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 و است دانشجويان در جويندگي و پژوهش روحيه تقويت علمي پيشرفت ضروريات از يكي

 فرهنگ حذف گيرد قرار مدنظر آموزشي نظام تحول بحث در بايد كه مهمي موارد از يكي

 است. دانش و علم در تعميق و تحقيق روحيه تقويت و محوري حفظ

 
 

رهبري معظم مقام  
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 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود رگزاركننده :ب

 كميته تحقيقات دانشجويي

 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ناشر:

 شيوا داوودي  ،اصل رضايي كاظم ، سعيد خزايي محسن آقايي نژاد، هيات تحريريه:

 سعيد خزايي صفحه آرايي: گرافيك و
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 كنگره: هاي محور

 
 پزشكي پايه علوم

 پزشكي باليني علوم

 بهداشت و تغذيه علوم

 پيراپزشكي علوم
 مامايي و پرستاري علوم

 داروسازي و دندانپزشكي

 توانبخشي علوم و فيزيوتراپي

 پزشكي ژنتيك و مولكولي سلولي علوم

 سالمت نظام تحقيقات

 آموزش در پژوهش

 پزشكي تحقيقات در اخالق

 طب و پژوهي قرآن
 مكمل و سنتي طب

 نوين هاي فناوري

 اختراعات و ابداعات

 فشارخون از پيشگيري

  ترافيكي سوانح كاهش
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و محور هاي ويژه : 

 

 سالمت بر آن وتاثير هوا آلودگي -1

 بيماري هاي غير واگير خطر عوامل و ساير تحركي بي و ديابت، - چاقي 2
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 اعضاي شوراي راهبردي كنگره

 

  دكتر عباس موسوي:رياست محترم پانزدهمين كنگره دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

  دكتر محمدحسن اماميان:معاونت پژوهشي و فناوري

 نايب رئيس كنگره و سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي:

 جناب آقاي مرتضي شمسي زاده

  دكتر واحدي:معاونت آموزشي دانشگاه

  جناب آقاي محمديون:معاونت فرهنگي و دانشجويي

  جناب آقاي يحيايي:معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

  جناب آقاي يوسفي:مديريت روابط عمومي

  جناب آقاي مصطفوي:مديريت حراست

  دكتر اماميان:مديريت آمار و فناوري اطالعات
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 مسئولين كنگره

: شاهرود پزشكي علوم دانشگاه و پانزدهم كنگره محترم رياست

 موسوي عباس دكتر

: فناوري و پژوهشي معاونت

 اماميان محمدحسن دكتر

 دانشجويي: تحقيقات كميته سرپرست و كنگره رئيس نائب

 زاده شمسي مرتضي آقاي جناب

  جناب آقاي حسين قاسم زاده:دبير كنگره

  جناب آقاي مجتبي نصيري:دبير علمي

 يي جناب آقاي سعيد خزا:دبير اجرايي
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 پيام رياست پانزدهمين كنگره و رياست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود       

 جناب دكتر عباس موسوي         

 

 

 

 اهميت آفرينش از نشان اين و ناميد الخالقين احسن را خود كه است سزا را خداوندگاري سپاس و حمد
 در ظريف نحوي نقد، به و خالقيت و پژوهشگري .است خالقيت نيازمند آفرينش براي معموًال انسان .دارد
 كنفرانس و سمينارها ها نظير گردهمايي و ه انددش ايجاد كاالها فروش و عرضه براي بازارها .اند تنيده هم

 .اند گرديده حاصل فراوان محققين زحمت با كه دستاوردهايي و ها پژوهش عرضه براي علمي هاي

راه كارهاي عملي براي  ترسيم وضع مطلوب و، ضعف نقاط قوت و، بررسي وضع موجوددر اين راستا 
 سازد.تواند نقش پژوهش را بيش از پيش نمايان روند توسعه مي  دربه اهداف كالن سالمتيابي دست

معلمان دين و اخال ق و عالمان برجسته بسيار خوشحالم كه مطابق با فرمايش مقام معظم رهبري در شهر (
پذيراي جوانان برومند و دانشجويان فرهيختهاي هستيم كه در پرتو «انديشه»، «ابتكار»، «خالقيت» و ) ديني

 و اميدوارم توانسته باشيم كه بستري مناسب براي آينده كشور را تضمين خواهند نمود «پژوهش و تحقيق»
. تعامل و هم انديشي مؤثر علمي فراهم آوريم

برخود الزم ميدانم از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و نيز معاون تحقيقات و فناوري استاد گرامي جناب آقاي دكتر ملك زاده و كميته كشوري تحقيقات 

دانشجويي جهت حسن اعتماد به اين دانشگاه تشكر و قدرداني نمايم. همچنين ساير همكاران خصوصاً جناب 
آقاي دكتر اماميان معاون محترم پژوهشي و فناوري و سرپرست، دبيران و اعضاء كميته تحقيقات دانشجويي 
و اعضاي محترم هيأت علمي كه با پيگيري و جديت فراوان برگزاري اين كنگره را در دانشگاه علوم پزشكي 

 شاهرود ميسر ساختند تشكر نمايم.
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                                  پيام معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 جناب دکتر محمدحسن اماميان                

 

 پي در هم خوبي نتايج و شده آغاز قبل سال 20 حدود از ميشود برگزار سال هر كه دانشجويي هاي كنگره
 ساله هر و است مشخص كامال باشد؛ داشته ميتواند هايي دستاورد چه كنگره اين كه اين و است داشته
 بحث در هم . است داشته بدنبال را خوبي نتايج و شده انجام دانشجويان توسط كه مقاالت از زيادي تعداد
 پژوهشگران آينده در كه دانشجويان هاي توانمندي بحث در هم و جديد هاي فناوري وهم علم توليد

 كنند اجرا را بزرگتري هاي پژوهش بتوانند و بشوند توانمندي

 از كه كشور تمام پزشكي علوم دانشجويان براي است ارزشمندي بسيار فرصت يك كنگره الذاته، في بنابراين
 اما و كنند رقابت هم و كنند معرفي هم قالبي يك در را خودشان پژوهشي هاي مهارت و كنند استفاده آن

 داشته ميتواند فوائدي چه كه است اين شاهرود پزشكي علوم دانشگاه در كنگره برگزاري رابطه در ديگر نكته
 براي كه هايي حساسيت و دارد بدنبال كه هايي گرفتاري همه با بودن ميزبان حال هر به خب , باشد

 براي را فرصتي يك است كشور مختلف جاهاي از متعدد مهمانان با و سطح اين با همايش يك برگزاري
 آيد مي بوجود دانشجويان تمام بين در پژوهشي شور يك برگزاري اين بواسطه كه است كرده فراهم دانشگاه

 به بتوانيم و كنيم تقويت را دانشگاه پژوهشي هاي فعاليت ها فرصت اين از استفاده با ميتوانيم هم ما كه
 برسيم نظر مورد پژوهشي اهداف
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  :پيام سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي ونائب رئيس پانزدهمين كنگره    

 جناب آقاي مرتضي شمسي زاده    

0Fخدايا بر علم من بيفزاي

� 

 ايم بنهاده ات سينه اندر ايم                  شرح داده شرحت سينه درون كه

 تبصـــرون ال طعنه نيايد                   تا اندرون   در دل شرح در نگر در

 اين بر گواهي علوم، مختلف هاي حوزه در آساي آن برق پيشرفت و كنوني جوامع در روزافزون علم اهميت
بر . است شده بنا علم پايه بر فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، نظام هاي جنبه تمام كه است مدعا

فناوري را در منطقه داشته باشد. در سال هاي  و علمي اول ايران بايد جايگاه ساله، 20 انداز چشم اساس
SCImago1Fگذشته، بر اساس گزارش 

 مقاله، 29331 تعداد 2010 مقاله، 7506 تعداد 2005 ايران در سال �
 مقاله داشته است كه 39240 فقط 2013 مقاله و در سال 40236 تعداد 2012 مقاله، 38800 تعداد 2011

نشان دهنده كاهش روند رشد علمي بوده است. هر چند تعداد مقاالت به تنهايي گوياي رشد علمي نمي 
 در انقالب، حضرت آيت اهللا خامنه اي تواند باشد، اما اين وضعيت بسيار نگران كننده به نظر مي رسد. رهبر

 علمي نهضت كه است اين نگراني فرمودند: مهمترين پژوهشگران در تيرماه امسال و محققان با اساتيد، ديدار
 يا وقفه دچار است، رسيده راه نيمه به سخت، مسيري در حركت و مجاهدت و زحمت سالها از پس كه كشور
 عقب با كشور، علمي موتور شتاب شدن ُكند يا و مسير اين در توقف هرگونه: كردند تأكيد  ايشان.شود توقف
 بود خواهد مشكل بسيار آن، بازگرداندن شود، متوقف علمي حركت و نهضت اين  اگر.بود خواهد همراه گرد

. كنند كمك كشور علمي پيشرفت به توان، تمام با بايد همه بنابراين

 و ارتقاء رشد علمي كشور برداشته دانش سازماندهي و گسترش براي ها دانشگاه كه اساسي هاي گام از يكي
و به پيشبرد  بوده استاد و دانشجو بين واسط كه حلقه است ايجاد كميته هاي تحقيقات دانشجويي بوده اند

 اهداف پژوهشي در دانشجويان بسيار كمك كرده است. 

 انتقال و علمي هاي انديشه تبادل براي ديگري فرصت كه را علي و جل تعالي حق حضرت بيكران سپاس
 علوم دانشجويان ساالنه كنگره تالش را در پانزدهمين و علم عرصه اساتيد و دانشجويان پژوهشي تجربيات
كشانيده  همفكري به جوانان روي فرا مسائل تا گرديد فراهم كشور در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود پزشكي

 دست همه دلسوزانه و عالمانه تالش حاصل توفيق شده و موجبات رشد آتي علمي كشور گردد. اين
 .مي باشد دانشگاه شاهرود پزشكي علوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه در اندركاران

 مرتضي شمسي زاده

 سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي و نائب رئيس كنگره

                                                            
 114، قران كريم، سوره طه، آيه علْما رّبِّ زِدني قُل �
˻ http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=IR&c2=&c3=&c4=&area=0&category=0&in=it 
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 پيام دبيران

 حسين قاسم زاده: دبير پانزدهمين كنگره

 

را  خودش برگزاري دوران ترين خاص بنده نظر از كشور پزشكي علوم دانشجويان ساالنه كنگره پانزدهمين
 برگزار شاهرود پزشكي علوم دانشگاه و شاهرود مثل شهري بار اولين سال 14 از بعد كه چرا كند، مي تجربه
 كند. مي تر سنگين را ما مسئوليت بار چندان صد خود اين و هستند عظيم رويداد اين كننده

 چندين قدمت داراي و بزرگ هاي دانشگاه در همگي شده گذاشته سر پشت االن تا كه اي دوره چهارده 
 هايي محدوديت و خاص شرايط داراي كه شود مي برگزار شاهرود در پانزدهم ي كنگره اما شده برگزار ساله

 اي كنگره برگزاري راستاي در كنگره اين برگزاري تيم تالش ي همه و باشد مي قبلي هاي ميزبان به نسبت
اميدوارم برگزاري كنگره ي ساالنه  .باشد مي عدالت و علمي قواعد بر مبتني ساختارمند، منظم، كيفيت، با

دانشجويان علوم پزشكي كشور در شاهرود شاهد رويكرد نوين، بلوغ و تعالي پژوهش دانشجويي ميهن 
 متفاوت اي كنگره شاهد ما عزيز مهمانان تيم اين روزي شبانه تالش با و منان ايزد لطف عزيزمان باشيم. به

 بود. خواهند ماندني ياد به و

 دبير اجرايي پانزدهمين كنگره:  سعيد خزايي

 به بتوانيم دوران دانشجويي است. اميدوارم هاي تجربه گرانبهاترين از يكي بزرگ پژوهشي رويداد اين قطعًا
 و دانش كشوري همايش پربار و موفق دروه سيزده برگزاري درخشان كارنامه با و كنگره برگزاري تيم همراه

 كشور پژوهش حوزه و شاهرود پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي كارنامه بر ديگري زرين برگ تندرستي
 نماييم. اضافه عزيزمان

 دبير علمي پانزدهمين كنگره: مجتبي نصيري       

 تواند مي چون برخوردار هست بااليي حساسيت از كشور پزشكي علوم دانشجويان ساالنه كنگره پانزدهمين
 با انرژي و پر دانشويان ما دانشگاه. بياورد در فعل به رو شاهرود پزشكي علوم دانشگاه بالقوه هاي توانايي

 اينجاي كار به تا. كند فراهم رو ها استعداد اين بروز زمينه تواند مي قطعا كنگره اين كه دارد استعدادي
 كشور بزرگ دانشگاههاي با همتراز و سطح هم اي كنگره تواند مي كه داده نشان كنگره برگزاري كميته
 كننده برگزار پانزدهم كنگره خانه مجموعه دبير تالش با هم ادامه در كه هستم مطمئن من و كند برگزار
 بود. خواهيم كيفيت با و خاص اي كنگره
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 همكاران كنگره

 

  دبير كميته كشوري تحقيقات دانشجويي:آقاي دكتر سقاحضرتي

  كارشناس كميته كشوري تحقيقات دانشجويي :آقاي آژير

  رئيس ستاد اسكان و حمل و ونقل و خدمات:جناب آقاي ميري

  رئيس ستاد تغذيه:جناب آقاي علي پور

  مدير تداركات:جناب آقاي گرزين

  مدير امور مالي:جناب آقاي يار محمدي

  مسئول دبيرخانه:سركار خانم رميار

  IT  انفورماتيك:سركار خانم آسوده و سركار خانم اميري

 

 

 

 

 زاریـــتـيـم بـرگ
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 خانم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده حسين معصومه
 جعفرآبادي الهام

 اي قوشه   مريم
 زارع    مريم

 ايزدي     فاطمه
 يزدي   افسانه
 صادقي  افسانه

 شهبازيان بهاره
 آقاحسيني شادي
 آقابراري شكيبا

 زويا زعفراني
 خان قيطاقي فرشته
 آبادي قدرت پروانه
 تاجيك فاطمه

 جان آهنين ندا
 مهال زماني

 

 رسولي مرضيه
 كرامتي سميرا
 پور صفري حوريه
 زاده عباس مريم

 زاده ابراهيم نسرين
 نظرلو مهسا

 كرمي محدثه
 داوودي شيوا

 زاده حسين شقايق
 محمديان سيمين

 گرگاني مريم
 كوثري زهرا
 حاجيلو زهرا

 عموچي مليحه
 جلودار نسترن

 مريم بهادر
 

 پسنديده   زينب
 شريفي  زهره

 سپهوند    سحر
 نبوي    بهاره

 آقامحمدي كالته اكرم
 ميرهاشمي  بيتا

 يعقوبلو   سميه
 مكاريان  مهشيد

 درباني فريبا
 ابراهيمي  زهرا
 سليمانيان منيره
 رضايي طوبي
 يوسفي فاطمه
 سميعي مهسا

 غفوري فرشته
شكوفه عالمي 

 سپيده محمدي
 

 كاظم رضايي اصل
 نجفي مهران

 موسي ابوالحسني
 يوسفي شاد محمد
 شعباني فرشاد

 سهيلي حميدرضا
 اميري جواد

 عرب مرتضي
 مهدي رضايي

 اميرحسين آزمون

 طباطبايي زهرا
 رستمي سميه
 ايرانمش فاطمه
 عرب عامري گيتي
 نصيري سميه
 آرا دل فاطمه

 رحيمي معصومه
 عسگري هديه
 محمودي شيوا

 قاسمي معصومه
 عليزاده صدف

 عشقي معصومه
 كاظمي زهرا
 عسگري مونا

 قمي نيلوفر
زهرا ياوري 

 غزل پارسي پور

 محسن آقايي نژاد
  احسان خوري

 پور مهديان عرفان
 پور كريمي سجاد

كلته  صفا
 حسيني سيدغالمحسين

 ملكي حامد
 ايوبي طلب مجيد

 محمد ايماني پور
 جعفر محمدرضا

 

 عبداالهي محسن
 محمدي مصطفي

 ساري زاده متين
 صادق رحيمي

 سعيدي ابوالقاسم
 صائمي محسن
 حسيني صادق
 جوزي مهدي سيد

 پروانه حاجي حميد
 سپهر زماني

 سعيدي حسين
 شوشتري علي

 سعيدي حسن
 حسيني سيدسجاد
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 روند داوري مقاالت در كنگره چهاردهم

پس از راه اندازي سايت كنگره، پذيرش شناسه هاي پژوهشي پژوهشگران آغاز شد. به منظور آموزش و 

 93 ارديبهشت 4 و 5 فروردين و 27 و 28 دوره كارگاه داوري در تاريخ 2ارتقاء سطح علمي داوران كنگره، 

%) 30%) و نمره آزمون كارگاه داوري (70 داوران كنگره بر اساس نمره شناسه پژوهشي (.در تهران برگزار شد

 پس از پايان مهلت ارسال مقاالت، فرآيند داوري مقاالت آغاز .با درنظرگرفتن حيطه مربوطه انتخاب شدند

و   داور دانشجو3 به منظور افزايش كيفيت داوري مقاالت و همسان سازي نتايج داوري، براي هر مقاله .شد

 درنهايت نتايج داوري مقاالت در جلسه ي مشترك كميته علمي كنگره و .يك داور هيئت علمي انتخاب شد

انجمن دبيران دائمي كنگره هاي ملي و بين المللي و شوراي سياست گذاري كميته هاي تحقيقات 

 انتخاب و منتشر شد. دانشجويي بررسي و مقاالت پذيرفته شده
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  :  درصد حيطه مقاالت دريافت شده از كل مقاالت دريافتي1نمودار
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Measuring intima media thickness for investigating subclinical atherosclerosis in psoriatic 
patients and control group at Razi hospital in Iran in 2011 

Behrooz Bani vaheb, Sima Papi, Mohammad Rouhani 

Medical Student Research Committee (MSRC), Iran University of Medical Sciences (IUMS) 

Background: Psoriasis is a chronic immune-mediated skin disease with unknown etiology. Many studies 
showed prevalence of cardiovascular disorder in psoriatic patients is higher than general population. 
Detecting subclinical atherosclerosis can lead to reducing cardiovascular morbidity and mortality. Carotid 
intima media thickness is a non-invasion method for diagnosing subclinical atherosclerosis. The object of 
current study is to measure the prevalence of subclinical atherosclerosis in psoriatic patients by using intima 
media thickness. 

Method and materials: Present analytical case control study includes 15 individuals with plaque-type 

psoriasis were recruited to the clinic of the Razi hospital (Iran) in 2011 and 15 person without psoriasis as 

control. Cases with more than one year psoriasis and no cardiovascular risk factor or history were selected. 
Persons with history of diabetes, hypertension, hyperlipidemia, smoking, body mass index over 30, renal 

failure, and psoriatic skin lesions on the neck has excluded from the study. The control group was mostly 
chosen from patient attendant and hospital crew. The case group was matched with the control for sex and 
age. The sampling method of current study was accidental. Carotid artery IMT was measured by B-mode 
ultrasonography and the severity of psoriasis was evaluated by using the psoriasis area severity index 
(PASI). The collected data were analyzed with spss v. 16. T-test was used to assess the difference between 

the two groups and Logistic regression was used for correlations. 

Results: 15 psoriatic patients (6 males and 9 females) and 15 normal people (5 males and 10 females) as the 

control group were participated in the study. The mean age of patients and controls was 44.7 and 43.8 years. 

(P=0.874) Sex and age difference in study samples was not analytically meaningful. IMT mean standard 

deviation in the case group patients was 17.0�70.0 and in control group it was 11.0�53.0 that showed a 

significant difference.(P=0.002) psoriasis duration correlation with IMT was -0.553.(P=0.194) Correlation 

between PASI score and IMT was 0.108.(P=0.702) Control group age correlation with IMT was 

0.818.(P˂0.001) And all patients age correlation with IMT was 0.557.(P=0.001) Mean IMT comparison in 

male and female was not meaningful.(P=0.585) Multiple logistic regression test showed that only age from 

studied variables had a meaningful correlation with IMT. 

Conclusion: the carotid IMT in psoriatic patients was significantly higher than controls. Therefor they have 
a greater chance of atherosclerosis and cardiovascular disorders comparison to general population. There was 
no relation between psoriasis duration and severity with IMT. The only significant correlated factor with 
IMT was age. However the age and IMT correlation also shows in control group. It seems different result in 
Egypt’s study refers to different cardiovascular risk factors. Other results confirm similar researches. 

Keywords: Psoriasis, Atherosclerosis, Intima media thickness, Psoriasis area severity index, 
Ultrasonography, cardiovascular disease 
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در بيماران تحت جراحي  (CRT-D) دفيبريالتور همراه ساز قلبي بررسي اثربخشي كارگذاري همزمان

 قلبي روي عملكرد مطالعه هم گروهي بر يك : (CABG) پس عروق كرونر باي
 1، رضا آجوداني1، محمدسعد رضايي زواره2، رضا كرباسي افشار1مهدي رمضاني بيناباج

 - كميته تحقيقات دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، تهران، ايران1
 - مركز تحقيقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، تهران، ايران 2

) يك روش درماني اثبات شده در بيماران انتخابي نارسايي قلب با اختالل Cardiac resynchronization therapy) CRT سابقه وهدف:

 ما مطالعه اي طراحي كرديم كه  يك گروه از بيماران كانديد عاليم ،عملكرد بطن چپ و بقا بيمار را افزايش مي دهد.كه  كاركرد سيستولي است
 قرار نگرفتند در CRT – D با گروهي كه  تحت تعبيه   قرار گرفته و اثرات آن را در مقايسته CRT – D تحت تعبيه CABGهمان اول حين 

 دو گروه مورد مطالعه قرار داديم .

 تعبيه كانديد همزمان و) CABG(باز قلب جراحي  كانديد كه  CAD بيماران روي بر  نگر، آينده  كوهورتبه صورت  مطالعه اين مواد و روش ها:

CRT – D  بيماران بر اساس .شد انجام ، بودند كرده مراجعه  تهران   چمران و اهللا بقيت بيمارستان  به 1389 – 1391 سالهاي بين  و بودند 
 تعبيه شد و گروه دوم CRT-D برايشانCABG مرد بود كه قبل از عمل 48 به دو گروه تقسيم بندي شدند. گروه اول شامل CRT – Dدريافت 
 NYHA  سه ماه پس از جراحي از نظر مورتاليتي ريت،– دو ماه –بيماران به مدت يك ماه  تعبيه نشد. CRT-D  مرد بود كه برايشان52شامل 

class،بستري مجدد در هر دو گروه بررسي شدند.فيبريالسيون دهليزي و  

 P) بين گروه يك و دو معني دار بودNYHA class و LVEF بود. ميانگين تغييرات 12�57 وگروه دوم 13�58ميانگين سني گروه اول يافته ها: 

 به (P=0,005) و نياز به تراكئوستومي(P=0,003)، فيبريالسيون دهليزي (P=0,007) ، مورتاليتي (P=0,008). نياز به بستري مجدد(0.05 <
 طور معني دار بين دو گروه متفاوت بود.

 بطور معني دار بين گروه NYHA - Class و بهبود بيماران از نظر طبقه بندي LVEFافزايش نتايج اين مطالعه نشان داد كه نتيجه گيري: 

 به شكل معني LVجهت تعبيه ليد  و نياز به توراكتومي مجدد    Atrial Fibrillationاول بوده ، ضمن اين كه بستري مجدد و مورتاليتي ريت، 
 باقي مي مانند و نياز به CRTداري در گروه دوم افزايش نشان مي داد و همه بيماران گروه دوم پس از سه ماه هنوز در ليست انديكاسيون تعبيه 

 Atrial تعبيه پيدا كردند. در حالي كه هيچ كدام از بيماران گروه اول نياز به  بستري و توراكتومي مجدد پيدا نكرده و دچار مورتاليتي و

Fibrillation.نشدند   

 Cardiac Resynchronization Therapy, Coronary Artery Bypassنارسايي قلبي، واژه هاي كليدي: 
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Effect of Vitamin D supplementation on asthma: A systematic review 
1 Fatemeh Seifar, 2 Mohammad Esmail Hejazi, 3 Faezeh Modarres, 4  Hosna Ranjbar 

1. Medical student, Student research committee, Tabriz University of medical sciences 

                          2. Department of Internal Medicine, Tabriz University of Medical Sciences 

                          3. Pharmacy  student, Tabriz University of Medical Sciences 

                          4. Medical student, Student research committee, Tabriz University of medical sciences 

f.seifar@gmail.com 

Background and objective: 

 Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways and a serious global health problem.While there is 
a poor evidence of the etiology of asthma, environmental factors may underlie the improvement in asthma 
severity.Vitamin D deficiency has been associated with  some of immunological diseases; however, there is 
no conclusive data regarding the effect of vitamin D supplementation in this disease. This review examines 
the evidence for vitamin D supplementation in the improvement of asthma. 

Search method:  

We conducted a systematic review using electronic searching websites including Medline, EMBASE and 
BioMed with the following search terms: [Vitamin D AND supplementation] in combination with [asthma, 
bronchial asthma or airway hyper responsiveness, or airway remodelling AND improvement or 
treatment].References listed of included studies were searched to identify any potential study that was not 
captured in our electronic search. Articles were selected based on relevance to the subject. 

Findings: 

 Our search yielded 74 articles. From the 74 articles, we identified 16 studies that evaluated the effect of 

vitamin D supplementation on asthma. All of them were clinical trials. Treatment with Vitamin D 
supplements showed a significant reduction in asthma severity in 13 of 16 studies .One of the studies 

reported only slight improvement in the case of mild asthma. A significant inverse correlation between 
vitamin D and disease activity was observed in one of them and only one of the articles showed no 
correlation between interventional treatment and improvement of asthma. 

Conclusion: 

 Vitamin D supplementation was somewhat favorable in the management of asthma in studies that 
demonstrate a change in vitamin levels, however there are insufficient published data to support an 
immunomodulatory role for vitamin D in asthma. 

Key words: asthma, vitamin D, supplementation  

mailto:Drmgoldust@yahoo.com�
http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_(medicine)�
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http://en.wikipedia.org/wiki/Disease�
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Diagnostic Accuracy of Pleural Fluid Soluble Interleukin 2 Receptor in Patients with 
Tuberculous Pleural Effusion 

Kourosh Shahraki1 , Shahbaz Nekoozadeh2, Abbasali Niazi3, Nazarali Molaei4,  Seyed-Morteza Tabatabaee2 , Kianoush Shahraki5 

Affiliations:  

1. MD, Tehran University of Medical Sciences, Rasoul Akram hospital, ophthalmology research center 

2. Student of Medicine, students’ Scientfic Research center, Tehran University of Medical Sciences 

3. Assistant professor of Pathology, Zahedan University of Medical Sciences 

4. Assistant professor of respiratory diseases, Zahedan University of Medical Sciences 

5. Student of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences 

Background and objectives:  

Pleural tuberculosis occurs in 4% of newly diagnosed cases of tuberculosis. T-cells have an important role on the immunity against 

mycobacterial infections and as a result, the level of soluble interleukin 2 receptors as a marker of T-cell activation is elevated in 

patients with tuberculous pleural effusion. In the present study, we aimed to determine if pleural fluid levels of soluble IL-2R were 

elevated in patients with tuberculous pleurisy, compared with patients with pleural effusions of nontuberculous etiologies. 

Materials and methods:  

In this cross sectional study, the diagnostic accuracy of SIL-2R level was assessed in separating tuberculous from non- tuberculous 

effusions Aliebne Abitaleb, Bu Ali and Khatamol anbia hospitals in Zahedan, Iran. All patients fulfilled entrance criteria for 
exudative pleural effusion according to Light’s criteria were included and underwent diagnostic procedures to identify the origin of 
pleural effusion. Patients were excluded from this study by following criteria: 1) non-Iranians, 2) with transudative pleural effusion, 

3) with hemothorax, 4) diagnosis was not revealed despite performing diagnostic procedures. The level of SIL-2R was measured in 

pleural fluid of all patients. Data were recruited and analyzed with software SPSS 18. The SIL-2R was evaluated at various cut-off 

levels by nonparametric receiver operating characteristic (ROC) analysis, and values affording greatest diagnostic accuracy were 
selected. 

Findings:  

From 224 patients with pleural effusion 102 patients were excluded from our study in a 16-month period. From 112 patients fulfilled 

entrance criteria for exudative pleural effusion, 24 patients were excluded; 14 patients with malignancy (12.5%), 3 patients with 

pulmonary emboli (2.6%), 2 patients  with subdiaphragmatic abscess (1.7%) and 5 patients with collagen vascular disease (4.4%). There 

were 30 patients in TB group (34%) and 58 patients in non-TB group (66%). There was no significant difference in protein levels, LDH 

levels and white blood cell counts but there was significant difference in lymphocyte count and percentile between two groups ( 16  ± 
87% in TB group and 27 ± 54 % in non-TB group, Pvalue<0.001). SIL-2R level in TB group was 3573±9147  while this level in non-

TB group was 1326 ±2724  and the difference was statistically significant (p-value<0.001). The cut-off point in our study was 4200 

U/mL and the area under curve was 0.930 with 95% CI: 0.881 – 0.979 (P value=0.00). The sensitivity and specificity for this level is 86 

and 89%. 

Conclusions:  

The level of SIL-2R in patients with tuberculosis is significantly higher than parapneumonic effusions and malignancies. We suggest 

that measuring the SIL-2R level in pleural fluid of tuberculous patients is a useful diagnostic tool in diagnosing tuberculous pleural 

effusion and repeating the measurement after 6 months evaluates the effectiveness of therapy. 

Keywords: Pleural effusion; Soluble IL2 Receptor; Tuberculosis; Cytokines; Malignancy 

http://1.md/�
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Does Exercise Change Quality of life in Patients with Breast Cancer Undergoing 
Chemotherapy? A Randomized Controlled Trial 

1Ghazizadeh M, 2Taleghani F, 3Mozayan M, 4 Mirhoseini H, 5Pourrashidi Boshrabadi A, 6Bidaki R, 

1 MSc, Students search committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran 

2 PhD, Associ prof. Nursing and Midwifery Department, Medical University of Isfahan, Isfahan, Iran  

3 Msc of English languages Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran  

4 PHD students in cognitive neuroscience, Tabriz University, Tabriz, Iran  

5 Medical Student, Rafsanjan University of medical sciences, Rafsanjan, Iran 

6 MD, Assis Prof of Psychiatry Rafsanjan University of medical sciences, Rafsanjan, Iran 

 ABSTRACT:  

Chemotherapy is used as the most common therapeutic method in breast cancer. Despite of some therapeutic 
effects, this approach can create potentially some side effects that can decline the quality of life of patients. 
This research was conducted to describe the effects of exercise on quality of life (On various aspects) of 
patients with breast cancer undergoing chemotherapy. This is a clinical trial study in which 60 patients 

undergoing chemotherapy due to breast cancer at Imam Reza Chemotherapy clinic in Seyyed Alshohada 
Hospital of Isfahan were selected and assigned to intervention and control groups (group A & B). At the 
start, the questionnaire including demographic information and quality of life were filled in by the 
participants. The A group adopted a 6 weeks exercise intervention whereas no intervention for the other 

group. Then after completion of exercise program, both of the groups filled up the quality of life 
questionnaire again. Data were compared statistically. The mean score comparison of the participants' quality 
of life pre& post study indicated a significant difference between the groups in aspect of physical (p = 0.001), 

psychological (p = 0.005), social (p = 0.006) and total score of quality of life (p = 0.001). The finding also 

indicated lack of significant difference in mean score of spiritual aspect of QOL between A&B groups. 
Adopting exercise activities in patients with breast cancer is a beneficial intervention that brought change in 
emotional, social, spiritual and physical aspects of QoL in these patients.  

Keywords: Breast Cancer, Chemotherapy, Quality of life, Exercise, Intervention, psychological Declaration 
of interest: There is no conflict of interest among authors and ethical committee has approved this study. 
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مبتال به  كليه پيوند بيماران التهابي و پروفايل چربي در ماركرهاي روي بر  پيوگليتازون  با درمان آثار بررسي

 ديابت
 *2، كبري روحي گيالني3، علي بهرامي فر2، رعنا آرش نيا1حميدرضا كريمي ساري

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -1

 مركز تحقيقات اورولوژي و نفرولوژي بيمارستان شهيد لبافي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -2

 مركز تحقيقات تروما، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -3

 roohigilani@yahoo.com* نويسنده مسئول: كبري روحي گيالني 

 كليه پيوند بيماران در التهابي فرايندهاي دارد و كنترل ديابت و كليوي نارسايي به منجر بيماري هاي نقش عظيمي در التهابسابقه و هدف: 

اين مطالعه با هدف بررسي آثار پيوگليتازون بر ماركرهاي التهابي و پروفايل چربي در  را كاهش دهد. بيماران اين مير و مرگ اثر ديابتي مي تواند
 بيماران دريافت كننده پيوند كليه مبتال به ديابت طراحي گرديده است.

 دو سو كور توسط كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و سامانه ثبت كارآزمايي باليني اين مطالعه كارآزمايي باليني: مواد و روش ها

 بصورت پيوند كليه شده و مبتال به ديابت، درطي يك ماه از انجام پيوندبيماران  ) تاييد شده است.IRCT2014050117413N2ايران (
 )B (پالسبوبهمراه  انسولين ) وA ( پيوگليتازونبهمراهبه دو گروه انسولين ا كمك ليست تصادفي سازي كامپيوتري  بسرشماري وارد مطالعه شده و

 بيماران ،30 كمتر از )GFRاينفيلتراسيون گلومرولي (،   C و Bهپاتيت  ،كالس دو و سهتقسيم شدند. بيماران سيگاري يا مبتال به نارسايي قلبي 
در زمان هاي  بيماران و يافته هاي آزمايشگاهي )BMIشاخص توده بدني (شدند. فشار خون، وزن، خارج مي  مطالعه از 1 بيشتر از كراتينينو باردار 

 ، و Mann-Whitney ، Wilcoxon ، Chi2 ، Fisher exact مستقل و زوج، t ماه درمان، بوسيله تست هاي آماري 4قبل و پس از 

McNemarنرم افزار آماري در SPSS پزشك ويزيت كننده ي بيماران، فرد انجام دهنده ي آناليز و فرد تحليل بررسي قرار گرفت.  مورد،21 نسخه 
 كننده ي نتايج، از داروي تجويز شده براي بيماران دو گروه بي خير بودند.

اطالعات دموگرافيك و  ساير متغيرها قبل از مداخله بين دو گروه  سال مورد بررسي قرار گرفت. 15/44 ± 2 بيمار با ميانگين سني 58 :يافته ها

ميلي  B 83/32و در گروه ميلي گرم بر دسي ليتر  A 34/16) در مقايسه قبل و بعد گروه ها، قند خون گروه P>0.05داري نداشتند. (اختالف معني
 hs-CRP  سطح .)P<0.05 (كاهش داشتواحد  B 77/0و بيماران گروه واحد  A 96/0 اسيد اوريك خون بيماران گروه ، وكاهشگرم بر دسي ليتر

) ميزان P=0.08 واحد كاهش غير معني دار داشت. (B 82/4) و در گروه P=0.003 واحد كاهش معني دار (71/2 به ميزان Aخون بيماران گروه 
 واحد و A 24/20 خون بيماران گروه LDL واحد كاهش يافت. ميزان B 51/33 واحد و بيماران گروه A 41/37تري گليسريد خون بيماران گروه 

  واحد افزايش يافت.B 59/2 واحد و در بيماران گروه A 48/6 خون بيماران در گروه HDL واحد كاهش يافت. ميزان B 35/18بيماران گروه 

پيوگليتازون خوراكي دارويي بي خطر براي كاهش اختالالت متابوليكي، پروسه هاي التهابي و به طبع آن نارسايي كليه و مرگ و مير نتيجه گيري: 

 بيماران پيوند كليه اي مبتال  به ديابت در كوتاه مدت به نظر مي رسد، اما تعيين تاثير طوالني مدت آن نيازمند انجام مطالعات بيشتر مي باشد.

 پيوگليتازون، ديابت مليتوس، پيوند كليه، التهاب، قند خون ناشتاواژه هاي كليدي: 
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 Javaherchian M (1), Latif M (2), Salehi M (3), Sadeghi M(4), Soltani H.R(5) 

1.General physician,Islamic Azad University branch of Yazd. 

2,3. assistant professor of cardiology.Islamic Azad University branch of Yazd 

4.Membership of medical students scientific association Islamic Azad University branch of Yazd. 

5. Membership of medical students scientific association Islamic Azad University branch of Yazd. 

INTRODUCTION: guideline for management of patients after unstable angina recommends daily aspirin 
therapy. Although clopidogrel reduces the incidence of vascular death. MI and Stroke among people with 
atherosclerosis disease it has not been compared directly with aspirin in IHD.This study compares the 
efficacy and safety of aspirin and clopidogrel in survivors of unstable angina treated with thrombolytic agent. 

MATERIAL AND METHODS: This is a randomized clinical trial that was done on 93 patients 
hospitalization due to unstable angina and receiving treatment with thrombolytic agents. The patients were 
randomized at hoteling in hospital to receive either aspirin(80mg/daily) or clopidogrel(75mg/daily)clinical 
follow up was at 1 day,3 day and 5 day after hospitalization. The main limitation in study were the short 
follow up(1-5 day).Finally data were analyzed by         chi-square and fishers exact test on SPSS software. 

RESULTS: Mean of the age was 44.12±7.21  year. At the end of the 5 days follow up, this study shows 
there were no difference between the groups in frequencies cardiovascular death, nonvascular death, non 
fatal stroke and documented angina.(p>0.05) 

conclusion: According to our finding there was no difference between aspirin and Plavix infra hospital 
outcome. So that move consideration on complications of these drugs is suggested. 

Keywords:clopidogrel, aspirin, unstable angina 
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 تاثير تكنيك آرامسازي پيشرونده عضالني بر خستگي بيماران تحت درمان با همودياليز
 4امير عباس واعظي ، 3 علي محمدپور،2 شيرين مددكار دهكردي ، 1مهدي بصيري مقدم

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد كارشناس ارشد پرستاري گرايش آموزش كودكان، عضو مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت، عضو هيات علمي گروه پرستاري،1

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد نويسنده مسئول، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشكده پرستاري مامايي،2

 0533-7223814: نمابر   0533-7223028  تلفن: 09139775406تلفن همراه: 

 آدرس پستي: خراسان رضوي، شهرستان گناباد، دانشگاه علوم پزشكي گنانباد، دانشكده پرستاري مامايي

 shirinmadadkar@gmail.comپست الكترونيكي: 

 دكتراي پرستاري، استاديار، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، عضو مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد3

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد  بهمن،22متخصص داخلي درماني، بيمارستان 4

 شناختي و عاطفي رواني، جسمي،كه بر وضعيت  خستگي يكي از عمده ترين شكايت هاي گزارش شده در افراد همودياليزي است سابقه وهدف:

تاثير تكنيك آرامسازي پيشرونده عضالني بر ميزان خستگي بيماران تحت درمان با ه منظور تعيين  مطالعه ب اين.گذارد آنان تاثيرات بسياري مي
همودياليز انجام شد. 

 مركز همودياليز شهرستان گناباد و يزد به روش 2 بيمار همودياليزي در 90.  بود1392 در سال اين پژوهش يك كارآزمايي باليني:  هاروشمواد و 

) تقسيم شدند. آموزش آرامسازي پيشرونده عضالني، 45(آزمون ) و 45( نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه كنترل
 بار به انجام آرامسازي بپردازند و پس از هر بار انجام 1 هفته، روزي6. و از آن ها خواسته شد كه به مدت  شدارائه جلسه به افراد گروه مداخله 3در 

 سپس شدت خستگي در دو گروه با هم مقايسه شد. نشد. ارائه گروه كنترل هيچ آموزشي براي آرامسازي، برگه ثبت آرامسازي را تكميل كنند.

داده دموگرافيك، ابزار سنجش شدت خستگي و چك ليست هاي خودگزارش دهي جمع آوري گرديد. مشخصات اطالعات با استفاده از پرسش نامه 
  و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد.  spssافزار نرمها با 

، در حالي كه بعد از مداخله (p=1)يافته ها نشان داد بين دو گروه اختالف معني داري در سطوح خستگي قبل از مداخله وجود نداشت يافته ها: 

 .)(p=0/001 معني دار گرديد تفاوت دو گروه

 با توجه به كاهش سطح خستگي بيماران همودياليزي، پيشنهاد مي گردد اين تكنيك در بخش هاي همودياليز آموزش داده شود.نتيجه گيري: 

 آرامسازي پيشرونده عضالني، خستگي، همودياليز كليدي:ه واژ

mailto:shirinmadadkar@gmail.com�
mailto:shirinmadadkar@gmail.com�
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بررسي و مقايسه اثر درماني آتل شبانه طراحي شده با دارو هاي ضد التهابي غير استروئيدي در درمان 

 )plantar fasciitisالتهاب غالف كف پايي(
 1، امامي صبا2، امامي محمد كاظم1اميراحمدي مهرداد

 (عج)- مركز تحقيقات دانشجويان،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا1

 (عج)پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا -گروه ارتوپدي ،دانشكده2

 به علت مبهم بودن اتيولوژي و نيز بعلت  يكي از شايع ترين علت مراجعه بيماران به درمانگاه ارتوپدي مي باشد،كه درد پاشنه پاسابقه وهدف:

) مي باشد، التهاب غالف كف plantar fascitisمزمن بودن و ناتوان كردن بيمار اهميت دارد. شايعترين علت درد پاشنه التهاب غالف كف پايي(
  موارد همراه با رسوب كلسيم در محل 50پايي يا همان خار پاشنه در اصطالح عوام در حقيقت يك سندرم دژنراتيو غالف كف پا است كه در %

اتصال به استخوان پاشنه است به اين علت آن را گاهي خار پاشنه نيز مي نامند. . روش هايي درماني مختلفي غير جراحي و جراحي براي درمان 
درد پاشنه ذكر شده است . ولي امروزه ما بيشتر از درمان هاي غير جراحي استفاده مي كنيم كه خود انواع مختلفي دارند، هدف اين مطالعه  

در )  plantar fascitis(درمان التهاب غالف كف پايي   درداروهاي ضد التهابي غير استروئيدير درماني آتل شبانه با ثبررسي و مقايسه ا
 بيمارستان بقيه اهللا مي باشد.

 بيمار مراجعه كننده با التهاب غالف كف پايي  كه بيماري آنها از لحاظ باليني اثبات شده بود 60 كارآزمايي باليني، در اين مطالعه موادوروش ها:

را  بصورت تصادفي و با رضايت بيماران به دو گروه تقسيم كرده و به يك گروه درمان با آتل شبانه و به گروه ديگر درمان با  دارو هايي ضد التهابي 
) و ميزان رضايت مندي با هم مقايسه كرديم. اطالعات VASغير استروئيدي را پيشنهاد داديم. بعد چهار هفته بيماران را از لحاظ كاهش شدت درد(

معني دار تلقي شد.  pv</05 تجزيه و تحليل كرديم در كليه مراحلspss20 حاصل را با نرم افزار

 كه تفاوت معني داري از نظر سن، جنس،قد،وزن و توده  50/51 زن با ميانگين سني42 مرد و 18 بيمار كه شامل 60 در اين مطالعه يافته ها: 

. نكته قابل توجه اين بود با وجود اينكه ميان شدت pv=0.001بدني بين دوگروه نبود. ، بعد از درمان  كاهش شدت درد در هر دو گروه معنا دار بود
 pv=0.005) بين دو گروه معني دار بود VAS2اما ميزان شدت درد بعد درمان (.  pv=0.126) هر دو گروه معناي دار نبودVAS1درد قبل درمان(

   معني دار بود.pv=0.001% با  56%  و در گروه درمان با دارو هاي استروئيدي 69در گروه درمان با آتل شبانه  . ميزان رضايت مندي

 بر اساس اين مطالعه هرچند كه درمان با داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي باعث بهبودي نسبي بيماران شد ولي در درمان با آتل نتيجه گيري:

پيشنهاد ميشود. توصيه آتل شبانه را  التهاب غالف كف پايي شبانه طراحي شده اين پاسخ به درمان بيشر بود. بر اساس اين مطالعه براي درمان
 ميشود مطالعه اي وسيع تر  با تعداد بيماران بيشتر در اين زمينه صورت گيرد.

 ) ، آتل شبانه،داروهاي ضد التهاب يغير استروئيديplantar fascitisالتهاب غالف كف پايي( درد پاشنه، واژه هاي كليدي:
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Comparison of the Effect of Midline versus Para Midline Incision in Patients Suffering from 
Pilonidal Sinus 

Abolhassan Alijanpour(MD)1, Neda Amani(BSc)2, Diana Anissian3 

1- Department of Surgery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 
2- Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of medical Sciences, Babol, Iran 
3- Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 

Background and objective: Pilonidal sinus disease is a chronic disorder of sacrococcygeal region. The 
etiologies of disease are excessive body hair, natal clefts, prolonged sitting, driving, obesity and poor local 
hygiene, folliculitis, penetration of hairs, sweating and bacterial contamination. Surgical treatments are 
excision with open packing, excision with primary closure and flap surgery. Infection and recurrence are the 
main  complications of primary closure technique. In the open technique, packing and dressing changes are 
painful and healing is prolonged. In this study, we compare the efficacy of para midline incision versus 
midline incision in patients suffering from pilonidal sinus in Babol, north of Iran. 

Materials and Methods: The present clinical trial study was performed in 64 cases of pilonidal sinus.The 

patients with history of abscess, diabetes, cancer, immunodeficiency and other co-morbidities were excluded. 
Patients were divided randomly into two group, both were treated in the same way except the type of 
incision. First group (31 cases) by midline and second (33 cases) by para midline incision (from 2cm of 

midline) and followed up for 2 years, visits took place on the third day, second week and one month after 

surgery. After surgery, all patients were evaluated regarding hospital stay (which was defined after removal 
of vacuum and walking without pain), wound infection (purulent discharge and development of cellulitis), 
wound breakdown (a disrupted wound) and recurrence. The collected data were analyzed by using SPSS 18 

software and Mann-Whithney  test. P-value<0.05 was considered significant. 

Findings: The study was consisted of 39 (61%) men with a median age of 23 (range, 17 to 35 years) and 25 

(39%) women with a median age of 24 (range, 16 to 34 years). The wound infection, break down, recurrence 

and the mean hospital stay time were not significant. In first group wound infection occurred in 4 (12.9%) 

cases and in second group in 2 (6.1%) cases (P-value=0.419). Break down in first group was 3 (9.7%) cases and 

in second group was 2 (6.1%) cases (P-value=0.667). Recurrence in first group was seen in 4 (12.9%) cases and 

in second group in 3 (9.1%) cases (P-value=0.704). The mean hospital stay time for first group was 3�1.34 
days and for second group was 2.7�1 days (P-value=0.266). Significant differences were the mean time for 

wound healing, in first group was 3�1.34 days and in second group was 17�2 days (P-value<0.001). 

Conclusion: According to this research, para midline incision is safe and could be effective for patients with 
pilonidal sinus disease. The patients who underwent para midline incision surgery have higher risk of sooner 
healing than others with midline incision. 

Key Words: Pilonidal Sinus Disease, Para Midline Incision, Midline Incision 
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بررسي اثر استفاده از دستگاه تحريك كننده ي عصب در كاهش تروماي به عصب ريكورنت در اعمال جراحي 

 تيروئيد و پاراتيروئيد
 1 مجتبي قائدنياي جهرمي2  سيد احمد فنائي1محمد علي شاهمرادي مقدم

 -كميته تحقيقات دانشجويي،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا تهران(عج) 1

 -گروه جراحي،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا تهران(عج)2

جراحي تيروييد عوارض زودرس و ديررس مختلفي را به همراه دارد كه از مهمترين آنها آسيب عصب راجعه و به دنبال آن مشكالت سابقه وهدف:

تنفسي ، خونريزي،هايپوكلسيمي، و بروز طوفان تيروييدي قابل ذكر است.هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان آسيب عصب راجعه در جراحي 
باتوجه به افزايش آسيب به عصب در حين جراحي ؛ضرورت  تيروييدكتومي با و بدون جستجوي عصب و همچنين بررسي عوارض ايجاد شده بود.

 به منظور كاهش اين آسيب مورد بررسي قرار بدهيم. ديديم تا اثر استفاده از دستگاه را

 بيمار كه در  بيمارستان خصوصي عرفان تهران  طي سه سال تحت 390اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي ساده روي موادوروش ها:

 بازه و)كنسر اي ستيك اي ندول يدارا(يجراح ونيكاسياند يسالم،دارا يصوت طناب با مارانيبجراحي تيروئيدكتومي قرار گرفته بودند ؛انجام شد. 
 قرار nerve stimulator نفر از بيماران تحت جراحي با جستجوي عصب با دستگاه 190در مجموع . شدند مطالعه ،وارديسالگ50تا 35 يسن

 ماه تحت نظر بودند تا ميزان 6  تحت جراحي قرار گرفتند و همه بيماران به مدت  nerve stimulator نفر بدون استفاده از 200گرفتند و 
 انجام شد.spss18عوارض آنها بررسي شود.تجزيه و تحليل آماري تمام داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

 IRCT138718271795N2 :كارآزماييبالينيكد

  بود. 10/42%) بود و ميانگين سني آنها 41 نفر مرد (160 ،%) 59 نفر زن(230 نفر مورد بررسي،390در مجموع يافته ها:

%) تحت جراحي لوبكتومي يك طرفه همراه با 72 نفر (280%) تحت جراحي توتال تيرويدكتومي  و ساب توتال تيروييدكتومي  و 28نفر (110
%) بيماري خوش خيم  داشتند.شايعترين بدخيمي كارسينوم پاپيالري 72 نفر (280%)بيماري بدخيم و 28 نفر (110ايسمكتومي قرار گرفتند. 

ماه شدند 2%) دچار خشونت صدا كمتراز 2 نفر(8%) بود.. درمجموع 64 مورد (250%)و شايعترين خوش خيمي گواتر مولتي ندوالر با26مورد(100در
 نفر بدون جستجوي عصب تحت عمل تيرويدكتومي قرار گرفته 4 تحت جستجوي عصب و nerve stimolator  نفر از آنها با دستگاه  4كه 

 نفر بدون جستجوي عصب قرار گرفته بودند 5نفر تحت جست جوي عصب و 3%) دچار هايپوپاراتيرويدي موقت شدند كه 2 مورد(8بودند همچنين 
 ماه نيز در افرادي كه بدون جستجوي عصب تحت جراحي 6 مورد هايپو پاراتيروئيدي بعد از 2 ماه و 6 مورد خشونت صداي بعد از 2و همچنين 

تيروئيكتومي قرار گرفته بودند  قابل ذكر است. به طور كلي ميزان عوارض در استفاده از دستگاه تحريك عصب به طور معني داري كمتر از جراحي 
 درصد بود.0.1درصد با دستگاه 2عمل بدون دستگاه ازماه بعد 6) ميزان عوارض كلي p<0.05بدون دستگاه تحريك عصب بود. ( 

 سودمند ديروئيت يجراح نيح در عصب كننده كيتحر دستگاه از استفاده كه رسد  يم نظر به مطالعه نيا از حاصل جينتا اساس بر:نتيجه گيري 

پس ميتوان به افرادي از جامعه كه نيازمند عمل جراحي تيروئيد .كند يم كم يتوجه طورقابل به را يجراح عوارض زانيم آن از استفاده و است
 هستند؛تعميم داد.

 آسيب عصب راجعه،تيروئيدكتومي،خشونت صدا،عوارضواژه هاي كليدي:
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Therapeutic Effect of Ultrasound-Guided corticosteroid Injection with Hydrodissection in 
Carpal Tunnel Syndrome 

Mehdi Faridchehr 1, Masoud Tarkashvand1, Hamidreza Karimi Sari 2, Reza Salman Roghani2* 

1: Students’ Research Committee (SRC), Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU), Tehran, Iran. 

2: Aging Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran 

*Corresponding author: Reza Salman Roghani 

Introduction: Carpal tunnel syndrome (CTS) is one of most common compressive mono-neuropathies. 
Choosing a suitable treatment method depends on symptom severity. Carpal tunnel Hydrodissection before 
corticosteroid injection is newly considered as a treatment method, effects of different doses of corticosteroid 
in this method, and Hydrodissection without corticosteroid didn’t evaluated yet. This study designed for 
evaluating therapeutic effects of Hydrodissection with and without corticosteroid. 

Materials and Methods: In this double blind randomized clinical trial, after ethics committee approval and 
IRCT registration, CTS patients referred to Baqiyatallah polyclinic randomized to three groups receiving 80 

mg triamcinolone and 1 ml lidocaine (Group-I), 40 mg triamcinolone and 1 ml distilled water and 1ml 

lidocaine (Group-II), and 2 ml distilled water and 1 ml lidocaine (Group-III). Patients evaluated by Boston’s 

questionnaire, pain score (VAS), ultrasound and nerve conduction study. Before and after data were 
compared in these three groups by SPSS v.21 software. 

Results: Ninety four CTS patients (82% female and 18% male) mean aged 50.22 ± 11.26 years were evaluated. 

Fifty six percent were wright wrist and forty four percent left wrist. There were no significant differences 
between demographic data in three groups. Pain score differences were significantly more in group-I, 
Boston’s score significantly decreased in all patients after intervention. Boston’s score decreases were 
significantly more in Group-I. Sensory and motor latency of median nerve, showed a significant decrease in 
group-I. In ultrasound study of median nerve group-I showed a significant decrease in transverse diameter 
before and in the retinaculum. The AP diameter of median nerve had a significant decrease in group-II 
before and in the retinaculum. (P<0.05) 

Conclusions: Using Hydrodissection method increases surface efficacy of corticosteroid injection in CTS 
patients, and the most effective corticosteroid dose in Hydrodissection was 80 mg, but long term efficacy of 

this method needs further evaluations. 

Keywords: Carpal tunnel syndrome, Corticosteroid injection, Hydrodissection, Boston’s questionnaire 
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Laparascopic Cholecystectomy to Open Surgery: Conversion Rate and Associated Risk 
Factors in Babol during 2007-2013 

Aliasghar Darzi(MD)1,Mehran Omrani(MD)2, Maryam Rahimi(BSc)3, Fatemeh Niksirat2 

1. Department of Surgery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 

2. Student Reasearch Committee, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 

3. Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 

Background and Objective: Laparoscopic cholecystectomy has been proved to be an effective and safe 
procedure in both elective and emergency conditions; however, conversion to open surgery is sometimes 
necessary and due to the reports it happens in 5% to 10% of patients. knowing the risk factors through different 

studies could lead the surgeons a lot to choose this treatment for each patient and preoperative consultation to 
patient can be improved. This study aimed to determine the conversion rate of Laparoscopic 
cholecystectomy to open surgeryand its associated risk factors. 

Materials and Methods: All patients with gallstone-related cholecystitis who were underwent laparascopic 
cholecystectomy by single surgeon in four hospital of Babol from 2007 to 2013 were assessed in this 

retrospective cross-sectional study. Patients with tenderness in right upper quadrant and sonographic 
evidence of gallstone were included in this study. The exclusion criteria were acute or chronic cholecystitis 
with no obvious stone, polyp or tumor in the gall bladder. Demographic characteristics, previous surgerires, 
concomitant comorbidies (chollangitis, pancratitis, ets), hospitalization period and the conversion of 
laparscopic to open surgery was assessed for each patient using medical records. . T-test, Chi-square test , 

fisher exact test andlogistics regression tests were used for statistical analysis. P-value <0.05 was considered 

significant. 

Findings: A total of 805 patients, 149 (18.5%) male and 656 (81.5%) female, with a mean age of 43.47�14.64 

years were assessed in this study. The rate of conversion to open cholecystectomy was 3.1% (25/805). 

Previous abdominal surgeries (68%), Bleeding (16%), Technical difficulties (8%) and anatomic variations (8%) 

were the major factors associated with conversion. In the multivariate analysis, age> 61 years (OR 3.73, 

95%CI 1.15-12.05) and male gender (OR 2.37, 95%CI 1.00 -5.60) were the independent risk factor for 

conversion, while chronic cholecystitis (OR 0.16, 95% CI 0.06-0.42) and biliary colic (OR0.06, 95% CI 0.008-
0.55) were independent protective factors for converstion. 

Conclusion: Male gender and age>61 years were the major risk factor and chronic cholecystitis and biliary 

colic were major protective factors for conversion to open surgery in the present study. By appreciating these 
risk factors for conversion, preoperative patient counseling can be improved. 

Key Words: Laparoscopic Cholecystectomy, chronic Cholecystitis, Open Cholecystectomy, Laparoscopy 
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The effect of relaxation on pain intensity during chest tube removal following cardiac surgery 
Heydari Gorji Mohammad ali1 , Ayyasi Mitra2 ,Bagheri Nesami Masoumeh3 

1- P.h.D, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 
2- Master student in critical care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

mayyasi89@yahoo.com  

3- P.h.D, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

Background and Objective: Chest tube removal is also counted as one of the worst experiments for 
inpatients in ICU wards. The purpose of this study was to determine the effect of relaxation on pain intensity 
during chest tube removal inpatients undergo cardiac surgery. 

Materials and Methods: This single-blinded clinical trial was done on 80 inpatients that had mediastinal 

tube, and recently had cardiac surgery. The patients were assigned to two randomized groups, including 
relaxation and control groups. The relaxation group received a 5 minute calm and deep breathing exercise 

before chest tube removal and the control group received a usual treatment include no special treatment. A 
qualified researcher measured the pain intensity by visual analog scale in three phases (before, immediately 
after, and 15 minutes after chest tube removal). Then, the data were analyzed by t-test, chi-square, and 

repeated measures analysis variance tests. 

Findings: The groups had no significant differences in pain intensity before chest tube removal (p= 0.8), but 

immediately after chest tube removal there was a significant difference between the relaxation group and 
control group (p= 0.001) so that relaxation group reported less pain. 

Conclusion: The use of relaxation could be effective in reduction of pain due to chest tube removal after 
cardiac surgery, thus relaxation is recommended as a pain-relieving technique during chest tube removal. 

Keywords: Relaxation, chest tube removal, cardiac surgery 

IRCT2013042813156N1 

mailto:mayyasi89@yahoo.com�
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The Effect of Reciting Word “Allah” on Patients’ Pro Re Nata (PRN) Medications Use and 
Satisfaction after Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A randomize clinical trial study 

Morteza Nasiri1, Sadeghe Fayazi2 

1: MSc Student of nursing, Nursing and Midwifery School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

2: MSc of nursing, Faculty member, Nursing and Midwifery School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, 

Iran. 

Background and Objective: One of the most expressed complains following heart surgeries is chest pain 
that due to side effects of opioids, it is important to use non-pharmacological methods for pain reliefs as 
complement. So, this study aimed to assess the efficacy of reciting word “Allah” on patients’ Pro Re Nata 
(PRN) medications use and satisfaction after Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery. 

Material and Methods: This randomized clinical trial study was performed on 80 hospitalized patients in 

ICU of Busheher Bentolhoda Hospital, Iran in 2013. Data was collected by a researcher-made questionnaire. 

Patients were randomly assigned into intervention (n: 40) and control (n: 40) groups. In intervention group, 

we asked patients to recite Hazrate Zahra’s praises (AS) that word “Allah” becomes repeated 100 times on it 

beside routine procedures of hospital, while in the control group; patients just received routine procedures of 
hospital. PRN medications use was assessed after intervention three times (24, 48 and 72 hours after surgery) 

in both groups, and patients’ satisfaction was measured during 72 hours after surgery in intervention group. 

Data were analyzed by SPSS19 software using descriptive and analytic (Chi-square and t-test) statistical 

methods.  

Findings: Based on the results, patients did not receive PRN medications on the third day after surgery in 
both groups. The first and second days results showed no significant difference between two groups 
regarding to Morphine and Diclofenac use (P>0.05). Patients’ satisfaction in intervention group showed that 

14 patients (35%) declared their satisfaction as middle, 23 patients (5/57%) as high and 3 patients (5/7%) as too 

much. 

Conclusion: Due to more patients were satisfied by reciting the word "Allah" for pain relief after surgery, 
it is suggested that further studies was conducted in relation to this word effects in the treatment of both 
physical and psychological problems. 

Key Words: Recitation, “Allah”, Pro Re Nata (PRN) Medications, Satisfaction, Coronary Artery Bypass 
Graft (CABG) surgery. 

Clinical Trials Registry Number: IRCT2013080314251N1 
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Efficacy of 5% dapsone gel in facial acne: A randomized clinical trial 

Gita Faghihi1, Mehrdad Rakhshanpour1, Bahareh Abtahi-Naeini2, Mohammad Ali Nilforoushzadeh3. 

1. Department of Dermatology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

2. Department of Dermatology, Skin diseases and Leishmaniasis Research Center, Students’ Research Committee,  Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

3. Department of Dermatology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Background and Objective: Acne, a common human skin condition, is an inflammatory disease. Different 
therapies are available for patients with acne. Oral dapsone has demonstrated efficacy in acne, but had severe 
side-effects .Topical dapsone was developed to overcome this limitation. This study aimed to evaluate the 
efficacy of 5% dapsone gel with systemic isotretinoin in facial acne .To the best of our knowledge, this is the 

first time to combine topical dapsone gel with oral isotretinoin in treatment of moderate to severe acne 

Materials and Methods: A randomized, placebo-controlled, study was carried out 58 subjects with 

moderate to severe acne. Reasons for exclusion were: pregnancy; breastfeeding and G6PD deficiency .the 

patients were divided in two groups using table of random number .All Patients were administered oral 
isotretinoin 20 mg daily and topical gel for 8 weeks. Dapsone was prepared from its powder up to 5% 

concentration. The dapsone and vehicle neutral gel were filled in similar tubes .The number lesions were 
documented at base line and weeks 4, 8 and 12. ANOVA and the Chi-square test were used as the 

appropriate measures. Clinical Trial Registration: http//irct.ir. IRCT2014011015509N1  

Findings: 58 patients (25 males, 33 females, range: 18-25 years) were included study. The mean duration of 

acne in the study population was 3.19 ± 1.8 years (range: 2-5 years). The number of lesions was significantly 

lower in the dapsone-treated group at all follow-up visits (P < 0.001). The adverse effects were common but 

they were minor and tolerable. No clinically significant changes in laboratory parameters were observed (P < 
0.001). 

Conclusions: Dapsone gel was an effective medication for patients who received isotretinoin for acne 
treatment resulting in a significant reduction of the number of lesions. 

Key Words: Acne, Isotretinoin, 5% Dapsone gel 
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  تحت تأثير داروي فلوكستيناسكلروزيس مولتيپل مبتال به بيماران باليني روندپايش 

 4،افسون طاليي3، بهمن صادقي2شايان امجدي،1فردين فرجي

 -متخصص نورولوژي ،دانشياردانشگاه علوم پزشكي اراك1
  دانشگاه علوم پزشكي اراك,-دانشكده پزشكي،كميته تحقيقات دانشجويي2
 -متخصص پزشكي اجتماعي،استاديار دانشگاه علوم پزشكي اراك3
-كارشناس ارشد تغذيه ، عضو هيات علمي ، دانشگاه آزاد اسالمي اراك 4

كاهش ظرفيت بروز آنتي ژن توسط سلول هاي گليال مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري التهابي سيستم اعصاب مركزي است .  :سابقه وهدف

هدف ما از اين مطالعه بررسي اثر ضد التهابي فلوكستين بر روي وضعيت باليني بيماران مبتال .مي تواند در كاهش روند التهابي بيماري مؤثر باشد
 مولتيپل اسكلروزيس مي باشد.

 نفر از بيماران مبتال به فرم بهبود شونده-60در اين مطالعه كه به صورت كارآزمايي باليني سه سو كور با پالسبو انجام شد؛ تعداد    :مواد و روشها

 به صورت تصادفي بلوكي به گروه شهر اراك به شيوه تصادفي ساده انتخاب و سپس MSعود كننده ي مولتيپل اسكلروزيس با همكاري  انجمن 
 هفته و يا پالسبو تخصيص داده شده و وضعيت باليني آنها بر اساس معيار ناتوانايي 24ميلي گرم خوراكي به مدت 20هاي فلوكستين 

 ) قبل و بعد از مداخله بررسي گرديد.EDSSكورتزكي(

 و  55/34 +19/8ميانگين سن بيماران نفر  بررسي شدند.23 بيمار و در گروه دارونما 37  نفر از بيماران مطالعه را تكميل كردند در گروه مداخله  60:  :يافته ها

  قبل از مداخله بين گروه مداخله و پالسبو تفاوت آماري معني EDSS  بود.در مورد متغيرهاي جنس،سن و امتياز EDSS 36/1+35/2ميانگين 
معني دار   درگروه پالسبو افزايشESDDزوجي ؛ در ميانگين T.پس از انجام مداخله با توجه به نتايج آزمون تست) P>0.05داري مشاهده نشد(

  .)P =0.209) در حاليكه در گروه مداخله تفاوت معني دار مشاهده نگرديد(P=0.03مشاهده مي شد (

 تأثير گذار MSمطالعه حاضر نشان داد كه مصرف فلوكستين به عنوان داروي كمكي ارزان قيمت مي تواند در ثبات وضعيت باليني بيماران مبتال به  نتيجه گيري:

باشد از اين رو مطالعات بيش تر در اين زمينه توصيه مي گردد.. 

 IRCT2014052417811N2 : كد ثبت در پايگاه كارآزمايي باليني ايران

 مولتيپل اسكلروزيس،فلوكستين ،معيار وضعيت ناتواني كورتزكي : واژه هاي كليدي
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بيماران  بيني بر شدت گرفتگي بيني داخل كورتون اسپري و تحتاني كورنه راديوفركونسي اثر درماني مقايسه

 آلرژيك رينيت مبتال به هايپرتروفي كورنه تحتاني ناشي از
 *1، حميدرضا كريمي ساري2، ابوالفضل طاهري2، حميدرضا زنگنه1محمد حسين خسروي

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -1

 دپارتمان گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -2

 dr.karimih@yahoo.com* نويسنده مسئول: حميدرضا كريمي ساري 

تحتاني با  توربينيت جراحي مديكال، درمان به مقاوم موارد است، كه در تحتاني كورنه هايپرتروفي بيني، احتقان علل ترين شايع ازسابقه و هدف: 

 كرده پيدا بسياري شهرت راديوفركوئنسي روش اخيرا اما نشده، اثبات جراحي اين روش هاي برتري بين تاكنون. مي شود مطرح تكنيك هاي متفاوت
بيني در بيماران مبتال به هايپرتروفي شاخك تحتاني ناشي از  داخل كورتون و راديوفركوئنسي درماني اثر مقايسه منظور به حاضر مطالعه است.

 .شده است طراحي رينيت آلرژيك

تصادفي، پس از ثبت در كميته اخالق دانشگاه و سامانه ثبت كارآزمايي باليني ايران  باليني كارآزمايي اين : درمواد و روش ها

)IRCT2014042417413N1،( بقيه اهللا با نمونه  آلرژي درمانگاه به مراجعه كننده تحتاني كورنه هايپرتروفي با آلرژيك رينيت به مبتال بيماران
 شدند، و بوسيله تقسيم 125 فلوتيزوكس بيني اسپري و راديوفركوئنسي گروه دو به با جدول اعداد تصادفي بيماران. بررسي شدند گيري ساده

 از پس ششم ماه و سوم ماه اول، ماه در چهار مرحله ي قبل از مداخله، رينومانومتري تست  نمره اي) و10عالئم (نمره دهي آنالوگ ديداري  شدت
، معادل Repeated Measures ANOVA مستقل، tبوسيله تست هاي آماري  گروه دو در مداخله بررسي شدند. اطالعات بدست آمده

. شدند تحليل و تجزيه 21 نسخه SPSS افزار نرم  و آزمون دقيق فيشر درChi2غيرپارامتريك آنها و همچنين تست هاي آماري 

 و سال 50/35 ± 86/8 بيماران سني ميانگين. بودند زن% 7/56و  مرد بيماران از% 3/43. گرفت قرار بررسي مورد بيمار 60 مجموع در :يافته ها

 در گروه دو هر) P>0.05. (نداشت معني داري اختالف گروه دو بين دموگرافيك اطالعات.  كيلوگرم بر متر مربع بودBMI 12/3 ± 97/22ميانگين 
 ششم ماه در كه دادند، نشان خود از پايه حالت به نسبت رينومانومتري نتايج عالئم و شدت در معني داري بهبودي مداخله از پس ويزيت هاي تمامي

 بطور مداخله از پس مراحل تمامي در رينومانومتري و نتايج ميانگين شدت گرفتگي بيني. شد مشاهده مداخله از قبل به نسبت اختالف بيشترين
 )P<0.05. (بهتر بود راديوفركوئنسي گروه در معني داري

 در مي گردد پيشنهاد موضعي، بي حسي با و سرپايي بصورت راديوفركوئنسي تكنيك بودن انجام قابل و آمده بدست نتايج به توجه بانتيجه گيري: 

 آن مدت طوالني اثرات اما گردد، استفاده تر گسترده بطور درماني روش اين تحتاني، كورنه هايپرتروفي با همراه آلرژيك رينيت به مبتال بيماران
 .مطالعات بيشتري مي باشد نيازمند

 زندگي كيفيت عالئم، بيني، داخل كورتون اسپري راديوفركوئنسي، بيني، احتقان تحتاني، كورنه هايپرتروفي آلرژيك، رينيتواژه هاي كليدي: 
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 با شدت اختالالت خواب در جانبازان شيميايي  Periodic Leg Movement Disorderبررسي ميزان وقوع

 بيماران آپنه انسداديمواجهه يافته با سولفور موستارد در مقايسه با گروه 
 1، مسعود باقري*2،3، انسيه واحدي1سيد سعيد رضايي

 مركز تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -1

 گروه داخلي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -2

 مركز تحقيقات آسيب هاي شيميايي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج) -3

*Email: vahedi.bmsu@yahoo.com 

 وضعيتي است كه با حركات تكراري و ناگهاني اندامها حين خواب و اختالالت باليني خواب مشخص مي Periodic Leg Movement Disorder(PLMD) سابقه و هدف:

لذا د. كيفيت خواب بر عملكرد و كيفيت زندگي فرد اثر مي گذارد، باش آسيب هاي ساختماني در بافت هاي تنفسي مي  با آلكيله كننده عاملي خردل)، سولفور موستارد(گاز.شود
 در (ME) مرتبط با شدت اختالالت خواب در جانبازان شيميايي موستارد اكسپوژرPLMDبررسي ميزان وقوع   اين مطالعه. هدف ازتوجه به اختالالت خواب اهميت ويژه اي دارد

 د.باشمي  (OSA)انسدادي آپنه بيماران گروهمقايسه با 

 را داشتند با موستارد، بيماراني كه سابقه تماس مسجل شده با گاز سولفور   بيمار كه به درمانگاه خواب مراجعه كرده اند221از  ،Case Control مطالعه در اين: هاروشمواد و 

بيماراني كه   انتخاب شدند.(ESS ˃10)انسدادي بر اساس داشتن انديكاسيون انجام تست خواب و معيارهاي ورودي هر شكايتي از خواب وارد مطالعه شدند. بيماران گروه آپنه
 ME  بودند از مطالعه خارج شدند. بيماران در دو گروه Chronic renal failure وAmyotrophic lateral sclerosisداراي اختالالت عصبي عضالني، فيبروميالژي، ديابت، 

 به چهار Apnea hypopnea index(AHI)قرار گرفتند. جهت بررسي خواب در بيماران تست فول پلي سومنوگرافي انجام شد و هر دو گروه بر اساس  OSAو 
از نظر مرتبط بودن با  PLMDميزان وقوع   تقسيم بندي شدند.Severe(AHI˃30) و None(AHI˂5)، Mild (5˂AHI˂15) ،Moderate(15˂AHI˂30)دسته
بين دو گروه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار  (PLMI) و اندكس(Number of PLM)، تعداد(A-REPLMs)، مرتبط بودن با اروزال و رخدادهاي تنفسي(PLMAs)اروزال

 گرفت. 

 بيمار 162 بيمار به علت وجود معيارهاي خروج از مطالعه و فاكتورهاي همسان سازي از مطالعه حذف شدند. در مجموع از 59 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه 221 يافته ها:

 در BMI تطبيق داده شدند. ميانگين سن، دور گردن و BMI قرار گرفتند. بيماران در دو گروه از نظر سن، جنس و OSA بيمار در گروه 75و  ME بيمار در گروه 87باقيمانده، 
 بود كه بين آنها اختالف معني داري ديده OSA 6.30±48.09 ،2.88±41.32 ،4.36±29.39 و در گروه 29.97±5.17، 41.25±3.81، 47.81±7.16به ترتيب  MEگروه 
 بود كه به طور معني ME 71.02گروه و در OSA 93.66 در گروهPLMAs .(p=0.265). از نظر كيفيت خواب، بين دو گروه اختالف معني داري مشاهده نشد(p˃0.05)نشد

 در A-REPLMs .(p=0.043) بود كه به طور معني داري بيشتر بودME 23.32گروه  و در OSA 32.00در گروه Mild  در شدت PLMAs .(p=0.002)داري بيشتر بود
 A-REPLMsبين شدت هاي مختلف،  MEگروه  در .(p=0.043)) 17.83 در مقابل (25.95بود MEگروه  به طور معني داري بيشتر از OSA در گروه  Severe شدت

(p=0.001,Max:Severe&Min:None) و PLMAs (p=0.031,Max:Mild&Min:Severe) تفاوت معني داري داشتند. در گروه OSA  نيز بين شدت هاي مختلف 
 PLMI و Number of PLM (p=0.042,Max:Moderate&Min:None) و A-REPLMs (p=0.0001,Max:Severe&Min:None)تفاوت معني داري در  

(p=0.015,Max:Severe&Min:None) .ديده شد 

 بيشتر از ساير شدت ها ديده شد. ME و چه گروه OSA چه در گروه Mild در شدت PLMAs بود. ME بيشتر از گروه OSAدر گروه  PLMDبه طور كلي  نتيجه گيري:

PLMD  در شدتSevere بيشتر ناشي از رخدادهاي تنفسي است كه در گروه OSA.نمود بيشتري دارد  

، اختالالت خواب، جانبازان شيميايي، سولفور موستارد PLMD واژه هاي كليدي:
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Comparing the bleeding and dysmenorrhea with Multi Load CU 375 and Copper T 380A 
intrauterine devices: Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial 

Somayyeh Sarrafi1, Mahnaz Shahnazi2 

1- MSc, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, 
Research Committe of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ,Corresponding Author 

Shariati Street, Nursing and Midwifery school, Tabriz, Iran 

Email: Somayyeh.sarrafi@gmail.com 

2- MSc, Instructor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran 

Background and Aim: One of the most common complications of users IUD is bleeding and dysmenorrhea. 
These complications vary in the different IUDs. The aim of this study was to compare the bleeding and 
dysmenorrhea in ML CU 375 IUD and Copper T 380A IUD. 

Methods: This was a randomized double-blind controlled clinical trial that was performed on 48 women in a 

public health centre from January 2012 to October 2012, in Tabriz/Iran. Participants allocated into two equal 

groups of receiving IUD ML CU 375 or receiving IUD Copper T 380A in randomized blocking method. Data 

were collected by demographic questionnaire and Higham chart and Visual Analog Scale (1 month before 

IUD insertion and 4 months after IUD insertion). Independent t Test, Analysis of covariance, ANOVA with 

repeated measures, Mann-Whitney, Friedman, Analyse of ordinal regression and  SPSS/ver13 Software were 

used to determine the results. 

Results:The results with controlling the basic values before IUD insertion and confounding variables 
showed that the mean score bleeding in the first four months after IUD insertion in the group that were using 
IUD ML CU 375 was significantly lower than IUD Copper T 380A group (P<0.001). With adjusting the 

effect of confounding variables, in the first and second months in both groups showed no significant 
difference in the severity of dysmenorrhea (P=0.194,0.060), but in the third and fourth months, severity of 

dysmenorrhea in group IUD ML CU 375 was lower than IUD Copper T 380A(P=0.005,P=0.022). By 

controlling the effect of the duration of the dysmenorrhea before IUD insertion and confounding variables 
the results showed that the duration of the dysmenorrhea in the first four months after IUD insertion in group 
IUD ML CU 375 was significantly lower than group IUD Copper T 380A (p < 0.001).  

Conclusions: The use of IUD ML CU 375 caused considerable reduction in the amount of bleeding, duration 

and severity of dysmenorrhea in the studied samples. Thus, counselling both IUD ML CU 375 and IUD 

Copper T 380A seems to be necessary by family planning providers. 

Keywords: IUD ML CU 375, IUD Copper T 380A, bleeding, dysmenorrhea, Higham Chart, VAS 

IRCT Registration Number: 201109176709N5 

mailto:Somayyeh.sarrafi@gmail.com�
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 بيماران دچار كاهش دردو افزايش قدرت عضالت اندام فوقانيدرمان دارويي در  با taping  تاثيرهمراهي

مراجعين به درمانگاه طب فيزيكي بيمارستان  طي مطالعه كارآزمايي باليني درالتهاب عضله دو سر بازويي 

(عج) 1392 در ساالبقيه اهللا
  محمد علي شاهمرادي مقدم3 مريم قائدنيان جهرمي2 اسد اهللا امان الهي 1 مجتبي قائدنياي جهرمي

 -دانشجوي پزشكي علوم پزشكي بقيه اهللا تهران(عج) -كميته تحقيقات دانشجويي1

 متخصص طب ، هيئت علمي علوم پزشكي بقيه اهللا(عج)-2

دانشجوي كارشناسي مامايي، علوم پزشكي زاهدان - كميته تحقيقات دانشجويي -3

 درد شكايت مشكالت از بيماران  از  كه به علت استفاده بيش از حد از عضالت ايجاد ميشود بسياريتاندونيعني التهاب  تاندونيت:سابقه وهدف:

در ناحيه بازو ميتواند،به تسهيل انقباض عضالني كمك ميكند  هدف اين مطالعه ارتباط اثر بخشي kineso    taping    دارند  استفاده از
 با درمان دارويي رايج  در دركاهش درد، افزايش قدرت عضالت اندام فوقاني بيماران دچار التهاب (تاندونيت) سر دراز عضله دو taping)نواربندي(

به همراه دارو مطالعه نشده است ضرورت ديديم در اين تححقيق به آن tapingسر بازويي ميباشد.با توجه به اينكه اثربخشي،همزماني استفاده از 
 پي ببريم.

 (single-blind)كور(افراد در جريان دارويي كه داديم نبودند)  سويه يك و تصادفي ساده باليني كارآزمايي يك مطالعه به صورتموادوروش ها:

شدند  انتخاب دراندام فوقاني غيراحتمالي روش ساله با معيار ورود ابتال به تاندونيت ،  ونداشتن راديكولو پاتي گردني كه به65-25 بيمار 90برروي 
كد ثبت كارآزمايي باليني .  انجام گرفت92شدنددر بيمارستان بقيه اهللا در سال  اختصاص  داده سه گروه به تصادفي صورت به و

IRCT201011084664N5. 

 Kinesio و (TDS-400 mg) نفر بودند تحت درمان ايبو بروفن 30گروه اول(مداخله)  كه  روز،14 مدت به پژوهش درطوليافته ها:

Taping نفر بودندتحت درمان دارويي ايبوبروفن30وگروه دوم كهmg-TDS) 200(نفرنيز بودند  تحت 30و نواربندي و گروه سوم(كنترل)  كه
 QUEST (Quality of Upper Extremityازآزمون  هردوگروه ) قرار گرفتند.در(400mg_TDSدرمان دارويي شامل ايبو بروفن 

Skills Test)فوقاني وهمچنين از معيار  اندام مهارتهاي كيفيت بررسي  جهتVASازمداخله استفاده  بعد  هفته 2و   براي سنجش درد قبل
 .انجام شد SPSS18  ونرم افزار ANOWAآزمون طريق از ها تجزيه و تحليل داده شد 

 دهنده ي  نشان ارزيابي ها  كيلوگرم بود. نتايج10/96/74�45 و ميانگين وزن  45/45 1.95�ميانگين سني افراد شركت كننده يجه گيري:نت

  3/3 به  7/5) ودر گروه ب ازP<0/05 (3/2 به 7/6 ميباشد همچنين درد بيماران درگروه الف از QUEST (P<0/05)آزمون  كلي نمره افزايش
)P<0/05ودرگروه كنترل از (3/3 به      7/7 P<0/05)به 44/4) كاهش يافت .همچنين ميانگين  قدرت عضالت اندام فوقاني در گروه الف از 

83.3 (P<0/05)66/7 به 44/4 ودر گروه ب از   (P<0/05)درصد60 به 44/4 ودر گروه ج از (P<0/05).افزايش يافت  

فوقاني و در كاهش  مهارت وقدرت عضالت  اندام كيفيت بهبود جهت موثري روش ميتواند  بازو Kinesio Tapingكه  ميدهند نشان  اطالعات
درد بيماران و كاهش محدوديت حركت شانه  موثرتر از درمان دارويي به تنهايي باشد.همچنين پيشنهاد ميشود با انجام يك مطالعه كوهورت ساير 

 دهيم. ونتايج آن را به جامعه و گروههاي مشابه از قبيل ورزشكاران تعميم كسب نمودرا Tapingده ازامزاياي استف

درمان تاندونيت ،اندام فوقاني ،تاندونيت عملكرد  كينزيوتيپ،:واژه هاي كليدي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86�
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Postoperative Sore Throat, Nausea and Vomiting in Routine Nasal Surgery: Influence of 
Pharyngeal packing 

Mehrdad Naderian 1, Ehsan Jangholi 2, Soheila Yadollah Damavandi2, Yekta Parsa 2 

1. Department of ENT, Islamic Azad University Research Center, Medical Tehran Branch, Tehran, Iran 

2. Students’ Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Background and Objective: Pharyngeal packs are commonly used to prevent postoperative nausea and 
vomiting (PONV) and Sore throat during nasal surgery following tracheal intubation. The aim of this study 
was the evaluation of effectiveness of pharyngeal packing in the prevention of PONV. 

Materials and methods: This study with random  sampling performed on 120 adult patients scheduled for 

routine nasal surgery referred Boo – Ali hospital in Tehran, Iran from March 2012 to March 2013. The study 

was approved by the ethical committee of Azad University and written informed consent to participate in the 
study. All subjects randomly allocated to Group A or Group B to have and not to have pharyngeal packing 
during surgery, respectively. A 100 mm long visual analogue scale (VAS) recorded the incidence of PONV 

and sore throat in the recovery room; at 2 and 6 h. Data were analyzed by using non-parametric tests in SPSS 

18. Significant difference was set at p<0.05. 

Findings: The mean age of patients was 27.6 ± 7.1 years. The mean of age in Group A was 29.2 ± 2.8 years 

and in Group B was 27.4 ± 3.2 years. The difference in throat pain scores in the two groups at each 

assessment time was statistically significant . While, the difference in PONV scores were not statistically 
significant. 

Conclusion: The use of pharyngeal packing during nasal surgery leads to a decreased incidence of sore 
throat in the experimental group compared with the control group. Also has no effect on the incidence of 
PONV. 

Keywords: Pharyngeal pack, sore throat, nausea, vomiting, nasal surgery 
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Effect of Imagery Technic on Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial 
1-Farzad Najafipour 

Physiotherapist at semnan university of medical science 

Research committee of semnan university of medical science 

2-Farshad Najafipour 

Aja university of medical science 

Introduction: Imagery technic is a type of Cognitive behavioral therapy. The purpose of this study is to 
assess the effectiveness of imagery therapy on chronic low back pain patients. 

Materials and methods: This study was a randomized clinical trial.Duration of this study was 3 months.78 
participantsaged 18-61, with chronic low backpain of at least one year’s duration were enrolled in this 
study.Patients were randomized in two groupsand were blinded to the treatment methods. Low back pain 
intensity (VAS) and disability index (Oswestry questionnaire) were assessed at admission time and 12 weeks 
after treatment.  

Results: Of the participants in the study 36 (46.2%) were female.The mean pain intensity changed favorably 
from 7.53 (±1.07) to 4.2 (±1.4) in the control group and from 7.45 (±1.1) to 2.44 (±1.09) in the case group. 
The estimated mean difference between the groups was in favor of imagery technic (95% CI,P < 0.001). The 
mean Oswestry disability index changed favorably from24.54 (±1.45) to 7.77 (±2.05) in the control group 
and from24.79 (±1.52) to 4.51 (±1.17) in the case group.The estimated mean difference between the groups 
was in favor of imagery technic (95% CI, P < 0.001). 

Conclusion: Regard to low cost of imagery technic and its effectiveness in our study it is recommended to 
add this technic to our practice for chronic low back patient.   

Keywords:CBT, Chronic Low Back Pain, CLBP,Cognitive behavioral therapy, Imagery Technic 
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 توليد داربست پلييورتاني براي رگ هاي مصنوعي با قطر كوچك
 3، وحيد اكبري2، داود محبي كلهري1سعيد اكبري

 : دانشجوي دكتري مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد1

 : استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان2

 : دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك، دانشگاه شيراز3

در زمينه درمان بيماري هاي قلبي و عروقي، يكي از جراحي هاي متداول پزشكي، جايگزيني قسمت هاي مسدود و يا باريك شده ي سابقه و هدف: 

در حال حاضر بهترين پيوند عروقي مربوط به پيوند اتوگرافت است كه در آن بافت رگ از يك قسمت  شريان هاي بزرگ و كوچك خون ميباشد.
بدن بيمار به قسمت ديگري پيوند زده مي شود. اگر نتوان از وريدهاي بيمار براي اتوگرافت استفاده كرد، پيوند رگ مصنوعي بكار مي رود. متاسفانه 

) به دليل گشودگي كم، عدم تقليد كامپليانس و برخي معايب ديگر، mm 6در اين نوع جراحي ها، پيوند رگهاي مصنوعي با قطر كوچك (كمتر از 
باعث ايجاد لختههاي خون و مسدود شدن شريان ميگردد. بنابراين طراحي مناسب، استفاده از مواد زيست سازگار مطلوب و تكنولوژيهاي نوين 
نقش مهمي را در ساخت اين نوع داربستها ايفا ميكند. در مطالعه حاضر، از نانواليافهاي الكتروريسي شده براي ساخت داربست مصنوعي با قطر 

كوچك استفاده گرديده است. با ايجاد چين در راستاي محور، خواص مكانيكي اين داربست نيز اندازهگيري شده و به منظور مقايسه، خواص 
 مكانيكي اين داربست با خواص مكانيكي مربوط به برخي رگ هاي طبيعي و نيز برخي از رگهاي مصنوعي قياس گرديد. 

) با نسبت THF و تتراهيدروفوران ()DMFدر اين مطالعه، از ترموپالستيك پلييورتان به عنوان حلشونده و ديمتيلفرماميد (مواد و روش ها:

 به ترتيب به عنوان حالل استفاده گرديد. محلول پليمري بوسيله دستگاه الكتروريسي كه توسط گروه تحقيقاتي ساخته شد، ريسيده و 3:1وزني 
 به منظور اندازه گيري خواص مكانيكي داربست پلييورتاني  جمع آوري گرديد.mm 5/3اليافهاي حاصل بر روي جمع كننده ميلهاي دوار با قطر 

) استفاده شد و پارامترهايي نظير استحكام، كامپليانس ايستايي و ديناميكي، نرخ PBSاز بيوراكتور ضرباني با سيكلي حاوي فسفات بافر سالين (
 تنزيل قطر براي ساختار ساده و ساختار چين دار محوري محاسبه گرديد.

 گرافت . ميباشدnm 26/390 ، ميانگين قطر اليافهاي بدست آمده برابر ImageJبا اندازه گيري قطر اليافهاي توليدي توسط نرم افزار يافته ها:

با استحكام بيشتر هيپرتورفي شرياني در نواحي پيوند را به علت تنشهاي ضرباني محلي افزايش ميدهد. بنابراين ايجاد چين در راستاي محور 
ضريب استحكام را افزايش ميدهد. در محدوده فشار بيولوژيكي بدن، ايجاد چين عالوه بر افزايش ميزان گشودگي، در مقدار اتساع نسبت به ساختار 

-ساده، كاهش چشمگيري ايجاد ميكند. مقدار كامپليانس ديناميكي براي ساختار ساده پلييورتاني بيشتر از مقادير مربوط به رگهاي طبيعي مي

- قرار ميUmblical Vein و Femoral Artery ،Saphena Veinباشد، ليكن ساختار چيندار اين مقدار را در محدوده رگهاي طبيعي نظير 

دهد. از طرفي ايجاد چين، نرخ تنزيل قطر در برابر فشارهاي خارجي را در مقايسه با ساختار ساده افزايش ميدهد. بنابراين در نواحي انحنادار بدن، 
  استفاده از ساختار چيندار مطلوبتر ميباشد و از مسدود شدن شريان جلوگيري ميكند.

از مقايسه خواص مكانيكي، ميتوان دريافت كه استفاده از پليمرهاي كشسان براي توليد داربستهاي مصنوعي مطلوب ميباشد. از نتيجه گيري: 

، داربستهاي پلييورتاني ميتواند جايگزين مطلوبتري براي رگهاي طبيعي باشد. كشساني بيش از ePTFE و PETطرفي، نسبت به داربستهاي 
حد پلييورتان نيز با ايجاد چين در راستاي محور قابل كنترل بوده كه اين امر منجر به قرارگيري خواص مكانيكي اين نوع داربستها در محدوده 

 خواص مربوط به رگهاي طبيعي ميشود.

  داربستهاي رگي، الكتروريسي، نانوالياف، پلييورتانواژه هاي كليدي :
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Differentiation of Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells into Hepatocyte-Like 
Cells by Hepatocyte Extract 

Maryam Borhani-Haghighi, PhD student of Anatomy department, Tehran University of Medical Sciences 

Tahereh Talaei-Khozani, PhD, Associated Professor, Laboratory for stem cell research, Anatomy department, Shiraz medical school, 
Shiraz University of Medical Sciences. 

Maryam Ayatollahi, PhD, Assistant professor, Transplantation research center, Shiraz University of Medical Sciences 

Zahra Vojdani, PhD,  Associated Professor, Laboratory for stem cell research, Anatomy department, Shiraz medical school, Shiraz 
University of Medical Sciences 

Abstract  

Background:Wharton’s jelly is an unlimited source of stem cells that can be used in cell therapy and tissue 
engineering without any ethical concern. It has been revealed the cell-free extract could be effective to 
induce cell differentiation. The objective of this study was to induce Wharton’s jelly-derived mesenchymal 
stem cells (MSCs) into hepatocyte-like cells by premeabilization of the cells in the presence of hepatocyte 
extract. 

Material and methods:  MSCs were isolated from the umbilical cord,CD marker profile and their 
differentiation potential into adipogenic and osteogenic lineageswere determined. The cells were then, 
permeabilized by streptolysin O in the presence of hepatocyte extract. The treated cells were cultured for 17 

days. The cell phenotype was evaluated and the hepatocyte specific markers were detected by 
immunoflurecence and immunohistochemistry. The periodic acid Schiff (PAS) reaction and the cellular 
uptake of indocyanine green were performed to evaluate the functional behavior of the differentiated cells. 

Results: The phenotype of extract-treated MSCs changed into round or polygonal cells with few short 
processes and they could express high level of albumin, cytokeratin 18 and 19. The MSCs also could store 

glycogen and uptake and release indocyanine green.  

Conclusion:We demonstrated for the first time that Wharton’s jelly-derived MSCs could differentiate into 
hepatocyte-like cells by premeabilization of them in the presence of hepatocyte extract. This study suggests a 
feasible method to differentiate MSCs into functional hepatocyte-like cells. 

Keywords: Wharton’s jelly, Mesenchymal Stem Cells, Differentiation, Hepatocyte Extract  
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Gene expression evaluation of innate cytokines in response to probiotic treatment in allergen-
sensitized mice, an experimental model 

Pishdadian Abbas1,2, Sankian Mojtaba1, Gholamin Mehran3, Varasteh Abdol-Reza4 

1 Immunology Research Center, Avicena Research Institute, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

2Student Research Committee, Mashhad University of  Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

3Human Genetic Division, Immunology Research Center, Avicena Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

4Immuno-biochemistry Lab, Allergy Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Background and Objective:Respiratory effects of Lactococcus lactis (L.L), as a probiotic bacteria, have 
included attenuating allergic airway responses. After allergen insult, type2 cytokines like IL-33, IL-25 and 

TSLP are produced and released from lung epithelial cells and promote airway allergic responses. 
Chenopodium album (C. album) is a main cause of pollen allergy in desert and semi-desert areas such as 
Khorasan province. The aim of this study was to examine whether the probiotic (Lactococcus lactis) 
consumption is effective in reducing of airway allergic responses (IL-33, IL-25 and TSLP as indicators). 

Materials and Methods :Forty female BALB/C mice, were divided in five groups and five mice were used 
as control group number1. Recombinant form of C. album allergen number 2 (rChe a2) was used to induce 

airway allergy in all five groups (four intraperitoneal injections and two intranasal administration within 34 

days). Sensitization was confirmed by measuring serum specific IgE. One group was treated sublingually 
with PBS (control group number2) and the other four, treated with rChe a2, L.L, L.L mixed with allergen and 

L.L expressing allergen. Animal were sacrificed and spleen and lungs were removed. Splenocytes were 
cultured and levels of IL-4, IL-10, TGF-β and IFN-γ on supernatants were measured using ELISA technique. 

RNA was extracted from lung tissues and SYBR Green-based Real-time PCR for relative quantification of 
IL-33, IL-25 and TSLP genes expressions were done. MHPRT was selected as reference gene. Data were 

analyzed by Paired T-Test and One-Way ANOVA methods using SPSS 16 software.  

Findings:Supernatant levels of IL-4, a type-2 cytokine, in control group (PBS-treated) was higher than 

treated groups (p=0.0000), except L.LrChe a2 group. Like IL-4, the elevated levels of IL-10 in PBS group 

were seen compare to those three treated groups [(p=0.037), (p=0.011) and (p=0.008), respectively].    INF-γ, 

a type-1 cytokine, was elevated in L.L (p=0.009) and L.LrChe a2 (p=0.003) groups compare to PBS group. 

Although TGF-β had been increased in all treated groups, but it was not significant. Based on dR, relative 
quantity expression of IL-33 gene was reduced in rChe a2 (p=0.049) and L.LrChe a2 (p=0.037) groups 

compare to PBS group. A reduction in TSLP gene expression were seen in three treated groups but just one 
of them was significant (L.LrChe a2 (p=0.01)). Compare to PBS groups,   IL-25 gene expression non-

significantly was reduced in rChe a2 (p=0.964) and L.L+rChe a2 (p=0.613) groups but it was significantly 

increased in L.L (p=0.000) and L.LrChe a2 (p=0.037) groups. 

Conclusion:Although data had a variation between treated groups but generally in our study, probiotic 
therapy caused to a reduction in type2-cytokines responses which are indicators of allergic responses. 

Lactococcus lactis therapy was more effective when it was used alone than mixed with allergen.  

Keywords: Lactococcus lactis, IL-25, IL-33, TSLP, Chenopodium album.  
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توليد صفحات غضروفي از داربست هيدروژلي 
 3، انه محمد غراوي2زينب رضواني،1سليمه غراوي

 دانشجوي اموزش علوم تجربي ، دانشگاه فرهنگيان گرگان ، اموزش و پرورش گنبد كاووس

 دانشجوي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان.

 دكتري علوم تشريحي  .عضو هيئت علمي،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

بيمارهاي غضروف مفصلي از شايع ترين بيماريهاي جوامع است. بدليل انكه غضروف مفصلي تجديد ناپذير است،براي درمان  و سابقه و هدف:

ترميم ان  روش هاي مختلفي پيشنهاد شده است. مهندسي بافت غضروف با هدف ايجاد غضروف براي پيوند  يكي از  روش هاي روبه رشد و 
 نوظهور باشد. اين مطالعه به تهيه غضروف به شكل صفحات  توسط داربست سلولي سننتيك براي پيوند هاي بالقوه مي پردازد.

 سلولهاي كندروسيتي پس از استخراج از بيني گاو، چند بار پاساژ سلولي داده شدند تا به ميزان مناسب، سلول جهت پاشيدن: مواد و روش ها •

cell seeding)  وجود داشته باشد. داربست سلولي الژينات طبق پروتكل هاي موجود به شكل هيدروژل تهيه گرديد. كندروسيت ها در داخل (
داربست پاشيده شدند. تركيب سلول- داربست در داخل كاغذ هاي فيلتر گذاشته شده به محلول كلريد كلسيم ريخته شد تا پليمريزه گردد. پس از 

 كشت سلولي به مدت ده روز، ساختار بافتي ان مورد بررسي قرار گرفت.

 صفحات غضروفي پس از كشت قوام مناسبي داشتند. وقتي ساختار بافت شناسي انها زير ميكروسكوپ بررسي گرديد. الكوناها و :يافته ها •

ماتريكس خارج سلولي مشخصي مربوط به غضروف مشاهده گرديد. تكثير سلولي در الكوناها ديده شد و تعداد كندروسيت ها در فضاي ماتريكس 
 افزايش پيدا كرده بود.

: مهندسي بافت غضروف با توليد غضروف به شكل قطعات ، صفحات و............. مي تواند جايگزين مناسبي براي درمانهاي تهاجمي نتيجه گيري •

 مانند برداشت غضروف از بدن فرد و پيوند به محل ضايعه باشد.

  مهندسي بافت، غضروف، بيمارهاي غضروف، داربست سلوليواژه هاي كليدي: •
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Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse heart 
Zohre Firouzi1, khalil Abnous2 

1Department of Nanotechnology, School of Pharmacy, Mashhad University of  Medical Sciences, Mashhad, Iran 

2 Pharmaceutical Research Center,  School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran 

Background and Objective 

      Curcumin is one of the most important constituent of Curcuma longa L. with antioxidant, anti-
inflammatory and anticancer effects. Numerous studies revealed that curcumin has antioxidant and radical 
scavenger, anti-inflammatory, anti-infectious, cardioprotective and anticancer properties .  

In this study, we investigated potential intracellular targets of curcumin in mouse heart by affinity 
chromatography based on target deconvolution. Target deconvolution is a high-throughput technique to 
discover drug targets and predict potential therapeutic and side effects as well as toxicity of chemicals in 
early study of a new drug development. 

Methods & Materials:Male BALB/c mice weighing 20-25 g were obtained from the animal house of 

Mashhad University of Medical Sciences. . 6 mice were sacrificed by decapitation and heart were quickly 

frozen in liquid nitrogen and stored at −80°C until further processing. Curcumin 65-70% was purchased from 

Sigma (Cat. # C 1386). Curcumin was immobilised on epoxy activated epharose 6-B as chromatographic 

matrix [3]. Briefly, curcumin solution (20 mM solution in 50% dimethylformamide, 0.1 M Na2CO3, 10 mM 

NaOH) was added to swelled beads with the ratio of 2:1 (v: v) and incubated overnight at 30�C. 

The control and curcumin coupled beads were stored at 4�C until use . curcumin was immobilized on beads 

and pull down assay was performed, then separated proteins, identified by 2D gel electrophoresis and MS 

analysis. Several spots on silver-stained 2D gels were detected as targets of curcumin.  

Findings:Our results show that curcumin physically binds to a wide range of cellular proteins including 
structural proteins, metabolic enzymes and proteins involved in apoptosis pathway. Finding curcumin 
interacting proteins may help in understanding a part of curcumin pharmacological effects: Most of the 
identified proteins were classified in the metabolic process. Connectivity of identified proteins was 
demonstrated using STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins). Target proteins 
of curcumin in Heart were:  Alpha feto protein, L-lactate dehydrogenase, Alpha-1-anti trypsin 1, & acyl-CoA 

dehydrogenase 

Conclusion:Interaction of curcumin with proteins involved in antioxidant, apoptotic, glycolytic and  
methabolic activities may explain some of its anticarcinogenic and pharmacological effects. Moreover, 
biological activities of curcumin, make it a great candidate for prevention and treatment of range of human 
diseases. 

Key words: curcumin, proteomics,  affinity chromatography, molecular target 
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 افزايش سميت سلولي نانوذرات نقره با اعمال پالسهاي الكتريكي
 4، ثمانه سودمند3حميدرضا صادقي،  2*، آمنه سازگارنيا1ساجده يادگاري دهكردي

 ، مشهد، ايرانفيزيك پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهدگروه  كميته تحقيقات دانشجويي،  1

  ، مشهد، ايران  دانشگاه علوم پزشكي مشهدپزشكي ، دانشكده پزشكي،فيزيك دانشيار 2

 ، مشهد، ايراندانشگاه علوم پزشكي مشهد ،  دكتري فيزيك پزشكي، دانشكده پزشكي 3

 ، مشهد، ايران دانشگاه علوم پزشكي مشهدي،آزمايشگاهعلوم كارشناس 4

پالسهاي   اعمال.الكتروپوريشن يكي از شيوههايي است كه بارها براي تحويل دارو به بافتهاي هدف مورد استفاده قرار گرفتهاستسابقه و هدف:

الكتريكي قوي با ايجاد منافذ موقتي در غشاي سلول ميتواند قابليت نفوذ غشا را نسبت به برخي از مولكولها افزايش دهد. از طرف ديگر در حالي 
 سميت آنها را براي از بين بردن سلولهاي سرطاني كانديد كردهاست، اما كاستن از زخواص ضدميكروبي چشمگير نانوذرات نقره بهرهگيري اكه 

عوارض جانبي ناشي از سميت آن براي ارگانهاي حياتي بدن، مستلزم تجويز دوزهايكم نانوذرات نقره ميباشد. در اين مطالعه بهمنظور فراهم آمدن 
، از طريق MCF-7باليني نانوذرات نقره، امكان جبران كاهش دوز كم با تسهيل ورود نانوذرات به داخل سلولهاي سرطاني شرايط امن جهت كاربرد

 فرايند الكتروپوريشن مورد مطالعه واقعشد.

ابتدا سميت نانوذرات نقره در غلظتهاي مختلف ارزيابي شد. سپس پالسهاي الكتريكي مربعي با قدرتها و ديوريشنهاي متفاوت در :مواد و روش ها

 نانومتري به سلولها اعمال و كارايي تكنيك با 10 در حضور و غياب نانوذرات نقره ECM-830 هرتز توسط دستگاه الكتروپوريتور1فركانس
 مورد سنجش قرار گرفت. همچنين مشخصات پالسهاي الكتريكي جهت ايجاد يك سينرژيسم موفق با دز كمي از نانوذرات نقره  MTTآزمون

 تعيين شد.

 700و پالسهاي الكتريكي با قدرت   برآوردكرد. اعمال همزمان نانوذرات نقرهµg/ml 4/5 نانوذرات نقرهرا IC50آمده، دادههاي بدست:يافته ها

V/cm و ديوريشنهايsµ 300-500- 100موثري فراهم نمود. بيشترين اثر همياري بين نانوذرات و پالسهاي الكتريكي در ديوريشن   مرگ سلولي
 ميكروثانيه ثبت شد. 100

   مكان جبران كاهش اثر ناشي از تجويز دزهاي كمتر آنها را فراهم مينمايد.اعمال پالسهاي الكتريكي در حضور نانوذرات نقره، انتيجه گيري:

 MCF-7: نانوذرات نقره، الكتروپوريشن، رده سلولي  كليديواژه هاي
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Orexin receptors activation into the medial pre-optic area of hypothalamus can inhibit 
morphine analgesia in female rats 

Amir Hossein Emam1, Abdorahman Sarihi2, Mohammad Hosseinipanah3, Naeime Hajesfandiari1 

Introduction & aim of study: Recent studies have shown that ibutonic acid chemical lesion of medial Pre-
Optic Area (MPOA) of hypothalamus causes hyperalgesia in the female, but not in male rats. However, the 
role of MPOA orexin receptors in nociception has not been studied yet. The aim of the present study was to 
investigate the effect of intra-MPOA orexin injection on pain modulation and morphine analgesia in female 
rats.   

Methods: Thirty female rats weighing 250-300  g were divided into three groups (n=10 in each group). A 
cannula was implanted at a site 1 mm above the MPOA in rats brain. Experiments were started after 
recovery period of stereotaxic surgery. In experiment 1 rats received intra MPOA injection of orexin and 15 
min later tail flick test begun and tail flick latency was recorded every 15 min from just before injection up 
to 1 h after recording. Control group received saline into MPOA instead of orexin. In Experiment 2 both 
groups received sub cutaneous injections of 3mg/kg morphine before drug administration into the nucleus. 
The statistical significance of differences between groups was detected   by one way ANOVA. P< 0.05 was 
considered as significant.  

Results: Statistical analysis   showed no significant differences of tail flick latencies between saline and 
orexin injected groups indicating that orexin receptors into MPOA has no role in pain perception in female 
rats. On the other hand orexin injection into MPOA can abolish morphine analgesia 30, 45 and 60 min after 
injection comparing with saline injected group.  

Conclusion: It can be concluded that orexin receptors into MPOA play an important role in descending 
analgesia system in female rats through interaction between orexinergic and opioidergic systems which 
remains to be studied in more detail.  

Keywords: Medial Pre-optic, Orexin, morphine, Rat 

http://www.google.com/search?hl=en&q=opioidergic+systems&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.3...52809.52809.0.53126.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.12.heirloom-hp.S-nrWJVMgoI&nfpr=&spell=1&sa=X&ei=V2iOUYmrDue44AT18IGQAQ&ved=0CBcQvwU�


 

48 
 

 سخنراني

اثرتركيب درماني ديازپام و گلي بن كالميد بر استرس اكسيداتيو در قلب رت هاي نر ديابتي شده با 

 استرپتوزوتوسين
 3،محسن خليلي2،محمد حسن قوسيان مقدم1محيا حسيني

 : عضو كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه شاهد،تهران1

 : استاديار ، گروه بيوشيمي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه شاهد،تهران2

 : استاد ، مركز تحقيقات نوروفيزولوژي ، دانشگاه شاهد،تهران3

استرس اكسيداتيو حاصل از ديابت باعث القاي آپوپتوز شديد در سلول هاي قلبي مي شود .امروزه گلي بن كالميد جهت درمان سابقه و هدف : 

 اين مطالعه با هدف ;ديابت استفاده مي شود و همچنين  ديازپام به علت اثري كه در كاهش اضطراب دارد توسط افراد ديابتي مصرف مي شود
 ارزيابي اثر تركيب درماني ديازپام و گلي بن كالميد بر ميزان استرس اكسيداتيو در بافت قلب موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام شد . 

 گرم به چهار گروه كنترل ديابتي شده ، 200 – 250 موش صحرايي نر نژاد ويستار با محدوده وزني 32در اين مطالعه تجربي ، مواد و روش ها : 

ديابتي تحت درمان با گلي بن كالميد ، ديابتي تحت درمان با ديازپام ، ديابتي تحت درمان با گلي بن كالميد و ديازپام تقسيم بندي شدند .با تزريق 
 ديابت القا گرديد. براي اطمينان از ديابتي شدن ، سه روز بعد از تزريق،  گلوكز با تست mg/kg 60داخل صفاقي استرپتوزوتوسين با تك دوز 

 ديازپام به گروه هاي مربوطه و cc 2/0 گلي بن كالميد و cc 3/0ادراري اندازه گيري شد و در همان روز درمان آغازگرديد؛ به اين گونه كه روزانه
cc 15/0 گلي بن كالميد و cc 1/0 ديازپام به گروه تحت تركيب درماني به صورت داخل صفاقي تزريق شد.  هفته دوم پس از تجويز دارو ،موش ها 

بيهوش شدند،پريكارد باز و قلب خارج شد ،پس از هموژنيزه و سانتريفيوژ آن ، ميزان مالون دي آلدهيد و پروتئين قلب به عنوان شاخص بارز 
استرس اكسيداتيو به روش تيوباربيتوريك اسيد و برادفورد مورد ارزيابي قرار گرفت . داده هاي كمي حاصل با آزمون آنواي يك طرفه مورد تجزيه و 

 تحليل قرار گرفت . 

مثبت شدن تست ادراري نشان داد كه همه ي گروه ها ديابتي شدند.در گروه ديابتي تحت تيمار با گلي بن كالميد يا ديازپام،يك كاهش يافته ها :

قلب مشاهده شد و در گروه ديابتي تحت تيمار با ديازپام و گلي بن كالميد نيز يك افزايش مالون دي آلدهيد مختصر و غير معنا دار در سطح 
 )<05/0pمشاهده شد.به عالوه از نظر آماري هم تفاوت معنا دار بين گروه ها مشاهده نشد.(مالون دي آلدهيد بيشتر ولي غير معنا دار در سطح 

قلب مالون دي آلدهيد  اين مطالعه نشان داد كه تيمار با گلي بن كالميد و ديازپام تاُثير محسوس و معنا دار و مطلوبي روي سطح نتيجه گيري :

 ندارد.

 ديابت نوع دو ، استرس اكسيداتيو ، قلب ، مالون دي آلدهيد ، موش صحرايي واژه هاي كليدي : 



 

49 
 

 سخنراني

Effect of Metylphenidate on the analgesic effect of methadone in rat 
Babak Zanjani1, Rohallah Moloudi2, Esmael Izadpanah3, Mahboobeh Razikazemi4, Kambiz Hassanzadeh5 

1- Student of Medicine, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

2- Assistant Professor of Physiology, Department of Physiology & Pharmacology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of 
Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

3- Assistant Professor of Physiology, Cellular and Molecular Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, 
Iran 

4- Student of Medicine, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 

5- Assistant Professor of Pharmacology, Cellular and Molecular Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, 
Sanandaj, Iran 

Background and Objective: Pain is a complex series of unpleasant sensory, emotional and cognitive 
experiences resulting from tissue damage that associated with autonomic, psychologic and behavioral 
reactions. One of the problems of chronic administration of opioids is tolerance to its analgesic effect. One 
way to reduce opiate tolerance and dependency is adding non-opioid agents to therapeutic regimen. It is 
known that repeated use of the drug methylphenidate (Which is part of amphetamines categories releasing 
neurotransmitters such as norepinephrine, dopamine and serotonin) increases expression of mu opioid 
receptor. Furthermore, it has been reported, factors that reduce serotonin and norepinephrine reuptake are 
effective in reducing pain. So adding this drug to the treatment regimen may be increase the sensitivity to 
pain relieving agents such as methadone. 

Materials and Methods: In this study 9 groups containing 8 rats with weight at the range of 270�20 gr were 

used. 

The groups including: control group (receiving normal saline 1 ml/kg), three groups of metylphenidate (5, 10, 

15 mg/kg), three groups of methadone (5, 10, 20 mg/kg) and two combined groups methadone (5 mg/kg) with 

methylphenidate (5, 15 mg/kg). Pain was investigated with plantar test apparatus. In each group 30, 60 and 

120 min after drugs gavage, the basic latency time, was recorded as MPE%. For each group data was 

expressed by mean of MPE%± SEM and analysed with one way ANOVA.  

Findings: the resulte showed that in oral doses of (15 mg/ kg) methylphenidate has analgesic effect, while 

methadone in all doses used in this study (5, 10, 20 mg/kg) had significant effect in all of the times. As well 

as combination of ineffective doses of methylphenidate with the lowest dose of methadone significantly 
increased the analgesic effects of methadone at 60 min after gavage. 

Conclusion: Three doses of Methylphenidates used in this study potentiate the analgesic effects of 
methadone in rats. 

Keywords: Pain, Methadone, Me1thylphenidate 
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 بررسي تاثير اسيد آسكوربيك بر كيندلينگ ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر
 *3، محمد محمد زاده1، سميرا فوجي1، فاطمه اهتمام1، علي نقابي1، احسان محبي2، اعظم ابارشي1بتول كمالي منش

 عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ايران .1

 دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ايران .2

 گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ايران .3

*Corresponding author:  mohamad1353@gmail.com  

 فعاليت دو سيستم گلوتامينرژيك AA) در غلظت هاي باال با توزيع ناهمگون در مغز پستانداران وجود دارد. AA اسيد آسكوربيك (:سابقه و هدف

با غلظت كم  AAو دوپامينرژيك را تا حدود زيادي تنظيم مي كند. در رابطه با تداخل عمل اين ويتامين بر حافظه نشان داده شده است كه 
آگونيست سيستم گلوتامينرژيك و دوپامينرژيك، و با غلظت باال اثر آنتاگونيستي دارد. با توجه به مكانيسم هاي مشابه مدل كيندلينگ صرع لوب 

 در رابطه با تشنجهاي ناشي از كيندلينگ نيز اثرات دو گانهاي را AA  حافظه؛ به نظر مي رسد كه(LTP)تمپورال با مدل پتانسيل طوالني مدت 
 ميباشد.بالغصحرايي هاي  در موش PTZ تزريق تشنجات ناشي از بر AAر اث مطالعه نشان دهد. با استناد بر اين  مكانيسم هدف از اين تحقيق؛

  
،  mg\kg50  با دوز هاي C، ويتامين ACSF گروه (4 گرم در 250 تا 200 راس موش صحرايي نر 40: در اين مطالعه تجربي، مواد و روش ها

mg\kg 25  ،mg\kg 5/12كانول و  موش در دستگاه استريوتاكس فيكس شد ، بيهوشي كتامين و زايلزين) قرار گرفتند. با استفاده از داروي
 دقيقه قبل از 30، انجام شد. در گروه كنترل، نوميلتا روز ريكاوري به وسيله سرنگ ه ده بعد ازاتتزريقد. قرار داده شدر بطن چپ مغز  راهنما 

 ميلي گرم به 50 و  5/12،25با دوز AA   ، و در گروه هاي دوم تا چهارم نيزACSF ميكروليتر PTZ ) mg/kg 5/37 ،(1تزريق داخل صفاقي  
 دقيقه تحت نظر گرفته شد 20، رفتار حيوان به مدت PTZ ازاي هر كيلوگرم از وزن حيوان، به بطن چپ تزريق شد. بالفاصله پس از هر بار تزريقِ

 تشنج ثبت 5، و تعداد تحريكات الزم تا رسيدن به مرحله  ) S2L (2)، مرحله S1L (1و پارامترهاي رفتاري شامل: مدت زمان تأخيري تا مرحله 
  ساعت يك بار تا كيندل شدن حيوانات ادامه يافت.48گرديد. اين روند هر 

 در گروه S2L كاهش يافت. mg/kg 50 در گروه 6/26± 5/2 به ACSF در گروه 4/36±4/5 مدت زمان تأخيري تا مرحله يك تشنج از :يافته ها 

ACSF در گروه 3/40±6به  7/74±2/13 از mg/kg 50 تشنج در گروه 5 كاهش يافت. تعداد تحريكات الزم تا رسيدن به مرحله ACSF 
 شد. تغييرات ايجاد شده در كميت اخير معني دار بود (به ترتيب:  mg/kg 50 :5/0±7/4 و در گروه  mg/kg 25   :5/0±5 در گروه 7/0±5/7

05/0P< 01/0 وP<.(  

  اثر ضد تشنجي دارد.)mg/kg 5/12) پيش برنده تشنج و در دوزهاي پايين (mg/kg 50 در دوزهاي باال (AA به نظر مي رسد :نتيجه گيري 

 
  اسيد آسكوربيك، كيندلينگ، پنتيلن تترازول، موش صحراييواژه هاي كليدي: 
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Preparation and characterization of Vancomycin loaded chitosan beads 
Nasirizadeh S1 , Movaffagh J2, Sajadi Tabassi SA3, Ghodsi A4 , Daneshmand S1, Sheikhvanloo M5. 
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6. Pharm D student, Student Research Committee, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran. 

Background and Objective: Beads are spherical and porous carriers or scaffolds which are prepared from various materials like 
chitosan (CS). CS is a natural hydrophilic, pH sensitive, biocompatible and biodegradable biomaterial with low toxicity already has 
been used to prepare beads and other drug delivery system. 

    Antibiotic beads made from biodegradable polymers have several advantages over conventional beads. Moreover due to 
biodegradability of beads, no surgical removal is needed after complete releasing of drug and because of the slow biodegradability of 
beads, the soft tissue or bone defect will, in turn, be slowly regenerated(1,2). 

    The aim of the present study was to prepare CS beads for sustained release of vancomycin (VCM). Also swelling properties, 
loading efficiency and drug release pattern of the CS-VCM beads were studied. Morphological characteristics and internal structure 
of beads were examined by SEM. 

Materials and Methods:CS (medium MW) was dissolved (2% w/v) in acetic acid 1% solution. In method 1, definite amounts of VCM 

were added in CS solution then cross-linked with 90 µL glutaraldehyde solution (25% v/v in ultra pure water) for 30 second and then 

were  added drop wise (21 gauge needle) to a100 mL NaOH (1.5 M) at room temperature. After 15 min, the beads were separated and 

freeze-dried. In method2, CS beads were loaded with VCM by immersion of freshly prepared swollen beads in VCM solution for 90 

min (3,4). Drug loading efficiency, drug release profile, swelling test, FTIR spectra, DSC thermogram, SEM images and FTRI were 

performed for each method. VCM:CS ratio for each method were 1:1 and 2:1. 

Findings:It was demonstrated that loading method affected loading efficiency (LE) in beads. An increase in the GTA concentration 
enhanced maximized drug LE in method2. It was also observed that the LE of VCM in method1 would be increased significantly 

with increasing drug-polymer ratios (Table1). Swelling percent was found to be 103% and 230%  in methods1 and 2 respectively. SEM 

imaging showed beads were almost spherical with a porous texture (Fig1). also GTA concentratin caused significant changes in 

porosity and structure of beads. 

In vitro release studies of VCM from dry beads, revealed that an increase in GTA concentration caused the release slowing down and 
reaching zero order kinetic (Fig2). The absence of chemical interaction among drug, polymer and the crosslinking agent was 

confirmed by DSC and FTIR. 

Conclusion:The present study reports that Many factors, could be effective in procedure like sink condition in release test, volume of 
loading medium, concentration of VCM and stirring in loading method. The stability and effectiveness of vancomycin in beads 
prepared in method 2 GTA concentration and loading method had significant effect on release profile, structure  and drug loading 

with P<0.005.  

Key Words:beads , Vancomycin beads, chitosan beads 
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 ديابتي صحرايي هاي موش ي در بافت بيضه زايا هاي سلول آپوپتوز ميزان بر سير ي عصاره محافظتي بررسي اثر
 )4( ) ، دكتر عليرضا فاضل3(  دكتر محمدرضا نيكروش،)2 (*  دكتر مهدي جاللي، ) 1رامين سليم نژاد (

 سلولي بيولوژي و تشريحي علوم گروه ، پزشكي دانشكده ، مشهد پزشكي علوم دانشگاه ، تشريحي علوم ارشد كارشناسي دانشجوي .1

 تشريحي و بيولوژي سلولي  علوم گروه ، پزشكي دانشكده ، مشهد پزشكي علوم استاد ، دانشگاه .2

 سلولي بيولوژي و تشريحي علوم گروه ، پزشكي دانشكده ، مشهد پزشكي علوم دانشگاه ، استاد .3

 سلولي  بيولوژي و تشريحي علوم گروه ، پزشكي دانشكده ، مشهد پزشكي علوم دانشگاه ، استاد .4

JalaliM@mums.ac.ir 

 توليد مثلي نر سيستم روي بر مختلفي عملكردي و ساختاري تاثيرات و بوده متابوليكي هاي بيماري از جمله  شيرين ديابت: سابقه و هدف

. شود از جمله آپوپتوز در سلول هاي زايا مي اي بيضه آسيب ايجاد باعث طريق اين از و يافته افزايش اكسيداتيو استرس ميزان ديابت طي در.دارد
 ي عصاره حاضر تاثير مطالعه در. شود مي اي بيضه آسيب و  اكسيداتيو استرس ميزان كاهش باعث اكسيداني آنتي موادي با خاصيت از استفاده

 .است گرفته قرار بررسي مورد ديابتي صحرايي هاي موش ي بيضه زايا هاي سلول آپوپتوز ميزان بر سير

 سير ي عصاره با درمان تحت ديابتي و ديابتي ، كنترل تايي 8 گروه سه به  تصادفي طور به ويستار نژاد نر صحرايي موش سر 24: مواد و روش ها 

 ميزان به نيز سير عصاره با درمان تحت ديابتي گروه و بدن وزن گرم 100 بر ليتر ميلي1 ميزان به مقطر آب ديابتي و كنترل گروه. شدند تقسيم
 از ديابت. كردند دريافت گاواژ صورت به هفته 6 مدت به سير ي عصاره) گرم صد هر ازاي به گرم ميلي400 (بدن وزن گرم 100 بر ليتر ميلي1

 شده و موش هاي صحرايي بيهوش مطالعه دوره پايان در. شد ايجاد)كيلوگرم بر گرم ميلي60(استرپتوزوتوسين دوز تك صفاقي داخل تزريق طريق
 پلي هاي الم روي TUNEL تكنيك انجام جهت و گرديد تهيه ميكروني 5 و پس از انجام مراحل معمول بافتي مقاطع شد خارج چپ ي بيضه

 در نهايت ايندكس آپوپتوز محاسبه گرديد. .شد داده قرار االيزين

 يافته افزايش كنترل گروه به نسبت معناداري طور به TUNEL+ هاي سلول ميزان ديابتي گروه مطالعات بافت شناسي نشان داد دريافته ها: 

 آپوپتوز ايندكس بررسي. بود داده  كاهش را  TUNEL+ هاي سلول ميزان سير عصاره موش هاي صحرايي ديابتي با  درمان).>001/0p(است
 ).>04/0p(داد نشان درمان بدون ديابتي گروه به نسبت سير عصاره با تحت درمان گروه در را معناداري كاهش

مي باشد. عصاره ي سير با اين  سير ي عصاره ديابتيك آنتي و اكسيداني آنتي نقش ي كننده تاييد مطالعه اين از حاصل نتايج: نتيجه گيري

 را كاهش مي دهد. ديابت از ناشي اي بيضه مكانيسم ها باعث كاهش سلول هاي آپوپتيك شده و آسيب

صحرايي   موش ، بيضه ، سير ي عصاره ، شيرين ديابت آپوپتوز، واژه هاى كليدى:
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بر انقباضات ايلئوم موش  (Allium ampeloprasum)بررسي اثر عصاره ي هيدروالكلي برگ تره كوهي

 صحرايي و بيان مكانيسم آن
 2مهرنوش صديقي، 1صادق خليليان، 1احمدآبادي مصيب نوري

 مركز گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد كميته تحقيقات دانشجويي،دانشجوي پزشكي، -1

 دانشجوي دكتري فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد -2

 بيماري هاي گوارشي از جمله  اسهال شيوع بااليي بويژه در كشورهاي درحال توسعه دارد بروز اسهال در ميان كودكان شايعتر : و هدفسابقه

گياه تره كوهي براي بعضي از است براي بيماري هاي گوارشي و اسهال درمانهاي مختلفي وجود دارد. در برخي از كتب طب سنتي بر تاثير 

در اين تحقيق اثر ضد انقباضي عصاره هيدروالكلي برگ  ولي تاكنون تحقيق جامعي صورت نگرفته استبيماريهاي گوارشي تاكيد شده است. 

 اين گياه بر انقباضات ايلئوم موشهاي صحرايي نژاد ويستار و مكانيسم محتمل بر آن بررسي شده است.

انجام شد. در اين %) و روش ماسراسيون 70%(96%) و الكل متانول30 آب( عصاره گيري به روش خيساندن پودر تره كوهي مخلوطمواد و روش ها:

به شش گروه تصادفي هشت تايي تقسيم شدند.  گرم) 200-150ويستار در محدوده وزني ( از نژاد سر موش صحرايي، 48تحقيق مداخله اي تعداد 
گروههاي مورد نظر شامل: گروه كنترل(دريافت كننده نرمال سالين)، گروه دريافت كننده غلظتهاي تجمعي عصاره تره كوهي، گروه دريافت كننده 

و گروه دريافت كننده غلظتهاي تجمعي كلروركلسيم بودند. در روز  ،L-nameپروپرانولول، گروه دريافت كننده نالوكسان، گروه دريافت كننده 
 ºc 37 با دماي (تايرود محلول حاوي بافت حمام كشش، در گرم يك تحت آن انقباضات ايلئوم موشهاي صحرايي جدا و  انتهايي1/5cmآزمايش 

جهت بررسي مكانيسم اثر عصاره، بافت را با پروپرانول، نالوكسان  شد. ثبت ايزوتونيك روشبه ) 60 (mM  با اضافه كردن كلرور پتاسيم)،4/7PHو
و يا ال-نيم اينكوبه كرده، درصد تغييرات نيروي انقباضي بر روي كاغذ ثبت و محاسبه شد. همچنين جهت نقش كانالهاي كلسيم در فعاليت حركتي 

بافت، ايلئوم تحت تاثير غلظتهاي تجمعي كلروركلسيم قرار داده شد و درنهايت داده هاي حاصل از آزمايشات با نرم آزمونهاي كاي دو و 
ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقدار P<0.05 .بعنوان تفاوت معني دار در نظر گرفته شد 

) را 60 (mM  به صورت وابسته به غلظت انقباضات ايلئوم به وسيله كلرور پتاسيم) 400و200وmg/kg 100: عصاره تجمعي تره كوهي(يافته ها

) و مهار Mμ1)، رسپتورهاي اوپيوئيدي (نالوكسانMμ1) . دخالت آنتاگونيست رسپتورهاي بتا آدرنرژيك (پروپرانولول P>001/0 كاهش داد (
 بر ايلئوم نشان داد كه پروپرانولول اثر مهاري عصاره بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم را )L- NAME)μM 100 كننده سنتز نيتريك اكسايد 

 و نالوكسان سبب كاهش اثر مهاري عصاره بر ايلئوم نشدند. همچنين كلسيم L-NAMEولي  ).P>001/0 به صورت معني دار كاهش مي دهد (
سبب انقباض بافت دپوالريزه شده توسط كلرورپتاسيم شده و اين اثر انقباضي توسط غلظتهاي تجمعي عصاره به طور معني دار كاهش يافت 

)001/0<P (. 

آدرنرژيك و كانالهاي   عصاره ي هيدروالكلي برگ تره كوهي مي تواند با اثر بر گيرنده هاي بتا بطور كلي مي توان نتيجه گرفتنتيجه گيري:

كلسيم وابسته به ولتاژ، بر فعاليت حركتي ايلئوم موش صحرايي اثر گذارد و با توجه به نتيجه اثر ممكن است بتوان از آن در درمان ناراحتيهاي 
 گوارش استفاده كرد.

   عصاره تره كوهي، ايلئوم ، موش صحرايي.واژه هاي كليدي :
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) و E-selectin ،Interlukin 6 ،hs-CRPاثر مكمل هسپريدين بر سطوح سرمي فاكتورهاي التهابي   (

 آديپوسايتوكاين ها (لپتين و آديپونكتين) در بيماران مبتال به انفاركتوس ميوكارد
 2، بيژن حلي5، كامبيز احمدي انگالي4، محمد طه جاللي3، حبيب حي بر2، فاطمه حيدري 1* عصمت شيربيگي

 : كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران1

 : مركز تحقيقات تغذيه و بيماري هاي متابوليك، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران2

 : دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران3

 : مركز تحقيقات هايپرليپيدمي، دانشگاه علوم چزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران4

 : دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران5

، آدرس پست 09163105315نويسنده مسئول: عصمت شيربيگي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران؛ تلفن: 

 dokhi.shirbeigi@gmail.comالكترونيك: 

 مطالعات بسياري پيشنهاد مي كنند كه تعدادي از واسطه هاي التهابي نقش مهمي در انفاركتوس ميوكارد دارند. اخيرا اثرات ضد سابقه و هدف:

 –التهابي و محافظتي برخي از فالونوئيدها در بيماري هاي قلبي - عروقي گزارش شده است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثر هسپريدين 
 بر سطح سرمي شاخص هاي التهابي و آديپوسايتوكين ها در بيماران مبتال به انفاركتوس ميوكارد طراحي و –فالونوئيد اصلي موجود در مركبات 

 اجرا شده است.

 بيمار مبتال به انفاركتوس ميوكارد، به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و 75 در اين مطالعه ي كارآزمايي باليني دو سوكور، موادوروش ها:

 هفته مصرف مي 4 ميلي گرم مكمل هسپريدين و افراد گروه كنترل، مكمل دارونما را به مدت 600كنترل تقسيم شدند. افراد گروه مداخله روزانه 
 كردند. غلظت سرمي شاخص هاي التهابي و آديپوسايتوكين ها در ابتدا و انتهاي مداخله اندازه گيري شد.

 سرم و همچنين افزايش سطح سرمي E-selectin ميلي گرم در روز مكمل هسپريدين موجب كاهش معني دار سطح 600 مصرف يافته ها:

 و لپتين نيز در IL-6 ،hs-CRPآديپونكتين در بيماران مبتال به انفاركتوس ميوكارد شد. در پايان مداخله بهبود در ساير شاخص هاي التهابي 
 مقايسه با مقادير اوليه مشاهده گرديد؛ اما تفاوت بين دو گروه دريافت كننده مكمل هسپريدين و دارونما از نظر آماري معني دار نبود.

 سرم را در بيماران مبتال به انفاركتوس E-selectin: مكمل ياري هسپريدين مي تواند كاهش سطح آديپونكتين و افزايش سطح نتيجه گيري

با اينحال، لزوم انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه به چشم مي خورد. در صورت تاييد نتايج اين مطالعه در تحقيقات آتي، مي ميوكارد جبران كند. 
توان از مكمل هسپريدين و يا حتي از مركبات به عنوان درمان كمكي جهت بهبود و كاهش عوارض بيماري در بيماران مبتال به انفاركتوس ميوكارد 

 استفاده كرد.

  فالونوئيد، هسپريدين، التهاب، انفاركتوس ميوكارد واژه هاي كليدي:

mailto:dokhi.shirbeigi@gmail.com�
mailto:dokhi.shirbeigi@gmail.com�
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Cellular immunity survey against urinary tract infection (UTI) using pVAX/fimH cassette 
with mammalian and wild type codon usage as a DNA vaccine 

1Ghasem Bagherpour,2F

�*Abbas Ali ImaniFooladi,2Nima Khoramabadi,3JalilFallahMehrabadi, 4Mehdi Mahdavi, 1Raheleh 

Halabian5MohsenAmin,6Jalal IzadiMobarakeh, 7Behzad Einollahi 

1- Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2- Bacteriology faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University. 

3- Department of Genetic Engineering, Faculty of Biosciences and Biotechnology, Malekashtar University of Technology, Tehran, 

Iran. 

4- Department of Virology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. 

5- Department of drug and food control, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

6- Department of Physiology and Pharmacology, Pasteur Institute of Iran, Tehran.  

7- Nephrology and Urology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran. 

Background: FimH (the adhesion fragment of type 1 fimbriae) is implicated in uropathogenic Escherichia 

coli (UPEC) attachment to epithelial cells through interaction with mannose. Recently, some studies have 
found that UPEC can thrive intracellularly causing recurrent UTI. Almost all vaccines have been designed to 
induce antibodies against UPEC. Yet, the humoral immune response is not potent enough to overcome 
neither the primary UTI nor recurrent infections. However, DNA Vaccines offer the possibility of inducing 
cell mediated immune responses and may be a promising preventive tool.  

Materials and Methods: In this study we employed two different open reading frames (ORFs) within 
mammalian (mam) and wild type (wt) codons of fimH gene. Optimized fragments were cloned in pVAX-1. 

Expression of the protein in COS-7 was confirmed by western-blot analysis after assessing 

pVAX/fimH(mam) and pVAX/fimH (wt). The constructs were injected to BALB/c mice at plantar surface of 
feet followed by electroporation. 

Results: The mice immunized with both constructs following booster injection with recombinant FimH 
showed increased IFN-γ and IL-12 responses significantly higher than non-immunized ones (p<0.05). The 

immunized mice were challenged with UPEC and then the number of bacteria recoverd from the immunized 
mice were compared with the non-immunized ones. Decreased colony count in immunized mice along with 
cytokine responses confirmed the promising immune response by the DNA vaccines developed in this study.  

Conclusion: DNA vaccines of UPEC proteins may confer some levels of protection which can be improved 
by multiple constructs or boosters. 

Keyword: DNA vaccine, urinary tract infection (UTI), FimH, codon usage optimization. 
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 در مبتاليان به بروسلوز IL12-Bبا ژنوتيپ هاي مختلف  12p40-(IL)  اينترلوكينسطح سرميارتباط بررسي 

 در مقايسه با گروه كنترل

 6 عفت بيرانوند ،6، عبدالباسط واحدي5 ،  حسين پور معصومي4 ، علي رضا رضايي فر3 ، ابوالقاسم اسدي2، مهدي مقدم پور1ابراهيم اسكندري نسب

 - گروه بيوشيمي باليني، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان1         

 - گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان2           

 يزد صدوقي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه ايمونولوژي ، - گروه3           

 - گروه بيوشيمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد4           

 - گروه بيماري هاي عفوني، دانشگاه علوم پزشكي زابل،زابل5           

 - مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان6           

امروزه بروسلوز يا تب مالت همچنان به عنوان يك بيماري مشترك بين انسان و دام مطرح مي باشد . آنتي ژن هاي بروسال منجر سابقه و هدف :

 يك هترو ديمر IL-12 ) در بدن انسان مي گردند IL-12 ( 12 از جمله اينترلوكين  T-Helperبه القاي توليد برخي سايتوكاين هاي سلول هاي 
 مي باشد كه نقش مهمي را در پاسخ محافظتي سيستم ايمني بر عليه عفونت بروسال ايفا IL-12p40(IL-12B) و IL-12p35متشكل از زيرواحد 

  مي باشد.IL12-B با ژنوتيپ هاي مختلف IL12-p40مي كند . هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط سطح سرمي 

 RFLP  نفر سالم بودند ، جمع آوري شد و توسط روش128 نفر با بروسلوز فعال و 153 نفر كه شامل 281نمونه هاي خوني از مواد و روش ها :

 مورد IL-12B براي سنجش سطح سرمي ELISA ) و همچنين روش rs6887695 و IL-12B ) rs3212227براي بررسي پلي مورفيسم ژن هاي 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .ANOVA و T-test شدند و با آزمون هاي SPSS v15بررسي قرار گرفت . داده ها وارد نرم افزار 

 در گروه بيماران شيوع بيشتري نسبت rs3212227 AA نشان داد ژنوتيپ IL-12p40 و سطح سرمي IL12-Bمقايسه بين ژنوتيپ هاي يافته ها :

 دارد  IL-12p40) و از طرفي اين اين ژنوتيپ ارتباط معني داري با سطح افزايش يافته  %7/36 و  %0/51به گروه كنترل داشته است ( 
)P=0.0001  170/1±42/6 pg/ml , همچنين كمترين سطح سرمي در گروه بيماران ، مربوط به ژنوتيپ .(  rs3212227 CC مي باشد 
)120/3±35/3 pg/ml . (  

 بوده و از از اين رو مي توانند به IL-12p40 در ارتباط با سطوح سرمي rs3212227 Aاين مطالعه نشان مي دهد واريان هاي نتيجه گيري :

 عنوان يك فاكتور ارثي در زمينه سازي بروسال نقش داشته و همچنين در تعيين پيش آگهي مورد استفاده قرار بگيرد .

 IL-12p40  ، IL-12B ، rs3212227  بروسلوز ، واژه هاي كليدي :
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 بررسي الگوي تغييرات آنزيمهاي داراي پاكت پوريني  پس از مصرف تحت حاد ديازينون در كبد رت

 6 ، دكتر رضوان يزديان رباطي5پريسا الري دكتر  ،4دكتر حسين حسين زاده  ،3رمضاني محمد دكتر  ،2آبنوس خليل  ، دكتر1آتنا پورتاجي

 1سازمان: دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي

 2دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه شيمي دارويي

 3دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه بيوتكنولوژي دارويي

 4دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي

 5دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي

 بيوتكنولوژي 6دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه دارويي

 بودن ودارا ها فسفره ارگانو ساير به نسبت كمتر سوء اثرات بودن دارا دليل به كه باشد مي االثر متوسط ارگانوفسفره سموم انواع از يكي ديازينون سابقه و هدف:

 غذايي مواد و ،خاك آب در ارگانوفسفره سموم مانده باقي دارد. ارگانوفسفره سموم ساير به نسبت تري گسترده مصرف ايران در مناسب، كشي حشره خاصيت

است. اما تاكنون  شده مشخص كبدي متابوليسم در اختالل و اكسيداتيو استرس ايجاد در ديازينون مزمن و حاد اثرات مطالعات برخي در است. شده شناسايي
 بررسي منظور به حاضر  مطالعه.است نشده شناخته درستي  بهها پس از مصرف ديازينون ATPaseآنزيمهاي حاوي پاكت پوريني مانند كينازها و الگوي تغييرات 

 .شد طراحيآنزيمهاي حاوي پاكت پوريني پس از تماس تحت حاد با ديازينون در نمونه هاي كبد رت  شناسايي و تغييرات، جداسازي الگوي

 با شده درمان هاي رت ذرت)، منفي(روغن كنترل گروه هاي رت شامل مورد آزمايش هاي گروهاين مطالعه به گونه اي طراحي شده است كه  مواد و روش ها:

 در ابتدا آنزيمهاي حاوي پاكت پوريني مانند كيناز شد. گرفته نظر در هفته 4 تجويز باشند. مدت زمان روز) مي در يكبار و  به صورت گاواژmg/kg) 15ديازينون 
 از مخلوط پروتئينهاي بافتي جدا شدند، كه اين امرسبب جداسازي و Sepharose –ATP ها با استفاده از افينيتي كروماتوگرافي با فاز ثابت ATPaseها و 

 بر لكه صورت به نقره، نيترات آميزي رنگ سپس  و (2D-Gel)بعدي دو الكتروفورز تكنيك وسيله پروتئوم آناليز دياليز عمل از پستغليظ اين آنزيمها مي گردد و 

 يها لكه سپسالگوي بيان پروتئينها در بافت كنترل و حيواني كه ديازينون مصرف كرده مقايسه شدند.  ImageMaster و توسط نرم افزار شدند ظاهر ژل روي
 داخل هضم از داراي پاكت پوريني پس هدف هاي پروتئين شدند. ارسال كنگ هنگ دانشگاه در ژنوم تحقيقات مركز به آمده عمل به هماهنگي طبق جدا شده بر

  شدند.  شناسايي MASCOT افزار نرم و MALDI-TOF/TOFازدستگاه  استفاده با تريپسين وسيله به ژلي

 ،متيل ترانسفرازOها كه شامل: كاتكول  پروتئين  اين.شد تعيين هويت آماري لحاظ از پروتئين12 ،ديازينون از ناشي در بررسي تغييرات پروتئوميكسيافته ها: 

Dپروتئوزوم اكتيواتور كمپلكس ساب يونيت آلفا، ماالت دهيدروژناز سيتوپالسميك، 1، فسفاتيديل اتانول آمين بايندينگ پروتئيندوپاكروم دكربوكسيالز ،
مركاپتوپيرووات سولفورترانسفراز و اورنيتين 3، انويل كوآنزيم آ هيدراتاز، 6، پروكسي ردوكسين3A، آنكسين1، نيتريالز هومولوگ3گلوتاتيون اس ترانسفراز آلفا

 بندي طبقه كالس در شش ،سلول در بيولوژيكي فرآيندهاي در آنها نقش براساس وPanther Classification System سايت توسط ترانس كارباميالز بود،

 شدند. 

 درصد پروتئين هاي شناسايي شده در 80بود. حدود  اكسيداني آنتي مسير و متابوليسمهاي مسير به مربوط هاي پروتئين شامل پروتئيني تغييراتنتيجه گيري:

گروه ديازينون نسبت به كنترل كاهش داشته، كه اين پروتئين ها در مسيرهاي آنتي اكسيدانت، آپپتوز و فرآيندهاي متابوليك بدن نقش دارند. بررسي تغييرات 
 باشد.  موثر دخيل بيوماركرهاي شناخت و ديازينون كبدي سميت هاي مكانيسم بهتر فهم ناشي از ديازينون در اين پروتئين ها مي تواند در

 پروتئوميكس بعدي، دو الكتروفورز ديازينون، پاكت پوريني، كروماتوگرافي تمايلي، : كليدي واژه هاي



 

58 
 

 سخنراني

Comparison of percentage of NK Cells and B Lymphocytes in Women with Recurrent 
Miscarriage and Control group 

Mehri Ghafourian-Boroujerdnia1, Ailin Fardi Pour2, Neda Ayeneh Band2, Wesam Kooti3, Masoud Foroutan Rad3, Mojtaba Azimi 
Resketi4* 

1. Associated Professor, Department of Immunology, Hemoglobinopathi and Thalassemia Research Center, School of Medicine, Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran    

2. School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

3. Member of Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

4.          Member of Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

*4Corresponding Author: Address: Isfahan University of Medical Sciences, School of Medicine, Department of Medical 
Parasitology    Gmail: soroush.azimi.resketi@gmail.com 

Background: Recurrent Miscarriage (RM) is the most common complication of pregnancy and one of the 
most important reproductive problems in the world which consists of three or more miscarriages in the first 
trimester of sequent pregnancy, which have been reported at 1-2% of women in the reproductive age. A 
numerous factors play a role in abortion. Some of these are viral and bacterial infections, chromosomal 
abnormalities, genetic, endocrine, anatomical factors, thrombophilia disorders and environmental factors. 
Immunological factors are believed to be a main cause in RM. Increase in peripheral blood lymphocytes may 
be associated with miscarriage. the aim of this study was to evaluation of peripheral blood CD16+, CD56+, 
NK (CD16+/CD56+) and B CD20+ cells populations in the diagnosis and outcome of pregnancy in women 
with abortion. 

Material & Methods: In this case-control study 25 non-pregnant women with at least 3 abortion without 
obvious reason and 25 non-pregnant women with a living child without history of previous abortion were 
participated. Using monoclonal antibodies anti (CD16+, CD56+ and CD20+) FITC and flow cytometry, the 
percentage of cells with these markers was determined. Data analysis was performed by with SPSS 15 
software and T-test. 

Results: Results show significantly increase in percentage of CD16+ , CD56+and NK (CD16+/CD56+) cells 
in RM patients compared with control group (P≤0.05) but there were no significant difference in the 
percentage of B-cells (CD20) between the experimental and control groups (P>0.05). 

Conclusion: According to the results of the present study, increased percentage of NK cells may be 
considered as a risk factor for RM but involvement and the role of B lymphocytes in RM may not be 
confirmed. Also role of cytokines secreted from T cells and their effect on B and NK cells should be more 
considered. Thus more studies are necessary to  clarify the intervention these immunological mechanisms, 
including the performance of these cells and role of cytokines in RM. Also, with regard to the important role 
of B and NK cell in the management of the immune responses, more studies are required to better understand 
the behavior of these cells in the different stages of pregnancy. 

Keywords: NK Cell, B Lymphocytes, Recurrent Miscarriage 
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شيوع عفونت هاي انگلي روده اي با تاكيد بر ژيارديا و اكسيور در كودكان مهد كودك شهر شاهرود، ايران 
 1، پيراسته نوروزي1، محسن دهقاني2مژگان فضلي، 1حميد رضا رحيمي

 شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده پزشكي -1
 شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي -2

آلودگي هاي انگلي رودهاي يكي از مشكالت عمده بهداشتي در سراسر جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي باشد. آلودگي به سابقه وهدف:

هدف از اين مطالعه بررسي شيوع انگل هاي روده اي  سال همواره از معضالت بهداشتي بوده است. 7انگلهاي ژيارديا و اكسيور در بين كودكان زير 
 در بين كودكان مهد كودك هاي شهرستان شاهرود بود. براي اولين بار با تاكيد بر ژيارديا و اكسيور 

و به تعداد   مهد كودك سطح شهر شاهرود به صورت سرشماري15مي باشد. تمامي كودكان  اين پژ وهش از نوع مقطعي توصيفيموادوروش ها:

قرار گرفتند. جمع آوري نمونه ها با آموزش والدين و با رضايت كامل آنها صورت گرفت.   مورد آزمايش مدفوع1392كودك در سال  811
 براي تمامي نمونه ها و روش الم مستقيم استات اتيل و به روش فرمالين  علوم پزشكي شاهرودآزمايشهاي مدفوع در آزمايشگاه مركزي دانشگاه

 انجام گرديد. بررسي المهاي چسب اسكاچ نيز به روش ميكروسكوپي صورت گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده جهت نمونه هاي فاقد قوام طبيعي
 استفاده شد. 16 ويرايش SPSSها از نرم افزار 

 درصد كودكان دختر بودند. شيوع كلي آلودگي 4/51 درصد كودكان پسر و 6/48 سال بود. 7 ماهه تا 9دامنه سني كودكان مهد كودك يافته ها:

 درصد كودكان دختر مهد كودك ها مبتال به آلودگي هاي 4/20 درصد كودكان پسر و 1/24 بود.  درصد2/22به انگل هاي روده اي در بين كودكان 
 درصد و كمترين 8/4 درصد و اندوليماكس نانا با 4/7 مربوط به انگل ژيارديا المبليا با  ها به ترتيب انگلي روده اي بودند. بيشترين شيوع آلودگي

 درصد) آلودگي به انگل اكسيور بود. 1/2 درصد بود. يافته قابل توجه مطالعه شيوع نسبتا كم (5/0شيوع آلودگي مربوط به تريكوموناس هومينيس با 
 سال بود. تفاوت قابل توجهي در ترتيب شيوع آلودگي 7/4 و 1/5ميانگين سني آلودگي به انگل اكسيور و ژيارديا المبليا در كل كودكان به ترتيب 

 به انگل ها بر حسب جنسيت كودكان وجود نداشت. 

در حاكي از آن است كه   مهد كودكهاي شهر شاهرود شيوع آلودگي به انگل هاي روده اي در بين كودكاننتايج بدست آمده از ميزان :نتيجه گيري

قابل ذكر د. مي باشتر   آلوده به اكسيور بودند و شيوع آلودگي به ژيارديا از متوسط شيوع كشوري پايين از جمعيت مورد مطالعهصد نسبتا كمي
از مشكالت عمده هنوز با وجود افزايش ارائه خدمات بهداشتي در سطح شهرها و روستاها، شيوع انگل هاي روده اي به خصوص ژيارديا است كه 

 منطقه به حساب مي آيد.  

 : شيوع، كودكان، انگلهاي روده اي، مهد كودك، شاهرودواژگان كليدي
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) منتسب به COPD(1برآورد تعداد موارد كل مرگ، مرگ هاي قلبي عروقي و بيماري انسداد مزمن ريوي 

 1390 در هواي شهر اصفهان در سال NO2آالينده 
 4، محسن دولتي4، سودا فالح جوكندان3، ميترا غالمي* 2مينا آقائي، 1مجيد كرماني

 . استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران1

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران2

 .دانشيار گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران3

 .دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران4

 Aghaei.mina11@yahoo.com نويسنده مسئول: *

 آميز مخاطره نقاط اي در پارهكه  طوري امروزه آلودگي هواي ايجاد شده توسط انسان به عنوان يك مشكل جدي مطرح شده به  و اهداف:سابقه

 ميليون مرگ منتسب به آلودگي هواي آزاد رخ مي دهد. از اينرو 7/3، ساالنه 2012باشد. طبق برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني در سال  مي
 AirQ با استفاده از مدل1390 كالنشهر اصفهان در سال در 2NOكمي سازي و برآورد اثرات بهداشتي منتسب به آالينده مطالعه حاضر با هدف 

  انجام شد.  2.2.3

 از سازمان محيط زيست شهر اصفهان اخذ گرديد. در مرحله بعدي 1390اندازه گيري شده در سال  2NOابتدا دادههاي ساعتي مواد و روش ها:  

هاي آلودگي هوا و محاسبه شاخصهاي آماري مورد نياز جهت كمي سازي اثرات بهداشتي،   با برنامه نويسي در نرم افزار آماري اكسل، توزيع داده
داده شد. جزء منتسب و ) AirQ) Air Quality Health Impact Assessmentانجام گرفت و بدين ترتيب اطالعات ورودي آماده و به مدل 

) و مير Mortality منتسب به غلظت آالينده، توسط نرم افزار برآورد شده و در نهايت نتايج كلي به صورت موارد مرگ (مرگتعداد موارد اضافي 
)Morbidity.در قالب جداول و گراف ارائه شد ( 

 هواي پاك  برابر استاندارد ملي2/3 كه اين ميزان تقريباً ،بود µg/m3 128در شهر اصفهان  2NOنتايج نشان داد متوسط غلظت ساليانه  يافته ها:

 نفر، 105 در هر 5/543نتايج بدست آمده گوياي اين واقعيت است كه با در نظر گرفتن بروز پايه  ميباشد. سازمان جهاني بهداشت و رهنمود ايران
% از كل مرگ هاي اين شهر 53/1مورد برآورد گرديد كه اين ميزان  166 در شهر اصفهان در مدت مطالعه حدود 2NOميزان كل مرگ منتسب به 

خطر مرگهاي قلبي عروقي منتسب ، 2NOمكعب غلظت   ميكروگرم بر متر10. با افزايش هر (بغير از تصادفات) را به خود اختصاص داده است
 مورد بوده است كه 93 قلبي عروقي در شاخص خطر نسبي حد واسط  هاي تعداد تجمعي مرگ% افزايش يافته است.3/0% و خطر كل مرگ 4/0

نسبت داده شده است. تجمعي موارد بستري در بيمارستان به علت بيماري انسداد مزمن  µg/m370-50 مورد) به غلظت هاي بين  40% آن (43
  مورد برآورد گرديد.27 نيز )3F�)COPD ريوي

 نيز همانند ساير آالينده هاي محيطي تأثير نامطلوبي بر آالينده دي اكسيد نيتروژنمطالعه حاضر، تأكيدي بر اين موضوع است كه  نتيجه گيري:

سالمت انسان دارد. نتايج بررسي ها نشانگر اين واقعيت است كه ميزان آلودگي هوا در شهر اصفهان روز به روز افزايش يافته و نقش مهمي در بروز 
، بنابراين نيازمند توجه هر چه بيشتر مسئولين و متخصصين امر جهت كنترل آلودگي هوا بر پايه تحقيقات علمي ايفا مي كندمرگ و بيماري افراد 

 جامع مي باشد.

 AirQ، اصفهان، مدل كمي سازي، بروز پايه، خطر نسبيواژگان كليدي: 

                                                            
˽  Chronic Obstructive Pulmonary Disease 



 

61 
 

 سخنراني
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Abstract 

Background: Diabetes Mellitus is one of the most common metabolic disease which has several oral 
consequences such as hypofunction of salivary glands. The aim of present study was to compare the 
unstimulated whole saliva (UWS) flow rate in diabetic type II patients and healthy peoples who admitted in 
Yazd Diabetic center. 

Methods and materials: In this descriptive- analytic observational study, 78 patients with diabetic type II 

and 74 healthy people in age range of 30-69 including 103 female (diabetic (53), healthy (50)) and 49 male 

(diabetic (25), healthy (24)) were selected. After answering to the questions related to xerostomia, the UWS 

flow rate was measured by spitting method. Data were analyzed by ANOVA, Chi-square and Mutipleway 
variance tests using SPSS software version 11. 

Results: The mean of UWS flow rate in diabetic patients was (0.07  ± 0.03 ml/min) which was statistically 

lesser than healthy people (0.13  ± 0.036 ml/min) (P< 0.002).The mean of UWS flow rate in relation to age was 

significantly different and adverse relationship between UWS flow rate and FBS was found in diabetic type 2 

patients (p<0.000, r=-0.389). Also diabetic patients complain about xerstomia more than healthy people 

significantly (83% versus 28.4%, P< 0.001). 

Conclusion: The complaint of xerstomia and decrease of UWS flow rate was more common in diabetic 
patients than healthy people, also controlling FBS can result in lesser xerostomia.  

Key words: Xerostomia, Unstimulated whole saliva, Diabetes mellitus Type 2. 
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تاثير آالينده هاي هوا بر پذيرش هاي اورژانسي سكته هاي قلبي در شهر تهران: مطالعه سري زماني 

 ) عنوان مكرري: تاثير آالينده هاي هوا بر سكته هاي قلبي1391-1386(
 *3 ، صادق غضنفري2 ، علي اكبري ساري1سارا امام قلي پور سفيد دشتي

 استاديار، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران 1 

 دانشيار، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران2
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 *نويسنده مسئول: صادق غضنفري، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

Email: Sadegh.ghazanfari@gmail.com 

 .آلودگي هوا يكي از مهم ترين  معضالت بوده كه همواره تهديد دائم و جدي براي سالمت جامعه و همچنين محيط زيست مي باشدسابقه وهدف:

داده هاي مربوط به سكته هاي قلبي طي دوره مورد مطالعه از اورژانس تهران، داده هاي آلودگي هوا نيز از سازمان پايش كيفيت هواي :موادوروش ها

شهر تهران و داده هاي مربوط به عناصر اقليمي نيز از سازمان هواشناسي شهر تهران دريافت شد. تعداد پذيرش هاي روزانه ي سكته هاي قلبي به 
 به عنوان متغييرهاي مستقل و ميانگين روزانه بارش، PM10و CO,O3,NO2, SO2عنوان متغيير وابسته، مقدار ميانگين روازنه پنج آالينده ي  

سرعت باد، رطوبت نسبي، ميانگين حداقل دما و  فشار هوا در اين مطالعه به عنوان متغيير هاي كنترل مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با استفاده 
  اقدام به تخمين رگرسيون مربوطه نموديم.EViews8از نرم افزار 

 ميكرون 10ارتباط معني دار بين سكته هاي قلبي و غلظت آالينده هاي ازن، منوكسيد كربن، دي سولفيد گوگرد و ذرات كوچك تر از نتيجه گيري:

مشخص شد. ارتباط بين آالينده هاي هوا و سكته هاي قلبي در مردان قوي تر از زنان بود. از ميان عناصر اقليمي مورد بررسي نيز  فشار هوا و 
 ميانگين حداقل دما  داراي ارتباط معني دار با سكته هاي قلبي بودند. 

با توجه به ارتباط بين افزايش آالينده هاي هوا و سكته هاي قلبي در شهر تهران توصيه مي شود اقدامات فوري جهت كنترل سطح آالينده هاي 
 هواي شهر تهران انجام شود.

 آلودگي هوا، پذيرش هاي اورژانسي، سكته هاي قلبي ، عناصر اقليمي :واژگان كليدي

mailto:Sadegh.ghazanfari@gmail.com�
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 بررسي ارتباط وزن و نمايه توده بدني با عملكرد عروق خوني در بيماران مبتال به بيماري كرونر قلب

 :دانشجوي دكتراي علوم تغذيه ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيمرجان مهدوي روشن

 دكتر جواد نصراله زاده: دكتراي علوم تغذيه ، استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر علي محمد زاده: متخصص راديولوژي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دكتر علي زاهد مهر :متخصص قلب و عروق، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران

بيماريهاي قلبي عروقي به عنوان يك مشكل اصلي بهداشت عمومي در جهان مطرح هستند .فاكتورهاي متعددي در بروز آن موثر : سابقه و هدف

اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط نمايه مي باشد كه يكي از مهمترين اين عوامل اختالل در عملكرد عروق خوني و تشكيل پالكهاي اترواسكلرتيك. 
 توده بدن با عملكرد عروق خوني در بيماران قلبي طراحي شده است.

 ساله مبتال به بيماري كرونر قلب مراجعه كننده به بيمارستان قلب شهيد 70-40 بيمار 76اين مطالعه توصيفي-تحليلي  گروه هدفمواد و روشها: 

%) با استفاده از تكنيك آنژوگرافي براي كليه بيماران تشخيص داده شد. 50رجايي تهران مي باشند .ابتال به بيماري كرونر (تنگي رگ كرونر باالي 
قابليت اتساع شريان (به عنوان معيار عملكرد اندوتليال عروق) با استفاده از تكنيك سونوگرافي داپلر براي كليه بيماران توسط راديولوژيست اندازه 

گيري شد. وزن و قد بيماران با استفاده از ترازو و قدسنج اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه گرديد.ساير اطالعات با استفاده از پرسشنامه و 
  صورت گرفت .SPSSمطالعه پرونده پزشكي بيماران تكميل گرديد. اناليز داده ها با استفاده از نرم افزار 

 % را زنان تشكيل داده بودند. 28.6%  بيماران را مردان و 71.4 سال بود. 58.27 ±1.13 ميانگين سني بيماران شركت كننده در مطالعه :يافته ها

% بيماران مورد مطالعه دچار اضافه وزن 60 محاسبه شد . kg/m2 0.43±26.11 و ميانگين نمايه توده بدن kg1.59± 73.67ميانگين وزن بيماران 
 ميلي متر جيوه) بود. vs 2.84± 117  124 ±2.1بودند. ميانگين فشار سيستولي در بيماران دچار اضافه وزن و بيماران داراي وزن نرمال به ترتيب 

% اندازه گيري شد. ميانگين قابليت اتساع شريان در بيماران 4.5±0.45براساس تست سونوگرافي داپلر ميانگين قابليت اتساع شريان در اين بيماران 
  . (p>0.05) پايين تر از بيماران با وزن نرمال برآورد گرديد 1.02قلبي دچار اضافه وزن %

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه عملكرد اندوتليال عروق خوني در بيماران قلبي دچار اضافه وزن در مقايسه با بيماران داراي وزن نتيجه گيري: 

نرمال نامناسب تر مي باشد . اضافه وزن و چاقي از طريق ايجاد اختالل در عملكرد اندوتيال عروق مي توانند زمينه را براي ابتال و پيشرفت بيماري 
قلبي عروقي فراهم اورد. شايد يكي از داليل غيرمعني دار بودن نتايج مطالعه حاضر مقايسه بيماران داراي وزن نرمال با بيماران دچار اضافه وزن 

 ) در اين مطالعه مورد بررسي قرار نگرفتند.30kg/m2باشد و اينكه بيماران قلبي مبتال به چاقي (نمايه توده بدن باالتر از 

  بيماري كرونر قلب ، قابليت گشاد شدن عروق، نمايه توده بدنواژه هاي كليدي:
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Abstract 

Introduction: Complication of diabetes mellitus (DM) is the most important impediment resulted from 
uncontrolled blood sugar. Effective control of blood sugar depends on a combination of diet. The purpose of 
this study was to determine the effect of nutrition education on BASNEF Model for control of blood sugar 
among type II diabetics. 

Methods: This is a perspective and quasi-experimental intervention study. The research population 
composed of 100 type II diabetic patients (50 cases and 50 controls), aged 40 to 65, with a history of at least 
5 years of diabetes. The instruments for data collection were: a questionnaire established based on the 
BASNEF Model (Belief, Attitude, Subjective Norm and Enabling Factors), a self reporting checklist related 
to the patient practice and a checklist for recording the patients' HbA1c and Fasting Blood Sugar (FBS) 
levels. Data analysis was conducted using SPSS software, chi square-test, T-test for independent samples, 
matched T-test, and repeated measures ANOVA. 

Results: The findings indicated that the mean scores of BASNEF Model variables were significantly 
increased in the experimental group compared to the control group, after intervention. After the educational 
intervention, the mean scores of the patients' nutritional behaviour increased in the experimental group 
compared to the control group. Also, the rate of HbA1c (before intervention: %8.65, after three months: 
%7.47) and FBS level (before intervention: 207.08 , after three months: 124.2) improved significantly 
among experimental group compared to the control group. 

Conclusion: Applying the BASNEF Model is very effective in developing an educational program for 
diabetics. So applying educational program is recommended for diabetics in order to control their blood 
sugar and enhance their nutritional behaviour. 

Key words: Diabetes Type II, Nutrition education 
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The relationship between beverage intake and incidence of metabolic syndrome in Tehranian 
children and adolescents 

Emad Yuzbashian1,3, Golaleh Asghari1, Parvin Mirmiran1,2, Zahra Bahadoran1, Fereidoun Azizi4 
1Nutrition and Endocrine Research Center, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Science, Shahid Beheshti 
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Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3Student Research Committee, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
4Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran 

Objective: To investigate the relationship between metabolic syndrome (MetS) incidence and beverage 
consumption among Tehranian children and adolescents during 3-year follow-up.  

Material and method: This study was a population-based longitudinal study, which 428 healthy children 
and adolescents aged 6-18 years in the third phase (2006-2008 ) of the Tehran Lipid and Glucose Study with 
complete data on dietary intake, blood pressure, anthropometry, and biochemical indices were followed up to 
3.6 years. Nutritional information was collected using a reliable and valid food frequency questionnaire. A 
demographic questionnaire was completed and anthropometric measurements and blood pressure were 
measured according to standard protocols and biochemical analyzes were performed on fasting blood 
samples. Metabolic syndrome was defined according to the criteria of Cook et al (2003). Beverages were 
categorized into soft soda and juices groups, and each one was divided into quartiles.  

Results: The mean age of the population was 13.6 ± 2.3 years, and the average daily intake of soft drinks 
and synthetic juices were 38.5 ±75.0 and 32.3 ± 60.1 g, respectively. The odds ratio of metabolic syndrome 
incidence after adjustment for age, sex, physical activity, total energy intake, family history of diabetes in 
children and adolescents in the highest quartile of juices was 3.04 (95% CI: 1.05- 9.25), and for soda 
3.01(95% CI: 1.17-7.74 , p for trend=0.021) compared to the first quartile. After adjustment for confounding 
factors, the incidence of abdominal obesity for the highest quartile of soft drinks was 1.98 (95% CI: 1.05-
4.41) in comparison to the lowest quartile. No significant association was found between the juices and soda 
intake and other components of MetS. 

Conclusion:  Children and adolescents with high intake of soft drinks and synthetic juices could be at risk of 
MetS incidence, and higher intake of soft soda can be increased risk of abdominal obesity incidence. 

Key words: Metabolic syndrome, Children, Adolescents, Soft drinks, Synthetic juices 
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 طراحي و آزمودن الگويي از عوامل تاثيرگذار بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس

4Fافسانه آخاني

5F، مجتبي حبيبي�

6F، زهرا ايزديخواه�

� 

بيماري اماس (مولتيپل اسكلروزيس) يك بيماري خودايمني است كه سيستم اعصاب مركزي را درگير ميكند و همراه با ناتوانيهاي سابقه وهدف: 

 اين بيماري عمدتا جمعيت جوان را درگير ميكند. به دليل چند .بسياري در حوزه هاي مختلف حركتي، حسي، شناختي و ساير زمينهها ميباشد
عاملي بودن و مبهم بودن علت بيماري و نبودن درمان قطعي براي آن، مبتاليان استرس زيادي را متحمل ميشوند كه منجر به كيفيت زندگي 
پايين آنها ميشود. به همين دليل پژوهشهاي روانشناختي عمدتا بر كيفيت زندگي اين بيماران متمركز شده است. بنابراين؛ بررسي عوامل تاثير 

گذار بر كيفيت زندگي اين گروه از بيماران ضروري مينمايد. هدف اين مطالعه بررسي تعامل عوامل تاثير گذار بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به 
 اماس در يك الگوي مفروض ميباشد. 

 نفر از اعضاي وب سايت اماس سنتر ساكن استان تهران بودند كه در 113شركت كنندگان   پژوهش به صورت مقطعي انجام گرفت.مواد و روشها:

 به پرسشنامههاي قرار گرفته در سايت پاسخ دادند و شرح مختصري از بيماري را براي پژوهشگر ارسال نمودند. روش نمونه گيري به 1391سال 
صورت در دسترس بود. معيارهاي ورود به پژوهش: ابتال به بيماري اماس به تشخيص متخصص و داشتن سواد حداقل تا كالس پنجم، معيارهاي 

خروج شامل وجود اختاللهاي جسماني و روانشناختي ديگر قبل از تشخيص بيماري و ابتال به اختالل شديد شناختي بر اساس تشخيص متخصص 
) و كيفيت زندگي Brief-IPQ)، ادراك بيماري (HADS)، افسردگي و اضطراب (DS-14بود. در اين پژوهش پرسشنامه هاي شخصيت نوع دي (

)SF-36) مورد استفاده قرار گرفت و ميزان ناتواني نيز با استفاده از مقياس ميزان ناتواني (EDSS سنجيده شد. براي تحليل نتايج از نرم افزار (
Amos18.و روش تحليل مسير استفاده شد  

 سال ميباشد. نتايج نشان داد، ميزان ناتواني بيشترين اثر 33 مرد ميانگين سني 27 سال و 30 زن با ميانگين سني 86 آزمودنيها شامل يافته ها:

) و افسردگي بيشترين اثر گذاري را روي كيفيت زندگي رواني دارد 001/0P≤  ، 18/9 - =βگذاري را روي كيفيت زندگي جسماني دارد (
)001/0P≤،31/1 - β= ) 001/0). شخصيت نوع دي با كيفيت زندگي رواني رابطه معنادار دارد(P≤ ،اما زماني كه متغيرهاي ميانجي وارد ميشوند ،

).  دو الگوي مجزا براي بررسي اثر گذاري متغيرها روي ≥P 40/0رابطه بين كيفيت زندگي و شخصيت نوع دي معناداري خود را از دست ميدهد (
كيفيت زندگي رواني و جسماني طرح شد كه در آن ادراك بيماري، اضطراب و افسردگي در رابطه بين شخصيت نوع دي و كيفيت زندگي رواني، 

). همچنين؛ ادراك بيماري، افسردگي و ميزان ناتواني در رابطه بين شخصيت نوع دي و كيفيت =99/0GFI= ،001/0 RMSEAميانجي ميباشد (
 .=98/0GFI= ،046/0(RMSEA( زندگي جسماني، ميانجي ميباشد

-اين پژوهش نقش مستقيم و غير مستقيم عوامل تاثير گذار بر كيفيت زندگي بيماران مبتال به اماس را مشخص ميكند، به گونهاي .نتيجه گيري: 

كه ويژگيهاي شخصيتي بيماران با نقش ميانجي ادراك بيماري، اضطراب، افسردگي و ميزان ناتواني با كيفيت زندگي آنها در ارتباط ميباشد. 
 نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند براي بهبود كيفيت زندگي در اين گروه از بيماران موثر باشد.

 مولتيپل اسكلروزيس، كيفيت زندگي، شخصيت، ادراك بيماري، ميزان ناتواني واژه هاي كليدي:

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد، انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران �
 استاديار، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران �
 استاديار، دانشگاه اصفهان �
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بررسي تاثير آموزش گروهي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر انجام تست پاپ اسمير در زنان مراجعه 

 كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهر
 *4و3، آزيتا نوروزي3و2، رحيم طهماسبي1فاطمه حسيني

 ايران بوشهر، بوشهر، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده بهداشت و ارتقاء سالمت، آموزش . دانشجوي كارشناسي ارشد گروه1

 ايران بوشهر، بوشهر، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده زيستي، آمار . استاديار گروه2

  ، بوشهر، ايران. بخش ارتقاء سالمت، مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر3

ايران  بوشهر، بوشهر، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، استاديار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشكده. 4

 0771-5565331   تلفن ثابت: 0917-7724605تلفن همراه نويسنده مسئول: 

 azitanoroozi@yahoo.comآدرس الكترونيك: 

: با توجه به اهميت تست پاپ اسمير در تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم در مراحلي كه بيماري قابل درمان مي باشد و سابقه و هدف

همچنين با توجه به اثر بخشي آموزشهاي تئوري محور بر عملكرد، اين مطالعه با هدف تاثير آموزش گروهي بر باور و عملكرد زنان بوشهري در 
زمينه انجام تست پاپ اسمير بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي انجام گرديد، تا با شناسايي تاثير برنامههاي آموزشي با تعداد جلسات آموزشي محدود 

به طراحي يك برنامه آموزشي موثر جهت ترغيب و تشويق زنان براي اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان دهانه رحم و ارتقاء اين رفتار اقدام 
 گردد. 

 نفر از زنان متاهل تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني شهر 100:اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني شاهددار بوده، كه بر روي مواد و روش ها

بوشهر در دو گروه مورد و شاهد انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامهاي مشتمل بر سه بخش  شامل اطالعات دموگرافيك، آگاهي در مورد 
سرطان دهانه رحم و پاپ اسمير و پرسشنامه استاندارد مربوط به سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در زمينه پاپ اسمير بود. پس از جمع آوري 

 براي هفته 1 يزمان فاصله با ساعته 1 جلسه 2 يطاطالعات اوليه برنامه آموزشي كه محتواي آن بر پايه الگوي اعتقاد بهداشتي طراحي گرديده بود 
پرسشنامه آگاهي و سازه هاي مدل عالوه بر شروع مطالعه، بالفاصله بعد از آموزش (يك هفته بعد) و سه ماه  گروه مورد به صورت گروهي اجرا شد.

 ي. بعد از جمع آورگرديد يبررس از مداخله  سه ماه بعد دو گروهدر ريپاپ اسمتست  عدم انجام ايانجام بعد توسط نمونه هاي دو گروه تكميل شد. 
 . قرار گرفتلي و تحلهيمورد تجزبا استفاده از آزمون هاي آماري مناسب  SPSSي ها توسط نرم افزار آماراطالعات، داده

قبل از مطالعه دو گروه از نظر كليه متغيرهاي دموگرافيك همگن بودند و ميانگين نمره آگاهي و تك تك سازه ها بين دو گروه تفاوت يافته ها:  

). سازه هاي منافع درك شده P=000/0معناداري را نشان نداد. بعد از مداخله در دو گروه از نظر نمره آگاهي تفاوت معني داري وجود داشت (
)000/0=P) 000/0) و موانع درك شده=P پس از مداخله تفاوت معني داري بين دو گروه داشتند. قبل از مداخله هيچ يك از شركت كنندگان (

 درصد) تست مورد نظر را 2/8 نفر (4 درصد) و درگروه شاهد7/85 (نفر  42مورد گروه در تست پاپ اسمير را انجام نداده بودند اما پس از مداخله
  ). P=000/0انجام داده بودند (

: طراحي و اجراي برنامه آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي به صورت گروهي مي تواند عالوه بر ارتقاء آگاهي موجب افزايش نتيجه گيري

 عملكرد زنان در خصوص انجام تست پاپ اسمير گردد. 

 پاپ اسمير، زنان، سرطان دهانه رحم، الگوي اعتقاد بهداشتي، آموزش.واژه هاي كليدي: 

  IRCT2014010516071N1: كد ثبت در كارآزمايي باليني
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 بررسي ارتباط سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمت با كيفيت زندگي در بيماران دياليزي و ديابتي شهر قاين

 4عباس عبدلي سالمي،3شمس الدين طالعي رودي، 2، نرجس خاتون طاهري1آسيه مودي

 كارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند-ايران.  .1

 كارشناس ارشد پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند-ايران .2

 نويسنده مسئول، دانشجوي كارشناس پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند- ايران .3

 دانشجوي كارشناس پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند- ايران .4

 سبك زندگي، فعاليتهاي معمول روزانه است كه افراد آنها را در زندگي خود بطور قابل قبول پذيرفتهاند، اين فعاليتها روي سالمت سابقه و هدف:

افراد تأثير ميگذارند. سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمت،الگويي چندبعدي از ادراكات و اعمال آغاز شده با انگيزه خود شخص است كه به تداوم و 
بعنوان عاملي انگيزشي "كيفيت زندگي"تقويت سطح سالمت و خودشكوفايي شخص كمك ميكند.با عنايت به اهميت چگونگي تأثير رفتار جديد بر

براي شروع رفتار و ادامه آن، اين مطالعه به بررسي ارتباط سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمت با كيفيت زندگي در بيماران دياليزي و ديابتي 
 پرداخت. 

 ديابتي) انجام شد. نمونهگيري در بيماران دياليزي به روش سرشماري 37دياليزي و19بيمار(56 اين مطالعه توصيفي مقطعي بر رويموادوروش ها:

و در بيماران ديابتي به صورت تصادفي و از بين بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت، انجام گرفت. سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمت 
 و كيفيت زندگي با استفاده از فرم كوتاه كيفيت زندگي health promotion lifestyle profile2توسط پرسشنامه استاندارد

WHO)WHOQOL-BREF اندازهگيري شد. اطالعات توسط نرمافزار (SPSSو ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن تجزيه و تحليل 14 ويرايش
گرديد.  

). ابعاد P=0.000نتايج نشان داد بين سبك زندگي و كيفيت زندگي بيماران ديابتي و دياليزي ارتباط مستقيم معنيداري وجود دارد(يافته ها: 

). دو بعد P>0.05روابط بين فردي، رشد معنوي و خودشكوفايي با كيفيت زندگي در بيماران ديابتي و دياليزي ارتباط مستقيم معنيداري دارد(
) ارتباط مستقيم معني داري دارد و بعد P>0.05فعاليت جسمي ومسئوليتپذيري در قبال سالمت خود با كيفيت زندگي در بيماران ديابتي(

). اما بعد تغذيه سبك زندگي با كيفيت زندگي در P=0.024مديريت استرس و كيفيت زندگي در بيماران دياليزي ارتباط مستقيم معنيداري دارد(
 ) ارتباط معنيداري ندارد. P=0.314)و دياليزي(P=0.083بيماران ديابتي (

بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت موجب باال بردن كيفيت زندگي در بيماران ديابتي و دياليزي مي شود لذا آموزش رفتارهاي نتيجه گيري: 

 ارتقاء دهنده سالمت براي حصول زندگي با كيفيت در بيماران ديابتي و دياليزي ضروري بنظر ميرسد. 

 سبك زندگي، كيفيت زندگي، ديابت، دياليز واژه هاي كليدي:
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 لغايت ارديبهشت 1387عنوان: بررسي ميزان اقدام به خودكشي و ارتكاب آن در شهرستان قاين از آذرماه 

1392 

 4عباس عبدلي سالمي، 3، محمد كرمي2 نرجس خاتون طاهري،1آسيه مودي

 moudia@bums.ac.ir وعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشكده پرستاري و مامايي قاين.كارشناس ارشد مامايي .1

 كارشناس ارشد پرستاري و مربي دانشكده پرستاري و مامايي قاين.  .2

 ، دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي قاين.  .3

  Abdolisalami2@gmailنويسنده مسئول ؛ دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي قاين.  .4

عمل عمدي فرد براي از پيچيدهترين جنبههاي زندگي انسان و و خودكشي به عنوان اصليترين اورژانس روانپزشكي يكي ازمعضالت بزرگ بشري  و هدف:سابقه

 3/1بر اساس آمار منتشر شده در ايران، ميزان خودكشي از كه آگاهانه و از روي عمد براي نابود سازي خود صورت ميگيرد. خاتمه دادن به زندگي خويش است 
 عوامل متعددي از جمله سن، جنس، نژاد، مطالعات مختلف اثر رسيده است. 1382 در صد هزار نفر در سال 4/6 به 1363در صد هزار نفر جمعيت در سال 

جسمي، سوء مصرف مواد و اختالالت شخصيتي را بر خودكشي مزمن بيماريهاي روانپزشكي، بيماريهاي  شرايط جغرافيايي، زماني و اقليمي، مذهب، تأهل، شغل،
بررسي ميزان اقدام به خودكشي و ارتكاب  مطالعه به نيابا توجه به اينكه تا كنون در اين زمينه مطالعهاي در شهرستان قاين انجام نشده است لذا نشان دادهاند. 

 . پرداخت1392 لغايت ارديبهشت 1387آن در شهرستان قاين از آذر 

 به دليل خودكشي در 1392 لغايت ارديبهشت 1387 نفر از بيماراني كه در فاصله زماني آذر ماه 541اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي موادوروش ها::

بيمارستان شهداي قاين بستري شدهاند، انجام شد. مشخصات دموگرافيك، وجود بيماريهاي جسمي و رواني، روش، علت، نتيجه (درمان سرپايي، بستري در 
 و اعزام) و موفقيت خودكشي (منجر به فوت)، سابقه قبلي خودكشي و مصرف دارو با استفاده از پرونده بيماران جمعآوري گرديد. ICUبخشهاي داخلي، جراحي و 

 و آمار توصيفي و آزمونهاي كاي دو و دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 14 نسخه SPSSيآمارسپس اطالعات با استفاده از نرمافزار 

 سال سن داشتند كه روش و 30% آنان باالي 1/17 سال و 30% افراد زير 9/82 سال بود. 8/23 ± 38/8ميانگين سني اقدام كنندگان به خودكشي ها: يافته

)، علت P=000/0% افراد مذكر بودند كه روش خودكشي(8/33% افراد مونث و 2/66). P=000/0نتيجه خودكشي بين آنان تفاوت معنيداري داشت(
% 3/23% افراد داراي تحصيالت دبيرستاني، 5/45) در افراد مونث و مذكر تفاوت معنيداري داشتند. P=004/0) و نتيجه خودكشي (P=007/0خودكشي(
% افراد P .(5/54=000/0% بيسواد بودند كه روش و علت خودكشي در بين آنان تفاوت معنيداري داشت(6/4% تحصيالت عالي و 8/7% ابتدايي، 7/18راهنمايي، 

% آنها 4/37% آنها شهر و 6/62). محل سكونت P=000/0% مجرد و مابقي مطلقه يا بيوه بودند كه علت خودكشي بين آنان تفاوت معنيداري داشت(45متأهل، 
% آزاد و مابقي داراي ساير 2/14% بيكار، 4/15% محصل، 5/24% افراد خانه دار، P .(7/37=000/0روستا بود كه روش خودكشي بين آنان تفاوت معنيداري داشت(

% آنان موفق بوده اند. شايعترين 6/0% خودكشي ها ناموفق بوده و P .(4/99=000/0شغلها بودند كه روش و علت خودكشي بين آنان تفاوت معنيداري داشت(
% 5/39% موارد نيز نامعلوم بود. 4/24%) مشاجره با همسر يا اعضاي خانواده بود و علت 6/52%) خوردن قرص بود. شايعترين علت خودكشي(8/75روش خودكشي(

 % به مراكز مجهزتر اعزام گرديدند. 2/4% در بخشهاي مختلف بستري شده و 4/56درمان سرپايي شده و 

 سال و زنان ساكن در شهر شايعتر بوده و مشاجره با اعضاي خانواده شايعترين انگيزه براي انجام 30از آنجائيكه اقدام به خودكشي در گروه سني زير نتيجهگيري: 

 خودكشي ميباشد لذا اتخاذ تدابير مناسب براي پيشگيري از خودكشي در منطقه ضروري ميباشد. 

 اقدام به خودكشي، ارتكاب خودكشي، خودكشي كليدي: واژه هاي
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 بررسي قدرت پيش بيني كنندگي سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتار فعاليت بدني در زنان شهر مشهد
 4- ميترا دوگونچي4- مهديه سپاهي باغان4الهه لعل منفرد- 3- حميدرضا محدث حكاك2- حبيب اله اسماعيلي1محمد واحديان شاهرودي

 استاديار، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه بهداشت و مديريت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران .1

 دانشيار، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران .2

 دانشجوي دكتري آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران .3

 ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايراندانشجويي تحقيقات كميتهدانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت،  .4

فعاليت بدني رفتار پيچيده اي است كه تغيير آن ساده نبوده و حتي اگر فرد در تغيير ان موفق باشد حفظ رفتار جديد مشكل سابقه و هدف: 

 قديمي ترين يكي از كه مدل اعتقاد بهداشتياست، بنابراين ضروري است تا از نظريه ها يا الگوهاي تغيير رفتار در تغيير فعاليت بدني استفاده شود. 
 از تناسب خوبي براي طراحي و اجراي مداخالت آموزشي به منظور پيشگيري از بيماري  كه مدل هاي آموزش بهداشت مي باشدو پركاربرد ترين

تعيين قدرت پيش بيني كنندگي سازه هاي در همين راستا پژوهش حاضر با هدف   بعنوان چارچوب تئوريك مطالعه انتخاب گرديده استداراست.
 در زنان شهر مشهد به مرحله اجرا در آمد.مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتار فعاليت بدني 

 نفر  به روش طبقه بندي با تخصيص متناسب 355نمونه مورد مطالعه به حجم مطالعه توصيفي - تحليلي است.  يك پژوهش، اينمواد و روش ها: 

بود كه قسمت اول شامل  بهداشتي اعتقاد مدل بر مبتني استاندارد  داده ها با استفاده از پرسشنامهبر مبناي مناطق شهرداري، تعيين شدند.
 و قسمت سوم شامل (IPAQ)فعاليت  المللي  بين پرسشنامه كوتاه نسخه مشخصات دموگرافيك، قسمت دوم، پرسشنامه فعاليت بدني كه ترجمه

سئواالتي در جهت سنجش سازه هاي مدل در زمينه انجام فعاليت بدني. از طريق تاييد نظر متخصصين، روايي صوري انجام شد و پايايي آن از 
پژوهش، با آزمونهاي  اين هاي داده تحليل و تجزيه % بدست آمد. پس از جمع آوري اطالعات، 86طريق محاسبه آلفا كرونباخ  براي كل پرسشنامه 

  SPSSافزار  توصيفي( ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد) و تحليلي( آناليز واريانس يكطرفه، تي تست مستقل، رگرسيون لوجستيگ) از نرم
  در نظر گرفته شدα>0.05استفاده و سطح معني داري 

%) بودند با ميانگين 13نفر مجرد (46%)، 87 نفر متاهل (309 سال بود كه در اين ميان 51/36±1/8 ميانگين سني يافته ها نشان داد،يافته ها: 

% در گروه افراد اضافه وزن قرار داشتند. 50% افراد طبيعي و 5/45% در گروه افراد الغر، 5/4 فرزند. همچنين از نظر شاخص توده بدني 2تعداد 
 نفر در گروه تحرك 129%) و  7/63 نفر در گروه سبك و كم تحرك( 226 بود، كه MET ،754 ± 35/747ميانگين نمره فعاليت بدني بر حسب 

 )، و f  ،01/0= p =62/4 %) قرار داشتند. كه آزمون آماري آناليز واريانس يكطرفه اختالف معنا داري را بين شدت درك شده        (3/36مناسب (
 ) با سطح تحصيالت نشان داد. نتايج حاصل از آناليز رگرسيون لوجستيگ خودكارآمدي انجام f  ،022/0= p =87/3 موانع درك شده فعاليت بدني(

 CI،  13/1= OR  ،002/0= p = 06/1-  19/1فعاليت بدني بعنوان مهمترين سازه در مدل اعتقاد بهداشتي براي رفتار فعاليت بدني در زنان باشد  (
 ) و بعد از خودكارآمدي، سازه هاي موانع درك شده، حساسيت درك شده و شدت درك شده به ترتيب اولويت پيشگويي دارند.

طبق يافته هاي اين مطالعه، تقويت خودكار آمدي و آموزش هاي صحيح در افزايش مهارت آموزي موجبات انجام رفتار فعاليت بدني نتيجه گيري: 

را فراهم مي آورد، همچنين سازه موانع درك شده عوامل عدم اتخاذ رفتار فعاليت بدني را آشكار كرده كه با يك برنامه ريزي و آموزش صحيح مي 
   توان در جهت اعتالي رفتار فعاليت بدني اقدام كرد.

 : مدل اعتقاد بهداشتي، زنان، فعاليت بدني، قدرت پيشگوييواژه هاي كليدي
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بررسي كيفيت خواب در تيپ هاي شخصيتي مختلف در بين دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر بر اساس 

 1393-92جنس در سال تحصيلي 
 2ساجده معصومي فشاني، *1مكيه جمالي

 . مربي گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران1

 . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران2

كيفيت خواب يكي از ابعاد عمده ايست كه مي تواند متأثر از شخصيت و صفات فرد باشد به طوري كه زودرنجي، رفتارهاي تهاجمي سابقه و هدف: 

بي خوابي با تحت و كاهش ارتباطات اجتماعي در افرادي كه دچار محروميت از خواب هستند نسبت به ساير افراد به طور قابل توجهي باالتر است. 
تأثير قرار دادن كيفيت زندگي، احتمال ابتال به افسردگي و اضطراب را افزايش مي دهد و توانايي مقابله با استرس هاي روزانه كاهش مي دهد كه 

بنابراين هدف از اين مطالعه . و در نهايت ممكن است بي خوابي را تجربه كننددر چنين شرايطي فرد به آساني برانگيخته شده و عصباني مي شود 

 بررسي كيفيت خواب در تيپ هاي شخصيتي مختلف در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر مي باشد.

 نفره ) مشغول به 100 دانشجوي (دو گروه 200: اين مطالعه مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي بر روي مواد و روش ها

 انجام شد. ابزارگردآوري داده ها، پرسشنامه دموگرفيك و پرسشنامه هاي استاندارد 132-93 دانشگاه خليج فارس بوشهر در سال 2تحصيل در 
 بيانگر كيفيت خواب نامناسب بود)و تيپ هاي شخصيتي بود در تحليل داده 5كيفيت خواب پيترز بورگ (كه در اين پرسشنامه كسب نمرات باالي 

 مورد  SPSSها عالوه بر ارائه شاخصهاي توصيفي، از آزمونهاي آماري تي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار 
 تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

) شركت نمودند اكثر 20 /73 ± 33/2  و  22 /46 ± 82/1  دانشجو  دختر و پسر با ميانگين سني (به ترتيب 200در اين مطالعه يافته ها: 

 درصد) و 0/26 درصد) و تحصيالت مادرنشان ابتدايي (2/39 درصد) بودند و تحصيالت پدرنشان باالي ديپلم (5/84دانشجويان در دوره ليسانس (
 4 درصد) بود. اكثر دانشجويان مدت زماني كمتر از 7/81 درصد) و شغل مادرنشان خانه دار (9/34 درصد) و شغل پدرنشان كارمند (0/25ديپلم (

 دقيقه 10 درصد) و در مدت زماني كمتر از6/54 به رختخواب مي رفتند (1-4 درصد) در خوابگاه اقامت داشتند و اغلبشان بين ساعات 5/94ترم (
 درصد) و مقدار خواب 0/52 از خواب بيدار مي شدند (7-9 درصد) و در بين ساعات 8/50از دراز كشيدن در رختخواب،  به خواب مي رفتند (

 91/2  و  4 /54 ± 07/3 درصد) بيان كرده بودند. ميانگين كيفيت خواب در دانشجويان دختر و پسر به ترتيب8/68 ساعت (5-8واقعي خود را بين 
و مسئوليت پذير ي(  r)- =158/0 و P=026/0كه بين تيپ هاي مختلف، شخصيت هاي توافق پذيري (   بود و نتايج مطالعه نشان داد3 /09 ±

022/0=P 161/0 و= -(r ) 000/0 و روان رنجوري=P 341/0 و= (r با كيفيت خواب رابطه معني داري را نشان دادند  

رابطه ويژگي ها شخصيتي با كيفيت خواب به ويژه روان رنجور ي مي توان با آموزش مديريت استرس و چگونگي بيان  به  با توجهنتيجه گيري:

احساسات و نيازهاي عاطفي و افزايش سازگاري با محيط و ارائه خدمات مشاوره روانشناسي با تأكيد بر مشاوره گروهي در دانشگاه و مجامعي كه 
 دانشجويان در آن حضور مي يابند تشخيص به موقع و درمان باليني اختالالت خواب باعث بهبود كيفيت خواب در آنان شويم.

 كيفيت خواب، ويژگي هاي شخصيتي، دانشجو واژه هاي كليدي:
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Title:  The Perspective and Experiences of First Semester Occupational Therapy Students at a 
Glance: Lively and Hopeful Student at The University 

Authors: Seyyede Delaram Mousavi1, Masoud Gharib, Dr. Leila Jouybari, Dr. Akram Sanagoo 

Address: 1Student Research Committee, Paramedical School, Mazandaran University of Medical Sciences, Arammsv@gmail.com 

Background and aim: Joy and happiness at the university, cause growth and development in all aspects of a 
student personality. In a happy environment, human mind will be dynamic, his words will be expressive and 
his talent will be evident. In fact paying attention to all factors influencing happiness is paying attention to all 
values, goodness and competencies. Students of universities are the most important group of the society. In 
case of having true joy in their nature and personality, they will increase their chance of being success in all 
aspects of education and spiritual during being student and even after that and during having a job. 

Methods: In this qualitative research all of seventeen occupational therapy students of Mazandaran 
University of Medical Sciences (the first and the only available group of occupational therapy ones at the 
university) were invited for semi structured and interactive interviews. We asked students to talk about their 
experiences of having joy and hope at the university. They also were asked to answer at least to three open 
questions which probed by a few short inquires such as “when, why, and what” with aim of to reach deeper 
data. All of the interviews were recorded and then immediately transcribed verbatim, then analyzed 
according to conventional qualitative analysis method. 

Results: Twelve students, four boys and eight girls, took participated in this study. A main theme 
"university, a window to the future" and three sub-themes; "academic promotion, job and earning money, 
forming family" were extracted by analyzing the data. The students saw themselves in the future direction by 
entrancing to the university. Experience a new environment, imagining a bright future and coming true the 
wishes, independency, new friendships, having relationship with the teachers and new hobbies were 
exhilarating and promising events for participants. Being far apart from family for non-native students, lack 
of interest in major of study, and feeling hopelessness were also a part of experiences of the participants. 

Conclusion: The results of research indicated that entrancing to the university and becoming a student have 
exhilarating and promising nature. By passing the entrance exam of university, students saw themselves on a 
path that would link them to the future. Earning degree, having job and, forming a family were in their 
vision. Friends, teachers, university atmosphere, autonomy were the most delightful factors. The university 
perceived as window of hope for the students. 

Keywords: Happiness, Hope, Student, University, Occupational Therapy, Qualitative Content Analysis 
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The Effect of Two Educational Methods on the Level of Knowledge and Adherence To 
Treatment in Hemodialysis Patients : A Clinical Trial Study 
Parvan K1. MSc, Hasankhani H1. PhD, Seyyed Rasooly A1. MSc, Ghorbani M1. MSc 

1. Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 

Background and Objective: Patients with chronic renal failure are facing the challenges that related to the 
hemodialysis in their lifetime. Patient education improves treatment outcomes. Because of importance of 
preventing complications during hemodialysis and its association with lack of knowledge and lack of proper 
reporting on appropriate manner about education of patients, This study aimed to compare the influence of 
two methods of face to face training and educational pamphlet on knowledge and adherence in hemodialysis 
patients was conducted. 

Materials and Methods: This study is a clinical trial on 58 hemodialysis patients were admitted toYazd 

hospital shahid Rahnemoun in 1391, the conditions for entry into the study were carried out. Collect data, a 

questionnaire was included demographic characteristics, CHeKS questionnaire to assess the knowledge and 
MOS questionnaire was used to measure adherence in hemodialysis patients. After collecting data in order to 
analyze data from SPSS 16 software and descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) 

Inferential statistics (Chi-square, paired t-test, ANOVA and ANCOVA) were used. 

Findings: Mean knowledge score and adherence to treatment in both groups Face to Face and educational 
pamphlet increased significantly after the intervention and post-intervention average increase knowledge 
score the face to face group 2.95 ± 10.25, in educational pamphelet group 2.65 ± 6.47 and in control group was 

0.99 ± 0.89 (P <0.001). Average increase in adherence score after intervention the face to face group 2.56 ± 

4.20, in educational pamphelet group 2.22 ± 2.15 and in control group was 1.19 ± 0.11 (P <0.001). 

Conclusion: The results showed that the majority of hemodialysis patients participating in the study have 
low awareness and poor adherence to treatment, in this study face to face training was more effective 
educational pamphlets, Seems to face to face training in awareness and adherence to treatment more 
effective, Therefore, the education of patients, face to face training method should be considered that could 
play a major role in improving the quality of life and increase life expectancy. 

Keywords: Education, Knowledge, Adherence to treatment, Hemodialysis 

IRCT201207246918N12 

http://www.irct.ir/searchresult.php?id=6918&number=12�
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 1392 سال هاي شهر نيشابور در بررسي تنيدگي اخالقي و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان
 4، مليحه عامري3، عليرضا قدسي1، صدف احمدپور2، سيده معصومه سعادتي1امين اصغري

 كارشناس پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -1
 كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -2

 دكتراي آمار، عضو هيئت علمي دانشگاه حكيم سبزواري، سبزوار، ايران -3

 كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران -4

 تنيدگي اخالقي نيز يكي از اين مسائل  در محيط كاري خود با مسائل اخالقي زيادي رو به رو مي شوند. پرستارانسابقه و هدف:
 اين مطالعه با هدف عمده اخالقي است كه هويت و يكپارچگي پرستار به عنوان موجود متعهد به اخالق  تحت تاثير قرار ميدهد.

 در نيشابورشهر  آموزشي و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي بيمارستانهايبررسي ميزان تنيدگي 
  .ه استشد.نجاماا1392سال

 كه داراي شرايط ورود به مطالعه بودند انجام , پرستاران شاغل در بخش ها نفر از162  بر روي - تحليلي,اين مطالعه توصيفيمواد و روشها:

بازنگري تنيدگي اخالقي كورلي پرسشنامه اطالعات جمعيت شناسي، مقياس . .  حجم نمونه الزم بر اساس جدول مورگان تعيين گرديدپذيرفت
مورد استفاده قرار گرفت.   جهت گردآوري داده هارسشنامه بررسي عوامل مرتبط با تنيدگي اخالقي از ديدگاه پرستارانپ شده توسط هامريك و

از اس پي به منظور تجزيه و تحليل داده ها  سنجيده شد. 0.8روايي ابزار با روش شاخص اعتبار محتوا و پايايي آن با روش همساني دروني باالي 
  استفاده شد.18اس اس نسخه 

 بين شدت تنيدگي اخالقي و دفعات موقعيتهاي باليني منجر به تجربهي تنيدگي اخالقي پرستاران بيمارستان هاي داده ها نشان داد كه يافته ها:

 بهمن بيشتر از بيمارستان 22 ). و ميزان شدت تنيدگي در بيمارستان r=0.795 ، P<0.01شهر نيشابور ارتباط  معني دار و مثبتي وجود دارد(
حكيم بود. بين شدت تنيدگي با اطالعات دموگرافيك(جنس, وضعيت استخدامي, سن و تاهل) از لحاظ آماري تفاوت معناداري بدست 

 ). آزمون ناپارامتري كروسكال-واليس نشان داد كه بين شدت تنيدگي اخالقي پرستاران در بخش هاي مختلف از لحاظ آماري p>o.o5نيامد(
 ). به طوري كه اين ميزان در بخش زنان-زايمان از ساير بخش ها كمتر و در بخش داخلي از ساير بخش ها p<o.o5تفاوت معني دار وجود دارد(

 با اندازه گيري هاي مكرر نشان مي دهد كه به نظر پرستاران ويژگي هاي سازماني و اداري حاكم ANOVAبيشتر بود(جدول شماره يك). آزمون 
بر بيمارستان بيشتر از ويژگي هاي شخصي پرستاران و ويژگي هاي فردي بيماران بر ايجاد تنيدگي اخالقي موثر مي باشند. در كل ميزان شدت 

  ).2تنيدگي در هر دو بيمارستان متوسط گزارش شد (ميانگين كمتر از 

از آن جايي كه تنيدگي مي تواند بر پرستار و كيفيت مراقبت هاي پرستاري تاثير بگذارد بنابراين ضروري است كه پرستاران در نتيجه گيري:

برخورد با تعارض هاي اخالقي در پاسخدهي به نياز هاي بيماران و مراقبت از آنان به ويژگي هاي فردي و شغلي خود, ويژگي هاي فردي بيماران و 
ويژگي هاي همكاران , قوانين و مقررات موجود, منابع انساني و مادي توجه كنند تا بتوانند با توجه به اين عوامل, تصميمي بدور از استرس و تنش 

 اخالقي بگيرند.

: تنيدگي اخالقي، پرستاران، نيشابور واژگان كليدي
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 بيمارستان دكتر شيخدر كودكان بستري  آپانديسيت درقبل از عمل جراحي  بر اضطراببازي تاثير بررسي

 مشهد
 5، سيدمحسن اصغري نكاح4، حميدرضا بهنام وشاني3، رضا شجاعيان2زهرا دهقان، 1طيبه ريحاني

  و مامايي، دانشگاه علوم پژشكي مشهد، مشهد، ايرانمربي گروه پرستاري كودكان، ، دانشكده پرستاري  .1

 و مامايي، دانشگاه علوم پژشكي مشهد، مشهد، ايراندانشجوي ارشد پرستاري كودكان، دانشكده پرستاري  .2

 دانشگاه علوم پژشكي مشهد، مشهد، ايرانفلوشيپ گروه اطفال، دانشكده پزشكي،  .3

  و مامايي، دانشگاه علوم پژشكي مشهد، مشهد، ايرانمربي گروه پرستاري كودكان، ، دانشكده پرستاري  .4

 استاديار، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران .5

 nurse.z1985@yahoo.com پست الكترونيك:

 شايعترين مشكالت قبل از عمل جراحي اضطراب است؛ ورود كودك به محيط ناآشناي اتاق عمل موجب اضطراب و بيقراري شديد سابقه و هدف:

او مي شود كه سبب تحريك پاسخ سمپايتك شده و از اين طريق باعث تاكيكاردي، افزايش فشارخون، و در نتيجه خونريزي و عوارض بعد از عمل 
جراحي مي گردد، از اين رو استفاده از روشهاي غير دارويي كاهش اضطراب، به ويژه براي كودكان مهم وضروري به نظر مي رسد. لذا اين مطالعه با 

 هدف بررسي اثر بازي بر اضطراب قبل از عمل جراحي در كودكان انجام شد.

 سال 12 تا 6 كودك با سن 50 در بيمارستان دكتر شيخ مشهد، irct 2013122015875n1: در يك مطالعه نيمه تجربي با كد مواد و روش ها

 انتخاب و در دو گروه قرعه كشي ساده كه براي عمل آپانديسيت آماده مي شدند، به صورت 3/9±951/ پسر با متوسط سني 30 دختر و 20شامل 
يكساعت قبل از عمل در اتاق بازي با مداخله و كنترل قرار گرفتند. تست اضطراب قبل از مداخله در دو گروه سنجيده شد. در گروه آزمون كودكان 

حضور پژوهشگر مشغول بازي اي بنابر عالقه شان مي شدند. بازي ها شامل: توپ و سبد، حباب سازي، نقاشي بر روي بوم با انگشت و ماشين بازي. 
سپس با پژوهشگر به اتاق انتظار رفتند و تست اضطراب سنجيده شد و در اختيار متخصص بيهوشي قرار گرفتند. كودكان گروه روتين بدون هيچ 

 نسخه spss. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار مداخله اي در كنار سايرين كودكان به اتاق انتظار رفتند و تست اضطراب سنجيده شد
  توسط آزمون تي مستقل و تي زوجي انجام شد.16

  به5/45±3/17 بعد از مداخله و در گروه كنترل از 9/33±0/22 به5/44±4/20 ميانگين ميزان اضطراب قبل از مداخله در گروه بازي ازيافته ها:

بعد از مداخله رسيده است. آزمون تي زوجي اختالف آماري معني داري را بين اضطراب قبل و بعد از مداخله در هر گروه نشان  6/19±1/59
 ).p<0/0001)، و مقايسه دو گروه با آزمون آماري تي مستقل از لحاظ آماري معني دار بود(p<0/001داد(

  براساس نتايج اين پژوهش بازي را مي توان به عنوان راهكاري موثر جهت كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي كودكان توصيه كرد. نتيجه گيري:

  سال12-6 بازي، اضطراب جراحي، كودكان واژه هاي كليدي:

mailto:nurse.z1985@yahoo.com�
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  معادله سلطه گري و سلطه پذيري در پرستاران
 3زهره پارسا يكتا، 2عليرضا نيكبخت نصرآبادي، 1 زهرا روددهقان

 : دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي 1
 : دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي2
 : دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي3

، از  از اهداف واضح و كليدي سيستم هاي سالمت در همه جاي دنياست. افراد تيم سالمت و از جمله پرستارانعدالت در سالمتسابقه و هدف:

چه چيزي موجب مي شود تا مراقبت هايشان عادالنه شود و الزامات يك مراقبت عادالنه چيست؟ هدف از انجام اين مطالعه خودشان مي پرسند 
 تبيين ديدگاه هاي پرستاران پيرامون مراقبت عادالنه است.

  است كهانفراديي مصاحبه شانزده  از طريق ي جمع آوري شده داده هابر روي به روش كيفي و از نوع تحليل محتوا مطالعهموادوروش ها:

 دقيقه بود و در 45با نه پرستار بالين، سه سوپروايزر، يك سرپرستار، يك مترون و دو نفر در نظام پرستاري انجام گرفت. متوسط زمان مصاحبه ها 
مصاحبه ها بصورت ديجيتالي ضبط، سپس كلمه به كلمه تايپ، مرور، كدگذاري و بالفاصله مورد تجزيه و محل كار مشاركت كنندگان انجام شد. 

مقايسه  تجزيه و تحليل داده ها، همزمان و بطور . و تا رسيدن به اشباع داده ها ادامه داشت آغاز به روش هدفمندزينيتحليل قرار گرفتند. نمونه گ
واحدهاي معني از . بنابراين،  استفاده شداستقراييروش تحليل محتواي  تجزيه و تحليل داده ها ازبراي  با جمع آوري اطالعات انجام گرفت. اي

گفته هاي مشاركت كنندگان در قالب كدهاي اوليه از مصاحبه ها استخراج شدند. كدها چندين بار باز خواني شدند، كدهايي كه بر اساس تشابه و 
 در مرحله بعد طبقات نيز با يكديگر مقايسه شدند و طبقاتي كه از نظر ،طبقه قرار گرفتند تناسب بيان كننده موضوع واحدي بودند، در يك

خصوصيات مشابه بودند در يكديگر تلفيق و طبقه وسيع تري را تشكيل دادند و درون مايه ها نمايان گرديد. 

تحليل محتواي حاصل از مصاحبه با پرستاران در رابطه با مراقبت عادالنه يك طبقه اصلي با عنوان سلطه گري و سلطه پذيري در  در يافته ها:

در رابطه با طبقه اول احساس ) سلطه گري پرستاران مي باشد. 2) سلطه پذيري پرستاران و 1پرستاران پديدار شد كه خود داراي دو زير طبقه 
تبعيض شغلي با ساير مشاغل، ديده نشدن پرستار در نظام سالمت، احساس تبعيض بين نيروهاي پرستاري و عدم قدرت مديران پرستاري براي حل 

مشكالت پرستاران منجر به احساس تحت سلطه و استثمار بودن در پرستاران مي گردد. در رابطه با طبقه دوم جيره بندي مراقبت، ناتواني پرستار 
در ارائه مراقبت عادالنه، اجبار پرستار به انتخاب و روتين گرايي به دنبال كمبود نيرو منجر به احساس سلطه گري در پرستاران در ارائه مراقبت مي 

 گردد.

برقراري عدالت در نظام مراقبتي است، در واقع شرايط سلطه  شرايط ناعادالنه پرستاران در نظام سالمت يكي از موانع جدي براي نتيجه گيري:

گرايانه عليه پرستاران در نظام مراقبتي جاري شده و مراقبت عادالنه را تحت تاثير قرار مي دهد و معادله سلطه پذيري و سلطه گري را براي 
 پرستاران به وجود مي آورد.

  عدالت، مراقبت، سلطه گري، سلطه پذيري، تحقيق كيفي.واژه هاي كليدي:
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 تجربه زنده پرستاران از شفقت در مراقبت هاي باليني در بيماران بخش مراقبت هاي ويژه
  ، سميرا سعيدي ، دكتر اكرم ثناگو ، دكتر ليال جويباريعصمت سعيدي

 آدرس : كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 . "گردد كه نسبت به او شفقت و دلسوزي بيشتري دارد مستحب است كسي عهده دار امور بيمار " : در دستورات ديني آمده است سابقه و هدف

 نه "شفقت بر مبتني مراقبت" يا "شفقت" مفهوم معني هذا مع. باشد مي حرفه اساس كه شود مي ادعا و است پرستاري براي "ِويژگي" يك شفقت
 ارزش كم حالت بهترين در خود اخالقي بعد در اصطالح اين. نيست روشن كامال نيز باليني هاي محيط در بلكه پرستاري آكادميك متون در تنها

 هدف از اين مطالعه تبيين تجربه زنده پرستاران از شفقت در .است شده گرفته نظر در پرستاري مراقبت در اختياري رفتار يك عنوان به و تلقي
 مراقبت هاي باليني در بيماران بخش مراقبت هاي ويژه مي باشد . 

ين پژوهش به روش كيفي با رويكرد پديدار شناسي انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف  اموادوروش ها:

 1393ي مراقبت ويژه مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال شاغل در بخش ها پرستا ران  نفر از 20انتخاب گرديدند. در اين مطالعه
تجزيه و  .عميق با شركت كنندگان بود كه هر مصاحبه بر روي نوار ضبط گرديد نيمه ساختار شركت نمودند. ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه هاي

 . مرحله اي كاليزي انجام گرفت7تحليل اطالعات از طريق روش

 استخراج شد . پرستاران زماني كه مراقبت توام با شفقت را براي بيمار خود انجام  مي دادند . "پرستار بودن " : مضمون اصلي اين مطالعه  يافته ها

احساس پرستار بودن را داشتند . شفقت و مهرباني را مترادف پرستاربودن ذكر كردند. مضامين فرعي اين مطالعه ، مراقبت همراه با مهرباني ، 
دلسوزي و همدردي بود . پرستاران  در مواجهه با بيما ران با شرايط خاصي مراقبت توام با شفقت را انجام مي دادند ، بيماري شديد، العالج بودن ، 
سن بيمار ، داشتن شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي بود . آنهادر مواجهه با اين بيماران  مراقبت توام با ماليمت و مهرباني ، دادن غذا ، 

شستن صورت بيمار با اب ، فراهم كردن مالقات براي همراهان ،به ارامش رساندن بيمار و همراهان ، تخفيف هزينه ها ي بيمار ، به نحواحسن در 
 بهبودي بيمار تالش كردن بو د

 : نتايج اين مطالعه نشان داد كه پرستاران در مراقبت توام با شفقت است كه احساس واقعي پرستار بودن را تجربه نموده بودند نتيجه گيري

.همدردي و دلسوزي از مضاميني بود كه از تجربيات آنها بدست امد. آنها بر اساس شرايط خاص بيماران حس  مراقبت توام با شفت در آنها بوجود 
 مي امد و از اينكه اين تجربه مراقبت را داشتند احساس رضايتمندي از شغل را داشتند .

  : شفقت ، بيمار ، پرستار، مراقبت ويژه ، پديدار شناسي كلمات كليدي
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 خانواده اعضاي رضايتمندي ميزان بر معمول  هاي مراقبت و تسكيني هاي مراقبت تاثير مقايسه و بررسي

 1392 درسال تهران شهر تجريش شهداي و فيروزگر هاي بيمارستان در درمان غيرقابل سرطاني بيماران
  ، دكتر اذن اله آذرگشبدكتر عبدالرحيم حزيني ، دكتر اكرم ثناگو،  عليرضا عزيزي مقدم

  مركز  تحقيقات پرستاري  دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 در بين اعضاي خانواده بيماران سرطاني غير مراقبت هانارضايتي از  .مي گردد محسوب دنيا در مرگ علل مهمترين از يكي سرطان  و هدف:سابقه

 به مبتال . بيماران مي باشدموثرمراقبت از بيمار تأثير بگذارد بلكه بر روي سالمت روان مراقبين هم كيفيت  نه تنها ممكن است بر ،قابل درمان

  منظوربا توجه به ماهيت نوين مبحث مراقبت تسكيني در جامعه، اين مطالعه به .دارند تسكيني نياز مراقبت به دردهايشان كاهش براي سرطان
بر ميزان رضايتمندي اعضاي خانواده بيماران سرطاني غيرقابل درمان در معمول بررسي و مقايسه تاثير مراقبت هاي تسكيني و مراقبت هاي 

ده است.  انجام ش1392  تهران در سالشهرهاي فيروزگر و شهداي تجريش  بيمارستان

 بر روي به روش نمونه گيري آسان 1392 دو مركز آموزشي درماني شهر تهران در سال اي از نوع نيمه تجربي در اين مطالعه مداخلهموادروش ها:

 مداخله(دريافت گروه ود هر .دند تقسيم شكنترلخانواده بيماران غير قابل درمان مبتال به سرطان صورت گرفت. بيماران به دو گروه مداخله و  80
 ماه مورد مطالعه قرار گرفتند و در پايان ميزان 3 استاندارد شده)به مدت معمولمراقبت هاي دريافت كننده ( كنترلو كننده مراقبت تسكيني)

 كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  وآماري تي تست فامكير و آناليز داده ها با آزمونهاي  با استفاده از پرسشنامه هاخانواده اعضاي رضايت 

 دامنه ي تغييرات با 8/82±8/7، در گروه مداخله ان بيماراعضاي خانواده مراقبت كننده از  از مراقبت، در بينميانگين امتياز رضايت يافته ها:

-89دامنه تغييرات با  8/65± 07/9، در گروه كنترل انبيماراعضاي خانواده مراقبت كننده از   از مراقبت، در بينرضايت ميانگين امتياز و 100-67
 در گروه مداخله و كنترل با آزمون تي ،ان بيماراعضاي خانواده مراقبت كننده از اختالف ميانگين امتياز رضايت از مراقبت ، در بين بوده است. 50

، داراي رضايت كامل   درصد از اعضاي خانواده مراقبت كننده از بيماران5/62). در گروه مداخله، p=0.001مستقل از نظر آماري معنا دار بوده است(
 درصد از آنان رضايت نسبي داشتند و هيچ يك نارضايتي نسبي و كامل  از مراقبت ها نداشتند. از طرفي در گروه كنترل، 5/37از مراقبت ها و 

 درصد داراي 20 درصد داراي رضايت نسبي و 5/67 درصد از اعضاي خانواده مراقبت كننده از بيماران، داراي رضايت كامل از مراقبت ها، 5/12
 نارضايتي نسبي بودند و هيچ يك نارضايتي كامل از مراقبت ها نداشتند.

 يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه ميزان رضايتمندي اعضاي خانواده بيماران سرطاني غيرقابل درمان، در گروه مداخله كه عالوه بر نتيجه گيري:

مراقبت هاي معمول، مراقبت هاي تسكيني را هم دريافت مي كردند در مقايسه با گروه كنترل كه فقط مراقبت هاي معمول را دريافت مي كردند از 
نظر آماري اختالف معناداري دارد. به عبارت ديگر ميزان رضايت اعضاي خانواده بيماران سرطاني غيرقابل درمان، از مراقبت هاي تسكيني بيشتر از 

 مراقبت هاي معمول  بوده است. 

ر  بيمامراقب  مراقبت تسكيني، بيمار سرطاني غير قابل درمان، رضايتمندي، واژه هاي كليدي:
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Efficacy of topical application of human breast milk on atopic eczema healing among infants: 
a randomized clinical trial 
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Background and objective: Infant atopic eczema is an inflammatory lesion usually involving the epidermis 
of the skin.  Around 50% of infants are affected by this lesion in the first years of their lives. Studies show 

human breast milk (HBM) as a preventive measure and effective treatment of some sores and infections. 
Evaluation of the short term efficacy of HBM versus hydrocortisone1% ointment in infants with mild to 

moderate AD. 

Materials and Methods: We conducted a randomized clinical trial among infants with diagnosed AD within 
a paediatrics unit. 

Findings: The majority of the AD cases in both groups were considered moderate severity. There were no 
significant differences between these two groups at days 0, 7, 14 and 21, as well as the interventions of both 

groups were found to have the same effects.  

Conclusion: Due to HBM and the 1% Hydrocortisone ointment providing the same results in the healing of 

AD, HBM was used because of low cost and accessibility. 

Keywords: Infant atopic dermatitis, human breast milk, RCT, hydrocortisone 1%; SCORAD, PO-SCORAD. 

This research was supported by the research grant No.637 from Arak University of medical sciences and 

registered to IRCT201208313869N5 in Iran Randomized Clinical Trial (IRCT) centre. 
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 در بخش مراقبت ويژه وزن گيري نوزادبر  شواهد بر مبتني پرستاري هاي دستورالعمل اجراي تأثيرآموزش و

 نوزادان
 4، عباس عبادي3، سيد محمد خادم الحسيني2 مختاري نوريهجميل، 1زهراصالحي

      دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا (عج)، تهران، ايران.1

 ) دانشگاه علوم پزشكي بقيه (عجدانشكده پرستاري،  استاديار، –دكتري پرستاري .2

  )دانشگاه علوم پزشكي بقيه (عجدانشكده پرستاري،  استاديار، –دكتري پرستاري .3

  )دانشگاه علوم پزشكي بقيه (عجدانشكده پرستاري،  استاديار، –دكتري پرستاري .4

 نوزاد يكي از مهمترين وزن گيرينقش موثري در افزايش كيفيت كار باليني پرستاري دارند.  دستورالعملهاي مبتني برشواهد سابقه وهدف:

شاخصهاي سنجش كيفيت مراقبت ارائه شده در بخش مراقبت ويژه نوزادان است. عدم وزن گيري مناسب يكي از داليل طوالني شدن زمان بستري 
وزن گيري بر  شواهد بر مبتني پرستاري هاي دستورالعمل تأثير اجراينوزاد و افزايش هزينه هاي اقتصادي است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي 

 در بخش مراقبت ويژه نوزادان انجام شد. نوزادان بستري 

نفر از نوزادان بستري در  صدان، روي تهر) شهر عج (بقيه اهللا، در بيمارستان  قبل و بعد اين مطالعه كارآزمايي باليني دو گروهيموادوروش ها:

بقيه اهللا  پزشكي علوم تحقيقات دانشگاه كميته از پژوهش انجام مجوز مطالعه، شروع از قبل انجام شد. 1392، در سال بخش مراقبت ويژه نوزادان
 37 نوزادان كمتر از روش نمونه گيري در مورد نوزادان به روش غير احتمالي و هدفمند بود، و نوزاداني كه معيارهاي ورود از جمله،شد.  اخذ (عج)
 گرم،  را داشتند 2500 بارداري بدون  درگيري با عوارض درازمدت بيماري هاي همراه، نوزادان بدون سندرم يا آنومالي  و وزن كمتر از  هفته

 شامل دادهها،ابزار گرد آوري انتخاب شدند و نوزاداني كه در طي روند درمان دچار حالت بحران مثل اعالم كد شدند از مطالعه خارج گرديدند. 
 محقق ساخته براي ثبت وزن نوزادان به كمك ترازوي چك ليستپرسشنامه جمعيت شناختي نوزادان نظير سن، جنس، مدت بستري، و ... و 

 قبل و بعد از مداخله از نظر سه متغير سن، جنس و سابقه بستري انجام نوزادانهمسان سازي گروهي بين  موجود در بخش بود. ديجيتال

از طريق ترازوي ديجيتال در چك ليست محقق  وزن نوزاد،  به پرستاران بعد از اجراي برنامه آموزش دستورالعملها دو ماه و از مداخله قبل.شد
 و آمار استنباطي )ميانگين و انحراف معيار(توصيفي  و استفاده از آمار SPSS 19 دادهها توسط نرمافزار آماريسپس  و .  شدساخته ثبت

   و كد كميته اخالقN138904124299IRCT 1 شماره ثبت كارآزمايي باليني . مورد بررسي قرار گرفت)آزمونهاي تي مستقل و كاي اسكوئر(

  است./س6434/3/340

نتايج مطالعه نشان بود. 04/18 ) 490/4(سني نوزادان بعد از مداخله  ميانگين،58/17) 695/4(سني نوزادان قبل از مداخله  ميانگين  يافته ها:

 .(p>0.05)عليرغم افزايش وزن، از نظر آماري معني دار نبود  نوزادانوزن گيريداد، اجراي دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد بر 

 با وجود اهميت دستورالعمل هاي مبتني برشواهد به عنوان استانداردهاي ارزشمند در ارائه خدمات باكيفيت پرستاري، اما نتايج نتيجه گيري:

 مطالعه ما نشان داد، اجراي دستورالعمل هاي مبتني برشواهد بر وزن گيري  نوزادان اثرگذار نيست.

 دستور العملهاي مبتني برشواهد، وزن گيري ، بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان: واژگان كليدي
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Anthropometric indices in relation to risk of asthenozoospermia in Iran 
Ghazaleh Eslamian1, Naser Amirjannati2, Bahram Rashidkhani3, Mohammad-Reza Sadeghi2, Azita Hekmatdoost 4 

1Students’ Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, E-mail: gh_eslamian@yahoo.com 

2Department of Andrology and Embryology, Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute, ACECR, 

Tehran Iran 

3Department of Community Nutrition, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food 

Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
4Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food 

Technology, Research Institute Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Abstract 

Background and Objective: Throughout past decades, there has been much discussion about the changes in semen 
quality. The etiology of diminished sperm motility generally remains unexplained, although anthropometric 
characteristics and nutritional status are known to be crucial determinants of normal reproductive function. We 
examined the association between anthropometric indices and asthenozoospermia risk. 

Materials and Methods: In total, 107 men with incident asthenozoospermia and 235 age-matched controls were 

interviewed through the infertility clinics from January 2011 to November 2012, in Iran. Two semen samples with an 

average one month interval were analyzed according to the fifth edition of WHO guideline. Patients with a history of 
varicocele, cryptorchidism or endocrine hypogonadism, karyotype anomalies and a history of radiation and/or 
chemotherapy were not enrolled. None of the participants suffered from any nutrition-related conditions. Weight was 
measured to the nearest 0.5 kg using digital scales with participants minimally clothed and barefoot. Height, waist and 

hip measurements were recorded to the nearest 0.5 cm using a fixed, non-stretch tape meter with participants barefoot in 

a standing position. Body mass index (BMI) was then calculated in kilograms per meter square. A validated 168-item 

semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ) was used for dietary assessment. Unconditional logistic 
regression was used to estimate odds ratio (OR) with 95% confidence interval (CI) to assess the association between the 

anthropometric indices and asthenozoospermia risk. The minimal adjusted model included age (4-year categories) and 

the full adjusted model included, total energy intake (MJ/d), smoking status (never/former/current) and heavy traffic 
near home (yes, no). 

Findings: By design, cases and controls had the same age distribution. Mean age of the total cases and controls were 
32.8�3.6 and 33.4�3.5 years respectively. Compared with control participants, the percentage of smokers and residents in 

high-traffic areas were significantly more among cases (P=0.004). Following adjustment for age, energy intake, smoking 

and living in high-traffic areas, we found little evidence that BMI was associated with asthenozoospermia (odds ratio 
(OR): 2.83, 95% confidence interval (CI): 1.67-3.17; highest vs. lowest tertile; P-trend 0.03). We found no association of 

either waist circumference (OR: 1.24, 95% CI: 0.80-1.97; highest vs. lowest tertile) or waist-to-hip ratio (WHR; OR: 1.93, 

95% CI: 0.77-2.23; highest vs. lowest tertile) with asthenozoospermia. 

Conclusion: General adiposity, as measured by BMI, was associated with a decreased risk of asthenozoospermia. The 
current study particularly indicates that improvement of body weight may be related to the normal sperm motility. 

Key words: Body mass index, Anthropometric indices, Overweight, Obesity, Asthenozoospermia, Sperm motility, 
Male infertility 
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 بررسي تاثير آموزش تن آرامي بر كيفيت خواب مادران داراي نوزاد نارس

7Fسيده مريم حسيني

8F،سهيال كربندي�

9F، رضا مسعودي�

10F، غالمعلي معموري��

�� 

Hoseinig901@mums.ac.ir ، 

 قرار تأثير تحت  راخانواده كل ساختار بلكه مادران، ذهني و جسمي سالمت تنها نه كه است بحراني مرحله يك زايمان از پس دوره سابقه و هدف:

 در واقع يكي از متغيرهاي .گيرندمي  قرار خواب الگوي تغييرات جمله از ناخوشايندي تجربيات معرض دردر دوره پس از زايمان  زنان اغلب. ددهمي

 تاثيرگذار در مادران با نوزاد نارس، اختالالت خواب و در راس آن بي خوابي است.

 مادر داراي نوزاد نارس بستري به صورت تصادفي طي دو بلوكه 60بود. تعداد كنترل گروه با ينيبال ييكارآزما كي مطالعه نيا مواد و روش ها:

بندي دو ماهه در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شاخص كيفيت خواب پيتسبورگ بود كه در ابتدا، انتهاي چهار هفته اول و 
 يا منطقه تهيكم(مجوز و920827 كد با مصوب يقاتيتحق طرح از برگرفته مقاله نياآناليز شد.  Spss دوم تكميل گرديد. داده ها توسط نرافزار

 رانيا ينيبال يها ييكارآزما مركز در IRCT2013082914516N1 شماره با و است مشهد يپزشك علوم دانشگاه ) 1392/07/27  مورخ اخالق
 .است شده ثبت

 نشان كه شد دهيسنج مستقل يت آزمون توسط وكنترل آزمون هاي گروه در خواب تيفيك نمره ميانگين مقايسه هفته پيگيري 8طي  يافته ها:

 مداخله از پس ماه 1 ،اما)=43/0P (نداشت داري يمعن تفاوت هم با گروه دو در مادران خواب تيفيك نمره نيانگيمداخله،م از قبل: داد
)024/0P= (مداخله از بعد ماه2و)001/0<P(، ني همچن.بود شاهد گروه از كمتر داري يمعن طور به مداخله گروه در خواب تيفيك نمره نيانگيم 

داري  يمعن اختالف يدارا مختلف هاي زمان در مداخله گروه در خواب تيفيك نمره نيانگيم داد نشان مشاهدات تكرار با انسيوار زيآنال آزمون
). P>001/0(است

با توجه به تاثير آموزش تن آرامي بر كيفيت خواب مادران داراي نوزاد نارس در دوره ي پس از زايمان، انجام اين تمرينات به عنوان نتيجه گيري: 

 يك روش غيردارويي موثر در جهت ارتقاي سالمت مادران پيشنهاد مي شود.

 : كيفيت خواب، تن آرامي، دوره ي پس از زيمانكلمات كليدي

                                                            
نويسنده مسئول،كارشناس ارشد پرستاري مراقبت ويژه نوزادان، مشهد چهار راه دكتري دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،  ́

hoseinig901@mums.ac.ir،09134800560 
 رانيا مشهد، مشهد، يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده نوزاد، و كودك پرستاري آموزش گروه يمرب �

 رانيا شهركرد، شهركرد، يپزشك علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشكده ،يجراح و يداخل پرستاري آموزش ارگروهياستاد ��
 رانيمشهد،ا مشهد، يپزشك علوم ،دانشگاهيپزشك دانشكده نوزادان، فوق تخصص استاد��

mailto:Hoseinig901@mums.ac.ir�


 

83 
 

 سخنراني

 يقاعدگ دوران يزيخونر بر دياس كيمفنام كپسول و بابونه كپسول اثر سهيمقا
 2-  ژيال گنجي، نيلوفر ربيعي1زهرا كريميان

 : دانشجوي دكتراي بهداشت باروري ، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2، 1

 با توجه به شيوع باالي اختالالت قاعدگي و عوارض كمتر داروهاي گياهي نسبت به داروهاي شيميايي، بر آن شديم تا مطالعه اي با هدف: و سابقه

 راانجام دهيم.  خونريزي قاعدگيميزان بر بابونه وكپسول اسيد كپسول مفناميك تاثير هدف مقايسه

دانشگاه علوم  هايخوابگاه در ساكن دانشجويان از نفر 90روي سوكور بود بر سه تصادفي باليني كارآزمايي مطالعه كه يك اينروشها:  و مواد

 45 ساعت و 8 ميلي گرم هر 250 نفر بابونه 45گرفتند. قرار بابونه و اسيد مفناميك گروه در دو تصادفي به صورت شد.افراد پزشكي كاشان انجام
 1 پرسشنامه بود كه پرسشنامه شماره3 ساعت دريافت كردند.ابزار گرداوري داده ها در اين مطالعه شامل 8 ميلي گرم هر 250نفر مفناميك اسيد 

 هم به 3 و 2شامل اطالعات دموگرافيك ،وضعيت سيكل هاي قاعدگي و بررسي ميزان خونريزي قاعدگي قبل از درمان بود. پرسشنامه شماره 
الزم به ذكر است كه اعتبار و پايايي پرسشنامه فوق الذكر توسط اعتبار  ترتيب بررسي سيكل قاعدگي و ميزان خونريزي در سيكل دوم و سوم بود.

 سيكل دارو را دريافت كردند و جهت تعيين خونريزي از آزمون استاندارد 2 افراد در طي محتوي و پايايي آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. 
 در نهايت تجزيه و تحليل داده ها  سي سي به عنوان منوراژي در نظر گرفته مي شد.80كه بر اساس آن ميزان خونريزي بيش از هيگام استفاده شد 

  انجام گرفت.16 نسخه  SPSSبا كمك نرم افزار

) و در P< 0/05داد كه ميزان خونريزي در دو گروه درماني نسبت به قبل از درمان كاهش معني دار آماري را نشان مي دهد( نتايج نشان :يافته ها

 ). P> 0/05مقايسه بين دو دارو ميزان تفاوت از لحاظ آماري معني دار نمي باشد(

 زنان مشكل درمان اين در را آن از استفاده توان مي لذا دهد، كاهش را ميزان خونريزي قاعدگي تواند مي بابونه كپسول مصرف گيري: نتيجه

 .نمود توصيه

 خونريزي قاعدگي اسيد، مفناميك بابونه، :كليدي هاي واژه

Registration ID in IRCT : IRCT2012070410160N2 
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عوامل مرتبط با پره اكالمپسي و اكالمپسي و پيامد هاي آن در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي بررسي 

 1393درماني سانترال شهيد صياد شيرازي استان گلستان در سال 

 5، دكتر ليال جويباري4، دكتر اكرم ثناگو3، دكتر الهام مبشري2، پرستو قاسم زاده پيرسرا *1مونا رضا پور اصفهاني

  mona.resff@hotmail.com، ايران، گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي پزشكي.1
 ايران، گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، كميته تحقيقات دانشجويي،  دانشجوي پزشكي.2
ايران ، گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشكده پزشكي، گروه زنان زايمان. دانشيار 3
ايران ، گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، ستاري، مركز تحقيقات پر پرستاري دانشيار گروه4-5

چكيده 

شيوع اين اختالل و عوامل خطر آن در شناسايي .  استرغم تحقيقات فراوان، اتيولوژي پره اكالمپسي ناشناخته باقي مانده  علي و هدف:سابقه

مناطق مختلف مي تواند در تشخيص به موقع، درمان مناسب و پيشگيري از عوارض آن مفيد باشد. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط با پره 
 بوده است.  در بخش هاي زنان و زايمانبسترين اكالمپسي و اكالمپسي و پيامد هاي آن در زنا

زنان مراجعه كننده به بخش زنان و زايمان به علت حاملگي پرخطر  پرونده 572، سرشماري بر اساس مقطعي اين مطالعه توصيفيدر موادوروشها:

سن، محل سكونت، قوميت، رابطه " با استفاده از چك ليست از نظر متغيرهاي 1392 در سال  صياد شيرازي گرگانبه مركز آموزشي درماني شهيد
 سن حاملگي در زمان ،تعداد حاملگي، سن حاملگي در زمان تشخيص پره اكالمپسي و اكالمپسي فاميلي با همسر، بيماري هاي زمينه اي همراه،

.  توصيف شدصدك و درصد آماره هاي داده ها با استفاده از  شد. بررسي "ختم حاملگي، نحوه زايمان، عاليم و عوارض مادري و جنيني

%) و اكالمپسي 51/7 پرونده) موارد به دليل پره اكالمپسي(60% (48/10علت حاملگي پرخطر؛   مورد بستري مادران به572 از بين :يافته ها

 و 20(زير  در محدوده سني خطردرصد مادران 9/55 سال بود. 11/29ي مادران بستري به دليل پره اكالمپسي ميانگين سن%) بوده است. 97/2(
زايمان حاصل % 11/65 ختم شد كه از اين تعداد زايمان سزارين موارد به %83اول بود.  % مادران 83/48 نوبت بارداري . قرار داشتند سال)30باالي 

. % نوزادان بستري شدند79موارد همراه با پره آكالمپسي بيماري هاي ديگر نيز يافت شد.  %93/20 %موارد سابقه فشارخون و8/41 زودرس بود. در
% موارد 65 % اولين بارداري را تجربه كردند.53 سال بود. 24 در گروه اكالمپسي مورد) نيز فوت شدند. ميانگين سني مادران5( % از نوزادان41/10

 3% (64/17 %  نوزادان بستري و1/41 ختم شد. % زايمان زودرس47 و سزارينبه زايمان موارد % 77مادران سابقه تشنج را در گذشته ذكر كردند. 
نوزاد گزارش شد. نيز  فوت مورد) 

علت پره اكالمپسي در بين ساير مشكالت جدي بارداري از صد بااليي ه اين مطالعه نشان داد كه شيوع بستري شدن مادران ب :نتيجه گيري

 است. ختم بارداري با سزارين و زايمان زودرس، درصد باال بستري شدن نوزادان و مرگ انها، نشان دهنده عوارض اين بيماري مي  بوده برخوردار
با توجه به اينكه  د.در مادران اكالمپسي اين بيماري باعث افزايش ميزان سزارين و زايمان زودرس شد و در مواردي منجر به فوت نوزاد گردي. باشد

 .نياز استتر مورد  با سابقه تشنج مراقبت و پيگيري جدي  مادرانبراي اند، در اكثر موارد مادر قبال سابقه تشنج داشته

 اپيدميولوژي، حاملگي پرخطر، اكالمپسي، : پره اكالمپسيكلمات كليدي
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 تاثير اجراي برنامه ورزشي دوي نرم بر آمادگي جسماني ماماها: كارآزمايي باليني
 4، سيد رضا مظلوم 3 ، سيد رضا عطارزاده حسيني2، زهرا عابديان1مينو صفايي

                   safaeim901@mums.ac.ir -  دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.1

 -مربي گروه آموزشي مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.2

 - دانشيار گروه فيزيولوژي ورزش، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد ايران3

 - مربي گروه آموزشي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.4

شاخص آمادگي جسماني، ميزان حداكثر اكسيژن مصرفي انسان براي حفظ تندرستي خود نيازمند كسب آمادگي جسماني است. . سابقه و هدف:

. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير اجراي برنامه ورزشي  كسب و ارتقاي آمادگي جسماني با اجراي فعاليت هاي بدني امكان پذير مي باشداست.
  .دوي نرم بر آمادگي جسماني ماماها مي باشد.

 انتخاب و هر مركز به روش تصادفي 3 و1 در اين كارآزمايي باليني، ابتدا به روش تخصيص تصادفي مراكز بهداشتي درماني شماره موادوروش ها:

 ماماي شاغل در مراكز بهداشتي درماني منتخب به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. 60به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم، سپس 
 جلسه انجام دادند. در ابتدا و انتهاي مطالعه از آزمودني 24 درصد حداكثر اكسيژن مصرفي را طي 60 تا 30گروه مداخله، تمرينات هوازي با شدت 

11Fها آزمون بروس

 و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، من ويتني، ويلكاكسيون و كاي اسكوئر انجام SPSS  19 گرفته شد. تجزيه تحليل داده ها با��
 شد

). ميانگين اوج اكسيژن p<05/0 دو گروه از نظر سن، وضعيت تاهل، تحصيالت، وضعيت اقتصادي و شاخص توده بدني همگن بودند(يافته ها:

 درصد 30 ). برنامه ورزشي دوي نرم p=023/0) است(3/24±3/7) به طور معني داري بيشتراز گروه كنترل (6/30±1/9مصرفي گروه مداخله (
 حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودني ها در گروه مداخله را افزايش داد.

 انجام برنامه ورزشي دوي نرم، آمادگي جسماني ماماها را افزايش داد. امروزه مديران و برنامه ريزان جامعه نگر بايد توجه بيشتري به نتيجه گيري:

 آمادگي جسماني افراد در محيط كاري داشته باشند.

  اكسيژن مصرفي، برنامه ورزشي،  ماماهاواژه هاي كليدي:

 IRCT2014040914910N5كد ثبت كارآزمايي باليني: 

                                                            
˺˻ Bruce Test 
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Correlation between hypovitaminous D and complication of hypertension in postmenopausal 
women 

Nouri Majelan N1 Omid Aminirad2-Sarasadat Moghadasimousavi3- Ghane Ezabadi M4 

1-MD, specialist in nephrology, associate professor, department of nephrology, school of medicine, Shahid Sadoughi University of 

medical sciences, Yazd, Iran 

2- Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran 

3- Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran 

4-Medical student in Shahid Sadoughi University of medical sciences, Yazd, Iran  

Bnackground: 

Vitamin d deficiency is common in elderly women. There is a negative correlation between vitamin D and 
blood pressure. However, there is few data regarding vitamin D deficiency and complication of hypertension. 
The study was aimed to evaluate vitamin D status and complication of hypertension in postmenopausal 
women with primary hypertension. 

Material and methods: 

A cross sectional study was performed on 168 postmenopausal women with primary hypertension. Patients 

were divided in two groups: hypovitaminous D (vitamin D <20 ng/dL) and normovitaminous D (vitamin D 

>20 ng/dL). Complications of hypertension such as left ventricular hypertrophy (LVH), renal failure, 

microalbuminuria were compered between two groups. 

Result: 

80 (47%) patients had hypovitaminous D. There were no differences regarding age, BMI, duration of 

menopause, duration of hypertension and prevalence of diabetes between two groups. The prevalence of 
microlbminuria was 21% in hypovitaminous D compared with 8% in normovitaminous D group (OR: 4.1, CI: 

2.8-4.9, P<0.01). The frequency of LVH was 60% in hypovitaminous D compared with 40% in 

normovitaminous D group (OR:1.8, CI: 0.95-3.5, P=0.06). The mean of serum creatinine was not significant 

different in two groups  p>0.05)  

Conclusions: 

 Hypovitaminous D is more common in hypertensive postmenopausal women. Hypovitaminous D is 
associated with more complication of hypertension such as microalbuminura and LVH in hypertensive 
postmenopausal women. Further studies are needed to confirm this correlation 

Keywords: 

hypovitaminous D, hypertension, postmenopause 
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بر اساس   بر شدت درد ناحيه تحتاني كمر پس از زايمانBL 23بررسي تأثير بادكش درماني خشك در نقطه 

پرسشنامه كوتاه شده درد مك گيل  مقياس سنجش ديداري و
 *مهرنوش قائم مقامي

 M.REGIA1368@YAHOO.COM ، ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران*نويسنده مسئول: كارشناسي ارشد مامايي

 

 6 ظرف كمر درد خود به خود بهبود رغم  علي.است بارداري دوران عالئم با مرتبط آشكاري طور كمر، به تحتاني ناحيه مداوم درد  :سابقه و هدف

، 23BLهدف اين مطالعه، بررسي تأثير به كارگيري بادكش خشك در نقطه  لذا .گردند مي مبتال مزمن مشكالت زنان به از زايمان، برخي از بعد ماه
گيل در زنان نخست زاي مراجعه كننده به مركز  مك درد شده كوتاه پرسشنامه و ديداري سنجش مقياس بر شدت درد ناحيه تحتاني كمر، براساس

 منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز (حافظ) بود.

 درماني  بادكش.گرفتند قرار كنترل و درماني بادكش گروه 2 تصادفي، در طور به نفر 100 نمونه  : در اين كارآزمايي باليني، حجممواد و روش ها

 مك درد شده كوتاه گروه، مقياس سنجش ديداري و پرسشنامه دو  در.شد متوالي اعمال بار 4 به صورت يك روز در ميان تا دقيقه 15-20 مدت به
 آزمون و 16SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده شد و تكميل دهي گزارش-خود صورت به مداخله از بعد هفته 2 و ساعت 24قبل، بالفاصله، گيل

 )IRCT2013072611944N3كد ثبت:  (.گرفت قرار تحليل مكرر، مورد گيري اندازه با واريانس آناليز و اسكوئر كاي آماري

 بالفاصله 3/7  1/8 ± در قبل از مداخله، به 7/8 ± 2/7 اختالف ميانگين شدت درد ناحيه تحتاني كمر در گروه بادكش درماني، از مقدار  :يافته ها

 در مقياس سنجش ديداري رسيد و همين طور در 1/4  1/4 ± هفته پس از مداخله به 2 و در 2/5 ±   1/7 ساعت بعد به 24پس از مداخله، در 
؛ كه با استفاده از آزمون آناليز 3/6  4/1 ± و7/5 ±  6/6، 9/0 ±  6/7، 31/8 ±  10/8پرسشنامه كوتاه شده درد مك گيل به ترتيب مقادير ذيل بود: 

 ).P=0/01واريانس با اندازه گيري هاي مكرر به طور معناداري در مراحل متوالي پيگيري، متفاوت هستند(

بنابراين مي تواند به عنوان درمان موثري در  موجب تسكين درد شده است؛ نتايج دو مقياس اندازه گيري نشان داد كه اين روش، : نتيجه گيري

 كاهش درد ناحيه تحتاني كمر به كار رود.

 ، درد ناحيه تحتاني كمر، پس از زايمانBL 23: بادكش درماني خشك، نقطه  كليدي واژه هاي
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) بر كانال هاي وابسته به ولتاژ و Kelussiaodoratissima الكلي برگ كرفس كوهي(يبررسي اثر عصاره

گيرندهاي بتا آدرنرژيك ايلئوم موشهاي صحرايي تعيين مكانيسم آن 
 2، مهرنوش صديقي1اميد مهره، 1مصيب نوري احمدآبادي

 مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركردكميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي پزشكي، 

 - دانشجوي دكتري فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي خرم آباد2

 گياه كرفس كوهي از گياهان پركاربرد در طب سنتي است و براي آن خواص متعددي ذكر شده است در برخي از كتب طب سنتي به مقدمه:

خاصيت ضد اسپاسم كرفس كوهي اشاره شده، و در حال حاضر در بين مردم براي درمان ناراحتي هاي گوارشي استفاده مي شود ولي در هيچ 
مطالعه علمي معتبري اين خاصيت كرفس را بررسي نشده است اين مطالعه جهت تعيين اثر عصاره الكلي برگ اين گياه بر انقباضات ايلئوم موشهاي 

صحرايي تعيين مكانيسم آن انجام گرديد. 

 گرم) به شرح ذيل به شش گروه هشت تايي 200-150 سر موش صحرايي، از نژادويستار (48در اين تحقيق مداخله اي تعداد  مواد و روش ها:

بصورت تصادفي تقسيم شدند. گروه كنترل، گروه دريافت كننده غلظتهاي تجمعي عصاره كرفس كوهي، گروه دريافت كننده پروپرانولول، گروه 
 ) و گروه دريافت كننده كلرور كلسيم. به منظور بررسي اثر  مكانيسم مربوطه، L-NAMEدريافت كننده نالوكسان، گروه دريافت كننده ال-نيم (

 () و مهار كننده سنتز نيتريك اكسايدMμ1 )، اوپيوئيدي (نالوكسانMμ1ايلئوم را با داروهاي آنتاگونيست رسپتورهاي بتا آدرنژيك (پروپرانولول 

 اينكوبه كرده و همچنين تحت تاثير دوزهاي متفاوت كلرور كلسيم قرار گرفتانقباضاتآنتحتيكگرمكشش، )μM 100ال-نيم
به روشايزوتونيكثبتشد.و درصد تغييرات محاسبه ) 60 (mM)، با اضافه كردن كلرور پتاسيم4/7PH وºc 37درحمامبافتحاويمحلولتايرود با دماي (

 بعنوان تفاوت P<0.05 و تي تست انجام گرفت و مقدار ANOVAگرديد. آناليز آماري با استفاده از آزمون هاي پارامتري طرح اندازه گيري مكرر، 
معني دار در نظر گرفته شد. 

). دخالت P>001/0% از عصاره هيدروالكلي كرفس كوهي انقباضات ناشي از كلرورپتاسيم را كاهش داد)20% و10 غلظت هاي تجمعي يافته ها:

 -L) و مهار كننده سنتز نيتريك اكسايد Mμ1)، رسپتورهاي اوپيوئيدي (نالوكسانMμ1آنتاگونيست رسپتورهاي بتا آدرنرژيك (پروپرانولول 

NAME 100 μM))بر ايلئوم نشان داد كه پروپرانولول اثر مهاري عصاره بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم را كاهش مي دهند (P<0/05 ولي .(
L-NAME و نالوكسان سبب كاهش اثر مهاري عصاره بر ايلئوم نشدند. كلسيم نيز سبب انقباض بافت دپوالريزه شده توسط كلرورپتاسيم شد و 

). P>001/0اين اثر انقباضي توسط غلظتهاي تجمعي عصاره كاهش يافت ( 

 نتايج نشان داد عصاره ي هيدروالكلي برگ كرفس كوهي انقباضات ايلئوم موش صحرايي را با اثر بر گيرنده هاي وابسته به ولتاژ و نتيجه گيري:

گيرنده هاي بتا آدرنرژيك مهار مي نمايد و مي توان از آن براي رفع اسپاسم هاي روده اي و درمان اسهال استفاده كرد. 

 كرفس كوهي، انقباضات ايلئوم، اسهال،موش صحرايي كليد واژه ها:
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 ارتباط دور گردن با نمايه توده بدن و سندرم متابوليك در بيماران مبتال به ديابت در بابل
 2، فاطمه عرب2، حميد مهدي زادهMD(1زليخا معززي (

 : گروه بيماري هاي داخلي، مركز آموزشي درماني آيت اهللا روحاني، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل1

 : كميته تحقيقات دانشجويي،  دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل2

 سندرم متابوليك يك اختالل در ذخيره و استفاده از انرژي است كه با خطر ابتال به بيماري هاي قلبي-عروقي ارتباط قوي داشته و در بين مقدمه:

 باال، فشار خون FBSبيماران مبتال به ديابت از شيوع بااليي برخوردار است. اين اختالل در صورت داشتن سه عامل از شش عامل: دور كمر باال، 
 پايين تشخيص داده مي شود. از آنجا كه ارزيابي همه عوامل خطر فوق در همه بيماران امكان پذير HDL باال، و TGسيستولي يا دياستولي باال، 

نيست، مانند باردار بودن بيمار براي اندازه گيري دور كمر يا فشار خون و قند ناشتا، معرفي و شناسايي شاخص هاي جديد براي تشخيص اين 
بيماري ضرورت دارد. مطالعات اخير حاكي از وجود ارتباط بين دور گردن با نمايه توده بدن و دور كمرمي باشد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط دور 

 گردن با نمايه توده بدن و سندرم متابوليك در بيماران مبتال به ديابت مي باشد.

 به يكي از 91 تا 88 نفر از بيماران مبتال به ديابت به روش سرشماري كه از سال 3018 اين مطالعه مقطعي تحليلي بروي مواد و روش ها:

كلينيك هاي خصوصي شهر بابل مراجعه كرده بودند انجام گرفت. بيماران داراي ندولتيروئيدي و گواتر از مطالعه خارج شدند. اطالعات مربوط به 
 بيماران HDL، و FBS ،TGسن، جنس، وزن، قد، نمايه توده بدن، دور كمر، فشار خون سيستولي و دياستولي بيماران در مراجعات به كلينيك و 

از برگه هاي آزمايشگاهي كه خود بيماران به دستور پزشك اندوكرينولوژيست انجام داده بودند ثبت شد. تشخيص سندرم متابوليك بر اساس 
 و 135، فشار خون سيستولي باالي 150 باالي TG، 110 باالي FBS در هر دو جنس، 95معيار هاي انجمن چاقي ايران (دور كمر باالي 

 و SPSS v.18 در زنان) انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار 50 در مردان و زير 40 زير HDL، و 90دياستولي باالي 
 جهت تعيين ارزش تشخيصي دور ROC، و ترسيم نمودار Mann-whitney ،Chi square ،Spearman correlationآزمون هاي آماري 

 گردن در سندرم متابوليك و بهترين نقطه برش استفاده شد.

 %) از بيماران 4/26 نفر (796 %) از بيماران مرد بودند. ابتال به سندرم متابوليك در 5/28 نفر (861 و 5/48±4/15: ميانگين سني بيماران يافته ها

 و r=0.569تشخيص داده شد. اندازه دور گردن بيماران با اندازه دور كمر و با نمايه توده بدن همبستگي مثبت معني داري داشت ( به ترتيب 
r=0.454 بود (3/35±9/2 و در افراد غير مبتال 37±5/2). ميانگين دور گردن در افراد مبتال به سندرم متابوليك P-value<0.001 در بررسي .(

 تا 618/0% برابر با 95 با فاصله اطمينان 641/0 مساحت زير نمودار ROCارزش تشخيصي دور گردن براي سندرم متابوليك با استفاده از نمودار 
 % نيز بدست آمد.55% و ويژگي 68 با حساسيت 75/36 محاسبه شد. بهترين نقطه برش 695/0

 نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه دور گردن بيماران مبتال به سندرم متابوليك به طور معني داري بيشتر از بيماران غير مبتال نتيجه گيري:

 و فاصله اطمينان ROCاست. همچنين دور گردن با نمايه توده بدن همبستگي متوسط و با دور كمر همبستگي خوبي داشت. سطح زير نمودار 
% آن حاكي از آن است كه دور گردن مي تواند به عنوان يك معيار قابل اعتماد براي تشخيص سندرم متابوليك مورد استفاده قرار گيرد. اين 95

 مطالعه به دليل حجم نمونه بااليي كه دارد برآورد خوبي از جامعه دارد هر چند كه انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد.

  ديابت، سندرم متابوليك، نمايه توده بدن، دور گردن، دور كمرواژگان كليدي:
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 سخنراني

: كارآزمايي 2بررسي اثر پودر جوانه بروكلي در درمان عفونت هليكوباكتر پيلوري در مبتاليان به ديابت نوع 

 باليني تصادفيشده
 زهرا بهادران، دكتر پروين ميرميران، مريم ظريفيگانه، مهديه گل زرند، دكتر فريدون عزيزي

 پژوهشكده علوم غدد درونريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 از جمله افراد آسيبپذير و نيز مقاوم به درمانهاي رايج عفونت هليكوباكتر پيلوري هستند. مطالعات نشان دادهاند 2 مبتاليان به ديابت نوع مقدمه:

استفاده از درمانهاي تكميلي نظير مكملهاي غذايي ضمن كاهش احتمال بازگشت عفونت و عوارض درمانهاي آنتيبيوتيكي به ارتقا سالمت فرد 
كمك ميكنند. تحقيقات اخير بر خواص آنتيباكتريال، آنتياكسيدان و ضد التهابي جوانه بروكلي غني از سولفورفان تاكيد دارند. در مطالعه حاضر 

 در مبتاليان به ديابت با تست مثبت (standard triple therapy)تاثير پودر جوانه بروكلي بهعنوان درمان جايگزين و تكميلي درمان استاندارد 
هليكوباكتر ارزيابي گرديد.  

 مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران، از نظر ابتال به عفونت هليكوباكترپيلوري با استفاده از تست 2 بيمار مبتال به ديابت نوع 191تعداد : روش ها

) درمان استاندارد 1آنتيژن مدفوعي ارزيابي شدند. هشتاد و شش بيمار با تست مثبت و فاقد عالئم گوارشي بصورت تصادفي به يكي از سه گروه 
) درمان استاندارد+پودر جوانه بروكلي 2 روز)، 14ميليگرم آموكسيسيلين بهمدت 1000 ميليگرم كالريترومايسين+500 ميليگرم امپرازول+20(
) درمان استاندارد+جوانه بروكلي تقسيم شدند. يك ماه پس از پايان درمان، درصد ريشهكني عفونت با استفاده تست 3 هفته) و 4گرم/روز بهمدت 6(

تنفسي اوره و تست آنتيژن مدفوعي ارزيابي گرديد. پروتكل مطالعه در كميته اخالق پژوهشكده غدد درونريز بهتصويب رسيد و با كد 
IRCT201111081640N6 در پايگاه ثبت كارآزمايي باليني ثبت شد. غلظت آنتيژن مدفوعي قبل و بعد از مطالعه در هر گروه با آزمون تي-

جفتي، و پس از مداخله بين سه گروه با آناليز كوواريانس با تعديل اثر مقادير پايه مقايسه شد.  

 درصد افراد زن بودند. براساس 48 سال بود و 51±13 هفتاد و هفت نفر مطالعه را كامل كردند. ميانگين سن شركت كنندگان در مطالعه يافتهها:

 درصد بود. بر 36 و 3/83، 3/85نتايج تست تنفسي اوره، درصد ريشهكني هليكوباكتر پيلوري در گروه درمان، درمان+بروكلي و بروكلي بهترتيب 
 درصد 7/91، و 56، 3/89اساس نتايج تست آنتيژن مدفوعي درصد ريشهكني هليكوباكترپيلوري در گروه درمان، درمان+بروكلي و بروكلي بهترتيب 

- درصد كاهش يافت (كاهش معني93 و 42، 91بود. غلظت آنتيژن مدفوعي هليكوباكترپيلوري در گروه درمان، درمان+بروكلي و بروكلي بهترتيب 

 در پايان مطالعه غلظت آنتيژن مدفوعي در گروه درمان استاندارد و استاندارد+بروكلي پايينتر از گروه بروكلي بود ).P<0.05دار در هر سه گروه، 

(P<0.001) .:عليرغم تاثير قابل مالحضه مكملياري با پودر جوانه بروكلي در كاهش درصد عفونت هليكوباكتر پيلوري، اين مكمل نتيجهگيري 

 قدرت رقابت با درمان استاندارد را نداشت و نيز موجب افزايش قدرت درمان استاندارد در ريشهكن كردن عفونت نيز نگرديد.

 ، درمان استاندارد، پودر جوانه بروكلي         2 عفونت هليكوباكترپيلوري، ديابت نوع واژگان كليدي:
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 طراحي و ساخت دستگاه تشخيص بيهوشي در حمام: تشخيص به موقع بيهوشي در حمام

 *1،4، بنيامين علي محمدي3، الهام باقري كمررودي2، فاطمه محمدي1يونس عظيمي

 -  مركز رشد فناوري زيست پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين1
 - دكتري سالمند شناسي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين2
 - كارشناس الكترونيك، دانشكده برق، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قزوين3
 - كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين4

  مركز رشد فناوري زيست پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين*نويسنده مسئول:
E-mail: Benjamin.a90@gmail.com 

 

چكيده 

 غش كردن در حمام به داليل مختلفي بروز مي كند، مرگ و مير ناشي از غش كردن افراد مختلف به خصوص بيماران در حين سابقه و مقدمه:

حمام كردن به دليل عدم تشخيص به موقع غش در حمام توسط افراد بيرون از حمام مي باشد، از اين رو تشخيص سريع غش در حمام راهي 
طاليي براي احياء كردن افراد مي باشد. هدف از مطالعه حاضر طراحي دستگاه الكترونيكي تشخيص بيهوشي در حمام براي آگاه شدن به موقع از 
غش كردن افراد در حمام مي باشد. از جمله خصوصيات دستگاه طراحي شده در اين مطالعه تشخيص سريع ، ارزان بودن، سادگي در استفاده و 

 نبود آثار زيان بار مي باشد. 

 اين دستگاه با توجه به كارايي آن در خانه ها يا بيمارستان ها از چند سيستم متفاوت تشكيل شده كه در تعامل با يكديگر ويژگي مواد و روش ها:

  اشاره كرد.Automated Call و خروجي Nurse Callهاي متفاوت دستگاه را نشان مي دهند كه از جمله آنان مي توان به خروجي 

 دستگاه طراحي شده پس از بيهوش شدن فرد در حمام به دو صورت هشدار مي دهد، ابتدا به خود فرد و سپس در صورت عدم دريافت يافته ها:

 به خروجي مورد نظر Nurse Callپاسخ از فرد داخل حمام به افراد بيرون از حمام هشدار مي دهد. در صورت استفاده از دستگاه در بيمارستان ها، 
در دستگاه متصل شده و هشدار در ايستگاه پرستاري قابل شنود است اما در صورت استفاده از دستگاه در خانه ها، در صورت نبودن فردي در خانه، 

 قابليت برقراري تماس با افراد نزديك و يا اورژانس براي دستگاه در نظر گرفته شده است.

 دستگاه تشخيص بيهوشي در حمام هيچ گونه نمونه خارجي ندارد و كارايي بسيار بااليي در تشخيص و گزارش زود هنگام بيهوشي در نتيجه گيري:

 حمام داشته تا احياء فرد سريعتر انجام گردد و مي تواند دستگاه كارآمدي براي نصب در حمام هاي بيماران در بيمارستان ها و يا در خانه ها باشد. 

  دستگاه تشخيص بيهوشي در حمام، بيهوشي، هشدار، احياء واژه هاي كليدي:
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Microbiological Study of Indoor Air of ICUs and Operation Rooms in Educational Hospitals 
in Sari, Iran in 2014 

Shayan Alikhani1, Mohammad Vahedi2, Mohammad Kazemi3, Ali Ramezanzade3, Fatemeh Zahra Mohammadnejad4, Parvaneh Rahbari4, 
Monira Ahangar3, Fereshteh Gorjipour3, Negin Jafari3 Arezoo Khodayian5 

1. Student Of Clinical Laboratory Sciences, Student Research Committee Of Mazandaran University Of Medical Sciences 
2. MSc. Microbiology, Department of microbiology, Mazandaran University Of Medical Sciences 
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4. Paramedical Faculty Mazandaran University Of Medical Sciences 
5. Student Research Committee Of Mazandaran University Of Medical Sciences 

 

Abstract 

Background and Objective: One of the important problems that most hospitals face is increase of 
nosocomial infection which could be caused by air contamination of different wards and poor surveillance. 
These days because of high rate of immunedeficiency, use of immunosuppressive drugs and extended-
spectrum antibiotics increase the risk of nosocomial infection that could lead to death. Organisms that are 
associated with nosocomial infection is Staphylococcus aureus, Micrococcus sp, Pseudomonas sp, Proteus 
sp, Escherichia coli, Enterobacter, Bacillus cereus, Aspergillus sp, etc. The aim of this study is to identify 
organisms of indoor air of Educational Hospital ICUs and Operation Rooms (OR) to help infection control 
unit to control of airborne infections.   

Materials and Methods:The microbial quality of air of ICUs and ORs of Imam Khomeini and Booali Sina 
Educational hospital of the Mazandaran University of medical sciences was conducted. Sedimentation 
technique using open Petri-dishes containing blood-agar and EMB medium was employed and sampling 
were done twice daily, one in the morning (6:00 to 7:00 a.m.), the other at afternoon (12:30 to 1:30 p.m.). 
Three plates of each medium were distributed at different parts of ICUs and ORs. The Plates containing the 
culture media were exposed and allowed to stay for 15 minutes, after that plates were covered and 
transferred to laboratory  Medium culture plates were incubated at 37º C for 48 hours. The identification of 
the isolates was done according to standard procedures. More than 5 colony counts considered as 
contamination. SPSS (version 19) software and Chi-square test used for data analysis. 

Findings: In this study, the bacteria isolates were Staphylococcus aureus, coagulase negative Staphylococci, 
Actinomyces, Pseudomonas aeruginosa and gram negative-oxidase negative bacteria. The colony counts of 
the different sampling time of ICUs and ORs of Imam Khomeini hospital were greater than ICUs and ORs of 
Booali Sina hospital. In the ICU of Imam Khomeini hospital, the colony counts of morning sampling were 
much more than afternoon sampling but it was reversed in the Booali Sina hospital. Urology and female 
surgical general ORs recorded the highest bacteria. There wasn’t a statistically significant difference in the 
bacteria of the different sampling time of ORs (P= 0.544).  

Conclusion: According to the data, the indoor air of Imam Khomeini hospital was contaminated so 
continuous study of microbial surveillance, microbial infection and regular cleaning is suggested to reduce or 
eliminate the microbial load of indoor air of ICU of this hospital. 

Key words: Sedimentation technique, ICU, Operation Room 
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1- Student's Research Committee, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

2- Student's Research Committee, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3- Professor of Department of Microbiology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

 
Abstract 

Background: Pseudomonas aeruginosa is the gram-negative pathogens opportunism that biology is strength 
in all areas and is cause of severe infections in humans for example endocarditis, meningitis, septicemia and 
chronic lung infections in cystic fibrosis patients. This bacterium has many pathogenic factors including; 
exotoxin A, lipopolysacharide, phospholipase C, pili, elastase and alkaline protease. The purpose of this 
study was to evaluate the frequency of exotoxin A gene (ETA) as a strong virulence factor and sensitivity 
determination of polymerase chain reaction in pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients (level 2 
and 3). 

Methods: In this study that be done in Hamadan University of Medical Sciences was used 170 isolated 
samples. This samples were isolated from skin and blood biopsy of burn patients (level 2 and 3) 
Hospitalization in Besat Hospital that 79 strains showed positive culture of pseudomonas aeruginosa. 
Forward and reverse primers used for PCR were designed by DNASIS and Oligo software. Then genomic of 
known strains were extracted by DNA purification kit and indentified by PCR. The quality and quantity of 
the extracted DNA was determined using spectrophotometry. For determination of PCR sensitivity was used 
culture test as gold standard. DNA of pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) was used as a positive 
control. Finally data was analyzed using SPSS software. 

Results: Out of 170 isolated samples, 79 strains of pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients had 
positive culture. PCR of isolated positive culture demonstrated that 5 strains (6.33%) were with out this 
virulence factor and 74 strains (93.67%) had ETA gene. So the sensitivity of test based on sensitivity 
formula was 94.04%. 

Conclusion: Our results showed that sensitivity of PCR mediated ETA gene in detection of pseudomonas 
aeruginosa strains is considerable and this factor can be used as a good factor identifying of pseudomonas 
aeruginosa. Although more studies in this area recommend with larger sample sizes. 

Keywords: burns, exotoxin A, polymerase chain reaction, pseudomonas aeruginosa 
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Abstract 

Background: Although the global incidence of gastric cancer has been decreased dramatically in recent 
decades, it is the most common cancer in north and northeast of Iran. In this study we present some 
epidemiological and characteristics of patients with gastric carcinoma in Mashhad.  

Methods: 923 cases of gastric patients registered in Ghaem Hospital in Mashhad from March 2005 to 
February 2012 were enrolled in this study. Location of lesion and demographic characteristics include age 
and genders were considered. 

Results: Participants were 668 men (72.4%) and 255 women (27.6%) with a mean age of 64.05±12.95  and 
61.37±14.99  years, respectively. Location of lesion in 145 (107 male and 38 female) (15.7%) of patients 
was in cardia part of stomach, the most prevalent part. 5 patients (3 male and 2 female) (0.5 %) of them were 
suffered from lesions in fundus of stomach. Body of stomach in 9 (1%) of cases (7 male and 2 female), 
pyloric antrum in 36 (24 male and 12 female) (3.9%) of cases, pylorus in 7 (6 male and 1 female) (0.8%) of 
cases, an unspecified part of lesser curvature of stomach in 1(0.1%) patient and also an unspecified part of 
greater curvature of stomach in 1 patient were involved.  

Conclusions: cardia gastric Cancer is now the most common type of stomach cancer and the incidence of it 
have risen in Mashhad during these years.Although there is no significant statistical difference between men 
and women, it seems Men in their 60s are the main victims of gastric cancer. 

Key words: Anatomical distribution; Gastric cardia cancer; Non-cardia gastric cancer 
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 اندازه گيري دوز جذبي تيروئيد در تعدادي از راديوگرافي هاي مرسوم با استفاده از فانتوم راندو
 1، فاطمه دوست محمدي2، لطف علي مهدي پور1عاليه ابراهيمي

 دانشجوي كارشناسي راديولوژي، گروه راديولوژي، دانشكده يراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان ايران -1

 دكتراي تخصصي فيزيك تشعشع، مدرس گروه راديولوژي دانشكده ي پيراپزشكي رفسنجان -2

 چكيده

 بيماري ناشي ازكه حساسيت پرتوي زيادي دارد و مهم ترين  است  بدن انسانارگان هاي مهم و بحرانيتيروئيد يكي از : سابقه و هدف

برخورد پرتو با اين عضو، ايجاد بدخيمي مي باشد. به همين دليل در بحث حفاظت پرتوي، به عنوان يك عضو بحراني شناخته مي شود. 
 دوز جذبي تيروئيد در تعدادي از راديوگرافي هاي رايج بوده است.ميزان هدف از انجام اين مطالعه، اندازه گيري 

اين پژوهش، يك مطالعه تجربي آزمايشگاهي بوده كه با تكرارهاي فراوان بر روي فانتوم راندو با استفاده از دستگاه  مواد و روش ها:

، صفحات تشديدكننده سريع و با استفاده از دوزيمترهاي ترمولومينسانس 400راديولوژي تشخيصي سه فاز فركانس باال، فيلم با سرعت 
 )TLD 100  انجام شد. در اين روش، دوزيمترهاي ترمولومينسانس كه در داخل كيسه هاي راديولوسنت كوچك قرار داشت روي (

سطح قدامي تيروئيد چسبانده شد و براي هر نوع راديوگرافي، از دوزيمترهاي جداگانه اي استفاده گرديد و دوزيمترها با استفاده از 
  راديوگرافي مختلف محاسبه گرديد.12 خوانده شدند و در نهايت دوز جذبي تيروئيد در 3500 خوان هارشو مدل TLDدستگاه 

بر اساس نتايج اين پژوهش، دوز جذبي تيروئيد، در هيچ كدام از راديوگرافي هاي قفسه سينه، جمجمه، فقرات گردني، فقرات  يافته ها:

 68/0 ± 03/0سينه اي، فقرات كمري، شكم و لگن، صفر نبود. حداكثر دوز جذبي تيروئيد به ترتيب در راديوگرافي هاي فقرات پشتي (
 12/0 ± 03/0 ميلي گري) و كمترين مقدار آن در راديوگرافي قفسه سينه به ميزان67/0 ± 04/0ميلي گري) و فقرات گردني(

 ميلي گري گزارش گرديد.

حتي در و در اين پژوهش، مشخص شد كه پرتوگيري غده تيروئيد در راديوگرافي هاي مورد بررسي، هرگز صفر نبوده  نتيجه گيري:

مواردي كه تيروئيد از ميدان تابش بسيار دور است نيز پرتوهاي پراكنده با تيروئيد برخورد خواهند داشت و براي جلوگيري از عوارض 
 .احتمالي و ديررس پرتو، حفاظت پرتوي از غده تيروئيد در تمام راديوگرافي ها الزم و ضروري مي باشد

دوزيمتر ترمولومينسانس، تيروئيد، دوز جذبي، فانتوم راندو. : واژه هاي كليدي
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 آرتريت روماتيسميبررسي ميزان فعاليت آنزيم رودوناز لكوسيت هاي خون محيطي در بيماران مبتال به 
 1 حميد اسالم پور بيدگاني

 - كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران1

 چكيده

) يك بيماري التهابي است كه به طور عمده مفاصل كوچك انتهايي بدن به ويژه arthritis rheumatoidآرتريت روماتيسمي (سابقه و هدف: 

نيز در آرتريت روماتيسمي  نقش استرس اكسيداتيو در بيماري انگشتان همچنين مفاصل بزرگتر شامل شانه، آرنج، زانو و مچ را گرفتار مي نمايد.
) در ميتوكندري وجود دارد و مسئول انتقال گروه هاي سولفان EC.2.8.1.1 آنزيم رودوناز (تيوسولفات سولفور ترانسفرازنظر گرفته شده است.

) نقش دارد. عالوه بر اين رودوناز به عنوان يك Fe-Sسولفور به تركيبات پذيرنده خود مي باشد، لذا از اين طريق در تشكيل مراكز آهن-سولفور (
آنزيم تيوردوكسين اكسيداز عمل مي نمايد كه در سميت زدايي گونه هاي فعال اكسيژن داخل ميتوكندري شركت مي جويد. لذا كاهش فعاليت 

 آنزيم رودوناز مي تواند در ايجاد استرس اكسيداتيو در بيماران مبتال به آرتريت روماتيسمي موثر باشد. 

 در بيمارستان دكتر گنجويان دزفول انجام گرفت. افراد گروه مورد 1391: اين بررسي از نوع مطالعه مورد-شاهدي بود كه در سال مواد و روش ها

 زن و 28 فرد سالم بدون هيچ گونه بيماري زمينه اي (40مرد) و در گروه مورد شامل  8  زن و24 بيمار مبتال به آرتريت روماتيسمي (32شامل 

 مرد) بود. از تمامي افراد مورد و شاهد رضايت آگاهانه گرفته شد. معيار ورود نمونه ها در گروه مورد، شامل مثبت بودن تست هاي آزمايشگاهي 12
و معيار خروج آن ها، عدم وجود بيماري زمينه اي (مانند سرطان، ديابت و ...)  Anti-CCP  و تستRFتشخيص روماتيسم مفصلي يعني تست 

بود. متغيرهاي اين مطالعه شامل فعاليت آنزيم رودوناز در دو گروه مورد و شاهد بود. جهت آزمايش هاي كينتيك آنزيم رودوناز از ليزيت سلولي 
 در اين روش آنزيم رودوناز سوبستراي تيوسولفات را به تيوسيانات رنگي تبديل مي . استفاده شدSorboبا استفاده از روش لكوسيت هاي خون 

 نانومتر به روش فتومتري مي توان فعاليت آنزيم رودوناز را اندازه گيري كرد. 480كند؛ از طريق سنجش افزايش جذب نوري در طول موج حداكثر
  و آزمون ناپارامتري من-ويتني استفاده شد. SPSS13به جهت آناليز آماري داده ها از نرم افزار 

 بود. بر اساس يافته هاي اين مطالعه، ميانگين سطح فعاليت آنزيم 1.9+35.7 و 2.4+37.3 ميانگين سني در گروه مورد و شاهد به ترتيب يافته ها:

)، به طوري كه P=0.02رودوناز در لكوسيت هاي بيماران مبتال به روماتيسم مفصلي با ميانگين آن در افراد سالم تفاوت معني دار وجود دارد (
 ميانگين سطح فعاليت آنزيم رودوناز در لكوسيت هاي بيماران مبتال به روماتيسم مفصلي در مقايسه با افراد سالم، در سطح پايين تري وجود داشت.

 بر اساس يافته هاي اين مطالعه، ميانگين سطح فعاليت آنزيم رودوناز در لكوسيت هاي بيماران مبتال به روماتيسم مفصلي پايين تر از نتيجه گيري:

افراد سالم مي باشد. بنابراين مي توان آنزيم رودوناز را كه در كاهش سطح استرس اكسيداتيو نقش دارد، به عنوان هدف داروهاي درماني در اين 
 بيماري قرار داد. انجام مطالعات گسترده در اين زمينه جهت حصول نتايج اطمينان بخش پيشنهاد مي شود. 

 استرس اكسيداتيو، آنزيم رودونازآرتريت روماتيسمي، : واژه هاي كليدي
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2 Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology, Research 
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Abstract 

Background and Objective: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most commonly encountered 
endocrinopathy in women of reproductive age, with metabolic and reproductive consequences. Patients with 
PCOS consume more calories and more fat in their diets and this might have been correlated to their disease. 
Although nutrition has consistently been found to be an important determinant of the PCOS risk, the impact 
of overall nutrient intakes in the etiology of PCOS has not been thoroughly investigated. The aim of this 
study was to examine the relationship between nutrient patterns and PCOS risk 

Materials and Methods: In this case control study, 188 incident PCOS women and 398 age-matched 
controls were interviewed through the endocrine clinics in Tehran, Iran, from February 2012 to November 
2013. The Newly diagnosed PCOS women were diagnosed by ultrasound appearance of polycystic ovaries 
and determination of hormonal parameters based on standard Rotterdam Criteria 2003 . Usual dietary intakes 
were obtained using a validated semi-quantitative food frequency questionnaire with 168  food items. 
Statistical analysis was performed using SPSS. Factor analysis was conducted on the basis of 32  nutrients. 
The first tertile served as the reference category for regression analyses. 

Findings: The mean age of participants was 33.8±4.1  and 34.1±3.8  years in cases and controls, respectively. 
Participation rates were 93% among cases and 94% among controls. Factor-loading matrix for the two 
retained factors was determined. These factors explained 64.3% of the total variance in the original dataset. 
Factor 1 explained 32.7% of the total variance and had high loadings for riboflavin (vitamin B2), niacin 
(Vitamin B3), pyridoxine (vitamin B6), thiamin (vitamin B1), magnesium, pantothenic acid (vitamin B5), 
cobalamin (vitamin B12), vitamin C, folate (vitamin B9), vitamin D, total fiber, selenium, phosphorus, 
vitamin E, manganese, vitamin K, monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and potassium. 
Factor 2 displayed high loadings for sodium, cholesterol, saturated fatty acid, fat, biotin, carbohydrate, iron, 
fluoride, zinc, copper, calcium and protein. After adjustment for potential confounders, participants in the 
highest tertile of the Factor 1, had 55% lower risk of PCOS compared to those in the lowest one (p-trend: 
0.003). Being in the highest tertile of the Factor 2 was positively associated with the PCOS risk (OR: 2.73, 
95% CI: 1.81-2.95 ). 

Conclusions: The results of the present study suggested a possible role for a nutrient pattern including in 
reducing the risk of PCOS. Our preliminary work provides a possible new insight into the interactions 
between nutrient intakes and PCOS. 

Key words: nutrient patterns, factor analysis, polycystic ovary syndrome 
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Abstract 

Back ground: Assistance given during the first few minutes after an accident is of great importance for 
victims.  Bystanders, such as other drivers, could play a key role if they get educated.  

Objective: The aim of present study was to evaluate the usefulness of first aid training courses in a group of 
drives.  

Method: 500 drives were selected randomly from the road transport companies and received training. The 
application of their training was evaluated in 3 and 6 months after the courses by filling a questionnaire 
about the reaction of drivers encountering injured people.    

Results: Both the number of the drives assistance in first aid were enhanced in three and six months after 
training (p<0.05). Also the rate of correct interventions was higher after six months compare with the first 
three months post training (p<0.05). The exception was airway management which was not improved after 
training, significantly.   

Conclusion: It seems that retraining courses of first aid for drives is useful and can helpful for pre hospital 
care system in road traffic accidents.  

Keyword: Drivers, Bystander, Road Traffic Accident, first aid training 
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Abstract 

Background: Hydatid cyst is larval stage of Echinococcus granulosus (E.g) in human and livestock with 
worldwide distribution and medico-economic importance. Iran is an endemic country for this zoonotic 
disease. Our information about livestock infections helps responsible organizations to design more effective 
control programs. In present study we evaluated parasitic burden of (E.g) in slaughtered animals (sheep, 
goat, cattle and camel) in Shiraz abattoir during March 2012 to February 2013. 

Methods: A total of 121100  sheep, 81293  goats, 23515  cattle and 69 camels were evaluated for liver and 
lung infections contains hydatid cyst in this retrospective study. 

Results: A total of 4172(3.45%), 2394(2.94%), 735(3.13%) and 2(2.9%) of livers of slaughtered sheep, 
goats, cattle and camels were infected with the parasite respectively. Also, 5506(4.55%), 3247(3.99%), 
1020(4.34%) and 3(4.35%) of the lungs of mentioned animals had infection with cyst respectively. 

Conclusion: To compare with different reports, it is appeared that infection rate is lower than infection in 
different regions of our country. Furthermore, the infection rate in lungs was higher than livers in all of 
animals. In order to better impact on control programs, more veterinary information and evaluation are 
needed. 

 

Keywords: Hydatid cyst, livestock, abattoir, slaughtered animals, Echinococcus granulosus. 

 

 

 

 



 

101 
 

 پوستر

بررسي مقايسه اي نتايج گفتاري و شنيداري كودكان كاشت حلزون شده در دو گروه با نسبت فاميلي والدين و 

 بدون نسبت فاميلي والدين
1 زواره، محمد سعيد رضايي5، كامبيز عليزاده5، سينا ظهرابي 4 ، سيما نوحي3، محمد اجل لوييان2، ، ژاله يوسفي1سامان اميري امامي  

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، تهران، ايران -1
 استاديارگوش و حلق بيني، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، تهران، ايران  -2
  راني اهللا، تهران، اهي بقي دانشگاه علوم پزشك،ي دانشكده پزشك،يني گروه گوش و حلق و ب،يني و حلق بارگوشياستاد -3
 دانشيار روان پزشكي، گروه روان پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، تهران، ايران  -4
 دانشجوي مهندسي ، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده رياضي، دانشگاه فني مهندسي شهيد رجايي، شهسوار، ايران -5

 چكيده

ناشنوايي يك مشكل بزرگ فردي و اجتماعي محسوب مي شود كه خويشاوندي والدين يكي از عوامل خطر اثبات شده آن مي سابقه و هدف: 

 در CIنتيجه   باشد. كودكان متولد شده از والدين با نسبت فاميلي احتمال بيشتري براي ابتالي به ناشنوايي را دارند.. بر روي فاكتورهايي كه بر
كودكان موثرند ، تحقيق و بررسي زيادي شده است هدف از انجام اين مطالعه مقايسه نتايج گفتاري و شنيداري كودكان كاشت حلزون شده در دو 

 گروه با نسبت فاميلي والدين و بدون نسبت فاميلي والدين مي باشدكه تا كنون مطالعه اي در اين مورد انجام نشده است.

 1390 و1386 پسر)كه در سالهاي100 دختر و 100 كودك ناشنوا (شامل 200 اين مطالعه به صورت كوهورت گذشته نگر بر روي مواد و روش ها:

در مركز كاشت حلزون درمانگاه بقيه ال..  تحت عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفته بودند انجام شد. با مراجعه به پرونده كودكان كاشت حلزون 
 گرديد و مورد تجزيه و تحليل آماري با استفاده از SPSSشده اطالعات الزمه استخراج شده ودر پرسشنامه وارد شد. سپس اطالعات وارد نرم افزار 

  قرار گرفت.Independent samples T-testآزمون 

 %) نفر از كودكان نسبت فاميلي داشتند. ميانگين نمره ي 5/65 (131 ماه بود. پدر و مادرِ 9/30±13  ميانگين سني كودكان برابر با يافته ها:

CAPبود و ميانگين 99/4±4/1 و 58/3±3/1 ، 07/2±2/1 ماه به ترتيب برابر با 24 و 12 و 6هايِ زماني   كودكان با نسبت فاميلي والدين در بازه 
 ماه معني دار مي 6 بود كه تفاوت در بازه ي زماني 02/5±3/1 و 23/3±1/1 ، 7/1±9/0اين نمره در كودكانِ بدون نسبت فاميليِ والدين برابر با 

  همچنين ميانگين نمره ي .) معني دار نمي باشد =86/0P ماه (24) و  =06/0Pماه (12 اما اين تفاوت در بازه هاي زماني  )، =03/0Pباشد (

SIR بود و ميانگين 1/4±9/0 و 1/3±1/1، 1/2±1 ماه برابر با 24 و 12 و 6كودكان (با پدر و مادر داراي نسبت فاميلي) به ترتيب در بازه ي زماني 
 ماه معني دار مي باشد 6 بود كه تفاوت در بازه ي زماني 8/3±9/0 و 8/2±2/1، 7/1±9/0اين نمره در كودكانِ بدون نسبت فاميليِ والدين برابر با 

)03/0P=،(  12 اما اين تفاوت در بازه هاي زماني) 1/0ماهP=  11/0 ماه (24) وP= معني دار نمي باشد (. 

 و مهارت هاي  (CAP) مطابق يافته هاي اين پژوهش نسبت فاميلي والدين كودكان كاشت حلزون شده در مهارت هاي شنيداري نتيجه گيري:

 ماه اول  تاثير مثبت داشته ولي اين اختالف با رشد كودكان از بين مي رود.6  اين كودكان در (SIR)گفتاري 

  (SIR) ، مهارت هاي گفناري (CAP): كاشت حلزون ، نسبت فاميلي والدين ، مهارت هاي شنيداري واژه هاي كليدي
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Abstract 

Background: The principal aim of the health service providers in the field of breast cancer is to detect and 
treat breast cancer in the appropriatetime.Therefore, identification of the barriersto screening can be very 
helpful. the present study aims to systematically review the qualitative studies for extracting and reporting 
the screening barriers to breast cancer from women’s prospective. 

Methods: In this systematic review; Pubmed, Google Scholar, Ovid Scopus, Cochrane Library, Iranmedex, 
and SID were searched using the keywords: screening barriers, cancer, qualitative studies, Breast and their 
Persian equivalents, and the needed data were extracted and analyzed using the extraction table. To assess 
the quality of the studies, the Critical Appraisal Skills Programme (CASP) tool was used. 

Results: from 2134 found related articles, 21 articles were eventually included in the study. The most 
important barriers from the point of view of 1084 women respectively were: lack of knowledge, access 
barriers(financial, geographical, cultural), fear (of results and pain), performance of service providers, 
women’s beliefs, procrastination of screening, embarrassment, long wait for getting an appointment, 
language problems, and previous negative experiences. Articles’ assessment score was 68.91. 

Conclusion: increasing women’s knowledge, reducing the costs of screening services, screening service 
culture promotion,presentation of less painful methods, change of beliefs of health service providers, 
provision of private environment for service giving, decreasing the waiting time for getting an appointment, 
and providing high quality service and appropriate behavior can be effective ways to increase breast cancer 
screening. 

Keywords: breast cancer, screening, barriers, women’sprospective, qualitative studies 
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Abstract 

Background: renal transplantation is one of the best modality to lengthen the life expectancy of End-
Stage Renal Disease (ESRD) patient. But, there aren’t sufficient documents regarded the effects of renal 
transplantation on quality of life (QOL) especially in Iranian population. Thus this study aims to 
determine the possible influence of renal transplantation in different domain of quality of life by means 
of KDQOL-SF36 questionnaire in southern of Iran.  

Materials and Methods: This pre and post study was carried out with 120 patient candidates for renal 
transplant from April 2012 Till January 2014.  

The Medical Outcome Survey Short-Form 36 (SF-36) was used two weeks before and 3 months after 
transplantation in order to gathering some demographical data and difference of quality of life. After that 
these data was calculated by means of Spss 16. 

Results: Seventy –eight patients (65%) were male. The mean age of the patients was found to be 38.92 ± 
13.259 years. (Range 12 to 70) years. Total quality and its physical subscale were not different 
significantly before and after transplantation (p=0.155 , p=0.464), while mental Health was significantly 
different after transplantation (p=0.019). 

Conclusion: total quality of life wasn’t differed after transplantation in our population. Among the 
subscales of quality of life mental health score portray significant changes after transplantation compare 
to physical domain without any substantial conversion. 

Key word: end stage renal disease, quality of life, renal transplantation, Iran 
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 سهي و مقا)MRI(  ام آر آيT2سكانس  ماژور با استفاده از ي تاالسمماراني بي رسوب آهن قلبزاني ميبررس

 90-92  طي سال هاي خاص تهران يمركز پزشكدر  نيتي فري با سطح سرمآن
 2تينا پارسا، 1نسرين حبيبيان

 تهران ي واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسالماراستادي – كودكان ي و انكولوژيفوق تخصص هماتولوژ. 1
 . كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پزشكي تهران2

 

 چكيده

 تاالسمي يكي  از انواع كم خوني هاي ارثي است . هر چند امروزه با طرح غربالگري قبل از ازدواج و شناسايي ناقلين ژن تاالسمي و سابقه و هدف: 

  تعداد متولدين تاالسمي ماژور رو به كاهش است  ولي همچنان حدود ,آموزش قبل از ازدواج در جهت عدم ازدواج ناقلين تاالسمي با يكديگر
 بيمار تاالسمي ماژور در ايران  وجود دارد .اين افراد به دليل نياز به تزريق خون مكرر دچار عوارض رسوب آهن در بدن (هموسيدروز ) 18000

ميشوند . به  همين دليل استفاده منظم از داروهاي آهن زدا نظير دسفرال در اين بيماران ضروري است . بر آورد دقيق ميزان رسوب آهن در 
بيماران تاالسمي ماژور بسيار ضروري است. يكي از راه هاي اندازه گيري اضافه بار آهن در بدن اندازه گيري فريتين سرم ميباشد . لذا در اين 

 سال و مقايسه آن با 5-40  در سنين MRIمطالعه به بررسي ميزان رسوب آهن قلبي بيماران تاالسمي ماژور با استفاده از روش غير تهاجمي   
 سطح سرمي فريتين در بيماران تاالسمي ماژور مراجعه كننده به مركز پزشكي خاص تهران برآمديم .

 آنها به ي از پرونده هاماراني و سوابق بكي قرار گرفته كه اطالعات دمو گرافي مطالعه مورد بررسني ماژور در اي تاالسمماري ب36 مواد و روش ها :

 انجام ي رسوب آهن قلبزاني مي  جهت بررسT2MRI افراد   هي از كلي . در مرحله بعددي شده بود وارد گردهي منظور تهني كه به ايستيچك ل
در نهايت آناليز اطالعات با . دي گردسهي مقاي دو پارامتر بر اساس مطالعات آمارني اجي چك شده و نتاماراني سرم بنيتي فرزاني مزيگرفته و ن

  در نظر گرفته شد.>05/0p  و آزمون آماري كاي اسكوار انجام گرديد. سطح معناداري SPSS16استفاده از نرم افزار  

 سال و حداقل و حداكثر سن 26±6/2 ماراني بي سننيانگيمند.  نفر ) زن بود22% (61نفر  )  مرد و 14% (39 ي تحت بررسماري 36از : يافته ها

-12 ،%7/16 بار 10 كمتر از ي  درصد فراوانماراني خون ساالنه  بقي متوسط تزري فراوانعي توزي بررسدر . سال بوده است35و15 بي بترتمارانيب
% موارد متوسط 3/8 و در في% خف4/19% موارد نرمال و در 6/55 در ي% بوده است. رسوب آهن قلب1/61 بار در سال 12 از شتري % و ب2/22 بار 10

 500-1000% موارد درحد فاصل 4/19 در ماراني سرم بنيتي بدست آمده سطح فرجي طبق نتابر.  گزارش شده استدي%  مواردشد7/16و در 
 . نانوگرم بوده است2000 از شي% آنها ب39 نانو گرم و در 1000-2000 ني بنيتي  سطح فرمارانيب 7/41  و در تري ليلينانوگرم در م

 رسوب آهن ني بزي    وجود نداشت و نT2MRI بر اساس ي رسوب آهن قلبزاني  و منيتي فري سطح سرمني بي داري. رابطه معن نتيجه گيري: 

  ارتباط وجود نداشت.زي نماراني خون ساالنه در بقي و متوسط تزريقلب

 T2MRI فريتين ، تاالسمي ماژور، واژه هاي كليدي :
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Abstract 

Background and Objective: Mitral Valve Prolapsed (MVP) is one of the common valvular heart 
diseases. The prevalence of it is 2.4%in the population. MVP syndrome is a non-ejaculation systolic 
click with symptoms including fatigue, palpitation, chest pain, postural orthosthasis, anxiety and 
other psychotic symptoms. General Anxiety Disorder (GAD) is a kind of anxiety that last more than 
6 months that exists in the most person's activity and during the day, it is also hard to control. Its 
symptoms like anxiety, stressful thoughts, stress. Both of these diseases have similar symptoms that 
are the reason we tried to find out the prevalence of GAD among the patients with MVP.  

Materials and Methods: This cross – sectional study was performed on 60 patients with MVP. 
Their diseases established by Echocardiographic findings in Boali hospital in Tehran from Jun 2009 
to Jun 2013. For diagnose GAD we used CATTLE test (DSMIV). These patients were outpatients. 
Variables are age, sex, MVP, GAD, educational level, Family history of MVP, Marriage status, 
chest pain. Data were analyzed by using Chi-Square test in SPSS 18. Significant difference was set 
at p<0.05. 

Findings: 5% of patients were without anxiety. 41.7% of patients had moderate anxiety. 23.3% of 
patients had severed anxiety. Thirty percent of patients had pathologic anxiety; overall 95% of 
patients had GAD. However, there was not a significant relation between variants and the level of 
anxiety. (P =0.08) 

Conclusion: in a study that published in 2006, a significant association between the 2 disorders 
was documented in 17 of the 40 studies. It is suggested to consult patients with MVP with 
Psychiatrics to roll out GAD. 

Keywords: MVP, General Anxiety Disorder, Valvular, Heart disease       
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Abstract 

Background and Aim: During recent years, much evidence has supported the role of uric acid as a 
mediator in developing hypertension. This study was aimed to evaluate the relationship between 
uric acid level and high blood pressure. 

Materials and Methods: This case-control study was conducted on 141 patients hospitalized in the 
cardiology ward on Bo-ali hospital from 2011  to 2013, Tehran. Then their blood pressure with 
demographic information, history of cardiovascular disease, history of diabetes and smoking were 
recorded. Patients with high blood pressure (systolic pressure >140 or diastolic pressure >90) were 
classified in the case group and other patients in the control group. Uric acid level, total cholesterol 
and fasting blood sugar were measured in all patients. Data were analyzed by statistical software 
SPSS14. The statistical test used was independent T test. Significant difference was set at p<0.05 . 

Findings: 86 patients (4.38% men and 6.61% women) were in the case group and 55 patients 
(2.58% men and 8.41% women) in control group was 14 ± 114  mmHg (P=0.005).Mean diastolic 
pressure was 11 ± 86 mmHg in case group and 10 ± 70 mmHg in control group (P= 0.130). Mean 

uric acid level was 87/1 ± 21/7 mg/dl in case group and 38/1 ± 34/5 mg/dl in control group and this 

difference was significant statistically (P=0.032). In addition, in case group among 86 patients, 

49(57%) of them had hyperuricemia (uric acid> 8.6 mg/dl) while in control group among 55 patients, 

hyperuricemia was observed in only seven (7.12%) patients. This difference also was statistically 

significant (P< 0.001) 

Conclusion: According to the findings of this study, there was a significant relationship between 
serum uric acid level and high blood pressure. In addition, high level of uric acid was associated 
with the risk of hypertension. 

Keywords: Serum uric acid, Hypertension, Cardiovascular diseases 
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Abstract 

Background and Objective: Nasal septal deviation is one of the most common anatomic variations that 
may lead to various health difficulties in patients referred to ENT clinics. Depending on anatomical findings 
the condition is classified into different types and their particular associated treatments. Due to respiratory 
complications and sleep disorders most cases undergo open or endoscopic septoplasty requiring a specialized 
surgical method. Although septoplasty can achieve significant and successful results, in some cases the 
operation fails to completely correct the deviation or may even aggravate the patient’s complications and 
cause repeated hospitalization. With regard to the importance of septoplasty and its vital role in the 
recuperation of patients suffering from nasal septal deviation, in this study, we aimed to evaluate pre and 
post-operative respiratory condition of these patients using rhinomanometric and acoustic rhinometric 
assessments. 

Materials and Methods: In this comparative cross-sectional study, we evaluated patients selected by 
consecutive sampling who had complaints of nasal septal deviation and were referred to ENT clinics at the 
Boo Ali hospital in Tehran during the years 202 to 2013. Based on medical history and rhinoscopic 
examination, 100 patients who were at least 16 years old underwent septoplasty surgery. Pre and post-
operative data of rhinomanometry and acoustic rhinometry assessments were compared. Collected data, 
expressed as mean and standard deviation values, were analyzed with SPSS software (Version-13). The 
Paired t-test was used for evaluation of rhinomanometry and acoustic rhinometry. P value < 0.05 was 
considered significant. 

Findings: The mean age of patients who underwent septoplasty in this study was 24.76±4.52  years. In total, 
75% of patients (75 patients) were male and 25% (25 patients) were female. Except the length of the second 
constriction in both sides, our result indicated a significant difference in all other measured factors after 
surgery (P < 0.05). Rhinomanometry tests revealed that pre-operative resistance of nasal airways (Mean: 
0.385) decreased remarkably after septoplasty (Mean: 0.381) (P=0.0001). Furthermore, post-operative nasal 
airflow (Mean: 385) was significantly increased after the operation (Mean: 388) (P=0.0001). Considering 
the average length of left and right first constriction, most patients showed a notable reduction after surgery 
(P=0.0001 , P=0.002; respectively). Although, the area of the first constriction was significantly increased in 
both sides post-operatively (P=0.0001), area of the second constriction was improved only in the left side 
(P=0.033). 

Conclusion: Conforming to the results of rhinomanometry and acoustic rhinometry objective evaluations of 
nasal openness in this study and comparison with other studies, we highly advocate septoplasty as a part of 
clinical management of patients with nasal septal deviation that can significantly improve respiratory 
function. 

Key words: Respiratory function; Septoplasty; Rhinomanometry; Septal deviation 
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Abstract 

Background and Objective: Prognostic factors are in interest for breast cancer as the second cause of 
malignancy deaths. Some have Predictive values as HER2 and ER. This study was aimed to evaluate the 
incidence of HER2 and relations to other factors; age, pathology, ER, PR and P53. 

Materials and Methods: This retrospective cross-sectional was performed on 2,000 women whose breast 
cancer pathology blocks were sent to the Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital from 2011  to 2013, 
Tehran, Iran. All cases whose pathology results were one of the types of breast malignancies and also were 
investigated for the above factors were selected from about 2,750 patients with breast lump whose pathology 
blocks were investigated from 2011  to 2013 in this center. Afterwards, the test results of 2,000 of them were 
extracted from their pathology documents in the archive of the Cancer Institute and then recorded. All 
samples were evaluated by the IHC method under the direct supervision of at least two pathology academics, 
including one of the authors of the present article. Collected data, expressed as mean and standard deviation 
values. All data were analyzed by using ANOVA test with SPSS software (Version-13). P value < 0.05 was 
considered significant. 

Findings: Incidence of HER2, ER, PR, P53, were 58.5%, 33.4%, 43.3%, and 65.4%, respectively. Invasive 
ductal carcinoma was the most pathologic type (82.2%) and 60%-70% positive HER2 and P53 had negative 
ER & PR (Poor prognosis). The peak age of incidence was perimenopousal (46-55%). 

Conclusions: According to the obtained results and comparison with other studies, our cases have more 
positive HER2 & P53 and less positive PR & ERs compared to other studies. High premenopousal incidence 
as another finding assures the importance of breast cancer screening in these age groups. 

Key words: Breast Cancer, HER2, ER, Prognostic Factors, Predictive Factors 
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Abstract 

Background and Objective: Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as any stage of 
hyperglycemia which is first expressed or diagnosed during pregnancy. GDM is common during 
pregnancy, resulting in disability and perinatal complications as well as neonatal problems. This 
survey was designed to compare the frequency of GDM among an urban population according to 
the American Diabetes Association (ADA) and the International Association of Diabetes and 
Pregnancy Study Groups (IADPSG) criteria. 

Materials and Methods: We included pregnant women who were admitted to a gynecology clinic 
in 2012 and 2013. The fasting blood sugar (FBS) was measured. Those having FBS ≥ 126 mg/dl 
were excluded from this study. Other exclusion criteria were a history of gestational diabetes, 
thyroid, liver, heart, or renal dysfunction, and a history of consuming any kind of corticosteroids. 
All women underwent a standard OGTT (oral glucose tolerance test) by ingesting 75g of glucose in 
the 24th to 32nd week of their pregnancy. 

Findings: Two hundred ninety pregnant women averaging 27.72±5.091  years in age were included 
in the current study. The average FBS, blood glucose 1-h, and 2-h after ingesting 75 g of glucose 
were 82.48±9.41 , 146.86±34.22 , and 114.21±27.79  mg/ dl, respectively. . Family history of 
diabetes type2 was present in 31%(n=90). From the patients with at least one delivery (n=155), 
1.9% and 2.5% had a history of GDM and delivery of macrosomic infant respectively. Fifteen 
percent of patients (n=43), were reported to have FBS≥ 92 mg/dl. Based on criteria of the ADA, 
9.3% (n=27) of admitted patients suffered from GDM. For the IADPSG and the WHO, those 
numbers were 31% (n=90) and 15.2% (n=44), respectively. In the regression analysis, according to 
the new criteria, blood sugar did not regress with either gravidity (p=0.99), parity (p=0.27), or age 
of pregnancy (p=0.87), although in the logistic regression, the only significant variable was patient 
history of type 2 diabetes [p=0.009, OR=2.02 (1.19-3.44)]. 

Conclusions: The prevalence of GDM was 1.5-times and 3 times bigger when the IADPSG based 
data was compared to those of the WHO or the ADA. 

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus; American Diabetes Association; International Association of 
Diabetes and Pregnancy Study Groups 
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 چكيده

پريتوئن پرده اي سروزي است كه حفره شكم را مي پوشاند و محافظي براي ارگانهاي شكمي است. به دليل نزديكي پريتوئن با اكثر  سابقه و هدف:

ارگانهاي مهم داخل شكمي مانند معده، روده، كبد و... انتقال بيماريهاي التهابي و بدخيم از اين ارگانها به پريتوئن و بر عكس شايع مي باشد. با 
توجه به وسعت و جايگاه با اهميت اين پرده سروزي، اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه تشخيص باليني و پاتولوژي بيوپسي هاي پريتوئن طي 

  انجام شد.1392 تا 1383سال هاي 

 289 نمونه بيوپسي شده از مجموع 234 اين مطالعه يك مطالعه توصيفي تحليلي از نوع گذشته نگر مي باشد كه طي آن تعداد مواد و روش ها:

  كه مشخصات دموگرافيك، اطالعات 1383- 1392نمونه بيوپسي شده ي موجود در مركز پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در طي سالهاي 
مربوط به تشخيص قطعي و يا ساير فاكتورهاي مورد مطالعه در آنها مشخص بودند مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها از بيماراني با تشخيص قطعي 

 پرونده به دليل 54 جمع آوري شده بودند كه تعداد )no pathologic changeضايعات خوش خيم، بدخيم و يافته غير اختصاصي پريتوئن (
 chi-square ،t-test و آزمون هاي آماري SPSS (16)كامل نبودن اطالعات، از مطالعه خارج شدند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزارآماري 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.fisher و 

 % ) 42/50 نفر ( 118 و No pathologic change  داراي جواب بيوپسي   %)58/49 نفر (116 بيمار مورد مطالعه 234 از مجموع يافته ها:

 % بيماران مبتال 2/49 % بيماران به ضايعات خوش خيم و 8/50 % مرد). 8/17 % زن و 2/82داراي ضايعات خوش خيم و يا بدخيم پريتوئن بودند(
 ± 52/55سال) و ميانگين سني افراد با ضايعات بدخيم (17/05 ± 41/8به ضايعات بدخيم بودند. ميانگين سني افراد با ضايعات خوش خيم (

%) و كمترين فراواني ضايعات مربوط به بافت تيروييد بالغ و دسيديوز آمنتوم ( 6/46 سال) بود. بيشترين فراواني ضايعات مربوط به متاستاز (17/74
). توزيع نوع ضايعات با جنس رابطه P= 0/001%) بود. نتايج مطالعه نشان داد كه ارتباط معناداري بين نوع ضايعه و ميانگين سني وجود دارد (8/0

 ديده شد. همچنين ارتباط معنا داري بين 1 به 6/4)، اما شيوع ضايعات در زنان بيشتر و نسبت جنسي زن به مرد P =0/196معنا داري نداشت(
 ) مشاهده شد.P=0/01) و همچنين بين نوع ضايعه و آسيت (P=0/001كاهش وزن و نوع ضايعه (

 75 نتايج بررسي ها نشان دادند كه بيشتر تشخيص هاي باليني، مربوط به رحم و تخمدان و سپس گوارش بودند. در اين ميان تقريبا نتيجه گيري:

 نوع ضايعه پاتولوژيك پريتوئن، فراواني 12 % تومورهاي گوارشي نتيجه پاتولوژي مثبت پريتوئن داشتند. به طور كلي از 84% تومورهاي تخمدان و 
ضايعات خوش خيم و بدخيم به جز سودو ميگزوم پريتوئن در خانم ها بيشتر از آقايان بود. آسيت و كاهش وزن در بيماران مبتال به ضايعات بدخيم 

 پريتوئن بيشتر از مبتاليان به ضايعات خوش خيم ديده شد.

  پريتوئن، بيوپسي، كلينيكوپاتولوژي، تومور تخمدان، تومورواژه هاي كليدي:

mailto:fatemeh.haddad2@gmail.com�
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 Abstract 
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease that has similar mechanisms with other 
autoimmune disorders. One of the autoimmune diseases that it's pathogenesis is similar to RA is Celiac disease (CD).  
Common features of RA and CD are included in relationship of HLA molecules in these diseases. The aim of this study 
was to determine the prevalence of CD, screened by  specific autoantibodies, in patients with RA. 

Methods: In this Cross sectional study 156 consecutive patients, diagnosed with RA according to the ACR-EULAR 
Classification Criteria for Rheumatoid Arthritis 2010, referred to rheumatology clinic in Razi referral hospital of Rasht, 
Iran, from May 2012 to May 2013, were enrolled.  

Diagnosis of celiac disease was first based on screening of patients with IgA- TTG, IgG-TTG and serum IgA by ELISA 
method and Immunoflourcence. Positive serological tests were confirmed by endoscopic procedure and biopsy from 
small intestine. Finally collected data were analyzed by Fisher Exact test, Mann-whitney U, student T test and Chi 
square test. 

Results: Patients included in this study, 19(12.2%) male and 137(87.8%) female, were 20-84 years old and the mean 
age was 53.0 ± 13.78 years. Most of patients with RA did not have underlying diseases (51/3%) and only 1.3% of them 
have Celiac disease. Positive  IgA TTG did not have significant relation with clinically relevant disease but IgG TTG 
positivity showed a significant relation (P=0.001). Other parameters were not significant. 

Conclusion: Our study has shown that prevalence of CD in patients with RA is low .Despite of low prevalence of CD 
in RA, it is recommended to do celiac screening in patients with RA because they may have reciprocal effects on each 
other especially  disease course. We suggest a prospective study with a larger sample size and more detailed 
assessments using more indicators as quantitative measurements of antibodies. 

Key words: Celiac Disease, Rheumatoid arthritis, Transglutaminases 
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Abstract 

Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is an autoimmune disease that causes multiple joints involvement 
and chronic inflammation of the soft tissue around the joints. RA also affects the hearing system with various 
ways. Investigations have shown that there is a possible relation between severity of RA with hearing 
disorders. So we aimed to investigate whether there is a link between levels of hearing loss and markers of 
disease activity in RA patients compared with person without RA. 

Methods: In this cross-sectional study, 72 consecutive patients with RA referred to rheumatology clinic of 
Razi hospital of Rasht, Iran, from May 2009 to May 2010 were enrolled. RA patients diagnosed by an expert 
rheumatologist according to the ACR-EULAR Classification Criteria for Rheumatoid Arthritis 2010.  Also 
72 age-sex matched healthy peoples had considered as a control group. Patients with  history of ear disease, 
ear trauma, ototoxic drugs consumption and occupational exposure to noise pollution were excluded from 
study. Then activity of RA evaluated in all patients by  DAS28 (Disease Activity Score 28) and SDAI 
(Simplified Disease Activity Index). One ENT specialist visited all patients and Conducting hearing loss (by 
audiometry and tympanometry), sensorineural hearing loss (SNHL) (by audiometry and tympanometry), 
acoustic reflex, acoustic reflex decay and tympanometry tests were performed for both study and control 
groups. Finally collected data were analyzed by using Chi square test. 

Results: Patients included in this study, 6(8.3%) male and 66(91.7%) female, were 19-70 years old and the 
mean age was 44.54 ± 12.47 years that was approximately equal with control group. Based on the SDAI 
there was no significant relation between disease activity in RA patients and SNHL, abnormal acoustic 
reflex, acoustic reflex decay and grades of tympanometry but conductive hearing loss (uni or bilateral) had 
statically significant relation with disease activity (P=0.044). According to the DASH28, disease activity had 
no significant relation with conductive hearing loss, SNHL and grades of tympanometry but abnormal 
acoustic reflex and acoustic reflex decay had significant correlation with RA activity (P=0.025,0.017 ). 

Conclusion: This study indicates conductive hearing loss is higher in patients with RA compared with 
healthy persons and severity of RA is relation with this type of hearing loss (based on SDAI). 

Finally, it is recommended that further studies should be conducted with a larger sample size and longer 
follow-up period to evaluate hearing loss in patients with RA. 

Key words: Hearing Disorder, Rheumatoid arthritis, RA Activity 
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 چكيده

 مي باشد.لقاح خارج رحمي به روشي كه تخمك با اسپرم در خارج از IVF): يكي از روش هاي درماني ناباروري، لقاح خارج رحمي (سابقه و هدف

بدن لقاح پيدا مي كنند، اطالق مي شود. عوامل زيادي درموفقيت آن نقش دارد؛از جمله سن زن و كيفيت اووسيت.هدف در اين پژوهش ،بررسي 
 ارتباط تعداد تخمك بر نتيجه درمان  طي اين روش است.

 بيمار تحت درمان با روش لقاح خارج رحمي بود. باتوجه به اينكه مركز ناباروري يزد 538 اين پژوهش، يك مطالعه مقطعي شامل  مواد و روش ها:

 ماه را وارد مطالعه كرديم.بيماراني كه در آنها لقاح صورت 6يكي از قطب هاي درمان ناباروري درايران است، همه بيماران مراجعه كننده در طي 
نگرفت يا تقسيم سلولي در زيگوت نداشتند وبيماراني كه ريسك سندرم تحريك بيش از حد تخمدان داشتند،وارد مطالعه نشدند. بيماران ،براساس 

 جاي گرفتندو وضعيت بارداري انها پيگيري شد. داده ها وارد 15 بيش از D ) وگروه A) 5-1 ،( B)10-6، ( C)15-11  گروه،4تعداد اووسيت در 
   به عنوان معنادار در نظر گرفته شد.05/0كمتر از  Pvalue استفاده شد و chi-square و ANOVA شد و از تست هاي SPSS 13 نرم افزار 

 سال را داشته است. تعداد اووسيت بيشتر در هر دوره، تعداد بيشتري جنين 28ميانگين سني D  سال و گروه 32 ميانگين سني A : گروه يافته ها

 % بوده است؛ در D 5/45 % وگروه C  5/43  %، گروه B 1/34 % ، در گروه A 9/23انتقال يافته را به همراه داشت . بطوركلي بارداري در گروه 
  .(Pvalue= 0.023)) به طور معناداري افزايش را نشان ميدهد15 ( با تعداد اووسيت باالي  D نتيجه درصد بارداري در گروه 

لقاح خارج رحمي دارد؛ به طوري   ، اثرات مثبتي بر ميزان موفقيت در روش (OHS) : به صورت كلي ، تحريك بيش از حد تخمدان نتيجه گيري

كه يكي از فاكتورهاي مهم در نتيجه اين روش درماني تعداد اووسيت به دست آمده است . به نظر ميرسد بيماران جوانتر شانس بيشتري را براي 
  همراه است. IVF بارداري دارند و تعداد بيشتر اووسيت با ميزان باالتري از حاملگي و به دنبال آن، نتيجه بهتر در درمان به روش 

  لقاح خارج رحمي،  تعداد اووسيت ، ميزان بارداري، تحريك تخمدانواژه هاي كليدي:
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Abstract 

Introduction: Synchronous cancer is two or more histological distinct malignancies diagnosed during the 
same hospital admission. Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death, and accounts 
for approximately 9 percent of cancer deaths overall.Vulvular cancer is the fourth most common gynecologic 
cancer (following cancer of uterine corpus, ovary and cervix) and comprises 4 percent of malignancy of the 
female genital tract. Vulvular carcinoma is encountered most frequently in postmenopausal women.This 
patient is the only reported case who has two synchronous cancer; CRC and vulvular cancer. 

Case present:A 63 year old female with vulvular ulcer complain by itching. The patient had some systemic 
symptoms; but she had no history of any previous disease. She had no complained for vaginal discharge or 
bleeding. Histological findings of biopsies were squamous cell carcinoma. Abdominal and pelvic ultrasound 
has been done for staging which was reported a 5 cm diameter hypo echo tumor in right lobe of the liver and 
Computed Tomography (CT) Scan confirmed this result. The lesion was determined probable metastatic 
tumor.Subsequently, in view of the patient‘s Iron Deficiency Anemia (Hb=10.8), GI tract investigation has 
been done. Histological examination of biopsies taken during colonoscopy revealed secum adenocarcinoma. 
The patient was treated with surgery and adjuvant chemotherapy. The patient was died due to side effects of 
chemotherapy. 

Result:Synchronous cancer is two or more histological distinct malignancies diagnosed during the same 
hospital admission. The incidence of colorectal cancer is higher in patients with specific inherited conditions 
that predispose them to the development of CRC. Developing countries have lower rates, particularly 
African and Asian. Vulvular carcinoma is encountered most frequently in postmenopausal women. Over 90 
percent of vulvular malignancies are squamous cell carcinomas. 

Key words: vulvular neoplasm, colorectal neoplasm, synchronous neoplasm, liver tumor 
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Abstract 

Background and Objective: Epidemiological studies have shown that 50000 people annually are diagnosed 
with cancer in Iran. The most commonly affected organ is gastrointestinal tract, particularly the stomach. 
One of basic process in tumor growth is proteolysis of surrounding tissue which mediated by Matrix 
metalloproteinase(MMPs).an imbalance between MMPs and tissue inhibitors of metalloproteinase (TIMPs) 
expression, leads to pathological processes such as cancer metastasis. We evaluated the serum level of 
MMP2,MMP9, MMP10,TIMP1&TIMP2 in patients with gastric adenocarcinoma to assess their association 
with clinicopathologic factors and patients survival. 

Method: In this case-control study, by using objective sampling,38 patients with gastric adenocarcinoma 
who underwent gasterectomy in Omid,Imam Reza and Ghaem hospitals of mashhad, without any prior 
history of radiotherapy or chemotherapy,and 44 non-tumoral cases in whom gastric cancer was ruled out by 
gastroendoscopy and histology of the biopsied specimens, were enrolled.After taking 10cc venous blood 
samples, the serum levels of MMPs and TIMPs, was measured using an enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA).data were analysed with SPSS and Mann-Whitney U test were used to compare means ranks 
of markers expression between two groups. Demographic status and symptoms of patient were compared by 
Fisher's exact test The survival probability were estimated by Kaplan-Meier method and The prevalence of 
H. pylori infection were compared by chi-square test as well. 

Findings:The ratio of men/women in our study was 52/30.Average age in patients was 64.61±14.84  and in 
controls was 46.41±13.18 . The serum levels of MMP2,TIMP1&TIMP2 were significantly lower in patients 
with gastric cancer than in non-tumoral group(P˂0.001).There is no significant difference in serum level of 
MMP9 (P=1.00) between case and control groups. but, Proteolytic enzyme activity of MMP10 was 
increased in gastric cancer patients(P=0.042).No significant differences were seen between serum level of 
MMPs and TIMPs and differentiation, histologic type of cancer,distant metastasis and patients median 
survival rate. patients age,gender  and H pylori infection was not showed to influence the serum level of 
markers among cancer and non-tumoral cases as  well. 

Conclusion: The findings implies that decreased serum levels of MMP2,TIMP1&TIMP2 and increased 
serum level of MMP10 were associated with gastric cancer. although there was no correlation between these 
markers and behavior of the gastric cancer.nevertheless Further studies are needed to elucidate the role of 
these tumour markers in diagnosis and prognosis of gastric cancer. 

Keywords: Gastric adenocarcinoma, matrix metalloproteinase, tissue inhibitor of metalloproteinase, serum, 
survival rate 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fabbasfarzam&ei=ZZNHUKGhLciXiQeH94DwCw&usg=AFQjCNF9KvxxbQEBgUZfpjWvQB-U___FKw&sig2=_zDweYYiWRFuBIRoJE4ryw�


 

116 
 

 پوستر

Childhood Acute Lymphoblastic leukemia: Survival causes abandonment of 
treatment in Southeast of Iran 

Akbar Dorgalale1, Shadi Tabibian1, Shaban Alizadeh2,Seyed Moein Hosseinalipour3, Samira Esmaeili Reykande1, Leila Hassanloo4, Elahe 
Nemati Azar4 

1. Department of Hematology, Student Scientific Research Center, Allied Medical School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. 

2. Department of Hematology, Allied Medical School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
3. Student of Laboratory medicine, Student Scientific Research Center, Allied Medical School, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 
4. Student of Health Information Technology, Student Scientific Research Center, Allied Medical School, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 
Corresponding Author: Dr. Shaban Alizadeh 

 

Abstract 

Introduction:Acute Lymphoblastic  leukemia (ALL)  is a blood malignancy and accounts for one –fourth of 
all malignancies in children . ALL treatment  is based on standard  protocols .Current improved therapies 
cause more than  80% survival rate in newly diagnosed ALL of children in developed countries and less than 
35% in developing area.Treatment abandonment is main cause of treatment  failure  in  childhood cancer 
treatment in low – income countries. Different factors such as treatment regimen, Socioeconomic 
Status(SES), individual characterizations affect  etar eht of survival in children with ALL. Therefore, this 
study aimed to assesses effect of SES on the rate of survival and causes of abandoned treatment in children 
with ALL in southeast of Iran. 

Matherial and Metodes:This cross-sectional study was carried out in ALL patients in Ali Asghar Hospital in 
Zahedan city from August 2011 to April 2014, Within Study population including 22 children with different 
subtypes of ALL that abandoned treatment . A structural questionnaire included demographic data, reasons 
for leaving treatment , therapeutic regimens and SES was filled by patients or their parents, their associations  
on treatment results were assessed with discriptive and Analytical tests. 

Results:In our study, 90 patients were diagnosed with ALL, that were reffered to Zahedan Hospital . The 
rate of treatment abandoned was 22(24.4%) . Most of our population was made up of boys 60.9 %  and 20 
persons (90.9% ) of our patients were Baluch and two of them were  Fars and Afghan .Based on  French–
American–British (FAB) classification system, we had 18 (78.3%) ALL_L1and 4(17.4%) had ALL_L2   
patients. The reasons of treatment abandonment in our study were family poor income, transportation 
difficulties, father´s education status,  belief about ALL incurability and refer to spiritual respectively.  

Conclusion:It seems that low income of patients’ parents was the main reason for treatment abandonment in 
southeast of Iran. Financial problems in this area cause a high rate of treatment abandonment that can impose 
high rate of costs to the health care system of country. . similar studies were carried out by Njuguna and 
Gupta that in comparison to our study had a higher rate of relapse .The reasons of treatment abandonment in 
different studies were diverse but in our study most common reasons were family poor income, 
transportation difficulties, father´s education status, belief about ALL incurability and refer to spiritual 
respectively. 

Key Words:Acute Lymphoblastic Leukemia, treatment abandonment, Socioeconomic Status 
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 چكيده

). امروزه مطالعات بسياري به بررسي ارتباط اين بيماري با 1 يكي از شايعترين و مهمترين بيماري هاي تنفسي در جهان، بيماري آسم مي باشد(سابقه و هدف:

). گياه 2افزايش وزن مي پردازند و از كنترل وزن بعنوان راهكاري جهت كنترل شدت و عالئم بيماري آسم در كنار ساير پروتكل هاي درماني استفاده مي كنند(
)در برخي 4)و به صورت خام و يا پخته در رژيم غذايي بسياري از كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد (3 تعلق دارد (Portulacaceaخرفه كه به خانواده  

). بنابر اين، اين پژوهش با هدف بررسي اثر تخم خرفه بر شاخص هاي تن سنجي در بيماران مبتال 5فرهنگ ها بعنوان گياهي براي كاهش وزن تجويز مي گردد(
 به آسم مورد مطالعه قرار گرفت.

 گرم تخم n ،(10=31(  بيمار مبتال به آسم، بطور تصادفي بدو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. گروه مداخله59 در يك كارآزمايي باليني، مواد و روش ها:

) نيز تنها پروتكل درماني را n=28خرفه را در دو دوز منقسم، صبح ناشتا و قبل از شام با دو ليوان آب بهمراه پروتكل درماني  مصرف كردند و گروه كنترل (
شاخص هاي تن سنجي بيماران شامل قد، وزن، نمايه توده بدني و دور كمر آنها توسط يك كارشناس  هفته مدت مطالعه، 8دريافت نمودند. در ابتدا و انتهاي 

 سانتي متر 1/0  با دقتي متر نوار و گرم100 با دقت seca يترازووزن و قد بيماران به ترتيب بوسيله  اندازه گيري مورد ارزيابي قرار گرفت.تغذيه آموزش ديده 

. اندازه متر محاسبه گرديدب  شركت كنندگان با تقسيم وزن به كيلوگرم بر مجذور قد برحس)BMI (نمايه توده بدنيبا حداقل لباس و بدون كفش انجام گرفت و 

گيري محيط دور كمر( باريك ترين قسمت محيط كمر در ناحيه مياني برجستگي فوقاني استخوان ايلياك و قسمت انتهايي دنده ها در محل خط مياني زير بغل ) 

  ثبت گرديده است.IRCT201206094105N7شناسه  اين كارآزمايي باليني با  سانتي متر انجام شد.1/0 با دقتبا استفاده از متر نواري 

% از بيماران گروه مداخله و 58 سال محاسبه گرديد. 8 ميانه مدت ابتال به آسم برابر  و ل بود سا68/43 ± 81/10: ميانگين سن بيماران در شروع مطالعه يافته ها

 هفته 8و دور كمر بيماران در انتهاي نمايه توده بدني ) بودند. مقايسه وزن،  BMI 30) و چاقي ( BMI 25دچار اضافه وزن ( % از بيماران گروه كنترل 68
  ˃P) .05/0(بين دو گروه، تفاوت معني داري را نشان نداد 

  نتايج مطالعه حاضر حاكي از عدم كاهش معني دار وزن و نمايه توده بدني بيماران مبتال به آسم با مصرف تخم خرفه مي باشد. نتيجه گيري:

  آسم، تخم خرفه، چاقي، تن سنجيواژه هاي كليدي:
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 چكيده

-اسكيزوفرنيا يك اختالل رواني پيچيده است كه اغلب در زبان و اختالالت شناختي مرتبط آشكار ميگردد.اختالالت و ناهنجاري سابقه و هدف:

-هاي زبان از ويژگيهاي بارز در بيماران اسكيزوفرني به شمار ميروند كه بيشتر اين اختالالت در حوزهي كاربردشناسي زبان در نظر گرفته مي

شود.بيماران در تعبير اصطالحات و زبان غيرلفظي دچار اشكال و اختالل هستند.اغلب افراد مبتال به اسكيزوفرني اشكاالتي در درك استعارهها و 
اصطالحات غيرلفظي ديگر از جمله كنايات، ضربالمثلها،شوخي و طعنهها را تجربه ميكنند.استعاره فرايندي زباني است كه درآن جنبههايي از 

يك شيء به شيء ديگر نسبت داده ميشود و از شيء دوم به گونهاي سخن گفته ميشود كه گويي شيء اول است. در اين پژوهش به بررسي تعبير 
استعاره در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا و افراد سالم براساس سه متغير سن،جنس و ميزان تحصيالت پرداخته شد. 

فرد سالم از 60بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا از بيمارستانهاي اعصاب و روان استاد محرري،ابن سينا و حافظ شيراز و همچنين  60 : هاروشمواد و 

 در اين پژوهش از نوع مورد-شاهدي شركت داشتند كه بر اساس متغيرهاي سن،1391در سال زن در هر گروه)15مرد و 45( جامعه بزرگسال شيراز
 سال به باال، 65سال و 65-50سال، 50-30سال،30-20آزمودنيها براساس متغير سن در چهار گروه جنس و ميزان تحصيالت همگنسازي شدند.

و براساس متغير ميزان تحصيالت نيز در سه گروه زيرديپلم، ديپلم تا كارداني و كارداني به باال قرار گرفتند.در اين پژوهش از آزمون بيان استعاره و 
بافت زباني كوتاه حاوي يك استعارهي 10) استفاده شد كه مشتمل بر1381(مهري، «كنشها و توانشهاي كاربردي زبان» اصطالحات از مجموعه

رايج زباني بود وآزمودني ميبايست جمله را خوانده و معناي استعاره به كار رفته در آن را بيان مينمود.عدم سابقهي اختالالت عضوي مغز و ضربه 
ماه،فقدان نقايص عضوي و تكلم به زبان فارسي و راست دست بودن از 6به سر،تشنج، سوءمصرف مواد مخدر و نگرفتن الكتروشوك به مدت 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSمعيارهاي ورود به پژوهش بود.پس از انجام آزمون پاسخها با نرمافزار 

بود. نتايج حاصل از آزمون آماري تي-مستقل تفاوت معنادار در تعبير استعاره ميان بيماران 47.1± 3.4ميانگين سني افراد مورد مطالعه يافتهها:

بود.براساس آزمون آماري آناليز واريانس دوطرفه از 8.43و افراد سالم4.96اسكيزوفرنيا و افراد سالم نشان داد.ميانگين نمرات بيماران در اين آزمون
) ميان دو گروه آزمودني تفاوت معنادار p-value=377/0) و ميزان تحصيالت(p-value=448/0)، جنس (p-value=625/0نظر متغيرهاي سن(

مشاهده نشد. 

-براساس اين مطالعه عملكرد ضعيف بيماران نشان از اختالل در تعبير استعاره در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا دارد و بيماران پاسخ نتيجهگيري:

هاي لفظي و نادرست بيشتري را نسبت به افراد سالم توليد ميكنند. متغيرهاي سن،جنس و ميزان تحصيالت در تعبير استعاره تأثير ندارد. با اين 
وجود جهت رسيدن به نتايج با درصد اطمينان باالتر انجام مطالعات بيشتري پيشنهاد ميشود. 

  اسكيزوفرنيا، اختالل زبان، كاربردشناسي، تعبير استعارهكليدواژهها:
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 پوستر

 درك كنشهاي گفتاري غيرمستقيم در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا 

 3، قاسم نظيري2، فرح قرشي1، محمدهادي فالحي1صديقه خادمي

 -گروه زبانشناسي- دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات- فارس- ايران.1

  ايران.-فارس-  شيراز-علوم پزشكي  دانشكدهي-پزشكينروا-گروه 2

 -گروه روانشناسي- دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات- فارس- ايران.3

 

 چكيده

شايعترين اختالالت رواني است كه اختالل زبان از ويژگيهاي تشخيصي در اين  پيچيدهترين و اسكيزوفرنيا يكي از سابقه و هدف:

بيماران ديده ميشود.آسيب زباني اوليه در اين  هم در درك و هم برونداد زباني در ي زبانينابهنجاريها.بيماري به شمارميرود
كه سبب ايجاد اختالالت در درك معناي مجازي جمالت و   نقص در سطح كاربردشناسي زبان در نظر گرفته ميشودااسكيزوفرني

كاربردشناختي سبب بروز اختالل در فرايندهاي ارتباط در ن اصطالحات،طنز،كنايات و اختالالتي در سطح گفتمان ميشود.اختالالت زبا
اين پژوهش با هدف بررسي درك كنشهاي گفتاري غيرمستقيم در اين بيماران ميگردد و نهايتاً باعث انزواي اجتماعي آنها ميشود.

 بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا و مقايسهي عملكرد آنها با افراد سالم انجام گرفت.

بيمار مبتال به 60 ماه به طول انجاميد.نمونه مورد پژوهش شامل 7اين پژوهش از نوع مورد-شاهدي بود و به مدت مواد و روش ها: 

مرد و 45فرد سالم از جامعه بزرگسال شيراز(60اسكيزوفرنيا از بيمارستانهاي اعصاب و روان استاد محرري، ابن سينا و حافظ شيراز و
بودند كه بر اساس متغيرهاي سن،جنس و ميزان تحصيالت همگنسازي شدند. عدم سابقهي اختالالت 1391زن در هر گروه)در سال15

 ماه، فقدان نقايص عضوي و تكلم به زبان 6عضوي مغز و ضربه به سر، تشنج، سوءمصرف مواد مخدر و نگرفتن الكتروشوك به مدت 
فارسي و راست دست بودن از معيارهاي ورود به پژوهش بود. ابزار جمعآوري دادهها، آزمون درك كنشهاي گفتاري غيرمستقيم 

بافت زباني 10استفاده شد. آزمون شامل0.77) بود كه با ايجاد تغييرات و پس از پيش آزمون با ضريب آلفاي كرونباخ1385(مهري،
كوتاه حاوي يك كنش گفتاري غيرمستقيم رايج در زبان بود،كه براي هر جمله سه گزينهي معناي حقيقي و معناي لفظي و يك 

 SPSS نرمافزار باپاسخها گزينهي انحرافي براي آن كنش گفتاري در نظر گرفته شده بود.پس از انجام آزمون روي دو گروه آزمودني، 
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

بود.نتايج آزمون آماري تي-مستقل حاكي از تفاوت معنادار در درك كنشهاي 47.1± 3.4ميانگين سني افراد مورد مطالعهيافتهها:

وميانگين نمرات افراد 5.96گفتاري غيرمستقيم ميان بيماران اسكيزوفرنيا و افراد سالم بوده و ميانگين نمرات بيماران در آزمون
) و p-value= 851/0)، جنس(p-value= 387/0بود.براساس آزمون آماري آناليز واريانس دوطرفه از نظر متغيرهاي سن(8.75سالم

 )ميان دو گروه آزمودني تفاوت معنادار مشاهده نشد.p-value= 261/0ميزان تحصيالت(

درك كنشهاي گفتاري اختالل در براساس اين مطالعه عملكرد ضعيف بيماران نسبت به افراد سالم نشان از نتيجهگيري: 

دارد. با اين وجود جهت رسيدن به نتايج  ادر بيماران مبتال به اسكيزوفرنيغيرمستقيم،درك معناي غيرلفظي و معناي مورد نظر گوينده 
 با درصد اطمينان باالتر انجام مطالعات بيشتري پيشنهاد ميشود. 

  اسكيزوفرنيا، اختالل زبان، كاربردشناسي، كنشهاي گفتاري غيرمستقيمكليدواژهها:
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 پوستر

بررسي درك طنز در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا و افراد سالم 
 3، قاسم نظيري1، محمدهادي فالحي2، فرح قرشي1صديقه خادمي

 ايران، فارس،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،ناسيشگروه زبان- 1
 ايران، فارس،  شيراز،دانشكدهي علوم پزشكي، زشكيپگروه روان-2
  ايران، فارس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، گروه روانشناسي-3

 

 چكيده

 درصد از افراد جامعه را مبتال ميكند.بيماران گستره وسيعي از  اختالالت شناختي 1اسكيزوفرنيا يك اختالل رواني است كه حدود  :سابقه و هدف

از جمله اختالل زبان را تجربه ميكنند.اختالل اوليه زبان در اسكيزوفرنيا، اختالل كاربردشناختي درنظرگرفته ميشود.طنز مقولهاي است كه شامل 
بعيها و انواع غيرجدي زبان و از الگوهاي غيرمستقيم انتقال پيام است.درك واقعي طنز نياز به يك واكنش عاطفي دارد و فهم آن  طانواع شوخ

ازآنجاكه اختالل زبان از عوامل  بدون درنظرداشتن عوامل برونزباني غيرممكن است و بررسي اين گونه زباني در قالب كاربردشناسي انجام ميگيرد.
تشخيصي بيماري اسكيزوفرنيا است در اين مطالعه به بررسي درك طنز دراين بيماران و مقايسه عملكرد آنان با افرادسالم با توجه به متغيرهاي 

 سن،جنس وميزان تحصيالت پرداخته شد.

بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا از بيمارستانهاي اعصاب و روان 60دراين پژوهش مورد-شاهدي، نمونه موردپژوهش شامل :مواد و روشها 

بودند كه بر اساس متغيرهاي 91زن در هر گروه) در سال 15مرد و 45فرد سالم از جامعه بزرگسال شيراز(60استادمحرري،ابنسينا وحافظ شيراز و
سال به باال،و 65سال و50-65سال،30-50سال، 20-30 گروه4آزمودنيها براساس متغير سن در ميزان تحصيالت همگنسازي شدند. جنس و سن،

ماه به طول 7در اين مطالعه كه به مدت براساس متغير ميزان تحصيالت نيز در سه گروه زيرديپلم، ديپلم تا كارداني و كارداني به باال قرار گرفتند. 
) ساخته شد و پس  از 1381زبان»(مهري،كاربردي آزمون درك طنز بود كه براساس آزمون«كنشها و توانشهاي  ابزار جمعآوري دادهها، انجاميد

پرسش كه به پايان عادي و 5پرسش كه به دنبال آن پايان طنزآميز آمده و5استفاده گرديد. در اين آزمون0.68پيش آزمون با ضريب آلفاي كرونباخ 
استفاده گرديد و فرد ميبايست از ميان اين جمالت آنهايي كه حالت طنزو شوخي داشتند و به  معناي خبري،عاطفي ويا پرسشي ختم ميشد،

سوءمصرف مواد مخدر و نگرفتن الكتروشوك به  عدم سابقهي اختالالت عضوي مغز و ضربه به سر،تشنج، عبارتي لطيفه بودند را مشخص ميكرد.
ماه،فقدان نقايص عضوي،تكلم به زبان فارسي و راست دست بودن از معيارهاي ورود به پژوهش بود.پس از انجام آزمون روي دو گروه 6مدت

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.SPSSآزمودني،پاسخها با نرمافزار

در مقابل افراد  )6.63بنابرنتايج آزمون آماري تي-مستقل و ميانگين نمرات بيماران( بود.47.1±4.3 ميانگين سني افراد مورد مطالعها: هيافته

براساس آزمون آماري آناليزواريانسدوطرفه از نظر  تفاوت معنادار در درك طنز ميان بيماران اسكيزوفرنيا و افراد سالم وجود داشت. )8.88سالم(
) ميان دو گروه آزمودني تفاوت معنادار p-value=0.288) و ميزان تحصيالت (p-value=0.194جنس( )،p-value=0.791متغيرهاي سن(

) تفاوت معنادار p-value=0.047( جنس و )p-value=0.025( براساس متغير سن اما در مقايسهي ميانگروهي در افراد سالم، مشاهده نشد.
 مشاهده گرديد.

براساس اين مطالعه بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا در درك طنز دچار اشكال و اختالل هستند كه مربوط به ترجيح بيمار براي معاني  يري: گنتيجه

ميزان تحصيالت در درك طنز در بيماران دخيل نبود اما دو متغير سن و جنس در درك طنز  لفظي از تفاسير مجازي است.متغيرهاي سن، جنس و
 با اين وجود جهت رسيدن به نتايج با درصد اطمينان باالتر انجام مطالعات بيشتري پيشنهاد ميشود.  در افراد سالم تأثيرگذار بود.

  اسكيزوفرنيا، اختالل زبان، كاربردشناسي، درك طنز:واژه هاي كليدي
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 پوستر

Comparison of ultrasonography with 99mtc dimercaptosuccinic acid scan in detecting renal 
involvement in acute pyelonephritis 

S.khamoushi; M.mohkam; B.Otokesh 

         Medical Student Research Committee (MSRC), Iran University of Medical Sciences (IUMS). 

 

Abstract 

Introduction:Urinary tract infection (UTI) is the most frequent bacterial infection in febrile infants. It’s 
estimated 2% of boys and 8% of girls have at least one UTI episode during their childhood and 5-15% of 
these patients would have renal involvement after the first febrile UTI. Since Renal scarring subsequent 
acute pyelonephritis (APN) and UTI prone children to proteinuria, hypertension, and renal failure it’s 
important to localize parenchymal defect which has an important role in diagnosis and treatment.There are 
different imaging techniques for detecting renal involvement such as ultrasonography (USG), 99mtc 
dimercaptosuccinic acid (DMSA) scan and CT scanning.The main idea of this study was to compare renal 
ultrasonography (USG) with DMSA scanning in detection of renal involvement after acute pyelonephritis. 

Methods:Between 1382 and 1388 a prospective cohort study of 1467 patients aged 1 month to 14 years was 
done in mofid children hospital. Children with documented UTI who had examined with systemic 
inflammatory markers and imaging evidence of upper tract involvement such as abnormal DMSA scan and 
USG enrolled in the study and those had renal failure, previous urological problem, hypertension and non-
urinary tract infection excluded. UTI was considered with a bacterial count of more than 105 CFU/mL for 
clean-voiding, 104 CFU/mL for catheter-obtained specimens, and even one colony for suprapubic 
aspirations. Glomerular filtration rate (GFR) were calculated with Schwartz equation and patients with 
normal GFR enrolled. Data were expressed as mean±SD. Findings compared using the Mann-whitney U test, 
Fishers Exact test and Pearson Chi-Square. And The SPSS-16 program was used for data analysis 

Results:Patients mean age was 36.17±35  month. Females were 1159  (79%) and males were 308 
(21%).fever was The most chief complaint of patients (57.2%).Among 1184  patients who had DMSA scan, 
79.8% were reported abnormal. 10.5% of abnormal scans showed scar formation.In 1302 children with UTI 
who had USG, studies were abnormal in 31.5% which 1.5% showed the scars.In 53.4% of patients with 
abnormal DMSA scan ultrasonography was normal. Only 5% of abnormal USG had normal DMSA.  This 
study showed that there is no correlation between ultrasonography and DMSA scan for detecting renal scars 
(USG-DMSA pvalue =0.01) 

ConclusionWe conclude that DMSA scar detection (10.5%) is 7 times better than ultrasonography (1.5%) 
so it’s more useful to identifying kidneys at risk of subsequent renal scarring in patients. 

In other researches DMSA scan is a better recognizer of renal involvement than USG so According to the 
actual agreement (38%) it seems better to remain DSMA scan as imaging of choice for recognition renal 
involvement in APN. So we have not delayed on the scanning basis of normal ultrasonography.  

Key words: Ultrasonography; DMSA scanning; acute Pyelonephritis; Pediatrics;urinary tract infection  
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 پوستر

Theophylline for prevention of kidney dysfunction in neonates with severe asphyxia. 
Eslami Z(1) ,Shajari A(2) ,Kheirandish M(3) ,heidary A(1) ,Dashtabadi MR(4) 

1-Assistant Professor ,Department of pediatrics ,Shahid sadoughi University ,Yazd.Iran. 
2- Assistant Professor, Division of  Nephrology ,Department of pediatric ,Islamic Azad University ,branch of  Yazd. Iran. 
3-Research and Development center ,department of pediatrics , Shahid sadoughi University ,Yazd.Iran. 
4- Student of medicine ,Medical scientific association ,Islamic Azad University ,branch of  Yazd. Iran. 

 

Abstract 

INTRODUCTION: Recent studies have suggested theophylline for prevention of kidney dysfunction in 
asphyxia. This study was designed to determine whether theophylline could prevent or ameliorate kidney 
dysfunction in term neonates with perinatal asphyxia. 

MATERIALS AND METHODS: We assigned 36 severely asphyxiated term infants (Apgar score < or =5) 
into 2 groups to receive intravenously a single dose of either theophylline (5mg/kg; n =17) or placebo (n 
=19) during their first 60 minutes of life. The 24-hour fluid intake and the urine volumes were recorded 
during the 1st, 3rd, and 5th days of life. Severe kidney dysfunction was defined as a serum creatinine level 
elevated up to more than 1.50 mg/dL for at least 2 consecutive days after a fluid challenge, or 0.3-mg/dL/d 
rising levels of serum creatinine. 

RESULTS: On the 1st day, the 24-hour fluid balance was more positive in infants receiving placebo 
compared to infants receiving theophylline. Over the next few days, the change in fluid balance favored the 
theophylline group. Significantly higher serum creatinine values were recorded in the placebo group on the 
3rd day. Severe kidney dysfunction was present in 2 infants of the theophylline group (11.7 . %) and in 8 
(42.1%) of the controls. The glomerular filtration rate was markedly increased in the theophylline group. 
There was no difference in the severity of the asphyxia between the infants of the theophylline and control 
groups. 

CONCLUSIONS: Prophylactic theophylline, given early after birth, has beneficial effects on reducing 
kidney dysfunction in neonates with asphyxia. 

Keyword: Perinatal asphyxia, theophylline, kidney function 
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 پوستر

 يك گزارش موردي : Coil Embolisationدرمان اندوسكوالر آنوريسم بسيار بزرگ شريان كبدي با شيوه 
 3معصومه رجبي، 3، افروز حق دوست2، دكتر مهدي كريميان1دكتر حسين همتي

 دانشيار جراحي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران -1

  دستيار جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران -2

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران -3

 mrajabi.mdc@gmail.comايميل نويسنده مسئول:  -4

 

 چكيده

ايم كه با احساس توده و عالئم درد شكم مراجعه   در اينجا ما بيماري مبتال به آنوريسم بزرگ و نادر شريان كبدي را معرفي نمودهسابقه و هدف:

 كه معموال براي آنوريسم هاي داخل coilنمود. همچنين ما يك مورد تازه از درمان موفقيت آميز اين نوع آنوريسم را با روش آمبوليزاسيون با 
 جمجمه استفاده ميشود- را شرح داده ايم.

 RUQ هفته قبل، پذيرش گرديد. در طي معاينات اوليه يك توده ضربان دار در 2 از RUQ ساله كه به علت درد در 67 بيمار خانم معرفي بيمار:

 ميليمتر در شريان كبدي گزارش گرديد. بيمار تحت درمان اندووسكوالر تحت گايد 83 در 95 اسكن آنوريسم با قطر CTلمس گرديد كه در 
 به آنوريسم و coil ) (8mm×5cm 3 در شريان كبدي و ديستال شريان گاسترودئودنال قرار گرفت. (JR46F)سونوگرافي قرار گرفت. نوك كاتتر 

  روز بعد بيمار با حال عمومي خوب مرخص گرديد.10 روز بعد، سونوگرافي ترومبوز كامل آنوريسم را نشان داد. 2 عدد به ابتداي آن وارد شد. 2

 براي درمان برگزيده گرديد. coil در بيمار ما به علت خطر باالي جراحي آنوريسم بسيار بزرگ شريان كبدي، امبوليزاسيون بحث و نتيجه گيري:

 روش ايمن و موثر براي coil استفاده گرديد. با توجه به اين گزارش و پروسه انجام شده، به نظر مي رسد امبوليزاسيون با coil 5در اين بيمار 
 درمان آنوريسم شريان كبدي حتي در اندازه هاي بسيار بزرگ است.

  آنوريسم شريان كبدي؛ آمبوليزاسيون اندوسكوالر؛ توده شكمي ضربان دار؛ بيماري عروقيكلمات كليدي:
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 پوستر

 شهرستان شيروان همودياليزي بيماران در كليه مزمن نارسايي علل بررسي
 4 ، فريبا نيستاني4اسحاق رحيمي ،4، نيلوفر ايشم 2،  سميه دالور3، جواد رضازاده2ربابه توفيقي ،1زينب رحماني

 -كارشناس ارشد فيزيولوژي، دانشكده پرستاري شيروان، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي1

 -كارشناس پرستاري، دانشكده پرستاري شيروان، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي2
 -كارشناس پژوهش، دانشكده پرستاري شيروان، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي3
  پرستاري، كميته تحقيقات دانشكده پرستاري شيروان، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -دانشجوي4

 

 چكيده

 پيدا نياز دايمي همودياليز به نهايت در افراد مبتال اكثر هاست كه كليه عملكرد برگشت قابل غير نقص) CRF (كليه مزمن نارسايي :سابقه و هدف

 از هدف. داشت خواهد در بر بيمار براي را جسمي و روحي عمده مشكالت بيمار و جامعه، براي زياد هاي هزينه بر عالوه دايم همودياليز. كنند مي
 مزمن نارسايي بروز از پيشگيري جهت در آتي هاي برنامه در آن از استفاده و شيروان شهرستان در CRF بروز علل مهمترين شناخت مطالعه، اين

 باشد مي كليه

 مورد آنها مي گذشت كه بيش از شش ماه از شروع همودياليز بيماري 48 تمام است در اين مطالعه مقطعي نوع از مطالعه اين :ها مواد و روش

 همودياليز با مرتبط متغيرهاي و كليه نارسائي آورنده بوجود علل دياليز، شروع زمان سن سن، جنس، مانند نياز مورد اطالعات. گرفتند قرار بررسي
 آمار آزمون هاي از داده ها تحليل و تجزيه براي. گرديد جمع آوري آن ها با مصاحبه نياز صورت و در بيماران پرونده مطالعه پرسشنامه، از استفاده با

. شد استفاده توصيفي

حداقل و حداكثر سن اين بيماران . بودند) %58.7 (مرد نفر 27 و) %41.3 (زن نفر19مطالعه،  مورد بيمار 48 از از حاصله نتايج به توجه با: يافته ها

بيشترين عللي بود ) %7/8 (گلومرولونفريت ،)%7/21 (ديابت ،)%7/45 (هيپرتانسيون كه به ترتيب داد نشان بيماران سابقه بررسي.  سال بود78 و 15
 كه باعث نارسايي مزمن كليوي گرديده بود.

 جلوگيري از پيشرفت نارسايي مزمن كليه با كنترل دقيق فشار خون، كنترل دقيق قند خون دقيق، بررسي با توجه به نتايج با: نتيجه گيري

 .داد كاهش را كليوي مزمن نارسايي بروز مي توان

 همودياليز، شيروان كليوي، مزمن نارسايي :كليدي واژه هاي
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 شهرستان بويراحمد در 115رسيدگي شده توسط مراكز اورژانس مطالعه شيوع و علل مسموميت در بيماران 

1390-91سال   
 1نرگسيان سهاب ،1مسعود معين ،3رضانژاد تيمور  ،2، محمد لطيف يزدانشناس 1*محمدطاهر رضانژاد

 ايران - ياسوج-ياسوج پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات -كميته1
  115 تكنيسين اورژانس -2
 آموزشي كارشناس- ياسوج پزشكي علوم دانشگاه آموزشي معاونت -3

  rezanejad2012@yahoo.com: ايميل آدرس اول، نويسنده* 

 

 چكيده

 ها اورژانس به دارويي و شيميايي هاي مسموميت اثر بر زيادي تعداد ساله هر. است پزشكي شايع فوريتهاي از يكي  مسموميتسابقه و هدف:

مطالعه شيوع و هدف از اين پژوهش،  مسموم شده اند. خودكشي قصد به كه هستند بيماراني گيرند. يشتر مسمومين مي قرار درمان تحت و مراجعه
  شهرستان بويراحمد بود.115رسيدگي شده توسط مراكز اورژانس علل مسموميت در بيماران 

 توسط پرسنل اورژانس مورد 1390-91 نمونه گيري به صورت گذشته نگر و شامل كليه بيماراني است كه در طي سال هاي مواد و روش ها:

از طريق آمارهاي توصيفي مانند ميانگين، فراواني نسبي و مطلق  و 17 نسخه SPSSبررسي و درمان قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از نرم افزار
  تجزيه و تحليل شدند.α/=05و آمار استنباطي كاي دو با در نظر گرفتن 

 463 در شهرستان بويراحمد مورد رسيدگي قرار گرفتند. 115 فرد مسموم توسط پايگاه اورژانس 638، در مجموع91 و 90 در سال هاي يافته ها:

%) به 68 مورد( 434%) در خارج از اين محدوده صورت گرفته بوده اند. 4/27 مورد(175%) از مسموميت ها در محدوده شهري و 6/72مورد(
%) به صورت 7/49 مورد(317%) فوت شده اند. 4/1 مورد(9%) به صورت سرپايي مداوا شدند و 6/30 مورد (195بيمارستان منتقل شده، 

 سال سن داشتند خودكشي كرده بودند و 20% از مواردي كه زير 6/52عمدي(خودكشي) دچار مسموميت شده بودند، و بقيه به صورت اتفاقي. 
 سال بصورت اتفاقي و غير عمدي مسموم شده بودند. عمدي يا غير عمدي بودن مسموميت با سن، جنس، فصل و نتيجه 60%موارد باالي 5/63

ماموريت ارتباط آماري معنادار داشت. با افزايش سن شاهد كاهش موارد مسموميت عمدي بوديم. هم چنين مسموميت هاي عمدي در فصل 
تابستان بيش از ديگر فصول بود. نوع مسمويت نيز با ماه، فصل، سن، جنس، محيط ماموريت، و نتيجه ماموريت ارتباط آماري معني دار داشت. به 

%) و در 1/7%) و مواد غذايي(4/19%)،گازها(4/19%)، مواد مخدر(4/47نحوي كه شايعترين علت مسموميت زنان عبارت بودند از مسموميت دارويي(
%). شايعترين علت مسموميت در محيط شهري به 1/9%) و مواد غذايي(4/10%)، گازها(9/30%)مواد دارويي(41مردان عبارت بود از مواد مخدر(

%) و در محيط هاي غير شهري و روستايي به 6/8%) و مواد غذايي(7/11%)، گازها(35%)،مواد مخدر(7/36ترتيب عبارت بودند از مواد دارويي (
%). روند 9/6%) و سموم كشاورزي و خانگي(4/7%)، مواد غذايي(20%)،گازها(7/25%)، مواد مخدر(4/39ترتيب عبارت بودند از مواد دارويي (

 CO، داروهاي قلبي، گاز NSAIDمسموميت ها از ابتدا به انتهاي سال به اين شكل بود كه مسموميت با مواد غذايي كاهش و مسموميت با داروهاي 
 و داروهاي ترك اعتياد افزايش يافته بود.

 از ميان علل مسمويت ها مسموميت با ترامادول بع دليل شيوع باال در ميان جوانان، و مسموميت هاي دارويي به علت اينكه نتيجه گيري:

% از موارد خودكشي عمدي هستند، از طرفي 49.7%) با هدف خودكشي رخ داده بودند اهميت ويژه اي داشتند. نتايج نشان دادند كه 87.4اغلب(
% از زنان مسموميت با داروها بود. لذا توجه جدي و برنامه ريزي موثر جهت كاهش خطرات ناشي از مسمويت ها در اين دو 47.4علت مسموميت در 

 گروه احساس مي شود.

 ، ياسوج115 شيوع، مسموميت، اورژانسواژه هاي كليدي:
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Comparison of the effects of heparin and 0.9% sodium chloride solutions in maintenance of 
patency of central venous catheters 

Heidari Gorji Mohammad ali1 , Rezaei Fatemeh2 ,Jafari Hedayat3,Yazdani Cherati Jamshid4 

4- P.h.D, , School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 
5- Master student in critical care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 
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6- P.h.D, Student, , School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 
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Abstract 

 Background: Occlusion of central venous catheters is one of the limiting factors in using them. The 
goal of this study was determining the effect of heparin saline solution and normal saline in 
maintenance of patency of central venous catheters. 

 Materials and Methods: This double-blind study was performed on 84 intensive care unit patients 
who had central venous catheters. The patients were randomly divided into two groups of heparin 
saline receivers and normal saline receivers. In the heparin group after each drug injection into the 
lumen 3cc of heparin saline solution was injected in the catheter as well. The other group only 
received 10cc of normal saline instead. The catheters were examined for blood return and flushing 
every 8 hours for 21 days. Analysis of the data was performed using descriptive and analytic statistics 
were studied. 

 Findings: The results showed that there was no significant difference in the rate of flushing (p=0.872) 
and possibility of taking blood samples from catheters (p=0.745) in the two groups of heparin and 
normal saline receivers.  

 Conclusion: it is recommended that flushing would only be done by normal saline solution. 

 Keywords: Central venous catheter, Heparin, Normal saline. 

IRCT2014050613156N5 
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Efficacy of Flucort in treatment of post LASIK Conjunctivitis 
Masoume rezaie asl1 , Majid Shohrati2 , fateme sadat yadavar nikravesh1 , ,mostafa naderi3 , 

1-Islamic Azad University, Pharmaceutical Science Branch,Tehran,Iran 
2-Baqiyatallah University of Medical Sciences, Research Center of chemical injuries, Tehran, Iran 
3-Baqiyatallah University of Medical Sciences, Baqiyatallah Hospital,Tehran, Iran 

 

Abstract 

Background/Aims :We report the case of a patient who presented, after LASIK surgery, with epithelial in 
growth associated with viral keratoconjunctivitisAdenoviral keratoconjunctivitis is a common infection 
responsible for numerous worldwide ocular epidemics. It presents as acute catarrheal conjunctivitis with 
pseudomembrane formation of varying severity.  In the patients with vernal keratoconjunctivitis Allergic 
Conjunctivitis The prolonged consumption of drugs such as prednisolone and betamethasone increased risk 
of glaucoma and cataract formation and reports suggest that the consumption of flucort drop as corticosteroid 
has good efficiency and less side effects.The aim of this study is Evaluation of Efficacy of flucort in the 
treatment Allergic Conjunctivitis.  

 

Methods: In a  before after study the samples were taken from Baqiyatallah Hospital in tehran has been done 
of the summer 2011 . eighty six eyes of forty three consecutive patients ranging in age from 24  to 62  years 
had LASIK were enrolled. All surgeries were performed by same technique and same surgeon. Patients 
received no preoperative anti-inflammatory medications. Postoperatively, all patients were instructed to use 
usual drugs and 1 drop of fluorometholone 0.1%  in the operated eye 4 times daily while awake for 7 days. 
The clinical symptoms will be evaluated based on the VAS scale. 

Results: After treatment the mean Tearing VAS had declined from 1.48  to 0.24   (p,0.03 ) , mean Redness 
VAS had declined from 1.23  to 0.17   (p,0.08 ) , mean Itching VAS had declined from 1.46  to 0.27   (p,0.04 ) 
and mean Dry eye VAS had declined from 3.023   to 1.10   (p,0.00 ) was noted but overall flocurt was 
significant decrease  in Conjunctivitis inflammation occurred during the first 1week after LASIK 

Conclusions: Our study showed that Inflammation levels then subsided to preoperative levels by day 7 with 
steroid use. Patients with vernal keratoconjunctivitis and Allergic Conjunctivitis did not appear to correlate 
with the duration of the ablation or the number of laser. 

Keywords: Flucort , Conjunctivitis , post LASIK , VAS scale  
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The CXC chemokine IP-10  is differentialy expressed before and following bone marrow 
transplantation in acute myeloblastic and lymphoblastic leukemia patients 
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Abstract 

Background: Immune system-related factors are important in development of  leukemia. IP-10 as CXC 
chemokine are involved in the immune responses. Hence, this study was designed to assess the serum 
levels of IP-10 in acute lymphoblastic and myeloblastic leukemia. 

Method: In this experimental study, blood samples were collected from 49 Leukemia patients including 
37 AML and 12 ALL patients and 50 healthy controls. Sample were collected from patients (before and 
after transplantation) and controls and subjected to ELISA. Demographic data were also collected by a 
questionnaire which was designed specifically for this study.  

Results: Our results showed that serum level of IP-10 was decreased in patients compare to control. 
while IP-10 was also increased in ALL patients after bone marrow transplantation significantly. 

Conclusion: Based on the results of this study, it can probably be concluded that serum level of IP-10 
have an important role in pathogenesis of acute leukemia. It is also worth noting that this factor could 
probably use as pivotal biological marker in diagnosis and possible treatment factor.  

Key words:  acute lymphoblastic leukemia , acute myeloblastic leukemias , IP-10 
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 1392  الي 1390بررسي وضعيت اپيدميولوژيك سرطان اوليه ريه در استان گيالن طي سال 

 4ينا خواجه جهرمي، س3، آرميتا رضازاده كالشمي3ملينا روحي راد، 2، سيد علي علوي1منوچهر آقاجان زاده

  ، رشتمركز تحقيقات بيماريهاي التهابي ريهاستاد دانشگاه علوم پزشكي گيالن،  .1

  استاديار دانشگاه علوم پزشكي گيالن، بخش ريه بيمارستان رازي، رشت .2

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت .3

  پزشك عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت .4

 

 چكيده

سرطان ريه به عنوان شايعترين سرطان دنيا، در حال حاضر به عنوان يك اپيدمي در مقياس جهاني در نظر گرفته ميشود و انتظار  سابقه و هدف:

ميرود كه در آينده نزديك، موارد ابتال به اين سرطان افزايش يابد. از سوي ديگر درمان اين سرطان هزينههاي زيادي دارد و تأثير زيادي بر زندگي 
 افراد خواهد داشت. لذا هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت اپيدميولوژيك اين سرطان در استان گيالن بود.

در اين مطالعه توصيفي (اپيدميولوژيك) تمامي بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي فوق تخصصي ريه و جراحي بيمارستان رازي مواد و روشها: 

 وارد مطالعه گرديدند. خصوصيات 1392 الي 1390 ريه طي سالهاي  اوليهو آريا رشت به صورت سرشماري و با تشخيص قطعي سرطان
دموگرافيك، عاليم و شكايت اصلي بيماران، سابقه مصرف سيگار، اطالعات مربوط به سرطان ريه ار قبيل نوع آن و روش درماني انجام شده براي هر 

 ند. تحليل شدSPSS نرمافزار  از آمار توصيفي وبيمار در پرسشنامهاي ثبت گرديد. سرانجام دادهها با استفاده

 از افراد را مردان و ٪5/83 سال مورد بررسي قرار گرفت. 47/62 ± 4/12 بيمار مبتال به سرطان ريه با ميانگين سني 243: در اين مطالعه يافتهها

 13/31 ± 24% از بيماران، مصرف سيگار داشتند. ميانگين مقدار مصرف سيگار در اين بيماران سيگاري  5/74 را زنان شامل مي شدند. 5/16٪
%، بيشترين شكايت اصلي بيماران و 5/46 % از افراد، كشاورز بودند كه فراوانترين گروه را شامل ميشده. سرفه با فراواني 27.6پاكت در سال بود. 

% از 3/40% و ريه چپ در 3/59. از نظر سمت درگيري، ريه راست در  بيماران بوده است. %، بيشترين عالمت باليني4/50كاهش صدا  با فراواني 
% بيشترين نوع سرطان در اين 9/33) با SCCبررسي پاتولوژي نمونههاي بيماران نشان داد كه كارسينوم سلول سنگفرشي(بيماران درگير شده بود. 

 از نظر گريد سرطان نيز بيشترين گروه، تمايز ضعيف  مراجعه كرده بودند.IV و III% بيماران در مراحل 70بيماران بوده است. حدود 
%) 6/78 سرانجام بيشترين روش درماني بهكار برده شده، شيميدرماني بوده است.()٪6/36داشتند.(

 و نشان مي دهد كه هنوز  كامالً با مصرف سيگار همبستگي داردسلول سنگفرشيدر اين مطالعه مشاهده شد كه سرطان ريه از نوع  نتيجهگيري:

مشاهده شده كه در استان ما بيشتر افراد در مراحل انتهايي و باال مراجعه سيگار به عنوان اصليترين عامل خطرزا در ايران مطرح است. متاسفانه 
تحت  يك يا دو،  stageبيشترين رويكرد درماني شامل كموتراپي بوده؛ چرا كه معموال بيماران در.  مي كندكم اكرده اند كه پيش آگهي بيماري ر

بنابراين سيستم بهداشتي كشور مي بايست سياست هاي جديدي را در خصوص غربالگري و تشخيص زودهنگام اين  عمل جراحي قرار مي گيرند.
  اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد.–بيماري اتخاذ نمايد و اين مسئله مي تواند از نظر ابعاد اجتماعي 

 : نئوپالسم ريه، اپيدميولوژي، سيگارواژههاي كليدي
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 دارويي (آموكسيسيلين، بيسموت، 4بررسي ريشهكني عفونت هليكوباكتر پيلوري در بيماران تحت درمان 

 امپرازول و كالريترومايسين)
 3ملينا روحيراد، 3، عليرضا اميرمعافي3، شيما حقاني2، محمدرضا نقيپور1افشين شفقي

 استاديار، فوق تخصص گوارش ، مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي گيالن .1

 استاديار، اپيدميو لوژيست ، مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي گيالن .2

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گيالن .3

 

 چكيده

 هليكوباكتر پيلوري يكي از شايعترين عفونتهاي باكتريايي انسان و از مهمترين عوامل ابتال به گاستريت مزمن، زخمهاي معده و  و هدف:سابقه

، )FDAدئودنوم، لنفوم بافت لنفاوي همراه مخاط و سرطان معده ميباشد. موثرترين رژيم دارويي تاييد شده توسط سازمان غذا و داروي امريكا(
كنندهي پمپ پروتون، آموكسيسيلين و كالريترومايسين است. طبق مطالعات انجام شده، افزودن نمكهاي بيسموت نيز،  تركيبي شامل يك مهار

-باعث تقويت اثر آنتي بيوتيكها ميگردد. با توجه به طيف گوناگون بيماريهاي ناشي از عفونت با اين باكتري و نيز مقرون به صرفهتر بودن ريشه

اثربخشي رژيم دارويي آموكسيسيلين، بيسموت،  كني باكتري نسبت به هزينههاي ناشي از درمان عوارض اين عفونت، هدف از اين مطالعه تعيين
امپرازول و كالريترومايسين در ريشهكني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتال به اين عفونت  و نيز بررسي عوارض رژيم فوق است.  

 به يك 1390 نفر از بيماران مبتال به عفونت هليكوباكترپيلوري كه از فروردين تا آذر سال 179 در اين مطالعه مقطعي-تحليلي مواد و روشها:

 هفته پس از 8پس از انجام اندوسكوپي وارد مطالعه شدند. و  كلينيك فوق تخصصي گوارش مراجعه كرده بودند و نياز به انجام آندوسكوپي داشتند،
متغيرهاي تست تنفسي اوره براي بررسي ريشهكني انجام شد و ميزان موفقيت درمان، بررسي گرديد.  تجويز رژيم  چهار دارويي موردنظر،

 براي گرديد.ثبت ، نشانههاي بيماران و عوارض دارويي در پرسشنامهاي  و همچنين ميزان بهبودي عاليم تنفسي اورهتست نتيجهيدموگرافيك، 
 استفاده شده و  MC Nemarو نيز آناليز آماري متغيرهاي كمي از آزمون تي و متغيرهاي كيفي از آزمون كاي دو و در صورت نياز آزمون فيشر

 جهت تجزيه و تحليل آماري وارد نرم  دادهها انحراف معيار و نيز فراواني و درصد بيان شده است. سرانجام±نتايج به دست آمده به صورت ميانگين
  معني دار در نظر گرفته شده است.p<0.05 ويرايش بيستم گرديد. در كليه موارد SPSSافزار 

 وارد مطالعه شدند. اكثر افراد مورد مطالعه را زنان 8/47 ± 15 بيمار با ميانگين سني 179 پس از بررسي معيارهاي ورود و خروج، :يافتهها

 دچار) ٪ 2/7(نفر 13 مجموع، در. بود) ٪ 9/74(اپيگاستر درد و) ٪ 76%) تشكيل ميدادند. شايعترين عاليم بيماران قبل از درمان شامل نفخ(7/58(
 % تعيين شد. تمام عاليم  9/89د، ولي شدت عوارض در حدي نبود كه درمان متوقف شود. ميزان ريشهكني با اين رژيم شدن دارويي عوارض

بين ميزان ريشهكني در دو جنس مشاهده نگرديد.  ) تفاوت معناداريp<0.01بيماران نسبت به قبل از درمان، بهبود معناداري داشتند.(

 عليرغم عوارض ناچيز دارويي، بهبودي قابل مالحظه و معنيدارعالئم بيماران نسبت به قبل از درمان مشاهده شد. با عنايت به ميزان نتيجهگيري:

ريشهكني ميتوان گفت رژيم چهار دارويي مورد مطالعه، اثربخشي مناسبي در ريشهكني عفونت هليكوباكتر پيلوري دارد. 

 هليكوباكتر پيلوري، رژيم چهار دارويي، ريشهكني: يكليدي واژهها
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Abstract 

Introduction: The most cost effective method of prevention and detection of cervical cancer is the Pap 
smear. In  abnormal Pap smear ,colposcopy, endocervicalcorttge and biopsy will be done. Gold standard 
method in detecting cervical lision is biopsy .Now in two ways conventional Pap smear and liquid base are 
routin diagnostic technique in Iran  and given easily and cost-effectiveness of this method in the detection of 
cervical lesions to determine the sensitivity the objective  of this study was compare  three methods of Pap 
smear and colposcopy in detection of any lesion to gold standard biopsy in the positive ASC  cases  who 
referred to  gynecologicshahidSadoughi clinic. 

materials  and Methods: This study is a descriptive analytic in 2009-2010 years on 150 cases of patients 
with ASC results  in previous pap smear ,conventional pap smear,  liquid based pap smear , colposcopy and 
biopsy of cervical were done for all patient   and  finally data were analyzed with chi-square statisticall test 
on spss ver 16 saftware 

Results: average age  of patients in this study was  , 42_+9/9and reason for referring patients in  35/4% of 
cases  was follow-up results previous Pap smear  in 30%  bleeding,12% Pain and .6/7percent of cases was 
checkup .In final results  of sensitivity ,specificity ,positive predictive value(PPV) and negative predictive 
value (NPV) and accuracy any of the methods conventional and liquid based Pap smear  and colposcopy 
were compared with gold standard biopsy.The conventional Pap smear method  sensitivity  51%,specificity 
66/6%, PPV 96% and NPV  8%  and accuracy was 92% , About the liquid base Pap smear method 
sensitivity 55/3% specificity 77/7% PPV 10% NPV and accuracy was 56/6% , About the colposcopy 
sensitivity was70/9 % specificity 44/4 %PPV 95/2% NPV 8/8%and accuracy was 69% The relationship 
between sensitivity results of conventional Pap smear and colposcopy p <0 / 001 and between the results of 
sensitivity liquid base pap smear and  colposcopy p <0 / 01  relationship  was significant  

Conclusions: colposcopy has the best efficacy in detecting any cervical lision in compared with any other 
diagnostic technique.so that futher studies with more  detailed plans and bigger sample sizes are suggested 
for obtaining reliable result. 

keyword: cervicovaginal cytologg, liquid base  pap smear ,conventional pap ,atypical squamous 
cell,colposcopy 
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 1381ـ91بررسي علل شيلوتوراكس در بيماران بستري در بيمارستان شهيدبهشتي بابل طي سال هاي 
 4محمد زماني، 3(BSc)، عاتكه بابازاده2(MD)، دانيال رستگارنژاد1(MD)، علي نقشينه1(MD)، عسگري نورباران1(MD)نوين نيك بخش

  گروه جراحي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل-1
 - دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل2
 - واحد توسعه ي تحقيقات باليني، بيماستان شهيدبهشتي، بابل3
- كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل 4

 چكيده

شيلوتوراكس حاصل تجمع مايع لنفاوي در فضاي پلورال، به علت صدمه يا پارگي مجراي توراسيك ميباشد كه توسط عوامل  :سابقه و هدف

 غير تروماتيك ميتواند رخ دهد. با توجه به اهميت باليني اين عارضه و خطرات ناشي از آن، شناسايي علل منجر به بروز شيلوتوراكس وتروماتيك 
گامي در جهت پيشگيري و كاهش عوارض آن خواهد بود؛ لذا هدف از اين مطالعه بررسي علل  بروز شيلوتوراكس در بيماران مراجعه كننده به 

 .مي باشدبيمارستان شهيدبهشتي بابل 

 در بخش جراحي 1381ـ1391اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و تمام بيماراني كه با تشخيص شيلوتوراكس در طي سال هاي  :مواد و روش ها

 مطالعه شدند. اطالعات الزم شامل جنس، سن، عالئم باليني از قبيل سرفه، تنگي نفس، سرفه به  واردبيمارستان شهيدبهشتي بابل بستري بودند،
)، علت ايجاد آن وجود لنف در و(مانند سطح تريگليسريد مايع پلورال همراه تنگي نفس، مدت زمان وجود عالئم باليني، عالئم آزمايشگاهي

- سطح تريگليسريد مايع پلورال 1بيماران استخراج گرديد. تشخيص شيلوتوراكس بر اساس ه شيلوتوراكس، پروتكل درمان و سرانجام بيمار از پروند
- تاييد وجود لنف در مايع پلورال در طي لنفاژيوگرافي و يا جراحي بوده است. سپس داده هاي به دست 2 ميلي گرم بر دسي ليتر 110بيش از 

  >p-value ./. 5  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Chi-square و t-test ، تحت آناليز توصيفي و تست SPSS V20 برنامه آمده توسط
 .معني دار تلقي گرديدنيز 

 سال بود كه 51/03+16/95 زن بودند. ميانگين سني كل افراد مورد مطالعه سايرين) مرد و ٪75/68 بيمار(22 بيمار مورد بررسي، 32از  :يافته ها

 17/78 بود. مدت زمان وجود عالئم به طور متوسط )٪71/87( سال قرار داشتند. شايع ترين تظاهر باليني، تنگي نفس 79 تا 20در محدوده سني 
 روز بود. در تمام 29/22 تا 25/96 روز و در زنان 14/15 تا 9/89 اين مقدار در مردان . روز قرار داشت90 تا 1 روز بوده است كه در محدوده 19تا 

) عالوه بر موارد فوق وجود لنف ٪40/6 بيمار(13 در حالي كه تنها در ،بودميلي گرم بر دسي ليتر 110 بيماران سطح تريگليسريد مايع پلور بيش از
) بود كه تروماي بالنت با فراواني ٪56/25در مايع پلورال آنها مشهود بود(وجود ظاهر تيپيك شيلوتوراكس). شايع ترين علت شيلوتوراكس، تروما(

) تنها درمان حمايتي ٪40/63 بيمار(13) جهت درمان، به عمل جراحي نياز داشتند، در ٪40/63بيمار(13. ) بيشترين مورد آن بود٪37/5 نفر(12
 در بيماران با علت غير تروما، .) درمان عامل زمينه اي و سپس درمان حمايتي صورت گرفت٪18/74 بيمار(6جهت درمان استفاده گرديد و در 

نوع عالئم، نوع آزمايش، ساير موارد از جمله  بين جنسيت و ،) بيشترين مورد بود. در بررسي هاي به عمل آمده٪12/5 نفر(4نسر ريه با فراواني ك
 ).=1p= ،0/14p= ،0/99p= ،0/21pد(علت شيلوتوراكس و نوع علت ارتباط معناداري مشاهده نش

پيامد هاي سوء شيلوتوراكس و نيز هزينه هاي باالي درماني آن و اينكه در اين مطالعه، تروما شايع ترين علت با توجه به  :نتيجه گيري

شيلوتوراكس تشخيص داده شد؛ لذا برنامه ريزي و دادن آگاهي هاي مناسب در جهت پيشگيري از تروما و متعاقب آن كاهش بروز شيلوتوراكس 
 ضروري به نظر ميرسد.

  شيلوتوراكس، تروما، بابلواژه هاي كليدي:
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 2  بيماران ديابت نوعاميد به زندگي عمومي و سالمتاثربخشي رواندرماني مثبتگراي گروهي بر 

 *5محمد حسين سربي ،4،ناهيد خليل نژاد3سيد مجتبي احمدي، 2مسعود رحمانيان، دكتر 1دكتر خيراله صادقي
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دانشگاه علوم پزشكي ،  كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني از دانشكده پزشكية درجدريافت جهت  محمد حسين سربي دانشجويي آقايي از پاياننامهبرگرفته اين مقاله *

 كرمانشاه ميباشد.

چكيده 

 ديابت از جمله بيماريهاي مزمني است كه عالوه بر تهديد سالمت جسم باعث تخريب سالمت روان نيز ميشود. بنابراين با توجه سابقه و هدف:

و اميد به  عمومي سالمت سنجش تأثير رواندرمان مثبتگراي گروهي برپژوهش حاضر هدف به اهميت وضعيت روانشناختي بيماران ديابت، 
 بود. 2 ديابت نوع زندگي بيماران

 در سال  در مركز تحيقات ديابت شهر يزد2 نفر از بيماران ديابت نوع 30كارآزمايي باليني ميباشد، كه در آن مطالعهي  اين از نوعمواد و روشها:

 هفته بعد از 7صورت تصادفي در دو گروه درمان مثبتگراي گروهي و گروه كنترل گمارده شدند. اطالعات قبل از شروع مداخله و ، به 1393
) و اميد به زندگي بود. همچنين GHQمداخله، جمعآوري گرديد. ابزار جمعآوري اطالعات، پرسشنامه دموگرافيك، پرسشنامه سالمت عمومي (

  و روش آماري كلوموگروف اسميرنوف، آزمون خيدو و تحليل كوارايانس مورد تحليل قرار گرفتند.SPSS-18دادهها با استفاده از نرم افزار 

درمان مثبتگراي گروهي هر چند باعث كاهش معنادار اختالل اضطراب و نشانگان جسماني در سالمت عمومي شد،  نتايج نشان ميدهد يافتهها:

با اين وجود درمان مثبتگراي گروهي باعث افزايش معنيدار ). P<01/0 (اما از لحاظ سالمت عمومي تفاوت معنيداري بين دو گروه وجود نداشت
).  P>01/0(اميد به زندگي در بيماران گروه مداخله نسبت به گروه كنترل شد 

درمان مثبتگراي گروهي در باال بردن سطح اميدواري بيماران ديابت نسبت به زندگي موثر است.  نتايج اين مطالعه نشان ميدهد نتيجه گيري:

  استفاده نمود.2همچنين از اين درمان كمهزينه و كارآمد ميتوان براي كاهش فشارهاي رواني بيماران ديابت نوع 

 ديابت اميد به زندگي، عمومي، سالمت روان درماني مثبتگراي،واژههاي كليدي: 

mailto:Mhosseinsorbi@kums.ac.ir�
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Abstract 

Background and objective : Endovascular coiling has increasingly become an alternative procedure for surgical 
clipping in both ruptured and unruptured aneurysms in last decades. Both modalities have advantages and disadvantages 
which make them as complementary rather than competitive. Our aim was to evaluate surgical clipping and 
endovascular coiling outcomes by comparing MRS (Modified Rankin Scale) before and 1 year after procedure in both 
groups of patients. 

Materials and methods : We conducted a descriptive prospective study including 49 consecutive patients with 
intracranial aneurysms who underwent endovascular coiling in Imaging Medical Center of Imam Khomeini Hospital 
and surgical clipping in Neurosurgery Department of Shariati Hospital in Tehran, Iran from July 2011  to August 2013. 
Patients with oncotic , mycotic , metastatic ,atherosclerotic and dissecting aneurysms, multiple aneurysm (more than 2) 
and giant aneurysms (more than 25 mm) were excluded. Clinical outcome of aneurysm was assessed by Hunt and Hess 
grading (0-4) and treatment outcome was evaluated by Modified Rankin Scale(MRS) (0-6) when admission and 1 year 
after intervention. Decision on treatment protocol was made based on aneurysm’s features. Extracted data were 
analyzed by Chi square, independent-t, paired-t and Mann-Whittney U tests were used and were considered statistically 
significant at P values less than 0.05. 

Findings : Twenty-seven patients underwent endovascular coiling and 21 patients underwent surgical clipping. There 
were 17 females (63%) in coiling group and 13 females (61.9%) in clipping group. Mean age of patients allocated to 
surgical treatment was 53.7±13.0  and mean age of patients allocated to endovascular therapy was 51.2±11.9  (p = 
0.508). Of 28 patients who presented with ruptured aneurysms at the time of admission, 17 (81%) were in surgical 
group and 11 (41%) were in coiling group (p = 0.005). 

Mean MRS score at the time of admission in endovascular group was 2.86±0.974  while this figure was 3.81±1.078  in 
surgical group (p = 0.004). Of 37 patients with 1-year follow–up, 19 were in endovascular group and 18 in surgical 
group. Mean MRS score of patients one year after procedure was 1.89±0.809  and 3.67±2.223  in endovascular group 
and surgical group, respectively (p = 0.010). MRS improvement is statistically significant in coiling group (P = 0.009) 
but not in clipping group (P = 0.875). 

 

Conclusion : patients with ruptured aneurysms were significantly more in surgical group than coiling group. Mean 
MRS score at the time of admission and 1 year follow up was significantly worse in surgical group. The  disability in 
our study seems to be smaller after coiling in terms of MRS. 

 

Key words : endovascular procedure, intra cranial aneurysm, aneurysm 
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بررسي رابطه اختالت اضطرابي با كيفيت زندگي در بيماران ديابتي تيپ دو مراجعه كننده به درمانگاه ديابت 

 1391بيمارستان پنج آذر گرگان در سال 

 3، نجمه شاهيني 2، مريم فارسي نيا1فيروزه درخشان پور

 .فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان،استايار گروه روانپزشكي ، مركز تحقيقات روانپزشكي گلستان ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان،گرگان،ايران 1
 .: دانشجوي پزشكي ، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان.2
، دانشكده پزشكي ،  دانشجويي تحقيقات كميته : دستيار تخصصي روانپزشكي ، مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري ، دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد-3 

 مشهد-مشهد ايران پزشكي علوم دانشگاه
 najmeh_ shahini@yahoo.com*نويسنده مسئول : نجمه شاهيني پست الكترونيكي: 

 چكيده

 ديابت با كاهش يك سومي اميد به زندگي همراه است .عوارض مزمن بيشماري را درخصوص ديابت برشمرده اند اما آنچه كه در سابقه و هدف:

 افراد مبتال به ديابت در خطر دو برابري ابتال به بيماريهاي ٬ مسائل روحي رواني هستند ٬اين ميان كمتر از سايرين مورد بررسي قرار گرفته است 
خلقي در مقايسه با جمعيت عادي قرار دارند.. ما در اين مطالعه سعي داريم با سنجش اختالت اضطرابي و تاثيرآن بر كيفيت زندگي در بيماران 

 ديابتي تيپ دو مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان پنجم آذر گرگان را مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيم .

بيمار مبتال به ديابت تيپ دو مراجعه كننده به كلينيك  330 تحليلي و از نوع مقطعي و بر روي –اين مطالعه بصورت توصيفي مواد و روش ها: 

سنجش اضطراب بك  صورت پذيرفت .داده ها با استفاده از پرسشنامه ي دموگرافيك و سنجش 1391ديابت بيمارستان پنجم آذر درنيمه اول سال 
(BAI)بررسي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني گونه ايراني(پرسشنامه   و(WHOQOL-BREFتوصيف اطالعات از طريق  جمع آوري و 

جداول و نمودارها و شاخص هاي مركزي و پراكندگي صورت گرفت. براي مقايسه كيفيت زندگي در دو گروه (داراي اختالالت اضطرابي و فاقد  
 ) از (BAIهاي  پرسشنامه اختالالت اضطرابي ) از مربع كاي  استقاده گرديد. از سوي ديگر براي سنجش رابطه كيفيت زندگي و ابعاد آن با نمرات 

   بود.05/0 و سطح معني داري ازمون ها SPSSضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده 

 در نفر)جمعيت مورد مطالعه را زنان تشكيل ميدادند.213 (54/64نفر) جمعيت مورد مطالعه را مردان و %117 (45/35 در اين مطالعه %يافته ها:

بين هيچ يك از در اين مطالعه  . )001/0 <با كيفيت زندگي رابطه معنادار معكوس برقرار بود(سطح معناداري اين مطالعه بين اختالالت اضطرابي

بيماريهاي "رابطه آماري معناداري وجود نداشت.درخصوص كيفيت زندگي هم تنها بين متغير  با اختالالت اضطرابي متغيرهاي مستقل مورد بررسي
 با كيفيت زندگي رابطه معناداري برقرار بود 

 ٬بروز اختالالت اضطرابي در بيماران ديابتي مي تواند با كاهش كيفيت زندگي خواه كلي خواه در همه ي حيطه هاي آن ( جسماني : نتيجه گيري

 اجتماعي و محيطي) همراه باشد. و نه تنها به عنوان يك فاكتور اثرگذار منفي بر حيطه ي روان بلكه بر تمامي حيطه هاي كيفيت زندگي ٬رواني 
 آنان اعمال اثر كند لذا شناسايي و درمان بهنگام اين اختالالت مي تواند موجب بهبود كيفيت زندگي اين بيماران گردد.

  اختالالت اضطرابي -  كيفيت زندگي–ديابت واژه هاي كليدي:

mailto:shahini@yahoo.com�
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Abstract 

Background and objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common 
childhood neurological disorder. This disorder is more prevalent in some chronic disease. The aim of this 
study was to investigate ADHD in children with  early stages of chronic kidney disease (CKD) and compare 
it with healthy children. 

Materials and Methods: 75, 5-16-year-old children with early stages of CKD (stage 1, 2 and 3) and 75 

healthy children without CKD were included in this case – control study as case and control groups, 
respectively. Subjects were selected from children who were referred to the pediatric clinic of Amir Kabir 
Hospital of Arak, Iran, in the form of simple probability and based on inclusion and exclusion criteria. 
ADHD was diagnosed by Conner's Parent Rating Scale – 48 (CPRS-48) and DSM-IV criteria and was 

confirmed by psychologist consult .Data were analyzed by Binomial test in SPSS18. 

Findings: ADHD inattentive type was observed in 8 cases (10.6%) with CKD and 2 controls (2.6%) (P=0.109). 

Moreover, in the case and control groups, 7 (9.3%) and 6 (8%) children were affected by ADHD hyperactive-

impulsive type (p = 0.997), and 9 (12%) and 12 (16%) children were affected by ADHD mixed type (p = 0.664), 

respectively. 

Conclusion: There were no differences between prevalence of ADHD in the children with early stages of 
CKD  and the control group. However, due to the importance of relationships between different types of 
psychiatric disorders and CKD and lack of enough evidence concerning the relationship between ADHD 
and different stages of CKD in children, conducting further studies in this field is recommended.  

Key Words: Attention deficit hyperactivity disorder, Children, Chronic kidney disease 
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اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهرستان  بخش به بيمار مراجعه زمان با ريوي قلبي احياي موفقيت رابطه

 1392 و 1391 در سال نيشابور
 3 هادي زارع مرزوني1حجت محمدزاده هابيل 2سيده معصومه سعادتي 1مرضيه معاشري

 - ايراننيشابور- نيشابور علوم پزشكي دانشكدهكميته تحقيقات دانشجويي كارشناس پرستاري،  -1
 كارشناس ارشد پرستاري،  عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابر، ايران -2
 كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران -3

 

 چكيده

 بخش به بيمار مراجعه زمان تاثيرگذارباشد، ميرسد كه بنظر عواملي از ند. يكياموثر قلبي-ريوياحيا عمليات بر مختلفي عوامل :سابقه و هدف

 با مطالعه اين گرفته، صورت احيا عملياتموفقيت  در  مراجعهزمان بعد خصوص تاثير كمي در پژوهشهاي تاكنون اينكه به توجه است.با اورژانس

  انجام شد.CPRبه نيازمند بيماران در ريوي-قلبي احياي نتايج و بيمار مراجعه ساعت بين رابطه هدف بررسي

 در1392تا پايان شهريور1391كه از اول مهر بيماريست225توصيفي- مقطعي است.افراد مورد مطالعه مطالعه اي پژوهش اين مواد روش ها:

 پرستاري تيم و پزشكان گزارش ثبت برگ دادهها گردآوري  تحت احياي قلبي-ريوي قرار گرفته اند. ابزارنيشابوربيمارستانهاي آموزشي شهرستان 

معيار ورود نمونه ها به .تقسيم شدند و زمان تعويض شيفتها شب،صبح،عصر:دسته4به نيز كاري هاي ميشد.شيفت تكميل بيمار از احياء پس كه بود
متغيرهاي اين مطالعه شامل سن مطالعه شامل انجام احياي قلبي ريوي در بيمارستان بود. معيار خروج نمونه ها شامل ناقص بودن پرونده بيمار بود.

معني 05/0كمترازpاستفاده شد.مقاديرspss16براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزارو جنس مريض، شيفت كاري ونتيجه احيا بود.
 دارلحاظ شد.

ها ناموفق بود.  احيا%92.9ويت(اوليه و نهايي)ها موفقاحيا%7.1بطوركلي%آنها مرد بودند.64 و42±9/9ميانگين سني بيماران احيا شده:ها يافته

ها در CPR%21.3%)بود.15صبح(12تا10%)و كمترين فراواني مربوط به ساعات20بامداد(3تا1مربوط به ساعاتCPRبيشترين فراواني عمليات
 موارد )و كمترين%93.3(ناموفق در شيفت شبCPRمواردبيشترين  بود. انجام شده%در شيفت شب 53.7%در شيفت عصر و24.9شيفت صبح،

رابطه معني داري وجود CPRبين شيفت كاري و موفقيت يا عدم موفقيت)p=0.017(بوده است.%)91(موفق درشيفت صبحنا
مشاهده CPR)،همچنين رابطه اي بين ساعات تعويض شيفت تيم احيا و نتيجهCI=95%وp=0.08)و(CI=95%وp=0.289نداشت(

 )CI=95%وp=0.525نشد.(

براساس اين مطالعه، بيشترين مواردمراجعه در شيفت شب انجام گرفت كه بيشترين موارد عدم موفقيت را هم به خوداختصاص :نتيجه گيري

اشت.بنظرميرسد،زمان مراجعه بيماران در شب، بسيار ديرتر از حدمجاز رابطه اي وجود ندCPRبين ساعات مراجعه بيمار و عملياتميدهد.همچنين 
 جهت موفقيت احيا قلبي بوده و تاثيرات منفي روي نتيجه ي آن دارد.

  احياي قلبي ريوي، زمان مراجعه ، بخش اواژه هاي كليدي:
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دربيماران سرطاني  رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد ، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي درد

  آذر دانشگاه علوم پزشكي گلستان5مركز آموزشي درماني مراجعه كننده به 

 ثناگو ، دكتر ليال جويباري اكرم نرگس صفري، دكتر

 دانشگاه آزاد اسالمي  واحد ساري  ، مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 

 چكيده

 درصد بيماران مبتال به سرطان را تحت 90 تا 50يا اثرات جانبي اقداماتي كه براي درمان آن به عمل مي آيد   درد ناشي از سرطان: سابقه و هدف

اتخاذ  راهبردهاي مقابله اي . اضطراب  ناشي از درد و درمان هاي  سرطان باعث افزايش نياز هاي حمايتي بيمار ان مي گردد. تاثير قرارمي دهد
رابطه فاجعه سازي درد، اضطراب درد ، حمايت اجتماعي و آنها نقش دارد . هدف از اين مطالعه  تعيين  انطباق و سازگاري شده بيماران در

 مي باشد.سرطان  مبتال به دربيماران  ، راهبردهاي مقابله اي درد

مركز آموزشي   تحليلي از نوع همبستگي است.نمونه پژوهش بيماران مبتال به سرطان مراجعه كننده به - :.نوع مطالعه توصيفي مواد و روشها

 نفر بيمار كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند . پرسشنامه فاجعه سازي 110 مي باشد.حجم نمونه شامل 1392 آذر گرگان در سال 5درماني 
و همبستگي پيرسون براي  tدرد،اضطراب درد، حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي درد مورد استفاده قرار گرفت . از تحليل واريانس و آزمون 

 شد .تجزيه و تحليل داده ها استفاده 

راهبرد  ، 35.7±18.4اضطراب درد  23.9± 8.8 درصد نمونه ها مونث  بودند .ميانگين و انحراف معيار  فاجعه سازي درد  در بيماران 51 : يافته ها

بود . با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون بين فاجعه سازي درد، اضطراب درد، راهبرد 151.1±15.8حمايت اجتماعي  107.9± 38.8مقابله اي 
 مقابله اي   با حمايت اجتماعي ارتباط معني دار آماري ديده شد .

 : نتايج نشان داد كه  بين متغيرهاي فاجعه سازي درد، اضطراب درد، راهبرد مقابله اي   با حمايت اجتماعي ارتباط معني دار آماري نتيجه گيري

 ديده شد .

 : درد ، سرطان ، فاجعه سازي ،  اضطراب ، حمايت اجتماعيواژه هاي كليدي 

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=178587&varStr=5;داوودي%20ايران,زرگر%20يداله,مظفري%20پورسي%20سخت%20الهام,نرگسي%20فريده,مولا%20كريم;روانشناسي%20سلامت;بهار%201391;1;1;59;73�
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بررسي عوامل مرتبط با ميزان تداخالت غذا و دارو در بيماران بستري در بخش داخلي يك بيمارستان 

 1391آموزشي در سال 
 (PhD) 3، سعيد اسالمي(PhD)2 شايسته صالحي،(MSc) 1مصطفي عبدالهي

 : كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه آزاداسالمي، واحد خوراسگان(اصفهان)، دانشكده پرستاري و مامايي،شهر اصفهان،ايران1
 : دانشگاه آزاداسالمي، واحد خوراسگان(اصفهان)،دانشكده پرستاري و مامايي،شهر اصفهان،ايران2   
 : مركز تحقيقات علوم دارويي،دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،مشهد،ايران3  

 

 چكيده

امروزه غذا و دارو دو ركن اصلي در درمان و پيشگيري از بيماري است. توجه به تداخالت و تاثيرات غذا و دارو بريكديگر به سابقه و هدف: 

منظورايجاد شرايط بهينه جهت عملكرد دارو، تامين وضعيت نرمال تغذيه اي، جلوگيري از واكنش هاي نا خواسته غذا و دارو و مسموميت هاي 
 دارويي ضروري به نظر مي رسد.اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با ميزان تداخالت غذا و دارو در بيماران بستري انجام شد.

بيمار داراي شرايط بستري در بخش داخلي يك بيمارستان آموزشي در مشهد انجام 400اين مطالعه توصيفي تحليلي بر رويمواد و روش ها :

 پژوهش نيا در .شدند حذف مطالعه از بودند اريرهوشيغ كه يمارانيب. شدند مطالعه وارد داشتند ييدستورغذا و يخوراك يدارو كه يمارانيب گرديد.
 ابزار گردآوري اطالعات چك ليست محقق ساخته مشتمل بر دو بخش كه بخش اول اطالعات .شد انجام يسرشمار روش به يريگ نمونه

 يي،روا نييتعجهت   داروي پر مصرف بخش داخلي به روش پرسش و پاسخ بود.19دموگرافيك، و بخش دوم چك ليست تداخالت غذا و داروي
 يينها پرسشنامه اصالح در آنها يليتكم نظرات و شد داده قرار دانشگاه يعلم اتيه ياعضا و دياسات از نفر 10 ارياخت در نظر مورد ستيل چك

 العمل دستور اساس بر  چك ليستو نداشت ورترض ييايپا يبررس شود يم محسوب ستيل چك كي پژوهش ابزار نكهيا به توجه با. ديگرد اعمال
و آزمونهاي آماري توصيفي (ميانگين،انحراف معيار)و 18 نسخه spss داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارآماري .است استاندارد يها

 استنباطي (كاي دو،آزمون تي،ضريب همبستگي پيرسون،آناليز واريانس،آزمون توكي) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

 سال 8/47 كنندگان شركت يسن نيانگيم و بودند مرد ٪5/44 و زن ٪5/55 مطالعه، در كننده شركت ماريب400از كه يافته ها نشان داديافته ها:

%از پرستاران به بيماران تداخالت غذا و دارو را آموزش داده اند. همچنين ميزان 33، بودند يدانشگاه التيتحص يدارا كنندگان شركت ٪21.بود
% بود. از ديگر يافته ها ميزان تداخل غذا و دارو با افزايش سطح 53تداخالت بالقوه غذا و دارو در بيماراني كه توسط پرستاران آموزش داده شده اند

تحصيالت كاهش و با افزايش سن افزايش پيدا مي كرد.تعجب آور آنكه با افزايش تعداد داروهاي مصرفي بيمار ميزان تداخل غذا و داروي بيمار 
 كاهش مي يافت .همچنين ميزان تداخل غذا و دارو در بيماراني كه همراه داشتند بيشتر از افرادي بود كه همراه نداشتند.

آموزش و كنترل تداخالت غذا و دارو بايد با رويكرد تيمي و  فراواني تداخالت غذا و دارو دربيماران با عوامل فوق ارتباط داشت. :نتيجه گيري

همكاري پزشك، داروساز، كارشناس تغذيه، پرستار و خانواده بيمار بر پايه زمان صحيح تجويز دارو به منظور  پيشگيري از عوارض كوتاه مدت و بلند 
مدت صورت گيرد.كنترل مطلوب تداخالت غذا و دارو وابستگي زيادي به آموزش پرستار به بيمار به ويژه در افراد مسن داشته و براي كاهش 

 تداخالت غذا و دارو، نياز به برنامه هاي آموزشي و عملي براي بهبود دانش مي باشد.

 تداخل غذا و دارو، پرستار، دارودرماني، بيمار، عوامل مرتبطواژه هاي كليدي: 
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Atrial fibrillation and early clinical outcomes after mitral valve surgery in patients with 
rheumatic vs. non-rheumatic mitral stenosis 
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Abstract 

Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia after open heart surgery that can lead 
to early morbidity and mortality following operation. Mitral stenosis (MS) is a structural abnormality of the 
mitral valve apparatus that can be resulted from previous rheumatic fever or non-rheumatic fever such as 
congenital mitral stenosis, malignant carcinoid disease etc. This study was designed to test the hypothesis 
that type of mitral stenosis can affect the incidence, duration and frequency of AF post mitral valve 
replacement. 

 Materials and Methods: We selected fifty patients with rheumatic mitral stenosis and 50 patients with non-
rheumatic mitral stenosis who were candidates for mitral valve replacement (MVR) surgery. Pre-operative 
tests such as CRP, ESR, CBC, UA, ANA, APL (IgM, IgG), ANCA, RF were performed on participants' 
samples and the type of mitral stenosis, rheumatic or non-rheumatic, was determined clinically. Early post-
operative complications such as infection, bleeding, vomiting, renal and respiratory dysfunction etc., were 
recorded. All patients underwent holter monitoring after being out of ICU to the time of discharge.  

Results: The mean age of patients was 48.56 ± 17.64 years. 57 cases (57%) were male, and 43 cases (43%) 
were female. Post-operative AF occurred in 14 cases (14%); 3 cases (6%) in non-rheumatic mitral stenosis 
group, and 11 cases (22%) in the rheumatic mitral stenosis group. There was a significant relationship 
between the incidence of AF and type of mitral stenosis (P = 0.02). Renal dysfunction after MVR was higher 
in rheumatic MS group than in non-rheumatic MS group (P = 0.026). There was no relationship between the 
type of mitral stenosis (rheumatic or non-rheumatic) and early mortality after mitral valve replacement (P = 
0.8).  

Conclusion: We concluded that the type of mitral stenosis affect post-operative outcomes, especially the 
incidence of atrial fibrillation and some complications after mitral valve replacement. 



 

141 
 

 پوستر

 
Religious coping and psychological distress among Iranian hemodialysis patients 
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6- Intensive care nursing student, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahed University, Tehran, Iran. 

Abstract 

Objectives: Religious coping is known as a main resource influencing for adjustment and coping with problems and 
stressors in patients with end stage renal disease (ESRD). The aim of this study was to determine the relationship 
religious coping and psychological distress in haemodialysis patients. 

Method:This cross-sectional study was conducted at dialysis centers in Qom in 2012. 95 ESRD patients 
were selected via convenience sampling methods. They were older than 15 years, under hemodialysis for at 
least 3 months, and had never received a transplant. Data was collected by using a questionnaire that 
included three parts, Socio-demographic factors, Anxiety and Depression Scale (HADS), and religious 
Coping Brief (RCOPE). Data were analyzed in SPSS 16 software environment utilizing descriptive statistics 
and the Independent t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

Results: A considerable percentage of the patients reported a high level of depression (50.5%) and anxiety 
(31.6%). 53.6 percent of patients have higher then mean score in positive religious coping and the portion 
about negative religious coping was 37.9 percent. Negative religious coping was significantly associated 
with both depression (β = 0.36; p=0.0001) and anxiety (β =0.21; p=0.03) symptoms. There were no 
significant correlations between positive religious and psychological distress. 

Conclusions: Our results indicate that negative religious coping was associated with greater psychological 
distress. Patient education in coping skills may be used to change the risk of poor QOL and nurses should 
incorporate religious supports in the care of patients receiving hemodialysis. 

Keywords: Religious coping, Psychological distress, Hemodialysis patients. 
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Effective Interventions on Service Quality Improvement in Physiotherapy Clinic 
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Abstract 

Background and Objective:Service quality is considered as a main domain of quality associated 
with non-clinical aspect of healthcare. This study aims to survey and improves service quality of 
delivered care in the physiotherapy clinic affiliated with the Tabriz University of Medical Sciences. 

Materials and Methods:A quasi experimental interventional study was conducted in the 
physiotherapy clinic. Data was collected using a validated and reliable researcher made 
questionnaire with participation of 324 patients and their coadjutors. The study questionnaire 
consisted of 7 questions about demographic factors and 38 questions for eleven aspects of service 
quality. Data was then analyzed using descriptive statistics (percent and Mean±SD) by SPSS16.  

Findings:In the pre intervention phase, six aspects of service quality including choice of provider, 
safety, prevention and early detection, dignity, autonomy and availability achieved non-acceptable 
scores. Following  interventions, all aspects of the service quality improved from 6.40, 6.46, 7.06, 
7.97, 8.32, 8.46 to 9.54, 9.46, 9.66, 9.84, 9.78, 9.86 respectively, and total service quality score 
improved from 8.58 to 9.83 (P<0.001). 

Conclusion:This study shows that service quality can be improved by problem implementation of 
appropriate interventions. The acquired results can be used in health system fields to create 
respectful environments for healthcare customers.  

Key words:Physical therapy, Intervention, Quality improvement  
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 كننده مراجعه بيماران در مجرا طريق از پروستات برداشت عمل از بعد و قبل جنسي عملكرد تغيرات بررسي

 1392 تا 1391هاي سال طي بابل بهشتي شهيد بيمارستان به
 3مهرشاد فتحيان، 2، مريم كماليBSc(2، ندا امانيMD(1)، ارسالن علي رمجيMD(1)عمادالدين موعودي(

 بابل بابل، پزشكي علوم دانشگاه ارولوژي، .گروه1
 بابل بهشتي، شهيد بيمارستان باليني، تحقيقات توسعه .واحد2
 بابل بابل، پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات .كميته3

 چكيده

 از پروستات برداشت اثرات ارزيابي اولين كه مطالعه اين شود.در تاخيري نعوظ باعث است ممكن مجرا طريق از پروستات برداشت: هدف و سابقه

 .است شده بررسي نعوظ قابليت بر روش اين اثرات باشد مي مجرا طريق

تا 91  سال در بابل بهشتي بيمارستان به كننده مراجعه پروستات خيم خوش هايپرتروفي با بيماران روي   بر توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد

 بين پرسشنامه اساس بر 17 از كمتر نعوظي جنسي،عملكرد عملكرد بر موثر ارگانيك هاي بيماري به ابتال عدم شامل ورود معيارهاي. شد انجام92
 جراحي از قبل روز يك.بود جنسي شريك فقدان و جنسي عملكرد بر موثر داروهاي مصرف سابقه پروستات، سرطان به جنسي،ابتال عملكرد المللي

 مانند عوارضي و دارويي جراحي،درمان پروستات،انديكاسيون پروستات،سايز پروستات،وزن اختصاصي ژن سونوگرافي،آنتي شامل بيماران اطالعات
 ميل جنسي، رضايت نعوظي،ارزيابي عملكرد شامل جنسي عملكرد المللي بين پرسشنامه.گرديد تكميل ليستي چك توسط پروستات كپسول پارگي

 تكميل جراحي از پس ماه سه و نعوظ،قبل حفظ و ايجاد توانايي در بيمار اطمينان و ميزان زناشويي از كلي رضايت مراقبت، لذت جنسي،
 0/ 05و گرديد تحليل  paired  t-test    و نمار مك و كاكسون كاي،ويل مجذور هاي تست و spss20 افزار نرم توسط اطالعات كليه.گرديد

p<شد تلقي دار معني. 

 و )%2/7(طرفه يك ادراري مجاري ويتاالسيون سونوگرافي در گزارشات.گرفتند قرار مطالعه  مورد66/25± 6/7سني ميانگين نفربا 53 :ها يافته

 با پروستات سايز،43 وزن و بيشترين 12 پروستات وزن كمترين.آمد دست به5/87±7/33 سرمي سطح ميانگين.است بوده طرفه دو )%7/5(در
 %)،ديالتاسيون1/32ادرار( جراحي،احتباس  انديكاسيون.سي بود  سي111 و 19 ترتيب به مقدار بيشترين و و دركمترين 54/66 ±19/24ميانگين
 نعوظي عملكرد براي بيماران امتياز مجموع در.است بوده %)34(دارويي  درمان به پاسخ وعدم)%9/18(مثانه سنگ)،%1/15(فوقاني ادراري مجاري

 جراحي از قبل به نسبت كه22± 02/3ميانگين ،با25 تا 14 بين امتيازات جراحي از بعد و بوده89/22±89/2آنها  ميانگين و 25تا17 جراحي از قبل
 از بود و بعد 5/22±59/2پروستات كپسول پارگي با بيماران در نعوظي عملكرد ميانگين جراحي از قبل.) P  =63/0نكرد(  پيدا داري معني كاهش

 كپسول پارگي كه بيماراني در نعوظي عملكرد ميانگين جراحي از قبل.)P = 01/0يافت (  كاهش داري معني طور  كه به25/17±3/3جراحي 
 از قبل جنسي ارضا ميانگين.) P = 89/0نبود ( دار معني كه يافت كاهش 02/23±5/2به جراحي از بعد و04/23±87/2نداشتند پروستات

 68/6±15/1 جراحي از قبل جنسي ميل ميانگين.)P = 02/0يافت ( كاهش داري معني شكل به كه36/6±57/2 عمل از بعد و68/8±10/2عمل
 كه شد 85/2±10/1 آن از بعد و  بود 74/3±87/0 جراحي از قبل اطمينان )ميانگينP = 81/0نبود ( دار معني كه 64/6±25/1 جراحي از وبعد

 ).p =03/0(است دار معني

 كاركرد بهبود به اما ميكند كم را پروستات خيم خوش هايپرتروفي عاليم مجرا طريق از پروستات برداشت دهد مي نشان نتايج :گيري نتيجه

 .است تاثير بي جنسي عملكرد روي و نميكند كمكي عارضه اين با مسن بيماران در جنسي

  جنسي عملكرد تاخيري، نعوظ پروستات،: كليدي هاي واژه
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Abstract 

Background & Objective: Breast cancer incidence and mortality have been traditionally higher among 
women in developed countries. However, Asian developing countries have been at a lower risk of breast 
cancer; it is considered that more deprived subgroups are at much lower risk. Multiple factors, including 
environmental and/or genetic, could associate with pathogenesis of breast cancer. This study investigated the 
association of food group intakes and the risk of breast cancer in a hospital-based case-control study in 
Tehran, Iran. 

Materials & Methods: Data on lifestyle, diet and family history were collected from the87 newly diagnosed 
breast cancer premenopausal women and198 five-year age matched controls. Incident, histologically 
confirmed cases of breast cancer were identified from hospital records in the five general hospitals in the 
area under study. All cases were considered for inclusion if breast cancer diagnosis occurred less than six 
month before interview and if no history of cancer of other. A sample of population hospital controls was 
identified using frequency-matched to cases by age(±5 years). All were hospitalized for non-neoplastic 
conditions in the same hospital. Controls were admitted with acute disorders unrelated to smoking, alcohol 
consumption, long-term modification of diet or known to be risk factors for breast cancer. Usual dietary 
intakes were assessed through the use of a 168-item semi-quantitative food frequency questionnaire(FFQ). 
This FFQ has previously shown relative validity and reproducibility for food group intakes among Iranian 
adults. Odds ratios (OR),95% confidence intervals(CI), and tests for trends were calculated using logistic 
regression. The first adjusted model included age, Body Mass Index (BMI), total energy intake, smoking 
status and heavy traffic near home; the second adjusted model included the first model and other food 
groups. 

Findings: By design, cases and controls had the same age distribution. Cases had significantly lower BMI 
(19.9vs.26.1) and total energy intake (1705.3vs.1935.8 ). After adjusting for potential confounders, the risk 
of breast cancer increased significantly in the highest tertiles of meat processed foods [OR:2.03, 
95%CI:1.70-2.44 ] and sweets [OR:2.05, 95% CI:1.09-2.26 ]. In contrast, being in the highest tertile of total 
fruits and vegetables, dark green vegetables, skimmed milk, poultry intake, and sea food intake reduced the 
breast cancer (P for trend=0.04, 0.01, 0.02, 0.03 and 0.04 respectively). 

Conclusion: The results of the present study suggest that intake of meat processed foods and sweets 
consumption may directly associate with risk of breast cancer, whereas fruits, vegetables, poultry, skimmed 
milk and sea foods may have protective role. 

Keywords: food groups, diet, breast cancer 
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Abstract 
Bnackground:The relationship between body mass index (BMI) and mortality in hemodialysis patients is 
conflicting. The aim of this study was to evaluate BMI and mortality in continuous ambulatory peritoneal 
dialysis (CAPD) patients. 
Material and methods:A retrospective cohort study was performed on 160 CAPD patients with age more 
than 18 years. The patients were divided in two groups according to BMI<30 and BMI>30 (obese and non-
obese groups respectively). The primary outcome was death and patients were followed for 15 years. The 
other confounding variables could affect on patient survival such as age, diabetes, sex, serum albumin, 
ischemic heart disease, peritonitis were measured and controlled by logistic regression. 
Result:The mean BMI was 24.3±3.5 . The mean BMI was higher in death groups compared with alive 
patients .The death was more common in obese patients compared with non-obese (60% vs 40%, P<0.01). 
After control of confounding variables, obesity was still significantly associated with higher mortality 
(P<0.05). 
 
Conclusions:In CAPD patients, obesity increases mortality. However, further prospective multicenter 
studies are needed to confirm this effect. 
KeywordsObesity, mortality, peritoneal dialysis 
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Abstract 

Bnackground:In Chronic renal disease patients, uremia can interfere with the functioning of all body 
systems like endocrine metabolic disorders. One of the endocrine - metabolic disorders is 
hypotestosteronemia among men. Testosterone plays many functions in the body like effecting on 
endothelium. On the other hand, the Av fistula requires the healthy functioning of endothelium where 
testosterone can be effect on it.  

Material and methods:This study was conducted during one year in cohort manner. Forty chronic 
hemodialytic male patients were studied. They were divided initially into two groups; the group with low 
testosterone levels, i.e. < 3.5 ng/ml or (n=18, 45%) and the group with normal testosterone levels, i.e. >3.5 
ng/ml or( n= 22, 55%). Clinical and paraclinical factors were investigated. These included age, blood 
pressure, the surgeon, channelization time, testosterone levels, and fistula disorders among patients with one 
year follow up. 

Result:there was a significant relationship between testosterone levels and secondary Fistula disorders 
(Pvalue:0.005. There was also a significant relationship between the surgeon and primary fistula disorders 
(Pvalue:0.04), while no significant relationships were found for smoking ,PTH and diabetes history 
(P>0.05). 

Conclusions:there was a significant relationship between testosterone levels and secondary Fistula disorders 
. Later studies in the form of clinical trial need to determine the fistula function in Hypotestosteronemia 
hemodialysis patients. 

Keywords:Testosterone , Avfistula, Hemodialysis, Fistula Malfunctio 
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Abstract 

Introduction: Endometrial stroma Sarcoma (ESS) is usually formed of neoplastic cells similar to 
proliferative endometrial cells and comprises less than 10% of all uterine sarcomas. Presence of concurrent 
sex cord element with these tumors is rare.  

Case report: A 36 year-old-woman ,from yazd complaining of abnormal vaginal bleeding and history of 
G4P3Ab1Ch3 referred. On both occasions after clinical diagnosis of cervical polyp, biopsy specimen was 
taken in the out patient department and diagnosed as adenofibroma on pathological examination. The patient 
referred 15 months later with irregular short menstrual cycles and more severe bleeding. After 
hospitalization and diagnosis of a huge myomatous uterine similar to the seventh week of pregnancy after 
clinical examination and sonography observed ,after that hysterectomy was performed.  On pathological 
examination, Low Grade Endometrial Stromatous Sarcoma (ESS) with sex cord elements was reported.  

Discussion and Conclusion: Endometrial Stroma Sarcoma (ESS) with sex cord elements is considered as 
one of the rare tumors that is from the mixed Mullerian group and clinical and pathological differential 
diagnosis includes polyp. This important point should be taken into consideration by gynecologists and 
pathologists during exacerbation of polypoid lesions or cervical and endometrial polyps.  

Key words: Adenofibroma, Endometrial stroma Sarcoma, sex cord elements 
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بررسي تاثير تجويز داخل شكمي ليدوكائين بر روي درد شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران 

 تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش الپاراسكوپي
 5،آرزو سمايي4، عزت اهللا عالي پور3، احسان زارع پور2زهرا قدرتي پور، 1حبيب اهللا حسيني

 استاديار گروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران .1
 دانشجو پزشكي، كميته تحقيقات، پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران .2
 دانشجوپزشكي، كميته تحقيقات، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران .3
 دانشجوارشد بهداشت محيط، كميته تحقيقات، پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران .4
 پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران .5

 چكيده

 ساعت پس از عمل جراحي كله سيستكتومي به روش الپاراسكوپي از اهميت ويژه اي برخوردار است.روش هاي مختلفي براي 24كنترل درد طي سابقه و هدف:

اين منظور ذكر شده كه شامل تجويز داخل پريتوئن مورفين،بوپيواكائين،ليدوكائين و ...مي باشد.هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تجويز داخل شكمي ليدوكائين بر 
روي درد شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش الپاراسكوپي مي باشد.همچنين زمان تجويز 

ساعت پس از عمل و ميزان بروز عوارض جانبي(تهوع،استفراغ،سرگيجه،وزوزگوش و بي حسي 24اولين دوز مخدر پس از عمل،ميزان تجويز مخدر طي 
دوردهان)نيز درهر دو گروه مورد مطالعه بررسي و مقايسه شد. 

سال كه 18-80بيمار در محدوده سني80اين مطالعه از نوع كار آزمايي دو سو كور مي باشد.بعد از طرح و تائيد در كميته اخالقي دانشگاه بر روي مواد و روش ها:

كانديد عمل كله سيستكتومي انتخابي به روش الپاراسكوپي به بيمارستان شهيد صدوقي يزد مراجعه كرده بودند انجام شد.اين افراد به طور تصادفي به دو گروه 
ليدوكائين در ناحيه ديافراگم و mg200سي سي نرمال سالين حاوي 100نفره تقسيم شدند كه در گروه اول پس از اتمام الپاراسكوپي و قبل از خروج تروكار 40

سي سي نرمال سالين به داخل شكم پاشيده شد.بعد از پايان جراحي درد شكم بيماران با استفاده از خط كش 100حفره پريتوئن پاشيده شد و در گروه دوم تنها 
اندازه گيري شد.همچنين در اين ساعات اسكور درد شانه نيز اندازه گيري شد.اولين زمان نياز به مخدر پس از عمل و 1،2،4،6،12،18،24) در ساعات1-10درد(

 و SPSS16يافته هاي به دست آمده از پژوهش توسط نرم افزار آماري  ساعت در دو گروه مورد مطالعه در پرسشنامه ثبت گرديد.24ميزان مصرف مخدر در 
 تست،كاي اسكوار و كي-دو تجزيه و تحليل شد. tآزمون هاي آماري من ويتني،

 )همچنين ميانگين سني در P-Value=0.404 بود.(43.95±17.79و در گروه ليدوكائين 40.92±14.28ميانگين سني در دو گروه نرمال سالين  يافته ها:

)نتايج تفاوت معنا دار آماري را بين دو گروه از نظر جنسيت، P-Value=0.698 .(بود 68.65±11.70 ليدوكائين گروه در و 67.58 ±12.92گروه نرمال سالين 
-P .(بود 3.95±1.23 ليدوكائين گروه در و4.15 ±1.22ساعت در گروه نرمال سالين 24وزن و سن نشان نمي دهد.ميانگين درد شكم در 

Value=0.514 (بود 1.52±0.63 و در گروه ليدوكائين 1.36±0.48ساعت در گروه نرمال سالين 24)ميانگين درد شانه در. P-Value=0.194 كه در هيچ(
كدام از نظر  آماري تفاوت معنا داري بين دو گروه مشاهده نشد. 

عوارض جانبي شامل تهوع،استفراغ،سرگيجه،وزوزگوش و بي حسي دور دهان نيز در هر دو گروه در زمان هاي مختلف از نظر آماري تفاوت معنا داري 
بعد از عمل در گروه ليدوكائين در مقايسه با گروه نرمال سالين كمتر بود كه اين ميزان از نظر آماري تفاوت معنا 1،4،6،12نداشت.ميزان دريافت مسكن در ساعات 

ساعت نيز در گروه ليدوكائين در مقايسه با گروه نرمال سالين كمتر بود ولي اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. 24داري نداشت.ميانگين مسكن دريافتي طي 

 ليدوكائين در بيماراني كه تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش الپاراسكوپي قرار مي mg200به طور خالصه تجويز داخل شكمي  نتيجه گيري:

گيرند، در كاهش درد شكم و شانه و ميانگين مخدر مصرفي بعد از عمل موثر نمي باشد. 

 الپاراسكوپي، كله سيستكتومي، ليدوكائين واژه هاي كليدي:
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Abstract 

Background and aim of study:Staphylococci are gram positive bacteria that are among normal flora of 
human skin and mucosa. In the recent decade staphylococcus has been identified as one of the important 
hospital infections that create infection at the soft tissue, skin, blood, upper respiratory system and even 
causes lethal septicemia. Nowadays, due to deleterious outcomes of transferring of these bacteria via 
different medical tools and equipments as well as by health workers to hospitalized patients and increasing 
the antibiotic resistance of relevant bacteria, identification of resistant isolates and controlling issues against 
distribution of these bacteria are interesting for hospital managers and patients. This study aimed to 
investigate the prevalence of different strains of staphylococcus among different wards of Mustafa Khomeini 
Hospital in Ilam City. 

Material and methods. Samples were collected, via sterile swabs weltered in BHI environment, from 10 
hospital wards. Gram stain and catalase test were performed for 185 collected samples. Then cultivation for 
gram positive cocci, positive catalase was done on the salt mannitol agar medium.  

Results. Totally 112  samples were investigated for sensitivity to novobiocine at the Mueller- Hinton agar 
medium among which 17 were staphylococcus suprophyticus, 43 were staphylococcus epidermidis and 52 
were staphylococcus aurous . The most detected isolates of staphylococcus aurous were respectively from 
CCU (13 samples, 11.6%), operation room (9 samples, 8.3%), men's post CCU (7 samples, 6.3%), men's 
and women's internal wards (6samples each, 5.4%), women's surgical ward (3 samples, 2.7%), NICU, 
emergency, ICU and women's post CCU (2 samples each, 1.8%). The most detected isolates were from beds 
and blankets surfaces (10 samples, 8.9%) and staff station (8 samples, 7.1%) respectively.                                     

Conclusion. The results of this study showed that infection control status in the CCU and operation room 
was not appropriate and was inconsistence with standard perspectives. Due to importance of different 
staphylococcus species in infectious plaque formation particularly in vein catheters and ventilator associated 
pneumonia as well as increasing the resistance rate of theses bacteria to wide spectrum antibiotics, increasing 
of the infection control issues to prevent bacterial colonization in different hospital environments is highly 
necessary.     
 
Key words. Staphylococcus aurous, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ,Hospital 
Ward, 
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abstract 

Background: Post-midsternotomy hypertrophic scars can lead to remarkable morbidities such as 
pigmentation alteration, raised area at incision, tenderness, duration of incision improvement, itching and 
erythema. Initially, wound healing is induced rapidly with re-epithelialization, whereas tissue remodeling 
occurs several months later to create a regular scar. This study was undertaken to evaluate the efficacy of 
onion extract plus heparin vs. Flucinolone Acetonide on scar formation after midsternotomy in patients who 
are candidates for coronary artery bypass graft surgery(CABG).          

Material and Method: This is a double-blind randomized clinical trial study.One hundred patients 
undergoing off- pump CABG surgery in Afshar cardiovascular hospital of Yazd from February 2010 to 
August 2011 . The patients with a history of midsternotomy burns and trauma in chest area, sensitive to 
corticosteroids, and pregnant female subjects were excluded from the study .The patients were simple 
randomly assigned into two groups; group A: onion extract plus heparin (n=50), and group B: Flucinolone 
Acetonide (n=50). After performing midsternotomy for accessing to intra-chest cavity, the target vessel was 
exposed and snared above the anastomosed site with zero to four sutures and a soft plastic snugger was 
applied to prevent coronary injury. Applications were started one week post operation. Subjects were then 
asked to return to cardiovascular center 3 months after the surgery for evaluation of their wounds and 
condition of their scars. The postoperative parameters evaluated by method of Vancouver scale. The data 
collected were then analyzed by SPSS 18. We used, Chi-Square and Fisher exact test . 

Results:  The average age of all the patients was 63.8±11 ; 63±11.5  was related to Flucinolon Acetonide 
group (FA) and 64±10 related to onion extract group (OEH). Pigmentation alteration turned out to decrease 
significantly in OEH compared with FA; (p=0.015).Postoperative raise in scar area was observed in 63 
cases; 28 cases (56%) in OEH and 35 (70%) in FA (p=0.140). Tenderness of the scar area decreased 
significantly in OEH (p=0.000). Postoperative duration of incision improvement was identified to be 
13.7±3.3  days; 15.08±3.16  days in FA but 12.38±2.8  in OEH. It follows that onion extract can diminish 
duration of incision improvement significantly (p=0.001). Postoperative erythema and itching were not 
significantly different in both groups, therefore, onion extract plus heparin could not diminish these 
complications after open heart surgery (p>0.05).  

Conclusion: Onion extract plus heparin significantly decreased pigmentation alternation, duration of 
incision improvement, and tenderness after midsternotomy.                                    

Key words:  Onion extract, Heparin, Hypertrophic scars, Midstern 
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Abstract 

Background: Postoperative Sternal instability can associate to density of bone and type of wire closure. 
Sternal instability is a serious complication, especially in diabetic obese patients. This category of patients is 
susceptible for activation of inflammation and inflammatory or infective involvement of sternum after 
sternotomy. This study was designed to evaluate the comparison safety and efficacy of figure-of-eight and simple wire sternal closure techniques in high risk diabetic severe obese patients (Body mass 
index (BMI): 35-40) 

Methods and materials: This randomized double blind clinical trial study conducted on 80 diabetic patients 
with severe obesity (BMI: 35-40) undergoing elective off-pump coronary artery bypass graft in duration from 
first day to two weeks after surgery.  In Afshar  Cardiovascular hospital Yazd from February 2010 to March 
2013.  Sternal wire closure techniques divided to two groups: group A (n=40): patients undergoing simple 
wire closure and group B (n=40): patients undergoing figure-of-eight wire closure. Our data were analyzed 
by SPSS18 software. We used Student's T test, Mann whitney U test, ANOVA, chi-square and fisher exact. 

Results: The average age of patients was 64.7±13.2  years. From all participants 63.7% were male and 
36.5% were female . The prevalence of risk factors was; hypertension (36.25%), HLP (41.25%), cigarette 
smoking (50%). According to patient safe-rated numeric pain intensity scale about pain of sternum related to 
existing of wire closure is classified to: mild [(group A: n=14), (group B: n=17)], moderate [(group A: 
n=14), (group B: 19)], severe [(group A: n=12), (group B: 4)]. Postoperative pain scores had significant 
higher in simple closure than figure-of-eight technique. From all patients, 3 cases with figure-of-eight and 7 
cases with simple wire closure had chest re-exploration after surgery. Chest re-exploration in group of 
figure-of-eight is lower than group of simple closure significantly (p=0.03). There was no significant 
difference about sternal dehiscence between both groups (p=1.0). Postoperative utilization of  inotropic 
agents, mediastinitis, CVA and atrial fibrillation had not significant differences between both techniques. 

Conclusion: These findings show that figure-of-eight sternal wire closure technique can reduce 
postoperative pain scores and chest re-exploration significantly in diabetic patients with severe obesity.    

Key words: Figure-of-eight wire setrnal closure, obese patients,  Elective Off pump C 
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Abstract 

Introduction: Surgical site infection is known as a common complication after cardiac surgery and 
Cefazolin is the best prophylactic antibiotic to prevent this complication. The goal of this study is to evaluate 
the effect of continuous and intermittent cefazolin for prevention of superficial surgical site infection 
(superficial SSI) OPCAB. 

Method and material: This prospective randomized clinical trial study was conducted on 141 patients who 
candidate for OPCAB surgery and divided into two groups. This study performed February 2011  until 
February 2012 in Afshar Cardiovascular hospital Yazd-Iran. Patients in both groups received 2g cefazolin as 
a starting dose and, at 30 minutes before incision.  Definition of surgical site infections was according to 
Centers for Disease Control and Prevention criteria (CDC-criteria). In continuous infusion group (n=74), 3g 
Cefazolin was infused during 24 hours after surgery. In the intermittent group (n=67), 1g of Cefazolin was 
administered at 3, 11 and 19 hours after starting dose. Duration of follow- up was 4 weeks. Data were 
analyzed in SPSS-18 software and Chi- square test and t- test. 

Result: The mean age of the patients was 60.49 ± 10.63 years. That there were no significant differences  in 
hyperlipidemia, diabetes, hypertension, smoking and history heart disease between two groups. There were 
no significant differences in age (p value=0.9), body surface area (p value = 0.77), duration of operation (p 
value= 0.7), number of distal grafts (p value= 0.14), number of proximal grafts (p value= 0.36), and duration 
of hospital stay before heart surgery (p value= 0.33) between two groups. There was no significant 
difference in incidence of infection between two groups (p value= 0.26). 

Conclusion: Based on the findings of this study there is no significant difference between continuous and 
intermittent Cefazolin for prevention of superficial surgical site infections after OPCAB.       

 Key words: Cefazolin, Infection, off  
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Abstract  

Introduction: Shivering is a common phenomen that occure %56.7 under spinal and General Anesthesia. 
Shivering is harmful phenomen for Body Because it Increases cardiac work, oxygen consumption, co2 
production, Lactic acid, Intracranial pressure, Body metabolism. Shivering Inter ference with EKG 
monitoring SPO2 and BP, this Effects cause a lot of problems in obstetric Although IV ketamine is used 
widely for threatment shivering during and after surgery Anesthesia But there is litel knowledge for 
prophylaxy shivering after elective tonsilectomy.This harmfull Effect of shivering, important control of it, 
lead that we have study for decrease and suppress shivering. 

Materials and Methods: This study was done Double Blind randomized trail that select 80 patients for 
elective tonsilectomy and divided to two group 40 that Injected 0.5 mg/ kg Ketamine first group that called 
ketamine group and other group that called  control group Injected N/S as same as volume of ketamine in 
first group.The study was done for this groups was evalluted for incidence and  intensity shivering,  Blood 
Pressure, duration of surgery, heart rate,temprture and nuasea/vomitting in two groups.  

Results The Incidine of shivering in Ketamine  group was 5 % & whithout shivering 95% .There is a 
significant deference in shivering between two groups (p<0.01).In with N/S group 27.5 % had no shivering 
and 27,5% had grad 1 shivering, 37.5 % had garde 2 of shvivering, 7.5% has grade 3 shivering. There was 
significant deference between two groups in shivering.  

Discussion and Conclusion Ketamine compared with N/S same volume Apear decrease in Incidene & 
Intencity of shivering. We suggest for prophylaxis of shivering afterTonsilectomy Injected 0.5 mg /Kg   

Key words: Shivering, Ketamine, Tonsilectomy 
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Abstract 

Introduction: Multiple sclerosis (MS), an inflammatory demyelinating disorder of the central nervous system, is 
accompanied by neurodegenerative aspects with a significant impact on cognition. Various interventions such as 
medical therapy have very limited effect and cognitive rehabilitation might be beneficial in improving it. There is 
some information about the effectiveness of exercise on improving the memory and cognition in healthy 
subjects. Detecting cognition disorder and finding novel and efficient therapies for it may change the life of the 
patients with MS throughout the disease course. We hypothesized that exercise can improve the cognitive 
functions in MS. 

Materials and Methods: Seventeen volunteer patients with definitive MS (3 males and 14 females) started the 
selected physical exercises in a pre- and post-semi-experimental intervention study protocol. All of them 
performed balance and aerobic exercises 3 times per week for 8 consecutive weeks. These physical activities 
were planned for each patient individually by a professional physiotherapist. Before and after the aforementioned 
exercises, base line information and cognition states were recorded according to BRB-N, Rao test, in the five 
domains of: selective reminding test, symbol digit modalities test, paced auditory serial addition test, word 
generation test, and spatial recall test. 

Results: Seventeen MS patients completed 22.5 sessions of exercise in average. The mean EDSS score were 
2.35. Changes in all part of Selective Reminding Test (SRT), Symbol Digit Modalities test (SDMT), and one 
part of Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) were statistically significant (p<0.05). However, the 
results of (10/36) Spatial Recall Test, Word Generation List Test and second part of PASAT were not 
significant.  

Conclusion: The results of this study showed that physical exercises could make significant changes in some 
aspects of cognitive functions in MS patients.  

Key word: Multiple sclerosis, Exercise therapy, Cognition. 

http://ircmj.com/?page=public_pages&name=ms__title_page�


 

155 
 

 پوستر

The effect of splenectomy on serum immunoglobulins IgG,IgM,IgA and complement 
component in patients with major thalassemia 

Mohammad khakzad(MD)1, Aliasghar Darzi (MD)1, Mohsen Shishegari (MD)2, Soudeh Ramzani (MD)2,Ahmad Tamadoni (MD)3 
Paria Gholami4,Sekineh Kamali (BSc)5, Neda Amani(BSc)5,Mona morad 6 

1.Department of Surgery, Babol University of Medical Sciences, Babol. 
2. Babol University of Medical Sciences, Babol. 
3. Non-communicable Pediatric Diseases Research Center, Amirkola Children,s Hospital, Babol University of Medical 
Sciences,Babol. 
4.  Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr. 
5 Clinical Research Development Center, Hospital Shahid Beheshti, Babol University of Medical Sciences,Babol. 
6. Student Research Committee, Babol University of Medical Sciences,Babol. 

Abstract 

Background and Objective: Thalassemia is a group of hereditary anemia that is due to disruption in 
production of globin chains in hemoglobin structure , and  most common  anemia in Iran  and the world. In 
mazandran  province beta-thalassemia  is most common . Its treatment is performed into two definitive 
methods(bone marrow and cord blood) and preservatives such as splenectomy. The risk of sepsis in 
splenectomized patients is7% during 10 years.Several studies were reported IgG and IgA increased normally 
and the level of IgM was normal or decreased in the patients.Considering the high prevalence of major 
thalassemia in mazandran   and according to few studies and variable results about humoral or cellular 
immunity deffect in patients,the  present study was designed to achieve the appropriate solutions to prevent 
infections in them investing a part of the humoral immune system befor and after splenectomy. 

Materials and methods: This semi-experimental study was performed all of  patients with major 
thalassemia that referred toshahid beheshti hospital of babol for splenectomy from march2011  to march 
2013.Under patients less than 11 years old recently have infection and needs blood transfusion less than 
20cc/kg of body weight per month were excluded from the study.The patients information including age 
during splenectomy,gender,test befor and after their surgery and lab data(WBC, RBC, Hb, HCT, PLT , IgG, 
IgM , IgA,C3,C4 and CH50) as checklists was collected from their files.The patients were followed for 
3month after surgery.The blood sample was centrifuged and the immunoglobulin and complement 
component was measured  with single Radial Immuno diffusion(SRID) method . The collected data were 
analyzed by using SPSS- 18 software and statistically such as T-test and Paired T-test.P-valu<0.05 was 
considered significant. 

Findings: In this study among the 40 patients 26(65%) were men and 14(35%) were women.The mean of 
age in men and women is 25.92 ± 5.97 and 24.36±8.49  respectively.The average of blood parameters such 
as: WBC, RBC, Hb, HCT , PLT were significant (P <0.001) before  and 3 month after surgery.In this 
study,factor C3 and CH50 before and after surgery in men is significant(P=0.033,P= 0.017),and not 
significant in women(P=0.82 , P=0.333). After comparing laboratory parameters before and 3months after 
surgery,the mean of IgG serum level was not statistically significant(P=0.578).Other parameters were 
significant(IgM and IgA P <0.001, C3,C4 and CH50 P=0.007,0.054,0.010  respectively). 

Conclusion: In our study  by considering the significant decreased  level of IgA and IgM ,and not significant 
increase IgG after splenectomy, and the risk of infection in  these patients, splenectomy is recommended  
only in the cases that frequent and high blood injection in patients cause to increase the complication of 
blood injection,massive and symptomatic spelenomegaly. 

 

Keywords: Beta-thalassemia, Splenectomy, Immunoglobulins 
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 چكيده

)، يك بيماري چندسيستمي مزمن با علت ناشناخته است.جهت تعيين رژيم درماني مناسب اين RA بيماري آرتريتروماتوئيد (سابقه و هدف:

بيماري الزم است كه در اولين مراجعه بيمار و ويزيت هاي بعدي شدت و پروگنوز بيماري مورد ارزيابي قرار گيرد. يك سري تظاهرات باليني و 
پاراكلينيك به عنوان عامل تعيين كننده شدت بيماري پيشنهاد گرديده اند. هدف از اين مطالعه نيز ارتباط بين يافته هاي پاراكلينيك با شواهد 

 باليني تعيين كننده شدت بيماري مي باشد.

 بيمار مبتال به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي 266 اين مطالعه به صورت تحليلي از نوع همبستگي،بر روي مواد و روش ها:

بيمارستان مباشر كاشاني همدان انجام شد.معيارهاي ورود به مطالعه داشتن كرايترياهاي تشخيصي براساس معيارهاي انجمن روماتولوژي آمريكا، 
 بيماري شدت كننده باليني تعيين نداشتن بيماري روماتيسمي يا غيرروماتيسمي ديگر و مراجعه براي اولين بار يا پيگيري درمان بود. فاكتورهاي

 CRP ،ESRآزمايشات  بيمار هر براي سپس و گرديد بودند،ثبت كرده مراجعه پيگيري يا و منظور ويزيت به كه بيماران اين در روماتوئيد آرتريت
 ويرايش چهاردهم و با SPSSگرديده و با نرم افزار آماري  شده،استخراج ثبت اطالعات. شد انجام دست دو هر از  و راديوگرافيCBC diff(االيزا)، 

 گرفتند. قرار آماري تحليل و تجزيه  موردChi-squareاستفاده از آزمون 

 1 به 5/6تقريباً  مرد به زن ابتالي  درصد) زن بودند.نسبت2/87 بيمار (232 درصد) مرد و 8/12 بيمار (34 بيمار مورد مطالعه،266 از يافته ها:

)؛ <05/0Pندارد( وجود داري معني آماري ارتباط پاراكلينيك هاي يافته با دردناك مفاصل تعداد بين كه داد مطالعه نشان اين از حاصل بود.نتايج
، ائوزينوفيلي و CRP) بين تعداد مفاصل متورم با >05/0Pداشت( داري معني ارتباط آماري مفصلي اروزيون وجود با مفصل تندرنس وجود ولي

).وجود تورم مفصل نيز با >05/0P رابطه معني داري وجود داشت(RF و ESR)،اما با <05/0Pوجود اروزيون نيز ارتباط معني داري وجود نداشت(
ESR)05/0 و اروزيون مفصلي رابطه معني داري داشتP< خشكي صبحگاهي، خستگي و ندول روماتوئيد با وجود اروزيون مفصلي رابطه معناداري.(

 ).<05/0P)، اما با ساير فاكتورهاي پاراكلينيك،رابطه معني داري نداشتند(>05/0Pداشتند(

 اين بررسي نشان داد كه به منظور تعيين شدت بيماري آرتريت روماتوئيد تنها بر يك يا دو يافته نمي توان تكيه كرد بلكه مجموعه اي نتيجه گيري:

 از فاكتورهاي باليني و پاراكلينيكي در تعيين شدت اين بيماري كمك كننده خواهد بود.

  آرتريت روماتوئيد،فاكتور روماتوئيد،سديمان خون،ائوزينوفيليواژه هاي كليدي:
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 كاربرد مدل رگرسيون كاكس در تعيين عوامل موثر بر بقاي بيماران همودياليزي

 
 3، فاطمه اسپهبدي2، جمشيد يزداني چراتي1مريم منتصري

  E-mail: Mary.Montaseri@gmail.comمولف مسئول: مريم منتصري 
 کارشناس ارشد آمار زيستی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -1
 دانشيار، گروه آمار زيستی، مرکز تحقيقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -2
 استاديار، گروه داخلی- مرکز تحقيقات سرطان، دانشکده پزشکی،، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -3

 

 چكيده:

بيماري مزمن كليوي يك مشكل سالمت در دنياي امروز است. در بيماري كليوي مرحله ي نهايي، بيمار جهت ادامه ي حيات به : سابقه و هدف

هدف از انجام اين مطالعه، تعيين عوامل موثر بر بقاي بيماران تحت درمان با همودياليز  .دياليز وابسته استهمودرمان هاي جايگزين كليه از جمله 
 مراجعه كننده به بخش دياليز بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان ساري بود.

 به بخش دياليز بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان 1391 تا آبان 1386 بيمار همودياليزي كه از آبان 200: اين مطالعه بر روي مواد و روش ها

 مقايسه شد. آناليز چند Log-Rank تحليل آماري داده ها با استفاده از روش كاپالن ماير برآورد و با آزمون ساري مراجعه كردند، انجام شد.
 متغيري به منظور تعيين مهم ترين عوامل موثر بر پيش آگهي بقاي بيماران با استفاده از آناليز مدل رگرسيون كاكس صورت گرفت.

 با متغيره تك تحليل  ماه حاصل شد. در37 ماه و 95/35 سال بود. ميانگين و ميانه بقا به ترتيب 4/62 ±5/16 ميانگين سني اين بيمارانيافته ها:

بود. در تحليل چند متغيره با استفاده از مدل رگرسيون كاكس، متغيرهاي سن و % 23 بيماران ساله 5 بقا ميزان ماير كاپالن روش از استفاده
 ميانگين آلبومين سرم به عنوان مهمترين عوامل موثر در بقاي بيماران همودياليزي معرفي شدند.

. همچنين   مدل رگرسيون كاكس مدلي توانمند در تعيين عوامل مهم خطر در بقاي بيماران همودياليزي معرفي شد. مطالعه، اين در:نتيجه گيري

 بيشتر توجه و تر پايين سنين در بيماري تر سريع چه هر تشخيص به نياز همودياليزي، بيماران پايين نسبتأ بقاي آمده از بدست نتايج به توجه با
 عمر طول افزايش منظور به همودياليز نوبتهاي مستمر پيگيري و ماهانه معاينات و ها كليه بويژه جسمي سالمت به ايشان هاي خانواده و بيماران
 .ميرسد نظر به ضروري بيماران

 كليه، همودياليز، مدل خطرات متناسب كاكس، تحليل بقا، روش كاپالن ماير  مزمن  نارسايي :واژه هاي كليدي

mailto:Mary.Montaseri@gmail.com�
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 آيا عفونت پس از عمل جراحي شكستگي هيپ در زنان بيشتر است؟
 )3)، دكتر نعيم السادات كيا(2)، دكتر محمد فروزش فرد(1)، احمد شيخي(1(محمد ميرزايي خواه

 - دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان1
  عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنانبيهوشي و مراقبت هاي ويژه، -متخصص2
 -متخصص پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان3

 چكيده

 يكي از مهمترين عوارض پس از جراحي شكستگي هيپ، عفونت است. اين عارضه موجب افزايش هزينه هاي درماني، موربيديتي و سابقه و هدف:

 حتي مورتاليتي اين بيماران شود. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين جنسيت و عفونت پس از جراحي شكستگي هيپ بوده است.

 سال اخير در بيمارستان 5 سالي را كه جهت جراحي شكستگي هيپ طي 65 در يك مطالعه همگروهي تاريخي، بيماران باالي مواد و روش ها:

اميرالمومنين(ع) سمنان بستري شده بودند، جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات چك ليست محقق ساخت شامل اطالعات 
  صورت گرفت.SPSS16 دموگرافيك و بروز عفونت پس از عمل جراحي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از

 14  سال) بود.65-95(77±72/7مرد بودند. ميانگين سني بيماران و بقيه ) 7/53 نفر زن (%139 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه 259نتايج: 
 عفونت پس از عمل جراحي و جنسيتبين ) مرد بودند. 7/1نفر(%2) از آنان زن و 6/8نفر(%12) از بيماران مبتال به عفونت شدند كه 4/5نفر(%

 .)p=013/0ارتباط معناداري مشاهده شد(

: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، شيوع عفونت پس از عمل جراحي شكستگي هيپ در بين زنان به طور معني داري بيشتر از نتيجه گيري

 مردان است. بديهي است تدابير ويژه اي جهت جلوگيري از عفونت در زنان ضرورت مي يابد.

  عفونت، زنان، عمل جراحيواژه هاي كليدي
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Prevalence of high and low birth weight in 5 to12 year-old children with attention-
deficit/hyperactivity disorder referred to Tehran and Roozbeh psychiatry institute during 

1390-1391 

FahimeSoheilipour, SareShiri, NiloofarNateghi 

Iran University of Medical Sciences (IUMS), Medical Student Research Committee (MSRC) 

Abstract 

Background:Etiological origins of Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are associated 
with some disturbances in neuropsychological functioning. Birth weight isrepresentative for a range 
of gestational environmental complications. Due to advances in care and treatment of infants born 
with low birth weight in years of 1980-1990  ,the population of low weight infants has been 
increased .meanwhile ,the cases of ADHD has been increased. There for, there might be a 
relationship between high or low birth weight and ADHD. As a result study of children with high or 
low birth weight for their possible future diseases seems logical.This study aimed to survey the 
prevalence of high and low birth weight in 5-12 year old children with ADHD. 

Methods:In this cross-sectional study a total of 396 children aged between 5-12 years diagnosed 
with ADHD referred to Tehran and Roozbeh psychiatry institute during 1390-1391 were 
enrolled.The diagnosis was made based on DSM-IV by child psychiatrists.Data including birth 
weight, parental age at birth, child’s birth month, historyof psychiatric illnesses in parents, type of 
deliveryand diseases during pregnancy were collected by a questionnaireand filled by mothers. 
Datawere analyzed using SPSS software. 

Results:Of the 396 children with ADHD, 299(75.4%) were boys and 97 (24.6%) were girls. the 
mean weight was 3230±585  gr in boys and 3061±623  gr in girls whichwas significantlydifferent 
(p=0.037) .the prevalence of high birth weight in boys was 20.5% and low birth weight was 4.5% 
and very low birth weight was 1.8%.these statistics were 13.9%, 4.1% and 5.5% in girls 
respectively. The prevalence of birth weight over 4000 gr was 5.7%. Birth weight was not 
correlative with parents’ age. (p=0.078) 

Conclusion:In our population boys with ADHD had a significant higher birth weight than 
girls.Girls were three times more likely to have very low birth weight than boys .the overall 
prevalence of low birth weight in this study was similar to other studies in general population of 
Iran. 

Key words: hyperactivity, attention deficit disorder,low birth weight, high birth weight, perinatal 
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IL-13 و IL-12بررسي سطح سرمي   و ارتباط آن با تر پيلوريك در بيماران مبتال به عفونت هليكوبا

 CagA و VacAفاكتورهاي ويروالنس 
، فاطمه 5 ، مهدي دهقان6 ، بهروز صادقي5 ، ابوالقاسم اسدي4 ، علي رضا رضايي فر3 ، مهدي حدادي3 ، مهدي مقدم پور2، عادل سپنج نيا1اسكندري نسبابراهيم 

 8عبدالباسط واحدي،7، حسين پور معصومي5پور رجب

 - گروه بيوشيمي باليني، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان1
 - گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران2

 - گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان3
 - گروه بيوشيمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد4
 يزد صدوقي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه ايمونولوژي ، - گروه5
 - گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران6
 - گروه بيماري هاي عفوني، دانشگاه علوم پزشكي زابل،زابل7
 - مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان8

 

 چكيده

هليكوباكتر پيلوري يك باكتري هاي گرم منفي بوده كه در معده نيمي از جمعيت جهان وجود دارد و از داليل اصلي ابتال به سرطان سابقه و هدف:

) و Vacuolating cytotoxin A) VacAمي باشد. اين باكتري داراي فاكتور وايروالنس شناخته شده به نام هاي  دوازدهه معده و زخم
cytotoxin- associated gene A) CagA مي باشدكه به ترتيب باعث شدت گاستريت و اثرات ايمونوژنيك در معده مي شوند. اينترلوكين (

 كه توسط برخي سلول هاي ايمني بدن توليد مي شوند به ترتيب داراي اثرات پيش التهابي و ضدالتهابي مي باشند كه در تنظيم پاسخ 13 و 12
  با سطح   و آنتي بادي هاي ضد آن هاCagA و VacAهاي التهابي بدن نقش دارند . هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط فاكتورهاي وايروالنس 

  در گروه هاي مورد بررسي مي باشد .13 و 12سرمي اينترلوكين هاي 
 

 نفر از افراد سالم از نظر 26) و AS نفر افراد ناقل بدون عالمت DU ، (48)( دوازدهه  نفر از افراد با زخم67اين مطالعه بر روي مواد و روش ها:

 از روش االيزا و براي تشخيص وجود آنتي بادي هاي ضد فاكتور هاي IL-12,13 انجام شد. براي اندازه گيري سطح سرمي HBPعفونت با 
 انحراف معيار وارد نرم افزار ± از تست وسترن بالت استفاده گرديد. داده ها به صورت ميانگين p95 (VacA) و   p120 (CagA) وايروالنس

SPSS V.16 گرديد و براي آناليز داده ها از آزمون هاي T-test  و  ANOVA   استفاده شد. سطح معني داري در اين مطالعه P<0.05  در 
 نظر گرفته شد.

 

) ، در صورتي كه چنين ارتباطي P=0.0001 (  بودهCagA  تحت تاثير مستقيمIL-12نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه سطح سرمي يافته ها:

 در گروه هاي مورد بررسي يافت نشد IL-13 مشاهده نشد .همچنين ارتباط معني داري بين سطح سرمي VacAدر مبتاليان مثبت از نظر 
)P>0.05( .  نتايج مطالعه حاكي از آن است كه بيشترين سطح سرميIL-12 در بيماران داراي زخم دوازدهه با فنوتيپ CagA+  و  VacA+ بوده 

 است . 
 

 در استعداد زخم معده IL-12 ، مي توان نتيجه گرفت سطح باالي CagA  و IL-12با توجه به ارتباط مشاهده شده بين سطح سرمي نتيجه گيري:

 تاثير دارد كه مي تواند به عنوان يك فاكتور پيش آگهي دهنده و همچنين تشخيصي در مبتاليان به هليكوباكتر پيلوري +CagAدر مبتاليان 
 استفاده كرد . 

 

  .IL12 ، IL13 ، CagA ، VacA هليكوباكتر پيلوري ، واژه هاي كليدي :
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) در خون بند ناف نوزادان تازه متولد G6PD-فسفات دهيدروژناز(6بررسي شيوع كمبود آنزيم گلوكز-

 شده و وضعيت عالئم باليني آنها در دوره نوزادي
 

 4عبدالباسط واحدي ، 3 ، دكتر هادي هراتي3 ، دكتر مريم جودي مشهد2 ، دكتر ابراهيم ميري مقدم1دكتر منيژه خليلي

 -  ايران زاهدان-دپارتمان اطفال، دانشكده پزشكي،  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 1
 -  ايرانزاهدان- دپارتمان ژنتيك، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 2
 -  ايران زاهدان- دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 3
 -  ايرانمركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان- 4

 چكيده

 به عنوان شايعترين نقص آنزيمي مادرزادي، موجب اختالالتي از قبيل يرقان نوزادي و آنمي هموليتيك به G6PDكمبود آنزيم سابقه و هدف: 

دنبال مصرف برخي از خوراكي ها ، داروها و يا ابتالي به برخي عفونتها مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع اين اختالل در نوزادان تازه 
  روزه نوزادي مي باشد.28متولدشده و همچنين بررسي عالئم باليني آنها در دوره 

 نوزاد تازه متولد شده در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان با نمونه 2400در اين مطالعه مقطعي ، در يك بازه يك ساله ، مواد و روش ها: 

 بررسي شده و نوزادان داراي اين نقص، از نظر ابتال به هايپربيليروبينمي و G6PDگيري از خون بندناف، به روش فلورسنت نقطه اي از نظر كمبود 
 روزه نوزادي تحت نظر قرار گرفتند. اين داده ها به همراه پرسشنامه هاي تكميل شده براي هر نوزاد(شامل نسبت 28شدت و علت آن در دوره 

  و به روشهاي توصيفي و استنباطي (آزمون كاي دو) تجزيه و تحليل شدند.SPSS16فاميلي) در نرم افزار 

% از اين نوزادان در ويزيت روز سوم و 47% دختر بودند6% آنها پسر و 94 داشتند كه G6PD نوزاد، كمبود 2400%) از 4.1 نفر(100 تعداد يافته ها:

% از نوع خفيف(در حد 73.3% نيز در ويزيت روز هشتم از نظر زردي مثبت تشخيص داده شدند. بيشترين توزيع ميزان زردي در ويزيت اول 25
ديگر مصرف باقال،  %18% از نوزادان نامعلوم و مادران82% از نوع متوسط(تا نيمه شكم) مشاهده شد. علت زردي براي 58.3صورت) ودر ويزيت دوم 

 % نوزادان بدست آمد.76آسپيرين ويا داروي ديگر را گزارش كردند. وجود نسبت فاميلي در 

 براساس يافته هاي اين پژوهش و از طرفي وجود ميزان بااليي از ارتباطات فاميلي G6PDبا توجه به ميزان باالي شيوع كمبود آنزيم نتيجه گيري: 

 در افراد مبتال، اهميت غربالگري در مورد اين اختالل و همچنين نقش روابط فاميلي در آن برجسته تر مي گردد.

 

  ، نوزادان ، اختالالت هموليتيك ، نسبت فاميليG6PD كمبود واژه هاي كليدي:
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Congenital hypothyroidism screening program in Iran; A systematic review and Meta 

analysis  
1. Yousef Veisani (PhD) 1, 2 

2. Kourosh Sayehmiri (PhD) 2 
3. Shahab Rezaeian (PhD) 3 

4. Ali Delpisheh (PhD, PostDoc)* 2, 4 
  
1- Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam - Iran 
2-Prevention of Psychosocial Injuries Research Centre, Ilam University of Medical Sciences, Ilam - Iran 
3- Department of Epidemiology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences 
4-Department of Clinical Epidemiology, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran 

Abstract 

Background and Objective: Unrecognized congenital hypothyroidism (CH) leads to mental retardation. 
Newborn screening and thyroid therapy started within 2 weeks of age can normalize cognitive development. 
In this systematic review, the local results of the national CH screening program in different province in Iran 
were reviewed and evaluated. 

Materials and Methods: Literatures on the CH screening the national databases including SID, Medlib, Iran 
Medex, Magiran as well as international databases including PubMed/Medline, ISI Web of Knowledge and 
web of science, EMBASE, SCOPUS and Google Scholar.  Appraisal was guided by a checklist assessing 
clarity of aims and research questions .The 95  % confidence intervals were calculated by I-square models. 
Provide summary estimates and investigate sources of heterogeneity between studies using meta-regression. 

Findings: We identified 25 samples including 1425124  neonates in our country. Data were Meta analyzed 
using random-effects models, and we found a TSH levels of 19633  babies in the first sampling were greater 
than the cut-off level (TSH ≥ 5mIU/L). The pooled recall rate was 0.014  (95 % CI: 0.013 – 0.015). 
According to Meta analysis the overall incidence of CH was 2/1000  (95 % CI: .002 – .002). The incidence 
of CH did not appear to be increasing over time (P=0.08). 

Conclusions: Considering TSH ≥ 5mIU/L as a cut-off point for recalling neonates and low positive 
predictive value (14%) of this point shows that more investigation and research is needed for establishing 
accurate level of TSH as a criterion for recalling patients. 

 Keywords: Congenital hypothyroidism, Hypothyroidism, Congenital, Meta regression, Iran 
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1391تغييرات خوني در بيماران سوختگي بستري در بيمارستان زارع ساري، سال   

 

1ابراهيمي، محمدجواد 4، سميرا اسماعيلي ريكنده4، منيژه حبيب پور1، فاطمه ترابي1، مليحه حقيان3، محبوبه حسيني2، مصطفي رودباري1جواد رضويان  

 -كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران.1

 -دكتراي علوم آزمايشگاهي، آزمايشگاه بيمارستان زارع، ساري، ايران.2

 -كارشناس ارشد آمار، گروه آمار زيستي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران.3

 -دانشجوي كارشناسي ارشد هماتولوژي دانشكده پيراپزشكي، مركز پژوهشهاي دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.4

 چكيده

 تغييرات فيزيولوژيكي شديدي در سوختگي ها بخصوص در رابطه با عوامل خوني به وقوع مي پيوندد كه ميتوانند در امر درمان سابقه و هدف:

بيماران تداخل ايجاد كنند. با توجه به شيوع باالي سوختگي ها در ايران و بخصوص در شمال كشور، اين مطالعه با هدف تعيين تغييرات خوني در 
  انجام گرفت.1391بيماران سوختگي مراجعه كننده به بيمارستان زارع ساري در سال 

در يك مطالعه توصيفي- مقطعي گذشته نگر، پرونده پزشكي كليه بيماران سوختگي بستري در بيمارستان زارع ساري در سال مواد و روشها: 

 مورد بررسي قرار گرفتند. متغيرهاي مطالعه شامل سن، جنس، درجه سوختگي، اقامت در بيمارستان حداقل بمدت هفت روز و فاكتورهاي 1391
 SPSSافزار  خوني بودند. دادههاي استخراجي پس از ثبت در چكليست، كدگذاري شده و وارد برنامه اكسل شدند. در نهايت با استفاده از نرم

V.17 .و روشهاي آمار توصيفي و آزمون كايدو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند P<0.05.معنيدار در نظر گرفته شد  

) از پرونده ها به ٪67 مورد (128 مورد از آنها حائز معيارهاي الزم جهت ورود به مطالعه بودند. تعداد 191 بيمار تعداد 670از مجموعيافتهها: 

 درصد) 9/96 بيمار (185 سال بودند. 65/31±43/19) نيز به بيماران زن تعلق داشت كه داراي ميانگين سني ٪33 مورد (63بيماران مرد و 
 درصد) سوختگي درجه دو داشتند. در روز اول پس از سوختگي افزايش آشكاري در ميزان گويچه هاي 1/3 نفر (6سوختگي درجه سه داشتند و 

) پس 103×3.43±103×8.81) و هفتم (103×4.88±103×9.52) اگرچه در روزهاي سوم (103×8.24±103× 15.76) مشاهده شد (WBCسفيد (
 در روز اول به 106×0.8±106×5.01) از روز اول تا هفتم به تدريج كاهش را نشان داد كه از RBCاز سوختگي كاهش يافت. مقادير گلبول قرمز (

) 103×114.9±103×273.55) نسبت به روز اول (103×97.3±103×214.67 در روز هفتم رسيد. ميزان پالكت روز سوم (106×106±0.6×3.81
) خون Hb هم چنين ميزان هموگلوبين (.)103×109.4±103×259.8كاهش چشمگيري داشت اما اين ميزان در روز هفتم دوباره افزايش يافت (

 روز اول و روز سوم WBC). ارتباط معنا داري بين تغييرات 1.93±10.66 و روز هفتم: 2.61±14.05طي هفت روز به شدت كاهش يافت (روز اول: 
 ).P<0.001 هم اين تغيير مشاهده گرديد (Hb و RBC) هم چنين در رابطه با P<0.001و هفتم مشاهده شد (

با توجه به تغييرات مشاهده شده در فاكتورهاي خوني بيماران سوختگي، توجه به اين عوامل در اين گروه از بيماران ضروري به نظر نتيجهگيري: 

 ميرسد.

 تغييرات خوني، فاكتورهاي خوني، سوختگي، ساريوازه هاي كليدي: 
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و تعداد موارد وقوع خارش در بيماران تحت  بررسي افزايش سرعت جريان خون  دستگاه همودياليز بر محل 

 همودياليز

 .احمدعلی اسدی نوقابی4.حميد حقانی، 3.منصوره علی اصغرپور، 2.سهيال زابلی پور، 1
  -دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، دانشکده پرستاری و مامايی، گروه داخلی جراحی1
 - دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پرستاری و مامايی، گروه داخلی جراحی2
 - دانشگاه علوم پزشکی ايران ، دانشکده مديريت، گروه آمار3
 .-دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پرستاری و مامايی، گروه داخلی جراحی4

 چکيده

از بيماريهاي مختلف از جمله نارسايي   خارش يك احساس ناخوشايند است كه با خاراندن مكررهمراه مي باشد و مي تواند ناشيسابقه و هدف:
% و به دوصورت موضعي وسيستميك گزارش شده 50-90مزمن كليوي باشد كه طبق تحقيقات در كشورهاي مختلف فراواني خارش در اين بيماران 

است. ازآنجايي كه عدم كاركرد كليه منجر به انباشته شدن مواد مختلف خارش زا شده است انتظار ميرود كه دياليز با كيفيت بهتر شيوع خارش را 
كاهش دهد بنابراين اين مطالعه با هدف  بررسي افزايش سرعت جريان خون  دستگاه همودياليز بر محل وقوع خارش در بيماران تحت همودياليز 

 انجام شد.

 هفته تحت 4 بيمار همودياليزي كه خارش داشتند به صورت آسان انتخاب، به دو گروه كنترل و تجربه تقسيم شده و به مدت 60 :مواد و روش ها
مطالعه قرار گرفتند شدت خارش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه مرحله قبل از مداخله، دو هفته بعد و پايان مداخله اندازه گيري شد. 

 دور در دقيقه نسبت به ميانگين سرعت جريان خون دستگاه همودياليز در دو 50 و 25سرعت جريان خون در دو هفته اول و دوم به ترتيب به ميزان 
 جلسه قبل از شروع مداخله افزايش داده شد.

 نفر در گروه كنترل كه مطالعه را كامل كردند آناليز شد. تفاوت معني داري در محل 25 نفر در گروه تجربه و 25 اطالعات حاصل از بررسي يافته ها:
. همچنين تعداد موارد  )ديده شد=P/.00) و در پايان مداخله (=P/.004وقوع خارش (موضعي و سيستميك) بين قبل از شروع مداخله  و دو هفته بعد (

 =P)/.00وقوع خارش نيز تفاوت معني دار آماري را نشان داد(

 افزايش سرعت جريان خون مي تواند كاهش معني دار آماري در محل وقوع خارش(موضعي و سيستميك) بيماران همودياليزي ايجاد نتيجه گيری:
 كند.

 : خارش، افزايش سرعت جريان خونواژه های کليدی

 RCT :IRCT 201110292226N6کد ثبت 
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The association of unhealthy snacks and the incidence of metabolic syndrome after 3-years of 
follow-up: Tehran Lipid and Glucose Study 

Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran, Sahar Mirzaiee, Hossein Delshad, 

Fereidoun Azizi 

Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences  

Abstract 

Background and aim: Increased consumption of unhealthy snacks including energy-dense and nutrient-
poor snacks is one of the major, growing concerns in relation to the alarming trend of overweight, obesity, 
and metabolic disorders worldwide. The aim of this study was to investigate whether consumption of energy-
dense snacks could affect the occurrence of metabolic syndrome (MetS) after 3 y of follow-up in adults. 
Methods: This longitudinal study was conducted within framework of the Tehran Lipid and Glucose Study 
between 2006 and 2008 and 2009 and 2011 , on 1466 adults aged 19-70 y. Study protocol was approved by 
the research council of the Research Institute for Endocrine Sciences. The usual intake was measured using a 
validated semi-quantitative food frequency questionnaire at baseline. Daily energy intake from most 
common energy-dense snacks, including biscuits, crackers, cakes, cookies, candies, chocolates, potato chips, 
puff snacks, and soft drinks were considered as principle exposure. Biochemical and anthropometric 
measurements were assessed at baseline and 3 y later. MetS components were defined according to the 
diagnostic criteria proposed by NCEP-ATP-III and cut-off points of waist circumference for Iranian adults. 
Multiple logistic regression models were used to estimate the occurrence of metabolic syndrome (MetS) in 
each quartile snacks. Results: The mean age of participants was 37.8±12.3  y, and mean BMI was 26±4.5 
kg/m2 at baseline. Thirty-nine percent of the participants were men. Participants in the highest quartile of 
energy-dense snack consumption were significantly younger (33.8 versus 43.1 y; P < 0.01). Total daily 
consumption of snacks in the first, second, third, and fourth quartiles were <66, 66-119 , 120-213  and > 213 
kcal/d. There were non-significant increased risks for MetS in the highest quartile of biscuits and cakes (odds 
ratio [OR], 1.13; 95% confidence interval [CI], 0.77-1.66 ), and candies and chocolates (OR, 1.31; 95% CI, 
0.88-1.94 ). The risk for MetS in participants with highest consumption of salty snacks increased more than 
50% (OR, 1.56; 95% CI, 1.01-2.40 ). Consumption of soft drinks had a borderline effect on the risk for 
MetS. More than 361 kcal/d from total energy-dense snacks independently increased the occurrence of MetS 
in the fourth compared the first quartile category (OR, 1.53; 95% CI, 1.03-2.29 ). Conclusion: The findings 
of this study demonstrated that higher consumption of energy-dense snacks could be a dietary risk factor for 
development of MetS. 

Key words: Unhealthy snacks, Abdominal obesity, Dyslipidemia, Hypertension, Metabolic syndrome 
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 ccuغير ديابتي بستري در Acute MIبا پروگنوز  داخل بيمارستاني بيماران FBS رابطه ي 
 4بهنيا كاوياني پور ،3،دكتر مهدي ابهجي2،دكتر مريم توكلي1دكتر مهدي لطيف

 .استاديار بيماريهاي قلب وعروق دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي يزد1
 .استاديار بيماريهاي داخلي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي يزد2
 .دكتراي عمومي 3
 نشجوي پزشكي، عضو انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي يزدا.د4

 چكيده

 ميليون به علت اين بيماريها جان خود 12امروزه بيماريهاي ايسكمي جزء شايع ترين علل مرگ در جهان مي باشد. هر ساله حدود سابقه و هدف:

% آمار مرگ و مير را به خود اختصاص ميدهد.ديابت يكي از ريسك فاكتورهاي 25را از دست مي دهند. در ايران نيز اين گروه از بيماريها حدود 
 اصلي انفاركتوس قلبي شناخته شده ومانند هر استرسي سطح قند خون را باال مي برد.

 غير ديابتي را بررسي نماييم.Acute MIبا پروگنوز داخل بيمارستاني بيماران  FBSدر اين مطالعه در نظر داريم تا رابطه ي سطح 

و سطح  ECG به كمك  MI نفر از بيماران پس از اثبات 70اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي مقطعي مي باشد و در آن تعداد مواد و روش ها:

CPK  انتخاب شده و FBS  .درآنهاچك شد Ejection fraction  بيماران از طريق اكوكارديوگرافي استخراج شده و بيماران از نظر مدت زمان 
  و يا مرگ مورد بررسي قرار گرفتند. ccuبستري در 

 سال مي باشد. 24-40اين مطالعه نشان مي دهد شايع ترين گروه سني كه انفاركتوس حاد قلبي غير ديابتي دارند يافته ها:

 mg/dl و در بيماراني كه ترخيص شده اند mg/dl 95   در بيماراني كه فوت كرده اند FBSميانگين سطح 

  بستري بودند. ccu روز در 4%) به مدت 9/42 مي باشد.از نظر مدت زمان بستري بيشترين تعداد از بيماران(119.47 

 با  مدت زمان بستري ، وجود درد سينه مكرر ، آريتمي هاي قلبي و محل انفاركتوس رابطه معني داري بدست نيامد.در FBSاز نظر رابطه سطح 
 با FBSدر مورد سطح R=0.084 كمتر است.  Ejection Fraction بيشتر باشد FBS هرچه ميزان Ejection Fraction  و FBSمورد رابطه  

 P.Valu= 0.018وضعيت مورتاليتي رابطه معنا دار بدست آمد.    

 و مورتاليتي رابطه معناداري بدست آمد FBS فوت نموده اند و بين mg/dl 95 نفرازبيماران با ميانگين قند خون 4در اين مطالعه نتيجه گيري:

  داشتند در هر سطحي از mg/dl 200 به تنهايي فاكتور ضعيفي براي مورتاليتي است.ولي در بيماراني كه سابقه اي از قند خون باالي FBS  اما

FBS.حتي پايين ، ريسك مرگ به طور واضح افزايش يافته است ، 

   Acute MI،  Ejection fraction( قند خون ناشتا) ،FBS : واژه هاي كليدي
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بر  وصابون اسكراب بتادين با بيمار توسط عروقي همودياليز دستيابي ناحيه تاثيرشستشوي بررسي مقايسهاي

ناحيه  آن فراواني و زمان بروزالتهاب و عفونت
 4، فاطمه ناظميان3، سيد رضا مظلوم2، *حسن فروزانفر1جواد ملكزاده

 كارشناس ارشد پرستاري مركز تحقيقات مبتني بر شواهد و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران. -1

 *كارشناس پرستاري و دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران. -2

 دكتري پرستاري مركز تحقيقات مبتني برشواهد و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد ،ايران. -3

 فوق تخص نفرولوژي  و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران -4

 

 درصد 73 تا 23. با وجود اجراي تدابير پرستاري  براي ضدعفوني ناحيه دستيابي عروقي در همودياليز اين محل مسئولمقدمه:

 باكتريميها دراين  بيماران است. مشاركت مددجويان در شستشوي اين ناحيه ممكن است كمك كننده باشد.

 تعيين تاثيرشستشوي ناحيه دستيابي عروقي توسط بيمار با بتادين اسكراب وصابون بر فراواني و زمان بروزالتهاب و : سابقه وهدف

. گرفت صورت مشهد شهر همودياليز مركز دو داوطلب بيمار 62روي بر باليني كارآزمايي اين: مواد و روش ها: عفونت آن ناحيه 

 با عروقي دستيابي محل شستشوي دياليز، شروع از قبل گروه، دو در. شدند تقسيم صابون و بتادين گروه دو به تصادفي طور به بيماران

 يكماهه دوره در. ميگرفت صورت پرستاران توسط رايج ضدعفوني گروه دو هر در. ميشد انجام بيمار خود توسط صابون يا بتادين

 با اطالعات.  گرفتند قرار نظر تحت عروقي دستيابي ناحيه عفونت و التهاب نظر از بيماران فوق، مداخلههاي اجراي ضمن همودياليز

. گرديد جمعآوري وريدي تزريقات انجمن التهاب سنجش مقياس و فردي اطالعات پرسشنامه پژوهش، واحدهاي انتخاب فرم از استفاده

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد 5/11 نسخه spss افزار نرم بوسيله تحليلي و توصيفي آماري آزمونهاي از استفاده با يافتهها

% گروه بتادين بروز كرد كه تفاوت گروه 1/53% گروه صابون و 7/96% افراد گروه كنترل، 100در دوره يكماهه، التهاب در يافته ها: 

 جلسه) بصورت معنيدار، طوالنيتر از گروه  4.8±2.3). ميانگين زمان بروز التهاب در گروه بتادين( p<0.0001بتادين معنيدار بود(

 )، اما با گروه صابون تفاوت معنيدار، نداشت. موردي از بروز عفونت در سه گروه مالحظه نشد.  p=0.042 جلسه) بود(3.2±1.3كنترل (

  مشاركت مددجويان در شستشوي ناحيه دستيابي عروقي بويژه با محلول بتادين، عالوه بر ضدعفوني معمول پرستاران، نتيجه گيري:

 ميتواند از بروز التهاب بكاهد و زمان آن را به تاخير اندازد. لذا كاربرد اين روش در بيماران تحت همودياليز توصيه ميشود.

 بتادين، بروز التهاب، دستيابي عروقي، صابون، عفونت، همودياليز. واژه ها ي كليدي: 
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Renovascular Hypertension in Pediatric Renal Transplantation 

Hasan Otukesh, Farideh Halaji, Rozita Hoseini, Ali Tabarroki, Mahnoush Mahdiar 
Medical Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Abstract 

Background and Objective:Hypertension in renal transplant recipients is an important risk factor for graft 
failure and cardiovascular morbidity and mortality. The mechanisms of post-transplant hypertension are 
multifactorial; rejection, both acute and chronic, recurrent renal disease, graft renal artery stenosis, native 
kidney disease and drug therapy with steroids and cyclosporin have all been implicated.Where a single cause 
can be identified, the therapy can be rational and often very successful. Moreover percutaneous trans-luminal 
angioplasty is a safe and effective technique in the management of symptomatic transplant renal artery 
stenosis and can lead to cure hypertension and improvement of the graft function. For this reason, the 
diagnosis of graft renal artery stenosis is challenging.Previously a study was performed in our center about 
post transplantation hypertension in adult patients; thus we decided to determine the incidence of renal artery 
hypertension and other complications in pediatric renal transplantation. 

Materials and Methods:Between 1985 and 2007, 300 children (≤18 years of age) received live-donor 
kidney transplants in Labbafi Nejad Hospital. In this prospective study thirty four pediatric patients who 
received kidney transplantation in our center were recruited. Color Doppler sonography (CDUS) were 
performed for all of them. Acceleration time, Renal Resistance Index, Velocity was measured for renal 
artery, interlobar arteries in upper, middle and lower lobes. Captopril DTPA scan was performed in any 
patient with the findings of renal artery stenosis in Color Doppler sonography. In all patients, the following 
data were analyzed: age, sex, underlying renal disease, the history of hypertension before and after 
transplantation, and the last creatinine. 

Findings:We assessed 34 children with renal transplantation with noninvasive Doppler sonography for 
renovascular hypertension and other complications in Labbafi Nejad Hospital. These patients were 
transplanted from 1998 till 2006. Mean age of patients was 11 years old. Fifty six percent (19/34) of our 
patients were male.  The mean time duration after transplantation was 4 years (range: 1-8 yr).Twenty five 
patients (73%) had normal blood pressure before transplantation. Forty patients had normal blood pressure 
after transplantation. Thus 20 patients (58%) had high blood pressure after transplantation which of them 
12/20 found hypertension after transplantation. This patient was a female of 11 years old. She had normal 
blood pressure before transplantation. The etiology of end stage renal disease was renal chronic 
glomerulonephritis. After transplantation she was involved by delayed graft function, acute rejection episode 
and hypertension. The histopathologic findings were acute tubular necrosis. She assessed by Doppler 
sonography one year after transplantation. The last creatinine (1 year after transplantation) was 1.2 mg/dl.  

Conclusion:It should be mentioned that the blood pressure before transplantation may affect the 
development of hypertension after transplantation.  

Key words: renal transplantation, hypertension, pediatrics 
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Therapeutic efficacy of hydrochlorothiazide in Primary monosymptomatic nocturnal enuresis 
in children with idiopathic hypercalciuria  
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Abstract 

Background and objective: Primary monosymptomatic nocturnal enuresis 
(PMNE) is a common problem in children during the developmental years. 
Idiopathic Hypercalciuria (IHC) can be one of the causes for Nocturnal Enuresis 
(NE). Since hydrochlorothiazide (HCT) ameliorates hypercalciuria, we assessed its 
therapeutic efficacy in PNME boys. 

Materials and Methods: This research was a single blind randomized clinical 
trial. Two hundred 6-12 years old boys, who were followed in pediatric nephrology 
outpatient clinics of two referral hospitals in Markazi Province of Iran, were 
recruited. All patients had IHC and PMNE, without any underlying anatomic or 
functional abnormalities of urinary tract. Patients were randomly divided into two 
equal groups (Intervention and Control groups). Control group received 
instructions regarding general conservative measures for PMNE and Intervention 
group, in addition to these measures, received 1 mg/kg/day hydrochlorothiazide as 
morning dose. Then Patients were followed for 4 months for number of wet-nights 
episodes. Statistical analysis was based on a Student t-test in SPSS18. 

Findings: The mean age was 8.36 ± 2.3 years. The mean number of wet-nights 
episodes in the first (p=0.3), second (p=0.4), third (p=0.1) and fourth (p=0.3) 
months was not significantly low in hydrochlorothiazide-assigned children in all 4 
months of the follow up period. 

 

Conclusion: On the basis of these results, we reject the hypothesis that treating 
hypercalciuria with HCT is beneficial in treatment of PMNE. However, it is 
necessary to perform further studies to determine the association between NE and 
IHC and the effectiveness of HCT (with different therapeutic doses) on NE.  

Key Words: Enuresis, Idiopathic hypercalciuria, Primary monosymptomatic 
nocturnal enuresis, Hydrochlorothiazide, Children 
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1392بررسي ارتباط فرسودگي شغلي با سبك زندگي كسبه شهر قاين در سال   
4، زهرا محمودي3، احمد آهنگرزاده2محمد ابراهيمي، 1آسيه مودي  

  و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشكده پرستاري و مامايي قاين.كارشناسي ارشد مامايي1

 .نويسنده مسئول، دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين2

Email:Mohammad.eb22@yahoo.com:09378750851همراه 

 دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. 3

 و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. دانشجوي كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 4

 چكيده

انسان عصر حاضر در جريان سازگاري با محيط اجتماعي و شغلي خود ناچار است محدوديتها و فشارهايي را متحمل شود كه منجر به سابقه وهدف: 

فرسودگي شغلي ميشود. فرسودگي شغلي سندرمي مشتمل بر خستگي هيجاني،مسخ شخصيت و كاهش كفايت شخصي ميباشد كه هزينههاي زيادي را بر 
دولت و جامعه تحميل ميكند. زماني عالئم اين سندرم مشخص ميشود كه تواناييهاي فرد براي تقاضاي محيط كار كافي نباشد.محققين تغيير طرز فكر 

نسبت به كار و زندگي و توجه جدي به رفاه جسمي و رواني از قبيل تغذيه مناسب، ورزش و استراحت، را بعنوان عاملي در جهت بهبود فرسودگي شغلي 
  پرداخت. 1392ميدانند لذا اين مطالعه به بررسي ارتباط فرسودگي شغلي با سبك زندگي كسبه شهر قاين در سال 

-نفر از كسبه بازاري به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.شركت156به منظورانجام اين مطالعه توصيفي همبستگي نمونه اي به حجم مواد و روش ها:

و 14ويرايشSPSSوفرسودگي شغلي پاترسون مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهها با استفاده از نرمافزار LSQكنندگان با استفاده از پرسشنامه سبك زندگي 
 آزمون آماري اسپيرمن، پيرسون و رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 متوسط سن % داراي شغل ذهني بودند.16%داراي شغل فيزيكي و 84% مجرد، 29.5% متأهل، 70.5%زن، 16.7%مرد، 83.3 شركتكننده، 156از يافتهها:

آزمون اسپيرمن نشان داد كه بين فرسودگي  بود.9/8 ± 86/1 وساعت كاري درروز9/5 ±38/6 ميانگين سابقه كاريسال بود.7/29 ±42/8شركت كنندگان
) ارتباط P=0.010)، سالمت اجتماعي(P=0.009)، سالمت معنوي(P=0.031) و ابعاد سالمت روان شناختي(P=0.001شغلي و نمره كل سبك زندگي(

) ارتباط معناداري وجود ندارد.آزمون پيرسون P=0.058معكوس معناداري وجود دارد. در صورتيكه بين فرسودگي شغلي با اجتناب از دارو و مواد مخدر(
) ارتباط معكوس معناداري وجود دارد.در صورتي كه p=0.022)، پيشگيري از بيماريها(P=0.034نشان داد بين فرسودگي شغلي با بعد ورزش و تندرستي(

) ارتباط P=0.079)، سالمت محيطي(P=0.084)، پيشگيري از حوادث(P=0.158)، كنترل وزن و تغذيه(P=0.080بين فرسودگي شغلي با بعد جسمي(
 .معناداري وجود ندارد

 با توجه به نتايج فوق آموزش كسبه جهت ارتقاء سبك زندگي آنان به منظور كاهش فرسودگي شغلي ضروري ميباشد.  نتيجهگيري:

  فرسودگي شغلي، محيط هاي شغلي، سبك زندگي، كسبهوازه هاي كليدي:
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 92ارتباط سالمت معنوي وكيفيت زندگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه در سال 
 3، نائمه پوريعقوب 2حانيه اسمعيلي شانديز ،1مريم كبيريان

 كارشناس ارشدمامايي، عضو هيئت علمي گروه مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران .1
 دانشجوي كارشناسي مامايي،عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران .2
 دانشجوي كارشناسي مامايي،عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران .3

    hanieh.esmaeely@gmail.com پست الكترونيك: كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه،ايران:نويسنده مسئول

 

 چكيده

سالمت معنوي يكي از ابعاد چهارگانه سالمت درانسان است كه دركنار ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي قرارگرفته وباعث ارتقاء سابقه و هدف:

 .سالمت عمومي مي شود.كيفيت زندگي را ميتوان احساس رضايت از زندگي و خوشبختي سالمت جسمي، رواني واجتماعي دانست

سالمت معنوي افراد جامعه، به خصوص اقشار مؤثر وسازنده آن، الزمه پويايي، بالندگي واعتالي آن جامعه است. بنابراين، باتوجه به نقش برجسته و 
منحصر بفرد دانشجويان علوم پزشكي  بعنوان عناصر  سالمت  جامعه، تأمين سالمت معنوي آنها ونيز شناسائي وحذف عوامل منفي مؤثر بر كيفيت 

تعيين ارتباط بين سالمت معنوي و كيفيت زندگي دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  لذا مطالعه حاضر با هدف .زندگي دراين قشر ضروري است
  انجام شد.1392تربت حيدريه در سال 

اين مطالعه به روش توصيفي- تحليلي برروي تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه به تعداد مواد و روش ها:

 و كيفيت زندگي سازمان جهاني SWBS (Spirituality Well-being Scale) نفر انجام شد و پرسشنامه دموگرافيك، سالمت معنوي 350
تجزيه و ). <7/0Rتوسط دانشجويان تكميل گرديد. روايي و پايايي پرسشنامه ها مورد تاييد قرار گرفته است() WHOQOL-BREF(بهداشت 

      و تستهاي آماري توصيفي و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شد.SPSS20تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

) داشتند. 41-99%) سالمت معنوي متوسط (3/56 سال مي باشد كه بيش از نيمي از آنان(9/20±5/2ميانگين سني واحدهاي پژوهش يافته ها:

% از ميزان 7/50% از دانشجويان كيفيت زندگي خود را بد ارزيابي كردند و 1/53 بود. 20-120 با دامنه 2/94±7/15ميانگين نمره سالمت معنوي 
)، سالمت 4/14±7/3)، سالمت رواني(9/15±6/4سالمت عمومي خود ناراضي بودند. ميانگين نمره كيفيت زندگي در بعد سالمت جسماني (

) بود. نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن، ارتباط آماري معني دار بين سالمت معنوي و هر يك از 4/21±8/4) و سالمت محيطي (1/7±4/2اجتماعي(
 ). P=000/0ابعاد كيفيت زندگي نشان مي دهد (

بيش از نيمي از دانشجويان كيفيت زندگي و ميزان سالمت عمومي خود را پايين گزارش كردند، در حاليكه از ميزان سالمت معنوي نتيجه گيري:

 رسد.    مطلوبي برخوردار هستند. لذا مطالعات بيشتر در زمينه ريشه يابي علل پايين بودن كيفيت زندگي دانشجويان ضروري به نظر مي

 سالمت معنوي، كيفيت زندگي، دانشجويان علوم پزشكيواژه هاي كليدي:
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1392بررسي ارتباط نوع شخصيت با سبك زندگي بازاريان شهر قاين درسال   

 4 ، محمد ابراهيمي،3زهرا محمودي2،احمد آهنگر زاده، 1آسيه مودي

  و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين.بيرجند- ايران.كارشناس ارشد مامايي.1
 -. نويسنده مسئول، دانشجوي كارشناس پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري مامايي قاين.بيرجند- ايران.2

Ah.sh1370@gmail.com :09156190362  همراه 
 .دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري مامايي قاين. بيرجند- ايران. 3
 -دانشجوي كارشناس اتاق عملو عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري مامايي قاين.بيرجند-ايران.4

 چكيده

ويژگيهاي شخصيتي در اثر تعامل عوامل زيستي و محيطي صورت ميگيرد. تأثير عوامل محيطي در شكلگيري ويژگيهاي سابقه وهدف:

شخصيتي جنبه غالب داشته و ميتواند در كل مجموعه شخصيت فرد تأثيرگذار باشد. از آنجا كه سبك زندگي روشي است كه فرد در طول زندگي 
انتخاب كرده و بازتابي كامل از ارزشهاي اجتماعي، طرز برخورد، فعاليتهاي بدني، شركت در مجامع و فعاليتهاي اجتماعي و برنامهريزي مربوط به 

  انجام شد.1392فرزندان و خانواده ميباشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط نوع شخصيت با سبك زندگي بازاريان شهر قاين در سال 

نفر از بازاريان شهر قاين انجام شد. نمونهگيري به صورت تصادفي و از بين بازاريان شهر 156همبستگي روي _اين مطالعه توصيفيمواد و روش ها:

) جمعآوري و توسط B وAو شخصيت فريدمن و روزنمن (بررسي تيپ شخصيتي LSQ) انجام شد. اطالعات توسط پرسشنامه سبك زندگي (
 آزمونهاي آماري اسپيرمن، پيرسون و رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل گرديد.

% مجرد 29.3% متأهل و 70.1% داراي شغل ذهني،15.3% داراي شغل فيزيكي و80.3%مؤنث،16.6% مذكر و 82.8از بين افراد مورد مطالعهيافتهها:

 است. بينتيپ شخصيتي با نمره كل 8.9±1.86 و ساعتكاري در روز 5.9±6.38، سابقه كار 29.7±8.42بودند. ميانگين سني افراد شركتكننده 
)،پيشگيري ازبيماريها P=0.048)، كنترل وزن و تغذيه(P=0.015)، ورزش و تندرستي (P=0.016) و ابعاد جسمي (P=0.001سبك زندگي (

)0.041=P) سالمت روان شناختي ،(0.042=P) سالمت معنوي ،(0.013=P) پيشگيري از حوادث ،(0.029=P) 0.010) و سالمت محيطي=P (
-) ارتباط معنيP=0.174) و اجتناب از دارو و مواد مخدر (P=0.286ارتباط معنيداري وجود دارد. اما بين تيپ شخصيتي و ابعاد سالمت اجتماعي (

 داري وجود نداشت. 

 با توجه به وجود ارتباط بين تيپ شخصيتي و سبك زندگي ميتوان باايجاد سبكزندگي مطلوب موجب رضايتمندي افراد از نتيجه گيري:

 زندگيشان و بهبود روابط آنها با افراد اجتماع شد. 

  ،بازاريان،قاينB و Aسبك زندگي،شخصيت تيپ واژه هاي كليدي:
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بررسي رابطه نگرش مذهبي با افسردگي در دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد-

1392 

2، حسين ابراهيمي پور 1، مريم ساالري كامرود1 ، مليحه گرايلي1 حكيمه براربختي  

 دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد- مشهد، ايران  -دانشجوي كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي، گروه بهداشت و مديريت1

BararbakhtiH891@mums.ac.ir  
،  دانشكده بهداشت گروه بهداشت و مديريت استاديارمركز تحقيقات علوم بهداشتي-دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني ، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 2

 نمشهد، ايرا  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 چكيده

: پژوهش هاي مختلف نشان دادند، مذهب با تاثيرفوق العاده اي كه بر ابعاد سالمتي افراد دارد، مي تواند نقش كارامدوموثري در وهدف سابقه

اختالالت رواني از جمله افسردگي داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط نگرش مذهبي و افسردگي دربين دانشجويان دانشكده 
 انجام شد.1392پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه بطور تصادفي ساده 167 در اين مطالعه تحليلي - مقطعي مواد و روش ها:

 زيرسازه: باور ديني ، رفتار 3 سوال) و پرسشنامه نگرش مذهبي (داراي 21انتخاب شدند، با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد افسردگي بك  (
 independent سوال) مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها به صورت ميداني گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي 40ديني، عواطف ديني) (

Samples T Test توسط نرم افزار 0.05 و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري spss.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  

و 85/3±/.61بود كه افسردگي متوسط محسوب مي گردد. ميانگين نمره مذهب 84/18ميزان افسردگي در دانشجويان مورد بررسي يافته ها: 

 ±32/11و رفتار ديني : 28/50±49/7  ،باور ديني:77/46 ±97/6ميانگين زير حيطه هاي مذهب به شرح زير است: عواطف ديني: 
94/41)sig<0/05 ،در اين پژوهش بين نگرش مذهبي و افسردگي همبستگي معناداري مشاهده شد به طوري كه با افزايش نگرش مثبت مذهبي .(

) p=-028 )، رفتار ديني (r= -0.28) همچنين ارتباط بين افسردگي و باور ديني و افسردگي (Sig<0.05, r= - 0.31افسردگي كاهش مي يافت.(
) همچنين بين مذهب و افسردگي با جنس و سطح درآمد سطح معناداري sig< 0.05) مثبت و معني دار مشاهده شد. (r= - 0.27وعواطف ديني (
 )sig>0.05مشاهده نشد. (

 با توجه به تاثير مثبت نگرش مذهبي و باور مذهبي در سالمت رواني و ارتقاي سالمت روان دانشجويان،  مي توان در برنامه ريزي نتيجه گيري :

 هاي بهداشت رواني و فرهنگي از موضوع مذهب به عنوان كاهش دهنده افسردگي مورد استفاده قرار گيرد. 

  نگرش مذهبي ، افسردگي، دانشجوواژه هاي كليدي:
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1392بررسي ميزان پرخاشگري در كارگران كارگاه هاي سنگبري گناباد در سال   
*3بهاره بهالگردي، 3، جالل الدين تمدن يلمه2زاده توكلي ، جهانشير1مهر كيان مجتبي  

 تخصصي  بيوفيزيك، استاديار، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد. ايران دكتري -1
 ايران. گناباد گناباد، پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات تربيتي، دانشيار، عضو تخصصي روانشناسي دكتري -2
 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته بهداشت، دانشكده اي، حرفه بهداشت مهندسي دانشجويان -3

 چكيده

كارگران از جمله پرخاشگري تاثير گذار است. اكثر كارگاه هاي سنگبري داراي صداي  رواني بهداشت بر كار محيط فيزيكي  شرايطسابقه و هدف:

 در بيش از حد استاندارد بوده و شرايط محيطي نامناسبي را دارا مي باشد. با توجه به اهميت موضوع، هدف از اين مطالعه تعيين ميزان پرخاشگري
 گناباد بود.  سنگبري كارگران

، 1392در سال  گناباد شهرستان در واقع سنگبري كارگران از نفر 60 آن طي كه است) تحليلي (مقطعي نوع از حاضر  مطالعهمواد و روش ها:

پري استفاده شد اين پرسشنامه شامل - باس پرخاشگري  جهت بررسي پرخاشگري از پرسشنامه.گرفتند قرار بررسي مورد و انتخاب تصادفي بصورت
 و شده محاسبه آن سازندگان توسط پرسش نامه اين اصلي نمونة چهار خرده آزمون پرخاشگري بدني، كالمي، خشم و خصومت مي باشد. پايايي

 دستگاه از استفاده  در ادامه با.است شده گزارش 72/0  و72/0 ،76/0 ،80/0 ترتيب برابر به خصومت و خشم بدني، كالمي، پرخاشگري عوامل براي
 با و شده وارد 20Spssافزار نرم در آوري جمع از پس ها  داده.گرفت قرار بررسي مورد كارگاه مختلف هاي قسمت در صدا شده كاليبره صداسنج
. گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد اسكوئر كاي و ويلكاكسون تست، تي آماري هاي آزمون از استفاده

 ميزان .بود بل دسي 94/96±86/3 صدا بود و ميانگين 30/6±97/2 و 66/33±59/6 ترتيب به بررسي مورد كارگران كار سابقه و  سنيافته ها:

، پرخاشگري 86/17 ± 93/2، پرخاشگري خشم برابر با 96/10 ± 79/1، پرخاشگري كالمي برابر با 53/19 ± 80/2پرخاشگري بدني برابر با 
) و سابقه ي =009/0pبود. بين پرخاشگري خصومت با سن(  28/66±44/5و پرخاشگري كل برابر با 36/17 ±17/3خصومت برابر با 

 ) ارتباط معني داري يافت شد.=001/0pكاري(

 صداي همچون شغلي زاي تنش عوامل وجود كه گرفت نتيجه توان  با توجه به يافته هاي پژوهش و ميزان باالي پرخاشگري، مينتيجه گيري:

 كنترل انجام با شود مي پيشنهاد. دهد مي افزايش را پرخاشگري بروز احتمال محيطي، افزايش سن و سابقه كاري استاندارد، عوامل حد از بيش
. شود اقدام اختالالت اين كاهش جهت در فردي، حفاظت وسايل از استفاده آموزش و محيطي هاي

 روانشناختي اختالالت گناباد، سنگبري، پرخاشگري، :واژه هاي كليد
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مراكز بهداشت مجري برنامه مراقبت سالمندان شهر دربررسي ارتباط باورهاي مذهبي و افسردگي سالمندان 

 1392مشهد 
3 ،حسين ابراهيمي پور2شهين سعيدي نجات  ،  1،زهرا خوشخرام1منصوره پارسا  

 .كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايراندانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي،  -1
 دانشيار، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.  -2
 ، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايرانMPHپزشك عمومي،  -3

 آدرس: مشهد، خيابان دانشگاه، دانشكده بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي 

 0511-8517505                       نمابر: parsam891@mums.ac.ir       ايميل:09374782409شماره تلفن:

 چكيده

 مذهب مي تواند داراي ارزش مثبتي در پر كردن فضاي افسردگي در دوره سالمندي به علت انواع كمبود ها و ناتواني ها شايع است.سابقه و هدف:

خالي زندگي ، حمايت از سالمندان، مواجهه با استرس و ساز گاري  مناسب براي موقعيت و معني دهي زندگي و مرگ داشته باشد . با توجه به 
اهميت سالمتي سالمندان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي،مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط باورهاي مذهبي و افسردگي سالمندان مشهد در 

 انجام شد.1392سال 

سالمند مشهدي به روش تصادفي ساده مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه 100در اين  مطالعه تحليلي-مقطعي  :مواد و روش ها

 بعد نگرش مذهبي و تست بك (به روش 4استاندارد(نگرش مذهبي و افسردگي بك )سه قسمتي شامل اطالعات دموگرافيك وسواالت مربوط به 
 قسمتي) براي گردآوري داده ها استفاده شد. داده هاي گردآوري شده به روش توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و 4ليكرت 

استفاده از آزمون هاي آزمون آماري پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها بصورت توزيع نرمال  وآزمون تي تست و آزمون همبستگي در سطح 
  تحليل گرديد.SPSS20 با استفاده از نرم افزار 0.05معني داري 

% نيازمند 16%كمي افسرده ،27% طبيعي،35%زن بودند. سالمندان مورد بررسي از نظر افسردگي 59%  افراد مورد بررسي مرد و 41يافته ها: 

% افسردگي شديد داشتند. ميانگين نمره هر كدام از ابعاد نگرش مذهبي به شرح 1%  به نسبت افسرده و 21مشورت با روان شناس روان پزشك، 
) و ميانگين نمره كل نگرش 2.9±0.64) ، مناسكي(2.13±0.61) ، پيامدي(3.83±0.31)، تجربه اي (3.34±0.19زير تعيين گرديد: اعتقادي (

 )r=-0.33, P<0.05) بود. ارتباط معني داري بين باورهاي مذهبي و افسردگي مشاهده گرديد. (3.05±0.26مذهبي (

با توجه به يافته ها سالمنداني كه افسردگي دارند باورهاي مذهبي ضعيف تري دارند. در بين سالمندان بعد پيامدي ضعيف ترين بوده نتيجه گيري:

 است.در نتيجه ضروري است اموزش هاي الزم در جهت تقويت باورهاي مذهبي  به سالمندان ارائه شود.

 سالمند، باورهاي مذهبي، افسردگي.واژه هاي كليدي:
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 ارتباط الگوهاي غذايي مختلف با نسبت لپتين بر آديپونكتين سرم در بزرگساالن به ظاهر سالم
1، سودا صالح قديمي2، علي طريقت1حامد جعفري  

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز -1

 - گروه بيوشيمي و رژيم درماني، دانشكده تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي تبريز2 

 چكيده

ميدهند. الگوهاي غذايي مختلف با توليد  ما به را افراد جامعه تغذيهاي عادات و رژيم غذايي از مناسبي  الگوهاي غذايي تصويرو هدف: سابقه

آديپوكينهاي التهابي، در ارتباط مي باشند. با توجه به نقش آديپونكتين و لپتين در بيماريهاي مزمن و نقشي كه در متابوليسم ليپيدها و انسولين 
 دارند، مطالعهي حاضر با هدف تعيين ارتباط الگوهاي غذايي مختلف با نسبت لپتين بر آديپونكتين سرم در بزرگساالن به ظاهر سالم انجام گرفت.

كتبي و پرسشنامه ي بسامد خوراك  اين مطالعهي مقطعي- توصيفي تحليلي دو مرحلهاي بود كه در مرحله ي نخست، رضايتنامه ي مواد و روش ها:

 سالهي به ظاهر سالم ساكن در تبريز كه به صورت تصادفي از سطح شهر تبريز انتخاب شدند انجام 25-50 مرد و زن بزرگسال 670نيمه كمي از 
  نفر داوطلب شركت در مطالعه در شرايط ناشتا سطوح هورمونهاي آديپونكتين و لپتين سرم اندازهگيري شدند.150گرفت و در مرحله ي دوم از 

 با استفاده از روش تحليل عاملي چهار الگوي غذايي غالب شامل: الگوهاي غربي، سالم، مخلوط و سنتي آذربايجان تعيين شدند. بر اساس يافته ها:

تحليل رگرسيون خطي، الگوي غذايي غربي ارتباط معكوس و معنيداري با سطح آديپونكتين سرم حتي پس از تعديل اثر مخدوشگرها نشان داد 
)19/0 -=β 02/0 و=P(.هيچ يك از الگوهاي غذايي تعيين شده با سطح لپتين و نسبت لپتين بر آديپونكتين سرم ارتباط معنيداري نداشتند . 

در مطالعه ي حاضر، الگوي غذايي غربي باعث كاهش سطوح آديپونكتين سرم شد اما هيچ يك از الگوهاي غذايي با سطوح لپتين و  نتيجه گيري:

 نسبت لپتين بر آديپونكتين سرم ارتباط معنيداري از نظر آماري نداشتند.

  الگوي غذايي، لپتين، آديپونكتين، بزرگساالن، سالمواژه هاي كليدي:
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 نيوالنول اكسي دي هاي مايكوتوكسين به گلستان استان انبارهاي در موجود  هاي گندم آلودگي ميزان تعيين

92آن درسال استيلي مشتقات و  

 3سيدمحسن حسيني نژاد، 2، دوست مراد ظفري1مصطفي عابدي تيزكي
 دانشجوي دكتراي ژنتيك قارچ شناسي، دانشگاه بوعلي سيناهمدان1
 دانشيار قارچ شناسي، دانشگاه بوعلي سيناهمدان2
 دانشجوي پزشكي، كميته تخقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان3

Hosseininejad.s.Mohsen@gmail.com 

 چكيده

) و مشتقات استيلي آنها از DON)، دي اكسي نيوالنول(NIVِگندم مكرراً توسط مايكوتوكسين هاي تريكوتسين از جمله نيوالنول(سابقه و هدف:

) آلوده مي شوند كه اين توكسين ها توسط گونه هاي AcDON-15- استيل دي اكسي نيوالنول(15) و AcDON-3-استيل نيوالنول(3جمله 
مختلف فوزاريوم توليد مي شوند. اين مايكوتوكسين ها موجب خطراتي براي سالمتي انسان و دام  از جمله  مايكوتوكسيكوز ،  بازدارندگي سنتز 

پروتئين در يوكاريوت ها ، تحريك سريع پوست و مخاط روده، تهوع و استفراغ، زخم دهان، خونريزي، سركوب سيستميك سيستم ايمني  و حتي 
سرطان هاي گوارشي مي شوند. با توجه به وجود اين توكسين هاي مهلك در زنجيره غذايي انسان و خطرات آن براي سالمتي و بهداشت مواد 

  در انبارهاي گندم انجام گرفت. AcDON-15 و DON ،3-AcDONغذايي، اين مطالعه براي بررسي رديابي و تعيين مقادير توكسين هاي 

 نمونه از انبارهاي مختلف در استان گلستان جمع آوري شد و سپس نمونه ها با استفاده از كروماتوگرافي مايع 162در اين مطالعه مواد و روش ها:

 درصد نمونه ها همزمان با يك يا  بيش از دو توكسين تريكوتسين 79) مورد آناليز قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه HPLC/UVبا عملكرد باال(
% از نمونه ها به توكسين 48% و 38%، 74 نمونه مورد بررسي، به ترتيب 162 آلوده هستند. از AcDON-15 و DON ، 3-AcDON شامل 
 μg  آلوده بودند و  به ترتيب كمترين و بيشترين مقدار هر يك از اين سه توكسين در نمونه ها ، AcDON-15 و DON ، 3-AcDONهاي 

kg-15/165-7/15،  μg kg-1 4/32-2/0و  μg kg-1 3/55 -3/0 بود. در كل نمونه هاي مورد بررسي،  تنها بيشترين مقدار مايكوتوكسين رديابي 
  مشاهده شد كه اين مقدار پايين تر از حداكثر ميزان مجاز تعيين شده توسط اتحاديه اروپا مي باشد. μg kg-15/165 (DON شده در توكسين (

 در گندم هاي انبار شده وجود دارند و با توجه به  AcDON-15 و DON ، 3-AcDON نتايج نشان داد كه هر سه توكسين نتيجه گيري:

آلودگي همزمان نمونه ها به چندين توكسين، اقدامات الزم جهت جلوگيري از آلودگي هاي بيشتر و باال رفتن سطوح مقادير مايكوتوكسين در 
 انبارهاي گندم ضروري بنظر مي رسد.

  HPLC گندم،  مايكوتوكسين،  تريكوتسين،واژه هاي كليدي:
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 بررسي سبك زندگي و ارتباط آن با كيفيت زندگي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي سالمندي

1392شهر كرمانشاه در سال   

12الهام رحماني F

13سهيال آستانگي، ˼˺ F

14محمدحسن اميدواربرنا، 1زهرا صفدري پور، 1، نسترن كرمي˽˺ F

˺˾  
 ايران كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، –  پرستاري ي دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته واعضا پرستاري كارشناسي -دانشجويان10
 مامايي كرمانشاه، ايران و پرستاري ي دانشكده ، كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه علمي -عضوهيئت11
 -عضو هيئت علمي دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، ايران12

 چكيده:

 لي تبدي و اجتماعي شناختتي مساله عمده جمعكي به ي كند، سالمندي حركت مي كهنسالي به سوراني جهان و اتي جمعنكهي با توجه به ا:سابقه و هدف

 عوامل ني از مهمتريكي را ي است. امروزه متخصصان سالمت سبك زندگري چشمگاري ها در آن بسيماري اما بار بستي نيماري هرچند كه بيشده است. سالمند
 ني كه جزو مهم تري از عوامل خطرسازياري و اصالح آن پرداخت و با بسريي توان به تغي مي از سبك زندگي دانند. كه با شناخت و آگاهي مي برسالمتموثر

 جهت ارتقاء سالمتي وشي هستند مقابله كرد. سبك زندگي سالم از منابع با ارزش كاهش بروز و شدت بيماريها و عوارض ناشي از آنهاست و رريعوامل مرگ و م
 مطالعه ني فرهنگ است، هدف از اري تحت تاثي زندگتيفي و كي سبك زندگنكهي باشد. با توجه به ارگذاري تواند بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي تاثياست كه م

  باشد. ي شهر كرمانشاه مي سالمندي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي زندگتيفي و ارتباط آن با كي سبك زندگيبررس

 ي ذهنيماري كه فاقد بي سالمندي نفر از سالمندان شهر كرمانشاه مراجعه كننده به مراكز مشاوره 216، يلتحلي – يفي توصي مطالعه ايندر مواد و روش ها: 

، از نظر سبك گرديدند انتخاب ي طبقه بنديري و به روش نمونه گي، به طور تصادف بودند از جمله سرطاني حاد جسماني هايماري بنطوري و هممريهمچون آلزا
 ي و پرسشنامه يسنجش سبك زندگاستاندارد  ي داده ها شامل پرسشنامه ي، ابزار جمع آورگرفتند قرار ي مورد بررسي زندگتيفي و ارتباط آن با كيزندگ

 هيتجزمورد  20 نسخه SPSS نرم افزارقي و ازطريلي و تحليفي داده ها با استفاده ازآمارتوصاني. در پاي بود كه به صورت مصاحبه اي تكميل گرديد زندگتيفيك

  در نظر گرفته شد.)P˂0.05(قرار گرفتند و سطح معني داري  ليوتحل

 درصد از اين سالمندان مبتال به 70.1 درصد) بودند،  و 57.9 سال(69 تا 60 درصد) زن و در سنين 55.3در اين مطالعه بيشترين نمونه هاي پژوهش ( يافته ها:

 درصد سبك زندگي متوسطي 82.8 درصد از سالمندان سبك زندگي نامطلوب داشتند و 17.2نتايج اين مطالعه نشان داد كه  يكي از بيماري هاي مزمن بودند.
داشتند و هيچ يك سبك زندگي مطلوبي نداشتند. در خصوص كيفيت زندگي كه به طور كلي در دو حيطه ي جسمي و رواني مورد بررسي قرار گرفت يافته ها 

 درصد از شركت 95.7 درصد كيفيت جسمي متوسط داشتند و از لحاظ كيفيت رواني 59.9 درصد از افراد كيفيت جسمي نامطلوب و 40.1حاكي از آن بود كه 
 درصد هم مطلوب بود. بين سبك زندگي و متغيرهاي دموگرافيك به جز سن 0.5 درصد كيفيت رواني متوسط و 3.8كنندگان كيفيت رواني نامطلوبي داشتند و 

ارتباط آماري معني داربود. بين كيفيت روان و متغيرهاي دموگرافيك ارتباط آماري معني داري ديده نشد ولي بين كيفيت جسمي و متغيرهاي سن و تحصيالت 
)، در حالي كه بين سبك زندگي و P=0.005ارتباط آماري معني داربود و در نهايت بين سبك زندگي و كيفيت جسمي ارتباط آماري معني داري ديده شد(

 .)P=0.540(كيفيت رواني ارتباط آماري معني داري ديده نشد

: با توجه به اهميت سبك زندگي سالم در پيشگيري از بيماري هاي مزمن و همچنين ارتباط آن با كيفيت زندگي در سالمندي پيشنهاد مي شود كه نتيجه گيري

شيوه هاي سبك زندگي سالم به سالمندان آموزش داده شود تا از اين طريق به گسترش شيوه هاي زندگي سالم و كاهش يا كنترل بيماري هاي مزمن و به دنبال 
 آن افزايش رضايت از زندگي و كيفيت زندگي بهتر اقدام گردد. 

 سبك زندگي، كيفيت زندگي، سالمنديواژه هاي كليدي: 
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Abstract 

Aim and Background:Happiness is a subjective emotional state associated with a vast and wide number of 
personal and socio-economic factors. There were different ways for measuring happiness but Oxford 
happiness inventory is the common way to for evaluating the happiness. The goal of this study was 
evaluating the Correlation between happiness and depression, according to the Oxford Happiness Inventory 
and the Beck Depression Fasa University of Medical Sciences. 

Methods and materials:This cross-sectional study was conducted in 2014 at Fasa University of Medical 
Science (FUMS), Fars province of Iran. The participant in this study included 300 students of FUMS from 6 
fields with ages between 18 to 30 years old in 6 fields. Finally 74 questionnaires excluded due to incomplete 
filling them or out rang of ages and 216 questionnaires was analyzed. Analytical data was analyzed by 
independent t-test and One-Way-Anova, also Pearson correlation was used for analyzing correlation between 
depression and happiness. SPSS software vs.19 was used. 

Results:Among 216 participants there were 142(65/7%) girls and 74 (34/3%) boys.Mean ages was 
20/67±1/52  years old between 18 to 29 years. There was relationship between happiness and marital status 
(P=0/036), and divorce in family with happiness ( P=0/014), smoking and happiness ( P=0/025) and 
addiction in family with happiness (P=0/001). According to results there was significant correlation between 
happiness and depression (P˂0/001) and correlation coefficient (-0/757). 

Discussion and conclusion:The goal of this study was evaluating the correlation between happiness and 
depression and demographic factor that affected happiness in Fasa university. Finally there was significant 
correlation between happiness and depression that was shown when as happiness score increase the beck 
score decrease. But for reporting the cause and effect relationship between them needs more study like case-
control and cohort study to reduce confounding factor. Also in this study like the others shown that we can 
use Oxford happiness inventory for public research to evaluating happiness and programming for mental 
health policy. 

 

Key words: Happiness, Depression, Oxford happiness inventory, Beck depression questionnaire, correlation 
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1392 در سال آمل ستانشهر هاي  بين دانشجويان دانشگاه درمصرف مواد اعتياد آور بررسي شيوع سوء  

 3، حسن حسين زاده2، سهيل عزيزي1اميد رمضاني

  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران-1
 مازندران پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشكده علمي هيئت -عضو2
-كارشناس آمار و اپيدميولوژي 3

 چكيده

 و مخدر شود. مواد مي منجر اعتياد مانند نامطلوب پيامدهاي به كه مواد غيرانطباقي مصرف الگوي از است عبارت مواد  سوء مصرف:سابقه و هدف

 تر جوان جمعيت داراي كه جوامعي در اين معضل، . است بشري جوامع اغلب در اجتماعي و بهداشتي مهم معضالت از يكي داروها، از استفاده سوء
 شيوع سوء مصرف مواد منظور به بررسي اين. هستند دانشجويان هاي جوان، گروه ترين مهم از يكي. است برخوردار بيشتري اهميت از هستند،

  .درآمد اجرا  به1392 در سال آملمختلف شهر  هاي اعتياد آور بين دانشجويان دانشگاه

 مختلف شهر دانشگاه هاي دانشجويان از نفر 1000 بر روي 1392است، كه در سال  توصيفي- مقطعي بررسي يك تحقيق اين :روش ها و مواد

. گرفت صورت پايا و معتبر پرسشنامه اي توسط اطالعات آوري جمع انتخاب شدند و تصادفي گيري نمونه بطريق دانشجويان. گرفت انجام آمل
 دموگرافيك(سن، وضعيت تأهل و محل سكونت خود و والدين)و شامل مشخصات بخش يك  بخش بود، كه2 سوال در 20مشتمل بر  پرسشنامه

سواالت عملكردي مانند نوع ماده مورد مصرف، انگيزه مصرف و عوامل سوق دهنده به سمت مواد اعتياد آور بود. شرط ورود به  شامل ديگر بخش
 16 نسخه SPSS نرم افزار دو و كاي آماري آزمون پس از تكميل پرسشنامه توسط افراد مورد مطالعه، اطالعات توسطمطالعه دانشجو بودن است. 

.. قرار گرفت تحليل و تجزيه مورد

 نفر مرد و 317 كه از اين ميان .كردند ذكر را آور اعتياد مواد از يكي حداقل از استفاده تجربه  نفر)،460مطالعه( مورد افراد درصد 46 :ها يافته

%) و 9( اكستازي قرص آور مانند نشاط %)، مواد3/8%)، الكل(3/24سيگار( از بودند مصرف عبارت مورد آور اعتياد مواد  نفر زن بوده اند. شيوع143
% و در دانشجويان ساكن 9/10%). سابقه مصرف سيگار در دانشجويان بومي كه با خانواده خود در منزل شخصي زندگي مي كنند 8/4ترياك(

%) 5/31% بود. بيشترين درصد افراد مورد بررسي (8/32% و در دانشجوياني كه بدون خانواده در منزل استيجاري زندگي مي كنند 3/31خوابگاه 
 انگيزه گرايش به مصرف مواد اعتياد آور را تقليد از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذكر كردند. 

دانشگاه  مسئولين و والدين گردد كه مي پيشنهاد تحقيق كه نشان دهنده شيوع باال استفاده از مواد اعتياد آور است، اين نتايج بنا بر :گيري نتيجه

 باشند. داشته جوانان و اجتماعي عاطفي رواني مشكالت حل زمينه در بيشتري نظارت ها

 

 مواد مصرف دانشجويان، سيگار، سوء اعتياد،: واژه هاي كليدي
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هاي  بررسي فراواني و علل مسموميت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل طي سال

1391 الي 1390  
حسن  ، 4(BSc)، مريم رحيمي1، امين ضرغامي1، افشين خاني 3 (Pharma D, PhD)، علي اكبر مقدم نيا 2(MD)، علي اصغر منوچهريMD( 1 (قاسم مهدي زاده

 1سفيدرو
 . كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل1
 . گروه بيماري هاي داخلي، بيمارستان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل2
 . گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل3
 . واحد توسعه تحقيقات باليني، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل4

 چكيده

 2 مسموميت از شايع ترين علل مراجعه بيماران به مراكز درماني در هر سال مي باشد. ميزان مرگ و مير در اثر مسموميت تا سابقه و هدف:

درصد هم گزارش شده است. با توجه به تفاوت الگو هاي اپيدميولوژيك و پيامد هاي درماني موارد مسموميت در نقاط مختلف دنيا، داشتن اطالعات 
در مورد منطقه ي ما مي تواند در برنامه ريزي براي برخورد مناسب تر و پيشگيري از مسموميت ها مي تواند موثر باشد. هدف ازمطالعه ي حاضر 

  مي باشد.ساله فراواني و علل مسموميت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابليك بررسي 

 در اين مطالعه ي مقطعي اطالعات تمامي بيماراني كه به علت مسموميت به بيمارستان شهيدبهشتي بابل طي يك دوره ي يك مواد و روش ها:

) مراجعه كرده بودند به صورت آينده نگر مورد بررسي قرار گرفت. مشخصات دموگرافيك فرد مسموم، 1391 الي آخر خرداد 1390ساله (اول تير 
عامل مسموميت، سابقه ي مسموميت و يا خودكشي در خود فرد و يا خانواده او و پيامد درمان فرد مسموم با استفاده از چك ليست براي هر بيمار 

 P value .دقيق فيشر استفاده شد و مجذور كاي، من ويتني، T-test  و آزمون هايSPSS18در نهايت، داده ها با استفاده از نرم افزار ثبت شد. 
.  گرديد تلقيداريمعني بعنوان سطح  05/0كمتر از 

 سال 12/28±35/12%) زن بودند و ميانگين سن بيماران 3/58 بيمار (370%) مرد و 7/41 بيمار (265 بيمار وارد مطالعه شدند. 635 يافته ها:

%) بيش ترين كالس دارويي در موارد مسموميت بود. شايع ترين علت 3/31%) بود و بنزوديازپين ها (3/73بود. . شايع ترين عامل مسموميت دارو (
%) شايع ترين كالس 3/39%) صورت گرفته بود كه از بين بنزوديازپين ها (9/88%) بود. بيش تر خودكشي ها با دارو (9/76مسموميت خودكشي (

 روز بوده است. ميزان مسموميت در 1 روز و ميانه مدت زمان بستري 9/1±25/4دارويي بودند. ميانگين مدت زمان بستري بيماران در بيمارستان 
).  مردان به طور >001/0P سال، متاهلين، زنان خانه دار و افراد داراي مشاغل آزاد به طور معني داري بيش تر از سايرين بود(25 تا 16گروه سني 

). همچنين بيماراني كه به علت خودكشي مسموم شده بودند به طور معني >001/0Pمعني داري بيش تر از زنان در بيمارستان بستري بودند(
). بيماراني كه به علت ديگري غير از >001/0Pداري طول مدت زمان بستري طوالني تري نسبت به بيماراني كه خودكشي نكرده بودند داشتند(

 22/5خودكشي مسموم شده بودند در مقايسه با بيماراني كه اقدام به خودكشي كرده بودند به طور معني داري بيش تر مورد بهبودي قرار گرفتند (
-12/2:CI95%،33/3 =OR) و همچنين بيش تر با رضايت شخصي بيمارستان را ترك كردند (001/0P<)(49/0- 21/0:CI95%،32/0 =OR .(

 ).>001/0Pهمچنين بين جنس و پيامد درماني بيماران رابطه معني داري مشاهده شد(

 در اين مطالعه بيش ترين ميزان مسموميت در گروه سني جوانان و با علت خودكشي صورت گرفته بود. همچنين بنزوديازپين ها نتيجه گيري:

اصلي ترين داروي مورد استفاده در موارد مسموميت و خودكشي بودند. بنابراين لزوم آگاه سازي و برنامه ريزي هاي پيشگيرانه در گروه سني 
 جوانان ضروري به نظر مي رسد.

 مسموميت، مسموميت دارويي، خودكشي، فراواني واژه هاي كليدي:
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حيدريه  تربت شهرستان رازي بيمارستان در بخش هر تفكيك به بيمارستاني پسماندهاي كيفي و كمي آناليز

 1390 تا سال 1388در سال 

، حسين  5، جليل چين سري5 ، جاويد كندري4 ، امير كاظميان3، فرخ غفاري زاده3جواد سليمي، 1، كامبيز احمدي انگالي1،2نادعلي علوي بختياروند

 ا7، آمنه اسكندري6ايوزي

 مركز تحقيقات فن آوري هاي زيست محيطي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. -1
 - استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.2
 -دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.3               

 - كارشناس بهداشت محيط بيمارستان رازي، تربت حيدريه، ايران.4               

 - كارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران. 5               

 - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند.    6               

 - هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه7                

                 چكيده

پسماندهاي پزشكي به پسماندهايي اطالق مي شود كه ضمن ارائه خدمات بهداشتي درماني توليد شده و شامل مواد برنده و غير برنده، سابقه وهدف:
مايعات بدن، اعضاء يا بخشي از اعضاء بدن انسان، مواد شيميايي، مواد پرتوزا و ديگر موارد مي شود برابر تخمين سازمان بهداشت جهاني در سال 

% از كل موارد 5 و C% از كل موارد ابتال به هپاتيت B ،40% از كل موارد ابتال به هپاتيت 32، مديريت ضعيف زباله هاي بيمارستاني عامل ابتال 2000
  بوده است. مديريت اين زباله ها مي تواند ضمن كاهش هزينه هاي مربوط به دفع پسماند در بيمارستان از انتشار آلودگيها جلوگيري HIVابتال به 

بعمل آورد. از سوي ديگر پايش مداوم كميت و كيفيت اين پسماندها به مديريت بهتر آنها كمك و گزينه هاي مناسبي را پيش روي مديران قرار 
 خواهد داد.

اين مطالعه به صورت مقطعي و با رويكرد توصيفي-تحليلي و تعريف قانون مديريت پسماند از زباله هاي عفوني به آناليز كمي زباله هاي عفوني و مواد و روش ها:
غير عفوني بخشها و واحدهاي بيمارستان غير آموزشي رازي شهرستان تربت حيدريه پرداخت. توزين و آناليز زباله هاي توليد شده در بيمارستان رازي به مدت سه 

 EXEL و SPSS و بطور روزانه در محلي كه به همين منظور آماده و مجهز شده بود انجام شد. در ادامه نتايج به كمك نرم افزار 1390 لغايت 1388سال از سال 
  استخراج گرديد.MINITABآناليز، و سريهاي زماني و معادالت خط مربوطه نيز توسط نرم افزار 

در اين مطالعه ميزان زباله توليدي در همه بخشها از توزيع نرمال برخوردار بود، ميانگين روزانه كل زباله توليدي به ازاي هر تخت فعال يافته ها:
 است.  درصد زباله هاي عفوني توليد شده  ، ميانگين زباله عفوني به ازاي هر تخت 

 و بيشترين زباله معمولي و بيخطر نيز در بخش داخلي  و زايشگاه بيشترين زباله عفوني در بخشهاي زنان 
  توليد مي شود.

بيشترين ميزان توليد زباله عفوني در بخشهاي زنان و زايمان مشاهده شد. ميزان ميانگين زباله هاي توليدي به ازاي هر تخت فعال نتيجه گيري:
 برآورد شد. سهم زباله هاي عفوني در اين مطالعه حدود نيمي از زباله  كيلوگرم در روز و درصد زباله هاي عفوني 

هاي عفوني را بخود اختصاص داده كه با آنچه سازمان بهداشت جهاني براي آن معرفي نموده است تناقض داشت. مطالعه حاضر حاكي از روند رو به افزايش توليد 
كل زباله به تفكيك هر تخت است كه مي تواند ناشي از تغيير در كيفيت خدمات درماني باشد، اما روند رو به افزايش زباله هاي عفوني نسبت به زباله هاي معمولي 

با آنچه در گزارشات مشابه آمده است مغايرت داشته و مي تواند به دليل عدم نظارت كافي و پايبندي پرسنل به تفكيك صحيح زباله هاي عفوني در بخش باشد 
 كه ادامه آن مي تواند هزينه هاي دفع زباله هاي عفوني در بيمارستان را با توجه شرايط و قوانين جديد دفع پسماندهاي عفوني افزايش دهد. 

  .زباله عفوني، ، آناليز كمي، بيمارستان رازيواژهای کليدی: 
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 بررسي سبك زندگي نوجوانان شهر اهواز در رابطه با پيشگيري از پوكي استخوان

BSc(( 6بيان صابري)، MSc( 5)، محسن دشتبان رخنهMSc( 4، سحر حسيني)BSc( 3)، مسعود لطفيMSc( 2)، آذر رفيعيMSc( 1كبري دوستي فر

 . دانشكده علوم پزشكي شوشتر، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، خوزستان، شوشتر، ايران1

 . دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران2

 . دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران3

 . دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران4

 . دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران5

 . دانشكده علوم پزشكي شوشتر، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، شوشتر، خوزستان، ايران6

 ،06126222323خوزستان، شوشتر، چهار راه شهيد رجايي، انتهاي ضلع غربي، دانشكده علوم پزشكي شوشتر، تلفن ثابت:  كبري دوستي فر؛ نويسنده مسئول مكاتبات:

 :kobra.dosti@yahoo.com  Email   پست الكترونيك: 09163176891تلفن همراه: 

 چكيده

امروزه متخصصان سالمت سبك زندگي را يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر سالمتي . فهم طبيعت و رفتار انسان نقطه شروع اصالح رفتارهاي اوستسابقه و هدف:

 در نقش اصلي نوجواني سنين در زندگي سبك است. تغيير عالمت بدون و خاموش بيماري يك و استخوان متابوليك بيماري شايع ترين پوكي استخوانمي دانند. 

از پوكي  پيشگيري با در رابطه دختر نوجوانان زندگي سبك كند؛ بنابراين اين مطالعه با هدف تعيين مي ايفاء سالمندي سنين در پوكي استخوان از پيشگيري
 انجام گرفت. استخوان در شهر اهواز

شهر اهواز به روش نمونه گيري طبقه بندي خوشه اي  نفر از دختران نوجوان دبيرستاني 510به طور تصادفي در اين مطالعه توصيفي- تحليلي مواد و روش ها:

 ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم مربوط به ابعاد مختلف سبك انتخاب شدند.
 شامل كلسيم دريافتي، فعاليت بدني، ورزش، خواب و مصرف دارو بود. سبك زندگي در سه سطح نامطلوب، نسبتاً زندگي مرتبط با پيشگيري از پوكي استخوان

 در سطح T-test و ANOVA،  كاي اسكوئرآزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون، و SPSSنرم افزار  داده ها با استفاده از  مطلوب و مطلوب طبقه بندي گرديد.
  تجزيه و تحليل شدند.P> 05/0معني داري 

% از 5/2% ) داراي آگاهي بسيار ضعيفي نسبت به پوكي استخوان بودند و تنها 3/64كه اكثر دانش آموزان مورد مطالعه ( يافته هاي پژوهش نشان داد :يافته ها

% از واحدهاي مورد 20% و 6/26در زمينه كيفيت خواب، فعاليت فيزيكي و ورزش به ترتيب دانش آموران نسبت به پوكي استخوان داراي آگاهي مناسبي بودند. 
 % از افراد مورد مطالعه روزانه كمتر 2/32  دقيقه ورزش مي كردند.20%  از دانش آموزان مورد مطالعه روزانه كمتر از 3/62بررسي سبك زندگي نامطلوب داشتند. 

% از 5/64 سبك زندگي در كل .بود در حد پايين  از نوجوانان، % 2/69ميزان كلسيم دريافتي  ساعت مي خوابيدند كه خواب شبانه اين افراد نامناسب بود. 7از 
). همچنين بين شغل >001/0P آزمون همبستگي نشان داد بين سبك زندگي و شغل مادر ارتباط معني داري وجود داشت (دانش آموزان نسبتًا مطلوب بود.

  ) ارتباط معناداري وجود داشت.>P 000/0مادر، تحصيالت مادر، تحصيالت پدر و وضعيت اقتصادي با ميزان دريافت كلسيم (

با توجه به اينكه سبك زندگي بيش از نيمي از نوجوانان دختر مورد مطالعه نامناسب بود، آموزش و اطالع رساني جهت پيروي از سبك زندگي نتيجه گيري:

مناسب در پيشگيري از بيماري خاموش پوكي استخوان ضروري به نظر مي رسد؛ همچنين نيازمند انجام بررسي هاي بيشتر و برنامه ريزي مسئوالن امر در سطح 
 كالن جهت برطرف شدن مشكالت ذكر شده در سبك زندگي جامعه مي باشد.

 سبك زندگي، نوجوانان، پوكي استخوانواژه هاي كليدي: 
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بررسي مقطعي رابطه نوبت كاري و كلسترول خون: آيا تغيير زمان كار با عوامل خطر بيماري هاي قلبي-

 عروقي در ارتباط است؟  

 3، جواد صنعتي2 ، علي حسين زاده1 سارا جوادي،1، عرفان صادقي1محمد صالحي مرزيجراني

 - كميته تحقيقات دانشجويي، گروه آمار زيستي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران1
 - گروه اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ايران2
  -دپارتمان طب صنعتي، شركت پلي اكريل اصفهان، اصفهان، ايران3

 چكيده

كلسترول اگر چه در بسياري از اعمال حياتي بدن نقش اساسي و مهم ايفا مي كند ولي افزايش آن موجب بروز مشكالت عديده اي از جمله بيماري سابقه و هدف:

 كه از عمده ترين داليل مرگ و مير در بزرگساالن مي باشد، خود تحت تاثير هاي قلبي-عروقيبيماري .هاي مزمن همچون بيماري هاي قلبي-عروقي خواهد شد
 يا تركيبي از ساعات معمول و ساعات ديگر- به عنوان 15 تا 7عوامل دروني و بيروني بسيار قرار مي گيرد. نوبت كاري- كار در غير از زمان معمول بعني بين ساعات 

يكي از عوامل بيروني مي تواند نقش مهمي را در تغييرات كلسترول و در نتيجه ايجاد اين نوع بيماري ها ايفا كند. از آنجايي كه تا كنون تحقيقات محدودي بويژه 
 در ميان كاركنان يكي از كارخانجات صنعتي به منظور بررسي رابطه 1391در ايران به منظور بررسي اثرات نوبت كاري صورت گرفته است، اين بررسي در سال 

 شد. نوبت كاري و كلسترول به عنوان يكي از عوامل موثر در بيماري هاي قلبي-عروقي انجام

 نفر مي باشند، صورت 1679 كه متشكل از 1391اين مطالعه به صورت مقطعي و بصورت سرشماري بر روي كاركنان شركت پلي اكريل در سال :روش هاموادو 

. تاثير همزمان متغير هاي سن، جنسيت،  ميلي گرم/دسي ليتر در نظر گرفته شده است200بر اساس نقطه برش  افراد طبقه بندي كلسترول خونگرفته است. 
 با استفاده از رگرسيون لجستيك كلسترولگليسيريد بر روي  و تري شاخص توده ي بدنيوضعيت تاهل، ميزان تحصيالت، سابقه كاري، نوبت كاري، فشار خون،

  در نظر گرفته شده است.05.0است. سطح معني داري نيز نجام شده  ا20 نسخه  SPSSاز نرم افزار  با استفاده  داده ها تحليلچندگانه مورد بررسي قرار گرفت.

، )P=0.009 , OR=1.111()، شاخص توده بدنيP=0.027 , OR=0.718د. نوبت كاري() سال بو64.6(41.33 معيار) سني افراد  ميانگين(انحراف:يافته ها

. شانس ابتال به كلسترول باال براي كاركناني  رابطه معناداري داشتندكلسترول خونبا ) P=0.003 , OR=1.048سن( ،)P=0.003, OR=1.006 تري گليسيريد(
، كلسترول خون به BMI) درصد كمتر از ساير كاكنان است. به ازاي يك واحد افزايش در شاخص توده ي بدني(30كه در نوبت كاري صبح فعاليت داشتند حدود 

 برابر گرديده و به ازاي يك واحدافزايش سن كاركنان، كلسترول 1.006 افزايش داشته، به ازاي افزايش هر واحد تري گليسيريد، كلسترول خون   برابر1.111ميزان 
 كلسترول خون و فشار خون، ارتباط معناداري با سابقه كاري، سطح تحصيالت وزن،، وضع تاهلدر مورد متغيرهاي جنسيت،  برابر بيشتر شده است. 1.048

 .مشاهده نشد

نوبت كاري خطر كلسترول باال را افزايش مي دهد. با توجه به اينكه نوبت كاري مبحث چالش برانگيزي مي باشد و نتايج متناقضي تا به امروز بدست :نتيجه گيري

آمده است و از طرفي در كشور ما كمبود تحقيقات در زمينه نوبت كاري به چشم مي خورد، انجام مطالعات بيشتر به ويژه از نوع طولي در اين زمينه راهگشا خواهد 
مرتبط بود. حجم نمونه باال و   كلسترول باالي خون آن هاباكاركنان  بود. عالوه بر نوبت كاري، عوامل خطر شناخته شده نظير اضافه وزن، تري گليسيريد، و سن

استفاده از روش آماري مناسب از نقاط قوت اين مطالعه است با اين حال مقطعي بودن و عدم كنترل متغيرهاي مهمي چون رژيم غذايي، سيگار كشيدن و سطح 
 اقتصادي-اجتماعي، رعايت جانب احتياط را در تفسير نتايج مطالعه ما ايجاب مي كند.

 

 شاخص توده بدني، رگرسيون لجستيك  كلسترول،،نوبت كاري ، كليدي: صنعته هايواژ
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1393بررسي كيفيت زندگي همسران جانبازان قطع عضو شهر همدان درسال   
 6، آزاده نادري5، زهرا اسدي4پور ، فرشاد رستم3 شيما صديقي،2، محمد احمدپناه1اله روشنايي قدرت

  ) استاديار گروه آمارو اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران1
  ) استاديار گروه روان پزشكي، مركز تحقيقات اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد. همدان. ايران2
  ) دانشجوي كارشناسي پرستاري. كميته تحقيقات دانشجويي همدان. همدان. ايران3
  ) دانشجوي پزشكي. كميته تحقيقات دانشجويي همدان. همدان. ايران4
  ) مددكار بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان همدان. همدان. ايران5
  ) دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستي. دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران6

 چكيده

ها   مراقبت از جانبازان قطع عضو داراي عوارض جسمي- رواني متعددي است كه بيشتر از همه متوجه همسران آن: و هدف سابقه

 مطالعاتها را در مراقبت از اين گروه از جانبازان تحت تاثير قرار دهد.  تواند كيفيت زندگي و به دنبال آن توانمندي آن باشد و مي مي

هدف از انجام اين  شده است، بنابراين انجام جنگ بازماندگان مراقبان سالمت سطح زندگي و كيفيت خصوص در محدودي بسيار
 باشد.  مي1393مطالعه تعيين كيفيت زندگي همسران جانبازان قطع عضو شهر همدان در سال 

، با 1393 نفر از همسران جانبازان با قطع عضو شهر همدان در سال 140 در اين مطالعه مقطعي، كيفيت زندگي در : مواد و روش ها

 مقياس كيفيت زندگي و همچنين 8 انجام شد. اين پرسشنامه حاوي (SF-36)استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزيابي سالمت عمومي 
گيري به صورت تصادفي انجام گرفت. براي تجزيه و تحليل  نمونه. اطالعات دموگرافيك شامل سن، ميزان تحصيالت، شغل و .... بود

هاي عددي و از آمار استنباطي شامل آزمون ضريب همبستگي و آناليز واريانس  ها از آمار توصيفي شامل نمودارها، جداول و شاخص داده
  انجام گرفت.SPSS16افزار  ها با استفاده از نرم استفاده شد. تحليل داده

 درصد همسران 8/85 سال بود. 60 تا 28 سال و محدوده سني آنها 8/45±1/6 ميانگين سني افراد شركت كننده در مطالعه : يافته ها

بيشترين  درصد داراي وضعيت اقتصادي متوسط به باال بودند. 90 دار و  درصد خانه1/87تر بودند.  داراي تحصيالت ديپلم و پايين
   و كمترين ميانگين مربوط به سالمت عمومي با5/54±4/20 مربوط به سالمت عاطفي با SF-36هاي پرسشنامه  ميانگين شاخص

 همبستگي معكوس  گيري شده،ي اندازه ها بوده است. بين سن و شاخص 4/42±5/21 بود. همچنين كيفيت زندكي كل برابر 20±4/32
هاي  ). ميانگين شاخصp<0.05دار بود ( و اين همبستگي معني طوري كه با افزايش سن اين شاخص ها كاهش مي يابنند وجود داشت به

 جز سالمت عاطفي-رواني معني دار بود كيفيت زندگي در سطوح  مختلف آسيب (قطع دست، قطع پا، قطع دست- پا و ساير) به
)p<0.05  .( 

 توجه  همچنين لزوم.هستند برخوردار پاييني زندگي از كيفيت عضو قطع با جانبازان همسران كه داد نشان مطالعه اين: گيري نتيجه

شود و به  جانبازان به ويژه جانبازان قطع عضو بر روي خانواده ي آنها حس مي از از نگهداري ناشي مدت دراز عوارض هرچه بيشتر به
 داشته باشد. را مؤثري نقش آنان كيفيت زندگي ارتقاء در تواند همسران مي به متناسب خدمات و آموزش ارائه نظر مي رسد

 همدان زندگي، كيفيت عضو، قطع جانباز، همسر كليدي: واژه هاي
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بررسي تعديل سبك زندگي در افراد مبتال به پرفشاري خون تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان 

 قاين
 3، آسيه قصاب زاده2، احمد طاهري1آسيه مودي

 كارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند ايران.  .1

  نويسنده مسئول، دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند ايران. .2
 دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند ايران. .3

%از هزينه بيماريها را در سراسر 6%مرگها و5/13هيپرتانسيون، يكي از مهمترين بيماريهاي مزمن ميباشد بطوريكه و هدف: سابقه
جهان بخود اختصاص داده است. بر اين اساس كاهش شيوع، افزايش ميزان موفقيت درمان و كنترل اين بيماري جزء اهداف توسعه 

، افراد مشكوك توسط مراكز بهداشتي شناسايي و به پزشك ارجاع برنامه غربالگري فشارخون باالهزاره قرار گرفت. در ايران براي اجراي 
ميشوند سپس كليه افراد مبتال تحت پيگيري، آموزش و مراقبت ماهيانه قرار ميگيرند. اگرچه دارودرماني جهت درمان و كنترل اين 

بيماران حائز اهميت است، اما سبك زندگي هم از عوامل تأثيرگذار بر كنترل فشارخون محسوب ميشود لذا اين مطالعه با هدف تعيين 
 تعديل سبك زندگي در افراد مبتال به پرفشاري خون تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان قاين انجام شد. 

شهري و 1سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شماره50نفر از افراد باالي200 اين مطالعه مورد شاهدي بر رويمواد و روش ها:
نفر از افراد مبتال به پرفشاري خون كه حداقل از يكسال پيش بيماري آنها تشخيص داده شده بود 100غدير، شهر قاين انجام شد. ابتدا 
نفر از افراد سالم مراجعه كننده بطور تصادفي ساده انتخاب شدند. اطالعات توسط پرسشنامه 100بصورت تصادفي سيستماتيك و

پژوهشگر ساخته شامل اطالعات دموگرافيك، سوابق سالمت و بيماري و سبك زندگي از طريق مصاحبه و با اندازهگيري قد، وزن و 
فشارخون تكميل گرديد. روايي پرسشنامه توسط روايي محتوا و پايايي با آزمون مجدد تعيين شد. تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از 

 و آزمونهاي آماري كاي دو، دقيق فيشر، تي تست و من ويتني انجام گرفت.  SPSS14نرمافزار آماري
دو گروه از نظر جنس، تحصيالت، شغل و تعداد افراد خانواده همگن بودند. اما از نظر سن، وضعيت تأهل، درآمد خانواده و يافتهها: 

). دو گروه از نظر مصرف سيگار، تعداد مصرف سيگار و مدت زمان مصرف تفاوت P>05/0سابقه فاميلي تفاوت معنيداري داشتند(
و 0/30±91/15معنيداري نداشتند. درصد كمي از هر دو گروه سيگار مصرف ميكردند اما ميانگين مدت سيگاري بودن در افراد بيمار 

 سال بود. 0/31±64/15در افراد سالم 
-هر دو گروه در بعد ورزش داراي سبك زندگي نامطلوب بودند و از نظر انجام ورزش (مدت زمان ورزش در روز و هفته) تفاوت معني

 ). P>05/0داري نداشتند(
در بعد خواب و استراحت و مدت زمان تماشاي تلويزيون اكثريت افراد دو گروه داراي سبك زندگي مطلوب بوده و تفاوت معنيداري 

%افراد سالم سابقه مصرف الكل 2%افراد مبتال و1). از نظر سابقه مصرف الكل دو گروه عادات مطلوب داشتند و فقطP>05/0نداشتند(
 ).P=621/0داشتند كه تفاوت معنيداري نبود(

%افراد سالم به مصرف 5/44%افراد مبتال و60) همچنينP=046/0%افراد سالم تمايل به مصرف غذاهاي شور داشتند(33%افراد مبتال و43
). اكثريت افراد گروه مورد عادات تغذيهاي نامطلوب داشتند، اما اكثريت افراد گروه شاهد عادات P=042/0غذاهاي چرب تمايل داشتند(

 تغذيهاي نسبتاً مطلوب داشتند. 
%بيشتر اوقات 2/17%افراد آرامي بودند اما در افراد سالم17%گاهي اوقات عصباني بودند و46%افراد مبتال بيشتر اوقات و37از نظر خلق

 ).P=003/0%افراد آرامي بودند(3/31%گاهي اوقات عصباني بودند و 5/51و
). هر دو گروه داراي اضافه وزن بوده و افراد بيمار اضافه P=018/0بود(57/26±34/4و افراد سالم 1/28±90/4 افراد بيمارBMIميانگين 

 وزن بيشتري داشتند. 
نتايج بيانگر كم توجهي به نقش بيمار در كنترل بيماري و عدم آگاهي بيماران از اهميت روشهاي غيردارويي كنترل نتيجهگيري: 

 فشارخون بود. لذا آموزش اصالح سبك زندگي همراه با تبعيت از رژيم درماني جهت كليه بيماران ضروريست. 
  پرفشاري خون، سبك زندگي، تعديل سبك زندگي واژه هاي كليدي:
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Abstract 

Background and Objective: 

Accreditation is one of the evaluation systems which have numerous effects on the key indicators in 
health care system. To develop a suitable accreditation model, a best way could be the benchmark 
of the powerful and successful accreditation models in all over the world. By considering likely 
differences in the various countries health systems, this study aims to survey the compatibility of 
the best accreditation models and standards in Islamic Republic of Iran’s health care system. 

Materials and Methods: 

In this study, the expert’s perspectives have been ascertained about standards of selected references 
accreditation models based on standards “importance” and “feasibility” using two rounds Delphi 
Technique. The experts selected among scientific and academic experts in the areas of accreditation 
and health services management. They were asked to fill up the Delphi questionnaire and send back 
it to the researchers in the designated time. Each standard scored in Likert scale from 1 to 9. 
Standards with mean score of less than 4 were rejected, standards with mean score between 4 and 7 
send to the second round and standards with mean score excess than 7 included in the national 
model. 

Findings: 

In the first round, 20 out of 27 questionnaires have been obtained from experts. After data analyses 
all the standards have been accepted except 31 with mean score between 4 and 6. Remained 31 
standards with achieved mean scores in first round, send back to the study experts through the 
second round. In the second round, 17 out of 20 questionnaires collected and finally 18 standards 
were rejected. 

Conclusion: 

According to the variety of standards, comprehensive categories and richness of necessary details of 
standards, the resulted model in this study could be a rich and suitable model for Islamic Republic 
of Iran. Therefore, using this model could empower evaluation system and improve the quality of 
health care system. 

Key Words: 

Accreditation, Standards, Delphi Technique 
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 دانشگاه  در)وايرلس( سيم  بدون سامانه از يافته انتشار مايكروويو امواج با عمومي مواجهه ميزان بررسي

 همدان پزشكي علوم

  4فرهاديان مريم ،3آبادي علي محسن ،2كرد اله نعمت ،1گركز عبدالمجيد
 .ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه اي، حرفه بهداشت مهندسي ارشد كارشناس: ˺
 .ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه اي، حرفه بهداشت مهندسي ارشد سكارشنا: 2
 :الكترونيكي پست - ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده اي، حرفه بهداشت گروه علمي هيئت  عضو )مسئول نويسنده( 3

mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir 
 .همدان،ايران همدان، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده اپيدميولوژي، و زيستي آمار دكتري دانشجوي :4

 

 چكيده

 مطالعه از هدف كاربران، سالمت بر امواج رواني و جسمي عوارض خصوص در عمومي نگرانيهاي افزايش به با توجه سابقه و هدف:

 .بود آموزشي محيط يك در سيم بدون سامانه از يافته انتشار مايكروويو با امواج عمومي مواجهه ميزان تعيين حاضر

 داخل آنتنها، دسترسي نقاط محل شامل ايستگاه 111 در مايكروويو امواج مؤثر شدت تحليلي توصيفي مطالعه اين درروشها:  و مواد

 از استفاده با امواج اندازهگيري .گرديد اندازه گيري همدان پزشكي علوم دانشگاه دانشكده پنج در رايانهها در كنار و راهروها كالسها،
 .گرفت صورت C 95.3 شماره استاندارد روش با  مطابقHoladay شركت  HI 2200 مدل سنجش دستگاه

 از تر پايين كه بود 304/0 ± 675/0 برابر  دانشگاه سطح در انتشار يافته مايكروويو  امواج با مواجهه مؤثر  شدتيافتهها:

 معناداري اختالف مختلف دانشكدههاي در مايكروويو امواج مؤثر شدت ميانگين بين داد نشان نتايج قرار داشت. المللي بين مجاز حدود
. )=0001/0pبود( معنادار دانشگاه سطح در اندازهگيري محل برحسب مايكروويو شدت امواج ميزان اختالف حال اين با وجود ندارد.

 .بود سامانه به نقاط دسترسي به مربوط 731/1 ± 214/0  معادل امواج شدت بيشترين

 مجاز حدود از پايينتر مطالعه مورد دانشگاه سطح در بيسيم شبكههاي از حاصل مايكروويو امواج با مواجهه شدت هرچند نتيجهگيري:

 مختلف سطوح در انسان بر امواج بهداشتي تأثيرات خصوص در قطعي شواهد به دستيابي عدم به توجه و با داشت قرار المللي بين
 .ميرسد نظر به ضروري آموزشي محيطهاي در كاربران منظور افزايش آگاهي امواج به مخاطرات اطالع رساني لزوم مواجهه،

 .سيم بدون سامانه مايكرويوو، امواج عمومي، مواجهه واژه هاي كليدي:
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بوشهر و بررسي  فارس خليج دانشگاه هاي خوابگاه پسر و دختر ساكن دانشجويان در خواب كيفيت مقايسه

 1392-93 تحصيلي سال عوامل مؤثر بر آن در
  2ساجده معصومي فشاني، *1مكيه جمالي

 . مربي گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران1
 . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران2

چكيده 

 بوده جسمي و ذهني سالمت در ضروري بسيار عاملي خواب به عنوان يكي از عناصر مهم در چرخه هاي شبانه روزي، سابقه و هدف:
 زندگي پيشبرد كيفيت و بيولوژيك رشد در مهمي مرحله كه جواني دوران در ويژه و نقش بسيار مهمي را در تمام دوران زندگي، به

 و سردرد اضطراب، و استرس روز، طول در و كسالت آلودگي خواب بروز موجب تواند مي شبانه درخواب اختالل. است، ايفا مي كند
تغيير در شيوه زندگي و برنامه كاري دانشجو از عواملي هستند كه . گردد دانشگاهي و درسي هاي برنامه در عملكرد ضعيف همچنين

در اين بين تنوعي از فاكتورها مي تواند خواب  برابر افراد سالم جامعه افزايش مي دهد. 5 تا 2خطر بروز اختالل خواب را در اين افراد 
 بنابراين هدف از اين مطالعه مقايسه و بررسي عوامل تأثيرگذار افراد بزرگسال را تحت تأثير قرار دهد كه تعامالت بينشان پيچيده است.

 بر كيفيت خواب دانشجويان پسر و دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر مي باشد.

 نفره) 100 دانشجوي (دو گروه 200: اين مطالعه مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي بر روي مواد و روش ها
 انجام شد. ابزارگردآوري داده ها، پرسشنامه دموگرفيك و 1392-93مشغول به تحصيل در دانشگاه خليج فارس بوشهر در سال 

 بيانگر كيفيت خواب نامناسب بود) در 5بود (كه در اين پرسشنامه كسب نمرات باالي  كيفيت خواب پيترز بورگ پرسشنامه استاندارد
  SPSSتحليل داده ها عالوه بر ارائه شاخصهاي توصيفي، از آزمونهاي آماري تي، آزمون كاي دو استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

) شركت نمودند 20 /73 ± 33/2  و  22 /46 ± 82/1  دانشجو  دختر و پسر با ميانگين سني (به ترتيب 200در اين مطالعه يافته ها: 
 درصد) و تحصيالت مادرنشان ابتدايي 2/39 درصد) بودند و تحصيالت پدرنشان باالي ديپلم (5/84اكثر دانشجويان در دوره ليسانس (

 درصد) بود. اكثر 7/81 درصد) و شغل مادرنشان خانه دار (9/34 درصد) و شغل پدرنشان كارمند (0/25 درصد) و ديپلم (0/26(
 به رختخواب مي رفتند 1-4 درصد) در خوابگاه اقامت داشتند و اغلبشان بين ساعات 5/94 ترم (4دانشجويان مدت زماني كمتر از 

-9 درصد) و در بين ساعات 8/50 دقيقه از دراز كشيدن در رختخواب،  به خواب مي رفتند (10 درصد) و در مدت زماني كمتر از6/54(
 درصد) بيان كرده بودند. ميانگين كيفيت 8/68 ساعت (5-8 درصد) و مقدار خواب واقعي خود را بين 0/52 از خواب بيدار مي شدند (7

 بود و نتايج مطالعه نشان داد كه بين كيفيت خواب  با 3 /09 ± 91/2  و  4 /54 ± 07/3خواب در دانشجويان دختر و پسر به ترتيب
) كه بيانگر نامناسب بودن P=020/0جنس رابطه دارد و كيفيت خواب بين دانشجويان پسر و دختر تفاوت معني داري را نشان داد (

 كيفيت خواب در دختران بود.

 آموزش راهبردهاي طريق با توجه به اين كه دانشجويان دختر از اختالالت خواب بيشتري رنج مي برند مي توان ازنتيجه گيري: 
 و شغلي تحصيلي، عملكرد ارتقاء باعث و داد افزايش را در اين  دانشجويان خواب كيفيت بتوان، كيفيت با خواب يك داشتن مهارت

 . شويم آنان خانوادگي و شخصي

 كيفيت خواب، دانشجو، خوابگاه واژه هاي كليدي: 
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 بررسي تأثيرآموزش برنامه فرزندپروري مثبت بر سالمت رواني مادران 

  3، رمضان حسن زاده 3 ، بهرام ميرزاييان2سيده عاطفه موسوي، 1 مهتاب قليچ خاني

. .دانشجوي كارشناس ارشد روان شناسي باليني ، دانشگاه آزاد اسالمي ساري  1   

mousavi.ati@gmail.com 2  كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  

  .دكتري روان شناسي عمومي، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ساري.3

 چكيده

 هستند، به نقش والدي خود مطمئن نبوده ، تربيت فرزند را والدين كودكاني كه با مشكالت هيجاني دست به گريبان سابقه و هدف:

كودكان  كشمكش مي باشند. بنابراين تالش براي ارتقاي بهداشت روان بسيار استرس زا برآورد مي كنند و در رابطه با همسر خود دچار
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي برنامه   بر اين اساسرابطه مادر كودك است نيازمند پرداختن به كيفيت تربيت فرزند و كيفيت

 .رواني مادران است گروهي فرزندپروي مثبت بر سالمت

 كودك 24 مطالعه حاضر يك مطالعه شبه تجربي با استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل ، مادران مواد و روش ها:

 ساله ،  به صورت در دسترس از يك باشگاه ورزشي در شهرستان ساري انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل 12 تا 2
تقسيم شدند. قبل از اولين جلسة آموزش گروهي، با توضيح مختصري راجع به موضوع پژوهش و نحوة پاسخگويي به سؤاالت، از مادران 

خواسته تا عملكرد خود و كودكشان را با توجه به گزينه هاي هر يك از سؤاالت مطرح شده مشخص نمايند و صادقانه پاسخ گويند. 
 دقيقه اي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. بعد از 120 جلسه آموزشي 8 ماه در 2سپس برنامه فرزندپروري مثبت به مدت 

اتمام دوره آموزشي، بارديگر سالمت رواني مادران در دو گروه آزمايش و كنترل، توسط پرسشنامه هاي دموگرافيك و مقياس سالمت 
 نفر از مادران گروه آزمايش به شركت درجلسات ادامه ندادند، ولي 2 مورد ارزيابي قرار گرفتند. در طول دوره ،  GHQ روان عمومي

 مستقل مورد tو با كمك آمار توصيفي  و استنباطي و آزمون 19نسخه SPSS  تعداد گروه گواه ثابت ماند. داده ها با استفاده از نرم افزار
 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 نتايج به دست آمده نشان مي دهد دو گروه آزمايش و كنترل از نظر متغيير هاي جنس، سن و ميزان تحصيالت اختالف يافته ها:

). همچنين يافته ها نشان داد اختالف نمره p˃05/0آماري معناداري نداشته، به عبارت ديگر دو گروه مداخله و كنترل همگن بودند (
 نيز نشان داد كه استفاده از آموزش مهارتهاي فرزند tپيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل بوده است و آزمون 

 . )t ،  05/0 < p  =34/2پروري مثبت بر افزايش سالمت رواني مادران تاثيرگذار بود( 

 نتايج نشان دادند كه اجراي برنامه آموزشي منجر به افزايش معنادار سالمت روان مادران گروه آزمايش در مقايسه با نتيجه گيري:

گروه كنترل، شده است در نتيجه برنامه فرزندپروري مثبت در ارتقاء سالمت روان مادران مؤثر است. لذا پيشنهاد مي شود درمانگران از 
 .اين روش براي كمك به  والدين و كودكان استفاده نمايند

  ، مادرانفرزندپروري مثبت ، سالمت روان :واژه هاي كليدي
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 همراهي سالمت معنوي زنان نابارور با جنسيت فرد مبتال به ناباروري ( زن، مرد يا هر دو )
 4، اطهر راسخ 3، سبحانيان2، رويا ارشادپور1مريم مهندسي

 كارشناسي علوم آزمايشگاهي،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -1

 كارشناسي اتاقعمل،كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -2

 مربي گروه پرستاري،هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -3

 متخصص زنانومامايي،مسئول كميته علمي زنان مركز تحقيقات حكيم سلمان جهرمي،دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -4

 ناباروري يكياز مشكالت شايع جوامع بشري است،كه براساس گزارشات آماري هرساله ميزان آن رو به افزايش است.باتوجه به مقدمه:

ميليون زوج درسراسر جهان نابارور ميباشند.بسياري ازاين زوجين عالوه برمحروميت 80 تا60تخمينهاي سازمان جهاني بهداشت بين
مرد يا ،مربوط به زن  ناباروري مي تواندتعلّداشتن فرزند،باچالش هاي فردي،خانوادگي،اجتماعي و اقتصادي مختلفي مواجه هستند.

درصدنيز 10 ودرصدمربوط به هردو10،مربوط به زنان درصد40درصد ازمشكالت ناباروري مربوط به مردان،40باشد.حدود هردو
اينكه فرد نابارور زن باشد يا مرد يا هردوي آنان،ممكن است يك سري تفاوت هايي را درفاكتور هاي روانشناختي و .ستامشخص نا

اجتماعِي فرد ايجادكند.اين مطالعه باهدف تعيين همراهي سالمت معنوي درزنان ناباروري كه مشكل ناباروري از زن، مرد، هردو يا 
 گروه)انجام شده است.4نامشخص است(

نفر اززنان نابارور داراي پرونده در 275مطالعه حاضر بصورت توصيفي و باروش نمونه گيري تصادفي ساده بررويمواد و روش ها:

بيمارستان مادروكودك شيراز انجام شده است.جمع آوري اطّالعات دردو قسمت انجام شدكه قسمت اول شامل اطّالعات دموگرافيك 
نظير سن،تحصيالت،محل زندگي،شغل،وضعيت اقتصادي،مدت زمان ناباروري،نوع نازايي،فردنابارور،سابقه ابتال به بيماري هاي خاص 

سوالي پولوتزين و اليسون جمع 20وسابقه درمان بود و قسمت دوم مربوط به سالمت معنوي بودكه بااستفاده از پرسشنامه استاندارد
سوال آن سالمت وجودي را ميسنجيد.سپس دادههاي حاصل توسط نرم افزارهاي 10سوال آن سالمت مذهبي و10آوري گرديدكه

 آماري موجود موردتحليل قرارگرفت. 

 بدست آمدكه 18.54 ± 88.37بود.ميانگين سالمت معنوي آنان0.39 ± 30.74ميانگين سني زنان نابارور در اين مطالعهيافته ها:

بود. ميانگين سالمت معنوي در زنان ناباروري كه 11.73�39.16و ميانگين سالمت وجودي8.9 ± 08. 49ميانگين سالمت مذهبي
 ،درحالتي 17.35 ± 89.1بود و اين ميانگين درزنان ناباروري كه مشكل نازايي ازمرد بود17.23 �89.13مشكل ناباروري ازخودشان بود

  و درآن هايي كه علّت نازايي نامشخص است17.59 ± 86.97كه هردو مشكل داشتند
).فراواني زنان نابارور باسالمت معنوي مطلوب وقتي r=0.92 p=0.006 بدست آمد و همراهي معناداري ديده نشد(21.98 ± 89.4

 % بدست آمد.26 % و وقتي نامشخص بود 15.6 % ،از هردو  26.8 % ،از مرد 29.9مشكل نازايي از زن بود 

نتايج پژوهش حاضر نشان دادكه منشا ناباروري چه درزن ،چه در مرد و چه مشترك باشد تفاوتي درميزان سالمت نتيجه گيري:

معنوي زن نابارور ايجاد نمينمايد.شايد اين امر مبين اين موضوع باشدكه درخانواده هاي امروزي اگرمشكالتي در پي وقوع ناباروري 
پيش آيد،همچون تغيير در بينش و باورهاي معنوي،بهدليل اهميت خودموضوع است و شايد زوجين در توجيح وقوع ناباروري نياز به 
متهم سازي شريك زندگي خود نداشته باشندو وقوع اين مسأله را يك مشكل براي كل خانواده بدانند نه مربوط به يك نفر.در نهايت 

  ميتوان نتيجه گرفت كه دربهبود وضعيت سالمت معنوي درحيطه ناباروري هدف بايدكل خانواده باشد نه فردي خاص.

  ناباروري،سالمت معنوي،فرد نابارور، بهبود سالمت معنويواژه هاي كليدي:
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1392بوشهر در سال  عمل اتاق پرسنل در شغلي استرس بررسي  

1، سارا آدرويشي3قادري مصعب ، مهستي گنجو،1مرتضي نصيري  

 جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.دانشگاه علوم پزشكي : دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، 1
 بوشهر، بوشهر، ايران.دانشگاه علوم پزشكي : مربي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، 2
 ايران. . جيرفت جيرفت، پزشكي علوم دانشگاه تحقيقات مركز پرستاري، : كارشناس3

 

 قابل غير كار محيط در زا تنش  عوامل.محسوب مي شود زندگي در تنيدگي داليل ترين عمده از يكي افراد شغل: سابقه و هدف

از آن جا . مي گردد ايجاد شغلي استرس شود، بيشتر تطابق براي افراد توانايي از ميزان آن انواع و تعداد كه زماني مي باشند و اجتناب
پرسنل مشاغل پزشكي به ويژه اتاق عمل به علت شرايط استرس زاي عمل هاي جراحي و تماس مستقيم با مرگ و زندگي بيماران  كه

 مي باشد. عمل اتاق پرسنل در شغلي استرس مي كنند، هدف پژوهش حاضر بررسي تجربه را بيشتري استرس

 و عمل اتاق بيهوشي، كارشناس و كاردان(عمل اتاق پرسنل 142 روي بر 1392توصيفي در سال  ي مطالعه اين:مواد و روش ها

 ي پرسشنامه بوسيله اطالعات. شد انجام گرديدند انتخاب شماري همه روش به كه بوشهر فارس خليج شهداي بيمارستان) پرستاري
 يآزمون ها و با 19 ويرايش SPSSافزار  نرم وسيلة به گرديد. تجزيه و تحليل داده ها آوري جمع بيمارستاني شغلي استرس استاندارد

ي صورت گرفت. متغيرهاي كمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و متغيرهاي كيفي به صورت تعداد و درصد  مجذور كاتي تست و
 فراواني گزارش شدند. 

 بودند. از نظر 16/32 ±12/6%) مرد با ميانگين سني 32/37 نفر(53%) زن و 67/62 نفر(89از مجموع افراد شركت كننده،  :يافته ها

%) پرستار بودند. ميانگين استرس شغلي پرسنل 88/14 نفر(21%) اتاق عمل و 22/23 نفر(33%) هوشبري، 90/61 نفر(88شغل 
%)در حد زياد 59/29 نفر(42%) در حد متوسط و 56/60 نفر(86%) در حد كم، 85/9پرسنل(14 بود. استرس شغلي 02/1±32/102

 نمره) و كمترين 5 (از 50/4±32/2 گانه استرس شغلي، بيشترين ميانگين مربوط به عوامل بيولوژيكي با 11بود. در خصوص ابعاد 
 ارتباط آن ها كاري شيفت نوع  نمره) بود. بين ميانگين استرش شغلي پرسنل و5 (از 16/2±02/3ميانگين مربوط به سازگاري نقش با 

 كه پرسنلي از بيشتر بودند گردش در شيفت كه پرسنلي شغلي استرس ). بدين صورت كه ميانگين=02/0Pداشت( وجود دار معني
 . ثابت داشتند بود شيفت

 مي گردد استرس شغلي اكثر پرسنل اتاق عمل در سطح متوسط مي باشد. لذا، پيشنهاد كه داد نشان پژوهش اين نتايجنتيجه گيري: 

 و باليني عملكرد ترتيب اين به تا كمك كنند شغلي آنها استرس كاهش به عمل اتاق پرسنل كاري استانداردهاي بردن باال با مديران كه
. يابد افزايش عمل حين مراقبت هاي كيفيت

 .عمل، بوشهر اتاق شغلي، تنيدگي، استرس كليدي: واژه هاي
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Assessment of Emotional Intelligence and its Related Factors in Jiroft Universities’ Students 
in 2013 

Musab Ghaderi1, Morteza Nasiri2, Sara Adarvishi2, Sadeghe Fayazi3 

1: BSc in Nursing, Research Committee of Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran. 

2: MSc Student of nursing, Nursing and Midwifery School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

3: MSc of nursing, Faculty member, Nursing and Midwifery School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

 

Background and Objective: Emotional intelligence is a series of emotions, feelings, social 

knowledge and abilities that prepare people to adapt to the environment, and also affect their 

domestic and professional performance. Considering the importance of emotional intelligence and 

lack of information about its quantity among students, this study aimed to investigate emotional 

intelligence of students and its related factors.  

Material and Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 303 students of the 

Medical Sciences, Azad and National Universities of Jiroft in 2013, which were selected by 

stratified sampling method.  Data was collected by demographic checklist and emotional 

intelligence of Bradbry-Graves questionnaire that included 4 subscales: consciousness, self-

management, social awareness and relationship management. Data was analyzed by SPSS19 

software using t-test, ANOVA, Tukey statistical methods. 

Findings: Based on result, emotional intelligence of most students (77.23%) was in the middle 

range. Mean of student’s emotional intelligence score was 77.02±9.26  and mean scores of 

consciousness, self-management, social awareness and relationship management subscales were 

82.81±5.58 , 70.47±13.93 , 81.36±7.30  and 73.44±10.26 , respectively. Results showed no 

significant relationship between total emotional intelligence and students’ age, sex,  job, marital 

status, degree, overall grade point average and kind of university (P>0.05), while significant 

relationship was seen between some emotional intelligence subscales and above mention variables 

(P<0.05). 

Conclusion: As emotional intelligence of most students was medium, and regarding to its 

importance in students’ health promotion and their academic improvement, it’s suggested that 

university authorities pay more attention to developing educational programs in the dimension of 

emotional intelligence in students.   

Key Words: Emotional Intelligence, Bradbry-Graves Questionnaire, Student, Jiroft. 



 

194 
 

 پوستر

 )MIبررسي فاصله زماني بين شروع درد و مراجعه به بيمارستان و پيامدهاي آن در بيماران سكته قلبي (
 2عبدالباسط واحدي ، 1نوراحمد واحدي

 ايران ، تهران ، تهران دانشگاه پرستاري، ارشد مديريت كارآفريني، كارشناس-1

 ايران  زاهدان، زاهدان، پزشكي علوم دانشگاه ، دانشجويان علمي هاي پژوهش مركز- 2

 

 چكيده

) به عنوان يكي از شايعترين اختالالت قلبي عروقي به شمار رفته كه مي تواند منجر به ناتواني MIامروزه سكته قلبي(سابقه و هدف: 

هاي فردي و هزينه هاي سنگين اجتماعي شود. فاصله زماني مابين شروع دردهاي قلبي و شروع مداخالت درماني از عوامل مهم در 
ميزان اثر بخشي اين مداخالت و كاهش پيامدهاي بعدي را دارد . اين مطالعه به بررسي اين فاصله زماني و پيامدهاي آن در بيماران 

MI.ميپردازد  

 بيمارستان CCU نفر از بيماران مراجعه كننده به بخش 213 ماه بر روي 18اين مطالعه به صورت مقطعي و به مدت مواد و روش ها: 

خاتم االنبياء زاهدان انجام گرفت . اطالعات (سن ، جنس ، تحصيالت و ...) به وسيله فرم جمع آوري اطالعات ثبت شده و زمان پذيرش 
 Ttest شده و توسط آزمون هاي خطي رگرسيون و SPSS 16و شروع درد توسط پرسنل بخش تكميل شد. داده ها وارد نرم افزار 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بودند . از نظر تحصيالت بيشترين درصد 58.3 ± 12.6نفر) زن و با ميانگين سني 64% آنها (30نفر) مرد و 149% افراد (70 يافته ها:

 12.1% تحصيالت دانشگاهي داشتند. ميانگين فاصله زماني شروع درد و مراجعه به بيمارستان 4%) مربوط به بيسوادي بوده و فقط 48(
 ساعت بود. ارتباط معني داري 169) بوده ،بطوريكه حداقل آن بالفاصله بعد از شروع درد و حداكثر آن 2.1ساعت (با انحراف استاندارد

 ساعت). 17.7 ساعت و زنان 9.7بين جنسيت و ميانگين زمان مراجعه بدست آمد (مردان 

با توجه به كاهش اثربخشي درمان با افزايش فاصله زماني بين شروع درد و مراجعه به بيمارستان و از طرفي ميانگين نتيجه گيري: 

نسبتا باالي اين زمان براساس مطالعه ، نياز است با زمينه سازي بيشتر در جهت كاهش اين فاصله ،باعث بهبود ميزان عوارض ناشي از 
MI.در اين بيماران شد  

  ، شروع درد ، مراجعه به بيمارستانMI واژه هاي كليدي:
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 بررسي فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي شهر سبزوار
3، هادي زارع مرزوني1، فاطمه شمس آبادي2، سيده معصومه سعادتي1مين اصغريا  

 كارشناس پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -5

 كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -6

 كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران -7

ند  افرسودگي شغلي يك نشانگان روان شناختي است و بيشتر با شغل هايي كه ساعات زيادي با انسان ها در ارتباطسابقه و هدف: 

نان مي باشد بي تفاوت شده و آشود و باعث شده فرد تحت فشار قرار بگيرد و نسبت به افرادي كه در حال خدمت رساني به  ديده مي
گردد كه رضايت مندي بيمار و روند   در حرفه پرستاري به عنوان معذلي عنوان ميشغلياحساس منفي پيدا كند. ازين رو فرسودگي 

ن در پرستاران آ و عوامل موثر بر شغليدرمان را دچار مخاطره مينمايد. ازين رو برآن شديم تا مطالعه اي با هدف بررسي فرسودگي 
 .بيمارستان هاي شهر سبزوار به انجام برسانيم

 پرستار كه به روش تصادفي از بيمارستان هاي شهر سبزوار انتخاب 460مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي بر : موادو روش ها

شده بودند انجام گرفت. داشتن حداقل مدرك كارشناسي و نداشتن سابقه بيماري روحي رواني و عدم مصرف داروهاي روان پزشكي به 
و پرسشنامه فرسودگي  عنوان معيار هاي ورود در نظر گرفته شد.جهت جمع اوري داده ها از پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي

 جزيه و تحليل گرديد.ت 16 نسخه spss استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار سالخشغلي ما

) و در بعد كفايت 3.9)، در بعد مسخ شخصيت پايين(19.3ميانگين ميزان فرسودگي در بعد خستگي هيجاني متوسط(: يافته ها

) بود. در افراد مورد بررسي ميزان خستگي هيجاني باال ، مسخ شخصيت باال و كفايت شخصي پايين گزارش 36.43شخصي متوسط(
  ).P˂0.003گرديد. ميان سن فرد، سابقه كار، بخش مشغول به كار با فرسودگي شغلي ارتباط معنادار مشاهده شد(

 از جمله كارهايي كه جهت بهبود اين با توجه به نتايج حاصب از مطالعه كه ميزان فرسودگي شغلي را باال گزارش كرد،نتيجه گيري

مسئله ميتوان انجام داد تجديد نظر در برنامه هاي كاري پرستاران و تصويب پروتكل هاي حمايتي از طرف سازمان نظام پرستاري مي 
 د نياز در اين زمينه برگزاري كارگاه هاي روش هاي مقابله يا استرس، عصباتيت و... مي با شد ورباشد. از ديگر برنامه هاي م

  فرسودگي تحصيلي، پرستاران، سبزوار كليدي:واژه هاي
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بين دانشجويان دانشكده  بهداشت دانشگاه علوم پزشكي  درو فرهنگ خود مراقبتي بررسي سبك زندگي 

 1392- مشهد
 2، دكتر حسين ابراهيمي پور1فهيمه عطارياننويسندگان: 

 .كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، ايران- دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، 1

 ، - دانشيار، مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.  2
 attarianf891@mums.ac.irنويسنده مسئول: ايميل: 

 
چكيده 

ارتقاسبك زندگي سالم يكي از هدف هاي عالي سالمت است وترويج فرهنگ خود مراقبتي و زندگي سالم بر عهده  سابقه وهدف:
نيروهاي بهداشتي متعهد وسالم است.سبك زندگي سالم داراي  شش بعد ،رشد روحي، مسوليت پذيري در مقابل سالمت،تغذيه 
،مديريت استرس ،روابط بين فردي و فعاليت جسماني ميباشد .با توجه به اهميت سالمت دانشجويان بهداشت  به عنوان نيروهاي 
محركه بهداشتي،  مطالعه حاضر باهدف بررسي سبك زندگي سالم در ميان  دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 انجام شد.1392درسال

دانشجوي دانشكده بهداشت مشهد به روش طبقه اي و تصادفي ساده مورد 107در اين  مطالعه تحليلي-مقطعي  :مواد و روش ها

 بعد سبك 6بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه والكر) دوقسمتي شامل اطالعات دموگرافيك وسواالت مربوط به 
 قسمتي) براي گردآوري داده ها استفاده شد. داده هاي گردآوري شده به روش توصيفي 4زندگي ارتقا دهنده سالمت (به روش ليكرت 

 با 0.05 و آزمون همبستگي در سطح معني داري T, ANOVA(فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استفاده از آزمون هاي 
  تحليل گرديد. SPSS20استفاده از نرم افزار 

%متاهل بودند. سبك 27.5%مجرد و 70.6%كارشناسي ارشد،19.3%كارشناسي،76.1 نتايج بدست امده نشان داد،دانشجويان  يافته ها:

 max  4 & min%خوب بوده است. ميانگين نمره هر كدام از ابعاد سبك زندگي ( 6.5% متوسط،84.1% دانشجويان ضعيف9.3زندگي
) مديريت 2.23±0.58) تغذيه(2.46±0.50) مسوليت پذيزي در قبال سالمت (2.75±0.49)به شرح زير تعيين گرديد: رشد روحي (1

)  . ارتباط معني داري بين جنسيت و ابعاد تغذيه 1.95±0.73) فعاليت جسماني (2.66±0.54) روابط بين فردي(2.12±0.49استرس(
) دانشجويان بهداشت با توجه به اطالعات علمي در حوزه سالمت از رشد روحي  و نمره P<0.05وفعاليت جسماني مشاهده گرديد (

 تغذيه خوبي بهره مند بودند.

: بيشتر دانشجويان سبك زندگي متوسطي داشتند و بعد رشد روحي بيشترين نمره را به خود اختصاص داد و كمترين نتيجه گيري

امتياز از نمره فعاليت بدني كسب شد ،دانشجويان از نظر روابط بين فردي و خود مراقبتي امتياز خوبي داشتند .ولي در فعاليت بدني 
كمترين نمره كسب شد ضرورت فراهم شدن امكانات فعاليت بدني مفيد در محيط هاي اموزشي احساس ميشود.افزايش ميزان خود 

 مراقبتي وبهبود وضعيت تغذيه دانشجويان توصيه ميشود.

 :سبك زندگي، فرهنگ خود مراقبتي ،دانشجو واژه هاي كليدي 
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بررسي سطح آگاهي و نگرش زنان باردار از زايمان فيزيولوژيك در بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 

1390 
.2، سيده زهرا معصومي1سميه خاني  

 . دانشجوي مامايي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران. 1

. هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، عضو مركز تحقيقات مادر و كودك، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران.  2

 و مادران ريم و مرگ كاهش به منجر كه باردار زانان از مراقبت دري كيتكن وي پزشك فراواني شرفتهايپ رغمي عل:سابقه و هدف

 ك يبهي عيطب كيولوژيزيف  دهيپد ك ياز را مانيزاي قانون وي علم ونيكاسياند بدون مداخالت نيا از نابجا ؛استفاده است شده نوزادان
 ،امروزه ترس غير عادي از درد زايمان به صورت انديكاسيون جديدي براي سزارين درآمده .داد خواهد سوقي جراح اي يطب دهيپد كي

است. از داليل رو به افزايش زايمان سزارين اگاهي كم از فرايند زايمان و نبود يك روش برخورد باليني سازمان يافته در اين زمينه 
است. امروزه گرايش هايي به سمت زايمان فيزيولوژيك به وجود آمده كه با توجه به جنبه هاي احساسي و انساني ليبر، مادر را فردي 

فعال در امر زايمان قلمداد مي كند و زايمان را روندي مكانيكي براي تولد فرزند نمي داند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي سطح 
 آگاهي و نگرش زنان باردار از زايمان فيزيولوژيك در بيمارستان فاطمية شهر همدان است.

 زن باردار كه داراي معيارهاي ورود به اين مطالعه بودند در اين 385 تحليلي مي باشد. –اين مطالعه از نوع توصيفيمواد و روش ها:

مطالعه شركت نمودند. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه سه پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافيك، سؤاالت آگاهي نسبت به 
زايمان فيزيولوژيك و سؤاالت نگرش نسبت به زايمان فيزيولوژيك بود. اعتبار پرسشنامه ها با روش اعتبار محتوا و پايايي پرسشنامه با 

 آزمون مجدد تأييد شد. پرسشنامه ها از طريق مصاحبه تكميل گرديد.

% داراي آگاهي ضعيف نسبت به زايمان فيزيولوژيك بودند. نگرش 83.4نتايج نشان داد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش يافته ها:

 % متوسط بود.79.2اكثريت واحدهاي مورد پژوهش به زايمان فزيولوژيك 

از آنجايي كه آگاهي اكثر واحدها نسبت به زايمان فيزيولوژيك در حد ضعيف بود و همچنين اكثريت مادران نگرش نتيجه گيري:

متوسط داشته اند، لذا تأكيد مي گردد در مراكز بهداشتي درماني بصورت روتين كالسهاي آموزشي دوران بارداري تشكيل گردد و 
 نظارت و پيگيري در تشكيل كالسها و ارزيابي آنها توصيه مي شود.

  آگاهي، نگرش، زايمان فيزيولوژيك، نوع زايمان. واژه هاي كليدي:
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بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در مورد آزمايش پاپ اسمير در سال 

1392 

  4 ، سيد پوريا برند4، سپيده مسعودي 5، فاطمه حداد 4، عارف هاشم4،  زهرا قدرتي پور3، كتايون آقايي2عزت اهللا عالي پور، *1دكتر منصور مقيمي

 متخصص آسيب شناسي باليني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پرديس بينالملل -2
 دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -3
 دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پرديس بين الملل -4
 دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -5

Email Address: Eaalipour.h2591@gmail.com,  

 چكيده

 ايران در باشد. مي توسعه حال در كشورهاي در سرطان شايعترين و دنيا در شايع سرطان دومين رحم دهانه سرطانسابقه و هدف: 

باشد.  مي مير و مرگ علت سومين حوادث، و قلبي بيماري هاي از پس و است زنان در شايع هاي سرطان از اين سرطان، يكي نيز
مؤثرترين روش غربالگري كه اين روش  است امكانپذير اسمير) (پاپ رحم دهانه تست غربالگري با سرطان اين هنگام زود تشخيص

. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در مورد مي باشدسرطان دهانه رحم 
   مي باشد. 1392آزمايش پاپ اسمير در سال 

 ساله مراجعه كننده 50 تا 20  نفر از زنان 300 تحليلي مقطعي مي باشد كه بر روي تعداد  حاضر يك مطالعهمطالعهمواد و روش ها: 

 كه به روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار 1392به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 
گردآوري داده ها پرسشنامه اي استاندارد بود كه روايي و پايايي آن در مطالعات قبلي مورد تائيد قرار گرفته بود. داده ها پس از جمع 

 مورد تجزيه و تحليل One Way ANOVAو  K Square و با استفاده از تست هاي آماري SPSS (16)آوري توسط نرم افزار 
 آماري قرار گرفتند.  

% نمونه ها هيچگونه آگاهي از آزمايش پاپ اسمير 4/76 سال، 5/34 نمونه مورد بررسي با ميانگين سني 300از مجموع يافته ها: 

% آگاهي خوب داشتند. همچنين ميانگين آگاهي خانم ها از زمان انجام آزمايش پاپ اسمير 1/9% آگاهي ضعيف و تنها 5/14نداشتند، 
)8/8% , Mean ±SD: 0,44�1/41) 12/53)، از آمادگي براي آزمايش پاپ اسمير% , Mean±SD: 1/88�4/15(  و آگاهي از انجام 

گزارش شد. نتايج مطالعه نشان داد ارتباط آماري معنا داري بين سن افراد و ميزان   )Mean±SD: 1/47�3/20 , %9/8پاپ اسمير (
)  و همچنين بين ميزان تحصيالت افراد P=0.001) و بين شغل افراد و ميزان آگاهي آنها از تست پاپ اسمير (P = 0.032آگاهي آنها (

 ) وجود دارد.P=0.003با ميزان آگاهي آنها (

) هيچگونه آگاهي از آزمايش پاپ اسمير نداشتند و با %76/4با توجه به اينكه حدود بيش از نيمي از افراد مورد مطالعه (   نتيجه گيري:

اطالع از اينكه انجام آزمايش پاپ اسمير و تشخيص به موقع سرطان دهانه رحم ميتوان از پيشرفت و عواقب آن جلوگيري كرد لذا ارتقا 
 سطح آگاهي افراد جهت انجام آزمايش پاپ اسمير ضروري بنظر ميرسد.

 آگاهي، پاپ اسمير، سرطان دهانه رحم، يزدواژه هاي كليدي: 

mailto:Eaalipour.h2591@gmail.com�
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Comparison of Ergonomic Risk Assessment Results from Rapid Entire Body 
Assessment and Quick Exposure Check in an Anodize industry 

Nadri H1, Nadri F2, Moussavi-Najarkola S.A3, Fasih-Ramandi F4  

1- MS.c Student of Occupational Health Engineering, Department of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2- PhD Student of Occupational Health Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.  
3- Assistant professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 
4- BS.c Student of Occupational Health Engineering, Department of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  

 

Background and Objective: With the industry grew, the prevalence of musculoskeletal disorders in 
industries of developed and also developing countries is increasing. This study was carried out to compare 
ergonomic risk assessment results of QEC and REBA (final score and action levels) according to assessment 
of working postures in all exist jobs in an anodizing and production of aluminum profiles industry in Tehran.    

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, The REBA and QEC ergonomic risk 
assessment techniques were used in order to postural assessment of all 16 workstations exist in workers in 
this industry. In order to assessment of correlation between two method results the SPSS16 was used.  

Findings: Studied postures by QEC and REBA assessment methods have acquired risk levels respectively-
(low risk=10.9%, moderate risk=25.5% and high/very high risk =63.6%) in QEC and (low risk=56.3%, 
moderate risk=40% and high/very high risk=12.7%)in REBA. The result Showed that there was no 
significant correlation between final scores (r=0.511 ) and the action levels (r =0.491) of two applied 
methods. 

Conclusion: There is not fond significant correlation between two methods. Because of absence of 
correlation between results QEC and REBA, there is not possibility of apply interchangeably both methods 
for postural risk assessment, at least in this industry. 

 

Keywords: QEC, REBA, Risk Assessment, Industry 
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 بر فعاليت tegmentum   Pedunculopontine بررسي اثر گيرنده هاي موسكاريني سيستم كولينرژيك  هسته

در موش صحراييقلبي- عروقي   
 2و1 ،سيد محمود حسيني3و2و1 ، سعيد نيازمند2و1 ، محمد ناصر شافعي1طاهره مظلوم

  گروه فيزيولوژي،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران1
  مركز تحقيقات علوم شناختي، دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران2
  مركز تحقيقات علوم كاربردي، دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران3

 

چكيده 

) بر تنظيم سيستم قلبي عروقي مركزي در مطالعات قبلي Pedunculopontine tegmentum  )PPT اثرهستهسابقه و هدف:

مشخص شده، اما اثر آن روي سيستم قلبي عروقي ارزيابي نشده  PPTنشان داده شده است. اگرچه وجود سيستم كولينر ژيك در 
 بر روي فشار خون در موشهاي صحرايي بررسي PPTاست. بنابراين در اين مطالعه، نقش رسپتورهاي موسكاريني سيستم كولينرژيك 

 شده است.

 دوز از 2 پس از بيهوشي، شريان فمورال موشها كانول گذاري گرديد و فشار خون از طريق دستگاه پاور لب  ثبت شد.مواد و روش ها: 

بداخل نانوليتر) Ach ()100-150(يك آنتاگونيست غير انتخابي رسپتور موسكاريني) به تنهايي و با استيل كولين ( (At)آتروپين 
PPT) به صورت ميكروني تزريق شد و فشار خون ثبت گرديد. تغييرات فشار خون متوسط شرياني MAP و فشارخون (

 .مستقل)مقايسه شدندtبا گروه استيل كولين (آزمون ) HR) و ضربان قلب (SBPسيستولي(

  نداشت .اماHRوSBP و  MAP به تنهايي اثر معني داري بر روي PPTنانومول) در هسته 9و3آتروپين (تزريق  دوزهاي يافته ها:

 10=n، 05/0  P<،     t-test(MAP ،باعث كاهش معني داراثر استيل كولين بر Ach نانومول)دو دقيقه قبل از 9تزريق آتروپين (
 10=n، 05/0  P>،     t-test (HR مستقل) شد ولي تاثير معني داري بر روي 10=n، 001/0  P< ،t-test (SBPمستقل) و 

 مستقل) نداشت.

 در تنظيم فشار خون نقش PPTاين مطالعه نشان داد كه گيرنده هاي موسكاريني  سيستم كولينرژيك واقع در هسته نتيجه گيري: 

 دارد .

- فشار متوسط شرياني- فشار سيستولي- ضربان قلب-)tegmentum  Pedunculopontin)PPTهسته واژه هاي كليدي: 

 آتروپين
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 اثرعصاره پنير نخل برتعداد و تحرك اسپرم و وزن بيضه واپيديديم درموش صحرايي 
 2، حجت اله كريمي جشني1 فاطمه ابراهيمي

  جهرم- ايران–- دانشجوي پزشكي- كميته تحقيقات دانشجويي-  دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1

  جهرم- ايران–- استاديار گروه علوم تشريحي دانشكده پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي جهرم 2

يكي از گياهاني كه از ميوه و قسمت هاي مختلف آن استفاده مي شود نخل يا خرما مي باشد. پودر هسته خرما ودانه گرده خرما : سابقه و هدف

 تردي  به نام پنير نخل وجود دارد "باعث افزايش هورمون تستوسترون در موش ميشود .در البالي شاخ و برگ و الياف نخل ماده سفيد رنگ نسبتا
 هدف اين تحقيق بررسي اثر احتمالي عصاره هيدروالكلي پنير نخل بر وزن بيضه و اپيديم وتعداد و تحرك اسپرم درموش صحرايي بود. 

 هفته استفاده شد . موش ها در شرايط  12 تا 10 عدد موش صحرايي نربالغ سا لم در محدوده سني 28: در اين مطالعه تجربي از مواد و روش ها

 سي سي آب مقطر 1 تقسيم شدند. گروه كنترل 3،  2،  1استاندارد نگهداري شدند. موش ها به طور تصادفي به گروه كنترل و گروههاي تجربي
 روز  دريافت 50 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن عصاره پنير نخل به صورت درون صفاقي به مدت200- 100-50وگروههاي تجربي روزانه به ترتيب

كردند. سپس ، موش ها بيهوش و بيضه ها خارج و با ترازوي ديجيتال وزن  شدند. ازانتهاي دم اپيديديم براي تعيين تعداد و درصدتحرك اسپرم 
 آناليز و نتايج با استفاده از تست آناليز SPSSاستفاده شد . براي تعيين تعداد اسپرم ها ؛  از  هموسيتومتراستفاده گرديد.داده ها با استفاده نرم افزار 

  سطح معني دار در نظر گرفته شد .P≤.0.05واريانس يكطرفه  تجزيه و تحليل شدند.

 بدست آمد كه در 45±2.4×106 و48±2.3×106 و49±5×106ميانگين تعداد اسپرم ها در يك ميلي ليتر در گروههاي تجربي به ترتيب  : يافته ها

 درصد و 73) كاهش يافت. ميانگين درصد اسپرم هاي متحرك در يك ميلي ليتر در گروههاي تجربي به ترتيب 52±2×106مقايسه با گروه كنترل(
 درصد) كاهش يافت. ميانگين وزن بيضه در گروههاي 73 در مقايسه با گروه كنترل(3 و 2 درصد بود كه در گروههاي تجربي 65 درصد و 70

) كاهش يافت. كاهش تعداد و تحرك 3/1±/06 گرم بدست آمد كه در مقايسه با گروه كنترل(04/1±/07 و2/1±/09 و 19/1±/09تجربي به ترتيب 
/ 31±/03/ و 34±/06 . ميانگين وزن اپيديديم در گروههاي تجربي  به ترتيب P˂.0.05) معني دار بود( 3اسپرم و وزن بيضه در در گروه تجربي 

 معني دار بود      ( 3 و 2/) كاهش يافت. اين كاهش در گروههاي تجربي 39±/04/ گرم بدست آمد كه در مقايسه با گروه كنترل(31±/03و

(P˂.0.05. 

با توجه به نتايج ، عصاره هيدروالكلي پنير نخل در دوز هاي مصرف شده در اين مطالعه باعث كاهش وزن بيضه و وزن اپيديديم و نتيجه گيري: 

همچنين كاهش تعداد و درصد اسپرم ها در موش هاي مورد مطالعه شد.و اين كاهش وابسته به دوز بود. عصاره هيدروالكلي پنير نخل به علت 
داشتن فيتواسترولها احتماالً از طريق كاهش كلسترول و اثر آنتي آندروژني باعث كاهش هورمون تستوسترون مي شود و كاهش هورمون 

 تستوسترون باعث كاهش روند اسپرماتوژنز  ميگردد.

 : پنير نخل ،موش،اسپرم،بيضهواژه هاي كليدي
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Association between the -629 C/A RFLP in the cholesteryl ester transfer protein gene and 
obesity in the Iranian population 

Rasoul Esmaeili1, Taghi Hassanzadeh2 

1. Student's Research Committee, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

2. Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

Background and Objective: Obesity is one of the most challenging human health problems in the 
world that can cause subsequent diseases such as coronary artery disease and type 2 diabetes. The 
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) has an important role in lipid metabolism. Study of 
association between -629C/A polymorphism in CETP gene and obesity is not conducted in Iranian 
populations. The purpose of the present study is investigation of possible relationship between -629 
C/A polymorphism and obesity. 

Materials and Methods: Overall four hundred subjects from Iranian populations were selected. 
From this sample, 281 individuals were obese (BMI >25 kg/m 2; mean age = 45.1 ±12.7 years) and 
119  were non-obese (BMI ≤25 kg/m 2; mean BMI = 22.18 ± 2.14, mean age = 38.4 ± 11.3 ). Obese 
group based on BMI values was grouped into moderate obesity (25< BMI< 29.9, mean BMI = 
27.42 ± 1.33) and sever obesity (BMI > 30, mean BMI = 34.65 ± 4.81). Individuals who were 
apparently healthy and had normal thyroid function and no concomitant renal, hepatic, cardiac 
disease or Cushing disease were entered in this research. Glucose, total cholesterol (TC), TG and 
HDL-C were estimated using spectrophotometry and commercially available kits. LDL-C was 
calculated from the Friedewald’s method. The concentration of CETP was assessed using by 
enzyme assay and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). From amplification and detection 
of -629 C/A polymorphism, polymerase chain reaction and restriction fragment length 
polymorphism (PCR-RFLP) was performed and after that RFLP products separated by 
electrophoresis. For compare clinical and biochemical findings of patients and controls, 
independent t-test was applied. Analysis of variance and multiple Tukey tests were used to analyze 
laboratory findings in three genotype groups among the patients and controls. P>0.05 was 
considered as statistical significance level. 

Findings: Our study showed that general characteristics of lipid profile have significant difference 
between groups (P=0.000). The genotypes distribution has not vary significantly between three 
groups (P-value = 0.217). Data analyses from individuals with BMI < 25 have been determined that 
there is a significant difference in FBS (P=0.01), LDL-C (P=0.02) and TC (P=0.00) variables 
between CC, CA and AA genotypes. Based on comparison of AA genotype to CC genotype was 
observed a statistically difference in FBS. 

Conclusion: According to reported results we did not observe any association between this 
polymorphism on obesity patients. 

Key words: CETP polymorphism; -629 C/A; Iranian population; obesity 

 



 

203 
 

 پوستر

اثرمصرف خوراكي گياه مريم گلي بر  فعاليت كاتاالز در بافت  كبد موش صحرايي ديابتي شده با 

 استرپتوزوتوسين
 ي ، مهرداد روغن2محمد حسن قوسيان مقدم،  1اعظم اميدوار

 د، تهران دانشكده پزشكي، دانشگاه شاه،. عضو كميته تحقيقات دانشجويي1

 ، تهران. استاديار گروه بيوشيمي،  دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد2

  ، تهران.مركز تحقيقات نورو فيزيولوژي ، دانشگاه شاهد.استاد، 3

 

چكيده 

عدم تعادل توليد راديكالهاي آزاد و سيستم آنتي اكسيداني بدن در بيماري ديابت منجر به استرس اكسيداتيو ميگردد. سابقه وهدف:

استرس اكسيداتيو با ايجاد اختالالت ساختماني و عملكردي كبد ارتباط دارد. با توجه به نقش آنتي اكسيداني آنزيم كاتاالز دركبد  
ميتوان از آن به عنوان يك شاخص براي سنجش استرس اكسيداتيو استفاده نمود. گياه مريم گلي به دليل داشتن تركيبات فنولي و 

فالونوييدي داراي خاصيت آنتي اكسيداني و كنترل راديكالهاي آزاد مي باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثر مريم گلي بر ميزان 
 فعاليت آنزيم كاتاالز در بافت هموژنيزه كبد در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام گرديده است.

 گروه كنترل، 4 گرم به 250 تا 200نژاد ويستار در محدوده وزني   سر موش صحرايي نر32در اين مطالعه تجربي روش ها: مواد و

كنترل تحت تيمار با مريم گلي ،ديابتي و ديابتي تحت تيمار با مريم گلي تقسيم شدند. دو گروه از اين چهار گروه از طريق تزريق داخل 
 ديابتي گرديدند. سه روز پس از تزريق ، ديابتي شدن موشها از طريق تست نوار mg/kg  60صفاقي استرپتوزوتوسين با تك دوز 

گرم درصد پودر گياه مريم 25/6 هفته به غذاي استاندارد دو گروه تحت تيمار با مريم گلي 6ادراري مورد تاييد قرار گرفت. به مدت 
گلي اضافه گرديد. پس از پايان دوره تيمار ، موشها بيهوش شدند و  كبد از طريق باز نمودن حفره صفاقي خارج گرديد. سپس بافت ها 

 دقيقه با دستگاه هموژنايزر هموژنيزه گرديدند و محلول هموژنيزه سانتريفيوژ شد. در نمونه هاي بافتي 2به همراه بافر تريس به مدت 
  انجام شد.  تعيين گرديد و محاسبات با روش آماري آنواي يك طرفه  Beer and Sizerفعاليت انزيم كاتاالز به روش 

در گروه كنترل تحت تيمار با مريم گلي يك كاهش مختصر و غير معنادار در سطح فعاليت آنزيم كاتاالز مشاهده شد. در : يافته ها

مورد گروه ديابتي نيز هر چند اين كاهش بيشتر است ولي تفاوت اين گروه با گروه كنترل در حد معنادار نبود . به عالوه تيمار گروه 
 (p>0.05)ديابتي با مريم گلي موجب بهبود و تغيير معنادار اين فعاليت نگرديد . 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه تيمار موشهاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين موجب بهبود فعاليت آنزيم كاتاالز نتيجه گيري:

 نميگردد. به نظر ميرسد كه مريم گلي  براي بهبود اختالالت آنزيمي كبد از ارزش كمتري برخوردار است.

 ،موش صحرايي بد ،كمريم گليكاتاالز ،استرس اكسيداتيو ،  كليدي:واژه هاي 
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Effects of Fumaria Parviflora on Histopathology and Oxidative Stress of Kidney Tissue in 
Diabetic Rats 

MohammadHassan Ghosian 1*, Mehrdad Roghani 2, Iman Ansari 3,4  Alireza Sheikhfendereski 3,4, Mohamad Moradi 3,4  

1.Shahed University, Faculty of medicine, Biochemistry Department, Assistant Professor, Tehran, Iran 

2 Shahed University, Faculty of medicine, Physiology Department, Professor, Tehran, Iran 

3 Shahed University, Faculty of medicine, Student Research Committee, Medical Student, Tehran, Iran 

4 Mostafa-Khomeini Hospital, Theran, Iran 

Background & Objectives: Diabetes mellitus can lead to nephropathy. Presumably, one third to 
half of diabetic patients will finally develop diabetic nephropathy which is the most important cause 
of morbidity and mortality among diabetics. Diabetes mellitus has a close relation with oxidative 
stress due to the increased formation of oxygen free radicals. . Increased oxidative stress has a 
pivotal role in the renal damage of patients with diabetes. Moreover, one of the complications of 
diabetic nephropathy is distention and destruction of glomeruli in the renal tissue. Because of the 
low accessibility and high expenses of most new therapies, finding new agents with less side effects 
such as herbal derivatives is further highlighted. One of these herbal plants is Fumaria parviflora 
(FP) that is a nature anti-oxidant. We conducted this study to investigate the effects of FP on renal 
histopathology and oxidative stress in diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental investigation, 32 male rats, weighing 200-250  g, 
were divided into four groups: 1. control, 2. control receiving treatment with FP, 3. diabetic, and 4. 
diabetic receiving treatment with FP. Rats with serum glucose levels below 130 mg/dl were 
selected for this study. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin (60 
mg/kg). Groups under treatment received food containing 6.25% of FP. After 6weeks the rats were 
anesthetized with diethyl ether and kidneys were removed. Tissue levels of malondialdehyde 
(MDA) and protein were measured to evaluate the oxidative stress. In addition, renal histopathology 
was evaluated using hematoxylin and eosin (H & E) staining. Data were analyzed using ANOVA in 
the SPSS16 and P value less than 0.05 was considered significant for all analyses. 

Findings: A significant increase in the renal tissue level of MDA was observed in diabetic and FP-
treated diabetic groups versus control group (P = 0.007). FP treatment significantly reduced the 
tissue level of MDA (P = 0.03) and medication with FP in the control group has no significant 
changes versus control group (P = 0.32). Also, diabetes caused a significant increase in glomerular 
size compared to the control group (p = 0.01), and treatment of diabetic rats with FP caused a non-
significant decrease in glomerular size compared to the diabetic group (p = 0.09). 

Conclusion: In the past studies FP reduced the level of glucose in diabetic groups. In our study oral 
administration of FP powder could reduce the oxidative stress in diabetic rats although has no effect 
on treatment of glomeruli. It can be said that anti-oxidant effect of FP is related to hypoglycemic 
effects.  Taken together, long term treatment of diabetic rats with FP as a  can partially protect the 
renal tissue via attenuation of oxidative stress and glomerular expansion. 

Keywords: 

Fumaria Parviflora; Diabetes Mellitus; Kidney; Oxidative Stress; Rat 
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 اثر الموتريژين بر يادگيري موش هاي كوچك آزمايشگاهي با استفاده از مدل يادگيري اجتنابي غيرفعال

 2  (Pharma D, PhD)علي اكبر مقدم نيا ، 1، فاطمه عرب1، امين ضرغامي 1  فاطمه ايزدپناه

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل  .1

 گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل .2

 

چكيده 

حيوانات از طريق  . حافظه مكانيسمي براي كدبندي، ذخيره سازي و فراخواني  اطالعات ذخيره شده در مغز است سابقه و هدف:

 الموتريژين (داروي  .آموزش و اجراء تست هاي مختلف،  مي آموزند تا از رفتن به مكاني كه نمي خواهند در آنجا باشند، اجتناب كنند
 كاهش آزادسازي گلوتامات (نوروترنسميتر تحريكي و موثر در حافظه و يادگيري) مي  منجر بهضد تشنج)  با مهار كانال هاي سديم

اين مطالعه با هدف بررسي اثر الموتريژين بر يادگيري موش هاي كوچك آزمايشگاهي با استفاده از مدل يادگيري اجتنابي  شود.
 انجام  شد.  غيرفعال

 گرم استفاده  شد. موش ها در شرايط 20-25  موش سفيد آزمايشگاهي نر با وزن 64در اين مطالعه تجربي از    مواد و روش ها:

 ساعت روشنايي) نگه داري شدند و آب و غذا آزادانه و 12 ساعت تاريكي و 12درجه) و نور طبيعي (22+2كنترل شده و درجه حرارت( 
 حيوان قرار گرفت.موشها به  يك گروه كنترل و سه گروه 8 تا 6به اندازه كافي در اختيار آنها قرار گرفت.به طور متوسط در هر گروه 

 24)  در مراحل بعد از يادگيري و قبل از فراخواني mg/kg  50 و  25 ، 10آزمايش تقسيم شدند. الموتريژين در دوز هاي مختلف(  
 : سازش ،اكتساب قسمتسه  يادگيري در .ساعت اول  به صورت داخل صفاقي تزريق  شد. در گروه كنترل نيز  نرمال سالين تزريق شد

.كل زمان سپري  و مدل اجتنابي غير فعال ارزيابي شد Suttle box  استفاده از دستگاه  با   ساعت و يك هفته بعد)24 فراخواني( و 
 و تست هاي  كروس كال  spss-18 نرم افزار آماري استفاده با  داده ها. در روز آزمون ثبت گرديد شده در اتاق روشن  دستگاه 

 گرديد. تلقيمعني دار  p≤0.05  تجزيه و تحليل و مقاديرواليس و  من ويتني 

 24در مقايسه  اثر الموتريژين بعد از     ) و درp-value  = 04/0  بين گروهاي مطالعه و تزريق ارتباط معني دار ديده شد ( يافته ها:

 ميلي گرم به 50 و 10 ساعت اول موش ها در دوزهاي 24ساعت و يك هفته بعد از يادگيري بين گروه ها ، در تزريق قبل از فراخواني 
اختالف معني دار ديده   ) ثانيه  در اتاق روشن دستگاه باقي ماندند به طوريكه 25/270 +78/19، 50/203 + 67/63ترتيب (

 + 96/49 ، 87/198 + 22/57 ميلي گرم به ترتيب ( 25 و 10  ). در تزريق قبل از يادگيري نيز در دوز هاي p-value= 024/0شد(
  ).p-value = 015/0 ) ثانيه در اتاق روشن ماندند  كه اختالف معني داري  ديده شد ( 267

 به نظر مي رسد الموتريژين در دوزهاي باالتر  مي تواند يادگيري را تسهيل كند. اين تسهيل در مراحل بعد از يادگيري  نتيجه گيري:

 و قبل فراخواني حافظه سبب  بهبودي در حافظه حيوان شد.

  الموتريژين، حافظه، يادگيري، مدل اجتنابي غيرفعالواژه هاي كليدي:
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موش ديابتي شده با   تجويز مرزنجوش بر ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز در بافت هموژنيزه كليهاثر

 استرپتوزوتوسين
 ي ، مهرداد روغن2، محمد حسن قوسيان مقدم 1 فاطمه بهرامي

 د، تهران دانشكده پزشكي، دانشگاه شاه،. عضو كميته تحقيقات دانشجويي1

 ، تهران. استاديار گروه بيوشيمي،  دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد2

  ، تهران.مركز تحقيقات نورو فيزيولوژي ، دانشگاه شاهد. استاد، 3

 

چكيده 

اثرات مخرب ناشي از استرس اكسيداتيو با توليد راديكال هاي آزاد در بافت كليه به عنوان يكي از عوامل مهم پاتوژنز در سابقه وهدف: 

گياه مرزنجوش به علت كاتاالز به عنوان شاخص استرس اكسيداتيو در كليه شناخته شده است .  بررسيبيماري ديابت مطرح است.
 داراي خواص آنتي اكسيداني است كه در پيشگيري از thymol methyl ether و carvacrolغلظت باالي تركيبات فنولي ازجمله 

 مطالعه حاضربا هدف بررسي اثر مرزنجوش بر ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز . عوارض ناشي از توليد راديكال هاي آزاد در ديابت موثر است
 استرپتوزوتوسين طراحي گرديد. در بافت كليه موش هاي ديابتي شده با

ديابتي   گروه كنترل،كنترل تحت درمان با مرزنجوش،4 موش صحرايي نر نژاد ويستار در 32در اين مطالعه تجربي مواد وروش ها:

 القا شد mg/kg 60 با تزيق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين با تك دوز 1،ديابتي تحت درمان با مرزنجوش قرار گرفتند. ديابت نوع 
 گرم درصد در گروه هاي تحت درمان با غذاي موش ها مخلوط شده به موش ها خورانده شد 25/6.مرزنجوش به صورت پودر به ميزان 

 پس از پايان دوره تيمار .  هفته پس از تجويز دارو به منظور اندازه گيري قند خون انجام شد6خون گيري از موش ها يك هفته و. 
دور 5000 دقيقه با بسامد 2به مدت بافت كليه پس از جداسازي . موش ها بيهوش و پس از باز كردن حفره صفاقي كليه ها خارج شدند

  Beer and Sizer ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز در بافت هموژنيزه  كليه به روش  اندازه گيري سانتريفيوژ گرديد ودردقيقه هموژنيزه و
 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. آنواي يك طرفه  انجام شد.داده هاي كمي حاصل با  آزمون آماري

طبق نتايج به دست آمده مشخص شد كه تيمار موشهاي گروه كنترل  با گياه مرزنجوش موجب افزايش غير معنادار فعاليت : يافته ها

 به عالوه در گروه ديابتي يك كاهش مختصر و غير معنادار فعاليت اين آنزيم (P=0.14)كاتاالز كليه در مقايسه با گروه كنترل ميگردد.
 همچنين تيمار موشهاي ديابتي با مرزنجوش موجب بهبود بارز فعاليت اين آنزيم در (P=0.13)در مقايسه با گروه كنترل مشاهده شد .

 (P=0.11) مقايسه با گروه ديابتي گرديد هر چند تفاوت مشاهده شده از نظر آماري در حد معنادار نبود.

استفاده از مرزنجوش موجب افزايش غير معنادار و مطلوب فعايت كاتاالز كليه در موش هاي نرمال و ديابتي شده  نتيجه گيري:

 ميگرددكه احتماال در حفاظت بافت كليه در برابر آسيب هاي شيميايي ميتواند سودمند باشد.

 موش صحرايي مرزنجوش ،كليه ، استرس اكسيداتيو ، كاتاالز ،  كليدي:واژه هاي 
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Assessment of anti-diabetic and anti-atherosclerosis effects of crocin in streptozotocin-induced 
diabetic rat 

Mohammad Ehsan Bayatpoor1, Mohammad Taghi Mohammadi2* 

1. Student research center, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

2. Department of Physiology&Biophysics, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Background: Recent reports have demonstrated that LOX-1 and RAGE proteins, as two major 
factors, develop atherosclerosis formation in diabetic conditions. Based on previous studies that 
crocin has some anti-diabetic effects, the aim of this study was to evaluate the anti-diabetic and 
anti-atherosclerosis roles of crocin to prevent the atherosclerosis and by reduction of LOX-1 and 
RAGE mRNA expression in diabetic rats. 

Methods: Experiment was performed in four groups of rats, normal, normal treated, diabetic and 
diabetic treated groups. Rats were made diabetic by intravenous injection of streptozotocin. Two 
treated groups were received crocin, intraperitoneally, at dosage 20 mg/kg/day for 60 days. At the 
end of two month treatment, the rats were slaughtered under deep anesthesia to remove some tissue 
and blood sample. Histological analyze (H&E staining), gene expression of LOX-1 and RAGE 
(RT-PCR) and blood sugar were measured at the end of experiment.  

Results: Blood glucose level was significantly increased in diabetic group (day30=237±11 , 
day60=219±13) that crocin significantly decreased it after two month treatment (day30=125±4, 
day60=118±4 ). Also the mRNA expression of LOX-1 and RAGE proteins in diabetic group were 
high in compared with normal and normal treated rats that crocin decreased the gene transcripts of 
these proteins.   

Conclusion: Findings of present studies indicated that crocin is able to reduce blood glucose level 
and some other signs of diabetes. Crocin also decreased the gene expression of two important 
proteins (LOX-1 and RAGE) in diabetic rats, which have major roles in atherosclerosis formation.  

 

Keywords: Crocin, Diabetes, streptozotocin, LOX-1, RAGE, Atherosclerosis 

 

https://www.google.com/search?q=intraperitoneally&spell=1&sa=X&ei=mALmUpGuIsKv7Ab-8IHQAQ&ved=0CCMQvwUoAA�
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 مقايسه فراواني كانديدا آلبيكانس در دهان افراد مبتال و غيرمبتال به تاالسمي ماژور در همدان
 1، نيلوفر مرادي4، سيما توكلي3، مهدي خلوجيني2، محمد جعفري*1پدرام بيگوند

 . دانشجوي پزشكي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، ايران1
 . دكتري تخصصي پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، ايران2
 . كارشناسي ارشد قارچ شناسي، بيمارستان شهيد بهشتي همدان، ايران3
 . كارشناسي ارشد هماتولوژي، آزمايشگاه رفرانس همدان، ايران4

 Pedrambigvand@Gmail.com* نويسنده مسئول: 

 

چكيده 

كاهش  كامال ويا قسمتي نرمال توليد هموگلوبين آن در كه هستند ژنتيكي اختالالت از ناهمگوني گروه ها تاالسمي:هدف و سابقه

  بوده مخاط پوست و طبيعي فلور عنوان كانديدا آلبيكانس به  قارچ.است ايران ارثي تك ژني بيماري ترين شايع تاالسمي است. يافته
 اين در كه هستند خوار بيگانه هاي سلول خصوص كانديدا به مخمرها مقابل در بدن دفاع اصلي نيست، زا بيماري طبيعي حالت ودر

كانديدا  بررسي فراواني مطالعه  اين هدف از مطالب فوق به توجه با يابد، كاهش مي اپسونيزاسيون پديده و خواري قدرت بيگانه بيماران
 .باشد مي سالم افراد با آن مقايسه و ماژور تاالسمي افراد مبتال به دهان در آن هاي آلبيكانس وگونه

 طي در ماژور تاالسمي به غير مبتال فرد 104 و ماژور تاالسمي به مبتال بيمار 52 روي تحليلي توصيفي مطالعه اين:مواد و روش ها

و  سپس آزمايش مستقيم گرفت و انجام شاهد گروه و دهاني بيماران حفره از استريل سواپ توسط برداري نمونه. شد انجام 1387 سال
  معني دار در نظر گرفته شد.>05/0p انجام و x2مقايسه فراواني داده ها با آزمون . شد انجام ها نمونه همه براي كشت

 درصد، كانديدا 5/13 درصد، كانديدا تروپيكاليس 7/32كانديدا آلبيكانس  تاالسميك شامل افراد در كانديدا هاي گونه فراواني:يافته ها

 درصد، كانديدا 8/3 درصد، كانديدا تروپيكاليس 3/17 درصد و در افراد سالم كانديدا آلبيكانس 9/1گالبراتا- گيلرموندي و كروزه اي 
 معني دار بود. با توجه به داده هاي آماري >05/0p درصد بود كه با توجه به آزمون كاي دو اختالف دو گروه در سطح 1گالبراتا و كفير 

ارتباط بين طحال برداري و مشاهده قارچ معني دار بود و هم چنين ارتباط بين سن و مشاهده قارچ فقط در افراد مؤنث سالم معني دار 
 بود.

 طحال. است سالم بيشتر افراد تاالسميك به طور معني داري از افراد دهان در كانديداها فراواني كه داد نشان ما مطالعه:گيري نتيجه

 .مي شود دهان در كانديدا باعث افزايش كلونيزاسيون سرم فريتين و خون افزايش آهن برداري،

 اكباتان پزشكي مركز ماژور، كانديداآلبيكانس، تاالسمي:كليدي هاي واژه
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  و فرمالين صحرايي به روش صفحه داغ هاي موش در ريواس گياه هيدروالكلي عصاره دردي ضد اثر بررسي
 3، زهرا علي بابايي* 2، محمدرضا حجتي1سيد حامد حسيني

 دانشجوي رشته پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي -1

 دانشيار فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي -2

 كارشناس ارشد فيزيولوژي جانوري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، مركز تحقيقات گياهان دارويي -3

  نويسنده مسئول: دكتر محمد رضا حجتي، دانشيار فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي*

 

چكيده 

 تعلق )هفت بندها (ها ترشك كه به خانواده است يكي از گياهان دارويي) Rheum ribes (علمي نام با  گياه ريواسسابقه و هدف:

فالونوئيدي در اين گياه و نقش اين تركيبات بر مهار درد، انتظار مي رود عصاره اين گياه اثرات ضد  با توجه به وجود تركيبات.  دارد
اين گياه بر درد حرارتي و شيميايي مطالعه نشده است. لذا اين مطالعه با هدف دردي داشته باشد. طبق بررسي به عمل آمده اثر عصاره 

 بررسي اثرات ضد دردي عصاره ريواس  طراحي و اجرا گرديد.

انتخاب شدند. براي ارزيابي   گرم200-250 وزني محدوده صحرايي در  سر موش70تعداد  تجربي، ي مطالعه اين  درمواد و روش ها:

 گروه شش در و تزريق فرمالين) استفاده شد. در هر روش، موش ها بطور تصادفي پليت درد از دو روش ضد دردي (صفحه داغ يا هات
 ميلي گرم بر 500 و 250، 100شدند. گروه ها عبارت بودند از: گروه كنترل، سه گروه دريافت كننده عصاره در دوزهاي  تقسيم تايي 7

 داخل تزريق  از پس ساعت نيم پليت، هات در روش.  عصاره)500كيلو گرم ، گروه كنترل مثبت (مورفين) و گروه نالوكسان بعالوه دوز 
 و  درجه سانتي گراد قرار گرفت55± 1با درجه حرارت  پليت هات دستگاه بطور انفرادي روي هر حيوان يا عصاره، مقطر آب صفاقي
 در روش فرمالين، .ثبت شد ثانيه حسب بر اي دقيقه 15 فواصل در طي شده تا ايجاد واكنش حيوان نسبت به درد زمان مدت سپس

مدت زمان  فرمالين، تزريق از پس بالفاصله  دقيقه پس از تزريق آب مقطر يا عصاره، فرمالين به كف پاي راست حيوان تزريق شد و15
شد.  دقيقه ثبت 30به مدت   دقيقه يكبار و5ثانيه هر  حسب بر پا) داشتن نگه باال و گرفتن گاز (ليسيدن، درد حيوان به واكنش

 آماري تحليل و تجزيه مورد توكي تست آن بدنبال و يكطرفه واريانس آناليز آماري آزمون از استفاده با آمده بدست هاي داده ميانگين
. گرفت و با گروه كنترل مقايسه شد قرار

 در همه دوزهاي بكار رفته مدت زمان 60 و 45، 15 نتايج حاصل از روش صفحه داغ نشان داد، عصاره گياه ريواس در دقايق يافته ها:

 ميلي گرم 500ماندن روي صفحه داغ را در مقايسه با گروه كنترل بطور معني داري افزايش داد. نالوكسان توانست اثر ضد دردي دوز 
بر كيلوگرم عصاره را در همه زمان ها كاهش دهد. نتايج روش تزريق فرمالين نشان داد عصاره ريواس در تمامي دوزها، مدت زمان 

 ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره را از بين 500واكنش حيوان به درد شيميايي را بطور معني دار كاهش داد. نالوكسان اثر ضد دردي دوز 
 برد.

 سيستم روي قوي مي باشد و اين اثرات احتماال از طريق اثر ريواس داراي اثرات ضد دردي گياه هيدروالكلي عصاره :گيري نتيجه

  شود. مي  اعمال اوپيوئيدي

 ف صفحه داغ، عصاره ريواس، درد، :كليدي هاي واژه
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Abstract 

Background. According to the recent studies, creatine monohydrate has beneficial effects on serum 

glucose. This study aimed to investigate the effects of creatine monohydrate on serum biochemical 

markers associated with diabetes and permeability of coronary arteries among diabetic rats.   

Material and Methods. By an experimental study 32 Wistar rats weighted 150-200 gr, were 

randomly divided into 4 groups including an intact group, an intact group + creatine monohydrate, a 

diabetic group and a diabetic group +creatine monohydrate. Creatine monohydrate was applied by 

400 mg/kg/daily for 5 months. Animals' weights and  blood samples were taken before and after of 

study . Permeability rates of coronary arteries were measured by Ivan Blue method. Data were 

analysed by SPSS 16. 

Results. At the end of fifth month, rats' weights in diabetic group under treatment with creatine 

monohydrate compared to those without creatine monohydrate increased significantly (p<0.0001 ). 

Also, the serum levels of TG, cholesterol, glucose and LDL decreased significantly among those 

under treatment with creatine monohydrate (p<0.05). Reciprocally the serum level of HDL 

increased significantly among those in the creatine monohydrate group (p<0.002). Permeability rate 

of coronary arteries was reduced significantly in diabetic group under treatment with creatine 

monohydrate compared to those without and it was closed to the figure reported for intact group 

(p<0.001). 

Conclusion. Results of this study showed that creatine monohydrate caused an improvement of 

serum biochemical markers associated with diabetes and reduced the permeability rate of coronary 

arteries among diabetic rats.  

Key words. Diabetes, creatine monohydrate, biochemical markers, endothelial permeability  
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 ديابتيصحرايي  هايبافت كليه موش  در اكسيداتيو استرس بر كافئين و كالميد بن ليگ درماني تركيب اثر

 استرپتوزوتوسين با شده

 3، مهردادروغني2*، محمد حسن قوسيان مقدم1ريحانه رفيقي اسكويي 

 - دانشجوي پزشكي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران1

 -استاديار، گروه بيوشيمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران2

 -استاد، مركز تحقيقات نورو فيزيولوژي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران3

 r_sky_7@yahoo.comايميل:

 ناشي اكسيداتيو استرس اختالل متابوليك شايع است كه ارتباط نزديكي با استرس اكسيداتيو دارد.   قندي يكيابتد :هدف و سابقه
اتساع و تخريب گلومرول هاي   از جملهدارد بدن مختلف هاي قسمت طبيعي عملكرد بر مخربي اثرات از توليد راديكال هاي آزاد،

 نفروپاتي و نوروپاتي را ايجاد مي كند. از عوارض گلي بن كالميد به عنوان يكي از داروهاي رايج در ، نظير رتينوپاتيو عوارضيكليوي 
يكي از موادي كه امروزه در جوامع مختلف به صورت وسيعي مورد مصرف قرار ، مي توان شوك هيپوگاليسمي را نام برد. درمان ديابت

 اينمي گيرد، كافئين است كه به عنوان يك ماده ي محافظ در برابر آسيب سلولي و داراي ظرفيت آنتي اكسيداني شناخته شده است. 
 با شده ديابتي هاي موش در كليه آلدئيد دي مالون مقدار بر كافئين و كالميد بن گلي تركيبي اثر ارزيابي هدف با مطالعه

 .شد انجام استرپتوزوتوسين

 چهار به  به صورت تصادفيگرم 200-250 وزني محدودهدر  ،رويستا نژاد نر موش صحرايي 32 تجربي مطالعه اين در:ها روش و مواد

 كالميد بن گلي با درمان تحت ديابتي و كافئين با درمان تحت ديابتي كالميد، بن گلي با درمان تحت ديابتي شده، ديابتي كنترل :گروه

 روز  .گرفت صورت ��/� � 60دوز  تكبا سينتواسترپتوزو داروي صفاقي داخل تزريق روش به ديابت القاي .شدند تقسيم كافئين و

خونگيري از دم انجام شد و مبناي ديابتي شدن موش ها قند باالي  ها، موش شدن ديابتي از اطمينان براي ديابت القاي از پس سوم
mg/dl250 .در و ها گروه به باتوجه كافئين 5/0 ��و كالميد بن گلي ��0/3با ها موش روزانه صورت به سوم روز ازدر نظر گرفته شد 

 .گرفتند قرار درمان تحت صفاقي داخل تزريق صورته ب كافئين و كالميد بن گلي  ��0/25 و  ��0/15  باترتيب به تركيبي گروه
 خارج را كليه بافت صفاقي حفره بازنمودن با ، پس از يوتنزيو كرده بيهوش با اتر را ها موش داروها تجويز از پس دوم ي هفته درپايان

 به ترتيب به  پروتئين و  به عنوان شاخص پراكسيداسيون ليپيديآلدئيد دي مالون ميزان ، آن سانتريفيوژ و هموژنيزه از پس و كرده
 با ،حاصل كمي هاي داده .گرفت قرار  ارزيابي مورد اسپكتروفتومتري روش به و شد گيري اندازهروش تيوباربيتوريك اسيد و برادفورد 

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSSآنوواي يك طرفه در نرم افزار  آزمون

 به طور  آلدئيد ميزان مالون دي، بيانگر ديابتي شدن تمامي گروه ها مي باشد. در گروه ديابتي كنترل ،خونگيري از دم:ها يافته
) به تنهايي  و يا تركيب p=0/009)، كافئين(p=0/009چشمگيري افزايش يافت. يافته ها نشان داد كه درمان با گلي بن كالميد(

) موجب كاهش زياد و معنادار سطح مالون دي آلدئيد بافت كليه ي موش هاي تحت درمان در p=0/008( كافئين و گلي بن كالميد
 مقايسه با گروه ديابتي مي شود. 

داراي اثرات سودمند در كاهش دادن پراكسيداسيون ليپيد در بافت ،درمان با گلي بن كالميد يا كافئين و يا تركيب آنها :گيري نتيجه
 كليه ي موش هاي ديابتي مي باشد.

  گلي بن كالميد، موش صحرايياكسيداتيو،كليه، استرس ،قندي يابتكافئين، د:كليدي هاي واژه
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 ) بر فعاليت حركتي- تعادلي موش هاي Zizyphus jujube عصاره ي هيدروالكلي ميوه عناب (اثر بررسي

 balb/cسوري نژاد 
 2، محمدرضا حجتي1عباسعلي سليميان، 1مصيب نوري احمدآبادي

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مركز تحقيقات گياهان داروييكميته تحقيقات دانشجويي، شجوي پزشكي،ندا .1

  گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد .2

 

: رفتار حركتي شامل فاكتورهاي مختلفي مي باشد كه از آن جمله مي توان به مهارت، هماهنگي حركتي، يادگيري، سابقه و هدف

استقامت و تعادل حركتي اشاره كرد كه اين فاكتورها در بيماري هاي مختلفي از جمله بيماري هاي سيتم عصبي مركزي كه شامل 
پاركينسون، كره هانتينگتون، ماتيپل اسكلروزيس آلزايمر و... مي باشد دچار اختالل مي شوند و باعث عدم تعادل بيمار در حركات مي 

گردند. براساس مطالب ذكر شده متون طب سنتي عناب يكي از گياهاني است كه بر جنبه هاي مختلف فعاليت سيستم عصبي مركزي 
تاثير مي گذارد باتوجه به اينكه مطالعه ي علمي معتبري در اين زمينه صورت نگرفته است در اين مطالعه اثر عصاره ي هيدروالكلي 

ميوه عناب بر روي تعادل حركتي موش هاي سوري به روش روتارود بررسي شد. 

 4 گرم به 30-40 هفته و  وزن 6-8 در محدوده سني balb/c سر موش نر32 جهت انجام اين مطالعه مداخله ايمواد و روش ها:

 عصاره هيدروالكلي ميوه عناب تقسيم mg/kg400،200،100گروه، شامل گروه كنترل(دريافت كننده نرمال سالين)، و گروهاي دورز 
 سي سي بصورت داخل صفاقي براي مدت يك هفته دريافت كرده و 2/0شدند. هركدام از موش ها عصاره يا نرمال سالين را در حجم 

 در سه تكرار با فاصله زماني (ابزاري استاندارد جهت سنجش ميزان تعادل حركتي)سپس آزمون فعاليت رفتاري بوسيله دستگاه روتارد
 انجام شد و ميانگين زماني براي هركدام از موش ها ثبت شد و با استفاده از آزمون آماري آناليز نمونه ها دقيقه براي هركدام از 15

  بعنوان سطح معني داري آزمون انتخاب شد.P<0.05) و تست توكي تجزيه و تحليل شد.  و مقدار ANOVAواريانس يكطرفه (

 باعث افزايش تعادل حركتي موش ها  بصورت وابسته به دوز ميوه عناب هيدروالكلي: براساس يافته هاي اين مطالعه عصاره ييافته ها

).  دوز هاي P<0/05(معني دار بود نسبت به گروه كنترل mg/kg 400مورد مطالعه مي گردد و ميزان افزايش تعادل حركتي در گروه 
باوجود اينكه باعث شدند نمونه ها از نظر زماني مدت زمان بيشتري نسبت به گروه كنترل تعادل خود را حفظ كنند ولي از  200و 100

 .)P>0/05نظر آماري اختالف آنها معني دار نشد(

باعث بهبود تعادل حركتي  )mg/kg400( ميوه عناب در دوز باال هيدروالكلي عصاره ي ي حاضرنتايج مطالعه : براساس نتيجه گيري

 از آن براي درمان بيماري هايي كه همرا ه با اختالل تعادل هستند استفاده  با انجام مطالعات تكميليدر موشها مي شود و احتماال بتوان
كرد. 

 عناب، تعادل حركتي، روتارود :كليدي واژه هاي
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 ديابتي صحرايي موشهاي قلب بافت اكسيداتيو استرس پاسخ بر كافئين و كالميد بن گلي درماني تاثيرتركيب

 استرپتوزوتوسين با شده
 3روغني مهرداد ،2مقدم قوسيان محمدحسن ،1شادابي زهرا

 عضو كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه شاهد، تهران:1

 : استاديار ، گروه بيوشيمي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه شاهد، تهران2

 : استاد ، مركز تحقيقات نوروفيزيولوژي ، دانشگاه شاهد، تهران3

 

 چكيده

 است هايي مكانيسم از يكي آن  از ناشي آپوپتوز القاي و باشد مي ارتباط در آن عوارض و ديابت با اكسيداتيو استرسسابقه و هدف : 

 شمار به ديابت درمان در پرمصرفي داروي كالميد بن گلي اينكه به توجه با  .است شده گزارش قلبي اختالالت بروز علت عنوان به كه
ن مالون دي ميزا تعيين مطالعه اين از هدف شود، مي مصرف دنيا سراسر در زياد مقدار به كه است موادي از نيز كافئين و رود مي

 بر تغييرات آن كافئين و كالميد بن گلي درماني تركيب اثر و موش هاي ديابتي به عنوان شاخص استرس اكسيداتيو قلب بافت آلدئيد
 . باشد مي

 كنترل ديابتي گروه چهار به گرم 200 - 250ي وزن محدوده در ويستار نژاد نر صحرايي موش 32 مطالعه اين درمواد و روش ها : 

 كافئين و كالميد بن گلي با درمان تحت ديابتي و كافئين با درمان تحت ديابتي كالميد، بن گلي با درمان تحت ديابتي درمان، بدون
 براي و شد نجاماmg/kg 60 دوز تك با استرپتوزوتوسين داروي صفاقي داخل تزريق روش به ديابت القاي .شدند بندي تقسيم

 تزريق از پس روز سه  .شد گيري اندازه ادراري تست با درمان شروع از قبل و سوم روز در گلوكز بودن، ديابتي از اطمينان
 كافئين cc 0.5  و كالميد بن گلي با درمان تحت گروه در كالميد بن گلي cc0.3  ي روزانه تزريق ي وسيله به درمان استرپتوزوتوسين

 به كافئين و كالميد بن گلي با درمان تحت گروه در كافئين cc0.25   و كالميد بن گلي cc 0.15 و كافئين با درمان تحت گروه در
 خارج را قلب، پريكارد حفره كردن باز با و كرده بيهوش را موشها داروها روزانه ي تجويز روز پس از 14د . ش آغاز صفاقي داخل صورت
 گيري اندازه اسيد باربيتوريك تيو و برادفورد روشهاي با ترتيب به  و پروتئين كردن نمونه ها، سانتريفيوژ و هموژنيزه از پس و كرده
 با حاصل كمي هاي داده و قرارگرفت ارزيابي مورد اكسيداتيو استرس شاخص عنوان به قلب پروتئين ومالون دي آدئيد  ميزان . شدند
 .شد تحليل و تجزيه طرفه يك آنواي روش

 حاكي از ابتالي موش ها به ها گروه همه در استرپتوزوتوسين تزريق از پس سوم روز در شده انجام ادراري تست ي نتيجهيافته ها :

 گلي با درمان تحت ديابتي گروه در مؤيد وقوع ديابت بود. درمان بدون كنترل ديابتي درگروهمالون دي آلدئيد ديابت بود. ميزان باالي 
 گروه در  .شد مشاهده  مالون دي آلدئيدسطح در كم حد در دار معنا غير كاهش يك كافئين با درمان تحت ديابتي و كالميد بن

 دار معنا حد به آماري نظر از و بود بيشتر ديابتي گروه با مقايسه در كاهش اين ميزان كافئين و كالميد بن گلي با درمان تحت ديابتي
 )P>0.05د(رسي

 مي اين كه شود مي قلب مالون دي آلدئيد  مطلوب كاهش موجب كافئين و كالميد بن گلي داروي تركيب از استفادهنتيجه گيري :

 . باشد ارزشمند ديابتي بيماران قلبي اختالالت درمان در تواند

كافئين  ، درماني تركيب ، اكسيداتيو استرس ، قلبواژه هاي كليدي : 
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 ) در موش هاي سفيد كوچك آزمايشگاهيBrassica Napusاثر ضد دردي عصاره اندام هاي هوايي كلزا (

 2  (Pharma D, PhD)علي اكبر مقدم نيا ،  1آزاده شيرواني

 . كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل.1

 .. گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل2

 

چكيده 

 دليل به آنها از استفاده ولي دارد وجود درد تخفيف جهت درماني هاي روش و داروها از عظيمي ليست امروزه  اگرچهسابقه و هدف:

 جلب سبب مناسب اثربخشي با اندك جانبي عوارض وجود يا و جانبي عوارض نداشتن. است روبرو محدوديت با جانبي عوارض داشتن
 پديده بر براسيكا خانواده گياهان در موجود مواد دخالت احتمال به توجه با. است شده دارويي گياهان به محققين و جهانيان توجه

هاي آزمايشگاهي  موش در كلزا گياه اندام هاي هوايي عصاره هيدروالكلي دردي ضد اثرات بار اولين براي حاضر تحقيق در درد، تعديل
 شد. بررسي

 گروه تقسيم شدند و 27 موش انجام شد. اين موش ها به 132 اين مطالعه از نوع تجربي و آزمايشگاهي بود كه روي مواد و روش ها:

غلظت هاي مختلف از عصاره كلزا، مورفين و نالوكسان به صورت داخل صفاقي به آن ها تزريق شد. در گروه كنترل از نرمال سالين 
 قرار گرفتند و عكس العمل آن ها نسبت به Hotplate دقيقه بعد از تزريق روي 90 و 60، 30، 15استفاده شد. هر يك از موش ها 

 داده بين اختالف گونه هر. شدند تحليل Tukey تعقيبي تست و ANOVA تست از استفاده با ها درد مورد ارزيابي قرار گرفت. داده
. گرديد تلقي دار معني 05/0 از كمتر يا مساوي p- value با ها

 % در مقايسه با تزريق سالين(گروه شاهد) در تمامي زمان هاي 5 % و 5/2 %، 5/0 نتايج آزمايشات نشان داد كه تزريق كلزا يافته ها:

 % در مقايسه با تزريق مورفين به تنهايي 5/2 و كلزا mg/kg 20آزمايش باعث تحمل بيشتر درد شده است. تزريق تركيب مورفين 
باعث افزايش زمان تحمل درد شده است. در بررسي خاصيت تقويت كنندگي اثر ضد دردي مورفين توسط كلزا در حضور نالوكسان، 

 تزريق اين عصاره باعث افزايش زمان تحمل شد.

به دليل  گياه كلزا داراي اثر ضد دردي است و احتماًال مي تواند هيدروالكليدر مجموع اين پژوهش نشان داد كه عصاره  نتيجه گيري:

 جايگزين خوبي براي داروهاي ضد درد باشد. باشد كه باعث شده است اين گياه وجود تركيب هاي فالونوئيدي در عصاره اين گياه 

 ، فالونوئيد كلزا، براسيكا ناپوس، اثرات ضد درديواژه هاي كليدي:

shirvani.az@gmail.com 
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  بر هورمون هاي استروژن و پروژسترون و وزن تخمدان در رتگزنه گياه اثرعصارهعنوان: 
 3حسين كارگر– 2- حجت اله كريمي جشني1سارا شيرواني–نويسندگان:

 جهرم- ايران–- دانشجوي پزشكي- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1
 جهرم- ايران–- استاديار گروه علوم تشريحي دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 2
 جهرم- ايران–- مركز تحقيقات زئونوز- دانشگاه علوم پزشكي جهرم 3

چكيده 

گزنه گياهي است علفي، چند ساله ،كه از زمان هاي قديم بعنوان گياه دارويي مورد استفاده  قرار مي گرفته  :سابقه و هدف
است.استفاده از اين گياه براي تقويت نيروي جنسي توصيه شده است.در گياه گزنه تركيباتي همچون اسيدهاي چرب ، ليگان ها ، 

عناصري مانند ازت، گوگرد، فسفر، پتاسيم، منيزيوم، كلسيم استرول ها ، بتا سيتو استرول ، فالونوئيدها ، لكتين،پلي ساكاريدها و
 بر هورمون هاي استروژن و پروژسترون و وزن تخمدان در گياهگزنههيدروالكلياثرعصارهي بررسشناسايي شده است . هدف از اين مطالعه:

 رت بود.

 گرم 170-200 ماهه و در محدوده وزني 2-3 عدد رت ماده سالم و بالغ در محدوده سني 32: در اين مطالعه تجربي ازمواد و روشها
رتها بطور تصادفي به گروه كنترل و گروههاي تجربي استفاده شد. در طول مدت آزمايش رتها در شرايط استاندارد نگهداري شدند. 

 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن عصاره گياه گزنه به صورت 300 و150 و 75 روزانه به ترتيب 3 و 2 و 1گروههاي تجربي تقسيمشدند.
 هفته از رتها  خون گيري شد. سرم خون جدا گرديد براي اندازه گيري غلظت سرمي هورمون 3خوراكي  دريافت كردند.. پس از 

تخمدان ها خارج، وبا ترازوي ديجيتال وزن شدند. داده هابا استفاده از نرم شد. استفادهDiametra-Italyاستروژن و پروژستروناز كيت 
  در نظر گرفته شد. سطح معني داريP≥ 05/0 شدند و  تجزيه و تحليل) ANOVA طرفه (كيانسي وارون آزموspssافزاز 

/ گرم بدست 038 ±/ 003/ و037±/003/و   034 ±/ 004به ترتيب 3و2و1يتجربهاي  گروه  ميانگين وزن تخمدان ها در :يافته ها
در مقايسه با گروه 3و2/) افزايش داشت. اين افزايش در گروههاي تجربي 033 ±/ 004آمد كه در مقايسه با گروه كنترل (

 16 و 49 ± 9 و 45 ±7 به ترتيب 3و2و1يتجربهاي  گروه ). ميانگين غلطت سرمي هورمون استروژن درP> 05/0كنترلمعني دار بود( 
). P> 05/0معني دار بود( 3)افزايش داشت اين افزايش در گروه تجربي 39 ± 5 بدست آمد كه در مقايسه با گروه كنترل (59 ±

 بدست آمد 51 ± 5 و 39 ± 3 و 37 ± 4 به ترتيب 3و2و1يتجربهاي  گروه همچنين ميانگين غلطت سرمي هورمون پروژسترون در
 .P)> 05/0) معني دار بود(42±6  ميزان اين هورمون افزايش داشت كه در مقايسه با گروه كنترل(3كه در گروه تجربي

 و تخمدان ها در دوز هاي مصرف شده در اين مطالعه باعث افزايش وزنگياهگزنهبا توجه به نتايج عصاره هيدروالكلي نتيجه گيري : 

 دررت  هاي مورد مطالعه مي كولوژنزيفول نشان دهندهافزايش روند استروژن و پروژسترون در گروههاي تجربي گرديد كههورمون هاي
  دررت ميشود.كولوژنزيفولباشد. احتماالعصاره هيدروالكلي گياه گزنه به علت داشتن فيتواسترولها باعث افزايش روند 

 : گياه گزنه ، رت،تخمدانواژه هاي كليدي
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اثر تجويز مزمن خوراكي پودر ريشه ويتانيا سومنيفرا برفاكتورهاي التهابي و وقاومت به انسولين در موش 

 هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروكتوز
 2زهرا صمدي، 1محمدرضا شهركي

 دانشيار، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات ارتقاء سالمت دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -1

 مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي، -2

 و سندرم متابوليك مؤثر 2مقاومت به انسولين يك اختالل متابوليكي است كه در پاتوفيزيولوژي بيماري ديابت نوع سابقه و هدف: 

 نقش مهمي در ايجاد مقاومت به انسولين دارند. باتوجه به اثرات ضد ديابتي شناخته IL-6 ،TNF-αاست. شواهد نشان ميدهند كه 
 بر ميزان فاكتورهاي التهابي و مقاومت به انسولين در Ws ، هدف اين مطالعه، بررسي تاثير تجويز مزمن خوراكي پودر ريشه Wsشده 

 موش هاي تغذيه شده با فروكتوز مي باشد.

 انجام شد. پس 20g�200 با محدوده وزني Albino wistar سر موش صحرايي نر از نژاد 48مطالعه حاضر بر روي : مواد و روش ها

)، گروه دريافت كننده فروكتوز G(62.5mg/diet)، سالم تيمار بار ريشه گياه C) : كنترل(n=12 گروه (4از توزين اوليه، حيوانات در 
 هفته تيمار، 8) قرار گرفتند. پس از FG) و گروه دريافت كننده فروكتوز همراه با غذاي حاوي ريشه گياه (F% وزني- حجمي (10

خونگيري از شريان كاروتيد حيوانات گرفته و فاكتورهاي خوني اندازه گيري شدند. نتايج حاصل از بررسي ها با استفاده از نرم افزار 
SPSS و تست هاي آماري واريانس يكطرفه 18 نسخه ANOVA و تست Tukey نتايج به صورت  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و

mean±SD 0.05( گزارش و اختالف آماري با<P.(شد.معني دار تلقي  

، مقاوم به انسولين شدند. همچنين تجويز گياه باعث كاهش قند، Fنتايج نشان داد كه موش هاي دريافت كننده فروكتوزيافته ها: 

). اما در ساير گروه ها P>0.05 و بهبود مقاومت به انسولين در موش هاي دريافت كننده فروكتوز شد (IL-6 ، TNF-αانسولين ، 
 ).P>0.05مقايسه پارامترها معني دار نبود(

 موجب كاهش مقاومت به انسولين Wsبر اساس يافته هاي مطالعه ي حاضر، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه گياه نتيجه گيري: 

 مي شود كه احتماال مكانيسم عمل آن مي تواند از طريق كاهش گلوكز، و فاكتورهاي التهابي باشد.

 IL-6 ،TNF-αويتانيا سومنيفرا، مقاومت به انسولين، واژه هاي كليدي: 
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 پوستر

 بررسي  اثر محافظتي پروپوفول بر سميت كليوي سيس پالتين درموش صحرايي نر

 2غزاله طاهري مقدم ، 1اكرم رنجبر

 همدان- ايران  –-سم شناسي-دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي همدان يگروه فارماكولوژاستاديار)1

 دانشگاه علوم پزشكي همدان- همدان- ايران  _كميته تحقيقات دانشجويي_)دانشجو ي داروسازي 2
Emil:taheri_ghazaleh@yahoo.com                                         

               

چكيده  

 بوده گردن سرو تخمدان، تومور مانند سخت تومورهاي درمان در موثر درماني شيمي داروهاي جمله از پالتين سيس :سابقه و هدف

 حاد سميت موجب كليوي پروگزيمال هاي توبول تخريب باعث دارو اين. باشد مي كليوي حاد سميت آن جانبي عارضه ترين مهم كه
 ايزوپروپيل دي 6و2(پروپوفل. دارد كليوي آسيب ايجاد در مهمي نقش اكسيداتيو استرس كه دهد مي نشان مطالعات. شود مي كليوي

 نظر به و شود مي استفاده بيماران در بيهوشي  نگهداري و القاء براي تزريقي  طور به كه است آور خواب- آرامبخش عامل يك) فنل
 سيس از ناشي  كليوي برسميت پروپوفل اثراتهدف از اين مطالعه بررسي  لذا ، است داشته اكسيداني انتي نقش دارو اين رسد مي

  .بود موش صحرايي نر در پالتين

گرم ، استفاده شد. ابتدا حيوانات به 180-250موش صحرايي نر نژاد ويستار با محدوده وزني 20 در اين مطالعه از : مواد وروش ها

 عدد) تقسيم شدند. يك گروه  سالم  دريافت نرمال سالين و يك گروه مسموم كه سيس پالتين  5طور تصادفي به چهار گروه (هرگروه 
  و يك گروه مسموم با سيس پالتين كه IP به صورت mg/kg  10 تجويز مي شود، يك گروه پروپوفل IP به روش mg/kg  7با دوز 

 روز دريافت نمودند.  سپس در نمونه پالسماي آنها ميزان بيوماركارهاي كليوي مانند اوره و كراتينين اندازه گيري 7پروپوفل  به مدت 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني OneWayANOVA و با آزمون آماري V:16  PSSSشد سپس داده ها توسط نرم افزار

   در نظر گرفته شد.p>05/0 يدار

ماري نشان مي دهد كه سيس پالتين ميزان اوره و كراتينين را در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني آنتايج تست هاي افته ها :ي

 :با توجه به نتيجه گيري .داري داد و پروپوفول نيز به طور معني داري ميزان اوره و كراتينين را در مقايسه با گروه كنترل كاهش داد

نتايج فوق به نظر مي رسد كه پروپوفول اثرات سميت كليوي ناشي از سيس پالتين را كاهش مي دهد البته مطالعات بيشتر براي فهم 
دقيق مكانيسم هاي سلولي و مولكولي پروپوفول و سيس پالتين در بيماران مواجهه يافته با اين گونه داروها الزم مي باشد  

كليه ،رت،سيس پالتين ،:پروپوفول كليديواژه هاي
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 پوستر

  آئورت موشهاي صحرائي بر پاسخ دهي انقباضي و اتساعيمتفورمين اثر بررسي

  ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
 3سعيد نيازمند -2- سيد مجتبي موسوي1عباسعلي عباس نژاد

 گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 با آترواسكلروزيس و مشكالت ماكروواسكوالر كهاست ديابت يك فاكتور خطر اصلي در ايجاد اختالالت قلبي- عروقي  سابقه و هدف:
 بر پاسخ دهي متفورمين اثر هدف از اين مطالعه، بررسي. همراه بوده و يك علت مهم ناخوشي و مرگ و مير در اين بيماري مي باشد

 در آئورت موشهاي صحرائي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين مي باشد.انقباضي و اتساعي 

حيوانات شد.  گرم استفاده 250-300وزني  محدوده  نژاد ويستار در سفيد نر صحرايي موش سر 60 از مطالعه اين درمواد و روش ها: 
  استرپتوزوتوسين به ميزانصفاقي داخل تزريق با  گروه شاهد، ديابتي و ديابتي تحت تيمار با داروي متفورمين تقسيم شدند.3به 

 60 mg/kg 300ايجاد شد. متفورمين به ميزان  دوز ديابت تك بصورت mg/kg هفته تجويز شد. 6 روزانه بصورت گاواژ براي مدت 
 ميلي موالر) 20- 60 موالر) و كلريد پتاسيم (10-9- 10-5 هفته پاسخ هاي انقباضي آئورت به غلظت هاي تجمعي فنيل افرين (6بعد از 

 موالر) 10-9- 10-6 موالر) و سديم نيترو پروسايد (10-8- 10-5و پاسخ هاي اتساعي آئورت به غلظت هاي تجمعي استيل كولين (
  متصل بود ثبت گرديد. Power Labترانسديوسر ايزومتريك كه به دستگاه  بوسيله

 در گروه درمان با متفورمين بطور (P<0.001)  موالر10-5 و (P<0.05) 10-6پاسخ انقباضي آئورت با فنيل افرينيافته ها: 
 كلريد پتاسيم در گروه ديابتي نسبت به  ميلي موالر60معني داري نسبت به گروه ديابتي كاهش يافت. پاسخ انقباضي آئورت به غلظت 

 10-8  بيشتر بود. در گروه درمان با متفورمين پاسخ اتساعي آئورت به غلظت هاي(P<0.05)گروه درمان با متفورمين بطور معني داري
(P<0.05) ،7-10 (P<0.01) ،6-10 (P<0.001) موالر 10-5 و (P<0.001) استيل كولين نسبت به گروه ديابتي افزايش  

   8-10 P<0.001) ، 7-10، (P<0.001)  10-9معني داري را نشان داد. متفورمين بطور معني داري پاسخ اتساعي به غلظت 
(P<0.001)موالر 10-6  و (P<0.01) SNP.را نسبت به گروه ديابتي افزايش داد  

كاهش پاسخ انقباضي و افزايش پاسخ نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه متفورمين در موشهاي صحرايي ديابتي باعث نتيجه گيري: 
 مانع اثرات مخرب ديابت بر عملكرد فيزيولوژيك اندوتليوم و عضالت صاف عروق گرديده است. اتساعي آئورت شده و 

  ديابت، متفورمين، پاسخ هاي انقباضي و اتساعي، آئورت، موش صحراييواژه هاي كليدي:
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The study of propofol on lipid peroxidation in lung male rat 
Akram Ranjbar 1 *  ,izamredahG nihzoR 2 ,Gazaleh Taheri-Moghadam2 

  1) Department of Toxicology and Pharmacology, School of Pharmacy, Hamadan  University of Medical Sciences, 

Hamadan, Iran.  

2) Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan,  Iran.  

Abstract 

Background: Propofol (2, 6 diisopropyl phenol), a sedative agent - is an intravenous hypnotic for induction 

and maintenance of anesthesia used.Studies indicate that propofol has antioxidant effects. Antioxidants are 

substances that reduce or relieve the damage of  radicals in the body.Free radicals have an unpaired 

electron due to living bodies are constantly spinning and irreparable damage to macromolecules such as 

animal body proteins, lipids, carbohydrates and DNA and cause tissue damage specially lungs . The purpose 

of this study was to investigate the effect of propofol on lipid peroxidation (biomarker of increased free 

radicals) in the lung tissue of male rats. 

Materials and Methods: 10 male rats were equally separated in to 2 groups (5 rats each). G roup I (control), 

while Group II was given propofol (10 mg/kg/day, IP) once d aily for 7dayes. After treatments, the 

concentration of lipid peroxidation (LPO) in lung tissue was measured. Reported data were mean ± SE. The 

Student t test, was used to compare two groups, and significance levels were set to 0.05 (P< 0.05) for all 

comparisons.  

Results: P ropofol changed a significant decrease in LPO (1.05±0.12) with the control(0.65±0.08)   group 

respectively, (p =0.049). 

Conclusions: It is concluded that propofol can reduced LPO and free radicals damage throughout 

antioxidant properties. 

Keywords: Propofol; Lipid peroxidation; Lung; Oxidative stress; Rat 
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 پوستر

     موش صحرايي نرهير  برقدرت آنتي اكسيداني بافتسريم اكسيد ذره نانو اثر يبررس

 3، جمشيد كريمي2،اكرم رنجبر1 مازيار گنجي

 دانشجوي علوم آزمايشگاهي.كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران )1

 استاديار گروه فارماكولوژي- سم شناسي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي همدان.همدان.ايران )2

 استاديار گروه بيوشيمي -دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان.همدان.ايران )3

 چكيده:

  علت الكترون جفت نشده به نانوذرات سريم امروزه كاربرد وسيعي در علوم پزشكي دارد. گونه هاي فعال اكسيژن دارسابقه و هدف: 

 بدن جانداران همانند ي را به ماكرومولكولهايري جبران  ناپذيبهاي كه دارند دائما در بدن موجودات زنده در حال گردشند و آسيا

هدف از اين مطالعه  گردند. بنابراين ي مي از جمله بافت ريه بافتبي كنند  و باعث آسيوارد مDNA و  دراتهايدها،كربوهيپي ها،لنيپروتئ

 بود. بر ميزان قدرت آنتي اكسيداني  در بافت ريه در موش صحرايي نر نانوذره اكسيد سريم  اثر بررسي

 به حيوانات ابتدا. شد استفاده، گرم 180-250ويستار با محدوده وزني  نر نژاد صحرايي  موش20 از مطالعه اين  درمواد و روش ها:

 مقدار كه گروه يك و سالين نرمال دريافت  سالم  گروه يك شدند. تقسيم ) عدد 5 هرگروه (گروه به چهار تصادفي طور

mg/kg/day60 ،mg/kg/day30 و mg/kg/day15  به صورتIP سپس در نمونه هموژن بافت ريه  نمودند. دريافت  روز 14مدت  در

 و با آزمون آماري V:16 PSSSافزار ها توسط نرم داده  اندازه گيري شد. سپس FRAPآنها ميزان قدرت آنتي اكسيداني با روش

OneWayANOVA05/0ي دار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني<p يآمار يها تست جينتا: يافته ها شد. در نظر گرفته 

 كنترل  نسبت به گروهmg/kg/day15 و 30هايmg/kg/day گروه در ريه بافتقدرت آنتي اكسيداني  نيانگيم كه داد نشان فوق

 افزايش معني داري نشان داد.

نتايج تست هاي آماري فوق نشان داد كه نانوذره اكسيد سريم  قدرت آنتي اكسيداني را در در دوزهاي كم افزايش داد نتيجه گيري:    

اين نانوذره اثرات آنتي اكسيداني در بافت ريه داشته و از طريق كاهش آسيب ناشي از گونه هاي فعال اكسيژن دار  كه رسد مي نظر وبه

 عمل مي كند.

 ، قدرت آنتي اكسيداني  گونه هاي فعال اكسيژن ، ريه، رت ،نانوذره اكسيد سريمواژه هاي كليدي: 
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 پوستر

بررسي اثرتجويز حادكلريد روي خوراكي بر ميزان قندخون و ليپيد سرم درموشهاي صحرايي نرديابتيك 

 بااسترپتوزوتوسين
 5، مريم بيرانوند 4،  ساناز خمرمقدم*3، محمدرضا شهركي 2 فرزانه محمدزاده رستمي،  1ثاريه شهركي

 كارشناس ارشد فيزيولوژي پزشكي، مركز پژوهش هاي علمي دانشجويي، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان .1
 كارشناس ارشد ميكروب شناسي پزشكي، مركز پژوهش هاي علمي دانشجويي، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان .2
  دانشيار گروه فيزيولوژي ، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان .3
 پزشك عمومي ، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان .4
 كارشناسي ارشد زبان انگليسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران .5

چكيده 

ديابت بيماري متابوليكي است كه با افزايش گلوكز خو ن و اختالل ليپدهاي سرم  همراه  مي باشد. و با توجه به اينكه  سابقه و هدف: 
دفع روي در بيماران ديابتي نسبت به افراد سالم بيشتر است، هدف اين مطالعه بررسي اثر تجويز كوتاه مدت خوراكي كلريد روي بر 

 ميزان قند خون و ليپيدهاي سرم در موش هاي صحرايي نر ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين بوده است.

گرم انجام شد كه  225±25در محدوده وزنيWistar-Albino سر موش صحرايي نر نژاد  32 اين مطالعه بر رويمواد و روش ها:
)كنترل تقسيم 4) كنترل دريافت كننده كلريدروي و (3) ديابتي (2) ديابتي دريافت كننده كلريدروي (1 گروه (4بطور تصادفي به 

 به مدت دو هفته از 3و 1 استرپتوزوتوسين انجام شد. گروه mg/kg50شدند. القاء  ديابت حيوانات گروه تست با تزريق درون صفاقي 
 از آب و غذاي معمولي استفاده كردند. در پايان آزمايش، حيوانات با اثر 4و 3 و گروه g/kg diet3غذاي سرشار از كلريدروي با دوز 

بيهوشي و سپس از وريد گردني آن ها خونگيري انجام شد. گلوكز و ليپيد هاي سرم توسط روش هاي رايج اندازه گيري شد. نتايج 
 بيان و mean±SD و بكارگيري آناليز واريانس يكطرفه و بان فري آناليز شد. نتايج به صورت spss v11بدست آمده با نرم افزار 

   معني دار تلقي گرديد.p>05/0اختالفات آماري به صورت 

) . همچنين مقدار P=046/0 افزايش معني داري نسبت به گروه هاي ديگر داشت (1 سرم در گروه LDHنتايج نشان داد كه  يافته ها:
). ساير پارامترهاي مورد بررسي اختالف معني P=02/0آب آشاميدني اين گروه در مقايسه با ساير گروه ها كاهش معني داري يافته بود(

 داري در بين گروه ها نشان نداد.

 سرم و آب آشاميدني حيوانات ديابتيك شده با LDH نتايج اين بررسي نشان داد كه تجويز خوراكي كلريد روي بر نتيجه گيري:
 استرپتوزوسين موثر است كه مكانيسم دقيق آن نياز به بررسي بيشتري دارد.

 ديابت، هيپرگليسيمي، هيپرليپيدمي، كلريدروي: واژه هاي كليدي
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Effects of securigera securidaca extract on Lipolysis in streptozotocin-induced diabetic rats. 
Rayhaneh Moradi Marjaneh , Ahmad Ghorbani , Mousa-Al-Reza Hadjzadeh 

Mashhad University of Medical Sciences, Department of Physiology, Mashhad, Iran 

Mashhad University of Medical Sciences, Department of Physiology, Mashhad, Iran 

Moradir891@mums.ac.ir 

Introduction: Several studies support hypolipidemic effect of securigera securidaca in normal and 
diabetic subjects. However, very little is known about the possible direct action of securigera 
securidaca on adipose tissue.  

Objectives: The aim of the current study was to investigate the effects of securigera securidaca 
extract on lipolysis in streptozotocin-induced diabetic rats. 

Materials and methods:  Female wistar rats were rendered diabetic by a single intraperitoneal 
injection of 60 mg/kg  streptozotocin. After seven days of STZ injection, the preovarian adipose 
tissues were excised from diabetic rats. The tissues were minced into uniform small pieces of about 
5 mg and then distributed into 24-well culture plate (100 mg/well) and bathed with 1 ml Krebs-
Ringer bicarbonate buffer containing 5.5 mM glucose, 25 mM HEPES and 2% (w/v) bovine serum 
albumin. The wells were divided into 4 groups: vehicle (basal lipolysis) , treated with isoproterenol 
(stimulated lipolysis) , treated with securigera extract at doses of 400 and 800 µg/ml and incubated 
at 37°C in a humidified chamber under constant shaking for 90 min. At the end of the incubation, 
concentration of glycerol in the media was measured by an enzymatic method. 

Results : As expected, isoproterenol led to a significant elevation ( p < 0.001) in lipolysis. The 
presence of securigera extract significantly decreased lipolysis in the tissue medium in comparison 
to vehicle(basal lipolysis) (p<0.001) . Glycerol concentration was lower at dose 800 µg/ml of 
securigera in comparison to 400 µg/ml. Therefore the effect of securigera on Lipolysis increase on 
higher doses. 

Conclusion : The securigera securidaca extract at dose of 400 and 800 µg/ml decrease lipolysis. This 
supports usage of securigera in traditional medicine for treatment of diabetes. 

 Key words : securigera , streptozotocin, lipolysis 
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Effect of Hypericum perforatum on the glucose and lipids level of the serum among 
Streptozotocin-induced diabetic rats 

MohammadHassan Ghosian 1*, Mehrdad Roghani 2, Neda Mahdizadeh 3, Iman Ansari 3,4  Ali 
Ghanem 3,4 

1.Shahed University, Faculty of medicine, Biochemistry Department, Assistant Professor, Tehran, Iran 

2 Shahed University, Faculty of medicine, Physiology Department, Professor, Tehran, Iran 

3 Shahed University, Faculty of medicine, Student Research Committee, Medical Student, Tehran, Iran 

4 Mostafa-Khomeini Hospital, Theran, Iran 

Abstract 

Background and Objective: Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder with chronic 
hyperglycemia and defects in carbohydrates, lipids and proteins metabolism. DM can lead to a lot 
of disorders such as neuropathy, nephropathy and cardiovascular diseases. While the major 
component of DM treatment is using insulin and hypoglycemic agents,  these medications have 
side effects such as increased fat storage, hypoglycemic shock and also do not have any effect on 
long term diabetes debilitating complications. So finding new agents with fewer side effects such as 
herbal derivatives is further highlighted. In this study we consider the effect of Hypericum 
perforatum (HP)-one of these herbal agents, on hyperglycemia and dyslipidemia in diabetic rats. 

Materials and Methods: In this experimental investigation at the shahed university, 32 male 
Wistar rats -weighing 200-250  g- were divided randomly into 4 groups: 1.control, 2. control 
receiving treatment with HP, 3. diabetic, and 4. diabetic receiving treatment with HP. Rats with 
serum glucose levels below 130 mg/dl were selected for this study.  Diabetes induced by intraperitoneal 
injection of Streptozotocin (STZ) (60mg/kg). Groups under treatment received food containing 
6.25% of HP powder. Serum glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL- and HDL-cholesterol 
levels of serum were determined with spectrophotometer before the study and at 3rd and 6th weeks 
after the study.  Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post-test in the SPSS 16 
and P value less than 0.05 was considered significant for all analyses. 

Findings: There was no significant reduction of serum glucose level at 3rd  and 6th  weeks in HP-
treated diabetic group compared to diabetic one P = 0.09. Regarding LDL and total cholesterol, 
there were significant reduction in HP-treated diabetic group as compared to diabetic one P = 0.03, 
P = 0.04. On the other hand, HP significantly increased HDL-cholesterol level in diabetic group P = 
0.04. . In addition serum triglyceride had no significant reduction in  HP-treated diabetics as 
compared to diabetic group P = 0.1. 

Conclusion: Regarding to this investigation oral administration of HP powder has no effect on 
hyperglycemia and the level of triglyceride, although the past studies about this plant has shown 
hypoglycemic effect of HP extract. On the other hand HP powder treats the defects about LDL, 
HDL and total cholesterol significantly. Generally it can be said that long term medication with HP 
powder as a nutritional supplement can be useful in treatment of the dyslipidemia caused by 
diabetes and reduce the problems like atherosclerosis and cardiovascular diseases.  

Key Words: Hypericum perfuratum, glucose, lipids, rat, diabetes mellitus, Streptozotocin 
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Clinical Features and Mutation Analysis of Hyper Immunoglobulin E Syndrome in 51 
Iranian Patients 

Babak Mirminachi,1 Mahmood Tavassoli, MD,1 Mohsen Ghadami, PhD,2 Hassan Abolhassani, MD, MPH 1, Mostafa Kokabee, MD, 1 Asghar 
Aghamohammadi, MD, PHD,1 

 1- Research Center for Immunodeficiencies, Pediatrics Center of Excellence, Children’s Medical  
Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
2- Molecular Immunology Research Center; and Department of Immunology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran 

Background and objective: Hyper IgE syndrome (HIES) consist a group of primary 
immunodeficiency disorders characterized by recurrent staphylococcal abscesses, sinopulmonary 
infections and chronic eczema as well as markedly elevated IgE levels. Most of HIES have been 
found to be inherited as autosomal dominant due to mutations in signal transducer and activator of 
transcription 3 gene (STAT3) whereas some of HIES cases have evidence of mutation in dedicator 
of cytokinesis 8 (DOCK8) and Tyrosine Kinase2 (TYK2) genes those have been identified with 
autosomal recessive pattern of heritage. The aim of this study was to determine whether there is a 
correlation between the genotype and the phenotype of patients with HIES.  

Materials and Methods: A prospective clinical evaluation was conducted on 51 patients with 
confirmed diagnosis of HIES who had been referred to the Immunodeficiency Clinic at Children’s 
Medical Center of Tehran University of Medical Sciences (Tehran-Iran) from 2010 to 2012. 
Demographic, clinical, immunologic and mutational data of each patient were documented in 
separate questionnaire. The phenotypic severity by National institute of health (NIH) HIES score 
was calculated to predict STAT3 mutation. For comparison of quantitative data, independent-
samples t test was used. Chi-square test and Fisher’s exact test were used for comparison of 
qualitative measurements. 

Findings: Patients were followed-up for a total of 240 patient years with a mean±SD follow-up of 
4.71±3.3  years. The mean±SD age at the onset of symptoms was 21.4±6.8  months. HIES patients 
were diagnosed at average of 9.5±7.8  years.  The measurement of NIH HIES score showed the 
mean±SD of 47.1±17.3 . From 51 patients, STAT3 gene mutation was identified in 17 cases from 
16 unrelated families including 8 new mutations. DOCK8 deficiency (AR-HIES) was documented 
in only one female case. No genetic mutation has been identified in the other patients. The presence 
of pneumatocele (p=0.004) was significantly frequent in STAT3 deficient cases, compared to the 
rest patients with NIH score >40. Based on the location of the mutation in 17 STAT3 deficient 
patients, patients were classified in two different groups according to the damaged domain of final 
protein: Src homology 2 domain (SH2) group with 3 cases and DNA binding domain (DNA-B) 
group with 13 cases. Age at the time of diagnosis (22.3±15.9  years) and delay diagnosis 
(21.2±14.3  years) in SH2 group were significantly higher when were compared to DNA-B group 
(8.8±5.4 years, p=0.007 and 8.4±5.7 years, p=0.02, respectively). Patients in DNA-B group had 
higher probability for pneumatocele (p=0.009) and abscess formation (p=0.013). 

Conclusion: The results of this study demonstrated that there is comprehensive correlation between 
type of responsible mutation for HIES and clinical phenotype.  

Keywords: Hyper IgE syndrome, STAT3, DOCK8, Mutation, genotype-phenotype correlation 
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)برروي پارامترهاي خوني درموش common hyssop،hyssopتاثيرعصاره ي هيدروالكلي گياه زوفاي بازار(

 صحرايي دريافت كننده دفروكسامين

 3، محمود رفعيان2، اكرم ايزدمهر1مصيب نوري احمدآبادي

 مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، -1

 گروه مامايي، دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -2

 استاد فارماكولوژي، مركز تحقيقات گياهان دارويي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -3

كم خوني يكي از معضالت بهداشتي جهان مي باشد و به معني كاهش بارز در تعداد گلبولهاي قرمز بهمراه كاهش ظرفيت   :سابقه و هدف

، هموگلوبينوپاتي ها و آنمي هاي 12انتقال اكسيژن خون است كه انواع مختلفي دارد كه از جمله انواع آن كم خوني فقر آهن، كمبود فوالت و ب 
هموليتيك مي باشد براي درمان كم خوني داروهاي مختلفي وجود دارد باتوجه به عوارض داروهاي شميايي و گرايش جامعه به گياهان دارويي 

جهت درمان بيماري ها در اين مطالعه سعي شده است تا تاثير گياه زوفاي بازار كه در منابع طب سنتي بر خونساز بودن آن تاكيد شده و در هيچ 
مطالعه اي اين مساله بصورت علمي بررسي نشده است بررسي گردد. 

  گرم انتخاب شد و پس از 200-160 هفته و وزن  14-9 سر رت ماده از نژاد ويستار با سن 35 در اين مطالعه مداخله اي :مواد و روش ها

: دريافت كننده 2 دريافت كننده سالين(كنترل منفي), گروه 1 گروه تقسيم شدند. گروه 5سازگاري با محيط  حيوانات بصورت تصادفي به 
 150-100-50 گروه ديگر گروه هاي دريافت كننده عصاره هيدروالكلي زوفا به ترتيب با دوز هاي3 ميلي گرم بر كيلوگرم و 50دفروكسامين با دوز 

 روز 21 ميلي گرم بر كيلوگرم بودند. حيوانات عصاره، دفروكسامين و سرم فيزيولوژي را بمدت50ميلي گرم بركيلوگرم بهمراه دفروكسامين با دوز 
دريافت كردند سپس  با كلروفرم بيهوش شده و نمونه ي خون از قلب آنها تهيه و در شرايط استاندارد به آزمايشگاه انتقال داده شد و با استفاده از 

 پارامترهاي خوني آنها اندازه گيري شد و نتايج بدست آمده با آزمون هاي آماري آناليز واريانس يكطرفه و تست توكي Cell Counterدستگاه 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

 نتايج حاصله نشان داد كه سطح هموگلوبين در گروه هاي دريافت كننده عصاره بهمراه دفروكسامين نسبت به گروه دريافت كننده يافته ها:

)، همچنين مشخص شد بين گروه هاي دريافت كننده عصاره سطح هموگلوبين خون با دوز عصاره دريافتي رابطه P<0/05دفروكسامين باالتر است(
در گروه هاي دريافت كننده عصاره سطح باالتري نسبت به گروه WBC و MCHC ،MCH ،MCV ،HCTمستقيم دارد بعالوه مشخص شد 

 .)P<0/05دفروكسامين دارند(

 براساس نتايج حاصل از مطالعه حاضر عصاره ي هيدروالكلي گياه زوفا به صورت وابسته به غلظت، كم خوني ناشي از دفروكسامين نتيجه گيري:  

راكاهش مي دهد و تاثير مثبتي در افزايش بسياري از پارامترهاي مهم خوني دارد كه اين يافته همسو با مطالب ذكر شده در منابع طب سنتي مي 
باشد همچنين ميتوان انتظار داشت با انجام مطالعات تكميلي بتوان از اين گياه در كنار ساير داروهاي موجود جهت پيشگيري و درمان كم خوني 

استفاده كرد. 

 پارامتر هاي خوني، زوفاي بازار، دفروكسامين واژه هاي كليدي:
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و مقايسه آن   پيلوري هليكوباكترزخم دوازدهه داراي عفونت با  در بيماران IL-18 بررسي پلي مورفيسم ژن

  با گروه كنترل 

 5، عادل سپنج نيا 3 ، مهدي حدادي4، ابوالقاسم اسدي 2 ، شهاب الدين حسني2 ، اسالم خرازي نژاد3 مهدي مقدم پور، 2، ابراهيم اسكندري نسب1عليرضا رضايي فر

 7عبدالباسط واحدي ، 6، بهروز صادقي

 گروه بيوشيمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد زابل،زابل .1
 گروه بيوشيمي باليني، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان .2
 گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان .3
 يزد صدوقي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه ايمونولوژي ، گروه .4
 گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران .5
 گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران .6

 مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان .7

 چكيده

هليكوباكتر پيلوري، از باكتري هاي گرم منفي خانواده كمپيلو باكترياسه بوده كه در معده نيمي از جمعيت جهان يافت  :هدف و سابقه

 يكي از سيتوكاين هاي 18مطرح ميباشد. اينترلوكين  دوازدهه مي شود و به عنوان يكي از داليل اصلي ابتال به سرطان معده و زخم
 در IL-18 در دفاع مقابل عوامل ميكروبي نقش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي پلي مورفيسم ژن TH1دفاعي بدن بوده كه با تحريك 

 بيماران زخم دوازدهه و مقايسه آن با گروه كنترل و ناقلين بدون عالمت مي باشد.

 نفر از افراد 26) و AS نفر افراد ناقل بدون عالمت DU ، (48)( دوازدهه  نفر از افراد با زخم67 اين مطالعه بر روي مواد و روش ها:

 انجام شد. براي تاييد وجود فاكتور هاي وايروالنس از تست وسترن بالت استفاده شد. هم چنين براي HBPسالم از نظر عفونت با 
 استفاده PCR با روش allele-specific primer از پروتكل 607C/A-  و 137G/C- در مناطق IL-18بررسي پلي مورفيسم ژن 

 آناليز شدند. سطح  Chi-square شده و توسط تست  SPSS V.15 انحراف معيار وارد نرم افزار ±گرديد. داده ها به صورت ميانگين 
  در نظر گرفته شد. P<0.05معني داري در اين مطالعه 

 داراي پلي مورفيسم مي باشد . همچنين اين پلي مورفيسم 607C/A- در منطقه A  و آلل AA نتايج نشان داد كه ژنوتيپ يافته ها:

 ).P=0.043  و  P=0.032 و كنترل مي باشد (به ترتيب AS كمتر از گروه هاي DUبه صورت معني داري در گروه 

 ، با احتمال ابتال به بيماري زخم دوازدهه  IL-18 ژن607C/A-در اين مطالعه نشان داده شد كه تفاوت در منطقه نتيجه گيري: 

 ارتباط داشته و مي تواند بر زمينه سازي و ريسك ابتال به اين بيماري در افراد آلوده با ميكروب  هليكوباكتر پيلوري موثر باشد.

 ، پلي مورفيسمIL-18هليكوباكتر پيلوري،واژه هاي كليدي: 
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بر روي باكتري   ) Hypericumperforatum گياه علف چاي(هيدروالكليبررسي اثر ضد باكتريايي عصاره ي 

 سودموناس آئروژينوزا در شرايط آزمايشگاهي
2 ، محمد رئيسي 2سعيده هاشمي، 1ابوالفضل قلي پور

 3مصيب نوري ، 

 استاديار گروه ميكروب شناسي و ايمني شناسي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد .1

 كارشناس علوم آزمايشگاهي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پيرا پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد .2

 ددانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركر .3

 چكيده

 سودوموناس آئروژينوزا يك باكتري گرم منفي، هوازي و فرصت طلبي است كه به عنوان سومين عامل شايع عفونت :سابقه و هدف
هاي بيمارستاني مطرح مي باشد. اين باكتري داراي سيستم انتقال مقاومت به آنتي بيوتيك (پالسميد) است كه  به سرعت در مقابل 

آنتي بيوتيك هاي مختلف مقاوم شده و باعث انتشار عفونت و سپتي سمي در بدن بيماران خواهد شد. گياه علف چاي يكي از گونه 
) از خانواده هايپريكاسه مي باشد. با توجه به Hypericum perforatumمهم جنس هايپركروم است كه به نام پرفوراتوم (هاي 
اين مطالعه با هدف بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره ي   در كتب طب سنتي به خاصيت ضد ميكروبي علف چاي اشاره شده است،اينكه

 هيدروالكلي گياه علف چاي روي باكتري سودموناس آئروژينوزا در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. 

به روش ماسراسيون(خيساندن در حالل) عصاره هيدروالكلي  در اين مطالعه مداخله اي آزمايشگاهي از گياه علف چاي مواد و روش ها:

 44/0 و استريل نمودن عصاره توسط فيلتر PTCC 1310سودوموناس آئروژينوزا با  تهيه شد و پس از تهيه سويه استاندارد باكتري 
 broth micro dilution و  Agar well diffusion ،Agar disk  diffusionميكرون اثر ضد باكتريايي آن به روش هاي 

 ميكروگرم در ميلي ليتر آب مقطر رقت هاي مختلف تهيه شد. باكتري 750 شد. در روش رقت هاي دو برابري از غلظت بررسي
 ميكروگرم بر ميلي ليتر اثر عصاره 750-1/46در محدوده غلظتي روي محيط نوترينت آگار كشت داده شد و  سودوموناس آئروژينوزا

 p>0 /05انجام و ميزان  ANOVAآزمون  تجزيه و تحليل يافتهها با هيدروالكلي بر باكتري مذكور بر اساس سه بار تكرار ارزيابي شد.
 معني دار در نظر گرفته شد.

 ميكروگرم بر ميلي  750 نتايج حاصل  نشان داد كه عصاره به صورت وابسته به دوز اثر ضد باكتريايي داشت و باكتري در دوز يافته ها:

 ميكروگرم بر ميلي ليتر مشاهده گرديد. 46/1 و بيشترين ميزان رشد باكتري در غلظت p<0/05)ليتر علف چاي توانايي رشد نداشت(
  ميلي متر نشان داده شد.3  ميكروگرم بر ميلي ليتر،750همچنين قطر هاله عدم رشد در غلظت 

:  نتايج حاصل از مطالعه حاضر همسو با مطالب ذكر شده در كتب طب سنتي مبني بر خاصيت ضد باكتريايي گياه علف  نتيجه گيري

 چاي مي باشد و انتظار مي رود با بررسي هاي بيشتر بتوان از اين گياه در كنار درمان هاي موجود به عنوان درمان مكمل استفاده كرد.

  عصاره ي هيدروالكلي، علف چاي، سودوموناس آئروژينوزاواژه هاي كليدي:
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 ) بر روي استرس موشهاي سوريRosmarinus officinalisبررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه رزماري(

2، محمدرضا حجتي1،مهسا سادات محمدي1، سيده طاهره هاشمي 1مصيب نوري احمدآبادي  

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، مركزتحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -1

 استاديار گروه فيزيولوژي فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -2
 چكيده

  شايعيكي از مشكالتاسترس شود ي  تعريف م احساسعاطفي و يا دگرگوني شفتگي روحي،آاسترس تحت عنوان : سابقه و هدف

ن و راهكار آ شناخت علل مي باشد و باتوجه به شيوع باالي آن مطالعات گسترده اي جهت توسعهبه ويژه در كشور هاي درحال  انسانها،
انجام شده است در اين مطالعه باتوجه به مطالب ذكر شده در كتب طب سنتي   آنري و به حداقل رساندنيهاي مناسب براي پيشگ

مبني ير خاصيت ضداسترسي گياه رزماري محقق درصدد است تا اثر عصاره هيدروالكلي اين گياه را بر استرس موش هاي سوري 
 ارزيابي كند.

 سر موش سوري نر با 50 در اين مطالعه مداخله اي عصاره گيري به روش ماسراسيون انجام گرديد. نمونه مورد مطالعهمواد و روش ها:

 گروه تقسيم شدند: گروه كنترل(دريافت كننده 5 بصورت تصادفي به  بودند كهگرم 25 -35 يبي هفته و وزن تقر8-7سن تقريبي 
 ديازپام. عصاره، نرمال سالين و mg/kg 1 عصاره هيدروالكلي رزماري و گروه دوز mg/kg100،200،400نرمال سالين)،گروه هاي دوز 

(روش استاندارد جهت تست پالس ميز دقيقه بعد از تزريق 30 سي سي بصورت داخل صفاقي به موش ها تزريق و 0/2ديازپام در حجم 
 دقيقه براي هركدام از نمونه ها انجام گرديد، حركات و تعداد دفعات و مدت زمان ورود با بازوي باز(نشان 5ارزيابي استرس) بمدت 

در پايان داده هاي حاصل با نرم افزار آماري   ثبت گرديد Etho Vision XTدهنده استرس كمتر) و بسته توسط دوربين و نرم افزار 
SPSS و آزمونهاي ANOVAآزمون هاي تعقيبي   و(LSD) Fisher least significant و توكي مورد تجزيه و تحليل قرار 
 .گرفت

  براساس آناليز اطالعات ثبت شده مشخص گرديد موش هاي دريافت كننده عصاره ي هيدروالكلي رزماري نسبت به گروه يافته ها:

كنترل تعداد دفعات بيشتري به بازوي باز پالس ميز ورود داشته اند و زمان بيشتري را در بازوهاي باز (نشان دهنده استرس كمتر) 
دستگاه سپري كرده اند و عصاره هيدروالكلي رزماري بصورت وابسته به دوز باعث كاهش سطح استرس در موش هاي مورد مطالعه 

. همچنين مشخص گرديد كه اثر دوز هاي باالي عصاره رزماري مشابه اثر ديازپام مي باشد و (P<0.05)نسبت به گروه كنترل مي شود
 .(P>0.05)اختالف معنا داري بين سطح استرس گروه دريافت گننده ديازپام و عصاره وجود ندارد 

 نتايح حاصل از اين مطالعه نشان داد عصاره هيدروالكي رزماري سطح استرس موش هاي سوري را كاهش مي دهد كه نتيجه گيري:

اين يافته مطالب ذكر شده در متون طب سنتي را تاييد مي كند همچنين باتوجه به اثر مشابه دوز هاي متوسط و باالي عصاره با 
 ديازپام ميتوان اميدوار بود با انجام مطالعات تكميلي بتوان از اين گياه جهت كاهش استرس در كنار ساير داروهاي موجود استفاده كرد.

  پالس ميز; استرس; رزماريواژه هاي كليدي:
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 1385-90طي سال هاي   در استان قم  جلديليشمانيوزبه   مبتالبررسي عوامل موثر بر تعداد زخم بيماران
      6   سيده عاطفه موسوي4   مريم منتصري3      عابدين ثقفي پور 2امير همتا      1            فرزاد اسكندري

 E-mail: ffeskandari@yahoo.com مولف مسئول: فرزاد اسكندري   

 دانشيار آمار، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي )1
 دانشجوي دكتري آمارزيستي، گروه آمارزيستي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران )2
 كارشناس ارشد حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران )3
 كارشناس ارشد آمارزيستي دانشگاه علوم پزشكي مازندران )4
 كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران )5

 چكيده

 نوعي تك ياخته به نام ليشمانيا از راسته كينتوپالست داران بيماري انگلي است كه عامل آن  جلدي يك ليشمانيوز:سابقه و هدف
 استان 17. اين بيماري بين انسان و حيوان مشترك است و در اغلب نقاط جهان وجود دارد. در ايران نيز ليشمانيوز جلدي در است

بومي بوده  و به عنوان يك معضل بزرگ بهداشتي مطرح است. هدف اين مطالعه بررسي عوامل موثر بر تعداد زخم هاي بيماران  مبتال 
 مي باشد 1385-90ليشمانيوز جلدي در استان قم طي سال هاي 

 لغايت پايان 1385 مقطعي و گذشته نگر بر روي بيماراني كه از ابتداي فروردين ماه –اين مطالعه به روش توصيفي :مواد و روش ها.
 با تشخيص بيماري سالك به مراكز بهداشتي درماني استان قم مراجعه كرده بودند انجام گرفت. بيماران داراي 1390اسفند ماه 

ضايعات مشكوك به سالك به آزمايشگاه رفرانس انگل شناسي ارجاع داده مي شدند و اطالعات افرادي كه آزمايش اسمير مستقيم آنها 
از نظر اجسام ليشمن مثبت بود، از طريق فرم هاي خالصه اطالعات اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي جمع آوري گرديد.  متغيرهاي 
سن، جنس، محل سكونت (روستاهاي آلوده )، زمان بروز بيماري، تعداد زخم، محل زخم، اندام درگير بيماري و سابقه مسافرت طي 

يكسال اخير  به مناطق آندميك، جمع آوري شده و داده ها با استفاده از رگرسيون پواسن، رگرسيون چندجمله اي، رگرسيون لجستيك، 
ANOVA و t-test.مورد بررسي قرار گرفت  

 درصد 80.4درصد) مرد و بقيه زن بودند. 59.2 نفر (503 بيمار، 849 بود از مجموع ميانگين سن بيماران :يافته ها
 نفر 93درصد) دو زخم 24.3 نفر (206درصد) يك زخم 55.1 نفر (468سابقه مسافرت به مناطق آلوده و آندميك بيماري را نداشتند. 

-P درصد بيش از سه زخم داشتند. بين اندازه زخم و تعداد زخم رابطه معني دار آماري وجود داشت (9.7 درصد) سه زخم و 11(
value=0.012) زنها كمتر از مردها در معرض ابتال بيماري بودند .(P-value<0.05 محل زخم نيز به شدت با تعداد زخم در ارتباط .(

 )P-value=0.212) اما بين وزن بيماران و تعداد زخم رابطه معني دار آماري وجود نداشت (P-value >0.0001بود (

در مطالعه حاضر برخالف مطالعات مشابه، مردها بيشتر در معرض ابتالي بيماري بودند و به نظر مي رسد علت احتمالي :نتيجه گيري
آن پوشش كامل تر زنان در قم باشد. تا كنون هيچ كدام از روشهاي كنترل بيماري مانند مبارزه با مخازن و از بين بردن ناقل كامالً 

 موثر نبوده اند و به نظر مي رسد با ايمن سازي افراد در معرض خطر بيماري، بهتر بتوان بيماري را كنترل كرد.

واژه هاي كليدي: رگرسيون پواسن، رگرسيون چندجمله اي، ليشمانيوز جلدي 
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و بررسي توانايي  Pichia Pastoris  درمخمر A(VEGF-A) -كلونينگ و بيان ژن فاكتور رشد اندوتليال رگي

 HUVECرگزايي آن بر سلول هاي 
3، مجيد مجرد3، فاطمه باغباني2، علي حاتمي1فيض آبادي معصومه حيدري  

 يزد دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي، مشهد - گروه ژنتيك پزشكي، 1  
 دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، فارس 2

دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي، مشهد  گروه ژنتيك پزشكي،  3

 چكيده

آنژيوژنزيز فرايندي است كه طي آن تودة سلولي در پاسخ به شرايط محيطي و فاكتورهاي محرك، شروع به ايجاد  : سابقه و هدف
 مولكول اصلي VEGF-A يكي از فاكتورهاي مهم آنژيوژنيك است كه فرايند رگزايي را القا ميكند.VEGFرگهاي خوني مينمايد.

ت  تحVEGF-A  باعث شروع فرايند رگزايي ميشود. VEGF-R) با اتصال به گيرنده خود (ت كهدخيل در تشكيل عروق جديد اس
 شرايط پاتولوژيكي و فيزيولوژيكي متفاوتي آنژيوژنز را القا ميكند مانند رشد تومور، جراحات، بازسازي اندامها، طي تخمكگذاري،

استفاده از آن جهت اهداف درماني در هدف از اين مطالعه توليد صنعتي اين ژن به منظور  قلب. تشكيل جفت و آنژيوژنز جبراني در
 و بررسي توانايي آن بر قدرت رگزايي سلول است. مطلعات آينده

استفاده از  با  سنتز شد سپسcDNA توتال استخراج و RNA كشت داده شد، A172 ابتدا رده سلولي درها : روشمواد و 
 pBlueScriptشد. توالي مورد نظر از ژل استخراج و به وكتور  ، اين توالي تكثير دادهVEGFپرايمرهاي اختصاصي توالي كد كننده 

SK II(+) شد، كلون DNA بعد از تعيين توالي پالسميد نوتركيب توالي مورد نظر به گرديد نوتركيب به داخل باكتري ترانسفرم ،
يا پاستوريس با استفاده كمخمر پيو بيان ژن در  شد. در مرحلة بعد سلول مخمر كشت داده شد ساب كلون pPICZαداخل وكتور 

 و به روش افينيتي كروماتوگرافي از سوپ سلولي Polyhistidine-tagسپس پروتئين مورد نظر توسط  .گرديد  بررسيازمتانول
 .محيط كشت مخمر تخليص شد

با  در تحريك رگزاييپروتئين توانايي و  اضافه گرديد HUVECدر مرحله آخر پروتئين تخليص شده به محيط كشت سلول هاي 
  مورد مطالعه قرار گرفت.Assay Tube Formationتست

.  را نمايان ساختVEGF بيان ژن SDS PAGEتوالي موفقيت آميز بودن فرايند كلونينگ را نشان داد و نتيجة  تعيين:يافته ها 
  به اثبات رسانيد.در تحريك رگزاييپروتئين مورد نظر را توانايي مشاهده تغييرات مورفولوژي سلول ها به فرم لوله مانند 

جهت اهداف متعددي از جمله مطالعات باليني به منظور درمان سكتة قلبي يا مطالعات بر VEGF در مطالعات آيندهنتيجه گيري :
 تواند مورد استفاده قرار گيرد. زايي تومور مي روي بيولوژي رگ

 ، آنژيوژنز، پيكيا پاستوريسA(VEGF-A) -فاكتور رشد اندوتليال رگيواژه هاي كليدي :
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حاد سولفات منيزيوم خوراكي بر ميزان قند و ليپيدهاي سرم در موشهاي صحرايي  عنوان: بررسي اثر تجويز 

 نر ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين

 4 ، عفت بيرانوند4عبدالباسط واحدي ، 3 ،  ثاريه شهركي2 ، ساناز خمر مقدم1محمد رضا شهركي

 دانشيار گروه فيزيولوژي،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-  1سازمان:  

 پزشك عمومي، بيمارستان امام خميني زابل   -2            

 دانشجوي ارشد فيزيولوژي،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -3            

دانشجوي پزشكي ، مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  -3

 چكيده

شايع ترين اختالل اندوكرين در سر تاسر جهان ويك بيماري مالتي فاكتوريال با اثرات قابل توجه بر روي سيستم  ديابت شيرين،سابقه و هدف:

سالمتي بدن ،كيفيت زندگي و اميد به زندگي افراد بيمار مي باشد،كه با هيپرگليسمي،متابوليسم غير نرمال ليپيدهاواسترس اكسيداتيو توصيف مي 
شود. اين بيماري اگر كنترل نشود،سبب ايجاد عوارض مختلفي مي شود.مكانيسم هايي كه منجر به ايجاد اين عوارض مي شوند،به طور كامل 
شناخته نشده است.اما به نظر مي رسد كه هيپومنيزيومي،نقش مهمي داشته باشد.بنابراين،هدف ازاين مطالعه،بررسي اثر تجويز حاد سولفات 

 منيزيوم خوراكي،بر ميزان قند خون و ليپيدهاي سرم،در موشهاي صحرايي نر ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين، بوده است.

كه به . گرم انجام شد225±25،با ميانگين وزني Wistar-Albino سر موش صحرايي نر از نژاد 32اين مطالعه تجربي،بر روي مواد و روش ها:

)ديابتيك شده بدون دريافت 3)كنترل سالم دريافت كننده سولفات منيزيوم (2)كنترل سالم (1گروه مساوي تقسيم شدند:(4طور تصادفي،به 
 توسط تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين به 3و4)گروه ديابتيك شده و دريافت كننده سولفات منيزيوم. درگروه 4سولفات منيزيوم و(

ميلي گرم درميلي ليتر،همراه با آب آشاميدني دريافت 10 روز،سولفات منيزيوم به ميزان 15 به مدت 2و4 ،ديابت القا شد.گروه mg/kg50ميزان
دريافت كردند.در پايان دوره آزمايش،حيوانات بيهوش و از وريد گردني آنها، خونگيري   فقط آب معمولي در طي مدت آزمايش،1و3گروه .كردند

  و تست Spss.V17و ليپيدهاي سرم،با روش هاي متدوال آزمايشگاهي،اندازه گيري شدند. اطالعات بدست آمده،با نرم افزار  انجام شد. گلوكز

Tukey آناليز گرديدند. نتايج به صورتSD ±Mean 05.0 بيان،و اختالفات آماري با<P.معني دار تلقي گرديدند، 

 (ديابتيك با 4)، در گروهP= 0/002 (ديابتيك بدون دريافت سولفات منيزيوم) (3ميزان قند خون ، برخالف افزايش معني دار آن در گروهيافته ها:

). به طور مشابه مقدار تري گليسيريد بر P=0/994دريافت سولفات منيزيوم) اصالح شد و تفاوت معني داري با گروه هاي كنترل سالم نشان نداد(
 3 بر خالف گروه4 در گروهLDL). همچنين مقدار P= 0/832 اصالح شد و افزايش معني داري را نشان نداد (4)، در گروهP= 0/024 (3خالف گروه

 و كلسترول و همچنين بين متغير هاي دو HDL ) . تفاوت معني داري در رابطه با P= 0/962 و  P= 0/006به طور معني داري افزايش يافت (
  (كنترل هاي سالم با و بدون مصرف سولفات منيزيوم) ديده نشد .2 و 1گروه 

نتايج نشان داد كه سولفات منيزيوم خوراكي، موجب كاهش قند و بهبود برخي ليپوپروتئين هاي سرم، در موشهاي صحرايي نر نتيجه گيري:

 ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين مي شود ، كه البته مكانيسم دقيق آن نياز به مطالعه بيشتر دارد.

  ديابت ، سولفات منيزيوم ، قند و ليپيد هاي سرم ، موش صحرايي .واژه هاي كليدي :
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 به روش نمايش فاژي  ناحيه متغير زنجيره ي سنگينساخت كتابخانه آنتي بادي انساني
1، وحيد خلج1، فاطمه رحيمي جمناني1زارعي بهاره  

 انستيتو پاستور تهران، بخش بيوتكنولوژي -1
 

 چكيده

 شيروش نما. محسوب ميگردند آنتي باديهاي منوكلونال مواد درماني هدفمند بسيار جذاب در همه زمينههاي درمانيامروزه سابقه و هدف:

ي فراهم ميآورد. از جمله كاربردهاي اين  انساننيمونوگلوبولي اي ژنيهاي از توالماًي مستق را منوكلوناليهايبادي به آنتيابي دستمكان ايفاژ
 با اريبس منبع بهعنوانيي كتابخانهها نيچن به ازينميباشد. ) in vitro (يشگاهي بصورت آزمابي نوتركي انساني بادي آنتازيي كتابخانههاساخت روش
 از منيرايغ كتابخانه مطالعه نيا در راستا نيدرهم دارد. وجود همواره نژيآنت نوع هر هيعلي انساني هايباديآنت انواعي جداساز درجهت ارزش

. شد خواهد ساختهزنجيرهي سنگين ايمونوگلوبولين هاي انساني 

انجام  Ficoll-  Paque PLUSطحال با  و بافت هاي هموژن شدهي لوزه و  مغز استخوان،جداسازي لنفوسيتهاي خون محيطي: ها مواد و روش

راندوم پرايمرها، صورت ده از هاي تخليص شده با استفاRNA از cDNA و سنتزRNAX-plus از لنفوسيتها با استفاده ازRNAاستخراج  .شد
 انجام PCR روشباخانواده هاي مختلف با استفاده از پرايمرهاي طراحي شده براي )VH(تكثير ژنهاي ناحيه متغير زنجيرههاي سنگينپذيرفت.

-BstEII) و SfiI (داراي جايگاه برش آنزيم SfiI-tagged VH-Backبا استفاده از پرايمرهاي VHنواحي شده و  تخليص PCR. محصوالت گرفت

tagged JH-For داراي جايگاه برش آنزيم) BstEII بعد از هضم آنزيمي محصوالت .شدند) دوباره تكثير PCR، ليگاسيون قطعات VH وكتور  با
  انتقال يافته  و در سطح آن نمايش داده شدند.TG1گرديد و نهايتا وكتورها ازطريق الكتروپوريشن به سويه ي سلولي  انجام PCB3فاژميدي 

  گزارش گرديد. 9/1×108ميزان كلونهاي به دست امده از نواحي متغير زنجيره ي سنگين خون محيطي، مغزاستخوان، لوزه و طحاليافته ها:  

:تعداد كلونهاي حاصل از كتابخانه ي نواحي متغير زنجيره ي سنگين قابل مقايسه با كلونهاي گنجينه ي ژني انساني غيرايمن مي نتيجه گيري

باشد. بنابراين با وجود اين تعداد كلون قابليت جداسازي آنتي بادي هايي با افينيتي باال عليه آنتي ژن هاي اختصاصي ازطريق روش نمايش فاژي 
 وجود خواهد داشت.

 ، كتابخانه آنتيژني نمايش فاژي، ناحيه متغير زنجيره ي سنگين،آنتي باديواژه هاي كليدي: 
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 خون انتقال طب از آگاهي پرستاران تاثير آموزش بر ميزان

3، هادي زارع مرزوني1، حجت محمد زاده هابيل1، مهديه بيات2، سيده معصومه سعادتي1امين اصغري  

 كارشناس پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -8

 كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران -9

 كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران -10

چكيده 

 اين از بهينه استفاده محدوديت زماني اين در بتوانيم كه اين جهت . دارند محدودي عمر هاي آن فرآورده و خونسابقه و هدف:

 افراد . باشيم آگاه آنها از مصرف ناشي احتمالي عوارض حتي و تزريق انتقال، نگهدار، نحوه مناسب از بايد باشيم داشته محصوالت

 بانك به محصوالت اين احتمالي و برگشت بيمار بالين تا خون بانك از آن هاي فرآورده و خون چرخه گردش در بيمارستان در مختلفي

دارند. از مهمترين اين افراد پرستاران مي باشند كه مدام با بيمار در ارتباط بوده و پاسخگوي نياز  دخالت عدم مصرف) صورت در (خون
 هاي فرد مي باشند. ازين رو برآن شديم تا مطالعه اي با هدف بررسي ميزان آگاهي پرستاران از روند انتقال خون به انجام برسانيم.

 نفر به طور تصادفي از ميان پرستاران بيمارستان هاي شهر نيشابور انتخاب 250در اين مطالعه نيمه تجربي تعداد مواد و روش ها:

 سوال در خصوص 10ابزار جمع اوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي و پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوي شدند.  
/. 87جنبه هاي مختلف طب انتقال خون شامل تزريق، نگهداري، انتقال و عوارض آن ها بود. پايايي و روايي ابزار با روش درون محتوا 

محاسبه گرديد. در ابتداي مطالعه افراد به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شده و از تمامي شركت كنندگان آزمون به 
 ماه هر هفته يك جلسه كارگاه آموزشي در خصوص طب انتقال خون براي افراد گروه 1عمل آمد و با توجه به نتايج حاصله به مدت 

مورد برگزار گرديد و و براي گروه شاهد مداخله اي انجام نگرفت. بعد از مدت يك ماه از پايان كارگاه ها از تمامي شركت كنندگان 
  مورد مقايسه قرار گرفت.16 نسخه spssدوباره آزمون به عمل آمد و نتايج  با استفاده از نرم افزار 

 گزارش گرديد.  6 و كمترين آن 18. در ابتدا باالترين نمره آگاهي  گزارش شد34.65±8.32ميانگين سني افراد شركت كننده يافته ها:

 47.4 درصد آگاهي متوسط ، p˂0.001 .(42.7ميان نمره آگاهي با سن فرد و نوع بخش مشغول به خدمت رابطه معنادار مشاهد شد(
 درصد آگاهي عالي داشتند. با توجه به كارگاه هاي برگزار شده ميزان آگاهي گروه مورد در مقايسه با گروه 9.9درصد آگاهي ضعيف و 

 درصد در سطح عالي قرار داشت.61.36 درصد افزايش يافته بود. ميزان آگاهي گروه مورد 68.45شاهد 

با توجه به نتايج اين مطالعه و پايين بودن سطح آگاهي پرستاران در اين زمينه توصيه ميشود به صورت ماهيانه كارگاه  :نتيجه گيري

هايي براي پرسنل در اين زمينه برگزار گردد و هربار به روز ترين مطالب ارائه شده و آزمون هاي دوره اي از پرسنل اخذ گردد. اين 
 مطالعه اهميت آموزش را در حيطه درماني بيش از پيش نشان داده و نياز به برنامه ريزي هاي مديريتي را روشنتر مي نمايد.

 : پرستاران، آگاهي، طب انتقال خونواژه هاي كليدي 
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  اسيد اوريك بزاقي در نيمه اول بارداري ارزيابي تغييرات مقدار

 5، محمدرضا آقامعالي4، ريحانه سريري3، حسين غفوري2، حوريه شايگان1ناهيد بهاري

 - دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه گيالن، رشت، ايران1

  پيراپزشكي شرق گيالن، لنگرود، ايران–- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، دانشكده پرستاري مامايي 2
 - استاديار گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه گيالن، رشت، ايران3
 - استاد گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه گيالن، رشت، ايران4

 

 چكيده

بارداري يك وضعيت فيزيولوژيك است كه در آن بدن بيشتر مستعد استرس اكسيداتيو مي شود. بر اساس مطالعات انجام سابقه و هدف:

شده استرس اكسيداتيو در زنان باردار به واسطه حضور جفت اتفاق مي افتد. مكانيسم هاي دفاعي مختلفي در برابر توليد راديكال هاي آزاد 
و آسيب هاي ناشي از آن در طي بارداري ايجاد مي شود اما ميزان استرس اكسيداتيو به تعادل بين مكانيسم هاي دفاعي و مكانيسم هاي 
توليد راديكال هاي آزاد بستگي دارد. هدف از اين مطالعه اندازه گيري تغييرات اسيد اوريك بزاق كه يك آنتي اكسيدان غيرآنزيمي است 

 در نيمه اول بارداري مي باشد.

 زن غير باردار 35 هفته به عنوان گروه تست و 20 زن باردار سالم با سن حاملگي كمتر از 35 جهت انجام اين مطالعه مواد و روش ها:

كه از نظر مشخصات دموگرافيك با گروه تست همسان شده بودند به عنوان گروه شاهد جهت نمونه گيري بزاق انتخاب شدند و 
معيارهاي ورود به مطالعه شامل عدم استعمال دخانيات و الكل،  وعدم ابتال به بيماري شناخته شده بود.  نمونه گيري از آنها به عمل آمد.

 درجه سانتريفيوژ شدند و سپس به 4 دقيقه در دماي 12  به مدت RPM 9000نمونه هاي بزاق بالفاصله پس از نمونه گيري در دور 
 درجه انتقال داده شدند. بعد از جمع آوري همه نمونه ها تغييرات جذب اوريك اسيد با استفاده از كيت و با روش 70يخچال منفي 

 نانو متر ثبت شد و تغييرات جذب با قرارگيري در فرمول به تغييرات غلظت َتبديل و نتايج گروه تست با گروه 546اسپكتروفوتومتري در 
 كنترل مقايسه شد. 

 بود. اكثر افراد 5+ 5/27 و در گروه شاهد 5+ 5/27بر اساس نتايج پژوهش ميانگين سني افراد مورد مطالعه در گروه تست يافته ها:

% ) داراي تحصيالت دانشگاهي بودند. بررسي نتايج مقداراسيد اوريك بزاق زنان باردار نشان دهنده كاهش معني دار 60مورد مطالعه (
 ).(P<0.01در مقايسه با گروه شاهد بوده است 

نيز   بر اساس مطالعات مختلف آنتي اكسيدانت هاي آنزيمي و غير آنزيمي در طي بار داري كاهش مي يابند. در اين مطالعه نتيجه گيري:

مقدار اوريك اسيد در زنان باردار كاهش يافته بود. همچنين مطالعات ديگر نشان داده است كه مصرف مكمل هاي آنتي اكسيدانتي 
مي تواند به تداوم بارداري و نيز محافظت جنين درمقابل خطرات ناشي از ديابت مادر كمك كند. مصرف آنتي اكسيدانت ها همچنين به 

)، زايمان زودرس مفيد مي باشد. بنابراين مصرف آنتي اكسيدانت LBWطور بالقوه براي كاهش ميزان ماكروزومي، وزن كم هنگام تولد (
 ها در تمام زنان باردار سالم و به خصوص زنان بارداري كه سابقه ي سقط جنين داشته اند بسيار ضروري مي باشد.

  آنتي اكسيدانت، بزاق، استرس اكسيداتيو، اسپكتروفوتومتريواژه هاي كليدي:
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  عنوان: آموزش خانواده و پيروي از رژيم دارويي  بيماران همودياليزي

 4 پروانه عسكري،3پويا فرخ نژاد افشار ، 2،محمود شيري كهنو1فاطمه بهرام نژاد

دانشجوي دكتري آموزش پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران  -1
Fatemeh_bahramnezhad@yahoo.com   09133974856 

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهر، زاهدان، ايرانشهر  -2

  دانشجوي دكتري سالمندشناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، تهران، ايران -3
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران  -4

چكيده  

 و هدف: امروزه يكي از علل اصلي بيماريزايي و مرگ و مير در بيماران تحت همودياليز عدم پيروي از برنامه درماني مي باشد. سابقه 

 درماني انجام شد. برنامه تاثير آموزش خانواده محور  بر پيروي از  مقايسه ايپژوهش حاضر با هدف بررسي

 دربخش همودياليز بيمارستان امام خميني(ره) و امير اعلم تهران 1391 اين كارآزمايي باليني در فاصله خرداد تا آبان : مواد و روش ها

 نفر 30 (بيمار به طور تصادفي در دو گروه آموزش به  سال بودند كه65 تا 18 بيمار در محدوده سني 60انجام شد. نمونه هاي پژوهش 

در . ميزان پيروي بيماران از برنامه درماني() قرار گرفتند روزهاي فرد نفر در30 (عضو فعال خانوادهو بيمار آموزش به  و)روزهاي زوج در

  پژوهشگر ساخته به روش خود گزارش دهي در سه مرحله (قبل از مداخله،حركتي) با استفاده از پرسشنامه و دارويي غذايي،سه حيطه:

، tآزمون آماري  با 16 نسخه  Spssبا استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده ها  بررسي شد. ) هفته دوم و چهارم بعد از مداخله

 مستقل انجام شد.  فيشر كاي دو و 

، دارويي 9/26±7/2و ميانگين تغييرات  =50/0p  باپيروي از برنامه غذايياز نظر ميزان يافته ها: قبل از انجام مداخله دو گروه 

49/0p= 65/0حركتي و  86/1±50/0 وميانگين تغييراتp=اما در هفته ند اختالف معنا داري نداشت26/1±44/0 وميانگين تغييرات .

 ، 4/35±8/11 ميانگين تغييرات=011/0p دوم بعد از مداخله  اختالف معنا داري بين دو گروه از لحاظ ميزان پيروي از برنامه غذايي

 مشاهده شد. در هفته چهارم بعد از 2±69/0 ميانگين تغييرات =04/0p و حركتي 72/2±52/0 ميانگين تغييرات =03/0pدارويي

  اختالف 2±69/0 ميانگين تغييرات=25/0pحركتي  و 3/44±5/12 ميانگين تغييرات =22/0pيمداخله از لحاظ پيروي از برنامه غذاي

 مشاهده شد.  بين دو گروه اختالف معنادار22/2±42/0  ميانگين تغييرات =001/0pمعناداري نداشتند اما در پيروي از برنامه دارويي

توصيه مي شود اينكه نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش خانواده محور موثر تر از آموزش بيمار محور است  با توجه به :نتيجه گيري

 مربوط به پيروي از برنامه درماني در بيماران تحت همودياليز با مشاركت خانواده  ها انجام شود. جهت تداوم آموزش   آموزشيمداخالت

مداخالتي جهت اصالح و تعديل روشهاي زندگي  و پيگيري برنامه هاي آموزشي پيشنهاد مي گردد. 

 واژه هاي كليدي: آموزش خانواده محور، مراقبت بيمار محور، پيروي از رژيم درماني، همودياليز 

mailto:Fatemeh_bahramnezhad@yahoo.com�
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بررسي علت مقاومت روحي آقايان در برابر انجام  ازمايش آناليز اسپرم از نظر زنان مراجعه كننده به 

 كلينيك نازايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 3،فاطمه حسيني2اطهر راسخ جهرمي،1زهراحسيني :نويسندگان

 (كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي جهرم)دانشگاه علوم پزشكي جهرم-ايران دانشجو پزشكي.1

 متخصص زنان و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم،  جهرم ،ايران.2

 كارشناس مامايي- دانشگاه علوم پزشكي شيراز .3

 چكيده

% باقيمانده سد ها و موانعي است كه مانع لقاح اسپرم و 20% مربوط به مردان و 40 از ناباروري ها مربوط به زنان، %40 سابقه و هدف:
 به اين دليل كه زن حامل جنين آينده است.اما به طور ،روي زنان استر بيشترين تاكيد ب،بارور تخمك مي شوند در ارزيابي زوج نا

 آزمايش سمن،  اولين ازمايشي است  كه مرد بايد انجام دهد، تا درمان قرار گيرند.و بي  دقيق زوجين بايد به صورت تخصصي مورد ارزيا
هدف ازاين تحقيق، بررسي  علت مقاومت روحي آقايان در برابر انجام ازمايش اسپرم آورد .توان بخش عمده اي از اطالعات را بدست ب

 ميباشد

نفر كه به كلينيك دكترراسخ در شهرجهرم مراجعه كردند به صورت راندوم انتخاب شدند. 430  اين مطالعه مقطعيدر : هاروشمواد و 
 سوال پرسشنامه و متغيرهايي شامل سن، تحصيالت، شغل، تعداد فرزندان و محل سكونت ، با گزينه ها ي: خيلي 7زنان به 

 شد.   آناليز spssموافق،موافق ، بي نظر، مخالف، خيلي مخالف پاسخ دادند. اطالعات بدست آمده با نرم افزار 

 بوده است، 29±7/6 نفر از زنان ساكن شهرستان هاي جهرم انجام گرفت. ميانگين سني افراد 430 در بررسي كه بر روي يافته ها:
% 1/9) نفر تحصيالت دانشگاهي داشته اند. شغل: 171%(2/43نفر) ديپلم و 176%(4/44نفر) زيرديپلم،49% (4/12سطح تحصيالت

نفر) خانه دار بوه اند.نتايج به اين صورت است:ترس ازفاش شدن راز 135%(1/34نفر) كارمند و 225%(8/56نفر) شغل غير دولتي و 36(
%، ترس از تحقيرشدن: 6/60% ، غرورمردان: 5/66%، مردان كم رو و خجالتي 8/68مردان مبني بر اينكه شرائط طبيعي جنسي ندارند 

% ، تحت تاثير افكار عمومي (حرف مردم ومداخالت مردم) قرار 8/58%، باور مردان بر اينكه علت اصلي نازايي مربوط به زن است: 4/59
 %.37% ،ترس از هم پاشيدن زندگي:7/51گرفتن:% 

انها از انجام ازمايش اناليز اسپرم ،ترس ازفاش شدن راز مردان مبني بر اينكه شرايط طبيعي مخالفت  بيش ترين علت نتيجه گيري:
 روحيه غرورگرايي در اقايان ،عدم تسليم در برابر اين ازمايش ساده را مطرح مي كند.  به آقايان بايد سپس، جنسي ندارند،ميباشد و

توصيه نمود كه انجام اين آزمايش باعث كاهش شخصيت ، مقام ومردانگي انها نمي شود.  راهكار:پيشنهاد ميشود براي حل اين 
معضل،مصاحبه روانشناسانه توسط متخصصين روانشناسي و همچنين نزديكان تاثير گذار بر اقايان براي انجام اين تست انجام گيرد.به 

آقايان بايد تفهيم نمود كه، بدون انجام اين تست امكان پيگيري و درمان ناباروري وجود ندارد ،ضمنا اسرار انها فاش نمي 
گردد.همچنين، اگر آزمايش سمن غيرطبيعي باشد، تاثيري در زندگي و روابط زناشويي او نميگذارد.در صورت امتناع مرد از انجام 

(تست بعد ازمقاربت ،كه درآن ميتوان PCTاما    جهت بررسي حضور اسپرم استفاده شود.PCTآزمايش سمن آناليز ، از تكنيك
   جايگزين  آناليز سمن نمي شود .فاكتورهاي سمن را بررسي نمود)

  ازمايش اسپرم،مقاومت روحي، اقايان، نا باروريواژه هاي كليدي:
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بررسي عوامل موثر بر عدم گزارشدهي اشتباهات دارويي از ديدگاه كاركنان پرستاري دانشكده علوم 

 پزشكي نيشابور
 3، عليرضا قدسي1، حسن چناراني1، محمد حسين آبادي2، حسن قدسي1هرام حصاريب

 - دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور،نيشابور،ايران 1
 -  كارشناس ارشد پرستاري،دانشكده پرستاري و مامايي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور ،نيشابور،ايران2
 - دكتراي آمار، دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر، دانشگاه حكيم سبزواري،سبزوار،ايران 3

چكيده 

 بيمار بوده و از عملكردهاي اصلي پرستاران محسوب  از دستورات دارويي بخش مهمي از فرآيند درمان و مراقبتانجام سابقه و هدف:

-اشتباهات دارويي ازسوي پرستاران موجب حفظ ايمني بيمار مي شود  و  در صورت عدم گزارشدهي مناسب مي مي شود. گزارشدهي

اشتباهات تواند باعث ايجاد مشكالت جدي در سيستمهاي سالمت شود. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل موثر بر عدم گزارشدهي 
 از ديدگاه پرستاران ميباشد.دارويي 

 نفر از 248  مورد مطالعه را  انجام شده است.  جامعه1392 كه در سال ميباشد تحليلي – اين مطالعه از نوع توصيفي :مواد و روش ها
 كه به وسيله نمونه گيري  تصادفي ساده تشكيل ميدادند دانشكده علوم پزشكي نيشابور  آموزشي بيمارستانهاي شاغل در پرستاران

ه كه قسمت اول مربوط به اطالعات جمعيتشناختي و شغلي (سن،  بود دو قسمتيانتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه
جنس، سطح تحصيالت، نوبت كاري، نوع استخدام، سابقهكار و بخش محل خدمت) و قسمت دوم مربوط به عوامل موثر بر عدم 

گويه) 3گويه)، عوامل مربوط به فرايند گزارشدهي(11گزارشدهي اشتباهات پرستاري در سه حيطهي ترس از پيامدهاي گزارشدهي(
) نمره گذاري 1) تا كامال مخالف (نمره5 درجهاي از كامال موافق(نمره5گويه) بود. سواالت بر اساس مقياس ليكرت 5و عوامل مديريتي (

 انجام گرفت. SPSSv.15تجزيه تحليل دادهها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي(آنوا و تي تست)در نرمافزار   گرديد. 

 %)5/89نفر ( 222، % )طرحي9/35نفر ( 89 ،%) ليسانس9/91نفر ( 228 % ) متاهل،4/77 نفر(192 %) زن،2/80 نفر (199 يافتهها:
)  5/27±3/11(سال داشتند. ميانگين سني نمونههاي مورد مطالعه10% ) سابقه كار كمتر از 6/70 نفر(175 شيفت در گردش بودند.

- ترس از پيامدهاي گزارشش به ترتيب: مهمترين علل عدم گزارشدهي اشتباهات دارويي از ديدگاه نمونههاي مورد پژوه. سال بود
در حيطه . بودند )29/3 ± 97/0وعوامل مربوط به فرايند گزارش دهي(  )،29/3 ± 01/1( ترس از عوامل مديريتي،)49/3 ± 1( دهي

 ± 07/1 (" ترس از مسائل قضايي" ترس از پيامدهاي گزارش دهي مهمترين علت گزارشدهي اشتباهات دارويي مربوط به گزينه
تمركز مسئولين تنها به شخص اشتباه كننده بدون توجه به ساير عوامل  "در حيطه ترس از عوامل مديريتي مربوط به گزينه  )،79/3

 13/1( "واضح نبودن تعريف اشتباه دارويي"و در حيطه فرايند گزارشدهي مربوط به گزينه  )86/3 ± 06/1( "دخيل در بروز اشتباهات
 با نوبت كاري ثابت و  در حيطه ترس از عوامل مديريتيبين عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرسنل.) بود34/3 ±

. p<0/05)درگردش اختالف معنيداري وجود داشت(

با توجه به اينكه در حيطه ترس از عوامل  مديريتي گزينه (تمركز مسئولين تنها به شخص اشتباه كننده بدون توجه به نتيجه گيري: 
ساير عوامل دخيل در بروز اشتباهات) و در حيطه ترس از پيامدهاي گزارشدهي  گزينه (ترس از مسائل قضايي) مورد توجه 

پاسخگويان بوده است مديران و مسئولين بايد در خصوص بهتر شدن اوضاع و مشخص شدن ميزان خطاهاي دارويي به جاي 
برخوردهاي نامناسب،روش مناسبي از برخورد با پرسنل را پيشه گيرند كه منجر به ارائه گزارشات بيشتر و شفافتري شود. همچنين در 

كشور هاي اروپايي سيستمهاي خاصي براي گزارش اشتباهات دارويي مانند پر كردن فرمهاي گزارشدهي يا ثبت در سيستم رايانه 
 وجود دارد كه بهتر است اين موضوع در كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد.

پرستار، خطاي دارويي، ايمني بيمار، گزارش دهي خطاهاي دارويي واژه هاي كليدي: 
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بررسي تاثير رفلكسولوژي كف پا بر خستگي بيماران همودياليزي     
 وكيلي،دكتر اكرم ثناگو  علي محمد طاقانكي دكتر بهرامي رضا حميد ، دكتر جويباري مهستي ليال  دكترروان *، روشن مصطفي 

  مركز  تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

m.roshanravan32@gmail.com    

 چكيده

: خستگي يكي از نشانه هاي شايع و زجرآور در بيماران همودياليزي مي باشد. يكي از اقداماتي كه مي تواند به عنوان سابقه وهدف

يك مداخله پرستاري جهت كاهش خستگي بكار رود رفلكسولوژي مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير رفلكسولوژي  كف پا بر 

 خستگي بيماران همودياليزي انجام گرديد.

 در بيماران  همودياليزي مراجعه كننده به مراكز 1392 اين مطالعه كارآزمايي باليني سه گروهي قبل و بعد  درسال مواد و روش ها:

 بيمار  به سه گروه  آزمون، پالسبو و كنترل تقسيم شدند. رفلكسولوژي كف پا 78درماني  بجنورد بوده كه به روش نمونه گيري تصادفي

در گروه آزمون، ماساژ ساده پا بدون فشردن نقاط استاندارد رفلكسولوژي درگروه پالسبو و مراقبت معمول درگروه كنترل صورت گرفت.  

از پرسشنامه خستگي پايپر جهت سنجش خستگي درقبل  و بعد مداخله  استفاده شد. داده ها با استفاده از  آمار توصيفي و آزمون 

 هاي آناليز واريانس يك طرفه و تي زوجي مورد تجزيه و تحليل  قرار گرفت .

 آناليز داده ها نشان داد كه بين نمره خستگي بيماران در گروه آزمون و كنترل در مرحله قبل و بعد از مداخله تفاوت معني يافته ها:

 كاهش يافته بود 34/4 ±35/1  نسبت به مرحله قبل80/3 ±27/1). در گروه آزمون نمره خستگي مرحله بعدP>001/0دار وجود دارد(

)001/0<P )در مرحله بعد از  )19/5 ±87/0) در مرحله قبل به ( 91/4 ±04/1). در حالي كه در گروه كنترل نمره خستگي بيماران از

 ). P= 912/0مداخله افزايش يافت. در گروه پالسبو نمره خستگي مرحله قبل و بعد تفاوت معني داري را نشان نداد (

: رفلكسولوژي مي تواند به عنوان يك مداخله پرستاري موثر در كاهش خستگي بيماران همودياليزي مورد استفاده قرار نتيجه گيري

 گيرد. 

 : رفلكسولوژي، خستگي، بيمار همودياليزي كليديواژه هاي

mailto:m.roshanravan32@gmail.com�
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  بيمارستان هاي آموزشي و فراگير فعال و مشتاق براي پياده كردن تئوري در عمل 
 نويسندگان: عصمت سعيدي، سميرا سعيدي، دكتر اكرم ثناگو، دكتر ليال جويباري

 كميته مشورتي دانشجويي مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي گلستان  

 چكيده

 مي مرتبط دانشجويان باليني تجارب مطلوب كسب با پرستاري، آموزش برنامه موفقيت اصل:گفت توان  ميسابقه و هدف:

 به فراهم قادر باشد.بنابراين كيفيت بيمارستان هاي اموزشي درموازي با دانشكد هاي پرستاري نقش اساسي را در آموزش دارند . بالين،
 اين در مفيد تجارب كسب باشند با قادر آنان مي باشد تا عملي واقعيات با نظري دانشجويان اطالعات پيوند جهت فرصت هايي آوردن
نمايند.هدف از اين مطالعه تعيين ديدگاه دانشجويان پرستاري از  كسب خود تحصيل دوران طول در را توانمنديهاي الزم ها، محيط

 موسسه آموزشي بودن مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان مي باشد .

 موسسه آموزشي بودن بيمارستان هاي مراكز آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي گلستان در در موردكيفي اين مطالعه  مواد و روش ها :

آنان  از .عمل آمدنيمه ساختار به مصاحبه دانشجوي پرستاري  12. جهت تجربيات دانشجويان با گرفته است صورت 1392سال 
 مصاحبه ها ضبط دست نويس، كدگذاري و طبقه بندي شدند. تجربيات خود را از آموزشي بودن محيط بالين بيان نمايند.خواسته شد 

 و مطابق تحليل محتوي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

، "پياده كردن تئوري در عمل"،"پرسنل آموزش دهنده"، "فراگير فعال و مشتاق" مضامين بر گرفته شده از اين مطالعه، يافته ها:

 "، "به دانشجو كار ياد دادن" ، "از دانشجو كار نخواستن"، "وجود كيس هاي متنوع بيماري" ، "بيماران پذيرا ي كار دانشجو"
، "تعداد مناسب بيمار و دانشجو"، "تميزي و پاكيزگي بيمارستان" ، " فضاي  مناسب براي بيمار و دانشجو"، "تجهيزات نو و كافي

  بود. "داشتن استقالل نسبي در يادگيري" ، "مربيان متخصص و با تجريه"، "رعايت اخالق و حقوق بيمار"، "نبود تبعيض رشته اي"

 نتايج اين مطالعه نشان مي دهد دانشجويان پرستاري  محيط هاي  بالين ،  بيمارستان هاي آموزشي  را نسبتا مناسب  نتيجه گيري :

ياد گيري مي دانند. انها معتقد هستند محيط هاي بالين آنها  اموزشي است . نقش فعال فراگير در يادگيري و كادر درماني  اموزش 
دهنده را از عوامل تسهيل كننده يادگيري مي دانستند .دادن كار روتين به دانشجو و احترام دانشجو را نداشتن را از موانع يادگيري در 

بالين برشمردند. 

  بيمارستان هاي آموزشي، دانشجو، پرستاركليدي :واژه هاي
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 بررسي ارتباط آشفتگي اخالقي و فرسودگي هيجاني پرستاران
15ريبا كيقباديف F

16هاجر صادقي*، �� F

17، مريم جديد ميالني1 فرزانه كيقبادي،�� F

18، معصومه نوروزي�� F

، ياسر تبرايي��  

 چكيده

اساس حرفهي پرستاري بر رعايت اخالق است. تصميمگيريهاي باليني كه پرستاران بيشتر با آن سروكار دارند، سابقه و هدف: 

دربردارنده مواردي شامل بروز تعارضات در موضوعات اخالقي است. آشفتگي اخالقي از جمله پديدههاي اخالقي بوده و عامل درد، رنج، 
فرسودگي هيجاني به عنوان يكي از علل احتمالي ايجاد كننده پريشاني اخالقي، همواره  اضطراب، غم و آسيب و نگراني روحي ميباشد.

از پيامدهاي مطرح براي استرس شغلي ميباشد كه حتي يكي از علل مطرح براي كنارهگيري پرستاران از شغلشان ميباشد. بدين جهت 
 مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط آشفتگي اخالقي و فرسودگي هيجاني پرستاران انجام گرديد.

با  بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر سبزوار  شاغل درپرستار 175 توصيفي - تحليلي در اين مطالعهمواد و روش ها: 

 ، آشفتگي فردي مشخصات   قسمت:دواطالعات، پرسشنامهاي شامل  ابزارگردآوريروش نمونهگيري در دسترس شركت داشتند. 
) و فرسودگي هيجاني بود كه اعتبار آن از طريق 86اخالقي كه در مطالعات ديگر روايي و پايايي آندازه گرفته شده است (آلفا كرونباخ .

 انجام شد.18 نسخه SPSS) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل دادها با استفاده از r.= 84اعتبار محتوا و پايايي آن نيز با آزمون مجدد ( 

) بود. ميانگين و انحراف معيار فرسودگي هيجاني 42/14(93/64ميانگين و انحراف معيار آشفتگي اخالقي پرستاران يافتهها: 
) بود. همبستگي معني داري بين آشفتگي اخالقي با زمينه كاري پرستاري (بخش محل كار)وجود دارد 55/11 (59/28پرستاران

)338/0 rho= 000/0 و p=() 385/0. همچنين بين فرسودگي هيجاني با نوبتهاي كاري در گردش rho= 000/0 و p= و بخش (
  همبستگي معنيداري وجود داشت. )=p 03/0 و =rho-173/0كاري (

آشفتگي اخالقي و فرسودگي هيجاني پرستاران باالتر از سطح متوسط ميباشد وآموزش، مشاوره و آشنايي پرستاران با نتيجه گيري:

 اين مؤلفهها جهت توانمندي آنها براي مواجهه با موقعيتهاي اخالقي حساس ضرورت دارد.

آشفتگي اخالقي، اخالق، استرس شغلي، پرستار واژه هاي كليدي:

                                                            
 دانشجوي كارشناسي مامايي، عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  -1
 مربي، كارشناسي ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك، (نويسنده مسئول)،  -2

 
 

 - استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد ��
  - دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه اهواز، دانشكده پرستاري و مامايي4
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  بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوگايا در درمان كوليك شيرخواري.
 4، طباطبائي الف3منتظران م، 2 طباطبائي ف،1 م شكيبا

 -دانشيار گروه اطفال، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران1

 -دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران2
 -پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران3
 - دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران4

چكيده 

 ماه كوليك شيرخواري مي باشد.شايع ترين تعريفي كه 3يكي از علل نسبتا شايع نا آرامي در شيرخواران با سن كمتر از سابقه و هدف:

 3 روز در هفته و بيشتر از 3 ساعت در روز كه بيشتر از 3(مدت زمان گريه بيشتر از Wesselبراي آن استفاده مي گردد، كرايترياي 
هفته طول بكشد) در شيرخوار كه معاينه فيزيكي نرمال دارد، مي باشد.كوليك شيرخواري يك عامل استرس زا براي خانواده و سيستم 

 يكي از درمان Lactobacillus reuteriبهداشتي- درماني است.با اين وجود هنوز درمان مشخصي براي آن وجود ندارد.استفاده از 
هايي است كه در سال هاي اخير براي كوليك مورد بررسي قرار گرفته و اثربخشي آن در مطالعات محدود نشان داده شده است.هدف از 

 اين مطالعه بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوگايا در درمان كوليك شيرخواري است.

 شيرخوار با معاينه فيزيكي نرمال كه بر اساس كرايترياي 44 انجام شد، Case seriesدر اين مطالعه كه به صورت مواد و روش ها:

Wesselبراي آنها تشخيص كوليك شيرخواري گذاشته شده بود، تحت درمان با قطره پروبيوتيك بيوگايا(حاوي ،Lactobacillus 

reuteri پس از درمان، شيرخواران از نظر بهبودي كامل يا 7،14،21 روز قرار گرفتند.در روزهاي 21 قطره به مدت 5) با دوز روزانه
 ماه پس از شروع درمان، شيرخواران از نظر ميزان عود گريه پس از قطع درمان و عوارض 6نسبي تعريف شده بود، پيگيري شدند.

بيان 05/0دارويي ارزيابي شدند. نتايج به دست آمده به صورت توصيفي و درموارد الزم با آناليز آماري و درنظرگرفتن سطح معني داري
 شد.

بيماردر مطالعه باقي ماندند و بهبودي در پايان درمان كه به صورت كامل(رفع كامل گريه هاي كوليكي)يا 39درنهايت يافته ها:

 از مدت زمان گريه هاي كوليكي در روز نسبت به حالت پايه) در نظر گرفته شده بود، در ٪50نسبي(كاهش حداقل 
) و ٪38/15 بيمار(6)، بهبودي نسبي در٪6/43 بيمار(17).بهبودي كامل در ٪46-٪72:٪95)ايجادشد.(فاصله اطمينان ٪59بيمار(23

)اتفاق افتاد.ميزان بهبودي درشيرخواراني كه الگوي گريه منظم داشتند(ايجاد گريه در ساعات مشخص ٪41 بيمار(16عدم بهبودي در 
از شبانه روز و قابل پيش بيني براي والدين) نسبت به شيرخواراني كه الگوي گريه نامنظم داشتند(ايجاد گريه در ساعات نامشخص از 

 معني دار مي ٪10) كه با در نظر گرفتن خطاي ٪4/44در برابر ٪4/71شبانه روز و غير قابل پيش بيني براي والدين) بيشتر بود.(
)، ٪16/54در برابر٪6/66)همچنين درصد بهبودي در شيرخواران شيرخشك خوار بيشتر از شيرمادرخوار بود.(=08/0p valueباشد.(

 مورد ديده شد.ارزيابي پس از 3).در اين مطالعه يبوست به عنوان عارضه درمان در =44/0p valueكه از نظر آماري معني دار نيست.(
) دچار عود گريه پس از قطع ٪17/52شيرخوار(12روزه، 21 مورد بهبودي در پايان درمان 23 ماه در شيرخواران نشان داد كه از 6

 درمان شدند.

) ميتواند در درمان كوليك شيرخواري در شيرخواران شيرمادر Lactobacillus reuteri قطره پروبيوتيك بيوگايا(حاوينتيجه گيري:

 خوار و يا شيرخشك خوار به ويژه در شيرخواران با الگوي گريه منظم مؤثر باشد.

 ، پروبيوتيك، شيرخوارLactobacillus reuteriكوليك شيرخواري، واژه هاي كليدي:
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مقايسه منابع شكل گيري تصوير عمومي پرستاري از ديدگاه  مردم و پرستاران شاغل در بيمارستان هاي 

1392آموزشي شهر مشهد در سال   
(ph.D)فاطمه حشمتی نبوی   2 ، سيده اشرف عبدالهی1 

  و مديريت دانشكده پرستاری و مامايی مشهد. روان بهداشت گروه نبوی حشمتي فاطمه دكتر .۱
heshmatinf@mums.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت پرستاری دانشكده پرستاری و مامايی سيده اشرف عبدالهی .۲
 abdollahia 891@ mums.ac.ir مشهد.

 
 چکيده

تصوير عمومي از پرستاري يكي از چالش هاي بلند مدت اين حرفه است. رسانه هاي جمعي، برنامه هاي  :سابقه و هدف
تلويزيوني، مجالت، داستانها و حتي تبليغات مي توانند بر شكل گيري تصوير عمومي از هر حرفه تاثيرگذار باشد. تصوير عمومي از هر 
حرفه بر مسائلي مانند استخدام، ابقاء و ترك آن حرفه تاثير با اهميتي دارد و  شناسايي منابع شكل گيري تصوير عمومي از پرستاري 
بدنه مديريتي پرستاري را قادر مي سازد كه با برنامه ريزي دقيق تر قادر باشند مواجهه اصولي با اين چالش حرفه اي داشته باشند.  

هدف از اين مطالعه مقايسه منابع شكل گيري تصوير عمومي پرستاري از ديدگاه مردم شهر مشهد و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي 
 آموزشي اين شهر است. 

  در جامعه شهري مشهد و بيمارستانهاي آموزشي 1392- مقطعي است كه در سال اين پژوهش از نوع توصيفي مواد و روش ها :
 نفر برآورد شد.  نمونه 520 نفر و پرستاران 1100وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. حجم نمونه براي جامعه شهري

گيري در جامعه شهري به روش تصادفي و  خوشه اي و در جامعه پرستاري به روش طبقه اي و غير تصادفي انجام شد. ابزار گردآوري  
 گانه شكل گيري تصوير عمومي 8داده ها شامل   فرم اطالعات دموگرافيك پرستاران و مردم و پرسشنامه پژوهشگر ساخته منابع  

 و با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و استنباطي 11.5 نسخه SPSSپرستاري بود ، داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار 
  در نظر گرفته شد. 05/0مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري در همه آزمونها كمتر از 

 درصد) از پرستاران را زنان و تعداد 9/77 نفر (405از تعداد كل شركت كننده در اين پژوهش  در پرستاران به ترتيب تعداد  يافته ها :
 نفر را مردان تشكيل داده اند. ميانگين سني در 547 )7/49 را زنان و(553) 3/50 درصد) را مردان و در مردم (7/21 نفر ( 113

 بوده است،  در بين مردم و پرستاران مهم ترين منابع شكل گيري تصوير عمومي پرستاري ، به ترتيب حضور در 5/32±9/6پرستاران  
و سريال هاي =p)  065/0)حضور در بيمارستان بعنوان بيمار                  ( =P 089/0بيمارستان به عنوان همراه بيمار ( 

 )تفاوت معناداري نداشت و در مورد منابعي چون اشتغال يكي از بستگان، =P 151/0 ) و فيلم هاي سينمايي( =675/0pتلويزيون(
 ) تفاوت معنا داري وجود داشت. > P  001/0رمان و داستان ، اخبار و روزنامه ها  ( 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه مهمترين منابع شكل گيري تصوير عمومي از پرستاري از ديدگاه مردم و پرستاران  نتيجه گيري : 
حضور در بيمارستان به عنوان همراه بيمار است. ارتباط مستقيم با سيستمهاي بهداشتي و درماني و مشاهده رفتارهاي حرفه اي 

پرستاران اصلي ترين منبع شكل گيري تصوير عمومي از پرستاري است. بر اساس نتايج اين مطالعه رسانه هاي تصويري نيز نقش 
مهمي در شكل گيري تصوير عمومي پرستاري دارند. نياز است جهت بهبود تصوير عمومي حرفه پرستاري ابتدا با برنامه ريزي دقيق از 
سوي بدنه مديريتي اين حرفه زمينه ايفاي نقشهاي موثر پرستاران بر بالين فراهم گردد و از سوي ديگر با تعامل موثر با اصحاب رسانه 

 نسبت به جلوگيري از ارائه تصوير مخدوش و غير واقعي از پرستاري در محصوالت تصويري جلوگيري به عمل آيد. 

 تصوير، تصوير عمومي پرستاري، كليشه پرستاري ، منابع شكل گيري تصوير واژه هاي كليدي:
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ارتباط بين  نوبت كاري و جو اخالقي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم 

  1392پزشكي گلستان سال 
  زهره قزلسفلي،زهرا خمبه بيني، مازيار رستمي

 - كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان1آدرس :
 -.كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 2           

    zghezelsefli@yahoo.com--دانشجوي دوره دكتري آموزش پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس ايميل :    3            

چكيده 

 با توجه به اهميت و حساسيت در مراقب همه جانبه در امر درمان نيازمند رعايت اخالق در سابقه و هدف:

عملكردهاي حرفه ي پرستاري مي باشد به طوري كه رفتارهاي اخالقي به صورت جواخالقي در علوم پزشكي نمود 
عيني پيدا مي كند. و در اين بين نوبت هاي كاري نيز به رهنمودهاي اخالقي و ارزشي نيز نيازمند هستند. لذا 
پژوهش حاضر با هدف  ارزيابي جواخالقي و نوبت كاري  پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به 

 دانشگاه  علوم پزشكي گلستان در شهر گرگان انجام شد.

 انجام گرفت. جامعه آماري 1392 پژوهش حاضر به صورت توصيفي -تحليلي در نيمه دوم سال مواد و روش ها:

 نفر 170پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهر گرگان بودند كه بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه 
محاسبه و نمونه ها به روش تصادفي براساس تسهيم به نسبت انتخاب شدند. براي جمع آوري دادها از پرسشنامه 

) كه روايي و پايايي آن مورد HECS سوالي جو اخالقي در سازمان السون (26مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه 
 SPSS16قبول بود، استفاده گرديد و پس از جمع آوري پرسشنامه و كدبندي آن، و ورود داده ها در نرم افزار آماري 

با استفاده از آزمون آمارهاي توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار و درصد) و آزمون هاي ضريب هبستگي 
  و آزمون توكي تجزيه و تحليل صورت گرفت. t-testپيرسون ، آناليز واريانس ، 

 آزمون آناليز واريانس تفاوت معناداري را بين نوبت كاري و جو اخالقي تنها در حيطه بيمارستان يافته ها:

(p=0/044)  نشان داد  كه نتايج آزمون توكي مشخص كرد اين تفاوت بين نوبت كاري صبح و عصر مي باشد  

(p=0/05)  .  اما بين نوبت كاري و ريرگروههاي جو اخالقي شامل همكاران، بيماران ، مديران و پزشكان تفاوت 
 . نتايج حاصل از آناليز واريانس تفاوت معناداري را بين گروه هاي سني و جو   (p>0/05)معناداري ديده نشد

 نيز تفاوت معناداري را بين جنسيت و جو tو همچنين نتايج حاصل از آزمون  .  نشان نداد  (p=0/194)اخالقي 
  ، نشان نداد.(p=0/602)اخالقي

 با توجه به  يافته هاي حاصل از اين پژوهش انتظار مي رود كه مسئولين  وزارت بهداشت  و آموزش نتيجه گيري:

پزشكي كشور به نوبت هاي كاري و شيفت هاي پرسنل علوم پزشكي اهميت ويژه اي را قائل گردند چرا كه با توجه 
به ارتباط مثبت بين شيفتهاي كاري و جواخالقي در پرستاران به نظر مي رسد كه نيازمند  درايت و تدبير بيشتر در 

 بازبيني نوبت كاري را مي طلبد.
  درماني، نوبت كاري،  جو اخالقي، پرستاران ، مراكز آموزشي،واژه هاي كليدي:

mailto:zghezelsefli@yahoo.com�
mailto:zghezelsefli@yahoo.com�
mailto:zghezelsefli@yahoo.com�
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 فرهنگ كالسي از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 فرزين غريبي، 3سارا محمدي، 2، مارلين اردالن1فراست اردالن

 كارشناس ارشد مديريت پرستاري و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان .1
 كارشناس ارشد پرستاري و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان .2
 دانشجوي كارشناسي مامايي دانشگاه علوم پزشكي كردستان و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كردستان .3

  Sara.mohammadi1992@gmail.comپست الكترونيك:  

 

 براي چه و ريزي، سازماندهي برنامه براي چه كالس ي اعضا روابط و فرهنگ نسبت به دانشجويان احساسات و ادراكات : شناختسابقه و هدف
است. اين تحقيق با هدف تعيين ديدگاه دانشجوان دانشكده پرستاري و  اهميت داراي باشد، مي كالس الزمه پويايي كه ثبت م تغييرات و دگرگوني

 مامايي درمورد فرهنگ كالسي انجام شده است.

 داده گردآوري ابزار .گرفت قرار بررسي دانشجويان دانشكده پرستاري مورد از نفر 250 ديدگاه توصيفي- تحليلي، مطالعه يك طيمواد و روش ها: 
نقطه اي  5 ليكرت مقياس با و كالسي فرهنگ مورد در سؤال 8  شامل (Stephen P Robins)رابينز استفان كالسي فرهنگ ها،پرسشنامه

 مجذور هاي از آزمون متغيرها، بين ارتباط تعيين براي و معيار، انحراف و ميانگين فراواني، توزيع از و  پردازشSPSS افزار نرم با ها داده بود.
 .گرديد استفاده كاي

 درصد 7/45درصد دانشجويان مامايي، 9/35) داده اند. 20-29درصد) به فرهنگ كالسي دانشگاه امتياز بينابيني (8/55اكثر دانشجويان (يافته ها:
 و ها همكالسي  دانستند. دانشجويان برخورد30 درصد از دانشجويان اتاق عمل فرهنگ كالسي را با امتياز باالتر از2/23و  دانشجويان پرستاري

 يادگيري و كردن سؤال و چالش به را آنها بيان نكرده، روشني به را انتظاراتشان اساتيد كه داشتند بيان دانسته و حمايتي و دوستانه را اساتيد
  ) مشاهده گرديد.p<0.0001) و با ترم تحصيلي (  p<0.002( رشته تحصيلي  و كالسي فرهنگ بين دار معني ارتباط .نمايند نمي تشويق

 ارتباط و تعامل .بود فرهنگ بينابيني يك درسي كالسهاي بر حاكم فرهنگ مطالعه مورد هاي دانشكده دانشجويان اكثر نظر : ازنتيجه گيري
 با دانشجويان و دانشجو و استاد بين بيشتر ارتباط به برقراري منجر تواند مي كه محور -دانشجو هاي روش بكارگيري و دانشجويان با اساتيد بيشتر

 شود  مي پيشنهاد گردد، صميمي و باز فرهنگ ايجاد و يكديگر

  فرهنگ كالسي، ديدگاه، دانشجويانواژه هاي كليدي:

mailto:Sara.mohammadi1992@gmail.com�
mailto:Sara.mohammadi1992@gmail.com�
mailto:Sara.mohammadi1992@gmail.com�
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 عوامل موثر در نگرش زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني نسبت به زايمان طبيعي در بندر بوشهر
4. مائده گلشن3. سهيال محمد حسيني2. فاطمه نجفي شرج آباد1ساجده معصومي فشاني  

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران.  1

 مربي گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران.   2

 . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران3

 . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران4

 

 % گزارش شده است. عوامل زيادي 90 % و حتي در بعضي از مراكز خصوصي حدود 60 % تا 26در ايران، شيوع زايمان سزارين از : سابقه و هدف
 اقتصادي بر ميزان ‚ مسائل اجتمائي ‚ ترس از  درد زايمان طبيعي آگاهي  پايين زنان از شيوه هاي زايمان ‚ تمايل مادر‚از قبيل مسائل طبي 

 مي  به روش طبيعي زايماننگرش زنان نسبت به انجام با هدف شناخت عوامل موثردر مطالعه اين .سزارين در جوامع مختلف تا ثير مي گذارد
باشدكه البته به بررسي يكي از راهكارهاي كاهش سزارينهاي غير ضروري ميپردازد. با توجه به اينكه مطالعه جامع در سطح شهرستان بوشهر در 
مورد عوامل تاثير گذاربر روش انجام زايمان  نداشتيم بر آن شديم كه اين پژوهش را در شهرستان بوشهر انجام دهيم تا با آگاهي از عوامل تاثير 

 گذار بتوانيم راهكارهاي مورد نياز و عملي را جهت كاهش آن انجام دهيم.
مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مقطعي ميباشد. جمعيت مورد مطالعه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر : مواد و روشها

 proportionate Stratified Randomبوشهر مي باشند.روش جمع آوري نمونه ها به صورت طبقه بندي تصادفي به روش تخصيص متناسب 
Sampling) ميباشد. ابزار جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه تهيه شده از مطالعات قبلي است كه توسط پرسش شونده تكميل (

 .بهتجزيهوتحليلپرداختهشدt- testوChi-squareبهوسيلهشاخصپراكندگيوآزمونهايSPSS, version 20بااستفادهازنرمافزاراطالعات گرديد.
 % داراي نگرش منفي  نسبت به زايمان طبيعي بودند. 46 % داراي نگرش مثبت و 54 زن بادار در اين مطالعه شركت داشتند كه 495 يافته ها:

.نسبت فراواني زنان p=0.01) برقرار بوده است (  معني داربين محل مراجعه جهت مراقبتهاي بارداري ونگرش زنان نسبت به زايمان طبيعي ارتباط
) بيشتر از زناني بود   % 61با نگرش مثبت نسبت به زايمان طبيعي كه جهت مراقبتهاي بارداري فقط به مراكز بهداشتي دولتي مراجعه داشتند ( 

 درآمد ، داشتن بيمه درماني ،شغل ، بين  تحصيالت .  %)49كه عالوه بر مراكز بهداشتي دولتي به مطبهاي خصوصي نيز مراجعه مي كردند(  
 39. شايعترين دليل  تمايل به انجام زايمانسزارين ترس از درد((p > 0.05)خانوار و نگرش نسبت به زايمان طبيعي ارتباط معني دار مشاهده نشد  

  گزارش شده است. %) 32 ( % ) و توصيه پزشك
 توسط پرسنل  باردار نسبت به زايمان طبيعي بودند كه نيازمند آموزش و مشاوره با مادرانمنفيتقريبا نيمي از زنان داراي نگرش  نتيجه گيري:

مراكز بهداشتي درماني در خصوص مزاياي زايمان فيزيولوژيك و اصالح باورهاي غلط ميباشد. همچنين تدوين قوانين نظارتي بر ميزان سزارين و 
 انديكاسيون ان توسط سياستگزاران بهداشتي مي تواند گامي موثر در كاهش سزارينهاي غير ضروري و ارتقاء سالمت زنان باشد.

 زايمان طبيعي؛ نگرش؛عوامل :ي كليديواژه ها
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بررسي موانع برقراري ارتباط پرستار با بيمار از ديدگاه بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي 

1392اهواز در سال   
1، سارا آدرويشي3قادري مصعب ،2، صديقه فياضي1مرتضي نصيري  

 جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.دانشگاه علوم پزشكي : دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، 1

 جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.دانشگاه علوم پزشكي : مربي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، 2

 ايران. . جيرفت جيرفت، پزشكي علوم دانشگاه تحقيقات مركز پرستاري، : كارشناس3

 را بيمار با ارتباط پرستار هاي اخير، پژوهش. است پرستاري هاي مراقبت اساسي ويژگي هاي بيماران يكي از با مؤثر ارتباط برقراري: سابقه و هدف

 كردن برطرف براي اقدامات مسير كه كند فراهم مي را امكان اين بيمار پرستار با مؤثر ارتباط موانع از آن جا كه شناخت. اند كرده گزارش ضعيف
 .باشد مي بيماران ديدگاه از پرستار با بيمار مؤثر ارتباط برقراري موانع بررسي پژوهش اين از شود، هدف روشن موانع

كه به روش در  بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي شهر اهواز بيمار 80  بر روي1392در سال  توصيفي پژوهش اين:مواد و روش ها

 و فردي شغلي، عوامل هاي ويژگي حيطه چهار در  سوالي محقق ساخته30دسترس انتخاب شدند انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه 
 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه 10بود كه روايي آن توسط  اي گزينه 5 مقياس ليكرت مبناي محيطي بر عوامل و بيمار باليني شرايط اجتماعي،

ي صورت گرفت.  مجذور كاتي تست و يآزمون ها و با 19 ويرايش SPSSافزار  نرم وسيلة به جندي شاپور اهواز تأييد شد. تجزيه و تحليل داده ها
 متغيرهاي كمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و متغيرهاي كيفي به صورت تعداد و درصد فراواني گزارش شدند. 

 بودند. موانع برقراري ارتباط 36/29 ±62/5%) مرد با ميانگين سني 50/32 نفر(26%) زن و 50/67 نفر(54 بيمار بررسي شده، 80از  :يافته ها

%) و 58/61محيطي بيماران( %)، عوامل23/69اجتماعي( و فردي %)، عوامل68/72پرستاران با بيماران به ترتيب فراواني مربوط به حيطه هاي شغلي(
%)، 8/86%)، تفاوت سن بيمار با پرستاران(7/87زياد بودن حجم كاري پرستاران( ترتيب به بيماران %) گزارش شد.32/58بيماران( باليني شرايط

%) و خستگي جسمي و روحي 4/63%)، كمبود امكانات رفاهي براي پرستاران(6/67%)، تفاوت جنس بيمار با پرستاران(6/78خلق تند پرستاران(
 %) را به عنوان مهمترين موانع ارتباط پرستار با بيمار معرفي كردند.8/59پرستاران(

 دارند. همچنين قرار شديد تا متوسط سطح در ها حيطه كليه در بيمار و پرستار موثر ارتباط موانع كه داد نشان حاضر مطالعهنتيجه گيري:  

توصيه   لذا،.است پرستاران هاي شغلي ويژگي با ارتباط اكثراً در كه كردند شناسايي ارتباط پرستار با بيمار عمده موانع به عنوان را بيماران عواملي
نمايند تا مراقبت هاي اساسي  متمركز آن ها تعديل يا حذف جهت را خود تالش درمان با توجه به اين موانع ارتباطي بخش مي شود مديران

 پرستاري به بهترين نحو ممكن اجرا شود. 

 پرستار، بيمار، موانع ارتباطي، اورژانس، اهواز. ارتباط، كليدي: واژه هاي
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  با زردي نوزادانG6PDبرسي رابطه كمبودآنزيم 
2 ، رضا نجيب پور1احمد ديزنگيان منفرد، 1-امين اصغري1مسعود سعادت فخر ، 1رضا نظرزاده، 1هادي زارع مرزوني  

  ايران،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول  .1
 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه آزاد تهران-تهران-ايران .2

يكي از بيماري هاي دوران نوزادي كه داراي اهميت مي باشد، زردي است كه عوامل ايجاد كننده متعددي داشته و كمبود آنزيم سابقه وهدف:
G6PD6 گلوكز آنزيم روبين و آنسفالوپاتي و عقب ماندگي ذهني و حتي مرگ منجر مي گردد. كمبود  يكي از علل آن مي باشد كه حتي به بيلي- 

باشند. در  مي ژن اين حامل بيشتر مونث و افراد كند مي گرفتار را مردان بيشتر كه  مي باشد Xوابسته به كروموزوم  يك بيماري دهيدروژناز فسفات
كودكان و ساير سنين عاليم كمبود اين آنزيم درصورت خوردن مواد اكسيدان و بعضي از دارو ها و باقال ظاهر مي شود و منجر به هموليز تهديد 

 گاهي و استفراغ بي حالي و تهوع ادرار، رنگ تغيير پريدگي، كننده حيات مي شود و ندرتا با عث ايجاد عفونت مي گردد. ديگر عاليم شامل رنگ
 عالئم از كليه حاد نارسائي عالئم پيشرفته در موارد و خون فشار افت پنه، تاكي كاردي، تاكي اسكلراي ايكتريك، شوك، و هوشياري سطح كاهش
  در نوزادان مبتال به زردي مي باشد.G6PD مي باشد. بنابراين هدف از اين مطالعه تعيين شيوع كمبود آنزيم G6PD آنزيم بيماري كمبود باليني

  مبتال به زردي مورد نوزاد205 كه شد بيمارستان گنجويان دزفول انجام  در1392سال در مقطعي صورت توصيفي به مطالعه اين:ها روش و مواد
 مربوط به بيماران گرفت. اين مطالعه پس از تصويب در كميته اخالق دانشگاه به انجام رسيد. ابزار پژوهش چك ليستي بود كه اطالعات قرار بررسي

 معيار ورود، د. مي ش ثبتآن در  زمان شروع زردي، نوع زايمان، ميزان بيلي روبين و هموگلوبين، درصد و شمارش رتيكولوسيتجنس، شامل سن،
كليه نوزادان مبتال به زردي كه در بيمارستان گنجويان دزفول بستري شده بودند و فرم رضايت نامه كتبي توسط والدينشان تكميل شده بود را 

اي(روش كيفي)  فلورسانس لكه آزمايش تست  باG6PD  آنزيم شامل مي شد و معيار خروج داشتن بيماري هاي ضمينه اي ديگر بود. ارزيابي
شد. افرادي كه سطح آنزيم طبيعي داشتند در گروه اول و افرادي كه سطح آنزيم طبيعي نداشتند (ديفيشنس و سافيشنس) در گروه دوم قرار  انجام

 شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه متغير هاي كمي در دو گروه كمبود XXXXداده شد. اطالعات پس از جمع آوري وارد نرم افزار 
G6PD  و نرمال با استفاده ازX-XXXX.انجام گرفت  

 G6PD درصد) مبتال به كمبود 23.4 مورد (48درصد) مذكر بودند. 31 نفر (78 درصد)  مونث و 69نفر ( 172  نوزاد بستري205از يافته ها:
درصد) مونث بودند كه رابطه معنا داري بين دوجنس از نظر كمبود اين آنزيم مشاهده 5.3 مورد (11 درصد) مذكر و 18 مورد (37بودند. 

 ) 03/7±5/7) و در نوزادان با آنزيم طبيعي (2/5±03/3ميانگين و انحراف معيار سن بستري نوزادان مبتال به كمبود اين آنزيم().  P >003/0شد(
ميزان بيلي روبين در زمان  درصد) سزارين بود.23 مورد (11درصد)  زايمان طبيعي و 77 مورد (37شروع زردي هفته اول بعد از تولد بود. .  روز بود

 گرم درصد و شمارش 25 و حداكثر 12.9 ميلي گرم درصد ، ميزان هموگلوبين در زمان مراجعه حداقل 30.7 و حد اكثر 15.7مراجعه حداقل 
از نظر مقدار هموگلوبين و بيلي روبين  G6PD  درصد بود. رابطه بين نوزادان سالم و مبتال به كمبود 3 درصد و حد اكثر 0.6رتيكولوسيت حد اقل 

 و درصد رتيكولوسيت، معنادار نبود.

 37 مورد مبتال به كمبود اين آنزيم 48 مي باشد، مطابق انتظار ما از X مربوط به كروموزوم G6PDبا توجه به اينكه نقص در آنزيم نتيجه گيري:
درصد) مذكر بودند. لذا با توجه به شيوع باالي زردي به علت كمبود اين آنزيم در نوزادان، پيشنهاد مي شود غربالگري كل نوزادان از 77مورد (

 صورت گيرد. G6PDطريق بند ناف جهت شناسايي نوزادان مبتال به كمبود آنزيم 

  بيماري زردي–- نوزادان G6PD:  آنزيم واژه هاي كليدي
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- بررسي ارتباط هوش معنوي و سالمت عمومي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فسا   1392  

، رقيه قدسي، حميدرضا دولتخواه، اختر بردبار1، احمدرضا مرتضوي1، حميرا حمايلي مهرباني، محمدسعيد غالمي1عليرضا موالزاده  

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران. .1

 استاديار، گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. .2

 مربي، فيزيولوژي، گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران. .3

 ، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران. EDCكارشناس ارشد آمار، بخش  .4

 كارشناس پرستاري، گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران. .5

: مشكالت رواني در جمعيت دانشجو بدليل مشكالت دوري از خانواده، عدم عالقه به رشته افزايش يافته است. ارتباط معنويت با سابقه و هدف

سالمت عمومي در اين گروه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است . هدف اين مطالعه بررسي ارتباط هوش معنوي و سالمت عمومي در دانشجويان 
 دانشگاه علوم پزشكي فسا بود.  

به روش آسان انتخاب شدند. پرسشنامه اطالعات دموگرافيك،   دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي فسا372در يك مطالعه مقطعي مواد و روش ها: 

 حيطه، تفكر كلي و بعد اعتقادي، توانايي مقابله با مشكالت، 4 گويه در 42 سوالي و پرسشنامه هوش معنوي با 28سالمت عمومي گلدبرگ 
 پرداختن به سجاياي اخالقي، خودآگاهي و عشق و عالقه بر اساس مقياس ليكرت  تكميل شد. 

در مقايسه بين زنان و مردان،  % دانشجويان از سالمت عمومي برخوردار بودند. 7/69 بود و 6/151±3/17ميانگين امتياز هوش معنوي يافته ها: 

) بيش از مردان 8/50±4/7گروههاي سني و دانشجويان متاهل و مجرد تفاوت معني داري نبود. امتياز بعد اعتقادي در زنان (
 05/0()داشت3/24±0/5)تفاوت معني داري با گروه مجرد (2/26±8/3 و امتياز خودآگاهي و عشق در گروه متاهل ()>p 01/0()بود3/7±2/48(

p<( حيطه مقابله با مشكالت دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي تفاوت معني داري با بقيه گروهها داشت. سالمت عمومي و هوش معنوي .
 . >p )001/0و -=r 59/0همبستگي معني داري داشتند (

 امتياز سالمت عمومي با هوش معنوي ارتباط معكوس داشت بود. امتياز كلي هوش معنوي در بين زنان و مردان و رشته هاي نتيجه گيري:

 تحصيلي و سنين مختلف تفاوت قابل توجهي نداشت. زنان در بعد اعتقادي امتياز بيشتري از مردان داشتند.

 : هوش معنوي، سالمت عمومي، دانشجويان علوم پزشكيواژه هاي كليدي
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 يابيارز روش به ساتيدا يسرتد كيفيت شيابيارز از پزشكيگلستان معلو هنشگادا ننشجويادا تبيين تجربيات 

نالينآ  
 :سميرا سعيدي ، عصمت سعيدي ، دكتر اكرم ثناگو ، دكتر ليال جويباري

  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 نشجودا يسيلهو به دانستاا شيابيارز نوين يها روش از يكي كه نالينآ شيابيارز از ننشجويادا هيدگاد سيربر هميتا به توجه با :سابقه وهدف

 نشدا بر مبتني و نهاهوشمند نگاهي ،مهم اربزا ينا از دهستفاا و يگيرركا به در دخو ساسيا و حياتي نقش ييفاا ايبر انمدير ستا زمال ،ميباشد
مي  نالينآ يابيارز روش به ساتيدا يسرتد كيفيت شيابيارز از ننشجوياداباشند. بنابراين هدف از اين مطالعه تبيين تجربيات  شتهدا عموضو ينا به

 باشد.

 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي گلستان با توجه به معيار 20 به روش نمونه گير ي هدفمند در بين 1393: اي مطالعه كيفي در سال موادوروشها

ورود به مطالعه ، داشتن تجربه حداقل يك نوبت ارزشيابي استاد از طريق آن الين و به روش سنتي وارد مطالعه شدند . از مصاحبه هاي نيمه 
ساختار يافته براي جمع آوري اطالعات استفاده شد حداقل يك سوال كلي از همه مشاركت كنندگان پرسيده شد . تجربيات خود را از ارزشيابي 
استاد از طريق ان الين بيان نمائيد . از سواالت كاوشي براي بدست اورده اطالعا بيشتر استفاده شد . مصاحبه  ها تايپ و به روش تحليل محتوي 

 مرسوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

 مضامين اصلي اين مطالعه ، با صرفه بودن ، حفظ كميت و كيفيت پاسخ ها ، ترس از محرمانه نماندن ، سر فرصت پر كردن ، نداشتن يافته ها :

ناظر ، به روز بودن استخراج شد . دانشجويان روش جديد را بيشتر استقبال كردند . اما به نظر مي ايد همانند سابق هنوز ترس از فاش شدن 
 مشخصات دانشجو در اين روش بين دانشجويان باقي مانده است .

 نتايج از تجربيات دانشجويان حاكي از اين است كه دانشجويان اين روش را به داليل بسياري بيشتر از روش سنتي مي پسندند اما نتيجه گيري :

 هنوز هم نحوه درستي پاسخ دادن انها و گمنام ماندن آنها نزد استاد بصورت واضح توجيه كننده براي دانشجويان نيست .

   ارزشيابي استاد، دانشجو ، آن الين ، علوم پزشكيكلمات كليدي :
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 هوشبري دانشجويان در آن با مرتبط عوامل و باليني محيط در اضطراب ميزان
1،مرتضي نصيري1، معصومه اسدي3، علي خلفي2، معصومه آلبوغبيش1سارا آدرويشي  

 راني شاپور اهواز، اهواز، اي جندي دانشگاه علوم پزشك،يي دانشجوقاتي تحقتهي كم،يي و ماماي دانشكده پرستار،ي كارشناس ارشد پرستاريدانشجو نويسنده مسئول: :1

 جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. يعلوم پزشك كارشناسي ارشد آموزش هوشبري، عضو هيأت علمي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه :2

 .جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران يعلوم پزشكدانشجوي دكتراي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه :3

 دانشجويان براي توانند مي هوشبري رشته در كارآموزي دروس كه آنجايي از اضطراب جزء الينفك دوران دانشجويي است و:سابقه و هدف
 عوامل و اضطراب ميزان تعيين هدف با مطالعه اين داشته باشد. دنبال به را جدي عوارض و آثار تواند مي شديد باشند و اضطراب آور اضطراب

 .گرديد انجام هوشبري دانشجويان در باليني محيط در آن با مرتبط

جندي شاپور اهواز كه براي اولين  پزشكي علوم  دانشگاه3ترم  هوشبري دانشجويان از نفر 28 روي بر تحليلي توصيفي مطالعه اين:مواد و روش ها
پرسشنامه  دموگرافيك، اطالعات شامل، بخشي سه ي پرسشنامه ها داده گردآوري شد. ابزار  انجام1392در سال  بار واحد كارآموزي داشتند،

 افزار نرم از استفاده با شده آوري جمع هاي داده بود. عمل اتاق محيط و دانشجو مربي، حيطه سه در آور اضطراب عوامل و هاميلتون اضطراب
SPSS گرديد آناليز استنباطي و توصيفي هاي روش و. 

 محيط به مربوط عوامل. داشتند شديد اضطراب %17 و خفيف % اضطراب46 اضطراب، بدون دانشجويان %37 كه داد نشان ها يافته:يافته ها 
 ديگر هاي يافته. كرد مي ايجاد اضطراب پژوهش، هاي نمونه %10 در دانشجو به مربوط عوامل و %44 در مربي به مربوط عوامل %،46 در باليني
 ). اما بين اضطراب و معدل،>05/0pتحصيلي ارتباط معني داري ديده شد( جنس، وضعيت تأهل و رضايت از رشته و اضطراب بين كه داد نشان
 ).<05/0p ديده نشد( آماري دار معني اختالف آن، انتخاب از قبل تحصيلي رشته از آگاهي و سكونت محل

 با توان مي باشد كه مي مربي و باليني محيط ترتيب به دانشجويان اضطراب بر موثر عوامل مهم ترين كه دهد مي نشان مطالعه نتايج:گيري نتيجه
 نتيجه در و رساند ممكن حداقل به نيز را مربيان رفتار از ناشي اضطراب بلكه كاهش داد، را باليني محيط به مربوط اضطراب تنها نه مربيان آموزش

 .داد افزايش را دانشجويان كارآيي و يادگيري

 : اضطراب، محيط باليني، دانشجويان هوشبريواژه هاي كليدي



 

251 
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 بررسي اضافه وزن و چاقي و برخي عوامل مؤثر بر آن در كارمندان زن دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
1، شهربانو داوودي4،طاهره شهسوار3،مهري دلوريان زاده2*،هاجر شهسوار1محمدرضا جعفر  

 

 - دانشجوي رشته بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي،دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1

 كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس2

 -هيئت علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود3

 - كارشناس آزمايشگاه، بانك خون شاهرود4

دارد  ارتباط مزمن هاي بيماري از بسياري به ابتال با خطر كه شده تبديل سالمتي زمينه در مهم بسيار معضل يك به چاقي امروزهسابقه و هدف:

چاقي بيماري مزمني است كه تحت تاثير مجموعه عوامل مختلف ، به ويژه عوامل اجتماعي، رفتاري، فرهنگي، فيزيولوژيكي، متابوليكي و ژنتيكي 
 ناپذير جبران عوارض دليل به زنان در چاقي بررسي است. قرار دارد.تحقيقات نشان داده است كه در ايران شيوع چاقي و اضافه وزن رو به افزايش

در زنان شاغل   با آنمرتبط عوامل بررسي برخي ازو  چاقي و وزن اضافه فراواني با هدف تعيين مطالعه لذا اي است العاده فوق داراي اهميت آن،
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود صورت گرفت.

 كارمند زن معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و به صورت سرشماري صورت 75اين مطالعه مقطعي توصيفي بر رويمواد و روش ها:

پرسشنامه مورد  بود. متابوليسم و غدد هاي بيماري به ابتال عدم و بارداري براي زنان شاغل در اين دانشگاه عدم پژوهش به ورود گرفت. شرايط
 بخش 5شامل  پرسشنامه بود.  بالك Fat Screener و  Food Recognition Form   استاندارد پرسشنامه از استفاده در اين طرح  برگرفته

دوركمر، دور باسن،  وزن، قد، توسط خود كارمند وسؤاالت تن سنجي كه شامل ،تغذيه اي و تحرك فيزيكيبود. سواالت دموگرافيك،عوامل اقتصادي
 ي ها آزمون و Spss آماري افزار نرم از استفاده با . اطالعات جمع آوري شدهبود توسط پرسشگر، اندازه گيري وتكميل گرديد دور مچ و دور بازو

 .گرديد تحليل و تجزيه واريانس آناليز رگرسيون، آماري

 29 نرمال بودند،BMI درصد) از زنان كارمندداراي 6/46 نفر(34تعداد،83/35 005/7 نفر مورد پژوهش با ميانگين سني 75از مجموع يافته ها:

در صد از جمعيت مورد مطالعه بصورت سرخ 9/84 درصد)چاق بودند. نحوه طبخ غذا در 7/13 نفر (10 درصد) اضافه وزن داشتند و 7/39نفر(
همچنين بين  نمايه توده بدني وفعاليتهاي ورزشي و نوع  و  و افزايش سن رابطه معني داري نشان داده شدBMIكردني بود.در اين پژوهش بين 

 چاقي و تحصيالت معني دار نبود.  فعاليتها رابطه معني داري وجود داشت. رابطه بين

با توجه به اين مطالعه شيوع چاقي و اضافه وزن وجود دارد. بنابراين به نظر مي رسد آموزشهاي مناسب و برنامه هاي هدفدار براي نتيجه گيري:

 اصالح شيوه زندگي و بهبود كيفيت زندگي پرسنل مورد نياز مي باشد.

 چاقي، اضافه وزن،عوامل اجتماعي اقتصاديواژهاي كليدي:
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 پوستر

 بررسي وضعيت آموزش باليني رشته كارشناسي اتاق عمل از نظر دانشجويان

 و مربيان اين رشته در دانشگاه هاي علوم پزشكي استان سمنان

3علي عباسي، 2، ربابه زروج حسيني1سعيد خزايي جليل  

 دانشجوي رشته كارشناسي اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 شاهرود، ايرانسرپرست مركز توسعه مطالعات، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،  -2
 شاهرود، ايرانمدرس گروه پرستاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،  -3

 چكيده

آموزش آموزش باليني بخش اساسي و مهم آموزش علوم پزشكي است. در اين نوع آموزش دانشجو در تعامل با مربي خود و محيط سابقه و هدف: 

ارتقاي كيفيت آموزش باليني و كارآموزي هاي باليني، نيازمند .  مفاهيم و اطالعات تئوري خود را به صورت مهارت هاي عملي به كار مي بنددباليني
تعيين وضعيت آموزش باليني رشته كارشناسي . اين مطالعه با هدف بررسي و شناخت وضعيت موجود و عوامل موثر بر كيفيت آموزش باليني مي باشد

 اتاق عمل از نظر دانشجويان و مربيان اين رشته در دانشگاه هاي علوم پزشكي استان سمنان انجام شد.

 رشته اتاق عمل شاغل به تحصيل در 8 تا 4تمامي دانشجويان ترم هاي به روش سرشماري ، تحليلي توصيفي- يدر اين مطالعه مواد و روش ها: 

 مربي) 10 دانشجو و حدود 150حدود (  و مربيان آن ها)علوم پزشكي سمناندانشگاه علوم پزشكي شاهرود و استان سمنان (دانشگاه دانشگاه هاي 
ابزار جمع آوري اطالعات شامل پرسشنامه اي محقق ساخته بود كه روايي و پايايي آن مورد بررسي و تأييد قرار گرفت. پرسشنامه . بودندنمونه پژوهش 

جهت توصيف داده ها از شاخص هاي آماري   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.SPSS 19ها در حضور پرسشگر تكميل و داده ها با نرم افزار آماري 
-t آزمون هاي كاي اسكوئر و براي مقايسه متغيرهاي زمينه اي برحسب كمي و كيفي بودن آنها از ميانگين و انحراف معيار و فراواني استفاده گرديد.

test  نمره وضعيت آموزش باليني بين مربيان و دانشجويان از آزمون آناليز كوواريانس استفاده و جهت كنترل عوامل مخدوش كننده در مقايسه
 گرديد.

 حمايت از ،فرصت هاي يادگيري درصد گزارش شد. نمره دانشجويان در چهار حيطه 53ميزان رضايت كامل و يا نسبي از آموزش باليني يافته ها: 

 گزارش شد. مقايسه 30 از 4/17 و 15 از 3/8، 35 از 40/21، 30 از 52/19 به ترتيب  امكانات محيط آموزشي و عملكرد مربيان،يادگيري و ارزشيابي
ميانگين نمرات دانشجويان و مربيان، در تمامي حيطه ها ارتباط معناداري را نشان داد. همچنين مقايسه ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه هاي علوم 
پزشكي شاهرود و علوم پزشكي سمنان نيز در تمامي حيطه ها بيانگر رابطه اي معنادار بود. در اين مطالعه فاكتورهاي دموگرافيك ارتباط معناداري با 

 ميزان رضايت مندي دانشجويان از آموزش باليني نشان نداد.

با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه به نظر مي رسد برنامه هاي ارائه شده جهت آموزش باليني رشته اتاق عمل بايد مورد نتيجه گيري: 

 كيفيت ء ارتقا در كه عواملي هستند جمله ازبازبيني قرار گيرد. همچنين بهبود مولفه هاي حمايتي از دانشجو، مربي و امكانات محيط آموزشي 

 .خواهند بود موثر بسيار رضايت دانشجويان بهبود و در نتيجه باليني آموزش

آموزش باليني، دانشجويان اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشكي، وضعيتواژه هاي كليدي:   
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 پوستر

Assessment of the frequency of Staphylococcus aureus carriers and its antibiotic susceptibility 
in nursing, midwifery and paramedical students (input in the years 2011 and 2012) at the 

School of Nursing, Midwifery and Paramedics in Rafsanjan University of Medical Sciences in 
2013 

Elham Ranjbar1, Dr Fateme Mohseni Moghadam2, Dr Mahnaz Tashakori3, Saeid firozi1, Parvin Jafarpour4, Behrooz Shahidi Zandi5 

1-Student of laboratory science, student research committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. 

2-Academic Member, Dept. of Basic science, University of Medical Sciences, Rafsanjan , Iran.Corresponding Author, E- mail: 
DMT_330@yahoo.com 
3-Assistant Professor of Medical Biotechnology, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.  
4- Academic Member, Dept. of Basic science, University of Medical Sciences, Rafsanjan , Iran. 
5- Doctor of Medical Laboratory Basic science, University of Medical Sciences, Rafsanjan , Iran. 

Background and Objective: Nasal colonization with community acquired methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (CA-MRSA) is being increasingly reported, specially  in places where people are in 
close contact . In this study we investigated the frequency of MRSA colonization and their antibiotic 
susceptibility in students of nursing, midwifery and paramedical in Rafsanjan University of Medical 
Sciences, South-East of Iran. 

Materials and Methods: Two handred nasal swabs were collected from students of nursing, midwifery and 
paramedical that had no risk factors for colonization by S. aureus. The speciments were cultured for isolation 
of S. aureus by standard methods. Antimicrobial susceptibility testing was performand by disk diffusion 
method according to the clinical and Laboratory standards Institute (CLSI) gudelines. For evaluation of the 
frequncy of erythromycin induced clindamycin resistance, disk approxmation test (D test) was applied. 

Results: Among 200 of studied cases the frequency of  5%  nasal carriers for Staphylococcus aureus is 
determined.six (60%) of the 10 S. aureus isolates were  MRSA strains. 

50% of MRSA and 25%  of methicillin susceptible S. aureus(MSSA)was resistant to clindamycin.four of 
the 6 strains of MRSA and 1 of the  MSSA strains were resistant to erythromycin and D test was positive in 
50% of cases. 

Conclusion: Nasal carrier student of the resistant variants of Staphylococcus aureus are always a serious 
threat to their own and others. We conclude that the rate of colonization by methicillin resistant S. aureus is 
high in studied cases and  Regarding the frequency of induced resistance to clindamycin in MRSA cases, 
screening Staphylococcus aureus isolates in this regard, seems to be essential. 

Key words: methicilin resistant Staphilococcus aureus (CA-MRSA) , nasal carriers, Antibiotic resistance  
pattern, inducible resistant 
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 بررسي خطاهاي پزشكي در فرآيند عمومي اتاق عمل هاي جنرال، ارتوپدي، اورولوژي بيمارستان باهنر 

1391كرمان در فروردين و ارديبهشت   

2. شقايق يوسفي 1مريم شريفي   

  كميته تحقيقات دانشجويي، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، 1:سازمان
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، گروه بهداشت و مديريت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد.2

اين توجه از آن رو است كه بر طبق آمار موجود، در  است. امروزه خطاي پزشكي يكي از مباحث بسيار مورد توجه در مجامع پزشكيسابقه و هدف:
يا تندرستي خود را از دست  درماني در سراسر جهان هم، ساالنه تعداد زيادي از بيماران در اثر خطاهاي پزشكي جان پيشرفته ترين مجموعه هاي

با آگاهي از علل وقوع خطاهاي پزشكي و نقش تأثير گذار آن در كيفيت و رضايت بيماران مي توان ميزان آنها را كاهش داد و يا از بروز آنها تا  مي دهند.
 .حد زيادي جلوگيري به عمل آورد

 مراجعه به صاحبنظران و افراد باسابقه مصاحبه عميق با جهت تعيين خطاهاي پزشكي در اتاقهاي عمل ارتوپدي، اورولوژي و عموميمواد و روشها: 
صورت گرفت و با توجه به اطالعات جمع آوري شده از منابع و اسناد فرم بررسي خطاها تدوين و براي تكميل شدن در اختيار پرسنل مربوطه در اتاق 

 انواع خطاهاي ست روش تجزيه و تحليل خطا كهFMEA استفاده از ابزار هاي عمل قرار گرفت. بعد از تكميل فرم ها داده هاي به دست آمده با
 .پزشكي تعيين شده است

انجام عمل در موضع غلط و يا انجام " و ") µ =8.53  2.26اشتباهات دارويي ("بر اساس اطالعات جمع آوري شده از لحاظ شدت اثر : يافته ها
عدم پوزيشن صحيح " داراي بيشترين شدت اثر  مي باشد. از لحاظ احتمال وقوع " )µ =8.53   3عمل اشتباه و يا انجام عمل روي بيمار ديگر  (

جا گذاشتن گاز، لنگازها و سوزنهاي جراحي يا ابزارها در " داراي بيشترين احتمال وقوع مي باشد. از لحاظ درجه شناسايي ") µ =5.79  1.81بيمار (
عدم پوزيشن " داراي بيشترين درجه شناسايي در بين انواع ديگر خطاها مي باشد. از لحاظ نمره اولويت خطرپذيري" )µ =2.77  2.28موضع عمل(

 .نمره اولويت خطرپذيري مي باشد  داراي بيشترين")177.95صحيح بيمار(

 به دليل بار كاري زياد پرسنل و خستگي پزشك و بي دقتي پرستارقبيل  رويدادهايي از به طور كلي براساس نتايج به دست آمدهنتيجه گيري:
آموزشي بودن بيمارستان و عدم مهارت كافي رزيدنت هاي جراحي و  پرسنل از وظايف خود ،  كاملعدم آگاهي، نامناسب بودن وضعيت نيروي انساني

، بار كاري زياد بيمارستان به دليل اينكه اين بيمارستان مركز تروماي نظارت اساتيد و متخصصان در حين عمل جراحي توسط رزيدنت ها حضور وعدم 
با آگاهي از علل  با توجه به خطير بودن نقش بيمارستان .علل اصلي ايجاد خطا بودنداستان مي باشد و ساختار نامناسب به دليل قديمي بودن ساختمان 

 كيفيت و رضايت بيماران مي توان ميزان آنها را كاهش داد و يا از بروز آنها تا ر روند درمان و همچنينوقوع خطاهاي پزشكي و نقش تأثير گذار آن د
 .حد زيادي جلوگيري به عمل آورد

 : خطاي پزشكي، اتاق عمل، كيفيت، ايمنيواژه هاي كليدي 
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Intake of snacks and metabolic syndrome incidence in children and adolescents: Tehran Lipid 
and Glucose Study 

Golaleh Asghari1, Emad Yuzbashian2, Parvin Mirmiran3, Somayeh Hosseinpor-niazi1, Fereidoun Azizi4 

1 Nutrition and Endocrine Research Center, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Science, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

2 Student Research Committee, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

3 Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and 
Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

4 Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 

Aim: To investigate the relationship between metabolic syndrome (MetS) and intakes of snacks during the 3-year follow-up among 

Tehranian children.  

Materials and methods: This study was a population-based longitudinal study on 428 healthy children and adolescents 

aged 18-6 was conducted in Tehran Lipid and Glucose Study. Dietary information has been collected with using the 

reliability and validity semi-quantitative food frequency questionnaire. Sweet snacks include candies, chocolates, 

cookies, cakes, biscuits confections, caramels, Iranian confectioneries gaz, sohan, noghl, havla, crackers, Yazdi cakes, 

homemade cakes and snacks salty include chips, popcorn, and Puff. All of them divided to quartiles. A demographic 

questionnaire was completed and anthropometric measurements and blood pressure were measured according to 

standard protocols and biochemical analyzes were performed on fasting blood samples. Relationship between MetS and 

variety of snacks, analyzes with logistic regression. MetS according to the criteria of Cook et al (2003) was defined. 

Results: Average age of participant was 13.6 ±3.2 years and mean intakes of sweet and salty snacks was 41.2 ± 61.2 

and 20.3± 31/4 gram on the day, respectively. After adjustment for age, sex, physical activity, total energy intake, 

family history of diabetes, BMI objects in the highest quartile sweet snack, the odds ratio for MetS was 2.88 (95% 

confidence interval(CI): 1.00-8.32 ; p for trend <0 .05) and salty snacks 2.85 (95% CI: 1.09-7.43 ; p for trend<0 .05) 

compared with the first quartile, respectively. And the incidence of hypertension in the highest quartile compared with 

first quartile salty snacks intake was 3.35 (95% CI: 1.10-10.17 ; p for trend <0 .05). 

Conclusion: Sweet and salty snacks can cause MetS and hypertension incidence in children and adolescents. 

Keywords: Sweet snacks, Salty snacks, metabolic syndrome, Children, Adolescents 
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Anthropometric and dietary factors in relation to high blood pressure in Tehranian high 
school girls 

Maryam Aghayan1, Ghazaleh Eslamian1, Zahra Feizy1, Fereshteh Sadat Pourseyed Aghaee1, Mahtab Shakeri2, Azita Hekmatdoost3 

1. Students' Research Committee, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition and Food 
Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

2. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

3. Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food 
Technology, Research Institute Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Abstract 

Background and Objective:  Elevated blood pressure (BP), body mass index (BMI) and waist 
circumference (WC) at a young age increased risk of cardiovascular disease in adulthood. We aimed to 
determine anthropometric and dietary factors associated with both systolic and diastolic hypertension in girl 
adolescents in Tehran, Iran 2010-2011 . 

Materials and Methods:  In a cross-sectional study, a total of 570 girls (14-17years) were selected, using a 
cluster sampling. Dietary intake was assessed by a validated 168-item semi-quantitative food-frequency 
questionnaire. Weights and heights were measured to calculate BMI. The BMI number was plotted on the 
CDC BMI-for-age growth charts for girls to obtain a percentile ranking. WC was measured at the narrowest 
level. Elevated BP was defined if either systolic or diastolic BP values or both were more than the 95th 
percentile according to sex, age and height (US National Childhood Blood Pressure standards). The 
association measures as adjusted odds ratios (ORs). A P-value<0.05 was considered statistically significant, 
and 95%confidence intervals (CIs) were calculated for adjusted ORs. 

Findings: Mean ± SD age was 14.33±2.31 . Prevalence rates of pre-hypertension and hypertension were 
3.7%and 2.8%, respectively. Obesity was seen in 6.1%and 3.7%according to BMI and WC respectively. The 
dietary intake analysis showed that girls had low fiber intake (<25g/day) as well as an excessive mean 
consumption of total and saturated fat (>35%and >10%of daily energy, respectively). Moreover, an adjusted 
OR of 1.08 (95%CI 1.07-1.27 ) for systolic hypertension per increase of 1 cm in waist diameter was found 
and total fat intake>35%of the daily energy showed an adjusted OR of 2.74 (95%CI 1.29-6.35 ) for diastolic 
hypertension. 

Conclusion: These findings provide some evidence that obesity was associated with an increased risk of 
elevated BP in girl adolescents. 

Key Words: anthropometric, dietary factors, high blood pressure, girls 



 

257 
 

 پوستر

 بررسي عدد پراكسيد در روغن  چيپس در  شهر بابل
2فاطمه ساالري ، عبدااليمان عمويي ، 1،  حسينعلي اصغر نيا1فالح حوريه سيده  

 بابل پزشكي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي گروه علمي هيأت - عضو1

 بابل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته محيط، بهداشت مهندسي - دانشجوي2

 امروزه تغييرات وسيع در شيوه زندگي سبب شده كه ميزان استفاده از چيپس ها  افزايش يابد . اين گونه غذاها به علت استفاده از سابقه و هدف :

روغن جهت سرخ كردن در درجه حرارت باال ممكن است محتواي مواد سمي و نامطلوب باشد . پراكسيد اولين تركيبي است كه بعد از اكسيداسيون 
چربي ها و روغن ها بوجود مي آيد و مي تواند زمينه ساز بيماري هاي مختلفي از جمله گرفتگي عروق ،سرطان،پيري زودرس، التهاب آلرژيك، 

 92اسكيمي قلبي و مغزي و اختالالت مختلف گردد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان عدد پراكسيد در روغن چيپس در شهر بابل در سال 
 طراحي شد و به اجرا رسيد .

 طعم از دو مارك پرفروش چيپس در شهر بابل انجام گرفت .نمونه برداري به 4مقطعي است كه بر روي – : اين مطالعه توصيفي مواد و روش ها

 نمونه گرفته شد 32صورت تصادفي از فروشگاه هاي شهر بابل بوده است .  چهار نمونه از چهار طعم از مارك هاي مختلف گرفته شده در مجموع 
مورد تجزيه و تحليل قرار   spss  عدد پراكسيد اندازه گيري شد داده ها با نرم افزار   4179 روغن استخراج شد و با استاندارد 3764با استاندارد 

 گرفت 

 درصد ) 56 نمونه ( 18 درصد ) از نظر پراكسي ، قابل مصرف و تعداد 44 نمونه ( 14 نمونه تعداد 32 اين تحقيق نشان داد از مجموع يافته ها:

 غير قابل مصرف مي باشد .

: از نتايج مطالعه بر مي آيد بيشتر نمونه هاي چيپس غيرقابل مصرف بوده  و با توجه به ميزان باالي پراكسيد و همچنين خطراتي كه نتيجه گيري

 پراكسيد بر روي سالمتي  دارد لذا برنامه ريزي مداوم و ارائه راهكارهاي كاربردي توسط  مسئولين بهداشتي را طلب مي كند .

  : چيپس، روغن، عددپراكسيد .واژه هاي كليدي
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 و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش  D بررسي وضعيت ويتامين

 1390شهر يزد در سال 
3شريعتي بافقي ع، 2 طباطبائي ف،1 م شكيبا  

 -دانشيار گروه اطفال، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران1

 -دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران2

 -پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، ايران3

 يك جز ضروري براي حفظ و نگهداري ساختار استخوان بوده و در پيشگيري ازايجاد ديابت شيرين، افزايش فشارخون، Dويتامين سابقه و هدف:
 در سراسر دنيا به ويژه در كشورهاي در D)و سرطان نيز نقش دارد.شواهد موجود حاكي از شيوع باالي كمبود ويتامين MSمولتيپل اسكلروزيز(

 و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا Dحال توسعه از جمله ايران است.بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت ويتامين
  انجام شد.1390بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 

 نفر از معلمان واجد شرايط با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك بري شركت در اين مطالعه مقطعي توصيفي- 60مواد و روشها:
سي سي 2تحليلي انتخاب شدند.پس از انجام اندازه گيري هاي تن سنجي و تكميل پرسشنامه هاي اطالعات عمومي و بسامد خوراك ازتمامي افراد، 

 با استفاده از روش االيزا تعيين شد.آناليزهاي اماري با با D- هيدروكسي ويتامين25نمونه خون ناشتا از هريك از آنها جمع آوري و سطح سرمي 
 انجام post-hoc Tukey و با استفاده از آزمون هاي كولموگروف- اسميرنوف، تي مستقل، آناليز واريانس يك طرفه و 16 نسخهSPSSنرم افزار 

 شد.

 نانوگرم بر ميلي ليتر بود.در مجموع 4/18-/+6/15 سرم در افراد مورد بررسي D- هيدروكسي ويتامين25انحراف معيار-/+ميانگين غلظت يافته ها: 
 و ٪35، ٪3/23 در اين افراد به ترتيب D مبتال بودند.شيوع كمبود خفيف، متوسط و شديد ويتامين D از شركت كنندگان به كمبود ويتامين90٪
 سرم از نظر متغيرهاي وضعيت اشتغال، سن، نمايه D- هيدروكسي ويتامين 25 بود.هيچ گونه اختالف آماري معني داري در ميانگين غلظت 7/31٪

 يا كلسيم دريافتي از رژيم غذايي مشاهده نشد.با اين D)، مدت مواجهه با نور آفتاب در روز، استفاده از كرم ضد آفتاب و ويتامين BMIتوده بدني(
 بر حسب متغير هاي جنس و نواحي در معرض آفتاب بدن D- هيدروكسي ويتامين 25وجود، اختالف آماري معني داري در ميانگين غلظت 

 ).>0001/0p و =p value 01/0مشاهده شد.(به ترتيب، 

 در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال Dيافته هاي اين مطالعه حاكي از شيوع باالي كمبود ويتامين نتيجه گيري: 
  بود.D و مؤيد نقش اساسي متغير هاي جنسيت و نواحي در معرض آفتاب بدن در تعيين وضعيت ويتامين1390

 ، معلمان، آفتاب D-هيدروكسي ويتامين 25 واژه هاي كليدي:
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 سال ساكن شهر مشهد با استفاده از رگرسيون چندكي 65 تا 35تعيين مقادير مرجع ليپيد پروفايل افراد  

 خطي

 3 مبرهنيور غيدمج، 2اسماعيلي ا... ، حبيب 1اميد كياني

 مشهد  پزشكي علوم دانشگاه زيستي، آمار ارشد : دانشجوي كارشناس1

 مشهد پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، واپيدميولوژي ، عضو مركز تحقيقات بهداشتي دانشكده زيستي آمار گروه : دانشيار2

 مشهد پزشكي علوم دانشگاه استاديار گروه بيوشيمي و تغذيه ،  : 3

 به نياز ها تفاوت اين نيست،  ايراد از خالي زندگي سبك و نژادي هاي  تفاوت دليل به كشورها ساير مرجع نمودارهاي از استفاده:سابقه و هدف

 و يا عدم  نسبت به داده هاي پرتيرگرسيون چندككند.  مي اي توجيه منطقه نژادي و تنوع براساس شاخص هاي بيولوژيكي را منحني از استفاده
استفاده از رگرسيون چندكي اين امكان را فراهم مي آورد تا  بنابرين  داردرااستوار بوده و توانايي ساختن الگويي براي هر نوع چندك توزيع نرمال 

 معموليتري نسبت به روش رگرسيون   مختلف متغير پاسخ مورد بررسي قرار گيرد و در نتيجه تحليل كاملچندكهاياثر متغيرهاي توضيحي در 
 سال با استفاده از رگرسيون چندكي 65  تا35. اين مطالعه با هدف تعيين سطوح مرجع ليپيد پروفايل به تفكيك جنس براي  سنين  ارائه شود

 خطي طراحي شده است.

 سال ساكن 65 تا 35 فرد سالم 2980 استفاده شده است به طوري كه Mashhad Study در اين مطالعه از داده هاي طرح ا:مواد و روش ه

 شهر مشهد و خوشه 3 و2، 1 به روش طبقه اي- خوشهاي وارد مطالعه گرديدند. طبقات مراكز بهداشت شماره 1390 تا 1387مشهد طي سالهاي 
 SPSS20ها مناطق تحت پوشش اين مراكز بودند. ليپيد پروفايل براي نمونه اي از افراد ناشتا بدست آمده است. در ابتدا مديريت داده ها با نرم افزار

 صورت گرفت. محدوده ي مرجع با استفاده از روش رگرسيون چندكي مقادير بين R-3.0.1   انجام شد و سپس تجزيه و تحليل آماري با نرم افزار
  در نظر گرفته شده است.95 و 5صدك هاي 

 1635 و 3/847% ) به ترتيب با ميانگين و انحراف معيار  42 نفر مرد (1255  فرد بزرگسال سالم شامل 2890 اين مطالعه بر روي :يافته ها

ميلي گرم  سال بر حسب 65 تا 35 صورت گرفت. مقادير مرجع لپيد پروفايل براي افراد سالم 45 7/4%)  با ميانگين و انحراف معيار 58نفر زن( 
 و 178 تا 70 از LDL ، 58 تا 29 از HDL ، 245 تا 46محاسبه گرديد به طوري كه در رده هاي مختلف سني تري گليسريد از  در دسي ليتر

در حالي كه مقادير  ) =t- 36/0 و P=0/714 ( تفاوت معني دار آماري نداشت  LDL متغير بود. براي دو جنس مقدار254تا 127كلسترول تام از 
 تام ، تري  كلسترولبه ازاي هر سال افزايش سن..  P> 010/0 زنان و مردان با يكديگر متفاوت بود در  و كلسترول تام HDLتري گليسيريد،

 با افزايش سن به طور معني HDLولي مقدار  )  P> 010/0 ( براي زنان و مردان سالم به طور معني داري افزايش مي يابد  LDLگليسيريد و 
 . به طور كلي مقادير لپيد پروفايل در زنان بيشتر از مردان هم سن خود است. )  P> 50/0 (داري كاهش مي يابد

مي شود.  افراد ي يا بيماريدقت در ارزيابي سالمتباعث افزايش شاخص مرجع ليپيد پروفايل بومي براساس عوامل نژادي، جغرافيايي : نتيجه گيري

مي تواند در شناسايي افراد با خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي، ديس لپيديمي به كار گرفته شود و مقادير مرجع لپيد پروفايل بدست آمده 
 همچنين در برخي از برنامه ريزي و پياده سازي سياست هاي پيشگيرانه به كار رود.

  مقادير مرجع ، ليپيد پروفايل ، رگرسيون چندكي خطي :واژه هاي كليدي 
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Associations of dietary macronutrient with glomerular filtration rate and kidney dysfunction: 
Tehran lipid and glucose study 

Associations 
Authore: Emad Yuzbashian1 , Golaleh Asghari1, Parvin Mirmiran1,2, Fahimeh-Sadat Hosseini1, Fereidoun Aziz3 

1 Nutrition and Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, I.R. Iran  

2 Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food 

Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3 Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran. 

Background: The dietary component may play a role in the development of chronic kidney disease (CKD), 

yet data on this topic are scarce. The objective of this study was to investigate the association between 

macronutrient intakes and CKD, independent of hypertention and have diabetes in large adult population-

based study. 

Material and method: This cross-sectional study was conducted in the framework of third phase (2009-

2012) of Tehran Lipid and Glucose Study on 5,316 adults, aged 27 years that without diabetes. Dietary 

intakes were collected using a validated semi-quantitative food-frequency questionnaire. Macronutrients 

including total protein, animal protein, plant protein, carbohydrate, simple sugar, fructose, total fat, saturated 

fatty acids, poly and mono unsaturated fatty acids, n3 and n6 fatty acids, all of them categorized in quartiles 

of intakes. Anthropometric, blood pressure, serum creatinine, fasting plasma concentrations of glucose and 

lipids were measured. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) was calculated using the Modification of 

Diet in Renal Disease (MDRD) Study. The eGFR <60 mL/min/1.73 m2 was defined as chronic kidney 

disease Multiple logistic regression models were used to estimate the prevalence of the CKD in each quartile 

of macronutrient consumption. 

Result: The mean age of participants was 45.0±12.23  y, and mean eGFR was 71.86±11.12  mL/min/1.73 m2 

and 13% have CKD. Participants with CKD were more likely to be female, older, have a higher BMI, and 

were more likely to have hypertension. They also had higher serum concentrations of triglycerides and 

cholesterol and a lower eGFR than those free of CKD. After adjusted for serum triglyceride, serum 

cholesterol, BMI, hypertension, and antihypertension drug in the highest quartile compare with the first 

(lowest) quartile of plant protein (OR: 0.70, 95% Confidence interval (95% CI): 0.51-0.97 ), 

PUFA(OR:0.73, 95% CI: 0.55-0.99  ), and n-3(OR:0.75, 95% CI: 0.57-0.97 ), decreased risk of CKD. 

However in the highest quartile of animal protein (OR: 1.37, 95% CI: 1.05-1.79 ) compare with first (lowest) 

increase risk of CKD.  

Conclusion: Plant protein, PUFA, and n-3 fatty acids are associated with a lower prevalence of CKD, 
independent of hypertension and diabetic mellitus. These data suggest that animal protein may be a risk 
factor for CDK in adult. 
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Key words: glomerular filtration, chronic kidney disease, macronutrient. 

 بررسي شيوه زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهروددر ارتباط با جنبه هاي تغذيه اي
، سعيد سعادت، دلوريان زاده مهري، بلبل حقيقي ناهيدآيسا بهار  

دوران دانشجويي ازجمله دورانهايي است كه عادات و رفتارهاي فردي در آن دستخوش تغييرات مي شوند . با توجه به اينكه الگوهاي تغذيه اي وشيوه زندگي دوران دانشجويي در 
 اين منطقه كمتر مورد مظالعه قرار گرفته است اين مطالعه انجام شده است.

 دانشجوي  به صورت سر شماري مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص هاي مورد سنجش از طريق پرسشنامه عادات 1031مواد و روش ها: تعداد
غذايي، بسامد مصرف، تن سنجي، سابقه بيماري و وضعيت اقتصادي و اجتماعي ، عاليم باليني مرتبط با تغذيه فرد به دست آمد ذاذه ها توسط نرم 

 ، مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.T-Test وبه كمك آزمونهاي  SPSSافزار 

% افراد از 89/77يافتها: نشان داد كه افراديكه  بيشاز سه وعده غذايي استفاده مي كنند بيشتر اضافه وزن وچاق هستند. از نظر تعداد وعده غذايي 
% بيشتر از سه بار از اسنك استفاده مي 75/14سه وعده غذايي استفاده مي كنند. بيش از نيمي از افراد مورد پژوهش صبحانه مصرف مي كنند، 

 % تند غذا مي خوردند ، از نظر زمان اختصاص 3/17كنند و بيشترين اسنك دريافتي از نوشابهاي پر كربوهيدرات بوده از نظر سرعت غذا خوردن 
داده شده به ورزش نيمي از افراد مورد پژوهش كمتر از نيم ساعت فعاليت فيزيكي داشتند. بين مصرف صبحانه ، نوع وتعدادميان وعده و اسنك 

 مصرفي، سرعت غذا خوردن ، فعاليت فيزيكي وزمان آن با نمايه توده بدن ارتباط معني داري مالحظه گرديد.

  نتيجه گيري: بعضي از رفتارها و عادات غذايي غلط در دانشجويان وجوذ دارد.لدا دانشجويان به فرا گيري اصول تغذيه صحيح نيازمند هستند.
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  تأثير تنس بر روي ثبات پوسچرال در افراد كمردردي
3، زهرا رجحاني شيرازي2منصوري طاهره ، *1رضاييان طاهره  

 -دانشجوي دكتري فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران1

 - دانشجوي دكتري سالمندشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ، تهران2

 - دكتري تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز 3

 بدون يا با گلوتيال تحتاني چين و12 دنده بين دردي عنوان به كه است شايعي اختالل كمردرد :سابقه و هدف 

 وضعيت كنترل در اختالل است موثر كمردرد بروز در كه عواملي ترين مهم از يكي. شود مي تعريف پا ساق درد
 است نشده شناخته هنوز كمردرد، به مبتال افراد در ضعيف وضعيت كنترل مكانيسم علت اينكه با. باشد تواند مي
 از پروپريوستيو هاي فيدبك در شده ايجاد تغييرات خاطر به است ممكن بيماران اين در تعادل در اختالل اما

 اما ، شود مي استفاده وضعيتي كنترل بهبود جهت مختلفي هاي روش از. باشد تحتاني اندام و كمر هاي مهره
 بنابراين. است نگرفته قرار مطالعه مورد بيماران اين وضعيتي كنترل بر  حسي الكتريكي تحريك تاثير تاكنون

 افراد در وضعيتي كنترل بر)TENS (پوست طريق از الكتريكي تحريك تاثير بررسي مطالعه اين انجام از هدف
  .باشد مي مكانيكي مزمن كمردرد به مبتال

 در  مكانيكي مزمن كمردرد به مبتال بيمار 28. بود اي مداخله مطالعات نوع از مطالعه اين  :ها روش و مواد 

 ها آزمون . شدند وارد مطالعه به و انتخاب تصادفي غير گيري نمونه روش به  سال 25-45سني ي محدوده
 ،توسط باز چشمان با پا دو روي ايستاده  وضعيت  در فشار مركز سرعت و جابجايي ميانگين گيري اندازه شامل
 و تجزيه جهت. شدند ثبت)TENS (حسي الكتريكي تحريكات از بعد دقيقه 30 و بالفاصله قبل، نيرو صفحه
 ANOVA و repeated measurement ، مستقل T تست ، توصيفي آماري آزمونهاي از ها داده تحليل

with repeated measurement گرديد استفاده.  

سرعت و جابجايي در جهت جانبي و قدامي- خلفي در وضعيت چشم  باز  در طول زمان  متغيرهاي   :ها يافته

ميانگين سرعت و جابجايي   .) p 05/0( در گروه مداخله و گروه كنترل تفاوت معني داري را نشان ندادند

 دقيقه بعد از مداخله با چشم باز تفاوت معني داري در گروه مداخله نسبت به گروه 30مركز فشار بالفاصله و 

  ).p <0.05 (كنترل نشان نداد

نتايج هيچ تفاوتي را در پارامترهاي مركز فشار با چشم باز در اين مطالعه نشان ندادند كه اين  :گيري نتيجه

 سيستم بينايي ، وستيبوالر و 3نتيجه ممكن است نشان دهنده اين حقيقت باشد كه بيماران هر 
 شود مي كنترل حسي منبع سه و مخچه همكاري توسط انسان در سوماتوسنسوري را در اختيار دارند . باالنس

 باشد.  مي پيكري حس و وستيبوالر ، بينايي هاي سيستم شامل كه

 TENS،  وضعيتي كنترل ، مكانيكي مزمن كمردرد :كليدي هاي واژه
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ررسي مقايسه اي نتايج گفتاري و شنيداري كاشت حلزون در دو گروه دختر و پسر در بيمارستان بقيه ب

 1391الي1386اهللا(عج)از سال

 1، صبا امامي2محمد كاظم امامي ميبدي ، 1مهرداد اميراحمدي

 (عج)- مركز تحقيقات دانشجويان،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا1

 (عج) پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا -گروه گوش و حلق و بيني،دانشكده2

كاهش شنوايي از شايع ترين نقص حواس در كودكان است كه در صورت عدم درمان باعث كري و اللي مي شود.جديدترين و سابقه و هدف:
كان پس از كاشت تحت آموزش هاي باز تواني شنيداري و گفتاري قرار دكاشت حلزون مي باشد.كو، شديد يبهترين روش درمان در كاهش شنواي

هدف از   مي باشد.SIR نجش گفتاري بر اساس جدولس و معيار CAPمعيار سنجش شنيداري پس از كاشت حلزون بر اساس جدول  مي گيرند.
 .اين مطالعه بررسي احتمال اختالف باز تواني شنيداري و گفتاري در بين دختران  و پسران كاشت حلزون شده در  بيمارستان بقيه اهللا مي باشد

 CAP كه آزمون 1391 تا 1386 كودك كاشت حلزون شده در بيمارستان بقيه اهللا از سال 234 تعداد ر اين مطالعه گذشته نگردمواد و روش ها:
نتايج بازتواني شنيداري و گفتاري از پرونده  .ند پسر بودنفر  120دختر و  نفر 114، كه ازاين تعداد. دآنها كامل بود مورد بررسي قرار گرفتن SIRو 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند spss18افزار به كمك نرم   وMann_Whitney و با استفاده از تست آماريهبيماران استخراج شد

 ) و p=0/058  بود و از نظرآماري اختالف نزديك به معني دار نشان داد(/2753 و درپسران631/3ميانگين نتايج شنيداري در دختران :يافته ها
 در SIR و CAP . ميانگين)p=0/127بود ولي از نظر آماري اختالف معني دار نبود(  933/2  و در پسران/1933ميانگين نتايج گفتاري در دختران
 .(P=0/001) سال اختالف معني داري داشت 2 سال نسبت به كودكان باالي 2كودكان كاشت حلزون شده زير 

 و CAP. همچنين با توجه به نتايج آزمون هاي ر اساس مطالعه ما نتايج بازتواني شنيداري و گفتاري دختران بهتر از پسران بود: گيرينتيجه
SIR با توجه به اينكه تا كنون مطالعه اي براي  سال انجام گيرد تا نتايج بهتري حاصل گردد. 2 بهتر است كه عمل كاشت حلزون در سن كمتر از

بيشتر در اين زمينه كودكان شود مطالعه اي وسيع تر با تعداد  توصيه ميانجام نشده پسران  دختران ومقايسه نتايج بازتواني گفتاري و شنيداري در 
 گيرد.انجام 

ناشنوايي ،كاشت حلزون ،نتايج شنيداري، نتايج گفتاري : كليديواژه هاي 
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 كودكان مبتال به ميلومننگوسل دربا ضريب هوشيو ارتباط آن ضايعه نخاعي 
 هادی زارع مرزونی ، 1، رضا نجیب پور2، حمید کریمی3 

1:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول ، ایران 

2: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ، تهران ، ایران 

3: دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران 

-بيرون زدگي ريشهمعني  به ميلومننگوسلاز شايعترين نقايص سيستم عصبي كه در هنگام تولد بروز مي كند، ميلومننگوسل است. :سابقه و هدف
با مبتال به ميلومننگوسل، كودكان هاي عصبي نخاع به همراه پرده هاي اطراف آن از پشت مهره است و يك ناهنجاري مادرزادي به شمار مي رود. 

 ارزيابي كلي توانايي هوشي اين كودكان به كمك اين مطالعه با هدف . هستندمشكالت متعدد اسكلتي، ادراري، عفوني و يادگيري دست به گريبان
  انجام شد.)Ravenتست(

گروه مورد شامل ، انجام گرفت دكتر گنجويان دزفول در بيمارستان 1391 سال در كه شاهدي نوع موردي-در اين مطالعه از :مواد و روش ها
 ساله باتشخيص ميلومننگوسل بوده كه در طول مدت اجراي طرح به بخش جراحي بيمارستان مراجعه كردند.گروه شاهد از كودكان 12تا5كودكان 

هم سن و هم جنسي گرفته شد كه براي جراحي ديگري غير از ميلومننگوسل، عيوب نخاعي و بيماري هاي مغزي موثر بر ضريب هوشي به 
اطالعات اوليه (بر مبناي اطالعات كسب شده از پرونده هاي  در دسترس انتخاب شدند. بيمارستان مراجعه كرده بودند.دو گروه به روش افراد

سنجيده شد تست به روش مشابه و در شرايط يكسان و  Raven تست مربوطه، والدين و يا با معاينه كودك)جمع آوري و ميزان ضريب هوشي با
مورد تجزيه و تحليلspss13گروه انجام شد. يافته ها توسط نرم افزار 2توسط يك فرد در

 رابطة بررسي  استنباطي، جهت آمار بخش در . شد استفاده نسبي و مطلق فراواني ميانگين، هاي شاخص از توصيفي آمار درقسمت قرارگرفتند.
 نيز P>0.05 مقدار  شد. استفاده  Chi-Square Tests و  independent-sample T test  آزمون از  متغيرها بين 

شده است.  گرفته نظر در آماري معناداري سطح عنوان به

فقط   بود.1.38.1 ±ساله و در گروه شاهد 1.3±7.9ميانگين سن بيماران در گروه مورد نفر شاهد وارد مطالعه شدند.47بيمار مورد و 34يافته ها:
% ميلومننگوسل ها داراي بي اختياري كامل ادرار 72.3% كل ميلومننگوسل ها از جهت حركت اندام ها و راه رفتن به طور كامل طبيعي بودند. 21.3

بود. در 107.8با متوسط130 تا80به دست آمد. ضريب هوشي در گروه شاهد 97.4 با متوسط124تا 78ضريب هوشي در گروه مورد  و مدفوع بودند.
دراين مطالعه ميزان ضريب هوشي هر نفر، ).  P>0.001 ( مقايسه ضريب هوشي دو گروه مورد و شاهد، اختالف به طور واضح و بارزي وجود داشت

جمعيت شناختي مثل سن،جنس،ميزان ضايعه نخاعي، بي  بطور جداگانه محاسبه شده است. عالوه بر آن رابطه ضريب هوشي با ساير متغيرهاي
اختياري ادراري مدفوعي،عدم توانايي راه رفتن طبيعي، بستري مكرر، مشكالت ارتوپدي و... مورد بررسي قرار گرفته است. 

هوشي  %بيماران ميلومننگوسل ضريب80 عليرغم آنكه ضريب هوشي در گروه مورد از شاهد با اختالف به طور واضح و بارز كمتر بودنتيجه گيري:
در حد متوسط و طبيعي داشتند. 

 كودكان، ضريب هوشي، ميلومننگوسل :واژگان كليدي
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Prevalence Survey of Sexual Dysfunction among Women in the Reproductive Age Group in 
Tehran, Capital of Iran 

Zhila Amirkhani1, Pariroukh Ramezi1, Yekta Parsa 2, Soheila Yadollah Damavandi3 

1. Department of  Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University, Medical Tehran Branch, Tehran 

2. Young Researchers Club, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

3. Medical Student, Students' Research Committee, Tehran Medical Branch,  Islamic Azad University, Tehran 

Background and Objective: Sexuality is an important and complex domain in quality of life studies. 
Female Sexual Dysfunction (FSD), a multi-dimensional medical subject with organic (biological), 
psychological and social (interpersonal) determinants, is estimated to be very common among women in 
Iran. The importance of sexual health for quality of life and overall life satisfaction has been increasingly 
recognized. Sexual dysfunctions are common and are regarded as important health problems for women of 
all ages with related quality of life issue. The aim of the study was to explore the frequency of sexual 
dysfunction among women in the reproductive age group referred to the Islamic Azad University hospitals in 
Tehran, Capital of Iran.  

Materials and Methods: This study was performed on 384 married women selected by simple random 
sampling, aged 15-45 years who referred to Boo – Ali, Amir-Al-Momenin and Javaheri hospitals in Tehran, 
Iran from August 2011  to August 2013. Data were collected by face-to-face interview and completion of 
self-report questionnaires that assessed sexual functions among women in six separate dimensions. Data 
were analyzed by using non-parametric and ANOVA tests in SPSS 4. Significant difference was set at 
p<0.05. 

Findings: Three-hundred eighteen four women with mean age of 28.6 ± 7.1 years were studied. The mean 
Body Mass Index (BMI) was 27.4±2.6 .Of them, 97 (25.2%) had never attained an orgasm, 31 (8%) had a 
low-level satisfactory relationship with their husband, 55(14.3%) had painful intercourse, 42(10.9%) had 
arousal disorder, all of which increased significantly with age. Female Sexual dysfunctions had a significant 
negative correlation with BMI (P=0.004). The emotional relationship (P=0.003) and educational level 
(P=0.08) were significantly associated with the Female Sexual Function (FSF) score. No significant 
difference was detected in marriage duration (P=0.08) and used contraception methods (P=0.08). 

Conclusion: The prevalence of female sexual dysfunction including desire, arousal, lubrication, orgasm, 
satisfaction and pain problems increased with age and BMI. In addition, lower educational level is an 
associated factor that may cause sexual dysfunction. In addition, emotional relationship had positive 
association with FSF score, while it was not associated with the use of contraceptive methods. 

Key words: Sexual dysfunction, FSFI, Female, Reproductive age 
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A Nanotechnological Proposal in Targeted Medicine: Extracorporeal Adjustment of LDL, a 
Complementary Therapy for Patients Having Elevated LDL  

Leyla Shahidi Bonjar 

Department of Pharmacology, College of Pharmacy,  Kerman University of Medical Sciences, International Campus, Kerman, Iran 

Abstract 

Background and Objective: The lowermost occurrence of Coronary artery disease is usually found among 
people with the lowermost LDL levels. Coronary artery disease, commonly known as heart disease, is one of 
the major leading cause of death among elderly. Lipoproteins are protein globular particles that transport 
cholesterol, triglyceride, or other lipid molecules via the bloodstream. These Cholesterol-Carrying 
Lipoproteins are commonly referred to as cholesterol. They are also referred to as low density lipoproteins 
(LDL) which are often called "bad" cholesterol. LDL transports about 75% of the blood's cholesterol to the 
body's tissues. In a normal person, LDL is generally harmless. However, if it is exposed to a process called 
oxidation, LDL can penetrate and interact with the walls of the artery, producing a harmful inflammatory 
response. In other words, it forms a fatty substance called plaque, which builds up on the arterial walls of the 
heart. Such LDL molecules are known as oxygen-free radicals or oxidants. Unfortunately, in excessive 
quantities, they cause inflammation and promote further injury to the areas they target such as Coronary 
arteries. The objective of this research is to develop a Nanotechnological device which helps to exclude 
excess level of LDL from bloodstream of patients having elevated LDL. 

Method of Evaluation: The present hypothetical research proposes that removal of excess LDL from 
bloodstream would promote health of patients whose wellbeing is threatened by high cholesterol level e.g. 
ICU patients having atherosclerosis or Coronary Artery Disease. Lowering LDL is the primary goal of this 
proposed therapy. LDL particles would be selectively adsorbed from bloodstream to cholesterol adsorbing 
platforms on nanocarbon tubes in the column designed for this aim.  

Findings: Trapping LDL in an extracorporeal blood circuit and preventing it from returning back into the 
bloodstream would be presented in detail. This treatment would prove to reflect the new realities of targeted 
medicine. This technique is being declared for the first time. 

Conclusion: It is conclusive that as an auxiliary treatment, selective extracorporeal- immobilization of 
excess LDL from bloodstream of patients suffering from high level of LDL would enhance resuscitation 
treatments leading to improving their health. This procedure may be an important adjuvant to conventional 
treatments to reduce mortality in targeted patients. 

Key Words: Nanotechnological Targeted Medicine; Heart disease; Cholesterol; LDL; Coronary Artery 
Plaques 
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بررسي مقايسه اي هيستومورفومتريك عروق خوني و آرايش آن ها در كيست فوليكوالر، ادنتوژنيك كراتوسيست و 

 آملوبالستوما

2 ، فريده فيضي1صفورا سيفي  3شهــريار افتخاريان ، 

  ، دانشگاه علوم پزشكي بابلدانشكده دندانپزشكي آسيب شناسي دهان، فك و صورت ، بخشاستاديار  -1

 ، دانشگاه علوم پزشكي بابلدانشكده دندانپزشكي بافت شناسي  بخش استاديار -2

 -كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي بابل، نويسنده مسئول3

 چكيده : 

: آملوبالستوما،تومور خوش خيم اپي تليالي با رفتار تهاجمي باليني نسبت به ادنتوژنيك كراتوسيست و كيست فوليكوالر است. هدف سابقه وهدف 

مطالعه حاضر تعيين و ارزيابي ويژگي هاي هيستومورفومتري عروق خوني در نواحي مجاور و دور از اپي تليوم ادنتوژنيك و آرايش آن ها بر رفتار 
 تهاجمي باليني ضايعات فوق بود.

  بلوك پارافيته از ضايعات ادنتوژنيك مذكور انتخاب شد و رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي با نشانگر45 دراين مطالعه توصيفي، مواد و روش ها:

cd34 فيلد ميكروسكوپي در هر اساليد كه داراي تراكم عروق خوني بيشتر بود،در نواحي مجاور و دور از اپي تليوم ادنتوژنيك توسط 3 انجام شد.از 
 متصل به ميكروسكوپ، قطر plus motic برابر، عكسبرداري شد، سپس با نرم افزار 40دوربين متصل به ميكروسكوپ با بزرگنمايي 

داخلي،خارجي،سطح مقطع و ضخامت ديواره عروق خوني تعيين گرديد.همچنين آرايش عروق خوني در ضايعات مذكور تعيين و نتايج با آناليز 
  تجزيه و تحليل شد.,ANOVA,T-TEST,MULTIPLE COMPARISON TESTآماري 

سطح مقطع عروق خوني درنواحي دور از اپي تليوم ادنتوژنيك به ترتيب در آملوبالستوما بيشتر از كراتوسيست   قطر خارجي ،قطر داخلي،يافته ها:

)p<0.001)و كيست فوليكوالر (p=0.001 بود، اما در ضخامت ديواره عروق خوني در نواحي دور از اپي تليوم ادنتونيك در سه ضايعه فوق  (
) ،سطح p=0.8)،داخلي(p=0.8) .اختالف آماري معني داري در ارتباط با قطر خارجي(p=0.005اختالف آماري معني داري ديده نشد(

) در نواحي مجاور اپي تليوم ادنتوژنيك در سه ضايعه فوق مشاهده نشد.آرايش عروق خوني در p=0.4) و ضخامت ديواره عروق خوني(p=0.6مقطع(
  بود.directional و در كراتوسيسيت و كيست فوليكوالر، Circumferentialآملوبالستوما 

به نظر مي رسد كه ويژگي هاي مورفومتري عروق خوني (قطر داخلي،خارجي و سطح مقطع) در نواحي دور از اپي تليوم ادنتوژنيك و نتيجه گيري: 

 نوع آرايش عروق خوني بر رفتار تهاجمي باليني آملوبالستوما نسبت به كراتوسيست و كيست فوليكوالر موثر باشد.

 ، مورفومتريCD34 آملوبالستوما،ادنتوژنيك كراتوسيست، كيست فوليكوالر ،واژه هاي كليدي:



 

268 
 

 پوستر

 Comparison of polymerization rate of P60 composite in different curing time with two 
light curing units: An invitro study 

Maryam Irannezhad1, Somaye khoramian tusi2 

1- student,School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences 

2- Assistant Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences 

Abstract 

Introduction:Clinical performance of resin composites depend on the polymerization rate. Minimum curing 

time to achieve desired polymerization rate is 40 seconds. P60composite manufacturer has claimed reduced 

curing time as one of the advantages of this composite. One of the main dental problems in pediatric 

dentistry is uncooperativeness during the long treatment period that necessitates reducing the treatment 

period in children. The aim of the present study was to compare the polymerization rate ofP60composite 

with 20and40 seconds intervals by Halogen and LED curing units to investigate the company allegation of 

curing time reduction. 

Materials & Methods  In this laboratory study, 40 disks from P60 composites were provided with 5-mm 

diameter and2-mm thickness. The samples were randomly divided into four groups each containing ten 

disks. Specimens of the first group were cured for 20 seconds and the second group for 40 seconds by 

Halogen units. The third and fourth groups were cured by LED for 20 and 40 seconds, respectively. The 

samples were then evaluated by Fourier Transform Infra-red (FTIR) spectroscopy to determine the degree of 

conversion (DC). Data were analyzed using SPSS version 15 software.  

Results:Two-way ANOVA test showed that regardless of the type of device, the polymerization rate was 

significantly higher at 40 seconds compared to20 seconds (p<0.001). Also, the polymerization rate by 

Halogen units was significantly higher than the LED units at both 20 and 40 seconds 

(p<0.001).Nevertheless, in both units, the rate of polymerization was acceptable at 20 seconds duration. 

Conclusion:Considering the limitations of a laboratory study, it seems that regardless of the type of light 

curing unit, 20 seconds is enough to cureP60composite. 

Keywords: Composite resin, Polymerization rate, Degree of conversion 
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pH راتييتغي بررس  ديدروكسيه از استفادهدر موارد  دندان شهيرمحيط اطراف  در ميكلس ون يغلظت و 

مختلف ناقل سهعنوان داروي پانسمان داخل كانال در تركيب با  به ميكلس  
4، حجت صادقي3، بهناز بركتين2، عليرضا فرهاد1آزاده خزايي زاده  

 

  ، ايراناصفهان، اصفهاني پزشك علوم دانشگاه ،يدندانپزشك دانشكده -1
 ، ايراناصفهان، اصفهاني پزشك علوم دانشگاه ،يدندانپزشك دانشكدهاد، ژ ترابي نگروه اندودنتيكس، مركز تحقيقات دندانپزشكي -2
 ، ايراناصفهان، اصفهاني پزشك علوم دانشگاه ،يدندانپزشك دانشكدهاد، ژ ترابي نگروه اندودنتيكس، مركز تحقيقات دندانپزشكي -3
 ، ايراناصفهان، اصفهاني پزشك علوم دانشگاه اروسازي،د دانشكدهگروه شيمي دارويي،  -4

در مواردي لزوم استفاده از داروي پانسمان داخل كانال محسوس است. كلسيم هيدروكسيد به صورت گسترده به اين منظور سابقه و هدف:
استفاده ميشود. اثرات درماني كلسيم هيدروكسيد به يون هاي هيدروكسيل و كلسيم توليد شده توسط آن بستگي دارد، اين خاصيت نيز وابسته به 

در موارد  دندان شهيرمحيط اطراف  در ميكلس ون يغلظت و pH راتيي تغناقل مورد استفاده مي باشد. هدف مطالعه حاضر بررسي مقايسه اي
  بود.مختلف ناقل سهعنوان داروي پانسمان داخل كانال در تركيب با  به ميكلس ديدروكسيه از استفاده

 دندان تك كاناله تازه كشيده شده انساني قطع شد. پس از پاكسازي و شكل دهي 72در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي تاج مواد و روش ها:

كانالها، در يك سوم كرونالي ريشه ها، ديفكت ايجاد شد، اليه اسمير حذف گرديد و تمام سطح ريشه ها به جز ديفكت هاي خارجي سيل گرديد و 
تايي قرار داده شدند. كانال ها 6 گروه كنترل 2تايي و 10 گروه آزمايشي 6ريشه ها در نرمال سالين غوطه ور شدند. ريشه هاي آماده سازي شده در 

 اندازه گيري B: ساعت 24: اندازه گيري پس از A (٪ 2/0در گروه هاي آزمايشي با تركيب كلسيم هيدروكسيد و هر يك از سه ناقل كلرهگزيدين 
 اندازه گيري E: هفته)و آب مقطر (1 اندازه گيري پس از D: ساعت و 24 اندازه گيري پس از C:  (٪ 25/5 هفته)، هيپوكلريت سديم 1پس از 
 پر شدند.  هفته)1 اندازه گيري پس از F: ساعت 24پس از 

 در محيط اطراف ريشه در گروه هاي آزمايشي نسبت به گروه هاي كنترل تفاوت معني داري داشت. در مورد pHغلظت يون كلسيم و يافته ها:

 بود. تغييرات غلظت يون كلسيم B=9.1 مربوط به گروه pH و بيشترين ) (P=0.013 داشتD تفاوت معني داري با گروه B، گروه pHتغييرات 
 پس از يك هفته تفاوت معني داري بين ناقل هاي مختلف ايجاد نكرد.

خمير هاي مختلف كلسيم هيدروكسيد داخل كانال به يون هاي هيدروكسيل و كلسيم تجزيه ميگردند. تركيب كلسيم هيدروكسيد با نتيجه گيري:

 25/5 باالتري از تركيب كلسيم هيدروكسيد با هيپوكلريت سديم pH به عنوان داروي پانسمان داخل كانال پس از يك هفته ٪ 2/0كلرهگزيدين 
   ايجاد ميكند.٪

 ناقل م،يكلس وني ،pH د،يدروكسيه ميكلس:ي كليديها واژه
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Analyzing implant-supported overdenture’s retention in different Inter-implant distance 
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5. Dentistry student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 

Abstract: 

Background and aims: Overdenture has become an appropriate treatment for edentulous patients and 

providing sufficient retention affects patient’s attitude. The aim of this study was to evaluate the effect of 

inter- implant space and serial cycling loading on final retention of overdentures. 

Materials and Methods: Two metal boxes with size of 15*35*40 including a hole inside were fabricated 

with parallel walls and filled with acrylic resin. Then two holes with the same size and 1 mm larger than 

metal housing’s diameter prepared in required distance (19, 23 and 29 mm). In the other block, two Dio 

abutment locators attached to their analogues and placed in the acrylic resin by a surveyor. Based on the 

procedure, 18 pairs of blocks fabricated in three distances (19, 23 and 29 mm) from each other. Each pair 

blocks placed in the testing machine with head speed of 50mm/min and retention was evaluated in 5 cycles 

of 0, 120, 360, 720 and 1440. The data analyzed with two-way ANOVA (α= 0.05) and Post Hoc test using 

SPSS software ver.13. 

Results: in19 mm interspace retention was significantly lower compared to 23 and 29mm interspace in 0 

,120,360  and 720 (p=0.00) but the result did not show significant difference in 1440 cycles (p>0.05). 

Conclusion: As the inter implant space increases the initial retention increase until 720 dislodgment cycles; 

also 23mm inter-implant space seems to be appropriate for designing overdentures. 

Key words: Attachment, Implant-supported overdenture, Inter-implant distance, Retention. 
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  دردردهاي ارتودنسي حين رتركشن كانينHe-Neعنوان: تاثير ليزر 
2سيد علي رضا رضويان ، 1دكتر فرهاد ثبوتي   

 : استاديار. گروه ارتودنسي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران1سازمان: 

  : دانشجو. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران2           

 به توجه با . است گرفته قرار مطالعه مورد  بيماران تحت درمان ارتودنسيدر درد كاهش جهت هاي كم توان در دندانپزشكيليزرسابقه و هدف:

 .شد انسان بررسي در دنداني ارتودنتيك حركات حين درد روي بر ليزر تأثير مطالعه اين در ، در اين زمينهآمده دست به متناقض نتايج

  فضاي به كانين  دندان  Retractionز بهنيا بود و شده كشيده آنها باالي اول پرمولر كه بيمار 17 باليني، كارآزمايي مطالعه اين در: روشمواد و 

Extraction .توسط نكاني دندان سمت هر در درحاليكه داشتند، انتخاب شدند  elastic chainليزر با درمان تحت سمت يك ميشد، رتركت  

He-Ne موج طول اب  nm 632.8 ر زمان هاي د .گرفت صورت پروب آرام حركت شكل به پاالتال و باكال مخاط روي برليزر تراپي   .گرفت قرار

 .شد سؤال  VAS بر اساس پرسشنامه استاندارد سمت در دودرد حين رتركشن كانين  به راجع بيماران از رتركشن آغاز از پسمختلفي 

 يافته كاهش  در روز هاي اول و دوم پس از اعمال نيروداريامعن طور به توان كم ليزر با درمان تحت سمت در درد ميزان ،مطالعه اين در: ها يافته

 )P=078/0). در حالي كه در چهار روز و يك هفته بعد تفاوت معناداري در سمت ليزر و كنترل مشاهده نشد. (P=003/0است. (

در روزهاي اول و دوم اعمال نيرو  را شده احساس درد ميزان تواند مي j/cm2  1.8 با دانسيته انرژي He-Neيك دوز تابش ليزر ي:گير نتيجه 

 . دهد كاهش

درد  ،دنداني حركات ،ليزرواژه هاي كليدي: 
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 مثبت در استروماي كارسينوم سلول سنگفرشي ، ديسپالزي و αSMAبررسي ميوفيروبالست هاي 

 هيپركراتوزيس دهان
4نيلوفر غني پور، 3، دكتر انيسه شفيق2، دكتر شهريار شفايي1دكتر صفورا سيفي  

 : استاديار آسيب شناسي دهان، فك و صورت،مركزتحقيقات سلولي-مولكولي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل1

 استاديار گروه آسيب شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل :2

 پزشك عمومي : 3

 دانشجوي دندانپزشكي : 4

استروماي تومورال نقش مهمي در رشد و پيشرفت نئوپالسم هاي مختلف دارد.از اجزاء سلولي واكنش استروما ميوفيبروبالست ها سابقه و هدف:

هستند كه در طي فرآيند كارسينوژنزيس در استروما نمايان مي گردند.هدف مطالعه حاضر ارزيابي وجود ميوفيبروبالست ها در استروماي كارسينوم 
 سلول سنگفرشي و مقايسه آن با ديسپالزي و هيپركراتوزيس دهان به روش ايمونوهيستوشيمي بود.

 18 نمونه ديسپالزي اپي تليالي و 18 بلوك پارافينه كارسينوم سلول سنگفرشي، 18در اين مطالعه مقطعي- توصيفي به تعداد مواد و روش ها:

 با روش ايمونوهيستوشيمي رنگ آميزي شدند.تعداد αSMA نمونه مخاط نرمال دهان (به عنوان شاهد) جهت نشانگر 5مورد هيپركراتوزيس و 
 سلول شمارش گرديد و نتايج به صورت درصد سلول هاي رنگ پذيري شده  100 برابر در 40 مثبت با بزگنمايي αSMAميوفيبروبالست هاي  

  بود.Chi-square test و ANOVA بندي شد.آزمون هاي آماري مورد استفاده كروسكال واليس، Scoreمطرح و 

مورد (++) 1 داشتند و در ديسپالزي اپي تليالي Score 2مورد (++) 4 و Score 3 مورد (++) 8در كارسينوم سلول سنگفرشي دهان يافته ها:

Score 3 مورد (+) 3 وScore 2 (+) داشتند.در هيپركراتوزيس Score 2 نمونه مشاهده شد.رنگ پذيري با 1 در αSMA فقط در سلول هاي 
 مثبت بين كارسينوم αSMAآندوتليال ديواره عروق خوني مخاط نرمال دهان نمايان بود.اختالف آماري معني داري در بيان ميوفيبروبالست هاي 

 ) .P=0/000سلول سنگفرشي و ديسپالزي اپي تليالي و هيپركراتوزيس ديده شد (

 به نظر مي رسد كه افزايش تعداد (درصد) ميوفيبروبالست ها در طي فرآيند كارسينوژنزيس صورت مي گيرد كه به نوعي تاييدكننده نتيجه گيري

 نقش آنها در خاصيت تهاجمي تومورال است.

  .αSMAواژه هاي كليدي: كارسينوم سلول سنگفرشي، ديسپالزي، هيپركراتوزيس، پروتئين 
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عنوان : بررسي ميزان كراتينيزاسيون و تغييرات هسته و سيتوپالسم سلولهاي اپي تليالي دهان در افراد 

 Exfoliativeسيتولوژي سيگاري و غير سيگاري با استفاده از روش  
   زهره ميهن خواه محبوبه اقابابايي  دكتر مريم السادات هاشمي دكتر تورج رضا مير شكاري دكتر مجيد اسديندا مخلصي 

 mokhlesineda@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی کرمان رايانامه =-  دانشجوي دندانپزشكي عضو كميته تحقيقات دانشجويي 1سازمان نويسندگان :

 -متخصص بيماري هاي دهان و دندان عضو هيئت علمي دانشكده ي دندانپزشكي دانشگاه كرمان2

 -متخصص پاتولوژي  عضو هيئت علمي دانشكده ي پزشكي دانشگاه كرمان3

 -دكتراي تخصصي بافت شناسي عضو هيئت علمي دانشكده ي پزشكي دانشگاه كرمان4

استفاده از سيگار و تنباكو يكي از مهم ترين و شايع ترين علل ايجاد سرطان دهان مي باشد. ريسك ايجاد سرطان با تعداد مصرف سابقه و هدف :

بررسي ميزان كراتينيزاسيون و تغييرات هسته و سيتوپالسم سلولهاي اپي  سيگار و سالهاي استفاده از آن در ارتباط  است. هدف از اين مطالعه
  مي باشد. Exfoliativeسيتولوژي تليالي دهان در افراد سيگاري و غير سيگاري با استفاده از روش  

 ، سال30 غيرسيگاري ) جمع آوري شد. افراد به گروههاي سني كمتر از 50 سيگاري و 50 مرد ( 100اسمير كف دهان و گونه از مواد و روش ها :

 سال تقسيم بندي شدند. الم هاي حاوي اسمير توسط اسپري فيكس كننده ثابت و سپس اسميرها با روش پاپانيكالئو 50 سال و بيشتر از 50-30
 one-way  اندازه گيري شد.  اطالعات بدست آمده با استفاده ازimage analysis رنگ اميزي شدند. اندازه هسته و سيتوپالسم با نرم افزارهاي

ANOVA ،Tukey-HSD ،Student's t tes و برنامه اماري SPSS13.آناليز شدند  

 قطر هسته و نسبت قطر هسته به سيتوپالسم در افراد سيگاري و غير سيگاري در گروه هاي سني ،نتايج نشان داد كه بين قطر سلوليافته ها :

مختلف تفاوت قابل مالحظه اي وجود دارد. در افراد سيگاري  افزايش سلول هاي كراتينيزه در كف دهان مشاهده شد.سلول ها براساس ميزان 
 گروه تقسيم شدند ، سلول هاي زرد(كراتينيزه) ، قرمز(قسمتي كراتينيزه) وابي(غير كراتينيزه). افزايش ميانگين سلول هاي زرد 3كراتينيزاسيون به 

 ). ميانگين اندازه هسته به سيتوپالسم در افراد P value = 0.001كف دهان در افراد سيگاري نسبت به غير سيگاري ها قابل مالحظه بود (
 .( P value = 0.001 )سيگاري و غيرسيگاري با توجه به سن قابل مالحظه بود

 افزايش در قطر هسته ،تغييرات سيتومورفومتريك ممكن است سريع تر از تغييرات سلولي خود را نشان دهد. كاهش در قطر سلولنتيجه گيري : 

و افزايش در نسبت قطر هسته به سلول در اسمير همه ي استفاده كنندگان از تنباكو در مقايسه با افراد غيرسيگاري مشاهده  شد و اين نشان 
 دهنده ي ارتباط بين تنباكو و تغييرات كمي است.

  ، اندازه سيتوپالسم، اندازه هسته، نسبت هسته به سيتوپالسمExfoliativeسيتولوژي آناليز سيتومورفومتريك، واژه هاي كليدي :  
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Abstract 

Background: Close proximity between third molars and inferior alveolar canal is common. It is important to 
prevent damage to the inferior alveolar nerve (IAN) during surgery.  

Aim: This research evaluated the efficacy of panoramic radiography in demonstrating the relationship 
between impacted 3rd molars and inferior alveolar canal(IAC) during surgically remove of the impacted 
teeth. 

Methods and Material: Sixty patients were selected for this descriptive/analytical study by a radiologist; 
the subjects had at least one sign of close proximity between the (IAC) and the apex of impacted 3rd molar in 
their panoramic radiographs. The 3rd molars were surgically removed by a maxillofacial surgeon and the 
existence or non-existence of close proximity between the tooth and the (IAC) was recorded as a gold 
standard. McNemar’s test was used to evaluate the diagnostic power of the radiographic technique (α = 
0.05). 

Results: The positive predictive value for superimposition of tooth image on the upper rim of the canal (p 
value = 0.1), superimposition of the tooth image on the entire canal (p value < 0.001) and superimposition of 
the tooth image on the entire canal along with narrowing of the alveolar canal (p value = 0.013) had higher 
diagnostic values compared to other signs, with positive predictive values of 59.3%, 86.3% and 54.5%, 
respectively.  

Conclusion: Under the limitations, it can be concluded that superimposition of tooth images on the entire 
alveolar nerve canal with narrowing and deviation of the canal can indicate a real relationship between the 
tooth and the canal.   

 Key words: Anatomy, Impacted tooth, Inferior alveolar nerve, Oral surgery, panoramic radiography. 
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Oral B Cross Action  نوع مسواك3كارايي ه ايي بررسي مقايس پنبهريز ،  Classic پنبهريز  و  Cross Action  

شاخصبا استفاده از  O’Leary  در كنترل پالك به روش  Bass  

3، دكتر غالمرضا جانيشقايق نوري بيات*، دكتر 1ندا باباييدكتر   

دانشگاه علوم پزشكي بابل  دانشكده دندانپزشكي، ،استاديار بيماري هاي دهان .1

دانشگاه علوم پزشكي بابل  ، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده دندانپزشكي، پريودنتولوژي. دستيار تخصصي*

 . دندانپزشك عمومي2

 نويسنده مسئول:

  كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بابل ،دستيار تخصصي پريودنتولوژيشقايق نوري بيات، -

 - بابل، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بخش-. تلفن:

  Sh.nooribayat@mubabol.ac.irپست الكترونيك:

روش اصلي جلوگيري از ايجاد پوسيدگي و بيماري هاي پريودنتال، كنترل مكانيكي پالك است. در بين روش هاي مكانيكي،  سابقه و هدف:
استفاده روزانه از مسواك بهترين روش دستيابي به سالمت دهان و دندان به شمار مي رود و يكي از عواملي كه در كارايي مسواك زدن موثر است 

 نوع مسواك ايراني رايج در مقايسه با مسواك خارجي در برداشت و 2هدف از اين مطالعه، بررسي مقايسه كارايي طرح و شكل مسواك مي باشد. 
امكان ارزبري  مي توان به نتيجه كار مطمئنتر شده و كاهش پالك ميكروبي ميباشد كه در صورت تأثير قابليت مسواك ايراني در كاهش پالك،

 كمتر را فراهم نمود. 

 روش نمونه گيري  باكهدانشجوي دختر دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي بابل 30بر روي  كارآزمايي بالينياين مطالعه به صورت مواد و روشها: 
 عدم وجود بيماري سيستميك، عدم سابقه استفاده از دارو، عدم وجود معيار هاي ورود به مطالعه شامل:. گرفت انجام انتخاب شدند، تصادفي ساده

و عدم  وجود  مصرف دخانيات عدم، كراودينگ دنداني، عدم وجود ماالكلوژن شديد دنداني، عدم استفاده از دستگاه ارتودنسي ثابت و متحرك
 و مسواكهاي ايراني پنبهريز Cross action ساخت كشور آلمان مدل Oral . Bدندان درد وارد مطالعه شدند. مسواك خارجي در اين مطالعه 

 ساعت قبل از مراجعه از 24  به مدتتوصيه شدپس از نمونه گيري به دانشجويان  ميباشند. Cross actionو پنبه ريز مدل  Classicمدل 
و پروفيالكسي انجام شده نمونه ها براي تمامي  ساعت طي اولين مراجعه 24بعد از  هيچ وسيله و روشي براي بهداشت دهان خود استفاده نكنند.

 تعيين و در فرم مخصوص ثبت شد. براي يكسان شدن شرايط روش  O’Learyشاخص ميزان شاخص پالك قبل از مسواك زدن با استفاده از 
 براي  تايي به صورت تصادفي تقسيم شدندو سه نوع مسواك10 گروه 3سپس نمونه ها به  مسواك زدن آموزش داده شد.  برايBassانتخابي 

  تعيين شدند. ميزان شاخص پالك بعد از استفاده از هر نوع مسواك به مدت يك هفته ثبت شد و اينهفته هاي اول و دوم و سوماستفاده در 
طريق  ازاهش پالك دنداني در هر فرد با خودش كدر اين مطالعه اثر سه نوع مسواك در فرآيند در مورد مسواك دوم و سوم نيز تكرار مي شد. 

 . فاده شد استANOVA  آزمون آماريجهت تعيين برتري ميان سه گروه ازمقايسه و   Test pairedآزمون آماري 

در اين مطالعه كاهش آماري معنيدار پس از استفاده از هر سه نوع مسواك  به عنوان يكي از اصليترين روشهاي مكانيكي حذف پالك يافتهها: 
 Oral -B Cross Action كاهش پالك ايندكس در مسواك .نشان داده شد كه اين مطلب ضرورت استفاده مرتب از مسواك را نشان ميدهد

 Oral- B Cross Action).در مورد مقايسه دو تايي مسواكها، مسواك P≥001/0(  از همه كمتر استClassicاز همه بيشتر و در پنبهريز 
) وليكن همين مسواك در مقايسه با P=018/0 ( نسبت به نوع پنبهريز معمولي تفاوت معنيدار آماري از نظر ميانگين كاهش پالك ايندكس داشت

 )P=797/0(  تفاوت آماري معنيداري را از نظر ميانگين كاهش پالك ايندكس نشان ندادCross Actionهمتاي ايراني خود يعني پنبهريز مدل 
.  

 مشخص گرديد كه در Cross Actionو پنبهريز  Classicمدل ، پنبهريز  Oral B Cross Actionبا مقايسه سه مسواك نتيجهگيري: 
در كاهش ايندكس  cross Actionريز  و پنبه Oral B Cross Actionميزان كاهش پالك ايندكس تفاوت معنيداري بين دو مسواك 

 . در اين ايندكس وجود داشته استClassic   مدلريز  پنبه با مسواك دو مسواكاين  تفاوت معنيداري بين  اماوجود نداشته است.پالك 

 ، مقايسه، كنترل پالك، بهداشت دهانBassروش ، مسواك، پالك ميكروبيهاي كليدي:  واژه

  انتخاب شده است. MESHبر اساس *
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Abstract 

Background: Close proximity between third molars and inferior alveolar canal is common. It is important to 
prevent damage to the inferior alveolar nerve (IAN) during surgery.  

Aim: This research evaluated the efficacy of panoramic radiography in demonstrating the relationship 
between impacted 3rd molars and inferior alveolar canal(IAC) during surgically remove of the impacted 
teeth. 

Methods and Material: Sixty patients were selected for this descriptive/analytical study by a radiologist; 
the subjects had at least one sign of close proximity between the (IAC) and the apex of impacted 3rd molar in 
their panoramic radiographs. The 3rd molars were surgically removed by a maxillofacial surgeon and the 
existence or non-existence of close proximity between the tooth and the (IAC) was recorded as a gold 
standard. McNemar’s test was used to evaluate the diagnostic power of the radiographic technique (α = 
0.05). 

Results: The positive predictive value for superimposition of tooth image on the upper rim of the canal (p 
value = 0.1), superimposition of the tooth image on the entire canal (p value < 0.001) and superimposition of 
the tooth image on the entire canal along with narrowing of the alveolar canal (p value = 0.013) had higher 
diagnostic values compared to other signs, with positive predictive values of 59.3%, 86.3% and 54.5%, 
respectively.  

Conclusion: Under the limitations, it can be concluded that superimposition of tooth images on the entire 
alveolar nerve canal with narrowing and deviation of the canal can indicate a real relationship between the 
tooth and the canal.   

 Key words: Anatomy, Impacted tooth, Inferior alveolar nerve, Oral surgery, panoramic radiography. 
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  1392شهرستان سبزوار بررسي رفتارهاي خودمراقبتي از پا دربيماران مراجعه كننده به كلينك ويژه ديابت

 5، روح اله برقباني4 سميه كريمي مقدم ،3 *داودرباط سرپوشي ،2حميداله وردي پور ،1 علي وفايي نجار 

 .مشهد، ايران دانشگاه علوم پزشكي بهداشت دانشكده ، گروه بهداشت و مديريتمدير  مديريت خدمات بهداشتي درماني ، .دكتراي 1

 .، ايرانتبريز دانشگاه علوم پزشكي ،بهداشت دانشكده  آموزش بهداشت وارتقا سالمت،ريئس .دكتراي2

 ايران. مشهد، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، سالمت،دانشكده ارتقائ و بهداشت آموزش ارشد كارشناسي .دانشجوي*3

Robatsd901@mums.ac.ir : Email  

 .كارشناس پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،ايران.4

 ايران. ،سبزوارپزشكي  علوم دانشگاه اپيدميولوژي ، ارشد  كارشناسي.5

  شيوع فزاينده ديابت به چالشي جدي براي اكثر نظام هاي سالمت درسرتاسرجهان تبديل شده است. باتوجه به نبود درمان براي اينچكيده

. يكي از مهمترين داليلي كه در پيشگيري از بيماري و عوارض مزمن وحاد آن، پيشگيري ازاولويت هاي سيستم سالمت در اغلب كشورها است
بيماري نقش دارد آگاهي فرد از بيماري و مراقبت از خود در برابر عوارض بيماري مي باشد.   

بيمار ديابتي مراجعه كننده به كلينك ويژه ديابت شهرستان 400 برروي كه مقطعي است توصيفي پژوهش يك مطالعه اين : ها روشمواد و 

شامل سواالت دموگرافيك ،سوابق بيماري و خودمراقبتي بيماران  اطالعات، از پرسشنامه اي محقق ساخته  آوري براي جمع گرفت انجامسبزوار 
  زوجي استفاده شد.T و آزمون كاي اسكوئر و spssافزار نرم از ها داده تحليل   ديابتي استفاده شد.

 براورد شد كه در سطح خوب قرار داشت دراين مطالعه ارتباط معني دار 14 .04 وانحراف معيار69.8 ميانگين امتياز رفتار خود مراقبتي  :ها يافته

) همچنين بين  p = 0/1بين خودكنترلي وكارايي و اثربخشي بدست آمد ولي بين خودكنترلي و گروهبندي شغل ارتباط معناداري را نشان نداد(
وضعيت سكونت افراد از نظر شهري و روستايي بودن وخودكنترلي ارتباط معناداري وجود نداشت. 

 اين در ابتال به پاي ديابتي به نسبت تقويت رفتارهاي خود مراقبتي باعث آموزشي هدفمند مي تواند  طراحي و پياده سازي روش :گيري نتيجه

 .گردد گروه بيماران

 . رفتارهاي خود مراقبتي ، پاي ديابتي، ديابت :كليديواژه هاي 
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Objection: Depression is common disorder among elderly and makes them disable, that has been associated 
with decreased quality of life and adverse effect on daily function of elderly. As elderly population of our 
country has been increased and little studies has been done, this study was performed to determine the rate of 
depression in the elderly in Kermanshah. 

Material and method: This study is descriptive - analytical and it was done on 383 people of Kermanshah 

elderly by available sampling method .We use demographic question and standard depression test (Beck) to 
collect data .Data were collected by quota and available method from 4 districts (based on the classification 

of municipal areas) in separately location from the streets, parks and homes. 

Result: The results of this study show that average age in people who took part was 70/11�5/7 , and 58/2% are 

men and 72/1%  married and 41/8 % were illiterate ,also 55/9 % expressed the physical illness  record  and 7/3 

% psychological disorder record. 38/9 % declared to exercise and 17 % of them smoke. The majority of these 

people had moderate depression (40/2 %) we could not find any significant difference between the score of 

depression in men and women. But with grouping of depression in the light of statistically we observed 
significant difference among them. We could not find any significant relation between depression and to be 
employed (p=0/734).  

Conclusion: The high prevalence of depression ( 40%) in elderly is associated with the rate of income and  

economical – social support  levels .Therefore recommended that those responsible for the proper planning 
and providing sports facilities ,employment and welfare in accordance with the following group at risk in 
elderly, take effective step to reduce depression in this group. 

Key words: Depression, Elderly, Kermanshah 
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 1388برآورد سال هاي از دست رفته زندگي بر اثر سوانح و حوادث ترافيكي در استان گلستان سال 
 *3، احمد سهرابي2، رضا جهانگيري1هاشم رستگار

 دانشجوي كارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران .1
2. ˺  دانشجوي كارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران 
3. ˺  دانشجوي كارشناس ارشد آمار زيستي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران 

 ahmadsohrabi1368@gmail.com نويسنده مسئول: پست الكترونيك:*

 

چكيده 

، مرگ بر اثر سوانح و حوادث ترافيكي در جهان از اثر حوادث ترافيكي كشته مي شوند نفر بر 3400 قريب به در سراسر دنياروزانه سابقه و هدف:

طبق مطالعات بانك جهاني، هر ساله در كشورهاي در حال توسعه  ارتقاء يافته است. 2010 به رتبه ي دوم در سال 1990رتبه ي ششم در سال 
 اين )GDP ( درصد از توليد ناخالص داخلي2 تا 1 ميليارد دالر برآورد مي شود كه معادل 2 تا 4/1خسارات ناشي از تصادفات ترافيكي بين 

 سال بوده كه مؤثرترين افراد 43 تا 15افراد بين ،  درصد كشته شدگان بيشترين گزارشهاي مختلف نشان مي دهد كه همچنين.مي باشدكشورها 
 در و بوده باالتر توسعه حال در كشورهاي . نرخ مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي ايران از سايردر توسعه اقتصادي جوامع محسوب مي شوند

 .مي دهد قرار كننده اي و نگران نامطلوب بسيار جايگاه در را كشور جهاني، با معيارهاي مقايسه

 1388پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي-مقطعي است كه در اين پژوهش جامعه مورد مطالعه جمعيت استان گلستان در سال مواد و روش ها:

) در سال GHEكار رفته در جديدترين شيوه محاسبه بار جهاني بيماري ( به شناسي روش از مقايسه قابليت حفظ براي مطالعه اين مي باشد. در
 دست رفته از استاندارد سال هاي زندگي اميد به روش از زندگي رفته ي دست از هاي سال محاسبه ي  استفاده گرديد. برايWHO توسط 2013

)SEYLL( .استفاده گرديد 

، سال هاي از دست رفته ي زندگي ناشي از سوانح و حوادث ترافيكي در استان گلستان 1388نتايج پژوهش نشان مي دهد كه طي سال يافته ها:

 در هزار ) مربوط 46/2 سال ( 2133 در هزار ) مربوط به مردان و 38/11 سال ( 12191 در هزار ) بوده است كه از اين بين 91/6 سال ( 14324
) 2165 سال (15-19) و 2736 سال (20-24ميزان سال هاي از دست رفته در كل جمعيت مربوط به بازه هاي سني  به زنان مي باشد. بيشترين

) و بيشترين ميزان عمر از 356 سال (1-4) و در زنان مربوط به بازه سني2528 سال (20-24مي باشد، اين ميزان در مردان مربوط به بازه سني 
  سال مي باشد.767 سالگي با ميزان 18دست رفته مربوط به سن 

 سال مي باشد. با توجه به اينكه 24 تا 15در اين پژوهش مشاهده شد كه بيشترين نرخ مرگ و مير مربوط به مردان و در بازه سني نتيجه گيري:

سوانح و حوادث ترافيكي جمعيت فعال و سنين كار را تحت تاثير قرار مي دهد و تبعات اقتصادي-اجتماعي هنگفتي را بر جامعه تحميل مي كند، 
لذا نياز مبرم به برنامه ريزي دقيق و منسجم در زمينه ي آموزش مناسب و فرهنگ سازي در زمينه ي پيروي از قوانين و مقررات، بهبود ايمني 

 جاده ها و وسايل نقليه به منظور كاهش تلفات احساس مي گردد.

 گلستان استان ،)YLLرفته ي زندگي ( دست از هاي سالترافيكي،  حوادث و سوانحكليدي:  واژه هاي

mailto:ahmadsohrabi1368@gmail.com?subject=Congress�
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 اثربخشي كاردرماني بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرن مزمن 

 2، سمانه همايوني2، نجمه عابدي شرق2بهاره رستمي، 1، دكتر محمدرضا سراواني1دكتر محمدرضا هرمزي

 . كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، ايران2

 

 چكيده

 اسكيزوفرني يكي از ناتوان كننده ترين اختالالت رواني است. اين بيماران به علت ناتواني شديد وبيماري طوالني مدت كيفيت سابقه و هدف:

درصد بيماران اسكيزوفرن مقاوم به درمان هستند واينجاست كه حيطه عمل درمانهاي رواني 30زندگي پاييني دارند. با وجود درمان دارويي 
اجتماعي از جمله كاردرماني آشكار مي شود .اين پژوهش با هدف تعيين تأثير كاردرماني بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرن مزمن بستري در 

 بيماران مركز نگه داري بيماران مزمن انجام شده است. 

 اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني است كه ابتدا بيماران اسكيزوفرن مزمن بستري در مرگز نگه داري  بيماران مزمن به مواد و روش ها:

) بررسي وسپس SQLSروش تصادفي غيراحتمالي دردسترس انتخاب و كيفيت زندگي آن ها به وسيله پرسشنامه كيفيت زندگي اسكيزوفرن(
ماه براي گروه 6ساعت درهفته و در طي 6) تقسيم گرديدند .كاردرماني به مدت 32نفر) وكنترل (نفر32گروه مداخله(2بيماران به طور تصادفي در 

مداخله اجرا شد بعد از اجراي كاردرماني ،مجددا كيفيت زندگي بيماران بررسي و اطالات با استفاده از آمار توصيفي واستنباطي(تحليل كوواريانس و 
T.مستقل) تجزيه تحليل شد 

 نتايج نشان داد كاردرماني تآثير معناداري بر ميانگين نمرات كيفيت زندگي گروه مداخله داشت. وهمچنين بين ميانگين نمره كيفيت يافته ها:

زندگي زنان ومردان تفاوت وجود داشت وزنان كيفيت زندگي بهتري داشتند. 

 نتايج نشان داد  كه كاردرماني بركيفيت زندگي زنان موثرتر بوده است والزم است از درمان هاي ديگر جهت تعديل وارتقا كيفيت نتيجه گيري:

 زندگي مردان استفاده شود.همچنين اثربخشي اين مداخالت در ساير مداخالت رواني مثل افسردگي و اضطراب و.....انجام مي شود.

 : اسكيزوفرني، كيفيت زندگي، كاردرمانيكلمات كليدي
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 بررسي تاثير سوپرمينت (اسانس نعناع) بر ميزان دردهاي شكمي پس از عمل كولونوسكوپي

 محمد علي كياني، مهري نجفي، *معصومه سعيدي، احمد خداداد، مجيد غيور مبرهن

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.*

 

چكيده 

كولونوسكپي روشي تهاجمي است كه براي بيمار به ويژه كودكان ناراحت كننده و دردناك است. هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان  و هدف: سابقه

تاثير تجويز قطره خوراكي سوپرمينت (اسانس نعناع) بر درد و رضايتمندي بيمار پس از عمل كولونوسكوپي بوده است.  

 بيمار كانديد عمل كولونوسكوپي به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه 101در اين مطالعه كارآزمايي باليني، روش بررسي: 

 دقيقه قبل از كولونوسكوپي 30 قطره خوراكي سوپرمينت 20 نفر)، 51 نفر) دارويي تجويز نشد. به گروه مورد (50تقسيم شدند. به گروه شاهد(
خورانده شد. پس از عمل كولونوسكوپي با استفاده از پرسشنامه استاندارد ميزان درد و رضايتمندي بيمار بررسي شد. داده ها توسط آزمون توصيفي 

) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  t-testو تحليلي (

). در گروه <05/0P بود (10 از نمره 625/1 ±491/0 و در گروه مورد 500/2±527/0 ميانگين ميزان دردهاي شكمي در گروه شاهد يافته ها:

 و در 607/2±566/0% اطفال با درجه عالي رضايت داشتند. در گروه مورد ميانگين درجه رضايت بيماران 6/17% اطفال و در گروه مورد 8شاهد 
).  <05/0P). زمان كولونوسكپي در گروه مورد به طور معني داري كمتر از گروه شاهد بود (<05/0P بود (833/1±389/0گروه شاهد 

تجويز اسانس نعناع به كودكان قبل از عمل كولونوسكوپي باعث كاهش دردهاي شكمي و افزايش رضايتمندي بيمار پس از عمل نتيجه گيري: 

كولونوسكوپي مي شود.  

 نعناع، كولونوسكوپي، دردهاي شكمي، سوپرمينت :واژه هاي كليدي
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Service Quality in physiotherapy from the services recipients’ perspective 
 

Farid Gharibi1, Jafar Sadegh Tabrizi2, Mir Ali Eteraf Oskouei3, Mohammad Asghari Jafarabadi4 
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09144085420 , Email: tabrizijs@tbzmed.ac.ir  
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Abstract 

Background and Objective: 

Service Quality generally mentions to non-technical and non-health aspects of the health services such as 
physical, managerial and organizational facilities, and patient-provider relationship. By regarding that this 
aspect has an undeniable role in the improving of therapeutic results, this study aimed to assess Service 
Quality from the perspective of physiotherapy clinic customers in Rehabilitation Faculty of Tabriz 
University of medical sciences. 

Materials and Methods: 

A cross-sectional study conducted by using a valid and reliable questionnaire with 204 patients and 
coadjutors in the physiotherapy clinic. Participants answered to  Service Quality questions in eleven 
important aspects including of choice of care provider, communication and relationship, autonomy, 
continuity of care, quality of basic amenities, dignity, timeliness, safety, prevention and early detection, 
availability and access, and confidentiality. 

The Service Quality calculated using the following formula: SQ=10-(Importance × Performance, in two 
dimensions of Importance and Performance, and the score of each dimension varied form 1 to 10. SPSS 
software used to analyze collected data.  

Findings: 

The aspects of choice of provider, safety and prevention and early detection have the least service quality, 
and the aspects of timeliness, confidentiality and quality of basic amenities have the most service quality 
respectively. Afterward, in data analysis, the relationship of age variable with continuity of care, and 
education variable with autonomy and timelines showed significant (P<0.05).  

Conclusion: 

By regarding of acquired results, concluded that in the some aspects of Service Quality there is a notable gap 
between present and optimum conditions. In this study, in 6 aspects of Service Quality including of choice of 
provider, autonomy, dignity, safety, prevention and early detection and availability and access, the score of 
Service Quality was lower than acceptable score. 

Key Words: 

Service Quality, Physiotherapy Clinic   

mailto:farid_hc.manager@yahoo.com�
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  زنان مراجعه كننده به واحدهاي بهداشتي- درماني شهر گرگان در رابطه با عفونتعوامل مرتبط با عملكرد

1392درسال هاي دستگاه ادراري- تناسلي براساس مدل اعتقاد بهداشتي  

4، فاطمه كريمي3، مرضيه مير2، ناصر بهنام پور1هاشم حشمتي  

 :Emailمربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -1
Heshmati.Hashem@yahoo.com 

 استاديار، دكتري آمار زيستي، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -2
 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -3
 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -4

 و اين عفونت ها عوارض متعدد است،از طرفي % گزارش شده50% تا 5.2تناسلي بين ميزان شيوع عفونت هاي ادراري-در ايران  سابقه و هدف:

 زنان مراجعه عوامل مرتبط با عملكردخطرناكي را ايجاد مي كنند، با توجه به شيوع باالي عفونت ها و عوارض آنها، اين مطالعه با هدف تعيين 

 طراحي و اجرا هاي دستگاه ادراري- تناسلي براساس مدل اعتقاد بهداشتي كننده به واحدهاي بهداشتي- درماني شهر گرگان در رابطه با عفونت

 شد.

 نفر از زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر گرگان در 420-تحليلي بر روي  اين مطالعه  مقطعي با رويكرد توصيفيمواد و روش ها:

 جمع آوري گرديد و با روا و پايااي پرسشنامه از طريق داده ها  .انجام پذيرفت  انتخاب شده بودند،دو مرحله كه به روش نمونه گيري 1392سال 

SPSS18استفاده از نرم افزار  مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. T و آزمون هاي آناليز واريانس،  

0.05 تراز شد و سطح معني داري 100مجموع نمرات هر حيطه از  . در نظر گرفته شد   

، شدت درك شده 92.45 ،حساسيت درك شده 71.93 سال بود. ميانگين نمره آگاهي 31.80 ± 9.16 ميانگين سني زنان مورد مطالعه يافته ها:

%) از مهمترين راهنماها براي 68.8%) و ماماها با (89.3 بود. پزشكان با (86.71 و عملكرد 69.84،موانع درك شده 95.30،منافع درك شده76.07

عمل بودند. بين ميانگين نمره عملكرد با تحصيالت و تحصيالت همسر ارتباط معني دار آماري مشاهده شد. بين عملكرد و منافع درك شده 

 همبستگي مثبت و معني دار وجود داشت.

 ميزان آگاهي، حساسيت، شدت، منافع و عملكرد در سطح مطلوبي بود. موانع درك شده در سطح مطلوبي نبود. لذا پيشنهاد مي شود نتيجه گيري:

 مداخالت الزم جهت كاهش موانع درك شده به ويژه با همكاري پزشكان و ماماها، جهت ارتقاء سطح عملكرد و كاهش عفونت ها صورت گيرد.

  عفونت ادراري-تناسلي، زنان، مدل اعتقاد بهداشتيواژه هاي كليدي:

mailto:Heshmati.Hashem@yahoo.com�


 

284 
 

 پوستر

Association of Metabolic Syndrome with Body Fat Percent,  Anthropometric Indices in 10 To 

18 Year Old Adolescents 

Golaleh Asghari 1,  Parvin Mirmiran 1, Mansoureh Rezaei2, Yadollah Mehrabi 2,*Fereidoun Azizi4 
1Nutrition and Endocrine Research Center, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Science, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
2Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. Electronic address: fhospanah@endocrine.ac.ir. 
3Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 

Background: Our aim was to evaluate the association of metabolic syndrome (MetS) and its components 
with body fat percentage (BFP) and anthropometric indicesin10 to 18year old adolescents.  

Methods: This was a cross-sectional study conducted on 134 Tehranian adolescents, aged 10 to 18 years (66 
boys and 68 girls) in 2007.The MetS definition proposed by Cook et al. was used. Logistic regression was 
used to determine the relationship of MetS and its components with body mass index (BMI), waist 
circumference (WC), waist to height ratio (WHtR), and BFP. Using the areas under the receiver operating 
characteristic (ROC) curve, the discriminatory ability of anthropometric measurements and BFP was 
evaluated.  

Results: The mean±SD forage of boys and girls was14.5±2.3and13.0±2.9  years, respectively (P=0.001); the 
prevalence of MetS in these groups was 32.3 and6.5%, respectively (P=0.001). After adjusting for sex and 
physical activity, the highest odds ratios (95% CI) for MetS and hypertriglyceridemia were found for WC, 
6.27 (2.63-14.94 ; P<0.05)and 3.14 (1.87-5.27 ; P<0.05), respectively, and those for low HDL-C and 
hypertension were found for BMI, 2.91 (1.73-4.90 ; P<0.05)and 2.26 (1.27-4.02 ; P=0.05), respectively. 
After adjusting for sex and physical activity, the highest area under ROC curve for MetS and 
hypertriglyceridemia was seen for WC (P=0.001), for hypertension it was seen for BMI (P=0.001), and for 
low HDL-C it was observed for both WC and BMI (P=0.001).  

Conclusions: In adolescents, WC was the best predictor of MetS and hypertriglyceridemia, BMI was the 
best predictor of hypertension, and WC and BMI were the best predictors for low HDL-C. 

 

Keywords: Body fat percentage, Body mass index, Waist-to-height ratio, Waist circumference, Metabolic 
syndrome, Adolescents, Iran 
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 پوستر

Comparing the effectiveness of diabetes care between primary health care facilities and 
specialists clinics 

Samad Rouhani*19F

˻˹ ,  Jamshid Yazdani20F

˻˺ ,  Mahereh Shakori 21F

˻˻  

Background and Objective: Diabetes, a disease associated with almost all ill-health conditions, is the most 
prevalent metabolic diseases and one of the most challenging issues that medical science is facing with it. Its 
history dates back to human being and is increasing in parallel with industrialization. Since self care and self 
management are the effective methods of preventing disease symptoms and its progress, hence, the attention 
of health care units and their education have high potential to affect the capability of individual patents in 
managing their ill-health condition. In this regard, a research has been conducted to compare the 
effectiveness of diabetes care provided by primary health care facilities as the most responsible public health 
care facilities for diabetics and Toba clinic, a specialist clinic in Sari.    

Materials and Methods: This was a cross-sectional study conducted with a 120 diabetics attending in rural 
primary health care facilities and Toba clinic. Samples were randomly chosen among attendants. A self 
designed questionnaire was employed for data gathering. Cronbach's alpha of the questionnaire was 
calculated at 0.83. SPSS software was employed to analyze the data using Chi 2 and paired T test.     

Findings: In this study 60% (72 cases) of studied population were from urban area and were served by Toba 
clinic. 40% (48 cases) were from rural area and were covered by rural primary health care facilities. There 
was a statistically significant difference between two groups in terms of dietary regimen but not on the 
domain of physical activities.   

Conclusion: Self care was better practiced among patients from rural area who were covered by primary 
health care facilities than those in urban area covered by specialist clinic. Therefore, it has concluded that 
primary health care facilities that are appropriately distributed across country and are publicly and easily 
accessible have high potential to help diabetics on their self care and then improve their well-being.   

Key Words: Self care, diabetic, primary care network, primary health care 
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 پوستر

بررسي فراواني سندرم متابوليك در زنان سنين بارداري مبتال به بيماري تخمدان پلي كيستيك مراجعه كننده 

1392به درمانگاه وليعصرشهرستان فسا در بهار   
1عظمي شكاري، 3،فرزانه مباشري2، مليحه بارچي نژاد1عاليه روستايي  

 - كميته تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي فسا،فسا،ايران1

 - گروه زنان و زايمان،بيمارستان وليعصر فسا،دانشگاه علوم پزشكي فسا،فسا،ايران2

 - گروه پزشكي اجتماعي،دانشگاه علوم پزشكي فسا،فسا،ايران3

 چكيده

 به خاطر اختالل در متابوليسم آندروژن و استروژن و  اختالل در توليد آندروژن ايجاد مي شود و  بيماري تخمدان پلي كيستيك :سابقه و هدف

 بيماري سندرم متابوليك فاكتور هاي خطر  آن اليگومنوره و آمنوره همراه با شواهد باليني يا آزمايشگاهي هيپرآندروژنمي است. بالينيمشخصه
متنوعي دارد كه از همراهي مقاومت انسوليني و عملكرد غير نرمال بافت چربي ناشي مي شود و مشخصه ي باليني آن فشار خون باال، افزايش قند 

ميزان شيوع سندرم  در مطالعه هاي مختلف،) و چاقي شكمي است. HDLخون، افزايش تري گليسيريد خون، كاهش ليپوپروتئين با چگالي زياد (
هدف ما در اين تحقيق بررسي ميزان شيوع سندرم   درصد گزارش شده است.43-7، متابوليك در ميان زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيك

باشد.  متابوليك در زنان مبتال به بيماري تخمدان پلي كيستيك در شهر فسا مي

 در محدوده در شهر فسا كه بر روي كليه بيماران مراجعه كننده به كلينيك زنان ،في- مقطعياين مطالعه اپيدميولوژيك توصيمواد و روش ها:

 و طي تهصورت گرف  بر اساس معيارهاي روتردام براي آنها تشخيص بيماري تخمدان پلي كيستيك گذاشته شده بود سال هستند و 39- 15سني 
بررسي شد.  ATP-III NCEPآن شيوع سندرم متابوليك بر اساس معيارهايي 

 متوسط سني بيماران بيمار باقي مانده انجام شد. 60م و مطالعه روي ينفر ريزش داشت5 بيماركه در اين مطالعه شركت نمودند، 65از يافته ها: 

 متابوليك در زنان مبتال به بيماري تخمدان پلي سندرم مطالعه، شيوع اين  براساس.)  بود2/26±7/6(بدني  توده شاخص متوسط  و)8/5±4/23(
قندخون باالتر يا   برآورد شد. ميزان شيوع هر يك از اجزاي سندرم متابوليك به قرار زير بود. ATP_III33/33% كيستيك براساس معيارهايي

 %4/54در سايرين  % و100% و شيوع ديس ليپيدمي در زنان مبتال به بيماري تخمدان پلي كيستيك 6/28هيپر تانسيون  %،3/14 100مساوي 
  داشتند،باالتر بود.25همچنين شيوع فشار خون در زنان مبتال به بيماري تخمدان پلي كيستيكي كه شاخص توده بدني باالتر از  ديده شد.

)0.047=p (

 باتوجه به شيوع باالي سندرم متابوليك در زنان مبتال به بيماري تخمدان پلي كيستيك، غربالگري اين بيماران ار جهت سندرم نتيجه گيري:

 متابوليك مفيد و ضروري است تا از خطر بروز عوارض قلبي عروقي و ابتال به ديابت شيرين در اين بيماران پيشگيري شود.

 سندرم متابوليك، بيماري تخمدان پلي كيستيك، معيارهاي روتردام واژه هاي كليدي 
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 پوستر

 92 سال جمعيت روستايي شهرستان گناوه در سال 30 بررسي شيوع ديابت در زنان باالي 
 -بوشهر پزشكي علوم زهرا زارعي / كارشناس بيماري هاي غير واگير شهرستان گناوه / ( دانشجوي كارشناسي ناپيوسته مامايي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)  دانشگاه -1

  Zahra.zarei227@gmail.com : / رايانامه 07723227300/  آدرس : چهارراه معلم- شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه / تلفن : ايران-بوشهر

 -بوشهر پزشكي علوم  كارشناس برنامه كودكان شهرستان گناوه( دانشجوي كارشناسي ناپيوسته مامايي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)  دانشگاه/ زينب شيخ نصري -2
 z.sheikhnasri@yahoo.com / رايانامه : 09171709062/  آدرس : چهارراه معلم- شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه / تلفن :  ايران-بوشهر

 ايران  /  آدرس : چهارراه معلم- شبكه بهداشت و درمان شهرستان – بوشهر –مريم اميري / كارشناس برنامه واگير شهرستان گناوه / دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  -3
 گناوه

 ايران  /  آدرس : چهارراه معلم- شبكه – بوشهر –محسن دهقاني / كارشناس مسئول واحد مبارزه با بيماري ها شهرستان گناوه / دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  -4
 بهداشت و درمان شهرستان گناوه

 تغيير شيوه زندگي و پيشرفت صنعتي شدن ، بيماري هاي مزمن و غير واگير به تهديدي جدي براي سالمتي تبديل شده است. سابقه وهدف:

ديابت به عنوان شايع ترين بيماري مزمن غير واگير از اولويت هاي اصلي برنامه هاي پيشگيري و درماني محسوب مي شوند. ديابت فقط يك 
بيماري محسوب نمي شود بلكه شبكه درهم پيچيده اي از عوامل خطر زاي محيطي و ژنتيكي با پاتوفيزيولوژي مختلف مي باشد و عوارض آن به 

 30شدت هزينه بر و ناتوان كننده است. از طرف ديگر چون زنان جزء گروه هاي آسيب پذير هستند برآن شديم ميزان شيوع ديابت در زنان باالي 
 سال روستاهاي شهرستان گناوه را مورد بررسي قرار دهيم.

%  از اين 63.13 سال روستاهاي شهرستان انجام شد كه زنان 30 نفر از جمعيت باالي 4506 اين مطالعه توصيفي - تحليلي بر روي موادوروش ها:

جمعيت را تشكيل مي دهد . جهت انجام غربالگري ديابت به خانه هاي بهداشت مراجعه نمودند. در زمان غربالگري عالوه بر انجام آزمايش قند 
 تجزيه و  SPSS21ناشتا ، نسبت دور كمر به باسن نيز اندازه گيري شد . پس از مشخص شدن نتايج آزمايشات ، اطالعات به دست آمده در نرافزار 

 تحليل شد.

 پره ٪6.50 از زنان در معرض خطر ديابت ، ٪67.94 سال در غربالگري شركت نمودند كه 30 از زنان باالي ٪60.22 در برسي انجام شده  :يافته ها

 مبتال به ديابت بارداري بودند.نسبت دور كمر به باسن در ٪2.40 از جمعيت را شامل شدند كه ٪5.44 ديابتيك بودند.زنان باردار ٪3.51ديابتيك و 
  غير طبيعي بود. ٪63.42زنان 

 در معرض ٪51.17 و مردان ٪67.49 اين مطالعه نشان مي دهد كه زنان بيشتر از مردان در معرض خطر ديابت قرار دارند( زنان  :نتيجه گيري

خطر ديابت مي باشند. )و بروز ديابت در آنها بيشتر از مردان است. با توجه به اينكه زندگي مدرن در روستا نيز وارد شده و كم تحركي از مزاياي 
زندگي صنعتي است و زنان نيز در روستا ها كمتر از قبل به فعاليت بدني مي پردازند؛ در نتيجه شيوع ديابت و افراد در معرض خطر ديابت در بين 

 جمعيت زنان بيشتر از مردان مي باشد و نياز به مداخله و تشويق به فعاليت بدني است.

  زنان - كم تحركي– نسبت دور كمر به باسن – : ديابت واژه هاي كليدي

mailto:Zahra.zarei227@gmail.com�
mailto:Zahra.zarei227@gmail.com�
mailto:Zahra.zarei227@gmail.com�
mailto:z.sheikhnasri@yahoo.com�
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 پوستر

 باال در بالغين شهر مشهد تعيين ميزان شيوع و عوامل موثر بر ابتال به بيماري فشار خون

90 تا 87 در سالهاي  

2، حبيب اهللا اسماعيلي1، فاطمه عزيزي مايوان1، سميه برزنوني1زهرا مهربخش  

 دانشجوي كارشناسي ارشدآمار زيستي،كميته تحقيقات دانشجويي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران .1

 دانشيار و عضو هيئت علمي گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران .2

 مغزي سكته هاي و كرونر بيماريهاي عروق براي خطر عامل مهمترين و پيشرفته كشورهاي مهم مشكالت از يكي باال خون : فشار سابقه و هدف

مهمترين علل مرگ و مير و همچنين ايجاد ناتواني هاي جسماني در    سكته هاي قلبي و مغزي .ميشود محسوب توسعه حال دركشور هاي در
در اين مطالعه مد نظر مي  دنيا مي باشند.شناخت ميزان شيوع و عوامل خطر آفرين در اين زمينه كه از اهداف اصلي سازمان بهداشت جهاني است،

 باشد 

 35نفر در سنين بين  9786مي باشد كه در آن تعداد   Mashhad study داده ها ي مورد بررسي  از پرونده هاي طرح بزرگ : مواد و روش ها

 شهر مشهد ميباشد . داده ها  توسط كارآموزان پيراپزشكي شامل پزشك 87-90 سال شركت داشته اند و اين داده ها مربوط به سالهاي65تا  
عمومي ،پرستار و تكنسين آموزش ديده و با استفاده از پرسشنامهاي كه  روايي و پايايي آن توسط يك مطالعه مقدماتي مورد تاييد قرار گرفته، 

جمع آوري شده است و اطالعات پرسشنامه مربوط به عوامل دموگرافيك، تغذيهاي و انترپومتريك و همچنين تست افسردگي (بك) و تست 
   انجام شده است.spss 18اضطراب و معاينات كامل قلبي عروقي و فشار خون مي باشد. تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار 

  ميباشد.83/48 4/8 و در آقايان6/47 08/8، در خانم ها 09/48 24/8 ميانگين سن كل افراد : يافته ها

 % )و در 7/35 نفر (2075 %) مي باشدكه ميزان شيوع در خانمها  2/35 نفر(3404ميزان شيوع بيماري فشارخون در كل افراد مورد مطالعه، 
 %)، در 6/20 نفر (825 سال 35-45 %) ميباشد. ميزان شيوع در سه گروه سني به شرح زير ميباشد:  در گروه سني 4/34 نفر( 1329آقايان 

  %). 6/55 نفر (1090 سال 56-65 %)، در گروه سني     1/40 نفر (1486 سال 46-55گروه سني 

 % ) بيمار بوده ، كه از بيماري خود اطالع 6/16 نفر (1600 %) دارو مصرف كردند ولي فشارخون آنها كنترل نشده است و 3/18 بيمار (1762
 نداشته يا به پزشك مراجعه نكردهاند.

از جمله ريسك فاكتورهاي معني دار در به وجود آمدن بيماري فشار قند خون باال، چاقي، كلسترول باالي خون، كم تحركي ، استعمال دخانيات، 
 خون بودند.

برنامه ريزي صحيح جهت كنترل منظم فشار خون ازجمله، كنترل رژيم غذايي از راه كاهش مصرف نمك، محدوديت كالري براي نتيجه گيري: 

جلوگيري از چاقي، كم كردن مصرف كلسترول و چربيهاي اشباع، از بين بردن استرس هاي روحي و محيطي، ورزش كردن به طور منظم و كنترل 
 ميتواند راهنمايي پژوهش اين داروهاي فشار خون مي تواند تا حدود زيادي از بروز عوارض و ابتالي آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد. نتايج

ترتيب  بدين تا باشد غذايي جيره تغيير و زندگي شيوه در تغيير دخالت خطر، معرض در افراد شناسايي شهر مشهد جهت بهداشتي مسئوالن براي
 .كرد جلوگيري ميشود، تحميل جامعه بر كه مالي زيادي و جاني هزينه هاي و بيماري ناگوار عوارض از بتوان

 شيوع - فشار خون - بالغين- شهر مشهد واژه هاي كليدي:
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 پوستر

Body Image dissatisfaction among normal and overweight girl students in Tabriz-Iran 
Nazli Namazi1, Reza Mahdavi2, Javad Heshmati3, Soghra Aliasgharzedeh1 

Affiliation: 1 Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
                              2 Nutrition Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
                              3  Student Research Committee, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Background and Objective: Media in several developed and developing countries tends to portray a strong 
message which discriminates against obesity and promotes exceptionally thin body frames. These messages 
have a strong influence on numerous people, particularly young women to lose weight. The aim of the 
present study was to determine frequency of overweight and normal weight girls with body image 
dissatisfaction in Tabriz-Iran. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 170 healthy girl students (70 normal weight, 100 
overweigh) aged 18-32 years with range of BMI between 18 to 30 kg/ m2 were recruited. Demographic 
characteristics were collected. Anthropometric indices (weight, height) were measured and body mass index 
was calculated. A standard figural questionnaire was used for assessment of body image satisfaction. 
Descriptive statistic was used for analysis. 

Findings: Mean age of the study girls was 25± 6.45 years. Body mass index was 21.3±1.2  and 27±2.4kg/m2 

in normal and overweight participants, respectively. Among normal weight and overweight girls, 38.3% and 
56.3% of participants reported dissatisfaction with their body image, respectively.  Moreover, 41.5 and 83% 
of normal and overweight subjects experienced at least one time losing weight diet. Of these, 54.7% reported 
self-diet management. 

Conclusions: Body image dissatisfaction was observed in both normal and overweight girl students. Due to 
self diet management they can be at risk of eating disorders, nutrient deficiency and health problems. 
Therefore, it seems necessary to educate people and modify their opinions about body image and give them 
some information about harmful effects of self-diet management. 

Keywords: Body Image, Normal weight, Overweight, Girls 
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 پوستر

 1392 در سال ستان آملشهر  بين دانشجويان دانشگاههاي دربررسي شيوع سوءمصرف مواد اعتياد آور

 3، حسن حسين زاده2، سهيل عزيزي1اميد رمضاني

  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران-1
 - عضوهيئت علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران2
 - كارشناس آمار و اپيدميولوژي3

سوءمصرف مواد عبارت است ازالگوي مصرف غير انطباقي مواد كه به پيامدهاي نامطلوب مانند اعتياد منجر مي شود. مواد مخدر و : سابقه و هدف

اين معضل، درجوامعي كه داراي جمعيت جوانتر . سوء استفاده از داروها، يكي از معضالت مهم بهداشتي واجتماعي دراغلب جوامع بشري است
 شيوع سوء مصرف مواد اعتياد اين بررسي به منظور. يكي ازمهمترين گروه هاي جوان، دانشجويان هستند. هستند، ازاهميت بيشتري برخوردار است

.  به اجرادرآمد1392 در سال آملمختلف شهر  آور بين دانشجويان دانشگاههاي

 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف شهرآمل 1000 بر روي 1392 اين تحقيق يك بررسي توصيفي- مقطعي است، كه در سال :موادوروش ها

پرسشنامه . دانشجويان بطريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و جمع آوري اطالعات توسط پرسشنامه اي معتبر وپايا صورت گرفت. انجام گرفت
 بخش بود، كه يك بخش شامل مشخصات دموگرافيك (سن، وضعيت تأهل و محل سكونت خود و والدين) و بخش ديگر 2 سوال در 20مشتمل بر 

شامل سواالت عملكردي مانند نوع ماده مورد مصرف، انگيزه مصرف و عوامل سوق دهنده به سمت مواد اعتياد آور بود. شرط ورود به مطالعه 
 16نسخه SPSS نرم افزار  آزمون آماري كاي دو وپس از تكميل پرسشنامه توسط افراد مورد مطالعه، اطالعات توسطدانشجو بودن است. 

.. موردتجزيهوتحليلقرار گرفت

 143 نفر مرد و 317 كه از اين ميان . نفر)، تجربه استفاده ازحداقل يكي از مواد اعتياد آور را ذكركردند460درصد افراد مورد مطالعه (46 :يافته ها

%) و ترياك 9%)، موادنشاط آور مانندقرص اكستازي (3/8%)، الكل(3/24نفر زن بوده اند. شيوع مواد اعتياد آور مورد مصرف عبارت بودند ازسيگار (
% ودر دانشجويان ساكن خوابگاه 9/10%). سابقه مصرف سيگار در دانشجويان بومي كه با خانواده خود در منزل شخصي زندگي مي كنند 8/4(
%) انگيزه 5/31% بود. بيشترين درصد افراد مورد بررسي (8/32% و در دانشجوياني كه بدون خانواده در منزل استيجاري زندگي مي كنند 3/31

 گرايش به مصرف مواد اعتياد آور را تقليد از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذكر كردند.

بنابر نتايج اين تحقيق كه نشان دهنده شيوع باال استفاده از مواد اعتياد آور است، پيشنهاد مي گردد كه والدين ومسئولين دانشگاهها  :نتيجه گيري

 نظارت بيشتري درزمينه حل مشكالت رواني عاطفي و اجتماعي جوانان داشته باشند.

 اعتياد، دانشجويان، سيگار، سوء مصرف مواد: واژه هاي كليدي

Email: omidramzani0121@gmail.com 

mailto:omidramzani0121@gmail.com�
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 تاثير مكملدهي حاد كافئين برشاخصهاي تنفسي در افراد غيرفعال طي يك پروتكل هوازي واماندهساز

 3 ،آيدين وليزاده2عباس معمارباشي، 1اباذر ساجدي فرد

 نويسنده مسئول و كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي -1

 دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي -2

 عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي -3

 مادهي مهمي كه به لحاظ داروشناختي در هر دو فعال .عالوه بر آب، قهوه و چاي از محبوبترين نوشيدنيهاي سراسر دنياهستندسابقه و هدف:

كافئين هم در آب و هم در چربي قابل حل است و سريعا بعد از از جذب عمدتا از طريق .]2, 1[تري متيل گزانتين ياكافئين ميباشد1،3،7 است،
. دقيقه با تغيرات فردي انجام ميگيرد 120الي  15رودهي كوچك و معده در بدن پخش ميشودو اين پخش با سطوح پالسمايي رو به اوج بعد از 

-به همين منظور هدف از اين پژوهش تعيين تاثير مكملدهي حاد كافئين برشاخصهاي تنفسي در افراد غيرفعال طي يك پروتكل هوازي وامانده

 .]3[ساز ميباشد

سانتيمتر، درصد چربي 83/173 ± 06/8 كيلوگرم، قد 44/70 ± 76/9 سال، وزن78/20 ±66/1سيمرد غير ورزشكار سالم(سنمواد و روش ها:

) به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. همه ي آزمودني ها از نظر سوابق درماني و بيماري ها، مصرف دارو و ... 83/14 ± 06/5
مورد ارزيابي قرار گرفته و همگن شدند. آزمودنيها در دو مرحله با فاصلهي يك هفته مورد آزمايش قرار گرفتند.در مرحله پيش آزمون، آزمودني

 6 اجراي آزمون اصلي، آزمودنيهاي گروه تجربي  ساعت قبل ازهابر روي دستگاه نوارگردان پروتكل را اجرا كردند و در مرحلهي پس آزمون يك
كافئين به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدنشان و گروه شاهد نيز به همان مقداردارونما (نشاسته) مصرف كردند. آزمون شامل پيادهروي تند با گرمميلي

 درجه تا 1 درجه و بعدبه ازاي هر دقيقه 2 دقيقه شيب 1 كيلومتر بر ساعت شروع كه در ابتدا شيب صفر و پس از 4/5سرعتي ثابت معادل 
واماندگي ارادي فرد افزايش مييافت(تست بالك).از ابتداي آزمون تا مرحلهي واماندگي گازهاي تنفسي آزمودنيها نفس به نفس از طريق ماسك 

 VO2در طول اجراي آزمون بالك تا واماندگي ارادي، ميزان  ساخت كشور آلمان، جمعآوري ميشد. PowerCube – ergoدستگاه گازآناليزور 
جهت تعيين طبيعي  از آزمون شاپيرو- ويلك  براي بررسي داده هاي جمع آوري شده در نظر گرفته شد.VO2maxآخرين مرحله آزمون، به عنوان 

 شد. استفاده ،P≥05/0 سطح آماريبراي مقايسه دو گروه در پيشآزمون و پسآزمون از آزمون آماريآنكووا وو بودن توزيع داده ها 

 دارد )RERنتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه مصرف مكمل كافئين تأثير معنيداري بر كاهش نسبت تبادل تنفسي (يافته ها:

)2/0±14/1Pre test: -05/0±09/1 Post test:) (05/0≤P اين در حالي است كه مكمل سازي كافئين تأثيري معنيدار بر حجم اكسيژن .(
 ml/kg47/0±67/2VO2 pre: & 51/0±70/2VO2 post:  - 38/0±84/2 VCO2 و دي اكسيد كربن توليدي نداشت ()VO2مصرفي (

pre:&48/0±93/2VCO2 post:.( 

 تأثير دارد. اين در حالي RERبراساس نتايج اين تحقيق ميتوان چنين عنوان كرد كه مكملدهي كوتاه مدت كافئين بر كاهش نتيجه گيري:

به دليل افزايش RER پس از مكملدهي افزايش نشان داده است، اما اين افزايش معنيدار نيست. در اين پژوهشكاهشVCO2 و VO2است كه 
 ميباشد. با توجه به نتايج احتمال ميرود مصرف دوز بيشتري از كافئين تأثير معنيدار بر شاخصهاي مورد مطالعه VCO2 نسبت به VO2بيشتر 

 داشته باشد.

 ركافئين،شاخصهاي تنفسي، مردان غير ورزشكاواژهاي كليدي:
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Background and Objective: 

Diabetesisanimportantchallenge to health. Thisstudy was done aimed todetermine the knowledgeand practice 
of Self directed Care among Patients of Diabetes Center. 

Materials and Methods: 

In this cross sectional study, questionnaire included demographic questionnaires, knowledge and the practice 
questionnaire completed by patients and lack of literacy was completed through reading questions for the 
patient by interviewer. After completing the research instrument, data collection was coding and enters to 
Stata software and self-care status of patients were analyzed using t.test and χ2 tests. 

Finding:  

The mean age of the 726 patients was 52.1 ± 13.9 years. 64.8% was women and 35.2% male. The most 
common complication was eye-related complications (39.1%). In terms of knowledge, practice and self-care, 
27.7% of participants have low knowledge, 74.5% with low practice and 69.8% of patients had low self-
care. Relationship between the knowledge and practice and education was statistically significant, so that 
with increase of level’s education, knowledge and practice were more (p=0.01). Education, economic status, 
level of knowledge and practice have positive impact on self-care (p=0.02) 

Conclusion: 

According to results show that low levels of practice and self-care, it be necessary more and comprehensive 
self-care training programs and identify obstacles that impede behavior change and more self-care in 
patients. 

Keywords: Knowledge, Practice, Self-care, Diabetes 
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در  +CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپهاي  بررسي اثر تستوسترون برون زاد بر روي تعداد سلول

 گردش خون رت هاي ماده
 2، شقايق حق جوي جوانمرد2و1، فريد نصراصفهاني2و1، مريم موتمر2و1، زهراالسادات مرتضوي2و1سعيده بحراني

 كميته پژوهش هاي دانشجويان دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران .1
 مركز تحقيقات فيزيولوژي كاربردي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان، ايران .2

عروقي ساليانه سبب مرگ و مير افراد زيادي مي شوند. اين مشاهده در مردان نسبت به زنان هم  هاي قلبي-بيماريسابقه و هدف: 

 ساز شيپسلول هاي   عروقي را تقويت مي كند.–سن خود بيشتر است و فرضيه ي اثر منفي تستوسترون بر روي سيستم قلبي 
هنوز نامشخص و مورد  اثر آندروژن ها بر روي حركت اين سلول ها  در آنژيوژنز نقش مهمي دارند.+CD34+/VEGFR2  الياندوتل

  الياندوتل ساز شيپ در اين مطالعه هدف ما تعيين اثر تستوسترون برون زاد بر روي تعداد سلول هاي بحث است.

CD34+/VEGFR2+باشد.در گردش خون رت ها به عنوان عوامل بالقوه موثر در القاي رگ زايي در بيماري هاي ايسكميك مي 

 گرم به طور تصادفي به چهار گروه 180-160 روزه با وزن تقريبي 14  ي رت ماده24 ي تجربي تعداد هدر اين مطالعمواد و روش ها: 

 Shamقرار گرفتند. گروه ديگر نيز تحت عمل جراحي Ovariectomy  گروه ماده تحت عمل جراحي 3شش تايي تقسيم شدند. 
 با دوزهاي ovarectomy(ايجاد شكاف جراحي و بستن آن بدون دستكاري خاص) قرار گرفتند. دو گروه از رت هاي تحت عمل 

 به صورت زيرجلدي تيمار شدند و گروه سوم با )µg/kg/day 100 و µg/kg/day 10متفاوت تستوسترون محلول در روغن كنجد (
 قرار گرفتند با روغن كنجد به عنوان Shamروغن كنجد به عنوان پالسبو تيمار شدند( گروه شاهد). گروه آخر كه تحت عمل جراحي 

 روش فلوسايتومتريتوسط +CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپتعداد سلول هاي  ها پالسبو تيمار شدند. پس از آن در خون رت
  مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند.SPSS v.18اندازه گيري شد و نتايج آن با آزمون آماري آناليز واريانس توسط نرم افزار 

 به صورت ovarectomyدر گروه هاي ماده ي   +CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپ ميانگين تعداد سلول هاي يافته ها: 

 محاسبه شده براي اين نتايج P) مقدار 3.59�12.75 و 2.8�7.33 بود ( به ترتيب Shamمعناداري كمتر از ميانگين آن در گروه 
در رت هاي ماده تحت عمل جراحي +CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپميانگين تعداد سلول هاي  بود. 0.05كمتر از 

ovariectomy دريافت كننده ي تستوسترون در هر دو غلظت به صورت معني داري كمتر از ميانگين آن در گروه شاهد بود( به 
  بود.0.05 محاسبه شده براي اين نتايج كمتر از P ) مقدار 7.33�12.25 و 2.8�7.33 و 1.8�4.25ترتيب 

در گردش خون رت هاي  +CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپهاي  اين مطالعه نشان مي دهد كه تعداد سلولنتيجه گيري: 

  ماده تيمار شده با تستوسترون كمتر از تعداد اين سلول ها در گروه دريافت كننده پالسبو است.

 ، تفاوت جنسيتي+CD34+/VEGFR2  الياندوتل ساز شيپتستوسترون، سلول هاي واژه هاي كليدي: 
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 1392بررسي ارتباط وضعيت اشتغال مادر با نتايج حاملگي در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي زاهدان 

 4انعام الحق گرگيچ3محمدپوركيخايي2طاهره بريري1فرنوش خجسته

 .عضوءمركز تحقيقات سالمت بارداري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان1

 .عضوءمركزتحقيقاتسالمتبارداريدانشگاهعلومپزشكيزاهدان2

 .عضوكميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان3

 .عضوكميتهتحقيقاتدانشجوييدانشگاهعلومپزشكيزاهدان4

 

زنان درصدزيادي ازنيروي كاردركشورهاي صنعتي راتشكيل مي دهند.دراروپا وبسياري ازنقاط جهان،زنان سن سابقه و هدف: 

باروري،نيروي كارقابل توجهي راتشكيل ميدهندكه قوانين كارفرمايان راملزم به ارزيابي ودرصورت ممكن به حداقل رساندن خطرات 
درصد زنان ايراني 13درصدزنان دراياالت متحده امريكا كار مي كنند,59درصد زنان درانگلستان و70بهداشتي درزنان باردارمي شود.

 درصدزنان سيستان وبلوچستان شاغل هستند,تحقيقات مختلفي در ارتباط با اثرات كار مادر,نظير سرپا ايستادن,خم شدن 5وكمتر از
هاي مكرر,باالرفتن از پله ها وبلند كردن اشياء سنگين در دوران بارداري روي رشد جنين وتولد زودرس وديگر مشكالت مامايي انجام 

ه هدف بررسي عشده ونتايج متناقضي بدست امده است.با توجه به افزايش زنان شاغل در كشور واحتمال بروزعوارض براي مادران,مطال
ارتباط وضعيت اشتغال مادر با نتايج حاملگي در زاهدان انجام داديم. 

شاغل)زنان مراجعه 106خانه دار,121 نفر(227برروي 1392اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي-تحليلي كه درسال  :مواد و روش ها

كننده به مراكزبهداشتي زاهدان انجام گرفت.روش انتخاب نمونه بصورت اسان در دسترس ومبتني برهدف مي باشد كه كليه مادران 
بارداري كه شرايط پژوهش(عدم بيماري مزمن,تك قلويي,,حاملگي اول,عدم اعتياد)بودندبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطالعات 

ازطريق فرم مصاحبه خودساخته,وهمچنين مراجعه به پرونده مادران جمع اوري وثبت گرديد.اين اطالعات شامل مشخصات 
 تجزيه وتحليل گرديد. spss(16)فردي,مشكالت حين بارداري وزايمان ومشخصات نوزادبوده.سپس توسط نرم افزاراماري 

همچنين بين وضعيت اشتغال وبلند كردن اشياءسنگين ارتباط معني داري (P=0.02)فراواني دكلمان درخانه دارها بيشتربود :يافته ها

 كردن اشياء سنگين در دوران بارداري تنها دهمچنين بين بلن(P=0.01)مشاهده شد,درخانه دارها بلند كردن اشياء سنگين بيشتر بود
ارتباط معني داري مشاهده شد.فراواني زايمان پيش از موعد درخانه (P=0.01)وتولد نوزادكم وزن(P=0.001)با كاهش مايع امينوتيك

دارها نسبت به شاغلين بيشتر بود كه البته ارتباط معني داري نبوده است.نوع زايمان با اشتغال ارتباط معني داري را نشان داد بطوريكه 
) (P=0.0001شاغلين بيشتر سزارين شده بودند

يافته ها نشان مي دهد كه بلند كردن اشياءسنگين در بارداري,در خانه دارها نسبت به شاغلين بيشتر بود كه سبب  نتيجه گيري:

افزايش مشكالتي مانند كاهش مايع امينوتيك,دكلمان وتولد نوزاد كم وزن مي شود.ودر شاغلين شايد به دليل تحصيالت باالتر,فراواني 
سزارين وزايمان قبل از موعد بيشتر است وصرفا شاغل بودن زنان پيش بيني كننده نتايج حاملگي نيست. 

  بارداري,حاملگي,اشتغال مادر,نوزادكليد واژه:
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بررسي تاثير برنامه آموزشي با بكارگيري مدل فرايند موازي توسعه يافته در افزايش رفتارخودمراقبتي 

درخصوص پيشگيري ازابتال به پاي ديابتي دربيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينك ويژه ديابت شهرستان 

   1392سبزواردرسال
 داود رباط سرپوشي

 

با توجه به اينكه ديابت نوعي اختالل مادام العمر بوده و درمان قطعي ندارد، لذا اين بيماري مستلزم رفتارهاي خود مراقبتي  :مقدمه

 مي توانند منجر به ايجاد كه است مطرح بين مبتاليان به ديابت در مهم مسئله يك عنوان به پاي ديابتي.مي باشدويژه در تمام عمر 
در برخي موارد وي پوست ر سبب ايجاد ترك و حتي زخم برفتن ،وي پوست، استخوانها و مفاصل پا به هنگام راه ررفشار غير طبيعي بر

  .شودقطع پا 

 در دو كهمطالعه مداخله اي و از نوع مطالعات قبل وبعد غيرتصادفي به همراه گروه شاهد مي باشد يك پژوهش اين :بررسي روش

 پرسشنامهشركت كنندگان  .گرفت انجام بيمار مراجعه كننده به كلينيك ويژه ديابت شهرستان سبزوار  86 و 400برروي مرحله 
 هفته بعد از 8) تدوين شده بودرا درقبل و EPPM(يافته توسعه موازي فرايند مدلاطالعات دموگرافيك و پرسشنامه اي كه براساس 

 قرار گرفت. تحليل و تجزيه مورد spssافزار نرممداخله تكميل نمودند .داده ها با استفاده از آمار توصيفي وتحليلي در 

سال بود نتايج رگرسيون نشان داد سازه هاي حساسيت وشدت درك شده ، 7/51 ±45/11ميانگين سني شركت كنندگان :ها يافته

رفتارخود مراقبتي را پيشگويي كردند و در گروه مداخله در طول مطالعه در ميزان خود مراقبتي و ميانگين نمرات آگاهي و سازه هاي 
  ).> 05/0p (مدل فرايند موازي توسعه يافته جز سازه اثربخشي افزايش معناداري وجود داشت

 

 محسوب رفتارخودمراقبتي دربيماران ديابتي افزايش بر عامل تاثيرگذارترين زه شدت درك شده  ساها، يافته اساس بر:گيري نتيجه

 بودن طوالني به توجه با گيرد، همچنين قرار نظر مد بايدرفتارخودمراقبتي  افزايش در بخش اثر مداخالت براي توسعه كه شود مي
 است.  رفتار خود مراقبتي ضروري تداوم و اتخاذ در اجتماعي حمايت تقويت جهت راهكارهايي ريزي طرح بيماري ديابت

 
 2ديابت نوع .يافته، توسعه موازي فرايند مدل ،پاي ديابتي :كليدي كلمات
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF OROBANCHE ORIENTALIS GROWING IN IRAN 

Mohammad Javad Ebrahimi1- Hamed Fathi2- Mohammad Ali Ebrahimzadeh3- Mostafa Rostamnezhad1. 
 
1.Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran                                         2.Pharmaceutical 
Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran .                                            3. Department of 
Medicinal Chemistry ,Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.  

 
INTRODUCTION: Orobanche orientalis is one of the member of Orobanchaceae family which spread 
in Northern of Iran. In this study, antioxidant activity of Orobanche orientalis aerial parts were 
evaluated by employing various five in vitro assay systems. 
 
MATERIALS AND METHODS: In this experimental study, antioxidant activity of Orobanche 
orientalis aerial parts was investigated with DPPH, nitric oxide and hydrogen peroxide radical 
scavenging, reducing power and iron chelating activities in order to understand the usefulness of 
this plant in medicine. 
 
RESULTES: IC50 for DPPH radical-scavenging activity was 22 ± 1.1 µg/ml. The extracts showed 
weak nitric oxide-scavenging activity and Fe2+ chelating ability. The percentage of inhibition of 
nitric oxide-scavenging activity and Fe2+ chelating ability in 800 µg/ml, were 51.38 ± 2.1 and 27 
±1.6, respectively. Extract have showed good reducing power which was comparable with that of 
vitamin C which used as control. Extract also showed good scavenging activity of H2O2. IC50 was 
501.55  ± 3.1 µg/ml. The extract has contained high total phenolic and flavonoid contents. 
 
CONCLUSION: Metanol extract of Orobanche orientalis had shown good antioxidant activity which 
can be utilization in antioxidant in vivo tests. 
 

Key words: Antioxidant activity, Orobanche orientalis, DPPH, nitric oxide radical scavenging.  
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 89 در شهرستان كرمانشاه در سال يكي سوانح ترافيدميولوژيكي اپيالگو
 

 6،  آرش ساالري5، اردشير خسروي 4، سيد سعيد هاشمي نظري3، فريد نجفي *2حميد سوري، 1ندا ايزدي

 

 دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران1
  استاد اپيدميولوژي، مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران2
 دانشيار اپيدميولوژي، مركز تحقيقات عوامل محيطي مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران  3
  استاديار اپيدميولوژي، مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران4
 استاديار، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير- دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران   5
 پزشك عمومي، مدير كل پزشكي قانوني استان كرمانشاه، كرمانشاه، ايران  6
 

 الگوي سوانح ترافيكي و مرگ و آسيب هاي ناشي از آن در مناطق مختلف جغرافيايي بسيار متفاوت مي باشد. اين :سابقه و هدف

 الگوي اپيدميولوژيكي سوانح ترافيكي در شهرستان كرمانشاه انجام پذيرفت.مطالعه با هدف تعيين 

 در اين مطالعه مقطعي، از اطالعات پرونده هاي موجود در پزشكي قانوني، براي تعيين الگوي اپيدميولوژيكي استفاده :مواد و روش ها

شد. اطالعات با استفاده از چك ليستي شامل متغيرهاي دموگرافيكو اطالعات مربوط به سوانحجمع آوري شد. طبقه بندي افراد بر 
) نيز مطابق با گروه Nature of injury و گروه بندي آسيب ها بر حسب ماهيت(ICD-10اساس علت مرگ با استفاده از كدهاي 

  وارد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. Stata صورت گرفت. كليه اطالعات به نرم افزار GBD 2010 تايي موجود در 23بندي 

% از افراد مرد بودند. بيشترين تعداد مرگ و 5/68 سال بود. 5/33±5/17 فرد وارد شده در اين مطالعه 3522 ميانگين سني: يافته ها

%) اتفاق افتاده بود. 5/70 سال بود. بيشترين تصادفات منجر به مرگ به صورت برون شهري (15-29آسيب مربوط به گروه سني 
%). بين وضعيت متوفي در هنگام مرگ و محل تصادف ارتباط 3/40بيشترين علت خارجي مرگ مربوط به خودرو هاي سواري بود(

معناداري يافت شد بطوريكه بيشترين مرگ برون شهري مربوط به سرنشينان و رانندگان و درون شهري مربوط به عابرين پياده 
 %) بود.7/20). بيشترين درصد آسيب بر حسب ماهيت، مربوط به آسيب هاي خفيف(>001/0Pبود(

با توجه به بيشتر بودن تعداد تصادفات برون شهري، اقدامات پيشگيرانه و برنامه ريزي هاي مناسب در جهت افزايش نتيجه گيري: 

ايمني جاده ها و راه ها بخصوص راه هاي بين شهري و نظارت دقيق بر اجراي بستن اجباري كمربند و رعايت قوانين و سرعت هاي 
 مجاز ضروري به نظر مي رسد. 

 الگوي اپيدميولوژيكي، سوانح ترافيكي، آسيب، كرمانشاهكليد واژه :
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Studying the relationship between lower uterine segment involvement and survival in patients 
with stage I endometrial adenocarcinoma 

1.Ghazal Kamyabi ,2.Soheila Aminimoghaddam,3.Fariba Yarandi,4.Fatemeh Mahmoudzadeh 

Affiliation:1.Medical Student Research Committee (MSRC), Iran University of Medical Sciences (IUMS) 

Background and Objective: Endometrial carcinoma is the most common cancer of the female 
genitalia and its prevalence is 2-3% along the women’s lifetime.This adenocarcinoma is diagnosed 
in early stages because the patients become symptomatic early in the course of disease.The 
correlation of the lower uterine segment involvement (LUSI) with the recurrence and survival rates 
in patients who suffer from stage I endometrial adenocarcinoma has always been 
questionable.Confirming the prognostic significance of LUSI can fundamentally improve the 
current state of patients’ surveillance.The purpose of this study was to investigate the relationship 
between LUSI and survival in patients with stage I endometrial adenocarcinoma. 

Materials and Methods: In this retrospective cohort study,54 patients with stage I endometrial 
adenocarcinoma who underwent surgery in Mirza koochak khan hospital in Tehran between 2001-
2010 were divided into two groups according to the presence of LUSI by a non-random 
sampling.Data collection was done based on  medical records of patients who underwent organized 
surgery and pelvic and para-aortic lymphadenectomy.They have been followed for a median time of 
48 months.The two groups were compared regarding to age, tumor grade, depth of myometrial 
invasion, lymphovascular involvement, extrauterine diseases,the extent of lymphadenectomy,follow 
up duration, adjuvant therapy,recurrence rate,recurrence time,recurrence location,survival rate and 
death time.The data analysis has been done by the SPSS v.16 statistical software.In the descriptive 
analysis of data,frequency,median,mode and standard deviation were used.In all statistical analysis 
performed,significance level of 95% was considered.To assess the association ofLUSIwithadjuvant 
therapy,vascular involvement,lymph node involvement and extrauterine involvement, chi-square 
test was used.In order to investigate the correlation of patients’ median age, the median follow-up 
duration and the depth of myometrial invasion with LUSI, first by Kolmogronov Smirnov test 
normal distribution of quantitative variables were assessed and then in normal distribution cases,t-
test and in non-normal distribution cases,Mannwitney test were used.  

Findings: Group1 consisted of 13 patients with LUSI and group2 consisted of 41 patients without 
LUSI.The effectiveness percentage of investigated factors on patients with LUSI were calculatedas 
follows:median age 55.23%,median follow-up duration 47.08%,vascular involvement 15.4%,deep 
myometrial involvement 53.8% and postoperative adjuvant radiotherapy 50%.LUSI was associated 
with median age (p=0.03),deep myometrial invasion (p<0.001) and postoperative adjuvant 
radiotherapy (p<0.001).There was a trend to more lymphovascular and extrauterine involvement in 
patients with LUSI (p=0.1). 

Conclusion: The presence of LUSI in patients with stage I endometrial adenocarcinoma does not 
correlate with their survival which is the same as the result of investigation performed by Gemer 
O,et al.While in a research done by Irvin C,et al.,the survival rate in patients with LUSI was less 
than the patients without LUSI. 

KeyWords:Endometrial adenocarcinoma,Lower uterine segment, myometrial invasion, adjuvant 
radiotherapy. 
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 در موش صحراييCهيپركلسترولمي ناشي از سندروم نفروتيك بوسيله ويتامينتشديد

 2, خواجوي راد ابوالفضل1رضا محبتي

  مشهد.دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي, گروه فيزيولوژي, دانشكده پزشكي1سازمان ها: 

  مشهدعضو هيئت علمي گروه فيزيولوژي, دانشكده پزشكيدانشيار و.2

 

 سابقه و هدف:

 . اطالق ميشودmg/dl  220هيپركلسترولمي  يكي از عاليم عمده سندروم نفروتيك مي باشد كه به ميزان كلسترول باالي
ته و از مهمترين عوارض ش داي مختلفاز آنتي بيوتيك هاي ضد نئوپالسم بوده كه كاربرد وسيعي در درمان سرطانها يكيدريامايسينآ

 يكي از آنتي اكسيدان هاي شناخته شده مي باشد كه Cويتامين  مي باشد. سندروم نفروتيك و بدنبال آن هيپركلسترولميآن كليوي 
  بر هيپركلسترولمي ناشي از سندروم نفروتيك القا شده بوسيله آدريامايسين پرداختيم.Cدر اين مطالعه ما به بررسي تاثير ويتامين 

 بر ميزان هيپركلسترولمي ناشي از سندروم نفروتيك القا شده بوسيله Cويتامين اثر هدف از انجام اين مطالعه بررسي مواد و روش ها: 

, گروه آدريامايسين و C گروه كنترل سالم,گروه ويتامين چهار به  نر سر موش صحرايي32موش صحرايي مي باشد. آدريامايسين در
 100به ميزان Cويتامين  به صورت داخل وريدي و mg/kg 5. تك دوز آدريامايسين به ميزان تقسيم شدندCويتامين گروه درمان با 

mg/kg  ويتامين  كه تزريق آدريامايسين روز هفتم و تجويز بود روز 35. طول دوره شد به صورت خوراكي تجويزC شش روز قبل و
 نمايش و براي آناليز داده ها از واريانس Mean±SEMانجام شد.داده ها به صورت بيست و يك روز بعد از تزريق آدريامايسين 

 مد نظر خواهد بود.>P 05/0 استفاده مي شود.سطح معني دار ANOVAيكطرفه 

ميزان كلسترول سرم در گروه آدريامايسين افزايش معني داري نسبت به گروه كنترل داشت در حاليكه در در اين مطالعه يافته ها: 

ميزان كلسترول سرم در گروه درمان با ويتامين  همچنين  در مقايسه با گروه كنترل تفاوت معني داري مشاهده نشد.Cگروه ويتامين 
Cافزايش معني داري نسبت به گروه آدريامايسين و كنترل داشت  .

 نه تنها باعث كاهش ميزان هيپركلسترولمي ناشي از سندروم نفروتيك القا شده توسط آدريامايسين نشد Cويتامين نتيجه گيري: 

 بلكه سبب افزايش معني دار كلسترول سرم نسبت به گروه آدريامايسين شد.

 هيپركلسترولمي. ;Cويتامين ; آدريامايسين;: سندرم نفروتيكواژگان كليدي



 

300 
 

 پوستر

 در اعضاي سيتدر نينو يها روش از استفاده موانع و كننده ليتسه عوامل خصوص اساتيد در اتيتجرب نييتب

  تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده هيپا علوم يعلم اتيه
، دكتر غالمرضا حسن زاده، دكتر سيد كامران سلطاني عربشاهي، دكتر نادر ممتاز منش، دكتر اكرم ثناگو ، دكتر ليال جويباري فاطمه مهرآورميترا سرشار، 

mehravar10261@Yahoo.Com                                                         

 

در سالهاي اخير، آموزش پزشكي دستخوش تغييرات بسيار زيادي شده و روش هاي جديد آموزشي متنوعي ابداع شده  :زمينه و هدف

است. داليلي كه سبب مي شود همه مدرسين از روشهاي نوين آموزشي بهره نگيرند از نظر آنها بسيار متفاوت است .عليرغم تالشهايي 
كه براي آشنا كردن و استفاده از روش هاي نوين آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته  ولي هنوز روش هاي سنتي نظير 

 خصوص اساتيد در  اتيتجرب نييتبسخنراني در اولويت اول استفاده توسط بسياري از اعضاء هيات علمي قرار دارد. هدف از اين مطالعه 
 علوم دانشگاه يپزشك دانشكده هيپا علوم يعلم اتيهدر اعضاي س يتدر نينو يها روش از استفاده موانع و كننده ليتسه عوامل
 مي باشد. تهران يپزشك

 مطالعه حاضر به صورت پژوهش كيفي به منظور درك تجارب و ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي استفاده شده است. جامعه روش كار:

 بودند. حجم نمونه 1392هيات علمي گروه هاي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  پژوهش شامل اعضاي
 استاد كه به روش نمونه گيري هدفمند و با در نظر گرفتن حداكثر تنوع شامل رتبه علمي، رشته تحصيلي، مقطع، سوابق آموزشي 30

براي مثال محقق مي وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوري داده ها از مصاحبه هاي  باز و نيمه ساختار بصورت انفرادي استفاده شد. 
 از سواالت "عوامل تسهيل كننده و محدود كننده در خصوص استفاده از روش هاي نوين تدريس را بيان كنيد.مثال بزنيد" ديپرس

 كاوشي براي عميق تر شدن مصاحبه استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل محتوي مرسوم مورد  تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 بوده است. از مضامين فرعي مي " تمهيدات الزم براي استفاده از روش هاي نوين" مضمون اصلي بر گرفته از اين مطالعه  ها:يافته

نداشتن فضاي فيزيكي "، "نداشتن زيرساخت هاي مناسب" نداشتن الگوي مناسب در پياده كردن روش ها نوين تدريس ، "توان به 
، "عدم آشنايي اساتيد و دانشجو از روش ها "، "تصميم گيري هاي  متمركز مديريتي"، "عدم تناسب تعداد دانشجو و استاد"، "مناسب

 اشاره نمود.  " تكنيك" و "عدم وجود روش هاي ارزشيابي مناسب"

 نتايج  اين  مطالعه  نشان مي دهد كه جو  آموزشي  حاكم  بر  دانشگاه ها  هم از  سوي استاد و هم دانشجو  : نتيجه گيريبحث و 

آمادگي براي   استفاده از  روش هاي   نوين تدريس  را دارد  . چرا كه دانشجويان  از  نقش  فعال در ياد گيري  داشتن  احساس  
انگيزه و شعف  داشتند و از طرفي   اساتيد  با  نقش   راهنما و تسهيل كننده مي توانند فضاي   آموزشي پويايي  را  در محيط  هاي 

اموزشي  فراهم نمايند  

روش تدريس، روش هاي نوين تدريس، استاد، دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي : كلمات كليدي

mailto:mehravar10261@Yahoo.Com�
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 بررسي ارتباط بين يافته هاي پاراكلينيك با شواهد باليني تعيين كننده ي شدت بيماري آرتريت روماتوئيد
 ،2، محمد صامت2، زهرا بصيري*2، محمد جعفري 1، محمدامين فريدوني1، پدرام بيگوند1نيلوفر مرادي

 . دانشجوي پزشكي؛ عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني همدان، همدان، ايران.1

 . دكتراي تخصصي پاتولوژي؛ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني همدان، همدان، ايران.2

 Mj105105@Yahoo.com* نويسنده مسئول 

 

)، يك بيماري چندسيستمي مزمن با علت ناشناخته است.جهت تعيين رژيم درماني RA بيماري آرتريتروماتوئيد (سابقه و هدف:

مناسب اين بيماري الزم است كه در اولين مراجعه بيمار و ويزيت هاي بعدي شدت و پروگنوز بيماري مورد ارزيابي قرار گيرد. يك سري 
تظاهرات باليني و پاراكلينيك به عنوان عامل تعيين كننده شدت بيماري پيشنهاد گرديده اند. هدف از اين مطالعه نيز ارتباط بين 

 يافته هاي پاراكلينيك با شواهد باليني تعيين كننده شدت بيماري مي باشد.

 بيمار مبتال به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به 266 اين مطالعه به صورت تحليلي از نوع همبستگي،بر روي مواد و روش ها:

درمانگاه روماتولوژي بيمارستان مباشر كاشاني همدان انجام شد.معيارهاي ورود به مطالعه داشتن كرايترياهاي تشخيصي براساس 
معيارهاي انجمن روماتولوژي آمريكا، نداشتن بيماري روماتيسمي يا غيرروماتيسمي ديگر و مراجعه براي اولين بار يا پيگيري درمان بود. 

 كرده مراجعه پيگيري يا و منظور ويزيت به كه بيماران اين در روماتوئيد آرتريت بيماري شدت كننده باليني تعيين فاكتورهاي
 اطالعات. شد انجام دست دو هر از  و راديوگرافيCBC diff (االيزا)، CRP ،ESRآزمايشات  بيمار هر براي سپس و گرديد بودند،ثبت

 تحليل و تجزيه  موردChi-square ويرايش چهاردهم و با استفاده از آزمون SPSSگرديده و با نرم افزار آماري  شده،استخراج ثبت
 گرفتند. قرار آماري

تقريباً  مرد به زن ابتالي  درصد) زن بودند.نسبت2/87 بيمار (232 درصد) مرد و 8/12 بيمار (34 بيمار مورد مطالعه،266 از يافته ها:

 داري معني آماري ارتباط پاراكلينيك هاي يافته با دردناك مفاصل تعداد بين كه داد مطالعه نشان اين از حاصل  بود.نتايج1 به 5/6
) بين تعداد >05/0Pداشت( داري معني ارتباط آماري مفصلي اروزيون وجود با مفصل تندرنس وجود )؛ ولي<05/0Pندارد( وجود

 رابطه معني داري RF و ESR)،اما با <05/0P، ائوزينوفيلي و وجود اروزيون نيز ارتباط معني داري وجود نداشت(CRPمفاصل متورم با 
).خشكي صبحگاهي، خستگي >05/0P و اروزيون مفصلي رابطه معني داري داشت(ESR).وجود تورم مفصل نيز با >05/0Pوجود داشت(

)، اما با ساير فاكتورهاي پاراكلينيك،رابطه معني داري >05/0Pو ندول روماتوئيد با وجود اروزيون مفصلي رابطه معناداري داشتند(
 ).<05/0Pنداشتند(

 اين بررسي نشان داد كه به منظور تعيين شدت بيماري آرتريت روماتوئيد تنها بر يك يا دو يافته نمي توان تكيه كرد نتيجه گيري:

 بلكه مجموعه اي از فاكتورهاي باليني و پاراكلينيكي در تعيين شدت اين بيماري كمك كننده خواهد بود.

  آرتريت روماتوئيد،فاكتور روماتوئيد،سديمان خون،ائوزينوفيليكلمات كليدي:
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Comparison of sonograghy with computed tomograghy (CT) in diagnosis of hemothorax in 
patients with blunt trauma 

Tina Parsa 1, Mohammad Ali Fahimi 2, Soheila Yadollah Damavandi3, Yekta Parsa3 

1.Young Researchers Club, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2. Assistant professor and Emergency Medicine, Jundishapur University of Health and Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

3. Medical student, Students' Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran 

Background and Objective: Diagnosing hemothorax after blunt trauma may be aided by emergency 
department ultrasound (EDUS).This study was performed to compare the sensitivity, specificity, and 
accuracy of the focused abdominal sonography for trauma (FAST) with those of the initial plain chest x-
radiography(CXR) and computed tomography (CT) for detection of hemothorax in trauma patients. 

Materials and Methods: This prospective study was performed on patients with chest trauma referred to the 
emergency department of Emam hospital in Tehran, Iran from June 2012 to December 2013. Bedsideultra 

sonography (US) was performed by emergency department clinicians. Portable supine CXR and CT were 
obtained within an interval of three hours. CT and CXR as the gold standard, performed by attending 
radiologists who were not blinded to patient outcome. 

Findings: 81 patients enrolled in the study. The mean of age was 35.8 ± 14.61 years. Ten patients (12.34%) are 

women and 71 (87.66%) are men. Fifteen (18.5%) of the patients had hemothorax, as confirmed by US. CXR 

drain confirmed 13 cases of hemothorax (16%). The diagnostic sensitivity, specificity and accuracy for US 

and radiography were 87.5% versus 64.3% (p < 0.001), 98.5% versus 93.7% (not significant) and 94.8% versus 84.4% 

(p = 0.005), respectively. 

Conclusion: US provides a reliable tool and has the advantages of being simple and rapid and having higher 
sensitivity and accuracy compared to chest radiography for the detection of hemothorax in patients with 
chest trauma. 

Keywords: Hemothorax, Chest trauma, Radiography, ultrasound 
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 اسكن در بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان در بيمارستان مسيح دانشوري در سالهاي CTبررسي يافته هاي 

 1392 تا 1391
 1، علي فرشاد2، مسعود سعادت فخر2، مهدي زارع مرزوني2رضا نجيب پور*، 1، آرين برادران جميلي1محمد برادران جميلي

 - كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران ايران تهران1

 - كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي دزفول دزفول ايران2
 *rezanajibpour@yahoo. com 

 اسكن در موارد سل ريوي مقاوم به درمان CTبا توجه به شيوع باالي سل مقاوم به درمان در اين مطالعه به بررسي يافته هاي : سابقه و هدف

 پرداختم.

) Cross-Sectional) مقطعي (Descriptive) توصيفي (Observationalاين مطالعه به صورت يك بررسي مشاهده اي (: مواد و روش ها

  انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسي كه 1392 تا 91در بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان در بيمارستان مسيح دانشوري در سالهاي 
 نفر از بيماراني بود كه تشخيص سل مقاوم به درمان در 100) وارد مطالعه شدند، شامل Nonrandomبه صورت سرشماري و غيرتصادفي (

 براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از  سال از مطالعه خارج شدند.16آنها مطرح شده بود. بيماران داراي سل پاسخ دهنده به دارو يا سن زير 
استنباطي،  آمار دربخش شد. استفاده نسبي و مطلق فراواني ميانگين، هايشاخص از توصيفي آمار استفاده شد. درقسمت spss13نرم افزار

 معني دارلحاظ شد05/0 از كمتر p مقادير شد. استفاده Chi-Square Tests و  sample T test آزمون از متغيرها بين رابطة بررسي جهت

 %) و 75%)، كاويتي (76 %) برونشكتازي (85شايعترين يافته هاي مورد مشاهده در تصويربرداري، گره لنفاوي كلسيفيه (يافته ها: 

 %) بودند. ارتباط آماري معناداري بين جنسيت و يافته هاي تصوير برداري در مورد اغلب يافته ها وجود نداشت 70انفيلتراسيون ندوالر (
)P>0.05) اما در مورد گره لنفاوي كلسيفيه مدياستينال، لنفادنوپاني مدياستينال و آمفيزم اختالف آماري معناداري مشاهده شد (P<0.05 .(

 و طول مدت درگيري با يافته هاي تصويربرداري وجود نداشت BMIارتباط آماري معناداري بين سن، سابقه خانوادگي، سمت درگيري، 
)P>0.05.( 

در مجموع براساس نتايج حاصل از اين مطالعه و مقايسه آنها با ساير مطالعات صورت گرفته در اين زمينه چنين استنباط مي نتيجه گيري: 

 اسكن خاصي دارند كه در ساير بيماران كمتر ديده مي شود. بر همين اساس CTشود كه بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان يافته هاي 
  اسكن به منظور پيش بيني احتمالي نتايج درماني پيشنهاد مي گردد.CTگرفتن 

  اسكنCTسل، مقاوم به درمان، واژه هاي كليدي: 
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 در درجات هيستوپاتولوژيك Human herpes virus 6 و Epstein-Barr virusبررسي فراواني عفونت 

 مختلف كارسينوماي سلول سنگفرشي دهان
 6مسعود ميري مقدم ، 5 ، محمدرضا ناظري4 ، نيما سندگل3 ، دكتر عليرضا انصاري مقدم2 ، دكتر شيرين سراواني1دكتر ابراهيم ميري مقدم

 -  ايرانزاهدان- دپارتمان ژنتيك ، دانشكده پزشكي،  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 1
 -  ايرانزاهدان- دپارتمان پاتولوژي  دهان و فك صورت ، دانشكده دندانپزشكي،  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 2
 -  ايرانزاهدان- دپارتمان اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 3
 - دپارتمان بيولوژي، دانشكده علوم، دانشگاه زابل ، ايران4
 -  ايرانزاهدان-  دانشكده دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، 5
 -  ايران مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان- 6

) بعنوان شايعترين بدخيمي دهاني ، بصورت مالتي فاكتوريال ايجاد مي گردد كه يكي از OSCCكارسينوماي سنگفرشي دهان (سابقه و هدف: 

 ، به بررسي اثر آنها با HHV-6 و EBVفاكتورهاي مهم مورد بحث، ويروسهاي انكوژنيك هستند. اين مطالعه با هدف بررسي نقش دو ويروس 
  پرداخته است .OSCCدرجات هيستوپاتولوژيك مختلف 

 از بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي زاهدان جمع آوري شده ، درجات OSCC نمونه بيوپسي 48در اين مطالعه مقطعي ، مواد و روش ها: 

 فراواني ويروس هاي فوق مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با Real-time PCRهيستوپاتولوژيك آنها توسط پاتولوژيست تعيين و سپس با روش 
  و با آزمون ناپارامتري كروسكال- واليس تجزيه و تحليل شدند.SPSS 17نرم افزار 

-HHV و فراواني %16/7 در نمونه ها EBV% مونث بودند. فراواني 31%  افراد مذكر و 69 بود. 14�58/6 ميانگين سن افراد مطالعه يافته ها:

بود. ارتباط معني داري بين HHV-610/42 ×103 و copy per reaction(4/65 × 103 ويروس (برحسب Load ،EBV بود. ميانگين 627/1%
  .(P=0.65 , P=0.69) در درجات هيستوپاتولوژيك مختلف مشاهده نشد HHV-6 و EBVفراواني ويروسهاي 

 بررسي شده ، مي توان نتيجه گرفت كه اين ويروس ها مي توانند در OSCC در نمونه هاي HHV-6 و EBVبا توجه به ميزان فراواني نتيجه گيري: 

  در اين منطقه جغرافيايي موثر باشند .OSCCكارسينوژنز 

 ، كارسينوماي سنگفرشي دهانEBV ،  HHV-6واژه هاي كليدي:
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Combination of Topical Latanoprost with Fractionated CO2 Laser for Treatment of 
Hypopigmented Scars. 

Amir hossein Siadat1, Reza Rezaei1, Ali Asilian1, Bahareh Abtahi-Naeini2, Mehrdad Rakhshanpour1 

1- Department of Dermatology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

2- Department of Dermatology, Skin diseases and Leishmaniasis Research Center, Students’ Research Committee,  Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Background and Objective: Hypopigmented scarring is a common complication but the treatment has 
remained a challenge because of the limited efficacy, variable safety and availability of practical treatment 
options. Latanoprost is a prostaglandin analogue used to treat glaucoma. It can cause adverse effects, such as 
periocular hyperpigmentation. The aim of this study was to assess the efficacy of latanoprost plus CO2 laser 

on the repigmentation of hypopigmented scars. 

Materials and Methods: A double-blind, randomized placebo-control study was done on 28 Subjects with 

hypopigmented scars. Reasons for exclusion were: pregnancy, breastfeeding. The patients were allocated 
into two groups using a table of random numbers: group A: fractional CO2 laser plus latanoprost 0.005% , 

group B: fractional CO2 laser plus Distilled water that packaged in identical droppers as a placebo .The 

settings were 400 mJ, and 0.4-mm density fractional CO2 laser. Two blinded dermatologist evaluated 

efficacy of treatment using a 4-scale point. Digital photographs were taken 3 months after the last treatment 

session in addition the base line. Ordinal Logistic Regression was used for analysis the data. Clinical Trial 
Registration: http://irct.ir. IRCT2013123016002N1 

Findings: 28 patients aged 15 to 50 years (15 females, 13 males) were included. The difference in mean ages 

of the two groups was not statistically significant (P=0.76). 11 and 6 of the 14 patients in group A and B had 

more than 50% improvement in hypopigmentation respectively. The difference in improvement in two groups 

was statistically significant (P = 0.027). Side effects were mild and tolerable. 

Conclusion: The Fractional CO2 laser plus Latanoprost can be used as a safe treatment of hypopigmented 

scars. In future studies the effectiveness of topical latanoprost should be followed as regards the 
hypopigmented scar alone. 

Key words: Hypopigmented Scars, Latanoprost, Laser 
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Barriers and Strategies for Identifying and Managing Risk Factors of Cardiovascular 
Diseases in Levels of Preventing, Screening, and Treating 

Saber Azami-Aghdash*1, Morteza Ghojazadeh2, Khalil Klvany3, Ruhollah Yaghoubi3, Zahra Asli3, Mohammad Naghavi-

Behzad4, Mir Hossein Aghaei5 

1. Hospital Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2. Associate Professor of physiology, Liver & Gastrointestinal Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, 
Tabriz, Iran 
3. Students' Research Committee of Tabriz University of Medical Sciences ,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
4. Medical Philosophy and History Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
5. Students' Research Committee of Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Nursing and Midwify, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran 
* Corresponing Author: saberazami@yahoo.com 

Abstract: 

Introduction: Cardio-Vascular Diseases (CVD) are of the main causes of mortality in the world and impose 
a heavy economic, social, and health burden on society. Therefore the objective of this study is to determine 
the barriers and strategies for identifying and managing risk factors of CVD in levels of preventing, 
screening, and treating. 
Methods: in this qualitative study with phenomenological approach, 60 people of cardiologists, nurses, 

patients and their relatives were selected based on purposive sampling from Tabriz Shahid Madani 
cardiothoracic subspecialty hospital. Data were collected using an open-ended questionnaire and was 
extracted and analyzed with Content- Analysis method. 

Results: Barriers were divided into three groups of individual barriers (low awareness, delay in referring for 
treatment and screening, incorrect beliefs, not caring about health), socio-economical barriers (high costs, 
lack of resources, mental and psychological pressures), and health care barriers (non alignment of doctors, 
being therapy-oriented, managerial and planning weaknesses, lack of health care facilities). The most 
important presenting strategies are: providing public educations, improving family physician programme, 
reduction of costs, cooperation of patients, and using functional indices to evaluate and improve quality of 
services. 

Conclusion: Low awareness of people, high costs of services, lack of health care facilities, socio-cultural 
problems of people, and delay in referring of people for treatment and screening are of the most important 
barriers of proper identifying and managing risk factors of CVD. Strategies provided in this study to 
overcome these barriers could be used. 

Key words: Barriers, Strategy, Identifying, Risk factors, cardiovascular diseases, Prevention, Screening, 
Treatment 
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بررسي شيوع اعتياد به اينترنت و تعيين عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در 

 1391سال 
 4، محمد حسن رخشاني3، محمد علي يعقوبي فر2، كاظم مسكني1، مريم محبتي فاروجي1آتنا بخشيار

 - دانشجوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي و عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار،ايران1
 -كارشناس ارشد پرستاري،عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار2
 -كارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار3
 -دكتري آمار حياتي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار4

امروزه تكنولوژي اينترنت تاثير گذارترين ابزار در زندگي افراد مي باشد كه استفاده نادرست از آن سبب بروز اعتياد به اينترنت مي سابقه و هدف: 

گردد؛ بروز اعتياد به اينترنت در دانشجويان به عوامل مختلفي بستگي دارد. اين پژوهش به منظور  بررسي شيوع اعتياد به اينترنت وتعيين عوامل 
  انجام گرديد.1391موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 

 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به روش نمونه گيري 124است كه به روي  مقطعي – توصيفي  از نوع مطالعهاين :  وروش ها مواد

 مورد تجزيه 16SPSSتصادفي انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد اعتياد به اينترنت يانگ جمع آوري شد كه توسط نرم افزار 
 و تحليل قرار گرفت و در سنجش اطالعات از آزمون آمار توصيفي كاي دو، آزمون تي يا معادل ناپارامتري آن استفاده گرديد.

 درصد در حد شديد به اعتياد اينترنتي مبتال هستند. اعتياد به اينترنت 4/27 درصد دانشجويان در حد متوسط و 8/71پژوهش نشان داد : يافته ها

 ) اما با جنس، تاهل، رشته، ترم و مقطع تحصيلي، p<0.05با ساعات استفاده و تمايل فرد در استفاده از اينترنت ارتباط معني داري نشان داد (
 ).p>0.05محل سكونت و چگونگي دسترسي به اينترنت مرتبط نبود(

ميزان اعتياد به اينترنت در دانشجويان رو به افزايش است و جهت پيشگيري از خطرات و عوارض اين پديده با توجه به نتايج  نتيجه گيري : 

 اجتماعي بايد تالش شود تا با ايجاد زمينه هاي مناسب علمي، فرهنگي از هدر رفتن فرصت هاي مفيد دانشجويان جلوگيري گردد.

 اينترنت ، اعتياد ، اعتياد به اينترنت , دانشجويانواژه هاي كليدي:
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Survey of congenital major malformation in newborn in emam khomani hospital of sari from 
2008 up to 2013 

Arash poorsheykhani1 , soheyl azizi2 ,key kavoos dalirande1 negin nokhanani1 

1. B.Sc. Student, Faculty of Para-medicine, student of researches committee  Mazandaran University of Medical Sciences, Sari .   

arash7p@yahoo.com 

2. phd of pathology, Faculty of paraMedicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

Background and Objective: Congenital major malformations (CMM) are one of the most important causes 
of admission of newborns in hospitals, and neonatal morbidity and mortality. The incidence of CMM 
depends age of  affected patients. Its incidence is approximately 2-3%.  genetic and exogenicfactors both play 

a role in their occurrence. In this study we enumerated major malformation and related factors that occure in 
in newborn in emam khomani hospital of that need for experts to consultant and decision.   

Materials and Methods: This is a prospective, analytical, and descriptive study. This study was performed 
with simple randomized sampling for six year, which involved all live born infants without no anomaly 
(control group) and all newborns with CMM (patients group) of in emam khomani hospital of sari from 2008 

up to 2013. Stillbirth infants and those who died in few hours after birth were excluded finally 19002 infants 

enrolled in the study. The factors examined in this study was age of mother, age of pregnancy, relationship, 
gender of infant, sort of abnormalities and so on. Data was analyzed by SPSS and descriptive statistics in p< 
0.05.  

Findings: from 19002 newborn in emam hospital only 27 cases was observed as newborn with major 

malformation that involved 66%(18) male and 34% (9) female. The mean of mother age and pregnancy age was 

26�5 and 36�4 respectively. 40% of cases have relationship. the incidence of CMM was approximately 0.14 % 

. isolate malformation (55%) were more common than multiple malformations. The commen malformations 

were hydrocele 18%,. encephalocele 14%, cleft palate 14%, polydactyly 11%.significant relationship observed 

between gender and malformation.(P=0.05) 

Conclusion: this result was different with same study in different provinces, and was less than them. If we 
enrolled abortions, stillbirth infants and if we used screening tests and genetical studies, the incidence of 
CMM would be more than 0.14 %. Smoking, using drugs,high mother age, relationship, high fever, viral rash 

and ultrasonography during pregnancy may be probable etiologic factors in CMM. We recommended vast 
studies for congenital malformation in iran. 

Keywords: newborn , malformation , major , congenital 
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 پستان هاي بدخيمي در سني طيف به توجه با ماموگرافي غربالگري آزمون تشخيصي ارزش تعيين

 4نژاد پاك آيسا سيده ، *4دوست حق افروز ،3نژاد كاظم احسان دكتر ،2احمدي مقدم معين دكتر ،1 نيكويي محمدي حسين دكتر

 ايران- رشت- گيالن پزشكي علوم دانشگاه- پزشكي دانشكده – جراحي گروه استاديار- 1

 ايران- رشت- گيالن پزشكي علوم دانشگاه- پزشكي دانشكده- جراحي گروه دستيار- 2

 ايران- رشت- گيالن پزشكي علوم دانشگاه- بهشتي شهيد دانشكده-زيستي آمار استاديار- 3

 ايران رشت، گيالن، پزشكي علوم دانشگاه-پزشكي دانشكده – دانشجويي تحقيقات كميته پزشكي، دانشجوي- 4

  Haghdoost.afrooz@yahoo.com  مسئول: نويسنده* 

 بقاي ميزان. باشد مي آمريكا در سرطان از ناشي مرگ علت دومين و است زنان در ها بدخيمي ترين شايع از يكي پستان  سرطانهدف: و سابقه

 موثر، اوليه پيشگيري هاي راه نبود علت به. يابد مي افزايش آن درمان و زودرس تشخيص هاي روش ارتقاي با سينه سرطان به مبتال بيماران
 در ماموگرافي وسيله به غربالگري. است بيماران عمر طول افزايش و مير و مرگ كاهش براي مهم راه يك سينه سرطان اوليه تشخيص و غربالگري
 مطالعه اين در ما. است شده شناخته سينه سرطان از ناشي مرگ ميزان كاهش براي صرفه به مقرون روش يك عنوان به توسعه حال در كشورهاي

پرداخته ايم. ماموگرافي كلي نتيجه در بيماران سني طيف و ماموگرافي مؤلفه هاي تأثير به ماموگرافي، كلي نتايج تشخيصي ارزش بررسي بر عالوه
  

بيمار مراجعه كننده به بيمارستان رازي  114 است Accuracy survey نوع از كه Retrospective تحليلي مطالعه اين در :روشها و مواد

 به پاتولوژي نتيجه نيز و ماموگرافي يافته هاي. گرفتند قرار ماموگرافي اوليه بررسي مورد پستان توده شكايت با 1392 - 1390 هاي سال در رشت
 ويژه اهداف به رسيدن جهت. گرديد 19 نسخه SPSS افزار نرم وارد داده ها. شدند جمع آوري بيماران پرونده از ، gold standard تست عنوان

 استفاده -Likelihood Ratioو   Likelihood Ratio  + و  منفي و مثبت اخباري ارزش ميزان و ويژگي حساسيت،% 95 اعتماد فاصله از تحقيق
 .شد استفاده تشخيصي شاخصهاي% 95 اطمينان فاصله تعيين براي stata افزار نرم از همچنين و شد

. دارد  NPV= 15% و PPV=96%  و   sensivity= 84%%،specifity= 50% پاتولوژي، نتايج با مقايسه در ماموگرافي، تست كلي  نتيجهيافته ها:

 ماژرين وجود. است PPV= 100% و    sensivity=63،specifity=100% داراي كلسيفيكاسيون وجود ماموگرافي، در شده انجام بررسي طبق
 60 باالي و سال 40 از كمتر سنين در ماموگرافي، نتايج به توجه با. دارد PPV=96% و  ,   sensivity= 96%،specifity= 33% ناواضح،

سالگي  40-60بين سنين در. بوده است% 88 و %76 ترتيب به گروه دو آن sensivity و است بوده% 100 برابر PPV و  specifityسال،
sensivity=84%،specifity= 40%  است بوده. 

 در بيماران سني طيف و ماموگرافي مؤلفههاي تأثير به ماموگرافي، كلي نتايج بر عالوه مشابه مطالعات به نسبت مطالعه اين در  مانتيجه گيري:

 بيمار در تست اين قبول قابل تشخيصي ارزش بيانگر پاتولوژي نتايج با مقايسه و ماموگرافي نتايج كلي بررسي. پرداخته ايم ماموگرافي كلي نتيجه
 تشخيص ارزش و اعتبار سالگي 60 از بيش و 40 از كمتر سنين در پستاني توده به مبتال بيمار در ماموگرافي تست. مي باشد پستاني تودة به مبتال

 عدم ليكن و است توده بدخيمي كننده مطرح% 100 ماموگرافي در ناواضح مارژين و پلئومورفيك ميكروكلسيفيكاسسيون. داشته است بيشتري
 .دارند بيشتري تشخيصي ارزش distortion و LAP مانند ها مولفه ساير به نسب و. نمي باشد  بدخيمي كننده رد آن وجود

  تشخيصي ارزش پستان؛ بدخيمي غربالگري شناسي؛ آسيب ؛ ماموگرافي:واژه هاي كليدي
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 بررسي علل و عاليم مسموميت در رشت طي يك سال
 2، عليرضا اميرمعافي2، زهرا پوركاظمي2 ملينا روحي راد،1عليرضا بادسار

 ، رشترازي بيمارستان مسموميتاستاديار دانشگاه علوم پزشكي گيالن، بخش  -1
 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت -2

 همواره به عنوان يك مسئلهي مهم در بهداشت عمومي مطرح مسموميت، يكي از موارد نسبتا شايع اورژانسهاي پزشكي بوده و سابقه و هدف:

 اطالعات جامع، پيرامون توزيع اپيدميولوژيك مواد موثر در مسموميت و بررسي عوامل دخيل در آن ميتواند با ارائهي كسب گرديده است.
 لذا اين مطالعه به بررسي علل، عاليم و يافتههاي .راهكارهاي مناسب پيشگيري و درمان، موجب كاهش در آمار مرگ و مير افراد مسموم گردد

 باليني افراد مسموم مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت پرداخته است.

مطالعهي حاضر از نوع توصيفي-مقطعي ميباشد كه بر روي تمامي بيماراني كه به دليل انواع مختلف مسموميت در طي مرداد مواد و روش ها: 

رازي رشت مراجعه كرده بودند(سرشماري)، صورت پذيرفت. داده هاي دموگرافيك، عاليم و انگيزهي   به اورژانس بيمارستان1390 تا مرداد 1389
مصرف بيماران و علت مسموميت بر حسب نوع مادهي مسموم كننده با استخراج از پرونده هاي بيماران در فرمي كه از قبل تهيه شده بود، ثبت 

 به عنوان =05/0αشد و  لي و تحلهيتجز 17 شيراي وSPSSنرمافزار آمار توصيفي در  حاصل از مطالعه با استفاده از يدادهها  سرانجامگرديد.
 سطح معنيدار در نظر گرفته شد.

 %) مرد با ميانگين سني 58 نفر(718 %) زن و 42 نفر(522 نفر مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت، 1240 از ميان يافته ها:

 %) 1/62% روستانشين بودند. بيشترين انگيزهي مسموميت، با قصد خودكشي بوده است.(8/17 % از بيماران، شهرنشين و 2/82 بود. 6/15±74/31
 %) بوده است. همچنين از نظر عالئم باليني، 4/16 %) و سپس سموم نباتي(3/48بيشترين علت مسموميت برحسب نوع مادهي مسمومكننده، دارو(

%) كه 5/7 نفر منجر به مرگ شده است(76%) مسموميت در 3/40استفراغ عمدهترين عالمت باليني مشاهده شده در جمعيت مورد مطالعه بود.(
 عمدهترين علت آن، مسموميت با سموم نباتي بوده است.

 يافته ها بيان مي كند كه عمده  مسموميت هاي ايجاد شده با قصد خودكشي بوده است و مواد دارويي بيشترين ميزان مسموميت را به نتيجه گيري:

خود اختصاص داده اند. بدين جهت اعمال محدوديت هاي بيشتر در تجويز دارو ها، مشاوره هاي رواني با والدين جهت برخورد مناسب با نوجوانان خود 
و همچنين افزايش آگاهي الزم پيرامون مصرف دارو ها و چگونگي نگهداري آن ها مي تواند در كاهش ميزان مسموميت و مرگ و مير ناشي از آن موثر 

 واقع شود.

  مسموميت، اتيولوژي، ايرانواژه هاي كليدي:
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بخش اطفال  بستري در سال5 زير بررسي فراواني پنوموني مكرر و عوامل مستعد كننده در كودكان

 1390-1391  هاي سالدكتر گنجويان شهرستان دزفول دربيمارستان 

 1*مسعود سعادت فخر –1هادي زارع مرزوني

 - دزفول - ايرانه علوم پزشكي دزفولگا دانشجويي دانشتحقيقاتكميته  -1

Masoud.saadatfakhr@yahoo.com  

 مي ي از جمله علل زمينه ساز بيماري هاي تنفسي مزمن در بزرگسال وشايع ترين علت مرگ و مير در كودكان ازپنوموني مكرر :سابقه و هدف

 . استو عوامل مرتبط به آن انجام شدهبا تشخيص پنوموني سال 5كودكان زير بررسي اهدفباشند،لذااين مطالعه ب

بستري در بخش 1390-1391كودك بستري با تشخيص پنوموني مكرر طي سال هاي107 مقطعي،روي–اين مطالعه توصيفي : هاروشموادو

 فرم رضايت ي شاملچك ليستابزار پژوهش   نمونه گيري بصورت تصادفي ساده صورت گرفت. انجام شد. بيمارستان دكترگنجويان دزفولاطفال
 معيار ورود .)،عاليم شايع هنگام بستري،سابقه فاميلي و...بودGERبيماري زمينه اي(قلبي،آنمي، سن،جنس،وجودنامه از والدين، اطالعات مربوط به 

سال در بخش اطفال بيمارستان با تشخيص پنومني بود. معيار خروج نمونه ها شامل داشتن 5نمونه ها به مطالعه شامل بستري بودن كودكان زير
، سابقه پنومني، فاميلي، عالئم شايع هنگام بستري متغيرهاي اين پژوهش شامل سن، جنس،ميزان مرگ و ميربيماري هاي زمينه ديگر بود.

 معني دارلحاظ شد.05/0كمترازpاستفاده شد.مقاديرspss13براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزارو...بود.

در  ميزان مرگ و ميربود.2.9�4بود،ميانگين سني آنها%41.1%و دختران58.9در پسران در اين مطالعه شيوع جنسي پنوموني مكرر :يافته ها

)، رنگ %33(%مشاهده شد.شايع ترين عالمت هنگام بستري بي قراري18%بوده است.سابقه فاميلي ازنظر آسم و پنوموني40%و در دختران60پسران
%)بود. رابطه معناداري ميان سابقه ابتال كودك به پنومني و وجود سابقه فاميلي با ابتال مجدد به پنومني 28%)و گشادي مردمك چشم(30پريدگي(

 )CI=95% وp=0.072(شت.رابطه معناداري ميان جنس با ابتال به پنومني وجود ندااما )CI=95%وCI=95%(،)p=0.041وp=0.02(وجود داشت.

در اين مطالعه درصد قابل توجهي از بيماران بستري به دليل پنوموني يك بيماري زمينه اي داشتند و مورتاليتي نيز دراين بيماران  نتيجه گيري:

لزوم مساله بنظر ميرسد، لذا  همچنين،بين بروز وشدت پنومني باسابقه ابتال دركودك و سابقه فاميلي رابطه معناداري برقرار بود.بيشتر بوده است.
هستند يا سابقه ابتال در خود كودك يا فاميل وجود دارد، بسيار  دچار بيماري زمينه اي ي كهدرمان موثر به خصوص در بيمارانوپيشگيري،تشخيص 

  كه اين خود نيازمند مطالعات تكميلي مي باشد. باشداثربخش

 ، بخش اطفالپنوموني مكرر، عوامل مستعد كننده،كودكان:  كليدي واژه ها

mailto:Masoud.saadatfakhr@yahoo.com�
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 موكور مايكوزيس پارانازل: گزارش يك مورد
 3، دكتر ليال جويباري3، دكتر اكرم ثناگو2، سميرا سعيدي1 سعيديعصمت

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان،   -1
مركز آموزشي درماني پنج آذر  -2
 مركز تحقيقات پرستاري -3

) ايجاد مي شود. phicomycusis) در اثر پاتوژن فرصت طلب قارچي فيكو مايكوزيس (mucormycosis: موكور مايكوزيس (سابقه و هدف

عوامل مستعد كننده بيماري ديابت مليتوس و بدخيمي هاي خوني يا نوتروپني، درمان با كورتيكواستروئيدها، پيوند اعضا، نارسايي مزمن كليه،  
 شيمي درماني، سوختگي ها و درمان با دفروكسامين در بيماران دياليزي است. 

  گزارش موردروش كار:

 ساله اي است كه به دنبال اوتوراژي گوش چپ و پروپتوزيس همان سمت به  بيمارستان مراجعه مي نمايد. ديابت 53: بيمار خانم معرفي مورد

مليتوس و درمان با گلي بن گالميد از سه سال قبل، مصرف اسپري سالبوتامول به دليل حساسيت و آلرژي تنفسي و لوزارتان به دليل پرفشاري 
خون و پردنيزولون از دو ماه قبل در سابقه بيمار مثبت بوده است. در معاينه تندرنس روي ضايعه پره بيني چپ و فك فوقاني و  عدم واكنش چشم 

چپ به نور واكنش و كدورت رتين در افتالموسكوپي گزارش شد. سي تي اسكن جمجمه نيز كدورت پارا نازال، نكروز خفيف كام و ضايعات 
فضاگيري در اربيت دو طرف را نشان داد. مطالعه هيستولوژيك از نمونه آندوسكوپي سينوس، موكور مايكوزيس را تاييد كرد. علي رغم درمان با 

 روز بستري در بخش مراقبت 58 و ساير آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف، دبريد ناحيه زخم و ساير درمان هاي حمايتي بيمار بعد از Bآمفوترسين 
 هاي ويژه فوت نمود.

: از آنجا كه اين بيماري در افراد ديابتيك و بيماراني با نقص سيستم ايمني بيشتر شيوع دارد توصيه مي شود كه اين بيماران اقدامات نتيجه گيري

پيشگيرانه مناسب در مواجهه با عوامل قارچي بكار ببرند. اجتناب از مصرف خودسرانه داروهاي سركوب كننده ايمني كنترل و درمان مناسب 
 بيماري هاي كه به عنوان پيش درآمد اين بيماري مي باشد.

 : گزارش مورد، موكور مايكوزيس، فيكو مايكوزيس، ديابت، آمفوتريسين، آندوسكوپي سينوسكلمات كليدي
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Attention deficit hyperactivity disorder in children with Primary monosymptomatic 
nocturnal enuresis: a case-control study 

Parsa Yousefichaijan1, Mojtaba Sharafkhah2*, Bahman Salehi3, Mohammad Rafiei4 

1- Associate professor of pediatric nephrology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, 

Arak/Iran. 
2- Medical student, Students Research Committee, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak/Iran. 

3- Associate Professor of psychiatry, Department of Psychiatry, School of Medicine, Arak  University of Medical Sciences, 

Arak/Iran. 
4- Associate Professor, Department of  Biostatistics and Epidemiology, School of Medicine , Arak University of Medical Sciences, 

Arak/Iran    . 
* Corresponding author: Tel.: 09383038037, Fax: 08633133193, address: Arak University of Medical Sciences, Sardasht, Basij 

Square, Arak/Iran. E-mail: sharafkhah@arakmu.ac.ir 

 

Background and objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common 
childhood neurological disorder. This disorder is more prevalent in some chronic disease. The aim of this 
study was to investigate ADHD in children with primary monosymptomatic nocturnal enuresis (PMNE) and 
compare it with healthy children. 

 

Materials and Methods: 100, 5-16-year-old children with PMNE and 100 healthy children without NE were 

included in this case – control study as case and control groups, respectively. Subjects were selected from 
children who were referred to the pediatric clinic of Amir Kabir Hospital of Arak, Iran, in the form of simple 
probability and based on inclusion and exclusion criteria. ADHD was diagnosed by Conner's Parent Rating 
Scale – 48 (CPRS-48) and DSM-IV-TR criteria and was confirmed by psychologist consult. Data were 

analyzed by Binomial test in SPSS18. 

 

Findings: ADHD inattentive type was observed in 16 cases (16%) with PMNE and 5 controls (5%) (P=0.01). 

Despite this significant differences, in the case and control groups, 25 (25%) and 16 (16%) children were 

affected by ADHD hyperactive-impulsive type (p = 0.08), and 15 (15%) and 16 (16%) children were affected by 

ADHD mixed type (p = 0.84), respectively. 

 

Conclusion: ADHD inattentive type in children with PMNE is significantly more common than healthy 
children. The observed correlation between ADHD inattentive type and PMNE makes psychological 
counseling mandatory in children with PMNE. 

 

Key Words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Child, Primary Monosymptomatic Nocturnal 
Enuresis 
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 پوستر الكترونيك

اميرالمومنين بررسي ارتباط بين فشارخون و كفايت دياليز در بيماران دياليزي تحت دياليز در بيمارستان 

 1392 در سال تهران
 1-احسان جان قلي1-محمود تقي پور1-نوشين رحيمي1-محمد رضا قره جه1-رضا نجيب پور*1علي فرشاد-1محمد بساك

 . كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران ايران تهران1

  خارج دياليز، انجام از هدف است. كليه ومزمن حاد نارسايي به مبتاليان در درمان مهم راههاي از يكي همودياليز :سابقه و هدف

 صدمات و ضايعات باعث كه است وسمومي توكسينها كردن خارج براي روشي نيز و است بدن داخلي محيط ثبات و اضافي مواد كردن

ميشوند.عدم كفايت دياليز يكي از عوامل تعيين كننده ناتواني و مرگ و مير در بيماران دياليزي است. باال بردن كفايت  مهلك يا دايمي
دياليز در بهبود پيش آگهي بيماران دياليزي بسيار تاثيرگذار است. عوامل متعددي در كفايت دياليز موثر است. هدف اين مطالعه بررسي 

 ارتباط ميان فشارخون و كفايت دياليز است.

مراجعه كننده به بخش  كليوي مزمن  بيمار با بيماري60اين پژوهش، مطالعه اي توصيفي - مقطعي بوده كه روي  :مواد و روش ها

 بوده است كه به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري اطالعات از 1392 در سال اميرالمومنين تهرانهمودياليز بيمارستان 
پرسشنامه خود ساخته شامل فرم رضايت نامه، اطالعات دموگرافيك و فشارخون، استفاده شد. براي هر بيمار،فشار خون قبل و بعد از 

انجام  اوره) (فرمول زدودگي KT/Vدياليز به مدت يك ماه،از دست راست و رگ براكيال گرفته شد.محاسبه كفايت دياليز با فرمول

 استفاده شد. درقسمتspss13نيز محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار اوره) كاهش (نسبت URRشاخص شد.
استنباطي،  آمار .دربخش شد استفاده نسبي و مطلق فراواني ميانگين، هاي شاخص از توصيفي آمار

معني دارلحاظ 05/0كمترازpمقادير شد. استفاده Chi-Square Tests و  sample T testآزمون از متغيرها بين رابطة بررسي جهت
 شد.

بود. ميانگين شاخص هاي كفايت  8.7±58.21 نفر زن بودند.ميانگين سني نمونه ها23نفر مرد و 37از كل افراد مورد مطالعه يافته ها:

بود. ارتباط معني داري ميان فشارخون و شاخص هاي كفايت  9.04±66.34 معادل URR و 0.38±1.4 معادل KT/V دياليز

ولي رابطه معناداري بين ميزان اوره با اين شاخص ها )p-0.89)و(p-0.056در بيماران همودياليزي مشاهده نشد.( URR و KT/Vدياليز
دراين مطالعه ميزان فشار خون سيستولي و دياستولي، اوره و فريتين هر نفر، در ابتدا و انتهاي  )p-0.012)و(p-0.02.(وجود داشت

جمعيت شناختي مورد بررسي  هرنوبت دياليز، اندازه گيري شده است. عالوه بر آن رابطه بين ميزان فشار خون و اوره را با ساير متغيرهاي
 قرار گرفته است.

همبستگي خطي وجود نداشت و در اين مورد نياز به بررسي  URR و KT/V بين فشارخون و شاخص هاي كفايت دياليز نتيجه گيري:

 دياليز، از بعد و قبل اوره ميزان همچون ديگري مؤثر آمده، عوامل دست به نتايج به توجه همچنين با جامع تر با تعداد نمونه بيشتر است.

 ميكردند. بازي دياليز كفايت ميزان در نقش پررنگتري

 فشارخون، كفايت دياليز، همودياليز :واژه هاي كليدي
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 پوستر الكترونيك

The Correlation Between Hardiness Characteristic and Immune System Cells Among 
Pharmacy Students which Faced to Comprehensive Exam of Basic Sciences 

Mehri Ghafourian-Boroujerdnia1, Zahra Shiravi2, Ali-Asghar Hemmati3, Wesam Kooti4, Masoud Foroutan Rad4* 

1- Associated Professor, Department of Immunology, Hemoglobinopathies and Thalassemia Research center, School of 
Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
2- Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
3- Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Sciences, Ahvaz, Iran 
4- Member of Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 
*4 Corresponding Author: Address: Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, School of  Medicine, Department of 
Medical Parasitology     Email: Masooud.foroutan@gmail.com 

Background and Objective: Hardiness is personality characteristic known as the most important factor in 
modulatoring the negative effects of stress on immune system and is a kind of  booster the immune system. 
Several clinical investigations have proved the significant and possitive correlation between psychological 
hardiness with both immune system modulating and mental-physical health. The aim of present study was to 
investigate the relationship of hardiness (and its subscales) with immune system cells among pharmacy 
students. 

Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 62 students which faced to comprehensive 
exam of basic sciences were randomly selected. The instrument was Cobasa questionnaire to evaluate the 
hardiness personality characteristics and its subscales (commitment, challenge and control). Blood samples 
were collected from students for determination of number, leukocyte percentage and sub-papulation of 
immune cells. In addition of CBC (Cell blood count) test for determination of immune cell sub-groups, 
percentage of T cell sub-papulations and Natural Killer (NK) cells with using monoclonal antibodies of anti 
(CD56, CD4, CD8, CD3) FITC and flow cytometry technique was performed. Data were analyzed using 
Pearson's correlation test. 

 

Findings: There were significant possitive correlation between hardiness and T CD4+, CD4+/CD8+ and 
neutrophil levels (P < 0.05) while there were significant negative correlation between hardiness and 
percentage of T CD8+ and eosinophils (P < 0.05). Also there were no significant correlation between this 
characteristic with monocyte, CD3+ and CD56+ (P > 0/05). 

 

Conclusion: It seems that individuals with high hardiness may have stronger and more balanced immune 
system. So against the difficulties and stressful events, show more resistance. May be this individuals show 
more resistance due to the interaction between personality and psychological factors with the immune system 
against pathogenes, autoimmune disease and cancers. More studies are required to clarify this issue. 

Keywords: Hardiness, Immune system, Pharmacy students 
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 پوستر الكترونيك

  بستري در بخش داخلي بيمارستان امام سجاد(ع) شهر ياسوجبيماراندر  DVTبررسي ميزان شيوع 
 ،1، شمسي محمدي1، محبوبه محمدي1، سيد محمد بهشتي1*محمدطاهر رضانژاد، 1سعيد فوالدي

 ايران-كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-ياسوج- 1

  rezanejad2012@yahoo.comنويسنده مسئول، آدرس ايميل: *

 كه است وريدهاي عمقي انسداد مزمن بيماريهاي از يكي. دارند افراد ارتباط زندگي شيوه با زيادي اندازه تا مزمن  بيماريهايسابقه و هدف:

) ع(سجاد امام بيمارستان داخلي بخش در بستري بيماران در عمقي وريد ترومبوز شيوع  در اين تحقيق ميزان.ناميده مي شود عمقي وريد ترومبوز
 ياسوج مورد بررسي قرار گرفته است. شهر

-91 نمونه گيري به صورت گذشته نگر و شامل كليه بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان امام سجاد در طي سال هاي :مواد و روش ها

از طريق آمارهاي توصيفي مانند ميانگين، فراواني نسبي و  و 18 نسخه SPSSبود. پس از استخراج داده ها، داده ها با استفاده از نرم افزار1389
  تجزيه و تحليل شدند.α/=05مطلق و آمار استنباطي كاي دو با در نظر گرفتن 

 %)52.1(نفر 76 آنها  بين  از.بودندDVT  به مبتال داخلي بخش در شده بستري موارد از درصد)3/4نفر( 146بيمار بستري شده 3397 از :يافته ها

.  بود%)11.6(پاييز فصل در بستري ميزان بودند و كمترين شده بستري بهار فصل  در%)44.5 (بيماران اين بيشتر. بودند  مرد%)47.9(نفر 70و زن
 در هفته يك از بيش بيماران اين از% 45.3. داشتند سن سال 60  باالي%28و  سال 60 تا 40 بين%34.2و سال 40زير بيماران اين  از37.7%

 خطر سن افزايش با كه نحوي به داشته معنادار  ارتباطDVT به ابتال خطر با بستري و مدت سن كه داد نشان نتايج. بودند شده بستري بيمارستان
 بستري بودند.  بستري شده بوده اند مدت زمان بيشتري در بخشDVT و افرادي كه با تشخيص .بود يافته افزايشDVT  به ابتال

 در افراد مسن و كساني كه به صورت طوالني مدت بستري شده بودند لزوم توجه بيشتر به DVT با توجه به باال بودن ميزان ابتال به نتيجه گيري:

اين افراد در طي بستري و انجام اقدامات پيشگيرانه احساس مي شود. همچنين با توجه به نتايج اين مطالعه كه بر خالف ديگر مطالعات ميزان 
 در يكي از فصلهاي گرم سال(بهار) بيشترين شيوع را داشته است به نظر مي رسد اين موضوع به بررسي هاي بيشتري نياز DVTبستري به علت 

 دارد.

 ، شيوع، بستري، بخش داخلي، ياسوجDVT: كلمات كليدي
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 پوستر الكترونيك

Relationship between hypogonadism and arteriovenous fistulas dysfunction in men with 
ESRD 

Nouri Majelan N1-Ghane Ezabadi M2- Sarasadat Moghadasimousavi3 

1-MD, specialist in nephrology, associate professor, department of nephrology, school of medicine, Shahid Sadoughi University of 

medical sciences, Yazd, Iran 
2-Medical student in Shahid Sadoughi University of medical sciences, Yazd, Iran 

3- Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran 

Bnackground: Risk factors for arteriovenous fistulas (AVF) failure include inadequate anatomy, obesity, 
advancing age, female gender, medical conditions such as heart failure, and diabetes mellitus. Androgen  

deficiency is a common problem in men with ESRD and is associated with endothelial dysfunction.  

The aim of the study was to evaluate the effect of hypogonadism on maturation of AVF in men with  

ESRD. 

Material and methods: A prospective cohort study was performed on 86 men with ESRD. The patients 

divided into two groups: hypogonadal males (total testosterone <3.5 ng/mL) and non- hypogonadal males 

(total testosterone > 3.5 ng/mL). The patients were followed for one year. And primary end point was AVF 

dysfunction after maturation and Cannulation. Some confounding variables such as BMI, age, and diabetes 
were measured and compared between two groups. 

Result: The mean serum testosterone concentration was 4.3�2.5 ng/mL (0.8-12.8 ng/mL). 39 patients (45%) 

had hypogonadism. In two groups, there were no significant differences regarding some variables such as 
BMI, age, and diabetes. Hypogonadism group had more frequency of AVF dysfunction compared with non- 
hypogonadism group (40% vs 18%, OR:2.4, CI:1.2-6.8, P<0.05). 

Conclusions: Low testosterone level increases risk of AVF dysfunction in men with ESRD. Further studies 
should be performed to confirm this effect. 

Keywords: Hypogonadism, arteriovenous fistulas, ESRD 
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 پوستر الكترونيك

 بررسي رابطه كمالگرايي والدين با كمالگرايي و اضطراب امتحان نوجوانان به تفكيك جنسيت
 2، اكرم احمدزاده1سيد مجتبي احمدي

 مربي گروه روانشناسي باليني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- 1

 روانشناسي باليني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دانشجوي كارشناسي ارشد 2

 E-mail: ahmadzadeh.a68@gmail.com* نويسنده مسئول 

 چكيده

 در دهه گذشته، عالقه به ساختار كمالگرايي و نقش آن در سببشناسي، نگهداري و ايجاد اختالالت باليني از جمله اضطراب افزايش يافته :مقدمه

 .است. پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه كمالگرايي والدين با كمالگرايي و اضطراب امتحان نوجوانان به تفكيك جنسيت ميباشد

 نفر از دانشآموزان مقطع راهنمايي كرمانشاه و والدينشان با استفاده از روش نمونهگيري 106  در اين پژوهش تحليلي- مقطعي،: هاو روش مواد

 و اضطراب )تري شورتي ( پرسشنامه كمالگرايي هيل ، كمالگرايي مثبت و منف،ابزار گردآوري دادهها در اين مطالعه. دردسترس انتخاب شدند
  .تحليل قرار گرفتند   و روشهاي آماري همبستگي پيرسون موردspss-16 دادهها با استفاده از نرم افزار .امتحان ساراسون ميباشد

 .) رابطه مثبت معنادار داشت=37/0r(  آموزان كه كمالگرايي منفي مادران با اضطراب امتحان كل دانش نتايج تحليل دادهها نشان داديافتهها: 

 رابطه مثبت معنادار داشت، اما بين كمالگرايي نوجوانان و كمالگرايي والدين رابطه =r)40/0كمالگرايي نوجوانان با اضطراب امتحان نوجوانان (
 رابطه مثبت معنادار و بين كمالگرايي =r)37/0معناداري به دست نيامد. در جنس مونث بين كمالگرايي منفي مادران با اضطراب امتحان (

) به دست آمد و بين كمالگرايي منفي مادران و اضطراب امتحان رابطه /43r=0ب امتحان (ا و اضطر=r)43/0دختران و كمالگرايي منفي مادران (
  .=r)49/0( معناداري بهدست آمد

: با توجه به نتايج اين تحقيق ميتوان گفت كه نتايج تحقيقات قبل مبني بر رابطه بين كمالگرايي و اضطراب امتحان بيشتر نتيجه گيري

نان تا وا اما  اضطراب امتحان نوج،درنوجوانان دختر صادق است و همچنين اين ارتباط در جنس دختر بيشتر با كمالگرايي منفي مادر همراه بود
 .حدودي با كمالگرايي خود نوجوان نيز همراه است

 اضطراب امتحان، كمالگرايي والدين، كمالگرايي نوجوانان :واژه هاي كليدي
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 پوستر الكترونيك

بررسي مديريت خشم در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 1حميرا سليماني، 1 مريم آقاجري نژاد،1آسيه اسفندياري،2فاطمه نجفي شرج آباد ،1مريم احمدزاده

 كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر ، ايران -1
 دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر ، ايران -2

خشم به عنوان يكي از هيجانات روزمره ي روابط اجتماعي انسانها، يك احساس،حالت ذهني،رواني، دروني همراه با الگوي تحريكي : سابقه و هدف

،فيزيولوژيكي و روانشناختي تعريف مي شود. خشم و پرخاشگري يكي از نشانه هاي اختالل سلوك است كه در آن حقوق اساسي ديگران، مقرارت 
يا هنجارهاي اجتماعي و اخالقي زير پا گذاشته مي شود. خشم وخصومت ازجمله ريسك فاكتورهاي نيرومند تهديد سالمتي است. خشم وخصومت 
كيفيت زندگي را پايين مي آورند و اختالالت روان تني را پيش بيني مي كنند. از مديريت خشم به عنوان تدبيري براي كاهش ناسازگاري مي توان 

بهره گرفت. 

دانشجويان به عنوان قشر فعال و آينده سازان جامعه و به عنوان كساني كه در آينده در پست هاي شغلي قرار مي گيرند  به حد بااليي از كنترل 
هيجانات خود و ديگران نيازمندند تا با كنترل باال بر هيجانات خود ، بهترين عملكرد را ارائه دهند.هدف از اين مطالعه بررسي مديريت خشم در 
دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر ميباشد تا با آگاهي ازنتايج  اين مطالعه بتوانيم راهكاري را در جهت كنترل و مديريت خشم ارائه 

دهيم. 

مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مقطعي ميباشد. جمعيت مورد مطالعه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي شهر بوشهر مي : مواد و روشها

باشند.روش جمع آوري نمونه ها به صورت طبقه بندي تصادفي به روش تخصيص متناسب  ميباشد. ابزار جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه 
 با اطالعات . ترجمه ضيا ء الدين رضا خاني است كه توسط پرسش شونده تكميل گرديد Understanding Yourselfتهيه شده از كتاب 

 گرديد. تحليل و تجزيه بهt- test     و Chi-square هاي آزمون و پراكندگي شاخص وسيله به SPSS, version 20  افزار نرم از استفاده

 �48.2 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مورد مطالعه قرار گرفتند. ميانگين نمره كل كنترل خشم در دانشجويان 300در مجموع   يافته ها:

 افراد از %21 تععين گرديد.اين مطالعه نشان داد  4.3�26.3 و در موقعيتهاي اجتماعي 5.1�21.8  و ميانگين نمره خشم در روابط شخصي    7.5
 %9 نمونه ها از خشم خود آگاه بودند و بطور كلي اين افراد خشمگين نبودند. همچنين %70خشم خود مي هراسند و هر گز خشمگين نمي شوند 

نمونه ها مشكلي در ابراز خشم نداشته وجلوي احساسات خود را نمي گرفتند.  

 نمونه ها قادر به كنترل خشم خود بودند. در ميانگين نمره احساس خشم و خشم در روابط شخصي بر  %47.2در حوزه مديريت كنترل خشم 
 3.4�12.8 ) نسبت به دختران (3.6�13). بطوريكه پسران داراي نمره احساس خشم باالتري (p<0.05حسب جنس تفاوت معني دار مشاهده شد (

 باالتر بوده است. تفاوت معني داري 4.6 �21.4) ) نسبت به دختران(6.1�22.9) بودند. همچنين ميانگين نمره خشم در روابط شخصي در پسران (
). p>0.05درميانگين نمره خشم بر حسب وضعيت تاهل و محل اقامت دانشجويان مشاهده نشد(

اين مطالعه نشان داد بيش از نيمي از دانشجويان قادر به كنترل و مديريت خشم خود نيستند. آموزش مهارت هاي كنترل خشم در  نتيجه گيري:

 دانشجويان كه در آينده در موقعيتهاي شغلي مختلفي قرار خواهند گرفت در ارتقاء  سطح سالمت روان و كيفيت زندگي آنان موثر خواهد بود.

 دانشجويان;كنترل خشم; مديريت خشم :ي كليديواژه ها
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 1392بررسي همراهي سالمت معنوي و نوع ناباروري در زنان نابارور استان فارس درسال
 4، اطهر راسخ3، سعيد سبحانيان2، مريم مهندسي1رويا ارشادپور

  كارشناسي اتاقعمل،كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -5

 كارشناسي علوم آزمايشگاهي،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -6

 مربي گروه پرستاري،هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -7

 متخصص زنانومامايي،مسئول كميته علمي زنان مركز تحقيقات حكيم سلمان جهرمي،دانشگاه علوم پزشكيجهرم، جهرم،ايران -8

ناباروري به دو صورت اوليه و ثانويه وجوددارد. زوج هايي كه تابه حال هيچ گونه باروري(اعم از سقط و حاملگي خارج رحمي) سابقه و هدف : 

و مواردي كه حداقل يك بار حاملگي را تجربه كرده اند داراي ناباروري ثانويه  ميباشند.زنانِ نابارور،درمعرض  نداشته اند داراي ناباروريِ اوليه
افسردگيو استرسهاي شديدي قراردارند و تاكنون در مطالعات مختلفي ابعاد روانشناختيِ ناباروري مورد بررسي قرارگرفته است، اماكمتر پژوهشي 

را درحيطه ناباروري موردمطالعه قرارداده است.اين پژوهش باهدف بررسي سالمت معنوي درزنان نابارور و همچنين رابطه "سالمت معنوي"فاكتور
 آن بانوع ناباروري انجام شدهاست.

-نفر اززنان نابارور استان فارس،مراجعه كننده به275 مطالعه حاضر بهصورت توصيفي،باروش نمونهگيري تصادفيِ ساده، بررويمواد و روش ها : 

بيمارستان مادروكودك شيراز انجام شدهاست.جمعآوري اطّالعات در دوبخش انجامشد كه بخش اول مربوط به اطّالعات دموگرافيك نظير 
سن،تحصيالت،محل زندگي،شغل،وضعيت اقتصادي،مدت زمان ناباروري،نوع نازايي،فرد نابارور،سابقه ابتال بهبيماري هاي خاصو سابقه درمان 

سوالي پولوتزين- اليسون جمع آوري 20ِناباروري بودو بخش دوم شامل سواالت سنجش سالمت معنوي افرادبود كه بااستفاده از پرسشنامه استاندارد
سوال آن سالمت وجوديرا سنجيد.فراواني سالمت معنوي درسه سطحِ مطلوب،متوسط وضعيف بررسي 10سوال آن سالمت مذهبي و10گرديد،كه

  با روش آماري كاي دو و ضريب اسپيرمن مورد مقايسهو تحليل قرارگرفت. SPSSگرديد.سپس دادههاي حاصل توسط نرم افزار آماري 

 ± 49.08(در محدوده متوسط) بدست آمد كه ميانگين سالمت مذهبي آنان 18.54 ± 88.37ميانگين نمره سالمت معنويِ زنان نابارور يافته ها : 

)،در ناباروري 100-120بود. فراواني افرادنابارور درسطح مطلوبِ سالمت معنوي(يعني در محدوده نمره11.73�39.16و ميانگين سالمت وجودي8.9
 از كل افرادبود. بااين وجود،بين سطح نمره سالمت معنوي و نوع ناباروري(اوليه و ثانويه)همراهي %37.3از كل افرادو در ناباروري ثانويه  %62.7 اوليه

 ). p=0.373،r=0.057معناداري يافت نشد(

 باتوجه به اين كه درمطالعه حاضر سالمت معنوي زنان نابارور درسطح متوسط ديده شدو از طرفي درناباروري اوليه بيش از ثانويه نتيجه گيري :

بود مي توان بهعنوان يك فرضيه ادعا نمودكه شايدبارور نشدن افراد،بهعنوان يك رويداد نامطلوب،منجر به كاهش ميزان سالمت معنوي گرديده تابا 
طرح يك فرضيه جديد درخصوص ارتباط ناباروري باسالمت معنوي درمطالعات تحليلي آتي اين امر بررسي شود(يعني بررسي ارتباط سالمت 

معنوي باناباروري،دردو گروه بارور و نابارور).ازطرفي پايين تر بودن فراواني سالمت معنويِ درسطح مطلوب،درزنان نابارور باناباروري ثانويه اين فرضيه 
تقويت ميگردد،گرچه همراهي معناداري ديده نشد.از سوي ديگر اهميت باالي فرزندآوري درتصور عاميانه احتمال ارتباط باورهاي معنوي زنان را 
باناباروري فزوني ميبخشد.لذا باعنايت بر نتايج توصيفي بدست آمده و فرصت ايجادفرضيه فوق، به نظرميرسد انجام مطالعات تحليلي درخصوص 

 بررسي ارتباط ناباروري باكاهش سالمت معنوي ضروري ميباشد.  

  سالمت معنوي،ناباروري، ناباروري اوليه، ناباروري ثانويهواژه هاي كليدي:
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The evaluation of demographic characters poisoning in hakim Hospitals of Medical Sciences 
University of neyshabur in 2012. 

Amin asghari1, seyede masome saadati, mehdi zare marzoni , leyla ayoman 

Student research committee, neyshabur faculty of medical sciences, neyshabur, iran 

Introduction: Acute poisoning is exposure to a poison on one occasion or during a short period of time. 
Symptoms develop in close relation to the exposure. The symptoms of poisoning depend on the substance 
and the amount that you take in. Some poisonous substances, such as carbon monoxide, interfere with the 
blood's ability to carry oxygen. In children poisoning is accidental and in adults to suicide majority. 
poisoning is most important in public health that includes 15-20% of persons that refer to emergency 

department and it is one of problems for this centers. therefore the study is tried to the evaluation of 
demographic characters poisoning in hakim Hospitals of Medical Sciences faculty of neyshabur in 2012. 

Methods: this is a descriptive study that performed on 250 persons who affected by poison collection data 

per formed by standard check list that include: demographic characters-level of education-type of poison and 
job.Spss16 software was used to analyze the statistical data and independent-sample T test and Chi-Square 

Tests were applied to study the relationship among the variables. 

Results: The mean age of the study population were42�2.9years old. Results showed that most of poisoning 

observed in alone urban females and majority f poisoning happened by drugs in15-35 years old females. also 

our results demonstrated that the Significant relationship was between poisoning and level of Education, 
Unemployment and Financial Problems(p=0.025)،(p=0.031)،(p=0.01).In the investigation, the poisoning type, 

cause of toxicity, treatment type, age, sex and… were calculated independently. In addition, the poisoning 
relationship with other variables such as age, job, family precedent and… were studied. 

Conclusion: According to Results most  poisoning was in urban females that have15-35 years old and most 

commend case were drugs .thus adequate in saturations  and precautions for drugs and poisons are necessary 
-public educations need for families to provide a calm environment and necessary educations for emergency 
personals about effective therapeutic interventions. 

Key words: poisoning- demographic characters- drug- hospital- neyshabur     
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 بررسي ميزان صحت و دقت عينكهاي ساخته شده در شهر زاهدان
 3، اكرم علي نژاد 3 الهام ميرزايي پور،2 نازنين باقري زاده،1سيد رفيع حسيني

 - گروه بينايي سنجي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، ايران1
 - دانشجوي كارشناسي بينايي سنجي ، مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، ايران2
 - كارشناس بينايي سنجي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ، ايران3

 چكيده

با توجه به اينكه درصد زيادي از افراد جامعه دچار عيب انكساري مي باشند، يكي از رايج ترين راه اصالح ان عينك است، در نتيجه سابقه و هدف : 

عينك تجويزي بايد طبق نسخه اپتومتريست يا چشم پزشك ساخته شود تا بتواند مشكل بيمار را حل كند. عدم ساخت صحيح عينك از نظر 
پارامترهاي مختلف منجر به ايجاد مشكالتي براي بيمار ازجمله سردرد، تهوع، ديستورشن فضايي، تشديد امبليوپي كودكان و... ميشود كه اينها 

منجر به ناكارامدي طرح درماني اپتومتريست ميشود. هدف اين مطالعه بررسي صحت عينكهاي ساخته شده در شهر زاهدان مي باشد تا با توجه به 
 نتايج تحقيق عينكسازي هاي نامعتبر شناسايي شوند.

 عينكسازي بصورت تصادفي در سطح شهر و بطور 20اين تحقيق بصورت توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي انجام اين طرح مواد و روش ها: 

قدرت اسفر، قدرت سيلندر، محور سيلندر، " عينك انتخاب شد.  براي بررسي هركدام از اين عينكها چند پارامتر مدنظر بود :5ميانگين از هريك 
pdابتدا لنزومتر موجود از لحاظ كاليبره بودن چك شد و سپس هريك از پارامترهاي فوق بررسي شد. براي اناليز داده ها از نرم افزار " عينك 

spss17 استفاده شد و با استفاده از ازمون Ttest ،Pvalue.هر پارامتر مشخص شد  

 نسخه و لنزومتري تفاوت pd عينك مورد بررسي قرار گرفتند كه از بين پارامترهاي گفته شده تنها در 100در اين تحقيق تعداد يافته ها: 

 )P=0.003معناداري يافت شد. (

  ذكر شده در نسخه نبود كه اين عيب بايد توسط عينكساز برطرف گردد.pd عينك ساخته شده، مطابق با pdطبق اين تحقيق نتيجه گيري: 

قابل ذكر است كه با توجه به اينكه مطالعات گذشته اي در اين زمينه وجود نداشت امكان مقايسه نتايج حاصل از اين طرح با نتايج پيشين وجود 
 ندارد. اميد است در زمينه طرح هاي تحقيقاتي كه بيشتر جنبه عملياتي دارند تالش و عنايت بيشتري در اين مورد صورت پذيرد.

  (فاصله بين مراكز اپتيكي شيشه عينك)، نسخه اپتومتريستpd عينك ، عينكساز، واژه هاي كليدي :
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 1391ارزيابي شاخص هاي بهداشتي كيفيت آب استخرهاي شناي شهر ساري در سال 
 4، مجتبي مرادي گلرخي3، اكبر حسين نژاد2داود بالرك، 1محمد علي ززولي

 مازندران پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي، علوم تحقيقات دانشيار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط- مركز -1
 مازندران (نويسنده مسئول) پزشكي علوم  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط- كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه -2
 مازندران پزشكي علوم دانشجوي كارشناسي ارشد قارچ شناسي- كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه -3
 مازندران پزشكي علوم  دانشجوي كارشناسي ارشد انگل شناسي- كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه -4

 انتشار بالقوه منبع يك عنوان به انساني مختلف گروههاي مستقيم ارتباط لحاظ به و تفريحي مركز يك عنوان به شنا استخرهاي :سابقه و هدف

 اين در. گردد محسوب انگلي و باكتريايي، قارچي بيماريهاي شيوع و انتقال منبع تواندمي بهداشتي مسائل به توجه عدم صوت در كه است آلودگيها
. شد پرداخته آن ها بهداشتي كنترل وضعيت تعيين منظور به ساري شهر در شنا استخرهاي آب كيفيت بررسي به مطالعه

 عدد مي رسيد انجام 8به  91 سال در مقطعي به صورت سرشماري از كل استخرهاي سرپوشيده و فعال كه تعداد آنها پژوهش  اينمواد و روشها:

 كلر ميزان نظر از نمونه ها. بود 128 برابر شده جمع آوري هاينمونه كل تعداد. شد انجام شنا از بعد و قبل هفته هر استخرها آب از برداري شد نمونه
 پليت شمارش ، مدفوعي كليفرم ، كليفرم ،كل الكتريكي هدايت ، كدورت حرارت، درجه احيا،- اكسيداسيون پتانسيل ، pH ، آزاد باقيمانده

. گرفتند قرار آزمايش مورد آئروژينوزا سودوموناس و اورئوس استافيلوكوك مدفوعي، استرپتوكوك ، هتروتروفيك

 و موارد 7/5% درpH  .بود استاندارد حد از كمتر موارد % 11/ 6 در و كدورت موارد % 31/ 2 در آزاد باقيمانده كلر كه داد نشان بررسي ها يافته ها:

 يك هيچ در. بود استاندارد حد از كمتر موارد % 15/ 2 در احيا- اكسيداسيون پتانسيل. بود بيشتر استاندارد حد از موارد % 64/ 2 در حرارت درجه
 پليت شمارش ، % 100 در كليفرم كل. نكرد تجاوز استاندارد حد از اورئوس استافيلوكوك و مدفوعي استرپتوكوك ، مدفوعي كليفرمهاي استخرها از

آناليز آماري داده ها نشان داد بين . بود استاندارد حد از بيش موارد % 14/ 2 در آئروژينوزا سودوموناس و %  24/ 4 در )HPC هتروتروفيك (
 جميعت باكتريهاي هتروتروف و كدورت آب رابطه مستقيم وجود دارد.

براساس نتايج، پارامترهاي جميعت باكتري هتروتروف و همچنين قلياييت و دما كمترين تطابق را با استانداردها داشتند كه  :نتيجه گيري

نشان دهنده ضرورت پايش مداوم پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب و همچنين كنترل وضعيت فيلتراسيون و گندزدايي آب استخر 
 مي باشد. 

 فيزيكوشيميايي،ساري كيفيت ميكروبي، كيفيت استخر، آب بهداشتي،  شاخصكليدي:ه هاي واژ
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 و سامانه اطالعات جغرافيايي (NSFWQI)پهنهبندي كيفيت آب رودخانه تجن بر اساس شاخص كيفيت آب 
(GIS) 

 2داود بالرك، 1محمد علي ززولي

 مازندران پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي، علوم تحقيقات دانشيار و عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط- مركز -1

 دانشجويي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط- كميته تحقيقات2

 چكيده

 رودخانهها جزء كوچكي از آبهاي جاري جهان و بهعنوان يكي از منابع اساسي تامين آب براي مصارف گوناگون از جمله سابقه و هدف:

كشاورزي، شرب و صنعت مطرح ميباشند. هدف از اين مطالعه بررسي كيفيت آب رودخانه تجن ساري با استفاده از شاخص كيفيت آب 
(NSFWQI) و سامانه اطالعات جغرافيايي GIS.بوده است  

 ايستگاه از كل حوضه آبريز انجام گرفت. پارامترهاي 10 مطالعه حاضر، يك مطالعه توصيفي مقطعي مي  باشد كه با نمونه برداري از مواد و روشها:

، دما، فسفات، نيترات، كدورت و جامدات معلق از ايستگاههاي ياد شده، طي pH ،BODكيفي خاص شامل: اكسيژن محلول، كليفرمهاي مدفوعي، 
 ماه)اندازه گيري شدند. ايستگاههاي نمونه برداري بر اساس اهميت در طول رودخانه هاي حوضه آبريز 12چهار فصل بهار، تابستان، پائيز، و زمستان(

 ) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. NSFWQIانتخاب شدند. داده ها با استفاده از شاخص كلي كيفيت آب (

 با امتياز 1 ، در بين ايستگاههاي مورد مطالعه در طي يكسال بيشترين شاخص كيفيت براي ايستگاه شماره NSFWQI بر اساس شاخص يافته ها:

 ، كيفيت متوسط) بدست آمد. كاهش مقدار شاخص به 47 با امتياز (8 ، كيفيت خوب ) و كمترين مقدار شاخص كيفيت براي ايستگاه شماره 82( 
، باال بودن تعداد كليفرمهاي مدفوعي و باال بودن ميزان نيترات و فسفات بوده است. مقايسه BODدليل كاهش مقدار اكسيژن محلول، باال بودن 

 ، ارتباط معني داري نشان t-studentپارامترهاي كيفي اندازه گيري شده بر اساس ايستگاههاي نمونه برداري با استفاده ازآزمون آناليز واريانس و 
 ). P < 0/05 داد ( 

 شاخص محاسبه شده نشان داد كه كيفيت آب رودخانه تجن متوسط است. كمترين كيفيت مربوط به فصل تابستان و بهترين كيفيت نتيجه گيري:

  كيفيت آب ورودي بهتر از كيفيت آب خروجي بوده استNSFWQIمربوط به فصل زمستان  مي باشد. بر اساس نتايج حاصل از شاخص 

 ،كيفيت آبGIS ، پهنه بندي ،  NSFWQI   رودخانه تجن، شاخص كلمات كليدي:



 

326 
 

 پوستر الكترونيك

 92- 91تعيين عوامل موثر در ايجاد  تعارض دركاركنان و مديران موسسات آستارا در سال هاي 
 *2سيده آيسا پاك نژاد، 1حميده برزن

 آستارا- دكتري روانشناسي اجتماعي، مدرس دانشگاه پيام نور 1
 ن، رشت ، ايران- دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيال2

 Paknejad.aisa@gmail.com مسئول:  نويسنده *ايميل

%  زمان خود را 40%- 20تعارض پديده ايست كه در هر وضعيت سازماني مي تواند ايجاد شود. تحقيقات نشان مي دهند مديران سابقه و هدف: 

براي حل وفصل تعارض و عواقب آن صرف مي كنند. دعوا، زد و خورد و جنگ آشكارترين نمودهاي خصمانه تعارض هستند اگرچه رابينز هر نوع 
مخالفت يا تمايل خصمانه را تعارض مي نامد. نكته اساسي اين است كه چگونه مي توان ريشه هاي آن را شناخت، اثرات تخريبي آن را به حداقل 

كاهش داد و حتي آن را به يك نيروي مثبت جهت نيل به اهداف سازمان تبديل كرد.  لذا هدف از اين مطالعه تعيين عوامل تاثير گذار درايجاد 
  و تعيين نقش عوامل دموگرافيك در انواع تعارض مي باشدتعارض در كاركنان موسسات دولتي

 نفر (نمونه گيري خوشه اي) از كاركنان و مديران 174اين پژوهش از نوع مقطعي و ميداني است. جمعيت مورد مطالعه را  مواد و روشها: 

سنجش مشخصات فردي، سنجش انواع هاي  تشكيل مي دهند. ابزار به كار رفته شامل پرسشنامه 92 و 91موسسات شهرستان آستارا در سال 
تعارض (كرت لوين) و تعارض بين فردي (دوبرين) و عوامل سازماني ايجاد كننده تعارض (ليكرت) مي باشد. براي تحليل آماري از دو نوع آمار 

توصيفي و تحليلي استفاده شد. براي تعين موثرترين عامل موجد تعارض بين افراد  و تعين شدت هر عامل از تست فريدمن و همچنين براي بررسي 
 رابطه انواع تعارض با عوامل دموگرافيك افراد، تست مان- ويتني بكار رفت.  

 سال يا بيشتر داشتند. با توجه به دادهها، در 5 نفر سابقه خدمت 51 نفر با تحصيالت ليسانس يا باالتر و 120 مرد، 124 نفر 174از يافتهها: 

 سال نمايش 5در مقايسه با افراد با سابقه كمتر از ) 92/3 سال تعارض بيشتري را (با ميانگين 5تعارض بين فردي افراد با سابقه كار برابر و بيشتر از 
فرد با انتظارات شغلي از فرد با باورهاي عدم هماهنگي از متغيرهاي تشكيل دهنده تعارض درون فردي،  ).  p= 0.02 و u=2424.5دادند (

 در رتبه نخست قرار گرفت. با توجه به دادهها رايج ترين نشانه تعارض بين فردي عدم پذيرش وظايف جديد و غير معمول از سوي 47/1ميانگين
% بود كه سيستم 43مهم ترين عامل ايجاد تعارض براي هر فرد تعارض ناشي از سازمان(محل اشتغال فرد) به ميزان %). 61كاركنان مي باشد(

 % مهم ترين عامل سازماني ايجاد تعارض به شمار مي رفت. 54ارزشيابي و پاداش غيرمنطقي وغير عادالنه با ميزان 

: مشكالت اجتماع و منشا تعارض بين افراد مي تواند به دليل عدم دريافت آموزش صحيح خانواده و فقدان آگاهي افراد از حقوق خود نتيجه گيري

و و ديگران باشد. رفع اين شكاف از سوي سيستم آموزش و پرورش نقش اساسي در مديريت تعارض در روابط افراد دارد. با توجه به نتيجه پژوهش 
عوامل ايجاد كننده تعارض به عنوان تهديدي براي سالمت رواني و نارضايتي مديران وكاركنان، توجه مديران عالي به برقراري تناسب بين اختيارات 

 توصيه مي شود.استقرار ساختار مناسب برمبناي عدالت سازماني  محوله و و وظايف

  تعارض درون فردي؛ تعارض بين فردي؛ عوامل سازماني موجد تعارض؛ عوامل دموگرافيكواژه هاي كليدي:

mailto:آستاراbarzan1366@yahoo.com�
mailto:آستاراbarzan1366@yahoo.com�
mailto:Paknejad.aisa@gmail.com�
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 بررسي وضعيت شاخص هاي ايمني محيط كار در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 3، فهيمه ملكي2جمال بيگانه، 1، ناديا تاملي1مجيد ايوبي طلب، 2، رقيه علياري2 فريده صادقيان،1مريم حسين زاده

 - شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي1
- شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده بهداشت 2
 - شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، معاونت آموزشي3

 چكيده

 ايمني علمي است كه با شناسايي خطرات موجود در محيط هاي كاري، در جهت تعديل و حذف اين خطرات برآمده، كاهش :سابقه و هدف

حوادث و سالمت كاركنان را نتيجه مي دهد حوادث شغلي عالوه برجنبه هاي انساني وخانوادگي منجر به كاهش بهره وري سازمانها شده واثرات 
 هدف از اين مطالعه ارزيابي  وضعيت ايمني محيط كاركاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود مي باشد.اقتصادي بيشماري به دنبال دارد.

 نوع مطالعه توصيفي بوده كه در ساختمان هاي معاونت آموزشي وپژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود انجام شد.ابزار جمع  :مواد وروش ها

سوال در خصوص شاخص هاي ايمني  شامل سيستم هاي اعالن واطفا حريق، وضعيت ايمني برق ، پلكان ها 27آوري اطالعات چك ليست حاوي  
، آسانسور ،كمك هاي اوليه، راه هاي خروج اضطراري  و..... بود كه توسط پرسشگر آموزش ديده  تكميل گرديد. آناليز اطالعات با استفاده از نرم 

  انجام شد.Spssافزار 

% موارد،آموزش 90% نياز به اصالح دارد كه وجود جعبه كمكهاي اوليه  در 3-90 يافته ها نشان دادند وضعيت شاخصهاي ايمني  بين  :يافته ها

% بيشترين اولويت را به 68، ،آموزش اطفا حريق%65%،نصب تابلو وعالمتهاي راهنما مانند: مكان تجمع ايمن، راههاي خروجي79كمك هاي اوليه
 خود اختصاص داده بودند.

:وضعيت شاخصهاي ايمني در موارد آموزش كمك هاي اوليه وروش اطفا حريق واقدام در شرايط اضطراري براي خروج از ساختمانها نتيجه گيري

 نياز به اصالح دارد.

  ايمني ، كاركنان اداري وآموزشي  :واژه هاي كليدي
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 بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل در بيماران مبتال به ديابت قندي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني 

 1390 تا 1385مشهداز سال

 2، بهناز برادران3اعظم فرامرزي ،2فاطمه حسين نژاد، 1سارا رستگاري

 - استاديار گروه بيماريهاي عفوني، دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد،مشهد، ايران 1
 - دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، مشهد، ايران 2
 - پزشك عمومي، مشهد، ايران 3

 مي باشد.ديابت كنترل نشده با تضعيف سيستم ايمني موجب  سل شايع ترين علت مرگ ناشي از بيماري هاي ميكروبي در جهانسابقه و هدف:

مطالعه جهت بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل در بيماران   اين،و ايجاد بيماريمي شود.با توجه به شيوع باالي سل در منطقه تكثير باسيل سل
گرفت.  مبتال به ديابت صورت

بهداشتي  به مراكز1390تا1385بيمار مبتال به بيماري سل كه طي سال هاي150 در اين مطالعه گذشته نگر توصيفي،پروندهمواد و روش ها:

بودند،بررسي گرديد. چك ليستي شامل اطالعات دموگرافيك، نوع بيماري  مشهد مراجعه كرده و به صورت هم زمان به ديابت قندي نيز مبتال
ها با استفاده از آمار  سل،عالئم باليني و آزمايشگاهي، نتايج راديو گرافي، نوع رژيم درماني و نتيجه درمان ضدسل تكميل گرديد. سپس داده

نوصيفي توزيع فراواني مورد ارزيابي قرار گرفت. 

 ميلي گرم در دسي ليتر بود. 93/181قند خون ناشتا در اين بيماران   سال بودند . ميانگين64/65 همه ي بيماران ايراني، با ميانگين سنيافته ها:

اسمير ٪3/17اسمير مثبت و ٪7/58 از افراد، مبتال به سل ريوي بودند(٪76فراواني همراهي بيماري سل وديابت در زنان باال تر از مردان بود. 
 %) و بيشترين 6/66منفي). شايع ترين عالمت باليني سرفه مداوم بيش از دو هفته،در بررسي راديوگرافيك ، شايع ترين تصوير، اپاسيتي ريوي (

 %). 52زون درگيري،زون فوقاني ريه گزارش شد(

 بيماران مسلول مورد مطالعه ي ما مشابه كيافته هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه عالئم باليني، نتايج آزمايشگاهي و راديولوژي : گيرينتيجه

بيماران مسلول غير ديابتي ساير مطالعات مي باشد؛ كه البته مي تواند حاكي از كنترل خوب ديابت در اين بيماران و عدم تاثير چندان آن بر روند 
درمان سل باشد، با اين وجود پيشنهاد مي شود در بيماران ديابتي احتمال وجود عفونت در نظر گرفته شود و بررسي ساالنه افراد از نظر ابتال به 

  بيماري سل مد نظر قرار گيرد.

 اپيدميولوژي، ديابت قندي، سل. واژه هاي كليدي:
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مقايسه سالمت عمومي و كيفيت زندگي دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه علوم پزشكي بابل 

 1392در سال 
 1سيده فاطمه حسيني

 ، بابلدانشگاه علوم پزشكي بابل- كميته تحقيقات دانشجويي، 1

ورزش به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثير گذار بر سالمت انسان است. فرد سالم داراي رفاه و آسايش كامل جسماني، رواني و   :سابقه و هدف

اجتماعي است. امروزه با پيشرفت فن آوري و تغيير سبك زندگي، نياز  به ورزش بيش از پيش حائز اهميت است، خصوصا در خانم ها كه طي دوره 
 تعيين سطح سالمتي در دو گروه دانشجويان دختر ورزشكار  با هدف مطالعههاي مختلف زندگي حساسيت بيشتري متوجه سالمت آنان است. اين 

 مؤلفه هاي چهارگانه كيفيت زندگي (سالمت جسماني، سالمت رواني، روابط اجتماعي و سالمت محيط) و سالمت ا استفاده از و غير ورزشكار ب
  انجام گرديد.عمومي افراد مورد مطالعه و تأكيدي بر توجه هرچه بيشتر به مقوله ورزش جهت ارتقاي سطح سالمتي 

 دانشجو دختر غير ورزشكار  با نمونه گيري تصادفي در فروردين 30 دانشجوي دختر ورزشكار و 30  مطالعه مقطعي حاضر بر روي مواد و روش ها:

سالمت جسماني،  و با استفاده از  دو پرسشنامه استاندارد مجزا شامل: پرسشنامه كيفيت زندگي كه شامل سنجش كلي كيفيت زندگي، 1392
جهت جمع آوري اطالعات صورت  )SF12 و پرسشنامه سالمت عمومي( (WHOQOL) است سالمت رواني، روابط اجتماعي و سالمت محيط

-independent و  chi- scquare و آزمون هاي آماري توصيفي،SPSS 18گرفته است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

samples t- test   .انجام شد  

رشته تحصيلي(پزشكي، دندان پزشكي، 11 بوده و از ميان 66/20 + 1.01 نتايج نشان داده كه ميانگين سني كل شركت كنندگان يافته ها:

 11هوشبري، اتاق عمل، مامايي، راديولوژي، راديوتراپي، پرستاري، بهداشت محيط، علوم آزمايشگاه، فيزيوتراپي) بيشتر شركت كنندگان  
رشته 5 %) غير ورزشكار بودند. از ميان 66/16نفر ( 5 %) ورزشكار  و 20نفر (6%)  از رشته پرستاري بوده و كه از اين ميان 3/18نفر(

مقطع 3%) ازميان ورزشكاران داشت. از بين 30نفر(9ورزشي(واليبال، بسكتبال، بدمينتون، آمادگي جسماني و كاراته) بيشترين فراواني را بسكتبال با
%) كارشناسي بودند. بطور كلي سالمت عمومي در دو گروه ورزشكار 3/78 نفر(47تحصيلي(كارداني، كارشناسي و دكترا حرفه اي) بيشترين مقطع  

 دسته كلي تفكيك شده بود،در 5 ). درمورد كيفيت زندگي كه در p-value < 05/0و غيرورزشكار مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشته است(
 )  تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده گرديد و در p-value = 049/0) و كيفيت كلي(  p-value = 021/0دو بخش سالمت جسماني( 

  ).p-value < 05/0موارد سالمت رواني، اجتماعي، ومحيط اختالف معني داري مشاهده نشد( 

 يافته هاي بدست آمده در اين مطالعه بيانگر آن است كه بارزترين متغير دربين دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار كه داراي تفاوت نتيجه گيري:

معني داري بوده، سالمت جسماني است كه حاكي از نقش مهم ورزش در آن است. در ساير متغيرها عالوه بر ورزش موارد ديگري چون: سبك 
زندگي، ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي اجتماعي و... نيز اثرگذار است و به همين دليل اختالف چندان معني داري در آنها بواسطه تنها متغير 

ورزش مشاهده نشد. دانشجويان بايد استمرار در ورزش را به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار در موازات ارتقاي سايرعوامل مورد توجه قرار دهند تا 
 نتيجه مطلوب در تمام حوزه ها حاصل شود.

    ورزشكار، غير ورزشكار، سالمت عمومي، كيفيت زندگيواژه هاي كليدي:
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 بررسي شيوع ابتال به توكسوپالسموزيس مزمن در زنان باردار ايراني: مطالعه مرور سيستماتيك و متاآناليز
 3دكتر كورش سايه ميري، 2، طيبه آزادي1مريم دارابي

 - دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كميته تحقيقات دانشجويي، معاونت تحقيقات و فن آوري، دانشگاه علوم پزشكي ايالم.1
 - كارشناس مامايي، معاونت تحقيقات و فن آوري، دانشگاه علوم پزشكي ايالم.2
 - گروه پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايالم.3

 چكيده

توكسوپالسموزيس نوعي بيماري عفوني مشترك بين انسان و حيوان با انتشار وسيع است كه در نتيجه عفونت با يك انگل داخل سابقه وهدف: 

سلولي اجباري به نام توكسوپالسماگوندي بوجود مي آيد. توكسوپالسموز در بالغين سالم از نظر ايمني، عفونت مزمن، در افراد مبتال به نقص 
سيستم ايمني، بيماري كشنده و در زنان باردار، سقط يا اختالالت مادرزادي در جنين ايجاد مي كند. توكسوپالسموزمادرزادي هنگامي رخ مي دهد 
كه مادر براي اولين بار در خالل بارداري به عفونت مبتال گردد. بنابراين آگاهي از ايمني و ميزان شيوع آنتي باديهاي ضدتوكسوپالسما در زنان باردار 

 ضدتوكسوپالسما در زنان IgGو يا در سنين باروري در هر جامعه اي حائز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف آگاهي از شيوع سرمي آنتي بادي 
 باردار ايراني كه نشان دهنده ابتالي قبلي و مزمن مي باشد صورت گرفته است.

  ,Magiran, Irandoc, Googlescholar, ISI,Cochrane, Embaseداده هاي موردنياز باجستجو دربانكهاي اطالعاتي مواد و روش ها: 

SID, Pubmed   جمع آوري شدند. جستجوي مقاالت بطورعمده بااستفاده ازجستجوي سيستماتيك كليدواژه هاي فارسي وانگليسي باهمه
  IgG نفر، شيوع آنتي بادي 5995 مطالعه با تعداد نمونه 20تركيبات احتمالي كلمات اصلي وحساس انجام شد. در بين مطالعات بررسي شده، در

 %) استفاده شد.I2)  88برآورد شده بود. جهت آناليز داده ها از متاآناليز با مدل اثرات تصادفي وجهت بررسي ناهمگني در مطالعات از شاخص 

%، 95% (با فاصله اطمينان 9/34% متغير بود و شيوع اين آنتي بادي 71% تا 14 در مطالعات بررسي شده، از IgGميزان آنتي بادي يافته ها: 

 %)  بدست آمد كه بيانگر ابتالي قبلي يا مزمن اين افراد به توكسوپالسموزيس است.7/38-2/31

 درصد زنان باردار مورد مطالعه، فاقد آنتي بادي و مصونيت عليه توكسوپالسما بودند بنابراين با 1/65 نتايج اين مطالعه نشان داد كهنتيجه گيري: 

توجه به گراني روش غربالگري سرولوژيك، جهت پيشگيري از ابتالي زنان باردار و بروز عوارض اين بيماري بر جنين و يا درمان به موقع نوزاد مبتال، 
 آموزش بهداشت و راه هاي سرايت بيماري و روشهاي پيشگيري از آلودگي در دوران قبل از بارداري توصيه مي شود.

 ، زنان باردار، ايران، متاآناليزIgG آنتي بادي واژه هاي كليدي: 
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 پوستر الكترونيك

ارزيابي استرس حرارتي وارده بر كارگران پيش گرمكن كارخانه سيمان سپاهان اصفهان با استفاده از شاخص 
WBGT 

 2شهره رسالتي ، 1مهدي جمشيدي راستاني

 شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده بهداشت- 1
 شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي- 2

چكيده 

رايج ترين مشكالت بهداشت شغلي در صنايع   از آنجا كه صنايع سيمان يكي از صنايع با فرايند گرم محسوب مي شود، يكي ازسابقه و هدف:

سيمان، شرايط جوي نا مناسب و كار در محيط هاي گرم مي باشد. محيط گرم عالوه بر كاهش قابليت انجام كار در انسان مي تواند باعث بروز 
بيماري هاي مختلفي نيز شود. لذا با توجه به حاد بودن شرايط قسمت پيش گرم كن، اين مطالعه به منظور ارزيابي مواجهه كارگران شاغل در اين 

 . انجام شدWBGTبخش و همچنين شناسايي ايستگاه هاي كاري پرمخاطره از لحاظ استرس گرمايي با استفاده از شاخص 

 مطالعه حاضر بصورت يك پژوهش توصيفي - مقطعي در كارخانه سيمان سپاهان اصفهان در فصل تابستان به مدت يك ماه انجام مواد و روش ها:

 نفر كارگر در  قسمت پيش گرم كن در طبقات مختلف مشغول به فعاليت بودند، بدين خاطر پس از آناليز ايمني شغل اپراتورهاي اين 12شد. تعداد 
 ايستگاه صورت گرفت. براي اندازه گيري دماي خشك، 7بخش، اندازه گيري ها نزديك به كارگر و در ايستگاه هاي كاري (طبقات مختلف) شامل 

 ISO و براي تعيين ميزان متابوليسم فعاليت در هر طبقه از جداول WBGT  guestemp10 از دستگاه WBGTدماي تر، دماي تابش و شاخص 
 استفاده گرديد.

 ميباشد كه مربوط به WBGT ،20.2 مي باشد و كمترين مقدار 2 درجه سانتي گراد مربوط به طبقه WBGT  ،33.85 بيشترين مقداريافته ها: 

  مي باشد.21.46 نيز WBGTTاتاق استراحت مي باشد و 

 در طبقات مختلف واحد داراي گستره زيادي بوده و  WBGT در طبقات واحد با هم متفاوت بوده و توزيع مقادير  WBGTمقادير نتيجه گيري: 

 و متابوليسم متوسط، اپراتورهاي بخش پيش گرم كن مي توانند بطور مداوم طبق همين سيكل كاري، به كار خود ادامه WBGTبا توجه به مقادير 
 دهند.  

 ، صنايع سيمان، استرس حرارتي، متابوليسمWBGTواژه هاي كليدي: 
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 پوستر الكترونيك

  ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر اهواز15- 49ارزيابي شاخص هاي باروري زنان 
 )BSc( 4، فاطمه رستمي)PhD (3، كامبيز احمدي انكالي)MSc( 2، آذر رفيعي)MSc( 1*كبري دوستي فر

 - دانشكده علوم پزشكي شوشتر، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، خوزستان، شوشتر، ايران1
 - دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران2

 - دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران3

 - دانشكده علوم پزشكي شوشتر، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، شوشتر، خوزستان، ايران4

 kobra.dosti@yahoo.com* نويسنده مسئول: 

بيش از دو دهه است كه توجه سازمان بهداشت جهاني به بهداشت باروري معطوف شده است؛ حفظ و ارتقاي سالمت زنان در گرو سابقه و هدف: 

 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- 15- 49بهبود شاخص هاي باروري است. اين مطالعه با هدف تعيين شاخص هاي باروري زنان همسردار 
 درماني شهر اهواز صورت گرفت، تا با ارزيابي وضعيت موجود در جهت ارائه راهكارها و مداخالت بهداشتي گامي مؤثر برداشته شود.

 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني 15- 49 زن همسردار 384در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، جامعه آماري شامل مواد و روش ها: 

نمونه گيري طبقه اي و هر طبقه به صورت تصادفي مورد مطالعه قرار اطالعات به صورت مقطعي جمع آوري شده است. روش غرب شهر اهواز است. 
گرفت. ابزار گرد آوري اطالعات پرسشنامه اي چند قسمتي بود. جهت تعيين اعتبار علمي پرسشنامه از روش روايي محتوي استفاده گرديد؛ بدين 

طريق كه فرم پرسشنامه به رؤيت چندين تن از صاحب نظران رسيد و سپس نظرات آنها بررسي و با اعمال در پرسشنامه، فرم نهايي تهيه شد. 
). پرسشنامه به صورت توأم با مصاحبه توسط پرسشگران آموزش r =% 78جهت تعيين اعتماد علمي از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد (

معيارهاي ورود به مطالعه ديده كه داراي مدرك كارداني يا كارشناسي بهداشت بودند و سابقه كار در انجام نمونه گيري را  داشتند، تكميل شد. 
 عبارت بود از: اعالم رضايت براي شركت در تحقيق و متأهل بودن؛ همچنين معيارهاي خروج از مطالعه شامل افراد بيوه، مطلقه و مجرد مي شد.

 تجزيه و تحليل P >05/0 در سطح معني داري ANOVA و آزمون هاي مجذور كاي، آناليز واريانس و SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 
 شدند.

 و ميانگين تعداد 01/3 ± 42/1 سال، ميانگين تعداد حاملگي ها6/30 ±7يافته ها نشان داد كه ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش يافته ها: 

% از 18. %) بودند8/32%) و عرب (7/72%)، خانه دار (7/35اكثريت زنان مورد مطالعه داراي تحصيالت دانشگاهي ( نفر بود. 97/1 ± 61/1فرزندان 
زنان سابقه سقط داشتند. بين رفتار باروري با سن، قوميت، سطح تحصيالت، وضعيت تأهل و تعداد فرزندان رابطه معني داري مشاهده شد. 

% از زنان جهت دريافت خدمات تنظيم خانواده به مراكز 6/22بيشترين علت مراجعه به مراكز بهداشتي- درماني، مراقبت از فرزندان ذكر شد. تنها 
 %).8/34بهداشتي مراجعه مي كردند؛ رايج ترين روش هاي پيشگيري از بارداري كه استفاده مي كردند، كاندوم بود(

جهت ارتقاي شاخص هاي باروري زنان سنين باروري مي بايست برنامه ريزيهاي مناسب خصوصاً جهت ارائه خدمات تنظيم خانواده و نتيجه گيري: 

 اميد آنكه مسئوالن و برنامه مراقبت هاي دوران بارداري صورت پذيرد تا از پيامدهايي نظير سقط، مرده زايي و بارداريهاي ناخواسته كاسته شود.
 ريزان از نتايج اين مطالعه در برنامه ريزيهاي خود در جهت ارتقاي سالمت زنان استفاده نمايند.

 باروري، رفتار باروري، زنان همسردارواژه هاي كليدي: 
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 پوستر الكترونيك

 شهرستان 115بررسي ميزان شيوع مسموميت هاي دارويي در بيماران رسيدگي شده توسط مراكز اورژانس 

 1390-91بويراحمد در سال 
 3، سيد سعيد سعيدي منش2، شهاب نرگسيان2، سيد محمد بهشتي2*، محمدطاهر رضانژاد1حوارضانژاد

 دانشگاه آزاد اسالمي- واحد ياسوج  –-دانشجوي پرستاري 1
-كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-ياسوج- ايران              2
- كارشناس اقتصاد 3
   rezanejad2012@yahoo.comنويسنده مسئول: *

 چكيده

 از بسياري(خودكشـي  بـراي آنهـا از عمـدي اســتفاده يا شيميايي و مواد داروهـا از تصــادفي استفاده نتيجه ميتواند مسموميت سابقه و هدف:

 دارويي هاي مسموميت شيوع ميزان  در اين مطالعه به بررسي.باشد جنايي مسموميت يا) رخ ميدهد دارويـي مســموميت توسط خودكشي موارد
  پرداخته شده است.1390-91 سال در بويراحمد شهرستان 115 اورژانس مراكز رسيدگي شده توسط بيماران در

 توسط پرسنل اورژانس مورد بررسي 1390-91 نمونه گيري به صورت مقطعي و شامل كليه بيماراني است كه در طي سال هاي مواد و روش ها:

از طريق آمارهاي توصيفي مانند ميانگين، فراواني نسبي و مطلق و آمار  و 17 نسخه SPSSو درمان قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از نرم افزار
  تجزيه و تحليل شدند.α/=05استنباطي كاي دو با در نظر گرفتن 

 مسموميت دچار %)37.4نفر( 239 بودند. شده ويزيت 115 اورژانس مركز پرسنل توسط مسموميت تشخيص با كه بيماري 638 ميان  ازيافته ها:

 ها مسموميت موارد  از%)50.2(مورد 120. بود داده رخ 90 سال  در%)48.5(مورد 116و  91 سال  در%)51.5(مورد123. بودند شده دارويي هاي
  در%)28.9(مورد 69و  شهري محدوده در ها مسموميت  از%)71.7(مورد 170. است بوده زنان به  مربوط%)49.8(مورد 119و  مردان به مربوط
و  آموزشي محيط  در%3.3كار،  محيط  در%19.7و  مسكوني محيط  در%)74.5 (ها مسموميت موارد اكثريت. بود داده رخ شهري محدوده از خارج
داروهاي ضدالتهاب  با% 11.3قلبي،  داروهاي  با%21آرامبخش،  داروهاي با موارد اين  از%31. بود داده رخ تفريحي هاي و محيط طبيعت  در2.5%

 :از بودند عبارت ترتيب به بيماران اين در شده مشاهده باليني عالئم ترين بودند. شايع شده مسموم افسردگي ضد داروهاي % با8.4غير استروئيدي و
 بيمارستان به بيماران  از%)74.1(مورد 177%. 11.3و سرگيجه ، تهوع%18.4حالي ، بي%)38.9(واستفراغ شكم، تهوع مجموعه عاليم ضعف، درد

 صورت به ها مسموميت اين از %)84مورد( 208. شدند فوت) %0.4(نفر1و  گرفتند قرار مداوا مورد سرپايي صورت  به%)25.5(نفر 61و شدند منتقل
.  بود داده رخ عمدي و غير اتفاقي صورت  به%)13(مورد 31 و )خودكشي(عمدي

% از مسمومين با داروها به علل 87 بيش از يك سوم موارد خود كشي مربوط به مسموميت هاي دارويي بود. از اين بين بحث و نتيجه گيري:

عمدي و به قصد خودكشي مسموم شده بودند. كه آمار بسيار بااليي است. و با توجه به اينكه شايع ترين علل بستري و انتقال به بيمارستان نيز 
 مسموميت هاي دارويي بوده اند، توجه جدي و برنامه ريزي موثر جهت تعديل عوامل موثر و ريشه يهبي علل خودكشي احساس مي شود. 

 ، شهرستان بويراحمد115 شيوع، مسموميت دارويي، اورژانس واژه هاي كليدي:

mailto:rezanejad2012@yahoo.com�
mailto:rezanejad2012@yahoo.com�
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 پوستر الكترونيك

 بررسي شيوع درد پا در آرايشگران زن شاغل در شهر شيراز

 3، ثريا پيروزي2طاهره مطيع اهللا ،1طاهره رضاييان*

 -دانشجوي دكتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي1

 -كارشناسي ارشد فيزيوتراپي،استاديار گروه آموزشي فيزيوتراپي،دانشكده علوم توانبخشي،دانشگاه علوم پزشكي شيراز2

 -دكتري تخصصي فيزيوتراپي،استاديارگروه آموزشي فيزيوتراپي،دانشكده علوم توانبخشي،دانشگاه علوم پزشكي شيراز3

 tahere.rezaiyan@gmail.com *نويسنده مسئول:

 چكيده:

با توجه به شيوع دردهاي اسكلتي-عضالني در مشاغل گوناگون ،تحقيق حاضر با هدف بررسي شيوع درد در بين آرايشگران زن هدف: سابقه و 

 . انجام شد1389شاغل شهر شيراز در سال 

 نفر مي باشد كه به روش آسان انتخاب شد. داده ها از طريق انجام 239روش مطالعه مقطعي بوده و تعداد كل نمونه ها شامل : مواد و روش ها

مصاحبه حضوري و تكميل پرسشنامه گردآوري گرديده است و از روشهاي آمار توصيفي و برآورد ميزان شيوع و درصدها جهت تجزيه و تحليل داده 
 .ها استفاده شد

%)، ساعات كاري 1/56%) ، وضعيت تأهل در گروه متأهل(1/30 نتايج نشان داد بيشتر نمونه ها از نظر شاخص فربهي در گروه خيلي الغر(يافته ها:

 .%) بودند 1/53%) ، نوع كفش حين كار در گروه صندل معمولي (5/69%) ، وضعيت كاركردن در گروه ايستاده (9/38 ساعت (8در گروه بيشتر از 
) شاخص =04/0p%) درد در ساق پا گزارش كردند. نتايج نشان داد كه ارتباط آشكاري بين شيوع درد پا با گروه سني،(7/70اكثريت افراد (

)وجود دارد. همچنين افراد متأهل درد =01/0p)و نوع كفش هنگام كار (=03/0p)، ساعت كاري (=02/0p) ، وضعيت تأهل(=04/0pفربهي(
بيشتري را نشان دادند. 

 مطابق يافته هاي مطالعه عوامل متعددي در بروز ناراحتي هاي ناحيه پا و ساق پا در آرايشگران مؤثر است .بنابراين پيشنهاد مي شود نتيجه گيري:

با آموزش آرايشگران در زمينه روشهاي صحيح انجام كار و همچنين اصالح وضعيتهاي كاري همچون طراحي صندلي مناسب ، كم كردن ساعت 
كاري، استفاده از كفش طبي از بروز ناراحتي ها در اين گروه شغلي پيشگيري نمود. 

 ساق پا و پا / درد  /: آرايشگران زنواژه هاي كليدي
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 1390 -1385بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز پوستي در شهرستان فسا طي سالهاي 
 1حسام رنجبر،3، فرزانه مباشري2، محمد حسين لهراسب3آتنا حاتمي

 - كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا،فسا،ايران1
 - گروه درماتولوژي بيمارستان وليعصر،دانشگاه علوم پزشكي فسا،فسا،ايران2
 - گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا،ايران3

 چكيده

ليشمانيوز پوستي يك بيماري انگلي مشترك بين انسان و حيوان است كه به وسيله پشه خاكي از ميزبان آلوده به انسان منتقل مي سابقه وهدف: 

شود. ليشمانيوز يكي از معضالت پزرگ بهداشتي در دنيا است. ليشمانيوز پوستي با تظاهرات كلينيكي گوناگون جزوه بيماري هاي انگلي اندميك 
شايع در ايران است كه شيوع آن در دهه گذشته دو برابر شده است. شهرستان فسا يكي از مناطق اندميك ايران از نظر ابتال به ليشمانيوز پوستي 

  سال گذشته بررسي كنيم.5مي باشد.لذا ما در اين مطالعه بر آن شديم ويژگي هاي اپيدميولوژيك در بيماران مبتال به ليشمانيوز پوستي را طي 

 به مركز بهداشت شهرستان 1390 الي 1385 سال بين سال هاي 5در اين مطالعه توصيفي مقطعي تمامي بيماراني كه طي مدت مواد و روش ها: 

فسا مراجعه كرده اند و بيماري ليشمانيوز پوستي در اين افراد به وسيله پرونده رنگ آميزي گيمسا يا كشت نمونه زخم تاييد شده است. با مراجعه 
به مركز بهداشت فسا و دسترسي به پرونده بيماران، اطالعات اين افراد كه شامل دموگرافي، تعداد زخم، محل زخم و روش تشخيص مي باشد، جمع 

آوري و ثبت شد. داده هاي آماري توسط آزمون هاي كاي اسكور و آزمون تي تست مورد آناليز قرار گرفت و نتايج به صورت ميانگين و انحراف 
 معيار گزارش گرديد.

 مورد بيمار مبتال به ليشمانيوز جلدي در مركز 2778 تعداد 1390 الي 1385يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه در طي سال هاي يافته ها: 

%) جنس مذكر ديده شد. بيشترين 48 مورد (1322%) جنس مونث و 52 مورد( 1456بهداشت ثبت و گزارش گرديده است. از كل موارد بيماري 
% 38%) مشاهده شد. در مجموع افراد مبتال 3 سال (70%) و كمترين در گروه سني باالي 27 سال (9آمار ابتال به بيماري سالك در گروه سني زير 

% از بيماران داراي بيش از سه زخم فعال بودند. بيشترين عضو درگير در 12% داراي سه زخم و 22% داراي دو زخم و 28آنان داراي تك زخم، 
%) مي 4 مورد (110%) و ساير نقاط 16 مورد (444%)، پاها 18 مورد (512%) و پس از آن به ترتيب صورت 43 مورد (1189بيماران در دست ها با 

 باشد.

از آمار و ارقام به دست آمده در اين بررسي مي توان نتيجه گيري كرد كه فسا يكي از كانون هاي مهم و با آلودگي باال در استان نتيجه گيري: 

 فارس و حتي در ايران مي باشد كه نياز مبرم به يك مطالعه دقيق تر و جامع تر دارد.

 اپيدميولوژي، شيوع، ليشمانيوز پوستيواژه هاي كليدي: 
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 شادكامي، احساس حقارت و تعارضات زناشويي در زنان نابارور شهرستان  با سالمت روان بينبررسي رابطه

بروجرد 
 5، فاطمه ويسي5، محمدحسين سربي4، مريم شاهوردي3مجتبي احمدي ، سيد2*جميله شاهوردي، 1دكتر خيراله صادقي

. استاديار گروه روانشناسي باليني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران -1
  دانشجوي كارشناسيارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكدهي پزشكي، كرمانشاه، ايران-2
 مربي گروه روانشناسي باليني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران- 3
، دانشگاه پيام نور تهران غرب IT دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت فناوري اطالعات -4
  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران-5
   shahverdi.jamile@yahoo.com: نويسنده مسئول*

چكيده  

بر زندگي مشترك و صميميت بين زوجين ميباشد، كه  ، يكي از عوامل اساسي در ايجاد مشكالت روانشناختي عدم توانايي باروري:سابقه و هدف

رابطه بين سالمت روان، شادكامي، احساس حقارت و تعارضات زناشويي در ي ميگذارد. اين پژوهش با هدف بررسي  اثرات نامطلوبي به جا،آن ها
 ، به دنبال راهكارهايي مناسب براي افزايش سالمت روان در اين دسته از افراد ميباشد.زنان نابارور شهرستان بروجرد

)، 1393زن نابارور مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان بروجرد ( 100 است، كه بر روي از نوع تحليلي- مقطعي اين مطالعه :مواد و روشها

-جمع. ابزار بود ازدواج سابقه سال 2 داشتن ،شرط ورود آزمودني ها به پژوهشانتخاب شده بودند، انجام گرفت.  روش نمونهگيري در دسترس باكه 

 ،داده هابه منظور تحليل  .، احساس حقارت و تعارضات زناشويي كنزاس بود آكسفورد)، شادكامي(GHQسالمت عمومي آوري اطالعات، پرسشنامه 
 و روش آمار توصيفي، خيدو و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. SPSS-16از نرم افزار 

يي داشتند. كم، احساس حقارت باال و تعارض زناشويي باالبسيار  شادكامي پايين،سالمت عمومي  زنان نابارور ميزان  نتايج نشان داد كه:ي يافته ها

 تعارض بين سالمت روان با اما داشت، وجود  مثبت  احساس حقارت در زنان نابارور رابطه معنادار و شادكامي بابين سالمت روانبا اين وجود 
). P >05/0 (يافت نشدزناشويي رابطه معناداري 

 متخصصان  حضوركه قرار دارند. شديديزنان نابارور در معرض مشكالت روانشناختي ميدهد  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان نتيجهگيري:

درمان ناباروري ضروري به نظر مي رسد.    در مراكز،با اين مشكالت مواجهه صحيح آموزش راهكارهاي و خطرزا عوامل شناساييي، براي روان شناس

  سالمت روان، شادكامي، احساس حقارت، تعارض زناشويي، ناباروري:واژه هاي كليدي
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 شهرستان دزفول مراكز بهداشتيبررسي آگاهي و نگرش انجام خود آزمايي پستان در زنان مراجعه كننده به 

 1391در سال 
 1 - عليرضا غالمي1مينو شليليان –1هادي زارع مرزوني

فسا - ايران   –كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا  -1

 درميان زنان است. شايع ترين سرطان،سرطان مشكل عمده بهداشتي در بسياري از كشور هاي دنيا محسوب ميشود. سرطان پستانسابقه و هدف:

مرگ در اثر اين بيماري اتفاق مي افتد.  هزار600هرساله بيش از يك ميليون مورد جديد سرطان پستان در دنيا تشخيص داده مي شود و بيش از
نمي توان از ايجاد سرطان پستان گرچه . زن در سال تخمين زده شده استهزار100مورد جديد درهر20،تقريبا ميزان سرطان پستان در ايران

. خودآزمايي پستان يك روش مبتني بر بيمار، ارزان و مي يابد افزايشافراد مبتال %90با تشخيص زودرس، طول عمر بيش از اما جلوگيري كرد
%توده هاي پستان توسط خود فرد كشف ميشود، ميتوان خودآزمايي پستان را يكي از بهترين 90تا80غيرتهاجمي جهت تشخيص است.از آنجاكه 

راههاي تشخيص زودرس دانست. با توجه به نقش غربالگري در تشخيص زودرس سرطان پستان، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و 
 شهرستان دزفول طراحي گرديد.زنان جامعه انجام خود آزمايي پستان در نگرش 

ساله اي كه به مراكز درماني شهرستان دزفول مراجعه كرده 69تا19زن156اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي- مقطعي بوده كه بررويمواد و روش: 

 متخصص 5پرسشنامه اي بود كه روايي و پايايي آن توسط پژوهش ابزار وارد مطالعه شدند. تصادفي ساده افراد در دسترس،انتخواب و روش بهاند و 
 بخش: فرم رضايت نامه، پرسشنامه آگاهي از 3داخلي، غدد، و دكتراي ايمنولوژي در دانشكده علوم پزشكي دزفول، تاييد گرديد. پرسشنامه شامل

براي تجزيه و داده شد.  انجام خودآزمايي و سنجش ريسك فاكتور هاي ابتال به سرطان پستان بود كه توسط مجريان خانم طرح به آنان تحويل
 شد استفاده نسبي و مطلق فراواني ميانگين، هاي شاخص از توصيفي آمار قسمت  استفاده شده است. درspss13تحليل داده هاي آماري از نرم افزار

شد.  استفاده independent-sample T test آزمون از متغيرها بين رابطة بررسي استنباطي، جهت آمار بخش در.

% 61.8% افراد مورد مطالعه داراي تحصيالت ليسانس و باالتر بودند. 62.3 آنها متاهل بودند. 80.9بوده كه 1.3�41.1 ميانگين سني زنانيافته ها: 

%سابقه سرطان پستان را در خود يا يكي از افراد خانواده (مادر، خواهر، خاله، عمه، 23.6خانه دار، بقيه شاغل ويا دانشجو بودند. از اين افراد،
 مادربزرگ) داشتند.

% از افراد خودآزمايي را در تشخيص زودرس مفيد و انجام آن را 83.3%افراد از تاثيرات تشخيص زودرس سرطان پستان آگاهي داشته و 70.1
%خودآزمايي انجام ميدهند. مطلوب ترين راه كسب 51%از زنان موردمطالعه از انجام خودآزمايي آگاهي كامل داشته و49ضروري دانستند.تنها

 %)در زمينه خودآزمايي،درزنان مورد مطالعه، از طريق پرستاران و كاركنان بخش بهداشتي بود.38.2آگاهي(

)همچنين بين ميزان تحصيالت با آگاهي از انجام خودآزمايي رابطه p=0.034بين وضعيت تاهل با انجام خودآزمايي رابطه معناداري وجود داشت.(
رابطه آگاهي و انجام خودآزمايي بطور جداگانه محاسبه شده است. عالوه بر آن به خودآزمايي   نگرش هر نفردر اين مطالعه)p= 0.089وجود داشت.(

 بررسي قرار گرفته است. مورد  و...، مثل سن،شغل،سابقه فاميليبا ساير متغيرها

با توجه به شيوع باالي سرطان پستان در ايران، و همچنين باتوجه به نگرش مثبت زنان دزفول به انجام خودآزمايي حاصل از اين نتيجه گيري: 

سياستگذاران و برنامه ريزان بهداشتي اين شهرستان مي توانيد با تدوين برنامه آموزشي در رابطه با خودآزمايي ماهيانه پستان،  تحقيق، بنظرميرسد
 جهت ارتقاي سطح آگاهي و عملكرد بهتر زنان درمورد تشخيص زودرس سرطان پستان و انجام صحيح ومرتب خودآزمايي مفيد باشند.

 سرطان پستان، خودآزمايي، آگاهي و نگرشواژه هاي كليدي:
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شهرستان دزفول در سال  آموزشي بيمارستانهاي يكي از به كننده مراجعه بيماران رضايت ميزان بررسي

1391 
 1مينو شليليان- 1هادي زارع مرزوني

- ايران  دزفول-دزفولكميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي  - 1

 موجود مشكالت حل براي ضروري اقدامات انجام و الزم تدابير باعث شناخت مشكالت و در نتيجه يافتن رضايت بيمار ارزيابيسابقه و هدف:

از  در يكي بستري بيماران رضايتمندي ميزان ارزيابي هدف با مطالعه اينلذا .سازد مي پذير امكان دائم بطور را مراقبت سطح كه ارتقاء،دشومي
است.  شده بيمارستان هاي شهرستان دزفول انجام

 مختلف بخشهاي از ترخيص حال در بيمار127كه روي،مقطعي بوده_توصيفي مطالعه اي پژوهش اينمواد و روش ها:

 گرفت.ابزار شدند،انجام روش تصادفي ساده انتخاب به كه،1391در سال دزفول  كودكان)بيمارستان دكترگنجويان و،اورژانس،روانپزشكيICUبجز(

 جهت تعيين.بود شده، ارائه خدمات از رضايت  ميزانسنجش و فرم رضايت نامه، اطالعات دموگرافيك بخش:3پرسشنامه بود كه شامل پژوهش

 كرونباخ آلفاي ضريب شده بود،ازمحاسبة تنظيم ليكرت سنجش مقياس براساس كه پرسشنامه پايائي تعيين براي و محتوي سنجش روش از اعتبار

معيار ورود نمونه ها به مطالعه شامل بستري بودن در بيمارستان بيش از يك روز بود. معيار خروج نمونه ها شامل بستري بودن در  .شد استفاده
براي ،نوع بخش،سابقه بستري شدن،رضايت مندي و...بود.متغيرهاي اين پژوهش شامل سن،جنسبخش هاي ويژه و عدم رضايت ورود به مطالعه بود.

 معني دارلحاظ شد.05/0كمترازp استفاده شد.مقاديرspss13تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار

خوبي از خدمات  رضايت بيماران ميزاننفر)58(%45.6امجموعشركت داشتند.1.3�43.1زن با ميانگين سني65مرد و62در اين مطالعه :يافته ها

 رضايت براي پزشكي و مهارت هاي درماني آنهابود.ميزان )مربوط به خدماتنفر}92{%72.4(منديرضايت بيشترينارائه شده بيمارستان داشتند.

 با بيماران تحصيالت بود.سطحنفر)48(%37.7بخش ساختار و فيزيكي محيط از رضايت .همچنين ميزاننفر)ميباشد71(%55.9خدمات پرستاري

 نظرآماري ازش بخ وعن متغير با )رضايتمندي بيمارانCI=95% وp=0.023داد.(مي را نشان  معناداري ارتباطدرماني خدمات  از آنها رضايتمندي

 )CI=95% وp>0.001(.داشت معناداري ارتباط

 در اين مركز درماني، بيماران ميزان رضايت كه مي رسد بنظر ايران، در شده انجام مطالعات ساير و اين مطالعه نتايج به توجه با: نتيجه گيري

 استانداردها در رعايت و ي ايجاد زمينه مسئولين بهداشتي اين شهرستان در جدي ريزي برنامه و توجه،ميرسدربنظ است. قبول قابل سطح كمتراز

 . استضروري مختلف اين بيمارستان هاي بخش

 بيمارستان آموزشي ،اورژانس بخش بيماران، رضايت:ي كليديها واژه 
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Abstract 

nuorgkcaBd: Recently dust storms have been tensed in southwestern cities in Iran specially in the Khuzestan 
province and causing health concerns for the residents. Fine particles have been associated with activation of 
systemic inflammation and hypercoagulability, but the biochemical constituents behind the association are not 
well understood. The aim of this work is to investigate the effect of dust on the some biochemical parameters 
of people residing in Ahvaz, the capital of Khuzestan Province, Iran.  

Methods: Blood samples were collected from 20 exposed persons and 20 unexposed persons (control). 
Blood samples were measured for circulatory biomarkers of evitadixo stress: Advanced oxidation protein 
products (AOPP), cardiovascular: Nitric oxide (NO), high-sensitivity C reactive protein (hs-CRP) and 
creatine kinase (CK-MB), lipid peroxidation:Malondialdehyde(MDA), lipid profile (TG, total cholesterol, 
LDL and HDL), sugar profile (Glc and HbA1) and activities of liver enzymes:SGOT, SGPT and ALP. This 
research is being continued. 

Results: The mean values of serum AOPP, MDA, TG, total cholesterol, LDL-c, Glc, HbA1c, SGPT, ALP of 
exposed persons were significantly higher than control persons(P<0.05). No significance difference in 
HDL-c, NO, hs-CRP, CK MB and SGOT levels were observed between two groups. The results of this study 
suggest that the pollutants deployed in the Middle East can affect activities of liver enzymes significantly 
and increase oxidative stress. The pollutants can, consequently, increase the risk of hepatic and oxidation 
induced diseases.  

Conclusions: From the present survey it was concluded that continuous exposure to dust can cause abnormal 
alterations in the normal levels of lipid, sugar and oxidative stress parameters.  It seems that cooperation at 
government levels between Iran and its neighboring countries is required to reverse desertification and avoid 
inaccurate usage of subterranean water resources so as to lessen air pollution. 

Key words: Dust, oxidative stress, AOPP, NO, hs-CRP, MDA 
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) بيمارستانهاي آموزشي منتخب وابسته   ICUبررسي ميزان آلودگي صوتي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه (

 1391به دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 

 3كژال يوسفي، 4،آمنه گلباغي3*شهرام صادقي، 2، اسماعيل قهرماني1جمشيد خوبي

 عضو هيئت علمي گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج ، ايران -1

 عضو هيئت علمي و مركز تحقيقات بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، سنندج ، ايران -2

 دانشجوي مهندسي بهداشت محيط و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، سنندج ، ايران -3

 -   دانشجوي كارشناسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج ، ايران4

 چكيده :

 اهميت از و ساكت  بيمارستان محيط آرام ايجاد .دارد بيمار افراد وروحي جسمي سالمت بازگرداندن در بسزايي نقش  بيمارستانسابقه و هدف :

 در صورتي كه  عوامل زيان آور كار از قبيل سروصدا در محيط بيمارستان افزايش يابد تاثير منفي روي كاركنان و پرسنل .است برخوردار خاصي
بستري در بخش مراقبت ويژه به عنوان يك پديده استرس زا در زندگي تلقي مي بيمارستان جهت ارائه خدمات مناسب به بيماران خواهد شد . 

 از انجام اين پژوهش تعيين ميزان آلودگي صوتي در بخش هاي هدف سرو صدا مي باشد  .لذا ICUشود.از جمله عوامل بسيار مهم در محيط 

  مي باشد.1391مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي آموزشي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 

 انجام شد . 1391 تحليلي حاضر كه در بخش  مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي بعثت و توحيد در سال – در مطالعه توصيفي مواد و روش ها :

 اندازه گيري و از مقادير بدست آمده ميانگين لگاريتمي گرفته شد سپس اطالعات بدست SLM  با استفاده از دستگاه ICUتراز فشار صوت در هر 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  one way anova و one sample test  آزمونهاي  و IBM SPSS 20آمده با استفاده از نرم افزارآماري 

 دسي بل بوده است كه بطور معناداري از 65- 70 در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بعثت و توحيد SPL ميانگين تراز فشار صوت يافته ها :

) . در طول روزهاي مختلف هفته بطور معنا دري باهم تفاوت دارد بطوريكه شنبه و P < 0.001 دسي بل ) باالتر است (35حد مجاز بين المللي (
 ). (p > 0.05جمعه بيشترين تراز و يكشنبه داراي كمترين تراز فشار بوده است  اين تفاوت در خصوص ساعات مختلف شبانه روز معنادار نبود 

 بيمارستان بعثت به نسبت بيمارستان توحيد آرام ترين بيمارستان از نظر سرو صدا مي باشد كه مهمترين علت آن سروصداي  نتيجه گيري :

 پرسنل بيمارستان ارزيابي شده است . كه مي تواند كاهش رضايت افراد بستري شده را در پي داشته باشد. 

 ، آلودگي صوتي ، بيمارستان ، تراز فشار صوت  ICU  محيط :  واژه هاي كليدي
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بررسي وضعيت انگيزش و رضايت شغلي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه  با بهره گيري از 

  1392تئوري هرزبرگ در سال 
* 2، عزيزه دربندي بناب1صمدروحاني

 - عضو هيئت علمي گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                            1
 azizehdarbandi@yahoo.com*- كميته ي تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2

 چكيده : 

شناخت عوامل موثر در ايجاد انگيزش و رضايت شغلي از ضرورت هايي است كه مي تواند در افزايش بهره وري ، رضايت شغلي و سابقه و هدف : 

برنامه ريزي موفق در ايجاد محيطي پرشور و مفيد در محل كار كمك كننده باشد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت انگيزش و رضايت شغلي 
  انجام گرفت.1392كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه با بهره گيري از تئوري هرزبرگ در سال 

 نفر) براي بررسي وضعيت 246در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، كليه كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه (مواد و روش ها : 

 دو تئوري براساس پژوهشگر توسط كه  سوالي بود39انگيزش و رضايت شغلي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطالعات ، پرسشنامه 

بود. داده ها به صورت توزيع فراواني ، ميانگين و انحراف معيار با  مجدد تأييد شده آزمون پايايي و محتوا روايي با و گرديده هرزبرگ طراحي عاملي
  مورد آناليز قرار گرفت.SPSSنرم افزار 

 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند كه نرخ پاسخ 246 نفر پرسنل شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه ، تعداد 290 از مجموع يافته ها :

 درصد آنها عوامل دروني را در ايجاد انگيزش و 4/54 درصد كاركنان ، عوامل بيروني و 75/68 درصد بوده است. نتايج نشان داد كه 8/84دهي 
رضايت شغلي موثر مي دانسته اند. در بين عوامل بيروني به ترتيب اهميت حيطه هاي حقوق و دستمزد ، شرايط محيط كار ، سرپرستي و نظارت ، 
امنيت شغلي و نحوه ارتباط با ديگران و در بين عوامل دروني به ترتيب اهميت حيطه هاي شناخت و قدرداني از افراد ، مسئوليت شغلي ، پيشرفت 

 و توسعه شغلي و ماهيت شغلي بيشترين نقش و تاثير را داشته اند.

بر مبناي يافته هاي اين تحقيق مسئولين بايد به عوامل بيروني مانند توجه بيشتر به حقوق و دستمزد، بهبود شرايط محيط كار، نتيجه گيري : 

نحوه سرپرستي و نظارت بر كاركنان، ايجاد امنيت شغلي مناسب، و استفاده از مكانيزم برقراري ارتباط مناسبتر در بهبود رضايت شغلي كاركنان 
 استفاده نمايند. 

 انگيزش ، رضايت شغلي ، تئوري هرزبرگ، عوامل انگيزشي، عوامل بهداشتي واژه هاي كليدي : 

mailto:azizehdarbandi@yahoo.com�
mailto:azizehdarbandi@yahoo.com�
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  در گلستان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در آن با مرتبط عوامل و ترامادول سوءمصرف وضعيت بررسي

 1393 سال
 3جويباري ليال دكتر ،3ثناگو اكرم دكتر ،2مهرآور فاطمه ،1عليقلي زاد مهرداد

 كميته تحقيقات دانشجويي  دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 يديوئي اپي سوءمصرف دارو هاني بني باشد.در اي در جوامع و ملل مختلف مي و درماني مهم بهداشتيسؤمصرف دارو از معضل هاسابقه و هدف : 

 ضد درد است كه در يديوئي شبه اپي داروكي بوده است.ترامادول ادي سوق دهنده جامعه رو به اعتي اشهي ازعوامل ريكي همواره يديوئيو شبه اپ
 هدف از اين  .ردي گي قشر جوان به شدت محبوب شده و مورد سوءمصرف قرار مني اقشار مختلف جامعه به خصوص در بني در بريچند سال اخ

 مي باشد .1393 سال  در گلستان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در آن با مرتبط عوامل و ترامادول سوءمصرف مطالعه تعيين وضعيت

به صورت   گلستانيدانشگاه علوم پزشك پسر  انيدانشجو نفر از 100  در بين  1393 در سال  ي مقطعيفي پژوهش توصني امواد و روش ها :

 و اطالعات مربوط به سوءمصرف دارو توسط سواالت طرح شده در كياطالعات دموگراف محقق  ساخته  رواو پايا ،   با استفاده از پرسشنامه يتصادف
 ند. قرار گرفت با استفاده از   ازمون آمار توصيفي  مورد تجزيه و تحليل   spss17 ها با استفاده از نرم افزارادهي  شد . دپرسشنامه جمع آور

 استفاده مي  در صد جهت باال بردن بازده مطالعاتي14.3 گزارش شد . درصد 14در اين مطالعه مصرف ترامادول توسط دانشجويان   يافته ها :

صد از  عوارض آن آگاهي  در28.6  درصد  ترامادول را اعتياد آور  ذكر كردند .71.4  درصد از  مصرف آن  احساس  رضايت داشتند .42.9كردند ، 
  دوستان بودند . درصد71.4  از طريق دوستان با  اين داور آشنا  شده  و منبع  تهيه  درصد85.7 داشتند .

 درصد دانشجويان مصرف ترامادول داشتند . درصد بااليي  از  آنها به توصيه دوستان و از آنها  تهيه  كرده 14 يافته ها  نشان داد كه نتيجه گيري :

بودند .  با توجه به عوارض سوء اين داور و از  طرفي  رضايت  مصرف كنندگان  جا دارد   تا دير  نشده مسئولين در صدد راهكاري جهت  باال بردن 
 آگاهي دانشجويان و خانواده  آنها و همچنين  عدم دستيابي آسان به اين داور  براي افراد جامعه  باشند .

    ترامادول ، خود درماني ،  دانشجو ، مصرف دارو واژه هاي كليدي :
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 1389-1391 ي زارع ساري سوختگمارستاني در بي از سوختگي ناشري مرگ و ماپيدميولوژي يبررس

 6، عاطفه سليماني ساداتي5، نجيبه محسني4، شهربانو خاكسار3، سيده نگين جعفري3، محمد كاظمي3، علي رمضان زاده2، كبري عليگلبندي1شايان عليخاني

 دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -1

 هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -2

 دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -3

 دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -4

 دانشجوي كارشناسي مدارك پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بيمارستان سوختگي و روان پزشكي زارع ساري -5

 دانشجوي كارشناسي مدارك پزشكي، بيمارستان سوختگي و روان پزشكي زارع ساري -6

 شودي  را باعث ميري را در معرض خطر قرار داده و عواقب برگشت ناپذي باشد كه جوامع كنوني مي از حوادث جديكي يسوختگ: سابقه و هدف

 ي جامعه اعمال مبر ماراني را جهت درمان و مراقبت از بيادي زي هانهي هزي اشاره كرد و حتماراني مرگ بي افراد و حتي به ناكارآمدتوانيكه م
 ي درصد تمام5-12 .دي به وجود آرهي در اثر آب جوش و غاي تهيسيالكتر ،ييايميمواد ش آتش،  ازي تواند ناشي شده مجادي اي هايسوختگ كند.

% 9/27%-4/34 را ي از سوختگي ناشري مرگ و مزاني مراني مناطق اي مطالعات انجام شده در بعضيو ط ردي گي در بر مي را سوختگاي دنيتروماها
 شود كه ي مي ادهي مشكالت عدجادي روند باعث اني در ايهر گونه غفلت  كامل،ي بودن مدت زمان درمان و بهبودي طوالنليبه دل گزارش كردند.

 در ي از سوختگي ناشريمرگ و ماپيدميولوژي  نيي مطالعه با هدف تعنيا  عالوه بر عوارض نامطلوب آن فرد را به كام مرگ بكشاند.توانديم
 از مرگ يري جهت  جلوگيزي مطالعه اقدام به  برنامه رني اجي باشد تا بتوان با استفاده از نتاي م1389 تا 1391ي زارع ساري سوختگمارستانيب

 داد. ش ها را كاهنهي بتوان هزماراني كرد تا عالوه بر نجات جان بي از سوختگيناش

: اين مطالعه مقطعي با استفاده از داده هاي موجود و بررسي پرونده پزشكي بيماران سوختگي فوت شده در بيمارستان سوختگي ها مواد و روش

 بيمار صورت گرفت. 161زارع شهر ساري انجام گرفت. پرونده هاي حاوي اطالعات ناقص از مطالعه خارج شدند. در نهايت مطالعه بر مبناي 
اطالعاتي نظير سن، جنس، درصد سوختگي، عامل سوختگي، مدت زمان بستري از پرونده استخراج گرديد و وارد چك ليست شدند. داده ها با 

  مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفتند.SPSS 19استفاده از آمار توصيفي، آزمون كاي دو و نرم افزار 

 سال بودند. ميانگين مدت بستري بيماران تا 1/36±9/19%) با محدوده سني 7/44 زن (72%)، 3/55 مرد (89 بيمار بررسي شده 161: از يافته ها

% بودند. در 6/23% و نفت با 6/36% بود. بيشترين عوامل منجر به سوختگي انفجار گاز با 7/63روز و ميانگين درصد سوختگي آنها 3/11زمان فوت 
) ولي رابطه ي معناداري بين درصد سوختگي و مدت زمان P= 0.710اين مطالعه رابطه آماري ميان جنس و درصد سوختگي مشاهده نشد (

 ).P<0.001بستري ديده شد (

: يافته هاي حاصل از اين مطالعه حاكي از باال بودن ميزان مرگ و مير بيماران سوختگي بود كه توجه به لزوم آموزش جهت افزايش نتيجه گيري

سطح آگاهي افراد و اتخاذ تدابير پيشگيرانه توسط مسئولين و آموزش عمومي راه هاي پيشگيري از سوختگي از طريق رسانه هاي ملي ضروري به 
  نظر مي رسد تا از بروز حوادث ناگوار ناشي از سوختگي در اين منطقه به طور قابل مالحظه اي كاسته شود.

 يولوژيدمياپ ر،ي و ممرگ ،يسوختگ: واژه هاي كليدي
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ديدگاه بيماران بستري در بخشهاي جراحي بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر در رابطه با رعايت 

 1393حقوقشان
 3، دكتر عبداهللا حاجي وندي2، فاطمه محمودي2، اسماء كنگاني2، سمانه گشتاسبي2افسانه فتح آبادي، 1سيد محسن هاشمي

 - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر1
                                   Afsaneh_fathabadi@yahoo.com دانشجويان  كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر – 2
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر– 3

با مرور سير تاريخي منشور حقوق بيمار اهميت جهاني آن در حوضه مديريت سالمت نمايان ميشود، سهيم كردن بيمار در تصميم سابقه و هدف :

گيري و محترم شمردن حقوق آنان دوران بستري آنان بخصوص هنگامي كه تحت عمل جراحي قرار گفته باشند كوتاه نموده وبهبودي آنان راتسريع 
 مي نمايد، مطالعه جهت برسي وضع موجود از ديدگاه خود بيماران از نظر رعايت حقوشان از اهميت زيادي برخوردار ميباشد . 

:اين بررسي از نوع مقطعي- توصيفي ميباشد، جامعه آماري بيماران بستري در بخشهاي جراحي  بيمارستان خليج فارس بوشهر و نمونه مواد و روشها

 در آن  جا بستري شده اند  ، وسيله جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده 25/2/93 الي 17/1/93  بيمار بوده اند كه از تاريخ 220آماري 
است كه شامل دو قسمت يكي مشخصات دمو گرافيك و قسمت ديگر  سواالت مربوط به رعايت حقوق بيمار  بوده كه روايي وپايايي آن قبال سنجيده 

 تجزيه وتحليل Chi -square وبا بهره گيري از تستهاي آماري توصيفي و SPSS 18شده بود،داده ها بعد از جمع آوري با استفاده از  نرم افزار 
 گرديده است

% نيز سطح سواد  ديپلم وباالتر داشته 41% سواد كمتر از ديپلم و59% مرد، 43% آنان زن و57سال، 38 12 ميانگين سن جامعه آمارييافته ها:

% ساكن شهرو مابقي اهل روستا 34% افراد بصورت اورژانس بستري گرديده ، 65% افراد مورد مطالعه تحت پوشش يكي از بيمه ها بوده اند، 83اند 
%بيماران اعتقاد داشته اند كه 3/77.بطور كلي  % وسيله انتقال شان به بيمارستان آمبوالنس وما بقي با وسيله شخصي مراجعه كرده اند22بوده اند ، 

در هنگام دريافت خدمات درماني حقوقشان بطور كامل رعايت شده زنان و مردان نيز اعتقاد يكساني داشنه اند ، از نظر دسترسي به پزشك 
% بيماران اعتقاد داشته اند كه نظرات شان در خصوص زمان خاتمه درمان مالك 7/50% اعتقاد داشته اند كه حقوقشان رعايت شده است، 67معالج

%بيماران معتقد بوده اند P= (32/ 003عمل قرار نگرفته از اين نظر بيماراني كه بصورت اورژانس بستري گرديده اند نارضايتي بيشتري داشته اند (
كه از نظر دريافت اطالعات ضروري حقوق بيمار رعايت نميشود كه از اين نظر روستاييان ديدگاه منفي تري نسبت به شهر نشينان ( 

003/0P=) 004)داشته و افراديكه بصورت اورژانس مراجعه داشته اند ديدگاه منفي تري نسبت به مراجعه كنندگان عادي داشته اند  /P بيماران.  (.
بر اساس نوع بيمه ،ديدگاه متفاوتي نسبت به رعايت حقوق بيمار در دريافت اطالعات ضروري داشته اند از اين نظر ديدگاه بيمه شد گان خدمات 

 )=P/008درماني منفي تر بوده است(  

ديدگاه كلي بيماران بستري در بخشهاي جراحي بيمارستان شهداي خليج فارس در خصوص رعايت حقوق بيمار در آن بيمارستان مناسب بحث: 

بوده است . بيماراني كه بصورت اورژانسي به بيمارستان مراجعه ميكنند بخصوص آنهاييكه نياز فوري به عمل جراحي دارند نياز بيشتري به اطالعات 
دارند كه بايد از اين نظر بيمارستانها برنامه ريزي ويژه اي داشته باشند ،همينطور آموزش متناسب با درك افراد در خصوص بيماري آنان و روشهاي 

 درماني و عوارض عمل جراحي بخصوص براي روستاييان ضروري بنظر ميرسد.

 بيماران بستري ،حقوق بيمار ، خليج فارس ، بوشهرواژه هاي كليدي: 

mailto:Afsaneh_fathabadi@yahoo.com�
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: 1391بررسي وضعيت عوامل محيطي موثر بر سالمت در روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي در سال 

روز پس از زلزله 200
 MSC6، محسن فرج اله بيك نوريMSC 5يكامران قدر، PHD 4 ، محمدقنبريPHD 3 ، جواد باباييMSC2، سميه روحاني مجدPHD 1 پوران رئيسي

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران -1
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز،تبريز -2

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز،تبريز -3
 ،اروميه بيمارستان شهيد عارفيان اروميه -4

  دانشگاه علوم پزشكي تهران،تهران  -5

  تبريز،تبريزمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي -6

، سه شهرستان اهر، هريس و ورزقان واقع در استان آذربايجان شرقي تحت تاثير قرار 1391 مرداد سال 21به دنبال زلزله هاي  :سابقه و هدف
 روستا در منطقه 272 نفر مصدوم شدند. شدت زلزله ها به حدي بود كه بيش از 3000 نفر كشته و بيش از 230گرفتند و بر اثر زلزله بيش از 

 روز پس از زلزله، مجدداً براي 200تخريب شدند . پس از وقوع زلزله مركز بهداشت استان اقدام به ارزيابي سريع نيازهاي سالمتي نمودودر فاصله 
بررسي نيازهاي سالمتي مرتبط با سالمت محيط روستاهاي زلزله زده ارزيابي نيازهاي سالمتي تكرار شد. درمطالعه مشابهي كه براي بررسي 

ازشبكه توزيع   %70ازچاهها و خط انتقال تامين كننده آب شهر و  %30وضعيت آبرساني شهر بم پس از زلزله انجام شده بود، نشان داده شد كه 
 تخريب شده بود 

مطالعه حاضر به روش پيمايشي انجام گرفته است و يك بررسي توصيفي و تحليلي (مقطعي) مي باشد. دادههاي مربوط به اين  :مواد و روش 
 سوالي با هدف جمعآوري دادههاي پايه شامل وضعيت روستاهاي آسيبديده از نظر وجود خانه بهداشت، 5پژوهش با استفاده از يك پرسشنامه 

و   توالتهاتيوضع- 1محور (6درصد تخريب روستا در زلزله، تعداد ساختمانهاي  نيازمند بازسازي در زلزله و يك چكليست محقق ساخته در 
هاي  مربوط به آواري ساختماني نخالههاتيوضع- 5 فاضالبتيوضع- 4ي  پسماندهاتيري مدتيوضع- 3ي دني آب آشامتيوضع- 2 منازليحمامها

 ) تدوين گرديدهايماري بني ناقلتيوضع- 6 و ساخت و سازساختماني

درصدروستاهاي شهرستان 73درصدروستاهاي شهرستان ورزقان و84 درصد موارد، روستاهاي بررسي شده در شهرستان هريس، 97در  :يافته ها: 
فقره نمونهبرداري ميكروبي آب طي سه ماه 146روستاي مورد بررسي، در مجموع 95درصد تخريب شده بودند. از آبهاي آشاميدني 100اهر،  

مورد در روستاهاي  هريس از نظر 3مورد در روستاهاي ورزقان و 1 مورد در روستاهاي اهر، 6صورت گرفته بود. از نمونه هاي آزمايش شده، 
 درصد روستاها، درشهرستانهاي 5/68روز پس از زلزله، درشهرستان اهر 200ميكروبي نامطلوب بوده است. در بررسي كلر سنجي آب روستاها در 

  درصد روستاهاي مورد بررسي توسط تيمهاي بهداشت محيط كلر سنجي آب انجام شده بود و50درصد روستاها و شهرستان هريس 58ورزقان 
در شهرستان  درصد) گزارش شده است.13درصد ) هريس(21درصد ) ورزقان (57هاي  اهر (ب روستا آدرصد موارد نامطلوب كلرسنجي 

درصد) روستاها، پسماندها توسط خود اهالي جمعآوري ميشد. در مابقي روستاها، پسماندها از 3/76درصد) و هريس(8/36درصد) ورزقان (4/68اهر(
 سطح روستا جمعآوري نشده و در سطح روستاها پراكنده شده بود.

 روز پس از زلزله حاكي از تداوم اين مشكل 200 يافتههاي به دست آمده از وضعيت فاضالبها و پسماندهاي مناطق آسيبديده در :نتيجه گيري
دارد و ارگانهاي دولتي از جمله شهرداري، بخشداري، دهياري ها و ... نقش بسيار كمي درمديريت پسماندها و فاضالبها ايفا مي نمودند  و در 

جاهايي كه وضعيت نسبتاً مناسب بود، نقش مشاركت مردمي و ساكنين روستاها به چشم ميخورد. يافتههاي اين پژوهش بر عدم توجه ارگانهاي 
 مرتبط با مديريت پسماند و فاضالب در شرايط بحران داللت دارد.

: عوامل محيطي، بهداشت محيط ،زلزله آذربايجان شرقي واژه هاي كليدي
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Abstract 

Background and Objective: Multiple sclerosis (MS) is one of the progressive and chronic disease that may 
cause demyelination of the central nervous system (CNS) in young adults possibly due to the autoimmune 
process. This disease threats  the independence and ability to participate in family and community and All 
aspects of daily life can affect the So that the patients  leads  lack of competence and self-confidence. Fatigue 
is a common symptom in patients Due to the weakness and lack of energy can make an impact on people 
with mental symptoms and functional ability.This study was designed to measure the effect of fatigue on 
quality of life in patients  withmultiple sclerosis  in semnancity. 

Materials and Methods: This descriptive – analytic study is performed on  patientsreferred to specialist 
clinics stook place Semnan University of Medical Sciences in 1392 .66 MSpatients were enrolled voluntarily 

and compeleted multiple sclerosis quality of life-54(MSQL-54)standard questionnaire and  demographic data 

questionnaire, fatigue (FSS) .Data were analyzed using SPSS software and descriptive - analytical (Pearson 
and t-test). 

Findings: The results showed that 83.3% patients were female and the rest male form.The age range 18 to 51 

years. 72.7% of married patients and 27.3% were single.There was a significant correlationsbetween fatigue 

andAll three scores quality of life, physical health and mental health (p <0.05).There was no significant 

difference between Age, occupation, education, gender with quality of life (p> 0.05). 

Conclusions: This study shows that fatigue affects the physical and mental health. The result will affect 
patients' quality of life. 

Key words: quality of life, Multiple Sclerosis, Fatigue 
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-1389اپيدميولو     ژي حوادث شغلي اندامها در بيماران بستري بيمارستان شهيد بهشتي بابل طي سالهاي 

1391 
 4فاطمه كرد علي وند، BSc( 3، عاتكه بابازادهMD(2 )، آرام تيرگرMD(1)ناصر جانمحمدي(

 مركز تحقيقات اختالالت حركتي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل .1

 گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل .2

 واحد توسعه ي تحقيقات باليني، بيماستان شهيدبهشتي، بابل .3

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل .4

 حوادث شغلي به حوادثي اطالق ميشود كه حين انجام وظيفه در محيط كار به وقوع مي پيوندد و منجر به اسيبهاي كشنده يا سابقه و هدف

غيركشنده شوند.  حوادث شغلي به عنوان سومين عامل مرگ ومير در جهان ،دومين عامل مرگ ومير در ايران پس از تصادفات رانندگي و يكي از 
مهمترين ريسك فاكتوهاي مهم بهداشتي،اجتماعي واقتصادي در جوامع صنعتي درحال توسعه مطرح ميباشد در حالي كه اين حوادث  قابل 

پيشگيري بوده و براي جلوگيري از وقوع ان الزم است به كمك روش هاي سيستماتيك، حوادث بطور ريشه اي علت يابي شده و اقدامات اصالحي 
متعاقب ان اعالم گردد. به همين منظور اين مطالعه به بررسي اپيدميولوژيك حوادث شغلي در بيماران بستري در بخش ارتوپدي بيمارستان 

 شهيدبهشتي بابل گشته است.

  به علت حادثه شغلي اندامها در بخش 1391 تا اسفند 1389 اين مطالعه  مقطعي بر روي تمامي بيماران بستري از فروردين مواد و روش ها:

ارتوپدي بيمارستان شهيد بهشتي بابل، انجام شد. اطالعات شامل شاخص هاي دموگرافيك،نوع شغل،سابقه كار،علت بروز حادثه،زمان وقوع حادثه بر 
 شيفت كاري صبح،عصر و شب و ماه هاي سال،نوع آسيب ،ناحيه و عضو آسيب ديده، توسط چك ليست از پرونده ي بيماران استخراج و 3اساس

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتspss-18 و نرم افزار  ثبت گرديد. و با امارهاي توصيفي

 پذيرش شدند كه روند 1391%  در سال  3/46  و 1390% در سال 6/35 ؛  1389% در سال 18 /1 نفر مصدوم شغلي ،227 از مجموع يافته ها:

% )را شامل مي 2/65 سال بيشترين مصدومين( 36-17 بود كه افراد بين 29/34 _  +38/12افزايشي داشته است. ميانگين سني حادثه ديدگان  
%  و كمترين ان  79/23%  و پس از ان صنعتي 1/47% متاهل بودند.بيشترين حوادث در كارگران ساختماني 9/74% مصدومين مرد و 2/98شدند. 

%  تحصيالت باالي ديپلم داشتند. 4/8%  تحصيالت زير ديپلم و 3/57%  بي سواد بودند 3/34% ديده شد. از نظر سطح سواد 2/9در گروه نجاران 
   13:30-7%  در ساعات    23/48% برخورد جسم تيز و برنده بوده است. از نظر زمان  وقوع حادثه  بيشترين حوادث 4/41بيشترين علت بروز حادثه 

% در ماه فروردين بروز كرد. بررسي ميزان سابقه كار در افراد اسيب ديده 8/4% و كمترين 5/14بوده به طوري كه بيشترين انها در ماه ارديبهشت 
%)  و در 6/32% مصدوم گرديدند.شكستگي بيشترين (9/7 سال 33-23% و افراد با سابقه كاري 77 سال 11-1نشان داد كه افراد با سابقه كار 

 %) بود.6/10%) و در اندام تحتاني مچ پا (6/35%) اسيب بود.بيشترين ناحيه اسيب ديده در اندام فوقاني انگشتان دست (4/0رفتگي كمترين (

: با توجه به نتايج اين مطالعه و بررسي نتايج حاصل از مطالعات مشابه بين سطح سواد و ميزان سن    سابقه ي كار با بروز حادثه ي نتيجه گيري

شغلي  رابطه  معني دار بود. همچنين با روند فزاينده ساالنه  بروز حوادث شغلي در اين منطقه و شيوع فراوان ان در گروه شغلي ساختماني و با 
توجه به رونق چشمگير ميزان ساخت و ساز در اين ناحيه برنامه ريزي پيشگيرانه جدي جهت كاهش اين گونه حوادث و اجتناب از پيامدهاي ناگوار 

  ان ضروري بنظر ميرسد.

 حوادث شغلي، اپيدميولوژي، تصادفواژه هاي كليدي: 
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بررسي آگاهي دانشجويان دختر در مورد سرطان دهانه رحم، ويروس   پاپيلوماي  انساني، نگرش نسبت به 

 واكسن  و پذيرش واكسن آن در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيالبرز
 *2راضيه لطفي، 1دل آرا صالحي فر

 - دانشجوي سال سوم پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي البرز1
 lotfi_razieh@yahoo.com- استاديار، گروه مامايي و بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي البرز 2

 چكيده

) يكي از علل ثابت شده سرطان دهانه رحم و از عفونت هاي شايع منتقل شونده از راه جنسي (HPV ويروس پاپيلوماي انساني  سابقه و هدف:

است . با توجه به اين كه سرطان دهانه رحم يكي از علل شايع مرگ و مير زنان مي باشد، ارزيابي و ارتقاي دانش و نگرش افراد جامعه بويژه 
 دانشجويان امري ضروري به نظر مي رسد. 

 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم 202 مطالعه ي مقطعي حاضر با هدف بررسياگاهي ، نگرش و پذيرش واكسن اچ پي وي در مواد و روش ها:

 انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه اي شامل مشخصات جمعيت شناختي ، سواالت مربوط به آگاهي، 92پزشكي البرز در بهار 
نگرش، و پذيرش واكسن اچ پي وي كه روايي و پاپايي آن مورد تاييد قرار گرفت جمع آوري گرديد.  نتايج: يافته ها نشان داد نمره آگاهي اكثر 

 5/2 درصد دانشجويان نگرش مثبت و 25 درصد موارد آگاهي خوب  بوده است. حدود 5 درصد) ضعيف و فقط در 8/66واحدهاي مورد پژوهش (
 درصد واحدهاي مورد پژوهش اعالم نمودند چنانچه واكسن در دسترس باشد، 70درصد نگرش منفي نسبت به واكسن اچ پي وي داشتند. بيش از 

 از سايرين بيشتر بوده است. همچنين دانشجويان = p) 00/0مايل به دريافت آن هستند. ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي(
برخوردار بودند. بين ميزان آگاهي در زمينه سرطان دهانه رحم  و نگرش نسبت به واكسن  p) =05/0متاهل نسبت به مجرد از آگاهي بيشتري (

سرطان دهانه رحم ارتباط معني دار آماري وجود نداشته است.  مدل رگرسيون لجستيك ارتباط معني دار آماري بين آگاهي درباره سرطان دهانه 
 1/5 )، و وضعيت تاهل (> OR= ، 000/0P 6/1 ) و پذيرش واكسن نشان داد.  نگرش نسبت به واكسن (  p> 01/0 ، و   =OR 8/1رحم( 
OR= ، 02/0P =.نيز پيش گويي كننده تمايل به پذيرش واكسن بوده اند ( 

  با توجه به اين كه هنوز برنامه اي براي واكسيناسيون ويروس پاپيلوماي انساني در كشور وجود ندارد، ايجاد برنامه هاي آگاه سازي نتيجه گيري:

 جامعه و نيز طراحي برنامه هاي پيشگيري با واكسيناسيون اقدامي مناسب به نظر مي رسد.

  ويروس پاپيلوماي انساني، سرطان دهانه رحم، آگاهي، نگرش، پذيرش واكسنواژه هاي كليدي:

mailto:lotfi_razieh@yahoo.com�
mailto:lotfi_razieh@yahoo.com�
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 1390بررسي وضعيت آلودگي باكتريايي صفحه كليد دستگاه هاي خودپرداز شهركرد در سال 
 2سيف اهللا برجيان ،1محسن مرتضوي، 1مصيب نوري احمد آبادي

دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 1
  ، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركردميكروبيولوژي- مربي گروه 2

: مجموعه اي از باكتري ها بطور روزمره از طريق محيط زيست و افراد آلوده به وسايل منتقل مي شوند، وسايل آلوده شده خود به و هدفسابقه 

عنوان منبعي براي انتقال اين ميكروارگانيسم ها عمل مي كنند. دستگاه هاي خود پرداز به سبب تعداد زياد و پراكندگي مناسب و نيز نقش مهمي 
كه اين دستگاه ها در تسهيل امور روزمره مردم دارند از اهميت ويژه اي هستند. اين مطالعه با هدف تعيين نوع و درصد فراواني الودگي باكتريايي 

 انجام گرفته است. 1390دستگاه هاي خود پرداز شهرستان شهركرد در سال 

 جهت تعيين نوع و ميزان Laboratory Experiment: اين مطالعه توصيفي تحليلي و به صورت مقطعي مي باشد. و از متد مواد و روش ها

 دستگاه به صورت خوشه اي دومرحله اي انتخاب گرديد، جمع آوري 51آلودگي باكتريايي صفحه كليد دستگاه هاي خودپرداز استفاده شد. تعداد 
نمونه ها با سواپ استريل مرطوب انجام شد. نمونه ها از نظر تعداد، جنس و گونه باكتري ها براساس متد هاي آزمايشگاهي  استاندارد مورد ارزيابي 

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار ANOVAو مستقل T و آزمون آماري كاي دو،SPSS16قرار گرفتند. سپس اطالعات با استفاده از نرم افزار 
  . بعنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد p<0/5گرفت و مقدار 

% از نمونه ها 54: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه تمامي نمونه هاي مورد مطالعه از نظر وجود باكتري پاتوژن مثبت بوده است و يافته ها

به باكتري هاي مدفوعي الوده بوده اند. مهمترين باكتري هاي جداشده از نمونه ها بهمراه درصد فراواني آنها عبارتنداز: اشرشياكالي 
%) ، نتايج مطالعه نشان دهنده ي اين ست كه 3.3%). ديفتروئيد (5.0%)، استافيلوكوك اورئوس (20.0%)،كلبسيالپنومونيه (21.6)،پروتئوس (21.6(

. همچنين مشخص شد بين نوع و تعداد باكتري و  وجود )(p=0.015 داري وجود دارد نوع باكتري با منطقه جغرافيايي مورد مطالعه  ارتباط معني
 ) P<0.001  و P=0.045 بترتيب( يا عدم وجود روكش پالستيكي بر روي صفحه كليد دستگاه نيز ارتباط معني داري وجود داشت.

: نتايج اين مطالعه همانند مطالعات مشابه نشان دهنده حضور نسبتا باالي برخي باكتري هاي بيماري زا بر سطح صفحه كليد  نتيجه گيري

دستگاهاي خودپرداز و  مي باشد ولي تنوع باكتري هاي جدا شده و درصد آلودگي صفحه كليد در اين مطالعه بسيار بيشتر از مطالعات مشابه مي 
باشد. بعالوه در اين مطالعه برخالف مطالعات قبلي متغير روكش پالستيكي صفحه كليد ها مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد وجود روكش 

پالستيكي عامل بسيار مهمي در افزايش آلودگي باكتريايي صفحه كليد دستگاه هاي خودپرداز مي باشد . 

 : آلودگي باكتريايي، باكتري، دستگاه هاي خود پردازي كليديواژه ها
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بوشهر و بررسي  فارس خليج دانشگاه هاي خوابگاه پسر و دختر ساكن دانشجويان در خواب كيفيت مقايسه

 1392-93 تحصيلي سال عوامل مؤثر بر آن در
 2ساجده معصومي فشاني، *1مكيه جمالي

 . مربي گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران1
 . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران2

و نقش بسيار  بوده جسمي و ذهني سالمت در ضروري بسيار عاملي خواب به عنوان يكي از عناصر مهم در چرخه هاي شبانه روزي، سابقه و هدف:

 اختالل. است، ايفا مي كند زندگي پيشبرد كيفيت و بيولوژيك رشد در مهمي مرحله كه جواني دوران در ويژه مهمي را در تمام دوران زندگي، به

 هاي برنامه در عملكرد ضعيف همچنين و سردرد اضطراب، و استرس روز، طول در و كسالت آلودگي خواب بروز موجب تواند مي شبانه درخواب

 برابر 5 تا 2تغيير در شيوه زندگي و برنامه كاري دانشجو از عواملي هستند كه خطر بروز اختالل خواب را در اين افراد . گردد دانشگاهي و درسي
در اين بين تنوعي از فاكتورها مي تواند خواب افراد بزرگسال را تحت تأثير قرار دهد كه تعامالت بينشان پيچيده افراد سالم جامعه افزايش مي دهد. 

  بنابراين هدف از اين مطالعه مقايسه و بررسي عوامل تأثيرگذار بر كيفيت خواب دانشجويان پسر و دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر مي باشد.است.

 نفره) مشغول به 100 دانشجوي (دو گروه 200: اين مطالعه مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي بر روي مواد و روش ها

 انجام شد. ابزارگردآوري داده ها، پرسشنامه دموگرفيك و پرسشنامه استاندارد كيفيت 1392-93تحصيل در دانشگاه خليج فارس بوشهر در سال 
 بيانگر كيفيت خواب نامناسب بود) در تحليل داده ها عالوه بر ارائه شاخصهاي 5خواب پيترز بورگ بود (كه در اين پرسشنامه كسب نمرات باالي 

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSتوصيفي، از آزمونهاي آماري تي، آزمون كاي دو استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار 

) شركت نمودند اكثر 20 /73 ± 33/2  و  22 /46 ± 82/1  دانشجو  دختر و پسر با ميانگين سني (به ترتيب 200در اين مطالعه يافته ها: 

 درصد) و 0/26 درصد) و تحصيالت مادرنشان ابتدايي (2/39 درصد) بودند و تحصيالت پدرنشان باالي ديپلم (5/84دانشجويان در دوره ليسانس (
 4 درصد) بود. اكثر دانشجويان مدت زماني كمتر از 7/81 درصد) و شغل مادرنشان خانه دار (9/34 درصد) و شغل پدرنشان كارمند (0/25ديپلم (

 دقيقه 10 درصد) و در مدت زماني كمتر از6/54 به رختخواب مي رفتند (1-4 درصد) در خوابگاه اقامت داشتند و اغلبشان بين ساعات 5/94ترم (
 درصد) و مقدار خواب 0/52 از خواب بيدار مي شدند (7-9 درصد) و در بين ساعات 8/50از دراز كشيدن در رختخواب،  به خواب مي رفتند (

 91/2  و  4 /54 ± 07/3 درصد) بيان كرده بودند. ميانگين كيفيت خواب در دانشجويان دختر و پسر به ترتيب8/68 ساعت (5-8واقعي خود را بين 
 بود و نتايج مطالعه نشان داد كه بين كيفيت خواب  با جنس رابطه دارد و كيفيت خواب بين دانشجويان پسر و دختر تفاوت معني داري را 3 /09 ±

 ) كه بيانگر نامناسب بودن كيفيت خواب در دختران بود.P=020/0نشان داد (

 داشتن مهارت آموزش راهبردهاي طريق با توجه به اين كه دانشجويان دختر از اختالالت خواب بيشتري رنج مي برند مي توان ازنتيجه گيري: 

 شويم آنان خانوادگي و شخصي و شغلي تحصيلي، عملكرد ارتقاء باعث و داد افزايش را در اين  دانشجويان خواب كيفيت بتوان، كيفيت با خواب يك
 .

 كيفيت خواب، دانشجو، خوابگاه واژه هاي كليدي: 
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 نگاهي به تجربيات دانشجويان علوم پزشكي  از حوادث خانگي دوران كودكي

 2، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو 1،  مليحه  آل هوز*1مريم  منصور بستاني

- كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1
 - مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان2

            maryam.bostani21@yahoo.com * نويسنده مسئول:

 ساله و 15درصد كل بار بيماري ها در كودكان 13: حوادث از مهم ترين علل مراجعه به بيمارستان در كودكان مي باشد و حدود سابقه و هدف

كمتر را شامل مي شود. دستيابي به رويكرد مناسب جهت پيشگيري از حوادث نيازمند آگاهي در مورد جزئيات حوادث و تجربيات زنده  كودكان از 
 حوادث مي باشد. هدف از اين مطالعه  خود گزارشي دهي دانشجويان از تجربيات  حوادث خانگي دوران كودكي خود مي باشد.

 دانشجوي علوم 22) بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف و در نظر گرفتن اصل اشباع داده ها با 1392: در اين مطالعه كيفي (مواد و روش ها

 از حوادث خانگي دوران كودكي خود برايمان "پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان مصاحبه نيمه ساختار به عمل آمد. حداقل يك سوال باز 
 بكرات در مصاحبه ها استفاده شد. براي ضبط صدا از مشاركت كنندگان اجازه "چرا و چگونه و مثال بزنيد" و از سواالت كاوشي مانند "بگوييد

  آناليز شدند."تحليل محتواي كمي"گرفته شد. كليه مصاحبه ها دست نويس، خط به خط مرور، كدگذاري، طبقه بندي و مطابق روش 

 بود. حوادثي از قبيل؛ "پايش،  تنهايي،  ايمني منزل، بازي ها"  به همراه  مضامين فرعي "بي احتياطي مراقبين":  مضمون اصلي مطالعه يافته ها

شكستگي، سوختگي، بريدگي، برق گرفتگي، خفگي و پرت شدن از مواردي بود كه مشاركت كنندگان در دوران كودكي خود تجربه كرده بودند. 
 خسارت مالي  نيز در اغلب موارد همراه با صدمات جسمي بوده است.

: تجربيات دوران كودكي دانشجويان علوم پزشكي مؤيد آن بود كه كودكان در منزل و در زمان بازي به طور مستمر در معرض بروز نتيجه گيري

خطرات قرار دارند. نبود مادر و يا فرد مراقب در اطراف كودك باعث افزايش حوادث مي شود و ايمن نبودن منزل و وسايل و چيدمان نادرست آنها 
 در اين حوادث نقش بسزايي دارد.

 : حوادث خانگي، كودك، آسيب واژه هاي كليدي
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  در دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي شهر كاميارانDMFT و dmftبررسي فلورايد آب و وضعيت 

، سارا 3، سيده گيسيا فخرالكونيني3، هديه الهامي6، محمد امين پردل5، نمامعلي آزادي4، مسعود علي حسيني3، زاهد رضايي2، افشين ملكي1برهان منصوري

 7، بهروز داوري3، روژين حسيني3شريف زاده

 borhanmansouri@yahoo.comدانشجوي دكتراي سم شناسي، مركز تحقيقات بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج؛ ايميل: - 1
 - دكتري بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران2
 - دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران3
 - دكتري پريودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران4
 - دكتري آمار زيستي، دانشكده اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران5
 - دانشجويي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران6
 دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران- دكتري حشره شناسي پزشكي، 7

 چكيده:

 بررسي بنابراين به منظور است، فردي سالمت ابعاد مهمترين از و كسب اطالعات وضعيت پوسيدگي يكي دندان و دهان : سالمتسابقه و هدف

 برنامه هاي اثربخشي ميزان تا گيرد صورت مقاطع مختلف در گوناگوني اپيدميولوژيك است. مطالعات ضروري جامعه يك در دهان سالمت وضعيت

 DMFT و dmftتعيين شود. از اينرو هدف از اين مطالعه بررسي ميزان فلورايد آب و وضعيت  جامعه يك در دندان و دهان سالمت و پيشگيري
 در دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي شهر كامياران بوده است.

 مصرف يكبار آينه و مصرف يكبار دندانپزشكي مخصوص مقطعي بود. داده ها از طريق مصاحبه و سوند توصيفي مطالعه : اينمواد و روش ها

 سال براي بررسي وضعيت دهان در شهر كامياران براي شاخص 14 تا 6 دانش آموز بين 217قوه جمع آوري گرديد. تعداد  و چراغ دندانپزشكي،
dmft و DMFT انتخاب شدند. ميزان فلورئد آب نيز توسط 1393 در سال ICنرم افزار  توسط آمده  اندازه گيري شد. اطالعات بهدستSPSS 
  مورد آناليز قرار گرفتند.16نسخه 

 20/6 و 76/4 دانش آموزان مقطع ابتدايي براي پسران و دختران به ترتيب برابر با dmft: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميانگين شاخص يافته ها

 بوده است. 95/7 و 40/5 دانش آموزان مقطع راهنمايي براي پسران و دختران به ترتيب برابر با DMFTميانگين شاخص بوده است. از طرفي ديگر 
 در مقاطع ابتدايي و راهنمايي ارتباط معني دار وجود DMFT و dmftهمچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين تعداد مسواك زدن و ميانگين 

  ميلي گرم بر ليتر بدست آمد. 2/0). غلظت فلورائد در آب شهر p > 05/0داشت (

 جهاني استانداردهاي از بيشتر شهر كامياران مقاطع ابتدايي و راهنمايي دانش آموزان در دندان  DMFT و dmft نتيجه گيري: شاخص هاي 

 توجه مي رسد. همچنين به نظر ضروري صحيح برنامه ريزي موجود، وضعيت بهبود بنابراين براي و ديگر مناطق است؛ جهاني بهداشت سازمان

 است. ضروري دندان و دهان بهداشت مورد در خانواده ها آموزش به بيشتري

 ، سالمت دهان و دندان، فلورايدdmft: پوسيدگي دندان، واژه هاي كليدي
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شيوع افسردگي وعوامل مرتبط با آن در زنان خانه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر 

 1392بوشهر

 4، احمد خسروي3، الهه سخايي2 محبوبه ميرزايي، 1سيد محسن هاشمي*

 - عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر1
                   email:    m_mirzaie20@yahoo.comبوشهر كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي – 2
  كارشناس ارشد آموزش بهداشت – 3
 - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود4

تقريبا نيمي از جمعيت هر جامعه را زنان تشكيل مي دهند و سالمت آنان زير بناي سالمت خانواده و به دنبال آن جامعه است .  سابقه و هدف:

كه يكي از اختالالت شايع رواني بزرگساالن است ،بر سالمت رواني خانواده و حتي نسل بعد موثر است .  ،بنابر اين مشكالت آنان ،از  جمله افسردگي 
هرچند افسردگي خفيف نمي تواند يك بيماري تلقي شود و در واقع يك نوع واكنش در برابر حوادث زندگي است ولي احساس بيهودگي و ماللت 
تدريجي كه  از عوامل تشديد كننده آن است در حقيقت نوعي كسالت مزمن را ايجاد مي كند كه با شدت خود ،ادامه زندگي را براي شخص غير 

ممكن مي سازد ودر بعضي مواقع حتي منجر به خود كشي مي شود ؛اين پژوهش تالشي است در جهت تعيين ميزان شيوع افسردگي در بين زنان 
خانه دار شهر بوشهر و همچنين مشخص كردن عوامل مرتبط با آن تا به اين وسيله برنامه ريزي و ارائه خدمات بهداشتي درماني بشكل موثر تري 

 صورت پذيرد.

 زن خانه دار شهر بوشهر بوده  است كه از 322اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي مقطعي بوده است .جمعيت مورد مطالعه مواد و روش ها: 

به چهار مركز بهداشتي درماني شهري كه بطور تصادفي ساده از بين هشت مركز فعا ل تعيين گرديده 1392 اسفند ماه23بيستم بهمن ماه  تا 
 جمع آوري شده و سواالت دموگرافيك پرسشنامه نيز " بك"مراجعه كرده اند. اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه استاندارد و بومي شده 

 ، رگرسيون TEST  ، ANOVA- وبا تستهاي آماري  SPSS18توسط پژوهشگران به آن اضافه شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار كامپيوتري 
 و شاخصهاي مركزي تجزيه و تحليل گرديده است.

% از همسران آنان سطح سواد 21%زنان و20 سال ،3/35 7/1و ميانگين سن همسران آنان31 3/1 ميانگين سن زنان مورد مطالعهيافته ها:

% همسرانشان واجد 8/86%زنان و4/94% نيز مهاجر بوده اند. 23% همسران آنان تحصيالت دانشگاهي داشته و3/35%زنان و31كمتر از سيكل ،
% آنان نيز اخيرا مرگ نزديكان خودرا تجربه 8/38 % زنان اعتقاد داشته ا ند كه همسرانشان نسبت به آنها  وفا دارند. 3/94اعتقادات مذهبي بوده و

 كرده اند.

 % زنان افسردگي شان به حدي شديدبوده كه نياز 5/25 %مبتال به افسردگي خفيف و 6/26%زنان مورد مطالعه هيچگونه افسردگي نداشته و1/44
 نفر) به افسردگي خطرناك مبتال بوده است. 1/.%(3%زنان مبتال به نوع شديد افسردگي و4/3مراجعه به پزشك داشته و

 افسردگي زنان اين مطالعه با هيچ كدام از شاخصهاي دموگرافيك ارتباط معني داري نداشته است.

شيوع افسردگي بخصوص افسردگي نوع خفيف و نيازمند مراجعه به پزشك در زنان خانه دار شهر بوشهر نسبتا زياد است.با توجه به نتيجه گيري:

ميانگين سني نسبتا كم جامعه مورد مطالعه پيگيري وضعيت افسردگي در سنين باالتر ضروري به نظر مي رسد .از آنجا كه هم زنان مورد مطالعه 
وهم همسران آنان افرادي داراي اعتقادات مذهبي و وفادار مي باشند.به نظر مي رسد تدوين برنامه هاي متناسب با خصوصيات مذهبي و اخالقي 

 ،راه كار مناسب براي پيشگيري از افسردگي باشد.

  :  شيوع افسردگي ، زنان خانه دار ، مراكز بهداشتي درماني بوشهر.واژه هاي كليدي

mailto:بوشهرemail:%20%20%20%20m_mirzaie20@yahoo.com�
mailto:بوشهرemail:%20%20%20%20m_mirzaie20@yahoo.com�
mailto:بوشهرemail:%20%20%20%20m_mirzaie20@yahoo.com�
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ارزيابي اثر پرتو ايكس برشاخص هاي خوني پرتوكاران شاغل در بيمارستان هاي شهرستان رفسنجان در سال 

93-1392 

 2، لطف علي مهدي پور1، زهرا نادري1زهره سعادت جو

 دانشجوي راديولوژي، گروه راديولوژي دانشكده ي پيراپزشكي رفسنجان -1
 دكتراي تخصصي فيزيك تشعشع، مدرس گروه راديولوژي دانشكده ي پيراپزشكي رفسنجان -2

 چكيده

 .شوند سروكاردارند، پرتو با نحوي به كه افرادي در برگشت غيرقابل و جدي هاي آسيب ايجاد سبب توانند مي ساز يون پرتوهايسابقه و هدف: 

 اندركار دست وكاركنان مديران نگراني موجب هسته اي، پزشكي و اسكن تي سي راديولوژي، مانند هايي بخش در پرتوها اين از روزافزون استفاده

 وجود براي معياري عنوان شهر رفسنجان به راديولوژي بخش در شاغل پرتوكاران خوني هاي سلول بررسي منظور به حاضر مطالعه .است شده

 شد. انجام اشعه زيانبار آثار احتمال

  نفر از پرتوكاران شاغل در بخش هاي راديولوژي كه 15 انجام شد. 1392-1393در اين مطا لعه توصيفي-مقطعي كه در سال مواد و روش ها: 

حاضر به همكاري در طرح بوده و شرايط الزم را دارا بودند در مطالعه شركت داده شدند. تعداد گلبول هاي قرمز، پالكت ها، گلبول هاي سفيد و 
 بررسي و با حدود طبيعي فاكتور هاي ذكر شده ي فوق، مقايسه شد. داده ها با MCVزيرجمعيت هاي آن و نيز ميزان هموگلوبين، هماتوكريت و 

  معنا دار تلقي شد. P<0.05  و آزمون آماري تي مستقل بررسي وSPSS22استفاده از نرم افزار 

يافته ها: ميانگين تعداد مونوسيت ها در گروه پرتوكاران شاغل در بخش راديولوژي شهر رفسنجان نسبت به بازه نرمال اين شاخص خوني كمتر 
 درصد)، كه به لحاظ آماري معنادار بود. ولي ميانگين ساير شاخص هاي خوني در بازه نرمال 3 - 8 درصد در مقابل 0.7±0.67بود(به ترتيب 

 .نشد مشاهده داري معني رابطه خوني هاي سلول تعداد  باشاخص ها قرار داشت. در پرتوكاران بين جنس، سابقه كار، سطح تحصيالت

نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، به نظر مي رسد كه تفاوت چنداني بين پرسنل پرتوكار و غير پرتوكار به لحاظ فاكتورهاي 
 سفيد هاي گلبول تعداد كاهش سبب ايكس مورد استفاده در محدوده ي راديولوژي تشخيصي در دراز مدت پرتوهايخوني وجود ندارد و فقط 

كاركنان بخش هاي راديولوژي و ساير بخش هاي پرتوي مي  مداوم پايش حياتي اهميت آخري بيانگر موضوع اين شوند كه مي ها مونوسيت بويژه
 باشد.

 شغلي تماس شغلي، هاي بيماري ايكس، اشعه خون، هاي سلول ساز، يون پرتوهاي :كليدي هاي واژه
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Evaluation of Patients noise exposure With Determining The Preferred Noise Criterion and 
Noise Criterion Curves in intensive Care Unit 

Nadri H1*, Nikpey A2, Nadri F3, Moussavi-Najarkola S.A 4 

1- MS.c Student of Occupational Health Engineering, Department of Occupational Health, School of Public Health,Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2- Assistant professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Gazvin University of Medical Sciences 
3- PhD Student of Occupational Health Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.  
4- Assistant professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

Background and Objective: Hospitalize in intensive care unit (ICU) with high levels of sound leads to 
slower patients healing. The aimed of this study was to measure and determined sound levels characteristics 
to which patients in intensive care unit at Rajaee Hospital of Qazvin Province in Iran that are typically 
exposed. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted at intensive care unit (ICU) of the 
Shahid Rajaee governmental hospital in Qazvin in 2013. Patients in the intensive care unit (ICU) of hospital 

were studied over 24 hours period to measure and assessment the noise exposure level, noise frequency 

analysis and PNC and NC curves with use of Cel 450 SLM devices. Data was analyzed by Excel and SPSS 

.16 software. 

Findings: The average equivalent sound level during the morning, afternoon and evening shifts was 62.5, 

60.5 and 59.1 dB (A) respectively. There is no significance relationship between Leq in three shift, but 

between Lmax and Lmin was found a significance relationship in morning, afternoon and night shifts. PNC 
and NC curves for equivalent sound level during measurement period was greater than PNC=60 and greater 

than NC=55 respectively. 

Conclusion: According to result sound level, PNC and NC curves in ICU was exceeded than all national and 
international recommended standards for hospital environments, as the highest sound pressure level is at a 
frequency of 63 Hz. Result revealed that the low frequencies (≤63 Hz) had high sound intensity, whereas 

high frequencies (>1000 Hz) had low sound intensity and frequencies between 63 and 1000 Hz had medium 

sound intensity in ICU. To reduce the noise level in the ICU financial and applicable measures had been 
recommended. 

Keywords: Noise frequency Analysis, Preferred Noise Criterion, Noise Criterion, Hospital, ICU  

Corresponding author: Tehran, Chamran martyr Highway, Tabnak Strret, Department of Occupational 
Hygiene Engineering, Collage of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.E-mail: 
Nadri_h@yahoo.com 
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بررسي ميزان بروز مولتيپل اسكلروزيس در استان چهار محال و بختياري و تعيين برخي فاكتورهاي مرتبط با 

 1390 استان در سال MSآن در بيماران مبتال به 

 2، اصغر بياتي1، مصيب نوري احمدآبادي1سيده طاهره هاشمي

 دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد .1
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد .2

 يك بيماري التهابي و تخريبي ميلين اعصاب مركزي است كه به صورت پالك هاي كوچك و بزرگ متعدد در ماده MS: بيماري سابقه و هدف

و نهايتا منجر به ازبين رفتن پوشش عصبي در نقطه مورد حمله مي شود باتوجه به اهميت اين بيماري و اينكه  سفيد مغز و نخاع تظاهر مي يابد
امار درستي از ميزان بروز و شيوع اين بيماري در بسياري از مناطق كشور وجود ندارد. هدف ازاين پژوهش، تعيين ميزان بروز مولتيپل اسكلروزيس 

  بود.1390در استان چهار محال و بختياري و تعيين برخي فاكتورهاي مرتبط با آن در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس استان در سال 

 تا پايان اسفند ماه همان سال در 90 اين پژوهش نوعي مطالعه توصيفي بوده كه به صورت مقطعي از ابتداي فروردين ماه سال مواد و روش ها:

استان چهارمحال و بختياري انجام گرفت. افراد مورد مطالعه، بيماراني بودند كه به مطب پزشكان متخصص مغز و اعصاب استان مراجعه كرده بودند 
و بيماري آنها توسط معيارهاي مك دونالد تشخيص قطعي داده شده بود؛ ضمنا براي به دست آوردن اطالعات الزم از پرونده هاي بيماران كه در 

مطب پزشكان بود، استفاده شد. در اين مطالعه تعداد بيماران داراي شرايط ورود به طرح مورد سرشماري قرار گرفتند و در نهايت داده ها و نتايج به 
  مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفتند.spss-v11.5دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري

 بوده و بيشترين 25/2 در صدهزار نفر و نسبت زن به مرد 5/4 سال بود و بروز مقطعي بيماري 5/29 ± 5/19: ميانگين سني بيماران يافته ها

 و همچنين بين بروز بيماري در افراد متاهل نسبت به افراد مجرد 5/34 ±5/4 سال) و در سنين 40-30ميزان بروز آن در دهه ي چهارم زندگي (
 ).P<0/05بود تفاوت معني داري وجود داشت (

: نتايج اين مطالعه همانند ساير مطالعات مشابه در اين زمينه، نشان دهنده ي ميزان بروز بيشتر بيماري در بين زنان نسبت به مردان نتيجه گيري

 سالگي بود همچنين ميزان بروز در افراد متاهل 40-30بود، اكثريت بيماران در سنين جواني قرار داشتند و بيشترين ميزان بروز بيماري در سنين 
بيشتر بود كه در برخي مطالعات علت آن تغيرات هورموني بعد از ازدواج ذكر گرديده است كه براي مشخص شدن نقش هورمون هاي جنسي در 

 بروز اين بيماري انجام مطالعات بيشتري نياز است.

  مولتيپل اسكلروزيس، چهارمحال و بختياري، بروزواژه هاي كليدي:
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A comparative study of the relationship between identity styles and academic achievement 
and self-concept in male and female students 

Shima Hashemi 22F

˻˼ , Firoozeh Ghazanfari23F

˻˽  

1- Student of B.Sc of Public Health, Health faculty, student research committee, Lorestan university of medical sciences, 
Khorramabad, Iran 

2- Assistant professor of psychology, Faculty of psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

Background and Objective: 

This study aimed to investigate  the comparison between identity styles and self-concept and academic 
achievement in male and female students 

Materials & Methods :  

This is a descriptive study by using correlational method  .310 people were selected from Aleshtar city 
compilation of stratified cluster sampling among junior high school students; we used Berzonsky Identity 
Style Inventory and Pearson correlation coefficient to analyze data .Cronbach's alpha reliability coefficient 
for the questionnaire was used .Alpha coefficient for Identity Style Inventory was0/77and for self-concept 
Inventory was0/88 

Findings :  

The results showed that there is only a negative relationship between avoidance-diffused identity style and 
academic achievement in female students (r=-0.27 , p<0.001) and there is no significant relationship 
between informational and normative identity styles and academic achievement .Also in male students there 
is a negative relationship between normative identity style and academic achievement (r=-0.18 , p<0.05); but 
there is a positive significant relationship between self-concept and academic achievement (r=0.21 , p<0.01) 
and between avoidance-diffused identity style and academic achievement in male students (r=0.28 , p<0.01) 
; but the correlation between informational identity style and academic achievement is not significant. 

Conclusion: 

The results showed that there is no significant difference between the informational identity styles, normative 
and avoidance-diffused with academic achievement among male and female students, but the relationship in 
male students is more than female students  

Key words : academic achieveme  
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 1391بررسي وضعيت بهداشت محيط رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي شهرستان قائمشهر در سال 

 3مريم يوسفي، 2فاطمه گرزين متاعي، 1محمدعلي ززولي

 دانشيار گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران -1
 كارشناس بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -2
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران -3

Maryam_u3fi7@yahoo.com 

 

 چكيده

بهداشت موادغذايي و محل هاي توزيع مواد غذايي از ديرباز از اهميت خاصي درسيستم نظارتي و خدمات بهداشتي برخوردار بوده سابقه و هدف: 

است، زيرا كوچكترين بي دقتي و كوتاهي، موجب مشكالت بهداشتي فراواني براي مصرف كنندگان و جامعه مي گردد. از اين رو اين تحقيق با هدف 
 انجام شد.1391بررسي وضعيت بهداشت محيط رستوران ها و تاالرهاي پذيرائي شهرستان قائمشهر در سال

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- مقطعي است. كل رستوران ها و تاالرهاي پذيرائي شهرستان قائمشهر به صورت سرشماري مورد مواد و روش ها: 

بررسي قرار گرفته است. اطالعات با استفاده از فرم آئين نامه بهداشت محيط از طريق بازديد، مشاهده مستقيم و مصاحبه با مديران جمع آوري شد. 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.Excel 2007اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 % 85در   درصد كاركنان رستوران هاي مورد مطالعه داراي گواهينامه بهداشت و كارت معاينه پزشكي بوده اند.50: نتايج نشان داد كه تنها يافته ها

 درصد 45% مراكز سيستم دفع فاضالب از نوع چاه جذبي بوده است. 90مراكز، آب مورد استفاده از شبكه لوله كشي شهري تامين شده و در 
كاركنان، بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار را رعايت كرده  و ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشن بودند. اكثريت معيارهاي 

  درصد داراي درب و پنجره بازشو و  مجهز به توري بوده اند. 65بهداشتي در ساختمان اين مراكز رعايت گرديده بود، اما تنها 

 درصد پايين اخذ گواهينامه بهداشت عمومي و كارت معاينه پزشكي معتبر در اين مطالعه حاكي از آن است كه مديران و كاركنان نتيجه گيري:

مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي به بهداشت فردي كاركنان توجه كافي نمي كنند و پيگيري هاي الزم جهت آزمايشات و گذراندن كالس ها را انجام 
نمي دهند. بنابراين الزم است كه تعداد بازديدهاي كارشناسان بيشتر و منظم تر گردد و متصديان نيز در مورد ايمني و بهداشت رستوران ها و تاالرها 

 و آموزش هاي كاركنان توجه بيشتري نمايند.

  بهداشت محيط، رستوران، تاالر پذيراييواژه هاي كليدي: 

mailto:Maryam_u3fi7@yahoo.com�
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 پوستر الكترونيك

 1392تعيين الگوي فعاليت فيزيكي پرسنل ادارات در شهرستان آق قال سال 

 3، حبيب اهللا اسماعيلي2الهه لعل منفرد، ٭2ميترا دوگونچي، 1، محمد واحديان شاهرودي1علي وفايي نجار

 - مركز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه دانشكده بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد- ايران1
 - دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد- ايران2
- تحقيقات علوم بهداشتي، گروه آمار و اپيدميولوژي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد- ايران 3
 

 چكيده

 زندگي بي تحرك، يك مشكل جهاني در راستاي ارتقاي سالمت جامعه است. بر اساس پژوهشهاي سازمان بهداشت جهاني، بي سابقه و هدف:

تحركي يكي از ده علت عمده مرگ ومير در جهان مي باشد به طوريكه ساليانه دو ميليون مرگ به اين علت رخ مي دهد. كاهش فعاليتهاي فيزيكي 
يكي از معضالت شهرنشيني و توسعه صنعتي است كه در ايجاد بيماريها، ناتواني ها و مرگ ومير تاثير بسزايي دارد و زندگي بي تحرك باعث افزايش 

  انجام گرديد.1392لذا اين مطالعه با هدف تعيين الگوي فعاليت فيزيكي پرسنل ادارات در شهرستان آق قال سال  تمام علل مرگ ومير مي شود.

 نفر از پرسنل ادارات در شهر ستان آق قال كه به روش بصورت نمونه گيري آسان 200در اين مطالعه توصيفي تحليلي كه بر روي مواد و روش ها: 

) بود. داده ها با IPAQو در دسترس انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هاي استاندارد فعاليت بدني (
  تحليل شدند.0/05در سطح معني داري spss16نرم افزار 

 درصد) از افراد 5/48درصد) زنان بودند. (5/42 درصد) از افراد  چامعه پژوهش مردان و (5/57  نتيجه  حاصل از مطالعه نشان داد كه   (يافته ها:

 درصد از افراد داراي 60درصد) ليسانس بودند. 54 درصد) از افراد متاهل بودند. تحصيالت اكثر افراد (91 سال را داشتند ( 40 تا 31در رده سني 
 درصد از آنها داراي فعاليت متوسط و شديد بودند كه اين نشان دهنده اين است كه بيشتر پرسنل جزء افراد 40فعاليت سبك و بي تحرك بودند و 

 بي تحرك هستند.

 با توجه به شيوع باالي بي تحركي در بين پرسنل ادارات، لزوم تشكيل كالسهاي آموزشي براي آنان ضروري و همچنين پيش بيني نتيجه گيري:

 مناسب درخصوص تداركات امكانات و تسهيالت مناسب ورزشي براي آنان مي تواند به ارتقاي فعاليت فيزيكي در بين آنان منجر شود.

  IPAQ فعاليت فيزيكي، عدم تحرك بدني، پرسشنامه واژه هاي كليدي:
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بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 92در سال  

 2دكتر فرزاد بزرگي، 1دكتر ابوالقاسم لعلي

 - دستيار تخصصي طب اورژانس- بيمارستان امام خميني(ره) ساري- دانشگاه علوم پزشكي مازندران1
علوم پزشكي مازندران - متخصص طب اورژانس ،عضو هيئت علمي دانشگاه 2
 

 چكيده

فرسودگي شغلي يكي از عوامل اصلي براي درگيري در محيط كار و تغيير كار يا كناره گيري از آن است.فرسودگي شغلي فرايندي سابقه و هدف: 

است كه تحت شرايط استرس شغلي شديد بوجود مي آيد و ميتواند باعث بروز انواع بيماريهاي جسمي و رواني و نگرشي منفي نسبت به فعاليت 
بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  هاي حرفه اي گردد. هدف اين مطالعه

  مي باشد.92مازندران در سال 

 نفر از كاركنان فوريت هاي پزشكي استان به روش نمونه گيري 155اين مطالعه يك پژوهش توصيفي-تحليلي(مقطعي) بود. تعداد مواد و روش ها:

گويه خستگي 9 گويه(22تصادفي در اين مطالعه شركت داده شدند.ابزار گردآوري داده ها،پرسشنامه استاندارد فرسودگي شغلي مازالك شامل 
گويه عدم موفقيت فردي) و همچنين پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي شامل(عوامل 8گويه مسخ شخصيت و 5هيجاني،

 در سطح 19spssفردي،مديريتي،ارتباطي و اقتصادي به همراه اطالعات دموگرافيك) بوده است. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري و نرم افزار
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 05/0معني داري 

  نتايج نشان داد كه كاركنان فوريت هاي پزشكي استان در بعد مسخ شخصيت فرسودگي شديد و در ابعاد خستگي هيجاني و كاهش يافته ها:

موفقيت فردي فرسودگي متوسطي داشته اند. از لحاظ عوامل مرتبط با فرسودگي به ترتيب،عوامل اقتصادي بيشترين و عوامل فردي كمترين نقش 
) و عوامل فردي و عوامل اقتصادي p<0/000را داشتند.از نظر آماري ميزان خستگي هيجاني رابطه معناداري با و ضعيت استخدامي(

) رابطه p<0/000) و عوامل مديريتي(p<0/001) و عوامل فردي(p<0/001). همچنين مسخ شخصيت با ميزان تحصيالت(p<0/000داشت(
 معناداري داشت.

با توجه به نتايج اين پژوهش و اهميت شغل فوريت هاي پزشكي،رفع موانع و مشكالت ايفاي نقش كاركنان فوريت هاي پزشكي از نتيجه گيري:

جمله مسائل اقتصادي و مديريتي حائز اهميت بوده و الزم است مسئوالن با پيگيري ها و ارائه راهكارهاي الزم در جهت مناسب سازي شرايط 
 اقتصادي،محيطي،مديريتي و پرسنلي اين قشر با توجه به حجم و تعداد باالي مددجويان و بيماران اين مراكز،آنان را ياري دهند.

 فرسودگي شغلي،كاركنان فوريت هاي پزشكي،مددجويانواژه هاي كليدي:
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 بررسي ارتباط تفكر انتقادي و ابعاد آن با شادكامي و عزت نفس اجتماعي دانشجويان

 4، فاطمه كوهي4، سهيال مير عليجاني4،فاطمه مومن4، ليلي بشگزي4 مرضيه جنگي،3*فاطمه ميري، 2، محمد رضا رئيسون1آسيه مودي

 كارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري قاين. بيرجند-ايران. -1
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. بيرجند- ايران -2

 دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند-ايران.  -3

 دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي قاين. بيرجند-ايران -4

 .Favin70@yahoo.com* نويسنده مسئول: 

تفكر انتقادي، فرآيندي است هدفمند، و قضاوتي است خودگردان كه منجر به تفسير، تحليل، ارزشيابي، و اسنتباط ميشود. فرد سابقه و هدف: 
داراي تفكر انتقادي همواره بايد دنبال دستيابي به بهترين و روزآمدترين دانش باشند و بطور مداوم اطالعات و شواهد جديد را مورد ارزيابي قرار 

دهند، كه اين امر نيازمند شخصيتي هوشيار و با قدرت تصميم گيري است كه از شاخصه هاي عزت نفس است. عزت نفس به احساس فرد نسبت به 
ارزشمندي و تأييد او نسبت به خودش مربوط است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي با قدرت تصميم گيري، ابتكار، خالقيت و نوآوري، 

سالمت فكر و بهداشت رواني رابطه دارد. بعالوه تفكر انتقادي يكي از حيطههاي شخصيت است كه عالوه بر داشتن بعد شناختي داراي عناصر خلقي 
نيز هست. پژوهشگران حوزه هيجان غالباً اهميت ارتباط بين تجربه هيجاني و پردازش شناختي را درك كرده اند. شادكامي شامل ارزشيابي هاي 

شناختي و عاطفي است كه افراد از خود و زندگيشان بعمل مي آورند و بسياري از صاحبنظران معتقدند شادي بايد به هدف بنيادي آموزش تبديل 
 شود. لذا اين مطالعه با هدف بررسي رابطه تفكر انتقادي و ابعاد آن با شادكامي و عزت نفس اجتماعي در دانشجويان انجام شد. 

 دانشجوي دانشگاههاي آزاد، پيام نور، فني مهندسي و پرستاري و مامايي شهرستان 244 اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي مواد و روش ها:
، شادكامي آكسفورد و عزت نفس اجتماعي الوسون، 2003 انجام شد. اطالعات توسط پرسشنامه هاي تفكر انتقادي ريكتس 1393قاين در سال 

 و آزمونهاي آماري ضريب همبستگي SPSS 11.5، جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار آماري 1979مارشال، مك گراث 
 پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليل شدند. 

 بود. 4/10±16/1 بود. ميانگين نمره كل تفكر انتقادي 6/3±58/0 و تعهد 1/3±60/0، كمال7/3±54/0ميانگين نمرات ابعاد خالقيت يافته ها: 
  بود. 2/99±63/25 و نمره عزت نفس 5/72±84/14ميانگين نمره شادكامي 

). بين بعد خالقيت تفكر انتقادي و شادكامي ارتباط مثبت معني P=001/0 بين تفكر انتقادي و شادكامي ارتباط مستقيم معني داري وجود داشت(
). بين بعد تعهد تفكر انتقادي و P=124/0). بين بعد كمال تفكر انتقادي و شادكامي ارتباط معني داري وجود نداشت (P=003/0داري وجود داشت(

 ). P=000/0شادكامي ارتباط مستقيم معني داري وجود داشت (

). بين بعد خالقيت تفكر انتقادي و عزت نفس ارتباط معكوس P=000/0بين تفكر انتقادي و عزت نفس ارتباط معكوس معني داري وجود داشت(
). بين بعد تعهد تفكر P=719/0). بين بعد كمال تفكر انتقادي و عزت نفس ارتباط معنيداري وجود نداشت (P=000/0معني داري وجود داشت(

 ).P=000/0انتقادي و عزت نفس ارتباط معكوس معنيداري وجود داشت(

). نمره شادكامي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنيداري P=208/0بين تفكر انتقادي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود نداشت(
 ). P=216/0). بين نمره عزت نفس دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود نداشت(P=038/0داشت(

 تفكر انتقادي و ابعاد خالقيت و تعهد آن قادر به پيش بيني شادكامي و عزت نفس دانشجويان است، اما بعد كمال آن بر عزت نفس و نتيجه گيري:
 شادكامي تأثيري ندارد. 

  تفكر انتقادي، عزت نفس اجتماعي، شادكامي، دانشجويان واژه هاي كليدي:

mailto:Favin70@yahoo.com�
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 1393بررسي شيوع پديده خوددرماني و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه هنر نيشابور در سال 

 2، سيده بهاره اسماعيلي2*، فاطمه عزيزي فرد1حسن قدسي

 - كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور1
 - دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشكده علوم پزشكي نيشابور2

 faf_azizi@yahoo.com*نويسنده مسئول: ايران، نيشابور، خيابان رازي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور                پست الكترونيك:  

 چكيده:

: خوددرماني مسئله مهم اجتماعي- اقتصادي است و به عنوان امري اجتناب ناپذير همواره همراه بشر بوده است و در كشور ما به سابقه و هدف

صورت يكي از علل عمده مصرف بي رويه دارو گرديده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع خوددرماني و برخي عوامل مرتبط با آن در بين 
  صورت گرفته است.1393دانشجويان دانشگاه هنر نيشابور در سال 

 نفر از دانشجويان دانشگاه هنر 97: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده بر روي موادوروش ها

 سوال) و اطالعات مربوط به 13 قسمت مشخصات دموگرافيك (2نيشابور انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه روا و پايا بود كه شامل 
 امتياز) نمره دهي 3 امتياز) وزياد(2 امتياز)، متوسط(1 تايي به صورت كم(3 سوال) بود و به صورت ليكرت 26سنجش عوامل مرتبط با خوددرماني (

 شد.

 %52.1 %)  خانم بودند. شيوع خوددرماني در اين پژوهش6/52 سال بود كه اكثريت آنان(49/21 ± 64/2 ميانگين سني شركت كنندگان يافته ها:

 %) و سپس داروهاي  9/30بود. بيشترين داروي مصرفي در بين نمونه هاي پژوهش استامينوفن (
، زمان اثرگذاري  (p=0/01)، هزينه باالي ويزيت پزشكان(p=0/01)%) بود. بين خوددرماني با عدم دسترسي به پزشك 5/15آرام بخش (

  رابطه معني داري مشاهده گرديد. (p=0/007))، شكل ظاهري دارو و نوع كارخانه توليد كننده داروp=0/04داروها(

 با توجه به هزينه هاي باالي توليد و تهيه دارو در كشور و عوارض متعدد ناشي از مصرف خودسرانه داروها توصيه مي شود مسئولين نتيجه گيري:

 بهداشتي و درماني اقداماتي جهت باال بردن سطح فرهنگ جامعه در خصوص مصرف خودسرانه دارو به كار برند.

 شيوع، خوددرماني، دانشجو، نيشابور واژه هاي كليدي:
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 1392بررسي نگرش شهروندان همداني نسبت به اهداي عضو پس از مرگ مغزي سال 

 6*سعيد دشتي، 5، جالل پورالعجل4، محمد احمد پناه3، بابك معيني2، محمد علي امير زرگر1شيما رستگار

 - دانشجوي پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.1
 - دانشيار اورولوژي، گروه پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران. 2
 - استاديار آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران. 3
 - استاديار روانپزشكي، گروه روانپزشكي،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.4
 - استاديار آمار زيستي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.5
-دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران.  6

  (ارائه دهنده)saeeddashty88@yahoo.com*نويسنده مسئول:  

 درصد آنها جزو اهدا 10 مورد مرگ مغزي در اثر سوانح و تصادفات در كشور ما رخ مي دهد كه كمتر از 15000ساالنه بيش از  سابقه و هدف:

 نگرش و آگاهي افزايش باشد. مي موثر اهدا بر ميزان افراد نگرش و مذهبي عتقادات ا اجتماعي، باورهاي نظير كنندگان عضو مي باشند. عواملي

بررسي نگرش  منظور به مطالعه اين باشد. موثر مرگ از پس نسوج و اعضا اهداي افزايش در مي تواند نادرست باورهاي تغيير هدف با جامعه
. شهروندان همداني نسبت به اهداي عضو پس از مرگ مغزي انجام شده است

انجام شد. در اين مطالعه شهروندان همداني را چهار گروه كارمندان  1392 سال در مقطعي توصيفي- تحليلي از نوع مطالعه اينمواد و روش ها: 

بانك هاي خصوصي و غير خصوصي شهر همدان، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا، مراجعه كنندگان به درمانگاه هاي بيمارستان هاي آموزشي 
دانشگاه علوم پزشكي همدان و مسافرين پايانه مسافربري شهر همدان تشكيل دادند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده 

 سوالي در 23 نامه و پرسش دموگرافيك از متغيرهاي ها داده آوري جمع شد. پرسشنامه ها به صورت خودگزارش دهي و مصاحبه تكميل شد. ابزار
 براي بررسي فرضيه هاي پژوهش استفاده شد. تجزيه و ANOVA و T از آزمون هاي همبستگي.مورد نگرش نسبت به اهداي عضو تشكيل شده بود

 ) صورت گرفت. 16 (نسخهSPSSتحليل اطالعات نيز با استفاده از نرم افزار 

 درصد 8/64درصد نگرش مطلوب، 7/17 درصد از شركت كنندگان را مردان تشكيل دادند. شركت كنندگان حدود 1/59  در اين بررسي يافته ها:

 درصد نگرش ضعيفي نسبت به اهداي عضو داشتند. رابطه معني داري بين سطح تحصيالت با ميزان نگرش وجود دارد 5/17نگرش متوسط و 
)029/0 p=) 908/0). در ضمن رابطه معني داري بين چهارگروه تشكيل دهنده شهروندان با نگرش مشاهده نگرديدp= .( 

با توجه به اينكه بيشتر شهروندان نگرش متوسطي داشتند، آموزش به شهروندان در جهت ايجاد و تقويت نگرش مثبت در مورد نتيجه گيري: 

 اهداي عضو ضروري به نظر مي رسد.

  اهداي عضو، مرگ مغزي، پيوند اعضا.واژه هاي كليدي:

mailto:saeeddashty88@yahoo.com�
mailto:saeeddashty88@yahoo.com�
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 1388-91بررسي ميزان جوش شيرين  درنان نانوايي هاي شهر سنقر در سال هاي 

 3كبري بذرگر، 2، ام البنين اسماعيلي1عبداله درگاهي

 مربي و عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده علوم پزشكي خلخال، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  -1

 دانشجوي كارشناسي رشته پرستاري، دانشكده علوم پزشكي خلخال، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -2
 دانشجوي كارشناسي رشته بهداشت عمومي، دانشكده علوم پزشكي خلخال، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(نويسنده مسئول)                 -3

Email: a.dargahi29@yahoo.com       

 چكيده

 امروزه در اكثر نانوايي ها بمنظور تسريع عمل آوري توليد نان و جبران نقايص ناشي از عدم تخمير طبيعي، از مواد شيميايي مضري سابقه و هدف:

همچون جوش شيرين براي كاهش سياليت گلوتن و افزايش مقاومت خمير استفاده مي كنند. لذا هدف از اين مطالعه بررسي ميزان جوش شيرين  
 مي باشد.1388-91درنان نانوايي هاي شهر سنقر در سال 

 بر روي كليه نانوايي 1391 تا اواخر سال 1388 سال متوالي، از اوايل سال 4 اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بوده كه طي مواد و روش ها: 

 در انواع نان مورد استفاده شهر سنقر اندازه گيري و مورد تجزيه و pHهاي شهر سنقر انجام گرفت. در اين بررسي متغيرهايي همچون ميزان 
  .شدند سنجيده ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه 2628 استانداردهاي  مطابقpHتحليل قرار گرفت. 

 درصد نمونه نان هاي آزمايش 49/2 و 46/4، 59/6، 30/10 به ترتيب حدود 1391 تا 1388 نتايج اين بررسي نشان داد كه در سال هاي يافته ها:

) و كمترين آن ٪57/11 و لواش سنتي(٪84/11 مربوط به نان بربري(pH بيش از استاندارد داشتند. با توجه به نتايج بيشترين ميزان pHشده، 
 )  بدست آمد. ٪18/2) و لواش ماشيني(٪87/1مربوط به تافتون(

 بهبود يافته است ولي با pH بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه با گذشت زمان كيفيت انواع نان از لحاط استاندارد بودن ميزان نتيجه گيري:

وجود اين كاهش، هنوز تعدادي از نانواهاي مختلف شهر سنقر، اين استاندارد را رعايت نكرده و از جوش شيرين استفاده مي كنند. بنابراين نظارت 
بر بهداشت و كيفيت نان، باال بردن آگاهي كارگران و متصديان نانوايي ها، اخذ سياست هاي در راستاي پايين آوردن قيمت خمير ترش و حذف 

جوش شيرين، صنعتي كردن پخت نان، اعمال قوانين و مقررات بهداشتي جهت برخورد با نانوايان متخلف و انجام تحقيقات مستمر براي باال بردن 
 كيفيت نان از جمله اقداماتي است كه مي تواند در جهت ارتقاء كيفيت نان و اصالح امور  مفيد باشد.

  جوش شيرين، نان، نانوايي، سنقرواژه هاي كليدي: 

mailto:a.dargahi29@yahoo.com�
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ارتباط نگرش نقش جنسيتي با ميزان باروري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان مشهد-

1392 

 4، محمدتقي شاكري3، علي تقيپور*2، الهام فاضلي1ناهيد گلمكاني

 .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده مامايي، گروه -مربي1
 .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده مامايي، ارشد كارشناسي -دانشجوي2
 .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم بهداشت، دانشگاه -استاديار گروه بهداشت، دانشكده3
 .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم بهداشت، دانشگاه -استاد گروه آمار، دانشكده4

- نقش جنسيتي عبارت است از انتظارات غالب در يك جامعه در مورد فعاليتها و رفتارهايي كه مردان و زنان ميتوانند و يا نميسابقه و هدف:

24Fتوانند در آنها درگير شوند كه شامل مفهوم نقش، رفتارها و نگرشها را نيز ميشود؛ از آنجا كه ميزان باروري

 مرتبط با عوامل اقتصادي واجتماعي ��
و فرهنگي است و با توجه به كاهش نرخ رشد ساالنه جمعيت در ايران و پيامدهاي آن، پژوهشي با هدف تعيين ارتباط نگرش نقش جنسيتي با 

 شد. باروري در شهر مشهد انجام

 جمعآوري دادهها با استفاده از  زن انجام شد.712  بر روي مرحلهاي  نمونهگيري آن به شكل چند مطالعه بصورت مقطعي ومواد و روش ها:

اطالعات فردي و پرسشنامه نگرش نقش جنسيتي كياني كه شامل دو بعد پذيرش كليشههاي جنسيتي و برابرخواهي جنسيتي ميباشد پرسشنامه 
 تعيينگرديد. تجزيه و تحليل داده ها با =r 77/0 كه اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و اعتماد علمي آن به روش همساني دروني با انجام شد

  شد.  انجام16، نسخه SPSSاستفاده از نرمافزار 

) با باروري ارتباط معنيدار آماري p˂001/0( ) و برابرخواهي جنسيتيp=03/0(  نتايج نشان داد كه بين پذيرش كليشههاي جنسيتييافته ها:

) و برابر خواهي جنسيتي r=08/0وجود دارد. همچنين بر اساس نتايج اين پژوهش پذيرش كليشههاي جنسيتي ارتباط مستقيم با ميزان باروري (
 ) دارد.r-=14/0( ارتباط معكوس با ميزان باروري

نشان داد كه  نگرش نقش جنسيتي با تعداد باروري در زنان ارتباط دارد؛ لذا جهت برنامهريزي موفق در ارتقا   نتايج مطالعه حاضرنتيجه گيري:

 سطح باروري و سياستگذاريهاي جمعيتي؛ توجه به نگرش زنان  اهميت ويژه دارد.

 نقش جنسيتي، نگرش، رفتار باروري، ميزان باروريواژه هاي كليدي: 

                                                            
در اين پژوهش، تعداد فرزندان زنده اي كه يك زن دارد و او مادر بيولوژيك آنهاست كه در پرسشنامه مشخصات باروري ثبت ميشود كه شامل مادران بدون -1

 محدوديت تعداد فرزند ميباشند.
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Assessment of Non-Communicable Disease Risk Factors in Hormozgan Province Iran 
 

Akram Ahmadizadeh Fini*,Mahmood Nekoei Moghadam, Narges Khanjani,LeylaVali,Emadadin Rafizad,Mohammad 
Karim Ddashtiyan,Eelham Ahmadizadeh Fini 

 

Abstract: 

Introduction: Presently non-communicable disease count for more than 42%  of the diseases worldwide and 
it is estimated that till 2020  they would be cause of 60%  of the diseases and 73%  of the mortality. In 
epidemiologic studies importance of non-communicable disease is mainly estimated by calculating the risk 
factors. 

Methods: In this study which is a part of non-communicable disease surveillance in Iran, 1000  people were 
enrolled and divided in 5age groups in urban and rural areas, and WHO standard questionnaire was 
completed for main risk factors of non-communicable diseases which were smoking, nutritional status, 
movement. Blood pressure and BMI were measured and calculated. 

Results: Mean BMI was 24.2 , 17%  had a blood pressure of higher than 140/90,28.4% had minimal 
activity,9.9%Smoked daily,97%Consumed Less than 5 Serving fruit 94%and Consumed Less than 5 
Serving Vegetables Per day and 25%had 1-3 risk factors. 

Conclusion: Regarding this fact that 25%  of the studied population had 1-3  main risk factors of non-
communicable diseases, and according to severe changes in lifestyle and increased unsafe behaviors 
especially in 15-24  year old and 64-55  year old group, necessary interventions are required to increase 
general knowledge on decreasing the risk factors and hence the risk of non-communicable diseases. 

Key words: non-communicable, risk factors, disease 
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بررسي الگوي يوبيكوتيالسيون و شناسايي پروتئين هاي متصل به يوبيكوتين در مسموميت  با ديازينون در قلب  

 رت

 6، دكتر مريم قرباني5، دكترمرجان رضوي4، دكترمرضيه راشدي نيا3 ، دكتر حسين حسين زاده2 ، دكترخليل آبنوس1رضوان يزديان 

 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه بيوتكنولوژي دارويي1
 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه شيمي دارويي2

 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي3

 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي4

 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه سم شناسي5

 - دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده داروسازي، گروه بيوتكنولوژي دارويي6

 چكيده

 هاي ارگانوفسفره در كشاورزي  در سراسر دنيا  و به ويژه در ايران مي باشد. مصرف ترين حشره كش يكي از پر ديازينونسابقه و هدف: 

در سالهاي اخير تحقيقات در زمينه سميت ارگانو فسفره  مسموميت حاد با آنها يكي از عوامل مهم مرگ و مير در كشور هاي توسعه يافته مي باشد.
ها  افزايش يافته است. در برخي مطالعات اثرات حاد و مزمن ديازينون در ايجاد استرس اكسيداتيو و اختالل در متابوليسم قلبي  مشخص شده 

 مطالعه حاضر به منظور بررسي تغيير  .است. اما تاكنون تغييرات  الگوي يوبيكوتيالسيون  پس از مصرف ديازينون به درستي شناخته نشده است
 الگوي يوبيكوتيالسيون ، جداسازي و شناسايي پروتئين هاي متصل به يوبيكوتين در مسموميت  با ديازينون در قلب  رت طراحي شد.

 به 10(mg/kgتيمار شده با ديازينون  هاي ذرت) و  رت (روغن منفي كنترل گروه رت هاي شامل مورد آزمايش گروه هايمواد و روش ها: 

باشند. در ابتدا پروتئين هاي متصل به يوبيكوتين با استفاده از تكنيك ايمنوپرسيپيتيشن از كل   هفته) مي4صورت گاواژ و يكبار در روز به مدت 
الگوي  پروتئين هاي بافت قلب جدا شدند، و پس از عمل دياليز و فريزدراي، الكتروفورز يك بعدي انجام شد.  پس از رنگ آميزي با  نيترات نقره،

بيان پروتئينهاي يوبيكوتيله شده در بافت كنترل و  تيمار شده با ديازينون مقايسه شدند. سپس باند هاي متفاوت، جدا شده و برطبق هماهنگي به 
دانشگاه هنگ كنگ ارسال شدند. پروتئين هاي متصل به يوبيكوتين پس ازهضم داخل ژلي به وسيله  تحقيقات ژنوم در عمل آمده به مركز

  شناسايي شدند. MASCOTافزار و نرم MALDI-TOF/TOFاستفاده ازدستگاه   تريپسين، با

در نتايج حاصل از الكتروفورز يك بعدي در گروه  تيمار شده با ديازينون نسبت به گروه كنترل افزايش يوبيكوتيالسيون مشاهده شد و يافته ها: 

، پروتئين تري فانكشنال ميتوكندريايي زير C  نتايج ارسالي  از هنگ كنگ شش پروتئين يوبيكوئيتيله شده در گروه ديازينون شامل سيتوكروم
را   دهيدروژنازNADH   فسفات دهيدروناژ و 3 تايپ ميتوكندريال، گليسرآلدئيد  S، كراتين كيناز Aواحد آلفا، فروكتوز- بيس فسفات آلدوالز

 و بر اساس نقش آنها در فرآيندهاي بيولوژيكي در سلول طبقه Panther Classification system  مشخص نمود. اين پروتئين ها توسط سايت
 بندي شدند.

مطالعه حاضر نشان داد كه با استفاده از علم پروتئوميكس و تلفيقي از تكنيك هاي ايمنوپرسيپيتيشن و الكتروفورز تك بعدي و نتيجه گيري: 

 طيف سنج جرمي مي توان بخشي از اهداف داخل سلولي يوبيكوتين در مسموميت با ديازينون را شناسايي نمود. 

 MALDI TOF/TOFديازينون، ايمنوپرسيپيتيشن، يوبيكوتين،  : واژه هاي كليدي



 

368 
 

 پوستر الكترونيك

مهار درد و التهاب ناشي از تست فرمالين در موشهاي نر كوچك آزمايشگاهي با عصاره اتانولي زعفران  

)Crocus sativus ( 2و اجزاء آن كروسين و سافرانال:  مهار احتمالي فعاليت آنزيم سيكلواكسيژناز 

 4فاطمه حسيني-3هدايت صحرايي– 2-ياسمن حسيني  1زهرا حسيني

 - دانشجو پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم-ايران1
 -- دانشجو دكتري نورولوژيست دانشگاه  بقية اهللا2
 -- دكتري فيزيولوژي دانشگاه  بقية اهللا3
 - كارشناس مامايي- دانشگاه علوم پزشكي شيراز4

قادر به مهار درد ناشي از فرمالين درموشهاي ) Crocus sativus مطالعات قبلي نشان داده اند كه عصاره آبي- الكلي زعفران (سابقه و هدف:

كوچك آزمايشگاهي نر است. از آنجا كه تركيب مواد موجود در عصاره الكلي با عصاره آبي-الكلي متفاوت است، در اين مطالعه اثر عصاره اتانولي 
 گرم مورد بررسي قرار 20-25 در محدوده وزني N-MARIزعفران بر درد حاد و مزمن ناشي از تزريق فرمالين در موش هاي نر كوچك نژاد 

 گرفت. 

% 2 دقيقه قبل از شروع تجويز فرمالين 30 اين تحقيق با استفاده از تست فرمالين انجام شد. داروهاي مورد استفاده در اين تحقيق مواد و روش ها:

 دقيقه يكبار توسط ناظر 5 دقيقه و هر 60به كف پاي حيوانات مورد استفاده قرار مي گرفتند. پس از تزريق فرمالين، پاسخ حيوانات براي مدت زمان 
 پس از تزريق به روش غوطه وري در جيوه بررسي شد. مهار احتمالي فعاليت آنزيم 25بررسي شد. التهاب ناشي از تزريق فرمالين در دقيقه 

)، دگزامتازون mg/kg 10 به روش برون تني و با استفاده از كيت االيزاي مخصوص اندازه گيري شد. از داروهاي مورفين (2و 1سيكلواكسيژناز
)mg/kg 10) و ايندومتاسين (mg/kg 10  .به عنوان كنترل مثبت استفاده شد ( 

 mg/kg 5)  سبب بروز بي دردي در حيوانات در فاز حاد در دوز 10 وmg/kg 5/2 ،5  نتايج نشان دادند كه تجويز عصاره الكلي زعفران (يافته ها:

 اثر ضد دردي از خود نشان دهد. در حاليكه تجويز نالوكسان mg/kg 10گرديد. همچنين، عصاره زعفران در فاز مزمن نيز توانست در دوز 
)mg/kg 4) دكسترومتورفان ،(mg/kg 20 و ،(L-NAME) mg/kg 10 اثر عصاره زعفران در فاز حاد و مزمن را مهار كردند. تجويز سافرانال (
)mg/kg 1) نيز توانست اثر ضد دردي در فاز حاد از خود نشان داده اما كروسين (mg/kg 5 .توانست اثر ضد دردي در فاز مزمن داشته باشد (

% (به ترتيب) مهار نمايد در 80%، و 66%، 30)  توانست التهاب ناشي از تجويز فرمالين را به ميزان 10 و mg/kg5/2 ،5 تجويز عصاره زعفران (
) در اين مورد اثري نداشتند. همچنين، عصاره 10 و mg/kg 1 ،5) و كروسين (10 و mg/kg 1 ،5حاليكه هيچكدام از دو داروي سافرانال (

  گرديد.     2) باعث مهار آنزيم سيكلواكسيژناز نوع 10 و mg/kg5/2 ،5 زعفران (

 از اين آزمايش ها نتيجه ميگيريم كه عصاره اتانولي زعفران توانائي مهار فاز حاد درد ناشي از تست فرمالين را دارد و ممكن است اين نتيجه گيري:

 گلوتاماتي و نيتريك اكسايد NMDAاثر تا قسمتي ناشي از سافرانال باشد. همچنين، تحريك احتمالي مسيرهاي وابسته به گيرنده هاي اوپيوئيدي، 
در مهار فاز حاد و مزمن درد ناشي از تست فرمالين دخالت دارند. به نظر مي رسد كه اثرات عصاره اتانولي زعفران در كاهش درد و التهاب ناشي از 

  ميانجي گري مي شود.2تزريق فرمالين در فاز مزمن با مهار فعاليت آنزيم سيكلواكسيژناز نوع 

  عصاره اتانولي زعفران، بي دردي، سافرانال، كروسين.واژه هاي كليدي:
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  ييصحرا موش در نيستئيس لياست ان يدرد ضد اثر

 5، كامبيز حسن زاده4رحمت اهللا ايري، 3، اسماعيل ايزدپناه2، روح اهللا مولودي1اسمن امينيي

 -دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران1

 -استاديار فيزيولوژي، گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران2

-استاديار فيزيولوژي، مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران 3
 -دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران4

-استاديار فارماكولوژي، مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران 5
 kambizhassanzadeh@gmail.comمولف مسئول: دكتر كامبيز حسن زاده

 چكيده

 ان-استيل سيستئين نوع استيله از اسيد آمينه ال-سيستئين است كه به طور گسترده به عنوان پادزهر در مسموميت با سابقه و هدف:

ك موكوليتيك در بيماري انسدادي مزمن ريوي استفاده مي شود. اخيراً اثرات ضد التهابي و آنتي اكسيداني نيز ياستامينوفن و همچنين به عنوان 
براي اين دارو گزارش شده است؛ بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثرات ضد دردي ان-استيل سيستئين در موش صحرايي به روش پالنتار تست 

بود. 

مقادير  ترتيب به آزمايش ي تحت ها گروه :گرفتند قرار تايي 8 گروه 6در  از نژاد ويستار نر صحرائي هاي  در اين مطالعه موشها: مواد و روش

)mg/kg 200 ،400آستامينوفن ( :ترتيب به مثبت كنترل ي ها گروه ) ان-استيل سيستئين و600 وmg/kg 50) مورفين ،(mg/kg 10 و (
نمودند. اثر ضد دردي باستفاده از دستگاه آزمون پالنتار در زمانهاي  دريافت ) از طريق داخل صفاقيml/kg 1گروه كنترل منفي نرمال سالين (

 دقيقه انجام شد. 120 و 60، 30صفر،

 دقيقه بعد از تزريق در تمام دوزهاي به كار رفته بيشتر از گروه كنترل 30دردي ان-استيل سيستئين  ضد نتايج مطالعه ما نشان داد اثر ها: يافته

 .با گروه كنترل در تست پالنتار ديده نشد داري معني  دقيقه تفاوت120 و 60بود؛ اما در زمانهاي 

دردي مي باشد كه براي روشن شدن مكانيسم آن مطالعات   نتايج اين مطالعه نشان داد كه ان-استيل سيستئين داراي اثر ضدگيري: نتيجه

بيشتري الزم است. 

: ان-استيل سيستئين، اثر ضد دردي، آزمون پالنتار. يواژه هاي كليد
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 يها موش سرم يها ديپيل و گلوكز زانيم بر) Citrullus Colocynthis (ابوجهل هندوانه دانه يآب عصاره اثر 

 يابتيد ييصحرا
 3حه رجب پوري، مل2يلي، دكتر غالمرضا كم1يمهسا پورجنگ

  زاهداني- درماني و خدمات بهداشتيان، دانشگاه علوم پزشكي دانشجوي علمي، مركز پژوهش هاي پزشكي-دانشجو1

  زاهداني، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكيولوژيزيار في-دانش2

 درخشان ي پرورش استعداد هاير آموزش و پرورش زاهدان، سازمان ملي، دبياهي گيولوژيزي-كارشناس ارشد ف3

 دهيچك

 از. باشند يم مبتال آن به رانيا در نفر ونيليم سه از شيب و جهان در% 6/6 حاضر درحال كه است يعيشا يماريب توسيمل ابتيد: هدف و سابقه

 زانيم بر ابوجهل هندوانه دانه يآب عصاره ريتاث مطالعه نيا در. است داشته كاربرد مختلف ييدارو اهانيگ ابتيد يماريب درمان يبرا قبل، ها سال
 .شد يبررس يابتيد واناتيح در خون يها يچرب انواع و گلوكز

 در و شده ميتقس كنترل و يابتيد شاهد درمان، تحت يابتيد گروه سه به يتصادف طور به و انتخاب بالغ نر ييصحرا موش سر 18 :ها روش و مواد

 صورت به) لوگرميك هر در گرم يليم 60 (نياسترپتوزوتوس ابت،يد جاديا يبرا يابتيد شاهد و مورد يها گروه در. گرفتند قرار يانفراد ي ها قفس
 200 (ابوجهل هندوانه دانه يآب عصاره يمعد درون صورت به هفته سه مدت به مورد گروه وانات،يح شدن يابتيد از پس. شد قيتزر يصفاق درون

. شد يريگ اندازه واناتيح سرم نمونه ديسريگل يتر و كلسترول گلوكز، مقدار انيپا در. نمودند افتيدر) لوگرميهرك در گرم يليم

 يابتيد گروه در و تريل يدس در گرم يليم 627±5/73و 7/89±5/24 بيترت به يابتيد و شاهد گروه دو در سرم گلوكز مقدار نيانگيم: ها افتهي 

 گروه در نيهمچن و 9/78±2/14شاهد گروه دو در سرم كلسترول مقدار نيانگيم. بود تريل يدس در گرم يليم 5/118±2/27عصاره با مارشدهيت
 يتر مقدار نيانگيم .بود تريل يدس در گرم يليم 5/65±12عصاره با شده ماريت يابتيد درگروه و تريل يدس در گرم يليم 5/118±9 يابتيد

 با شده ماريت يابتيد گروه در و تريل يدس در گرم يليم 3/169±5/12 و 62±18 بيترت به يابتيد و شاهد گروه دو در سرم ديسريگل
 موش خون سرم ديسريگل يتر و كلسترول گلوكز، زانيم ابوجهل هندوانه دانه يآب عصاره مصرف. بود تريل يدس در گرم يليم 2/45±8/5عصاره

 .داد) P<0.01 (كاهش يدار يمعن طور به را يابتيد يها

. دارد يابتيد واناتيح در خون يچرب و قند بر يدار يمعن ريتاث ابوجهل هندوانه دانه يآب عصاره كه داد نشان مطالعه نيا يها افتهي :يريگ جهينت

. شود يم شنهاديپ يانسان يها نمونه بر آن ريتاث يبررس لذا

 ييصحرا موش د،يپيل ابت،يد گلوكز، ابوجهل، هندوانه دانه يآب عصاره :يديكل ه هايواژ
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Staphylococcus aureus; Resistance Pattern and Risk Factors 
Reza Piri 1, Mohammad Naghavi-Behzad1, Mohammad-Taghi Akhi2,3, Mahasti Alizadeh4, Parviz Saleh3, Sajed Jafarzadeh1, 

Zahra Sohrab-Navi1, Mohammad-Mahdi Bagheri-Asl1, Sharare Barband1, Saber Azami-Aghdash5, Babak Asghari2 

1- Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

2- Department of Bacteriology and Virology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

3- Infectious and Tropical Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

4- Department of Community Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

5- Health management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Abstrac 

Background and Objective: Staphylococcus aureus is a major pathogen responsible for nosocomial and 
community-acquired infection. Methicillin resistant Staphylococcus aureus, (MRSA), has emerged as a 
nosocomial pathogen of major worldwide importance and is an increasingly frequent cause of community-
acquired infections. In this study risk factors such as smoking, alcohol consumption, procedure type, gender, 
and hospitalization duration and find out MRSA resistance pattern were investigated. 

Materials and Methods: In a 24 month period, present study was performed at Educational-Medical centers 

of Northwest Iran. All of patients, who were confined to bed in surgery ward, were included in the study. 
Then they were assessed to find out as if they had MRSA infection when hospitalized and once when they 
were discharged. 48 hours after admission, when patients were discharged, information about medical history 

(e.g. diabetes), drug history, social history (smoking and alcohol consumption) and duration of 
hospitalization was acquired with a check list filled by a physician. Acquired samples were examined to 
unveil their antibiotic resistance pattern. At last acquired information correlation with MRSA infection 
existence was investigated. 

Findings: During present study of 475 patients, 108 patients (22.8%) had staphylococcus aureus, with mean 

age of 42.22�17.06. About frequency of antibiotic resistance among collected staphylococcus aureus colonies, 

Erythromycin resistance was the most frequent antibiotic resistance, also resistance to Vancomycin was 0.4% 

which was the least. Only hospitalization duration had statistically significant correlation with antibiotic 
resistance, also resistance to Erythromycin had statistically significant relation with history of surgery and 
alcohol consumption. Of all 34 MRSA species, 22 (64.7%) samples were resistant to Erythromycin; 17 (50%) 

resistant to Cefoxitin, 5 (14.7%) resistant to Mupirocin, 1 (2.9%) resistant to Vancomycin and 1 (2.9%) resistant 

to Linezolid. 

Conclusion: The results of current study show that among hospitalized patients, there is resistance against 
methicillin. This subject convinces us to consider guidelines and worldwide standards on field of infection 
control especially about methicillin. Since based on results of the study there is resistance against Oxacillin 
and Erythromycin in most cases, administering appropriate antibiotics have an important role in minimizing 
resistance burden among bacterial species. 

Key words: Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance, methicillin resistant Staphylococcus aureus, 
hospitalization. 
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 نياسترپتوزوتوس با شده يابتيد يها رت ي ضهيب در ويداتياكس استرس بر ديكالم بن يگل و نيكافئ يدرمان بيترك اثر

 3ي، مهردادروغن2مقدمان ي، محمد حسن قوس1يجيناز زارع استحريپر

، دانشگاه شاهد، تهران ي، دانشكده پزشكييقات دانشجويته تحقي-عضو كم1
، دانشگاه شاهد، تهران ي، دانشكده پزشكيميوشيار، گروه بي-استاد2
، دانشگاه شاهد، تهران يولوژيزيقات نوروفي-استاد، مركز تحق3

 دهيچك

 .دارد همراه به ها ضهيب ساختار و عملكرد در يمخرب آثار آن از يناش آزاد يها كاليراد و ويداتياكس استرس جاديا سبب به ابتيد هدف و سابقه

 به مختلف جوامع در امروزه كه يمواد گريد از گلي بن كالميد به عنوان يك داروي انتخابي در درمان ديابت بطور گسترده اي استفاده مي شود.
 ي ضهيب ويداتياكس استرس يرو بر ديكالم بن يگل و نيكافئ يبيترك اثر مطالعه نيا در. است نيكافئ رديگ يم قرار مصرف مورد يعيوس صورت

 .است گرفته قرار يبررس مورد شده يابتيد يها رت

 بدون شده يابتيد كنترل: گروه چهار به گرم 200-250 يوزن محدوده ستار،يو نژاد نر ييصحرا موش 32يتجرب مطالعه نيا در: ها روش و مواد

 يالقا. شدند ميتقس نيكافئ و ديكالم بن يگل با درمان تحت يابتيد و نيكافئ با درمان تحت يابتيد د،يكالم بن يگل با درمان تحت يابتيد درمان،
 يبرا نياسترپتوزوتوس قيتزر از پس سوم روز. گرفت صورت mg/kg 60دوز تك با نياسترپتوزوتوس يدارو يصفاق داخل قيتزر روش به ابتيد

 تحت گروه و cc0.3 روزانه ديكالم بن يگل با درمان تحت گروه. ديگرد استفاده گلوكز يادرار تست نوار از ها، موش شدن يابتيد از نانياطم
 جهت يصفاق داخل روش به 0.25cc و 0.15cc بيترت به روزانه نيكافئ و ديكالم بن يگل با درمان تحت گروه و 0.5cc روزانه نيكافئ با درمان
 از پس و كرده خارج را ضهيب بافت يصفاق حفره بازنمودن با و كرده هوشيب را ها موش دارو زيتجو از پس دوم ي هفته در. ديگرد قيتزر درمان

 يريگ اندازه برادفورد روش به نيپروتئ و كيتوريوباربيت روش به ديآلدئ يد مالون زانيم سوپرناتانت از استفاده با آن، وژيفيسانتر و كردن زهيهموژن
 .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد طرفه ك ييآنووا آزمون با حاصل يكم يها داده. گرفت قرار يابيارز مورد ياسپكتروفتومتر روش به و شد

 كه شد مشخص جينتا يآمار زيآنال با سوم روز در شده انجام يادرار تست توسط ها موش ي همه شدن يابتيد از نانياطم از از پس :ها افتهي

 تيوضع نيهم. شود ينم ضهيب بافت ديآلدئ يد مالون معنادار كاهش موجب يابتيد يها موش در ييتنها به نيكافئ ا يو ديكالم بن يگل از استفاده
 (p>0.05.(شد مشاهده يابتيد يها موش در نيكافئ و ديكالم بن يگل از همزمان ي استفاده درمورد

 ونيداسيپراكس سطح دادن كاهش در سودمند اثر يدارا ها آن بيترك ا يو نيكافئ د،يكالم بن يگل كه شد مشخص خالصه طور به: يريگ جهينت

 .باشد ينم يابتيد يها موش ي ضهيب بافت در يديپيل

 ييصحرا موش ضه،يب د،يآلدئ يد مالون و،يداتياكس استرس ،2نوع ابتيد :يديكل يها واژه
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 پالتين سيس با يافته مواجهه نر ييصحرا موش يكبد عملكرد بر پروپوفل اثر يبررس
 3 مقدمي، غزاله طاهر2، اكرم رنجبر1غزل سامي

 ghazalsami72@gmail.comران ي همدان، همدان، اي دانشگاه علوم پزشكييقات دانشجويته تحقي پزشكي، كمي- دانشجو1
ران ي همدان، همدان، اي، دانشگاه علوم پزشكي دانشكده داروسازي- سم شناسيار گروه فارماكولوژي- استاد2
ران ي همدان، همدان، اي دانشگاه علوم پزشكييقات دانشجويته تحقي، كمي داروسازي-دانشجو3

 چكيده

 اندام مهمترين كبد .باشد يم گردن سرو و تخمدان سخت تومورهاي درمان در موثر يدرمان يميش يداروها از يكي پالتين سيس: سابقه و هدف

 و القاء يبرا يقيتزر صورت به كه است آرامبخش-آور خواب عامل كي) فنل ليزوپروپيا يد 6و 2 (پروپوفل. است سموم و داروها سميمتابول در
 اثرات يبررس مطالعه نيا از هدف نمايد، مي تعديل را يكبد عوارض ميزان دارو اين رسد مي نظر به شود، يم استفاده مارانيب در يهوشيب ينگهدار

. باشد يم پالتين سيس با يافته مواجهه نر ييصحرا موش در يكبد يها ميآنز زانيم بر پروپوفل

 يك. شدند تقسيم گروه چهار به تصادفي طور به گرم، 180-250 يوزن محدوده با نر صحرايي موش 20تجربي مطالعه اين در :ها روش و مواد

 IP صورت به mg/kg 10 پروپوفل گروه يك ،IP روش به mg/kg 7 دوز با پالتين سيس كه مسموم گروه يك و سالين نرمال دريافت سالم گروه
 و) ALT (ترانسفراز آالنين ،يكبد يها ميآنز پالسما نمونه در سپس. نمودند دريافت پروپوفل روز 7 مدت به كه پالتين سيس با مسموم گروه يك و

 آماري آزمون با و PSS16Sافزار نرم توسط ها داده. شد يريگ اندازه اسپكتروفتومتري دستگاه با كالريمتريك روش با (AST) ترانسفراز آسپارتات
 .شد گرفته نظر در p>05/0 يدار معني سطح. شد يبررس OneWayANOVA يكطرفه واريانس آناليز

 و. داد داري معني افزايش كنترل گروه با مقايسه در را يكبد يها ميآنز ميزان پالتين سيس كه داد نشان فوق يآمار يها تست جينتا: ها افتهي
 .بخشيد بهبود يكبد يها ميآنز شيافزا در را نيپالت سيس مخرب راتيتاث (p<0/05 (داري معني طور به نيپالت سيس و پروپوفل همزمان مصرف

 و مصرف دارد يكبد يها ميآنز شيافزا در پالتين سيس سميت پروپوفل اثرات كاهنده بر كه رسد مي نظر به  فوق نتايج به توجه با: يريگ جهينت

 همزمان آنها نسبت به مصرف سيس پالتين به تنهايي ميزان آنزيم هاي كبدي و در نتيجه عوارض كبدي را كاهش قابل توجهي مي دهد.

 يكبد يها ميآنز رت، پالتين، سيس ،پروپوفل: يديكل واژه هاي
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 انيب و ييصحرا يموشها لئوميا انقباضات بر) Rosa damascena Mill (يمحمد گل يدروالكليه عصاره اثر يبررس
 آن سميمكان

 3 مهرنوش صديقي2ين سلطاني ام،1مصيب نوري احمدآبادي

 ته تحقيقات دانشجويي، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركردي-دانشجوي پزشكي، كم1

 ته تحقيقات دانشجويي، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركردي-دانشجوي كارشناسي ارشد ايمنولوژي، كم2

 خرم آباد ي، دانشگاه علوم پزشكيولوژيزي في دكتري-دانشجو3

چكيده 

: اسهال عامل مهم بيماري و مرگ و مير بويژه در كشورهاي جهان سوم مي باشد داروها و تركيبات زيادي با مكانيسم هاي مختلف  و هدفسابقه

در طب سنتي ايران براي درمان ناراحتي هاي گوارشي و براي درمان اسهال وجود دارند؛ كه برخي از آنها منشا گياهي دارند گياه گل محمدي 
اسهال استفاده مي شود. باتوجه به اينكه مطالعه علمي معتبري بر روي اثر ضد انقباضي اين گياه صورت نگرفته است در اين تحقيق اثر ضد انقباضي 

 و بيان مكانيسم آن بررسي شد. عصاره هيدرو الكلي برگ اين گياه بر انقباضات ايلئوم موشهاي صحرايي نژاد ويستار

 هفته به شرح ذيل 6-8 گرم) در محدوده سني 200-150ويستار ( از نژاد سر موش صحرايي، 48 در اين تحقيق مداخله اي تعداد :مواد و روش ها

به شش گروه هشت تايي بصورت تصادفي تقسيم شدند. گروه كنترل، گروه دريافت كننده غلظتهاي تجمعي عصاره گل محمدي، گروه دريافت 
 به منظور بررسي ) و گروه دريافت كننده كلرور كلسيم.L-NAMEال-نيم (كننده پروپرانولول، گروه دريافت كننده نالوكسان، گروه دريافت كننده 

) و مهار كننده Mμ1)، اوپيوئيدي (نالوكسانMμ1اثر مكانيسم مربوطه، ايلئوم را با داروهاي آنتاگونيست رسبتورهاي بتا آدرنرزيك (پروپرانولول 
اينكوبه كرده و همچنين تحت تاثير دوزهاي متفاوت كلرور كلسيم قرار گرفت. اثرات انقباضي مشاهده )μM 100ال-نيم (سنتز نيتريك اكسايد

 و ANOVAشده با دستگاه ثبات ثبت و درصد تغييرات محاسبه گرديد. آناليز آماري با استفاده از آزمون هاي پارامتري طرح اندازه گيري مكرر، 
  بعنوان تفاوت معني دار در نظر گرفته شد.P<0.05تي تست انجام گرفت و مقدار 

) را 60 (mM به صورت وابسته به دوز انقباضات ايلئوم ناشي از كلرور پتاسيم) 1000 و500و mg/kg 100: عصاره تجمعي گل محمدي (يافته ها

). پروپرانولول و نالوكسان اثر مهاري عصاره بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم را به صورت معني دار كاهش داد P>0001/0كاهش داد (
)001/0<P،(  ولي ال-نيم بي اثر بود. همچنين كلسيم سبب انقباض بافت دپوالريزه شده توسط كلرورپتاسيم شد و اين اثر انقباضي توسط

 ).P>001/0( غلظتهاي تجمعي عصاره به صورت معني دار كاهش يافت

عصاره ي هيدرو الكلي گل محمدي بصورت وابسته به دوز با تحريك گيرنده هاي بتا آدرنرژيك، اوپيوئيدي و كانالهاي كلسيمي نتيجه گيري: 

وابسته به ولتاژ، حركات ايلئوم موش صحرايي را كم مي كند و انتظار مي رود بتوان از آن به منظور درمان ناراحتيهاي گوارشي از جمله اسهال و 
 اسپاسم هاي روده اي استفاده كرد.

 : گل محمدي، ايلئوم، اسهال، موش صحرايي.واژه هاي كليدي
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 يسور يها موش در درد حس بر) Zizyphus jujube (عناب وهيم يدروالكليه ي عصاره اثر يبررس
 3 محمدرضا حجتي،2امين صالحي، 1مصيب نوري احمدآبادي

 -دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد1

  دانشگاه علوم پزشكي شهركرديياهان دارويقات گيمركز تحق -دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي، كميته تحقيقات دانشجويي،2

-استاديار گروه فيزيولوژي فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 3

چكيده 

 درد از جمله حاالت ناخوشايندي است كه شيوع بسيار بااليي دارد و بيماري و حاالت متععدي باعث ايجاد آن مي شوند داروهاي :سابقه و هدف 

) استفاده مي شود كه هركدام از آنها عوارض خاص خود را دارد و باتوجه به همين NSAIDمتعددي براي كاهش درد (از جمله داروها اپيوئيدي و 
عوارض، طي ساليان اخير توجه زيادي به مطالعات در زمينه يافتن مواد طبيعي كه باعث كاهش درد شود شده است عناب يكي از گياهاني است كه 
در طب سنتي بر روي خاصيت ضد دردي آن تاكيد شده است و باتوجه به اينكه در هيچ مطالعه علمي اثرات ضددردي عناب ارزيابي نشده است در 

اين مطالعه اثر ضد دردي عصار هيدرو الكلي عناب بر روي حس درد در موش هاي سوري بررسي شد. 

 سر موش سوري نر بالغ 60 در اين مطالعه تجربي- مداخله اي عصاره گيري به روش ماسراسيون انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه :مواد و روش ها

 عصاره، گروه كنترل (دريافت Mg/Kg400،200،100 گرم بود كه به شش گروه شامل: گروه هاي دوز 30 -35 هفته و وزن 8-6با محدوده سني 
 عصاره تقسيم شدند حس درد در هر كدام از 200) و گروه نالوكسان (آنتاگونيست اپيوئيدي) با دوز mg/kg5ن (يكننده نرمال سالين)، گروه مورف

 دقيقه با دستگاه 75، 30،45،60، 15 (نالوكسان داخل جلدي) در زمان هاي يموش بعد از دريافت عصاره يا داروي مربوطه بصورت داخل صفاق
) و تست توكي تجزيه و تحليل ANOVA) ارزيابي و ثبت شد سپس داده ها با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يكطرفه (ºc 48ت (يهات پل

 بعنوان سطح معني داري آزمون درنظر گرفته شد. P<0.05شد و اختالف آماري 

 توانست نسبت به گروه كنترل سطح بي دردي معني داري mg/kg200: در اين مطالعه مشخص گرديد كه گروه دريافت كننده عصاره ي افته هاي

) اختالف بين سطح بي دردي ايجاد شده توسط مورفين P>0/05) ولي بي دردي ايجاد شده در ساير گروه ها معني دار نبود (P<0/05ايجاد كند (
) همچنين مشخص گرديد تفاوت سطح بي دردي ايجاد شد در گروه دريافت كننده نالوكسان P<0/05 عصاره معني دار نبود (200و دوز 

 معني دار نبود كه حاكي از تاثير عصاره از طريق 200 با گروه دريافت كننده عصاره با دوز 200(آنتاگونيست گيرنده هاي اپيوئيدي) و دوز عصاره 
گيرنده هاي غير اپيوئيدي است. 

 باعث ايجاد بي دردي خوبي در آزمون هات پليت شده كه با بي دردي ايجاد شده با 200عصاره هيدروالكلي ميوه عناب در دوز نتيجه گيري: 

مورفين كه بعنوان يك داروي ضد درد شناخته شده است قابل مقايسه مي باشد. اثر ضد دردي عصاره عناب از طريق گيرنده هاي غير اپيوئيدي 

. اعمال مي شود لذا ميتوان از آن در كنار مسكن هاي اپيوئيدي بعنوان داروي مكمل استفاده كرد

 عناب، درد، هات پليت كليدي: واژه هاي
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 يموشها رحم و آئورت ،ينا انقباضات بر) Rosa damascena Mill (يمحمد گل يدروالكليه ي اثرعصاره يبررس

 ييصحرا

 3يقي، مهرنوش صد2ين صالحيام، 1ي احمد آباديب نوريمص

  شهركردي دانشگاه علوم پزشكيياهان دارويقات گي، مركز تحقييقات دانشجويته تحقي، كمي پزشكي-دانشجو1

  شهركردي، دانشگاه علوم پزشكيياهان دارويقات گي، مركز تحقييقات دانشجويته تحقي، كميميوشي ارشد بي كارشناسي-دانشجو2

 خرم آباد ي، دانشگاه علوم پزشكيولوژيزي في دكتري-دانشجو3

 دهيچك

 ياديز كاربرد كشورها از ياريبس و رانيا يسنت طب در كه باشد يم رزاسه ي خانواده به متعلق ييدارو اهانيگاز يمحمد گل :هدف وسابقه 

 و خون يباال فشار مانند يدرموارد است شده هيتوص گسترده يكاربردها نيا كنار در. است شده يم استفاده گوناگون يها يماريب يبرا و داشته
 و آئورت ،ينا انقباضات بر اهيگ نيا برگ يالكل درويه ي عصاره اثر قيتحق نيا در شود مصرف اطياحت با اهيگ نيا يتنفس يها يماريب از يبرخ

. ديگرد يبررس ستاريو نژاد ييصحرا يموشها رحم

 به يتصادف بطور) گرم 200-150 (ويستار نژاد ييصحرا موش سر 32 تعداد بود يا مداخله- يتجرب مطالعه ك يكه مطالعه نيا در :ها روش و مواد

 يتجمع يغلظتها كننده افتيدر كه رحم و آئورت ،ينا عضله يها گروه و )نيسال نرمال كننده افتيدر (كنترل گروه شامل ييتا هشت گروه چهار
 عضله در توسين اكسي از يناش انقباضات و آئورت ،ينا صاف عضله در ميكلرورپتاس از يناش انقباضات .شدند ميتقس بودند يمحمد گل ي عصاره
 به دنيرس از پس و شد؛ ثبت ايزوتونيك روش به ،)4/7PHو ºc 37 (يدما با تايرود محلول حاوي بافت حمام در كشش، گرم يك تحت رحم صاف
 يپارامتر يها آزمون از استفاده با يآمار زيآنال. ديگرد محاسبه راتييتغ درصد و ثبت عصاره يتجمع يغلظتها و نيسال نرمال اثرات كفه، حالت
. شد گرفته نظر در دار يمعن تفاوت بعنوان P<0.05 يآمار اختالف و گرفت انجام تست، يت و ANOVA مكرر، يريگ اندازه طرح

 گردديم ينا عضله انقباضات شيافزا سبب يمحمد گل يالكل درويه ي عصاره تجمعي غلظتهاي كه داد نشان پژوهش نيا جينتا: يافته ها

)P>0.05) 001/0 (بود دار يمعن) نيسال نرمال (كنترل گروه با سهيمقا در انقباضات نيا كه<P .(بر يمحمد گل عصاره ديگرد مشخص نيهمچن 
 بود دار يمعن كنترل گروه به نسبت شيافزا يا كه (P>0.05) شود يم انقباضات شيافزا باعث و دارد يمشابه اثر زين رحم و آئورت يها عضله

)001/0<P.( 

 صاف، ي عضله انقباض سبب نييپا يها دوز در يمحمد گل يدروالكليه ي عصاره كه گرفت جهينت توان يم پژوهش نيا جينتا از: يريگ جهينت

. شود مصرف اطياحت با يستيبا ونيپرتانسيه و زودرس مانيزا خطر موارد در و يقاعدگ درد آسم، به مبتال افراد در پس. شود يم آئورت و رحم ،ينا

 .ييصحرا موش آئورت، رحم، ،ينا انقباض، ،يمحمد گل :يديكل يها واژه
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 1392 تا 1391 يها سال يط فسا شهرستان كودكان در يادرار عفونت مولد يها يباكتر يكيوتيب يآنت مقاومت

 4، سيد جالل الدين اشرف منصوري*2سارا عبدالهي خيرآبادي  ،3، فرزانه مباشري2، سهراب نجفي پور1عباس شاهي، 1محمد سعيد غالمي، 1عليرضا موال زاده

دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران   -كميته تحقيقات دانشجويي،1
 abdollahi.s@fums.ac.ir-گروه ميكروبيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران  2
  -گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران3

 -بخش ميكروب شناسي آزمايشگاه بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايران 4

چكيده 

 عفونت دستگاه ادراري يكي از شايع ترين بيماري ها در كودكان محسوب مي شود. آگاهي از الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري  و هدف:سابقه

مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي مولد  مطالعه تعيين اين از هاي شايع مولد عفونت ادراري در هر منطقه تاثير زيادي در بهبود عفونت دارد. هدف
 باشد. ي م1392 تا 1391 سال مراجعه كننده به بيمارستان ولي عصر شهرستان فسا طي سال هاي 15 تا 2عفونت ادراري كودكان 

 مثبت ادراري  كودكي كه عفونت ادراري در آنها تشخيص داده شده است وكشت283توصيفي- مقطعي بر روي  مطالعه  اينمواد و روش ها:

پذيرفت. پس از تشخيص هويت سويه ها با كمك تست هاي افتراقي و شكل كلني، تست آنتي بيوگرام به روش ديسك ديفيوژن  صورت داشتند،
جهت تعيين حساسيت ضد ميكروبي سويه ها انجام گرديد. 

 بوده است. باكتري ها بيشترين 4/6 و استافيلوكوك %5/14، كلبسيال %3/64 در اين بررسي شايع ترين ارگانيسم اشريشيا كلي %:يافته ها

حساسيت را به سيپروفلوكساسين و نيتروفورانتوئين داشته اند و بيشترين ميزان مقاومت را به آنتي بيوتيك هاي كوتريموكسازول و سفالوتين داشته 
اند. 

 شود، درمان سرپايي طور به ادراري عفونت است الزم كه مواردي در فسا در كه شود مي پيشنهاد مطالعه اين هاي يافته به توجه با نتيجه گيري:

 منطقه هر در ها باكتري شيوع اساس بر بايد ادراري عفونت درمان براي بيوتيك آنتي انتخاب .شود استفاده نيتروفورانتوئين و نيپروفلوكساسيس از
. باشد نظر مورد يبيوتيك يآنت به آنها حساسيت زانيم و

 عفونت ادراري، كودكان، مقاومت آنتي بيوتيكي  كليدي:واژه هاي
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 پوستر الكترونيك

 يسور يها موش ييفضا هوش و يريادگ ييرو بر باكس شاتل و سيمور يآب ماز روش دو جينتا سهيمقا

 2، محمدرضا حجتي1محسن مرتضوي، 1مصيب نوري احمد آبادي

-دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1
- استاديار گروه فيزيولوژي فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 2

چكيده 

 باتوجه به اهميت مسلئه ي حافظه و يادگيري طي ساليان اخيرمطالعات متعددي براي ارزيابي فاكتورهاي مختلف بر روي آن سابقه و هدف:

صورت گرفته است دراين مطالعات از روش هاي مختلفي براي بررسي اثر فاكتور مورد نظر بر روي حافظه استفاده شده است ودر برخي موارد كه اثر 
فاكتور مورد نظر بر خالف فرضيات پژوهش بود است اين اختالف را بعضا بعلت روش مورد استفاده براي ارزيابي حافظه دانسته اند پيشنهاد شده 

است كه حافظه را به روش ديگري مورد ارزيابي قرار دهند، در اين مطالعه محقق در شرايط يكسان حافظه را به دو روش بررسي و نتايج آن را باهم 
مقايسه كرده است. 

 هفته و محدوده وزني 8-6 در محدوده سني Balb/c سر موش سوري نر نژاد 27 در اين پژوهش كه يك مطالعه مداخله اي است :مواد و روش ها

 گرم جهت ارزيابي حافظه به روش ماز آبي موريس و همين تعداد نمونه كه شرايط كامال يكساني داشتند جهت ارزيابي حافظه به روش 30-40
) يا نرمال mg/kg100،200شاتل باكس انتخاب شدند پس از گروه بندي تصادفي نمونه ها به موش هاي مورد مطالعه براساس گروه، عصاره عناب (

سالين بصورت داخل صفاقي تزريق شد (در مطالعات قبلي تاثير مثبت عناب بر حافظه اثبات شده است) و حافظه به دو روش ماز آبي و شاتل باكس 
 Fisher least (LSD) و آزمون هاي تعقيبي ANOVA و آزمونهاي SPSSارزيابي شد و در نهايت داده هاي حاصل با نرم افزار آماري 

significant.و توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  

 براساس نتايج اين مطالعه در روش ماز آبي موريس ميانگين زمان هاي ثبت شده در چهارك هدف (نشان دهنده يادگيري و حافظه بهتر) افته ها:ي

 ميلي گرم بر كيلوگرم بيشتر از گروه كنترل بود كه حاكي از تاثير 200 و100براي موش هاي دريافت كننده عصاره هيدروالكلي عناب در دوز هاي 
 ميلي گرم بر كليوگرم از نظر 200مثبت عصاره ي ميوه عناب بر روي حافظه موش ها دارد كه البته اين تاثير مثبت تنها در گروه عصاره با دوز 

) نيز معناري بود. P<0/05 (سطح معني داري يآمار

در روش شاتل باكس ميانگين مدت زماني كه موش ها در قسمت روشن شاتل باكس (نشان دهنده يادگيري و حافظه بهتر) قرار مي گرفتند در 
) براي P<0/05 ميلي گرم بر كيلو گرم عصاره بيشتر از گروه كنترل بود ولي اين اختالف از نظر آماري (سطح معني داري 200 و 100گروه هاي 

هيچ كدام از گروه ها معني دار نبود. 

 گروه ماز آبي 200 براساس اين نتايج اين مطالعه مشخص مي شود كه نتايج حاصل از اين دو روش تاحدي متفاوت است و در نتيجه گيري:

موريس اختالف آماري معني داري وجود داشت درحالي كه در گروه شاتل باكس اين اختالف معني دار نبود و بر همين اساس مي توان اختالف 
نظر هايي كه در مطالعات مختلف بر روي يك موضوع خاص وجود دارد را تاحدي براساس متدهاي مختلفي كه براي اندازه گيري يك متغيير وجود 

 .دارد توجيح كرد

 ماز آبي موريس، شاتل باكس، يادگيري و هوش فضايي : هاي كليديواژه
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 پوستر الكترونيك

 با شده يابتيد يها رت ي هيكل در ويداتياكس استرس بر ازپاميد و ديكالم بن يگل يدرمان بيترك اثر

 نياسترپتوزوتوس

 3يلي، محسن خل2*ان مقدمي، محمد حسن قوس1 مزده ينازگل مومن

 momeni.nazgol@yahoo.com رانيا ، دانشگاه شاهد، تهران،ي، دانشكده پزشكييقات دانشجويته تحقيعضو كم ،ي پزشكي- دانشجو1
ران يا ، دانشگاه شاهد، تهران،ي، دانشكده پزشكيميوشيار، گروه بي- استاد2
 رانيا ، دانشگاه شاهد، تهران،يولوژيزيقات نوروفي- استاد، مركز تحق3

 دهيچك

 ينفروپات و ينوروپات ،ينوپاتيرت جمله از يا كننده بيتخر اثرات آزاد يها كاليراد ديتول و ويداتياكس استرس شيافزا با ابتيد :هدف و سابقه

 درمان در ديكالم بن يگل كه نيا به توجه با. دارد يابتيد افراد در جمله از جوامع در گسترده مصرف بخش، آرام اثرات داشتن علت به ازپاميد .دارد
 يها موش ي هيكل در ويداتياكس استرس بر ازپاميد و ديكالم بن يگل يدرمان بيترك ريتاث يبررس هدف با مطالعه نيا شود، يم استفاده ابتيد
. شد انجام نياسترپتوزوتوس با شده يابتيد

 تحت يابتيد شده، يابتيد كنترل گروه 4 به گرم 200-250 يوزن ي محدوده در ستاريو نژاد نر رت 32 يتجرب مطالعه نيا در :ها روش و مواد

 به ابتيد يالقا .شدند يبند ميتقس ازپاميد و ديكالم بن يگل با درمان تحت يابتيد و ازپاميد با درمان تحت يابتيد د،يكالم بن يگل با درمان

 سوم روز در ها موش شدن يابتيد از نانياطم منظور به .گرفت صورت mg/kg 60دوز تك با نياسترپتوزوتوس يدارو يصفاق داخل قيتزر روش
 يصفاق داخل قيتزر با روز هر هفته دو مدت به ها موش ابت،يد يالقا از پس سوم روز از. شد استفاده يادرار تست نوار از ابتيد يالقا از بعد

 درمان تحت ازپاميد cc1/0 و ديكالم بن يگل cc 15/0يبيترك گروه در و مربوطه يها گروه به ازپاميد 0/2cc د،يكالم بن يگل 0/3cc يدوزها

 و زهيهموژن از پس و شد خارج هيكل يصفاق حفره نمودن باز با و كرده هوشيب اتر با هارا موش دارو قيتزر هفته دو از پس. گرفتند قرار
 بافت ديآلده يد مالون زانيم. شد يريگ اندازه برادفورد و دياس كيتوريوباربيت يها روش با بيترت به نييپروت و ديآلده يد مالون آن، وژيفيسانتر

 يآنووا آزمون با حاصل يكم يها داده .گرفت قرار يريگ اندازه مورد ياسپكتروفتومتر روش به ويداتياكس استرس بارز شاخص عنوان به هيكل
 .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد spss افزار نرم با طرفه كي

 يآمار زيآنال انجام با. شدند يابتيد ها موش ي همه و بود مثبت ها موش تمام مورد در شد انجام سوم روز در كه يادرار تست جينتا :ها افتهي

 >p )01/0(هيكل بافت ديآلده يد مالون زانيم معنادار و ديشد كاهش موجب ها آن بيترك ا يو ديكالم بن يگل ازپام،يد با درمان كه شد مشخص
 .شود يم يابتيد يها موش با سهيمقا در

 بافت در يديپيل ونيداسيپراكس دادن كاهش در سودمند اثر يدارا ها ان بيترك ا يو ازپاميد د،يكالم بن يگل از استفاده مجموع در :يريگ جهينت

 .شود يم يابتيد يها موش ي هيكل

 ازپاميد د،يكالم بن يگل د،يآلده يد مالون و،يداتياكس استرس ه،يكل رت، ،يقند ابتيد :يديكل يها واژه
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 پوستر الكترونيك

 Balb/c نژاد يسور يها موش نيجن بر (Lawsonia inermis)حنا برگ يدروالكليه ي عصاره اثرات يبررس
 4اني، محمود رفع3، لعبت جعفرزاده1يفي، ندا ص2يقي، مهرنوش صد1ي احمدآباديب نوريمص

  شهركردي دانشگاه علوم پزشكيياهان دارويقات گي، مركز تحقييقات دانشجويته تحقي، كمي پزشكي-دانشجو1

  خرم آبادي، دانشگاه علوم پزشكيولوژيزي في دكتري-دانشجو2

 شهركرد يپزشك علوم دانشگاه ،يماماي و زنان گروه اري-استاد3

 شهركرد ي دانشگاه علوم پزشكيياهان دارويقات گي، مركز تحقي-استاد فارماكولوژ4

چكيده 

 حنا از گياهان پر كاربرد طب سنتي است كه مصارف گوناگون و متعددي دارد. براساس باورهاي سنتي استفاده از حنا مي تواند :سابقه و هدف

باعث سقط جنين و ناهنجاري هاي مادرزادي شود ولي تاكنون در هيچ مطالعه علمي خاصيت تراتوژني اين گياه را بررسي نشده است؛ و مطالعه 
حاضر با هدف تعيين تاثير عصاره حنا در ايجاد ناهنجاري مادرزادي در موش هاي سوري انجام گرديد. 

%) و روش 80%(96%) و الكل اتانول20 آب (عصاره گيري به روش خيساندن پودر حنا در مخلوط در اين مطالعه مداخله اي مواد و روش ها:

 هفته بودند كه پس از جفت گيري براي اطمينان از حامله 8-12 سر موش سوري بالغ ماده با سن 120انجام شد. جامعه مورد مطالعه ماسراسيون 
واژينال موش ها استفاده شد و پس از تاييد حاملگي موش ها به  ترشحات از 3% شدن موش ها از روش مشاهده پالك واژني و تهيه اسمير ائوزين

) قرار گرفتند و براي مدت هفت روز mg/k 10،100 گروه مورد (2 گروه كنترل (بدون مداخله و تزريق آب مقطر) و2 گروه، 4طور تصادفي در 
CC3/0 بعد از جفتگيري عمل سزارين انجام و ضمن 19 و 18 نرمال سالين يا عصاره بصورت داخل صفاقي تزريق گرديد؛ و سپس در روزهاي 

 و آزمون ANOVAاندازه گيري قد و وزن جنين ها از نظر ناهنجاري ها مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده هاي حاصل با آزمون 
 بعنوان تفاوت معني دار در نظر گرفته شد. P<0.05تعقيبي ال اس دي انجام گرفت و مقدار 

 براساس نتايج حاصل از آناليز آماري، بين گروه شاهد و گروه هاي دريافت كننده عصاره ي حنا از نظر قد و وزن جنين ها اختالف معني افته ها:ي

). ولي اختالف معني داري بين دو P>0/001دار وجود داشت و موش هايي كه عصاره دريافت كرده بودند جنين هايي كوتاه قد و كم وزنتر داشتند (
 mg/kg). در گروه دوز P>0/05) از نظر قد و وزن جنين ها وجود نداشت (mg/kg 10،100گروه مصرف كننده غلظت هاي مختلف عصاره حنا (

 اين P<0/05) درصد جنين ها استخوان پريتال وجود نداشت و دنده هاي اضافي بيشتري نسبت به ساير گروه ها وجو داشت (90 در 100
). P<0/05 كمتر بود (mg/kg 10ناهنجاري ها در دوز 

 براساس نتايج حاصل از اين مطالعه مشخص گرديد كه گياه حنا داراي خواص تراتوژني مي باشد اين نتايج مطالب ذكر شده در كتب نتيجه گيري:

طب سنتي و باور هاي عمومي مردم تاييد مي كند و الزم است مصرف اين گياه در دوران بارداري با احتياط صورت گيرد. 

 تراتوژن، سقط، جنين، عصاره ي حنا  كليدي:واژه هاي
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تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري هاي خانواده انتروباكترياسيه جداشده از بيماران بزرگسال مراجعه 

 1392 و 1391كننده به آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان ولي عصر شهرستان فسا طي سال هاي 

 4، سيد جالل الدين اشرف منصوري*2سميه جعفري  ،3، فرزانه مباشري2، سهراب نجفي پور1 ، محمد سعيد غالمي1عباس شاهي، 1عليرضا موال زاده 

 .راني فسا، فسا، ايشگاه علوم پزشك- كميته تحقيقات دانشجويي، دان1
 .راني فسا، فسا، ايشگاه علوم پزشك- گروه ميكروبيولوژي، دان2
 .راني فسا، فسا، ايشگاه علوم پزشك- گروه پزشكي اجتماعي، دان3

 .، فسا، ايران فسايشگاه علوم پزشك- بخش ميكروب شناسي آزمايشگاه بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، دان4

 چكيده

 درصد افراد مشاهده مي شود. 30-50: عفونت مجاري ادراري يكي از رايج ترين عفونت هاي انساني است كه از لحاظ آماري در سابقه و هدف

تجويز نا مناسب آنتي بيوتيك ها در جهت درمان اين عفونت ها موجب افزايش مقاومت پاتوژن ها نسبت به دارو مي گردد. هدف از مطالعه حاضر 
بررسي فراواني باكتري هاي خانواده انتروباكترياسيه در عفونت مجاري ادراري و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيماران بزرگسال 

  مي باشد.1392 و 1391مراجعه كننده به آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان ولي عصر شهرستان فسا در طي سال هاي 

 مورد كشت ادرار مثبت بيماران سرپايي بزرگسال مراجعه كننده به آزمايشگاه 1108: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي مواد و روش ها

 كشت داده شدند. باكتري هاي رشد يافته بر روي EMBبيمارستان مذكور صورت گرفته است. نمونه هاي ادرار بر روي محيط هاي بالد آگار و 
پليت ها با شكل كلني و روش هاي بيوشيميايي مرسوم شناسايي شدند. آزمون هاي حساسيت سنجي نسبت به آنتي بيوتيك ها به روش انتشار- 

  انجام شد.CLSIديسك و با توجه به استاندارد 

 درصد از نمونه ها، عامل عفونت ادراري باكتري هاي خانواده انتروباكترياسيه بودند. باكترياي ايزوله شده مقاومت بااليي را 12/92 در يافته ها:

 درصد) 6/43 درصد) و ناليديكسيك اسيد (45 درصد)، سفيكسيم ( 6/55 درصد)، سفالوتين (7/54نسبت به آنتي بيوتيك هاي كوتريموكسازول (
 درصد)، 56 درصد)، جنتامايسين (74نشان دادند. بيشترين ميزان حساسيت باكتري ها نسبت به آنتي بيوتيك هاي سيپروفلوكساسين (

  درصد) مشاهده شد.2/58 درصد) و سفترياكسون ( 9/64نيتروفورانتوئين ( 

: مطالعه ما نشان داد كه باسيل هاي گرم منفي، خصوصا باكتري اشريشيا كولي، رايج ترين باكتري هاي عامل عفونت مجاري ادراري نتيجه گيري

 مي باشند و اكثريت سويه ها مقاومت بااليي را نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج  در درمان بروز دادند.

 : عفونت مجاري ادراري، باكتري گرم منفي، آنتي بيوتيك ها، مقاومت واژه هاي كليدي
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 پپالئو فردي بين ارتباطات تئوري بر اساس پرستاران درماني ارتباط نحوه زمينه در بيماران و ديدگاه پرسنل مقايسه

 2، صديقه فياضي1مرتضي نصيري

 - دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.1

 - مربي پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.2

 چكيده

 نموده مطرح عامل حرفه اي يك عنوان به پرستاران نقش ويژگي هاي تعيين براي را مبنايي پرستاري معروف پپالئو تئوريسين: سابقه و هدف

 بررسي حاضر با هدف پژوهش مي باشد؛ تئوري هاي مربوطه و ها استاندارد باليني اجراي بودن عملكرد حرفه اي معيارهاي از يكي كه آنجا از. است
 انجام شده است. پپالئو فردي بين ارتباطات تئوري بر اساس پرستاران ارتباط درماني نحوه زمينه ي در بيماران و پرسنل ديدگاه هاي

 به طور بخش مذكور پرستار 31 و گلستان اهواز بيمارستان روان و بستري در بخش اعصاب بيمار 31 توصيفي پژوهش اين در :مواد و روش ها

 نفر از اعضاي هيأت علمي 10محقق ساخته كه روايي آن توسط  پرسشنامه و مصاحبه وسيله داده ها به  انتخاب شدند.1392ساده در سال  تصادفي
 تي تست و يآزمون ها و با 19 ويرايش SPSSافزار  نرم وسيلة به دانشگاه جندي شاپور اهواز تأييد شد، جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها

 ي صورت گرفت. مجذور كا

 پرستار 31 بودند. از 17/30 ±22/1%) مرد با ميانگين سني 70/38 نفر(12%) زن و 30/61 نفر(19از مجموع بيماران شركت كننده،  :يافته ها

 بدست نمره  بودند. ميانگين07/8 ±32/1 و سابقه كاري 12/33 ±32/2%) مرد با ميانگين سني 04/29 نفر(9%) زن و 96/70 نفر(22مورد بررسي، 
 خصوص در پرستاران از آمده بدست  و ميانگين نمره74/62±82/1آنان  با پرستاران ارتباط نحوه خصوص در بيماران نظرخواهي دنبال به آمده
 62/61±12/1به ترتيب  بيماران بازسازي از ديدگاه آشنايي، بهره برداري و مراحل  بود. ميانگين نمرات در95/90±32/2آنها با بيماران  ارتباط نحوه

معني   تفاوتt بود. آزمون آماري 11/93±22/2 و 23/92±12/2، 51/87±62/2؛ و از ديدگاه پرسنل به ترتيب 51/63±13/2 و 11/63±22/2و 
 ). =001/0Pنشان داد( ارتباط مختلف مراحل در گروه دو بين داري

 .مي دانستند قبول قابل را خود پرسنل ارتباط حالي كه در مي باشد، نامطلوب بيماران ديد از پرسنل ارتباط نحوه كه نتايج نشان دادنتيجه گيري: 

 با مناسب تري ارتباط بيماران، روحي و رواني بر ابعاد پرستار و تمركز حرفه اي نقش لذا، پيشنهاد مي شود كه پرستاران با افزايش آگاهي خود از از
.  برقرار كنند بيماران

 الگوي پپالئو، بيمار، پرستار درماني، ارتباط كليدي: واژه هاي
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 پوستر الكترونيك

 در شابورين شهر يها مارستانيب پرستاران دگاهيد از پزشكان با پرستاران يهمكار و ارتباط تيوضع يبررس

 1392 سال

 4، عاطفه واعظي3، عليرضا قدسي1، صدف احمدپور2، سيده معصومه سعادتي1امين اصغري

-كارشناس پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران 1
 -كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي نيشابور، نيشابور، ايران2

 -دكتراي آمار، عضو هيئت علمي دانشگاه حكيم سبزواري، سبزوار، ايران3

-كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران 4

 دهيچك

 توانيم مارانيب يرو مثبت يها امديپ جمله از. شود يم منجر ها آن عملكرد در جينتا يارتقا به پزشكان و پرستاران نيب تعامالت: هدف و سابقه

 اشاره يدرمان يها نهيهز و خطاها و يبستر زمان طول كاهش مار،يب از مراقبت يارتقا مار،يب مشكالت از يآگاه شيافزا مار،يب تيرضا يارتقا به
 شدن روشن هدف با پژوهش نيا. است نهيزم آن در موجود وضع شدن روشن يموضوع هر بهبود و دراصالح اول گام كه نيا به توجه با. كرد

 .است شده انجام عامل دو نيا يهمبستگ و پزشك و پرستار يهمكار و ارتباط تيوضع

 ميحك و بهمن 22 مارستانيب يها بخش هيكل در شاغل پرستاران هيكل كه بود يليتحل – يفيتوص مطالعه ك يپژوهش، نيا: ها روش موادو

 اطالعات (يقسمت سه ساخته، خود پرسشنامه از ها داده يآور جمع جهت. داشتند شركت) نفر 280 (يشمار تمام صورت به شابورين شهرستان
 يآمار يها روش از ها داده ليتحل و هيتجز در. شد استفاده) پرستار و پزشك يهمكار يبرا سوم بخش و پرستار و پزشك ارتباط, كيدموگراف

 آزمون ،يگروه نيب انسيوار ليتحل ،يت يآزمونها (ياستنباط يها آزمون از نيچن هم و) رهيغ و اريمع انحراف ن،يانگيم ،يفراوان جداول (يفيتوص
 .شد استفاده) رسونيپ يهمبستگ بيضر

 در درصد 24.7 ژه،يو يها بخش در درصد 37. بودند كار به مشغول بهمن 22 مارستانيب درصد 65.4 و ميحك مارستانيب درصد 34.6: ها افتهي

 طهيح تمام در پرستار و پزشك ارتباط و يهمكار زانيم داد، نشان ها افته يجينتا. كردند يم كار ها بخش ريسا در درصد 38.3 و اورژانس بخش
). r=0.04, P=0.000 (شد گزارش يمثبت يهمبستگ پرستار و پزشك يهمكار با ارتباط يها طهيح نيب و باشد يم متوسط حد در ارتباط يها

 ).P=0.000 (شد افت ييمعنادار ارتباط كاركنان كيدموگراف اطالعات با يهمكار و ارتباط نيب نيهمچن

 ارتباط چه هر كه يطور به باشد يم مهم عنصر ك يها آن نيب يهمكار يبرا پرستار و پزشك نيب موثر ارتباط كه داد نشان جينتا: يريگ جهينت

 درك شيافزا نيهمچن و حيصح ارتباط يبرقرار يها وهيش يها كارگاه يبرگزار حاصله جينتا به توجه با. بود خواهد شتريب يهمكار باشد شتريب
 .دهد شيافزا را مارانيب يمند تيرضا و داشته سالمت نظام بر را ييبسزا راتيتاث توانديم ارتباط ويهمگار شيافزا مثبت جينتا از پرستاران و پزشكان

 پرستار و پزشك نيب يهمكار پرستار، و پزشك ارتباط: يديكله هاي واژ
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 پوستر الكترونيك

 پرستاران در ييدارو اشتباهات علل و نوع يبررس

 4يم يعقوبي، مر3ي، فرشاد چاكرزه2رنژاديب اهللا پي، حب1چيانعام الحق چرخت گرگ

 يي و ماماي دانشكده پرستاريي دانشجوي زاهدان، عضو مركز پژوهش هاي- دانشگاه علوم پزشك1
 يي و ماماي دانشكده پرستاريي دانشجوي زاهدان، عضو مركز پژوهش هاي- دانشگاه علوم پزشك2

 يي و ماماي دانشكده پرستاريي دانشجوي زاهدان، عضو مركز پژوهش هاي- دانشگاه علوم پزشك3

 يي و ماماي دانشكده پرستاريي دانشجوي زاهدان، سرپرست مركز پژوهش هاي- دانشگاه علوم پزشك4

 دهيچك

 از و يميقد مسئله ك يييدارو اشتباهات. است آن نيمهمتر حال نيع در و يپرستار حرفه ياساس يها جنبه از يك يدارو دادن: هدف و سابقه

 اشتباهات علل و نوع يبررس مطالعه نيا از هدف لذا. دارند كار و سر آن با پرستاران كه باشد يم يپرستار حرفه در موجود حوادث نيعتريشا
 .باشد يم پرستاران در ييدارو

) ع (طالبياب بن يعل مارستانيب دو پرستاران از 127 را نظر مورد يآمار جامعه و بوده يليتحل – يفيتوص يا مطالعه پژوهش نيا: ها روش و مواد

 قيطر از پژوهش مورد يها نمونه. بودند كار به مشغول يمارستانيب مختلف يها بخش در كه دادند يم ليتشك زاهدان شهر) ص (اءياالنب خاتم و
 بوده، كيدموگراف مشخصات به مربوط اول قسمت. بود يقسمت سه پرسشنامه مطالعه نيا در ها داده يگردآور ابزار. شدند مطالعه وارد يشمار سر

 توسط ها داده ليتحل و هيتجز. باشد يم) عبارت 22 (ييدارو ي خطا علل با رابطه در سوم قسمت و) عبارت 19 (خطا نوع با رابطه در دوم قسمت
 .بود spss v.16 استفاده مورد افزار نرم. گرفت صورت انسيوار زيآنال و t آزمون ،يفيتوص آمار

 شوند قيتزر يآرام به ديبا كه ييها دارو عيسر قيتزر به مربوط بيترت به پرستاران ييدارو اشتباهات يفرآوان نيشتريب كه داد نشان جينتا: ها افتهي

) و رقيق نكردن داروهايي كه بايد 0.46±0.82عدم انجام اقدامات ضروري در مورد داروهايي كه مستلزم توجهات ويِژه هستند ( ،)0.92±0.47(
 ،%)99.2 (اديز يكار بار از يناش يخستگ علل، نيتر عيشا ،ييدارو اشتباهات)، مي شود. همچنين در مورد علل بروز 0.37±0.75رقيق گردند (

 يدار يمعن رابطه يآمار آزمون اساس بر. شدند گزارش%) 79.5 (پزشك يناخوانا و مخدوش دستورات و%) 80.3 (حال بد مارانيب اديز تعداد وجود
 مشاهده يدار يمعن ي رابطه ييدارو اشتباهات نيانگيم و يكار فتيش نيب اما ،)p=0.88 (دينگرد مشاهده ييدارو اشتباهات وقوع و تيجنس انيم

 .است داده رخ گردش در فتيش با پرستاران در ييدارو اشتباه مقدار نيباالتر كه يا گونه به) p=0.03 (شد

 برطرف را يانسان يروين كمبود مسئله ماران،يب تعداد تناسب به يپرستار رانيمد است يضرور حاضر پژوهش جينتا به تيعنا با: يريگ جهينت

 ييدارو يها كاردكس نمودن يكيالكترون و ييدارو اشتباهات كاهش و بروز در گذار ريتاث يندهايفرآ با پرستاران آموزش و ييآشنا نيهمچن. سازند
 .باشد گشا راه ييدارو اشتباهات بروز كاهش در تواند يم مارانيب

 يپرستار حرفه پرستاران، نگرش ،ييدارو اشتباهات: يديكل يها واژه
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 پوستر الكترونيك

 بررسي نوع و علل اشتباهات دارويي در دانشجويان پرستاري

 1عليرضا براهويي ،1 ، حبيب اهللا پيرنژاد3مهري سيروسي ،2، مريم يعقوبي1انعام الحق چرخت گرگيچ

 - عضو مركز پژوهشهاي علمي دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان1
 - سرپرست مركز پژوهشهاي علمي دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان2
 - ماما، شبكه بهداشت و درمان سراوان، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان3

 چكيده

اشتباهات دارويي يكي از خطاهاي پزشكي شايع بوده بوده كه ايمني بيماران را تهديد مي كند. اين اشتباهات در بخش هاي سابقه و هدف: 

مختلف بيمارستاني يك مسئله قديمي و از شايع ترين حوادث موجود در حرفه پرستاري به حساب مي آيند. لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسي 
 نوع و علل اشتباهات دارويي در دانشجويان پرستاري مي باشد.

 دانشكده پرستاري و مامايي 8 از دانشجويان پرستاري ترم 62اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي بوده، جامعه مورد پژوهش را مواد و روش ها: 

 تشكيل مي دادند كه از طريق سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري اطالعات در مورد دانشجويان يك پرسشنامه 92زاهدان در سال 
 و قسمت   عبارت19 محقق ساخته شامل سه قسمت بود. قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطالعات فردي بود، قسمت دوم در رابطه با نوع اشتباه با

 و آناليز واريانس كمك گرفته شد. نرم t عبارت مي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، آزمون 22سوم در رابطه با علل اشتباه با 
  بود.spss v.16افزار مورد استفاده 

سرعت انفوزيون كمتر يا بيشتر از ميزان تجويز شده  نتايج مطالعه نشان داد كه فرآوان ترين اشتباه دارويي در ميان دانشجويان، مربوط بهيافته ها: 

%) كمبود اطالعات 77.4اشتباهات دارويي شايع ترين علت، مربوط به انجام محاسبات دارويي غلط (در ميان علل بروز ) بود. 0.11با ميانگين (
%) مي شد. يافته ها رابطه معناداري ميان جنسيت و وقوع اشتباه 72.6%)، بد خط بودن دستورات در كاردكس يا كارت دارويي (75.8داروشناسي (

) و p=02/0)، از طرفي بين بخش و وقوع خطاي دارويي در دانشجويان رابطه معني داري مشاهده شد (p=95/0دارويي در دانشجويان نشان ندادند(
  بود.nicuبه گونه اي كه بيشترين وقوع خطا مربوط به به بخش 

با توجه به يافته هاي حاصل از اين مطالعه براي كنترل عوامل موثر در بروز اشتباهات دارويي دانشجويان موارد زير پيشنهاد مي نتيجه گيري: 

شود: برگزاري كالس هاي بازآموزي پيرامون دانش دارويي به شكل منظم و دوره اي بر اساس نياز سنجي دانشجويان، دسترسي آسان و سريع 
دانشجويان به اينترنت در مراكز درماني در جهت به روز رساني اطالعات دارويي آنان و ارزيابي پيوسته ي دانش و اطالعات دارويي دانشجويان در 

 طول دوره هاي كارورزي.

 اشتباه دارويي، دانشجويان پرستاري، نوع، علل.واژه هاي كليدي: 



 

386 
 

 پوستر الكترونيك

 الگوي چند دارويي و ارتباط آن با بيماري هاي مختلف در شهروندان ارشد  (سالمندان) جامعه

 2، علي دادگري1ندا اينانلو عربي شاد

 Email address: inanloo.neda@yahoo.com   ، كميته تحقيقات دانشجوييو مامايي دانشكده ي پرستاري - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،1

 و مامايي دانشكده ي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،- 2

چكيده 

 چند دارويي به عنوان يك پديده ي شايع در سالمندان به اشكال مختلف تعريف شده است . سازمان بهداشت جهاني مصرف سابقه و هدف :

 تعريف نموده است . با وجود اين، مطالعات در كشور ما در اين polymedicationهمزمان چهار دارو يا بيشتر در سالمندان را به عنوان پديده ي 
خصوص اندك بوده و ارتباط آن با بيماري ها در سالمندي هنوز بدرستي شناخته نشده اند. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع چند دارويي و ارتباط 

 آن با بيماري هاي مختلف در شهروندان ارشد جامعه مي باشد. 

 نفر از شهروندان ارشد جامعه در شهرستان شاهرود در مراكز بهداشتي 123 تحليلي و مقطعي روي – اين مطالعه ي توصيفي مواد و روش ها:

 بود كه براي انجام FROP-Comدرماني شهري و روستايي صورت گرفت . ابزار مورد استفاده در اين تحقيق بخش دارويي پرسشنامه ي استاندارد 
يك تحقيق گسترده تر در شهروندان ارشد جامعه شهر شاهرود بكاررفته بود. بخش دارويي اين پرسشنامه تعداد داروهاي مصرفي فرد و انواع 

 بيماري هاي حاد و مزمن سالمندان را بررسي مي نمايد.

%) در روستا زندگي مي كردند. 35 نفر (43%)  از سالمندان مورد پژوهش در شهر و65 نفر (80 بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه يافته ها:

) بود. چند دارويي در 72±9%) مذكر بودند . ميانگين سني افراد شركت كننده در اين تحقيق (30 نفر (48%)مؤنث و 70 نفر (75از اين تعداد 
) =0.41p و روستايي( %) مشاهده شد. تفاوت معني داري بين شهروندان شهري71 نفر(88 دارو يا بيشتر ) در 4سالمندان بر اساس تعريف (مصرف 

)  بدست =0.03p) وجود نداشت. عالوه براين، بر اساس نتايج اين تحقيق بين چند دارويي و بيماري ارتباط معني داري (=0.07pو مؤنث مذكر (
%) از 23%) و بيماري هاي عصبي (34%)، ريوي (65آمد . از نتايج بدست آمده در اين مطالعه مشخص شد كه بيماري هاي قلبي و عروقي (

شايعترين بيماري هاي سالمندي در جامعه بودند. عالوه بر اين مصرف داروهاي قلبي عروقي ، كاهنده ي فشار خون ، مسكن ها و مخدر ها پر 
 مصرف ترين داروها در ميان شهروندان ارشد جامعه بودند.

 نتايج اين تحقيق همراستا با بسياري از مطالعات مشابه، نشان مي دهد كه چند دارويي پديده اي رايج در ميان سالمندان جامعه مي نتيجه گيري :

باشد . بر خالف بسياري از تحقيقات ديگر كه بر شيوع چند دارويي در ميان سالمندان مؤنث تأكيد دارند ، در اين تحقيق تفاوت معني داري از نظر 
جنسيت در چند دارويي مشاهده نشد كه احتماالًبه باال بودن مصرف داروها نسبت به تعريف چند دارويي مرتبط مي باشد به همين شكل بين 

شهروندان شهري و روستايي نيز تفاوت معنا داري يافت نشد. عالوه بر اين، ارتباط معني داري بين مصرف داروهاي متعدد با تعداد بيماري هاي 
جسماني سالمندان مشاهده گرديد كه بيشتر تحقيقات پيشين در توافق مي باشد، اگرچه برخي مطالعات ارتباط اندكي در اين خصوص يافتند. بر 
اساس يافته هاي اين تحقيق نياز به بازنگري تعريف چند دارويي بر اساس تفاوت هاي فرهنگي ازمفهوم سالمت و مصرف دارو دارد. عالوه براين، 

 نتايج اين تحقيق بر نياز جامعه به آموزش براي تغيير رويه مصرف دارو در ميان سالمندان تاكيد دارد.

mailto:inanloo.neda@yahoo.com�
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 به وابسته يينازا درمان مركز به كننده مراجعه زنان دگاهيد از رانيا تيجمع رشد كاهش علل يبررس

 جهرم يپزشك علوم دانشگاه
 3، اطهر راسخ جهرمي2، فاطمه حسيني1زهراحسيني

ران ي-دانشجوي پزشكي، مركزتحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ا1
- كارشناس مامايي-دانشگاه علوم پزشكي شيراز 2
ران. ي -متخصص زنان و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ا3

چكيده 

 خانواده يكي ازاساسي ترين نهاد اجتماعي است از اين رو، هر تغيير ارزشمندي درساختار خانواده باعث ايجاد تغيير در جامعه :سابقه و هدف

كه در افزايش يا كاهش جمعيت به طور مستقيم تأثيرگذار است،. اما، در اين سال ميشود. باروري در جمعيتشناسي مفهوم مهمي قلمداد ميشود
ها فرزندآوري و رشد جمعيت دستخوش تغيير و تحوالت بسياري شده است هدف ازاين تحقيق: بررسي عوامل موثر بر بر كاهش جمعيت درايران از 

ديدگاه مراجعه كننده گان به مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم، اصفهان، نورآباد ميباشد، لذا، برنامهريزي صحيح براي كاهش 
فرزندآوري بايد انجام شود؛ كه منجر به بحران كاهش جمعيت نگردد. 

 19 نفر كه به كلينيك دكترراسخ در شهرجهرم مراجعه كردند به صورت راندوم انتخاب شدند. زنان به 229اين مطالعه مقطعيدر :مواد و روش ها

سوال پرسشنامه و متغيرهايي شامل سن، تحصيالت، شغل، تعداد فرزندان و محل سكونت، با گزينه ها ي: خيلي موافق، موافق، بي نظر، مخالف، 
شد.   آناليزspssخيلي مخالف پاسخ دادند. اطالعات بدست آمده با نرم افزار 

% بوده است. 7/28 نفر از زنان ساكن شهرستان هاي جهرم انجام گرفت. ميانگين سني افراد شركت كننده در مطالعه229 بررسي بر روي :يافته ها

%) نفر 37(88%) نفر ديپلم و 46(98%) نفرابتدايي و راهنمايي،17(37%) نفر متاهل ميباشند. سطح تحصيالت 4/93(199%) نفر مجرد، 6/6(14
%) نفر كارمند بوه اند. مشكالت اقتصادي 2/88(202%) نفر شغل غير دولتي و 8/11(27تحصيالت دانشگاهي داشته اند. كليه زنان شاغل بودند: 

). مشكالت اقتصادي بر حسب نوع شغل از نظر P<0.001 كه اين اختالف از نظر آماري معني دار بوده است. (7/70±9/11 و ساير علل9/15±6/76
ك ي). علل اقتصادي با ساير متغيرهاي دموگرافP<0.001 (01/75±3/16 و شغل دولتي8/86±6/7آماري معني دار بوده است، شغل غير دولتي

(تحصيالت، محل سكونت و وضعيت تاهل) از نظر آماري معني دار نبوده است. اختالف آماري معني داري با ساير علل زمينه اي نظيرشغل، 
ن عواملي كه زنان تمايلي به افزايش تعداد فرزند ندارند شامل: مشكالت اقتصادي, يتحصيالت، محل سكونت و وضعيت تاهل وجود ندارد. مهمتر

%) نفر، كمبود امكانات رفاهي 8/75(169%)، مشكل تهيه مسكن 2/78(176مها، افزايش تورم، افزايش درآمدها با افزايش تورم توازن ندارد يتحر
%)، 7/85(191افزايش اگاهي والدين درخصوص تربيت بهترفرزندان  %) نفر. عوامل مهم ديگر شامل:3/75(168وشرايط دشوارتامين ضروريات زندگي

جايگزين كردن فرزندان با كيفيت به جاي افزايش تعداد فرزندان (گرايش به داشتن يك يادوفرزند تحصيل كرده و مفيد به جاي فرزندان بي ثمر به 
 .) بوده است1/69(154%)، اشتغال زنان5/77(172جامعه(

ريزي براي حل مشكل كاهش فرزندآوري صورت گيرد تا اين مشكل تبديل به   شرايط جمعيتي كشورايران ايجاب ميكند كه برنامهنتيجه گيري:

 .ها الزامي است سازي در سطح خانواده در سطح گسترده و فرهنگ گذاري بحران نگردد. از اين رو، سياست

  خانواده، عدم تمايل به فرزند اوري، كاهش جمعيت كليدي:واژه هاي 
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 NICU بخش در يبستر دهيكش طول يزرد به مبتال نوزادان در يادرار عفونت با مرتبط عوامل

 3آقائي ، عباس*2، رستم جاللي1، ادريس عبدي فرد1مهرداد ملكي جاماسبي ،1، نسيم مسرور1سامان حسيني، 1رويا حسيني

 samanhosseiny@gmail.com كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران -1
استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران (نويسنده مسئول)  -2
- واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام خميني، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران 3

چكيده 

 روز و در نوزادان نارس بيشتر 14زردي يكي از شايع ترين بيماري هاي دوران نوزادي است. اگر زردي در نوزادان رسيده بيش از سابقه و هدف: 

 روز طول كشيده باشد، زردي طول كشيده ناميده مي شود. عفونت ادراري در دوره نوزادي و كودكي يك بيماري بالقوه خطرناك محسوب مي 21از
شود و تكرار آن در دوره هاي مذكور مي تواند موجب مشكالت زياد و دايمي شود كه باعث ايجاد عوارض جبران ناپذيري مي شود. لذا اين مطالعه با 

در شهرستان كرمانشاه در سال  NICUهدف شناسايي فاكتورهاي موثر بر عفونت ادراري در نوزادان مبتال به زردي طول كشيده بستري در بخش 
  انجام گرديد.1389-91هاي 

 سال در 3 نوزاد كه به دليل زردي طول كشيده در طي 91 نوزاد مورد بررسي قرار گرفتند. 1844در اين مطالعه توصيفي تحليلي ها:  مواد و روش

 بستري بودند، وارد مطالعه شدند. نمونه گيري به روش در دسترس با استفاده از داده هاي موجود در پرونده بيماران انجام گرديد. NICUبخش 
داده ها با استفاده از فرم اطالعاتي محقق ساخته كه شامل اطالعات دموگرافيك، نوع زايمان مادر، نوع تغذيه بيمار، وزن هنگام تولد بيمار، سن 

و با استفاده از آمار توصيفي و  SPSS-16حاملگي، وجود يا عدم وجود عفونت ادراري و نسبت والدين بود، جمع آوري گرديد و به وسيله نرم افزار 
 استنباطي تحليل شد.

 درصد بود. جنسيت، سن حاملگي، نوع 3/59نتايج نشان داد كه ميزان شيوع عفونت ادراري در نوزادان مبتال به زردي طول كشيده افته ها: ي

) P<0.05زايمان، نسبت والدين با ابتال به عفونت ادراري ارتباطي نداشتند و از لحاظ آماري معني دار نبودند. بين نوع تغذيه و عفونت ادراري (
 رابطه معنادار ديده شد.

نوع تغذيه نوزادان در بروز عفونت ادراري تاثير داشته و توصيه مي شود تغذيه با شير مادر در اولويت باشد. همچنين توصيه مي شود نتيجه گيري: 

  هفته طول مي كشد، يا علت مشخصي براي زردي آن ها يافت نمي شود، آزمايش ادرار انجام شود.2در نوزاداني كه زردي آن ها بيش از 

 نوزاد، زردي طول كشيده، عفونت ادراري واژه هاي كليدي:
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 1391 سال در سالمند ماريب با ارتباط در عفونت كنترل موازين رعايت خصوص در پرستاران عملكرد يبررس

 2 ، محسن كوشان1، اكرم ملك خواهي 1 حشمتي فر نرجس

 رانيسبزوار، ا  سبزوار،يدانشگاه علوم پزشك قاتيته تحقيعضو فعال كم ،ي ارشد آموزش پرستاري-كارشناس1

ران ي-كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ا2

چكيده 

 كنترل سالمندان با توجه به شرايط خاص بدني و بستري متعدد  عفونت بيمارستاني يكي از مشكالت شايع در سالمندان است.:سابقه و هدف

 در عفونت كنترل موازين رعايت خصوص در پرستاران عملكرداز اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسي عفونت در اين افراد حائز اهميت خاصي است. 
 انجام گرديده است. 1391 سال در سالمند ماريب با ارتباط

 اين تحقيق به صورت توصيفي و مقطعي انجام شده است. جامعه پژوهش مجموع پرستاران شاغل در بيمارستان واسعي سبزوار و :مواد و روش ها

 و اعتبار كه بوده يمارستانيب عفونت مراقبت نظام يكشور يراهنما اساس بر عفونت كنترل ساخته محقق ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه
 مختلف يبخشها در پرستاران با مصاحبه و مشاهده صورت به طرح همكاران و يمجر توسط ها پرسشنامه. است گرفته قرار تاييد مورد آن روايي

 نفر از پرستاران را در زمينه رعايت اصول كنترل عفونت در ارتباط با بيماران 120روش نمونه گيري سرشماري بود كه عملكرد . است گرفته صورت
 افزار كامپيوتري آوري شده توسط نرم سالمند در نوبت هاي كاري صبح، عصر و شب به روش مشاهده مستقيم بررسي گرديد. اطالعات جمع

SPSS .و آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد 

در . بود نامطلوب موارد%) 90 (دستها شستن مورد در ،نسبتٌا مطلوب پرستاران%) 7/46 (در عفونت كنترل اصول رعايت داد نشان نتايج افته ها:ي

%) ديگر در سطح نامطلوب 70%) درسطح نسبتاً مطلوب و (30هاي محافظتي و احتياطهاي استاندارد توسط پرستاران ( مورد به كار بستن روش
 .بودند نسبتًا مطلوب%) 6/61 (امكانات و منابع مورد در و%) 4/38 (يفيزيك يفضا نظر ازاند.  بوده

 باالي شيوع به توجه بابر اساس نتايج مطالعه، پرستاران عملكرد خوبي نسبت به رعايت اصول كنترل عفونت بيمارستاني نداشتند،  نتيجه گيري:

 در بهداشتي اصول و موارد رعايت سالمند، افراد براي خطرآفرين عوامل اين توجه قابل خطرات و سال 60 باالي افراد در يمارستانيب يها عفونت
از اين رو پيشنهاد ميشود جهت افزايش آگاهي و . بود خواهد ضروري سالمند فرد بدني شرايط به  پرستارانبيشتر توجه و سالمندان با ارتباط

خودكارآمدي، بايد آموزشهاي الزم و اقدامات مناسب صورت گيرد تا پرستاران با نگرش مثبت و احساس توانايي بيشتر، رفتارهاي بهداشتي صحيح 
 را اتخاذ كنند.

 پرستار سالمند، استاندارد، كنترلعفونت، واژه هاي كليدي:
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 آهن قطره مصرف نحوه مورد در ماه 6-24 خوار ريش يدارا مادران عملكرد و يآگاه يبررس

 4، امين قنبر نژاد3، علي صفري مرادآبادي*2، سكينه داديپور1، راضيه راستي1منيره محسني زاده

 رانيته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندر عباس، اي-دانشجوي كارشناسي راديولوژي، كم1

 راني ارشد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات باروري و ناباروري هرمزگان، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندر عباس، اي-دانشجوي كارشناس2

ران يته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندر عباس، اي ارشد آموزش بهداشت، كمي-دانشجوي كارشناس3
ران ي هرمزگان، بندر عباس، اي در ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشكيقات عوامل اجتماعي، دانشكده بهداشت، مركز تحقيستي-كارشناس ارشد آمار ز4

                                                                 

چكيده 

 كمبود فقر آهن يكي از عمده ترين نگراني ها در سراسر جهان است ودر كشور هاي در حال توسعه شايعترين مشكل تغذيه ايي در سابقه و هدف:

 مصرف نحوه مورد در ماه 6-24 خوار ريش يدارا مادران عملكرد و يآگاه يبررسميان شيرخواران و كودكان به شمار مي رود اين مطالعه با هدف 
  صورت گرفت.آهن قطره

 روش. شد انجام عباس بندر شهر 6-24 كودك 600 يرو بر كه است يمقطع نوع از يليتحل يفيتوص ييا مطالعه حاضر يبررس :مواد و روش ها

 يآور جمع يها داده .گرفت قرار ديتائ مورد آن ييايپا و ييروا كه ساخته محقق پرسشنامه ها داده يآور گرد ابزار. بود ييا خوشه يريگ نمونه
  از نظر آماري معني دار تلقي گرديد.p>05/0  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتspss 16افزار نرم از استفاده با شده

% قطره آهن را بصورت منظم مصرف مي كردند. شايع ترين دليل 7/51 دختر بودند. 8/43% پسر و 2/56 شير خوار مورد مطالعه 600 از افته ها:ي

)، تعداد فرزند p>001/0مصرف نامنظم قطره آهن فراموشي مادر بود. ارتباط معني داري بين وضعيت مصرف قطره آهن با ميزان آگاهي مادران (
)017/0p=) رتبه تولد ،(040/0p=) تحصيالت مادر ،(001/0<p) 001/0) و محل سكونت<p.مشاهده گرديد ( 

 و عملكرد مادران در مورد نحوه مصرف قطره آهن در حد متوسط بود بيش از نيمي از آنها در اين زمينه عملكرد مناسبي ي آگاهنتيجه گيري:

. شود يم هيتوص يدرمان يبهداشت مراكز توسط مادران آموزش آن، مرتب مصرف تياهم و آهن قطره منظم نا مصرف بودن باال به توجه با. نداشتند

رخوار ي، مادران، شي قطره آهن، آگاه كليدي:ه هايواژ
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 مارانيب در دارو مصرف ضرورت مورد در يعروق يقلب يهاي ماريب به مبتال سالمند مردان و زنان يا سهيمقا يبررس

 1392 سال بوشهر يآموزش مارستانيب در يبستر

 4لوفر معتمدي، ن3 پوريم رواني، مر2يعيزهرا رف، 1فائزه چهان پور

 بوشهر، بوشهر ي دانشگاه علوم پزشكيئت علميار و عضو هي بوشهر، دانشي- دانشگاه علوم پزشك1
سنده مسئول) ي، بوشهر (نوي ارشد روان پرستاري كارشناسي بوشهر. دانشجوي دانشگاه علوم پزشكييقات دانشجويته تحقي- كم2
 بوشهر، بوشهر ي دانشگاه علوم پزشكيئت علميار و عضو هي بوشهر، دانشي- دانشگاه علوم پزشك3
، بوشهر يار دانشكده پزشكي بوشهر، دانشي- دانشگاه علوم پزشك4

 دهيچك

 از سالمندان در دارو مصرف ضرورت به فيضع باور. باشند يم ها دارو زيتجو در پرمصرف و شيافزا حال در گروه جمله از سالمندان: هدف و سابقه

ي ماريب به مبتال مرد و زن سالمند مارانيب نيب در آن سهيمقا و دارو مصرف به باور زانيم يبررس پژوهش نيا از هدف. است برخوردار ييباال وعيش
 .باشدي م بوشهر شهر يآموزش مارستانيب در يعروق يقلب يها

 يقلب يها يماريب به مبتال سالمند ماريب 125 يرو بر يتصادف يريگ نمونه روش به يمقطع نوع از يليتحل يفيتوص مطالعه نيا: ها روش و مواد

. شد يگردآور) BMQ) Beliefs about Medicines Questionnaire پرسشنامه توسط ها داده. شد انجام مارستانيب در يبستر و يعروق
. ديگرد استفاده 18 نسخه SPSS از استفاده با رمنياسپ و رسونيپ يهمبستگ بيضرا از و يفيتوص يها شاخص از ها داده زيآنال جهت

 باالتر مونث جنس در درمان ضرورت به باور نمره. بودند مذكر آنها از درصد 4/42و مونث كنندگان شركت از درصد 6/57 داد نشان جينتا: ها افتهي

 جنس و = R2 )30/0 (و = Pvalue ) 0001/0. (داد نشان درمان ضرورت به باور با يمعنادار رابطه تيجنس كيدموگراف يرهايمتغ نيب در و بود
. كردي م نييتب را باور راتييتغ% 30 از شيب مونث

 دارو مصرف ضرورت به يقو باور داشتن به اذعان سالمند، افراد تياكثر كه داد نشان جينتا پرسشنامه از حاصل نمرات به توجه با: يريگ جهينت 

 يداروها مصرف در زنان شتريب نيتمك و يهمكار ليبدل تواندي م دارو مصرف ضرورت به باور در جنس دو نيب معنادار تفاوت وجود اما داشتند؛
 شنهاديپ دارو، مصرف به سالمندان باور تياهم به توجه با تينها در. دارد يخوان هم گرفته صورت يها پژوهش اكثر با سهيمقا در كه. باشد يزيتجو

 بخصوص و سالمند مارانيب به يدرمان يبهداشت مراقبت دهندگان ارائه ريسا و پرستاران پزشكان، توسط ييهاش آموز دادن با نهيزم نيا در شودي م
. برداشت گام مارانيب يآگاه يارتقا جهت در مذكر جنس

 يسالمند ؛يعروق يقلب يماريب ت؛يجنس تفاوت دارو؛ مصرف به باور: يديكل يها واژه
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 پوستر الكترونيك

 1391شهرستان دزفول در سال  آموزشي بيمارستانهاي يكي از به كننده مراجعه بيماران رضايت ميزان بررسي

 1مينو شليليان، 1هادي زارع مرزوني

- ايران  دزفول-دزفولكميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي - 1

 چكيده

 موجود مشكالت حل براي ضروري اقدامات انجام و الزم تدابير باعث شناخت مشكالت و در نتيجه يافتن رضايت بيمار ارزيابي:سابقه و هدف

از  در يكي بستري بيماران رضايتمندي ميزان ارزيابي هدف با مطالعه اينلذا .سازد مي پذير امكان دائم بطور را مراقبت سطح كه ارتقاء،دشومي
است.  شده بيمارستان هاي شهرستان دزفول انجام

 مختلف بخشهاي از ترخيص حال در بيمار127كه روي،مقطعي بوده_توصيفي مطالعه اي پژوهش اين:مواد و روش ها

 گرفت.ابزار شدند،انجام روش تصادفي ساده انتخاب به كه،1391در سال دزفول  كودكان)بيمارستان دكترگنجويان و،اورژانس،روانپزشكيICUبجز(

 جهت تعيينبود. شده، ارائه خدمات از رضايت سنجش ميزان و فرم رضايت نامه، اطالعات دموگرافيك بخش:3پرسشنامه بود كه شامل پژوهش

 كرونباخ آلفاي ضريب شده بود،ازمحاسبة تنظيم ليكرت سنجش مقياس براساس كه پرسشنامه پايائي تعيين براي و محتوي سنجش روش از اعتبار

معيار ورود نمونه ها به مطالعه شامل بستري بودن در بيمارستان بيش از يك روز بود. معيار خروج نمونه ها شامل بستري بودن در  .شد استفاده
براي متغيرهاي اين پژوهش شامل سن،جنس،نوع بخش،سابقه بستري شدن،رضايت مندي و...بود.بخش هاي ويژه و عدم رضايت ورود به مطالعه بود.

 معني دارلحاظ شد.05/0كمترازp استفاده شد.مقاديرspss13تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار

خوبي از خدمات ارائه  رضايت بيماران ميزاننفر)58(%45.6امجموعشركت داشتند.1.3�43.1زن با ميانگين سني65مرد و62در اين مطالعه:يافته ها

خدمات  رضايت براي پزشكي و مهارت هاي درماني آنهابود.ميزان )مربوط به خدماتنفر}92{%72.4(منديرضايت بيشترينشده بيمارستان داشتند.
 رضايتمندي با بيماران تحصيالت بود.سطحنفر)48(%37.7بخش ساختار و فيزيكي محيط از رضايت .همچنين ميزاننفر)ميباشد71(%55.9پرستاري

 معناداري ارتباط نظرآماري ازش بخ وعن متغير با )رضايتمندي بيمارانCI=95% وp=0.023داد.(مي را نشان  معناداري ارتباطدرماني خدمات  از آنها

 )CI=95% وp>0.001(.داشت

در اين مركز درماني  بيماران ميزان رضايت كه مي رسد بنظر ايران، در شده انجام مطالعات ساير و اين مطالعه نتايج به توجه با: نتيجه گيري

 استانداردها در رعايت و ي ايجاد زمينه مسئولين بهداشتي اين شهرستان در جدي ريزي برنامه و توجه،ميرسدربنظ است. قبول قابل سطح ،كمتراز

 . استضروري مختلف اين بيمارستان هاي بخش

 اورژانس،بيمارستان آموزشي بخش بيماران، رضايت:ي كليديها واژه 
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 پوستر الكترونيك

 دانشگاه يپرستار يآموزش يها گروه رانيمد در يتبادل – نيآفر تحول يرهبر سبك و يجانيه هوش ارتباط

 كشور يپزشك علوم يها
 4يباريال جوي، دكتر ل3ي ناجيد علي، دكتر س2ي، زهره قزلسفل1يسته صالحيدكتر شا

 يي وماماي، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشكده پرستاريار، دانشگاه آزاد اسالميدانش ،يت آموزشيري مدي تخصصيدكترا-1

 zghezelsefli@yahoo.comل: يميت مدرس اي دانشگاه تربي دانشكده علوم پزشكي آموزش پرستاري دوره دكتريدانشجو -2
ران ي، اصفهان، اي، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشكده پرستاري، دانشگاه آزاد اسالميئت علميعضوه-3
 يي و ماماي گلستان، دانشكده پرستاريار، علوم پزشكي، دانشي پرستاري تخصصي دكترا-4

 دهيچك

 رابطه نييتع هدف با پژوهش نيا... است يجانيه هوش ،يپرستار رانيمد در ژهيو به يدررهبر رانيمد تيموفق عوامل از يك يسابقه و هدف:

 .شد انجام كشور يپزشك علوم يها دانشگاه يپرستار يآموزش يها گروه رانيمد در يتبادل-نيآفر تحول يرهبر سبك و يجانيه هوش يها مولفه

 و كشور يپزشك علوم يها دانشگاه يپرستار يآموزش يها گروه ريمد مطالعه مورد تيجمع و يمقطع نوع از يليتحل پژوهش، نيا :مواد و روش ها

 يآمار يها روش و SPSS16افزار نرم از استفاده با ها پرسشنامه يها داده. باشند يم نمونه 86 شامل كه بود دسترس در يريگ نمونه روش
 ذكر انيشا. گرفتند قرار ليتحل و هيتجز مورد t-studentوآزمون انسيوار ليتحل آزمون رسون،يپ يهمبستگ بيضر جمله، از ياستنباط و يفيتوص
. باشد يم 180 يرهبر سبك و 450يجانيه هوش كل ازيامت كه است

 رابطه، p<0/05 يدار يمعن سطح به توجه با كه بود R=0/360يرهبر سبك و يجانيه هوش نيب يهمبستگ بيضر كه داد نشان جينتا :يافته ها

 و ينيخوشب ،يفرد نيب روابط ،يجانيه يخودآگاه ،ييخودشكوفا استقالل، ،يخوشبخت مسئله، حل مولفه. دارد وجود يمعنادار و مثبت ميمستق
 ك يچيه با تكانش كنترل مولفه و دارد؛ يدار يمعن رابطه 0/05 با توجه به سطح معني داري كمتر از يرهبر يها سبك تمام با يريپذ تيمسئول

. ندارد يدار يمعن رابطه 0/05با توجه به سطح معني داري بيشتر از  يرهبر يها سبك از

 هوش شناخت آموزش لذا دارد وجود يدار يمعن و مثبت ارتباط ،يرهبر سبك و يجانيه هوش يها مولفه نيب نكهيا به توجه با :يريگ جهينت

 تيريمد كه است يرهبر سبك ي ارائه جهت يمكمل روش يجانيه هوش يها مولفه تيتقو يبرا يا نهيزم جاديا و آن يها مولفه و يجانيه

 .آورد خواهد ارمغان به آنان يبرا را يبهتر

 يپرستار يآموزش كشور، يپزشك علوم رگروه،يمد ن،يآفر تحول يرهبر سبك ،يتبادل يرهبر سبك ،يجانيه هوش ها، مولفه :يديكله هاي واژ
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 كرمانشاه يپزشك علوم دانشگاه ييماما و يپرستار انيدانشجو در آن بر موثر عوامل و يليتحص تيوضع

 2 فرديس عبدي، ادر1اعظم باخته

ران ي كرمانشاه، كرمانشاه، اي، دانشگاه علوم پزشكيي گروه مامايئت علمي-عضو ه1
 e.abdi.fard@gmail.comران ي كرمانشاه، كرمانشاه، اي، دانشگاه علوم پزشكييقات دانشجويته تحقي-كم2

 دهيچك

 دانشكده يآموزش رانيمد توجه مورد همواره كه بوده آموزش در يپژوهش يها تياولو از آن با مرتبط عوامل و يليتحص شرفتيپ سابقه و هدف:

 .شد انجام كرمانشاه ييماما و يپرستار انيدانشجو يليتحص تيوضع نييتع هدف با مطالعه نيا لذا. هاست

 دانشجوي پرستاري و مامايي انجام شد. در ابتدا 347 بر روي 92-91 مطالعه حاضر به روش توصيفي تحليلي در سال تحصيلي :مواد و روش ها

بااستفاده از اطالعات موجود در سيستم سماء دانشجويان برحسب ميانگين معدل ترم هاي قبلي به سه گروه خوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي 
شدند. جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته استفاده شد كه با استفاده از آن عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان در 

مقاطع و ترم هاي مختلف تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت. درپايان داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت. 

 درصد در 4/65 درصد از نمونه ها در گروه ضعيف، 7/12 نفر مامايي) مورد بررسي، 138 نفر پرستاري و 209 دانشجو (347 از مجموع :يافته ها

 درصد در گروه خوب قرار داشتند. بين سه گروه از نظر وضعيت تأهل، جنس، رشته تحصيلي، سهميه پذيرش و استفاده از 9/21گروه متوسط و 
 درصد 4/14 نمره 2 درصد و ميزان ارتقاء معدل بيش از 6/8خوابگاه تفاوت آماري معناداري وجود داشت. فراواني افت تحصيلي در بين دانشجويان 

بود. 

 الزم است جهت پيشگيري از افت تحصيلي و بروز آسيب هاي متعاقب آن دانشجويان در معرض خطر شناسايي گردند. انجام مشاوره نتيجه گيري:

هاي مناسب توسط واحد مشاوره و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بصورت فعال در دانشكده هاي پرستاري مامايي خصوصا جهت دانشجويان در ترم 
هاي پائينتر و با شرايط خاص، امكانات بهتري در زمينه تحصيل آنها فراهم مي نمايد. 

 وضعيت تحصيلي، دانشجويان پرستاري، دانشجويان مامايي :واژه هاي كليدي
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 1392 سال در قائن شهداء درماني آموزشي مركز پرستاران روان سالمت ابعاد با هيجاني هوش ابعاد رابطه بررسي

 4 دشتگردي، عل3يه مودي، آس2ي، *نرجس خاتون طاهر1روانيلپور شي، بابك اسماع1ي نامقيعباس قاسم

- دانشجوي پرستاري، عضو كميته تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي قاين، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. 1
- كارشناس ارشد پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي قاين، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. 2
، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي قاين، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. يي- كارشناس ارشد ماما3
- كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي قاين، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. 4
قاين  يي شهريور، دانشكده پرستاري ماما17سنده مسئول: قاين، خيابان امام خميني، ميدان ي نوtaherin@bums.ac.ir 

 دهيچك

 فراهم رواني اختالالت از اوليه پيشگيري همچنين و موفقيت بر موثر عوامل بيني پيش درباره جديدي ديدگاه هيجاني هوش نظريه :هدف وسابقه 

 هدف با مطالعهاي رو اين از. دارند قرار كاري فشار از ناشي آسيبهاي معرض در همواره كه هستند افرادي جمله از پرستاران كه آنجا از و ميكند
. شد انجام پرستاران روان سالمت ابعاد و هيجاني هوش ابعاد بين رابطه تعيين

 انتخاب اي طبقه تصادفي بصورت قائن شهداء درماني آموزشي مركز در شاغل پرستار 140. است يليتحل يفيتوص قيتحق يك نيا: مواد و روش ها

 (GHQ-28 روان عمومي سالمت و) رابطه مديريت و اجتماعي آگاهي خودمديريتي، خودآگاهي،: بعد 4 (هيجاني هوش پرسشنامه كمك به و
 ريماآ يها نموآز طريق از ها داده. گرفتند قرار ارزيابي مورد) وخيم افسردگي و اجتماعي عملكرد نارسايي اضطراب، بدني، هاي نشانه: بعد 4 داراي

 .دگرفتن ارقر تحليل و تجزيه ردمو SPSS 14 ار افزمنر در پيرسون ضريب و توصيفي

 و مستقيم ارتباط روان سالمت و هيجاني هوش بين. بود 50.3±15.13 روان سالمت و 81.6 ±14.72 هيجاني هوش نمره ميانگين: هاه يافت

 هوش خودمديريتي بعد بين معناداري ارتباط پيرسون آماري آزمون روان، سالمت و هيجاني هوش ابعاد بين از). p>0.001 (شد مشاهد معناداري
 .داد نشان) p=0.040 (سالمت اجتماعي عملكرد نارسايي بعد با هيجاني هوش خودآگاهي بعد و) p=0.024 (سالمت اضطراب بعد با هيجاني

 هوش هايه مولف آموزش تاثيرگذاري توانايي و دارد وجود معناداري ارتباط رواني سالمت و هيجاني هوش بين كه داد نشان نتايج: گيري نتيجه

 بسزايي تاثير پرستاران شغلي فرسودگي از پيشگيري و روان سالمت ارتقاي در تواند مي كار محل در هيجاني هوش به مربوط اطالعات و هيجاني
 باشد داشته

. پرستاران روان، سالمت هيجاني، هوش :كليدي واژه هاي
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 پوستر الكترونيك

 .يشناس داريپد مطالعه ك ي؛يتاالسم به مبتال كودكان نيوالد يزندگ در يحام وجود عدم تجربه

 4يمي و احسان قو3يم اهللاي، منصوره كر2 ي عابديدرعلي، ح1يميرا قويسم

 sghavimi@yahoo.com  واحد خوراسگان (اصفهان).يش كودكان، دانشگاه آزاد اسالمي گراي ارشد آموزش پرستاري كارشناسيسنده مسئول: دانشجوي-نو1

 واحد خوراسگان (اصفهان). ي دانشگاه آزاد اسالميي و مامايار دانشكده پرستاري-دانش2
 .لي اردبي دانشگاه علوم پزشكيي و ماماي دانشكده پرستاريار و معاونت آموزشي-دانش3

 ل.ي واحد اردبي دانشگاه آزاد اسالميولوژيكروبيش مي گراي مولكول– ي سلوليست شناسي زي كارشناسي-دانشجو4

 دهيچك

 و همراهند نيگلوب بتا ا يآلفا يها رهيزنج سنتز فقدان ا يكاهش با كه هستند هتروژن اختالالت از گروه ك ييتاالسم يها سندرم :سابقه و هدف

 بتا به مبتال كودكان نيوالد يتيحما يازهاين فيتوص هدف با پژوهش نيا. شوند يم يبند طبقه يتاالسم بتا و يتاالسم آلفا ياصل گروه 2 به
 تيفيك يارتقا راه در و ميكن دايپ آنها يزندگ از قيعم و يكل يشناخت تا شود يم باعث تجارب نيا از يآگاه رايز است، شده انجام ماژور يتاالسم
 .ميبردار يديمف يها گام شانيزندگ مشكالت حل و شانيزندگ

 اشباع تا و هدف بر يمبتن روش به يريگ نمونه. است شده انجام) يشناس داريپد (يفيك كرديرو از استفاده با پژوهش نيا :مواد و روش ها

كنندگان والديني بودند كه در بخش تاالسمي بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل به همراه كودك خود جهت  شركت. است گرفته انجام اطالعات
 حضور داشتند. 1392انجام رويه هاي درماني در سال 

 مرحله اي كاليزي تجزيه و تحليل شدند و تم اصلي نداشتن حامي و پشتوانه شامل سه زير 9 مصاحبه هاي استخراج شده، به روش : هاافتهي

مفهوم بي پناهي و درماندگي، مشكالت مالي و انگ حاصل شد. 

 و ياجتماع نتايج پژوهش حاضر نمايان گر اين است كه والدين كودكان مبتال به تاالسمي طيف وسيعي از مشكالت در ابعاد مختلف گيري: نتيجه

 يم ها آن در ينگران جاديا باعث و داده قرار ريتاث تحت را نيوالد انگ، و يدرماندگ و يپناه يب مانند ياجتماع عوامل. كنند يم تجربه را يخانوادگ
 خانواده و مارانيب يزندگ در شناخت عدم نيا و ندارند يحيصح شناخت يتاالسم يماريب از جامعه افراد اكثر پژوهش، يها افته يبه توجه با. شود

. كند فايا جامعه آموزش در يتر فعال نقش ديبا درمان ميت راستا نيا در نيبنابرا دارد؛ دنبال به را يمنف راتيتاث آنان يها

 تجربه، تاالسمي، والدين بيماران تاالسميك، پديدار شناسي.  كليدي:ه هايواژ
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 پوستر الكترونيك

 يمارستانهايب در شاغل پرستاران دگاهيد از نيبال در قاتيتحق جينتا يريكارگ به يها كننده ليتسه و موانع

 1392 سال گناباد يپزشك علوم دانشگاه يآموزش

 2بتول محمديان، 1علي محمدپور

- استاديار، دكتراي آموزش پرستاري، گروه پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران 1
ران ي گناباد، گناباد، اي تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي ، عضو كميتهي ارشد آموزش پرستاري كارشناسي- دانشجو2

چكيده 

 بدون شك در فرايند انتشار و كاربرد يافته هاي تحقيقات عواملي به صورت موانع و تسهيل كننده ها دخيل هستند؛ بنابراين :سابقه و هدف

هاي   حاضر با هدف تعيين موانع و تسهيل كننده هاي به كارگيري نتايج تحقيقات در بالين از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستاني مطالعه
گناباد انجام شد. 

آوري داده ها  هاي گناباد مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع  پرستار شاغل در بيمارستان147 در اين مطالعه توصيفي- تحليلي مواد و روش ها:

 قسمتي شامل مشخصات جمعيت شناختي، موانع و تسهيل كننده هاي كاربرد نتايج تحقيقات در بالين استفاده شد. تجزيه و تحليل 3از پرسشنامه 
هاي تي مستقل، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفت.  و بهره گيري از آمار توصيفي و آزمون SPSS16داده ها با نرم افزار 

 درصد)، عدم همكاري و 1/81 موانع عمده ي اذعان شده توسط پرستاران كمبود تسهيالت به منظور عملي ساختن يافته هاي تحقيقي (افته ها:ي

درصد) و درگير نبودن پرستاران در  1/79ماران (ي بي و درماني مراقبتيها ر در روشيي تغيار پرستار براي درصد)، عدم اخت5/80مشاركت پزشكان (
ها  مارستاني بي ز كتابخانهي درصد) و تجه93 درصد)، افزايش حمايت مديران (1/95 (ي بازآموزي دوره هاي درصد) بود. برگزار1/79امر تحقيق (
عنوان مهمترين تسهيل كننده ها تعيين شد. بين سن، سابقه كار و نوبت   درصد) به9/90نترنت (ي به اي متعدد و امكان دسترسيبه ژورنال ها

). >05/0p كل مقياس موانع رابطه معناداري وجود داشت (ي كاري پرستاران با نمره

 بر اساس نتايج مطالعه به نظر مي رسد فراهم كردن تسهيالت الزم، دادن اختيار بيشتر به پرستاران و ايجاد محيط حمايتي مي تواند نتيجه گيري:

به عنوان ملزومات اجرايي شدن عملكرد مبتني بر تحقيق در پرستاري باشد. 

  پرستاران، عملكرد مبتني بر تحقيق، موانع استفاده از تحقيقات، تسهيل كننده هاي استفاده از تحقيقاتواژه هاي كليدي:
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 پوستر الكترونيك

 1393 سال در اهواز شهر منتخب يها مارستانيب در يبستر مارانيب رهنگاميد صيترخ بر موثر عوامل يبررس

 3، سحر لريايي2، سحرمرادي چهرازي1جوادزارعي

ران ي-دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت اطالعات بهداشتي و درماني وعضو گروه مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز, ا1

 moradi.sahar70@yahoo.com راني-دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت, دانشكده پيراپزشكي, دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز, ا2

 راني-دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت, دانشكده پيراپزشكي, دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز, ا3

چكيده 

وظيفه مهم يك بيمارستان تامين سالمت بيماران مراجعه كننده ب ان مي باشد و كيفيت خدمات بيمارستاني براساس نيازها و سابقه و هدف: 

رضايت بيماران ارزيابي مي شود و فرايند ترخيص بيمار از مهمترين مراحل تاثيرگذار در رضايتمندي بيمار مي باشد. در ايران استاندارد يا 
دستورالعمل مشخصي براي فرايند ترخيص و زمان آن وجود ندارد و اين موضوع مي تواند باعث تاخير در ترخيص در برخي از بيمارستان ها گردد. 
لذا اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر ترخيص ديرهنگام و ارائه راهكارهايي براي كاهش و يا حذف اين عوامل در بيمارستان هاي منتخب 

شهر اهوازانجام شد. 

, ي در پنج بيمارستان اريا, طالقان1393اين پژوهش يك مصالعه كاربردي بود كه به صورت توصيفي و مقطعي در سه ماه اول سال مواد و روش ها: 

ن (ع) و عالمه كرمي در شهر اهواز انجام شد. ابزار گرداوري داده ها پرسش نامه اي از عوامل موثر بر زمان ترخيص و يرالمومنيامام خميني (ره), ام
 محتوايي پرسش نامه توسط افراد كارشناس تاييد ييتاخير در ان بود ك براساس بررسي متون معتبر و نظرات افراد كارشناس طراحي شده بود. روا
 تحليل گرديدند. 16گرديد. داده هاي گرداوري شده با استفاده از امار توصيفي در نرم افزار اس پي اس اس ورژن 

براساس پرسش نامه هاي ارائه شده به افراد مورد نظر در بيمارستان هاي منتخب اهواز به اين نتايج دست يافتيم: در بيمارستان طالقاني افته ها: ي

%) بيشترين تاثير و عدم توجيه بيمار يا همراه وي هنگام پذيرش يا 74.28%) و مشكالت بيمار براي ترك بيمارستان (100مشكالت مالي بيمار (
حين درمان جهت مراجعه به بيمه خدمات درماني و تشكيل بيمه و اگاهي بيمار از نداشتن بيمه در هنگام ترخيص و اقدام وي براي تشكيل بيمه 

ن تاثير را در ترخيص ديرهنگام بيمار داشتند. در بيمارستان ي%) كمتر42.85مار (ي%) و تاخير در محاسبه صورت حساب ب37.14در روز ترخيص (
ن تاثير را داشتند. در ي%) كمتر48.57مار (ي%) بيشترين تاثير و تاخير در محاسبه صورت حساب ب88.57امام خميني (ره) مشكالت مالي بيمار (

ن تاثير را داشتند. در بيمارستان ي%) كمتر45.71%) بيشترين و مشكالت مربوط ب اچ اي اس (91.42بيمارستان اريا مشكالت مالي بيمار (
ن تاثير را داشتند و در ي%) كمتر45.71 (ي%) بيشترين و مشكالت مربوط به مستندساز74.28اميرالمومنين (ع) عدم پيگيري همراهان بيمار (

%) كمترين تاثير را در ترخيص ديرهنگام داشتند. 28%) بيشترين و مشكالت مربوط ب اچ اي اس (92مار (يبيمارستان عالمه كرمي مشكالت مالي ب

افته هاي حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه يكي از عمده ترين مسائلي ك باعث تاخير در ترخيص بيماران ميشود مشكالت مالي ي نتيجه گيري:

 وي است كه بهتر است با همكاري هرچه بهتر و بيشتر سازمان هاي بيمه گر اين مشكل حل شود.

مار يرهنگام, بيمارستان, دي ترخيص, بواژه هاي كليدي:

mailto:moradi.sahar70@yahoo.com�
mailto:moradi.sahar70@yahoo.com�
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 پوستر الكترونيك

 1392آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران ويژه كودكان و نوزادان از درد در كودكان در سال 
 3، حميدرضا آقابابائيان2، مژده سعادتي1مهرداد مقامي

25F- دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشكده علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران1

��. 

 - دانشجوي كارشناسي هوشبري، دانشكده علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران.2

 - گروه پرستاري، كارشناس ارشد پرستاري، دانشكده علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران.3

چكيده 

 از آنجايي كه دانش، نگرش و عملكرد پرستاران نسبت به درد مي تواند در مديريت و كاهش درد بيمار كمك بسزايي بكند، اين سابقه و هدف:

 مطالعه با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران از درد كودكان انجام شد.

به  ،DURs101پس از گرفتن مجوز از شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي دزفول و مجوز كميته اخالق به شماره  اين پژوهش مواد و روش ها:

 تمامي پرستاران بخشهاي اطفال، نوزادان و ويژه انجام شد. جامعه پژوهش 2013در سال صورت مقطعي توصيفي تحليلي مبتني بر پرسشنامه، 
 بود كه بوسيله پرسشنامه اي شش قسمتي (شامل مشخصات دموگرافيك، آگاهي، وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي استان خوزستاننوزادان 

نگرش و عملكرد) در مورد درد در كودكان، مورد ارزيابي قرار گرفتند. رضايت در ورود به مطالعه، داشتن حداقل يكسال سابقه ي كار در بخش 
 ماه سابقه كار در بخش نوزادان براي ورود به مطالعه الزامي بود. الزم به ذكر است بعلت تعداد كم نمونه هاي در دسترس، 6پرستاري كودكان و 

 نفر از پرستاراني كه واجد شرايط ورود به مطالعه 76نمونه گيري از بين جامعه پژوهش انجام نشد و از روش سر شماري استفاده شد و بدين ترتيب 
 نسخه SPSSبودند حاضر به شركت در طرح شدند و پرسشنامه ي طرح را پر كردند. نتايج با آمار توصيفي و رگرسيون لجستيك توسط نرم افزار 

 تحليل شد.11

% بود، آموزش 71.71 سال و ميانگين آگاهي كلي پرستاران از درد نوزادان 39/9 پرسشنامه جمع آوري شده. ميانگين سابقه كاري ،76از يافته ها: 

). نگرش پرستاران نسبت به دردناك ترين پروسيجر نشان داد لومبار p=0.04هاي گذشته عامل مهمي در افزايش ميزان اين آگاهي بوده است(
) سبب بيشترين سطح درد در كودكان مي شود. همچنين پرستاران بهترين روش براي كاهش درك درد هنگام lumbar punctureپانكچر (

) را بهترين observing the child’s face) نوزاد مي دانستند و مشاهده چهره كودك (distractionنمونه گيري خون را پرت كردن حواس(
) را بهترين روش غير دارويي كاهش درد massage) و ماساژ ناحيه (distractionروش ارزيابي درد بيان نمودند و منحرف كردن حواس (

 دانستند.  

 تصورات، نگرش و عملكرد هاي شخصي در زمينه هاي مختلف از درك، درمان و ارزيابي درد در كودكان و نوزادان وجود دارد كه با :نتيجه گيري

 جمع بندي موارد به دست آمده از اينگونه مطالعات و پس از بررسي پايايي و روايي مجدد مي توان آنها را در كتب آموزشي گنجاند.

  نگرش، آگاهي، نظرات، پرستاران، كودكان، درد:واژه هاي كليدي

                                                            
˻˿  - Mehrdadmaghami1991@yahoo.com 
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 علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده دانشجويان در آن بر موثر وعوامل شادكاميميزان بررسي 

 1391سال كرمانشاه، پزشكي
 4، سامان حسيني3، عباس آقايي2، دكتر رستم جاللي1مهرداد ملكي جاماسبي

 - دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري،  دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران1
 - گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران2

 - مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام خميني، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران3
 - كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران4

 چكيده:

 افراد شاد تمايل دارند خود و ديگران را مثبت ببينند و .شادي وشادكامي از متغيرهاي مهم وتاثير گذار در طول زندگي آدمي استسابقه و هدف: 

 داشته باشد لذا اين مطالعه با هدف بررسي  موثرياز آنجائيكه شادكامي مي تواند در موفقيت دانشجويان نقشنمايند. وقايع را مثبت تفسير 
 ديد. انجام گر كرمانشاهوضعيت شادكامي  و عوامل موثر بر آن در دانشجويان پرستاري و مامايي

 نفر دانشجوي پسر ) از كليه ي دانشجويان 28 نفر دانشجوي دختر و72 نفر ( 100 تحليلي ، بر روي –اين مطالعه ي توصيفي مواد و روش ها: 

 طبقه اي انتخاب شده بودند، انجام گرديد . داده ها با استفاده –دختر و پسر دانشكده پرستاري و مامايي كرمانشاه كه با روش نمونه گيري تصادفي 
از پرسشنامه ي دو قسمتي كه شامل  اطالعات دموگرافيك و پرسشنامه استاندارد شادكامي آكسفورد بود ، جمع آوري گرديد . داده ها با استفاده از 

 مورد تجزيه 16 نسخهspssآمار توصيفي( فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي ( آزمون كاي دو) و به وسيله ي نرم افزار 
 وتحليل قرار گرفتند .

 نفر نيز در 26 نفر در رشته پرستاري و 74 سال بود. 22 سال و ميانگين سني در اين دانشجويان 40 تا 19 دامنه سني دانشجويان از يافته ها:

 درصد) متاهل بودند. ميزان شادكامي 11 نفر(11 درصد) مجرد و 89 نفر( 89رشته مامايي مشغول به تحصيل بودند. از بين اين دانشجويان ، تعداد 
 )  و  جنسيت و >008/0P% عالي بود. نتايج نشان داد كه بين متغير سن و شادكامي (2% خوب و 45% متوسط، 41% نمونه ها كم، 12در 

) ارتباط آماري معني داري وجود دارد. ساير نتايج نشان دادند كه بين متغير هاي وضعيت تاهل ، رشته تحصيلي ، ترم >02/0Pشادكامي (
 تحصيلي ، وضعيت اقتصادي ، محل سكونت و وضعيت سكونت با شادكامي در دانشجويان ارتباط آماري معني داري مشاهده نگرديد.

 سال وهمچنين در دانشجويان پسر نسبت 22با توجه به اينكه نتايج پژوهش نشان داده است كه ميزان شادكامي در سنين باالتر از : نتيجه گيري

به سنين پايين تر و دانشجويان دختر كمتر بوده است ، لذا توصيه مي گردد كه توجهات بيشتري نسبت به شادكامي در دانشجويان پسر و سنين 
 باالترمعطوف گردد.

  شادكامي ، عوامل موثر ، دانشجويان پرستاري و ماماييواژه هاي كليدي:
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 وضعيت بهداشت دهان و دندان بيماران اينتوبه بستري در بدو ورود به بخش مراقبت هاي ويژه
 مجتبي مومني* ، دكتر ليال جويباري ، دكتر شهرام مقدم ، دكتر ناصر بهنامپور، دكتر اكرم ثناگو

  momenim28@yahoo.comمركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان    

 چكيده

تامين بهداشت دهان و دندان يكي از مهمترين فعاليت هاي اساسي در مراقبت هاي پرستاري در بيماران اينتوبه و بد حالي كه خود سابقه و هدف:

قادر به انجام اين فعاليت ساده نمي باشند است و موجب برقراري تسكين و راحتي بيماران مي گردد. بهداشت ضعيف دهان و بيماري لثه و دندان 
با پنوموني بيمارستاني در ارتباط مي باشد . هدف تعيين وضعيت بهداشت دهان و دندان بيماران بستري داراي لوله تراشه در بدو ورود به بخش 

 مراقبت هاي ويژه بود.

 بيمار بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه مركز آموزشي درماني پنج آذر گرگان،در 33اين مطالعه توصيفي تحليلي، بر روي مواد و روش ها:

 ساعت 12 ساعت از بستري شدن آنها در بيمارستان گذشته بود و از اينتوبه شدن آنها بيشتر از 24 صورت گرفت. بيماراني كه كمتر از 1393سال 
نگذشته بود وارد مطالعه شدند. وضعيت سالمت دهان بيماران در بدو ورود توسط ابزار بررسي سالمت دهان كه يك ابزار استاندارد است و داراي 

 اختالل 10-6  به معناي فقدان اختالل، 5نمره امتياز است، 20-5پنج آيتم لب، لثه و مخاط، دندان ، زبان و بزاق بود بررسي شد.اين ابزار داراي 
تحليل داده ها با استفاده ازآزمون هاي آماري  شاخص مركز ي  به معناي اختالل شديد مي باشد.20-16 اختالل متوسط و نمره 15-11خفيف، 

  انجام شد.P>05/0مجذوركاي در سطح معني داري 

 نفر مذكر و مابقي مونث بودند . ميانگين و انحراف معيار ،سالمت دهان و 20 بيمار ، 33 سال30/39±08/13ميانگين سني بيماران  يافته ها:

 نفر) داراي اختالل خفيف و 26 درصد بيماران(8/78 بود . 6 ب و كمترين نمره 14 بيشترين نمره براساس اين ابزار . بود69/8±05/2دندان بيماران 
نفر) داراي اختالل متوسط بودند. ارتباط معني دار آماري بين متغيرهاي مورد بررسي و بهداشت دهان دندان  بيماران ديده نشد با 7% بيماران(2/21

p>0.05 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيماران در بدو ورود اختالل بهداشتي شديد و يا بر عكس آن فقدان آن را از نظر شاخص بهداشت  نتيجه گيري: 

دهان ودندان نداشتند .ميانگين نمره بهداشت دهان دندان بيماران حاكي از وجود تهديد بالقوه پنوموني ناشي از اينتوبه در آنها مي باشد .جا دارد 
عالوه بر ارتقائ بهداشت دهان و دندان بيماران بستري در بدو ورود به بخش مراقبت ويژه، مراقبت هاي نگهدارنده و پيشگيرانه سالمت دهان و 

 دندان را در برنامه مراقبت پرستاري اين بيماران بطور جامع و استاندارد در بدو ورود در نظر گرفت .

 و دندان ، بيماران اينتوبه ، بخش مراقبت ويژه  , بهداشت دهانواژه هاي كليدي:

mailto:momenim28@yahoo.com�
mailto:momenim28@yahoo.com�
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  مبتالبه كانسر گوارش ازديدگاه پرستارانبيمارانبررسي موانع آموزش خودمراقبتي به 

 3، همايون بشيري2زهره ونكي ،1صباكريمي تنگ آبي

  s.karimitangabi@modares.ac.irمدرس  .- دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري دانشگاه تربيت 1

 - دكتري پرستاري.عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس.2
- فوق تخصص گوارش.عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 3

 چكيده

سرطان يكي ازشايع ترين علل مرگ وميردركشورهاي پيشرفته ودرحال پيشرفت ازجمله ايران است.حجم زيادي ازتالش هاي نظام سابقه  وهدف: 

بيماران مبتال به كانسرگوارش يكي از مشكالتي كه با آن درگير مي باشند،نيازهاي تغذيه اي مي باشد.اكثراين .مراقبتي رابه خود اختصاص مي دهد.
بيماران دردوره قبل بيماري داراي رژيم غذايي نادرستي هستندوپس ازابتالبه بيماري باوجودبستري شدن دربيمارستان ميزان آگاهي آن هادرمورد 

رژيم غذايي صحيح كافي نمي باشد.واين سوالپيش مي آيد كه چرابيماراني كه طي هرسيكل شيمي درماني بايد در مركزدرماني مربوطه 
حضورداشته باشندودرارتباط با پرستاران هستند،درارتباط بارژيم غذايي داراي كمبود آگاهخي هستند؟هدف مادراين پژوهش يافتن موانعي است كه 

 مانع ازآموزش مرتبط باتغذيه به اين بيماران شده است.

 اين پژوهش توصيفي-مقطعي مي باشد،محيط پژوهش،بخش انكولوژي مراكز درماني-آموزشي استان كرمانشاه مي باشدروش جمع موادوروش ها:

پرستار شاغل دربخش انكولوژي وارد پژوهش شدند..ابزار جمع آوري اطالعات،پرسشنامه است كه داراي 30آوري نمونه ها،سرشماري بود كه تعداد
بعد موانع فردي(پرستار)،فردي(بيمار)،محيطي ومديريتي مي باشد.جهت تعيين اعتبارازاعتبار محتوااستفاده شد وبراي تعيين پايايي از 4 گويه در23

 جهت آناليز داده هااستفاده شد. spss20شد،استفاده كرديم.واز نرم افزار88/0آلفاكرونباخ كه ميزان آن 

سال وميانگين سابقه كار در بخش 7بود.ميانگين سابقه كار پرستاران27±2%مرد بودند،ميانگين سني پرستاران15%پرستاران زن و85يافته ها:

،وسايل  %75جهت آموزش رژيم غذايي به بيماران   كمبود وقتبود.موانعي را كه پرستاران عنوان نمودندبه ترتيب درصدعبارتنداز:3انكولوژي
 آموزشي همچون فيلم هاي آموزشي درموردرژيم غذايي صحيح وجودندارد

عدم ، %65 بارژيم غذايي مرتبطعدم برگزاري كالس هاي آموزشي  ، %75 دربخش مرتبط بارژيم غذاييعدم وجود جزوات آموزشي مناسب، 75%
                              ،%65 آموزش هاي تغذيه وجود چك ليست دقيق وجامعي جهت ثبت 

 مرتبط عدم تاثيرآموزش خودمراقبتي، %60 وضعيت  جسمي وروحي-رواني نامناسب بيماران كه مانع عدم تمايل آن ها جهت آموزش مي شود
 به بيماروعدم نظارت برثبت آموزش هاتغذيه عدم الزام جهت ثبت صحيح ودقيق آموزش خودمراقبتي ،%60  درارزيابي ساالنه وكارانهبارژيم غذايي

موانعي  %40 ن درتهيه موادغذايي مناسبايعدم همكاري خانواده مددجو،%50هاي مربوطه عدم تمايل پرستار جهت انجام آموزش، %55مربوطه
 بودندكه توسط پرستاران عنوان شدند.

پرستاران كليدي ترين عضوسيستنم درمان محسوب مي شوندكه بيشترين تعامل رابابيماران دارند،ازطرفي ديگرآموزش به بيماران نتيجه گيري:

مبتال به كانسر درارتباط با نيازهاي تغذيه اي جزء دستورالعمل تخصصي اين پرستاران است وازآنجاييكه بيماران مبتالبه كانسربه دليل ماهيت مزمن 
بودن بيماري درارتباط طوالني بابيمارستان مي باشند ،ارائه آموزش هاي الزم از طرف پرستاران امري ضروري محسوب مي شوداما به داليل 
پرسنلي،بيمار/خانواده/مذديريتي ومحيطي پرستاران اين وظيفه خودرابه درستي انجام نداده اند.چون اكثراين داليل به ضعف مديريت برمي 

گردد،تعيين راهكارهايي عملياتي جهت رفع اين موارد موجب ايجاد انگيزه درپرستاران جهت آموزش ودرنتيجه افزايش كيفيت زندگي اين بيماران 
 ميگردد.

  موانع خود مراقبتي،كانسر گوارش،پرستارانواژه هاي كليدي:

mailto:مدرس%20%20.s.karimitangabi@modares.ac.ir�
mailto:مدرس%20%20.s.karimitangabi@modares.ac.ir�
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دانشگاه علوم پزشكي بررسي ميزان مشكالت جسمي سالمندان مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي سالمندي 

  )1389 – 1391 (شهر كرمانشاه

 3، دكتر محمد حسن اميدوار برنا1، الهام رحماني2سهيال آستانگي، 1زهرا صفدري پور

 Zahrasafdari24@yahoo.com- دانشجويان كارشناسي پرستاري و اعضا كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1

  مامايي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه–- عضو هيئت علمي دانشكده ي پرستاري 2
- عضو هيئت علمي دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 3

 چكيده

 سالمندي يك فرآيند طبيعي در زندگي است كه از ابتداي عمر شروع مي شود . با افزايش سن به تدريج تغييرات جسماني در سابقه و هدف :

انسان روي مي دهد اين تغييرات كه از دهه ششم عمر واضح تر مي شوند گرچه قابل پيش بيني هستند ولي تفاوت زيادي در زمان وقوع و درجه 
اين تغييرات از يك شخص به شخص ديگر وجود دارد گاهي تغييرات ساختماني و عملكردي منجر به ايجاد اختالل و مشكالت جسمي در سيستم 

دانشگاه علوم بررسي ميزان مشكالت جسمي سالمندان مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي هاي مختلف بدن مي گردد لذا اين پژوهش با هدف  
  انجام شد.پزشكي شهر كرمانشاه

نفر نمونه  انتخاب  100 اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه به روش تصادفي طبقه بندي متناسب با حجم جامعه تعداد مواد و روش ها :

 –شدند كه سالمندان داراي پرونده بهداشتي- مشاوره اي در مراكز مشاوره اي سالمندي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمانشاه (دو مركز بهداشتي 
 سال داشته و پرونده  فعال در مراكز داشتند اطالعات مربوط به مشكالت 60درماني فرهنگيان و حاج منصوبي ) بودند . كليه نمونه ها سن باالي 

 عضالني ، چاقي ) و اطالعات –جسماني ( بيماري قلبي عروقي ، بينايي ، شنوايي ، وضعيت اجابت مزاج ، وضعيت كنترل ادرار ، مشكالت اسكلتي 
كه براساس فرم هاي  وضعيت شغلي ) – وضعيت اقتصادي – وضعيت  سكونت – وضعيت تاهل – سطح تحصيالت –( سن- جنس دموگرافيك 

 استفاده شد . 17 با ويرايش SPSSجهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارمربوطه مندرج در پرونده استخراج گرديد . 

 درصد 68 درصد بيسواد و42 درصد مونث و 58 سال و 69 تا 60 درصد در گروه سني 58در اين پژوهش بيشترين درصد نمونه ها  يافته ها :

 66 در صد خانه دار بودند . به طور كلي 52 درصد وضعيت اقتصادي متوسط داشتند و 55 درصد همراه خانواده زندگي مي كردند و 87متآهل و
 درصد مشكل بينايي 55 درصد مربوط به بيماري فشارخون بود ، 47درصد از نمونه هاي پژوهش داراي بيماري هاي قلب و عروق كه از اين ميزان 

 21 درصد مشكل كنترل ادرار كه 25 درصد مشكل اجابت مزاج ( يبوست ) ، 33 درصد مشكل شنوايي ، 23 درصد ناشي از پيرچشمي بود ، 27كه 
  درصد اضافه وزن داشتند .28 عضالني ( آرتروز ) و – درصد مشكل اسكلتي 43درصد به صورت بي اختياري ادراري بوده است ، 

با توجه به يافته هاي پژوهش ميزان ابتال به فشارخون قابل توجه است بايستي در مشاوره و آموزش به اين بيماران در زمينه ي نتيجه گيري : 

كنترل و مراقبت از فشارخون مانند استفاده صحيح از دارو ، رژيم غذايي مناسب ،تحرك و... تاكيد بيشتري به عمل آيد . با توجه به مشكل پير 
چشمي جهت پيشگيري از مشكالت ديد استفاده از عينك يا لنز مناسب توصيه گردد . در رابطه با ميزان قابل توجه آرتروز و بي اختياري ادراري 

آموزش و توصيه به انجام ورزش هاي مناسب جهت تقويت عضالت مربوطه مورد توجه قرار گيرد . نظر به ميزان يبوست در سالمندان آموزش تغذيه 
 عضالني و قلب و عروق را –مناسب و اصالح عادات اجابت مزاج الزم است . همچنين مشكل اضافه وزن مي تواند ساير مشكالت ادراري ، اسكلتي 

 تشديد كند الزم است نسبت به آموزش اصول صحيح تغذيه و داشتن تحرك كافي نيز اقدام شود .

   مراكز مشاوره ي سالمندي مشكالت جسماني ، سالمند ، واژه هاي كليدي:
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بررسي  توان علمي اساتيد و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده هاي پيراپزشكي و بهداشت 

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 2، هاشم حشمتي1فريبا بيكي

    fbaiky@yahoo.com دانشكده پيراپزشكي و بهداشت،   EDO- كارشناس ارشد  برنامه ريزي آموزشي ،كارشناس 1
- كارشناس ارشد آموزش بهداشت ،عضو هيئت علمي گروه بهداشت عمومي 2

 چكيده

 ارزشيابي اساتيد به عنوان يك استراتژي مهم براي ارتقاي كيفيت آموزشي مورد توجه دانشگاههاست؛ يكي از معيار هاي مهم در سابقه و هدف:

ارزشيابي تسلط اساتيد بر موضوع است.از طرفي از ديدگاه دانشجويان تسلط استاد بر موضوع درس مهمترين اولويت محسوب مي شود .تسلط علمي 
استاد  در ارتقاي انگيزه، نشاط، نوآوري، مديريت كالس  ، درگير نمودن فراگيران در تدريس، افزايش كارايي  استاد و دانشجو تأثير بسزايي دارد. لذا 

با توجه به اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط توان علمي استاد با برخي عوامل مرتبط در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و 
 بهداشت انجام شد.

  پرسشنامه روا و پاياي 928 انجام شد،92-93 تحليلي در نيمسال اول سال تحصيلي – اين مطالعه مقطعي با رويكرد توصيفي مواد و روش ها:

 ، آزمونهاي آماري  ضريب همستگي  SPSS 16تكميل شده توسط دانشجويان به روش سر شماري انتخاب شد.داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
 اسپيرمن و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 r ,779/0)بود.بين تسلط علمي با قدرت اداره و رهبري كالس (93/84± 62/10 ميانگين نمره تسلط اساتيد از ديدگاه دانشجويان ( يافته ها:

=000/0 p =) شركت فراگيران در بحث و تبادل نظر(794/0, r =000/0 p =)  879/0)و بيان شيوا و قدرت انتقال مطالب, r =000/0 p 

)همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت. ميانگين نمره تسلط اساتيد از ديدگاه دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري  =
 ).=F=   903/0P,258/0نداشت(

 تسلط اساتيد از ديدگاه دانشجويان در سطح مطلوبي مي باشد.با توجه به ارتباط بين تسلط علمي با عوامل مرتبط، پيشنهاد مي شود نتيجه گيري:

به منظور ارتقاء سطح قدرت و رهبري كالس ،افزايش مشاركت فراگيران در بحث و تبادل نظر و افزايش قدرت انتقال مطالب ،توان علمي اساتيد 
 افزايش يابد.

  توان علمي،ديدگاه دانشجويان،اساتيد واژه هاي كليدي:

mailto:fbaiky@yahoo.com�
mailto:fbaiky@yahoo.com�
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Effect of students’ evaluation in biostatistics’ lesson on teacher evaluation 
Maryam Darabi3, Kourosh Sayehmiri1, Hadi Peyman2*, Nasim Babaknejad3, MohammadTaher Sarokhani3,Javaher Khajavikhan4, Masood 

Yasemi3 

1. Assistant Professor of Biostatics, Research Center for prevention of Psychosocial Injuries, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran. 
sayehmiri@razi.tums.ac.ir  

2. Correspondence author, Research Center for prevention of Psychosocial Injuries & Student Research Committee, Ilam University of 
Medical Sciences, Ilam-Iran. Hadi.peyman2010@gmail.com 

3. Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran. 
4. Assistant Professor of Anesthesia, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran 
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Introduction: Students’ evaluation is one of most important education process and it can performed 
different methods. The aim of the current study was to determine the effects Students’ evaluation in 
biostatistics and research method’ lesson on teacher evaluation score.  

Methods: the current study was a qusi-exprimental study .A total of n=211 students in Ilam University of 

Medical Sciences were surveyed during 2010-2011. In the start of term, students divided in two groups 

randomly. One group were evaluating during term and the second group, were evaluating in the end of term. 
Both groups filled the teacher evaluation questioner in the end of term. Data were analyzed by using 
independed t-test, Mann-whitneny and Kruskal-Wallis test.  

Result: The mean sore of female and male students in the teacher evaluation was 81.4�13.9 and 88.3�13.4, 
respectively (P<0.004). There was also a significant relationship between major and the teacher evaluation 

(P<0.001). Students who evaluated during term, they evaluated teacher with more score, but this association 

was not significant (p=0.08). 

Conclusion: sex and major were the effective factors on teacher evaluation. Evaluation of students during 
term leads to improve teacher evaluation. In future study, assessing the effect of both students’ Evaluation 
methods of academic performance, recommended. 

 

Keywords: Students’ evaluation, teacher evaluation, biostatistics and research method 
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  درجه 360يادگيري :  پايان  نامه در مقطعيادگيري دانشجويان تحصيالت تكميليتجربيات 
 عليرضا شريعتي، دكتر ليال جويباري  مسلم حسام،محسن فتحي، دكتر اكرم ثناگو،

كميته تحقيقات دانشجويي، مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 

  mohsen.fathi103@gmail.com   

 چكيده

 پايان نامه دانشجويي يك تكليف درسي مي باشد كه دانشجويان با  انتخاب موضوع  و انجام تحقيق در مسيري  قرار مي گيرند كه  و هدف:سابقه

و دانش را كسب  براي انجام اين تكليف ناخودآگاه مي بايست يكسري توانايي. دانشجويان نها را مواجهه با منابع سرشاري از يادگيري مي كندآ
    است.هدف از اين مطالعه تبيين تجربه  دانشجويان از  يادگيري در دوره پايان نامه. نمايند

 با استفاده از نمونه گيري 1392 دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال  تكميليتانشجوي تحصيال د12 پژوهش كيفي در اين: مواد و رو ش ها

 ترم تحصيلي، قوميت) وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوري داده ها مصاحبه هاي نيمه ساختار بوده ، رشته،مبتني بر هدف و حداكثر تنوع (جنسيت
 در تمامي مصاحبه ها تكرار شد. ساير "وقتي مي گويم يادگيري در مرحله پايان نامه چيزي به ذهن شما مي آيد"است. حداقل يك سوال باز شامل 

 بوده اند. نمونه گيري تا رسيدن به اشباع (تكرار پذيري) داده ها ادامه يافت. مصاحبه ها ضبط، دست "چرا، چگونه، مثال بزنيد"سواالت كاوشي 
 تحليل شدند. "تحليل محتواي مرسوم"نويس و مطابق روش 

 از مشاركت كنندگان. تبيين تجربه ه است بود"كسب دانش و مهارت توام  با هم" و " درجه360يادگيري "مضمون اصلي اين مطالعه دو يافته ها: 

مي گيرند كه اين زاويه مي تواند افراد مختلف باشد و هم موضوعات مختلف  دوره گذران پايان نامه نشان داد دانشجويان از زواياي مختلف چيز ياد
با ازمون و خطا ياد " . و اصيل استواقعيشان يادگيري  نيز از نظر كيفيت  يادگيري همه جانبه،  عالوه برمشاركت كنندگان بر اين باور بودندباشد. 

 از "گرفتن، يادگيري از همتايان، اندوخته ها را به ديگران ياد دادن، چيزهاي جديد ياد گرفتن، با دست لمس كردن، احاطه پيدا كردن به كار
.  استمضامين فرعي 

از پوسته منفعل در يادگيري محسوب مي شود عاليت آموزشي انجام رساله كه عالي ترين ف دانشجويان در مسير نشان داد: يافته ها نتيجه گيري

تبديل مي بالفعل از بالقوه به   معني دار و عميق يادگيريخود را براي توان تمامي  "خود راهبريادگيري "با استفاده از مكانيزم هاي خارج شده و 
 نمايند.

  ، تحليل محتوايليم تحصيالت تكي: پايان نامه، يادگيري، دانشجو كليديواژه هاي
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-92بررسي مشكالت آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال تحصيلي 

 كمي سازي يافته هاي كيفي با روش شناسي كيو:1391
 4، حسن غالمي3ساناز كارگزار، 2*، شيده قرايي1دكتر مريم اميرچقماقي

 - دانشيار گروه بيماري هاي دهان، عضو مركز تحقيقات بيماري هاي دهان و فك و صورت، دانشكده دندانپزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خراسان رضوي، ايران1
 - دانشجوي دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خراسان رضوي، ايران2

 kargozars881@mums.ac.ir ،09158809940- دانشجوي دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خراسان رضوي، ايران، 3
- دانشجوي دكتري سنجش و اندازه گيري، مربي گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خراسان رضوي، ايران 4

چكيده 

پيشرفت هاي سريع و به روز دانش در حيطه ي علوم پزشكي، تالش براي حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش را ضرورت مي بخشد.اين سابقه و هدف: 

امر جز با ارزيابي مستمر خدمات آموزشي ميسرنيست. در راستاي اين ارزيابي،دانشجويان اصلي ترين و دردسترس ترين منبع براي دست يافتن به 
نقاط قوت و ضعف آموزش هستند. اين مطالعه با هدف بررسي مشكالت آموزشي از ديدگاه دانشجويان دانشكده ي دندانپزشكي مشهد در سال 

  صورت پذيرفت.1391-92تحصيلي 

در اين پژوهش تالش شد بااستفاده از روش كيو كه تركيبي از روش كمي و كيفي مي باشد،ذهنيت مختلف دانشجويان نسبت به مواد و روش ها: 

 دانشجودر سه دوره ي آموزشي شامل علوم پايه، فيزيوپاتولوژي و استاژري بود كه 25وضعيت موجودآموزش شناسايي گردد.جامعه ي تحقيق شامل 
به طور هدفمند براي شركت در پژوهش دعوت شدند. طي بحث گروهي، نظرات اعضا پيرامون هدف اصلي پژوهش، ضبط وسپس پياده شد.اين كار 

 تا اشباع اطالعات ادامه يافت. سپس اين اطالعات در قالب عبارات و به عنوان «نمونه ي مرتب سازي كيو» دراختياردانشجويان قرار گرفت.

 در مرحله ي اول آناليز كيو افراد بر اساس ذهنيت هاي خود درباره ي مشكالت آموزشي ، طبقه بندي شدند. اما به دليل همبستگي جزئي يافته ها:

ميان عبارت ها، تحليل عاملي اكتشافي در شناسايي اين ذهنيت ها كمكي ننمود. لذا در ادامه، عبارت هاي استخراج شده با استفاده از شيوه ي 
پديدارشناسي مطالعه ي كيفي حيطه بندي شد و در چهار حيطه شامل حرفه اي گري، امكانات و تجهيزات آموزشي، مديريت آموزشي و ارزشيابي 

 كتابخانه نامناسب وضع، بخش و درفانتومي آموزش وامكانات انيدانشجو تعداد تناسب عدمقرار گرفت. نبود آموزش كافي در مبحث اخالق حرفه اي، 
ي، عدم استفاده از تكنيك هاي مشاركت دانشجويان، تكراري بودن سرفصل هاي ارائه شده در برخي دروس نظري،عدم كفايت برخي از علمي 

 واحدهاي باليني،و نمره دهي سليقه اي و بدون معيار مشخص،از مهم ترين مشكالت عنوان شده توسط دانشجويان بود.

در اين مطالعه سعي شد مشكالت آموزشي دانشكده دندانپزشكي مشهد،از ديدگاه دانشجويان، كه اصلي ترين كاربران نظام آموزشي نتيجه گيري: 

هستند،بررسي وريشه يابي گردد.اين مشكالت كه برخي از آنها شايد با اجراي كوريكولوم جديد دندانپزشكي مرتفع گردد به مراجع ذيصالح ارجاع 
 داده شد تا در برنامه ريزي هاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد.

كمي سازي يافته هاي كيفي، با استفاده از روش شناسي كيو،در اين پژوهش با محدوديت هايي همراه بودكه پيشنهاد مي شودجهت ايجاد امكان 
 مقايسه ي عميق تر ذهنيت هاي غالب در ارزيابي نقاط ضعف و قوت سيستم آموزشي،مطالعات بيش تر با بهره گيري از اين مطالعه انجام گيرد.

  مشكالت آموزشي- دانشجويان–روش شناسي كيو واژه هاي كليدي: 

mailto:kargozars881@mums.ac.ir�
mailto:kargozars881@mums.ac.ir�
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Assessing the serum levels of Interleukins (IL) and interferon-gamma in pemphigus vulgaris 
Masjedi Mohsen(1), Esmaeili Nafiseh(1), Abtahi-Naeini Bahareh(2), Haghjooy Javanmard Shaghayegh(3), Andalib Fateme(2), Tamizifar 

Banafshe(4), Saffaei Ali(5), Asilian Ali(2). 
(1) Department of Immunology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran. 
(2) Department of Dermatology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran. 
(3) Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
(4) Department of Dermatology, Razi Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
(5) Pharmacy Students’ Research Committee, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran. 

Email: alisaffaei.ss@gmail.com 

Abstract 

Background and aims: Pemphigus vulgaris (PV) is a chronic autoimmune blistering disease of the skin, in 
which loss of adhesion between keratinocytes is caused by autoantibodies. It has been hypothesized that 
cytokines play an essential role in the pathogenesis of PV. This study aimed to investigate the other 
immunopathological aspects of PV by determining the serum levels of cytokines in PV patients to replace 
with corticosteroid therapy.  

Methods: Twenty-three patients with PV and a control group consisting of 24  healthy subjects were studied. 
IL-2, IL-4, IL-6, IL10 , IL-12 , IL-17  and interferon-gamma (IFNγ) were measured in the Sera of patients by 
the ELISA method.  

Results: The serum levels of IL-2, 4, 17  and IFNγ in most patients and controls were undetectable. The 
serum concentrations of IL-10 in the patients and controls were undetectable, nevertheless, the mean serum 
concentrations of this cytokine was 64.375  pg/ml in four patients. The mean serum concentrations of 
proinflammatory cytokine IL-6 was significantly increased in the patients, compared to the controls (169.50  
vs.75.62  pg/ml) (P < 0.05 ). The same was observed for another proinflammatory cytokine IL-12  (135.33  
vs.86.28  pg/ml) (P < 0.05 ). 

Conclusions: The results show the predominance of TH2 cytokines with undetectable levels of TH1 
cytokines in most patients, and the possible role of IL-2 in PV recurrence, probably owing to stimulation of 
autoantibody generation. 

Keywords: Pemphigus vulgaris, TH1 cytokines, TH2 cytokines, Interleukin, autoimmunity  
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بررسي سطح سرمي كلسيم ومنيزيم در بيماران مبتال به سكته مغزي در مقايسه با افراد سالم در بيمارستان 

 93-92روحاني بابل طي سال 
 3)، حميد مهدي زادهMD(2)، عليجان احمدي آهنگرPhD(1)، دردي قوجقPhD(1)، هادي پارسيانMSc (1،3 حجت اهللا مومني

 گروه بيوشيمي بيوفيزيك، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل -1
 گروه بيماريهاي مغز واعصاب،مركز آموزشي درماني آيت اهللا روحاني، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل -2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل -3

 

 چكيده

سكته مغزي زماني رخ مي دهد كه جريان خون قسمتي از مغز قطع شده ويا به شدت كاهش يابد وبافت آن قسمت از مغز از سابقه وهدف: 

اكسيژن ومواد مغذي ديگر محروم گردد. سكته يا بر اثر ايسكمي بافت مغز رخ مي دهد يا دراثر نشت و پارگي يك سرخرگ مغزي كه به آن سكته 
هموراژيك گويند.عوامل زيادي در افزايش خطر ابتال به آن نقش ايفا مي كنند كه ميتوان به سن، جنس، نژاد، فشار خون باال، كلسترول باال، مصرف 
سيگار، ديابت، چاقي، و سابقه قبلي سكته قلبي اشاره كرد. با اين وجود تمام موارد ابتال به سكته مغزي با اين عوامل خطر قابل توجيه نيست و نياز 

به انجام تحقيقات گسترده در زمينه بررسي عوامل خطر غير متعارف مي باشد. شواهد اندكي در مطالعات وجود دارد كه حاكي از تاثير نقش 
عناصري مانند كلسيم و منيزيوم بر افزايش ابتال به سكته مغزي مي باشد. به همين منظور، اين مطالعه با هدف ارزيابي سطح سرمي كلسيم 

 ومنيزيوم مبتاليان در مقايسه با افراد سالم طراحي شده است.

 بيمار با تشخيص قطعي سكته مغزي  به وسيله نورولوژيست كه دربخش مغز واعصاب 65: اين مطالعه مقطعي تحليلي بر روي مواد وروش ها

 بستري شده بودند صورت گرفت. افراد وارد شده به مطالعه به صورت نمونه 93 تا فروردين 92بيمارستان آيت اهللا روحاني شهر بابل طي شهريور
 ساعت از زمان بستري آن ها گذشته بود انتخاب شد. 24گيري تصادفي ساده از بين مبتاليان به هر دو نوع سكته ايسكميك وهموراژيك كه حداقل 

افراد گروه سالم به تعداد گروه مبتال با همسان سازي فرد به فرد از نظر سن و جنس از مراجعين سرپايي به آزمايشگاه بيمارستان انتخاب شد. 
اطالعات مربوط به سن، جنس، فشارخون، ابتال به ديابت، سابقه بيماري قلبي عروقي، هيپرليپيدمي در افراد هر دوگروه جمع آوري گشت. سطح 

سرمي كلسيم و منيزيوم افراد هر دو گروه با استفاده از تكنيك اسپكتروفتومتري نوري اندازه گيري شد. داده ها با استفاده ازآزمون هاي آماري 
Independent T-test و Chi squareشد.  تجزيه وتحليل 

 زن در هرگروه وجود داشت. 23%) و56.6 مرد (30 بود.7.12�66.77 و افراد سالم 7.99�67.34ميانگين سني افراد دچار سكته مغزي يافته ها: 

%) و 81.1 نفر (43%)، 39.6 نفر (21%)، 54.7 نفر (29شيوع هايپرتانسيون، ديابت، بيماري قلبي-عروقي و هايپر ليپيدمي در گروه بيماران به ترتيب 
 به ترتيب: P-value%) بود (28.3 نفر (15%) و 18.9 نفر (10%)، 24.5 نفر (13%)، 32.1 نفر (17%) و در گروه افراد سالم به ترتيب 62.3 نفر (33

-P بود (1.18�8.72  و در افراد سالم 0.78�9.52). ميانگين سطح سرمي كلسيم در افراد بيمار 0.001>، 0.001>، 0.096، 0.019

value<0.001 بود (0.36�2.16 و در افراد سالم 0.82�1.50). ميانگين سطح سرمي منيزيوم در افراد بيمار P-value<0.001.بود ( 

 يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه سطح سرمي كلسيم  افراد مبتال به سكته مغزي نسبت به افراد سالم افزايش و سطح نتيجه گيري:

سرمي منيزيوم كاهش يافته است بنابراين هيپركلسمي و هيپومنيزيومي مي توانند به عنوان عوامل خطر احتمالي ابتال  به سكته مغزي مطرح شوند. 
هرچند كه عوامل خطر متعارف در بيماران مبتال نيز اغلب به طور معني داري بيشتر از افراد سالم بود. انجام مطالعات كوهورت در اين زمينه 

 مي تواند پاسخگوي بهتري به اين فرضيه باشد.

 سكته مغزي، منيزيوم، كلسيم، سطح سرمي، اسپكتروفتومتريواژه هاي كليدي:
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شده و قصد رفتاري دانش آموزان مقطع راهنمايي  رفتار درك كنترل انتزاعي، بررسي نگرش، هنجارهاي

 شهر بيرجند در زمينه تغذيه
 5، سكينه گرايلو4، نسيم ميرزايي4 ، الهه لعل منفرد3،محمدرضا ميري2 ، علي تقي پور1مهديه سپاهي باغان

 ايران. :  مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده مسؤول :دانشجوي كارشناسي ارشد اموزش بهداشت ،كميته تحقيقات دانشجويي، - نويسنده1

sepahi.bahar@yahoo.com 
 اپيدميولوژي گروه بهداشت، دانشكده مشهد، بهداشتي درماني خدمات و پزشكي علوم - دانشگاه2
 .ايران بيرجند، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، آموزش دانشيار سالمت، بر مؤثّر اجتماعي عوامل تحقيقات - مركز3
 مشهد پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده - دانشجوي كارشناسي ارشد اموزش بهداشت ،كميته تحقيقات دانشجويي،4
 پزشكي يزد علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده - دانشجوي كارشناسي ارشد اموزش بهداشت ،كميته تحقيقات دانشجويي،5

 چكيده:

 وضعيت به توجه است، وهورموني ادراكي احساسي، تغييرات با همراه فيزيكي و جسمي رشد جهش ناگهاني دوران نوجواني،  دورانسابقه و هدف:

است. مطالعه حاضر با هدف  ضروري را مي گذرانند تكامل و رشد دوران مهمترين و بحراني ترين از يكي اينكه به دليل از جامعه گروه اين تغذيه اي
 در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر بيرجند بود. شده و قصد رفتاري رفتار درك كنترل و انتزاعي نگرش، هنجارهاي تعيين

گيري  نمونه روش  به1392-93 دانش آموز دختر مقطع راهنمايي شهر بيرجند در سال 457 در اين مطالعه توصيفي- تحليلي  مواد و روش ها:

 رفتار تئوري هاي سازه بر مبتني پرسشنامه سه بخشي(اطالعات دموگرافيك، سؤاالت ها داده گردآوري انتخاب شدند. ابزاراي  مرحله دو اي خوشه

 با استفاده از نرم 05/0سطح معني داري  اطالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در .شده و رفتار) بود برنامه ريزي
 تحليل شدند.spss16 افزار

متوسط قرار داشت. و والدين مهم ترين  اكثر دانش آموزان در سطح %)54) و عملكرد تغذيه اي(68.4( داد هنجار انتزاعي  نتايج نشان:يافته ها

) اكثر دانش 82.1) و قصد رفتاري(74.8)، كنترل رفتار درك شده(80.2اما نگرش( هنجارها در شكل گيري رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان بودند،
 بود. و كمترين  ميانگين نمره كنترل رفتار ي مربوط به استفاده از مواد غذايي سالمي بود كه طعم خوبي نداشتند. مطلوب سطح آموزان در

 نتايج مطالعه حاضر نشان داد با وجود باال بودن قصد رفتاري در دانش آموزان همه ي قصد ها منجر به رفتار نشدند. والدين مهم نتيجه گيري:

ترين هنجارها در شكل گيري رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان بودند.  با توجه به نقشي كه والدين در شكل گيري عادات غذايي دانش آموزان 
دارند،آموزش والدين در كنار دانش آموزان بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده مي تواند تاثير بسزايي بر بهبود عملكرد تغذيه اي دانش آموزان 

 داشته باشد.

  قصد رفتاري، تغذيهشده، رفتار درك انتزاعي، كنترل  نگرش، هنجارواژه هاي كليدي:

mailto:sepahi.bahar@yahoo.com�
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  سال14 وكلسيم در دختران و پسران  كمتر از  D3بررسي ميزان ويتامين

 3، محمدرضا رحيمي مقدم 3، مجيدنوريان2، پيراسته نوروزي 1عارفه احمدي

  بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود–- پاتولوژيست 3 پزشكي دانشكده شاهرود، پزشكي علوم دانشگاه  كارشناس ارشد،-2فيزيولوژي –-دانشجوي كارشناسي ارشد دامغان 1

چكيده 

 بصورت اندوژن از  است. كه  الزمDويتامين عملكرد ايمني  وبراي تشكيل، رشد، و ترميم استخوان ها و براي جذب طبيعي كلسيم: سابقه و هدف

) D و يا مصرف مكمل هاي غذايي (ويتامينDطريق مجاورت با نور خورشيد در بدن توليد مي شود و يا از طريق مصرف مواد غذايي حاوي ويتامين 
 وكلسيم در  D3 كه يك هورمون تنظيم كننده متابوليسم فسفر و كلسيم است، در اين مطالعه بررسي ميزان ويتامينDبدن مي شود. ويتامين  وارد
 سال انجام گرفت .14دختر و پسركمتر از200

 ابتدا از اين افراد فرم رضايت نامه  اين مطالعه به روش مقطعي در  آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانش شهرستان شاهرود انجام شده است.:مواد و روش ها

 سرم تهيه شد و پس از تعيين ميزان ،فسفر،آلكالن فسفاتازو آلبومين كلسيم، D ميلي ليتر خون براي بررسي ويتامين10اخذ  گرديد. از هر فرد 
  بود. حداقل سطح سرمي ويتامينnmol/L32/60  در اين گروهvitD3 ميانگين سطح سرمي گروه قرار گرفتندچهار سرم، در Dويتامين 

D3)25OHDدر اين گروه (nmol/L24 و حداكثر سطح سرمي آن nmol/L162.و كلسيم آنها فسفر،آلكالن فسفاتازو آلبومين و سطح سرمي  بود 

 كمتر از p در نظر گرفتن  و با.  آناليز شد Tukey,one way ANOVA و آزمون هايprism 5.0داده ها با  نرم افزار آماري . اندازه گيري گرديد

  درصد بود.      0.05

 داشتند D3 نفر سطوح نرمال ويتامين 34 نفر كمبود خفيف و تعداد49 نفر كمبود متوسط، 85 نفر كمبود شديد ،33در اين تحقيق تعداد  يافته ها:

و همچنين سطح سرمي كلسيم و فسفر پايين  سرمي را داشتند D3طبق مطالعه اي كه انجام شد تمامي گروه ها به طور متوسط كمبود ويتامين. 
 تر و سطح سرمي آلكالن فسفاتاز باالتري نسبت به بقيه داشتند.

 براساس يافته هاي مطالعه ي حاضر به مصرف بيشتر لبنيات ازجمله شير و دوغ و نيز گنجادن منابع سبز غذايي پيشنهاد مي شود. و نتيجه گيري:

  و نقش تماس با نور آفتاب D3همچنين توزيع بيشتر شيرهاي يارانه اي غني از كلسيم و فسفر و دوزهاي درماني مناسب با توجه يه سطح ويتامين 
   كمك شاياني كند. 3D ) به مردم آموزش داده شود و نيز مي تواند به كاهش شيوع كمبود ويتامينD3( منبع توليد ويتامين 

، فسفر، كلسيم، پسران، Dويتامين  :واژه هاي كليدي

http://ijem.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+D�
http://ijem.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+D�
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 ارزيابي وضعيت تغذيه كودكان همودياليزي مراجعه كننده به بيمارستان دكترشيخ مشهد
 5، فرزانه شريفي پور4غالمرضاخادمي ،3، بهاره ايماني2، عبدالرضانوروزي،1زهرااخالقي*

 دانشجوي كارشناسي ارشدعلوم تغذيه،كميته تحقيقات دانشجويي،گروه تغذيه ،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،ايران  -1

متخصص تغذيه وفلوشيب بيماريهاي متابوليك،گروه تغذيه،استاديار دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،مشهد،ايران   -2
متخصص كودكان ونوزادان،گروه اطفال،استاديار دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،ايران  -3
متخصص كودكان ونوزادان،گروه اطفال،استاديار دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،ايران  -4
 متخصص نفرولوژي،گروه داخلي،استاديار دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،مشهد،ايران -5

 

 چكيده

 اين بيماران در معرض خطر قابل توجه سوء تغذيه .در حال افزايش است(CKD)تعدادكودكان مبتال به بيماريهاي مزمن كليوي سابقه و هدف:

در .)هستند نقش تغذيه در اين كودكان به دليل تاثير قابل توجه آن در رشدجسمي،عصبي و جنسي اين كودكان مهم استPEMپروتئين انرژي(
ارزيابي منظم وضعيت تغذيه اي وارائه تغذيه مناسب اجزاي كليدي هستند. اين ارزيابي بايد براي هرفرد به صورت اختصاصي CKDمديريت كودكان

متناسب باسن كودك،شرايط فرهنگي اقتصادي،وضعيت فيزيولوژيكي وترجيحات غذايي وي صورت گيرد.طبق دستور العمل انجمن بين المللي 
 بويژه در مرحله دياليز بايد به طور دوره اي ارزيابي شود.با توجه به اهميت ارزيابي تغذيه اي در CKDنفرولوژي وضعيت  رشد وتغذيه كودكان 

 انجام گرفت.92كودكان همودياليزي مطالعه حاضر با هدف ارزيابي وضعيت تغذيه اي كودكان همودياليزي بيمارستان دكتر شيخ مشهد در سال

سال همودياليزي مراجعه كننده به بخش دياليز بيمارستان 20اين مطالعه توصيفي به صورت سرشماري  برروي همه كودكان  زير موادوروش ها:

انجام گرفت. داده هاي آنتروپومتريك شامل قد،وزن قبل وبعد از دياليز اندازه گيري شد.پرسشنامه حاوي سواالت 92دكتر شيخ مشهد درسال 
ساعته براي بيماران تكميل شد. براي ارزيابي رشد اين كودكان نمودارهاي رشدشان با چارت هاي رشد 24دموگرافيك و پرسشنامه ياددآمد غذايي 

CDC مقايسه شد.براي ارزيابي وضعيت تعذيه اين بيماران از فرم STAMP  استفاده شده است كه يك ابزارغربالگري معتبر براي ارزيابي سوءتغذيه
 در اطفال است كه كودكان را از نظر تغذيه اي در سه گروه در ريسك باالي سوء تغذيه،ريسك متوسط وريسك كم طبقه بندي مي كند.ي 

ريفالكس  نفر 5نوروژنيك، نفرمثانه5 سال بود. ازنظراتيولوژي13.8±1.9%)بودند. ميانگين سني42.1دختر(8%)و57.9پسر(11 بيمار 19ااز يافته ها:

%افرادكرامپ هاي عضالني راذكركردند.به 21%بيماران بي اشتهايي و36.8دياليز %)بود.درقسمت عوارض بعد26.3نفرايديوپاتيك (5نفروپاتي،
 محاسبه شد. براساس چارت Kt/V 05±1.7 دقيقه دياليز مي شوند.از نظركفايت دياليز ميانگين3.30طورميانگين بيماران دوباردرهفته به مدت 

براي سن قرارداشتند. BMI 5%زير صدك 63.2قد براي سن و5%كودكان زير صدك 84.2وزن براي سن،5%بيماران زيرصدك CDC73.7 هاي رشد 
بدست آمد. ضريب همبستگي پيرسون نشان دادكه بين كفايت دياليز باسن رابطه معكوس   STAMP 1.8±6.4 ميانگين امتياز كسب شده از فرم

)امااختالف معني داري بين كفايت دياليز وجنس مشاهده (P=0.05وجوددارد.بدين ترتيب كه با افزايش سن كفايت دياليزكاهش پيدامي كند.
 )P=0.9 برحسب جنس نشان نداد.(STAMPمستقل رابطه معني داري بين نمره فرم T-test) .آزمون P=0.93نشد.(

  %  بيماران در گروه ريسك باالي سوء تغذيه جاي مي گيرند كه در اين STAMP84.2باتوجه به امتياز كسب شده از فرم نتيجه گيري:

راستاآموزش به بيماروهمراهيان وي درموردنيازهاي تغذيه اي ،ارزيابي هاي دوره اي وضعيت دريافت موادغذايي وارجاع بيماران به يك مشاور  
 تغذيه ضروري به نظر مي رسد.

 سوءتغذيه، همودياليز،كودكانواژه هاي كليدي:
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بر اساس مدل پرسيد در قوچان دبيرستان هاي شهررعوامل  مرتبط با مصرف ميوه وسبزيجات در دانش آموزان دخت

 1392سال

 4، هادي عليزاده سيوكي3، الهام همايي2، ناصر بهنام پور1هاشم حشمتي

 :Emailمربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -5

Heshmati.Hashem@yahoo.com 
 استاديار، دكتري آمار زيستي، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -6

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -7

 مربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -8

چكيده 

 يكي از حيطه هاي بسيار مهم سبك زندگي، وضعيت تغذيه و بويژه مصرف ميوه و سبزيجات است، از طرفي مصرف اين گروه سابقه و هدف: 

مي گيرد. با توجه به  شكل نوجواني و دوران مدرسه تغذيه در ي مربوط بهارفتارهاي سالم و رفتارهغذايي در سطح مطلوبي نمي باشد. از سوي 
 بر اساس  قوچان عوامل مرتبط با مصرف ميوه وسبزيجات در دانش آموزان دختر دبير ستان هاي شهراهميت موضوع، اين مطالعه با هدف تعيين

  انجام شد.مدل پرسيد

 دبيرستان هاي شهر قوچان كه به روش نمونه گيري دو مرحله دانش آموز دختر400بر روي 1392اين مطالعه مقطعي در سال مواد و روش ها: 

اي انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه اي روا وپايا كه بر اساس مدل پرسيد طراحي شده بود،جمع آوري گرديد و با 
 تراز شد و 100 و آزمون كروسكال واليس مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت، مجموع نمرات هر حيطه از SPSS18استفاده از نرم افزار آماري 

 . در نظر گرفته شد 0.05سطح معني داري 

%،ميانگين نمره 77.73%،ميانگين نمره نگرش 70.13 سال بود.ميانگين نمره آگاهي دانش آموزان 16.11± 1 ميانگين سني دانش آموزانيافته ها: 

%بود. ميانگين سهم مصرف ميوه و سبزيجات 61.66%وميانگين نمره عملكرد 72.75 %، ميانگين نمره عوامل تقويت كننده50.92عوامل قادر كننده
 بود. ميانگين نمرات عملكرد، عوامل قادر كننده و آگاهي  در دانش آموزان با وضعيت اقتصادي- 2.1±1.24 و 2.17±1.02به ترتيب برابر بود با 

 اجتماعي پايين تر، به طور معني داري كمتر بود.

در اين مطالعه ميانگين نمره آگاهي، نگرش وعوامل تقويت كننده دانش آموزان در سطح خوب بود ولي ميانگين نمره عوامل قادر نتيجه گيري:  

به منظور مصرف كننده وعملكرد در سطح متوسط بود و ميانگين سهم مصرف ميوه و سبزيجات پايين تر از استانداردها بود. لذا پيشنهاد مي شود 
 ، مداخالت مقتضي به ويژه، مداخالت مبتني بر سازه هاي مدل پرسيد صورت گيرد.مناسب ميوه وسبزيجات در دانش آموزان

 تغذيه ،مدل پرسيد، دانش آموزان واژه هاي كليدي:

mailto:Heshmati.Hashem@yahoo.com�
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 1391بررسي ميزان وعلل مصرف غذاي آماده در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

 4، دكتر عليرضا خاتوني3، دكتر منصور رضايي2فرانك جعفري ، 1الهام رحماني

 ايران ، كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه ،  مامايي–  پرستاري ي دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته وعضو پرستاري كارشناسي - دانشجوي1
 مامايي ، ايران  و پرستاري ي دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته سرپرست ، مامايي و پرستاري ي دانشكده ، كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه علمي - عضوهيئت2
 ايران  ، كرمانشاه پزشكي علوم - گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي ، مركز تحقيقات توسعه ي اجتماعي و ارتقاي سالمت ، دانشگاه3

Email :Faranakjafari2002@yahoo.com 
 دانشگاه دانشجويي تحقيات كميته سرپرست مامايي، و پرستاري دانشكده كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت - عضو4

 چكيده :

 ارتقاي بهداشت و تامين سالمت افراد جامعه يكي از اركان مهم پيشرفت جوامع مي باشد . امروزه ارتباط تغذيه و انتخاب غذا با سابقه و هدف:

سالمت افراد جامعه به طور كامل مورد تاييد است . مصرف غذاهاي آماده با بيماري هاي مزمن نظير اضافه وزن و پرفشاري خون در ارتباط مي 
باشد ، و با توجه به اهميت پيشگيري از بيماري هاي مزمن در سنين جواني اين مطالعه با هدف بررسي ميزان و علل مصرف غذاي آماده در 

 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه انجام گرديد .

 نفر 266 نفر (406 تحليلي ، از بين كليه ي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه –دراين مطالعه ي توصيفي مواد و روش ها: 

 گرديدند . داده ها با استفاده از ه و وارد مطالعه طبقه اي انتخاب شد– نفر دانشجوي پسر) با نمونه گيري تصادفي 140دانشجوي دختر و 
پرسشنامه ي دو قسمتي كه شامل  اطالعات دموگرافيك و فرم بررسي ميزان و علل مصرف غذاي آماده كه روايي و پايايي آن بررسي شده بود جمع 

و به وسيله ي نرم يكطرفه) ANOVA مستقل و Tآوري گرديد . كليه ي داده ها با استفاده از آمار توصيفي (جدول فراواني) و استنباطي (آزمون 

  در نظر گرفته شد .)P˂0.05( مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند ، و سطح معني داري 11.5نسخه SPSSافزار

 ، )P<0.001(ميزان مصرف غذاهاي آماده در بين پسران بيشتراز دختران بود و اين ارتباط از نظر آماري معني دار بودنتايج نشان داد كه يافته ها: 

 .)P = 0.009(همچنين ميزان مصرف در كساني كه آموزشي درزمينه ي تغذيه ديده بودند ازكساني كه در اين زمينه آموزشي نديده بودند كمتر بود
بين ميزان مصرف غذاهاي آماده توسط واحدهاي مورد پژوهش با  ارزان بودن ، جذاب بودن رستوران هاي غذاي آماده ، جذابيت بسته بندي ، 

 خوشمزگي، صرفه جويي در زمان، دوست داشتن، الگوهاي مصرف اين غذاها در خانواده و پرچرب بودن اين غذاها ارتباط معني دار مشاهده گرديد.

 استفاده از غذاهاي آماده دربين دانشجويان پسر شايع بود . براين اساس ، ضرورت اصالح عادات غذايي و آموزش بيشتر و بهتر در :نتيجه گيري

 زمينه ي تغذيه در قشر جوان كشورمان احساس مي شود .

 غذاي آماده ، علل مصرف غذاي آماده ، دانشجويانواژه هاي كليدي:
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بررسي عوامل موثر در توليد پراكسيد در  روغن 
، مصطفي اصغري 1، حسينعلي اصغرنيا1 عبدااليمان عمويي،5، حسن اشرفيان4معصومه سادات رئيسي، 3، محسن رضا زاده2، مرضيه خراساني1سيده حوريه فالح

 4 محبوبه سادات رحمن پور،4 زهرا بهلولي،4، طاهره بينش پژوه2 سيد حسن حسيني،4كبري

 -اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل- دانشكده پيراپزشكي بابل- گروه مهندسي بهداشت محيط1
 -كارشناس بهداشت محيط  دانشگاه علوم پزشكي بابل2
 - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي بابل3
 -كارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي بابل4
 - معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بابل5

 چكيده :

كسيد محصول اوليه  اكسيداسيون مواد چرب است وبه طور كلي هرقدر كه درجه غير اشباع روغنها بيشتر باشد روغن ويا ماده پراسابقه وهدف : 

ولي خود به  مادگي بيشتري براي اكسيداسيون دارا مي باشد. پراكسيد ايجاد شده گرچه مستقيما سبب بو وطعم نامطبوع  مواد چرب نيست،آچرب 
.لذا اين مطالعه باهدف تعيين عوامل موثر در توليد پراكسيد در  روغن ها انجام شد . عنوان كاتاليزور در تسريع اكسيداسيون روغن شركت  مي كند

 طي سه غير قابل مصرف  نمونه23و ، از نظر پراكسيد   نمونه روغن قابل مصرف16تعداد  در اين مطالعه موردي - شاهدي بر روي مواد وروش ها :

 نمونه برداري  انجام شد، درجه حرارت روغن  ، 493 بر اساس استاندارد كشوري شماره مرحله  ، درفواصل زماني مختلف  در ساعات پاياني كار
از نظر ميزان  مواد غذايي ارسال  و كنترلتعداد دفعات حرارت دهي ، نوع روغن مصرفي و نوع ظرف طبخ  مشخص گرديد و نمونه ها به آزمايشگاه 

  و آزمون آماري spssداده ها ي بدست آمده با نرم افزار گرفت ورار ق مورد ارزيابي   4179 بر اساس روش استاندارد عدد پراكسيد روغن مصرفي
  ) تجزيه وتحليل شد.  Mann-whitney U ) و من - وتني  (  chi-squareپيرسون و كاي اسكوئر (

كه بين درجه حرارت و ميزان پراكسيد رابطه وجود دارد وبا افزايش درجه حرارت  نشان داد تحقيق  ارزيابي انديس پراكسيد در اين  :يافته ها

 ) . همچنين  بين نوع روغن مصرفي و ميزان عدد پراكسيد =P 069/0ميزان پراكسيد افزايش مي يابد ولي اين  رابطه معني دار نيست              ( 
 ) ،  اما  بين تعداد دفعات سرخ كردن و ميزان عدد پراكسيد رابطه وجود دارد كه از = p 74/0 رابطه وجود دارد ولي اين رابطه معني دار نيست ( 

) .  بين ميزان عدد پراكسيد و نوع ظرف مصرفي براي سرخ كردن هم رابطه وجود دارد كه از نظر آماري =P 001/0لحاظ آماري معني دار است  (
) . =P 047/0معني دار مي باشد (

نتايج بدست آمده ازاين تحقيق نشان داد كه ميزان درجه حرارت وتعداد دفعات سرخ كردن ، نوع روغن مصرفي و نوع ظرف مورد :  نتيجه گيري

استفاده براي سرخ كردن درافزايش  توليد  ميزان عدد پراكسيد موثر مي باشد. 

روغن مصرفي ، عدد پراكسيد ، درجه حرارت ، دفعات سرخ كردن ، نوع ظرف  واژه هاي كليدي: 
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 بررسي كيفيت فني و همساني خدمات ارائه شده در مركز فيزيوتراپي دانشكده توانبخشي تبريز
 2 دكتر ميرعلي اعتراف اسكوئي،1فريد غريبي

-كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1
  Email: farid_hc.manager@yahoo.com 

 )، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريزNPMCمركز تحقيقات مديريت خدمات بهداشتي درماني (- 2

 چكيده:

امروزه كيفيت بعنوان مقبولترين شاخص بررسي وضعيت نظام هاي سالمت مطرح بوده و تاثير آن بر ارتقاي اثربخشي خدمات و سابقه و هدف: 

رضايت گيرندگان خدمت بر كسي پوشيده نيست. كيفيت، مفهومي چندوجهي است كه كيفيت فني يا مطابقت خدمات با استانداردها حياتي ترين 
محور آن است، براين اساس و بدليل اهميت فزاينده خدمات بازتواني، مطالعه حاضر درصدد بررسي كيفيت فني خدمات ارائه شده در كلينيك 

  مي باشد. 91فيزيوتراپي دانشكده توانبخشي تبريز در سال 

 پژوهش حاضر از نوع كيفي مي باشد كه با روش مصاحبه و نيز بررسي مستندات و پرونده هاي درماني انجام گرفت. در اين مواد و روش ها:

مطالعه ابتدا با برگزاري نشستهاي تخصصي با اساتيد، انواع موارد ارجاعي به مركز ياد شده مشخص گرديد و گزينه هاي درماني فيزيوتراپي گروه 
بندي شدند، سپس دستورالعملها و استانداردهاي درماني براي هر بيماري از مراجع معتبر استخراج گرديد. در ادامه، درمانهاي ارائه شده در مركز 

مورد مطالعه از منظر تطابق با استانداردهاي باليني و نيز همساني درمانهاي فيزيوتراپيست هاي مختلف در استفاده از گزينه هاي درماني، زمان 
 استفاده از هر گزينه و نيز توالي گزينه ها براي هر بيماري بررسي و با استانداردهاي مرجع مقايسه و نتايج بدست آمده گزارش گرديد.

در بررسي هاي اوليه كه توسط تيم پژوهشي و با همكاري پرسنل مركز صورت گرفت بيماري هاي نيازمند دريافت خدمات فيزيوتراپي كه يافته ها: 

 بيماري تقسيم شدند. سپس گزينه هاي درماني 20 نوع مورد خاص بودند به سه دسته اسكلتي، عضالني و عصبي و در قالب 20شامل حدود 
 گروه اصلي تقسيم و از فيزيوتراپيست هاي مركز خواسته شد كه پروسيجر 11فيزيوتراپي مانند الكتروتراپي، ليزردرماني، درمان هاي ورزشي و ... در 

درماني خود را براي درمان هر نوع بيماري خاص مشخص نمايند. پس از مستندسازي فرايندهاي درماني و انجام بررسيها و مشاهدات الزم مشخص 
گرديد كه ميزان انطباق درمان هاي ارائه شده توسط فيزيوتراپيست ها با يكديگر و نيز با دستورالعمل هاي موجود در محور تطابق استفاده از گزينه 

 ميباشد. همچنين بيماريهاي داراي بيشترين و كمترين عدم 32 و در رعايت توالي گزينه ها %84، در زمان استفاده از گزينه ها %61هاي درماني %
 تطابق در هر محور شناسايي شدند.     

نتايج مطالعه گوياي آن است كه درمانهاي ارائه شده در دو محور اول داراي انطباق نسبي با استانداردها و در محور سوم داراي عدم نتيجه گيري: 

تطابق بوده و لزوم انجام مداخالت علمي بوضوح احساس مي شود. در اين مركز، كيفيت فني خدمات در وضعيت متوسطي بوده و بي ترديد ادامه 
 اين روند مي تواند ايمني و اثربخشي درمانها را متاثر سازد.

 كيفيت فني، استاندارد، فيزيوتراپيواژه هاي كليدي: 
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 91بررسي نتايج غربالگري شنوايي نوزادان بيمارستان صياد شيرازي گرگان در سال 

 3دكتر عليرضا اكبرزاده باغبان  ،2، سميرا عرب1فرناز فتح اله زاده 

عضو كادر آموزشي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.   شعبه بين الملل،شنوايي شناسي. ارشد كارشناس- كميته پژوهشي دانشجويي. دانشجوي 1
   fathollahzadeh@sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشجوي كارشناسي شنوايي شناسي. دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كميته پژوهشي دانشجويي.  -2
 دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدكتراي آمار زيستي، دانشيار گروه علوم پايه، - 3

 چكيده

 نفر با كم 3 نوزاد، 1000كاهش شنوايي يكي از شايع ترين نقص هاي مادرزادي در نوزادان و شيرخواران محسوب مي شود. از هر سابقه و اهداف: 

بنابراين تشخيص آن در ابتداي . شنوايي مادرزادي دو طرفه عميق و دائمي متولد مي شود. كم شنوايي معلوليتي خاموش و پنهان محسوب مي گردد
 ماهگي) در 6 ماهگي) و شروع توانبخشي (قبل از 3تولد بدون استفاده از انجام غربالگري شنوايي ممكن نيست. سن تشخيص كم شنوايي (قبل از 

بهبود رشد گفتار و زبان در كودكان كم شنوا نقش مهمي ايفا مي كند. هدف از اين طرح بررسي نتايج غربالگري نوزادان بيمارستان  صياد شيرازي 
 .، جهت شناسايي و تشخيص به موقع اختالل شنوايي و مداخله زودهنگام وسايل كمك شنوايي مي باشد91شهر گرگان در سال 

 انجام 91ي بر روي كليه نوزادان متولد شده بيمارستان صياد شيرازي شهر گرگان در سال عاين مطالعه به صورت توصيفي مقطمواد و روش ها: 

 ( OAE ) توسط آزمون گسيل هاي صوتي گوشبر روي كليه نوزادان اولين ارزيابي شنوايي پس از تكميل پرسشنامه و بررسي وضعيت نوزاد، . شد

گرفت. نوزاداني كه در مرحله دوم نيز مجددا رد شده  روزگي انجام 15در صورت رد شدن نوزاد، آزمون دوم در  شد. ساعت اول تولد انجام 48در 
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS 22 در انتها نتايج توسط نرم افزارقرار گرفتند.  ABR   آزمونبودند  تا قبل از سه ماهگي تحت

%) پسر 52 ( 2017%) دختر و 48 (1928 صورت گرفت كه از اين تعداد TEOAE ساعت اول تولد، آزمايش 48 نوزاد در 3945بر روي يافته ها: 

). در هفته دوم تا چهارم آزمون مرحله دوم Refer% نوزادان بدون پاسخ بودند (30) بودند و OAE)Pass %  نوزادان داراي پاسخ 70حدود  بودند.
% 38 ثبت نشد، در مرحله دوم فقط OAE  نوزاد طي مرحله دوم پاسخ 110 و در OAE% داراي پاسخ 92 نوزاد 1521مجددا تكرار شد و از  

 غيرطبيعي داشتند و كاهش شنوائي در آنها ثابت ABR نوزاد 3 صورت گرفت كه فقط ABRنوزاد آزمايش 110نوزادان مراجعه كردند. بر روي 
گرديد. با بررسي پرسشنامه هاي تكميل شده اين سه كودك، يك مورد داراي كم شنوايي شديد تا عميق بود كه والدين كودك نسبت فاميلي 

داشته اند. دو كودك ديگر كم شنوايي متوسط تا شديد داشتند كه يكي به  دليل بيلي روبين باال و عفونت و نارس بودن و ديگري بدون دليل دچار 
 كم شنوايي شده بودند. به سه كودك وسيله تقويت شنوايي متناسب با كم شنوايي تجويز شد. 

با توجه به نتايج اين مطالعه فقط يك نوزاد از سه نوزاد فاكتور خطر كم شنوايي را داشتند و در دو نوزاد ديگر به دليل ازدواج فاميلي نتيجه گيري: 

والدين و بدون علت دچار كم شنوايي شده بودند. اين خود نشاندهنده اين مسئله است كه كم شنوايي فقط در كودكان داراي ريسك فاكتور رخ 
 نمي دهد و اين لزوم انجام غربالگري براي كليه نوزادان را نشان مي دهد. 

 است و الزم است كليه نوزادان از نظر شنوايي توسط هر دو آزمون AABR و OAEبررسي هاي ناشي از اين تحقيق نشاندهنده ارزشمندي آزمون 
غربالگري شده تا در صورت وجود كم شنوايي،  با تشخيص زودهنگام و تجويز به موقع وسايل كمك شنوايي و توانبخشي،  از آسيب هاي ناشي از  

 كم شنوايي مانند اختالالت گفتاري و ارتباطي جلوگيري شود. 

 OAE ،AABRكم شنوايي، غربالگري شنوايي، ، نوزادان، واژه هاي كليدي: 

mailto:fathollahzadeh@sbmu.ac.ir�
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 به كننده مراجعه آلزايمر به مبتال سالمندان مراقبين شده درك استرس بر ارتباطي هاي مهارت آموزش تاثير

 ايران آلزايمر انجمن
 4دكتر طاهره دهداري،   3راضيه السادات حسيني،  2طاهره رضاييان   ،1طاهره منصوري

 دانشجوي دكتراي تخصصي سالمندشناسي، مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران .1

 دانشجوي دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران .2

 دانشجوي دكتراي تخصصي سالمندشناسي، مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان،  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران .3
 تهران، ايران. استاديار آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، .4

 چكيده

مراقبت از سالمند مبتال به آلزايمر يك فرايند مزمن استرس زا است كه پيامدهاي منفي بر سالمت جسمي و رواني مراقبين دارد و : سابقه و هدف

مشكالت ارتباطي اغلب يكي از جدي ترين عوامل استرس زايي هستند كه مراقبين با آن مواجه اند. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش مهارت 
  انجام شده است.91هاي ارتباطي بر استرس درك شده، مراقبين سالمندان مبتال به آلزايمر در سال 

 نفر از مراقبين سالمندان مبتال به آلزايمر مراجعه كننده به انجمن آلزايمر 91 اين مطالعه از نوع نيمه تجربي مي باشدكه طي آن مواد و روش ها:

 نفر) قرار گرفتند و پرسشنامه هاي 49 نفر) و كنترل (42ايران كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند بصورت تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون (
) را در مرحله قبل از مداخه آموزشي تكميل كردند. سپس 1983مشخصات فردي و استرس درك شده استاندارد (كوهن، كامارك و مرملستين،

مداخله آموزشي بر اساس نتايج پيش آزمون طراحي و براي گروه آزمون اجرا شد. يك ماه بعد از مداخله دو گروه مجددا پرسشنامه هاي مربوطه را 
  زوجي تحليل شدند. t مستقل، tتكميل كردند. در نهايت داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري 

 نتايج نشان داد كه ميانگين استرس درك شده گروه آزمون نسبت به گروه كنترل بعد از مداخله آموزشي كاهش معني داري داشته است يافته ها:

)01/0< Pكاهش يافت.24/ 83 )86/5 به (14/29 )15/7( ). به طوري كه در گروه آزمون از  

  آموزش مهارتهاي ارتباطي استراتژي مناسبي جهت كاهش استرس درك شده مراقبين سالمندان مبتال به آلزايمر مي باشد.نتيجه گيري:

:كد ثبت بيماري آلزايمر، مهارتهاي ارتباطي، استرس درك شده، مراقب، سالمند،واژه هاي كليدي : IRCT201211127132N3 

Aged، IRCT201211127132N3 
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درماني – مراجعه كننده به مركزآموزشي 2بررسي شيوع عفونت هاي قارچي ناخن در بيماران ديابتي تيپ 

 1388-89پنج آذر گرگان در سال 
 2، نجمه شاهيني*1، فرهاد نيك نژاد1، حميدرضا جوشقاني1شرابه هزارخواني

 راني گلستان ،گرگان- ايدانشگاه علوم پزشك .مركز تحقيقات بيوشيمي و اختالالت متابوليك،1
  ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پزشكي، سينا بيمارستان ابن، مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري.دستيار تخصصي روانپزشكي، 2

  :چكيده

تينه آي نا خن به عفونت قارچي صفحه ناخن در انگشتان دست يا پا اطالق مي شود كه ناشي از گونه هاي مختلفي از قارچ ها : سابقه  و هدف 

در . باشد ي% م26 تا 2/1 نيب  گزارش شدهوعي شماراني بنيدر ا اما  استري% متغ11 تا 2 ني عفونت قارچي بوعي ش،ي عمومتيدر جمع مي باشد.
بيماران ديابتي عفونت هاي قارچي ناخن و پا باعث از بين رفتن سد دفاعي پوست شده و به عفونت هاي باكتريايي اجازه نفوذ به نسوج زيرين و 

 2بررسي شيوع عفونت هاي قارچي ناخن در بيماران ديابتي تيپ اين مطالعه با هدف  .ايجاد زخم پاي ديابتي و تشديد عفونت ناخن را مي دهند
 انجام گرفت.1388-89 گرگان در سال درماني پنج آذر–مركزآموزشي مراجعه كننده به 

 نفر از بين بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك 300 است. كه تعداد مقطعي با رويكرد توصيفي- تحليلي:اين مطالعه از نوع مواد و روش ها 

بيماران فوق از نظر  بيماري عروق محيطي و ضايعات پوستي ديابتي،  آذرو مطب هاي خصوصي به طور تصادفي انتخاب شدند. 5غدد بيمارستان 
. از لحاظ زخم پاي ديابتي و  نوروپاتي محيطي معاينه و شرح حال الزم انجام شد. براي بيماران بررسي هاي آزمايشگاهي به صورت شدندمعاينه 

 در نهايت شيوع عفونت قارچي ناخن و انواع آن در شدند.و جهت مطالعه قارچ شناسي به آزمايشگاه معرفي  انجام شد ،FBS ، HbA1c اندازه گيري

 صورت %95فاصله اطمينان درR.R كاي-دو و محاسبه و با ازمون):SPSS )16Vتجزيه و تحليل داده ها توسط نرمافزار  ،بيماران فوق تعيين شد

بود. 05/0.سطح معني دار براي كليه آزمون ها گرفت.

%)از اين افراد اثبات شد.ميانگين 3/6 نفر (19 نفر بيمار ديابتي مورد بررسي در اين مطالعه. عفونت قارچي ناخن در 300در مجموع : يافته ها 

 ساله بود. نسبت خطر عفونت قارچي ناخن در 84 سال و مسن ترين 28) بوده،كم سن ترين فرد 04/1 ± (65/53انحراف معيار) سني اين افراد ±(
 (CI 95%=0.398-2.944)  بودكه اين تفاوت از نظز آماري معنادار نبود.08/1مردان نسبت به زنان 

 آمپوتاسيون اندام تحتاني تنها در دو مورد ديده شد كه ديده نشد . FBS, HbA1C تفاوت امار معنايي از نظر قوميت، سن ، شاخص توده بدني ،
%) در پا و در سه 6/29 مورد (16. محل درگيري ناخن در (P-value=1)در گروه بدون عفونت قرار داشتند.اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود.

 (P-value=0.000)مورد هم در ناخن پا و هم در ناخن دست بوده است كه اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود 

: نتايج مطالعه ما نشان دهنده شيوع پائين تري از عفونت قارچي در جمعيت مورد مطالعه ما نسبت به سايرمطالعات بود.كه ارتباطي نتيجه گيري

 بين اطالعات دموگرافيك و شيوع عفونت هاي قارچي ديده نشدكه اين نياز به مطالعات بيشتر با حجم نمونه بيشتر را مي طلبد

 شيوع ، عفونت هاي قارچي ، ديابتواژه هاي كليدي: 
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تعيين كننده هاي رفتار رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ويژه عابرين پياده و سرنشينان بر اساس مدل 

 1391اعتقاد بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال 
 4، هادي عليزاده سيوكي3، گلناز بينايي2، ناصر بهنام پور1هاشم حشمتي

 مربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -1
Email: Heshmati.Hashem@yahoo.com 

 استاديار، دكتري آمار زيستي، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -2

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -3

 مربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -4

چكيده 

 ياز سو در ايران ميزان مرگ ناشي از تصادفات رانندگي در مقايسه با ميزان هاي كل دنيا و همچنين منطقه مديترانه شرقي بسيار باالست. سابقه و هدف:

در معرض خطر هستند. با توجه به اهميت موضوع، مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تعيين كننده هاي رفتار رعايت قوانين  ي از گروههازي ناني دانشجوگريد
 راهنمايي و رانندگي ويژه عابرين پياده و سرنشينان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام شد.

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  نفر از370 بر روي 1391 است كه در سال اي مقطعي با رويكرد توصيفي-تحليليپژوهش حاضر مطالعه  مواد و روش ها:

. اين پرسشنامه در اي روا و پايا بودپرسشنامه   ابزار گردآوري داده ها گلستان كه به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده بودند،انجام گرفت.
 100، مجموع نمرات هر حيطه از شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  18SPSSوارد نرم افزار   قرار گرفته شد و پس از تكميل، داده هادانشجوياناختيار 

.  در نظر گرفته شد 0.05تراز شد و سطح معني داري 

 ،ميانگين نمره شدت 81.87±17.18ميانگين نمره حساسيت درك شده دانشجويان بود. 20.92±1.98 ميانگين سني دانشجويان مورد مطالعه يافته ها:

 و ميانگين رفتار 53.46±16.27،ميانگين نمره موانع درك شده77.22±16.13 ،ميانگين نمره منافع درك شده 73.39±18.4درك شده
))و با موانع درك شده داراي همبستگي =r،0.000P=0.185در اين مطالعه رفتار با منافع درك شده داراي همبستگي مثبت(( بود.66.17±17.51دانشجويان

 % بود.96.5)) بود. مهمترين راهنما براي عمل تلويزيون با =0.233r =-،.0.000Pمنفي((

در اين مطالعه ميانگين نمره حساسيت درك شده،شدت درك شده و منافع درك شده خوب بود،اما ميانگين نمره موانع درك شده و رفتار نتيجه گيري: 

دانشجويان در حد متوسط بود.لذا پيشنهاد مي شود از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي و استفاده از روش هاي نوين آموزشي،رفع موانع موجود و بويژه با 
 استفاده از تلويزيون، عملكرد دانشجويان را در اين زمينه ارتقاء بخشيد.

 ي مدل اعتقاد بهداشت،سرنشينان،عابرين پياده ،قوانين راهنمايي و رانندگي  ان،يدانشجوواژه هاي كليدي:

mailto:Heshmati.Hashem@yahoo.com�
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 يپزشك ياتنوگراف خرده: نودشتيم شهرستان درمانگران ياهيگ يها نسخه
 2، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو1زهره قزلسفلي

 zghezelsefli@yahoo.com: ليميا مدرس تيترب دانشگاه يپزشك علوم دانشكده يپرستار آموزش يدكتر دوره يدانشجو- 1
 گلستان يپزشك علوم دانشگاه يپرستار اتيقتحق مركز مدرس، تيترب دانشگاه يپزشك علوم دانشكده يپزشك قاتيتحق تهيكم يپرستار گروه- 2
 

 چكيده

: هر خاكي و هر آب و هوايي، بستر انواع از گياهان دارويي است؛ بنابراين همه چيز در همه جا نميرويد و حكمت خلقت در اين سابقه و هدف

است كه هر جا بيماري هست، قطعا نوع گياه دارويي آن نيز يافت ميشود. مينودشت در استان گلستان ايران به علت نزديكي به جنگل گلستان 
محل رويش گياهان دارويي بسياري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي نسخ گياهان دارويي درمانگران محلي مينو دشت مي باشد. 

-1394: اين مقاله بخشي از مطالعه وسيع تري اتنوگرافي پزشكي است كه در خصوص طب عاميانه مردم مينو دشت در سال  هامواد و روش

 نفر درمانگرهاي محلي و جمع آوري مكتوبات و مستندات 20 انجام شده است. براي گرداوري اطالعات از مشاهده و مصاحبه نيمه ساختار با1393
موجود استفاده شد. يادداشت هاي در عرصه و مصاحبه ها دست نويس و كدگذاري و مطابق رويكرد اتنوگرافي توصيفي طبقه بندي شدند. هدف از 

 اين مقاله معرفي داروهاي گياهي است كه در درمان هاي خانگي بيماري هاي شايع در منطقه، به كار مي رود.

: مردم مينودشت از گياهان دارويي زيادي براي درمان بيماري ها استفاده مي كنند كه همه آن را از زمين هاي روستا و حاشيه آن جمع افته هاي

آوري مي نمايند. درمانگران محلي گل زرد را براي دل درد؛ گنجارو را براي گوش درد و بند آوردن خونريزي و دل درد؛ نون كالغي را براي سنگ 
اه جرجرم در بيماري يكليه و عفونت بدن؛ گل بنفشه را براي سالمتي قلب و آرامش اعصاب؛ برگ زيتون را براي درمان فشارخون و چربي خون، گ

هاي انگلي، سلف و برگ درخت بيد را براي بيماري هاي تنفسي، گزنه را براي درمان دردهاي استخواني و زخم، پيازچه را براي دردها يا عفونت 
هاي استخواني» تجويز مي كردند. 

: گياهان دارويي به صورت طب عاميانه در درمان بيماري ها رايج هستند در صورت بررسي جدي و كار تحقيقي بر روي آنها مي توانند نتيجه گيري

در بهبود وضعيت بهداشت و درمان در كشور موثر باشند. جا دارد كه تا دير نشده و تا اين شمع لرزان در گرد باد تحوالت بنيان كن خاموش نشده 
است دست كم اطالعات مربوط به آن را ثبت كرد. 

 : گياهان دارويي، طب عاميانه، درمانگران محلي، نسخ گياهي، شمال ايران كليديواژه هاي

mailto:zghezelsefli@yahoo.com�
mailto:zghezelsefli@yahoo.com�
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 نر صحرايي موش در ريه بافت در تيول مولكولهاي بر لوريس نانوذره اثر بررسي
 2، نگار مهري2 حامد فعله گري، 1اكرم رنجبر

ران ي همدان. همدان. اي دانشگاه علوم پزشكي دانشكده داروسازي- سم شناسيار گروه فارماكولوژي- استاد1
 Hamed.felehgari@gmail.comران ي همدان. همدان. اي دانشگاه علوم پزشكييقات دانشجويته تحقي داروسازي. كمي- دانشجو2

: دهيچك

 گونهبه ويژه  و اكسيدانها بردن بين از در مهمي بسيار نقش گلوتاتيون و تيول گروههاي جمله از بدن آنزيمي غير اكسيدانهاي آنتي: سابقه و هدف

گونه هاي فعال اكسيژن دار به علت نيمه عمر كوتاه  خود بسيار واكنش پذيرند و باعث اكسيداسيون پروتئين . دارند (ROS) دار اكسيژن فعال هاي
ها وليپيدها مي شوند. از طرفي امروزه استفاده از نانو داروها و نانو ذرات رو به افزايش است. مطالعات نشان مي دهدكه نانو ذرات سيلور با اثر بر 
سيستم هاي اكسيدان/ آنتي اكسيداني بدن نقش مهمي در ايجاد آسيب بافتي يا كاهش آن داشته باشد. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر 

) در بافت ريه در موش صحرايي نر بود. آنزيمي غير اكسيدانهاي آنتينانوذره سيلور بر مولكولهاي تام تيول (بيوماركر 

 گروه 5 به تصادفي طور به گرم 250 تا 200 وزني محدوده در ويستار نژاد نر صحرايي موش راس 25 تجربي مطالعه اين در :ها روش و مواد

 وگروه day / mg/kg  250 چهارم گروه و day / mg/kg  50  سوم گروه ،mg/kg/day 5 ميزان به دوم گروه ن،يسال نرمال اول گروه. شدند تقسيم
 ميزان آنها ريه بافت هموژن نمونه در درمان هفته دو از بعد .نمودند افتيدر صفاقي داخل صورت به لوريس نانوذره day / mg/kg  500 پنجم

 تحت گروه 5 ينهايانگيم انيم را يآمار معنادار تفاوت كطرفه، يانسيوار زيآنال يآمار آزمون. شد گيري اندازه    TTM) (    تيول تام مولكولهاي
 نفاوت 250 با 50 انيم ،500 و 250 با 5 انيم ،50 و 5 يگروهها با نيسال نرمال گروه انيم ،LSD يبيتعق آزمون كمك به. داد نشان يبررس

 .دارد وجود نيانگيم در معنادار

 را در مقايسه با گروه كنترل افزايش داد ولي اين تغييرات از نظر آماري معني دار نبود. TTM    250 و50 وmg/kg 5 نانوذره سيلور در دوزهاي
  كاهش معني داري داد.50 وmg/kg 5  را در مقايسه با گروههايmg/kg500 TTMهمچنين نانوذره سيلور در دوز 

 آنها كمتر يدوزها در رسد مي نظر به كه باشد دوز به وابسته لوريس نانوذره اثر مكانيسم كه رسد مي نظر به  فوق نتايج به توجه با: يريگ جهي نت 

 .دارند يدانيپرواكس خواص باالتر يدوزها در كهيحال در دارند يويداتياكس يآنت خواص

 تيول گروههاي رت، ريه، ،نقره نانوذره: يديكل واژه هاي
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 پوستر الكترونيك

) در خون بند ناف نوزادان تازه متولد G6PD-فسفات دهيدروژناز(6بررسي شيوع كمبود آنزيم گلوكز-

 شده و وضعيت عالئم باليني آنها در دوره نوزادي
 4عبدالباسط واحدي، 3، دكتر هادي هراتي3، دكتر مريم جودي مشهد2، دكتر ابراهيم ميري مقدم1دكتر منيژه خليلي

 -  ايران زاهداندپارتمان اطفال، دانشكده پزشكي،  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،  -1

 -  ايرانزاهدان دپارتمان ژنتيك، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،  -2

 -  ايران زاهدان دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،  -3

 -  ايرانمركز پژوهش هاي علمي دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان  -4

 چكيده

 به عنوان شايعترين نقص آنزيمي مادرزادي، موجب اختالالتي از قبيل يرقان نوزادي و آنمي هموليتيك به G6PDكمبود آنزيم سابقه و هدف: 

دنبال مصرف برخي از خوراكي ها ، داروها و يا ابتالي به برخي عفونتها مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع اين اختالل در نوزادان تازه 
  روزه نوزادي مي باشد.28متولدشده و همچنين بررسي عالئم باليني آنها در دوره 

 نوزاد تازه متولد شده در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان با نمونه 2400در اين مطالعه مقطعي ، در يك بازه يك ساله ، مواد و روش ها:  

 بررسي شده و نوزادان داراي اين نقص، از نظر ابتال به هايپربيليروبينمي و G6PDگيري از خون بندناف، به روش فلورسنت نقطه اي از نظر كمبود 
 روزه نوزادي تحت نظر قرار گرفتند. اين داده ها به همراه پرسشنامه هاي تكميل شده براي هر نوزاد(شامل نسبت 28شدت و علت آن در دوره 

  و به روشهاي توصيفي و استنباطي (آزمون كاي دو) تجزيه و تحليل شدند.SPSS16فاميلي) در نرم افزار 

% از اين نوزادان در ويزيت روز سوم و 47% دختر بودند6% آنها پسر و 94 داشتند كه G6PD نوزاد، كمبود 2400%) از 4.1 نفر(100 تعداد يافته ها:

% از نوع خفيف(در حد 73.3% نيز در ويزيت روز هشتم از نظر زردي مثبت تشخيص داده شدند. بيشترين توزيع ميزان زردي در ويزيت اول 25
ديگر مصرف باقال،  %18% از نوزادان نامعلوم و مادران82% از نوع متوسط(تا نيمه شكم) مشاهده شد. علت زردي براي 58.3صورت) ودر ويزيت دوم 

 % نوزادان بدست آمد.76آسپيرين ويا داروي ديگر را گزارش كردند. وجود نسبت فاميلي در 

 براساس يافته هاي اين پژوهش و از طرفي وجود ميزان بااليي از ارتباطات فاميلي G6PDبا توجه به ميزان باالي شيوع كمبود آنزيم نتيجه گيري: 

 در افراد مبتال، اهميت غربالگري در مورد اين اختالل و همچنين نقش روابط فاميلي در آن برجسته تر مي گردد.

  ، نوزادان ، اختالالت هموليتيك ، نسبت فاميليG6PD كمبود واژه هاي كليدي:
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 پوستر الكترونيك

 زابل شهرستان يقانون يپزشك به يارجاع موارد در يپزشك يها پرونده ييپاسخگو زانيم
 2يبه نوري، ط2ي آبادي علي، عل1 اوليسمانه سراوان

 راني اي، دانشگاه علوم پزشكيت و اطالع رسانيري اطالعات سالمت، دانشكده مدي ارشد فناوري كارشناسي-دانشجو1
ران. ي زاهدان، اي، دانشگاه علوم پزشكيراپزشكي اطالعات سالمت، دانشكده پي، گروه فن آوري-مرب2

 دهيچك

. است يضرور مارستانيب و ماريب از تيحما در يقانون سند عنوان به بلكه مار،يب ندهيآ و حال مراقبت يبرا تنها نه يپزشك پرونده :سابقه و هدف

 يم فراهم را مارانيب يدعاو مقابل در مارستانيب تيمصون جهت الزم نهيزم و است مارستانيب يدرمان كادر و ماريب حقوق يحام يپزشك مدارك
 گرفت. انجام زابل شهرستان قانوني پزشكي به ارجاعي موارد در پزشكي هاي پرونده پاسخگويي ميزان بررسي هدف با حاضر پژوهش. دينما

 ارجاع زابل، شهرستان يدرمان مراكز يپزشك يها پرونده يرو بر 1390 سال در كه. است يكاربرد يفيتوص نوع از حاضر مطالعه :روش ها مواد و

 و ارجاع ليدال ،يقانون يپزشك توسط شده خواست در مدارك نوع ساخته محقق يستيل چك از استفاده با. شد انجام يقانون يپزشك به شده داده
 .گرفت صورت SPSS.18 افزار نرم قيطر از و يفيتوص آمار قالب در ها داده ليتحل. گرفت قرار يبررس مورد ها پرونده از استفاده عدم ليدال

 پرونده، اطالعات نبودن قيدق) درصد 83 (مورد 415. بود تصادفات به مربوط) درصد 71.2 (مورد نيشتريب يبررس مورد پرونده 500 از :ها افتهي

 ثبت عدم) درصد 84 (مورد 420 پرونده، اطالعات نبودن خوانا) درصد 75.6 (مورد 378 پرونده، اطالعات نبودن كامل) درصد 88.2 (مورد 441
. بود يقانون يها يدگيرس در ينيبال يها پرونده از استفاده عدم موارد جمله از زمان و خيتار

 ،يقانون نظر از حيصح يمستندساز ژهيو تياهم رغم يعل و نبود مطلوب حد در يبررس مورد يپزشك يها پرونده ييپاسخگو زانيم: يريگ جهينت

 و بودن سازگار بودن، كامل صحت، دقت، جهت از يساز مستند تيفيك بعد از يپزشك يها پرونده. شود يم انجام ناقص طور به اطالعات ثبت
. بودند يمتعدد ضعف نقاط يدارا بودن امضاء و مهر يدارا

 يساز مستند ،يپزشك مدارك ،يقانون يپزشك ،ييپاسخگو :يديكل يها واژه
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 پوستر الكترونيك

 1390 سالمندان شهر كاشمر درسالمديريت تنش در
 4، هادي عليزاده سيوكي3، رسول اثني عشري2، ناصر بهنام پور1هاشم حشمتي

 :Emailمربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -1

Heshmati.Hashem@yahoo.com 
 استاديار، دكتري آمار زيستي، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -2

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران -3

 مربي، كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران -4
 

چكيده 

 يكي از حيطه هاي مهم در سبك زندگي، مديريت تنش مي باشد، از سوي ديگر سالمندان از گروههاي بسيار مهم و آسيب پذير در سابقه و هدف:

 1390اين زمينه مي باشند، لذا با توجه به اهميت موضوع مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت مديريت تنش در سالمندان شهر كاشمر درسال
 طراحي و اجرا شد. 

 نفر از سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر 267 انجام شد، 1390 در اين مطالعه توصيفي- تحليلي كه در سال مواد و روش ها:

 با مراجعه به كاشمر به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اي كه روايي و پايايي آن مورد تأييد بود
 و آزمونهاي اسپيرمن و كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل SPSS15سالمندان به روش مصاحبه جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار منازل 

 آماري قرار گرفت.

% داراي مديريت تنش متوسط 59.9% سالمندان داراي مديريت تنش ضعيف، 3 بود.69.03± 6.22 ميانگين سني سالمندان مورد مطالعه يافته ها:

%  داراي مديريت تنش مطلوب بودند.بين مديريت تنش با جنس رابطه آماري معني داري مشاهده نشد. اما بين مديريت تنش با عواملي 37.1و 
مانند زندگي با همسر، زندگي با خانواده، سالمتي، تحصيالت رابطه آماري معني داري مشاهده شد.همچنين بين سن و مديريت تنش ارتباط 

با جنس رابطه آماري معني داري مشاهده نشد. اما بين روابط اجتماعي و بين فردي ). بين r=-.298 P=.000معكوس و معني دار مشاهده شد(
با عواملي مانند زندگي با همسر، زندگي با خانواده، سالمتي، تحصيالت رابطه آماري معني داري مشاهده شد.همچنين روابط اجتماعي و بين فردي 

 ).r=-.252 P=.000ارتباط معكوس و معني دار مشاهده شد(روابط اجتماعي و بين فردي بين سن و 

 درصد بااليي از سالمندان داراي مديريت تنش مطلوب نيستند. سالمنداني كه تنها زندگي مي كنند، داراي بيماري هستند، نتيجه گيري: 

تحصيالت كمتر و سن باالتري دارند از نظر مديريت تنش و روابط بين فردي و اجتماعي در سطح مطلوبي نمي باشند لذا پيشنهاد مي شود اقدامات 
 مشاوره اي جهت بهبود مديريت تنش و روابط اجتماعي و بين فردي در سالمندان صورت گيرد.

 سالمندان، مديريت تنش، روابط اجتماعي، روابط بين فردي واژه هاي كليدي:
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 پوستر الكترونيك

 سال در اصفهان لياكر يپل كاركنان از نفر 1679 يرو بر يمقطع مطالعه ك: يمرتبط عوامل و وعيش ،يچاق

1391 
 3، جواد صنعتي2زاده ، علي حسين1عرفان صادقي، 1محمد صالحي مرزيجراني

- كميته تحقيقات دانشجويي، گروه آمار زيستي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران 1
- گروه اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، سبزوار، ايران 2
كريل اصفهان، اصفهان، ايران  - دپارتمان طب صنعتي، شركت پلي3

چكيده 

ي در پي دارد. بيماري هاي غير واگير  ااي بحث برانگيز تبديل شده كه عوارض و مشكالت عديده امروزه چاقي در جهان به مسالهسابقه و هدف: 

باشند كه افراد چاق بطور جدي با آن  هاي بارز از تهديداتي مي از جمله ديابت، بيماري هاي قلبي-عروقي و حتي انواع خاصي از سرطان نمونه
اند اما تحقيقات محدودي به مطالعه چاقي در ميان كاركنان صنايع  اي تاكنون براي اين معضل شناسايي و معرفي شده روبرو هستند. داليل عمده

شود. لذا هدف ما در اين مطالعه بررسي شيوع و عوامل تاثير  اند و بويژه در ايران خالء اطالعات در اپيدميولوژي شغلي بيشتر احساس مي پرداخته
 باشد. گذار بر چاقي در ميان كاركنان يكي از كارخانجات صنعتي مي

 نفر مي 1679 كه متشكل از 1391: اين مطالعه به صورت مقطعي و بصورت سرشماري بر روي كاركنان شركت پلي اكريل در سال روش هامواد و 

 براي 30 و 25جهاني به ترتيب براساس نقطه برش  بهداشت بندي سازمان چاقي افراد براساس طبقه وزن و باشند، صورت گرفته است. اضافه
BMIتعيين شد. تاثير همزمان متغير هاي سن، جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيالت، سابقه كاري، نوبت كاري، فشار خون، كلسترول و تري  

 18 ورژن SPSSگليسيريد بر روي چاقي با استفاده از رگرسيون لجستيك چندگانه مورد بررسي قرار گرفت. جهت تحليل داده ها از نرم افزار 
 در نظر گرفته شده است. 05/0استفاده شده است. سطح معني داري نيز 

 درصد بود. شانس افراد متاهل 4/9 و 56وزن و چاقي به ترتيب ه ) سال بود. شيوع اضاف64/6(41/33معيار) سني افراد  ن (انحرافيانگيمافته ها: ي

وزن به ازاي هر سال افزايش در ه ). شانس اضافP=0.009, OR=1.36 برابر بيشتر از افراد مجرد براي در معرض چاقي قرار گرفتن است (36/1
د يريسيگل ) و تريP=0.001, OR=1.012). افزايش يك واحد كلسترول (P=0.030, OR=1.035ابد (ي ي درصد افزايش م5/3سابقه كاري 

)P=0.001, OR=1.004 وزن همراه است. در مورد متغير هاي جنسيت، سطح تحصيالت،   درصد شانس بيشتر اضافه4/0 و 2/1) به ترتيب با
 ,P=0.034 (يكار )، سابقهP=0.003, OR=3.937خون ( وزن مشاهده نشد. فشار نوبت كاري و فشار خون، ارتباط معناداري با اضافه

OR=1.053،( يريسيگل تري) دP=0.030, OR=1.002) و كلسترول (P=0.001, OR=1.010.با چاقي رابطه معناداري داشتند ( 

تر بود. افزايش سابقه كاري، تاهل، چربي خون  تقريبا از هر دو نفر، يك نفر اضافه وزن داشت؛ اما شيوع چاقي نسبت به جامعه پائيننتيجه گيري: 

باال و فشارخون با اضافه وزن و چاقي رابطه داشتند. گرچه كاركنان صنعت بواسطه اثر كارگر سالم از سطح سالمت باالتري نسبت به جمعيت 
وزن در صنعت با جمعيت عمومي  عمومي برخوردار هستند، بااينحال نتايج اين مطالعه نشانگر مشابهت نسبي الگوي عوامل مرتبط با چاقي و اضافه

شود.  است. نياز به مطالعات بيشتر بويژه از نوع طولي در زمينه اپيدميولوژي شغلي احساس مي

 وزن، شاخص توده بدني، رگرسيون لجستيك صنعت، چاقي، اضافه كليدي: ه هايواژ
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 2نوع ابتيد به مبتال مارانيب يزندگ تيفيك بهبود بر تنش تيريمد آموزش ريتاث

 7ن فرين امي، آرم6انيال ملكي، ل5يطاهره لشكر*، 4ي، غالمرضا فوالدوند3ي، آذر اسدآباد2يززاده فروزيعز ، منصوره1يمعصومه فوالدوند

 راني بم، كرمان، اي، دانشگاه علوم پزشكيي و ماماي، دانشكده پرستاري گروه پرستاريات علمي عضو هيمرب -1
 راني كرمان، كرمان، اي، دانشگاه علوم پزشكيي و ماماي، دانشكده پرستاري گروه پرستاريات علمي عضو هيمرب -2
 كارشناسي ارشد آمار، دانشكده اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.- 3

 - كارشناس ارشد مديريت صنعتي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران.4
 na.lashkari@gmail.comسنده مسئوول)، يران. (نوي كرمان، كرمان، اي، دانشگاه علوم پزشكيي و ماماي، دانشكده پرستاري ارشد گروه پرستاريكارشناس- 5

ران. ي كرمان، كرمان، اي، دانشگاه علوم پزشكيي و ماماي، دانشكده پرستاري ارشد گروه پرستاري- كارشناس6
دانشجوي فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اراك -7

 چكيده

و بيماري ديابت نيز از اين قاعده مبرا نيست. ارتقاء  كي از مفاهيم بسيار مهم در بيماري هاي مزمن مفهوم كيفيت زندگي استي: سابقه و هدف

كيفيت زندگي اين بيماران از طرق مختلف صورت مي پذيرد و يكي از اين روش ها كنترل يا به عبارتي مديريت تنش است. لذا اين مطالعه با هدف 
 ، صورت گرفت.2تعيين تاثير آموزش مديريت تنش بر بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتال به ديابت نوع

 مركز ديابت شهر كرمان 2 نفر از بيماران مبتال به ديابت نوع 96 مطالعه حاضر نيمه تجربي مي باشد. نمونه اين پژوهش را مواد و رروش ها:

 نفر در گروه مداخله) كه به صورت در دسترس انتخاب شدند. واحدهاي مورد پژوهش طي يك دوره 48 نفر در گروه كنترل و 48تشكيل دادند (
 ساعتي (هر هفته دو جلسه) مورد آموزش قرار گرفتند. كيفيت زندگي بيماران گروه مداخله وكنترل قبل و بعد از 2 جلسه 10 ماهه براي 5/1

 اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از "SF36""36-Item Short Form Health Survey كيفيت زندگي "مداخله با استفاده از پرسشنامه 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 20 نسخه SPSSنرم افزار

 و بعد از مداخله 32/54)±79/14 و (1/54)±53/15 نمره ي ميانگين كل كيفيت زندگي گروه كنترل و گروه مداخله قبل از مداخله (افته ها:ي

 بعد از 2 بود. نتايج مربوط به مداخله تفاوت معني داري در كيفيت زندگي بيماران مبتال به ديابت نوع 52/63)±41/12 و (21/54)69/16±(
 ).p>0001/0مداخله نسبت به قبل از مداخله نشان داد (

ج اين پژوهش نشان داد كه آموزش مديريت تنش موجب بهبود كيفيت زندگي بيماران گروه مداخله شده است. پيشنهاد مي ي نتا:نتيجه گيري

 شود از اين شيوه به عنوان يك درمان مكمل براي بيماران ديابتي و ساير بيماران مزمن استفاده شود.

. 2: آموزش مديريت تنش، كيفيت زندگي، ديابت نوع كليد واژه ها
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Effects of probiotic yogurt consumption on cardiovascular risk factors in subjects with type 2 
diabetes 

Fatemeh Mohammadi 1, Masoud Veissi2, Fatemeh Haidari2, Hajieh Shahbazian3, Majid Mohammad-Shahi4* 

1- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

2- Nutrition and Metabolic Diseases Research Center, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

3- Diabetes Research Center, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

4- Hyperlipidemia Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

Abstract 

Background and Objective Cardiovascular disease is more prevalent in patients with type 2 diabetes. 

Regarding the role of probiotics in control of inflammation and modulating the lipid profile, thise study 
assess the effect of probiotic and conventional yogurt on inflammatory markers and lipid profile in type 2 

diabetic patients. 

Materials and Methods: Forty- four subjects with type 2 diabetes were randomly assigned into two 

intervention and control groups. The intervention group consumed 300 g/d probiotic yogurt (enriched with 

Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium lactis Bb-12) and the control group consumed 300g/d 

conventional yogurt for 8 weeks. Anthropometric indices, dietary intakes, inflammatory markers and lipid 

profile were evaluated at baseline and 8weeks post intervention. This trial was registered in the Iranian 

Registry of Clinical Trials,identifier:IRCT2014021516588N1 

Findings: The consumption of probiotic yogurt caused significant decrease in glycated hemoglobin (HbA1c, 

p=0.032). Serum levels of TNF-α and atherogenic indices (LDL-c / HDL-c) reduced in intervention group at 

the end of the study (p=0.040 and P= 0.002, respectively). Also, decreased from baseline were shown in hs-

CRP, IL-6 and FBS within probiotic yogurt but it is not statistically significant (p=0.305, p= 0.623 and p= 

0.159 respectively).There was a  significant increase in serum level of HDL-c in probiotic group (p=0.007). 

No significant changes were observed in biochemical parameters in conventional yogurt (P> 0.05). 

Conclusion: It is suggested that probiotic yogurt may be used as an alternative prevention approach and 
treatment method to control diabetic complications. 

Key Words: probiotic yogurt, type 2 diabetes, cardiovascular disease 
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1392 سال در همدان شهر سالمندان انيدرم آن با مرتبط عوامل و خون يپرفشار وعيش زانيم يبررس  

 1عليرضا نوري غالمي زاده

 راني ا-دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد همدان، همدان،1

 دهيچك

 متوسط يبهداشت طيشرا بهبود ليدل به ايدن توسعه درحال و افته يتوسعه يها كشور از ياريبس همانند ما كشور در: هدف و سابقه

 به منتسب رهايم و مرگ درصد 50 از شيب گريد يسو از است افته يشيافزا سال 60 يباال سالمندان تعداد و رفته باال افراد عمر طول
 مهم يسكفاكتورهاير از يك يو است يهايتغذ يبهداشت يماريب ك يخون يپرفشار. هستند يمغز يوسكتهها يعروق يقلب يهايماريب
 آنان ريم مرگو و يناتوان شيافزا موجب سالمندان در خون يپرفشار شيافزا. است يقلب يينارسا و سكته يعروق يقلب يمارهايب يبرا
 زانيم در رييتغ موجب است ممكن و باشديم يسن يگروهها گريد از دتريشد سالمندان در خون يپرفشار عوارض نيهمچن. شوديم

 در يعروق يقلب يهايماريب خطرساز عامل اصالح و مداخله يبرا ياستگذاريس و يزيبرنامهر در قدم نياول. گردد آنان يزندگ تيفيك
 65 سالمندان در خون يپرفشار زانيم يبررس هدف با مطالعه نيا لذا است مارانيب خطرساز عوامل و وعيش تيوضع نييتع جامعه كي
. ديگرد انجام شهرهمدان سال 65 يباال و

 مطالعه مورد را شهرهمدان سال 65يباال و 65 سالمندان كه است؛ يمقطع نوع از يفيتوص مطالعه ك يمطالعه نيا: ها روش  ومواد

 و طيشرا احتراز با (فشارخون يرياندازهگ و پرسشنامه فرم ليتكم و پژوهش جامعه به ميمستق مراجعه با پژوهشگران .داده قرار
 ريسـك به مـربوط اطالعـاتي و) تحصيالت سطح و جنس و سن (دموگرافيك مشخصات شامل اطالعات ثبت و) استاندارد ملزومات

 فردي سابقه همچنين و سيگار مصرف و الكل استعمال سابقه و ورزشي فعاليتهاي انجام نظير عـروقي قلبي بيمـاريـهاي فـاكـتورهاي
 خانوادگي سابقه و غيره و خون فشار و خون قند كاهنده داروهاي مصرف و غدد بيماريهاي و ديابت و عروق و قلب بيماريهاي به ابتال

 در اطالعات تاًينها...دادند قرار مطالعه مورد را سالمندان از نفر 250 معتبر مقاالت و مرجع كتب به استناد با 0عروقي قلبي بيماريهاي
 .گرفت قرار يابيارز مورد و ثبت SPSS 22 افزار نرم

 mmHg% از آنها فشارخون سيستوليك 3/6 وmmHg 159-140% از افراد فشارخون سيستوليك 4/4نشان دادند كه ها:  افتهي

 mmHg% افراد فشاردياستوليك 15.6 ميباشند. همچنين mmHg180% از آنها نيز فشارخون سيستوليك باالي 2/4و  179-160
 داشتند. ≤mmHg 100% فشار دياستوليك 6 و 99-90

% نشان داد. لذا نشاندهنده شيوع باالي 44% و51 پژوهش حاضر شيوع فشارخون را در زنانو مردان سالمند به ترتيبنتيجه گيري:

 سال ميباشد و ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله را به خوبي بيان ميكند. به طور متوسط كاهش 60پرفشاري خون در سنين باالي 
3 mmHg در فشارخون سيستوليك مرگومير ناشي از CHD كاهش ميدهد8% و مرگومير ناشي از حملة قلبي را تا 50 را تا %. 

% كاهش ميدهد. 40% و خطر نسبي سكتة مغزي را تا 15 در فشار دياستوليك، خطرنسبي سكتة قلبي را تا mmHg 5كاهش 

 : شيوع، فشارخون، سالمندانواژه هاي كليدي
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The Relationship between Exposure to Pesticides and the Occurrence of Lymphoid Neoplasm 

 3سجاد اميرغفران، 2 نامداريماندانا،1مريم ذاكري نيا

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران: 1
 : دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران2

 : كميته تحقيقات دانشجويي، واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران3

 

Background and Objectives: The etiology of malignant lymphoma is still largely unknown. This 
study determines the relationship between exposure to pesticides and the occurrence of lymphoid 
neoplasms in Shiraz, Southern Iran. 

Materials and Methods: Between 2007 and 2008, in a case control study conducted in Nemazee 

Hospital in Shiraz, Southern Iran, 200 subjects diagnosed with lymphoma according to the World 

Health Organization (WHO) classification were enrolled. Controls (n=200) were frequency matched 

to the cases by sex, age, and center. Subjects who were farmer were compared with all other 
occupations. 

Findings: Out of 200 cases that were diagnosed as lymphoid neoplasms, 100 were non-Hodgkin’s 

lymphoma, 54 Hodgkin’s lymphoma and 46 multiple myeloma. Seventy two percent of the NHL’s 

were of the B-cell type, 15% of the T-cell type and the rest were not classified. Furthermore, subjects 

exposed to pesticides were at an increased risk of non-Hodgkin lymphoma and MM, but not 
Hodgkin lymphoma. 

Conclusion: Risk of non-Hodgkin lymphoma and MM was highest for exposure to pesticides, 
among them, insecticide’s risk was confirmed. 

Keywords: Exposure, Pesticide; Non-Hodgkin lymphoma; Hodgkin lymphoma; Multiple Myeloma 
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ارتباط بين  جواخالقي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم 

1392پزشكي گلستان سال   
  زهره قزلسفلي،زهرا خمبه بيني، مازيار رستمي

 - كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان1

 -.كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان2

 --دانشجوي دوره دكتري آموزش پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس3

 با توجه به اهميت و حساسيت در مراقب همه جانبه در امر درمان نيازمند رعايت اخالق در عملكردهاي حرفه ي پرستاري مي مقدمه:

باشد به طوري كه رفتارهاي اخالقي به صورت جواخالقي در علوم پزشكي نمود عيني پيدا مي كند. و در اين بين نوبت هاي كاري نيز 
به رهنمودهاي اخالقي و ارزشي نيز نيازمند هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف  ارزيابي تعهد سازماني و جواخالقي  پرستاران شاغل در 

 مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه  علوم پزشكي گلستان در شهر گرگان انجام شد.

 انجام گرفت. جامعه آماري پرستاران شاغل در 1392 پژوهش حاضر به صورت توصيفي -تحليلي در نيمه دوم سال روش بررسي:

 نفر محاسبه و نمونه ها به روش تصادفي براساس 170بيمارستان هاي دولتي شهر گرگان بودند كه بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه 
 26تسهيم به نسبت انتخاب شدند. براي جمع آوري دادها از پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه تعهد سازماني و پرسشنامه 

) كه روايي و پايايي آن مورد قبول بود، استفاده گرديد و پس از جمع آوري پرسشنامه و HECSسوالي جو اخالقي در سازمان السون (
 با استفاده از آزمون آمارهاي توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار و SPSS16كدبندي آن، و ورود داده ها در نرم افزار آماري 

  و آزمون توكي تجزيه و تحليل صورت گرفت. t-testدرصد) و آزمون هاي ضريب هبستگي پيرسون ، آناليز واريانس ، 

نشان دادكه با توجه به سطح معني داري 358/0 نتايج نشان دادكه ضريب همبستگي  بين تعهد سازماني و جو اخالقي يافته ها:

P<0/05 رابطه مستقيم مثبت و معناداري وجود دارد.  اما بين مولفه همكاران از ذجو اخالقي با مولفه هاي تعهد سازماني با توجه به 
  رابطه معني داري ندارد.0/05سطح معني داري  بيشتر لز 

 با توجه به اينكه بين تعهد سازماني و جو اخالقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، لذا از طريق افزايش تعهد نتيجه گيري:

 كاركنان و در نتيجه پيروي و تبعيت شديد از اصول اخالقي، كاركرد سازماني افزايش مي يابد. كه اين اصل حائز اهميت مي باشد.

 

  درماني، تعهد سازماني،  جو اخالقي، پرستاران ، مراكز آموزشي،كلمات كليدي:
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) در مهار التهاب حاد در موش سوري نژاد Zizyphus jujubeبررسي عصارهي هيدروالكلي ميوه عناب(
Balb/c 

 2، محمدرضا حجتي1مد امين اسماعيليمح،1مصيب نوري احمدآبادي

 دانشجويپزشكي،كميته تحقيقات دانشجويي ،مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 استاديار گروه فيزيولوژي فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -1

 

داروهاي ضد التهاب بسيار متنوع و  .ايجاد ميشود بافت به آسيب هرگونه دنبال به كه بدن است دفاعي هاي مكانيسم : التهابمقدمه

گوناگون هستند اين داروها كه سر دسته آنها كورتن ها مي باشند باتوجه به عوارض متعدد اين داروها طي ساليان اخير توجه ويژه اي 
در مطالعه حاضر نيز باتوجه به مطالب ذكر شده در طب سنتي مبني بر خاصيت . به گياهان دارويي جهت درمان التهاب شده است

ضدالتهابي عناب و باتوجه به عدم اثبات علمي اين فرضيه اثر عصاره ي هيدروالكلي عناب بر التهاب حاد ايجاد شده توسط گزيلن در 
 . مورد ارزيابي قرار گرفتBalb/cموش هاي نژاد 

 سر موش سوري 50: در اين مطالعه مداخله اي از روش ماسراسيون جهت عصارهگيري استفاده گرديد نمونه مورد مطالعه روش اجرا

 5 گرم تهيه شده از انستيتو پاستور بودند كه بصورت تصادفي به 40-30 هفته با وزن تقريبي 8 تا 6 در محدوده سني Balb/cنر نژاد 
 mg kg−1100،200،400تايي شامل: گروه كنترل(دريافت كننده نرمال سالين)، گروه هاي دريافت كننده عصاره در دوز هاي 10گروه 

 تقسم شدند جهت ارزيابي اثر ضدالتهابي عناب از متد تست گزيلن استفاده شد. 15mg/kgو گروه دريافت كننده دگزا متازون با دوز 
 سي سي  بصورت داخل صفاقي) به وسيله سواپ پنبه 1/0 دقيقه پس از تزريق عصاره، نرمال سالين، يا دگزا(درحجم 15در اين تست 

گوش بصورت مجزا هر دو ، از  ساعت2و پس از گذشت  آغشته به گزيلن شد  نمونه هااي آغشته به گزيلن گوش سمت راست تمام
 گرم وزن شد(اختالف وزن دو گوش معياري از ميزان التهاب). در نهايت 0001/0 دقت  با ميلي متر تهيه با ترازويي7برش هايي به قطر 

 و آزمون هاي واريانس يكطرفه و ازمون تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSداده ها با نرم افزار آماري 

: براساس نتايج مطالعه حاضر مشخص گرديد اختالف وزن دو گوش در گروه هاي دريافت كننده دوز هاي مختلف عصاره يافته ها

بصورت وابسته به دوز كمتر از گروه كنترل مي باشد كه اختالف ميان گروه هاي دريافت كننده عصاره با گروه كنترل معني دار 
 در مقايسه اثر دگزامتازون(بعنوان يك داروي ضدالتهاب شناخته شده) با عصاره ي عناب مشخص گرديد اثر دگزا مشابه .)P<0/05بود(

با دوز هاي متوسط و باالي عصاره ي عناب مي باشد و اختالف معني داري بين اثر ضد التهابي عصاره ي عناب و دگزامتازون وجود 
). P<0/05ندارد(

: نتايج حاصل از پژوهش حاضر همسو با مطالب ذكر شده در متون طب سنتي مبني بر خاصيت ضد التهابي بحث و نتيجه گيري

عناب مي باشد با توجه به اثر ضدالتهابي موثر و قابل مقايسه عناب با داروي ضد التهاب دگزا متازون انتظار مي رود با انجام مطالعات 
تكميلي زمينه جهت استفاده از اين گياه دارويي در كنار ساير درمان هاي موجود جهت درمان التهاب استفاده گردد. 

 : عناب، التهاب، دگزا متازون، گزيلنكليدواژه ها
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 تاثير عصاره بره موم بر بهبود زخمهاي ديابتي موشهاي صحرائي
 3پيراسته نوروزي،  *2، دكتر عبدالحسين شيروي1ميناجعفري

- كارشناس ارشد سلول و تكوين 3  پايه علوم دانشكده دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان - استاديار-2-دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تكوين و  سلول. دانشگاه آزاد دامغان 1   
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 چكيده

زخم و عوارض ناشي از آن ميتواند مشكالت زيادي را براي بيماران بهوجود آورد. لذا شناخت عواملي كه بتوانند در درمان : مقدمه

زخم موثر باشند و از گسترش آسيب ها جلوگيري كنند حائز اهميت است. براي شناسايي عوامل گياهي بر ترميم زخم، عصاره بره 
 موم  در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

 تايي در گروههاي كنترل (بدون 10 گروه 3گرم) به 130-180 سر موش صحرايي نژاد ويستار(30مواد و روشها:  در اين تحقيق 
 3تقسيم شدند و سپس در هر ديابتي شدن و تيمار)، شم (ديابتي، بدون تيمار) ، گروه تجربي  (ديابتيو تيمار با عصاره بره موم)

- سانتيمتر  بر روي پوست پشت ايجاد شد و روند بهبود زخم روزانه پيگيري شد. مساحت زخم در روز2گروه بريدگيهايي به طول 

هاي آزمايش با استفاده از نرمافزار مطلب اندازهگيري شد و درصد بهبود زخم محاسبه شد. به منظور مطالعات بافتشناسي در 
 از هر گروه نمونههايي از زخم برداشتهشد و آناليز دادههاي آماري بر اساس آزمون واريانس يك طرفه 21 و 14، 7، 3روزهاي 

ANOVA و آزمون تعقيبي توكي به كمك نرمافزار SPSS.انجام شد  

  نسبت به دو گروه ديگر كمتر بود. در بررسي بافت عصاره بره موم: متوسط زمان ترميم زخم در گروه تجربي تيمار شده با نتايج

   نسبت به دوگروه ديگر تفاوت معنيداري داشتهاست.عصاره بره مومشناسي نيز عالئم بهبود بافت پوست در درمان 

  روند بهبود زخمهاي ديابتي را تسريع ميكند.عصاره بره موم: اين تحقيق نشان داد كه تجويز موضعي نتيجهگيري

 : ديابت، بره موم، زخم، رت، پوست.كليد واژه
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 1391ساري طي سال اپيدميولوژي سوختگي بيماران مراجعه كننده به مركز سوانح و سوختگي زارع 
 1، محمدجواد ابراهيمي4، سيد محبوبه حسيني3، مصطفي رودباري2، حورالعين عرب1، مليحه حقيان1، فاطمه ترابي1، راضيه هادوي1جواد رضويان

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران .1

 دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بابل .2

 دكتراي علوم آزمايشگاهي، بيمارستان زارع ساري .3

 كارشناس ارشد آمار، گروه آمار زيستي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران. .4

 ميليون نفر دچار 2. در آمريكا ساالنه يباشند ميرگذار تاثي و اقتصادي اجتماعي، سنهاي در تمام گروهيهاسوختگسابقه و هدف: 

 نفردرسال ازسوختگي 4500هزارنفرنياز مبرم به بستري شدن دربيمارستان دارند و درحدود45شوند كه ازميان آنها ي مسوختگي
 مطالعه با ين. لذا ايگردد محسوب مدرايران نيز سوختگي دهمين عامل مرگ و مير. كنند ميوآسيبهاي تنفسي مربوط به آن فوت

 انجام 1391 سال ي طي زارع شهرستان ساري سوختگيمارستان مراجعه كننده به بيماران بيدميولوژيك اپهاي جنبهيينهدف تع
گرفت. 

 بيمار در بيمارستان سوختگي زارع وابسته به علوم پزشكي 191اين مطالعه توصيفي گذشتهنگر با بررسي پرونده مواد و روشها: 

 انجام شد. براي جمعآوري دادهها از چك ليست استفاده شد كه روايي آن توسط اساتيد صاحب نظر تاييد شده 1391مازندران در سال 
 معنيدار در P<0.05 شده و با تستهاي آمار توصيفي و تحليلي آناليز شدند.SPSS V.17بود. دادهها پس از گردآوري وارد نرم افزار 

 نظر گرفته شد.

 درصد) متعلق به بيماران زن بود. 33 مورد (63 درصد) مربوط به بيماران مرد  و 67 مورد (128 پرونده تعداد 191از مجموع يافتهها: 

 5/21 سالگي بيشترين فراواني را (30-40 سالگي قرار داشتند و پس از آن رده سني 20-30 درصد) در رده سني 3/28اكثر بيماران (
 درصد 8/17 درصد) بود. علت سوختگي در 8/6 سالگي (10-20درصد) به خود اختصاص داده بود و كمترين فراواني مربوط به سنين 

 درصد از بيماران 1/14 درصد)، 3/17از بيماران نفت و بنزين بوده و پس از آن سوختگي با مايعات داغ بيشترين فراواني را داشت (
 درصد از بيماران نيز علت 4/8 درصد آنها نيز بعلت انفجار گاز دچار سوختگي شده بودند. در 5/10سوختگي با آتش داشتند و 

 درصد) نيز سوختگي درجه دو داشتند.1/3 نفر (6 درصد) سوختگي درجه سه و 9/96 بيمار (185سوختگي در پرونده ذكر نشده بود. 

با توجه به اين يافتهها انجام مطالعات گستردهتر جهت مشخص شدن علت شيوع بيشتر سوختگي در مردان الزم به نظر نتيجهگيري: 

ميرسد. همچنين با توجه به اينكه مواد قابل اشتعال مانند نفت و بنزين شايعترين علت سوختگي در اين مطالعه بوده توجه به امر 
 آموزش در زمينه رعايت نكات ايمني در برخورد با اين مواد ضروري ميباشد.

 سوختگي، اپيدميولوژي، ساريكليد واژهها: 
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