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 به نام خدا                                                 

 خدايي كه داننده رازهاست/ نخستين سرآغاز آغازهاست

و  يكي از موارد مهمي كه بايد در بحث تحول نظام آموزشي مدنظر قرارگيرد حذف فرهنگ حفظ محوري"

 )مقام معظم رهبري(."تقويت روحيه تحقيق و تعميق در علم و دانش است
 

پيشرفت كشورها و توسعه علمي جوامع فرآيندي چند عاملي است و دانشگاه به عنوان عاملي تعيين        

كننده كه مرجع پاسخگويي به نيازهاي علمي جامعه است نقش و جايگاه برجسته اي دارد. تحوالت سالهاي 

اقتصادي و اجتماعي  اخير در حوزه دانش بشري و فناوري هاي نوين و بروزمشكالت متعدد در حوزه هاي

وبويژه درعرصه سالمت اين حقيقت را بيش از پيش آشكاركرده است كه حصول علم ودانش فقط وابسته به 

آموزش نيست، بلكه پژوهش نيز در توليد و اشاعه دانش  نقش مؤثري دارد و كشورهايي كه اهتمام وسرمايه 

زا برخودار نبوده و ازمواهب توسعه ه و رشد درونگذاري مناسب در زمينه توسعه تحقيقات نداشته اند از توسع

 نصيبي نخواهند برد.

دردنياي كنوني كه روح تشنه كام  و حقيقت جوي بشر،  با سرعتي روز افزون به سمت روشناي راز        

زدايي از جهان و كشف افق هاي تازه شتاب برداشته و برارتفاعي فراتر از اطالعات پرچم دارتحقيق و پژوهش 

 رعرصه هاي متعدد گرديده؛ تالش گسترده استادان و دانشجويان و فايق آمدن بر فاصله موجود ميان حوزهد

دانشجويان و نويد  هاي بالقوۀاستعداد و ظرفيت هاي آموزش و پژوهش ؛تحقق رسالت دانشگاه دراستفاده از

 اهم مي سازد.به بار نشستن درخت دانش و تندرستي درسايه پژوهش هاي سالمت محور را  فر

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با پشتوانه  برگزاري گنگره ها و سمينارهاي متعدد پژوهشي درعرصه ملي        

پانزدهمين سمينار كشوري  دانشجويي  "و منطقه اي ودر ادامه برگزاري چهارده دوره  درسال هاي قبل 

مايد.اين سميناركه با محوريت افسردگي وبا اهداف را نيز با الطاف  الهي   برگزار مي ن  "دانش  و  تندرستي

تبادل تجارب پژوهشي بين دانشگاه هاي مختلف در سطح كشور ،تقويت ارتباطات بين بخشي و ايجاد انگيزه "

پروژه هاي پژوهشي بزرگ،تشويق و ايجاد انگيزه پژوهش در دانشجويان و تربيت پژوهشگروآگاهي  جهت انجام

 "ر زمينه علوم پزشكي در سال هاي اخير و بروز رساني اطالعات پژوهشگراناز بحث هاي ايجاد شده د

برگزارمي گردد فرصتي است تا دانشجويان عزيزبا انجام تحقيق وارايه مقاالت و دستاوردهاي علمي چشم 

اندازهاي تازه اي را ترسيم كنند واستادان محترم نيزضمن هدايت دانشجويان به ايفاي نقش پژوهشي خود 

ي اگمارند تا دانشجويان كه موتورمحرك پژوهش دانشگاهي هستند قبل از فراغت از تحصيل به گونههمت 

گذارند و تاثير خود در توليد علم و دانش و رفع مشكالت حوزه سالمت را باور نمايند. ژرف پا به عرصه پژوهش 
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ها در توليد علم و در چرا كه بدون مانوس كردن دانشجويان با پژوهش، پرورش استعدادهاي خالق آن

 . نهايت مشاركت در توسعه كشور، ناممكن خواهد بود

اينجانب اميدواريم اين همايش كشوري كه با استقبال اساتيد و محققان و دانش پژوهان گرامي مواجه      

د نهاي متنوعي از قبيل سخنراني هاي ويژه، ارايه مقاالت شفاهي، پوستر را شامل مي شود بتواگشته و بخش

هاي روشن ارتقاي سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي حركت به سمت افق دركسب تجارب پژوهشي،

 را تسهيل نمايد.

در پايان از كليه اساتيد ،دانشجويان و همكاران گرانقدر و بخصوص جناب آقاي دكتر اماميان معاون محترم     

ريزي، تالش و پيگيري مستمر امكان برگزاري ا برنامهتحقيقات و فناوري دانشگاه كه از ماه ها پيش از اين ب

اين رخداد مهم علمي را فراهم نمودند تقدير و تشكر نموده ساعات و ايام پربار و توأم با خاطرات شيرين براي 

 يم.نماكليه عزيزان شركت كننده در پانزدهمين سمينار كشوري دانشجويي دانش و تندرستي را آرزو مي
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 يميابراه نيمحمدحس دكتر 

 ييدانشجو قاتيتحق تهيكم سرپرست و ناريسم سيرئ نائب  

 

 

 

 

 است انتوانتر همه از هك كشد كس وان                          است               گرانتر باري  همه از محبت بار
 

 

 

 

 جهت در دانش و علم عرصه و پژوهشگران محققين ميان تعامل ،يپژوهش و يعلم سمينار برگزاري فلسفه

  .است بشري جامعه جاري و مشكالت مسئله ها براي پاسخ افتني

 

 مطالعات بر تكيه با كشوري به صورت يتندرست و دانش سمينار پانزدهيمن حق درگاه خاصه تيعنا با

 فناوري و تحقيقات معاونت و ييتحقيقات دانشجو مركز توسط مند عالقه انيدانشجو گرم حضور و ييدانشجو

 و شاهرود يپزشك علوم انيدانشجو از جمع كثيري همكاري و پژوهش محترم معاون شاهرود، يپزشك علوم

  .ديبرگزار گرد محترم كارمندان و دانشگاه نيا اساتيد سازنده تعامل

 

دانش  و علم عرصه محققين يتمام براي و نموده تشكر و ريتقد زيعز انيدانشجو و همكاران كليه از انيپا در

 .دارم يتندرست و يسالمت آرزوي
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تجسم هدايت شده با محتوای مذهبي بر كنترل اضطراب و فشار خون بيماران تحت آندوسکوپي و  تأثير

بهمن شهرستان گناباد 22كولونوسکوپي در بيمارستان   

 2مسعود جوريان، 2اكرم عطار،2يبتول خاور، 2جواد جمال رضا ،1يابقنو يالهام صابر
 سالمت جامعه، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد،گناباد، ايرانكارشناسي ارشد پرستاري  -1

 دانشجو كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد،گناباد، ايران -2

 

وپي و كولونوسكوپي مهم ترين روشهاي بيماري هاي دستگاه گوارشي يكي از اختالالت شايع بوده و آندوسك سابقه وهدف:

اضر با مطالعه ح. تشخيصي براي اين اختالالت هستندكه به علت تهاجمي بودن ميتوانند باعث ترس و اضطراب بيماران گردند

هدف بررسي تاثير تجسم هدايت شده با محتواي مذهبي بر ميزان اضطراب و فشارخون بيماران كانديد آندوسكوپي وكولونوسكوپي 

 .انجام شده است

بيمار كانديد آندوسكوپي وكولونوسكوپي مراجعه  60 اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده برروي مواد و روش ها:

نمونه ها با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه . بهمن گناباد انجام شد22كننده به بيمارستان

ساعت قبل  فايل صوتي تجسم هدايت شده با محتواي مذهبي براي گروه مداخله يک. خله تقسيم شدندمساوي كنترل و مدا

ميزان اضطراب، فشارخون ونبض قبل از مداخله و بالفاصله قبل از آندوسكوپي و . ازآندوسكوپي و كولونوسكوپي پخش گرديد

 ب، پرسشنامه اضطراب آشكار اسپيل برگر بود.ابزار اندازه گيري اضطرا. كولونوسكوپي در دو گروه اندازه گيري شد

قبل ازمداخله تفاوت معني داري بين دوگروه كنترل و مداخله از نظرمتغيرهاي جمعيت شناختي و ميزان اضطراب و  يافته ها:

 داخلهبعد از اجراي مداخله،ميانگين و انحراف معيار ميزان اضطراب، و نبض بيماران درگروه م. فشارخون و نبض وجود نداشت

 ، كاهش معني داري نشان داد ولي در ميزان فشار خون تفاوت معناداري ايجاد نشد.(نفر30)نسبت به گروه كنترل( نفر30)

تجسم هدايت شده در بيماران كانديدآندوسكوپي و كولونوسكوپي ميتواند باعث كاهش اضطراب ونبض بيماران : نتيجه گيری

اده از اين تكنيک براي كاهش اضطراب و فشارخون بيماران، قبل از انجام روش هاي لذا استف. قبل از انجام اين روش ها شود

 تشخيصي تهاجمي توصيه مي شود.

 آندوسكوپي،كولونوسكوپي خون، فشار اضطراب، شده، هدايت تجسم :كليدی واژه های
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 شهر ساله 45-60 زنان در يائسگي به نسبت زنان نگرش با يائسگي ميعال شدت ارتباطبررسي 

1395در سال  گناباد  

 2، نرجس بحري1، زهرا پاكروح1، سيده زهرا سيدي1مهري عطاردي فريماني

 
 مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران كارشناسي دانشجوي -1

       رانيا گناباد، گناباد،استاديار بهداشت باروري، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي  -2

 اصلي الگوي خانواده، اعضاي سالمت مديريت بر عالوه كه گردند، مي محسوب خانواده سالمت محور زنان سابقه و هدف:

 راتييتغ اب كه است زنان يزندگ بحران چهار از يكي يائسگي .باشند مي نيز بعدي نسل به زندگي سالم شيوه ترويج و آموزش

. باتوجه به مشكالت دوران يائسگي زنان در دهد يم قرار ريتاث تحت را زنان سالمت و است همراه کيكولوژيسا و کيسومات

 كشورمان، هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط نگرش نسبت به يائسگي با شدت عاليم زنان مي باشد.

 

ساله تحت پوشش يكي از مراكز سالمت جامعه شهر  45-60نفر از زنان  333در اين مطالعه مقطعي تعداد  مواد و روش ها:

 ک،يموگرافد مشخصات پرسشنامهاز  گناباد به روش تصادفي انتخاب و جهت بررسي نگرش و شدت عاليم آنها نسبت به يائسگي،

و با آزمون  SPSSستفاده شد. داده ها توسط نرم افزار ا يائسگي ميعال شدت ي پرسشنامه و يائسگي به نسبت زنان نگرش

 هاي همبستگي پيرسون، كاي اسكوئر، تي دانشجويي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

 

به دست آمد.  58/19± 34/5و  01/105±32/11ميانگين نگرش و شدت عاليم زنان نسبت به يائسگي به ترتيب  يافته ها:

(، به اين معني كه نگرش p ،0.168  =г= 0.003بين نگرش و شدت عاليم زنان ارتباط معكوس و معني داري وجود داشت )

مثبت نسبت به يائسگي باعث كاهش شدت عاليم يائسگي و نگرش منفي نسبت به يائسگي سبب افزايش شدت عالئم يائسگي 

( ولي بين سن خانم، سن همسر،  =0.03pنگرش بين شغل همسر ارتباط معني دار )مي گردد، بر اساس ميانگين نمرات 

تحصيالت خانم، تحصيالت همسر و شغل خانم با نگرش نسبت به يائسگي ارتباط معني داري حاصل نشد. بر اساس ارتباط 

تحصيالت خانم (، =0.003p( و بين شدت عاليم يائسگي با سن خانم ) =0.05pهمبستگي بين سن همسر با نگرش )

(0.000p=( تحصيالت همسر ،)0.000p=( سن ازدواج ،)0.007p=( و زمان سپري شده از آخرين سيكل قاعدگي )0.000p= )

ارتباط معني داري وجود دارد، ولي بين سن خانم، سن ازدواج ، سن منارك، زمان سپري شده از آخرين سيكل قاعدگي و تعداد 

 تعداد فرزندان با شدت عاليم يائسگي ارتباط معني داري وجود نداشت. فرزندان با نگرش و بين سن همسر و

 

با توجه به تاثير نگرش زنان نسبت به يائسگي بر شدت عاليم آنها، جهت افزايش آگاهي و در نتيجه مثبت شدن  نتيجه گيری:

 نگرش زنان نسبت به يائسگي و كاهش عاليم آنها برنامه ريزي صحيح مي تواند كارامد باشد.  

 عالئم يائسگي، نگرش، يائسگي واژه ها كليدی:
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استرس در بيماران تحت درمان همودياليز در شهرستان گناباد  بررسي ميزان افسردگي، اضطراب و

1396در سال   

 6ايمان قرباني مقدم، 5ميثم محسني خواه ، 4ثريا رضايي،  3، رها تباح فر 3، رسول راز نهان2، محمد خواصي1علي دلشاد نوقابي

 

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران ،ييدانشكده پرستاري و ماماگروه پرستاري سالمت جامعه و روان،  -1

 رانيا آبادان، آبادان، يعلوم پزشك دانشكده ،يپرستار گروه ،يكارشناس ارشد پرستار -2

  دانشگاه علوم پزشكي ايران، ايران، ايران ،ييدانشكده پرستاري و ماما ،ارشد سالمت جامعهي پرستار يدانشجوي كارشناس -3

 دانشگاه علوم پزشكي اراك، اراك، ايران ،ييدانشكده پرستاري و ماما ي،پرستار يدانشجوي كارشناس -4

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران ،ييدانشكده پرستاري و ماما ، كميته تحقيقات دانشجويي،ارشد سالمت جامعه  يپرستار يدانشجوي كارشناس -5

 راني، اگناباد، گناباد يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهي، كميپرستار يدانشجوي كارشناس -6

 imanghorbany135213@gmail.comايميل:

شد. در بيماران تحت درمان همودياليز          : سابقه و هدف  سترس مي با ضطراب و ا سردگي، ا شايع ترين تظاهرات بيماري هاي مزمن اف

شناختي        صادي، اجتماعي و روان  سمي، اقت شكالت ج شد.   عواملي مانند؛ م ساز بروز اختالالت رواني با اين پژوهش با   مي توانند زمينه 

 هدف تعيين افسردگي، اضطراب و استرس در بيماران تحت درمان با همودياليز انجام گرفت.

 1396سال   ي درگنابادبيمارستان عالمه بهلول   بخش همودياليزدر يک مطالعه توصيفي مقطعي است كه   پژوهش  نيا ها:مواد و روش

شماري بر روي     با  سر ستفاده از نمونه گيري   يشد. ابزار گردآور همودياليز كه داراي معيار ورود پژوهش بودند انجام  مارانياز ب رنف 46ا

شده   ياطالعات جمع آور بود. (DASS-21افسردگي، اضطراب و استرس )   پرسشنامه    ک،يپرسشنامه اطالعات دموگراف  شامل؛   داده ها

قرار درصخخد با دو روش آمار توصخخيفي و اسخختنباطي مورد تجزيه و تحليل  95و ضخخريب اطمينان   20 سخخخهن  SPSSبا كمک نرم افزار 

 گرفت.

سردگي     ها:يافته شان داد كه ميزان اف ضطراب     63.05يافته هاي پژوهش ن صد، ا سترس     65.20در صد ، ا صد در بيماران   67.4در در

  ،=0.189p= ،0.448pاسخخترس با جنس تفاوت معنادار وجود نداشخخت. )  تحت درمان با همو دياليز بود. بين افسخخردگي، اضخخطراب و   

0.763p=.) 

سايي و     :گيرینتيجه شنا صوص  به موقعاقدام با توجه به يافته هاي پژوهش،  شكي    در خ شكالت روانپز  دياليزيهموبيماران  كاهش م

اضطراب و استرس بيماران ، منجر به كاهش افسردگيبنابراين هر اقدام عملي كه  .ضروري به نظر مي رسد ارجاع به مراكز مشاوره جهت

 .داشته باشدآنان تواند تأثير مستقيم بر درمان  شود مي

 استرس، همودياليز اضطراب، افسردگي،های كليدی: واژه
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 زا نخست زنان در زايمان درد شدت و اضطراب بر شده هدايت تجسم تاثير

 2فيروزه لطفي خيبري، 2پور حسين فاطمه ،2گرنجبرشاهر سيما، 2دلشاد وحيد، 1محمديان بتول

 

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران ،ييدانشكده پرستاري و ماماگروه پرستاري داخلي جراحي،  -1

 راني، اگناباد، گناباد يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهي، كميپرستار يدانشجوي كارشناس -2

 

 استرس ايجاد باعث پايدار درد شديد . كنند مي تجربه زنان كه است دردهايي ترين شديد از يكي ايمان ز درد ف:هد و سابقه

 لذا .شود مي سزارين ميزان افزايش سبب امر همين طرفي از و نوزاد دارد و جنين مادر، بر مضري اثرات كه شود، مي اضطراب و

 .باشد مي زا نخست زنان در زايمان درد شدت و اضطراب بر شده هدايت تاثير تجسم مطالعه اين هدف

 بهمن 22 زايشگاه بيمارستان به كننده مراجعه اول شكم زائوي 50 شده، تصادفي باليني كارآزمايي اين در: ها روشمواد و 

 بر عالوه آزمون گروه در .شدند تقسيم )نفر 25 هر گروه( شاهد و آزمون گروه دو به تصادفي صورت به 1394 سال در گناباد

 طريق از دقيقه 18 مدت به شده، هدايت تجسم دي سي )3 - 4 ديالتاسيون( فعال زايمان فاز شروع در روتين هاي مراقبت

 در اضطراب و درد زايمان شدت گروه دو هر در سپس .شد انجام روتين هاي مراقبت فقط شاهد گروه در و شد هدفون پخش

 گيل مک درد كش خط و برگر اشپيل اضطراب اطالعات پرسشنامه گردآوري ابزار .شد گيري اندازه 9 - 10 و 6 - 7 ديالتاسيون

 .شد تحليل و تجزيه استنباطي و توصيفي آمار از استفاده باspssافزار نرم در مطالعه هاي داده .بود

 

 آماري كاهش شاهد گروه به آزموننسبت گروه در 6 - 7 ديالتاسيون در زايمان درد شدت مطالعه هاي يافته اساس بر: ها يافته

 به شاهد به نسبت آزمون گروه در 9 - 10 و 6 - 7 هاي درديالتاسيون آشكار اضطراب (. همچنين=p 0.006) يافت داري معني

 معني داري آماري اختالف گروه دو در ها ديالتاسيون از يک هيچ در پنهان اضطراب ( اما>0.05pبود) تر پايين داري معني طور

 .نداشت

 آسان، به توجه با .گردد مي اضطراب زايمان و درد كاهش به منجر شده هدايت تجسم مطالعه نتايج اساس بر :گيری نتيجه

 . شود مي توصيه زا نخست زنان مورد در به خصوص آن از استفاده روش، اين بودن غيرتهاجمي و ارزان

 زايمان اضطراب زايمان، درد شده، هدايت تجسم زا، نخست زنان زايمان، :كليدی های واژه
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 MDA-MB-231 تاثير سولفورافان بر بيان ژنهای مرتبط با متاستاز و آنژيوژنز در سلولهای

 *3نغمه احمديان كيا ،2مژگان فضلي ، 1مهدي باقري

 ايراندانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، واحد توسعه پژوهش هاي باليني، بيمارستان امام حسين )ع(، -1

 ايراندانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، دانشكده پزشكي، -2

 ايرانمركزتحقيقات پيشگيري از سرطان، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، -3

 هانج سراسر در زنان بين در سرطان مرگ و مير ناشي از اصلي عامل و زنان در سرطان شايعترين سرطان سينه :سابقه و هدف

 و مرگ ٪90 از نشان مي دهد به طوري كه بيش بيشترين ميزان متاستاز را سينه سرطان در بين انواع مختلف سرطان، .است

ناشي از متاستاز به ساير بافت ها مي باشد. اخيراً مشخص شده است كه تفاوت در بيان  سينه سرطان به مبتال بيماران در مير

برخي ملكولهاي چسبندگي سلولي روند متاستاز را تحت تاثير قرار مي دهد. .در اين ميان مي توان به مولكول چسبندگي 

ICAM1 از،متاست منظور به سرطاني هاي سلولهمچنين  .اشاره كرد كه بيان آن در سطح سلولهاي توموري افزايش مي يابد 

 كه (VEGF) عروقي اندوتليال رشد فاكتور .دنرا فراهم نماي مورد نياز خودمواد مغذي  تا كنند مي استفاده روند آنژيوژنز از

 پرتودرماني و درماني شيمي يعني فعلي دارد. درمان هاي در آنژيوژنز مهمي نقش شود، مي ترشح توموري هاي سلول توسط

كه درمانهاي تركيبي مورد توجه قرار گيرند. امروزه تركيبات  هسبب شد و اثرات جانبي آن ها بسيار تهاجمي و توكسيک بوده

. يكي از مواد شيميايي گياهي، ، مورد توجه زيادي قرار گرفته اندگياهي به دليل سميت كم ، ارزان بودن و دسترسي راحت

مي باشد كه در خانواده كلم ها مانند كلم بروكلي به ميزان قابل  (SFN) سولفورافان ام تركيبي از خانواده ايزوتيوسيانات به ن

 ICAM1 در بعضي از تومورهاي متاستاتيک بيان ،در سطح سلولهاي توموري ICAM1عليرغم افزايش بيان توجهي وجود دارد. 

نشان همچنين مطالعات صورت گرفته  .مي تواند به عنوان يک مكانيسم درماني مطرح باشد 1ICAMكاهش يافته و القاء بيان 

در متاستاز سلول هاي توموري نقش داشته و به عنوان نشانه اي از پيش آگهي وخيم بيماري VEGF  بيانافزايش  داد كه

 نز از جمله ژيوژدخيل در متاستاز و آناي نهژميزان بيان برخي بر  SFN نظور بررسي تاثير. اين مطالعه به ممطرح مي باشد

ICAM1و VEGF صورت گرفت. 

 سرطان سينه مي باشد با غلظت هاي مختلف  تهاجميكه نوعي رده سلولي  MDA-MB-231سلولهاي  مواد و روش ها:

SFN ساعته تيمار شده و اثر  24،48،72و در زمان هاي SFN بر روي ميزان بيان ژن هايICAM1  وVEGF   با استفاده

 مورد ارزيابي قرار گرفت. Real-time PCRاز تكنيک 

. همچنين نقش مهمي درچسبندگي سلولي دارد را افزايش دادكه  ICAM1بيان ژن  SFNنتايج ما نشان داد كه  :يافته ها

SFN باعث مهار VEGF  اين نتايج نشان مي دهد كه  .شد است، و متاستازدر آنژيوژنزكه از ژنهاي كليديSFN  مي تواند از

 طريق تغيير در بيان دو ژن فوق از پيشرفت سرطان جلوگيري كند.

مي تواند در كنار روش هاي درماني مرسوم به عنوان يک روش درماني  SFNطبق نتايج به دست آمده  :نتيجه گيری

 اميدواركننده در سرطان سينه متاستاتيک مطرح باشد.

 آنژيوژنزافان، متاستاز، ، سولفور ،سرطان سينه:  واژه های كليدی
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های مراجعه كننده به بيمارستان های  ارتباط  هيستركتومي و ميزان افسردگي در خانم بررسي

 منتخب استان خراسان رضوی

 3نجمه ابراهيمي سنو، 2نجمه مروي سه قلعه، 2سيوري سرطاوكزهرا عس، 2ثريا اميني، 1نرجس بحري

 علمي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندكتري بهداشت باروري، عضو هيئت  -1

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجو كارشناسي مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي،  -2

 باد، ايران، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناارشد پرستاري اطفالدانشجو كارشناسي  -3

 

باشد. عوارض متعددي نظير عفونت ، آسيب مثانه  ترين اعمال جراحي زنان مي هيستركتومي يكي از شايعو هدف:  سابقه

يكي از عوارض مورد بحث  هيستركتومي، ايجاد   و واژينال و .... به دنبال اين عمل ممكن است ايجاد شوند هاي وزيكو ،فيستول

باشد.اين مطالعه با هدف بررسي تاثير هيستركتومي بر افسردگي خانمهاي مراجعه كننده  سايكوسوماتيک مياختالالت رواني و 

 به  بيمارستانهاي منتخب استان خراسان رضوي انجام شد.

مقطعي در پنج بيمارستان استان خراسان رضوي كه با استفاده از روش نمونه گيري  –اين مطالعه تحليلي : مواد و روش ها

عللي غير از بدخيمي هيستركتومي شده و اختالل رواني ه خانم غير منوپوز كه ب 53ه اي انتخاب شده بودند ،انجام شد.خوش

شناخته شده و بيماري مزمن جسمي نداشتند به روش غيراحتمالي آسان انتخاب شدند. واحدهاي پژوهش پرسشنامه مشخصات 

مل هيستركتومي تكميل نمودند.سه ماه پس از هيستركتومي مجددا مقياس دموگرافيک و مقياس افسردگي بک را قبل از انجام ع

هاي آماري  و  توسط آزمون 19نسخه  SPSSافسردگي بک توسط آنها تكميل شد.تجزيه و تحليل اطالعات توسط نرم افزار 

  ميانگين ، توزيع فراواني و  تي زوجي انجام شد.

درصد آنها خانه 94.3سال و  4.3 ±2.77سال ، ميانگين تحصيالت 45.21 ±6.11: ميانگين سن واحد هاي پژوهش يافته ها

درصد موارد هيستركتومي از نوع شكمي 94.3درصد( و 50.9دار بودند.شايعترين علت هيستركتومي خونريزي غيرطبيعي رحمي )

درصد آزمودني ها سه ماه بعد از عمل از نتايج هيستركتومي راضي بودند. اگرچه ميانگين نمره افسردگي سه ماه پس  94.3بود. 

(، اما آزمون تي زوجي  13.1±10.10در مقابل  1101±  10.27از عمل هيستركتومي نسبت به قبل از عمل كاهش يافته بود )

(.همچنين افسردگي بعد از  =0.135pاز هيستركتومي نشان نداد) اختالف معني داري را در نمره افسردگي قبل و بعد

 هيستركتومي ارتباط آماري معني داري با سن و ميزان تحصيالت واحدهاي پژوهش نشان نداد.

ود. ش بطور كلي يافته اصلي اين مطالعه نشان داد كه عمل هيستركتومي باعث ايجاد افسردگي در زنان نمي نتيجه گيری:

 ترهايي نظير سن و ميزان تحصيالت ارتباطي با افسردگي بعد از عمل هيستركتومي ندارند. همچنين پارام

 هيستركتومي، افسردگي واژه های كليدی:
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نياسترپتوزوتوس اثر تمپول بر گلوكز وپروفايل چربي در رت های نر ديابتي شده با  

 *همت آقا گل زاده1،پيراسته نوروزي2،مهدي خاكساري3*

 دانشگاه علوم پزشكي بابل -بيوشيمي دانشجوي دكتري -1

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس ارشد آزمايشگاه پزشكي -2

 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشيار  -3

 

  يجد ديتهد کي ابتيد زين رانيرو به رو اسخخت. در ا ابتيد يماريب شيرو به افزا يدمياپ کيجهان در حال حاضخخر با  :مقدمه

  يو كاهش دفاع آنت ژنيفعال اكس  ياز حد گونه ها شيب ديسبب تول  ابتيد دهديرود. شواهد نشان م   يسالمت به شمار م   يبرا

يک ملكول كوچک قابل نفوذ  (TEMPOL)تمپول از جمله مواد آنتي اكسيداني مي توان به تمپول اشاره نمود. شوديم يدانياكس

 و باعث تقليل آنيون كه از آن در طيف سخخنجي رزونانس ناشخخي از اسخخپين الكترون اسخختفاده ميشخخود    به داخل سخخلول اسخخت

  ريطرح به شناخت ما در تاث  نيانجام ا دان،ياكس  يمواد آنت يدرمان تيبا توجه به اهم.  مي گردد نيتريت سوپراكسايد و پراكسي   

  خواهد نمود. كمک يابتينر د يدر موش ها ليپيدي وكبدي يشاخص ها برتمپول 

گرم  استفاده مي شود.  200-250موش صحرايي نر نژاد و يستار در محدوده وزني 40 مطالعه از نيدر ا  :هامواد و روش

 با تمپول/ گروه سالم تيمار/  گروه   کيابتيگروه  تقسيم مي شوند. گروه كنترل سالم/ گروه د4حيوانات به طور تصادفي به 

به صورت داخل   55mg/Kg  زاني( به مstreptozotocin) نياسترپتوزوتوس Iنوع  ابتيد جاديا جهت، با تمپول تيمار يابتيد

دم رت  هيناح دياز ور قيساعت پس از تزر 72شدن، يابتياز د نانيشود. جهت اطم يم قيمورد مطالعه تزر واناتيحبه  يصفاق

گروه  يموشها يک ماهسپس  به مدت . باشد به عنوان ديابت ميmg/dL300 يقند خون باال زانيها نمونه خون گرفته شده م

گاواژ و به صورت  يخوراك  mg/kg 100روزانه تمپول را به مقدار   ،كننده تمپول افتيدر يابتيكننده تمپول و د افتيدرسالم 

ها كه مستقيم از قلب گرفته در پايان دوره، موش ها با استفاده از كتامين بيهوش شده خونگيري از موش خواهند كرد. افتيدر

 ,FBS ,HDL)  هاي گرفته شده با استفاده از كيت پارس آزمون، قند و پروفايل چربي آنهاشد. سرم نمونه خونشود انجام مي

TG, ,LDL, cholesterol ), لیپیدیداسيون گيري و سطح پراكسياندازه MDA با استفاده از روش  (ديآلده ي)مالون د

  ANOVA  ،Tهاي آماريآزمون و با SPSS 22( انجام شد اطالعات به دست آمده با نرم افزار آماري TBAتيوباربيتوريک اسيد )

 تجزيه و تحليل خواهند شد.  Tukeyزوجي و

چربیهای  ، MDA ،افزايش گلوكزكه ديابت با ايجاد استرس های اكسیداتیو و تولید راديكا لهای آزاد، باعث میدهد مطالعه نشان  یافته ها:

در مقايسه با نمونه ديابتي  تمپولدر نمونه های تیمارشده با  .گرديده است ((HDL   P≤0.01وكاهش ( LDL، كلسترول،تری گلیسريد )خون 

 (P≤0.01)وباعث افزايش  ((P≤0.01 يافته كاهشLDL و MDA،میزان گلوكز،كلسترول ،تری گلیسريد اين عوارض بهبود يافته، همچنین 

HDL  .شده است 

واژگان  شود. لیپیدمي هیپر باعث كاهش هیپرگلیسمي و توانند مي tempol مانند اكسیداني آنتي كه رسد مي نظر به نتیجه گیری:

 رت، ليپيد،  تمپلديابت، كليدي:
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Renal cell carcinoma associated with polycystic kidney disease with negative 

family history: A case report and review of literature 

 

Mohammad Ali Hosseini1*.MD, Malihe charkhchian2.MD, Sanaz Maleki1.MD 

1- Student research committee, school of medicine, Qazvin university of medical sciences, Qazvin, Iran  
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Introduction: Kidney cancer is the twelfth most common cancer in the world .The renal cell 

carcinoma constitutes 70-80% of all renal malignancies. The most common type of renal cell 

carcinoma, with 75% spread, is clear renal cell carcinoma. The papillary and chromophobe renal 

cell carcinoma are the less common types of this cancer. Most of polycystic kidney patients have 

positive familial history and only 10%  of patients are sporadic. Based on our knowledge, this is 

the first report of papillary renal cell carcinoma arised on polycystic kidney without a positive family 

history. 

Case report : A 57-years old man with right upper quadrant pain in abdomen irritated to the back 

referred to the Velayat Hospital-Qazvin. The patient had no familial history of polycystic kidney 

disease and had no hematuria ,dysuria ,fever. Patient had mentioned his hypertension from 5 

years ago.   Ultrasonography of abdomen and pelvic showed numerous cysts in kidneys .according 

to signs and symptoms, Medullary cystic disease and Renal dysplasia as differential diagnosis was 

raised. 

right radical nephrectomy was performed and left kidney had numerous large cysts that was 

unroofed. Histopathological findings revealed papillary type of renal cell carcinoma. The 

patient was successfully treated. 

Conclusion: The relationship between renal cell carcinoma and polycystic kidney has not fully 

understood yet and is still controversial. There are scarce evidence that supports the potential 

of becoming poly cystic kidney disease to the renal cell carcinoma. In this study, we present 

the first case of renal cell carcinoma with polycystic kidney without positive family history. 

More extensive studies are suggested to understand this relationship. 

Key words: renal cell carcinoma, polycystic kidney disease, nephrectomy  
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اني پستان سه گانه منفيتاثير عصاره پوسته انار بر آپوپتوز سلولهای سرط  

 2مژگان فضلي -2سارا سعيدنيا -1مهدي باقري -*3نغمه احمديان كيا

 ايراندانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، واحد توسعه پژوهش هاي باليني، بيمارستان امام حسين )ع(، -1

 ايراندانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، دانشكده پزشكي، -2

 ايرانسرطان، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود،مركزتحقيقات پيشگيري از  -3

 

سرطان پستان شايعترين نوع سرطان تشخيص داده شده و بيشترين علت مرگ و مير در زنان سراسر جهان به : سابقه و هدف

ستان پشمار مي آيد. سرطان پستان بر اساس يكسري نشانگرهاي هيستوپاتولوژيک به زيرگروههايي تقسيم مي شود. اما سرطان 

 كه در آن سلولها فاقد گيرنده هاي استروژن، پروژسترن و  (Triple Negative Breast cancer=TNBC)سه گانه منفي

 HER2 درصد جمعيت مبتال به سرطان پستان را به خود اختصاص  10-20مي باشند، از نوع سرطانهاي بدخيم و تهاجمي است و

سه گانه مي باشد، لذا نمي توان در اين بيماران از درمانهاي هدفمند استفاده  فاقد گيرنده هاي TNBC مي دهد. به سبب اينكه

كرد و تنها درمان استاندارد موجود، شيمي درماني مي باشد كه بسيار تهاجمي و توكسيک است. عالوه بر آن در اين بيماران، 

ي مقاوم به دارو اتفاق مي افتد كه عامل سلولها به شيمي درماني مقاوم هستند و متاستاز هم به سبب گسترش همين سلولها

اصلي مرگ ومير اين بيماران محسوب مي شود. ناكارآمد بودن درمانهاي فعلي سبب شد كه درمانهاي تركيبي مورد توجه قرار 

جه تو گيرند. اخيراً گياهان دارويي در اين زمينه مطرح شده اند كه در اين ميان، انار به سبب محتوي باالي پلي فنل ها مورد

قرار گرفته است. عليرغم اينكه پوست انار نسبت به ساير قسمتهاي انار داراي باالترين خاصيت آنتي اكسيداني به سبب محتوي 

باالي پلي فنلي است ليكن مطالعاتي كه تاكنون روي اثرات ضد سرطاني انار صورت گرفته است روي ساير قسمتهاي انار از جمله 

ست و اطالعات كمي در مورد بخش پوست اين ميوه در دسترس است. لذا هدف ما در اين مطالعه بررسي دانه ها و آب انار بوده ا

 .مي باشد TNBC بر القاء آپوپتوز در سلولهاي (Pomegranate Peel Extract=PPE) تاثير عصاره پوسته انار

با استفاده از حالل متانول عصاره آن تهيه پوست ميوه انار جدا و خشک شده و به صورت پودر درآورده شد و : مواد و روش ها

،كه رده سلولي تهاجمي سرطان سينه مي باشند با TNBC به عنوان مدلي از سلولهاي  MDA-MB-231گرديد. سلولهاي 

در القاء آپوپتوز در اين سلولها به روش  PPE  ساعت، تيمار شده و توانايي 24،48،72و در زمان هاي PPE  غلظت هاي مختلف

 .بررسي شد Annexin V-FITC/PI  فلوسايتومتري با استفاده از رنگ آميزي دوگانه

شده و ميزان  MDA-MB-231 نتايج بررسي نشان داد كه عصاره پوسته انار سبب ايجاد آپوپتوز در در سلول هاي ا:يافته ه

 .آپوپتوز وابسته به دوز و زمان مي باشد

وان از عصاره پوسته انار به عنوان يک روش درمان كمكي جهت درمان بيماران طبق نتايج به دست آمده مي ت: نتيجه گيری

مبتال به سرطان پستان سه گانه منفي در كنار ساير روش هاي درماني استفاده نمود. اميد است كه نتايج اين تحقيق بتواند گامي 

 هاي بعدي براي درمان اين بيماري باشددر جهت نوآوري

 پستان سه گانه منفي، عصاره پوسته انار، آپوپتوز سرطان دی:كلمات كلي
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های كاهش آن در بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس: مرور بررسي شيوع افسردگي و راهکار

 سيستماتيک

 2، يعقوب مدملي1اسما باباياني

 دانشجوي كارشناسي كاردرماني،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران             -1

 دانشجوي ارشد پرستاري داخلي،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،اهواز،ايران -2

 

( يک بيماري مزمن پيشرونده و تخريب كننده ميلين سيستم عصبي مركزي MSبيماري مولتيپل اسكلروزيس) مقدمه و هدف:

است.از  MSمي باشد كه عملكرد حسي و حركتي را تحت تاثير قرار مي دهد. افسردگي شايع ترين اختالل در بيماران مبتال به 

بي ارزشي، ناتواني در انجام كارها، عالئم افسردگي مي توان به خلق افسرده ، كاهش اشتها، اختالل در كاركرد اجتماعي، احساس 

برابر بيشتر از جمعيت عادي است. لذا اين پژوهش با هدف  MS7 /7افكار خودكشي اشاره كرد. خطر خودكشي در بيماران 

 انجام شده است. MSتعيين ميزان شيوع افسردگي وراهكارهاي كاهش آن در بيماران 

 PubMedه و با جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي علمي انگليسي زبان مانندبود اين پژوهش از نوع مرور سيستماتيک روش كار:

با كليد واژه هاي Google scholar،SID،Magiran ،elmnetونيز پايگاه هاي اطالعاتي فارسي زبان شاملSienceDirectو

صورت 2016ات1998طي سال هاي epidemic،depression،multiple schlorosisشيوع،افسردگي،مولتيپل اسكلروزيس 

توصيفي، تحليلي و دراين پژوهش از مطالعات  مقاله انتخاب و بررسي شد.30مقاله به دست آمدكه 54در مجموع گرفته است.

 مداخله اي بهره گرفته شده است.

درصد 37-40از افسردگي و حدود MSدرصد بيماران مبتال به  50-60نتايج مطالعات مختلف نشان مي دهد كه حدود  يافته ها:

رفتاري مد يريت استرس، درمان شناختي -يز از اضطراب رنج مي برند. اجراي برنامه ي آموزشي همتا محور، درمان شناختين

، تخليه ي هيجاني با نوشتن، Dohsa-houمبتني بر حضور ذهن، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، توانبخشي رواني به شيوه ي 

مرور خويشتن، تكنيک تن آرامي، آموزش ايمن سازي در مقابل استرس. هشت  تكنيک آرام سازي پيشرونده ي عضالني، تكنيک

، آب درماني، تصوير Swiss ballو  Frankelهفته تمرينات پيالتس، تمرينات مقاومتي پيش رونده،تمرينات هوازي، تمرينات 

اجتماعي،گروه درماني به شيوه ي  سازي ذهني، خنده درماني، اميد درماني، موسيقي درماني، رفتار درماني ديالكتيكي، حمايت

رفتاري با كاهش افسردگي رابطه ي مثبت و معناداري دارد. در خصوص تمرينات -عاطفي-معنادرماني و به شيوه ي عقالني

 نوروماسكوالر و تمرينات يوگا اطالعات ضدو نقيض مشاهده شد.

برنامه   به مولتيپل اسكلروزيس و نتايج مثبت مطالعاتبا توجه به شيوع نسبتا باالي افسردگي در بيماران مبتال :نتيجه گيری 

هاي تمريني ارائه  شده، پيشنهاد مي شود از اين مداخالت جهت تشخيص سريع و دقيق مشكالت روان پزشكي و آموزش روش 

 هاي كنترل و پيشگيري از افسردگي به منظور كاهش افسردگي در مراكز درماني و به وسيله ي مشاوران اجرا شود. 

 مولتيپل اسكلروزيس افسردگي ، شيوع، كليد واژه ها:
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 شيوع سالمندآزاری در ايران : يک مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز

 2افسانه كرامت ،1اشرف قياسي

 تخصصي بهداشت باروري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران  دانشجوي دكتري-1

 ايران ، شاهرود شاهرود، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده باروري، بهداشت دانشيارگروه -2

 

 فزايشا آن دنبال به و زندگي كيفيت سطح ارتقاي در را موثري بسيار نقش اخير ي دهه چند در علم پيشرفت سابقه و هدف:

 عهتوس حال در كشورهاي در ويژه به سالمندان، شمار تا شده باعث امر اين و است كرده ايفا ها انسان زندگي به اميد و عمر طول

 به است نبوده مستثني جمعيتي تغييرات اين از نيز ايران سخخالمند، جمعيخخت جهانخخي افزايخخش مخخوازات به. يابد افزايش

 دليل به. دهند اختصاص خود به را كشور جمعيت درصد 21 از بيش سالمندان ،1430 سال تا شود مي بيني پيش كه طوري

 و سالمت بر موثر عامل يک عنوان به سالمندآزاري موضوع اهميت به توجه با و كشور در سالمندي جمعيت رشد به رو افزايش

 جهت در ات كند كمک بهداشتي ريزان برنامه به تواند مي جامعه سطح در مشكل اين وسعت از آگاهي سالمندان، زندگي كيفيت

 بنابراين ؛نمايند اتخاذ مناسبي هاي سياست جامعه از قشر اين سالمت ارتقاي و سالمندان به نسبت سوءرفتار اعمال از پيشگيري

 به تنسب سوءرفتار شيوع ميزان از تخميني متاآناليز، و سيستماتيک مرور روش از استفاده با تا شد سعي حاضر مطالعه در

 .گردد ارائه ايران در سالمندان

 ، SID،Iranmedex  ،Magiran،IranDoc،Pubmedداخلي و خارجي شامل: عاتيالاط پايگاه هاي :جستجوروش

Scopusهمچنين موتور جستجوي وGoogle Scholar  شيوع، سالمندآزاري، سالمندي، غفلت، هايبا استفاده از كليد واژه 

 15عدادت غيرمرتبط تكراري، مقاالت حذف از شد. بعد جستجو زماني محدوديت و معادل انگليسي آن ها بدون سالمند رفتار، سوء

 افزار نرم از استفاده با ها داده آناليز. شدند مقاله وارد فرآيند متاآناليز 10مرور سيستماتيک و تعداد  فرآيند وارد مقاله

RevMan5.3 شد انجام. 

 %35، سوء رفتار رواني  %12برآورد گرديد. شيوع سالمندآزاري در ابعاد سوء رفتار جسمي  %64 شيوع كلي سالمندآزاري ها:يافته

برآورد  %13و طرد شدگي  %23ار ، سلب اختي%48، غفلت عاطفي %32، غفلت مراقبتي  %27، غفلت مالي  %28، سوء رفتار مالي 

 گرديد.

 ت هاياز اولوي مختلف جنبه هاي از پديده اين شفاف سازي سالمندان، با سوءرفتار باالي بسيار ميزان به توجه با گيری:نتيجه

همكاري  و مشاركت رو اين از و بوده امكان پذير جامعه در تخصصي چند رويكردي واسطۀ به تنها كه مي رود شمار به اساسي

 .مي طلبد را جامعه افراد تمام جانبه ي همه

 سيستماتيک، متاآناليز مرور ايران، سالمندآزاري، واژگان كليدی:
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ی و متاآناليزمطالعه مرور کي:  مانيازپس از  يردهيبر شروع ش یباردار يافسردگ ريتأث يبررس  

 (5(، مهرداد ابراهيمي)4(، محمدحسين ابراهيمي)3، سميرا اسماعيلي) (2سارا محمدي) (،1آرزو حاصلي)

 دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران  ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يبهداشت بارور يدكتر يدانشجو -1

د، شاهرو يعلوم پزشك دانشگاه ،ييپرستاري و مامادانشكده  ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكمدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي،  -2

 sarah.mohamadi.1994@gmail.com   رانيشاهرود، ا

 رانيشاهرود، شاهرود، ا يپزشك علوم دانشگاه ،يدانشكده پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم، دانشجوي پزشكي -3

 رانيا شاهرود، شاهرود، يو كار، دانشگاه علوم پزشك طيسالمت مح قاتيمركز تحق، / طب كار  يپزشك يتخصص يدكترا -4

 رانيشاهرود، شاهرود، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يپزشك يدانشجو -5

 

ميزان دو برابر افزايش داشته است و  ، به2010تا  1990افسردگي يک اختالل رواني است كه شيوع آن از سال سابقه و هدف: 

منبع قابل توجهي از بار بيماري ها در زنان است و پيک آن در سنين باروري مي باشد افسردگي حين بارداري، با عوامل بسياري 

 از جمله سالمتي مادر و شيردهي مرتبط است. مطالعات زيادي در خصوص تأثير افسردگي بارداري بر شيردهي وجود دارد لذا

گروه پژوهشگر بر آن شد كه طي يک مطالعه مروري به تأثير افسردگي حين بارداري با شروع شيردهي مادران پس از زايمان 

  بپردازد.

 Cochrane در اين مطالعه مرور سيستماتيک به منظور دستيابي به مستندات مرتبط، از پايگاه هاي اطالعاتيروش جستجو: 

Google Scholar , Scopus, MEDLINE/PubMed, Library وSID د. براي جستجوي مقاالت در منابع ياستفاده گرد

 depression AND breast-feeding AND (pregnancy OR perinatal OR antenatal OR از كليد واژه هاي 

childbirth)  .ت مرتبط منتشر شدهتمام مقاال، محدوديت زمانيبدون با همه تركيبات احتمالي اين كلمات استفاده مي گردد، 

فاده از كيفيت مقاالت با استاز نظر زبان، جستجو محدود به مقاالت منتشر شده به زبان فارسي و انگليسي شد. . دندبازيابي ش

 انجام شد.  Rev 5.3با استفاده از نرم افزار  متاآناليز كوكران بررسي شد. Risk of bias""ابزار 

مطالعه كوهورت تأثير افسردگي حين بارداري را بر شروع شيردهي  11مقاله يافت شده در جستجوي اوليه،  322از بين  يافته ها:

را بررسي نموده بود كه اگرچه نتيجه مطالعه نشان دهنده تأثير  Hazard Ratioپس از زايمان بررسي نموده بودند يک مطالعه 

كه  مشاركت كننده 55700با مطالعه  10ا وارد آناليز نهايي نشد. معنادار افسردگي بارداري بر كاهش شروع شيردهي بود ام

افسردگي مادر طي بارداري با ( را گزارش كرده بودند وارد متاآناليز گرديدند. نتايج نشان داد كه Risk Ratioنسبت خطر )

 (.P<0001/0 ،79/0-97/0؛ CI ٪95؛  RR= 88/0(كاهش ميزان شروع شيردهي بعد از زايمان ارتباط دارد 

بل ق يزودهنگام عالئم افسردگ يي. شناساي را كاهش مي دهدردهيش شروعبا  يمادر در دوران باردار يافسردگ نتيجه گيری:

 نيز مي شود.نوزادان  باعث بهبود سالمتتواند نه تنها سالمت روان مادران، بلكه  يمناسب م تيريمد يو ارجاع برا مانياز زا

 شيردهي، بارداري، مروريافسردگي، كليدواژه ها: 
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 بررسي تاثير درمان شناختي رفتاری بر افسردگي پس از زايمان: يک مطالعه مروری و متاآناليز

 (3(، مهرداد ابراهيمي )4(، محمدحسين ابراهيمي)3( ، سميرا اسماعيلي)2، سارا محمدي)(1آرزو حاصلي)

دانشجوي دكتري بهداشت باروري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران  -1

ar_haseli@shmu.ac.ir             

اهرود، پزشكي شاهرود، شدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم  -2

 ايران

 دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران -3

 دكتراي تخصصي پزشكي / طب كار، مركز تحقيقات سالمت محيط و كار، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران -4

 

 20افسردگي يكي از شايع ترين عوارض پس از زايمان هستند. ميزان افسردگي پس از زايمان در ايران بيش از  سابقه و هدف:

درصد گزارش شده است. درمان شناختي رفتاري يكي از موثرترين روش هاي درمان افسردگي پس از زايمان مي باشد. از آنجايي 

اشد و درمان شناختي رفتاري روشي ايمن براي بهبود آن است، اين كه ميزان افسردگي پس از زايمان در حال افزايش مي ب

 مطالعه با هدف بررسي مروري مطالعات پيرامون تاثير درمان شناختي رفتاري بر افسردگي پس از زايمان انجام گرفت.

 Cochraneعاتي در اين مطالعه مرور سيستماتيک به منظور دستيابي به مستندات مرتبط، از پايگاه هاي اطال روش جستجو:

Library, MEDLINE/PubMed, Scopus, Google Scholar  وSID  استفاده گرديد. براي جستجوي مقاالت در

 depression AND cognitive-behavior therapy AND (postnatal OR postpartumواژه هاي )  منابع از كليد

OR antenatal   كلمات استفاده مي گردد. بدون محدوديت زماني، تمام مقاالت و كلمات مشابه با همه تركيبات احتمالي اين

كوكران بررسي شد. متاآناليز با استفاده  "Risk of bias"مرتبط منتشر شده، بازيابي شدند. كيفيت مقاالت با استفاده از ابزار 

 انجام شد. Rev 5.3از نرم افزار 

مطالعه كارآزمايي باليني مطابق با فاكتورهاي ورود، وارد مطالعه  12مقاله يافت شده در جستجوي اوليه،  601از بين  يافته ها:

نمره، نمره افسردگي را در مقايسه با گروه  4حاضر شدند. نتايج متاآناليز نشان داد به طور ميانگين، درمان شناختي رفتاري 

زمانهاي مختلف پس از زايمان، آزمايش مراقبت معمول كاهش مي دهد. نظر به اينكه اثر بخشي مداخله با ابزارهاي مختلف و در 

ماه  3با ابزار افسردگي بک پس از  Mean Deferenceبه طوري كه  .شده بود، متاآناليز نيز در زيرگروه هاي مختلف انجام شد

يز ( و ن[1.41- ,4.21-] 2.81-ماه ) 6( و [0.90 ,6.56-] 2.83-ماه )3(، با ابزار ادينبورگ پس از [4.11- ,8.54-] 6.32-)

Mean Deference ( حاكي از اثر بخشي مداخله داشت.[2.47- ,5.58-] 4.02-كلي ) 

ماه  6رفتاري در درمان افسردگي پس از زايمان تا -در اين بررسي سيستماتيک، اثرات مفيد درمان شناختي نتيجه گيری:

 از زايمان سود جست. مشخص شد به نظر مي رسد با توجه به شرايط بيمار از اين روش در درمان افسردگي پس

 افسردگي پس از زايمان، بارداري، درمان شناختي رفتاري، مروري واژه های كليدی:
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A Systematic Review on the impact of air pollution on human fertility  

Morvarid Irani1,   Ali pakfetrat2  

1 *Corresponding author: Department of midwifery, School of nursing and Midwifery, Mashhad University of 
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2 Environmental Health Expert, Mashhad 550 Army Hospital, Department of Environmental Health 

Engineering, School of Public Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.; Email address 
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Objective: Air pollution is common in all countries and affects reproductive functions in men and 

women. In this article, we perform a systematic review to evaluate currently available evidence on the 

impact of air pollution on fertility in humans. 

Materials and Methods: The databases of PubMed, Scopus, Cochrane, Google Scholar, SID, 

IranMedex and Magiran until September 2017 and reference section of relevant articles, were searched 

to identify both English and Persian studies on air pollution and fertility outcomes. Search terms 

included (1) ovary or follicle or oocyte or sperm or spermatozoa or fertility or infertility and (2) air 

pollution or O3 or NO2 or PM2.5 or diesel or SO2 or traffic or PM10 or air pollution or air pollutants. 

We have excluded articles whose results did not concern fertility or gamete function and those focused 

on cancer or allergy. We have also excluded genetic, auto-immune or iatrogenic causes of reduced 

reproduction function from our analysis. A total of 43 articles were finally included.  

Results:  Some studies showed that increases in nitrogen dioxide (NO(2)) concentration at the IVF were 

significantly associated with a lower chance of pregnancy and live birth during, another study stated 

that women exposed to higher concentrations of air pollutants while undergoing IVF showed lower live 

birth rates and higher rates of miscarriage. Moreover, air pollution can lead to reduced sperm motility 

and amongst the concentration, morphology, and semen volume parameters, sperm motility is more 

affected by the air pollution. 

Conclusion: The results of this study showed that air pollutants reduce sperm motility and reproductive 

outcomes after IVF. Increased NO2 is consistently associated with lower live birth rates. Air quality has 

an impact on overall health as well as on the reproductive function, so increased awareness of 

environmental protection issues is needed among the general public and the authorities 

Keywords: Air pollution; Fertility; Infertility; Reproduction  
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سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت و عوامل موثر بر آن با احساس خودكارآمدی و بررسي رابطه بين 

 سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

 1، الهام صادقي2، دكتر احمد خسروي2ي، دكتر محمد امير1ام البنين كريمي سوچلمايي ،1، فاطمه زارعي1عيسي اكبرزاده

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران -1

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايرانمركز تحقيقات سالمت محيط و كار،  -2

سبک زندگي انسان نقش به سزايي در سالمتي وي دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت و  :زمينه

 لوم پزشكي شاهرود انجام شد.عوامل مرتبط با آن و ارتباط آن با احساس خودكارآمدي و سالمت عمومي  در دانشجويان گروه پزشكي دانشگاه ع

از دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي  %30انجام شد.  1396مقطعي در سال  –در اين مطالعه كاربردي كه به روش توصيفي ها: مواد و روش 

 اس خودكارآمدي وسبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت، احس اي چند مرحله اي با استفاده از پرسشنامه هايگيري تصادفي طبقهبه روش نمونه

دو و ضريب  -و آزمون كاي tآزمونهاي  (شده و با SPSS 16افزار آوري وارد نرمها پس از جمعسالمت عمومي مورد مطالعه قرار گرفتند. داده

 مي باشد.05/0ها تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري در كليه آزمون  همبستگي پيرسون(

درصد دانشجويان از احساس خودكارآمدي باال برخوردار بودند. بين 68ار اختالل در وضعيت سالمتي بودند. درصد دانشجويان دچ 34   ها:يافته

(. همچنين بين سالمت P=001/0سالمت عمومي  و احساس خودكارمدي با سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت رابطه معناداري مشاهده گرديد)

(. در مدل رگرسيون بک وارد متغيرهاي سن، جنس، مقطع تحصيلي، P=001/0اهده گرديد)عمومي  با احساس خودكارمدي رابطه معناداري مش

  (.P≤05/0محل سكونت، اشتغال دانشجو، احساس خودكارآمدي  و سالمت عمومي متغيرهاي موثر بر سبک زندگي دانشجويان بودند)

قرار داشت. با توجه به تاثير مستقيم سالمت عمومي و سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجويان در سطح متوسطي  گيری:نتيجه

احساس خودكارآمدي بر سبک زندگي، برنامه ريزي دقيق جهت بهبود اين مولفه ها مي تواند سبب بهبود وضعيت سبک زندگي ارتقاء دهنده 

 سالمت در دانشجويان گردد.

 سالمت عمومي، دانشجويان، مديريت استرسسبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت، احساس خودكارآمدي،  ها:كليد واژه 
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Background and Objective: Breastfeeding is one of the most effective behaviors in health promotion 

and one of factors affecting its success, is breastfeeding self-efficacy. Low breastfeeding self-efficacy 

entails consequences such as early cessation of breastfeeding, reduction of exclusive breastfeeding, 

negative effect on sensation and performance. Regarding this, present study aimed to investigate the 

breastfeeding self-efficacy and its related factors in pramiparous breastfeeding mothers. 

 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 300 primiparous 

breastfeeding mothers with less than 6 months infants referring to healthcare centers of Mashhad, Iran. 

The study population was selected through multi-stage random sampling technique. Data collection was 

performed by demographic form and Breastfeeding Self-efficacy Scale developed by fax and Dennis 

(1999). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, through SPSS version 16. 

 

Findings: In present study, majority of participants were housewife within the age range of 15-25 years 

with diploma education and had normal delivery. Majority (79.33%) of mothers had high level of 

breastfeeding self-efficacy with a mean of 130.89±13.60. According to the multiple regression model, 

the employed mothers (B =5.9, p=0.040) with an appropriate income (B=3.7, p=0.42) had significantly 

higher breastfeeding self-efficacy, compared to those with low family income. On the other hand, the 

mothers with rental houses had significantly lower breastfeeding self-efficacy than their peers with 

owned properties (p=0.023, B = -3.53). 

 

Conclusion: As findings indicated, maternal breastfeeding self-efficacy of participants was at high 

level. This factor can help health care providers to predict length of breastfeeding, and success rate of 

exclusive nutrition in mothers, and thereby identify mothers, who are at risk of early breastfeeding stop. 

 

Key Words: Breastfeeding, Primparous Breastfeeding mother, Self-efficacy.   
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استفاده مفرط از تلفن همراه در دانشجويان  بررسي رابطه بين احساس تنهائي اجتماعي و عاطفي با

 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

 3، سپيده مهدوي 2،  محبوبه پورحيدري1صدف يحيائي

دانشجو كارشناسي مامائي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، كميته تحقيقات دانشجوئي  -1  

عضو هيئت علمي، گروه مامائي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  -2  

هيئت علمي، گروه اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود عضو  -3  

  

در دو دهه اخير استفاده گسترده و همه جانبه از تلفن همراه تاثيرات زياد و متنوعي را بر الگوهاي روابط و  سابقه و هدف:

ميزان استفاده از تلفن همراه پاسخ به اين سوال است كه آيا هدف اين پژوهش رفتارهاي اجتماعي و عاطفي انسان گذاشته است. 

 تاثيري بر احساس تنهائي اجتماعي و عاطفي دارد؟

 

 1396دانشجو دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  در سال  131اين پژوهش از نوع مقطعي تحليلي است كه بر روي  مواد و روشها:

اطالعات دموگرافيک، مقياس استفاده آسيب مورد استفاده پرسشنامه  خوشه اي تصادفي و ابزار انجام شد. نمونه گيري به صورت

( بود، آناليز اطالعات به وسيله  SELSA-Sمقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگساالن ) ( و COSزا از تلفن همراه )

 .و آزمون اسپيرمن( انجام گرفت chi squareبا استفاده از آمار توصيفي و تحليلي ) 22نسخه  SPSSنرم فزار 

 

دانشجويان متوسط و  %90.8 دانشجويان كم، %3.1يافته هاي اين مطالعه نشان داد ميزان استفاده از تلفن همراه در  :هايافته

دانشجويان استفاده مفرط مي باشد. همچنين بيشترين استفاده از تلفن همراه از تلگرام و شبكه هاي اجتماعي بود. ازمون  6.2%

تفاده از تلفن همراه و احساس تنهائي اجتماعي و عاطفي وجود دارد. بعبارتي هر اندازه اسپيرمن نشان داد ارتباط معكوس بين اس

 (r=-0.113, p=0.02استفاده از تلفن همراه بيشتر باشد، احساس  تنهايي اجتماعي و عاطفي دانشجويان كمتر مي شود.)

 

با افراد در دنياي واقعي، باعث خواهد شد كه  هاي اجتماعي بجاي حضور و تعاملاستفاده از تلفن همراه و شبكه گيری:نتيجه

 كاربران نياز به ارتباطات اجتماعي و عاطفي خود را بطور كاذب با فضاي مجازي تامين كنند. 

 تلفن همراه، استفاده مفرط از تلفن همراه، تنهائي اجتماعي، تنهائي عاطفي های كليدی:واژه
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مصرف سيگار منعهای دارای  داليل مصرف سيگار در فضا  

 3، سيدمحمد ميررضايي، محمدحسين ابراهيمي1سميرا اسماعيلي

 رانيشاهرود، شاهرود، ا يپزشك علوم دانشگاه ،يدانشكده پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكمدانشجوي پزشكي،  -1

 مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران -2

 رانيا شاهرود، شاهرود، يو كار، دانشگاه علوم پزشك طيسالمت مح قاتيمركز تحق، / طب كار  يپزشك يتخصص يدكترا -3

 

ممنوعيت مصرف سيگار عالوه بر فضاهاي بسته، به فضاهاي آزاد مثل بيمارستان و پارك نيز گسترش امروزه  سابقه و هدف:

ازجمله تحريک به . نيز هستندسوء اثرات رفتاري معرض در  مي،عالوه بر سوء اثرات جس سيگاريفرد  اطرافيان يافته است.

ميخواهيم داليل مصرف اكنون  مصرف مجدد، تشويق افرادي كه تا به حال سيگار نكشيده اند)از جمله جوانان و نوجوانان(.

 بررسي نماييم.را باز داراي ممنوعيت سيگار از جمله بيمارستان  فضاهاي در سيگار

حاضر يک مطالعه كيفي به شيوه ي تئوري زمينه اي است كه جامعه هدف آن افراد سيگاري هستند كه  مطالعه :روش بررسي

نفر به روش گلوله برفي جمع آوري شد كه  18در فضاي آزاد بيمارستان )خارج از بخش( سيگار مصرف مي كنند. حجم نمونه 

. مصاحبه با سواالت نيمه ساختارمند در دو فوكوس گروه الف نفر در هر فوكوس گروه)تا رسيدن داده ها به اشباع( قرار گرفتند 8

 و ب انجام گرديد. جلسه توسط پزشک متخصص مديريت گرديد.

نفر شركت نمودند. كليه شركت كنندگان از بيماران ترخيص شده  18در دو نوبت جلسات گروهي مشاوره، مجموعاً  يافته ها:

سيگار در فضاي عمومي بيمارستان )فضاي خارج بخش ها( عدم اطالع از  بيمارستان و مرد بودند. مهم ترين دليل مصرف

ممنوعيت مصرف در چنين مكان هايي؛ در مرتبه بعدي نا آگاهي از دليل و منطق اين ممنوعيت، تبعيت از يک رفتار عادتي، 

 ه استعمال دخانيات.عدم وجود مكاني مناسب براي مصرف سيگار، عصبي شدن و نداشتن كنترل بر رفتار در زمان نياز ب

اكثريت مصرف كنندگان سيگار در فضاي عمومي بيمارستان، از ممنوعيت استعمال و منطق برقراري اين ممنوعيت نتيجه گيری: 

 بي اطالع بودند.

 استعمال دخانيات، مطالعه كيفي، مكان هاي بدون دخانيات. واژه های كليدی:
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موجود در غالف با موسيالژ ترش و زنجبيل مويل ر،يبا مخلوط س موترشيو ل رياثر مخلوط س سهيمقا

نرصحرايي یهاموش پالسمايي یچربيها يشافزاز ا یپيشگيردر  هيبام اهيگ  

 *5پيراسته نوروزي ،4مهرداد ابراهيمي ،3نژادمحمدحسن بصيري، 2نگين افتخاري، 1موسي ابوالحسني

 ، ايران.تهران، شهيدبهشتي، دانشگاه علوم پزشكي بهداشتدانشكده گروه اپيدميولوژي، . كميته تحقيقات دانشجويي، 1
moussa.abolhassani@yahoo.com  

   ، ايران.تهران، پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دانشكده پرستاري توانبخشي، گروه كميته تحقيقات دانشجويي .2

  ، ايران.تهران، تهران، گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كميته تحقيقات دانشجويي. 3

 .، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايرانپزشكيكميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده . 4

 شاهرود، شاهرود، ايران.دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كارشناس ارشد آزمايشگاه، . 5

 

كننده آن باال بودن چربي خون  باشد كه اولين علت ايجادز علل اصلي مرگ و مير در دنيا ميبيماري قلبي يكي ا سابقه و هدف:

د در موجوبا موسيالژ ترش و زنجبيل  مويل ر،يبا مخلوط س موترشيو ل رياثر مخلوط س سهيمقااين مطالعه با هدف  .باشدمي

 انجام گرفت. نرصحرايي يهاموش پالسمايي يچربيها يشافزاز ا يپيشگيردر  هيبام اهيغالف گ

 

ها يک بار و به صورت مستقيم از گيري از موشخون انجام شد.رت نر بالغ نژاد ويستار  45اين مطالعه برروي  :هامواد و روش

ها گردد، به همين خاطر براي اينكه امكان مقايسه موش قلب و در انتهاي مطالعه انجام گرفت، تا از مورتاليتي احتمالي جلوگيري

ها به چهار گروه به صورت هاي با چربي باال و معمولي وجود داشته باشد، موشقبل و بعد از دادن چربي و تاثير درمان در موش

ر را در يافت كردند و هاي موجود در بازاروز غذا مخلوط شده با روغن 60ها به مدت تصادفي تقسيم شدند. دو گروه از موش

 ترش و زنجبيل مويل ر،يمخلوط س و موترشيو ل ريمخلوط س، %10 موسيالژ مخلوطهاي درمان به مدت سه هفته سپس گروه

هاي غذايي و درمان را به روشي داري شد را به صورت گاواژ دريافت كردند. بستهاحلي استريل تهيه و در يخچال نگهكه در مر

ها نيز ن كورسازي براي تحليل كننده دادههمچني جلوگيري شود. از تورش احتمالي توسط پژوهشگر خاص كد گذاري شد تا

ويتني براي مقايسه دو به دو رامتريک من اپن . با توجه به حجم كم نمونه و عدم برقراري نرماليتي از آزمون ناصورت گرفت

مقايسه گرديد.  05/0داري نتايج آزمون با سطح معنيشد.  براي مقايسه سه گروه استفاده ها و آزمون كروس كال واليسگروه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 21نسخه  SPSSها توسط نرم افزار داده

 

دار بي موثر بوده و باعث افزايش معنيبودند نشان داده شد كه دادن چر روه كنترل با گروهي كه روغن گرفتهمقايسه گ ها:يافته

 ،هايي كه غذاي چرب دريافت نكرده بودند انجام شداي كه در موشدر مقايسه .شده است (p=0.006)در مقدار كلسترول خون 

در  .داري بين سه گروه مشاهده نشدربي خون شده است ولي تفاوتي معنيها باعث كاهش چک از درمانمشاهده گرديد كه هر ي

هاي درماني باعث كاهش رب دريافت كرده بودند صورت گرفت، مشاهده گرديد كه رژيمغذاي چهايي كه اي كه در موشمقايسه

 تفاوت در گروه دريافت كننده موسيالژ اين دار وجود داشت؛ كهان اختالف معنيهمچنين بين سه گروه درمو چربي خون شده 

 .هاي درماني بودبا ديگر گروه 10%

 

شود ولي موسيالژ سه درمان باعث كاهش چربي خون مي حاكي از اين است كه هرنتايج مطالعه صورت گرفته  گيری:نتيجه

 .هايي كه چربي خون باال دارند داراي كارايي بهتر نسبت به دو روش درماني ديگر دارددر موش 10%

 

 ، موش نر بالغژ، سير، ليمو، زنجبيل، چربي خونموسيال كليدی: هایواژه

mailto:moussa.abolhassani@yahoo.com
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كودكان و نوجوانان در چاقي ارتباط آن با شاخص های و متابوليک سندرم شيوعبررسي   

 4، اكرم منصوري3، پروين قزلباش2*، مصطفي مدملي1يعقوب مدملي

 ايران *دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز،  -1

 كاردان فوريت هاي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران -2

 كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران  -3

 كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي، دانشكده علوم پزشكي شوشتر، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران -4

 سندرم خطر عوامل از ند. چاقي يكيهاي قلبي عروقي هستمهمترين عوامل خطر بيماري و چاقي سندرم متابوليک هدف:

 لذا اين مطالعه ترين علت مقاومت به انسولين و در كودكان و نوجوانان است.چاقي شايعاست. همچنين  2 نوع ديابت و متابوليک

 نوجوانان انجام شد. و كودكان در چاقي هاي شاخص با نآ ارتباط و متابوليک سندرم شيوع با هدف تعيين

 رمعتب سايتهاي و اطالعاتي هايبانک از متعدد هايمقاله بنديجمع و بررسي با كه است مروري مقاله حاضر مطالعه :كار روش

 ,Metabolic syndromeهاي  كليد واژه با iranmedex و Google scholar، magiran، Sid، PubMed علمي

obesity, children, adolescents, prevalence 2000 هاي سال شيوع طي نوجوانان، چاقي،كودكان، متابوليک، سندرم 

 در اين مطالعه از مقاالت توصيفي و تحليلي بهره گرفته شده است. .شد انجام 2017 تا

 درصد 5.4تا 4بين  مركزي چاقي رصد ود 10.5متابوليک تا  سندرم بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه شيوع نتايج:

شيوه زندگي يعني داشتن  خط مقدم درمان سندرم متابوليک اصالح بودند. تحرك درصد از افراد مورد آزمون كم 10.2تا .بود

 اب شكمي چاقي بين ارتباط .استكارآمدترين دارو متفورمين بودهو پر مصرف ترين و غذايي سالم و فعاليت بدني منظم  برنامه

 دو هر رايب متابوليكي سندرم پيشگوي بهترين كمر محيط چاقي، هايشاخص بين بود. از ضد و نقيض باال گليسريدتري و سن

 مشاهده داريمعني ارتباط پايين HDL و باال فشارخون جنس، متابوليک، سندرم با شكمي چاقي بين آماري نظر از .بود جنس

  شد.

ل آن باالست كه يكي از عل متابوليک سندرم مركزي و با توجه به مطالعات انجام شده كه نشان داد شيوع چاقي :گيری نتيجه 

شود كه در اين گروه از افراد با برنامه ريزي و اصالح شيوه زندگي به كمک خانواده و رسانه  مي كم تحركي عنوان شد، پيشنهاد

 ن از مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات و انواع ترشيجات نبايد غافل شد.ها براي ورزش و تحرك بيشتر اقدام كرد. همچني

 شيوع چاقي،كودكان، نوجوانان، متابوليک، سندرم :كليدی كلمات
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پرستاران در بيهوده مراقبتهای انجام از ناشي  افسردگي  

  1مریم افشاریان

 

    afsharianm2@mums.ac.ir،بيمارستان سوانح طالقانيمشهد  .1

 

 كاهش به منجر بيهوده مراقبتهاي ميزان كاهش و باالست بسيار بيهوده مراقبتهاي انجام از ناشي افسردگي  :و هدف مقدمه

اين مطالعه با هدف اثر مراقبتهاي بيهوده بر روي ميزان افسردگي پرستاران .شود مي پرستاران شغلي رضايت افزايش و افسردگي

 آي سيوهاي تروما انجام گرفت.

 

در بخش هاي مراقبت ويژه تروما مراكز آموزشي پرستار شاغل  250اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بر روي  روش كار:

انجام شد. ابزار بررسي شامل فرم ثبت اطالعات  1396درماني دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي در شهر مشهد در سال 

جهت بررسي باور پرستاران مي باشد.  BAVIQ دموگرافيک جهت دستيابي به اطالعات فردي اجتماعي پرستاران و پرسشنامه

و به كمک آزمون تي تک نمونه اي و آزمون دو جمله اي مورد  21نسخه  spss ه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزارتجزي

 .از نظر آماري، معني دار تلقي شد (p<0.05) تجزيه و تحليل قرار گرفت و

 

ژه تروما مراكز آموزشي درماني پرستار شاغل در بخش هاي مراقبت وي 150ين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بر روي ج: انتاي

انجام شد. ابزار بررسي شامل فرم ثبت اطالعات دموگرافيک  1396دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي در شهر مشهد در سال 

جهت بررسي باور پرستاران مي باشد. تجزيه و تحليل  BAVIQ جهت دستيابي به اطالعات فردي اجتماعي پرستاران و پرسشنامه

و به كمک آزمون تي تک نمونه اي و آزمون دو جمله اي مورد تجزيه و تحليل قرار  21نسخه  spss ستفاده از نرم افزارآماري با ا

 .از نظر آماري، معني دار تلقي شد p<0.05 گرفت و

 

تورالعمل دسمشاهده مراقبتهاي بيهوده باعث بروز پاسخهاي عاطفي قوي توسط پرستاران مي شود. فقدان  بحث و نتيجه گيری:

براي عملكرد پرستاران در شرايط مراقبتهاي بيهوده از جمله مشكالت اساسي پرستاران در انجام اين مراقبتها ميباشد. بنابراين 

براي كاهش مراقبتهاي بيهوده و اثرات آن در پرستاران بايد اقداماتي جهت رفع موانع موجود و ارتقاي تسهيالت الزم از سوي 

رت گيرد. با استفاده از تحليل يافته هاي اين پژوهش مديران پرستاري ميتوانند راهبردهاي حمايتي براي دست اندركاران صو

نش ت -كاهش ميزان مراقبتهاي بيهوده و در نتيجه حل مشكالت اختصاصي پرستاران بخشهاي ويژه نظير فرسودگي شغلي

 .اخالقي و ترك محل خدمت اتخاذ نمايند

 

 مارستان، بخشهاي آي سيو هاي تروما، مراقبت پرستاريپرستاري بي :كلمات كليدی

 

http://7nmhp.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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های ويژههای مراقبتبررسي ميزان دانش كنترل درد سالمندان در پرستاران شاغل در بخش  

 1، مژگان كيائي1، فاطمه يوسفي1، راضيه عليپور1، حسين رفيعي1مجتبي سنمار

 ايران قزوين، قزوين، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده دانشجويي، تحقيقات كميته -1

بر ارزيابي درد توسط آنها تاثير گذاشته، به طوري كه درك و در سالمندان دانش و نگرش پرستاران از درد  :سابقه و هدف

العه مط. شودنگرش پرستاران از درد در كنار عوامل ديگري جهت تسكين درد يكي از جنبه هاي مديريت درد در نظر گرفته مي

هاي نهاي ويژه بيمارستاهاي مراقبتحاضر با هدف بررسي ميزان دانش كنترل درد سالمندان در پرستاران شاغل در بخش

 .انجام گرفتآموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

ماني در بخش هاي ويژه مراكز آموزشي در 1395ي توصيفي مقطعي در طول سه ماه در سال اين مطالعه :مواد و روش ها

پرستار با روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند. معيارهاي ورود به   112قزوين انجام گرفت. در طول اين مدت 

ماه سابقه كار در بخش مراقبت  6، داشتن حداقل مدرك كارشناسي پرستاري، حداقل به شركت در مطالعه ليتمامطالعه شامل 

ي چک ليست مشخصات گرديد. اطالعات بوسيلهمنجر به خروج نمونه از مطالعه ميهاي ويژه بود و تكميل ناقص پرسشنامه 

 داده لتحلي و آوري گرديد. تجزيهدموگرافيک و پرسشنامه  بررسي سطح دانش پرستاران در مورد كنترل درد در سالمندان جمع

 .شد انجام توصيفي هاي آزمون كمک به و spss افزار نرم از استفاده با ها

و  بلي نفرپاسخ 89بخش  در درد كنترل هاي پروتكل با آشنايي نظر اند، از كرده شركت مطالعه در نفر112كل در ها:يافته

 دريافت با رابطه در .بودند داده خير نفر پاسخ 69و  بلي نفر پاسخ 43درد  كنترل هاي پروتكل از استفاده نظر خير، از نفرپاسخ23

 با رابطه در الزم آموزش به نياز با رابطه در. اند داده خير پاسخ نفر 37و بلي نفر پاسخ 75 تحصيل زمان در الزم هاي آموزش

 بلي درصد پاسخ2/98درد  كنترل قراردادن اوليت با رابطه در.اند داده خير درصد پاسخ4/13و   بلي درصد پاسخ6/86 درد كنترل

 (بود.9با)انحراف معيار 1/7از تمام سواالتبودند. ميانگين نمره كل به دست آمده  داده خير پاسخ درصد 8/1 و

گيري: نتايج مطالعه ما نشان داد كه ميزان آموزش و آشنايي از پروتكل هاي كنترل درد در سطح خوبي مي باشد با اين نتيجه

وزش ديده آموجود  استفاده از اين پروتكل ها در سطح مناسبي قرار ندارد. كه مي بايست توجه بيشتري به لزوم بكارگيري موارد 

 گردد.

 درد، سالمندي، بخش مراقبت ويژه، دانش: كلمات كليدی

ستاري مراقبت ويژه، كميته          شد پر شناس ار شجوي كار سنمار، دان سؤول: مجتبي  شجويي،  تحقيقات مؤلف م شكده  دان ستاري  دان شگاه  مامايي، و پر   لومع دان

 senmarmojtaba@gmail.comايران. ايميل:  قزوين، قزوين، پزشكي
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 Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and 

anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trial  

¹ Masumeh Ghazanfarpoura, ²Fatemeh mohammadzadeh 

 

1. aDepartment of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery School, 

Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran  

2.  Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences, , Iran  

Email: Mohammadzf951@mums.ac.ir  

 

Objectives : Anxiety, depression and mood disorders are prevalent conditions, which often 

incur significant personal, social and economic costs. A number of recent studies have 

demonstrated the increased risk of depression during menopausal transition. The aim of this 

study was to evaluate the effect of Foeniculum vulgare (fennel) on anxiety and depression 

symptoms in postmenopausal women.  

 

Study design: This study was a double-blind, randomised, placebo-controlled trial, in which 

60 eligible postmenopausal women were selected and then randomly assigned to fennel and 

placebo groups. Then, symptoms of anxiety and depression were measured using Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) and Zung’s Self Rating Depression Scale (SDS).The 

trial was registered with ClinicalTrials.gov (registration number: IRCT2016072629097N1)  

 

Results: The mean age of the patients in the intervention and control groups was respectively 

57.04 ± 4.67 and 54.79 ± 4.22 years. The score of the SDS questionnaire before the 

intervention showed no significant difference between the two groups (p=.9). After the 

intervention, the score of the two questionnaires did not show a significant decrease. The 

score of the HADS questionnaire (and also depression and anxiety subgroups) before the 

intervention showed no significant difference between the two groups (p=.9). The  

score of the two questionnaires indicated no significant decrease after the intervention.  

 

Conclusions: Our study did not reveal any significant positive improvement in scores of 

depression and anxiety in subjects under study. Further studies with larger sample sizes are 

required to confirm the actual effect of fennel in clinical 
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A survey of the prevalence of intestinal parasites in stray dogs based on 

three most frequently diagnostic techniques 

Mirbadie SR1, Mahmoudvand H 3, Sadooghian S 2, Shamsaddini S 2 , Abbas Najafi Nasab4 , 

Harandi MF2 

 

1. School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. 

Sedreza.mirbadie@ gmail.com  

2. Research Center for Hydatid Disease in Iran, School of Medicine, Kerman University 

of Medical Sciences, Kerman, Iran.  

3. Department of Medical Parasitology, Razi Herbal Medicines Research Center, 

Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran  

4. Department of Parasitology and mycology, faculty of medicine, Semnan university of 

medical science, Iran. 

 

Background: At present, the intestinal parasite fauna of dogs receives considerable attention 

because dogs serve as reservoirs, carriers and transmitters of several pathogens. This study 

investigates the level of intestinal helminths and protozoan parasites in stray dogs, based 

flotation and sedimentation diagnostic techniques, in Kerman city, Iran. 

 

Materials and methods: Totally, fecal samples of stray dogs were collected from margin 

parts of villages and city in Kerman province during the period from September 2013 to 

October 2014. A total of 307 fecal samples were evaluated by the Macroscopic examination 

and Microscopic examination includes Formalin-ether solution, heather’s sugar solution and 

Saturated salt flotation. 

 

Results: Intestinal parasites were found in the faeces of 98(32%) of the stray dogs 

respectively helminthic infection 59(60.2%) and protozoan infection 39(39.8%). The 

parasites most frequently detected were: Taenia spp. (11.07%).We has found this technic 

very usiful and sensitive for our reserch porpose. By using this Formalin-ether we have been 

able to detect even low number of eggs in the feaces. 

 

Conclusion: The results of this research showed that stray dogs are reservoirs for zoonotic 

intestinal helminth and protozoan parasites and should be considered important to public 

health. The sensitivity and practicality of this technic make it our method of choice for 

studies on parasitology. 
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بط با آن در ايران : مطالعه مروری سيستماتيکسندرم قبل از قاعدگي و عوامل مرت  

طيبه نكوئي قاچكانلو
 2، مهسا خادمي2،آرزو عليدوست1

 كارشناسي ارشد مامايي ، هيات علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان، ايران. -1

 مامايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان، ايران.كارشناسي  دانشجوي -2
 

صورت دورهاي در روزهاي پاياني چرخه قاعدگي است  به پيش از قاعدگي، تجربه برخي عاليم جسمي و روانيسندرم  زمينه:

يابد. هدف از  خانوادگي آنان تداخل مي كننده بوده و با عملكرد شغلي، اجتماعي و روابط زنان بسيار ناتوان اري ازبسيكه در 

 در ايران است.تبط با سندرم پيش از قاعدگي عوامل مرمروري جامع و سيستماتيک انجام اين مطالعه 

جهخخت شناسخخايي بدون هرگونه  محدوديت زماني  1395پايان آذر ماه جستجوي الكترونيكي از ابتداي ايجاد پايگخاه تخا روش: 

 Magiran  ،Irandoc ،SID در پايگاههخاو عوامل مرتبط با آن در ايران  سندرم قبل از قاعدگي مطالعات انجام شده در مورد

 عخالوه، بخهنيز جستجو صورت گرفت. Yahoo و  Google موتورهخاي جخستجوي درهمچنين  نجام گرفت؛ا  Medlineو

مامي مقاالت مورد بررسي براي يافتن مقاالت مرتبط به تمنابع  فهرستنيز و هاي دانشجويي  نامه پايان اينترنتي  جستجوي

مطالعه به  18كه بود، ارتباط با سندروم قبل از قاعدگي در ايران انجخام شخده قاله درم 46طور دستي مورد جستجو قرار گرفت. 

 سندرم قبل از قاعدگي در ايرانعوامل مرتبط با ارتباط با  درمورد نيز پايان نامه  21صورت مقاله انگليسي و مابقي فارسي است. 

 كار شده است.

ارتباط مستقيم ورزش و فعاليت هاي فيزيكي، وضعيت افسردگي و اضطراب و استرس،  وضعيت  دست آمده از اطالعات به :نتايج

تغذيه فرد و شاخص هاي تن سنجي با بروز سندرم پيش از قاعدگي حمايت مي كنند. اما بين عوامل فردي و اجتماعي از قبيل 

لگوي سيكل قاعدگي و ... و سندرم پيش از سن،سطح تحصيالت ،وضعيت تاهل،شغل و عوامل باروري مانند تعداد زايمان، ا

طح س شرايط فرهنگي، تجارب و انتظارات رواني وقاعدگي نتايج متناقضي در مطالعات بدست آمده است كه مي تواند ناشي از 

 باشد. استرس افراد در بيان عاليم و شكايت از عاليم

 فيزيكي، عوامل اجتماعيوضعيت رواني، فعاليت سندروم قبل از قاعدگي،  ی: واژگان كليد

 

 

 

 

 گروه مامايي -مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان -جاده قوچان مشهد  4كيلومتر  -قوچان  -خراسان رضوي 

nekoeetaiebeh@yahoo.com 
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يزهوشاضطراب و استرس در دختران نوجوان ت ي،بر كاهش افسردگ يدرمان مذهب ياثر بخش  

 وزيرخوانلو حميده يوسفي، زهرا ،2فدافن ناصري ملكه رضواني، علي ،1نوحي شهناز

 .استاديار گروه روانشناسي، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي، شاهرود، ايران -1

 .دانشجوي دكتري روانشناسي، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي، شاهرود، ايران  -2

. از اين رو هاي اخير مورد توجه قرار گرفته استمؤثر، در سالمعنوي، به عنوان يک روش درماني  -مداخله مذهبي سابقه و هدف:

يزهوش انجام اضطراب و استرس در دختران نوجوان ت ي،بر كاهش افسردگ يدرمان مذهب ياثر بخشپژوهش حاضر با هدف بررسي 

 شده است.

آزمون با دو گروه آزمايش و كنترل است. آزمون و پسآزمايشي با استفاده از طرح پيشروش اين تحقيق از نوع نيمهها: مواد و روش 

در دو مدرسه تيزهوشان در سال تحصيلي شهر تهران، كه  2آموزان دختر منطقه افراد شركت كننده در اين پژوهش، از ميان دانش

 ردگي،ساف يانگين، نيز در مقياساز م تريينانحراف استاندارد پا يک معنويت نامهدر پرسشمشغول به تحصيل بودند و  96-95

نفر  24گيري در دسترس با استفاده از روش نمونه يانگين كسب كرده بودند،از م باالترانحراف استاندارد  يکاضطراب و استرس 

مقياس دينداري و معنويت ها از دو به تصادف در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. به منظور گردآوري داده انتخاب و

همچنين استفاده شد،  (-21DASS)اضطراب و استرس  ي،افسردگ نامهپرسش( و RaSSY) (2011 هرناندز،)كودكان و نوجوانان 

  شناختي مربوط به خود را كامل كردند.ها اطالعات جمعيتآزمودني

هاي هاي پريشانيشاخصباعث كاهش معنادار  يمذهبرفتاري  -شناختيدرمان  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ها:يافته

هاي گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنيشناختي شامل افسردگي، اضطراب و استرس و همچنين ارتقاء دينداري و معنويت روان

  .(P>05/0)ه است گروه كنترل شد

اهي خودآگهاي درمان مذهبي مانند ي مؤلفهواسطه تمركز رومداخله، به يناز آن هستند كه ا يپژوهش حاك ينا يجنتانتيجه گيری: 

منجر  به كارگيري ارادهها و اهداف زندگي و معنوي، هدف از آفرينش، مفهوم خدا و ارتباط با خداوند، شكرگزاري و پيدا كردن ارزش

 هاي فوق شده است.به اصالح شاخص

 

 ، نوجوان تيزهوش.استرس، اضطراب ي،افسردگ ي،درمان مذهب ها:كليد واژه
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تشخيص آلودگي اكينوكوكوس گرانولوزوس در سگ های استان های كرمانشاه و لرستان با استفاده 

 copro-PCRاز تکنيک 

 4.محمد رضا وفايي3.محمد علي محقق2.عباس نجفي نسب1*سيد رضا ميربديعي

 ايران شاهرود، شاهرود، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده -1

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران دانشكده پزشكي،گروه انگل شناسي و قارچ شناسي،  -2

 ايران حيدريه، تربت حيدريه، تربت دانشگاه آزمايشگاهي، علوم گروه 3

 sedreza.mirbadie@gmail.com.ايران اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده شناسي، قارچ و شناسي انگل گروه 4

  

در مناطق  :  اكينوكوكوس گرانولوزوس، جزو عفونت هاي كرمي زئونوز مي باشد كه از نظر پزشكي و دامپزشكيسابقه و هدف

گرمسيري و نيمه گرمسيري  ايران داراي اهميت است. سگ ها،به عنوان ميزبان نهايي اين انگل نقش مهمي در انتقال عفونت 

به ميزبانان واسط و بخصوص انسان دارند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع عفونت اكينوكوكوس گرانولوزوس در بين سگ 

 .در مناطق مورد مطالعه بود copro-PCRه از روش هاي خانگي و ولگرد با استفاد

تا  2014نمونه مدفوع سگهاي خانگي و ولگرد از دو منطقه مختلف در غرب ايران از اوت  605: در مجموع، مواد و روش ها

بت مثنمونه هاي ميكروسكوپي اتر مورد بررسي قرار گرفتند، سپس -نمونه ها با روش فرمالينجمع آوري گرديد.  2017فوريه 

مورد شناسايي دقيق قرار  copro-PCRبا استفاده از دو پرايمر اختصاصي تعيين هويت اكينوكوكوس گرانولوزوس و تكنيک 

 .گرفتند

( نمونه از سگهاي ٪9.4) 17نمونه مدفوع مورد بررسي با روش مستقيم ميكروسكوپي، تخم  تنيا در  605: از مجموع يافته ها

توسط پرايمرهاي اختصاصي  (٪3.5نمونه ) 21ازسگ هاي خانگي مشاهده شد. از بين تمامي نمونه ها، ( نمونه ٪4.9) 21ولگرد و 

 اكينوكوكوس گرانولوزوس، شناسايي شدند.

در سگ هاي غرب ايران شايع است.  اكينوكوكوس گرانولوزوس : داده هاي ارائه شده در اين تحقيق نشان داد كهنتيجه گيری

 .نظر اپيدميولوژيک و برنامه هاي كنترل و پيشگيري هيداتيدوز در مناطق اندميک حائز اهميت است يافته هاي اين مطالعه از

 Copro-PCRاكينوكوكوس گرانولوزوس، ،  : تنياواژه های كليدی

  

mailto:sedreza.mirbadie@gmail.com
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مطالعه اثر ضد سرطاني عصاره ابي گياه اگروستما جيتاگو بر روی مدل حيواني سرطان معده القا 

 شده در موشهای صحرايي

 3، محمد ماذني2، پرهام محمدي2، شهاب بهلولي1*نريمان رضايي كالريجاني

 Nariman.rezaei67@gmail.com، ايران شاهرود، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، ، -1

 ايران اردبيل، اردبيل، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده ژي،فارماكولو گروه -2

 ايران اردبيل، اردبيل، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده ، گروه بيوشيمي -3

سرطان معده يكي از شايعترين سرطان هاي دنياست. به خاطر اينكه كار كردن روي بيماران سرطاني بسيار  :زمينه وهدف

ي حيوان را در مدلاگروستما جيتاگو سخت مي باشدً، مدل حيواني سرطان معده را ايجاد كرديم و اثر ضد سرطاني عصاره گياه 

 سرطان معده موش صحرايي برسي كرديم.

بافر سيترات و نرمال سالين داده شد. به گروه    coگروه تقسيم شدند: به گروه  7موش به طور تصادفي به  80 :مواد و روشها

cco  ان متيل ان نيتروز اوره آ و نمک اشباع به صورت خوراكي) گاواژ( داده شد. به گروهccot  ان متيل ان نيتروز اوره آ ونمک

، اگروستما جيتاگو mg 0.1ان متيل ان نيتروز اوره ْآ و نمک اشباع و سيي پالتين داده شد. به گروه  cis اشباع داده شد. به گروه

د. به گروه اگروستما جيتاگو تزريق شدن  0.1mgروز با دوزعصاره  4عالوه بر ان متيل ان نيتروز اوره آ ونمک اشباع، موش ها هر 

1mg 1با دوز  روز 4 هر ها موش و اشباع ونمک آ اوره نيتروز ان متيل ان بر عالوه اگروستما جيتاگو mg گروستما عصاره ا

روز تزريق انجام  4هر  اگروستما جيتاگوعصاره  1mg/kgفقط با دوز  اگروستما جيتاگوتزريق شدند. به گروه كنترل جيتاگو

روز تزريق عصاره نانوليپوزومي  با دوز  4گرفت. به گروه نانوليپوزومي عالوه بر ان متيل ان نيتروز اوره آ و نمک اشباع هر 

2.5mg/kg .تزريق صورت گرفت 

: شيوع اگروستما 1mg/kgدرصد بود. گروه 100: شيوع سرطان در اين گروه اگروستما جيتاگو mg/kg 0.1گروه  :يافته ها

: اگروستما جيتاگودرصد بود. گروه درمان  10: شيوع سرطان در اين گروه اگروستما جيتاگودرصد بود. گروه كنترل  100سرطان 

درصد بود. گروه سيي پالتين  100درصد بود. گروه كنترل سرطان: شيوع سرطان در اين گروه  75شيوع سرطان در اين گروه 

 درصد بود. 80شيوع سرطان 

بود كه از سيس پالتين  0.1mg/kgبود كه سرطان را شديد تر كرد و بهترين دوز  mg/kg 1به طور كلي بدترين دوز  :نتايج

 و عصاره نانوليپوزومي بهتر بود كه سرطان را اندكي بهبود بخشيد.

 نمک اشباع –اگروستما جيتاگو  -ان متيل ان نيتروز اور ه آ -سرطان معده :لغات كليدی
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شبکه های اجتماعي و سبک زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در  بررسي ارتباط

1394سال   

، 4، منيره حسابي4، زهرا بذرافشان4، ام البنين صالحي4، زهرا نخعي پور3مليحه پيشوايي 2، علي دلشاد نوقابي1مهدي مشكي

 5اميرعلي آريايي، 4فاطمه باقري

 .گناباد،گناباد،ايران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش دكتري -1

 .گناباد،گناباد،ايران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات علمي،كميته هيات عضو مربي، -2

 .گناباد،گناباد،ايران پزشكي علوم دانشگاه اجتماعي، سالمت توسعه و تحقيقات اجتماعي،مركز علوم ارشد كارشناسي -3

 .گناباد،گناباد،ايران پزشكي علوم ،دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته عمومي، بهداشت كارشناسي دانشجويان -4

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته ، راديولوژي كارشناسي دانشجوي -5

 

همواره مورد توجه و سئوال بوده است و امروزه به دليل دنياي مجازي، جهاني است كه تأثيرات آن در زندگي سابقه و هدف: 

گستردگي بيش از حد آن حساسيت هاي فراواني را ايجاد كرده است. شبكه هاي اجتماعي كه نسلي نو از سامانه هاي اينترنتي 

باشند. رواج اجتماع محور و بر پايه ي هنجارهاي جوامع غربي هستند در حال گسترش روز افزون در تمامي نقاط جهان مي 

يافته ترين گونه ي رسانه هاي اجتماعي كه شبكه هاي اجتماعي مجازي است، كه با دارا بودن شباهت هاي فراوان به جامعه ي 

انساني و ارتباطات و تعامالت شكل گرفته در آن، جوانان را تا حد زيادي و بيش از اقشار سني ديگر، به خود جذب كرده است. 

ويان از شبكه هاي اجتماعي مجازي، فرصت بي نظيري را براي پيگيري تاًثيرات اين رسانه بر سبک استقبال گسترده دانشج

زندگي آنها فراهم آورده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط استفاده از شبكه هاي اجتماعي  با سبک زندگي دانشجويان 

 علوم پزشكي گناباد مي باشد.

 84دختر و  176نفر) 260در شهرستان گناباد بر روي  1394تحليلي در سال  -ورت توصيفياين مطالعه به ص مواد و روش ها:

پسر(  از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد انجام شد. روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي بود و حضور افراد در مطالعه 

( ابزار بومي مناسبي  hplpIIسبک زندگي ارتقادهنده والكر) پرسشنامهكامالً داوطلبانه بود. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش، 

براي اندازه گيري رفتارهاي ارتقادهنده سالمت وجود مي باشد. هم چنين چک ليست مربوط به شبكه هاي اجتماعي است. داده 

د تجزيه و تحليل قرار شدند و با كمک آزمون هاي اماري هم چون آزمون تي، آنوا، توكي مور 20نسخه  spssها وارد نرم افزار 

 معنا دار در نظر گرفته شد. P<0/05گرفتند. 

 هاي شبكه به را روز شبانه در ساعت چهار از بيشتر زمان دانشجويان درصد 2/31نتايج مطالعه حاكي از ان بود كه يافته ها: 

 ساعت يک از كمتر درصد 5/16 و ساعت چهار تا دو درصد 8/25 ساعت، دو تا يک درصد 5/26 دهند، مي اختصاص اجتماعي

( و بعد تغذيه >01/0pبين تعداد شبكه هاي اجتماعي و زمان استفاده) .كنند مي استفاده اجتماعي هاي شبكه از روز شبانه در

بين زمان استفاده از شبكه  %90( رابطه معنا داري وجود دارد.همچنين با درنظر گرفتن ضريب اطمينان p=001/0سبک زندگي)

(، مديريت p=063/0پذيري درباره سالمت) مسئوليت (،p=05/0با ابعاد رشد معنوي و خودشكوفايي)هاي اجتماعي 

( رابطه معناداري وجود دارد و به طور كلي مي توان گفت بين زمان استفاده از شبكه هاي >01/0p( و تغذيه)p=076/0استرس)

 (p=002/0اجتماعي با سبک زندگي رابطه معناداري وجود دارد.)
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با توجه به نتايج مطالعات مبني بر وجود رابطه بين زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي و سبک زندگي گيری:  نتيجه

و همچنين به دليل گسترش روز افزون استفاده از شبكه هاي اجتماعي در جامعه امروزي بايستي در تالش براي كاهش اثرات 

 سوء شبكه هاي اجتماعي بر سبک زندگي باشيم.

 دانشجو، سبک زندگي، شبكه هاي اجتماعي. های كليدی:واژه 
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 مورد در گناباد شهر دبيرستان دوم دوره مقطع دختر آموزان دانش عملکرد و نگرش آگاهي بررسي

1395-96 سال در آن با مرتبط عوامل و آهن فقر خوني كم  

 4هانيه سمرقندي، 3نوقابيدلشاد  علي ،2نيازي صديقه ،1اسماعيلي فرشته ،1اسدي زهرا ،1بهراميان فاطمه

نايرا گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، بهداشت كارشناسي دانشجويان -1   

ارشد آموزش بهداشت، عضو هيئت علمي گروه بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي  -2   

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايرانعضو هيئت علمي،  -3

  نايرا گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، كارشناسي دانشجويان -4

 خلقي تغييرات نرمال، يادگيري جهت و بوده بدني هاي ارگان مناسب عملكرد براي مهم ريزمغذي يک آهن :سابقه و هدف

 ي تغذيه دليل به معموالً ها خوني كم. است نياز مورد مثل توليد و ها هورمون متابوليسم و مناسب شناختي عملكرد مثبت،

 ها، خونريزي مانند عواملي ولي. آيند مي وجود به فوليک اسيد و 12 ب ويتامين مس، آهن، مانند موادي كمبود و نامناسب

 وراند در خصوصاً غالب خوني كم اما. شوند مي بيماري اين از انواعي باعث نيز... و ژنتيكي بيماري اسهال، انگلي، هاي عفونت

 به توجه با .آيد مي وجود به آهن عنصر حاوي غذاهاي مصرف عدم و نامناسب ي تغذيه از كه است آهن فقر خوني كم مدرسه،

 ادگناب شهر دبيرستان دوم دوره مقطع دختر آموزان دانش عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي هدف با حاضر مطالعه موضوع، اهميت

 .گرفت انجام 1395-96 سال در آن با مرتبط عوامل و آهن فقر خوني كم مورد در

 پنج بين از دوم دوره مقطع آموزان دانش از نفر 323 آن طي كه است تحليلي توصيفي نوع از مطالعه اين :ها روش و مواد

 ردعملك و نگرش آگاهي، متغيرهاي بررسي. شدند انتخاب سيستماتيک صورت به 1395-96 سال در گناباد شهرستان دبيرستان

 تكميل طريق از آن با مرتبط عوامل و آهن فقر خوني كم مورد در گناباد شهر دبيرستان دوم ي دوره مقطع دختر آموزان دانش

 مورد ANOVA و مستقل تست تي هاي وآزمون  spss20 افزار نرم طريق از آوري جمع از پس اطالعات. شد انجام پرسشنامه

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه

 ناداريمع رابطه والدين شغل و تحصيالت با آموزان دانش عملكرد و نگرش ، آگاهي بين كه شد مشاهده مطالعه اين در :ها يافته

 صورتي در. داشت وجود معناداري رابطه خانواده فرزندان تعداد با آموزان دانش عملكرد بين چنين هم( P<0.05.)دارد وجود

 كم به نسبت دختران آگاهي بين( P>0.05) نداشت وجود معناداري رابطه متغير اين با آموزان دانش نگرش و آگاهي بين كه

 .داشت وجود معناداري رابطه نيز سكونت محل با آموزان دانش عملكرد و آگاهي بين همچنين  و خانوار درآمد و آهن فقر خوني

 كه گرديد مشخص مطالعه اين نتايج اساس بر و دختران در بخصوص آهن فقر آنمي بودن فراگير به باتوجه :گيری نتيجه

 لزوم هك. نداشتند فقرآهن آنمي كنترل و پيشگيري هاي شيوه مورد در مناسبي عملكرد و نگرش آگاهي، آموزان دانش اكثريت

 اريي آهن به دقيق توجه و اجرا. طلبد مي را مدارس بهداشت مسئولين و بهداشت مراقبين مديران، توسط مشكل اين به توجه

 در مهمي نقش تواند مي درست عادات و مناسب غذايي رژيم به توجه و آهن هاي مكمل مصرف و دخترانه هاي دبيرستان در

 يفيتك ياري آهن برنامه اجراي در بيشتر هرچه موفقيت براي شود مي توصيه. باشد داشته آهن فقر آنمي كنترل و پيشگيري

 .گيرد قرار نظر مد ها قرص

 گناباد دبيرستاني، دختر آموزان دانش آهن، فقر خوني كم عملكرد، نگرش، آگاهي، :واژه های كليدی
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رابطه سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت و خودكارآمدی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

 2هانيه سمرقندي، 2، حجت شريفي2سليماني مقدم، رسول 2، امين بيگي1بتول محمديان

 

 كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -2

 

 بهبود زايي، بيماري كاهش مزمن، بيماري از پيشگيري براي توانايي داشتن علت به سالمت ارتقادهنده رفتارهاي سابقه و هدف:

 سبک رابطه تعيين هدف با مطالعه اين .هستند برخوردار خاصي اهميت از جامعه در بهداشتي مراقبت بار كاهش و زندگي كيفيت

 شد. انجام خودكارآمدي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد با و سالمت ارتقاء دهنده زندگي

 1393-94نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال  173اين مطالعه توصيفي و تحليلي با حضور  مواد و روش ها:

 سبک هاي پرسشنامه از استفاده با ها انجام شد. نمونه هاي پژوهش به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. داده

 SPSSجمع آوري گرديد. داده ها به كمک نرم افزار   Shererو خودكارآمدي عمومي  (HPLP-IIدهنده سالمت ) ارتقاء زندگي

 و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. 20نسخه 

شترين نمره را در سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در ابعاد رشد و شكوفايي و بر اساس نتايج مطالعه، دانشجويان بي يافته ها:

روابط بين فردي و كمترين نمره را در بعد ورزش و فعاليت بدني كسب كردند. بين خودكارآمدي با نمره كلي سبک زندگي ارتقاء 

 (. P<05/0هاي آن همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت ) دهنده سالمت و تمام زير دامنه

 زندگي شرايط و خودكارآمدي كه تأثيري و افراد زندگي در سالمت دهنده ارتقا زندگي سبک اهميت به توجه با نتيجه گيری:

 راه تا است آينده افراد، الزم زندگي براي زير ساختي عنوان به دانشجويي دوره گرفتن نظر در با همچنين و دارد رفتارها اين بر

 گردد. ارائه دانشجويان زندگي سبک تر بيش هرچه ارتقا و خودكارآمدي افزايش براي كارهايي

 سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت، خودكارآمدي، دانشجويان واژه های كليدی:
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 بررسي تاثير طب فشاری بر فشار خون بيماران تحت همودياليز

 4، محمد محمدزاده4، فرشته صادقي4امين بيگي، 4، مصطفي زماني3، فاطمه محمدزاده2، دكتر جواد مجتبوي1طاهره  بلوچي

 

 كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 دكتري تخصصي طب چيني، دانشكده طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران -2

 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم زيستي، دانشكده پزشكي، دانشگاهكارشناس ارشد آمار  -3

 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشجويان كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه -3

 

زمينه همودياليز ( در ايران و جهان است. علي رغم پيشرفت هاي در ESRDهمودياليز، رايج ترين شيوه درماني ) سابقه و هدف:

ايجاد شده، امّا عوارض همودياليز از جمله افت فشار خون همچنان به طور چشمگيري باقي مانده است. در حالي كه طب فشاري 

و طب سوزني از ديرباز براي تسكين درد و تن آرامي مورد استفاده قرار مي گرفته است و هدف ما از اين مطالعه تعيين تاثير 

ن يک روش بالقوه سالم نسبت به ساير روش هاي موجود استفاده از دارو بر افت فشار خون ناشي از همودياليز طب فشاري به عنوا

 مي باشد.

كه دچار افت فشار خون مي مددجو تحت همودياليز  84  رويكار آزمايي باليني مي باشد كه  حاضرمطالعه  مواد و روش ها:

هريک از نقاط مداخله براي گروه گروه مورد، پالسبو و شاهد تقسيم شدند.  3به شدند، انجام شد. نمونه ها با تخصيص تصادفي 

PC6 ،LI4 ،ST36 ،KID9   دقيقه به صورت دوراني تحت فشار قرار گرفتند. و براي گروه پالسبو ، نقاط شم به 3-5به مدت

اي صورت نگرفت . الزم به ذكر است  هيچ مداخلهدقيقه به صورت دوراني تحت فشار قرار گرفتند. در گروه كنترل ،  3-5مدت 

قبل و بعد  بيمارانصورت گرفت. و فشارخون گروه بيماران  3در  درمان هاي رايج توسط تيم درماني براي رفع افت فشار خون 

يل قرار مورد تجزيه و تحل 20ورژن SPSS داد ه ها ثبت كامپيوتر شد و با استفاده از نرم افزارشد.  و ثبت اندازه گيرياز مداخله  

 در نظر گرفته شد. P<0/05گرفتند. سطح معني داري 

يافته هاي پژوهش نشان داد  كه ميانگين فشارخون سيستول و دياستول در گروه مداخله و پالسبو بعد از مداخله  يافته ها:

 (.P>05/0) نسبت به قبل آن افزايش يافت ولي آزمون  آناليز واريانس  اين تفاوت را معني دار گزارش نكرد

نتايج اين مطالعه نشان داد كه اگر چه طب فشاري به تنهايي نمي تواند بر روي افت فشار خون بيماران تحت  نتيجه گيری:

 همودياليز موثر باشد؛ ولي مي توان به عنوان يک روش مكمل در كنار ديگر روش هاي دارويي مورد استفاده قرار بگيرد.

 هودياليز طب فشاري، فشار خون، واژه های كليدی:
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نسبت به عوامل خطر اين بيماری در  2ميزان آگاهي اعضای خانواده بيماران مبتال به ديابت نوع 

 شهرستان گناباد 

 1، محمد محمدزاده2، مريم عشقي زاده2، طاهره  بلوچي1، مهدي كوه جاني 1عباس زارع همت آبادي

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 .كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -2

 

 مرع طول كاهش و مبتال فرد مختلف ارگان هاي به صدمه به منجر كه است مزمني متابوليک بيماري ديابت، سابقه و هدف:

سن باال، چاقي، سابقه ي خانوادگي ديابت، سابقه ي قبلي ديابت حاملگي، تغذيه نادرست و عدم فعاليت بدني، عوامل  .ميشود وي

برابر شانس  5افرادي كه داراي سابقه ي خانوادگي ديابت هستند همچنين  . خطر اصلي براي اين بيماري به شمار مي روند 

 2. اين مطالعه را در جهت تعيين ميزان آگاهي اعضاي خانواده بيماران مبتال به ديابت نوع بيش تري براي ابتال به ديابت دارند

 نسبت به عوامل خطر اين بيماري، كه خود جزء گروه در معرض خطر هستند طراحي و انجام داديم.

شهرستان  2ان ديابتي نوع سال از خانواده بيمار 18نفر مرد و زن باالي  154اين مطالعه توصيفي در ميان  مواد و روش ها:

گناباد و از طريقه نمونه گيري در دسترس در بيمارستان هاي شهرستان انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پژوهشگر 

بود. طريقه نمره دهي به  2سوال آگاهي در مورد عوامل خطر ديابت نوع  26ساخته شامل دو بخش اطالعات دموگرافيک و 

اين گونه مي باشد كه تنها پاسخ صحيح نمره يک و در صورت نادرست بودن جواب يا انتخاب گزينه نميدانم  واحدهاي پژوهش به

 . شد تحليل و تجزيه تحليلي، و توصيفي آمار طريق از SPSS-20 از استفاده با ها داده نمره صفر داده شد.

درصد متاهل،  1/79درصد واحد هاي پژوهش مرد،  9/51سال بود.  42/35 ±49/13ميانگين سني واحدهاي پژوهش يافته ها:

درصد درآمد  1/57درصد فوق ديپلم به باال داشتند.  1/22درصد ديپلم و 4/21درصد خانه دار ،  5/30درصد شغل آزاد و  2/31

ت داشتند ميانگين سابقه ديابت، درصد پدر مبتال به دياب 26درصد مادر و  9/29هزار تومان تا يک ميليون ،500ماهيانه بين 

و تنها  سطح آگاهي پايين %6/39متوسط و  واحدهاي پژوهش از سطح آگاهي % 9/40 سال است. 87/2 ±77/1بيمار ديابتي 

 <001/0(، شغل)P <001/0داشتند. باتوجه به آزمونهاي آماري انجام شده بين آگاهي وسن ) از سطح آگاهي بااليي  % 5/19

P (تحصيالت)001/0> P(وضعيت اقتصادي )001/0> P( و تعداد اعضاي خانواده )001/0> P رابطه معني داري وجود داشت )

 رابطه معني داري وجود نداشت. (p=25/0( و سابقه ديابت بيمار )P=32/0(، تاهل )P= 10/0ولي بين آگاهي وجنس )

 ضاي خانواده بيمار ديابتي جزءگروه در معرض خطر هستند توصيهبا توجه به اينكه افراد جامعه و باالخص اع نتيجه گيری:

 كه آموزش وسيعي در سطح جامعه وبخصوص در خانواده بيماران ديابتي  در زمينه عوامل خطر بيماري ديابت انجام گردد مي

 شود.

 ديابت، سطح آگاهي، عوامل خطر، خانواده واژه های كليدی:
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تازه شيرابه بر تقطير-تبخير فرايندهای تاثير بررسي  

 3مهديه ميرزايي، 2فاطمي صالحه سيده ،2قاسمي ، عاليه1افشارنيا مجتبي

 

 دكتري تخصصي مهندسي بهداشت محيط، عضوهيئت علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت محيط، كميته تحقيقات  -2

 دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -3

 

 پردازش و آوري، جمع مختلف مراحل در كه است تصفيه به مقاوم و آلوده مواد داراي شهري پسماند شيرابه :هدف و سابقه

 فراهم مي ار محيط آلودگي موجبات شيرابه صحيح دفع و تصفيه به نسبت توجهي بي و كنترل عدم. شود مي توليد نهايي دفع

هاي   زمان رد كيفيت و كميت تغيير همچنين و زيستي تجزيه قابل غير تقريبا و مختلف مواد دليل به شيرابه تصفيه. آورد

هاي  روش تلفيق به نياز تخليه، استانداردهاي به دستيابي براي و نيست انجام قابل سادگي به معمول هاي روش با مختلف

 آيندي، تغليظفر و عملياتي واحدهاي بودن كم بر عالوه تبخير روش به شيرابه تصفيه در. باشد مي زيستي و شيميايي فيزيكي،

 دارداستان نزديک به و رنگ و معلق مواد بدون اي چكانه همچنين و تبخير از پس كمي حجم در سنگين فلزات و معلق جامد مواد

 .داشت خواهيم را پساب تخليه

 گناباد شهر پسماند آوري جمع هاي ماشين مخزن از برداري نمونه با كه است تجربي اي مطالعه حاضر پژوهش :مواد و روش ها

 بر هشد انجام آزمايشات از ناشي نتايج ثبت با اطالعات آوري جمع. باشد مي ساده صورت به گيري نمونه روش. است شده انجام

 الي كجلد ازت ،(COD) شيميايي نياز مورد اكسيژن فسفر، ،(EC) الكتريكي هدايت pH. است گرفته صورت ها نمونه روي

(TKN )آزمون زا استفاده با ها داده تحليل و تجزيه و گرفتند قرار گيري اندازه مورد كيفيت شاخصي عنوان به سنگين فلزات و 

T-test شد انجام. 

  98.28قسفر، براي درصد  COD 99.93  براي درصد 85.3حذف راندمان ميانگين از حاكي شده انجام آزمايشات نتايج :ها يافته

 .باشد مي سراب براي درصد 86.57 و كروم براي درصد 76.53ات، از براي درصد

 پسماند تازه شيرابه COD و فسفر ازت، ميزان كاهش براي موثر روشي تقطير - تبخير فرايند داد نشان مطالعه اين :گيری نتيجه

 ديگر به روشي از دفع، استانداردهاي به رسيدن و COD بيشتر كاهش براي كه دهد مي نشان تحقيق اين نتايج. است شهري

 .شود گرفته كار به تصفيه پيش عنوان به تواند مي روش اين و باشد مي تقطير و تبخير فرايند از پس

 .تصفيه تبخير، شيرابه، :واژه های كليدی
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يسرب توسط قارچ كامبوچا از نمونه فاضالب مصنوع يستيجذب  ز يبررس  

 3مهديه ميرزايي، 2ستارزاده هيمرض، 2ييرزايفاطمه م، 2يدرود مهيرح، 2يديمحدثه رش، 1، مهدي قاسمي1يگلريحامد ب

 

 محيط، عضو هيئت علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي ارشد مهندسي بهداشت  -1

 دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت محيط، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -2

 گاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانش -3

 

فلزات سنگين از مهمترين آالينده هاي زيست محيطي بشمار مي روند كه براي سالمتي انسان و به ويژه  :و هدف سابقه

اكوسيستم هاي آبي تهديدي جدي محسوب مي شوند. يكي از تكنولوژي هاي موثر براي حذف فلزات سنگين استفاده از جاذب 

است. در اين مطالعه جذب فلز سنگين سرب به وسيله ي قارچ كامبوجيا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و هدف از اين  هاي زيستي

 مطالعه تعيين ظرفيت جذب بيولوژيكي سرب در جرم بيولوژيكي زنده ي قارچ هاي مقاوم به سرب مي باشد. 

: نوع اين پژوهش مقطعي ومداخله اي است.از دستگاه جذب اتمي براي خواندن غلظت ثانويه سرب استفاده شد. مواد و روش ها

براي  EXCELاثرات پارامترهاي زمان و غلظت اوليه سرب بر روي ميزان جذب فلز سرب توسط قارچ فوق بررسي شد و از 

محيط كشت و غلظت هاي متفاوتي از سرب  ،اسبه شده اي از آنبعد از آماده سازي قارچ مقدار محبررسي داده ها استفاده شد. 

(0-5-10-25-50ppm را درون ظروف يكبار مصرف ريخته و درب آنها توسط پارچه نخي پوشانده شد. بعد از )روز كه  15

تلف نمونه دوباره قارچ از حالت شوك درآمده قارچ شروع به جذب سرب و رشد كرده و به اين ترتيب در فاصله هاي زماني مخ

 برداري صورت گرفت. 

آزمايش دو حالت بوده، در حالت اول به محيط كشت سركه اضافه نشده است و در حالت دوم سركه اضافه شده است.  :يافته ها

سرب و با راندمان   10ppmجذب در غلظت  نيشتريب ،بدون اضافه كردن سركهيافته هاي بدست آمده از دو حالت عبارت است: 

 23و در روز  %90سرب و با راندمان  5ppmجذب در غلظت  نيشتريب ،اضافه كردن سركه با.ام بوده است 35 در روزو  54.33%

 غلظت سرب صورت گرفته است. نيجذب از كمتر نيشتريام بوده و ب

با توجه به نتايج بدست آمده روش جذب زيستي روش مناسب و مقرون بصرفه براي رفع آلودگي از فاضالب است  نتيجه گيری:

 و همچنين قارچ كامبوچاي مورد مطالعه جاذب زيستي مناسبي جهت آالينده سرب از فاضالب مصنوعي مي باشد.

 فاضالب سنتتيک ،قارچ ،سرب واژه های كليدی:
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مادر و تعداد فرزندان خانواده با اضطراب كودكان پيش دبستاني شهر رابطه بين تنظيم هيجاني 

 گناباد

 3مهديه ميرزايي، 2، سهيالآهنود1محمد مطلبي

 

 دكتري آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، عضو هيئت علمي، دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجو كارشناسي مهندسي بهداشت  -2

 دانشجو مهندسي بهداشت حرفه اي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -3

 

فرساي آن ها، كوشش هاي بسياري براي شناخت  باتوجه به گسترش اضطراب و افسردگي و اثرات بسيارتوان سابقه و هدف:

شواهد زياد نشان داده اند كه رابطه ي هيجاني سالم ميان والد و كودك با برون عوامل زمينه ساز اين دو اختالل انجام شده است 

نند. بيش دادهاي اجتماعي مثبت همراه است آشكار است كه هيجان ها مهم هستند و نقش بسيار مهم در زندگي ما بازي مي ك

از همه، آن ها مكمل سالمتي، موفقيت و روابط شخصي هستند و براي بقاي ما مهم اند. يكي از عوامل مهم در اين رابطه، خانواده 

و نحوه ارتباطات اعضاي آن با يكديگر است رتبه تولد و تعداد افراد خانواده دو عامل ديگري هستند كه در شكل گيري اختالل 

ده اند. شمار افراد خانواده به عنوان يک عامل خطر دانسته شده است، مداخله بهنگام و تغيير رفتارهاي سلوك موثر شناخته ش

ناسازگاركودك در دوران پيش دبستان باعث افزايش مهارت هاي اجتماعي و محبوبيت نزدهم ساالن و بزرگساالن شده وكودك 

هدف از اين مطالعه بررسي رابطه تنظيم هيجان مادر و تعداد را براي پذيرش مسئوليت هاي تحصيل دبستاني آماده مي سازد 

فرزندان خانواده با اضطراب كودكان پيش دبستاني به منظور تشخيص مشكالت كودكان و پيشگيري از مشكالت عاطفي، اجتماعي 

 و تحصيلي آينده آنان است.

اي مي باشد پس از كسب مجوزهاي الزم از اين پژوهش از نوع مقطعي است ونمونه گيري به صورت طبقه مواد و روش ها: 

دانشگاه و تاييد مسئولين بهزيستي شهر گناباد، هماهنگي با مهد كودك ها انجام  شد. بر اساس ليست اسامي هر مهد كودك و 

ورود  طيكه شراساله  3-6 كودكان پس از مشخص كردن ساله انتخاب شدند و   3-6متناسب با حجم نمونه، به تصادف كودكان 

شتند، جلسه معارفه با مادران برگزار و هدف پژوهش توضيح داده شد، پرسشنامه ها توسط مادران تكميل شد و به مطالعه را دا

 در نهايت پس از جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل داده ها انجام شد. 

سال مي باشد و تعداد دختران  4.78يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه ميانگين سن كودكان مورد مطالعه يافته ها: 

سال  شاخص  3-6در بين شاخص هاي اضطراب كودكان پيش دبستاني  درصد مي باشد . 41.4درصد و تعداد پسران  58.6

اختياري كم ترين ميزان را به خود اختصاص داده است.   بيش ترشاخص  بي -جراحت جسماني بيش ترين ميزان و وسواس

 تنظيم كلي تنظيم هيجاني مادر رابطه مثبت و معناداري دارد. بيش ترين همبستگي بين نمره هاي اضطراب پيش دبستاني و

هيجاني با  تنظيم كلي و كمترين همبستگي بين نمره هيجاني بود راهكارهاي تكانه و با محدوديت كنترل هيجاني با مشكالت

 طراباض و مادر هيجاني هاي بدست آمده  رابطه تنظيمبي اختياري است.بنابراين باتوجه به داده  -جراحت جسماني و با وسواس

 دبستاني مورد تاييد قرار گرفت. پيش كودكان
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با توجه به يافته هاي بدست آمده ي پژوهش مشخص گرديد كه بين تنظيم هيجاني مادر و اضطراب كودكان  نتيجه گيری:

سال رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد به طوري كه هر چه تنظيم هيجاني مادر نمره ي باالتري  3-6پيش دبستاني 

ه بين تعداد فرزندان و اضطراب كودكان پيش دبستاني داشته باشد، اضطراب كودك كمتر خواهد بود. همچنين مشخص گرديد ك

 سال رابطه ي معني داري وجود ندارد. 6-3

 تنظيم هيجاني، اضطراب كودكان واژه های كليدی:
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 تعيين ارتباط حمايت اجتماعي ادراک شده و رضايت از زندگي درسالمندان شهر گناباد

 5شيرين روحاني، 4،ليال صادق مقدم3، مريم عشقي زاده2، علي دلشاد نوقابي 1، محدثه نيازي ايوري1فهيمه چوپان وفا

 دانشجويان كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 يرانا گناباد،، گاه علوم پزشكي گنابادكارشناس ارشد پرستاري )گرايش بهداشت جامعه (، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي ، دانش-2

 ايران گناباد،، كارشناس ارشد پرستاري )گرايش كودكان (، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد-3

 علوم پزشكي گناباددكتراي پرستاري سالمندان )گرايش سالمندان(، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي ، دانشگاه  -4

 دانشجو كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -5

 

افزايش جمعيت سالمند با هزينه هاي متعددي  همراه است كه يكي از عمده ترين اين هزينه ها دربخش  سابقه و هدف:

ين عوامل تعيين كننده سالمت ، حمايت اجتماعي مي باشد . شواهد چشمگيري وجود دارد بهداشت و درمان مي باشد . يكي از ا

كه نشان مي دهد حمايت جامعه ، نقش مهمي در سالمت روان و در نهايت رضايت از زندگي افراد يک جامعه ايفا مي كند و 

عيت حمايت اجتماعي ادراك شده با رضايت انزواي اجتماعي به بيماري منجر مي شود . پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط وض

 از زندگي  سالمندان شهر گناباد صورت گرفته است .

سالمند ساكن در شهر گناباد  310بر روي  تحليلي( مي باشد.كه-اين مطالعه ار نوع مطالعات مقطعي )توصيفيمواد و روش ها:

و  LSI-Zداده ها از طريق پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك شده زيمت و پرسشنامه رضايت از زندگي  انجام گرفته است .

سال جمع اوري شد . تجزيه  60پرسشنامه اطالعات دموگرافيک از طريق مصاحبه چهره به چهره و مراجعه به افراد سالمند باالي 

 با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي انجام گرفت . و  20نسخه  SPSSوتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

پژوهش حاضر نشان داد كه بين حمايت اجتماعي ادراك شده و رضايت از زندگي رابطه ي معني دار و مستقيمي  يافته ها :

درصد  9/53بود .  20/8سال با انحراف معيار 25/70( . ميانگين سني افراد مورد پژوهش =000/0p؛  =419/0rوجود دارد) 

( و سپس 59/10±34/3درصد آنها زن بودند . از بين منابع حمايتي بيشترين حمايت از سمت خانواده ) 1/46سالمندان مرد و 

از سمت افراد مهم زندگي  صورت مي گرفت . اكثر سالمندان مورد پژوهش از حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي متوسطي 

 برخوردار بودند .

حاصل نشان داد كه ارتباط  ميان حمايت اجتماعي ادرك شده و رضايت از زندگي سالمندان معني دار نتايج  نتيجه گيری :

ومستقيم مي باشد . در باب نتايج حاصله توصيه مي شود كه حمايت اجتماعي واقتصادي سالمندان توسط مسئولين ذي ربط و 

ت رضايت اين گنجينه هاي سرشار از تجربه وخرد از شبكه هاي اجتماعي تقويت گردد وسازمان ها و نهادهاي مربوطه در جه

 زندگي از هيچ گونه كوشش وتالشي دريغ ننمايند .

 حمايت اجتماعي، رضايت از زندگي، سالمندان واژه های كليدی:
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بررسي مقايسه ميزان خوددرماني و برخي عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراكز 

1391روستايي گناباد در سال بهداشتي درماني شهری و   

 4ميترا جرس، 3، مريم عشقي زاده2علي دلشاد نوقابي ،1، عاليه نوري روشناوند1انسيه صداقتي خروي

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه، پرستاري كارشناسي دانشجوي  -1

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه، مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو(، جامعه بهداشت گرايش)پرستاري ارشد كارشناس -2

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه، مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو (،پرستاري آموزش گرايش)پرستاري ارشد كارشناس -3

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشجويي، دانشگاهكميته تحقيقات ، پرستاري كارشناسي ارشد دانشجوي -4

 

پديده خوددرماني يكي از معضالت حاد بهداشتي است و با ورود به مرحله سالمندي، مصرف دارو و ميزان بروز   سابقه  و هدف:

با آن در سالمندان  عوارض جانبي آنها افزايش مي يابد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان خوددرماني و برخي عوامل مرتبط

 تحت پوشش مراكز شهري و روستايي گناباد انجام شده است.    

 60نفر روستايي( از افراد باالي  172نفر شهري و  150سالمند )322مقطعي،  در اين پژوهش توصيفي تحليلي مواد و روش ها:

قسمت، اطالعات دموگرافيک،  3سوال در  41سال به روش نمونه گيري طبقه اي غيرتصادفي انتخاب شدند. فرم اطالعاتي شامل 

و  spssناليز داده ها از نرم افزار عوامل مرتبط و سواالت مربوط به ميزان خوددرماني به روش مصاحبه جمع آوري شد. براي آ

 كاي اسكوير استفاده شد. 

در روستا( بود و از مهمترين داليل آن در شهر،  %65.1در شهر و  %6.32)  %50ميزان شيوع خوددرماني در سالمندان  يافته ها:

 51.3ان دارو از داروخانه )درصد(، تهيه آس52.7درصد(، در دسترس بودن داروها در منزل ) 58نتيجه خوب خوددرماني قبلي )

درصد(، دوري راه )عدم وجود  78.5درصد( و در روستا، در دسترس بودن داروها درمنزل ) 48درصد( و تلقي نكردن بيماري )

درصد( بود. بين وضعيت تاهل، سطح  69.2( و تهيه آسان دارو از داروخانه )%70.9مراكز درماني نزديک به محل زندگي ( )

 همراه و وضعيت بيمه با خوددرماني ارتباط معني داري وجود داشت. تحصيالت، داشتن

در اين مطالعه ميزان شيوع خوددرماني باالست و اين ميزان در روستاييان بيشتر است. از اين رو طراحي يک  نتيجه گيری:

 برنامه آموزشي براي تغيير گاهي و اعتقادات سالمندان در رابطه با خوددرماني توصيه مي شود.

 سالمندان، عوامل مرتبط، خوددرماني واژه های كليدی:
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يوع بي اشتهايي و ساير عالئم آپانديسيت حاد در بيماران تحت آپاندكتومي بررسي ميزان ش

خرداد بيدخت  15بيمارستان   

 4مسعود جوريان، 4، اكبر قرباني3، سيد احمد ميرزايي2،طاهره بلوچي بيدختي1دكتر آرش حمزه ايي

 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق و هوشبري گروه استاديار بيهوشي، متخصص -1

    ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشكده پرستاري، ارشد كارشناس -2

 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته پيراپزشكي، دانشكده هوشبري، كارشناسي  دانشجوي -3

 ايران گناباد، گناباد، پزشكي علوم دانشگاه پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، كارشناس -4

 

 يتيالو مورت يديتيبه موقع باعث كاهش مورب يصباشد.تشخ يحاد م يسيتعوامل شكم درد آپاند يجتريناز را و هدف : سابقه

عالئم  يعتريناز شا يكي .دارد  يبستگ يمارب يزيكيف ينهو معا يمارب يخچه، تار ينيكيمعموال به عوامل كل يصشود . تشخ يم

 يسيتالئم آپاندع يرو سا يياشتها يب يوعش يزانتا م يمگرفت يممنظور تصم يناست . به هم يياشتها يحاد ب يسيتآپاند ينيبال

 يمكن يرا بررس يتحت آپاندكتوم يمارانحاد در ب

يدخت انجام خرداد ب 15 يمارستانبدر  يتحت آپاندكتوم يمارب 210 يبوده  كه رو يفيمطالعه از نوع توص ينا و روش ها : مواد

نمونه ها، با تشخيص احتمالي آپانديسيت حاد از نظر بي اشتهايي  و ساير عالئم در طول يک سال، مورد بررسي قرار  گرديد .

ستفاده داده ها با ا يلو تحل يهاطالعات، تجز يپس از جمع آورتشخيص قطعي با پاسخ پاتولوژي پيگيري شدند.  از نظر و گرفته

 انجام شد. 20ورژن    spssاز نرم افزار 

 189نمونه، در   210بود. از كل  1به  1.3از نمونه ها، مرد و نسبت مرد به زن  (%56.7) پژوهش، ينا يجبر اساس نتا ها : يافته

( از بيماران با آپانديسيت حاد %61.4( از كل بيماران و )%61مورد )128( آپانديسيت حاد با نتيجه پاتولوژي تاييد شد. %90) نفر

 تاييد شده بي اشتهايي داشتند. نسبت بي اشتهايي در زنان بيشتر از مردان بود ولي تفاوت معني داري نداشت

 (p= 0.114)حصيالت باال بيشتر بود . ميزان بي اشتهايي در افراد با ت(P=0.048)( بيماران با آپانديسيت حاد %73.3. در )

( %92.5( تندرنس و ريباند تندرنس و )%90.4( استفراغ، )%76.7( تهوع، )%80.9( شيفت به چپ، )%78.3تاييد شده لوكوسيتوز، )

 شيفت درد، ثبت شد. 

 ينو مهمتر يعترينشا ينان،عالمت مورد اطم يکبه عنوان  يياشتها يشود ب يم يهپژوهش توص ينا يجبراساس نتا : يریگ نتيجه

 جست. بهره يزن يياشتها يتوان از ب يم يسيتعالئم مهم آپاند يرو تنها در كنار سا در نظر گرفته نشود يسيتآپاند عالمت

 ي، آپاندكتوم يياشتها يحاد ، ب يسيتآپاند : يدیكل واژه های
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ORS تأثير دريافت همزمان پودر ماهه 6-24و سوپ برنج در درمان اسهال حاد كودكان    

 4، مسعود جوريان3، جليل مشاري2، مجتبي كيان مهر1اشرف صابر 

 دانشجوي كارشناسي مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.          -1

 دكتراي بيوفيزيک، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.          -2

 متخصص كودكان، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.          -3

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.          -4

 

بيماري هاي اسهالي يكي از مشكالت اصلي سالمت كودكان در سراسر دنيا مي باشد. به طوري كه اسهال يكي  سابقه و هدف:

از علل اصلي ناتواني و مرگ كودكان بعد از عفونت هاي تنفسي در كشورهاي در حال توسعه است. هدف از اين مطالعه بررسي 

 است. ماهه 6-24ال حاد كودكان و سوپ برنج در درمان اسه ORS تأثير دريافت همزمان پودر

ماهه مبتال به اسهال حاد  6-24كودكان اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني انجام شد. جامعه آماري را مواد و روش ها: 

بهمن گناباد تشكيل مي داد كه از نظر مقدار يون هاي سديم و پتاسيم سرم خونشان  22بستري در بخش كودكان بيمارستان 

+ سوپ برنج  ORSو  ORSبودند. روش نمونه گيري به صورت تخصيص تصادفي بود و نمونه ها در دو گروه ه نرمال در محدود

متغيرهاي مورد بررسي شامل: طول مدت اسهال و مدت بستري، ميزان . كودك بود 20قرار مي گرفتند. حجم نمونه در هر گروه 

د دفعات دفع مدفوع، بازگشت وضعيت ميزان كراتينين، اوره و هماتوكريت افزايش وزن، ميزان نياز به مايعات داخل وريدي، تعدا

 سرم بود.

آبكي را با مدت زمان حاد درمان اسهال به تنهايي ORS  بادر مقايسه  ORSدريافت همزمان سوپ برنج و محلول يافته ها: 

كمتر در بيمارستان  ستري، مدت ب(> 0.001Pساعت،  47.15±6.42در مقابل ساعت  33.05±5.72كوتاه تر )اسهال 

 91.75±32.53)ساعت اول درمان  24، افزايش وزن بيشتر در (P=0.01ساعت،  40.20±6.32ساعت در مقابل  6.62±34.05)

در دفعه  4.20±0.95)ساعت اول درمان  24، تعداد دفعات مدفوع كمتر در (P=0.001گرم، 62.60±14.36در مقابل  گرم

به  (= P 0.03، 2.80± 0.76در مقابل دفعه  2.18± 0.60)ساعت دوم درمان  24و نيز در  (> 8.00،0.001P±1.37مقابل

دريافت همزمان از در گروه در فاز رهيدراسيون ساعت اول  24ميزان دريافت فرآورده هاي داخل وريدي در طول  پايان رساند.

در مقابل ميلي ليتر  951±111.61) نداشتي معنادارتفاوت به تنهايي ORS  بادر مقايسه  ORSسوپ برنج و محلول 

308.36±946 ،0.68P = ساعت از درمان به غير از  48(. قبل از درمان مقادير بيوشميايي در هر دو گروه مشابه بود و بعد از

 ( ، ساير متغير ها در دو گروه تفاوت معناداري نداشت.> P 0.05 (افزايش معني دار هموگلوبين در گروه مورد 
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با توجه به اثر بخشي باال و هزينه كم رژيم غذايي سوپ برنج در درمان اسهال حاد كودكان، توصيه مي نتيجه گيری:  

( مورد استفاده قرار گيرد تا گامي در جهت كاهش مرگ و مير كودكان در كشورهاي ORSشود در كنار درمان مرسوم )تجويز 

 در حال توسعه برداشته شود.

 وپ برنج، اسهال، كودكان، سORSكلمات كليدی: 
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تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور برميزان تبعيت از رژيم غذايي در بيماران تحت همودياليز 

 شهر مشهد 

 4حسام دولت آبادي، 4،  مهدي ابراهيمي دلوئي4، رسول سليماني مقدم3، فاطمه محمدزاده2، طاهر بلوچي1علي دلشاد نوقابي

 كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه،عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران  -1

 كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي ،عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -2

 علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي ارشد آمارحياتي و زيستي ،عضو هيئت علمي  دانشگاه  -3

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -4

 

منظور  به مي شود زودرس مير و مرگ و عوارض ايجاد باعث نامناسب غذايي رژيم و مايعات مصرف در افزايش سابقه و هدف:

مانند  اي مداخله هاي ي استراتژ از توان مي همودياليزي بيماران در مايعات مصرف محدوديت و غذايي رژيم از تبعيت بهبود

تاثير الگوي توانمند سازي خانواده محور برميزان تبعيت از رژيم غذايي در  بيمار والگوي خانواده محوراستفاده كرد. لذا آموزش

 است.بيماران تحت همودياليز بوده

. رفتگ صورت تحت همودياليز شهر مشهد  بيماران روي بر كه بود بررسي كارازمايي باليني  نوع از مطالعه ينا مواد و روش ها:

 هاداده. بود اطالعات دموگرافيک، عزت نفس روزنبرگ، خودكارامدي شرر، تهديد درك شده بيمار پرسشنامه هاداده ابزارگردآوري

وآزمون هاي براي توصيف داده هاي دموگرافيک، ميانگين، درصد، انحراف معيار، مقايسه قبل و بعد .شد SPSS افزار نرم وارد

مستقل، بررسي داده هاي كيفي   tزوجي ، مقايسه قبل و بعد گروه شاهد با قبل و بعد گروه آزمون   tگروه آزمون و شاهد 

 كمتر  P value داريمعني سطح مستقل استفاده گرديد. tدموگرافيک، آزمون كاي اسكوئر، بررسي داده هاي كمي دموگرافيک 

  .شد گرفته نظر در 0.05 از

نمره تبعيت  ميانگين. شدند مطالعه سال وارد 93/50±77/16 سني ميانگين با( مرد 36 و زن24) بيمار 60 مجموع در يافته ها:

داري نداشت در حالي كه بعد از مداخله در گروه ازرژيم غذايي قبل از مداخله بين دوگروه آزمون وكنترل تفاوت آماري معني 

خودكارآمدي (، =001/0pاضافه وزن واحدهاي پژوهش). (>001/0pآزمون افزايش يافته بود كه از لحاظ آماري معني دار بود)

(001/0p<)(001/0، عزت نفسp< ).بعد ازمداخله افزايش يافته بودند كه از لحاظ آماري معني دار بود، 

آموزشي فردي  برنامه طراحي منظور به مداخله اين از مي توان الگوي خانواده محور مداخله اثربخشي به توجه با گيری:نتيجه

 .نمود استفاده همودياليزي بيماران در مايعات مصرف محدوديت و غذايي رژيم از تبعيت بهبود جهت در وخانواده اي 

 الگوي خانواده محور، تبعيت ازرژيم غذايي، همودياليز های كليدی:واژه

  



 

 
 

 بهمن 29و  28_پانزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی

ساله 40-60از پوكي استخوان درميانساالن  و رفتارهای پيشگيری كننده بررسي عوامل خطر شهر  

 گناباد

 3ابوالفضل احمدنژاد ديسفاني، 3بتول خاوري، اكرم عطار، 2محمدزاده ، فاطمه1نوقابي دلشاد علي
 كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه،عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران  -1

 كارشناسي ارشد آمارحياتي و زيستي ،عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -2

 پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم  -3

 

منظم  عدم مصرف گردد.يماري پوكي استخوان با كاهش تراكم توده استخواني و افزايش شكستگي مشخص ميبسابقه و هدف: 

هاي متعدد، عدم فعاليت بدني منظم شماري از عوامل موثري و درست لبنيات، قرار نگرفتن در معرض نور خورشيد، زايمان

هستند كه در مطالعات بسياري مطرح شده اند. آگاهي از عوامل مرتبط با اين بيماري از جمله عوامل خطر، كادر بهداشتي و 

دهد. در مطالعه حاضر سعي كرديم دريابيم كدام يک از و ارائه خدمات بيشتر و مفيدتر ياري مي درماني را در جهت پيشگيري

تواند عوامل ياد شده در جامعه گناباد حائز اهميت است و آيا مورد ديگري غير از اين موارد بر كاهش رفتارهاي پرخطر مردم مي

راه انتخاب راهبرد مناسب بتواند منجر به برنامه ريزي تفضيلي براي اثرگذار باشد يا خير. اميد است انجام چنين مطالعه اي هم

 هاي تندرستي شود.مداخله

قه طب -طبقه اياي )تحليلي( بود و نمونه گيري به صورت چند مرحله -مقطعي )توصيفي پژوهش از نوع اينمواد و روش ها: 

شهر گناباد به عنوان يک طبقه در نظر گرفته شد، كليه ( صورت گرفت. هر يک از مراكز  بهداشتي درماني تصادفي ساده -اي

سال تحت پوشش مراكز  بهداشتي درماني گناباد شناسايي و بر اساس حجم نمونه برآورد شده از هر طبقه  40-60افراد بين 

 ي شد.هاي مورد نظر جمع آورها مراجعه و دادهمرد( تعدادي به صورت تصادفي انتخاب و سپس به درب منزل آن -)زن 

 سال دارند. 50درصد مردان مورد مطالعه سن بيشتر از  34.4درصد زنان و  30.6نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه ها: يافته

درصد از  75 كيلوگرم نداشتند. 50كيلوگرم داشتند ولي هيچكدام از مردان وزن كمتر از  57درصد از زنان وزن كمتر از 13.7

درصد ازنمونه هاي پژوهش سابقه ابتال به بيماري مزمن  69.9 داراي تحصيالت كمتر از ديپلم بودند. درصد از مردان 63زنان و 

( و كمترين ميزان %41.6بيشترين ميزان مصرف سيگار در مردان )  درصد زنان يائسه شده بودند. 40.3 را گزارش كرده بودند.

درصد  14.3 ( بوده است.%56.5(، بيشتر از زنان )%59.1مردان ) ميزان مصرف كافئين نيز در ( بوده است.%0.8مصرف در زنان )

درصد( در ميان 13.7بيشترين ميزان ابتال به پوكي استخوان )  درصد زنان  سابقه شكستگي استخوان داشتند. 11.3مردان و 

درصد  3.9 .ه كمردرد داشتنددرصد از زنان سابق 61.3درصد از مردان و 57.1 اعضاي خانواده زنان مربوط به مادر آنها مي باشد.

درصد از 4.5.درصد از زنان كيفوز  داشتند 4.8درصد از مردان و   14.3 .درصد از  زنان كاهش قد داشتند 11.3از مردان و 

درصد از مردان و  4/36 درصد از زنان عالئم كمبود كلسيم از قبيل گرفتگي عضالت و گزگز انگشتان داشتند. 5/43مردان  و 

درصد از  39 درصد( در بين زنان پنير مي باشد. 71بيشترين لبنيات مصرفي ) از زنان لبنيات مصرف مي كردند ودرصد  63.7

درصد از زنان به صورت روزانه در معرض نور 80.6درصد از مردان 78.6درصد از زنان ورزش منظم داشته اند.  27.4مردان 

 خورشيد قرار گرفتند.

از آن است كه وضعيت عوامل خطر ابتال به پوكي استخوان در بين مردم شهر گناباد مطلوب نتايج مطالعه حاكي نتيجه گيری: 

نيست . با توجه به اهميت بيماري پوكي استخوان ، طراحي و اجراي برنامه هاي بهداشتي مانند غربالگري و آموزش در سطح 

 .شهر براي پيشگيري از افزايش بروز اين بيماري ضروري است
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 عوامل خطر، رفتارهاي پيشگيري كننده، پوكي استخوان، ميانساالن كليدی:واژه های 



 

 
 

 بهمن 29و  28_پانزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی

خون پرفشاری به مبتال سالمندان فشارخون بر پا ماساژبازتابي تاثير  

 2ابوالفضل احمدنژاد ديسفاني،3مجتبوي جواد سيد ، 2خاني نسرين ، 2نودر زارعي ، حميد1زاده عشقي مريم

  ايران گناباد، پزشكي گناباد، علوم دانشگاه علمي، دانشكده پرستاري مامايي، هيئت برستاري، عضو ارشد كارشناس -1

 ايران گناباد، گناباد، پزشگي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده كارشناسي دانشجوي -2

 ايران مشهد، چيني، طب باليني تخصصي دكتراي -3

 

 درمان اولين قدم. گردد مي اعمال نرمال محدوده در فشارخون كنترل جهت پرستاران توسط مختلفي هاي روشسابقه و هدف: 

 و ماساژ انواع از يكي (Foot RefleXology) پا رفلكسولوژي. كرد اشاره پا بازتابي ماساژ به توان مي دارويي، غير صورت به

 هب مبتال سالمندان فشارخون پابر ماساژ بازتابي تاثير تعيين پژوهش اين از هدف. است مكمل طب انگيز حيرت هاي شاخه

 .باشد مي خون پرفشاري

 به مبتال سالمندان از نفر 52 پژوهشي نمونه تحقيق اين در باشد مي باليني كارآزمايي ازنوع پژوهشي اين مواد و روش ها:

 سانآ تصادفي غير صورت به كه. نمودند مراجعه درماني بهداشتي مراكز به فشارخون كنترل جهت كه باشند مي خون پرفشاري

 15) دقيقه 30 مدت به نوبت يک پا ماساژ بازتابي مداخله گروه در.شدند تقسيم( نفر26) كنترل و( نفر26) مداخله گروه دو به

 ثبت فرمو  دموگرافيک اطالعات پرسشنامه شامل پژوهشي دراين ها داده گردآوري ابزار. پذيرفت صورت( هرپا براي دقيقه

 تحليل هاي آزمون مانند پارامتري آزمون از و سپس 19ورژن  SpSS افزار نرم از بااستفاده ها داده.بود فيزيولوژيک هاي شاخص

 .شدند تحليل و تجزيه خطي رگرسيون و مستقل تي آزمون مكرر گيري اندازه با واريانس

 كاهش فشار خون ولي(P=0.057نبو) دار معني تفاوت گروه دو در مداخله از بعد سيستوليک فشارخون ميانگين :ها يافته

 . نداشتند معناداري تغيير فيزيولوژيک هايي شاخص ساير ولى بود بيشتر مداخله گروه در سيتول

 دياستوليک، شاردرف ولي باشد مي موثر سيستوليک فشارخون كاهش بر پا ماساژ بازتابي كه داد نشان حاصله نتايج: گيری نتيجه

 رد دارويي غير و تهاجمي روش غير يک عنوان به آن از توان مي بنابراين. شود نمي حاصل داري معني تغيير نبض و تنفس

 .نمود استفاده خون پرفشاري به مبتال سالمندان

  فيزيولوژيک هاي شاخص فشارخون، پا، ماساژبازتابي :كليدی های واژه
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2نوع تاثير آموزش خود تنظيمي بر كنترل بيماری ديابت   

 5شكيبا صداقتي ،4، علي دلشاد نوقابي3، محمد مهدي خزاعي2، جهانشير توكلي زاده1مهري مقدس نوقابي

 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، مربي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 دكتري روانشناسي، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پايه، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران  -2

 كارشناسي ارشد روانشناسي، مربي، دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند، بيرجند، ايران -3

 كي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي ارشد پرستاري سالمت جامعه، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزش -4

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -5

كه كنترل آن اهميت ويژه اي  است. بدن ساز و سوخت در اختالل زمينه در بيماري ها شايع ترين از ديابت بيماري و هدف: سابقه

دارد . در اين پژوهش خود تنظيمي به عنوان فرايندي تعريف مي شود كه فرد را براي رسيدن به هدفي مديريت مي نمايد. مطالعه حاضر 

بهمن 22 نافراد مراجعه كننده به كلينيک ديابت  بيمارستا آموزش خود تنظيمي بر كنترل بيماري ديابت نوع دو درباهدف بررسي تاثير 

 .شهر گناباد انجام شد

مراجعه كننده به كلينيک ديابت  2بيمار مبتال به ديابت نوع 60اين پژوهش به روش كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي  ها:مواد و روش

بهمن شهرستان گناباد صورت گرفت. افراد واجد شرايط به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل  تقسيم شدند گروه 22بيمارستان 

ولي براي گروه كنترل آموزش خاصي صورت نگرفت. كليه بيماران مورد بررسي در شروع مطالعه  ماه آموزش ديدند.1آزمايش به مدت 

و در انتهاي آموزش پرسشنامه خود تنظيمي وچک ليست اطالعات دموگرافيک،  تغذيه، فعاليت هاي بدني را پر كردند  و قند خون 

 قرار تحليل و تجزيه مورد زوجي و مستقل  تي هاي آزمون با و SPSS(19) افزار نرم با ها ناشتاي آنها نيز اندازه گيري شد. داده

  .گرفت

در گروه مداخله  آموزش خود تنظيمي برميزان  نشان داد مقايسه نتايج در گروه مداخله  و كنترل قبل وبعد از برنامه آموزشي ها:يافته

 تاثير معني دار داشته است.    P<0.001 ) و فعاليت بدني)P<0.001 ) )رعايت رژيم غذايي P<0.001 ) )قند خون 

 –با توجه به نتايج بدست آمده آموزش خودتنظيمي به عنوان يک روش كمكي توسط افراد مجرب در مراكز بهداشتي  گيری:نتيجه

 توصيه مي شود.  2درماني براي كنترل بيماري ديابت نوع 

 تغذيه ،ورزش ،2آموزش خود تنظيمي، كنترل بيماري، ديابت نوعهای كليدی:واژه
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2تاثير آموزش خود تنظيمي بررعايت رژيم غذايي و فعاليت بدني بيماران ديابت نوع   

 5شكيبا صداقتي،4،علي دلشاد نوقابي3،محمد مهدي خزاعي2،جهانشير توكلي زاده1مهري مقدس نوقابي

 پزشكي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي ارشد روانشناسي باليني، مربي، دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم  -1

 دكتري روانشناسي، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پايه، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران  -2

 كارشناسي ارشد روانشناسي، مربي، دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند، بيرجند، ايران -3

 دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايرانكارشناسي ارشد پرستاري سالمت جامعه، عضو هيئت علمي  -4

 دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -5

د در اين پژوهش خو .است انسولين به وابسته غير ديابتي بيماران خون قند كنترل در مهم فاكتور يک غذايي رژيم و هدف: سابقه

تنظيمي به عنوان فرايندي تعريف مي شود كه فرد را براي رسيدن به هدفي مديريت مي نمايد. مطالعه حاضر باهدف بررسي تاثير 

افراد مراجعه كننده به كلينيک ديابت  بيمارستان  آموزش خود تنظيمي بر رعايت رژيم غذايي و فعاليت بدني بيماران ديابت نوع دو در

 .من شهر گنابادانجام شدبه22

مراجعه كننده به كلينيک ديابت  2بيمار مبتال به ديابت نوع 60اين پژوهش به روش كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي  ها:مواد و روش

بهمن شهرستان گناباد صورت گرفت. افراد واجد شرايط به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل  تقسيم شدند گروه 22بيمارستان 

ولي براي گروه كنترل آموزش خاصي صورت نگرفت. كليه بيماران مورد بررسي در شروع مطالعه  ماه آموزش ديدند.1آزمايش به مدت 

و در انتهاي آموزش پرسشنامه خود تنظيمي وچک ليست اطالعات دموگرافيک،  تغذيه، فعاليت هاي بدني را پر كردند  و قند خون 

 قرار تحليل و تجزيه مورد زوجي و مستقل  تي هاي آزمون با و SPSS(19) افزار نرم با ها ناشتاي آنها نيز اندازه گيري شد. داده

  .گرفت

در گروه مداخله  آموزش خود تنظيمي برميزان  نشان داد مقايسه نتايج در گروه مداخله  و كنترل قبل وبعد از برنامه آموزشي ها:يافته

 (تاثير معني دار داشته است.   >P 0.001) ( وفعاليت بدني>0.001P)رعايت رژيم غذايي 

 با توجه به نتايج بدست آمده آموزش خودتنظيمي به عنوان يک روش كمكي توسط افراد مجرب در مراكز بهداشتي گيری:نتيجه

 درماني براي بيماران،  به منظوررعايت رژيم غذايي و فعاليت فيزيكي توصيه مي شود.  

 ، تغذيه، ورزش2آموزش خود تنظيمي، ديابت نوع های كليدی:واژه
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بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان پزشکي و پرستاری تحت پوشش دانشگاه آزاد واحد 

 شاهرود در مورد بيماری هپاتيت و ايدز

 1پورحسين هراتي،2محمد اميري ،1مصطفي نوروزي

 شاهرود، ايران ،پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود -1

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود، شاهرود، ايران -2

 

دانشجويان پزشكي و پرستاري بدليل ماهيت شغل خود مي توانند در معرض ميكروارگانيسم هاي بيماري زا  زمينه و هدف:

آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي و پرستاري در  هدف تعيينمطالعه حاضر با مانند ويروس ايدز هپاتيت قرار گيرند. 

 انجام شد. مورد بيماري هپاتيت و ايدز

 اطالعات آوري جمع ابزار. شد انجام مقطعي –اين پژوهش از نوع مطالعات كاربردي است كه به روش توصيفي  :هامواد و روش

سوال در  14سوال در خصوص نگرش و  22خصوص اگاهي و  در اختصاصي سوال 20 و عمومي سوال 18 حاوي ها پرسشنامه

دو تجزيه و تحليل  -و آزمون كاي tشده و با آزمونهاي  SPSS 16افزار آوري وارد نرمها پس از جمع. دادهبودخصوص عملكرد 

 شدند.

ند. آگاهي اكثر افراد مورد بيشتر افراد اطالعات خود پيرامون ايدز و هپاتيت را در دوران تحصيل كسب نموده بوديافته ها: 

منفي نگرش  %14.6و  مثبت در زمينه پيشگيري از بيمارياز افراد مورد مطالعه نگرش  %85.4مطالعه در حد متوسط بود.  

عملكرد در حد خوب %48.3عملكرد متوسط  %44.9عملكرد ضعيف دانشجويان در زمينه پيشگيري و كنترل  %6.8 .داشتند

 ،  رشته تحصيلي (P=0.007) مقطع تجصيلي ،(P=0.04سن ) باز واريانس يكطرفه  بين اگاهي ا آزمون آنالي. بداشتند

(P=0.007) سابقه خدمات پرستاري و درماني از بيمار ،HIV مثبت(P=0.022) رابطه معناداري بين ولي  .مشاهده گرديد

، سابقه خدمات پرستاري  (P=0.445)ه ، سابقه فرو رفتن سوزن الود (P=0.416)،  وضعيت تاهل(P=0.125)عملكرد با جنس

،  HBV-HCV  (P=0.420)،  انجام تست HIV (P=0.670)، انجام تست (P=0.567)مثبت HIVو درماني از بيمار 

 مشاهده نگرديد.B (P=0.233)انجام واكسيناسيون هپاتيت 

پيشگيري و كنترل ايدز و هپاتيت ب با توجه به اينكه درصد كمي از افراد آگاهي و عملكرد خوبي در خصوص  گيری:نتيجه

 رسد.داشتند لزوم توجه بيشتر به اين مسئله در كوريكولوم آموزشي و قبل از شروع كارباليني ضروري بنظر مي

 آگاهي، نگرش، عملكرد، ايدز، هپاتيت، دانشجويانهای كليدی: ژهوا
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نيآقر قانونمند زه هایموآ بر تکيه با گيدفسرا مانيدر شناخت  

  3،مهديه عابدي پور 2عباسي امين ،1مليحه پيشوايي

 گروه سالمت خانواده ،مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت،دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد ايران .1

 ندانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد ايرادانشكده بهداشت ،دانشجويي بهداشت حرفه اي، .2

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد ايرانپرستاري و مامايي ،دانشكده دانشجويي پرستاري، .3
 

خرآن  درسابقه و هدف:  خعنوي  نيروي ق خظيمي  م خاي  بر شگرف تأثير مخاطب نفس در كه هست ع خي   ج خذارد   م خه  ؛ گ خبب   ك    س

 و روحي بيماري ها، انسان ميان در رايج بيمارهاي از يكي. شود مي انسان  روح صيقل و شعور و احساس تحريک و  وجدان  بيخخخخداري

  افسردگي  امروزه. است  پرداخته نيز آن درمان هاي راه به بيماري، اين پديداري عوامل و علل تحليل ضمن  قرآن.  است  افسردگي  رواني

 هر هك است آن نمايانگر علمي منابع طرف از منتشره ارقام و آمار. است  بشر  زندگي عمومي معضل  و رواني اختالالت ترين شايع  از يكي

صد  حداقل دنيا در ساله  سردگي  به مبتال بيمار ميليون يك شخيص  اف سماني  و رواني سالمت  حفظ.شوند  مي داده ت  همترينم از يكي ج

 رواني سخخخالمت از كه دارد ها انسخخخان تربيت بر زيادي تاكيد سخخخاز انسخخخان دين عنوان به اسخخخالم. ايد مي شخخخمار به زندگي رسخخخالت

 .باشد مي سودمند افسردگي اختالل درمان در كه است كريمه آيات از قانونمد هاي آموزه استنباط حاضر پژوهش از هدف.برخوردارند

ستجو:  سي مدارك،           روش ج سي از طريق برر شنا ستناد به آيات و روايات و مباني روان صيفي كتابخانه اي، با ا اين مطالعه به روش تو

، Google Scholar هاي تخصخخصخخي  در اين مطالعه جسخختجوي مقاالت در پايگاه  اسخختفاده از كتب و اسخخناد معتبر انجام شخخد.   

Medline،Sid. مقاله مرتبط بر اساس معيارهاي ورود و خروج انتخاب شدند 40صورت پذيرفت و. 

شان  درماني مداخالت  از تعدادي مورد در ها تحليل نتايج يافته ها: ضطرابي  عالئم كاهش در قرآني آيات  كه دادند ن  وثرم بيماران در ا

سردگي موثر نبوده.همچنين  بوده، شان  نتايج ولي در كاهش اف شودگي  خود نمرات كه دادند ن شي  گروه در بخ  به و يافته افزايش آزماي

 در بيمذه اعتقادات كه داد نشخخان مطالعه نتايج. بود يافته كاهش كنترل گروه با مقايسخخه در گروه اين در نيز افسخخردگي نمره آن تبع

سردگي  كاهش ست  موثر بيماران اين روحي وضعيت  بهبود و اف  وانير سالمت  بهبود موجب مختلف هاي مكانيسم  با ديني اعتقادات و ا

 ارتقاء را بيماران روان و جسخخم سخخالمت ، پرسخختاري و پزشخخكي خدمات با همراه قرآني هاي آموزه بكارگيري با همچنين.شخخود مي فرد

 سلول ميزان اما كاهش معناداري طور به كنترل گروه و آزمون پيش به نسبت آزمايش، گروه در افسردگي  عالئم طبق يافته ها  بخشيد. 

شان  ها يافته همچنين. بود يافته افزايش ايمني هاي سردگي  ، معنوي هوش و ارتقاي كه از طريق آموزش داد ن   كاهش آموزان دانش اف

 يابد مي افزايش آنها شادكامي و

 هاي رواني و افسردگي بين شيوه گزارش تحقيقات موجود در زمينه آسيب يآشكار فمطالعه حاضر نشان داد كه اختال :گيرینتيجه

ها در تحقيقات آتي سازي اين ويژگيبه همسانكند و بر همين اساس، نياز بندي دلخواه نتايج را دشوار ميوجود دارد كه امكان جمع

در تحقيقات داخلي به طور كلي مشابه گزارش هاي صورت  افسردگيرسد كه الگوي رسد؛ با اين وجود به نظر ميضروري به نظر مي

تالش  ت در تحقيقات آتيباشد و الزم اسرسد كه بسياري از اين پيشنهادها قابل اتكا نميبه نظر مي و باشدگرفته در خارج از كشور مي

 .استفاده شود پيشگيري بهتربراي در حوزه قرآن اي هاي پيشگيري از آسيب و اقدامات مداخلهبر اين باشد تا از استراتژي

 افسردگي ، قرآن شناخت درماني ،واژه های كليدی: 

  

https://scholar.google.com/
https://www.medline.com/
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ن خود شيفتگي، عزت نفس و پرخاشگری و مقايسه آن در نوجوانانيبررسي رابطه ب  

 4امين عباسي3، زينب پيشوايي 2، محمد خالديان 1مليحه پيشوايي

 يرانا كارشناس ارشد ، عضو گروه توسعه و سالمت اجتماعي، مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد ، .1

تي صندوق پس -دانشگاه علوم پزشكي گناباد -اجتماعي و ارتقاي سالمتمركز تحقيقات توسعه  -حاشيه جاده آسيايي -گناباد -خراسان رضوي :نشاني
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 تهران ، تهران ايران پيام نور استادجامعه شناسي، دانشگاه .2

 گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد .3

 دانشجويي كارشناسي بهداشت حرفه اي، علوم پزكي گناباد، گناباد ايران .4

 

 ودبودن،بهره كشي،خ قطبيعي شخصيت با ويژگي هاي اقتدار،خودنمايي،برتري جويي،محقخودشيفتگي به عنوان يک سبک  مقدمه:

ستايشي وغرور، عزت نفس مشخص شده است. تاثير تفاوت هاي جنسي مردان وزنان به طوركلي شباهت هاي قابل توجهي درخودشيفتگي 

پرخاشگري و مقايسه آن در نوجوانان دختر و پسر شهر گناباد دارند.پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين خود شيفتگي، عزت نفس و 

 .صورت گرفت

ساله با  15-20 (دختر 235پسر و 225نوجوان ) 460پژوهش حاضر از نوع همبستگي و علي مقايسه اي مي باشد.  :ها روشمواد و 

ند. پرسشنامه شخصيت خود شيفته و عزت استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي بعنوان نمونه انتخاب شده ا

 آزمون و نفس و پرخاشگري روي نمونه اجرا گرديد . به منظور تحليل دادها از ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل رگرسيون چندمتغييره 

T مستقل استفاده شده است. 

 ابطه مستقيم و بين عزت نفس و پرخاشگرياين پژوهش نشان داد كه بين خود شيفتگي و متغيرهاي عزت نفس و پرخاشگري ر يافته ها:

همچنين بين خودشيفتگي، عزت نفس و پرخاشگري دختران در سه مرحله ) ابتدا ، ميانه ، انتهاي  .رابطه معكوس معناداري وجود دارد

ي در پيش بين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان دادكه عزت نفس پايين بيشترين سهم را .نوجواني(تفاوت معنا داري وجود دارد

پرخاشگري در نوجوانان بر عهده دارد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه هيچگونه تفاوت جنسي در ويژگي هاي خود شيفتگي و عزت 

 .نفس در بين نوجوانان وجو ندارد و تفاوت جنسي در ابعاد پرخاشگري در نوجوانان فقط بعد پرخاشگري فيزيكي مشاهده گرديد

اين پژوهش مي تواند از جهت نظري و باليني در فهم بهتر ارتباط بين خود شيفتگي ، عزت نفس و پرخاشگري در دوره  :نتيجه گيری

نوجواني سودمند باشد. اين پژوهش پيشنهاد مي كند كه در مقابله با پرخاشگري نوجوانان به جاي تاكيد بر خود شيفتگي ناسازگارانه، 

 .يابي مثبت از خود انجام شودجهت گيري مداخالت بر اساس رشد ارز

 خودشيفتگي، عزت نفس ، پرخاشگري :ه های كليدیواژ 
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و ارتباط آن با بي اختياری (ADHD) بررسي شيوع اختالل بيش فعالي همراه با كمبود توجه

 ادراری در كودكان دبستاني شهر گناباد

 4، نيلوفر فصيحي3، اعظم كامل 3، محدثه غالمي2، دكتر جهانشير توكلي زاده1مهدي بصيري مقدم

 ، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراناطفالكارشناس ارشد پرستاري  -1

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران دكتري روانشناسي باليني، عضو هيئت علمي، دانشكده پزشكي، -2

 پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران دانشجوي كارشناسي -3

 دانشجوي كارشناسي راديولوژي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -4

 

(مي   %3-5اختالل كمبود توجه و بيش فعالي شخخايع ترين اختالل روانپزشخخكي در بين كودكان و نوجوانان )  سااابقه و هدف:

بررسي شيوع اختالل تعدادي از اختالالت رواني در كودكان مبتال به بي اختياري ادراري وجود دارد . هدف از اين مطالعه ، باشد.

 ن با بي اختياري ادراري در كودكان دبستاني است .و ارتباط آ(ADHD) بيش فعالي همراه با كمبود توجه

كودك دبسخخختاني شخخخهر گناباد انجام گرفت   450اين مطالعه يک مطالعه توصخخخيفي تحليلي،مقطعي كه روي مواد و روش ها: 

شنامه    س   شد  آموزان قرارداده و معلمين دانش دراختيار والدين توجه واختالل فعالي بيش شيوع  ميزان تعيين جهتCSI-4.پر

شنامه    .پس از تكميل س ست)معلم و والد( دراختالل داراي  اانج ها گذاري نمره پر م گرفت اگردانش آموزان در يک يا دو چک لي

بعد از شخخخناسخخخايي كودكان      بود به عنوان دربرگيرنده اين اختالل محسخخخوب مي شخخخد .    7نمره اي برابر يا باالتر از نمره برش  

ADHD اراي بي اختياري ادراري در كودكان دشخخيوعADHDو بدون ADHD. داده هاپس ازجمع موردمقايسخخه قرار گرفت

وبا اسخختفاده از آزمون هاي آماري توصخخيفي جهت تعيين ميزان شخخيوع بيش فعالي   14ورژن spssآوري با اسخختفاده از نرم افزار

 تعيين ميزان شيوع بي اختياري ادراري در دو گروه استفاده شد . واختالل توجه،كاي اسكوئرجهت

درصخخد و در   ADHD 53.5درصخخد بود . شخخيوع بي اختياري ادراري در كودكان مبتال به ADHD ،27.3شخخيوع  ه ها:يافت

 (.>0.001pدرصد به دست آمد كه اين اختالف از نظر آماري معني دار بود ) ADHD 24.6كودكان فاقد 

شان داد   نتيجه گيری: ست و همچنين بين         ADHDيافته هاي اين پژوهش ن شيوع باالتري برخوردار ا شته از  سبت به گذ ن

ADHD   ست در كودكاني كه با بي اختياري ادراري مراجعه مي نمايند از نظر و بي اختياري ادراري ارتباط وجود دارد و الزم ا

ADHD نيز مورد بررسي قرار گيرند وADHD .به عنوان يكي از علل احتمالي در نظر گرفته شود 

 كمبود توجه همراه با بيش فعالي، بي اختياري ادراري، كودكان های كليدی: واژه

  



 

 
 

 بهمن 29و  28_پانزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی

 مقايسه تاثير كرم امال با جغجغه بر كاهش درد ناشي از واكسيناسيون در شير خواران چهار ماهه

 آيدا كريميان1، عاطفه نعمتي1، زهرا دلبري1، مهدي بصيري مقدم2،كوكب بصيري مقدم2

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران.دانشجوي پرستاري،  -1

 عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي. دانشگاه علوم پزشكي گناباد. گناباد. ايران -2

 

واكنش به درد شيرخواران نسبت به بزرگساالن بيشتر است.لذا شناخت و به كار گيري روش هاي كنترل درد  سابقه و هدف:

واكسيناسيون يكي از دردناكترين وقايع دوران شيرخوارگي است كه اكثر اوقات . ضروري مي باشد توسط اعضاي تيم بهداشتي 

زيادي براي كنترل درد وجود دارد،هدف از اين مطالعه مقايسه  بدون اداره درد انجام مي شود.روش هاي دارويي و غيردارويي

 تاثير كرم امال با جغجغه بر كاهش درد ناشي از واكسيناسيون در شير خواران چهار ماهه مي باشد.

اين مطالعه يک كار آزمايي كنترل شده تصادفي است ومحيط پژوهش مراكز بهداشتي درماني شهرستان گناباد  مواد و روش ها:

نفره و  16شيرخوار چهار ماهه سالم به روش نمونه گيري مستمر انتخاب و از طريق گمارش تصادفي به دو گروه 50ي باشد.م

نفره)كنترل( تقسيم شدند. در گروه كنترل شيرخوران طبق روال معمول مركز در پتو پيچيده و روي تخت  قرار  18يک گروه

ثانيه بعد از تزريق واكسن ،جغجغه توسط  15ثانيه قبل از تزريق تا  30از  مي گيرند تا تزريق انجام گردد.در گروه جغجغه

گرم در محل تزريق  2پزوهشگر جهت منحرف كردن فكر شيرخوار از درد تكان داده مي شود .در گروه مداخله كرم امال به مقدار 

واكسيناسيون بعد از گرفتن فيلم از واكسن ماليده خواهد شد پس از يک ساعت پرسشنامه درد شيرخوار در قبل ،حين و بعد 

نوزاد تكميل خواهد شد.ابراز گردآوري اطالعات از طريق آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي وبا استفاده از نرم افزار 

spss انجام گرفت.19ورژن 

 ±0.96( وجغجغه )7.12 ±0.5)نتايج مطالعه نشان دادكه ميانگين و انحراف معيار نمره درد  حين تزريق در گروه امال  يافته ها:

نتيحه آزمون آماري توكي اختالف آماري معني داري (.وP<0.001(كاهش مي يابد )8.67±0.77(نسبت به گروه كنترل )0.87

 (نشان داد.p=0.02(،جغجغه و امال )p=0.01(،كنترل و جغجغه )p<0.001در حين تزريق بين گروه كنترل و امال)

ثانيه  15هر چند ميانگين شدت درد در گروه امال از همه كمتر بود ولي الزم به ذكر است كه ميانگين شدت درد نتيجه گيری:

پس از تزريق واكسن در گروه جغجغه از همه كمتر و در گروه كنترل از همه بيشتر بود و از آنجايي كه روش هاي غير دارويي 

عدم نياز به دستور پزشک در كشورمان نسبت به روش هاي دارويي ارجحيت  به جهت هزينه كمتر، عدم نياز به پرسنل ورزيده و

 دارد، لذا پيشنهاد مي شود از روش هاي انحراف فكر براي كاهش درد استفاده مي شود.

 درد ، جغجغه ،كرم امال واژه های كليدی:
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بدنتاثيرتغيير وضعيت های مختلف برميزان اشباع اكسيژن خون شرياني درنقاط مختلف   

 2مهدي مصطفوي شورابي، 2، محمدمعمار2، محسن عبدوي1مهدي بصيري مقدم

 كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -1

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايراندانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي،  -2

 

عي وسي درسه دهه گدشته به طور ي گازهاي خون شرياني نقش مهمي درارزيابي كلينيكي داشته وراندازه گي سابقه و هدف:

 قرارمينوك بيني  نرمه گوش و اين روش روي قسمت هاي مختلف بدن ازجمله انگشتان دست ، پا، مورداستفاده قرارگرفته است.

 .دش ميزان اكسيژن خون شرياني در پوزيشن ها و نقاط مختلف بدن به صورت همزمان انجام تعيين هدف با مطالعه اينگيرد. 

كسب  تصويب نهايي توسط كميته تحقيقات دانشجوي و اين طرح از نوع كار آزمايي باليني است كه پس از مواد و روش ها:

داشتند به روش نمونه گيري  من گناباد بيماراني كه معيارهاي ورود به مطالعه رابه22اجازه ازمسئول محترم بيمارستان 

نقاط مختلف بدن توسط دستگاه پالس  همچنين در پوزيشن هاي مختلف و دردسترس انتخاب وسپس درصداشباع اكسيژن در

دقيقه  15 ه نشسته به مدتاكسيمتري اندازه گيري ودربرگه چک ليست ثبت اطالعات ثبت شد. ابتدا بيمار درپوزيشن نيم

نوك انگشت دست و نوك انگشت شصت  قرارگرفت و سپس اشباع اكسيژن خون شرياني به طورهم زمان درسه اندام الله گوش،

خوابيده به شكم ونيمه نشسته قرارگرفت و اشباع اكسيژن خون  بعد بيماردرپوزيشن هاي خوابيده به پشت، پا اندازه گيري و

همچنين درصداشباع اكسيژن درسه گروه ازبيماران با وضعيت  هاي مختلف به طورهمزمان اندازه گيري شدوشرياني در اندام 

و با استفاده آزمون هاي آماري آناليز واريانس با  14.5نسخه  spssنرمال، تنفسي وقلبي چک شد.داده ها با استفاده از نرم افزار 

 تجزيه و تحليل شدند 0.05در سطح معني داري كمتر از  تكرار مشاهدات، تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون

درصد زن مي  59.2درصد واحدهاي پژوهش مرد و  40.8سال مي باشد  70.32ميانگين سن واحدهاي پژوهش  يافته ها:

درصد بيماران سرپايي اورژانس  32.5درصد بيماري تنفسي، و  34.5درصد واحدهاي پژوهش بيماري قلبي،  32.5باشند. و 

(. آزمون p=0.016دند. تفاوت آماري معني داري در پوزيشن هاي مختلف از نظر ميانگين درصد اشباع اكسيژن وجود داشت )بو

نشان داد اختالف مشاهده شده بدليل اختالف بين پوزيشن به شكم خوابيده با دو پوزيشن ديگر مي باشد. بطوريكه  LSDتعقيبي 

ه شكم خوابيده كمتر از پوزيشن نيمه نشسته و خوابيده به پشت مي باشد.و همچنين ميانگين درصد اشباع اكسيژن در پوزيشن ب

مشخص شد در سه پوزيشن ميانگين درصد اشباع اكسيژن نوك انگشت، الله گوش، و شصت پا تفاوت معني داري داشت 

(0.001>p آزمون تعقيبي .)LSD اع اكسيژن الله گوش با دو نشان داد اختالف مشاهده شده بدليل اختالف ميانگين درصد اشب

 محل ديگر مي باشد. ميانگين درصد اشباع اكسيژن الله گوش بيشتر از نوك انگشت و شصت پا مي باشد.

ريوي  : ميزان اكسيژن خون شرياني در پوزيشن نيمه نشسته ومحل پروپ الله گوش در سه دسته از بيماران قلبي،نتيجه گيری

 .ا و محلها بيشتر بودو سرپايي اورژانس از ساير پوزيشنه

 خون شرياني ،پوزيشن، اكسيژن: واژه های كليدی
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تحت  مارانيبر از لرز بعد از عمل د یريشگيدر پ یديور نيو كتام نيدگزامتازون، پتد سهيمقا

يعموم يهوشيب  

مهدي  ،4ارجمند زي، مهر انگ3زاوه ايفاطمه رضان دهيس ،3يانصار يصداقت دهيسپ ،2يريام يمصطف،1يمحسن صاحبان ملك

 5مصطفوي شورابي

 ، گناباد، ايرانگناباد يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيدانشكده پ ،يهوشي، گروه اتاق عمل و ب ICU پيو فلوش يهوشيمتخصص ب ار،ياستاد -1

 ايران، گناباد، گناباد يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ه،يگروه علوم پا ،يسيآموزش زبان انگل يدكترا ار،ياستاد -2

 ، گناباد، ايرانگناباد يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يمقطع كارشناس ،يهوشبر يدانشجو -3

 د، گناباد، ايرانگنابا يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يمقطع كارشناس ، يبهداشت عموم يدانشجو -4

 ايران گناباد، ،گناباد يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يمقطع كارشناس ،پرستاري يدانشجو -5

 

 توانديدهد كه م يرخ م يعموم يهوشيتحت ب مارانيب %65است در  نديناخوشا ماريب يلرز بعد از عمل كه برا :سابقه و هدف

وز لرز بعد از بر يريشگيدر پ نيو كتام نيدگزامتازون، پتد يداروها ريمطالعه تاث نيشود. در ا يو عفون يعروق يباعث عوارض قلب

 .تقرار گرف سهيمورد مقا يعموم يهوشياز ب

وارد مطالعه دو  يعموم يهوشبي تحت سال 20 – 60 يو دو در محدوده سن کي ASA با كالس ماريب 164 و روش ها: مواد

 مارانيب ي. پس از اتمام جراحدنديگرد ميتقس ينفر 41به چهار گروه  مارانيبا كنترل گروه دارونما شدند. ب يتصادف -كور هيسو

 نييشد. جهت تع ليو تحل هيتجز 19نسخه  SPSS شدند. داده ها توسط نرم افزار لكنتر دنيتوسط پژوهشگر از نظر لرز قابل د

دار  يمعن  0.05كمتر از  P ري. مقاددياستفاده گرد رنوفياز آزمون كولموگروف اسم يعيطب عيداده ها از توز تيتبع تيوضع

 .ديگردلحاظ 

 نيو در گروه كتام (p=0.004) ني، در گروه پتد(p=0.009) و شدت بروز لرز در گروه دگزامتازون يفراوان ها: افتهي

(p=0.000) سه گروه با  گروه كنترل وجود داشت.  نياز ا کيهر  نيب يدار يمعن يكمتر از گروه كنترل بود و اختالف آمار

و شدت  يفراوان .(p=0.565) نداشت يدار يمعن ياختالف آمار نيگروه پتد او شدت بروز لرز در گروه دگزامتازون ب يفراوان

و شدت بروز لرز در گروه  يفراوان .(p=0.071) نداشت يدار يمعن ياختالف آمار نيبروز لرز در گروه دگزامتازون با گروه كتام

 .(p=0.063) نداشت يدار يمعن ياختالف آمار نيبا كتام نيپتد

سه دارو در  نيا نيب ياز بروز لرز بعد از عمل  موثرند. تفاوت يريشگيدر پ نيو كتام نيدگزامتازون، پتد يداروها :یريگ جهينت

 .از لرز بعد از عمل موثرند يريشگياز لرز بعد از عمل وجود ندارد و هر سه دارو به طور برابر در پ يريشگيپ

 يعموم يهوشيلرز بعد از عمل، ب ن،يكتام ن،يدگزامتازون، پتد :یديكل یها واژه
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تلفن های همراه سطح صفحه كليد مکانيکي و صفحه لمسي تعداد كلوني های باكتری  بررسي

 دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

 4، حجت لشكري4، عليرضا صنوبري3،فاطمه محمدزاده2، حامد بيگلري1حسين نوري

 گروه علوم آزمايشگاهي -ارشد ميكروبيولوزي دانشگاه علوم پزشكي گنابادكارشناس  -1

 گروه بهداشت محيط-كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گناباد  -2

 گروه علوم پايه-كارشناس ارشد آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  -3

 تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباددانشجوي مهندسي بهداشت محيط و عضو كميته  -4

 

و به  يروبكيم يها يانتقال آلودگ ک،يالكترون لياستفاده از وسا شيو افزا يتكنولوژ شرفتيامروز با پ يايدر دن سابقه و هدف:

،كه از اين وسايل الكتروني مي توان به تلفن همراه اشاره كرد.امروزه است افتهيمختلف گسترش  يها يماريب وعيدنبال آن ش

تلفن همراه از ضروري ترين وسايل در زندگي است،كه اين استفاده بيش از حد در تمامي شرايط ،باعث شده كه تلفن همراه 

ح صفحه سطوني هاي باكتري ها در تبديل به مخزني براي انتقال پاتوژن و عفونت شود.هدف از انجام اين مطالعه تعيينتعداد كل

 تلفن همراه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد مي باشد. كليد مكانيكي و صفحه لمسي

عدد از گوشي هاي مورد استفاده دانشجويان دانشگاه  228اين مطالعه مقطعي مي باشد،كه در اين مطالعه مواد و روش ها: 

طور تصادفي ساده انتخاب كرده و به ازمايشگاه ميكروب شناسي دانشگاه منتقل و سپس ماه به  3علوم پزشكي گناباد را در طول 

با استفاده از سواپ پنبه اي مرطوب با محلول سرم فيزيولوژي استريل از سطح موبايل ها)مكانيكي و لمسي( نمونه برداري انجام 

در شيكر قرار    2000rpmثانيه در دور  10به مدت سي سي سرم فيزيولوژي استريل قرار داده و 10و بالفاصله سواپ را داخل 

و بالد آگار به صورت پور پليت اضافه ميكنيم سپس تعداد كلوني هاي رشد كرده در هر  TSAميدهيم و در محيط هاي كشت 

 كدام از صفحات لمسي و مكانيكي شمارش ميكنيم.

بر اساس نتايج بدست آمده به عنوان بيشترين و كمترين تعداد كلوني به اين مساله پي برديم كه ممكن است در  يافته ها:

بررسي اثر همزمان سه عامل جنسيت فرد استفاده كننده، محيط و نوع گوشي، اثر جنسيت و محيط كم و بي معني و تنها اثر 

گي تلفن همراه نوع تلفن همراه )مكانيكي و لمسي( و پس از آن عامل بيشترين عامل موثر در آلودنوع گوشي معني دار باشد.

جنسيت به طور كمتري مي باشد. تلفن هاي همراه لمسي نسبت به مكانيكي )داراي صفحه كليد(تعداد كلوني باكتري كمتري 

ن به نوع گوشي دارد و همچني دارد كه در تمام تست هاي آماري اين مورد تاييد قرار گرفت و تفاوت معناداري تعداد كلوني نسبت

 تعداد كلوني باكتري در جنس زن كمتر از جنس مرد بود .  

: انتقال آلودگي ميكروبي توسط گوشي هاي تلفن همراه به دليل همراه شخص بودن و استفاده در تمام مكان هاي نتيجه گيری

ارستان وآزمايشگاه به منزل شخصي يا خابگاه كاري و شخصي اهميت زيادي دارد به ويژه درانتقال آلودگي ميكروبي از بيم

استفاده از گوشي تلفن همراه كه امكان ضد عفوني به سهولت بيشتري در زمان كمتري آلودگي و انتقال آلودگي  دانشجو دارد.

را كاهش مي دهد،در نتيجه مشخص شد كه آلودگي ميكروبي با رعايت بهداشت شخصي و همچنين استفاده از گوشي همراه 

سي به طور معناداري كاهش مي يابد.استفاده از تلفن همراه لمسي جهت كاركنان محيط هاي درماني يک روش ارزان قيمت لم

 در جهت كاهش آلودگي و انتقال مي باشد.
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 : باكتري هاي بيماري زا ، تلفن همراه لمسي، تلفن همراه مكانيكي، بيماري زاييواژه های كليدی
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های ناپيوستهآلومينيوم در حذف سرب محلول آبي سنتتيک در سيستمهای تاثير براده  

 3ميالد مختارزاده، 3، بهناز نراقي3، مرضيه عصمتي2، مهدي قاسمي1مجتبي افشارنيا

 استاديار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران. -1

 پزشكي گناباد، گناباد، ايران. كارشناس آزمايشگاه، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم -2

 دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت محيط، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گنا باد،ايران. -3

 

هاي آبي، سبب ايجاد مسموميت درمصرف پذيري باالي آن درمحيطسرب عنصري است كه به علت انحالل: سابقه و هدف

ر هاي اخيدرسال. رو حذف ياكاهش سرب از فاضالب صنايع وآب آشاميدني آلوده، امري اجتناب ناپذيراستازاينگردد. كننده مي

هاي آبي شده است. ها ازمحلولهزينه اثربخش جهت جذب آاليندههاي طبيعي ومواد كمتوجه خاصي به انواع مختلفي ازجاذب

 باشد.هاي آبي سنتتيک ميم در حذف سرب از محلولهاي آلومينيوهدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير براده

هاي سنتتيک و به صورت ناپيوسته انجام : مطالعه حاضر تجربي بوده كه در مقياس آزمايشگاهي بر روي نمونهمواد و روش ها

هاي و حضوركاتيون pH، شده است كه پس از تعيين دز بهينه جاذب، تاثير پارامترهاي غلظت اوليه سرب، زمان تماس، دما

هاي جذب النگموير و فروندليچ مشخص شد. در مداخله گر در راندمان حذف سرب مورد بررسي قرار گرفته و تبعيت از ايزوترم

 استفاده گرديد. Excelنهايت براي تحليل نتايج از نرم افزار 

هاي باشد. حضور كاتيونطور قابل قبولي موثر ميهاي آلومينيوم درحذف سرب بهنتايج نشان داد كه استفاده از براده ها:يافته

و  pHهاي آلومينيوم داشته است، راندمان حذف سرب با افزايش گر تاثير ناچيزي در فرآيند حذف سرب به وسيله برادهمداخله

 د.كنطور قابل قبولي از ايزوترم جذب فروندليچ تبعيت مييابد. همچنين مشخص شد كه فرآيند بهدما افزايش مي

رس دستعنوان يک جاذب ارزان و درهاي آلومينيوم بهتوان از برادهدهد كه مينتايج حاصل ازاين مطالعه نشان ميگيری: نتيجه

 هاي جذب براي حذف سرب استفاده نمود.در سيستم

 هاي آلومينيوم، محيط آبي سنتتيک، ايزوترم جذبسرب، جذب، براده :واژه های كليدی
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های خانوادگي و سبک فرزندپروری با افسردگي نوجوانان دانش آموز شهر گنابادارتباط ويژگي   

  4علي نوروزي ،3، عاطفه شريف3مژگان خواجه محمدي، 1نوقابي صابري ، الهام2، فاطمه محمدزاده1علي دلشاد نوقابي

 گناباد، گناباد، ايران عضو هيئت علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي  -1

 گناباد، گناباد، ايران  هيئت علمي گروه علوم پايه، دانشگاه علوم پزشكيعضو   -2

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد،گناباد، ايران -3

 دانشجوي كارشناسي راديولوژي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران -4

 متفاوت تركيب هاي و متفاوتند هم با فرزندپروري براي الزم ويژگيهاي از طيف وسيعي در مادران و پدران سابقه و هدف:

 نتايج فرزندپروري شيوه هاي و خانواده دارد. محيط ارتباط سالمت نوجوانان و سازگاري با مادرانه و پدرانه فرزندپروري شيوههاي

 پدر فرزندپروري تركيب سبكهاي تاثير بررسي پژوهش حاضر مي آورند. هدف از بار به فرزندان اجتماعي رواني رشد در را مهمي

 است. افسردگي نوجوانان بر مادر و

 .انجام شد سال شهر گناباد 18تا  15نوجوانان نفر از  186تحليلي بوده كه بر روي  -: اين مطالعه از نوع توصيفيمواد و روش ها

بود. پس از كسب  معرفي نامه ، پژوهشگران با مراجعه به مدارس) كه هر كدام يک  خوشه ايبه روش احتمالي  نمونه گيري

مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه به صورت تصادفي انتخاب شد(، بعد از انتخاب مدارس از بين كالسها در هر پايه يک كالس 

هر كالس نمونه مورد نظر به تصادف انتخاب شد و اطالعات از طريق  به تصادف انتخاب شد و به تناسب تعداد دانش آموزان

پروري بامريند جمع آوري گرديد. در نهايت ي ويژگي خانوادگي و پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه سبک فرزندپرسشنامه

 تجزيه و تحليل شدند. 20نسخه   Spssداده هاي جمع آوري شده  با نرم افزار 

اكثريت نمونه هاي  بودند و زن( درصد 46.2) نفر 86 و مرد ها نمونه از( درصد 53.8) نفر 100 كه داد شانن نتايج يافته ها:

پروري والدين موارد سبک فرزند94.3از نظر تحصيالت داراي مدرك سوم متوسطه بودند. در %درصد(  31.2نفر) 58پژوهش 

پروري تفاوت معني داري از نظر نمره افسردگي نوجوانان در سه سبک فرزند ANOVAغالب سبک مقتدرانه بود. بر اساس آزمون 

پروري مقتدرانه كمتر و در سبک فرزند (12.77±21.60)پروري استبداد بيشتر و در سبک فرزند (P=0.047)وجود داشت

موزان با افسردگي رابطه آآزمون كاي دو نشان داد بين تحصيالت مادر و وضعيت تحصيلي دانش بود. همچنين (10.17±7.65)

 .(P<0.05)داري وجود دارد معني 

 همساني يا و نوجوان بر آنها از يكي حداقل يا والد هردو مطلوب كنترل و پذيرش اعمال حاصل پايين تر افسردگينتيجه گيری: 

 .است مادر و پدر آشكار تضاد يا پذيرش و و كنترل حداقل حاصل نامطلوبتر پيامدهاي است و فرزندپروري سبكهاي در والدين

 نوجوانان ويژگي خانواده، سبک فرزندپروري، افسردگي،واژه های كليدی: 
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  گناباد شهر سال 18 تا 15 آموزان دانش در آن با اجتماعي مرتبط عوامل و شيوع پرخاشگری

 4علي نوروزي، 3سميه گنابادي ،3زهرا قلي زاده ،2، فاطمه محمدزاده1علي دلشاد

 گناباد، گناباد، ايران علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكيعضو هيئت   -1

 گناباد، گناباد، ايران  عضو هيئت علمي علوم پايه، دانشگاه علوم پزشكي  -2

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد،گناباد، ايران -3

 ميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد،گناباد، ايران دانشجوي كارشناسي راديولوژي، ك -4

 

يكي از رفتارهاي ناسازگار شايع در نوجوانان پرخاشگري است. پرخاشگري رفتاري است كه هدف آن صدمه زدن  سابقه و هدف:

 ند فردي، شخصيتي، محصول شرايطبه خود يا ديگران است. عوامل مختلفي مي تواند پرخاشگري را ايجاد كند. اين عوامل مي توا

تا  15تعيين ميزان شيوع  پرخاشگري در نوجوانانخانوادگي و يا در نتيجه يادگيري و غيره باشد. از اين رو اين پژوهش با هدف 

 سال شهر گناباد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.18

 .انجام شد سال شهر گناباد 18تا  15نوجوانان نفر از  336تحليلي بوده كه بر روي -: اين مطالعه از نوع توصيفيمواد و روش ها

بود. پس از كسب معرفي نامه ، پژوهشگران با مراجعه به مدارس) كه هر كدام يک  طبقه بندي تصادفيبه روش  نمونه گيري

انتخاب شد(، بعد از انتخاب مدارس از بين كالسها در هر پايه يک كالس  مدرسه دخترانه و يک مدرسه پسرانه به صورت تصادفي

به تصادف انتخاب شد و به تناسب تعداد دانش آموزان هر كالس نمونه مورد نظر به تصادف انتخاب شد و اطالعات از طريق 

 تجزيه و تحليل شدند. 20ه نسخ  Spssپرسشنامه ها جمع آوري گرديد. در نهايت داده هاي جمع آوري شده  با نرم افزار 

سرپستي اكثريت   بودند و زن( درصد 49.8) نفر 161 و مرد ها نمونه از( درصد50.2) نفر 162 كه داد نشان نتايج يافته ها:

درصد( مجرد  93.5نفر ) 302 واحدهاي پژوهش اكثريتهمچنين درصد( را پدر به عهده دارد.  92نفر) 297نمونه هاي پژوهش 

 ٬(=0.046P)طالق والدين ٬(=0.024P)اعتياد والدين آزمون من ويتني نشان داد كه بين نمره پرخاشگري ونتايج  .بودند

  .ارتباط آماري معني داري وجود دارد  (=0.035P)و اينترنت  (=0.038P)بازيهاي كامپيوتري

طالق گرفته اند و  ٬اعتياد دارند كه والدينشان آموزاني دانش در پرخاشگري ميزان تحقيق، اين نتايج اساس برنتيجه گيری: 

 و بهداشت هاي ريزي برنامه در تواند مي آن به توجه و است بيشتر ٬بازيهاي كامپيوتري و اينترنت سرگرم اندكساني كه به 

  .باشد مؤثر گروه اين روان

 پرخاشگري، نوجوانان، عوامل موثر بر پرخاشگريواژه های كليدی: 
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مقاله مروری نظام مند بيماران شکستگي هيپ )مفصل ران(بررسي نقش افسردگي در   

 1محمد جعفري، *1محمد اقبال حيدري

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران، ايران -1
 

شكستگي هيپ يكي از مشكالت مهم در سالمندان است. ميزان مرگ و مير در اولين سال پس از شكستگي             مقدمه و هدف:

ميباشخخد. شخخكسخختگي هيپ باعث تأثيرات منفي در كيفيت زندگي و بهبودي بيماران ميشخخود.    %20تا  %12مفصخخل ران بين 

پ اثبات كردند. يكي از انواع بيماري ها و      مطالعات گذشخخخته وجود و تأثير بيماري هاي رواني را در بيماران شخخخكسخخختگي هي           

درصد مي باشد. تا كنون مطالعات     %9تا %45اختالالت رواني افسردگي است. شيوع افسردگي در بيماران شكستگي هيپ بين        

زيادي در مورد افسخخردگي، عوامل ايجاد كننده، عوامل تأثير گذار و تأثيرات افسخخردگي بر بيماران شخخكسخختگي هيپ انجام شخخده  

 مروري بر  بررسي نقش افسردگي در بيماران شكستگي هيپ انجام شده است. ست. پژوهش حاضر با هدفا

شامل           مواد و روش ها: ضر با جستجو به صورت مروري بر متون موجود در پايگاه هاي اطالعاتي فارسي و انگليسي  مطالعه حا

pubmed ،cocheran ،google scholar ،ehmnet  وSID ستگي هيپ )   با كليد واژه ه شك ستگي    hip fractureاي  شك  ،)

( و بيماري هاي  Mental disorders(، اختالالت رواني )depression(، افسخخردگي )(femoral neck fractureگردن ران 

تحليلي وارد -مقاله توصيفي 33انجام شده. پس از بررسي مقاالت  2017تا  2000( مريوط به سالهاي mental diseaseرواني )

 شدند. مطالعه

طبق پژوهش هاي انجام شده، افسردگي در بيماران شكستگي هيپ پديده ايي شايع و معمول مي باشد. افسردگي به   يافته ها:

ساس و غيرقابل انكار در             ستگي  و هم  به عنوان يک فاكتور ا شك شدن فرد به  ستعد  سک فاكتور تأثير گذار در م عنوان يک ري

يا ترميم مفصخخل ران در نظر گرفته ميشخخود. بين افسخخردگي و كاهش امالح مواد معدني  بهبودي وضخخعيت بيمار پس از جراحي 

شود و با توجه به اينكه يكي        ستگي مي شك ستخوان ها ارتباط معني داري وجود دارد. از طرفي كاهش امالح مواد معدني باعث  ا

گي هيپ است. همچنين افسردگي    از علل شكستگي مفصل ران كاهش امالح معدني است. افسردگي يک عامل مهم در شكست        

باعث كاهش وضعيت عملكرد فيزيكي پس از جراحي، عملكرد اجتماعي و بهبودي بيماري ،توانبخشي پس از جراحي، و افزايش  

سيار مهم و               سردگي را به عنوان يک عامل ب شده اف سي هاي انجام  شود. در برر سال پس از جراحي مي سقوط در اولين  خطر 

 خانم ها نسبت به آقايان مشاهده كردند. مستقل براي  افسردگي

با توجه به مطالعات انجام شخخده، هيچ مطالعه در خصخخوص افسخخردگي، شخخيوع آن، عوامل ايجاد كننده، عوامل      نتيجه گيری:

تأثيرگذار و اثرات آن بر بيماران در ايران انجام نشخخده اسخخت.اكثر مطالعات انجام شخخده درقاره اروپا و آمريكا انجام شخخده وتعداد   

ست.   سيا و آفريقا محدود بوده ا سردگي در        مطالعات در قاره آ صوص اف شود كه مطالعاتي در خ شنهاد مي با توجه به نتايج باال پي

بيماران شخخكسخختگي هيپ و مسخخائل وابسخخته به آن در ايران و كشخخورهاي ديگر قاره آسخخيا انجام شخخود تا به يک اپيدميولوژي و   

شك        شود در درمان و مراقبت از بيماران  شنهاد مي سب دست پيدا كنيم. همچنين پي ستگي هيپ جنبه رواني بيمار   اطالعات منا

 در نظر گرفته شود و يک مراقبت چند رشته ايي و جامع براي اين نوع بيماران در نظر گرفته شود. 
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ستگي هيپ )   كلمات كليدی:  ستگي گردن ران   hip fractureشك شك  ،)femoral neck fracture)   سردگي (، اف

(depression( اختالالت رواني ،)Mental disordersو ب )( يماري هاي روانيmental disease) 
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دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي  شاهرود  همراه تلفنهای ميکروبي آلودگي نوع و بررسي ميزان  

 2فاطمه داوردوست –2مژگان فضلي – 2*پيراسته نوروزي  -1 جواد نادعلي

 تاريپرس دانشجوي كارشناسي ارشد -1

 پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران پزشكي دانشگاه علومكارشناس ارشد آزمايشگاه   -2

 پاتوژن بر  رشد باكتريايي بالقوه ميزان حاضر مطالعه : استفاده از گوشي هاي موبايل در دانشجويان بسيار رايج ميباشد.مقدمه

 .است داده قرار بررسي مورد را دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  شاهرود همراه تلفنهاي روي

 90و  نمونه از گوشي دختر115كه  بوسيله سواپ استريل نمونه گيري شد.دانشجو گوشي موبايل   215از مواد و روش ها: 

 24منتقل شد.  سرعت به آزمايشگاه بهنمونه از گوشي دانشجوي پسر بود. نمونه ها پس از قرار گرفتن در محيط كشت انتقالي 

 شد. بيوشيميايي شناسايي هاي رشد كرده توسط تستهايد. ميكروارگانيسم يگراد اينكوبه گرد درجه سانتي 37ساعت در دماي 

 . آناليز شد  Tukey,one way ANOVAو آزمون هاي prism 5.0داده ها با  نرم افزار آماري 

 

فراواني، گونه هاي  ترتيب به شده مشاهده هاي باكتريدرصد ازتلفن هاي همراه آلوده بودند،  76:طبق نتايج  يافته ها

درصد(، استرپتوكوك آلفا 9درصد(،  استرپتوكوك غيرهمولتيک)  20) منفي كوآگوالز ، استافيلوكوكدرصد( 7/40باسيلوس)

درصد( ، پسودومونا  8/3درصد(، نايسريا ) 5/5درصد(، استافيلوكوك اورئوس ) 7درصد(، اشرشيا كولي) 5/8همولتيک )

ت كه تلفن هاي همراه  ميتواند يک منبع آلودگي پس ميتوان نتيجه گرفدرصد( ميباشند. 1درصد( و كلبسيال )5/2آئروژينوزا)

 باشند.
 

 

ل قاب يكروبيم يها يافراد آلودگ تلفن هاي همراهر مطالعات مشابه داخل و خارج كشور يو سا مطالعه اخيردر نتيجه گيری: 

 پاك نيابنابر. به شمار رود ميكروبيتواند از عوامل مهم انتقال ي م يد و پرمصرف ارتباطين ابزار نسبتا جديداشته اند. ا يتوجه

 .گيرد قرار بايدمدنظر همراه هاي گوشي متناوب سازي

 

 ،آلودگي ، دانشجويان، ميكروب،  همراه تلفن :واژه های كليدی
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 در آن بر مؤثر عوامل و نخاعي حسي بي از بعد( كمردرد و سردرد)عوارض بروز ميزان بررسي

  گناباد شهرستان در سزارين جراحي

 ، سيد5اي حمزه ، آرش4نجمه ابراهيمي سنو، 3طاوسي ضميري ، طاهره2ناجي غفارزاده زهرا بي ، بي1نوقابي پاسيان سعيد

 6ناظمي حسين

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته هوشبري، كارشناسي دانشجوي -1

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه گناباد، بهمن 22 بيمارستان كارشناس بيهوشي، -2

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه بيدخت، خرداد 15 بيمارستان بيهوشي، كارشناس -3

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته ارشد پرستاري اطفال، كارشناسي دانشجوي -4

 گناباد، گناباد، ايران پزشكي علوم دانشگاه عمل، اتاق و بيهوشي گروه علمي، هيئت عضو بيهوشي متخصص -5

 پزشكي گناباد، گناباد، ايران علوم دانشگاه عمل، اتاق و بيهوشي گروه علمي، هيئت عضو بيهوشي ارشد كارشناسي -6

 

 بروز امكان روش اين در زيرا. شود مي محسوب سزارين جراحي براي بيهوشي انتخابي روش نخاعي حسي بي سابقه و هدف:

 شرو اين عوارض از ترس دليل به بيماران از بعضي. ندارد وجود آسپيراسيون و مشكل گذاري لوله مانند هوايي راه مهم خطرات

 روش اين شايع واقعي عوارض ميزان بررسي جهت حاضر پژوهشي. كنند مي پرهيز آن انتخاب از كمردرد و سردرد ويژه به

 .است شده انجام گناباد شهرستان در بيهوشي

 بي تحت سزارين كانديد ساله 20-40 بيمار 200 روي بر كه است تحليلي مقطعي مطالعه يک حاضر مطالعه :مواد و روش ها

 حالت در حسي بي روش پژوهشي واحدهاي تمامي براي. پذيرفت صورت گناباد شهر در EI لو فيزيكي وضعيت با نخاعي حسي

. شد انجام فنتانيل ميكروگرم 25 و درصد 5 ليدوكايئن گرم ميلي 75 با مصرف يكبار نوع از 25 ي شماره سوزن با و نشسته

 مورد كمردرد و سردرد بروز لحاظ از نخاعي حسي بي از بعد اول روز هفت و نخاعي حسي بي از بعد اول ساعت 24 در بيماران

 .گرفتند قرار معاينه

. بود ٪22 نخاعي حسي بي از بعد اول هفته در و٪6 اول ساعت24 در سردرد بروز مطالعه، مورد بيمار 200 در :ها يافته 

 ستفادها مورد مهره بين فضاي فاكتورهاي. داشت داري معنا ارتباط اول درهفته سردرد ايجاد با بدن توده نمايه شغلي، فاكتورهاي

 مورد 200 در و همچنين سزارين سابقه سزارين، بعد اول ساعت 24 پوزيشن سن، قد، استفراغ، و تهوع حسي، بي انجام براي

 انجام و پايين سن فاكتورهاي. بود ٪9.5 نخاعي حسي بي از بعد اولي هفته در و ٪5 اولي ساعت 24 در كمردرد بروز مطالعه،

 و اول ساعت 24 در كمردرد بروز با نخاعي حسي بي سطح باال و استفراغ و تهوع وجود تر، پايين فضاهاي در نخاعي حسي بي

 24 پوزيشن وزن، قد، بين، و داشته دار معنا ارتباط اول هفته در كمردرد ايجاد با استفراغ و تهوع بروز و سن بودن پايين نيز

 . نداشت وجود معناداري ارتباط كمردرد با نخاعي حسي بي سابقه و سزارين سابقه سزارين، بعد اولي ساعت

مكاران ه نتايج اين ارابه با توان مي كمردرد و سردرد مانند شايع عوارض درصد نسبي بودن پايين به توجه با :نتيجه گيری

 .نمود تشويق سزارين جراحي عمل جهت نخاعي حسي بي روش انتخاب به را بيماران و زايمان و زنان جراح

 كمردرد سردرد، نخاعي، حسي بي سزارين، :كليدی واژه هايي
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93اورژانس های پيش بيمارستاني خراسان جنوبي در سال  بررسي ميزان اخالق حرفه ای پرسنل  

 حسن اسالمي1 ،راحله رجبي*2، محمدعلي زرقي3

 مربي عضو هيات علمي، گروه پرستاري دانشكده پيراپزشكي و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،بيرجند، ايران -1

يراپزشكي و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،بيرجند، كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، مربي گروه پرستاري دانشكده پ -2

 ايران 

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران -3

تغييرات ايجاد شده درنيازهاي سالمت دركشورهاي درحال توسعه منجربه تقاضاي بيشتربراي خدمات پزشكي اورژانسي  و هدف:مقدمه 

است.يكي از مسائل مهمي كه در اين سازمان مطرح مي شود بحث اخالق حرفه اي است. به دليل اينكه پرسنل اورژانس به طور دائم شده 

در حال گرفتن تصميمات اخالقي در موقعيتهاي اورژانس هستند معموال دچار چالش و تضاد اخالقي مي شوند و اين مي تواند آسيبهاي 

خود اين افراد وارد كند براي همين بر آن شديم تا ميزان اخالقيات را در اين افراد اندازه گيري كنيم و اگر  زيادي را به سالمت جامعه و

 نقصي وجود دارد جهت برطرف كردن آن برنامه ريزي كنيم.

پرسنل اورژانسهاي فوريت شهرهاي استان خراسان جنوبي 165اين مطالعه يک مطالعه توصيفي مقطعي است كه بر روي  مواد و روش:

تجزيه و تحليل كرديم و  18نسخه  SPSSانجام شده است. نمونه گيري به روش سرشماري انجام شده و داده ها را با استفاده از نرم افزار 

 معني دار تلقي شده است. P<0.05وي آنووا استفاده شده و از آزمونهاي آماري تي مستقل و وان 

تكنيسين فوريتهاي پزشكي اورژانسهاي پيش بيمارستاني استان خراسان جنوبي مورد بررسي قرار  165در اين مطالعه  يافته ها:

ال اكثر شركت كننده در مطالعه س25-3 0گرفتند.نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ميانگين سني شركت كننده در اين مطالعه بين 

(تقريبا %39.4است.) 9تا  7( تشكيل مي دهند.بيشترين سابقه كار در اين حوزه بين%60.6(داراي مدرك فوق ديپلم)%69.7را افراد متاهل )

شاخص ميليون تومان دريافت مي كنند.و بين ميانگين صفت اخالق حرفه اي و  1.5تا  1شركت كنندگان حقوق ماهيانه بين  70%

(. تفاوت معني داري ديده 0.335(، پست سازماني)0.16(، مدرك تحصيلي)0.17(،وضعيت تاهل)0.11دموگرافيک سن شركت كنندگان)

( 0.001( و همچنين سابقه شركت در كارگاههاي آموزش اخالق )0.0001( و سابقه كار باليني )0.016نشد در حالي كه در ميزان دستمزد )

 .تفاوت معني دار بود

بين رفتار قانوني و جو اخالقي  افراد سازمان و حمايتهاي سازمان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به نحوي كه زماني حمايت  گيری:تيجهن

سيستم و جو اخالقي سازمان مثبت باشد رفتار فرد اخالقي تر و پايبندي فرد به مقررات و قوانين سازمان بيشتر مي شود. فرهنگ اخالق 

ر سطوح كالن، ميانه و خرد  اورژانسهاي پيش بيمارستاني مورد توجه قرار گيرد. كه اين امر نيازمند ساختار، خط و مشي كد سازماني بايد د

 عملياتي يا يک درك فرهنگي ار مقررات است. تا كدهاي اخالقي توسط ساز و كار مناسب سازمان مورد حمايت قرار گيرد

 يمارستانياخالق حرفه اي، پرسنل پيش بكليدی: كلمات
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انگيزش و مهارتهای رفتاری بر كنترل قند -آموزشي مبتني بر مدل اطالعات-اثربخشي مداخله رواني

2خون و افسردگي بيماران ديابتي نوع   

 3محمدحسين شيرافكن، ،1كلثوم اكبرنتاج بيشه

 استاديارگروه پرستاري،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري -1

 علوم پزشكي بابلدانشجوي رشته پزشكي دانشگاه  -2

انگيزش و مهارتهاي رفتاري -آموزشي مبتني بر مدل اطالعات-پژوهش حاضر با هدف اثربخشي مداخله رواني سابقه و هدف :

 انجام شد. 2بر كنترل قند خون و افسردگي بيماران ديابتي نوع 

حمن پيشگري و مهار ديابت استان مازندران عضو ان 2نفر از بيماران ديابتي نوع  72در اين پژوهش نيمه تجربي، مواد و روش ها:

به شيوه نمونه گيري دردسترس انتخاب و سپس مجدداً به طور تصادفي و مساوي در دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم و جايگزين 

 هانگيزش و مهارتهاي رفتاري)محقق ساخته( و مقياس افسردگي)برگرفت-شدند و عالوه بر پاسخ دادن به مقياس مدل اطالعات

دقيقه اي در گروه  80خون از آنها به عمل آمد. اعضاي گروه آزمايش طي چهار جلسه  c1HbA(، آزمايش HADSاز پرسشنامه 

آموزشي مبتني بر مدل مربوطه را دريافت نمودند و در  –نفره در دو روز متناوب و طي دو هفته متوالي، مداخله رواني  9هاي 

پاسخ دادند. سه ماه پس از مداخله، آزمايش خون  HADSمقياس مدل مورد نظر و افسردگيِ  پايان ، افراد هر دو گروه دوباره به

پس آزمون و سنجش پيگيري مقياس مدل و افسردگي براي هر دو گروه اجرا شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي، تحليل 

 كوواريانس و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.

( در گروه آزمايش به طور معناداري P<004/0( و افسردگي )001/0>P) c1HbAميانگين نمرات  پس از مداخله، يافته ها:

 كاهش يافت.

ترل قند كنوكاهش افسردگيتواند برميرفتاريمهارتهايانگيزش و-بر مدل اطالعاتآموزشي مبتني-مداخله رواني نتيجه گيری:

 اثربخش باشد. 2خون بيماران ديابتي نوع 

 انگيزش و مهارتهاي رفتاري ، هموگلوبين گليكوزيله، افسردگي-، مدل اطالعات2ديابت نوع  كليدی :واژه های 

  



 

 
 

 بهمن 29و  28_پانزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی

بررسي ميزان بهداشت رواني بيماران در اتاق عمل های مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم 

1396پزشکي مازندران در سال  

 4صدف بريماني،3،علي پهنابي2علي مراد حيدري گرجي

 ايران استاديارگروه علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي مازندران،.ساري،مازندران،  -1

 يرانا مازندران، ساري، دانشگاه علوم پزشكي  مازندران، دانشجوي كارشناسي اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي،كميته تحقيقات دانشجويي، -2

 ان،ساري،مازندران،ايراندانشجوي پزشكي،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مازندر -3

عمل جراحي به عنوان يک فرايند استرس زا موجب واكنش هاي جسمي و روحي در فرد مي شود.با توجه به  سابقه و هدف:

نقش كليدي پرسنل اتاق عمل در ارتقاي بهداشت رواني بيماران و نقش حاميانه آنها،اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رعايت 

 سه مرحله ي قبل،حين و بعد از عمل جراحي انجام شد. اصول بهداشت روان در

نفر از پرسنل اتاق 97مقطعي بوده و با روش نمونه گيري تصادفي ساده بر روي -اين مطالعه ي از نوع  توصيفي مواد و روش ها:

ليست استاندارد  انجام شد.در اين پژوهش ازچک1396عمل هاي مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران  در سال 

(به عنوان ابزار جمع آوري اطالعات استفاده شد كه شامل سه بخش WHOتنظيم شده از سوي سازمان بهداشت جهاني )

و آزمون 16ورژن SPSS   قبل،حين و بعد از عمل جراحي  بود،همچنين اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري 

 ل گرديد.هاي آمار توصيفي تجزيه و تحلي

(و 3/9(،حين عمل)6/14تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه ميانگين نمره رعايت اصول بهداشت رواني قبل از عمل ) يافته ها:

( بدست آمد همچنين ضريب پيرسون نشانگر 5/36(بود و نمره كل سه مرحله ي قبل،حين و بعد از عمل)63/12بعد از عمل)

ا رعايت اصول بهداشت رواني در مرحله قبل و بعد از عمل و نمره كل ارتباط معني دار معكوس اين بود كه بين  سن و سابقه كار ب

 (.P<0.05وجود داشت )

با توجه به نتايج مطالعه با وجود اينكه پرسنل اتاق عمل در ارتباط با رعايت اصول بهداشت رواني در برخي موارد  نتيجه گيری:

كننده اي از آن گزارش شده بود لذا پرسنل با سن و سابقه كار كمتر عملكرد بهتري ضعيف بودند ولي در مجموع سطح راضي 

 در رعايت اصول بهداشت رواني مرتبط با بيمار داشتند.

 بهداشت رواني،بيمار،اتاق عمل،دانشگاه علوم پزشكي مازندران. كليد واژه:
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ن دوز موثر ساالنه ساكنان ييو تعو بسته عي در  فضای باز يطب یزان تابش پرتو گامايبررسي م

گنابادشهر  

 3رضا جعفري ،2، حسن زرقاني1عارف محمدي

ايران،  جنوبي، خراسان بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده پرتوشناسي، تكنولوژي كارشناسي دانشجوي -1
Aref.mohammadi1374@gmail.com 

 ايران جنوبي، خراسان بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده استاديار پزشكي، فيزيک دكتراي -2

 ايران جنوبي، خراسان بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده راديولوژي، گروه -3

 
به پرتوهاي يونيزاني كه انسان تحت تابش طبيعي آن قرار  زان است.يونيانسان همواره مورد تابش پرتوهاي  :و هدف سابقه

 گفت ميتوان لذاميگيرد پرتوهاي زمينه مي گويند. پرتوهاي زمينه از چشمه هاي پرتوزاي زميني و كيهاني ايجاد مي شوند 

  ها بافت با برهمكنش و انسان بدن به ورود با پرتوها اين.ميگردند محسوب انسان پرتوگيري در اصلي عامل پرتوزا طبيعي منابع

شكل فراگير تابش، تابش زمينه  . كند جاداي بدن براي سوئي بيولوژيكي آثار و شده   DNAهاي  شكست سبب توانند مي

بررسي ميزان تابش پرتو . هدف از اين تحقيق است برخورداري ژه ايو تياهم ازطبيعي است كه در ارزيابي خطر سالمت انسان 

هر اين شو تعيين دوز موثر ساالنه ساكنان واقع در خراسان رضوي شهر گناباد  طبيعي در منازل مسكوني و فضاي باز يگاما

 است.

 
 4منطقه مورد پايش شهر گناباد بود. پنج ايستگاه در چهار جهت جغرافيايي و مركز شهر و در هر ايستگاه  مواد و روش ها:

 X5Cساختمان و فضاي باز جهت اندازه گيري تابش گاماي طبيعي به طور تصادفي انتخاب گرديد. شمارشگر گايگر مولر مدل 

Plus  ،فضاي باز در چهار جهت جغرافيايي و مركز شهر  20ني همكف و منزل مسكو 20استفاده شد. بر اساس نقشه شهر گناباد

انتخاب شد. نرخ دوز بر روي صفحه نمايش ثبت و ميانگين تمام داده هاي هر نقطه و ساختمان محاسبه و به عنوان دوز اندازه 

 گيري شده آن ايستگاه گزارش گرديد.

 
نانو سيورت بر ساعت براي فضاي  108.57عت براي فضاي باز و نانو سيورت بر سا 84.24دوز ميانگين تابش طبيعي  يافته ها:

 125.36نانو سيورت بر ساعت به ترتيب براي فضاي بسته و فضاي باز و حداكثر نرخ دوز  77.71و  94.13بسته و حداقل نرخ دوز 

ميلي سيورت  40.6ساليانه نيز نانو سيورت بر ساعت به ترتيب براي فضاي بسته و فضاي باز اندازه گيري شد. دوز موثر  88.92و  

 بدست آمد.

 

 0.48ميلي سيورت است كه در مقايسه با دوز موثر ساليانه جهاني  40.6نتايج نشان مي دهد كه دوز موثر ساليانه : نتيجه گيری

ش تابميلي سيورت، باالتر است. لذا انجام مطالعات اپيدميولوژيک جهت بررسي احتمال شيوع بيماري هاي مزمن مرتبط با 

 طبيعي در ميان ساكنين شهر گناباد پيشنهاد مي گردد.

 
 پرتو گاماي طبيعي، فضاي بسته و باز، نرخ دوز، دوز موثر ساالنه واژه های كليدی:

  

mailto:Aref.mohammadi1374@gmail.com
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Prevalence of congenital third molar agenesis in 8 to 17 year old Kashanian 

patients 

Mehran Safaei¹, Zahra Hashemzadeh² , Atefeh Alizadeh³* , AmirAbbas Atlasi⁴ 

1-Assistant Professor, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, School Of Dentistry , Kashan University 

Of Medical Sciences, Kashan, Iran (Dr.MSafaei@yahoo.com)  

2-Assistant Professor, Department Of  Oral  And Maxillofacial Pathology , Of Dentistry , Kashan University Of 

Medical Sciences, Kashan, Iran  

3, 4-Dental Student , Student research committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

Background and Objective: Agenesis is the congenital lack of one or more deciduous or 

permanent teeth, it also means the tooth which has not erupted in the oral cavity and is not 

visible in a radiograph . it  has been reported as the most frequently occurring dental anomaly 

which  has long been shown to have a genetic component but it can also develop as the result 

of  developmental pathology delayed growth  and, arguably, the amount of space available in 

the jaw. Understanding diversity of the prevalence of M3 pathologies and its predisposing 

factors informs dentists’ decision making and patients’ health outcomes following treatment . 

in this study we attemped to investigate the prevelence of  presence and/or agenesis of third 

molar  tooth germs in kashanian population and determine the existence of any relation between 

the presence and/or agenesis of third molar tooth germs and sex or any arch involvment . 

methods of Evaluation:in this cross-sectional descriptive study, 557 patients (227 males and 

350 females) between 8-17year old in  DAY Oral And Maxillofacial Radiology between 2016-

2017were evaluated by panoramic radiography (OPG). The data were analysed statistically 

using IBM SPSS Statistics Version 20.0 with confidence level set at 5% (P<0.05) to test for 

significance. 

Finding: It was found that 408 (70.71%) of the children had all 4 third molars. Varying degrees 

of third molar agenesis were noted in the other 16 9 (2 9.28%) children. Of these, the number 

of  the absence of third molar were: 132 (22.87%) left maxillary absence,  137 (23.74%) right 

maxilla absence, 99 (17.15%) left mandibular absence, 105 (18.20%) right mandibular 

absence, and 76 (13.17%) showed total absence of third molars.also finding indicated that 

43.13% of missing occurs in mandible despite of 56.87% in maxilla. 

Conclusion: 1. that in this population, M3 agenesis accounted for 29.29% respectively. 2.The 

frequency of M3 agenesis was found greater in the maxilla. 3.Intersexual comparisons revealed 

no significant differences in the incidence of M3 agenesis, despite the higher percentage noted 

for males than that for females. 

Key Words: third molar , agenesis, orthopantomographic  
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Ecoliو توزيع ژن های مقاومت به سيپروفلوكساسين در باكتری MIC-MBC بررسي ميزان  جدا  

 شده از عفونت ادراری

 1،مريم ابراهيمي،1پيراسته نوروزي، 1فضليمژگان 1 مهدي ميرزايي* ،1ميثم نظري

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران، دانشكده پزشكي -1
 

( پس از عفونت تنفسي شايع ترين عامل عفونت باكتريايي اكتسابي ازبيمارستان (UTIعفونت هاي مجاري ادراري  :سابقه و هدف

( است. اغلب فلوروكينولون ها به عنوان عامل اوليه 75-90شايع ترين عامل عفونت ادراري )% Ecoliو جامعه در انسان است. 

ترويج داده شده اند. استفاده وسيع از فلوروكينولون ها منجر به افزايش شيوع مقاومت به اين عوامل  UTIبراي درمان تجربي 

و توزيع ژن هاي مقاومت به سيپروفلوكساسين در MIC-MBC در سراسر جهان شده است. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان 

 جدا شده از عفونت ادراري است. Ecoliباكتري 

از كشت هاي ادرار بيماران مبتال به عفونت ادراري در بيمارستان  Ecoliايزوله كلينيكي  53در اين مطالعه  :هامواد و روش

جمع آوري شدند. حساسيت سويه ها نسبت به آنتي بيوتيک هاي اريترومايسين،  1396تا  1395امام حسين شاهرود از سال 

 CLSI  2015 دهايسيپروفلوكساسين، تتراسايكلين، سفكسيم، كوتريموكسازول با روش ديسک ديفيوژن و مطابق با استاندار

از سيپروفلوكساسين و تتراسايكلين نيز تعيين گرديد. در مرحله بعد با استفاده از پرايمرهاي  MICانجام شد همچنين تست 

تعيين گرديد.  PCRدر سويه هاي مقاوم به سيپروفلوكساسين به روش  gyrA,gyrB,parC,parEاختصاصي حضور ژن هاي 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSداده ها نيز توسط نرم افزار 

غير  ( ٪26/4جدايه ) 14و تعداد  MDR( ٪73/6جدايه ) 39تعداد  E.coliجدايه  53بر اساس نتايج به دست آمده  :هايافته

MDR .نتايج به دست آمده از آزمايش  بودند MIC-MBC  39/62  و 17/6% سيپرو فلوكساسين و تتراسايكلين به ترتيب% 

 gyrB درصد داراي ژن ٪3394/در تمامي سويه ها مشاهده شد، و  gyrAژن  PCRدرصد مشاهده شد. بر اساس آزمايش 

 بودند. parEدرصد داراي ژن ٪3394/و  parCدرصد داراي ژن 86/79،

و سيستم هاي پمپ افالكس، هر دو سبب مقاومت نسبت به  QRDRهاي ژن هاي ناحيه موتاسيون  :گيرینتيجه

 است. QRDRسيپروفلوكساسين مي گردند ولي سهم سيستم هاي پمپ افالكس كمتر از موتاسيون هاي ژن هاي ناحيه 

MIC تتراسيكلين همبستگي كمتري نسبت به موتاسيون هاي ژن هاي ناحيهQRDR .ميانگين  داشتMIC  تتراسيكلين در

 MICيافته نيز از نظر آماري معني دار بود. بين ميانگين بود كه اين  MDRبيشتر از باكتري هاي غير  MDR باكتري هاي

اين مطالعه سطح باالي مقاومت سويه هاي  داشت.تتراسيكلين و مقاومت به سيپروفلوكساسين  نيز رابطه معني داري وجود 

Ecoli  جدا شده از بيماران مبتال بهUTI  را نشان مي دهد كه آن به دليل استفاده نا درست عوامل ضد ميكروبي در موردهاي

كوركورانه است اين مسئله اهميت انجام تست حساسيت ضد ميكروبي قبل از درمان تجربي آنتي بيوتيک را نشان مي دهد براي 

و توليد نسل هاي جديد آنتي بيوتيک هاي  غلبه بر اين مشكل استفاده از درمان هاي ضد ميكروبي غير ضروري بايد محدود شود

 موثرتر و مقرون به صرفه تر مورد توجه قرار گيرد. 

 ، اشريشيا كلي، عفونت مجاري ادراري، مقاومت به پادزيست هاqnrسيپروفلوكساسين، كوئينولون، ژن  واژه های كليدی:
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ژن تنوع ژنتيکي آنتي B2 در ايزوله  شاهروداكينوكوكوس گرانولوزوس در  انساني و حيوانيهای    

 2،مهدي ميرزايي2،محمد تقي رحيمي3محمد علي محقق ،2،پيراسته نوروزي2سيد رضا ميربديعي، 1عباس نجفي نسب

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايرانگروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي، دانشكده پزشكي، _1

 ايران شاهرود، شاهرود، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده _2

 ايران حيدريه، تربت حيدريه، تربت دانشگاه آزمايشگاهي، علوم گروه _3
 

در دنيا مطالعات گوناگوني در زمينه اكينوكوكوزيس  .هيداتيدوزيس يک بيماري مشترك بين انسان و دام است  سابقه و هدف:

ژن هاي انگل اكينوكوكوس گرانولوزوس در كشورهاي مختلف انجام و تشخيص اين بيماري بر پايه تكنيک هاي سرولوژي و آنتي

قايسه پتانسيل م .داراي درجه بااليي از تنوع ژنتيكي در ميزبان هاي مختلف يا در مناطق اندميک است Bژن آنتي. گرفته است

قدرت تشخيص بهتري دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي پلي مورفيسم B2ژن ژن ها  نشان داده است كه آنتيتشخيصي آنتي

 .در شاهرود استE. granulosus در بين ايزوله هاي مختلف B2ژنژنتيكي ژن آنتي

انساني  كيست5وشتري  كيست 15و، كيست گاوي 10 كيست گوسفندي و 60شامل:  نمونه كيست هيداتيد 90مواد و روش ها:

ه و الي ، شتري، انسانيهاي گوسفندي نمونه هاي آوري و از پروتواسكولكس جمع شاهرودشهر و بيمارستان هاي از كشتارگاه

و سپسبه  تكثير يافتندB2ژن ها با پرايمر اختصاصي آنتي نمونه،PCR طي واكنش .استخراج شدDNA،هاي گاوي زاياي نمونه

 .مورد استفاده قرار گرفت PCR-RFLPدر ايزوله ها  AgB2 ظور ارزيابي پلي مورفيسممن

سپس باندهاي به دست آمده  در تمام ايزوله ها بجز ايزوله هاي گاوي مشاهده شد. bp380، باندPCR پس از انجام  :هايافته

الگوي AluIبا آنزيم بعد از برش. برش داده شدAluI&EcoRI به وسيله آنزيم هاي محدودكنندهاين نمونه ها از 

 .هيچ برشي مشاهده نشدEcoRIرائه دادندو با آنزيم ( ا110وbp)270يكساني

و  گوسفندي هاي در ايزولهB2ژن اي آنتي بيانگر تشابه ژنتيكي درون سويه الگوي يكسان مشاهده شده در نمونه هاي مختلف

 .ميباشد شتري و انساني

 هاي در ايزولهBژن اي آنتي سويهتكثير نيافتند، كه بيانگر تنوع ژنتيكي بينB2اختصاصي آنتي ژنهاي گاوي با پرايمر  نمونه

 .گاوي ميباشد

 
و  در مناطق اندميک به منظور طراحي در ايزولههاي مختلف اكينوكوكوس گرانولوزوسBژن تنوع ژنتيكي آنتي نتيجه گيری:

د مورد بررسي باي، ژن براي تشخيص آنتي باديهاي اختصاصي انساني استفاده ميكنند آنتي استاندارد كردن تستهايي كه از اين

 .قرار گيرد

 شاهرود، تنوع ژنتيكي، Bاكينوكوكوس گرانولوزوس، آنتي ژن كلمات كليدی:
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بررسي ارتباط نياز به احيا نوزاد در بدو تولد و سرانجام نوزادی در بيمارستان فاطميه شهرستان 

1392-94در طي سال های شاهرود   

 3، موسي ابوالحسني2، نيلوفر ربيعي1*سارا محمدي

دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،  .1

 sarah.mohamadi.1994@gmail.com، شاهرود، ايران

دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،  .2

 شاهرود، ايران

 رانيا تهران، ،يبهشت ديشه يدانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك ،يولوژيدميگروه اپ ان،يدانشجو يپژوهش تهيكم .3

 

 باقيمانده ٪10خودبخودي ميكنند.  تنفس به نياز به اقدام خاصي شروع بدون در بدو تولد نوزادان % 90 : حدودسابقه و هدف

نياز به اقدامات احيا پيشرفته نظير ماساژ قلبي و استفاده از دارو  ٪1از اين ميزان تنها دارند كه احيا براي شروع تنفس نياز به 

 به منظور تعيين لذا ميشود. NICUدارند. نداشتن احياي به موقع باعث به خطر افتادن سالمتي و افزايش ريسک بستري نوزاد در 

 انجام گرفت. شاهرود فاطميهبيمارستان  در پژوهشنوزادان، اين  سرانجامموارد نياز به احيا و 

كه  دباشيم يسرشمار ي بصورتريروش نمونه گ ي بود.ليتحل يفيو از نوع توص يمطالعه به صورت مقطع نيا: مواد و روش ها

متولد شدند. تمام شهرستان شاهرود  هيفاطم مارستانيدر ب 94-1392 يسال ها طي كه در نوزاداني بودجامعه هدف آن تمام 

 اطالعات ک،يدموگراف اطالعات ه شدند و معيار خروج شامل كامل نبودن اطالعات در پرونده ها بود.نوزادان متولد شده وارد مطالع

اده د ليو تحل هي. تجزديگرداستخراج از پرونده ها  وزن و نياز به احيا نوزاد و سرانجام نوزاديو اطالعات مربوط به  يي مادرانماما

 05سطح معني داري در كليه آزمون ها ./ اسكوئر انجام شد. يو كا يت يآمار يو آزمون ها v 16  spssها با استفاده از نرم افزار

 درنظر گرفته شد.

مادران  التيتحص نيانگمي و 27.20±5.43 آنها مادران يسن نيانگيوارد مطالعه شدند. م نوازد 6677پژوهش  نيدر  ا: يافته ها

نوزادان در بدو تولد نياز به اقدامات  ٪2.70گرم بود.  3126.09±484.31ميانگين وزن نوزادان باشد.  مي سال 3.91±10.17

تمام  %92.3با ماساژ قلبي احيا شدند.  ٪0.40ونتيالسيون و  ٪1.30اوليه احيا نظير گرم كردن و خشک كردن داشتند. 

 NICUنوزادان در بدو تولد در بخش از تمام  ٪6.20نوزاد( پس از تولد هم اتاقي مادر و نوزاد برايشان انجام شد،  6166نوزادان)

شدن  يسترنوزاد و ب ايبه اح ازين نيب. با توجه به آزمون كاي اسكوئر شدند يدر بخش نوزادان بستر زين نيريو سا بستري شدند

رابطه  زيشدن آنان ن يوزن نوزادان و بستر نيب ني(. همچنP = 0.001مشاهده شد) يرابطه مثبت و معنادار NICUدر بخش 

 (.P = 0.001شد) دهيد يدار يمعكوس و معن

رابطه معني دار ديده شد. با توجه به اهميت سالمت  NICU: بين نياز به احيا نوزاد و افزايش ريسک بستري در نتيجه گيری

نوزاد براي خانواده و جامعه و از آنجايي كه سرمايه گذاري جهت سالمت نوزادان نوعي سرمايه گذاري بر روي نسل بعدي ميباشد، 

 بكوشند.  توصيه ميشود تمام پرسنل درمان آموزش هاي الزم جهت احيا نوزاد را ببينند و در جهت حفظ سالمت نوزاد

 NICUاتاق زايمان،  احيا نوزاد، نوزاد، واژگان كليدی: 

mailto:sarah.mohamadi.1994@gmail.com
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و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان  تهرانپژوهشي -بررسي وضعيت ادراک از محيط آموزشي

تهران علوم پزشکي دانشگاه  

 2، حميد صالحي نيا 1بيرام بي بي بيات

و ارتقاء سالمت، مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان،دانشگاه علوم  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ،گروه آموزش بهداشت 1

 bayatbeyrambibi@yahoo.comپزشكي تهران،تهران،ايران)نويسنده مسئول، پست الكترونيكي:

دانشجوي دكتراي تخصصي اپيدوميولوژي،گروه آمارو اپيدميولوژي، ، مركزپژوهش هاي علمي دانشجويان،دانشگاه علوم پزشكي  -2

 ران،ايرانتهران،ته

 
 

 د.دانشجويان باشپژوهشي مي تواند يكي از عوامل تاثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي -محيط آموزشيادارك از  و هدف:سابقه 

علوم  پژوهشي و عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه -پژوهش حاضر به منظور بررسي ادراك از محيط آموزشي

  پزشكي تهران انجام شد.

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم  385بر روي  95-96تحليلي در سال تحصيلي  -اين مطالعه به صورت مقطعي روشها:مواد و 

داده ها با استفاده از نمونه ها به روش نمونه گيري طبقه بندي از بين دانشكده ها انتخاب شدند.پزشكي تهران انجام شد. 

الي كه روايي و پايايي اين پرسشنامه ها تاييد شده بود،جمع آوري گرديدند. سو 24پژوهشي   -ادراك از محيط آموزشي پرسشنامه

آمار توصيفي و آزمون هاي تي مستقل و  آزمون هاي انجام و باSPSS24 افزار با استفاده از نرم مراحل تجزيه و تحليل داده ها 

 .گرفتانجام   05/0در سطح معني داري كمتر از  آناليز واريانس

 

يافته ها نشان به دست آمد.  79/65±13/13پژوهشي -ميانگين و انحراف معيار وضعيت اداراك از محيط آموزشي :يافته ها

پژوهشي رابطه ي آماري معني -دادكه بين وضعيت تاهل و مقطع تحصيلي و محل سكونت با وضعيت اداراك از محيط آموزشي

مشاهده  آماري رابطه معنادارپژوهشي با داشتن رضايت و جنسيت -اداراك از محيط آموزشي بين ولي (. >p 05/0)دار وجود دارد

 نگرديد.

 

پژوهشي دانشجويان در حد متوسط مي -يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه وضعيت ادارك از محيط آموزشي :نتيجه گيری

 باشد، بنابراين الزم است برنامه ريزي هايي توسط مسئوالن دانشگاه انجام گيرد تا وضعيت آن در دانشجويان ارتقاء يابد.

 

 ، علوم پزشكيدانشجويان تبط،عوامل مر،پژوهشي-ادراك از محيط آموزشي كليدی: واژه های
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Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A 

Systematic Review 

Morvarid Irani* 1, Talat Khadivzadeh 2, Seyyed Mohsen Asghari Nekah 3, Hosein 

Ebrahimipour4 , Fatemeh Tara 5 

1- *Corresponding author: Department of midwifery, School of nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran; Email address (iranim931@mums.ac) 

2- Associate Professor of Reproductive Health ,Evidence-Based Care Research Centre, Department of 

Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  
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Objective: Congenital anomalies are the main causes of neonatal mortality and morbidity. We 

performed this systematic review study to investigate the association between mothers’ 

exposure to air pollution during pregnancy by combining for a variety of air pollutants (SO2, 

NO2, PM10, PM2.5, CO and O3) and anomaly defect outcomes. 

 

 Materials and Methods: The databases of PubMed, Scopus, Cochrane, Google Scholar, SID, 

IranMedex and Magiran until September 2017 and reference section of relevant articles, were 

searched to identify both English and Persian studies on Ambient Air Pollution and Congenital 

Anomalies. A total of 21 articles were lastly included.  

 

Results: the result of studies showed significant association between first trimester exposures 

to Carbon monoxide (CO), Particulate matter <10 microns (PM10), PM2.5, Ozone (O3), sulfur dioxide( 

SO2), nitrogen oxide (NO2) and increased risk of specific congenital heart defects (CHDs), 

particularly ventricular septal defect (VSD) , tetralogy of fallot (TF), atrial septal defects (ASD), 

and patent ductus arteriosus (PDA).Also, CO and PM10 were significantly associated with cleft 

palate (CP), while SO2,  NO2 were associated with cleft lip with or without cleft palate (CL ± 

CP)  .one study show that NO2 exposure was associated with neural tube defects. 

 

Conclusion: We found some evidence for an effect of ambient air pollutants on CHDs, oral 

cleft defects and neural tube defects, but confirmation of these associations will be needed in 

future studies. 

 

Keywords: congenital anomalies, exposure, air pollution 

mailto:iranim931@mums.ac
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پايش حضور تركيبات شيميايي ناشي از مواد آرايشي ، بهداشتي ودارويي مورد استفاده شناگران 

 در استخر های شهر شاهرود

 ،  2اعظم مزحجي   ،1، فاطمه داوردوست1*سعيد ناظمي 

 دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،شاهرود ،ايران -1

 كميته تحقيقات دانشجويي،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،شاهرود ،ايران -2

 

 ايميكروارگانيسمه ، ، بيولوژيكي شيميايي تركيبات شدن اضافه اثر مشابه در آبي محيطهاي و استخر آب: سابقه وهدف 

 ،آفتاب ضد هاي كرم مانند مصنوعي شيميايي مواد شناگران و همچنين ازبدن تناسلي وگوارشي ناشي تنفسي، دستگاه

 هب تركيباتي كهميباشد.  همراه زيادي خطرات و مسائل با همواره آرايشي و نظاير آن هايرنگ ها،ضدتعريق  ها ،كنندهمرطوب

 شوند مي اضافه وبهداشتي آرايشي محصوالت به رايحه و دارنده نگه مواد دهنده، حالت هاي ،پليمر سطحي فعال عامل عنوان

 ناشي هايوبيماري ميتوانند عوارض (DBPs)گندزدايي  جانبي هاي فرآورده تشكيل دليل كه به هستند شيميايي موادي حاوي

 شناگران براي نيز را زاييسرطان و عقيمي ، كبدي ،صدمات هيپرپيگمانتاسيون آثار مدت طوالني در و شيميايي مواد با تماس از

 شهر ايانوآق بانوان استخرهاي آب شيميايي و ميكروبي كيفيت وضعيت بررسي منظور به مطالعه باشند.اين داشته دنبال به

 .  شد انجام 1394 تابستان در بهداشتي و آرايشي لوازم شيميايي تركيبات بر تاكيد با شاهرود

 صورت شاهرود به شهر فعال استخر 6 در 1394 سال تابستان در كه بود مقطعي و توصيفي نوع از حاضر حقيق: تروشها و مواد

، PHكدورت،  مصاحبه،پارامترهاي طريق از استخرها عمومي مشخصات تعيين بر عالوه مطالعه اين در. گرفت صورت سرشماري

 آزمايشگاه رد آئروژينوزا پسودوموناس و فيكاليس استرپتوكوكوس ، مدفوعي فرم كلي ، فرم كلي هاي باكتري ، مانده باقي كلر

 هاي نمونه آناليز. گرفت صورت شناگران تعداد حداكثر زمان در بار يک روز ده آب هر از برداري نمونه. گرفتند قرار سنجش مورد

 ميكروبي، و شيميايي آزمايشات نتايج نهايت در. پذيرفت صورت باال عملكرد با مايع كروماتوگرافي دستگاه توسط مطالعه مورد

 مقايسه و استانداردها با مقايسه روش به حاصل نتايج سپس. شد استفاده SPSS21 افزار نرم از ها داده توصيف براي و ثبت

 گرفت.  قرار وتحليل تجزيه مورد بانوان با آقايان استخرهاي

 

رند. پارابن قرار گي توانند از طريق استنشاق، جذب پوستي و خوراكي در مواجهه بادر هنگام شنا در آب استخر، افراد مي: هايافته

باشد. حداكثر ميزان قرار ميلي ليتر مي 49تا  21شده در هر ساعت شنا در استخر توسط بزرگساالن و كودكان حجم آب بلعيده 

باشد. كه در تحقيق نانوگرم براي بزرگساالن مي 335نانوگرم براي كودكان و  5/52گرفتن در معرض پارابن از طريق جذب روزانه 

واحتمال خطر سرطانزايي را افزايش مي دهد. جذب از طريق خوراكي براي  مزبور ميزان پارابن بيش از مقدار مذكور بوده 

باشد. نانوگرم در روز مي  122بزرگساالن مهم نيست در حالي كه حداكثر مقدار جذب از طريق خوراكي و پوستي براي كودكان 

نانوگرم  9/15و  39/5رم براي كودكان كيلوگ 15كيلو براي بزرگساالن و  70حداكثر مصرف روزانه براي پارابن بر اساس وزن بدن 

 در كيلوگرم وزن بدن مشخص گرديد. 

استفاده گسترده از مواد آرايشي توسط بانوان و ورود تركيبات آلي از جمله پارابن ها به آب استخرهاي شنا خطرات  :نتيجه گيری

 بالقوه اي را براي سالمت شناگران به دنبال دارد.
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 استخر هاي شنا ،مواد آرايشي وبهداشتي ،بهداشت آب ، شاهرود كليد واژه ها:
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The Relationship between the Different Dimensions of Burnout and Personal 

and Professional Factors in Midwives 

1Saghooni -Nahid Maleki 

 

1- phD Student of Reproductive Health, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, 

Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Email: malekisn931@mums.ac.ir         

Background and Objective: Burnout is a breakdown that effects on persons' biopsychosocial 

life. Midwifery has stressful nature therefore the purpose of this study was evaluation of 

burnout dimensions and their relation with professional and personal factors in midwives. 
 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2012 on 300 midwives 

working in educational hospitals and health centers affiliated to Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. Data were collected using a researcher made questionnaire including 

professional and personal factors and the Maslach burnout inventory questionnaire. Data were 

analyzed using SPSS software version 16, independent t-tests, ANOVA, Tukey, and 

multivariate regression P value less than or equal to 0.05 was considered significant.  
 

Findings: Significant relationships were found in age and number of children with 

depersonalization (p=0.003 and p=0.013, respectively); education, shift work and overtime rate 

with emotional exhaustion (p=0.05, (p=0.003 and p=0.003, respectively); housing status with 

individual failure (p=0.004); workplace with three dimensions of burnout (emotional 

exhaustion (p=0.00), depersonalization (p=0.05) and individual failure (p=0.04)) and also 

interest in job with three dimensions of burnout (emotional exhaustion (p=0.00), 

depersonalization (p=0.004) and individual failure (p=0.002)). In regression analysis, age, 

housing status, workplace, shift work and interest in job showed significant positive correlation 

with dimensions of burnout (p≤0.05). 

Conclusion: Level of decreased personal accomplishment in midwives is high and professional 

and personal factors such as age, education level, number of children, housing status, 

workplace, shift work, overtime rate and interest in job have significant relationship with 

burnout and its dimensions 

Keywords: Burnout, Midwifery, Professional and Personal Factors. 
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ی ميزان استفاده از تلفن همراه با افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شاهرودرابطه  

 3، سپيده مهدوي 2، ، محبوبه پورحيدري1صدف يحيائي

 دانشجو كارشناسي مامائي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، كميته تحقيقات دانشجوئي   -1

 عضو هيئت علمي، گروه مامائي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود   -2

 عضو هيئت علمي، گروه اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود   -3

  

روز  پيشرفتهاي به توجه با و شود، مي محسوب روزمره ارتباطات و مناسبات جدانشدني جزء امروزه همراه تلفن سابقه و هدف:

حاضر بررسي رابطه بين ميزان استفاده از تلفن  پژوهش اصلي هدف است  ضروري آن مورد در مطالعه ارتباطي، وسيلۀ اين افزون

 باشدهمراه با افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود مي

 1396دانشجو دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  در سال  131اين پژوهش از نوع مقطعي تحليلي است كه بر روي  مواد و روشها:

مورد استفاده پرسشنامه اطالعات دموگرافيک، مقياس استفاده آسيب  خوشه اي تصادفي و ابزار انجام شد. نمونه گيري به صورت

با استفاده  22نسخه  SPSSبود. آناليز اطالعات به وسيله  نرم فزار  (USDI)مقياس افسردگي دانشجويان ( و COSزا از تلفن همراه )

 .و آزمون اسپيرمن( انجام گرفت chi squareاز آمار توصيفي و تحليلي )

استفاده مفرط از تلفن همراه را گزارش كرده اند. بر  %6.2دانشجويان استفاده متوسط و  %90.8كه  نتايج نشان داد ها:يافته

مراه در دانشجويان بيشتر باشد، فرد از ميزان افسردگي اساس آزمون اسپيرمن مشخص شد، هر چه ميزان استفاده از تلفن ه

 (.r=0.461, p=0.000باالتري برخوردار است و اين ارتباط از نظر آماري معنادار مي باشد.)

تواند سالمت روان افراد را تهديد كند و عاملي در بروز افسردگي در بين دانشجويان استفاده مفرط از تلفن همراه مي گيری:نتيجه

 باشد. د. فرهنگ سازي و آموزش صحيح از تلفن همراه در سطح خانواده و جامعه ضروري ميباش

 تلفن همراه، استفاده مفرط از تلفن همراه، افسردگي های كليدی:واژه
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دروم متابوليک و ريسک فاكتورهای آن در مبتاليان به اختالالت روان پزشکي بررسي وضعيت سن

در شاهرود 95در سال   

 2، سيد شاهرخ آقايان1احمد محمودي، 1طالبي طرقي محمدرضا

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

 شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام حسين )ع(  -2

وليک است كه فرد را در معرض خطر بيشتري براي بيماري سندروم متابوليک شامل دسته اي از اختالالت متابسابقه و هدف: 

هاي قلبي عروقي و ديابت شيرين قرار مي دهد.اختالل اسكيزوفرني يكي از مهم ترين و شديدترين اختالالت روان پزشكي مي 

كه در بيماري باشد.داروهاي مصرفي در اين بيماران سبب افزايش وزن و اختالل در اندكس هاي چربي مي شود.با توجه به اين

هاي مزمن روان پزشكي تمركز بر روي سالمت روان بيماران مي باشد، توجه به سالمت جسماني آنها نيز نياز به توجه ويژه اي 

دارد كه مي تواند از ميزان بيماري هاي همراه بكاهد.هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت سندروم متابوليک در بيماران مبتال به 

 ي و مقايسه آن با بيماران غير اسكيزوفرني مي باشد.اختالل اسكيزوفرن

نفر بودند كه در دو  80در شاهرود انجام شد. جمعيت مورد مطالعه  95اين مطالعه به صورت مقطعي در سال مواد و روش ها: 

گروه مورد )بيماران مبتال به اسكيزوفرني( و گروه شاهد )بيماران مبتال به اختالالت غير از اسكيزوفرني( تقسيم شدند.نمونه ها 

شاهرود و مركز مراقبت و نگهداري بيماران اعصاب و روان قائم انتخاب شده و  از بين بيماران بستري در بيمارستان امام حسين

به ترتيب زمان بستري از شروع نمونه گيري و پس از اخذ رضايت آگاهانه وارد مطالعه شدند.تشخيص اختالالت توسط 

عداد،سن و جنس همسان .دو گروه از نظر تمي باشد DSM-Vمتخصصصان روان پزشكي و منطبق بر آخرين معيارهاي تشخيصي 

براي همه افراد به صورت يكسان انجام  سازي شدند.جمع آوري اطالعات شامل اطالعات دموگرافيک،پرسشنامه اي و آزمايشگاهي

 NHLBIشد.قد،وزن،دوركمر و فشارخون نيز با ابزارهاي يكسان اندازه گيري شد.تعريف سندروم متابوليک بر اساس معيارهاي 

(ATP III)  مي باشد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار مد نظرSPSS  و شاخص هاي آماري توصيفي و آزمون  18ويرايش

 در نظر گرفته شد. >0.05Pهاي تي مستقل و كاي اسكوئر استفاده شد.سطح معني داري 

سال مي  46.7شاهد و گروه  47.7همه بيماران شركت كننده در مطالعه مرد بودند.ميانگين سني گروه مورد يافته ها: 

باشد.بيشترين فراواني در گروه شاهد مربوط به اختالالت خلقي )اختالل دو قطبي و افسردگي ماژور( بود.شيوع سندروم متابوليک 

 بود.همچنين وزن و سايز دوركمر بيماران به طور معني داري افزايش يافته بود) %27.5و در گروه شاهد  %32.5در گروه مورد 

0.05P<ير مستقيم اين دو متغير بر ابتال به سندروم متابوليک مي باشد.شان دهنده تأث( كه ن 

شيوع سندروم متابوليک در بيماران روان پزشكي باال بوده كه شيوع آن در مبتاليان به اسكيزوفرني بيشتر از ساير نتيجه گيری: 

ويه بين سندروم متابوليک و اختالالت روان پزشكي را اختالالت مي باشد.ساير مطالعات نيز نتايج مشابه و گاها رابطه هاي دو س

نشان مي دادند.اين شيوع باال سبب افزايش ميزان موربيديتي و مورتاليتي در اين بيماران مي شود كه لزوم پيگيري هاي بيشتر 

حال با توجه به  از نظر سالمت جسماني را در حين درمان نشان مي دهد و با ارزيابي هاي ساده قابل پيشگيري است.با اين

 محدوديت هاي موجود در اين طرح انجام مطالعات بيشتر توصيه مي شود. 

 شاهرود –ريسک فاكتور  –سندروم متابوليک  –اسكيزوفرني  –روان پزشكي واژه های كليدی: 
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های نر بالغهای ليپيدی موشمخلوط سير و ليموترش بر شاخص هيپرليپيدميک نتياثرات آ يبررس  

 *4پيراسته نوروزي، 3نژادمحمدحسن بصيري، 2موسي ابوالحسني، 1افتخارينگين 

 .، گروه پرستاري توانبخشي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران. كميته تحقيقات دانشجويي1
negin.eftekhari@yahoo.com  

   .، ايرانتهران، شهيدبهشتي، دانشگاه علوم پزشكي بهداشتدانشكده گروه اپيدميولوژي، . كميته تحقيقات دانشجويي، 2

 ، گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.. كميته تحقيقات دانشجويي3

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، شاهرود، ايران.شگاه، . كارشناس ارشد آزماي4

 

هاي دنياست. اين بيماري اولين علت مرگ در  ايران و جهان ترين بيماريبيماري قلبي عروقي يكي از شايع سابقه و هدف:

مطالعه حاضر بررسي تاثير آنتي باشد؛ كه مهمترين علت ايجاد كننده آن باال بودن سطح چربي خون است. هدف از انجام مي

 هاي نر بالغ است.موش هاي ليپيديهيپرليپيدميک مخلوط سير و ليمو ترش بر روي شاخص

 

ها يک بار و به صورت مستقيم از گيري از موشرت نر بالغ نژاد ويستار انجام شد. خون 23اين مطالعه بر روي  :هامواد و روش

ها گرفت، تا از مورتاليتي احتمالي جلوگيري گردد، به همين خاطر براي اينكه امكان مقايسه موشقلب و در انتهاي مطالعه انجام 

ها به چهار گروه به صورت هاي با چربي باال و معمولي وجود داشته باشد، موشقبل و بعد از دادن چربي و تاثير درمان در موش

هاي موجود در بازار را در يافت كردند و ا مخلوط شده با روغنروز غذ 60ها به مدت تصادفي تقسيم شدند. دو گروه از موش

داري شده را به صورت گاواژ در يافت را كه در يخچال نگه ترش مويل و ريمخلوط سهاي درمان به مدت سه هفته سپس گروه

آنها  يهابا پوست كه قبال هسته موترشيعدد ل 5با  حبه سير پوست گرفته را  30، مخلوط سير و ليموترش هيته كردند. براي

تا مخلوط مورد  كردهرد  ياز سرد شدن، آن را از صاف جوشانديم و بعد از يک جوش خوردن و پسآب  تريل کيبا  جدا كرديم، را

ها صورت گرفت. با توجه به حجم كم نمونه و عدم نظر حاصل گردد. در مطالعه كورسازي براي پژوهشگر و تحليل كننده داده

داري ها استفاده شد. نتايج آزمون با سطح معنيپارامتريک من ويتني براي مقايسه دو به دو گروهاري نرماليتي از آزمون نانبرقر

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 21نسخه  SPSSها توسط نرم افزار مقايسه گرديد. داده 05/0

 

داري در مقايسه گروه كنترل با گروهي كه روغن گرفته بودند نشان داد كه دادن چربي موثر بوده و باعث افزايش معني ها:يافته

( شده است. در مقايسه گروه كنترل با گروه كنترلي كه مخلوط سير و ليمو ترش در يافت p=0.006مقدار كلسترول خون )

داري روي ولي تاثيري معني است( شدهp=0.027) LDLكاهش  كردند، مشاهده شد كه مخلوط سير و ليموترش باعث

گرفتند، در گروه دريافت كننده مخلوط سير و كلسترول نداشت. در مقايسه دو گروهي كه رژيم غذايي همراه با روغن مي

 داري كمتر از گروه كنترل خود بود.( به صورت معنيp=0.010) LDL( و p=0.014مقدار كلسترول )ليموترش؛ 

 

باعث كاهش چربي خون در كساني تواند نتايج مطالعه صورت گرفته حاكي از اين است كه مخلوط سير و ليمو مي گيری:نتيجه

خون مي  LDLدارند مخلوط سير و ليمو فقط باعث كاهش  در افرادي كه چربي خون معمول .كه چربي خون باال دارند شود

 .شود

 سير، چربي خون، ليموترش، موش نر بالغ :های كليدیواژه

mailto:negin.eftekhari@yahoo.com
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Introduction: Drug-resistant bacterial infections cause considerable patient mortality and 

morbidity. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is proposed as a main 

pathogen since it is resistant to numerous conventional antibiotics and responsible for 

nosocomial infections worldwide. MRSA infections are more difficult to treat than 

ordinary Staphylococcus infections. This is because the strains of Staphylococcus known as 

MRSA do not respond well to many common antibiotics used to kill bacteria. Some 

antimicrobial peptides (AMPs) have shown excellent effects on these drug-resistant 

pathogens in vitro. The AMPs display narrow- or broad-spectrum activity against bacteria, 

fungi, viruses and/or parasites including MRSA. Due to their unique mode of action, 

antimicrobial peptides are novel alternatives to traditional antibiotics for tackling the issue of 

bacterial multidrug resistance. Therefore, the development of new classes of AMPs represent 

promising foundations for the development of a new generation of antimicrobial agents. The 

use of different combinations of AMPs and antibiotics is a promising method to improve the 

activities against MRSA. Lactoferrin (LF) is one the most important milk glycoprotein with 80 

kDa molecular weight, positive charge and an isoelectric pH equal to 8-8.5. The major 

antimicrobial effect of Lactoferrin is related to its N-terminal tail .where presented different 

peptides for instance Lactoferricin and Lactoferrampin which are important for their 

antimicrobial abilities Lactoferricin (Lfcin) and lactoferrampin (Lfampin) are two 

antimicrobial short peptides which located in the milk sequence of lactoferrin. Previous studies 

shown that antimicrobial effect of bovine chimeric Lfcin+Lfampin peptide is stronger than that 

of either Lfcin or Lfampin only.  

 

Methods: In the present study, expression of camel chimeric Lfcin+Lfampin peptide in HEK 

expression system and assessment of its antibacterial activities was reported. The gene 

construct was included leader sequence and coding regions of 36 mer chimeric peptide, was 

introduced to HEK293T cell lines using calcium phosphate procedure. Expression of the 

recombinant peptide was tested by SDS-PAGE analysis. Different valium of culture medium 

http://agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=394&Itemid=1345&lang=en
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(10, 20 and 40 µl) containing secreted recombinant peptide was considered in a disc 

diffusion assay for determination of antimicrobial activities. The  Minimum Inhibitory 

Concentrations (MIC)  of  the bacterial isolates were  determined  using  the  micro broth  

dilution  method  in  a  96-well  microtiter according to Vipra et al. 2013 with four replication. 

Results: Results indicated that the chimeric Lfcin+Lfampin peptide was successfully 

expressed and folded in the cell culture and had reasonable antimicrobial properties. The results 

of antibacterial assay showed that the chimeric camel recombinant Lactoferricin+ 

Lactoferrampin+ His-tag has a promising antibacterial activity against MRSA. Considering the 

minimum inhibitory concentration against MRSA and on the other hand, the main source of 

this combination of camel milk and the production of non-toxic human cells, a good prospect 

of this study can be considered. 

Conclusion: In conclusion, we showed here that chimeric Lfcin+Lfampin peptide, a new 

member of antimicrobial peptide family, demonstrates a strong antimicrobial activity against 

MRSA. It is a new template for anti-infective drug design. 

Keywords: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Lactoferricin, lactoferrampin, HEK, 

recombinant 
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Introduction: The continuous emergence, worldwide spread, and increasing prevalence of 

bacteria resistant to multiple antimicrobial agents are becoming major threats to public health. 

Multidrug and pan- drug resistant (MDR or PDR) bacterial infections are closely associated 

with high mortality, prolonged hospitalization, multiple morbidities, and increased cost due to 

the limited antimicrobial therapeutic options for infected patients. Carbapenems are the elective 

drugs for treatment of MDR strains; recently, the increase of carbapenem-resistant P. 

aeruginosa has become a serious challenge worldwide. One of the major clinical problems 

regarding pseudomonas aeruginosa is attributed to the production of metallo-beta-lactamase 

(MBL) enzymes. There are few remaining antibiotic options for this strain. MDR and MBL-

producing are much more common for patients infected with carbapenem-resistant P. 

aeruginosa. Antimicrobial research is being pressured to look for more effective therapeutics 

for the ever-growing antibiotic-resistant infections, and antimicrobial peptides (AMP) and 

antimicrobial combinations are promising solutions. AMP are good candidates due to their 

alternative mechanisms of action, usually involving cell membrane damage, nucleic acid,  

protein biosynthesis and general unspecific molecular targets, which reduces the chance of 

acquired resistance. Design of shorter AMP sequences without toxicity and intense activity is 

needed to overcome to antibiotic resistance problems and produce effective therapeutic agents. 

Here we investigated the purification, characterization and antibacterial effects of class II 

bacteriocins, enterocin. 

Methods: Codon optimization of enterocin DNA encoding sequence for CHO cell expression 

system was done by -TASSER5 online server (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-

TASSER/) and chemically synthesized in pGH vector (Macrogen, Korea). Escherichia coli 

DH5α competent cell preparation and transformation steps were followed as described by 

Sambrook and Russell (Sambrook & Russell, 2001). Plasmid containing inserted target DNA 

was extracted using the plasmid DNA isolation Kit (Fermentas, USA) and confirmed by 

restriction enzyme digestion. Recombinant pcDNA3.1+ vector containing target gen was 

transmitted into CHO cells, using calcium phosphate method, in DMEM/F12 medium which 

 
5 Iterative Threading Assembly Refinement 
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supplemented with 10% FBS and 1% pen/strep according to Jordan et al (Jordan et al., 

1996). Antibiotic therapy using G418 was used to verify transfection. Culture medium 

(DMEM) upon transmitted cells was collected (secretion signal peptide causes secretion of the 

recombinant protein into the medium). The protein was then evaluated by SDS-PAGE 

electrophoresis. MIC test of each treatments is the absence of visual growth of bacteria, in order 

to determination of MIC by microtiter plates and MBC by microtiter plates has been done using 

following the MICs results. 

Result: Enterocin exhibited an activity against MDR pseudomonas aeruginosa with the 

highest activity of minimum inhibitory concentration values. The MICs of enterocin peptide 

against MDR and MBL-producing were tested after determination of their antibiotic resistance. 

The MICs of enterocin peptide against MBL-producing strains were all 19.5 μg/ml.  

Conclusion: The potent antimicrobial activities of enterocin present an attractive therapeutic 

candidate for treatment of MDR pseudomonas aeruginosa infections. 

Keywords: pseudomonas aeruginosa; Multidrug drug resistant; Metallo-beta-lactamase; 

antimicrobial peptides 

 


