرس
2. انتخاب آزمایشات مورد نظر

اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک
 ارائه کلیه خدمات چکاپ ادواری ضروری تجویز شده توسط 
پزشک بدون نیاز به مراجعه حضوری توسط تیم مجرب آزمایشگاه 

در منزل یا محیط کار بیمار از طریق وب سایت.

 کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در زمان 
هوا،  آلودگی  نظیر  مشکالتی  به  توجه  با  محترم  مراجعین  هزینه  و 

ترافیک، کمبود فضای پارک خودرو
و  سالمندان  ویژه  به  عزیز  مراجعین  کلیه  سالمت  سطح  کنترل   
افراد کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام 
کنترل  جمله  )از  نمی باشند.  خویش  ضروری  های  دوره  آزمایشات 

هفتگی تست انعقادی، اندازه گیری سطح دارویی و غیره(
اسباب  آزمایشگاه،  قابلیت  این  ذکر  با  توانند  می  محترم  پزشکان   
راحتی بیمار را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی مناسبی بر بیمار 

خود داشته باشند.
جهت رفاه حال مادران دارای فرزند شیرخوار یک بخش از آزمایشگاه 

جهت شیردهی به نوزادان اختصاص داده شده است.
این بخش با محیطی آرام و فضای مناسب موجبات راحتی و آرامش 

نوزادان و مادران را فراهم نموده است.

: ساعات کاری مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین 

شنبه تا چهارشنبه ۵:3۰ الی 22
پنج شنبه ۵:3۰ الی 2۰

جمعه و ایام تعطیالت رسمی ۸ الی 13
ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین:

شنبه تا چهارشنبه 6:3۰ الی 12
پنج شنبه 6:3۰ الی 1۹

دریافت  جهت  پیامک  طریق  از  آزمایش  جواب های  دریافت  امکان 
لینک جواب های آزمایش درخواست خود را از طریق وب سایت:

پذیرش  به  مراجعه  با  یا  و   WWW.FARVARDIN-LAB.COM
آزمایشگاه ثبت نمایید.

ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز: 
ارائه  پاتوبیولوژی فروردین جهت  آزمایشگاه  بداریم،  اعالم  مفتخریم که 
خدمات تخصصی آزمایشگاهی به هموطنان عزیز تفاهم نامه ی خیریه ای 
با انجمن های حمایت از بیماران لوپوس، ام اس، هپاتیت و دیابت عقد کرده 
است که بر اساس این قرارداد، خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مناسب به 

این بیماران طبق استانداردهای بین المللی ارائه می گردد.

معرفـــی خدمـــات طالیـــی
فروردین پاتوبیولوژی  آزمایشگاه 

F a r v a r d i n
P a t h o b i o l o g y
L a b o r a t o r y
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پروفایل ژنی قبل بارداری نوعی آزمایش ژنتیکی برای تعیین 
احتمال حامل بودن والدین برای بیماری های قابل توارث قبل 

از اقدام به بارداری می باشد. 
این آزمایش به مشاوران ژنتیک و متخصصان کمک می کند تا 
میزان ریسک تولد فرزندی معلول با اختالالت ژنتیکی را برای 
برای  فردی  به  راه حل های منحصر  با  و  والدین مشخص کند 
هرکدام از زوجین بر اساس موقعیت خاص آن ها پیشنهاد کند.

هدف از انجام این آزمایش چیست؟ 
و به چه کسانی پیشنهاد می شود؟ 

 تمام زوج هایی که قصد دارند صاحب فرزند شوند و تمایل 
دارند بدانند که ریسک انتقال اختالالت ژنتیکی )که در پنل 

ذکر شده( به فرزندشان چقدر می باشد.
 زوجین نابارور که می خواهند از گامت اهدا استفاده کنند )که 
در این شرایط فرد اهداکننده با این آزمایشات از نظر ناقل بودن 
برای نقص ها و بیماری های قابل توارث به گامت مورد بررسی 
بیماری مغلوب  نیز دارای  اهدا کننده  اگر فرد  و  قرار می گیرد 
باشد آزمایش بر روی والد دیگر باید انجام شود تا ریسک واقعی 

توارث و انتقال بیماری بررسی گردد.( 

چـه بیماری هایـی در ایـن پنل بررسـی مـی گردد؟       
پنل پروفایل ژنی قبل بارداری شامل:

و 72  مغلوب  اتوزومال  بیماری  ارثی، 338  بیماری   354 
x بیماری وابسته به کروموزوم جنسی

 320 ژن
 37253 موتاسیون های ناگهانی

در بیشتر موارد ناقلین بدون عالئم می باشند و تعداد زیادی 
نیز از موقعیت ناقلین در خانواده خودآگاه نیستند و زمینه 

خانوادگی و توارثی خود را برای آن بیماری را نمی دانند.
در مورد بیماری های مغلوب وابسته به کروموزوم x فقط از 
طریق زنان قابل انتقال می باشد برای مابقی بیماری های مغلوب 
ریسک انتقال بیماری به فرزندان از طریق دو والد پدر و مادر 

وجود دارد.
طریق  از  همه  پنل  در  موجود  بررسی  مورد  بیماری های 
معیاری بسیار دقیق جامعه ی بین المللی دانشمندان انتخاب 

گردیده است که در ذیل دسته بندی گردیده است:
 میزان شایع بودن بیماری در جمعیت، بیشترین بیماری های 
مغلوب و وابسته به x که شامل فراوانی یک درصد هزار تولد 

می باشند.
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 پروفایل ژنی قبل بارداری چیست؟
 گردآورنده:  دکتر مریم سبحانی - دکتر مسعود هوشمند 



 در موارد اضطراری بروز مرگ ناگهانی کودکان، در این مواقع بیماری 
بدون عالیم بوده و والدین کودک نیز سالم می باشند و بیماری در 

کودکان با سرویس های اورژانسی شناسایی می شود.
 بیماری هایی که اغلب اوقات موجب مرگ نوزاد می شود.

 بیماری هایی که اغلب اوقات موجب مرگ داخل رحمی جنین 
می شود.

 بیماری های نوزادان تازه متولد شده که مطالعات گسترده ای بر 
روی آن ها در حال انجام می باشد. )آزمایشات غربالگری ژنتیکی 
غربالگری  به  نوزاد  پای  پاشنه  از  خون  گرفتن  قبیل  از  نوزادان 
بیماری هایی از قبیل فاویسم، فنیل کتونوریا )PKU(، گاالکتوزمی، 

کم کاری مادرزادی تیروئید می پردازد.

این پنل شامل بررسی موارد زیر می باشد :
 بیماری های قلبی

 بیماری های پوستی
 اختالالت تکاملی

 اختالالت غدد درون ریز
 بیماری های گوارشی

 بیماری های خونی
 بیماری های کبدی

 بیماری های ایمونولوژیکی 
 اختالالت متابولیسمی
 اختالالت نورولوژیکی
 بیماری های چشمی

 اختالالت کلیوی
 بیماری های تنفسی

 اختالالت اسکلتی
ما به بررسی جهش های تصادفی و ناگهانی شناخته شده در ژن های 

معین که موجب بیماری می شوند می پردازیم.
پنلی که ما در حال حاضر ارائه می دهیم بیشترین تعداد جهش ها 
را بررسی می کند و تعداد این جهش ها نیز در فواصل معین مورد 

بررسی و اصالح مجدد نیز قرار می گیرند.
متد ما توالی یابی نسل جدید NGS به همراه تکنولوژی های جدید 
دیگری می باشد که به ما اجازه می دهد به تحلیل و بررسی توالی های 

معین شده ژن ها به صورت همزمان و اتوماتیک وار بپردازیم.

چرا پنل ما؟ 
متاسفانه برخی از بیماری ها توسط روش NGS قابل بررسی نیستند 
که این بیماری ها شیوع قابل توجهی نیز دارند که می بایست مورد 

 

 

 
 ژنتیکی قبل بارداری شامل تمام موتاسیون های تعریف شده در نواحی :پنل پروفایل 

 تنظیم کننده 
  اگزون ها 
  نواحی حد واسط اگزون و اینترون 
 )نواحی جانبی )فرادست و فرودست 

 

 بین المللی توالی یابی سنگر مورد تایید قرار می گیرند.بر اساس دستورالعمل  سپس تمامی موتاسیون ها شناسایی شده

 موارد پاسخ مثبت چه خطراتی فرزندان آینده آن ها را تهدید خواهد کرد؟در 

زمانی که نتایج بررسی های ژنتیکی برای هر دو زوجین اماده شود، اطالعات ژنتیکی آن ها برای هر ژن جداگانه مقایسه 
برای جهش در یک ژن یکسان و یا ژن های کروموزوم  و بررسی می شود.خطر زنتیکی آن ها توسط موقعیت ناقلی آن ها

x :برای زنان مورد آنالیز قرار می گیرد، که ممکن است شاهد موارد زیر باشیم 

 

 

 

 

 

 

توجه و بررسی قرار بگیرند که ما در پنل خود عالوه بر لیست کامل 
پنل NGS با استفاده از یک تکنولوژی دیگر این بیماری ها را نیز 

مورد بررسی قرار می دهیم:
 FMR1 بررسی ژن( Fragile X Syndrome بیماری سندرم 

)TP-PCR با تکنیک
با   FXN ژن  )بررسی   Friedreich Ataxia فردریک  سندرم   

)TP-PCR تکنیک
 Duchenne Muscular Dystrophy دیستروفی  بیماری   

)MLPA با تکنیک DMD بررسی ژن(
 SMN1 ژن های  )بررسی   Spinal Muscular Atrophy  

)MLPA با تکنیک ,SMN2
در این مجموعه به صورت هدفمند به تحلیل و بررسی می پردازیم 
و این بدان معناست که ناحیه خاصی از ژن که جهش های قبلی 
در آن ناحیه به عنوان پاتوژن و یا بیماری زا تعریف شده اند مورد 

آنالیز قرار می گیرند.
این دسته از موتاسیون ها در HGMD )بانک اطالعاتی موتاسیون های 

ژن های انسانی( دسته بندی و تعریف شده اند.
مقاله های  عنوان  پنل  این  در  بررسی  مورد  موتاسیون های  تمام 

علمی می باشند.
ممکن است جهش ها در قسمت های مختلف ژن ها قرار بگیرند. 
آن  مختلف  قسمت های  با  را  انسانی  ژن  زیر ساختار یک  شکل 
نشان می دهد که شامل ناحیه های کناری فرا دست و فرودست، 
اجزای تنظیم کننده، اگزون ها )قسمت های کد کننده(، اینترون ها 
ممکن  نواحی  این  تمامی  در  جهش  که  غیر کد کننده(  )نواحی 
است اتفاق بیفتد در واقع موتاسیون به تغییرات در تمامی نواحی 

نامبرده اتالق می گردد.

پنل پروفایل ژنتیکی قبل بارداری شامل تمام موتاسیون های تعریف 
شده در نواحی:
 تنظیم کننده

 اگزون ها
 نواحی حد واسط اگزون و اینترون

 نواحی جانبی )فرادست و فرودست(
تمامی موتاسیون ها شناسایی شده سپس بر اساس دستورالعمل 

بین المللی توالی یابی سنگر مورد تایید قرار می گیرند.

F a r v a r d i n
P a t h o b i o l o g y
L a b o r a t o r y
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 باشند% احتمال صاحب فرزند های مبتال به بیماری که همه پسر 74

 % دختران ناقل بیماری بدون عالیم45

 % دختران کامال سالم45

 % احتمال دارد بیمار باشد.45%  ممکن است سالم باشند و 45در مورد پسران 

در موارد جواب مثبت چه زمانی اهدای گامت مورد نیاز خواهد بود و چه خطرات احتمالی متوجه فرزندان 
 د؟شخواهد 

گامت مورد آزمایش قرار می گیرند و اطالعات مربوط به آنان در بانک اطالعاتی مربوط به مرکز منتخبین اهدا برای اهدا 
 محفوظ می ماند که این امر جز ویژگی های مرکز می باشد.

افراد دریافت کننده نیز مورد آزمایش های قبل بارداری پروفایل ژنی قرار می گیرند و نتایج آنها با نتایج آزمایش افراد 
 ننده مورد مقایسه و انطباق قرار می گیرد.اهدا ک

 

 

 
اهدا کنندگانی که ناقل هیچ بیماری و یا جهشی نمی باشند که برای دریافت کننده شامل ریسک خطر می باشد که به 

 آن ها  اهدا کننده ایده آل و مناسب بودن روند اهدا صادر می شوند.

 شکل می باشد؟در موارد پاسخ منفی احتمال خطر برای فرزندان به چه 

در این موارد برای زوجین، خطر انتقال بیماری ذکر شده در پنل از حالت افزایش یافته بیش از حد خود کاهش می یابد 
ولی با این وجود ما بقی احتمال خطر برای جهش باقی خواهند ماند که این ریسک به جهش هایی ارجاع داده می شود 

 های استفاده شده در تحلیل نمونه نمی باشد که عبارتند از:که قابل تشخیص با تکنولوژی ها و متد 

 می افتد و در خون قابل مشاهده نیست. موزائیسم های اندام تناسلی: جهش هایی که در اسپرم و تخمک اتفاق 
 موتاسیون های غیر توارثی که به صورت تصادفی از نو در بدن ظاهر می شوند 
  تشخیص نیستندحذف های بزرگ و دوپلکیشن هایی که قابل 
 موتاسیون های کروموزومی 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 

 

  بیماری مغلوب 

اگر هر دو شخص برای یک نوع  جهش ناقل باشند بروز دهنده یک بیماری مغلوب خواهند بود که شامل حالت های 
 زیر خواهد بود:

 

 

 

  

 % احتمال خطر داشتن فرزند بیمار 74 

 % احتمال داشتن فرزند سالم 74 

 % احتمال داشتن فرزند ناقل بدون عالیم بیماری 45

 
 

 Xبیماری های مغلوب وابسته به کروموزوم 

 باشد: Xمغلوب وابسته به  اگر مادری ناقل یک بیماری

در موارد پاسخ مثبت چه خطراتی فرزندان آینده آن ها را 
تهدید خواهد کرد؟

زمانی که نتایج بررسی های ژنتیکی برای هر دو زوجین آماده شود، 
بررسی  و  مقایسه  جداگانه  ژن  هر  برای  آن ها  ژنتیکی  اطالعات 
می شود. خطر ژنتیکی آن ها توسط موقعیت ناقلی آن ها برای جهش 
در یک ژن یکسان و یا ژن های کروموزوم x برای زنان مورد آنالیز 

قرار می گیرد، که ممکن است شاهد موارد زیر باشیم:

 بیماری مغلوب
اگر هر دو شخص برای یک نوع جهش ناقل باشند بروز دهنده یک 

بیماری مغلوب خواهند بود که شامل حالت های زیر خواهد بود:
25 % احتمال خطر داشتن فرزند بیمار

25 % احتمال داشتن فرزند سالم
50 % احتمال داشتن فرزند ناقل بدون عالیم بیماری

x بیماری های مغلوب وابسته به کروموزوم 
اگر مادری ناقل یک بیماری مغلوب وابسته به x باشد:

25% احتمال صاحب فرزند های مبتال به بیماری که همه پسر باشند
50% دختران ناقل بیماری بدون عالیم

50% دختران کامال سالم
احتمال  باشند و %50  در مورد پسران 50% ممکن است سالم 

دارد بیمار باشد.

نیاز  مورد  گامت  اهدای  زمانی  چه  مثبت  جواب  موارد  در 
خواهد بود و چه خطرات احتمالی متوجه فرزندان خواهد 

شد؟
اهداکنندگان گامت مورد آزمایش قرار می گیرند و اطالعات مربوط 
به آنان در بانک اطالعاتی مربوط به مرکز محفوظ می ماند که این 

امر جز ویژگی های مرکز می باشد.
افراد دریافت کننده نیز مورد آزمایش های قبل بارداری پروفایل ژنی 
قرار می گیرند و نتایج آن ها با نتایج آزمایش افراد اهدا کننده مورد 

مقایسه و انطباق قرار می گیرد.

اهدا کنندگانی که ناقل هیچ بیماری و یا جهشی نمی باشند که برای 
دریافت کننده شامل ریسک خطر می باشد که به آن ها اهداکننده 

ایده آل و مناسب بودن روند اهدا صادر می شوند.

چه  به  فرزندان  برای  خطر  احتمال  منفی  پاسخ  موارد  در 
شکل می باشد؟

در این موارد برای زوجین، خطر انتقال بیماری ذکر شده در پنل 
از حالت افزایش یافته بیش از حد خود کاهش می یابد ولی با این 
وجود ریسک خطر جهش پابرجاست. که این ریسک به جهش هایی 
ارجاع داده می شود که قابل تشخیص با تکنولوژی ها و روش های 

استفاده شده در تحلیل نمونه نمی باشد که عبارتند از:
 موزائیسم های اندام تناسلی: جهش هایی که در اسپرم و تخمک 

اتفاق می افتد و در خون قابل مشاهده نیست.
از نو در بدن   موتاسیون های غیرتوارثی که به صورت تصادفی 

ظاهر می شوند.
 حذف های بزرگ و دوپلکیشن هایی که قابل تشخیص نیستند

 موتاسیون های کروموزومی
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کاریوتایپ به مجموعه ای از کروموزوم ها که با توجه به تعداد آن ها، 
شکل، اندازه، موقعیت ، الگوی اتصال، هرگونه تفاوت بین و هرگونه 
ویژگی فیزیکی دیگر منظم شده اند، گفته می شود. معموالً بزرگترین 
کروموزوم  را به عنوان کروموزوم شماره 1، کروموزومی که پس از 
آن از همه بزرگتر است کروموزوم شماره 2 و… در نظر می گیرند. 
اگر بخواهیم این 46 کروموزوم را بر حسب شکل و اندازه ظاهری 
شان دسته بندی کنیم متوجه می شویم که این کروموزوم ها دو تا 
دو تا از نظر شکل و اندازه شبیه به یکدیگر هستند. حال چنانچه این 
کروموزوم ها را به ترتیب اندازه )از بزرگترین به سمت کوچکترین( 
منظم کنیم به شکلی به نام کاریوتایپ دست می یابیم. البته استثنایی 
در ترتیب قرارگیری وجود دارند: کروموزوم شماره 21 کوچکتر از 
کروموزوم شماره 22 است. )بزرگترین کروموزوم کروموزم شماره 1 

و کوچک ترین کروموزم، کروموزم شماره 21 است .(
کاریوتایپ یک مرد )پس از ظاهر کردن با روش گیمساسازی(

کاریوتایپ نواری 

وضعیت کروموزوم های یک فرد و تغییرات احتمالی عددی و یا 
ساختاری در آن با انجام آزمایش کاریوتایپ مشخص می شود. 
آزمایش کاریوتایپ روی نمونه های خون به صورت معمولی )نواری( 
زبان ساده  به  با تفکیک پذیری باال انجام می گیرد. کاریوتایپ  و 
تصویری است که از کروموزم های یک فرد گرفته می شود. برای 
محیطی  در  خون  سلول های  ابتدا  کاریوتایپ  آزمایش  انجام 
مواد  حضور  در  الزم و  ویتامین های  و  غذایی  مواد  از  سرشار 
در  تکثیر می شوند. سپس سلول ها  تحریک کننده رشد سلولی 
مرحله  ای از چرخه سلولی که در آن کروموزوم ها قابل تشخیص 
باشند متوقف  می شوند. در مرحله بعدی کروموزوم ها رنگ آمیزی 
و به دقت زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرند. در انجام 
این آزمایش از نرم افزار کاریوتایپ هوشمند بهره گرفته می شود. 
قدرت تفکیک آزمایش کاریوتایپ به قدرت تفکیک میکروسکوپ 
از اختالالت  با این قدرت تفکیک بسیاری  نوری محدود است. 

عددی و ساختاری کروموزومی شناسایی می شوند.

F a r v a r d i n
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کاریوتایپ 
 گردآورنده:  سارا جوادی 



چه کسانی کاندید انجام آزمایش کاریوتایپ هستند؟ 
زمانیکه در خانواده و نزدیکان افرادی با کم توانی ذهنی وجود دارند.
سابقه نازایی، مرده زایی و یا سقط های مکرر در خانواده وجود داشته باشد.

 در مواردی هنگامی که فردی با مشکالتی چون کوتاهی یا بلندی 
قد، دست و پاهای بزرگتر و یا کوتاه تر از حد طبیعی، صورت غیر 

معمول و گوش های بزرگ مواجه شده باشد.
اگر دوره قاعدگی نامنظم  باشد یا فرد قاعده نشده باشد.

در صورت ابهام جنسی و یا وجود اندام های تناسلی غیر طبیعی.
وجود فرزندان پیش فعال در خانواده.

این آزمایش با دستور پزشک معالج یا پزشک مشاور انجام می گیرد.

کاریوتایپ جنین 
آزمایشات  می کند،  مراجعه  پزشک  به  باردار  زن  یک  که  زمانی 
غربالگری قبل از زایمان در سه ماهه اول بارداری و سه ماهه دوم 
بارداری صورت می گیرد تا اختالالت کروموزومی و بیماری های 

ژنتیکی تشخیص داده شود.

اکثر نتیجه های آزمایش وضعیت نرمالی را نشان می دهند و نیازی 
به آزمایشات دیگر نمی باشد. ولی در صورتی که هر کدام از این 
آزمایشات نشانه ی بیماری یا مشکلی را نشان دهند، پزشک برای 
اطمینان، آزمایشات دیگری را برای فرد تجویز کرده تا از وجود یا 

عدم وجود اختالل و مشکل کروموزومی باخبر شود.

تا  دارد  نیاز  جنین  سلول های  از  کوچکی  نمونه ی  به  پزشک 
کروموزوم های وی را بررسی کند. چندین راه وجود دارد تا پزشک 
این نمونه را از جنین بگیرد. این آزمایش با نام کاریوتایپ جنین 

)بررسی کروموزومی جنین( معروف است.

تفسیرکاریوتایپ 
 به مطالعه ی کروموزوم های جنین پرداخته تا طبیعی و سالم بودن 
آن ها را بررسی کند. انسان ها 46 کروموزم )23 جفت کروموزوم( 
دارند. فرزندان 23 کروموزوم را از مادر خود و 23 کروموزم را از پدر 

خود دریافت می کنند.

گاهی اوقات جنین، یک کروموزوم اضافه دارد یا یک کروموزوم کم 
دارد و یا یک کروموزوم غیرطبیعی دارد. آزمایش کاریوتایپ جنین، 
بررسی می کند که آیا هر کدام از موارد مذکور برای جنین رخ داده 
است یا خیر. شایع ترین موردی که پزشکان در آزمایش کاریوتایپ 

بررسی می کنند شامل موارد زیر است:

سندرم داون )تریزومی 21(: در این وضعیت، یک کروموزوم اضافی 

21 در سلول وجود دارد. افراد مبتال چهره مشخصی دارند که فارغ 
از نژاد و زادگاه مشابه یکدیگرند و این مورد باعث عقب افتادگی 

ذهنی متوسط تا شدید می شود.

کروموزوم  یک  وضعیت،  این  در   :)18 )تریزومی  ادوارد  سندرم 
نوزادان معموالً  بیماری  این  اضافی 18 در سلول وجود دارد. در 
مشکالت جسمی و تکاملی متعدد داشته و اکثر موارد این بیماری 

منجر به سقط می شود.

سندرم پاتو )تریزومی 13(: در این وضعیت، یک کروموزوم اضافی 
و  اختالالت  بروز  باعث  مشکل  این  دارد.  وجود  سلول  در   13
ناهنجاری های شدید قلبی و نقص شدید مغزی می شود. اکثر موارد 

این بیماری منجر به سقط می شود و نوزاد متولد نمی شود.

سندرم کالین فلتر: این مشکل زمانی رخ می دهد که نوزاد پسر یک 
کروموزوم X  اضافه تر داشته باشد )XXY(. در این سندروم فرد ظاهر 

یونوکوئید Eunuchoid )خواجگی( دارد و معموالً نابارور می شوند.

سندرم ترنر: در این سندرم نوزاد دختر یک کروموزوم X آسیب 
دیده دارد یا یک کروموزوم X  ندارد. این مورد به مشکالت قلبی، 
اکثریت  هرچند  می شود.  منجر  قد  کوتاهی  و  گردنی  مشکالت 
جنین های مبتال سقط می شوند اما آن هایی که متولد می شوند 

معموالً فارغ از بارداری زندگی طبیعی دارند.

هزینه آزمایش کاریوتایپ 
پزشک بر اساس اینکه مادر در ماه چندم بارداری است و با توجه 
به خطرات آزمایش، بهترین نوع کاریوتایپ که برای فرد مناسب 
است را پیشنهاد می دهد )آزمایش کاریوتایپ در برخی از هفته های 

مشخص بارداری می تواند انجام گیرد.( 

مراحل انجام کاریوتایپ 
سلول های نمونه گرفته شده در زیر میکروسکوپ بررسی می شود تا 
هر گونه اختالل بالقوه ای تشخیص داده شود. این اختالالت شامل 

موارد زیر می باشند:

 کروموزوم اضافی

 کمبود کروموزوم

 نبودن بخشی از کروموزوم
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 وجود بخش اضافه در کروموزوم

یک  به  شدن  وصل  و  کروموزوم  یک  از  بخشی  شدن  جدا    
کروموزوم دیگر

را  کروموزوم ها  تعداد  و  سایز  شکل،  آزمایشگاه  در  متخصصان 
ژنتیکی  ناهنجاری های  تشخیص  برای  اطالعات  این  می سنجند. 

بسیار مهم هستند.

این آزمایش شامل مراحل زیر است:  

 نمونه گیری از پرز های جفتی جنین )CVS( : پزشکان از یک 
سوزن بلند استفاده می کنند تا نمونه ی کوچکی از سلول های جنین 
موجود در پرزهای کوریونی بگیرند. این پرزها در واقع در جفت 
جنین )عضوی که در درون رحم شکل گرفته و به تغذیه جنین 

کمک می کند( یافت می شوند.

این سلول ها در محیط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار می گیرند. در 
صورتی که پزشک تشخیص دهد که نیاز به آزمایش CVS می باشد، 
مادر می تواند بین هفته 10 تا 13 این آزمایش را انجام دهد.  احتمال 
سقط جنین در زنان مورد آزمایش وجود دارد و این احتمال حدوداً 1 
درصد می باشد. بنابراین پزشکان تنها در صورتی که مشکل جدی و 

مهمی وجود داشته باشد، این آزمایش را انجام می دهند.

 آمنیو سنتز : پزشکان نمونه هایی را از مایع آمنیوتیک می گیرند. 
در این آزمایش مقدار بسیار کمی از مایع آمنیوتیک گرفته می شود. 
مایع آمنیوتیک در واقع مایعی است که در رحم و در اطراف جنین 
قرار دارد. این نمونه ها با یک سوزن بلند که وارد رحم می شود، 
به محیط  نمونه مایع آمنیوتیک جهت مطالعات  گرفته می شود. 

آزمایشگاهی فرستاده می شوند.

نتیجه این آزمایش همانند آزمایش CVS  نشان می دهد که آیا 
جنین مشکل ژنتیکی دارد یا خیر. همچنین این آزمایش نقص 
لوله ی عصبی که بر ستون فقرات و مغز جنین تاثیر می گذارد، را 

تشخیص می دهد.

اگر پزشک تشخیص دهد که مادر نیاز به آزمایش آمنیوسنتز دارد، 
گیرد.  انجام  می تواند  بارداری  و 20  هفته 15  بین  آزمایش  این 
احتمال سقط در این مورد نیز وجود دارد ولی این احتمال نسبت 
به آزمایش CVS کمتر است. احتمال سقط جنین در 1 مورد از 

200 مورد وجود دارد.

تفسیر آزمایش کاریوتایپ 
زمانی که آزمایشگاه نتیجه را گزارش می دهد، آن ها به کروموزوم های 
جنین نگاهی دقیق انداخته اند. بنابراین نتیجه آزمایش کاماًل قطعی 
می باشد. به این ترتیب یا جنین مشکل ژنتیکی دارد یا ندارد. این 
تنها میزان  تفاوت دارد که  اولیه  آزمایشات غربالگری  با  آزمایش 
احتمال بیماری را مشخص می کنند. فرد می تواند نتیجه ی آزمایش 

را به پزشک نشان داده تا از نتیجه ی آن آگاه شود.

جابه جایی کروموزومی متقابل در کروموزوم 4 و 20.

جابه جایی کروموزومی 
کروموزوم  در  اختالل  کروموزومی یک  جابه جایی  علم ژنتیک  در 
انسان به صورت 23جفت قرار دارند.  است. کروموزوم ها در بدن 
کروموزوم های  میان  جابه جایی  دلیل  به  کروموزومی  جابه جایی 
که  می افتد  اتفاق  زمانی  اختالل  این  می افتد.  اتفاق  غیرجفت 
متصل  دیگری  کروموزوم  به  آن  قطعات  و  می شکند  کروموزوم 
تقسیم  به دو دسته  به طور کلی جابه جایی کروموزومی  می شود. 
رابرت سونی.  می شود: 1( جابه جایی متقابل )دوطرفه( جابه جایی 
متصل  دیگری  کروموزوم  به  کروموزوم  یک  از  بخشی  که  زمانی 
می شود، ممکن است دو یک سلول آسیب دیده مورد بررسی قرار 
می گیرد. جابه جایی ها می توانند متعادل )در یک تبادل برابر شامل 
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موادی بدون اطالعات ژنتیکی اضافه یا از دست رفته و در حالت 
نامتعادل  یا  نقص(  و  عیب  بدون  و  کامل  عملکرد  دارای  ایده آل 
آمدن  وجود  به  باعث  که  کروموزوم ها  مواد  میان  نابرابر  )تبادل 
ژن های اضافه یا ازبین رفته آن ها می شود( باشد. در هر دو حالت 

جابه جایی می تواند متعادل یا نامتعادل باشد.

تاریخچه 
دانشگاه  بیولوژی  آزمایشگاه  در  ساکس  کارل   ،1938 سال  در 
Chromosome Aberrations In-"" عنوان با  را   هاروارد مقاله ای 

duced by X-rays" منتشر کرد که نشان می داد که پرتوها می توانند 

با ایجاد جابه جایی کروموزومی منجر به تغییرات ژنتیکی زیادی در 
موجودات زنده بشود. این مقاله آغازی در زمینه یاخته شناسی پرتوها 
شد و سبب شد تا کارل ساکس به عنوان پدر یاخته شناسی پرتوها 
شناخته شود. علم یاخته شناسی پرتوها تأثیر پرتوها را بر سلول های 
زنده بررسی می کند. توضیحات تکمیلی در مورد سلول های توموری 
که جابه جایی در آن ها شناسایی شده بود، توسط شخصی به نام 
توموری  بووری فرض کرد که سلول های  ارائه شد.  بووری  تئودور 
ایجاد  باعث  که  هستند  رشد«  تحریک  »کروموزوم های  دارای 
تومورهای بدخیم می شوند. در آن زمان امکان شناسایی تغییرات 
دقیق کروموزوم ها وجود نداشت، اما امروزه می دانیم که فرضیه بووری 
صحیح بوده است و جابه جایی عامل مشترکی است که در سلول های 
آسیب دیده مشاهده می شود. جابه جایی سبب تولید انکوژن  هایی در 

بدن می شود که عامل دگرگونی های بدخیم هستند.

جابه جایی های متقابل 
میان  مواد  جابه جایی  شامل  معموالً  متقابل  جابه جایی های 

کروموزوم های غیرجفت است.

وضعیت های ممکن برای کروموزوم فرزند از والد سالم و والد با کروموزوم 
جابه جاشده متعادل

تازه  از میان 500 کودک  احتمال وقوع این خطا به شکل 1 نفر 
به دنیا آمده تا 1 نفر از 625 کودک انسان تخمین زده شده است. 
چنین جابه جایی هایی معموالً بدون خطر بوده و به کمک شناسایی 
می شوند. با این وجود، داشتن جابه جایی کروموزومی متعادل، باعث 
افزایش خطر ساخت گامت هایی با جابه جایی کروموزومی نامتعادل 
ناهنجاری  با  همراه  کودکان  تولد  یا  جنین  باعث سقط  که  شده 
می شود. مشاوره ژنتیکی و آزمایش های ژنتیک برای خانواده هایی که 
احتمال جابه جایی در آن ها وجود دارد پیشنهاد می شود. بیش تر افراد 
حامل جابه جایی متعادل سالم هستند و عالمتی ندارند، اما نزدیک 
به 6 درصد از آن ها عالیمی مانند اوتیسم ،کم توانی ذهنی یا ناتوانی 
های مادرزادی را به همراه دارند. خراب شدن یک ژن یا عدم بیان ژن 

در یک نقطه شکسته شده می تواند باعث ایجاد عالیم مذکور شود.

آنچه اهمیت دارد، آن است که میان جابه جایی کروموزومی رخ داده 
در فرایند گامت زایی است که بر اثر اختالل در فرآیند به وجود امده 
و جابه جایی حاصل از تقسیم سلولی در یاخته های پیکری که ناشی 
از خطا در فرایند میتوز است، تفاوت قائل شویم. جابه جایی به وجود 
آمده در تقسیم میوز باعث ایجاد ناهنجاری در تمام سلول های فرزند 
می شود، در حالی که جابه جایی در سلول های سوماتیک باعث ایجاد 
ناهنجاری تنها در سلول های الیه تحت تأثیر قرار گرفته می گردد، 
مانند لوسمی مزمن مغز استخوان که به دلیل جابه جایی کروموزومی 
نام  فیالدلفیا  کروموزوم  می آید.  وجود  به  فیالدلفیا  کروموزوم  در 
و  کروموزوم های 9  میان  جابه جایی  اثر  بر  که  است  ناهنجاری ای 
22 به وجود می آید. در این جابه جایی BCR ژن در کروموزوم 22 
و انکوژن  ABL در کروموزوم 9 ادغام شده و باعث به وجود آمدن 
ژن BCR-ABL می شود. این ژن باعث ایجاد پروتئینی می شود که 
سبب تقسیم سلولی غیرقابل کنترل می گردد. به کروموزوم 22 تغییر 

یافته کروموزوم فیالدلفیا گفته می شود.

جابه جایی رابرت سونی 
 نمونه ای از جابه جایی کروموزومی است که به وسیله شکستگی در 
سانترومر و یا نواحی نزدیک سانترومر در یک جفت کروموزوم  به 
وجود می آید. کروموزوم آکروسنتریک به کروموزومی گفته می شود 
که سانترومر آن به یکی از دو انتهای کروموزوم نزدیک تر بوده و 
سبب کوتاه شدن یکی از بازوهای کروموزوم نسبت به بازوی دیگر 
می شود. جابه جایی متقابل باعث ایجاد یک کروموزوم متاسنتریک 
و یک کروموزوم بسیار کوچک می شود که ممکن است بر اثر تأثیر 
کوچکی از ارگانیسم خارج شود، زیرا تعداد ژن های محدودی را 
در خود دارد. کروموزوم متاسنتریک کروموزومی با شکل X است 
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که طول بازوهای آن با هم دقیقاً برابر باشند. در این حالت تنها 45 
کروموزوم در بدن انسان باقی می ماند، زیرا دو کروموزوم با هم ترکیب 
شده اند. این تغییر تأثیری روی فنوتیپ ها ندارد، زیرا تنها ژن های 
بخش های  در  آکروسنتریک  کروموزوم  کوتاه  بازوی  روی  موجود 

تکراری ژنوم انسان قرار دارند )ژن های سامان دهنده هسته(.

ترکیب  برای  ممکن  حالت های  تمام  در  رابرت سونی  جابه جایی 
کروموزوم های آکروسنتریک دیده شده است. شایع ترین جابه جایی 
میان کروموزوم های  جابه جایی  انسان،  بدن  در  کروموزومی 
13 و 14 است که در حدود 0٫97 از 1000 کودک تازه به دنیا آمده 
رابرت سونی  کروموزومی  جابه جایی  شده است.]8[ حامالن  دیده 
عالیم ظاهری مشخصی ندارند و ناهنجاری در فنوتیپ های آن ها 
دیده نمی شود، این در حالی است که خطر گامت نامتعادل و به تبع 
آن سقط جنین یا تولد فرزندانی با مشکل ناهنجاری در آن ها وجود 
در کروموزوم  رابرت سونی  جابه جایی  حامالن  مثال  به طور  دارد. 
بیماری سندروم  با  فرزندانی  داشتن  برای  باالتری  21 شانس 
یاد  داون«  »جابه جایی  نام  با  جابه جایی  نوع  این  از  داون دارند. 
می شود. این موضوع به دلیل اشکال در هنگام تفکیک کروموزوم های 
خواهر در فرایند گامت زایی ایجاد می شود. خطر انتقال توسط مادر 
)10٪( بیش تر از خطر انتقال توسط پدر )1٪( است. در جابه جایی 
رابرت سونی در کروموزوم 14 خطر کمی برای تکرار کروموزوم 14 
یکی از والدین بر اثر فرایند رهایی تریزومی وجود دارد. منظور از 
اشتباه  به  تخم  آن سلول  در  که  است  پدیده ای  تریزومی  رهایی 
حامل 3 کروموزوم شده و یکی از کروموزوم ها را از دست می دهد تا 
به فرایند عادی بازگردد. در صورتی که 2 کروموزوم باقی مانده در 
سلول مربوط به یکی از والدین باشد، پدیده تکرار کروموزوم یکی 

از والدین به وجود می آید.

تأثیر در بیماری ها  
تعدادی از بیماری ها که بر اثر جابه جایی کروموزومی ایجاد می شود 

به شرح زیر هستند:

کروموزومی  جابه جایی  اثر  بر  سرطآن ها  انواع  از  بخشی  سرطان: 
صفحات سرطان  در  مشروح  به طور  موضوع  این  می شوند.  ایجاد 
خون، لوسمی حاد مغز استخوان و لوسمی مزمن مغز استخوان توضیح 
بدخیم  ایجاد تومورهای  باعث  می تواند  جابه جایی  داده شده است. 

مانند سارکوم یوئینگ بشود.

ناباروری: زمانی که یکی از والدین حامل جابه جایی متعادل باشد، 
اگرچه والد نشانه ای ندارد، اما جنین در رحم مادر دوام نمی آورد.

سندروم داون: این سندروم در کم تر از 5 درصد از مواردی که دارای 
جابه جایی رابرت سونی از بازوی بزرگ کروموزوم 21 به کروموزوم 

بازوی بزرگ کروموزوم 14 هستند، اتفاق می افتد.]9[

جابه جایی کروموزومی در میان کروموزوم های سلول جنسی می تواند 
باعث ایجاد برخی شرایط ژنتیکی مانند سندروم دالچاپل می شود. 
در این سندروم، جابه جایی ژن SRY از کروموزوم Y به کروموزوم 

X اتفاق می افتد.

تشخیص در جنین 

در  بیماری  تشخیص  برای  آزمایش  سریع ترین  حاضر  حال  در 
پرزهای جفتی است  از  آزمایش نمونه گیری  از  استفاده  کودکان 
این  در  می شود.  انجام  بارداری  هفتگی   13 تا   11 زمان  در  که 
مورد  و  شده  استخراج  جنین  جفت  از  کوریونی  پرزهای  روش 
دیگر کروموزوم جنین می تواند  از سوی  قرار می گیرد.  آزمایش 
از طریق تکنیک آمنیوسنتز مورد آزمایش قرار بگیرد. این روش 
بارداری قابل استفاده است. در این روش مقدار  در 16 هفتگی 
خارج  سوزن  توسط  مادر  رحم  در  جنین  اطراف  مایع  از  کمی 
شده و مشکالت ژنتیکی بررسی می شود. اگرچه روش اول دقت 
پایین تری دارد، اما امکان انجام آن در سه ماهه اول بارداری باعث 
برتری می شود. الزم است ذکر شود که آزمایش های نام برده تنها 
مشخص می کنند که جنین دارای مواد کروموزوم بیش از حد یا 
جنین  آیا  که  نمی کند  مشخص  اما  است،  معمول  حد  از  کم تر 
که  هرچند  خیر،  یا  می گیرد  قرار  غیرمعمول  مقدار  تأثیر  تحت 
معموالً کودکان با کروموزوم نامتعادل نیاز به مراقبت های پزشکی 

دارند.]10[ال 

F a r v a r d i n
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 p آن  در  که  است   B و   A کروموزوم های  درون  دقیق  جایگاه 
نشان گر بازوی کوتاه کروموزوم و q نشان گر بازوی بلند آن است. 
اعداد بعد از p و q نشان دهنده ناحیه، بند و زیربندی است که در 
هنگام رنگ  کردن کروموزوم دیده شده است.]13[ برای اطالعات 

بیش تر می توانید به صفحه جایگاه کروموزومی مراجعه کنید.

مختلف  انواع  در  که  کروموزومی  جابه جایی  چند  از  نمایشی 
سرطان تأثیرگذار بوده و هم چنین در بیماری های دیگری مانند 
مرتب  کاریوتایپ  ترتیب  با  که  اسکیزوفرنی]11[ دخیل هستند 
جهانی  سامانه  از  کروموزومی  جابه جایی  نمایش  برای  شده اند. 
می شود.]12[  استفاده   )ISCN( انسان  سیتوژنتیک  نام گذاری 
میان  جابه جایی  نمایش  برای   t(A;B)(p1;q2) شکل  به  نمایش 
کروموزوم های A و B استفاده می شود. پرانتز دوم نشان دهنده 

مثال 
برای فهم دقیق تر، به نشانه های سیتوژنتیک مراجعه فرمایید.

ژن ها/پروتئین های ادغام شدهبیماری مرتبطجابه جایی
اولیندومین

t(8;14)(q24;q32)لنفوم بورکیت
Burkitt Lymphoma

ناحیه IGH روی کروموزوم 14که شامل ژن برای تولید زنجیره ای 
از پادتن انسانی است. این ناحیه باعث تحریک بیش از اندازه پروتئین 

ادغام شده می شود.

ژن c-myc در کروموزوم 8 که باعث می شود پروتئین ادغامی توانایی 
لنسفوسیت-پرولیفراتیو را داشته باشد.

t(11;14) (q13;q32)14لنفوم سلول منتل
Mantle Cell Lymphoma

ناحیه IGH۱۴ روی کروموزوم 14که شامل ژن برای تولید زنجیره ای 
از پادتن انسانی است. این ناحیه باعث تحریک بیش از اندازه پروتئین 

ادغام شده می شود.

تولید  انسان  بدن  در   CCND1 ژن  توسط  پروتئین Cyclin-D1۱۴ که 
می شود و روی کروموزوم 11 قرار دارد. به پروتئین ادغامی توانایی سلول-

پرولیفراتیو می دهد.

t(14;18) (q32;q21)15لنفوم فولیکوالر( در 90 درصد موارد(
Follicular Lymphoma

پروتئین Bcl-2 که تنظیم کننده مرگ سلول است و روی کروموزوم 
18 قرار دارد و به پروتئین ادغامی خاصیت ضد آپوپتوزی می دهد.

ناحیه IGH۱۴ روی کروموزوم 14که شامل ژن برای تولید زنجیره ای 
از پادتن انسانی است. این ناحیه باعث تحریک بیش از اندازه پروتئین 

ادغام شده می شود.

 t(10)(q11)
سرطان پاپیالری تیروئید16

Papillary Thyroid Caner
PTC )سرطان پاپیالری تیروئید( - حفره ای برای همه یا 

پروتوآنکوژن رت16 روی کروموزوم 10بسیاری از ژن های دیگر16

t(2;3) (q13;p25)16سرطان فولیکوالر تیروئید
 Follicular Thyroid Caner

پروتئین PAX 816 روی کروموزوم 2گیرنده تکثیرفعال پراکسی زوم گاما )PPARγ1( 16[ روی کروموزوم 3

t(8;21) (q22;q22)

15
لوسمی حاد میلوبالستیک

Acute Myeloblastic Leukemia

پروتئین)AML1( تولید شده از ژن )RUNX1( روی کروموزوم 
AML 21 در حدود 7 درصد موارد

)لوسمی حاد مغز استخوان(، نسبت به درمان توسط سیتوزین 
آرابینوزید نتایج مطلوبی داشته است.15

پروتئین )ETO( تولید شــده از ژن )RUNX1T1( روی کروموزوم 8

t(9;22) (q34;q11)

کروموزوم فیالدلفیا
لوسمی حاد لنفاوی - لوسمی حاد مغز استخوان

  Acute Lymphocytic Leukemia
پروتئین ABL1 که توسط ژن ABL1 روی کروموزوم 9 تولید پروتئین BCR که توسط ژن BCR روی کروموزوم 22 تولید می شود. 17

می شود17

t(15;17) (q22;q21)

15
لوسمی پرومیلوسیتیک حاد

  Acute Promyelocytic Leukemia
پروتئین PML روی کروموزوم15 15پروتئین RAR-α که توسط ژن RARA روی کروموزوم 17 تولید می شود.

t(12;15) (p13;q25) لوسمی حاد مغز استخوان - فیبروسارکوما
پروتئین TEL روی کروموزوم 12دریافت کننده TrkC روی کروموزوم 15مادرزادی- سرطان سینه ترشحی

t(9;12) (p24;p13)لوسمی مزمن مغز استخوان )CML(
)ALL( لوسمی حاد لنفاوی

JAK روی کروموزوم TEL9 روی کروموزوم 12

t(12;21) (p12;q22)لوسمی حاد لنفاوی )ALL(21 روی کروموزوم AML112 روی کروموزوم TEL

t(11;18) (q21;q21)
MALT۱۸ لنفومMALT۱۸API-2

t(2;5) (p23;q35)لنفوم سلول بزرگ آنا پالستیک
 Anaplastic large cell Lymphoma

NPM1ALK

t(11;22)

(q24;q11.2-12)
سارکوم یوئینگ

Ewing`s Sarcoma
EWSFLI1

(t)17;22تومور درماتوفیبروسارکوما پروتوبرنس
(DFSP)

(PDGFB) روی کروموزوم 17پروتئین پالکت رشد مشتق شده از فاکتور بی Collagen I

t(7,16) (q32-34;p11) or 
t(11,16) (p11;p11)2CREB3L1 یا CREB3L2FUS
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نام آزمایش

کاریوتایپ خون معمولی

کاریوتایپ نواری

بررسی کروموزم های خون محیطی با رزولوشن معمولی

بررسی کانستیتوال خون )مطالعه غیر لوکمیک(

سیتوژنتیکنام بخش

حدود 5 سی سی خون محیطی در یک لوله آزمایش در سبز )حاوی ماده ضد انعقاد سدیم هپارین(نوع نمونه درخواستی

شرایط نگهداری
نمونه ها باید در شرایط اسپتیک جمع آوری و به سرعت در مدت زمان کمتر از 24 ساعت به آزمایشگاه 

ارسال شوند. در صورتیکه به هر دلیل امکان ارسال نمونه ها در این زمان وجود نداشت آن ها را در یخچال 
نگه دارید. نمونه ها را از گرما یا سرما حفظ کنید و هرگز نگذارید یخ بزنند.

موارد ارجاع بیماران

در افرادیکه ناهنجاری های مادرزادی، تاخیر در رشد و یا سابقه خانوادگی مثبت از لحاظ بروز ناهنجاری های 
کروموزمی دارند.

کسانی که در خانواده با مشکالت ناباروری و یا سقط های مکرر روبه رو هستند.

تعیین علت تولد نوزادان نارس و مرده یا ناتوانی در فرزند یا فرزندان خانواده.

روش آزمایشگاهی
کشت 72 ساعته نمونه های خون توسط فیتوهموگلوتامین، هاروست به روش معمول، باندینگ G با رنگ 

گیمسا. کروموزم های 20 متافاز شمارش شده و 5 سلول به طور کامل آنالیز می شوند. یک کاریوتایپ تهیه 
می شود. در صورت پیدا شدن آنومالی 15 متافار دیگر نیز آنالیز می شوند.

3 هفته کاریزمان تقریبی انجام آزمایش
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آزمایش خون  
 گردآورنده:  سارا جوادی - محبوبه سپهرنیا 

مواردی که قبل از آزمایش خون باید بدانیم: 
 زمان ناشتایی

 قهوه

 الکل

 آب

 آزمایش خون اطفال

 آزمایش طی بارداری

آمادگی های الزم قبل از آزمایش خون: 
ناشتایی قبل از آزمایش خون خاص برای اطمینان از صحت 
نتایج آزمایش شما مهم است. ویتامین ها، مواد معدنی، چربی ها، 
کربوهیدرات ها و پروتئین هایی که تمام موادغذایی و نوشیدنی ها 
را تشکیل می دهند، می توانند بر نتایج آزمایش شما اثر بگذارد.

همه آزمایشات نیاز به ناشتایی ندارند. آزمایشات خونی که 
باید به همراه ناشتابی صورت گیرند، شامل موارد روبرو است:

 آزمایش قندخون

 آزمایش عملکرد کبد

 تست سطح تری گلیسیرید

 )HDL( تست سطح لیپوپروتئین با چگالی باال 

    )LDL( تست سطح لیپوپروتئین با چگالی کم 

  )LDL( تست سطح لیپوپروتئین با چگالی کم 

 پانل لیپوپروتئین

بعضی از آزمایشات، مانند آزمایش خون مخفی مدفوع، نیازی 
به ناشتایی ندارند، اما برخی از غذاها را نیاز است محدود شود. 
گوشت قرمز، کلم بروکلی و حتی برخی داروها ممکن است 

باعث آزمایش مثبت کاذب شوند. 
چه مدت باید قبل از آزمایش خون ناشتایی؟  

مقدار زمان الزم برای ناشتایی بستگی به آزمایش دارد. برای 
اکثر آزمایشات، به شما گفته می شود که به مدت هشت 
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ساعت منتهی به آزمایش، چیزی جز آب مصرف نکنید. برای چند 
آزمایش ممکن است 12 ساعت ناشتایی الزم باشد.

 آزمایش خود را در اسرع وقت انجام دهید. ساعاتی که در خواب 
می گذرانید بخشی از دوره ناشتایی محسوب می شود.

آیا قبل از آزمایش خون می توانید قهوه بنوشید؟ 
حتی اگر آن را تلخ بنوشید، قهوه می تواند در نتایج آزمایش خون 
اختالل ایجاد کند. به این دلیل که حاوی کافئین و موادگیاهی 
محلول است، که می تواند نتایج آزمایش شما را دچار اختالل کند.
قهوه همچنین یک ادرارآور است که می تواند یک اثر کم آبی داشته 
باشد. هرچه شما هیدراتاسیون کمتری داشته باشید پیدا کردن 

رگ، سخت تر است. 
آیا قبل از آزمایش خون می توانید الکل بنوشید؟ 

برخی از آزمایش های خون ، مانند آزمایش هایی که میزان سالمت 
ملزم  را  شما  می کند،  ارزیابی  را  گلیسیرید  تری  میزان  یا  کبد 
می کند که به مدت 24 ساعت کامل الکل ننوشید. مقادیر کمی 
الکل می تواند چندین روز در جریان خون شما باقی بماند. همچنین 
از پزشک خود بپرسید که آیا می توانید سیگار را قبل از آزمایش 
بکشید یا اینکه باید در طول روز از سیگار کشیدن خودداری کنید.

آیا نوشیدن آب قبل از آزمایش خون درست است؟ 
نوشیدن آب قبل از آزمایش خون مشکلی ندارد، مگر اینکه توسط 
گازدار،  نوشیدنی های  باشید.  داشته  دیگری  دستور  خود  پزشک 

طعم دار و هیچ نوع چای نیز نباید مصرف شوند.
آزمایش خون نیاز به ناشتایی کودک، چگونه انجام می شود؟
از  قبل  ناشتایی  به  نیاز  است  ممکن  کودکان  بزرگساالن،  مانند 
متخصص  پزشک  صورت،  این  در  باشند.  داشته  خون  آزمایش 
کودک شما به شما اطالع می دهد که کودک شما از چه زمانی باید 

از خوردن و آشامیدن خودداری کند.
ناشتایی آزمایش خون در دوران بارداری به چه صورت است ؟

اگر باردار باشید، ناشتایی معموالً ایمن است، به شرط آنکه از سالمتی 
خوبی برخوردار باشید و بارداری پرخطر نداشته باشید. برای راحتی 
کلی شما، پزشک ممکن است به شما توصیه کند که آب اضافی 
بنوشید یا در داخل خانه بمانید، به خصوص اگر هوا بسیار گرم یا 
مرطوب باشد. ممکن است ناشتایی در برخی از زنان باردار سوزش 
سردل را افزایش دهد. اگر در حالی که منتظر هستید خون گیری 
انجام شود، ناراحت کننده یا عالئم نگران کننده ای را تجربه می کنید، 

به پزشک اطالع دهید.

این آزمایشات معموالً نیاز به ناشتایی دارند. 

قندخون ناشتا میزان گلوکز )قند( موجود در خون شما را برای 
آزمایش دیابت یا پیش دیابت اندازه گیری می کند:

مدت ناشتایی معمولی: حداقل 1۰ ساعت  

از پروفایل لیپیدها برای بررسی سطح کلسترول و سایر چربی های 
خون استفاده می شود. مقادیر زیاد آن، شما را در معرض ابتال به 

بیماری های قلبی یا سکته مغزی قرار می دهد.

زمان ناشتایی معمولی: 1۰-12 ساعت  

پانل متابولیک اساسی یا جامع اغلب بخشی از یک روال معمول 
است. این آزمایشات قندخون، میزان تعادل الکترولیت و مایعات و 

عملکرد کلیه، عملکرد کبد شما را نیز بررسی می کند.

زمان ناشتایی معمولی: 1۰-12 ساعت  

از پانل عملکرد کلیه برای سنجش سالمت کلیه ها و عملکرد آن ها 
استفاده می شود.

زمان روزه معمولی: 1۰-12 ساعت 

به  منجر  می تواند  که  خون،  در   B12 ویتامین  میزان  بررسی 
تشخیص نوع خاصی از کم خونی و سایر مشکالت گردد. برخی از 
داروها می توانند در این آزمایش اختالل ایجاد کنند. در مورد تمام 

داروهای مصرفی به پزشک خود اطالع دهید.

زمان ناشتایی معمولی: 6-۸ ساعت 

از آزمایش های آهن برای دیدن اینکه سطح آهن در سیستم شما 
خیلی پایین است یا خیلی زیاد است استفاده می شود.

زمان ناشتایی معمولی: 12 ساعت 

 )GGT( ترانسفراز  گلوتامیل  گاما  آنزیمی  سطح  بودن  باال 
نشان دهنده ی بیماری های کبدی، مجاری صفراوی و سو مصرف 
الکل می باشد. پزشک ممکن است از شما بخواهد که حداقل 8 
است الزم  ممکن  باشید. همچنین  ناشتا  آزمایش  از  قبل  ساعت 
باشد که روز قبل از آزمایش از مصرف الکل و بعضی از داروهای 
بر میزان  توانند  موارد می  این  زیرا  تجویز شده خودداری کنید، 
GGT تأثیر بگذارند. قبل از قطع داروهای تجویز شده، با پزشک 

خود مشورت کنید.
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آزمایش هایی که الزام به ناشتا بودن بیمار دارد: 

  ACTH, Plasma )ناشتایی از نیمه شب(
Alkaline Phosphatase, Serum
α1-Acid Glycoprotein, Serum
Amino Acids, Plasma
)شیرخواران چهار ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگساالن 12ساعت(
Ascorbic Acid, Serum
Calcitonin, Serum or Plasma
 Ceruloplasmin, Serum or Plasma
FBS
Folic Acid, Serum
Glucagon, Plasma
LDL و HDL
Iron, Serum
Lactose Tolerance Test
Leptin, Serum )12 ساعت ناشتایی(
Lipase, Serum
PTH, Serum )ولی آب می تواند بنوشد(
Schilling Test
Transthyretin, Serum
Triglycerides, Serum or Plasma )10 تا 14 ساعت(
Vitamin A, Serum or Plasma )حداقل 8 ساعت( 

آزمایش عملکرد تیروئید یک سری آزمایش خون است که برای 
قرار  استفاده  مورد  شما  تیروئید  غده  عملکرد  میزان  اندازه گیری 

 TSH و T3 ، T3RU ، T4 می گیرد. تست های موجود شامل
تیروئید غده کوچکی است که در قسمت جلویی پایین گردن شما 
قرار دارد. مسئول تنظیم بسیاری از فرآیندهای بدن مانند سوخت و 
ساز بدن، تولید انرژی و خلق و خو است. تیروئید دو هورمون اصلی 
اگر غده   .)T4( تیروکسین تریودوتیرونین )T3( و  تولید می کند: 
تیروئید شما به اندازه کافی از این هورمون ها تولید نکند ، ممکن 
است عالئمی مانند افزایش وزن، کمبود انرژی و افسردگی را تجربه 

کنید. این بیماری کم کاری تیروئید نامیده می شود.
اگر غده تیروئید شما هورمون های زیادی تولید کند، ممکن است 
این حالت  به  تجربه کنید.  را  لرزش  زیاد،  اضطراب  کاهش وزن، 

پرکاری تیروئید گفته می شود.

تیروئید  هورمون  میزان  نگران  که  پزشک  یک  معمول،  طور  به 
هورمون  یا   T4 مانند  گسترده  غربالگری  آزمایشات  شماست، 
تحریک کننده تیروئید )TSH( را بررسی می کند. اگر نتایج مربوطه 
غیر طبیعی باشد، پزشک شما آزمایشات بیشتری را برای مشخص 

کردن دلیل مشکل بررسی میکند.

رساندن خون برای آزمایش عملکرد تیروئید 
در مورد هرگونه دارویی که مصرف می کنید با پزشک خود صحبت 
کنید و در صورت بارداری به پزشک خود اطالع دهید. برخی از داروهای 

خاص و حاملگی ممکن است بر نتایج آزمایش شما تأثیر بگذارد.
 TSH و T4 نتایج

تیروئید  عملکرد  متداول  آزمایش  دو   TSH تست  و   T4 تست 
هستند. آن ها معموالً با هم انجام می شوند.

آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد: 

Acid Phosphatase, Serum
α1-Antitrypsin, Serum
 Amylase, Urine
)قبل از جمع آوری، ناشتایی از ساعت 10 شب تا 6 صبح توصیه می شود(
Androstenedione, Serum
Apo A-I, Serum
Apolipoprotein B-100, Serum
Calcium, Serum
 Cholesterol, Total, Serum or Plasma
Cobalamin, Serum
 C-Peptide, Serum
Cryoglobulin, Qualitative, Serum
 FTA-ABS, Serum
GGT, Serum
Homocystine, Plasma
 IGF-1, Serum or Plasma
Insulin, Serum
5-Nucleotidas, Serum
Osmolality, Calculated, Serum or Plasma
Phosphorus, Serum
PSA, Serum

تست های عملکرد تیروئیدی
 گردآورنده:  سارا جوادی  

2۰www.farvardin-lab.com



آزمایش T4 به عنوان آزمایش تیروکسین شناخته می شود. سطح 
باالی T4 نشان دهنده تیروئید پیش فعال )پرکاری تیروئید( است. 
عالئم آن شامل اضطراب، کاهش وزن ناخواسته، لرزش و اسهال 
است. بیشتر T4 در بدن به پروتئین متصل است. بخش کوچکی 
از T4 به صورت آزاد است و به آن Free T4 گفته می شود. برخی 

اوقات سطح T4 آزاد به همراه تست T4 نیز بررسی می شود.
آزمایش TSH میزان هورمون تحریک کننده تیروئید را در خون شما 
اندازه گیری می کند. محدوده تست طبیعی بین 0,4 تا 4,0 میلی 

لیتر واحد بین المللی هورمون در هر لیتر خون )mIU / L( است.
اگر عالئم کم کاری تیروئید و TSH باالی 0.2mIU/L داشته باشید، 
در معرض خطر پیشرفت کم کاری تیروئید هستید. عالئم آن شامل 
ناخن ها  افسردگی و شکننده شدن مو و  افزایش وزن، خستگی، 
می باشد. پزشک شما احتماالً می خواهد حداقل هر ساله، آزمایشات 
عملکرد تیروئید را انجام دهید. پزشک شما همچنین ممکن است 
لووتیروکسین عالئم  با داروهایی مانند  تصمیم بگیرد که شما را 

بیماری را کاهش دهد.
هر دو تست T4 و TSH بطور معمول بر روی نوزادان تازه متولد 
شده انجام می شوند تا یک غده تیروئید کم کار را شناسایی کنند. در 
صورت عدم درمان، این وضعیت، به نام کم کاری تیروئید مادرزادی، 

می تواند منجر به ناتوانی در رشد شود.

 T3 نتایج
می کند.  بررسی  را  تریودوتیرونین  هورمون  سطح   T3 آزمایش 
بررسی می شوند که جهت  با هم   TSH و   T4 آزمایشات  معموالً 
همچنین   T3 تست  است،  تیروئید  کم کاری  یا  پرکاری  بررسی 
ممکن است بررسی شود که اگر نشانه هایی از غده تیروئید بیش 

فعال نشان داده شود و T4 و TSH دیگر منبع معتبر نیستند.
هر  در  نانوگرم هورمون  برابر 200-100   T3 برای  دامنه طبیعی 
دسی لیتر خون )ng / dL( است. سطح غیر طبیعی باال معموالً 
عالمتی از بیماری Grave را نشان می دهد. این یک بیماری خود 

ایمنی است که با پرکاری تیروئید همراه است.
نام T3RU نیز شناخته می شود، آزمایش  با  جذب رزین T3 که 
اتصال  گلوبولین  نام  به  هورمونی  اتصال  ظرفیت  که  است  خون 
 T3 را اندازه گیری می کند. اگر سطح )TBG( دهنده تیروکسین
باید پایین باشد.  شما باال رفته باشد، ظرفیت اتصال TBG شما 
سطح غیر طبیعی TBG غالباً نشان دهنده مشکلی در کلیه ها یا 
 TBG عدم دریافت پروتئین کافی در بدن است. سطح غیر طبیعی
حاوی میزان زیادی استروژن در بدن است. مقادیر زیاد استروژن 
استروژن،  از  غنی  غذاهای  حاملگی، خوردن  اثر  در  است  ممکن 

چاقی یا جایگزینی با هورمون ایجاد شود.

پیگیری 
اگر در خون شما نشانی از کم کاری یا پرکاری تیروئید وجود داشته 
باشد، پزشک شما ممکن است آزمایش جذب تیروئید یا آزمایش 
سونوگرافی را درخواست کند. در این آزمایشات مشکالت ساختاری 
غده تیروئید، فعالیت غده تیروئید و هر نوع توموری که ممکن است 
مشکل ایجاد کند را بررسی می کند. بر اساس این یافته ها، پزشک 
شما ممکن است بخواهد از بافت تیروئید نمونه برداری کند تا در 
صورت وجود سرطان، آن را معاینه کند. اگر اسکن طبیعی باشد، 
تجویز  دارویی  تیروئید شما  فعالیت  تنظیم  برای  احتماالً  پزشک 
می کند و با آزمایش های اضافی عملکرد تیروئید پیگیری می کنند 

تا مطمئن شوند که دارو در حال عملکرد مناسب است.
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پاتوژنز تومورهای بافت نرم )بخش اول(
 گردآورنده: دکتر بینش امامی 

پاتوژنز بیشتر این تومورها مثل سایر تومورها ناشناخته است. 
فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، در  علل شناخته شده شامل 
معرض قرار گرفتن اشعه یونیزه و اختالالت ایمونولوژیک ارثی 
مشکل  بسیار  اصلی  علت  ارزیابی  البته  می باشد.  اکتسابی  و 
است چون زمان نهفته طوالنی در معرض قرار گرفتن تا ایجاد 
شدن سارکوما بسیار طوالنی است در کنار آن ها چندین عامل 
محیطی و ارثی در طول این زمان موثر می باشد. منشا گرفتن 
تومور بدخیم از تومور خوش خیم بی نهایت نادر است به جز 

MPNST که از نوروفیبروما منشا می گیرد. 

 (Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor)

A. فاکتورهای محیطی 
1. تروما:  

تروما در ایجاد سارکوما موثر بوده است. این مسئله بارها گزارش 
شده است ولی درستی آن هنوز به طور واضح به اثبات نرسیده 
است و گاه تروما فقط صرفا توجه را به یک نئوپالسم زمینه 
نادر به دنبال  آگاه می سازد. سارکوماهای بافت نرم به شکل 
جراحی، سوختگی، اسید، گرما، محل شکستگی، یا در مجاورت 
ایمپلنت های پالستیکی یا فلزی در پی یک دوره نهفته طوالنی 

پدیدار می شوند. مثل مدل توالی آدنوم-کارسینوم، این نوع هم از 
یک پرولیفراسیون موضعی تا شروع یک سارکوم می تواند باشد 

که مشابه تومورژنز چند مرحله ای است.
2. کارسینوژن های محیطی:  

این عوامل نیز می تواند در ایجاد سارکوم نقش داشته باشند. اما 
نقش آن ها به طور کامل توضیح داده نشده است و فقط چند ماده 
هستند که در ایجاد سارکوم در انسان نقش دارند. علف کش ها 
مثل فنوکسی استیک اسید، کلروفنول ها و آلوده کننده هایی مثل 
2و3و7و8 تتراکلرو دی بنزو پا رادی کسین (Dioxin) که مرتبط 

به سارکوژنز می باشند.
قرار  معرض  در  برای  سارکوم  ریسک  برابری   6 افزایش  یک 
گرفتن فنوکسی استیک اسید یا کلروفنول در افرادی که با این 
معرض  در  است.  شده  گزارش  بوده اند  ارتباط  در  علف کش ها 
قرارگرفتن در برابر دی اکسین به طور اتفاقی باعث 3 برابر شدن 

ریسک سارکوم بافت همبند شده است.
3. وینیل کلراید   

احتمال کمتر  با  و  آنژیوسارکوم کبدی  به طور واضحی سبب 
آنژیوسارکوم های خارج کبدی می شود.

 Soft Tissue Tumor (Part 1)
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 : 4. رادیاسیون  
در معرض قرار گرفتن در برابر رادیاسیون نیز می تواند باعث ایجاد 
سارکوم شود. تخمین میزان شیوع سارکومای متعاقب رادیاسیون 
بسیار سخت است و گزارشات در بین % 0,8-%0,03 می باشد. بیشتر 
این اطالعات مربوط به سارکوماهای بعد رادیاسیون سرطان سینه 
می باشند که بعد از یک پریود زمانی سه ساله بین رادیاسیون و ایجاد 
تومور گزارش شده است و معموال یک نوع شایع دارد. شایعترین 
است.  یافته  تمایز  غیر  سارکومای  پلئومورفیک  )70درصد(  نوع 
متاسفانه سارکوم های بعد از رادیاسیون ضایعات با درجه بدخیمی 
باالتر و مرحله بالینی باالتر و بدتر از انواع اسپورادیک بوده و امید 
به زندگی آن ها نیز بسیار ضعیف می باشد. پروگنوز سارکوماهای بعد 
از رادیاسیون خیلی وابسته به محل آناتومیک بوده که آن هم نشانه 
قابل رزکسیون بودن آن می باشد. در اندام ها پروگنوز بهتر و بقای 5 
ساله 30% در حالیکه در ستون فقرات، لگن، کمربند شانه ای، بقای 

5 ساله 5% می باشد.
میزان کل دوزهای اشعه در ایجاد سارکوما نقش دارد، به نظر می رسد 
شیوع سارکوم های بعد از در معرض قرار گرفتن رادیاسیون بعد از 

قرارگرفتن 5000GcY، اشعه یا یا میزان بیشتر، افزایش می یابد. 
همانطور که اشاره شد نقص ایمنی و سرکوب ایمنی جهت درمان 
نرم می شود. موتاسیون ژن  بافت  ایجاد سارکومای  باعث  می تواند 
از رگ  می باشد. خروج  تومورها  این  ایجاد  پاتوژنز  و  دلیل   TP53

توریوم   )Thorotrast( توروتراست  نام  به  ای  ماده  )اکستراوازیشن( 
دی اکساید، اگرچه اکنون دیگر نه برای تشخیص و نه برای درمان 
استفاده نمی شود، سبب ایجاد سارکوم های بافت نرم، به خصوص 

آنژیوسارکوم در محل تزریق می شود.

B. ویروس های اونکوژن:   
نقش ویروس های اونکوژن در پاتوژنز سارکوم های بافت همبند خیلی 
 HHV8 خوب مشخص نشده است. اگرچه شواهد متقاعد کننده از
)ویروس هرپس انسانی 8( به عنوان عامل ایجاد سارکوم کاپوسی  
می باشد. در مجموع شواهد زیادی از ایجاد تومورهای عضله صاف به 
علت EBV )اپشتین بار ویروس( در بیماران نقص ایمنی و به دنبال 

سرکوب ایمنی در افراد پیوند شده وجود دارد.

C. فاکتورهای ایمونولوژیک:  

همانطور که اشاره شد نقص ایمنی و سرکوب ایمنی جهت درمان، 
می تواند باعث ایجاد سارکومای بافت نرم به خصوص تومورهای عضله 
صاف و سارکوم کاپوسی شود. لنف ادم مزمن به دنبال ماستکتومی 

یا اختالالت مادرزادی می تواند در این وضعیت  رادیکال، عفونت 
سبب ایجاد آنژیوسارکوم باشد.

D. فاکتورهای ژنتیک:  
تعدادی از بیماری های ژنتیکی در همراهی با سارکومای بافت نرم 
هستند مثال های کالسیک آن نوروفیبروماتوز نوع 1 و 2، فامیلیال 

آدنوماتوس پولیپوزیس )FAP( و سندرم گاردنر می باشد.

طبقه بندی تومورهای بافت نرم:
توسعه یک طبقه بندی مفید، عملی و کاربردی جهت تومورهای 
بافت همبند یک پروسه بسیار آهسته بوده است. طبقه بندی های 
اولیه بر اساس شکل هستند و سپس نوع سلول های تومورال بوده 
است. مثل Round Cell Sarcoma و Spindle Cell Sarcoma ولی 
اکنون کاربردی نیست، چون اطالعات کمی راجع به طبیعت و رفتار 
 Line of( تومور به ما ارائه می نماید. طبقه بندی جدید بر اساس
differentiation( یعنی نوع بافت تشکیل دهنده تومور است، تا نوع 

بافتی که به صورت تئوریکالی بافت از آنجا منشا می گیرد. آخرین 
طبقه بندی براساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در سال 
2013 می باشد که مورد قبول بوده و تالشی است جهت یکدست 

سازی و جهانی سازی پاتولوژیست های تمام دنیا.
هر طبقه بندی بافت شناسی به دو طبقه بندی خوش خیم و بدخیم 

تقسیم می شود.
در مجمـوع بـرای چندیـن طبقه بندی تومـورال یک گـروه میانه 
  Intermediate (Low Malignant Potential or Borderline(
داریـم کـه نشـاندهنده احتمال عـود موضعی باالتر و یک ریسـک 
کمتـر متاسـتاز می باشـد. اکثـر تومورهـا در عـود مثـل تومـور 
اولیـه می باشـند ولـی گاه می توانـد الگـوی تمایـز تغییـر کنـد 
(Undifferentiatial Pleomorphic Sarcoma ) کـه قبـال به نـام 

لیپوسـارکوما،  و   (Malignant Fibrous Histiocytoma) MFH

شـایعترین سـارکوماهای بافـت همبنـد در بالغین می باشـند که 
روی هـم 35 تـا 45 درصـد از سـارکوماها را شـامل می شـوند.

شایعترین  سارکوما  یوئینگ  و  نوروبالستوم  و  رابدومیوسارکوم 
سارکوماهای بافت نرم در دوران کودکی می باشند.

 Grading and Staging of STS

پیش بینی  کافی  اطالعات  بافت شناسی  نوع  نادر،  موارد  در  به جز 
کننده وضعیت بالینی سارکوماها نمی دهد بنابراین نیازمند سیستم 

طبقه بندی و مرحله بندی می باشد. 
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گریدینگ یا درجه بندی: درجه بدخیمی سارکوماها را بر اساس 
چندین پارامتر بافتشناسی نشان می دهد و مرحله بندی اطالعاتی 
را نشان  بیماری  بیماری در زمان تشخیص  انتشار  با  ارتباط  در 
را تحت  بیماران دچار سارکوما  می دهد. موارد زیادی سرنوشت 
تاثیر قرار می دهد که به طور نسبی تحت تاثیر زمان و نوع ساب 
تایپ سارکوما می تواند تغییر نماید. سیستم درجه بندی و مرحله 
بندی سارکوما می تواند بیشتر این متغیرها را به طور ساده نشان 
دهد و مهمترین آن ها که برای تمام انواع سارکوماها موثر باشد 

را تاکید نماید.

  :)Grading( 1. درجه بندی
 چندین نوع طبقه بندی جهت درجه بندی سارکومای بافت نرم 
پودرز  توسط  اولین درجه بندی در سال 1939  بود.  انجام شده 
انجام شد، او ابتدا پیشنهاد کرد فیبروسارکوم باید به سه دسته 
بسیار  که  چهارم  دسته  و  سلوالر(  و  فیبروسلوالر  )فیبروس، 
نظر  )صرف  شود  بندی  طبقه   4 درجه  عنوان  به  است  پرسلول 
از میزان میتوز(. بعدها درجه بندی های بین المللی زیادی تعریف 
شد از جمله انستیتو ملی کنسر امریکا )NCI( که یک سیستم 

درجه بندی را طراحی نمود که سه گریدی است )جدول 1-2(.

نکـروز  و  میتـوز  میـزان  براسـاس  گریدهـا  تفـاوت  اگرچـه 
اختصاصـی سـارکوماها، در  پارامترهـای  از  بعضـی  ولـی  اسـت 
 4 تـا   2 از  درجه بنـدی  می شـود.  لحـاظ  درجه بنـدی  ایـن 
متغیـر بـوده و سیسـتم چهـار گریـدی بـا سیسـتم دوگریـدی 
 High Grade و Low Grade تفـاوت کمـی داشـته کـه فقـط
سـال  در  بـود  فرانسـوی  کـه  دیگـر  طبقه بنـدی  و  بـوده 
1984 توسـط Trojani و همـکاران منتشـر شـد کـه بـه نـام
 FNCLCC (French Federation of Cancer Sarcoma Group)

معروف گردید و براساس آنالیز چند متغیره 155 بیمار بالغ دچار 
سارکومای بافت نرم طراحی شده که شامل تمایز سلولی، اندکس 
میتوزی و میزان نکروز بود که مهمترین پارامترها در درجه بندی 

سارکوما می باشد )جدول 1-3(.

شمارش   ،3-1 بین  نمره  تمایز  میزان  برای  طبقه بندی  این  در 
میتوز امتیاز نمره بین 1-3 و میزان نکروز میکروسکوپیک نمره 
بین 0-2 داده می شود و بر این اساس به سه گرید تقسیم می شود.

برای  پروگنوستیک  فاکتور  ترین  بافت شناسی مهم  درجه بندی 
پیشگویی میزان بقا می باشد، عمق تومور )سطحی بودن یا عمقی 

بودن( یک فاکتور پروگنوستیک مهم دیگر می باشد.

البته این طبقه بندی فرانسوی یک عیب هایی دارد مثال میزان 
و  می باشد  پاتولوژی  متخصصین  اتفاق  مورد  کمتر  خیلی  تمایز 
کمتر اتفاق نظر دارند ( %61) در حالی که روی نکروز اتفاق نظر 

بیشتر است (81%)
باشد  بالغ  مزانشیمی  های  سلول  و  اولیه  بافت  شبیه  تومور  اگر 
درجه بافت شناسی یک است و اگر کامال متفاوت و شبیه سلول 
است  یادآوری  به  الزم  است.  سه  گرید  باشد  نیافته  تمایز  های 
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the most universal applicability for all sarcomas. Deyrup and 
Weiss45 and more recently Neuville et  al.46 provide extensive 
discussions related to grading systems and issues.

Grading Systems
Grading of soft tissue sarcomas was first proposed in 1939 by 
Broders.47 He suggested that fibrosarcomas could be divided 
into several subtypes (fibrous, fibrocellular, and cellular), and 
that those that were highly cellular should be considered grade 
4 regardless of the level of mitotic activity. These principles per-
sist in current grading systems, in that certain parameters (e.g., 
mitotic activity) should be evaluated in sarcomas, some histo-
logic subtypes a priori dictate a grade, and the level of differenti-
ation must be factored into the assignment of a grade. Over the 
ensuing decades, numerous studies reaffirmed the importance 
of grading and emphasized the primacy of necrosis and mitotic 
activity in assessing a grade.48-50 Some studies have further pro-
posed the use of Ki-67 immunoreactivity or MIB-1 score/index 
to assess mitotic activity accurately.51-54

The first large-scale effort to grade and stage sarcomas 
occurred in 1977 when Russell et  al.,55 using a database of 
1000 cases and the tumor-node-metastasis (TNM) staging 
system, showed that incorporating grade into the staging sys-
tem improved prediction of outcome. Most important, in the 
absence of metastatic disease, grade essentially defined the clin-
ical stage. This study is most often cited as providing the first 
reliable grading system in the United States, yet paradoxically, it 
did not provide objective criteria for grading. Rather, the grade 
was determined by a panel of experts based on their years of 
experience. The paper’s real contribution to grading was the 
implied concept that certain histologic types of sarcomas were 
inherently low grade and others were high grade, a premise of 
many subsequent grading systems.

Following that seminal publication, many grading systems 
were published internationally,56-61 including one from the U.S. 
National Cancer Institute (NCI) (Table 1.2). Although differ-
ing in emphasis, most relied on mitotic activity and necrosis 
in deriving a grade, and some proposed that sarcoma-specific 
parameters should be used. The number of grades varies among 
the systems, ranging from two to four. Three-grade systems 
seem best suited for predicting patterns for survival and a likely 
response to therapy (Fig. 1.1). Four-grade systems usually show 
little difference between the two lowermost grades; two-grade 
systems, which distinguish between only low-grade and high-
grade sarcomas, are more readily related to the type of surgi-
cal therapy but make it difficult to deal with sarcomas that lie 
between these two extremes.

The French system published by Trojani et  al.62 in 1984 was 
developed by the French Federation of Cancer Centers Sarcoma 
Group (FNCLCC), based on an analysis of 155 adult patients with 
soft tissue sarcomas. On the basis of a multivariate analysis of his-
tologic features, a combination of cellular differentiation, mitotic 
index, and extent of tumor necrosis was determined to be the most 
useful parameters for sarcoma grading. This system assigns a score 
to each parameter and adds the scores together for a combined 
grade (Table 1.3). This study concluded that histologic grade was 
the most important factor for predicting survival rates; tumor depth 

(superficial vs. deep) was another important prognostic parameter. 
The reproducibility of this system was tested by 15 pathologists; an 
agreement was reached in 81% of the cases for tumor necrosis, 74% 
for tumor differentiation, 73% for mitotic index, and 75% for over-
all tumor grade, although the agreement as to histologic type was 
only 61%.48 Importantly, this reproducibility study was performed 
in the early 1980s before more sophisticated immunohistochemi-
cal and molecular genetic techniques, which would have improved 
the agreement on histologic type.

Although the French system relies on a balanced evaluation 
of parameters (differentiation score, mitotic index, extent of 
necrosis), its principal weakness lies in the assignment of the 
differentiation score. The differentiation score is defined as the 
extent to which a tumor resembles adult mesenchymal tissue 
(score 1), the extent to which the histologic type is known (score 
2), or the observation that the tumor is undifferentiated (score 
3). Although a listing of the differentiation scores for the com-
mon tumors has been reported (Table 1.4), the rationale for 
some of these scores is not clear. It must also be remembered 

TABLE 1.2 Assigned Histologic Grade 
According to Histologic Type in the NCI  
System
Histologic Type Grade 1 Grade 2 Grade 3

Well-differentiated liposarcoma +
Myxoid liposarcoma +
Round cell liposarcoma + +
Pleomorphic liposarcoma +
Fibrosarcoma + +
MFH, pleomorphic type* + +
MFH, inflammatory type* + +
MFH, myxoid type* +
MFH, pleomorphic type* +
DFSP +
Leiomyosarcoma + + +
Malignant solitary fibrous tumor + + +
Rhabdomyosarcoma (all types) +
Chondrosarcoma + + +
Myxoid chondrosarcoma + +
Mesenchymal chondrosarcoma +
Osteosarcoma +
Extraskeletal Ewing sarcoma +
Synovial sarcoma +
Epithelioid sarcoma + +
Clear cell sarcoma + +
Superficial MPNST +
Epithelioid MPNST + +
Malignant Triton tumor +
Angiosarcoma + +
Alveolar soft part sarcoma +
Kaposi sarcoma + +

*MFH is now referred to as undifferentiated pleomorphic sarcoma.
DFSP, Dermatofibrosarcoma protuberans; MFH, malignant fibrous 
histiocytoma; MPNST, malignant peripheral nerve sheath tumor; NCI, 
National Cancer Institute.
Modified from Costa J, Wesley RA, Glatstein E, et al. The grading of 
soft tissue sarcomas: results of a clinicopathologic correlation in a 
series of 163 cases. Cancer 1984;53(3):530.
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that this system has been derived from resected specimens 
unmodified by treatment, a situation that is not analogous to 
our current practices, which are heavily weighted toward grad-
ing on biopsies or on resection specimens following preopera-
tive radiation or chemotherapy.

Despite these issues, the French system is the most widely 
used grading system for sarcomas throughout the world. In 
a study of soft tissue pathologists from 30 countries,63 more 

preferred the French system (37.3%) over the NCI (24%), 
Broders’ criteria (12%), Markhede’s system (1.3%), and other 
systems (15.3%), probably because it is more precisely defined 
and therefore reproducible. It also performs superior to the NCI 
system in a large dataset comparison. Guillou et al.64 compared 
the two systems in adult patients with nonmetastatic soft tis-
sue sarcomas.64 By a univariate analysis, both systems were of 
prognostic value for predicting metastasis and overall survival. 
By a multivariate analysis, tumor size of 10 cm or more, deep 
location, and high tumor grade, regardless of the system used, 
were found to be independent prognostic factors for predict-
ing metastases. Interestingly, there were grade discrepancies 
using these two grading systems in 34.6% of cases. Use of the 
FNCLCC system resulted in an increased number of grade 
3 tumors, a reduced number of grade 2 tumors, and a better 
correlation with overall and metastasis-free survival compared 
with results from the NCI system. It is recognized that tumor 
grade is the most important prognostic factor for adult soft tis-
sue sarcomas and is a critical component of the AJCC 8th edi-
tion staging system.65 In a study of 1240 patients with localized 
soft tissue sarcomas, 5-year metastasis-free survival rates were 
91%, 71%, and 43% for grades 1, 2, and 3, respectively.66

Limitations of Grading
Despite the widespread use of some form of grading system in 
the diagnosis and management of sarcomas, experts agree that 
no grading system performs well on every type of sarcoma.45,67,68 
There are several reasons for this. In the most obvious situation, 
there are sarcomas in which the histologic subtype essentially 
defines behavior, and therefore grade becomes redundant. This 
is best illustrated by a well-differentiated liposarcoma (atypical 
lipomatous tumor), an inherently low-grade, nonmetastasizing 
lesion, and the majority of round cell sarcomas (e.g., alveolar 
rhabdomyosarcoma), which are inherently high grade.

Also problematic are the rare sarcomas that are considered 
difficult, if not impossible, to grade. Epithelioid sarcoma, clear 
cell sarcoma, and alveolar soft part sarcoma are the most fre-
quently cited examples of ungradable sarcomas, yet it is difficult 
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Fig. 1.1 Grading system for soft tissue sarcomas based on three grades of malignancy. (From Myhre Jensen 
O, Kaae S, Madsen EH, et al. Histopathological grading in soft tissue tumours: relation to survival in 261 sur-
gically treated patients. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1983;91A:145.)

TABLE 1.3 Definitions of Grading 
Parameters for the FNCLCC System
Parameter Criterion

Tumor Differentiation

Score 1 Sarcoma closely resembling normal adult mesenchymal 
tissue (e.g., well-differentiated liposarcoma)

Score 2 Sarcomas for which histologic typing is certain  
(e.g., myxoid liposarcoma)

Score 3 Embryonal and undifferentiated sarcomas, synovial 
sarcomas, sarcoma of uncertain type

Mitotic Count

Score 1 0-9/10 hpf*
Score 2 10-19/10 hpf
Score 3 ≥20/10 hpf

Tumor Necrosis (Microscopic)

Score 0 No necrosis
Score 1 <50% tumor necrosis
Score 2 ≥50% tumor necrosis

Histologic Grade

Grade 1 Total score 2, 3
Grade 2 Total score 4, 5
Grade 3 Total score 6, 7, 8

*A high-power field (hpf) measures 0.1734 mm2.
FNCLCC, Fédération Nationale de Centres de Lutte Contre le Cancer 
(French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group).
Modified from Coindre JM, Trojani M, Contesso G, et al. Reproducibil-
ity of a histopathologic grading system for adult soft tissue sarcomas. 
Cancer 1986;58(2):306.
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و  رادیوتراپی  درمان  از  قبل  تشخیص  و  برداری  نمونه  این  که 
ایجاد  مشکل  باره  این  در  درمان  چون  باشد  درمانی  شیمی 
خواهد کرد. علی رغم این مشکالت طبقه بندی فرانسوی بیشتر 
در کل دنیا استفاده شد، چون به دقت بیشتری قابل بررسی و 
بازیابی است. یک سیستم متعادل از این سه پارامتر را شامل می 
شود. مهمترین نقطه ضعف امتیاز تمایز می باشد. اگرچه لیست 
امتیازبندی تمایز برای تومورهای شایع گزارش شده است. ولی 

امتیازدهی ها شفاف و واضح نیست )جدول 1-4(.

براساس بررسی های FNCLCC,          درصد و NCI، 24 درصد مورد 
قبول پاتولوژیست های کل دنیا می باشد. البته هر دو سیستم برای 
ارزیابی پروگنوستیک و پیش بینی متاستاز و طول عمر مناسب 
باشد  از 10 سانتی متر  هستند. سایز تومور در صورتی که بیش 
و عمیق بودن )نه سطحی بودن تومور( و گرید باال علی رغم نوع 
سیستم استفاده شده جهت بررسی، یک فاکتور پروگنوستیک برای 

پیش بینی متاستاز می باشد.
اختالف محاسباتی دو سیستم فرانسوی و آمریکایی 34/6 درصد 
بوده و در نهایت درجه بافت شناسی در سارکوماهای بافت نرم 
مهم ترین فاکتور پروگنوستیک است و 5 سال طول عمر بدون 

متاستاز در گرید یک %91، گرید دو %71 و گرید سه %43 بود.

 )Staging system( 2. سیستم مرحله بندی
به جهت تالش برای یافتن فاکتورهای پیش بینی پروگنوز درمان 
در تومورهای مشابه فاکتورهایی مثل درجه بندی بافت شناسی، 
سایز تومور، طبقه بندی و وجود و عدم وجود متاستاز، سیستم 

های متعددی جهت مرحله بندی طراحی شده است.

 :AJCC سیستم مرحله بندی
 )American Joint Committee on Cancer(

 این سیستم در سال 1992 برای اولین بار و بر اساس سایز تومور 
اولیه )T( درگیری غدد لنفاوی )N( وجود یا عدم وجود متاستاز 
در  است.  بندی شده  )G( طبقه  و درجه سارکوما  تایپ  و   )M(
سال 1997 موارد دیگری نیز به آن اضافه شد مثل عمق تومور.

نام  به  و گرید سه و چهار   Low Grade نام  به  و دو  گرید یک 
 Low یک  گرید  قبال  البته  می شود،  گذاری  نام   High Grade

Grade و گرید دو و سه به نام High Grade بود.

داد.  انجام  را  ویرایش  هشتمین   AJCC کمیته   2017 سال  در 
اگرچه این سیستم برای تمام تومورها در هرکجا که باشد مثل 
اندام ها، خلف صفاق و سر و گردن طراحی شده بود، ولی مقایسه 
که  تومورهایی  داد  نشان  تومورها  این  با  بیماران  این  اطالعات 
باشند،  می  کنی  ریشه  قابل  جراحی  طور  به  بوده،  ها  اندام  در 
برای مثال Cates متوجه شد که "سیستم مرحله بندی هدفمند"  
سبب یکی سازی ساب تایپ های بافت شناسی، گرید های بافت 
شناسی و سایز تومور شده و حتی از ویرایش هشتم  AJCC هم 
بهتربوده و هم به طور اختصاصی  بقای هر نوع سارکوما را پیش 

بینی میکند.
همه  بررسی  یک  به  نیاز  نرم  بافت  سارکوماهای  بندی  مرحله 
بالینی،  پزشک  بین  نزدیک  همکاری  و  ای  رشته  بین  و  جانبه 

انکولوژیست و پاتولوژیست دارد. 

: )STS( گزارش استاندارد برای سارکومای بافت نرم
 در سال 2004 کالج آمریکایی جراحان یک چک لیست را انتشار 
داد که برای گزارش دهی در موارد STS استفاده شود. متعاقبا آن 
کالج آمریکایی پاتولوژیست ها )CAP( با حضور گروه پاتولوژیست 
های خبره با هدف استاندارد کردن جواب های پاتولوژی هم برای 
بیوپسی و هم نمونه های جراحی شده یک سیستم گزارش دهی 
را تعریف کرد. این چک لیست )شکل 2-1 و 3-1( سه قسمت 
نمونه های جراحی جدا  پاتولوژی  اطالعات که در گزارش  مهم 
 Grade, Size, Depth از تشخیص نوع سارکوم می باشد شامل: 
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to find a cogent explanation for this long-standing bias in the 
literature. It is possible that our grading systems fail to capture 
the correct histologic information in grading these rare sar-
comas, or compared to other sarcomas, nonhistologic factors 
may be much more influential in predicting outcome than his-
tologic factors. Clearly, however, there is a substantial risk of 
distant metastasis in the long term, whereas in the short term 
(5 years), the interval for which traditional grading systems are 
most accurate, the risk may be low. Therefore the assignment of 
grade to these tumors does not guarantee biologic equivalency 
to other sarcomas of comparable grade.

In a number of sarcomas, clinical features play a larger role in 
determining a prognosis. Cutaneous angiosarcomas are usually 
ungraded because multifocality and size are more predictive of 
outcome; paradoxically, angiosarcomas of deep soft tissue are 
probably amenable to grading. The difficulty of grading synovial 
sarcomas by histologic features has been noted in many studies, 
leading Bergh et al.69 to stratify synovial sarcoma into low- and 
high-risk groups using a combination of age, size, and presence 
or absence of poorly differentiated areas. Extraskeletal myxoid 
chondrosarcoma, long considered a low-grade lesion histologi-
cally, has late metastasis in approximately 40% of cases. By strat-
ifying lesions by age, distal versus proximal location, and grade, 
Meis-Kindblom et al.70 were able to predict clinical outcome.

Leiomyosarcomas present another interesting paradigm. 
Various studies present conflicting views as to the predictive 
power of grading these tumors, and there is some evidence 
that, as a group, myogenic tumors have a worse prognosis 
when matched for other variables.71-73 The reasons for this are 
not clear. However, a study documenting the vascular origin 
of most somatic leiomyosarcomas speculated that early hema-
togenous dissemination may account, at least in part, for this 
aggressive behavior, and the authors proposed a risk model, 
taking into account the age, grade, and whether a tumor had 
been “disrupted” by prior surgical intervention.74 Even among 
sarcomas that have traditionally been graded, we have begun 
to recognize the limitations of grading. For example, malignant 
peripheral nerve sheath tumors have customarily been graded, 
but the FNCLCC has indicated that an assigned grade does not 
predict metastasis.

Strictly speaking, these models are not grading systems 
because they incorporate histologic, clinical, and demographic 
variables. Nonetheless, their use suggests we may gradually 
move in the direction of sarcoma-specific analyses, which may 
be used in conjunction with or, in some cases, instead of grade. 
The advantage of such an approach is that it allows the most 
appropriate criteria to be used for each sarcoma type, theoreti-
cally to improve the ability to prognosticate. The disadvantage 
of this approach is that it presupposes an inordinate amount of 
clinical information for each sarcoma type, a challenge consid-
ering the rarity of some subtypes of these tumors. Moreover, the 
more specific these systems become, the more complicated they 
also become.

Another means of integrating clinical and pathologic data in 
a manner that accounts for sarcoma subtype is the use of nomo-
grams. This method collates multiple clinical and histologic 
parameters in a given patient and compares the data against a 
large population of patients with similar parameters whose out-
come is known. A nomogram for a 12-year sarcoma-specific 
mortality has been devised by the Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center.75,76 Ultimately, nomograms could incorporate 
new molecular information with prognostic import.

Despite these limitations, grading remains one of the most 
powerful and inexpensive ways of assessing the prognosis in a 
sarcoma and is currently regarded as a major independent pre-
dictor of metastasis in the major histologic types of adult soft 
tissue sarcomas.66 Consequently, a grade should be provided 
by the pathologist, whenever possible, although it should not 

TABLE 1.4 Tumor Differentiation Score 
According to Histologic Type in Updated 
FNCLCC System

Histologic Type*

Tumor 
Differentiation 
Score

Well-differentiated liposarcoma 1
Myxoid liposarcoma 2
Round cell liposarcoma 3
Pleomorphic liposarcoma 3
Dedifferentiated liposarcoma 3
Fibrosarcoma 2
Myxofibrosarcoma 2
MFH,† pleomorphic type (patternless pleomorphic 

sarcoma)
3

Giant cell and inflammatory MFH† (pleomorphic sarcoma, 
NOS, with giant cells or inflammatory cells)

3

Conventional MPNST 2
Poorly differentiated MPNST 3
Malignant Triton tumor 3
Well-differentiated leiomyosarcoma 1
Conventional leiomyosarcoma 2
Poorly differentiated/pleomorphic/epithelioid  

leiomyosarcoma
3

Biphasic/monophasic synovial sarcoma 3
Poorly differentiated synovial sarcoma 3
Rhabdomyosarcoma 3
Extraskeletal myxoid chondrosarcoma 2
Mesenchymal chondrosarcoma 3
Extraskeletal osteosarcoma 3
Ewing sarcoma/PNET 3
Epithelioid sarcoma 3
Malignant rhabdoid tumor 3
Undifferentiated (spindle cell and  

pleomorphic) sarcoma
3

*Grading of malignant peripheral nerve sheath tumor, embryonal and 
alveolar rhabdomyosarcoma, angiosarcoma, extraskeletal myxoid 
chondrosarcoma, alveolar soft part sarcoma, clear cell sarcoma, and 
epithelioid sarcoma is not recommended.
†Malignant fibrous histiocytoma (MFH) is now referred to as undiffer-
entiated pleomorphic sarcoma.
MPNST, Malignant peripheral nerve sheath tumor; NOS, not otherwise 
specified; PNET, primitive neuroectodermal tumor.
Modified from Guillou L, Coindre JM, Bonichon F, et al. Comparative 
study of the National Cancer Institute and French Federation of Cancer 
Centers Sarcoma Group grading systems in a population of 410 adult 
patients with soft tissue sarcoma. J Clin Oncol 1997;15(1):350–362.
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فاکتورهای  هرکدام  که  می باشد،  ضایعه  عمق(  و  سایز  )درجه، 
پیش آگهی متغیر غیر وابسته می باشند.

بندی  مرحله  سیستم  در  استخوان  و  نوروواسکوالر  به  تهاجم 
دیگر استفاده نمی شود. )ما سیستم مرحله بندی FNCLCC را 

استفاده می کنیم(
و  عرض  طول،  بود  مقدور  اگر  و  تومور  قطر  حداکثر   :Tumor

ارتفاع
Location and Depth: پارامترهای تومور باید نشان دهنده ی 

سطحی بودن )باالی فاسیا( یا عمیق بودن )زیر فاسیا و یا داخل 
عضله( یا داخل حفرات بدن و یا در سر و گردن باشد.

Margins: حاشیه برش کمتر از 1,5 تا 2 سانتی متر در معرض 

عود موضعی است. )مگر آن که به وسیله فاسیا یا پربوست محدود 
باید  جراحی  های  حاشیه  موارد  تمام  دلیل  این  به  باشد(  شده 
بررسی شده و موارد نزدیکتر از 2 سانتی متر باید گزارش شود. 
حاشیه های مثبت در سارکوماهای اندام ها شانس بیشتری برای 

متاستاز دوردست دارند.

سیستم  از  ناپذیر  جدایی  قسمت  یک  نکروز  چون   :Necrosis

درجه بندی است )از جمله در FNCLCC( باید مشخص شود که 
آیا نکروز وجود دارد یا خیر اگر وجود دارد ماکروسکوپی است یا 
میکروسکوپی، اگر ماکروسکوپی است باید میزان آن تخمین زده 
شود، البته این مشخصه باید قبل از شیمی درمانی و پرتودرمانی 
شیمی  یا  )رادیوتراپی  درمان  در  زیرا  باشد  اعتماد  قابل  تا  بوده 
درمانی( انجام شده باشد نمی توان متوجه شد اولیه است یا ثانویه. 
باشد  این  دهنده  نشان  باید  گزارش  مطالعات کمکی  درمان  در 
که چه بافتی برای آینده بایگانی شده )بانک بافتی( یا به سایر 
آزمایشگاه ها جهت مطالعات تکمیلی و مشاوره ارسال شده است. 
میتوز،  میزان  است  ممکن  پاتولوژیست  انتخابی:  اطالعات 
انفیلتران  تهاجم عروقی، طبیعت نوع مارژین )حاشیه جراحی(، 
)محدوده( و نیز حضور سلول های التهابی و نیز وجود ضایعات 
خوش خیم قبلی را گزارش دهد. )مثل سارکومای به وجود آمده 

از نوروفیبروما(

Reference:
Soft tissue tumors, john R. Goldblum, Andrew L. Folpe, 
Sharon W. Weiss, Enzinger& Weiss`s, Seventh Edition, Volume 
1, Elsevier, 2019.
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SOFT TISSUE: Resection

SARCOMA RESECTION WORKSHEET

For malignant skeletal muscle tumors, please use the

Rhabdomyosarcoma checklist. For Ewing/PNET and

extraskeletal Ewing, please use the Ewing/PNET checklist
--------------------------- CLINICAL -------------------------
+PRERESECTION TREATMENT (check all that apply)
+No therapy

+Chemotherapy performed

+Radiation therapy performed

+Therapy performed, type not specified:

_____________________________________________

+Unknown: _____________________________________

--------------------------- SPECIMEN -------------------------
PROCEDURE
Intralesional resection

Marginal resection

Wide resection

Radical resection

Other (specify): _________________________________

Not specified: ___________________________________

TUMOR SITE
Head and neck (specify site, if known): ________

Trunk and extremities (specify site, if known):

__________________

Abdominal visceral organ(s) (specify site, if known):

  __________

Thoracic visceral organ(s) (specify site, if known):

  __________

Retroperitoneum (specify site, if known):

  __________

Orbit (specify site, if known): ___________

Not specified

--------------------------- TUMOR -------------------------
HISTOLOGIC TYPE (World Health Organization
[WHO] classification of soft tissue tumors)
Specify: __________________

Cannot be determined___

HISTOLOGIC GRADE (French Federation of Cancer
Centers Sarcoma Group [FNCLCC])
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Ungraded sarcoma

Cannot be determined: _________________________

TUMOR SIZE 
Greatest dimension: ____ cm

   +Additional dimension: ____ cm

   +Additional dimension: ____ cm

Cannot be determined (explain):

____________________________________________

A1

A2

A3

A4

A5

E1

E2

F1

F2

F3

F4

F5

G1

G2

G3

G4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

MACROSCOPIC EXTENT OF TUMOR
              (check all that apply)
Superficial

     Dermal

     Subcutaneous/suprafascial

Deep

     Fascial

     Subfascial

     Intramuscular

     Mediastinal

     Intraabdominal

     Retroperitoneal

     Head and Neck

     Other (specify): ____________________

Cannot be determined: _______________

--------------------------- MARGINS -------------------------
MARGINS
Cannot be assessed: __________________________

Margin(s) positive for sarcoma

Margin(s) negative for sarcoma

   Distance of Sarcoma from Closest Margin

   Specify: ______ cm

   Specify margin: _____________________________

Quality of Margin

   Adipose Tissue

   Muscle

   Fascia

   Blood Vessel/Vascular Adventitia

   Nerve (Epineurium)

   Organ

   Periosteum

   Cortical Bone

   Other (specify): _____________________

Specify Other Close Margin(s) (< 2.0 cm)

Specify margin(s): _____________________________

Quality of Margin

   Adipose Tissue

   Muscle

   Fascia

   Blood Vessel/Vascular Adventitia

   Nerve (Epineurium)

   Organ

   Periosteum

   Cortical Bone

   Other (specify): _________________________

Specify margin(s): ______________________________

Specimen #:  _______________________________

Patient:  ___________________________________

Part: _____________________________________

Initials/Date: _______________________________

Fig. 1.2 Reporting worksheet for resection of soft tissue sarcomas. (From Rubin BP, Cooper K, Fletcher 
CDM, et al. Protocol for the examination of specimens from patients with tumors of soft tissue. Arch Pathol 
Lab Med 2010;134(4):e31–e39.)
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SOFT TISSUE: Resection

------------------- ACCESSORY FINDINGS -------------------

MITOTIC RATE
Specify: ____/10 high-power fields (HPF)

(1 HPF x 400 = 0.1734 mm2; x 40 objective;

most proliferative area

NECROSIS (macroscopic or microscopic)
Not identified: ___________________________________

Present

  Extent: ____%

+LYMPH-VASCULAR INVASION
+Not identified: __________________________________

+Present

+Indeterminate: __________________________________

TREATMENT EFFECT
No prior treatment

Not identified: ___________________________________

Present

  +Specify percentage of viable tumor: _____%

Cannot be determined: ___________________________

---------------------- SPECIAL STUDIES ---------------------

IMMUNOHISTOCHEMISTRY
Specify: _______________________________________

Not performed

MOLECULAR PATHOLOGY
Specify: _______________________________________

Not performed

CYTOGENETICS
Specify: _______________________________________

Not performed

Pathologic Stage Classification*

Histologic type not appropriate for staging

TNM DESCRIPTORS
(check all that apply)
Not applicable: ___________________

m (multiple)

r (recurrent)

y (posttreatment)

PRIMARY TUMOR (pT)
Head and Neck

pTX:  Primary tumor cannot be assessed

pT1:  Tumor ≤2 cm

pT2:  Tumor >2 cm to ≤4cm

pT3:  Tumor >4cm

pT4:  Tumor with invasion of adjoining structures

pT4a:  Tumor with orbital invasion, skull base/dural

invasion, invasion of central compartment viscera,

involvement of facial skeleton, or invasion of pterygoid

muscles

K1

L1

L2

L3

M1

M2

M3

N1

N2

N3

N4

N5

P1

P2

Q1

Q2

R1

R2

RA1

S1

S2

S3

S4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

  pT4b: Tumor with brain parenchymal invasion,

  carotid artery encasement, prevertebral muscle

  invasion, or central nervous system involvement via

  perineural spread

 Trunk and Extremities

 pTX:  Primary tumor cannot be assessed

 pT0:  No evidence of primary tumor

 pT1:  Tumor ≤5 cm in greatest dimension

 pT2:  Tumor >5 cm and ≤10 cm in greatest dimension

 pT3:  Tumor >10 cm and ≤15 cm in greatest dimension

 pT4:  Tumor >15 cm in greatest dimension

 Abdomen and Thoracis Visceral Organs 

 pTX:  Primary tumor cannot be assessed

 pT1:  Organ confined

 pT2:  Tumor extension into tissue beyond organ

 pT2a:  Invades serosa or visceral peritoneum

 pT2b:  Extension beyond serosa (mesentery)

 pT3:  Invades another organ

 pT4:  Multifocal involvement

 pT4a:  Multifocal (2 sites)

 pT4b:  Multifocal (3-5 sites)

 pT4c:  Multifocal (>5 sites)

Retroperitoneum

pTX:  Primary tumor cannot be assessed

pT0:  No evidence of primary tumor

pT1:  Tumor ≤5 cm in greatest dimension

pT2:  Tumor >5 cm and ≤10 cm in greatest dimension

pT3:  Tumor >10 cm and ≤15 cm in greatest dimension

pT4:  Tumor >15 cm in greatest dimension

Orbit

pTX:  Primary tumor cannot be assessed

pT0:  No evidence of primary tumor

pT1:  Tumor ≤2 cm in greatest dimension

pT2:  Tumor >2 cm in greatest dimension without

invasion of bony walls or globe

pT3:  Tumor of any size with invasion of bony walls

pT4:  Tumor of any size with invasion of globe or

periorbital structures, including eyelid, conjunctiva,

temporal fossa, nasal cavity, paranasal sinuses, and/or

central nervous system

REGIONAL LYMPH NODES (pN)
pNX: Regional lymph nodes cannot be assessed

pN0: No regional lymph node metastasis

pN1: Regional lymph node metastasis

Specimen #:  _______________________________

Patient:  ___________________________________

Part: _____________________________________

Initials/Date: _______________________________

*Amin MB, Edge S, Greene F, et al, editors. AJCC Cancer Staging Manual.

Fig. 1.2, cont’d
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SOFT TISSUE: Resection

No nodes submitted or found

Number of nodes involved: _______

Number of nodes involved cannot be determined: ________

Number of nodes examined: _______

Number of nodes examined cannot be determined: ______

DISTANT METASTASIS (pM)
Not applicable/Not confirmed pathologically in this case

pM1: Distant metastasis

  +Specify site(s), if known: __________________________

---------------- ADDITIONAL NONTUMOR -----------------
+ADDITIONAL PATHOLOGIC FINDINGS
+Specify: ________________________________________

U4

U5

U6

U7

U8

Comment:

V1

V2

V3

W1

Specimen #:  _______________________________

Patient:  ___________________________________

Part: _____________________________________

Initials/Date: _______________________________

Fig. 1.2, cont’d

undertaken, clinicians usually expect a statement as to the 
amount of viable tumor.

Ancillary studies. A report should indicate what tissue has been 
archived for future use (tissue bank) or referred to other lab-
oratories for additional tests or consultation.

Optional information. Pathologists may comment on several 
other features, including the mitotic rate, vascular invasion, 

nature of the margin (e.g., circumscribed, infiltrating), pres-
ence of an inflammatory infiltrate, and a preexisting benign 
lesion (e.g., sarcoma arising in a neurofibroma). None trans-
lates directly into patient management, and therefore these 
areas are considered optional in the report. Although the 
mitotic rate need not be reported, it is assessed as part of the 
grading of a sarcoma.

2۸www.farvardin-lab.com
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H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

J1

K1

K2

K3

K4

L1

L2

L3

M1

M2

M3

M4

N1

N2

SOFT TISSUE: Biopsy

SOFT TISSUE BIOPSY WORKSHEET

For malignant skeletal muscle tumors, please use the

Rhabdomyosarcoma checklist. For Ewing/PNET and

extraskeletal Ewing, please use the Ewing/PNET checklist
--------------------------- CLINICAL ----------------------------
PREBIOPSY TREATMENT (check all that apply)
No therapy

Chemotherapy performed

Radiation therapy performed

Therapy performed, type not specified: ______________

Unknown: _____________________________________

--------------------------- SPECIMEN --------------------------
PROCEDURE
Core needle biopsy

Incisional biopsy

Excisional biopsy

Other (specify): ________________________________

Not specified: __________________________________

TUMOR SITE
Specify (if known): ______________________

Not specified: _________

--------------------------- TUMOR ------------------------------
HISTOLOGIC TYPE (World Health Organization
[WHO] classification of soft tissue tumors)
Specify (if known): ______________________

Cannot be determined

HISTOLOGIC GRADE (French Federation of Cancer
Centers Sarcoma Group [FNCLCC])
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Ungraded sarcoma

Cannot be determined

TUMOR SIZE
Greatest dimension: ___ cm

   +Additional dimension: _______ cm

   +Additional dimension: _______ cm

Cannot be determined (explain): ____________________

MACROSCOPIC EXTENT TUMOR (check all that apply)

Superficial

      Dermal

      Subcutaneous/suprafascial

Deep

      Fascial

      Subfascial

      Intramuscular

      Mediastinal

      Intraabdominal

      Retroperitoneal

      Head and Neck

      Other (specify): _____________________________

Cannot be determined: ___________________________

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

D1

D2

E1

E2

E3

E4

E5

F1

F2

F3

F4

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

--------------------------- MARGINS ----------------------------
MARGINS (for excisional biopsy only)
Cannot be assessed: _____________________________

Margin(s) positive for sarcoma

Margins negative for sarcoma

  Distance of Sarcoma from Closest Margin

  Specify: ___ cm

  Specify Margin

  Specify Margin: ________________________________

  Specify Other Close Margin(s) (< 2.0 cm)

  Specify Margin(s): ______________________________

  Specify Margin(s)

Quality of Margin

   Adipose Tissue

   Muscle

   Fascia

   Blood Vessel/Vascular Adventitia

   Nerve (Epineurium)

   Organ

   Periosteum

   Cortical Bone

   Other: _____________________________

  Specify Margin(s): ______________________________

----------------- ACCESSORY FINDINGS ------------------
MITOTIC RATE
+Specify: ___/10 high-power fields (HPF)

(1 HPF x 400 = 0.1734 mm2; x 40 objective; most 

proliferative area)

NECROSIS
Not identified: ___________________________________

Present

     Extent: ___%

Cannot be determined: ___________________________

+LYMPH-VASCULAR INVASION
+Not identified: __________________________________

+Present

+Indeterminate: __________________________________

TREATMENT EFFECT ( only if applicable)
Not identified: ___________________________________

Present

  +Specify percentage of viable tumor: ___%

Cannot be determined: ___________________________

--------------------- SPECIAL STUDIES ----------------------
+IMMUNOHISTOCHEMISTRY
+Specify: _____________________________________

+Not performed

Specimen #:  _______________________________

Patient:  ___________________________________

Part: _____________________________________

Initials/Date: _______________________________

Fig. 1.3 Reporting worksheet for biopsy of soft tissue sarcomas. (From Rubin BP, Cooper K, Fletcher CDM, 
et al. Protocol for the examination of specimens from patients with tumors of soft tissue. Arch Pathol Lab 
Med 2010;134(4):e31–e39.)
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SOFT TISSUE: Biopsy

+MOLECULAR PATHOLOGY
+Specify: ________________________________________

+Not performed

+CYTOGENETICS
+Specify: ________________________________________

+Not performed

---------------- ADDITIONAL NONTUMOR -----------------
+ADDITIONAL PATHOLOGIC FINDINGS
+Specify: ________________________________________

P1

P2

Q1

Q2

R1

Comment:

Specimen #:  _______________________________

Patient: ___________________________________

Part: _____________________________________

Initials/Date: _______________________________

Fig. 1.3, cont’d
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رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات  
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طی 16 سال خدمات رسانی و تالش برای ارتقاء سطح این خدمات، موفق به کسب اولین لوح کیفیت 
آزمایشگاهی در سطح استان تهران گردید. مجموعه آزمایشگاهی فروردین به منظور کسب هرچه بیشتر رضایتمندی مراجعین و پزشکان 
محترم، اقدام به راه اندازی واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش نموده است. از اهداف کلی راه اندازی این واحد می توان به سهولت در 

دسترسی به مدیریت، رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره کرد.
در واقع واحد روابط عمومی، واحد پاسخ دهنده به تمامی نظرات، انتقادات و شکایات مراجعین، پزشکان و آزمایشگاه های همکار می باشد. 

این واحد با خدمت گرفتن نیروهای متخصص به طور منظم و روزانه تمامی موارد ارائه شده را بررسی و به آ نها رسیدگی می کند.

خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان انجام می دهد شامل: 
1. پاسخ دهی مستقیم به مراجعین و پزشکان

2. فعالیت نمایندگان علمی و ارائه توضیحات کامل در مورد تست ها به پزشکان
3. پیگیری و پاسخ دهی به انتقادات، پیشنهادات و شکایت مراجعین و پزشکان محترم

4. طراحی و ارائه کتابچه، بولتن و پمفلت های علمی
5. حضور در بخش پذیرش و راهنمایی مراجعین محترم و غیره.

6. ارائه مطالب علمی در حوزه پزشکی، سالمت و آزمایشگاه بر روی سایت اینترنتی آزمایشگاه فروردین

واحد روابط عمومی با تالش مستمر در پی افزایش هرچه بیشتر رضایت پزشکان محترم و مراجعین می باشد و امید است با پیشنهادات و 
انتقادات خود در دستیابی به این امر ما را یاری فرمایید.

                                                                                                                                                                                                
باتشکر            

               مدیریت واحد روابط عمومی

به استحضار می رسانیم، مجموعه آزمایشگاهی فروردین در سال جاری با تالش های مستمر واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش و با 
مسئولیت آقای باقری و همکاری خانم ها سارا جوادی و محبوبه سپهرنیا و همچنین همراه با عملکرد مناسب واحد کنترل کیفی به مسئولیت 
خانم شاهمرادی، مفتخر به کسب گواهی نامه ISO 10002:2014 & ISO 9001:2015 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران، در راستای 

رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین شده است.

 شکایات و انتقادات پیشنهادات، به رسیدگی

 در آزمایشگاهی کیفیت لوح اولین کسب به موفق خدمات، این سطح ارتقاء برای تالش و رسانی خدمات سال 61 طی فروردین پاتوبیولوژی آزمایشگاه

 اندازی راه به اقدام محترم، پزشکان و مراجعین رضایتمندی بیشتر هرچه کسب منظور به فروردین آزمایشگاهی مجموعه .گردید تهران استان سطح

 انتقادات، به رسیدگی مدیریت، به دسترسی در سهولت به توان می واحد این اندازی راه کلی اهداف از .است نموده آموزش و توسعه عمومی، روابط واحد

 .کرد اشاره پزشکان و مراجعین توسط شکایات و پیشنهادات

 با واحد این .باشد می همکار های آزمایشگاه و پزشکان مراجعین، شکایات و انتقادات نظرات، تمامی به دهنده پاسخ واحد عمومی، روابط واحد واقع در

 .کند رسیدگی می نها آ به و بررسی را شده ارائه موارد تمامی روزانه و منظم طور به متخصص نیروهای گرفتن خدمت

 :شامل دهد می انجام پزشکان و مراجعین حال رفاه جهت در مستقیم طور به عمومی روابط واحد که خدماتی

 پزشکان و مراجعین به مستقیم دهی پاسخ .1
 پزشکان به ها تست مورد در کامل توضیحات ارائه و علمی نمایندگان فعالیت .2

 محترم پزشکان و مراجعین شکایت و پیشنهادات انتقادات، به دهی پاسخ و پیگیری .3

 علمی های پمفلت و بولتن کتابچه، ارائه و طراحی .4

 .غیره و محترم مراجعین راهنمایی و پذیرش بخش در حضور .5

 فروردین آزمایشگاه اینترنتی سایت روی بر آزمایشگاه و سالمت پزشکی، حوزه در علمی مطالب ارائه .6

 و پیشنهادات با است باشد و امید می مراجعین و محترم پزشکان رضایت بیشتر هرچه افزایش پی در مستمر تالش با عمومی روابط واحد
 .فرمایید یاری را ما امر این به دستیابی در انتقادات خود

 باتشکر                                                                                                                                                                                               
 عمومی روابط واحد مدیریت

 
رسانیم، مجموعه آزمایشگاهی فروردین در سال جاری با تالش های مستمر واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش و با به استحضار می

کرد مناسب واحد کنترل کیفی به مسئولیت مسئولیت آقای باقری و همکاری خانم ها سارا جوادی و محبوبه سپهرنیا و همچنین همراه با عمل
از مرکز ملی تایید صالحیت ایران، در راستای رسیدگی و  ISO 10002:2014 & ISO 9001:2015خانم شاهمرادی، مفتخر به کسب گواهی نامه 

 .پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین شده است
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اسامی سازمان ها و موسسات طرف قرار داد مجتمع آزمایشگاهی فروردین: 

اسامی سازمان ها و موسساتاسامی بیمه های مکملاسامی بانک هااسامی بیمه های پایه
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