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 2غالمرضا نادی- 1علی رازقی-1سید حامد حجتی_1سعید نیکویی -1وحید زارعان

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران –1

 کارشناسی بهداشت عمومی، علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران-2

بیماری مزمن و غیر قابل عالج سیستم عصبی مرکزی است که عوارض فراوانی برای بیماران یک  MSبیماری:  سابقه و هدف

. عزت نفس بیماران را کاهش داده و آنها را مجبور  دهدمبتال ایجاد نموده و آنها را به سوی ناتوانی و وابستگی در زندگی سوق می

کنند، بنابراین استفاده از روش ها و مداخالت مناسب جهت مقابله با می سازد با ناتوانی های ناشی از بیماری سازگاری منفی  پیدا 

 این عوارض ضروری می باشد.

این مقاله با بررسی های صورت گرفته از سایت ها ومقاالت مختلفی از جمله راسخون ،تبیان،گوگل اسکوالر روش جست و جو: 

،sid ،iranmedex سایت ومقاله مورد بررسی  40ردیده است ودر مجموع بیش از انجام گ2018تا  2010، و... در بین بازه زمانی

 قرار گرفته است. 

مولتیپل اسکلروزیس  یکی بیماری میلین زدای سیستم عصبی مرکزی است که همراه با اختالالت زیادی است  تعداد یافته ها: 

 نفر است  مبتالیان در جهان در حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر و در ایران حدود شصت هزار

این بیماری  هزینه اقتصادی زیادی را به جامعه و خانواده فرد تحمیل میکند و توانایی فرد را برای شرکت موثر در جامعه و خانواده 

 به خطر می اندازد و مشکالت زیادی را یرای فرد و جامعه ایجاد میکند 

 به طور کلی مقابله با  مشکل به دو روش انجام می پذیرد :

. روش های هیجان مدار: بر خورد احساسی با مشکل سبک زندگی بیماران 2مدار: حل مشکل به صورت منطقی  .مشکل1

ام اس بیشتر به سمت روش های هیجان مدار پیش می رود که عوارض نامطلوبی دارد مطالعات نشان میدهد  روش های 

تاثیر مثبتی بگذارد یکی از روش هایی   اری ام اسمقابله ای به ویژه روش های مشکل مدار میتواند بر روی تطابق با بیم

را به سمت روش ها مشکل مدار هدایت کرد آموزش خود مراقبتی به آن هاست به عبارتی باید  MSکه میتوان بیماران 

این بیماران را تشویق کرد که مسوولیت سالمتی خودشان را تقبل کنند؛ این عمل سبب کاهش ناامیدی در فرد میشود 

با استفاده آموزش های خود مراقبتی هدفمند کاهش می یابد. در یک   MSت نشان میدهد عوارض بیماری مطالعا

شده و افزایش عزت نفس در این   MSمطالعه مشخص شد آموزش برنامه خود مراقبتی باعث افزایش عزت نفس بیماران 

  MSود مراقبتی در سبک زندگی بیماران بیماران سبب بهبود سبک زندگی این افراد شده است . لذا اهمیت برنامه خ

 باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس یا فته ها می توان نتیجه گرفت آموزش برنامه خود مراقبتی در بیماران  و همچنین کاهش تعدادی از نتیجه گیری: 

عزت نفس بیماران پیشنهاد می  می شود، بنابرین استفاده از برنامه خود مراقبتی جهت کاهش عوارض وافزایش msعوارض بیماری 

 گردد.

 MSمولتیپل اسکلروزیس ، برنامه خود مراقبتی ، عزت نفس، عوارض بیماری کلمات کلیدی : 
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اسالمی) بررسی -مروری بر آسیب شناسی جامعه اسالمی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی 

 موردی پیشگیری از رشوه پذیری(
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2سید حامد حجتی، 1علی رازقی
 3سعید نیکویی، 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-1

 جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -2

 جهرم،جهرم، ایران عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -3

 

به معنای آن است که برخالف حق و به منظور دستیابی به منافع، فرد یا افرادی در خدمت « رشوه»غت شناسان، از منظر لمقدمه: 

رسانی ترجیح داده شود. و در واقع، چیزی است که انسان می پردازد تا به آنچه می خواهد حتی اگر برخالف حق باشد دست یابد. 

است و تناسب آن دو در این است که بوسیله ریسمان، آب از چاه بیرون آورده  )ریسمان سطل آب چاه(« الرشاء»اصل این واژه از 

سَمَّاعُونَ » میشود تا نیاز انسان برطرف گردد و عده ایی نیز از طریق رشوه، به دنبال چاره جویی برای خواسته های خود می گردند.

 ه تاکید دارد.یکی از آیاتی است که بر حرمت رشو «لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْت

 Google Schoolar ،Science,: تیم پژوهشی با استفاده ازقران و مفاتیح الجناه ،سیره نبوی اهل بیت و مرورگرهایروش کار

Direct ،SID ،IRAN Meden Medlib ،UP TO DATE ،Pubmed ازبین کلیدواژه های:  2017-2010مقاله از سال  20تعداد

 است. اسالمی انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده -آسیب شناسی، رشوه، فرهنگ وحیانی

اسالمی، آسیب شناسی جامعه اسالمی و اهتمام برای رفع آنها از جمله وظایفی است که برعهده -براساس آموزه فرهنگ وحیانیبحث: 

« الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون.وال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی »یکایک مسلمانان قرار دارد. 

از جمله آسیب هایی که رواج یافتن آیه باال به تصرف نکردن به اموال دیگران و بدست آوردن مال و ثروت از راه درست تاکید دارد.

پی دارد.تبعات نامطلوب این امر تا  آن موجب تزلزل ارکان جامعه اسالمی می گردد، رشوه پذیری است. که آثار نامطلوبی رادر

بدانجاست که در قرآن و سیره اهل بیت بر حرمت آن و لزوم ایجاد یک سامانه نظارتی برای برخورد با افراد رشوه پذیر و رشوه دهنده 

، «ید و باورهاناظر به عقا» رابدین شرح دانست: مجموعه ایی از آموزه های بینشی« اسالمی-فرهنگ وحیانی»تاکید شده است. مفهوم

است که از قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی « ناظر به آداب، رسوم، الگوها و شیوه های عملی» و کنشی« ناظر به ارزش ها» گرایشی

 اسالم و اهل بیت ایشان به عنوان تبیین کنندگان قرآن به دست می آید. 

ر مسیر هدایت و خودسازی اخالقی باز می دارد، ناظر دانستن خداوند از جمله عواملی که انسان را از هرگونه انحراف و توقف د نتیجه:

در تمام امور و مراقبت در اجرای فرمان های الهی در برابر تزاحم های درونی)نفس( وبیرونی)شیاطین( است.در صورتی که انسان 

 ار خواهد داشت.خدارا شاهد و ناظر بر اعمال خود ببیند حالت تنفر از رشوه پذیری در درون انسان استمر

 اسالمی-آسیب شناسی، رشوه، فرهنگ وحیانی کلید واژه:
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 مروری بر بررسی تاثیر تغذیه از شیر مادر در بروز بیماری سلیاک
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1علی رازقی
2سید حامد حجتی، 

 3سعید نیکویی، 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-1

 جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -2

 جهرم، جهرم ایران عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -3                                 

 حساسیت صورت که به است منیمرتبط باسیستم ای یک انتروپاتیGSE به گلوتن یانتروپاتی حـساس( Disease Celiacمقدمه: )

افراد مبتال  .میشود تعریف هستند مستعد ژنتیکی نظر از کـه افرادی در جو در موجود پروالمینهای سایر یا گندم گلیادین به دائمی

دمه منجر به ص یبه مدت طوالن یحالت نی. ادامه چنشوندیبعد از مصـرف غـذاهای حـاوی گلـوتن دچـار اختالل در هضم م اكیبه سل

و  میکلس ک،یدفولیآهن، اس ریماده مغذی مهم نظ نیپرزهای موجود در روده کوچـک،التهاب روده کوچک و اختالل در جذب چند

 .شـودیم یچربمحلول در  نهاییتامیو

 Google,Google Schoolar ،Science Direct،SID، Iran Meden تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای:روش کار: 

Medlib ،UP TO DATE،Pubmed ازبین کلیدواژه های: شیرمادر و بیماری سلیاك انتخاب  2017-2010مقاله از سال  20تعداد

 و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.

 ترین یاصل انزیم دارد،این وجود بدن متعدد های بافت در و میکند بازی ایمنی پاسخ در مهمی نقش بافتی گلوتامیناز ترانسبحث: 

 از حاصل های ،پبتید کند دامیته را گلوتامین باقیمانده میتواند ها عملکرد سایر بر عالوه و است سلیاك بیماری در ژن انتی اتو

 بیماری در ایمنی پاسخ در کلیدی نقش و دارند HLA-DQ8وHLA-DQ2 به تری زیاد بسیار تمایل دارند منفی شارژ که دامیناسیون

 مـشخص حاضـر حال در .میشود مشخص ماهگی 18 تا شش در عالیـم شــروع بــا بیمــاری ایـن کالسیـک فـرم  .دارند سلیاك

.تست های سرولوژیک و بیوپسی روده باریک دقیق ترین کنـد ظهـور تظـاهرات از طیفـی بـصورت میتوانـد سلیاك که است شـده

ری، ابتدا ارزیابی با تست های سرولوژیک میباشد. تست های تست های تشخیصی بیماری سلیاك میباشند. برای تشخیص این بیما

را می سنجند. هنگامی که تست  IgAسرولوژیک که آنتی بادی ضد اندومیزیوم و آنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی از نوع 

 سرولوژی مثبت باشد بایستی برای تایید بیماری بیوپسی روده باریک انجام شود.

 مثبت تأثیرات. تغذیه از شیرمادر به علت است زندگی اول ماه شش در شیرخواران برای مناسب غذایی منبع یک شیرمادرنتیجه: 

 دهدمی نشان تحقیقاتعفونت توصیه میشود. مقابل در ایمنی سیستم کارایی افزایش و گوارش دستگاه عملکرد بهبود و های غذیم

 تنها نه مادر دارد شیر جود  اند کرده مصرف مادر شیر از کمتری زمان مدت که کودکانی در سلیاكشی گوار بیماری به ابتال خطر که

 حتی و میانسالی جوانی، نوجوانی، دوران برای بلکه میگیرد قرار استفاده مورد کودکی دوران در انسان سالمت از پاسداری برای

 .است انسان سالمت و صحت هساز زمین نیز، سالمندی

 لیاكشیرمادر، بیماری سکلیدواژه: 
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 های تروماتیک زخم عفونت از پیشگیری در تزریقی و خوراکی بیوتیک اثرآنتی ی مروری بر مقایسه

 3وحید زارعان ،3، سید حامد حجتی2، علی رازقی 1محمد زهادت                                  
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 ت دانشگاه علوم پزشکی جهرمکارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضو کمیته تحقیقا دانشجوی-1                  

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم-2

 جهرم دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -3

 ترومایی بیماران درمان و مراقبت برخورد، در زمینه اخیر های سال طی که ای فوقالعاده پیشرفتهای علیرغممقدمه: 

 ترین شایع جمله شود. از می جهان محسوب در میر و مرگ علل ترین مهم از همچنان سوانح پذیرفته است، صورت

 باید نخست به اورژانس کننده مراجعه تروماتیک های زخم با برخورد در .تروماتیک است های زخم ها اورژانس مراجعات

 تجویز های نکروزه، بافت دبریدمان زخم، شستشوی همچون نکاتی رعایت آن بابرخورد  در و شود تلقی آلوده مذکور زخم

 های عارضه زخم ترین شایع عفونت مجموع، در  .گردد توصیه بیوتیک پروفیالکسی آنتی مصرف و کزاز برابر در ایمنی

 شود. می تلقی تروماتیک

 Google,Google Schoolar ،Science Direct،SID، Iran تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

Meden Medlib، ،Pubmed آنتی تروما، زخم، عفونتازبین کلیدواژه های:  2017-2010مقاله از سال  15تعداد 

 انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است. پروفیالکسی بیوتیک

 % 47 مریلند مطالعه  دانشگاه طبق که باشند ترومایی نبیمارا در عفونت عامل توانند متعددی  می های میکروببحث: 

 آنتی هستند .تجویز ها منفی گرم % 53 و اورئوس( استاف عامل مثبتها ) بیشترین گرم ترومایی بیماران در عفونتها از

 ده امابو تأکید مورد بسیار گذشته ههای ده در که است مباحثی از جمله تروماتیک های زخم برای پروفیالکسی بیوتیک

و  مایع مناسب حجم با زخم شستشوی مانند اولیه اقدامات مراقبتی با مقایسه در آن اهمیت تدریج به اخیر های سال طی

 .شود می محسوب تروماتیک های زخم درمانی جزو اقدامات همچنان حال این با است، نهاده کاهش به رو زخم دبریدمان

 زخم کلینیکی عفونت عالیم اندکی تعداد فقط لیکن شوند، می دگی باکتریاییآلو دچار نهایت در ها زخم تمام کلی طور به

دفاعی  سیستم استریلیتی، اصول رعایت بخیه، انجام روش از جمله متعددی عوامل به موضوع این و دهند می بروز را

  .دارد پیشگیرانه بستگی بیوتیک آنتی از استفاده و میزبان سیستمیک و موضعی

 آنتی حد از بیش استفاده ز محققان در خصوص استفاده از آنتی بیوتیک های پروفیالکسی بر کاهش عفونت اتفاق نظر دارند امابسیاری انتیجه: 

بیمار  به را کولیت و آلرژی ، مسمومیت جمله از زیادی تواند عوارض می ، درمان بخش مالی منابع از ای عمده بخش صرف عالوه بر ها بیوتیک

 بیفزاید. را قارچی های و عفونت مقاوم های ارگانیسم موارد با یاروییرو خطر و کند تحمیل

 پروفیالکسی بیوتیک آنتی تروما، زخم، عفونتکلید واژه: 
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 یر ضد دردی و ضداضطرابی عصاره گل بابونهمروری بر تاث
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  1زهرا کیانی- 1علی رازقی                                                     

 جهرم، جهرم، ایرانانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی د-1    

( است که در عربی Compositeae( از تیره کاسنی )(Matricaria chamomilla. گیاه بابونه با نام علمیمقدمه:    

بابونه گیاهی شناخته شده توسط انسان و از پرمصرف ترین گیاهان دارویی در خاورمیانه،  گیاه.به آن بابونج و قراص میگویند

آمریکای شمالی و استرالیا و کشورهای آفریقایی است که با توجه به مواد موثر گوناگون موجود در این گیاه، کاربرد آن در 

ی و مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.برای کاهش درد دندان و درد صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشت

گوش،کاهش حساسیت،تسکین درد،درمان اضطراب و افسردگی، ضد تشنج، آرامبخش و ضدالتهاب از گل بابونه استفاده 

عوارض جانبی همراه میشود.درد نشانه عمومی اکثر بیماری هاست و استفاده از داروهای ضد درد صناعی با احتمال بروز 

 است،لذا استفاده از گیاهان دارویی برای تسکین درد یکی از اهداف قدیمی طب به خصوص طب سنتی ایران بوده است.

 Google,Google Schoolar ،Science Direct،SID، Iran Meden تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

Medlib ،UP TO DATE،Pubmed درد، اضطراب انتخاب  ازبین کلیدواژه های: عصاره بابونه، 2017-2010اله از سال مق 20تعداد

 و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.

گرد بابونه سبز مایل به زرد، بابوی معطر و مطبوع و مزه تلخ است. بوی آن مربوط به اسانس شامازولن است که در اثر تقطیر بحث: 

دن، رنگ آبی ایجاد می کند. قسمت مورد استفاده گیاه بابونه، کاپیتول های گل دار ،آن است که در فاصله ماه های درموقع تازه بو

اردیبهشت تا مهر از ساقه جدا می کنند و برای خشک کردن به صورت قشر نازکی می گسترانند و حداکثر حرارت برای خشک کردن 

و دیگران آن را در زمان ورم های گرم، سردرد و تب موثر میدانستند و از بخور آن  حکیم ابوعلی سینا درجه سانتی گراد است.35آن

در سرکه، جهت رفع درد چشم استفاده میکردند. این گیاه ضد اسپاسم، التیام دهنده،ضد رماتیسم،مسکن و ضدتشنج است.بنابراین 

عصبی و اسکلتی مورد استفاده -یماریهای عضالنیطب سنتی بعنوان یک مشاوره پزشکی مهم در تشخیص و پیگیری طیف وسیعی از ب

گروه های مختلف پزشکی است. با این تفاسیر به نظر میرسد عصاره بابونه دارای خاصیت ضدالتهابی است و از طریق دخالت در روند 

 ضددردی میشود.های التهابی باعث اثر 

داروهای سنتی روشی ساده، ارزان، با گزینش بهتر و بازدهی  باتوجه به اینکه طب سنتی سهل الوصول، کم خطر و استفاده ازنتیجه: 

 باالتر و همچنین خودکارسازی آسان، مقیاس و زمان فرآیند کوتاه تر، هزینه ها پایین ترو شرایط بهره برداری از ان اسان تر است.

 ی صناعی استفاده کرد.بنابراین میتوان در بیماران با به کاربردن داروهای گیاهی مانند بابونه عالوه برداروها

 تابتوان روند بهبودی بیماران را سریع تر کرد.

 عصاره بابونه، درد، اضطرابکلید واژه:  

 انگلی های بیماری روی بر اقلیمی تغییرات مروری بر تأثیر
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1محمد فالحی
2علی رازقی، 

3غالمرضا نادی، 
 4وحید زارعان، 

 جهرم، جهرم، ایرانقات دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی پرستاری و عضو کمیته تحقی-1

 جهرم، ایران جهرم،دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -2

  جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ایی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -3                 

 جهرم، جهرم ایران عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -4

                    

 اخیراً .دارد پارازیتولوژی در طوالنی سابقه ناقلین از و منتقله انگلی بیماریهای شیوع بینی پیش جهت هوا و آب از استفادهمقدمه: 

 هوایی در و آب ( تغییرات1به سه دلیل مطرح شده است:  دهد می تغییر را انتقال دینامیک اقلیم، چگونه که مسئله این درك بهتر

( تغییرات آب و هوایی بدلیل پیشرفت سریع 2 .است نموده سراسر جهان در انگل -میزبان سیستم های تغییر به شروع حاضر الح

در  و داده کاهش را انگلی ضد داروهای تأثیر توجهی قابل به میزان دارویی ( مقاومت3نیاز به اقدامات سریع جهت مقابله دارند. 

 باشد. می انگل ها در برابر ها آن از استفاده زمان و نحوه رد بیشتری کارآیی به نیاز نتیجه

 Google,Google Schoolar  Up To Date, SID,   ،Science Direct تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

، انتقال بیماری انتخاب ، تغییرات اقلیمی ، اکوسیستم ازبین کلیدواژه های  بیماری های انگلی 2017-2010مقاله از سال  50تعداد

 و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.

 طی که شود می اطالق باد یا و بارش دما، جمله از هوایی و آب فاکتورهای در توجه قابل تغییرات به واقع در اقلیم تغییربحث: 

یاخته ها همچون کرم ها، بیشتر  ی در مقایسه با پرتک یاخته های انگلانجامد.  می طول به سال چندین حتی و طوالنی زمان مدت

ه ویژه بیماریهای تک یاخته ای را تغییر می ب تحت تأثیر تغییرات اقلیم قرار دارند و این شرایط اقلیمی، الگوی زمانی و مکانی بیماری

لزون میزبان ح دی به جهت وجوددهد. در بین بیماری های کرمی، فاسیولیازیس، شیستوزومیازیس و همچنین طیف بیماریهای ترماتو

واسط در چرخه زندگی این انگلها، متأثر از تغییر اقلیم میباشند و در میان بیماری های تک یاخته ای طیف وسیعی از بیمار یها از 

 .یباشندیشمانیوز و... به جهت وجود ناقلین و مخازن متعدد در سیکل انتقال خود، در برابر تغییر اقلیم حساس مل جمله ماالریا،

 این که می باشند هوایی جدید و آب شرایط برابر در پذیری آسیب جهت باالیی پتانسیل دارای انگلی، های بیماری از بسیارینتیجه: 

 .دارند قرار هوایی و آب این شرایط معرض در مستقیماً که می باشد جانوری متعدد میزبانان و آزاد زندگی چرخه وجود دلیل به امر

 انگل بیشتر دوام و انتقال سمت به شرایط را و دهد تغییر اکوسیستم اجزای برای را مرزها تواند می اقلیم تغییر یها، اربیم این برای

 .ببرد پیش ها

 بیماری انتقال اکوسیستم، اقلیمی، تغییرات انگلی، های بیماریکلید واژه ها:

 

 ورینانو یک روش نوین در تشخیص سلول های سرطانی پستان یک مطالعه مر
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1حمیدرضانوشادی 1وحیدزارعان  1سعید نیکویی 2علی عباسی جهرمی  1 سید حامد حجتی
 

 4نحله پرنداور 3علی رازقی

 ایرانجهرم، جهرم، دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1

 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران-2

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -3

 یرانا-علوم پزشکی جهرم-کارشناسی ارشد مامایی -4

سرطان دومین علت مرگ و میر در جهان میباشد در این میان سرطان پستان یکی ازشایعترین و  بدترین بدخیمی ها در مقدمه: 

می  وجود سینه به بافت از قسمتی نشده کنترل و سریع تکثیر و با رشد سرطانها سایر مانند پستان زنان محسوب میشود. سرطان

میشود. تشخیص به موقع سرطان شانس زنده ماندن بیمار  طبقه بندی بدخیم و دسته خوشخیم دو به آن خطر نوع اساس بر که اید

میشود. روش های مختلفی  همچون ام ار ای  آن صرفه جویی به مبتال بیماران برای درمان باالی هزینه های را افزایش داده و در

 برای جدیدی را امکانات پزشکی علم در ذرات نانو اما امروزه  کاربرد.،اولتراسوند و ماموگرافی برای تصویر برداری از سینه وجود دارد

 است. نموده ایجاد انسان در سرطان درمان و تومور تصویربرداری تشخیص،

 Google,Google Schoolar Medlib, SID, Science Direct, Up To تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

Date, Iran Medex انتخاب و یافته های  ازبین کلیدواژه های  نانو ،تشخیص، سرطان سینه 2015-2010مقاله از سال  50تعداد

  پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.

دارو  حمل نمودن دار هدف همچنین و سرطان یا بیومارکرهای بیومولکولها دادن نشان تومور، از تصویربرداری جهت نانو ذرات :بحث

 برای نوین روشی میتواند آپتامرها و ها بادی کوانتومی،نانو ذرات نانو مثل نانو تکنولوژی از اند. استفاده نموده پیدا گسترش سرعت به

 عروق و متصل شده تومور عروق اندوتلیال حساس بافت به کوانتومی ذرات .باشد سینه سرطان خصوص به سرطان، تشخیص زودرس

 مادون به نزدیک ناحیه در نشری و از انجایی که دارای طیف .دهند می قرار مورد هدف ار اند شده پخش تومور اطراف در که لنفی

 دسترس هستند در متفاوت نشری طیف و سایزها در کوانتومی استفاده میشوند. ذرات نیز تومور از برای تصویربرداری هستند قرمز

فلورفور،  با شده کنژوگه آپتامرهای از نمایند. استفاده آشکار همزمان کوچک نمونه تومور یک در را متعددی های پروتئین توانند می و

MRIبرای گادولینیوم، مثل مواد دیگر یا  هستند. مفید  

اگرچه هنوز محدودیت های بسیاری در استفاده از نانو تکنولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها به خصوص سرطان : نتیجه گیری

 پزشکی در بلکه انکولوژی در تنها نزدیک نه ای شده نشان میدهند که این علم در آینده سینه وجود دارد اما مطالعت اندك انجام

 .ایجاد مینماید شگرف انقالبی

 نانو،تشخیص، سرطان سینه کلمات کلیدی:

 

 

 مروری بر تاثیر کافئین بر جلوگیری از ریزش مو
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 3محمد زهادت -2فاطمه هوشیار -1نیلوفر جعفری

 لوم آزمایشگاهیدانشجوی کارشناسی ع-1

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی -2

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم -3

ترین ریزش مو پدیده ای است که تمامی جوامع را درگیر کرده و گسترش جهانی دارد .در جوامع امروزی، شایع مقدمه :

نی است که از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال است و این نوع ریزش مو در مردها هورمو، دلیل ریزش مو 

آید. نقش اصلی را در این میان، فرم فعال هورمون با شروع سن بلوغ و در زنان با نزدیک شدن به سنین یائسگی پدید می

در ها آنتار از  100تا  50تار مو دارد که روزانه  هزار 150تا  100 ، به طور متوسطپوست سر تستوسترون به عهده دارد.

: استرس ، وراثت ، کمبود مواد مغذی ، عفونت ها و بیماری  دالیل بسیاری چون ،ریزش موریزند.ی استراحت مو میمرحله

 های قارچی می باشد.

 Google,Google Schoolar ،Meden Medlib ،Science تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار: 

Direct،SID،Pubmed  وWikipedia  ،و کافئین ،ریزش مو ازبین کلیدواژه های:  2017-2010مقاله از سال 10تعداد

 انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.آلوپسی ، 

شود و نوعی یافت می کاکائوو قهوهشیمیایی و خوردنی است که در گیاهان مختلفی از جمله ی  کافئین یک ماده بحث :

باشد. افزایش تلخی می کافئین خالص، به صورت پودر سفید رنگِجلوگیری کند. خوابیدنتواند از داروی محرك است که می

 ترین آثار کافئین استافزایش میزان هوشیاری و آگاهی محیطی از مهم،  سیستم اعصاب مرکزیمتابولیسم بدن، تحریک 

تواند با مهار عوامل اصلی ریزش مو، یعنی میکافئین دهد که مصرف موضعی نتایج اولیه تحقیقات پژوهشگران نشان می.

 .هورمون دی هیدروتستوسترون و آنزیم فسفو دی استراز از ریزش موها جلوگیری کند

از های کاشت موی زنده در محیط کشت آزمایشگاهی حاکی روی مدلنتایج تحقیقات پژوهشگران تا این مرحله،  نتیجه :

تواند با مهار اثرات مضر هورمون دی هیدروتسترون می، موها  این بود که تماس موضعی )نه مصرف خوراکی( کافئین با ریشه

 موها جلوگیری کند.ریزش از 

 آلوپسی–ین کافئ –ریزش مو   کلید واژه :

 

 

 

 1393شیوع اضطراب مرگ و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر یاسوج در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.beytoote.com/attire/hair/caffeine-slump-hair.html
http://www.beytoote.com/attire/hair/caffeine-slump-hair.html
http://www.beytoote.com/attire/hair/caffeine-slump-hair.html
http://www.beytoote.com/attire/hair/caffeine-slump-hair.html


 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

E17 

 3، طاهره مشکل گشا اردکانی2،حمید رضا غفاریان شیرازی 1کیانوش کرمی نژادیان 
 

 نایرا–یاسوج -دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -کمیته تحقیقات دانشجویی -تغذیه.دانشجوی رشته 1

 ایران–یاسوج -دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-.دکترای آمار واپید میولوژی2

 ایران–یاسوج -دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -کمیته تحقیقات دانشجویی -. .دانشجوی رشته اتاق عمل3

 16609172349شماره تلفن:    gmail.com561saadatg@ایمیل:   کیانوش کرمی نژادیان: نویسنده مسئول وارائه دهنده

 

 

: مرگ،از موقعیت هایی است که حتی فکر کردن به آن نیز می تواند موجب بروز اضطراب گردد. اضطراب مرگ می تواند بر      مقدمه

شیوع           شد. بنابراین هدف از این مطالعه، تعیین  شان تاثیر گذار با شجویان از زندگی ضایتمندی دان سالمت روان و ر ضعیت ارتباطی،  و

 با خصوصیات دموگرافیک دانشجویان در دانشگاه های شهر یاسوج بوده است. اضطراب مرگ و ارتباط آن

دانشجو از دانشگاه های شهر یاسوج در      300تحلیلی بود که به منظور انجام آن -: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مواد و روش ها

در این پژوهش،پرسشنامه ای دو قسمتی     با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات   1393سال  

ضعیت تاهل        سن،جنس،و صات فردی ) شخ ضطراب مرگ ت     شامل م شنامه ی ا س مپلر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های  و...( و پر

 ، آزمون مجذور کای و تی تست استفاده شده.SPSSنرم افزار  19بدست امده، از نسخه ی 

شان دهنده ی   یافته ها شگاه های شهر یاسوج بود )        : نتایج بدست آمده ن شجویان دان ضطراب مرگ در میان دان (.  %59شیوع باالی ا

ــطراب مرگ در دختران ) ــران )22/8نتایج همچنین، موید وجود تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره اضـ ( بود  78/6( و پسـ

(0001/0p=   ( سیت ضطراب مرگ با متغیرهایی هم چون جن صادی    =011/0pعی فرد )(، ارتباط اجتما=0001/0p(. ا ضعیت اقت (،و

(009/0p=   و اعتقاد به روز معاد ارتباط معنی دار داشــت اما، با مواردی هم چون ســن وضــعیت تاهل،ســطح تحصــیالت،وضــعیت )

 مذهبی و دانشگاه محل تحصیل فرد ارتباطی را نشان نداد.

شر و افکار خو      نتیجه گیری ضطراب منت سردگی، ا ضطراب مرگ می تواند با اف شد؛ که همه این موارد می توانند    : ا شی همراه با دک

موجب کاهش عملکرد در یک فرد شــوند، بنابراین دانشــجویان به عنوان حســاس ترین افراد جامعه، نیازمند توجه خاص مســئولین 

 ذیربط جهت ارتقای کیفیت بهداشت روان، برای بهزسیتی و سالمت روانی بیشتر هستند.

 راب مرگ، دانشجو، دانشگاه: اضطراب، اضطواژه های کلیدی
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 (مروری سیستماتیک)ارتباط بین مصرف شیر و بروز سرطان پروستات
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 .نازنین تربیت1

 بوشهر،بوشهر،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات تغذیه،کمیته و بهداشت تغذیه،دانشکده علوم گروه1

Nazanin.tarbiatnobari301993@gmail.com 

 

امروزه سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در جهان محسوب میشود و تغذیه والگوی مصرف مواد و هدف:مقدمه 

بدن انسان،  غذایی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری داشته باشد،شیر محصول لبنی غنی از پروتئین های مورد نیاز

اثرات تحریک  ،عالوه بر مزایای فراوانی که برای سالمت انسان دارد میتواند اثرات سوئی نیز داشته باشد،هدف از این مطالعه مروری

 کننده  مصرف شیر بر خطر بروز و گسترش سرطان پروستات است.

 

و در سایت های پژوهشی از قبیل واژه کلیدی شیر در ترکیب با واژه سرطان پروستات جهت جستج:مواد و روش ها

SID,PUBMED,Elearnica,scopus   مقاله فارسی و  24میالدی  مورد بررسی قرار گرفت،تعداد  2016تا 2004بین سال های

 انگلسی از مطالعات بالینی با کیفیت مطلوب به عنوان منابع در این مقاله مروری مورد استفاده قرار گرفت 

 

در شیر میگرددکه این دو  IGF1رمون های رشد مصنوعی در گاو سبب افزایش سطح استروژن و هورمونستفاده از هوا یافته ها:

همچنین بر غلظت و فعالیت تستسترون اثر منفی  IGF1ماده سبب افزایش ریسک ابتال به سرطان پروستات میشوند،افزایش 

ر متاستاز سلول های سرطانی پروستات را افزایش میگذارد،همچنین شیر حاوی مقادیر قابل توجهی کلسیم است که میتواند خط

میگردد،در واقع Dدی هیدروکسی ویتامین  25و1به Dهیدروکسی ویتامین  25دهد،مصرف زیاد کلسیم باعث سرکوب تبدیل 

ترکیبی ضد تومور و ضد سرطانی است که با کاهش این ماده خطر ابتال به سرطان پروستات Dدی هیدروکسی ویتامین  25و1

 ش پیدا میکند افزای

نمیتوان مزایای شیر را انکار کرد ولی تعادل بین مزایا و معایب شیر به عنوان یک اصل مهم در سالمت عمومی باید  نتیجه گیری:

به میزان مصرف این فراورده دارد،یعنی از مصرف  بستگیمورد توجه قرار گیرد در واقع اثرات مضر شیر در بروز سرطان پروستات 

سروینگ  تجاوز نشود،همچنین عدم استفاده از هورمون های رشد مصنوعی در پرورش گاو ها باید به عنوان یک  3ر از روزانه  بیشت

 اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.

 

  IGF1سرطان پروستات،شیر،هورمونکلیدواژه ها:

 

mailto:Nazanin.tarbiatnobari301993@gmail.com
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Influence of income status and Adolescent diet habit in south of Iran. 
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1Nazanin tarbiatnobari, 2Fatemeh Borazjani* 

1Student Research Committee, University of Bushehr of Medical Sciences (Iran),BSc of nutrition. 

Nazanin.tarbiatnobari301993@gmail.com 

*2School of Health, University of Bushehr of Medical Sciences (Iran), Ph.D. in nutrition. E-

mail:f.borazjani@bpums.ac.ir 

Background: in adolescence, food is the fuel for lots of growing and developmeing.it is the time the 

lifelong food habits and fixed dietary attitude. During adolescence young people are in a transition period 

so, evaluating the dietary sufficiency status is recommended.  

Method: the present cross-sectional study was carried out among 342 adolescent girl aged 13-17 years 

old in Bushehr city. the dietary data and food pattern were collected through food frequency questionnaire 

and demographic information was gathered by another questionnaire. ANOVA test was performed 

between income level and adolescent diet habits with P value <0.05. 

Result: 51.7% of respondent, placed in higher level income and the rest in middle and lower class of 

income status. The finding showed that by enhancing income level , adolescent were more likely tend to 

increase intake of soft drink, sausages , red meat and fruit juices while consumption of vegetables and 

leafy vegetables    decreased significantly P<0.05. 

Conclusion: Adolescent in higher income family had tendency to increase those dietary factors related 

with obesity development .so, educational program need to be arranged to modify the healthfulness of the 

diet.  

Keywords: Adolescent, diet habit, income, , fast food,Bushehr 
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 تاثیر زهر زنبور عسل در درمان انواع سرطان ها
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 .ویدا کشاورز1

 بوشهر،بوشهر،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات تغذیه،کمیته و بهداشت تغذیه،دانشکده علوم گروه1

Vkeshavarz3393@gmail.com 

به طور گسترده به (Bee venom).مهم ترین مشکالت سالمت عمومی دنیای امروز است،زهر زنبور عسل :سرطان یکی از مقدمه و هدف

 عنوان درمانی سنتی برای آرتریت،رماتیسم،بیماریهای پوستی و  انواع  سرطان ها از جمله سرطان معده ،کبد،کلون،تخمدان و دهانه رحم مورد

اسیدآمینه  یک پپتید پلی آمفیپاتیک ومهم ترین پپتید موجود در زهر زنبور عسل است  که  26استفاده قرار گرفته شده، پپتید ملیتین با 

 دارای اثرات ضد توموری قوی میباشد هدف از این مطالعه  مروری بررسی نقش زهر زنبور عسل در درمان سرطان های  فوق میباشد.

ن جهت جستجو در سایت های پژوهشی از قبیل ( در ترکیب با واژه سرطاBV: واژه کلیدی زهر زنبور عسل)روش بررسی

PUBMED,scopus,elearnica,SID مقاله فارسی و انگلیسی از  42میالدی مورد بررسی قرار گرفت،تعداد 2015تا1997بین سال های

 مطالعات بالینی با کیفیت مطلوب به عنوان منابع در این مقاله مروری مورد استفاده قرار گرفت 

 

رکیب عمده زهر زنبور عسل است که دارای اثرات ضد توموری قوی میباشد،ملیتین باعث مهار رشد سلول های سرطان :ملیتین تیافته ها

در سلول های RAC1تخمدان و آپوپتوز از طریق افزایش بیان گیرنده های مرگ در این سلول ها میشود همچنین ملیتین از طریق کاهش بیان 

یری میکند، در سرطان تخمدان ملیتین باعث مرگ سلول های سرطانی تخمدان از طریق افزایش کبد از متاستاز سلول های سرطانی جلوگ

DR3,DR4و بیانDR6 وهمچنین مهارSTAT3 میشود،ملیتین بر سلول های گردن رحم رده سلولیHELA تاثیر مهاری دارد،همچنین مهار

که داروی مورد اسفاده در دوره شیمی درمانی است تاثیر  CCDPمیتواند در ترکیب با BVکننده رشد سلول های سرطان معده نیز میباشد ؛

انجام میدهد،همچنین در NF-kBمیتواند همچنین مانع از رشد سلول های سرطلنی کلون شود و این کار را با مهار کردن BVبهتری داشته  ،

 نمونه های حیوانی ثابت شده که ملیتین مانع از رگ زایی در سلول های سرطانی میشود 

 

 

:ملتین باعث مهار و رشد سلول های سرطانی میشود و به همین جهت میتواند برای درمان سلول های سرطانی تخمدان،گردن نتیجه گیری

رحم،معده ،کبد و کلون مورد استفاده قرار گیرد،همچنین اثر مهاری آن به  افزایش غلظت و مدت زمان اثرآن  و همچنین به  محل تزریق تا 

و CCDPباعث به حداقل رساندن دوز مصرف دارویی از جمله  BVبستگی دارد همچنین در دوره شیمی درمانی استفاده از سلول های تومور 

 کاهش مقاومت دارویی میشود 

 زهر زنبور عسل،سرطان،ملیتین کلیدواژه ها:
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 بکارگیری فناوری واقعیت مجازی در آموزش مهارت های جراحی
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 3صادق صمصام پور ، 2ی اسدیطیبه بن،  1لیال شاهمرادی

 

   ایران تهران، تهران، پزشکی علوم انشگاهاستادیار، گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، د (1

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم انشگاهدانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، د (2

 کتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران دانشجوی د (3

 

و  جمله درمان جنبه های مختلفی از در عملی کاربردی ابزار یک عنوان به حاضر حال ( در1VRبرنامه های واقعیت مجازی ) :سابقه و هدف

 عمل سازی شبیه پزشکی، آناتومی سه بعدی، های مهارت تمرین در به طور عمدهVRآموزش پزشکی کاربرد دارد. در حوزه آموزش پزشکی، 

این فناوری در حوزه آموزش پزشکی می شود. شناخت هر چه بیشتر قابلیت های  جراحی و برنامه ریزی جراحی های کوچک و بزرگ بکار گرفته

از این رو مقاله حاضر آموزشی در مراکز دانشگاهی خواهد شد. منجر به تصمیم گیری مناسب در خصوص بکارگیری آن به عنوان یک روش مکمل 

 با هدف اصلی بررسی فناوری واقعیت مجازی در آموزش مهارت های جراحی انجام شد. 

یب با واژه اصلی واقعیت مجازی در ترک ی کلیدواژه جستجوی طریق در حوزه پزشکی از مقاالت بررسی به مروری مقاله این روش جستجو:

 نظر در بدون Pub Medو  Science Direct  ،Google Scholarهای  داده پایگاه درش پزشکی و آموزش مهارت های جراحی های آموز

 انتشار آنها پرداخت. سال گرفتن

من ا شبیه سازی ه بر اساس نتایج مطالعات، در سال های اخیر به عنوان یکی از فرصت های بکارگیری فناوری اطالعات در آموزش،یافته ها: 

اقعیت مجازی به عنوان جمله شبیه سازی چندبعدی رایانه ای با قابلیت تعامل با کاربر یا به عبارتی دیگر شبیه سازی های مبتنی بر فناوری و

س ر آموزش بر این اساایده اصلی از کاربرد واقعیت مجازی دروشی نوین برای بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. 

رین نوع شبیه سازی تبه عنوان رایج  "مجازی جراحی"استوار است که یادگیری با آزمون و خطا مؤثرتر از یادگیری از طریق دستورالعمل است. 

ا این روش بهای حوزه پزشکی است که در جراحی های مختلفی من جمله جراحی های شکمی، مغزی، چشمی با موفقیت بکار گرفته شده است. 

 وارد اینکه از یشپ ترتیب این به و می دهد ارتقا مجازی فضای یک در را خود مهارت و کرده تمرین بارها را مربوطه فرآیند شکپز آموزشی،

 طور به "زیمجا جراحی"از استفاده  که است داده مطالعات نشان می دهد. انجام را جراحی عمل مجازی بیمار یک روی بر عمل شود اتاق

ظر می رسد نبرد. بر اساس شواهد به  می و نادر باال حساس جراحی در عمل های عمل بخصوص اتاق در را پزشک عملکرد معناداری کیفیت

 . مهارت های به دست آمده از طریق آموزش مبتنی بر شبیه سازی، قابل انتقال به محیط عملیاتی است

ر تیم تخصصی نیاز به دقت و مهارت های خاص و حضو،  VRآموزشی مبتنی بر  کارآمددر خصوص طراحی و ارزیابی سیستم های نتیجه گیری: 

است. عالوه بر این  پزشکی و فناوری است و همکاری بین این گروه ها به منظور تهیه محتوای استاندارد و اجرای موفقیت آمیز برنامه ضروری

ت منجر به فاصله و برطرف شود در غیر اینصور مشکالت کاربردپذیری برنامه ها نیز توسط ارزیابی های مناسب و هدفمند می بایست شناسایی

 گرفتن برنامه های کاربردی از هدف اصلی خود که آموزش است، می گردد. 

به خصوص در ترکیب با فناوری  در نهایت بهره گیری از قابلیت های فناوری های نوینی چون واقعیت مجازی و شبیه سازهای بیمار مجازی

موزش مهارت ها و تکنیک های پایه ای جراحی مزایای بالقوه ای خواهد داشت و بکارگیری آن به عنوان روش در حوزه آ( AR) 2واقعیت افزوده

 کمک آموزشی در هم افزایی با آموزش ذهنی قویا توصیه می گردد.

 شبیه سازی، فناوری، واقعیت مجازی، آموزش پزشکی، عمل جراحی واژه های کلیدی: 

 

                                                           
1 Virtual Reality (VR) 
2 Augmented Reality (AR) 
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از دیدگاه طب سنتی با یی بر کاهش عالئم سیستمیک در دیسمنوره جایگاه استفاده از گیاهان دارو

 تأکید بر کیفیت زندگی
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 *3علی ریحانیان، 2و1الهه آل ابراهیم دهکردی 

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران. 1

 ی شهرکرد، شهرکرد، ایران.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشک 2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. 3
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 چکیده

 دیسمنوره یکی از شایع ترین مشکالت در زنان جوان است که با دردهای کرامپی و اسپاسمودیک در ناحیه زیر شکمسابقه و هدف:

مهمترین راهبردها با توجه به این که امروزه استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از و لگن همراه است. 

مان ، این مطالعه مروری با هدف تعیین جایگاه طب گیاهی در درپیشگیری و درمان جوامع مورد توجه قرار دارددر زمینه سالمت، تأمین بهداشت، 

بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند در جهت افزایش آگاهی در مورد درمان های  دیسمنوره و اهمیت آن بر کیفیت زندگی انجام شده است.

 گیاهی در دیسمنوره مؤثر باشد.

وم پزشکی ت و همایش های علمقاالت منتشر شده در مجالو  این پژوهش مروری با استفاده از سایت های گوناگون روش جستجو:

واژه و با استفاده از کلید  Medline, Elsevier, PubMed،SID،Scopus، مقاالت ایندکس شده در سایت های معتبر ایران

 .گردآوری و تدوین شده است های ذکر شده  به صورت جامع

ن قادر به مهار انقباضات عضله نتایج پژوهش های مختلف نشان داد، استفاده از گیاهان دارویی و فراورده های حاصل از آیافته ها: 

توانند سبب کاهش دردهای قاعدگی شوند. پرکاربرد  میبوده و بدین ترتیب  2Eصاف رحمی ناشی از اکسی توسین و پروستاگالندین 

زعفران ترین گیاهان استفاده شده در این بیماری شامل اسطوخودوس، رازیانه، آویشن، نعناع، زنجبیل، بابونه، کوهاش سیاه، دارچین و 

انقباضات ناشی از  ،مشخص شده است که ترکیبات موجود در این گیاهان از جمله ترکیبات فالونوئیدی و آنتی اکسیدانیمی باشد و 

دپالریزاسیون سلولی را به خوبی مهار می کنند و باعث بلوك کانال کلسیم می شوند. همچنین می توانند سبب کاهش عالئم 

 وع، استفراغ و... شوند. سرگیجه، تهاز جمله سیستمیک 

 پتانسیل درمانی باالیی به عنوان عوامل طبیعی ایمن در کنترل و درمان دیسمنوره دارند.ترکیبات موجود در گیاهان نتیجه گیری: 

اقبت استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی در سراسر جهان در حال افزایش است، به طوری که طبق مستندات موجود، بخش عمده ای از مر

 های بهداشتی با بهره گیری از قابلیت ها و توانمندی های طب سنتی صورت می پذیرد. 

 گیاهان دارویی، دیسمنوره، عالئم سیستمیک، طب سنتی، کیفیت زندگیواژه های کلیدی: 
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مروری بر استفاده از نانوذرات ترکیبات طبیعی با منشأ گیاهی و جانوری به عنوان نانوحامل های 

لیپیدی در ساخت داروپلیمری و   
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 3، صدرا انصاریپور4، آرمان آل ابراهیم دهکردی3*علی ریحانیان ،2و1الهه آل ابراهیم دهکردی 

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران. 1

 ، ایران.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد 2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. 3

 .کارشناس ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، تهران شرق، ایران 4
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 چکیده

های اخیر تکنولوژی نانو تأثیرات گسترده ای را در زمینه های مختلف از جمله داروسازی و پزشکی داشته  در سالسابقه و هدف:

است. و توجه به سیستم های دارورسانی نوین نظیر نانوداروها به طور چشمگیری افزایش یافته است. امروزه تهیه نانوذرات پلیمری و 

میایی و فیزیکی به عنوان حامل،به منظور کاهش تأثیرات منفی برخی از داروها لیپیدی از ترکیبات طبیعی در کنار روش های شی

 مطرح شده است.این مطالعه با هدف بررسی مطالب علمی در خصوص نانوذرات دارویی با منشأ گیاهی انجام شده است.

 نانوتکنولوژی، و همایش های مقاالت منتشر شده در مجالتو  این پژوهش مروری با استفاده از سایت های گوناگونروش جستجو:

و با استفاده از کلید  ISI ،SID، Scopusعلوم پزشکی ایران ، مقاالت ایندکس شده در سایت های معتبر بیوتکنولوژی دارویی، 

 مورد بررسی قرار گرفت.واژه های ذکر شده 

وزان با منشأ جانوری به عنوان حامل برای انتقال داروها به مروری بر مطالعات انجام شده نشان می دهد که نانوذرات تولید شده از کیتیافته ها: 

عنوان اندام های هدف در بیماری های سرطان، دیابت، آلزایمر و اعصاب کاربرد دارد. نانوذرات لیپیدی تولید شده از گیاه آویشن شیرازی نیز به 

از جمله گیاهان دیگری هستند که از نانوذرات آن ها استفاده شده حامل در داروهای آنتی باکتریال استفاده می شود. بومادران،بلوط و بابونه 

است.همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که حامل های نانویی با تغییر خصوصیات فارماکوکینتیک باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض 

 جانبی آن می شوند.

ه عنوان روشی آسان و کم خطر در کنار روش های شیمیایی جهت تولید نانوذرات استفاده از ترکیبات گیاهی و جانوری می تواند بنتیجه گیری: 

ی تواند به عنوان حامل دارو استفاده شود و امکان تولید در مقیاس وسیع و با هزینه کمتر را فراهم کند. بنابراین استفاده از نانوذرات طبیعی م

 های مختلف باشد.راهکاری نوین و مؤثر برای ساخت داروها در درمان بیماری 
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 نانوذرات،ترکیبات طبیعی،حامل های پلیمری و لیپیدیواژه های کلیدی: 

 1395-1385بررسی عوامل خطرکم کاری مادرزادی تیروئیددر نوزادان متولد شده شهرستان شهرکرد در سالهای
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 عظیمه قادری

 

 :خالصه

 پیشگیری عقب افتادگی ذهنی با تشخیص زودرس وکم کاری مادرزادی تیروئید یکی ازعلل مهم قابل  :سابقه و هدف

 درمان بهموقع درنوزادان است. مطالعه حاضر جهت بررسی عوامل خطرکم کاری مادرزادی تیروئیددر نوزادان متولد شده از

 .انجام شده است5831تا سال 5831شروع برنامه ) (

 تحت آزمون5831تا 5831اد طی سالهای نوز91153این مطالعه بهصورت مقطعی انجام شد. تعداد  :مواد و روشها

 نوزاد بهعنوان بیمار شناسایی شدند. تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای593غربالگری قرار گرفتند و از این تعداد 

 .مرکزی و پراکندگی و آزمون دقیق فیشر انجام شد

 مورد در هزار مورد5/11و 5/15و پسر بهترتیب مورد در هزار مورد تولد بود و در دختر 5/19شیوع بیماری برابر  :یافته ها

 دراین مطالعه تفاوت آماری بین دوگروه نوزادان بیمار (. )P=0/815تولد بود که این اختالف از لحاظ آماری معنیدار نبود

 بقه کمولی سا( ) <0/0005pوشاهدازنظر جنسیت،سن مادر،وزن وقدنوزاد دربدوتولد وزردی نوزادباابتال به بیماری دیده نشد

 ).( >0/0005pکاری تیروئید درخانواده دردوگروه معنی داربود

 نتایج نشان داد که شیوع کلی این بیماری طی این سالها مشابه شیوع کلی در کشور و باالتر از استاندارد :نتیجه گیری

 ز کم کاری مادرزادی تیروئیدجهانی میباشد.همچنین این مطالعه نشان میدهدسابقه ابتالء به بیماری کم کاری تیروئید بابرو

 .ارتباط دارد

 هیپوتیروئیدی مادرزادی، نوزادان، عامل خطر، غربالگری :واژگان کلیدی
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 مقاله مروری سیستماتیك : 1395 -1385بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در ایران از سال 
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 سابقه  و هدف:

انسان وحیوان بین یماری مشترك گسترده در مناطق گرمسیری و معتدله است، این بلیشمانیوز یک  بیماری عفونی انگلی با انتشار  

 .در خانواده تریپانوزوماتیده قرار گرفته است که بوده (Leishmania) تک یاخته ای از جنس لیشمانیامی باشد. عامل این بیماری  

این بیماری نشانگانی  لیشمانیوز جلدی،   .احشایی و مخاطی–جلدی ، جلدیلیشمانیوز  :شودین بیماری به سه صورت عمده ظاهر میا

لیشمانیوز شیوع  از ایران به صورت اندمیک وجود دارد و این مطالعه به منظور بررسی   که در مناطقی همچون زخم پوست دارد

 .گرفتجلدی در ایران انجام 

 روش کار:

 ,iran medex, pubmed, sidالزم برای این مقاله از سایت های معتبر انگلیسی و فارسی برای دست یابی به اطالعات  

google scholar  استفاده شد و مقاالت منتشر شده در سالهای مختلف جمع آوری  و از اطلعات این مقاالت استفاده شد. برای

 استان های مختلف و لیشمانیوز جلدی استفاده شد. رسیدن به مقاله های مورد نظر از کلید واژه های اپیدمیولوژی در ایران،

 یافته ها:

نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی  از آن بود  که  در اکثر مطالعات انجام شده در کشور شیوع بیماری در مردان بیشتر از زنان  

واقع در شمال  و شمال غربی پایین بوده است.  همچنین براساس اطالعات جمع آوری شده شیوع لیشمانیوز جلدی در استان های 

می باشد. این بیماری در اکثر استان های جنوبی، جنوب شرق، غرب، جنوب، جنوب غربی و شمال شرقی به صورت اندمیک وجود 

 دارد اما به طور کلی شیوع در استان های جنوبی و مرکزی بیش تر بوده است.

 بحث و نتیجه گیری:

لیشمانیوز در انسان سن، جنس ، وضعیت افتصادی اجتماعی ، وضعیت تغذیه و ابتال به بیماری از عوامل مساعد کننده بیماری  

های تضعیف کننده سیستم ایمنی می باشد و با توجه به هم جوار بودن استان ها و اندمیک بودن این بیماری در ایران امکان انتقال 

 .نکات بهداشتی و اگاهی نسبت به آن از اهمیت باالی برخوردار است به سایر استان ها وجود دارد. لذا کنترل، پیشگیری  و رعایت

 واژگان کلیدی:

 لیشمانیوز جلدی، شیوع، ایران

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9_(%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9_(%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ررسی اثر کشندگی گیاهان دارویی بر روی انگل ژیاردیا : مقاله مروری سیستماتیکب

E38 

 سابقه  و هدف:

 دو دارای بوده وژیاردیا المبلیا عامل ان تک یاخته   و باشد می جهان در ی  تک یاختهبیماری های  شایع ترین  زیس یکی ازژیاردیا

تواند به صورت اسهال حاد یا مزمن بدون نشانه بالینی است اما می .  این بیماری در بیشتر افرادباشد فرم تروفوزویت و کیستی می

کند در عفونتهای ر چربی و چربیها اختالل ایجاد میهای محلول دتظاهر نماید. به دلیل آنکه تعداد زیاد انگل در عمل جذب ویتامین

 200این انگل انتشار جهانی داشته، شیوع آن حدود  د.شدید ممکن است استئاتوره، کم خونی، ضعف و کاهش وزن مشاهده گرد

ترین تک یاخته های شایع جزء ، تک یاخته های دیگر، ژیاردیا در کنار نیزایران کشور در  .میلیون نفر در دنیا تخمین زده می شود

 .هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر کشندگی گیاهان دارویی بر روی انگل ژیاردیا بود .استبیماریزا بوده 

 روش کار:

 iran medex, pubmed, sid, googleبرای دست یابی به اطالعات الزم برای این مقاله از سایت های معتبر انگلیسی و فارسی  

scholar  و مقاالت منتشر شده در سالهای مختلف جمع آوری  و از اطلعات این مقاالت استفاده شد. برای رسیدن به استفاده شد

 مقاله های مورد نظر از کلید واژه های ژیاردیازیس، استان های مختلف ،گیاهان داروی مختلف و ژیاردیا المبلیا استفاده شد.

 یافته ها:

مانند: سیر، آویشن، زنیان، پیاز، گیاه آلیوم، آلزی، گندنا )تره(، اکالیپتوس، مرزه، گلپر و  نتایج بدست آمده از بررسی تاثیر گیاهانی

آنغوزه حاکی از آن بود که عصاره این گیاهان در درجات و درصد های مختلف رقت، دارای اثر کشندگی مطلوبی بر روی کیست و 

رقت و درصد عصاره گیاهان افزایش می یابد. همچنین تاثیر اثر دما و زمان تروفوزئیت  انگل ژیاردیا المبلیا است که این اثر با افزایش 

نیز بررسی شد و بیانگر  این بود با گذشت زمان و افزایش دما میزان  کشندگی کیست و تروفوزئیت ژیاردیا بود. همچنین می توان از 

 د.جمله مواد تاثیر گذار بر روی انگل به عصاره الکی گیاهان دارویی اشاره کر

 بحث و نتیجه گیری:

شیمیایی و  داروهای به انگل مقاومت وجود و دارویی گیاهان از استفاده با ویژهبه مبتالیان در ژیاردیازیس درمان اهمیت به توجه با

همچنین اثرات جانبی داروهای شیمیایی بر روی انسان و در دسترس بودن عصاره های گیاهی لذا به دست اوردن راهکارهای مناسب 

 برای استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیمارها از اهمیت باالیی برخوردار است.

 واژگان کلیدی:

 ژیاردیا المبلیا، گیاهان دارویی، ژیاردیازیس، ایران
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بررسی میزان شیوع تاالسمی مینور در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج 

1395-1394شهرستان نجف آباد  

E39 
 

 احمدرضا قاسمی)1(، عظیمه قادری )2( 

،دانشگاه علوم پزشکی نجف آباد .کارشناس بهداشت عمومی،گروه مبارزه با بیماری ها،شبکه بهداشت شهرستان1

                ،ایران.اصفهان

.کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی،گروه مبارزه با بیماری ها،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی 2

                             فهان،ایران.  اص

شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد  -شریعتیخیابان -نجف آباد               
Email:azime4@yahoo.com                               

 

 :چکیده

ــایع ترین هموگلوبینوپاتی ارثی جهان اســت. هدف از این پژوهش ب  زمینه و هدف: ررســی بیماری تاالســمی ش

 شهرستان   درمانی –میزان شیوع زوج های تاالسمی مینور در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مراکزبهداشتی    

 می باشد. 1395- 1394در طی سال های  نجف آباد
منظور بررسی شیوع بتاتاالسمی داوطلبین ازدواج مراجعه کننده  به مقطعی –این پژوهش توصیفی  روش بررسی:

جامعه مورد  و پذیرفت انجام 1395- 1394 های سال طی نجف آباد در شهرستان قبل از ازدواجمرکزمشاوره به 

مورد می باشد. داده ها از طریق دفتر تاالسمی و پرونده های موجود زوج ها جمع آوری  4719 پژوهش شامل

 .گردید

درصد 2/0شخیص داده شدند کهدرصد مشکوك نهائی ت 3/0زوج معادل 14نتایج این مطالعه نشان داد که  یافته ها:

درصد از 3/2درصد سالم ناقل بتاتاالسمی مینور بودند . همچنین براساس این یافته ها 1/0آنها مشکوك پرخطر و 

 زوجین پس ازنجام آزمایشات تکمیلی مشکوك کم خطرتشخیص داده شدند.

صراف از ازدواج شده اند که می درصد از زوجین حاضر به ان21بر پایه یافته های این تحقیق تنها نتیجه گیری:

تواند نشانگر آگاهی پائین زوجین و یا عدم آموزش کافی در این زمینه باشد و الزم است برنامه های مشاوره و 

  تشخیص پیش از ازدواج تقویت شود.

 غربالگری، تاالسمی مینور ، مراکز مشاوره کلید واژه :
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شده از اورئوس جداوسهای استافیلوکوکدر سویهبیوتیکی حساسیت و مقاومت انتی بررسی الگوی

 های بالینی بیمارستان توحید سنندجنمونه

E42 
زای انسان و یکی از عوامل عفونی بیمارستانی می های بیماریباکتری ترینمهماورئوس یکی از استافیلوکوکوسسابقه و هدف : 

باشد.لذا هدف از مطالعه بروز مقاومت و گشترش عفونت نقش داشته تواند درها میبیوتیکباشد.استفاده و تجویز نامناسب انتی

های بالینی بیمارستان شده از نمونهاورئوس جداهای استافیلوکوکوسبیوتیکی در سویهحاضر تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی

 باشد.توحید سنندج  می

انجام شد .تعداد نمونه  ( 1395ماهه  )فروردین تا اذر  9ه مقطعی حاضر در طی یک دور  -مطالعه توصیفی ها : مواد و روش

شده به  ازمایشگاه بیمارستان توحید سنندج  بود. با های مختلف بالینی ارجاع دادهعدد شامل کل نمونه 1024مورد مطالعه 

های استافیلو گونه  DNAaseکواگوالز  و  ،تخمیرمانیتول  ،های بیوشیمیایی استاندارد از قبیل کاتاالز استفاده از تست

نسبت  CLSIشده با روش انتشار از دیسک  مطابق با روش استاندارد های تاییداورئوس شناسایی شد. مقاومت سویهکوکوس

 های استاندارد اماری انالیز شدند.ها با روششدند . دادهبیوتیک های رایج ارزیابیبه انتی

-های استافیلوکوکوسبیوتیکی سویهارزیابی الگوی مقاومت انتی شد .اورئوس شناساییوکسنمونه الوده به استافیلوک 116: ها یافته

 47اریترومایسین )  ،(  %  53موکسازول )کوتری ،% (   63های کلیندامایسین )بیوتیکداد که مقاومت نسبت به انتیاورئوس نشان

بیوتیکی ( بود . همچنین حساسیت انتی % 38مایسین ) ( و جنتا  % 40اگزاسیلین )  ،(  % 42سیپروفلوکساسین ) ،(  %

 شد.( مشاهده   %25سیپروفلوکساسین  ) ،(   %44جنتامایسین ) ،(  %51های نیتروفورانتوئین )بیوتیکنسبت به انتی

دهد ورئوس نشان میاهای استافیلوکوکوسبیوتیکی را در سویهنتایج حاصل از این مطالعه افزایش مقاومت باالی انتیگیری : نتیجه

 باشد. اورئوس نیتروفورانتوئین  میهای ناشی از استافیلوکوکوس. همچنین بهترین داروی انتخابی برای درمان عفونت

  . ئینونیتروفورانت  ،کلیندامایسین   ،بیوتیکی  مقاومت انتی ،  اورئوساستافیلوکوکوسهای کلیدی واژه
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 عسل بر روی زخم عنوان:بررسی تاثیر موضعی

E43 

 مریم جوکار   دانشجو تکنولوژی جراحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نویسنده:

عسل شفابخش ترین مواد طبیعی است که در درمان اکثر بیماری ها و در طب سنتی برای التیام انواع زخم ها مورد سابقه و هدف: 

ت که سرشار از مواد قندی و پروتئینی بوده و دارای خواص ضد باکتریایی استفاده قرار می گیرد. عسل یکی از بهترین مواد غذایی اس

نیز می باشد. در این مطالعه مروری با بررسی تاثیر عسل در بهبود زخم بر آن هستیم تا در صورت مشاهده اثرات مفید، از آن برای 

 درمان زخم های مختلف استفاده کرد.

مقاله در این زمینه،  10و مطالعه بیش از   SID، pubmed ،Google Scholarبیلبا استفاده از سایت هایی از قروش جستجو: 

 تاثیرات عسل بر روی زخم های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده موضعی عسل بر التیام زخم ایجاد  تاثیر، در مطالعه سیمین ریاحی و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الهیافته ها: 

پوست موش صحرایی نر بررسی شد و به نظر می رسدعسل باعث تسریع روند بهبود زخم باز می شود. در تحقیق نرگس  شده در

، استفاده موضعی عسل برای زخم ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال )کیست مویی( بررسی شده 1387واسعی و همکاران درسال 

نیز منفی بوده است. در تحقیق محمد علی نیل فروش زاده وهمکاران، و گروه مداخله فاقد ترشح چرکی و کشت زخم در آن ها 

تداخل دارویی بین عسل و گلوکانتیم در درمان موضعی لیشمانیوز جلدی مشاهده شده است که بیماران تحت درمان گلوکانتیم 

درسال  Fahmida Alamطالعه درصد( بهبودی کامل یافتند و در م 51.1درصد( و در گروه عسل و گلوکانتیم باهم ) 71.1موضعی )

 ، بیان شده است که عسل بر روی زخم های دیابتی نسبت به زخم های عادی نیز موثرتر عمل می کند.2014

در اکثر مطالعاتی که بررسی گردید تاثیر مفید عسل بر زخم های مختلف مشاهده شد و می توان به عنوان یک ماده نتیجه گیری: 

 صوص زخم های حاصل از عمل جراحی، استفاده نمود.طبیعی برای بهبود زخم ها بخ

 _بهبود زخم_موضعی  عسل کلید واژه:
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 برسالمتی استویا گیاه اثرات بررسی : عنوان

E44 

 میناوزیرزاده نام نویسنده:                                                          

     mv.delaram@gmail.comم پزشکی بوشهر             پست الکترونیکی:دانشجوکارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علو    

 بیش استفاده میتواند دالیل ازاین ویکی بوده افزایش روبه... و دیابت فشارخون، چاقی، نظیر مختلف بیماریهای امروزه اینکه به باتوجه: مقدمه

 شیرین برابر  200-300حدود)دارد بسیارشیرینی طعمو  که کالری کم طبیعی کامال گیاهی استویا گیاه جایگزینی با میتوان باشد، ازحدازسوکرز

 ودندانه کوچک متر،برگهای سانتی 65-80 بلندی به ومستقیم چوبی ساقه دارای گیاه این. داشت موثری نقش سالمتی دربهبود( ترازسوکرزاست

 وحاصلخیز نرم گرادوخاك سانتی 34 درجه با متوسط مرطوب هنیم وهوای ودرآب میباشد کمرنگ بنفش های وسفیدبادهانه کوچک دارباگلهای

 پرورش کننده شیرین بعنوان.. و برزیل کره، پاراگوئه، مرکزامریکا، ازجمله جهان ازنقاط بسیاری در وسیع بصورت استویا.رشدمیکند ph:6.5-7.5و

 بیشترین ریبادیانا استویا انها ازبین که.. و وفیال، استویاریبادیانالیمونی، استویافلیب استویا:مانند است گونه 110-300دارای گیاه این.میشود داده

 .میباشد استویلبیوسایدودلکوساید ،( (A-Fریبادیوساید استویوساید، ازجمله شیرینی گلیکوزیدازهای استویادارای.دارد را کنندگی شیرین

تادرصورت تاثیرات مفید این گیاه بتوان کاربردهای موثری است  متیبرسال استویا گیاه و اثرات فواید بررسی مروری مقاله دراین ما هدف: هدف

 صورت گیرد و جایگزینی برای دیگر شیرین کنندها باشد.

 استویا ودرمانی سودمند اثرات زمینه دراین مقاله چندین و مطالعه google scholarو pubmedدر شده انجام جستجوهای طبق:کار روش

 .است شده گرفته قرار بررسی مورد بدن برسالمت

 شد انجام دیابتی گلوکزافراد تاثیراستویابرسطح درموردبررسی 2005درسال وچن2004درسال وهمکارانش ساویتا توسط که درآزمایشی:ها یافته

 پانکراسبتا برسلولهای باتاثیرمستقیم استویابوده دهنده تشکیل ازگلیکوزیدازهای یکی که استویوساید زیرا یافت کاهش گلوکزخون شد مشاهده

 فرایندگلوکونئوژنزدرکبدموش شداستویوساید دیده چن درمطالعه همچنین.میدهد افزایش سلولها را توسط آن مصرف وهمچنین انسولین ترشح

 درموردبررسی 2010درسال کاردانا توسط دیگرکه درمطالعه.کرد هستهآ ((PEPCKکیناز کربوکسی پیرووات فسفوانول آنزیم دادن باکاهش را

 را وفشارخون کرده راآزاد عروق دیواره های ماهیچه, کلسیمی کانالهای کردن بالك با استویا داد نشان شد استویاانجام شارخونیضدف خواص

 شد مشاهده( عروق درگشادکنندگی دخیلی عامل) پروستاگالندینها فعالیت در تغییراتی تنظیم با روند این میلیس درمطالعه میکند تنظیم

 برگ دارد ضدتوموری فعالیت استویا که نشان میدهند مطالعات همچنین موثربوده است نیزبرروندفشارخون استویا یکیدیورت فعالیت همچنین

 نشان میکند رامهار سرطانی درسلول DNA تومورورونوشت پیشرفت virus early antigen  Epstein-barr (EBV-EA) کردن بالك با استویا های

 تومورشده القای عثباO-tetradecanoylphorbol-13-acetate-12وdimethylbenzanthracene-7,12 گذاشتن شنمای ازطریق ویروس این شده داده

 .میدهد کاهش را التهاب ای حرفه وسیتوکینازهای nf-kbفعالیت بامهارکردن استویا همچنین

 بر عالوه چون باشد کنندها شیرین دیگر بجای بیخو جایگزین میتواند استویا نظرمیرسدگیاه به شده انجام تحقیقات نتایج طبق:  گیری نتیجه

 باشداما همچنان به تحقیقات ومطالعات بیشتری دراین زمینه الزم است. داشته انسان برسالمت موثری نقش میتوند آن شیرین طعم

 گیاهی کننده،عصاره استویا،ریبادیانا،شیرین :کلیدواژه
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 برسالمتی استویا گیاه اثرات بررسی  :عنوان
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 میناوزیرزاده نام نویسنده:                                                          

    mv.delaram@gmail.com    دانشجوکارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر             پست الکترونیکی:

 میتواند دالیل ازاین ویکی بوده افزایش روبه... و دیابت فشارخون، چاقی، نظیر مختلف بیماریهای امروزه اینکه به باتوجه: مقدمه

 بسیارشیرینی طعمو  که کالری کم کامال طبیعی گیاهی استویا گیاه جایگزینی با میتوان باشد، ازحدازسوکرز بیش استفاده

 بلندی به ومستقیم چوبی ساقه دارای گیاه این. داشت موثری نقش سالمتی دربهبود( ترازسوکرزاست شیرین برابر  200-300حدود)دارد

 مرطوب نیمه وهوای ودرآب میباشد کمرنگ بنفش های وسفیدبادهانه کوچک دارباگلهای ودندانه کوچک متر،برگهای سانتی 80-65

 ازجمله جهان ازنقاط بسیاری در وسیع بصورت استویا.رشدمیکند ph:6.5-7.5و وحاصلخیز نرم گرادوخاك سانتی 34 درجه با متوسط

لیمونی،  استویا:مانند است گونه 110-300دارای گیاه این.میشود داده پرورش کننده شیرین بعنوان.. و برزیل کره، پاراگوئه، مرکزامریکا،

 شیرینی گلیکوزیدازهای استویادارای.دارد را کنندگی شیرین بیشترین ریبادیانا استویا انها ازبین که.. و استویافلیبوفیال، استویاریبادیانا

. میباشد استویلبیوسایدودلکوساید ،( (A-Fریبادیوساید استویوساید، ازجمله

تادرصورت تاثیرات مفید این گیاه بتوان است  برسالمتی استویا گیاه و اثرات فواید بررسی مروری مقاله دراین ما هدف: هدف

 کاربردهای موثری صورت گیرد و جایگزینی برای دیگر شیرین کنندها باشد.

 ودرمانی سودمند اثرات زمینه دراین مقاله چندین  و مطالعهgoogle scholarو pubmedدر شده انجام جستجوهای طبق:کار روش

. است شده گرفته قرار بررسی مورد بدن برسالمت استویا

 دیابتی گلوکزافراد تاثیراستویابرسطح درموردبررسی 2005درسال وچن2004درسال وهمکارانش ساویتا توسط که درآزمایشی:ها یافته

 باتاثیرمستقیم استویابوده دهنده تشکیل ازگلیکوزیدازهای یکی که استویوساید زیرا یافت کاهش گلوکزخون شد مشاهده شد انجام

 دیده چن درمطالعه همچنین.میدهد افزایش سلولها را توسط آن مصرف وهمچنین انسولین ترشح بتاپانکراس برسلولهای

 هسته آ((PEPCKکیناز کربوکسی پیرووات فسفوانول آنزیم دادن باکاهش را فرایندگلوکونئوژنزدرکبدموش شداستویوساید

 کردن بالك با استویا داد نشان شد استویاانجام ضدفشارخونی خواص درموردبررسی 2010درسال کاردانا توسط دیگرکه درمطالعه.کرد

 تغییراتی تنظیم با روند این میلیس درمطالعه میکند تنظیم را وفشارخون کرده راآزاد عروق دیواره های ماهیچه, کلسیمی کانالهای

 نیزبرروندفشارخون استویا دیورتیکی فعالیت همچنین شد مشاهده (عروق درگشادکنندگی دخیلی عامل )پروستاگالندینها فعالیت در

 (EBV-EA) کردن بالك با استویا های برگ دارد ضدتوموری فعالیت استویا که نشان میدهند مطالعات همچنین موثربوده است

virus early antigen  Epstein-barr تومورورونوشت پیشرفت DNA ازطریق ویروس این شده داده نشان میکند رامهار سرطانی درسلول 

 استویا همچنین تومورشده القای عثباO-tetradecanoylphorbol-13-acetate-12وdimethylbenzanthracene-7,12 گذاشتن نمایش

. میدهد کاهش را التهاب ای حرفه وسیتوکینازهای nf-kbفعالیت بامهارکردن
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 مطالعه مروریتین و ارتباط ان با سرطان سینه در زنان یک سطح سرمی پروالک

E46 

 1وحیدزارعان  1سعید نیکویی 2ندا طاهری علی عباسی جهرمی 1  سید حامد حجتی

   3علی رازقی

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1

 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران-2

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -3

  -جهرم، جهرم، ایرانوی کارشناسی بهداشت عمومی  و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانشج -4
 

 یابد. در می افزایش روز به روز آن به مبتال افراد تعداد که امروزاست متمدن دنیای در شایع ترین بیماری ها از یکی سرطانمقدمه: 

 تشخیص وجود با باشد. می یافته و توسعه توسعه حال در کشورهای زنان بین سرطانها در ترین نوع شایع پستان جز سرطان میان این

 در کشورهای در که است زنان بین در شایع سرطان دومین بیماری این یافته، توسعه کشورهای در سینه سرطان درمان و سریع

 مرگ باعث ندرت به ولی دارند غیرطبیعی رشد خیم خوش . تومورهایاست رسیده برابر 4 تا 3 به اخیر دهه چند طی هتوسع حال

دهند. مطالعات اخیر نیز  افزایش را پستان سرطان به ابتال خطر میتوانند نیز خیم خوش های توده از تعدادی حال این با میشوند فرد

  پپتیدی مانند پروالکتین در رشد تومورهای سرطان پستان را مطرح مینمایند. از جمله هورمون های نقش عوامل دیگری

 ,Google Schoolar Medlib, SID, Science Direct, Up To Date,تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای:  :روش کار

Iran Medex ه، زنان یافته های پژوهش از بین ، سرطان سینازبین کلیدواژه های  پروالکتین 2015-2010مقاله از سال  50تعداد

 آنها استخراج گردیده است.

آغاز  سبب ، میشود، آزاد پستاندار در اتوکرین که به صورت پاراکرین یا پروالکتینی یا هیپوفیز غده از مترشحه پروالکتین: بحث

 در به گیرنده های خود روالکتینپ اتصال بقا سلول های سرطانی میشود. با و رشد باعث ؛که دهنده ای میگردد سیگنال مسیرهای

 انجام می هورمونی های پیام انتقال جهت متعدد کینازهای شدن گیرند و فعال شدن دیمریزه و اپیتلیال پستان ، سلول های  سطح

 کینازهای مانند دهنده ای سیگنال گردد. همچنین مسیرهای منتقل کینازها مختلفی تیروزین توسط رسپتور از حاصل پیام شود

 Stat شدن پروتئینهای فعال پروالکتین گیرنده به JAK2 اتصال فعال میشود. با نیز Src ،Ras MARK ،PI3K نواده خانوادهخا

 شده Ras MAPKمسیر   شدن فعال سبب پروتئین این همچنین .انجام  میگیرد سلول های سرطانی های تمایز نهایت در و سلول

 هم PI3K و مسیر میشود پستان سلوهای سرطانی تکثیر به منجر نهایت شد.و درمیبا Shc/Grb2/Sos/Ras/Raf آبشار شامل که

 .این سلول ها میگردد بقا باعث سلول Akt پروتئین سازی فعال با

است، اما  شده دنیا انجام مختلف نقاط در آن توموری نشانگرهای و پستان زمینه سرطان در زیادی مطالعات حال : :تا بهنتیجه گیری

روند روبه رشد سرطان پستان در کشور ما نیاز به بررسی های دقیق تری در خصوص ارتباط سطح سرمی پروالکتین و  با توجه به

 سرطان پستان در زنان احساس میشود. 

 ، سرطان سینه، زنانپروالکتین کلمات کلیدی:
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یک مطالعه مروری  :گیادخانو یها خشونت و پرخطر یهارفتار وزبر در جمعی یها سانهر تاثیر و نقش سیربر

 سیستماتیک

E54 
،امیر  3، سید حامد حجتی 3، علی رازقی دودمانی 2وحید زارعان ،  2حمید رضا  نوشادی، 1غالمرضا نادی غیاث آبادی

 4،سعید نکویی4رضا عزیزی

 ، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی-1
 ، ایران جهرمدانشجوی کارشناسی هوشبری ، -2

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ، عضو کمیته تحقیقات ، جهرم ، ایران-3
 عضو کمیته تحقیقات ، جهرم ، ایران دانشجوی کارشناسی پرستاری،-4

 
 سانه،ر ادهخانو همچنین و جامعه ادفرا بین در یزمآ خشونت و پرخطر ریفتار تمشکال وزبر در ارگذ اثر ملاعو از یکی: : مقدمه: 

 د،دروـش یـم یـیاگردفر رواج و وهرـگ از دفر جدایی موجب جمعی یها سانهر.باشد می نهاآ از بیش از حد دهستفاا و یـجمع یاـه

،  ییا سانهر یهااربزا یکیژتکنولو یبرتر لیلد بهو دگیر می شکل حساسیا غیر و نیکیولکترا انهـسر اـب درـف ارتباط سیرـم نـیا

 .دشو می دیجادارـف در صیتیـشخ لاـنفعا و یـفرهنگ ترس وعیـن

 

     نـیا در هدـش ماـنجا تمطالعا و ییا کتابخانه منابع به جعهامر با ،توصیفی -وریمر روش از دهستفاا با هشوپژ ینا:  روش کار:

 .ستا هـگرفت کلـش هـمینز

 هرـچه هـب هرـچه عوـن از دیرـف بین طتباار یجا یجرتد به، پیوسته اتتغییر دیجاا و تنوع لیلد به جمعی یها سانهر دکررکا: بحث 

 پرخطر یهارفتار وزبر به منجر مسئله ینوا.دشو حاکم ادهخانو در عاطفی و جمعی یفضا یبجا ادینفرا یفضا هشد موجب و هـگرفت را

 طبیعی ندرو و کیفیت دییاز انمیز به نیکیولکترا وریفنا هبویژ ، وریفنا روزافزون شگستر  ستا هشد سبب را شونتـخ جملهاز

              ستا آورده دبوجو جتماعیوا دیفر عرصهدر را یجدید یهارفتاور تـسا دهرـک رجاـخ یـطبیعو دیاـع حالتاز را ننساا

 تعلق سحساا کاهش و ییاگردفر ر،افتر ینا مشخصه رینـمهمت.تـس ا دهکرادـپی شسترـگ زـنی ادهخانو عرصه به ،جدید یهارفتار

                          .دـباش می ادهخانو وهگر در عاطفی پیوندو

 

 خدمتدر هااربزا ینا که ای گونه به ای سانهر یهااربزازا دهستفاا گـفرهن شسترـگ ،گونه مسایلنـیازا اییـهر ایرـب: نتیجه گیری

 جبخر یبیشتر نجابت ،ها سانهر ازهنداهر.نیست ای دهاـسراـک هـلبتا که ، سدر می نظرب میالزا ر،فتار ههندد شکل نه ،باشد نسانهاا

 دیکررو پس.بگبرند تباطیار تباـمناسدر را هرـچه هـب هچهر طتباار یجا ننداتو نمی ،بدهند همیتا دخو مپیا سالمت بهو هندد

 نساما ل،کنتر لـقاب افدـها تـجه در اـنهازآ هـیافترمها هدتفاـسوا ای انهـسر یاـهاربزا از دهستفاا کاهش جهتدر باید ها ادهخانو

 .دشو می دهماآ کالمی هم و گوو گفت ایبر ادهخانو یفضا ،ضعیتو یندرا ستا طبیعی.  یابد

   خشونت، جمعی یها سانه،رپرخطر یهارفتار کلمات کلیدی:
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 جستاری در دنیای نوجوانان مبتال به دیابت

E55 
 

 6، فریبا فخرآوری5، فرزاد پورغالمی4ت، محسن حج3مژده رحمانیان

 
  

کارشناسان و خواهد شد. رترین بیماری متابولیک بوده، که جهان در سال های آتی با اپیدمی آن رو به :  دیابت شایعزمینه و هدف

، این بیماری را دیابت دهد. عوارض تهدید کننده حیات در مبتالیان به یخبر م یسال آت 15 یط انیاز سه برابر شدن تعداد مبتال

اهش عوارض کبه عنوان کشنده خاموش مطرح کرده است. خود مدیریتی دیابت یکی از فاکتورهای کنترل کننده قند خون در 

 بحث شود. بیماری موثر است. در این پژوهش سعی شده است در مورد نقش خود مدیریتی دیابت درکنترل عوارض به تفصیل

ادیار، دو مربی لعه مروری با استفاده از رویکرد ماتریکسی است که پژوهشگران)یک استمطالعه حاضر یک مطا مواد روش ها:

یابت نوجوانان و خود مقاله انگلیسی مرتبط با موضوع د 15پرستاری و  یک دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری( آن را با مطالعه 

 Pubmed, Google( در پایگاه های اطالعاتی OR- AND-near4-next4مدیریتی طی ده سال اخیر و  با استراتژی کاربرد )

Scholar, Proquest, Science Direct, SID    تجوی اولیه مرحله انجام گرفت. درجس 4تهیه نموده اند. غربالگری مقاالت در

بررسی  قاله کاملممقاله حذف گردید، از لحاظ دسترسی به  20مقاله یافت شد که پس از بررسی اولیه به علت تکراری بودن 45

 ر گرفت. مقاله مورد بررسی قرا11مقاله دسترسی وجود نداشت. در نهایت با مطالعه اصل مقاالت  4انجام شد که به 

ت رژیم درمانی را به عهده کنند. در ابتدا والدین، تمام مسئولیدر مدیریت دیابت نوجوانان و والدین با هم مشارکت می یافته ها:

ها به واسطه س آنشود و اعتماد به نفبلوغ، مسئولیت بیشتری به عهده نوجوانان گذاشته می های اولیهدارند، سپس طی سال

 بد. ، جهت مدیریت خود و بیماری، ارتقا می یاالزمداشتن فرصت مناسب و احساس توانایی درباره توانایی های 

جه به موارد ذکر شده فوق به ف پرستاران است. با توارتقا آگاهی نوجوان مبتال به دیابت در رابطه با بیماری، از وظای نتیجه گیری:

ذا با آشنا نمودن خود لنظر می رسد نقش خانواده و حمایت های اجتماعی در انجام رفتارهای خودمدیریتی بسیار پر رنگ می باشد. 

 رد و آنها را خودکفا نمود.سپ بیماران و خانواده های آنها به امور پیشگیرانه و درمانی، می توان مسئولیت خودمراقبتی را به آنها

 نوجوان، خود مدیریتی، دیابت  کلمات کلیدی:

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.  3
 دکترای آموزش پرستاری،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.  4
 هرم، ایراندانشگاه علوم پزشکی جهرم، جعضو هیئت علمی . کارشناس ارشد پرستاری،  5
 راحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانج -دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی.  6
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 جامع بررسی انتخاب روش زایمان و عوامل موثر بر آن در میان زنان بادار مراجعه کننده به مراکز

 13خدمات سالمت شهر ارومیه: سال 

E57 

 

 8توفیق مبادری    7محمدرضا شیخی چمان

خطر مرگ،  می باشد. افزایش طبیعی زایمان ترویج، بسته اجرایی سالمت نظام تحول طرح نهایی دافاهیکی از  و هدف: سابقه

مقابل انجام زایمان  هیسترکتومی، عوارض بعد از عمل جراحی، تحمیل هزینه باال بر نظام سالمت از پیامد های سزارین می باشند. در

 موثر عوامل و زایمان روش انتخاب بررسیودك است. این مطالعه با هدف به شکل طبیعی دارای مزایای قابل توجهی برای مادر و ک

 انجام گرفت. 1396در سال ارومیه  شهر سالمت خدمات جامع مراکز به کننده مراجعه بادار زنان میان در آن بر

انجام گرفت. بدین  1396اول سال  در نیمهکه  باشدمی مقطعی صورتبهو تحلیلی -مطالعه حاضر به روش توصیفی :هاروشمواد و 

در دسترس  گیرینمونهروش  صورتمادر باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سالمت شهر ارومیه به 200ترتیب که تعداد 

 .دگردآوری شو به شکل مصاحبه با بیمار  شده بود تائید که روایی و پایایی آن قبال ها با استفاده از پرسشنامهداده وارد مطالعه شدند.

 داریمعنیهای تی تست، تحلیل واریانس و آزمون همبستگی در سطح و برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمونتوصیف یافته ها جهت 

 پذیرفت.انجام   24ویرایش  SPSS افزارنرمها با استفاده شد. تمام تحلیل /05

گرایش به انجام  %33به انجام زایمان به شکل طبیعی و گرایش  %67مادر باردار شرکت کننده در مطالعه،  200در بین  :هایافته

سزارین به شکل  نتایج آزمون های آماری نشان داد که با افزایش سن و سطح تحصیالت، گرایش به زایمان به شکل سزارین داشتند.

 (.<05/0Pنشد) ( اما بین طول مدت بارداری و روش زایمان ارتباط معناداری مشاهده>05/0Pیابد)معناداری افزایش می

اب کردند و به نظر می نتایج حاصل از مطالعه حاضر، درصد زیادی از مادران باردار روش زایمان طبیعی را انتخ طبق :گیرینتیجه

ئه اطالعات بیشتر به اهداف خود به صورت نسبی نایل شده است. ارا طبیعی زایمان ترویجرسد که طرح تحول نظام سالمت در برنامه 

نتخاب نوع زایمان اایمان طبیعی و خطرات ناشی از جراحی سزارین می تواند به بهترشدن نگرش مادران باردار نسبت به از مزایای ز

 منجر شود.

 : روش زایمان، زنان باردار، مراکز جامع خدمات سالمت، ارومیهواژه های کلیدی

 

 

 

                                                           
 ان، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهر 7
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 بسم ا  الرحمن الرحیم

 سل به مبت  بیماران پاراکلینیکی و کلینیکی ها  یافته مروری بر
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1محمد جمالی
2علی رازقی، 

3غالمرضا نادی، 
 

 -دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران1
 -دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران2

 -دانشجوی کارشناسی بهداشت و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران3
 ایجاد توبرکلوزیس مخصوصاً مایکوباکتریوم مایکوباکتریومها از اثر مجموعه ایی در که است مزمن باکتریایی بیماری یک سلمقدمه: 

 ذرات انتشار از طریق معموال بیماری می یابد. انتقال تظاهر غیرریوی شکل به درصد 15 و ریوی شکل به موارد درصد85 در که میشود

 عفونت کالسیک عالئم کند. منتقل و پخش هوا از طریق را خود بزاق یا و عطسه، سرفه، طریق از سل. می پذیرد صورت تنفسی قطرات

 ( و X-Rayسل فعال با رادیولوژی) عکس از قفسه سینه و  تشخیص .وزن کاهش و شبانه، تعریق تب، سرفه مزمن، :از عبارتند فعال سل

 همچنین آزمایش های میکروسکوپی خلط انجام می شود.
 15تعداد  UP TO DATEو  SID, Science Direct, Google,Google Schoolar تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

انتخاب و یافته های پژوهش   ازبین کلیدواژه های سل، یافته های پارا کلینیکی، سل ریوی، بیماری زمینه ایی2017-2010مقاله از سال 

 از بین آنها استخراج گردیده است.

از میان گونه های بیماری زا در انسان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شایع ترین و مهم ترین عامل می باشد. مایکوباکتریوم  :بحث

 می باشد. مایکوباکتریوم ها اغلب در رنگ µm 3 × 0/5توبرکلوزیس یک باکتری میله ای شکل، فاقد اسپور، باریک و هوازی به اندازه 

آمیزی گرم خنثی هستند، با این حال زمانی که باسیل ها رنگ میشوند، در اثر اسید الکل، رنگ خود را از دست نمی دهند، این مشخصه 

 ( می گردند. در دیواره سلولی مایکوباکتریوم ها، چربی ها ) Acid fastمنجر به طبقه بندی آنها به عنوان باسیل های مقاوم به اسید) 

مانند مایکولیک اسید ( به مولکول های زیرین آرابینوگاالکتان و پپتیدو گاالکتان متصل می شوند. چنین ساختمانی باعث کم شدن 

 قابلیت نفوذ دیواره سلولی شده و در نتیجه اثر بخشی اکثر آنتی بیوتیک ها را به دنبال دارد.

 بیماران با غیره و کلیه نارسایی دیابت، ایدز، مثل زمینه ایی بیماریهای دچار سل به مبتال بیماران در یافته های پاراکلینیکینتیجه: 

در بیماران مبتال به سل است. بنابراین رفع علت  پاراکلینیکی اختالالت موقع به تشخیص اهمیت از حاکی بیماریها، این بدون مشلول

 زمینه ایی می تواند باعث بهبود سریع تر و پاسخ به درمان بهتر این بیماران خواهد شد.

  : سل، یافته های پاراکلینیکی، سل ریوی، بیماری زمینه اییکلید واژه 
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Client Satisfaction with Health Promotion Services offered 

by Urban Health Care Centers of Jahrom University of  

Medical Sciences  
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Student Research Committee, Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran.  1*

Msc in Nuersung 3Nursing, Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran. Msc in2

,Jahrom University of Medical Science, Jahrom, Iran 

 

Background and Objective: Evaluation of health system services is 

necessary first step for offering services and clients' satisfaction is 

one of the important factors considered in evaluation. The objective 

of this study was to evaluate clients' satisfaction with health 

education services offered by urban health care centers of Jahrom 

University of medical sciences. Method of Evaluation: This cross 

sectional study was performed on 100 persons who referred to 3 

urban Health care centers. Data was gathered based on Likert scale, 

interview and questionnaire. Findings: Mean age of clients was 

32.59± 6.23 years and 90.4% of them were female. The Percentage 

of satisfaction with health education was 35/66±13.16 and 

satisfaction level was middle. Conclusion: According to the result 

of this study, offering services to clients in some cases was not 

suitable. So it is recommended to set up suitable referral system in 

order to promote clients satisfaction. 

Key Words: Satisfaction, Client, Health system services, Health 

education. 
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A Study of Marital Satisfaction among  

Non-depressed and Depressed Mothers after Childbirth in Jahrom, 

Iran. 
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3, Farzad Poorgholami2, Marzieh Kargar Jahromi*1hmad Reza ZareiA 

Msc in Nursing, Gerash 2nursing student, Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran. 1*

Msc in Nuersung ,Jahrom University Of Medical 3University of Medical Science, Gerash, Iran.

Science, Jahrom, Iran 

 

Background and Objective: Similar to the pregnancy period, the period 

of time following delivery is accompanied by certain mental and physical 

changes in women. During this time, mothers experience a full range of 

mental disorders, varying from minor to psychotic. The objective of this 

study was to examine marital satisfaction among non-depressed and 

depressed mothers who visited primary health centers in Jahrom after 

childbirth. Method of Evaluation: This is a descriptive cross-sectional 

study. The study population consisted of 80 mothers, who were in the 6 to 

12 weeks of delivery and had visited primary health centers in Jahrom. The 

participants were divided into the two groups of mothers suffering from 

postpartum depression (40 women) and mothers not affected by 

postpartum depression (40 women) on basis of questionnaire. 

Subsequently, the participants were asked to complete a demographic 

questionnaire, Enrich Marital Satisfaction Scale, and Edinburgh 

Postpartum Depression Scale. The participants were allowed one hour to 

complete the questionnaires. Findings: There was not a statistically 

meaningful difference between the two groups in terms of the demographic 

variables. The average depression score of the depressed group was 13.7 

with a standard deviation of 3.2; the average depression score of the non-

depressed group was 5.8 with a standard deviation of 2. There was a 

statistically significant difference between the two groups in terms of 

marital satisfaction. Conclusion: Though this condition is prevalent 

among new mothers, not many researchers have addressed it in small 

towns and investigated its relationship with marital satisfaction. In 

addition, most women suffering from postpartum depression know very 

little about the disorder. Accordingly, it is vital to educate women and 

conduct more studies on the issue. 

Keywords: Marital Satisfaction, Depression, Childbirth, Iran 
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 های آن از منظر قرآناهمیت بهداشت و سالمت روان و برخی از شاخصه

E71 

  2نه شکوهیان،سکی1، مرجان تیمار1،حوریه علی شیری1*هادی اسماعیلی

 : عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. 1*  

  esmaili@gmail.com75hadimail:-E (،076)33336202شماره تلفن: 

 : عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. 2

 چکیده

از مباحث مورد توجه اندیشمندان دنیا اشارات قرآن کریم در مورد قوانین و اصولی است که قرآن هزار چهارصد سال  سابقه و هدف:

یابند. با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی در قرن حاضر پیش در قرآن ذکر کرده است و علوم تجربی در قرن حاضر بدان دست می

 بلندمدت در روانی و روحی باشند. همچنین بیماریوانی مهمترین موضوع پیش روی جوامع توسعه یافته میبیماری های روحی و ر

به طوری که شعار سازمان جهانی  .کندمی نابود را هانوآوری و خالقیت و شودمی هاکشور جانبه همه توسعه و رشد کندی باعث

 شود.روانی یعنی افسردگی در نظر گرفته میمرتبط با مهمترین بیماری روحی و  2017بهداشت درسال 

این تحقیق با جست و جو در آیات مرتبط با سالمت روان و استفاده از نرم افزارهای تفسیر موضوعی در زمینه روش جستجو: 

 بهداشت روان صورت گرفته است.

شارهای روحی و نیز  دستیابی به آرامش توان به راهکارهایی در مورد کاهش فهای قرآن میبا جست و جو در بین سورهها: یافته

 حیصح پرورش نهیزم در هیآ 6236 حدود در قرآنتوان یافت. روانی در مواردی همچون ناامیدی، اضطراب، و افسردگی و .... می

اس باشد همچون منع ناامیدی و یهای مفسران قرآن حاکی از نتایج مثبت میپژوهشاست.  گفته سخن روان بهداشت حفظ و انسان

(، استعانت به نماز در مشکالت و صبر در مصائب )بقره 28(، رفع اضطراب و نگرانی )رعد78)یوسف و تاثیر آن در کاهش افسردگی

( نمونه هایی 83 آیه ،بقره سوره ؛24 آیه ،اسراء سوره)خانواده  افراد روانی سالمت در آن تاثیر و مادر و پدر به محبت بر (، تاکید45

 باشند.در متن صریح قرآن میاز این راهکارها 

گیری از آیات قرآن و استفاده از آن در متن همانطوری که در قرآن به شفا بودن آن برای مردم اشاره شده است؛ بهرهگیری: نتیجه

د ی بدون عوارضی است از طرف خالق هستی که به تمام ابعاد مخلوق خوهای روزمره نسخهزندگی برای رفع مشکالت روانی و سختی

ی ی رسیدن به کمال برخورداری از سالمت روانی است. زیرا بین روح و جسم رابطهآگاه است. با توجه به آیات قرآن کریم پیش زمینه

تنگاتنگی وجود دارد به طوری که نقص در هر یک سبب اختالل در فعالیت دیگری خواهد شد و تنها در صورت وجود سالمت روانی 

از و رمز موجود در هستی را بدست آورده و فرد به دنبال شناخت خود و به دنبال آن خداشناسی خواهد جسم فرد هم توانایی کشف ر

 رفت.

 های کلیدی: قرآن، بهداشت روان، سالمت روان، طبواژه
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 هایدختر دبیرستان آموزان دانش در هایسبز و وهیم مصرف بر دیپرس مدل اساس بر یآموزش برنامه ریتأث یبررس

 فسا شهر

E75 
 2، علی خانی جیحونی*1سعیده زارعی

 ایران. فسا، فسا، پزشکی علوم دانشگاه گروه پزشکی اجتماعی، -1

 ایران. فسا، فسا، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت گروه -2

و  فکری کارایی فزایشا همچنین و مزمن هایبیماری ها، به خصوصبیماری از بسیاری به ابتال از پیشگیری در صحیح تغذیه سابقه و هدف:

 علت سبزی و میوه ناکافی کند. مصرفافت می به تدریج نوجوانی در سن افزایش با تغذیه کیفیت ضمن دارد. در مهمی نقش کار نیروی فیزیکی

مرتبط  عوامل بررسی نوجوانان، ایتغذیه وضعیت ارتقا دنیاست. به منظور در مغزی هایسکته درصد 11 و قلبی های ایسکمیکبیماری درصد 31

 هامدل ترینو مناسب ترینکاربردی از یکی که شدمی توصیه رفتار مطالعه هایکاربرد مدل راستا این رسد. درمی نظر به ضروری آنان رفتارهای با

 رفتار اتخاذ تجه که اجتماعی و مستعدکننده )ویژگیهای فردی .ساختارهای1از: اندعبارت این مدل اجزای .پرسید است مدل زمینه، این در

قادرکننده  .3گردد( و می آن تداوم و بهداشتی رفتار بروز مجدد باعث که معنوی و مادی )پاداش .تقویت کننده2کنند.( انگیزه می ایجاد بهداشتی

 مدل اساس بر موزشیآ برنامه تأثیر بررسی مطالعه میکند(. هدف تسهیل فرد در مهارتی را هر یا بهداشتی رفتارهای بروز که محیطی های)ویژگی

 .است دبیرستانی دختر آموزاندانش در هاسبزی و میوه مصرف بر پرسید

 فسا شهر دبیرستانی دختر آموزاندانش 100 بین در کنترل گروه با همراه پس آزمون -پیش آزمون تجربی نیمه پژوهش این ها:مواد و روش

پرسشنامه  کارشناسان به صورت توسط شدهآوریجمع اطالعات .گرفتانجام 1392تصادفی در سال  به طور کنترل گروه و گروه آزمون دو در

که روایی و پایایی  عملکرد( و تقویت کننده عوامل قادرکننده، عوامل ،)آگاهی، نگرش( مستعدکننده پرسید )عوامل اجزای الگوی و دموگرافیک

 60 تا 55 مدت به آموزشی جلسه 4 مورد طی گروه برای آموزشی یداخلهی م(. برنامه71/0گرفت. )آلفا کرونباخ  آن محاسبه شده بود،انجام

 ها باداده .گردید تکمیل دو گروه هر توسط آموزشی مداخله از بعد ماه 3 و قبل مذکور پرسشنامه .شدند پیگیری ماه 2 مدت به و انجام دقیقه

  بررسی شد. SPSS18آماری افزاردر نرم ≥P 05/0داری در سطح معنی زوجی تی و مستقل تی دو،کای مجذور هایآزمون از استفاده

مستعدکننده )آگاهی و نگرش(، عوامل تقویت کننده،  پس از مداخله آموزشی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، میانگین نمرات عواملها: یافته

 .(P=0/001)داری داشتعوامل قادر کننده و نیز عملکرد در گروه آزمون افزایش معنی

 عوامل مستعدکننده تغییر در پروسید-پرسید الگوی اساس بر برنامه آموزشی اجرای و طراحی میدهد نشان پژوهش این یافته هایگیری: جهنتی

 بهعنوان آن از میتوان و مؤثر است آموزان دانش سبزیها و میوه مصرف به نسبت عوامل قادرکننده و تقویتکننده عوامل ،)نگرش و آگاهی(

 سبزیها و مصرف میوه بهویژه مناسب غذایی الگوی رعایت اهمیت به توجه با. کرد استفاده آموزان دانش مداخالت برای راحیط جهت چارچوبی

 به توجه با .میگردد جامعه و در خانواده سالم تغذیهای رفتارهای اشاعه باعث آنها آموزش مدرسه دارند، در آنها که نقشی نیز و آموزان دانش در

 میوه و مصرف مورد در نگرش تغییر و فرهنگ ارتقا مانند خانواده، اقداماتی در آینده مادران بهعنوان دختران اساسی نقش وبودن  آسیبپذیر

 مدل یک بهعنوان میتواند پرسید الگوی زمینه این در .باشد داشته زندگی سبک در تغییر مؤثری نقش میتواند خانوادهها آگاهی افزایش سبزیها،

 .نماید ایفا را مهمی نقش سالمت نظام طرح و ارتقاء و آموزش بهداشت مهریزیهایبرنا امر در جامع

 مدل آموزشی،های کلیدی: واژه

 بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی ماالریا : مقاله مروری سیستماتیک
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 3، امین اهلل سعادت نیا2، احمد ابوالقاضی 1سینا برجی

 انشگاه علوم پزشکی جهرم،  ایراندانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی د -1

 گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  ایران -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  ایران -3

 مقدمه:

 وعیش یریگرمس مهیو ن یریمسکشور واقع در مناطق گر 97باشد و در  یم یمشکالت سالمت جهان نیاز مهم تر یکیدر حال حاضر،  ایماالر

 ومیشود. پنج گونه پالسمود یم جادیکه در شاخه اسپروزوا قرار دارد، ا ومیاز جنس پالسمود یتوسط انگل داخل سلول ایماالر یماریب دارد.

 . P. falciparum، P. vivax ،P. malaria  ،P. ovale ،P. knowlesiکنند که عبارتند از:  یم یماریب جادیدرانسان ا

 روش کار:

 iran medex, pubmed, sid, google scholarبرای دست یابی به اطالعات الزم برای این مقاله از سایت های معتبر انگلیسی و فارسی  

استفاده شد و مقاالت منتشر شده در سالهای مختلف و شهر های مختلف جمع آوری  و از اطالعات این مقاالت استفاده شد. برای رسیدن به 

 ه های مورد نظر از کلید واژه های ماالریا، استان های مختلف ،گیاهان داروی مختلف و درمان ماالریا استفاده شد.مقال

 یافته ها:

ن در نتایج بدست آمده از بررسی تاثیر گیاهانی مانند: درمنه، اسپند، کاسنی، تاجزیری بلوچی و گیاه  گل بیانگر  آن بود که عصاره این گیاها

د های مختلف رقت، دارای اثر قابل توجه ی در کاهش میزان پارازیتمی بر روی ایزوله های انسانی پالسمودیوم فالسیپاروم در درجات و درص

میحط کشت داشت. همچنین بررسی اثر این گیاهان بر روی موش های آزمایشگاهی سبب کاهش قابل میزان پارازیتمی شده است. که این اثر 

ره گیاهان افزایش می یابد. همچنین می توان از جمله مواد تاثیر گذار بر روی انگل به عصاره الکی گیاهان دارویی با افزایش رقت و درصد عصا

 اشاره کرد.

 بحث و نتیجه گیری:

شیمایی  ویژه بچه ها استفاده روشی قطعی و جایگزین برای دارو های به مبتالیان در اهمیت و میزان شیوع و کشندگی باال ماالریا  به توجه با

 به انگل مقاومت وجود عواملی مانند: دارویی بوده است همچنین گیاهان همیشه مد نظر محققان بوده است که از جمله این روش ها استفاده از

شیمیایی ، اثرات جانبی داروهای شیمیایی بر روی انسان و در دسترس بودن عصاره های گیاهی سبب شده است استفاده از گیاهان  داروهای

 ارویی راهکاری مناسب برای درمان بیماری ها باشد.د

 واژگان کلیدی:

 ماالریا، گیاهان دارویی، درمان، ایران
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  بررسی رابطه آوای قرآن با میزان اضطراب در بیماران : یک مقاله مروری
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 2. دکتر شهرام براز* 1پوریا دارابیان

 

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران جویی ،:دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ، کمیته تحقیقات دانش1

 : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران2

 

 

: اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است که در اثر وجود نوعی احساس تهدید یا خطر در افراد ایجاد میشود که  سابقه و هدف 

رك فرد را کم یا زیاد نماید . اکثر بیماران بستری در بیمارستان دچار درجاتی از اضطراب میشوند که میتوان از میتواند توانایی د

روش های مختلف غیر دارویی از جمله صوت قرآن به عنوان روش بسیار مفید جهت کاستن این اضطراب استفاده کرد . هدف از 

 ان اضطراب در بیماران است .این مطالعه مروری بررسی رابطه آوای قرآن با میز

 

و موتور   SIENCE DIRECT  ،magiran ،Sid ،PubMed این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی روش جستجو:

 و Music ، anxietyبا کلیدواژه های موسیقی، اضطراب، استرس، آوای قرآن،  Google scholarهای جستجوی  علم نت و 

Quran 14ط تکراری و غیر مرتب مقاالت حذف از پس که مورد 26اولیه  مقاالت تعدادانجام شد .  2016تا  1994طی سال های 

 گرفت . قرار بررسی مورد مقاله

 

: روش هایی که جهت کاهش اضطراب بیماران مورد استفاده قرار می گیرد به دو دسته دارویی و غیر دارویی تقسیم بندی  یافته ها

میتوان عالوه بر تن آرامی و تخیل درمانی و ... از موسیقی درمانی به عنوان یک روش بسیار مفید و  میشوند . در روش غیر دارویی

موثر در جهت کاستن اضطراب در بیماران استفاده نمود . یکی از انواع موسیقی که میتواند در کاهش اضطراب بیماران موثر باشد 

ر ایران صورت گرفته است . در این مطالعات افرادی که کاندید آنژیوگرافی آوای تالوت قرآن است . چندین مطالعه در این زمینه د

،عمل قلب باز ،جراحی شکمی ، سزارین ،عمل شکستن سنگ کلیه و همودیالیز بوده اند با گوش دادن به آوای قرآن به میزان 

از تجربیات ناخوشایند به سوی موارد  زیادی از اضطرابشان کم گردید . آوای قرآن میتواند از طریق منحرف کردن توجه بیماران

 خوشایند تر در کاهش اضطراب بیماران موثر باشد . 

 

: با توجه به موثر بودن آوای قرآن در کاهش اضطراب بیماران و داشتن محاسنی مثل صرف کمتر وقت ، مخارج کمتر  نتیجه گیری

ارزان جهت کاهش اضطراب بیماران قبل از جراحی و روش  و بی خطر بودن میتوان از آن به عنوان یک روش غیر دارویی مطمئن و

 های تشخیصی تهاجمی استفاده کرد . 

 

 : قرآن ،اضطراب ، موسیقی کلمات کلیدی
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 های موجود در حذف آرسنیک از منابع آب زیرزمینی آلوده بررسی روش
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  2سکینه شکوهیان ،1محمد مهدی قربانی نژاد فرد شیرازی، 1هادی محمدی مزرعه ،1عبدالصمد زارعی

 : عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. 1

(، 076)33336202: عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. شماره تلفن: 2
s.shekoohiyan@yahoo.com: mail-E 

 چکیده

آرسنیک از عناصر طبیعی موجود در پوسته زمین بوده که به دو شکل سه ظرفیتی )آرسنیت( و پنج ظرفیتی )آرسنات( در 

 های زیرزمینی به آرسنیک در شرق هند، بنگالدش و کشورهای همسایه گزارشهای آبی وجود دارد. آلودگی آبمحیط

شامیدنی شده است. این مسئله در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه که از آب زیرزمینی به عنوان منبع آب آ

گرم بر لیتر را برای آرسنیک در آب میلی 01/0استاندارد  ،سازمان بهداشت جهانی .، اهمیت بیشتری داردکننداستفاده می

های پوست، ریه، مجاری ادراری و کلیه رسنیک سبب ایجاد سرطانا آتماس طوالنی مدت بآشامیدنی در نظر گرفته است. 

گردد. بیماری پای سیاه یک بیماری وریدی بوده که به و همچنین سبب افزایش ضخامت پوست و پیگمانتاسیون نیز می

یز توسط ت کبدی و عصبی نالعوارض دیگری مانند ضعف عضالنی، اختال. گرددیت مزمن با آرسنیک ایجاد میومسممعلت 

 الزم است به منظور جلوگیری از مشکالت بهداشتی، از منابع آب آشامیدنی حذف گردد.  پس ؛آرسنیک ایجاد شده

نشینی، انعقاد و فیلتراسیون، فیلتراسیون جذبی و گروه اکسیداسیون و ته 4های معمول مورد استفاده در تکنولوژی

های جداگانه استفاده شده که در این مطالعه روش ترکیبی ات از روشگیرند. در بیشتر مطالعفیلتراسیون غشایی قرار می

گردد. با توجه به حاللیت کمتر آرسنات اکسیداسیون، انعقاد و فیلتراسیون جذبی جهت حذف باالی آرسنیک پیشنهاد می

ستی آرسنیت با استفاده از ها توانایی حذف آرسنات را دارند. بنابراین در ابتدای کار باینسبت به آرسنیت، بیشتر تکنولوژی

های مورد استفاده، اکسیژن هوا، هیپوکلریت، پرمنگنات فرایند اکسیداسیون به آرسنات تبدیل گردد. بیشترین اکسیدکننده

های فلزی و آهک استفاده شده، زیرا هیدروکسیدهای تشکیل شده سبب باشند. برای انعقاد از نمکو پراکسید هیدروژن می

گرم بر لیتر موثر بوده و این میلی 35/0های آرسنیک باالتر از شوند. فرایند ترسیب برای غلظتل میجذب آرسنیک محلو

نشینی یا فیلتراسیون برای حذف درصد آرسنیک را حذف نماید. بعد از ترسیب الزم است که از ته 80-85فرایند قادر است 

های یک فرایند تکمیلی استفاده نمود که یکی از گزینه جامدات استفاده شود. برای حذف باقیمانده آرسنیک بایستی از

هایی مانند آلومینای فعال شده، هیدروکسیدهای باشد. بیشتر از جاذبمورد نظر جذب سطحی با استفاده از یک فیلتر می

  .آهن گرانوله، شن پوشش داده شده با منگنز، اکسید تیتانیوم و کربن فعال استفاده شده است

 های زیرزمینی، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون جذبیآرسنیک، آب ی:های کلیدواژه

 

mailto:s.shekoohiyan@yahoo.com
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 بررسی نقش اخالق در نظام سالمت
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 2، ساناز رضائیان 1، خدیجه عبداللهی فرد 1محمد رحمانیان

 کارشناس ارشد،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 پزشکی جهرم، جهرم، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم دانشجوی پزشکی ، -2

 

 

اخالق در نظام سالمت از جمله موضوعات چالشی است که با توجه به تغییر و تحوالت گسترده و سریع و  سابقه و هدف :

 پیشرفت های  نوین در تکنولوژی روزبه روز جدی تر می شود.

 افراد سالمت ارتباط مستقیم با ارتقاء هک دارد سرپرستانی اشاره و مدیران اخالقی موضوعات به در نظام سالمت  اخالق

 جامعه دارد. سالمت سطح ارتقای و حفاظت و

 

 .با مراجعه به مقاالت معتبر علمی  و مرتبط با موضوع اطالعات الزم جمع آوری شد روش جستجو:

 و اخالق ها ارزش منابع تأمین منابع، تخصیص با عناصر متعددی از جمله سالمت نظام اخالق سازمانی از منظر یافته ها:

های اخالقی در آموزش، در تخصیص منابع سالمت، تصمیم توجه به تصمیم گیری ارتباط معنادار دارد. .... و کار محیط در

 چالش هایی است که این حوزه را تهدید می کند.گیری در پژوهش سالمت 

خدمات سالمت و مداخالت نظام سالمت  اخالق در نظام سالمت به حوزه های سیاست گذاری سالمت ، ارائهنتیجه گیری :

 و پژوهشهای سالمت توجه می کند . بحث اخلق در نظام سالمت از جمله موضوعاتی است که نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

 خدمات -سالمت  –اخالق واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی علل حرام بدن گوشت خوک برای مصرف از منظر قرآن کریم
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 *2سکینه شکوهیان، 1،مرجان تیمار 1،حوریه علی شیری1هادی اسماعیلی
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 : عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران1

 : عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. *2

 s.shekoohiyan@yahoo.commail: -E(، 076)33336202شماره تلفن: 

 

 چکیده

در علوم طبیعی ثابت شده که انسان گوشت و ترین نیاز روزمره اوست نیاز انسان به غذا، مهمترین و حیاتی سابقه و هدف:

هایی که مصرف گوشت آن در یکی از حیوان .ددگرمتصف به اخالق برجسته آن حیوان می ،هر حیوانی را بیشتر بخورد

 .یاد شده است« لحم خنزیر»باشد که در قرآن از آن به می گوشت خوك فهرست غذاهای حرام قرار گرفته است

در کل قرآن کریم با استفاده  علل حرام بودن تغذیه با گوشت خوكمطالعه با جستجوی آیات مرتبط با  این روش جستجو:

 افزارهای جستجوی موضوعی انجام شده است.از نرم

پرهیز  مصرف آندر چهار آیه از قرآن کریم خوردن گوشت خوك به صراحت تحریم شده و مسلمانان همواره از  ها:یافته

نشان داد که مصرف گوشت خوك منجر به عوارض و مشکالت بهداشتی مانند اثرات نامطلوب بر روح و روان . نتایج اندکرده

افراد، اسهال خونی، یرقان عفونی، ابتال به بیماری شبه باد سرخ، آلودگی به کرم تریشنوز، آنتاموبا هیستولیکا و بسیاری از 

سمبل  نیزخوك حتی نزد اروپائیان اندازد. ودن معده را به زحمت میالهضم بگردد و به دلیل ثقیلهای بیماریزا میباکتری

تفاوت است و عالوه بر تأثیر غذا در روحیات که از نظر علمی ثابت شده العاده بیدر امور جنسی فوق است، زیراغیرتی بی

حتی مدفوع خود، باك خوك از خوردن کثافات . گری در مسائل جنسی مشهود استبالیااست، تاثیراین غذا در خصوص ال

گوشت  با انتقال این عوامل بهقرار داده و  و عوامل بیماریزا هاانواع و اقسام میکروب رارمحل استقخود را  معده و لذا ندارد

 گردد. کنندگان میسبب بیماریزایی در مصرف و  شیر آن

ها و حرام . با این تفاسیرشمردآن برهای بسیار توان پیشگیری از زیانرا می گوشت خوك حکمت تحریم: گیرینتیجه

هایی است که با پیشرفت علوم ها و حکمتدارای مصلحت در همه ابعاد زندگی بخصوص در بعد تغذیه های خداوندحالل

 ماسال صدر در آدمیان عقل و پزشکی علوم که کندمی هاشار نکات برخی به قرآن دیگر عبارت به. بریممی پی بیشتر  هابدان

 .دهای آن اشاره شبرخی از مضرات و حکمت به است که گوشت خوك تحریم همین آن ینمونه که بود نکرده کشف را آنها

 گوشت خوك، بیماریزایی، تغذیه، قرآن و طب های کلیدی:واژه

 1377-1394فسا  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک مارانیدر ب دزیا یماریب یولوژیدمیاپ
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 زهرا استادی، احمدرضا بزمجو ، عبداله رئیسی،  آیدا باغبان، ، حجت اله ستوده

 اونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فارس، ایران، معدرمانی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

mailto:s.shekoohiyan@yahoo.com
http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html
http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html
http://namnak.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.p9564
http://namnak.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.p9564
http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html
http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html
http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html
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 دانشجوی رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

 رانیفسا، فارس، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یمعاونت بهداشت کارشناس مبارزه با بیماری ها،

 رانیرس، افسا، فا یدانشگاه علوم پزشک ،یمعاونت بهداشت دکتری پزشکی،

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فارس، ایران

 

 یمدت یطوالن یدوره آلودگ یماریب نیدر عصر حاضر است. ا یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یاز معضالت و مشکالت اقتصاد یکی دزیا یماریب مقدمه و اهداف:

ن یو کنترل ا یریشگیانتقال در پ یشناخت راه ها تیباشد. با توجه به اهم یم تیقابل سرا نیو مادر به جن یخون، تماس جنس قیدت از طرم نیدارد که در ا

 در شهرستان فسا انجام شد. دزیا یماریب یولوژیدمیمطالعه حاضر با هدف شناخت اپ ،یماریب

 

تحت پوشش  دزیا روسیمبتال به و مارانینفر از ب 168استفاده از اطالعات استخراج شده از پرونده گذشته نگر با  یلیتحل -یفیمطالعه توص نیا :روش تحقیق 

 .دیگرد لیو تحل هیتجز 2007انجام شد. اطالعات با استفاده از نرم افزار اکسل  1377-1394 یسال ها یفسا در ط یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت بهداشت

 %6/50سال بود.  9/39سال و مردان 8/33زنان یسن نیانگیشدند. م ی( ، بررس%7/13نفر زن ) 23( و %3/86نفر مرد ) 145مطالعه  نیدر ا یافته های پژوهشی

مرکز  یرفتار یها یماریتوسط مرکز مشاوره ب مارانیاز ب %3/89% ساکن روستا بودند.  8/20ساکن شهر و  %6/78مطلقه بودند.  %1/7متاهل و  %3/42مجرد، 

مشترك با  یقیتزر ادیمربوط به اعت یماریراه انتقال ب نیشتریشده اند. ب ییانتقال خون شناسا گاهیتوسط پا  %6/3و  مارستانیدر ب %1/7 ،یمعاونت بهداشت

به صورت  یو تماس جنس یقیتزر ادیاعت قیاز طر  %3/8 ،یتماس جنس قیاز طر %2/17بوده است،  نیاز مادرآلوده به جن %6/3 زانیآن به م نی، و کمتر 8/70%

 .بود %3 مارانیب نیسل در ا یماریابتال به ب زانیفوت کرده اند. م مارانیاز ب %38سال ها  نیا یمبتال شده بودند. در ط یو یعفونت اچ آ نیتوام به ا

  

وص در جوانان توسط در افراد در معرض خطر بخص یمشترك و روابط جنس یقیتزر ادیپرخطر از جمله اعت یرفتار ها نهیآموزش در زم: نتیجه گیری

 رسد. یبه نظر م یمختلف ضرور یسازمان ها و نهاد ها

 

 واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، ایدز، فسا
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 چکیده

های صنعتی بوده که با تخلیه به محیط سبب تهدید اکوسیستم، آلودگی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست فاضالب سابقه و هدف:

صنایع تولید مواد شوینده، هیچ روش منحصر به فردی  های مختلفی جهت تصفیه فاضالبشود. باتوجه به روشهای سطحی و زیر زمینی میآب

 که از لحاظ اقتصادی و راندمان قابل قبول باشد تا کنون پیشنهاد نشده است.

به این سازی بر روی فاضالب حاصل از صنعت شوینده مطالعه شد. به روش انعقاد و لخته تصفیه شیمیایی این تحقیق فرآینددر  روش کار:

ساعته جمع آوری شد و پس از انتقال به آزمایشگاه پارامترهای  24برداری مرکب لیتر فاضالب صنعت شوینده به صورت نمونه 100ابتدا منظور، 

گیری های توصیه شده مورد اندازهو جامدات معلق با روش pHآلودگی شامل کدورت، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، 

سازی پلی آلومینیوم کلراید در آزمایشات انعقاد و لختهو سولفات آلومینیوم سولفات آهن، از چهار منعقدکننده کلرور فریک، قرار گرفتند. سپس 

 .جهت بررسی و تعیین چگونگی راندمان حذف پارامترهای آلودگی استفاده شد

و کدورت  COD ،BOD ،TSSحذف پارامترهایی مانند  با انجام آزمایشات مختلف مشخص شد که کلرور فریک حداکثر کارایی را در ها:یافته

بدست آمد. بعد از کلرور  mg/L 1000و دوز بهینه آن نیز  باشدمی 4ورودی فاضالب خام  pHبهینه برای این منعقدکننده  pHدارد. همچنین 

 mg/Lو دوز بهینه آن  5/9آهن نیز  سولفاتبهینه  pHهمچنین سولفات آهن راندمان بهتری را در حذف پارامترهای ذکر شده داشت فریک، 

 ها مانند سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید شرایط متفاوت بود.بدست آمد. در مورد سایر منعقدکننده 1200

ای مطالعه و همچنین بر باشند(برای ورود به طبیعت نامناسب می pHجهت که هر دو  ایندو منعقدکننده مطلوب )از  بهینه pHبا توجه به مشکل 

منعقدکننده  بررسی چگونگی راندمان حذف پارامترهای آلودگی اقدام به استفاده همزمان از این دو تاثیر همزمان سولفات آهن و کلرورفریک در

شد و  بدست آمد. پس از آن دوزهای مختلفی از این دو منعقدکننده بررسی بهینه pHبه عنوان  pH 5/7 های مختلف بررسی و  pHدر ابتدا  شد.

کلرور  mg/L 600مشخص شد که  با افزایش دوز  این دو منعقدکننده راندمان حذف افزایش یافته به نحوی که بهترین راندمان حذف در غلظت 

 سولفات آهن بدست آمد. mg/L 700فریک و 

بهترین  سازیفرآیند انعقاد و لخته در سولفات آهن و کلرورفریک انجام شده مشاهده شد در استفاده همزمان ازآزمایشات  بنابر گیری:نتیجه

خارج از محدوده استاندارد تخلیه به محیط زیست بود سولفات آهن و کلرور فریک بهینه  pHبه دست آمده در حالی که   =pH 5/7راندمان در 

این مزیت را دارد که هم می توان نظر فرآیند تصفیه فاضالب مورد  کلرور فریک در این استفاده همزمان از دو منعقد کننده سولفات آهن و بنابر

پساب خروجی قابل قبول بوده و در  pH با کاربرد این دو منعقدکننده به راندمان خوبی در حذف پارامترهای آلودگی دست یافت و هم این که 

 باشد.رنج استاندارد تخلیه به محیط زیست می

 

 ازی، مواد منعقدکننده، جارتستسفاضالب صنعتی، شوینده، انعقاد و لخته های کلیدی:واژه

 

Prevalence of Tuberculosis in Iranian HIV patients: Systematic review 

E93 

Farhad Abbasnia1, Fatemeh Rostami2* 

1. Student research committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. 

2. MSc student of Nursing, Student research committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. 

 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

Background and Objective: 

Tuberculosis is one of the most important public health problems that has a gradual manifestation and is 

one of the causes of mortality in the world which is rising due to increasing number of injecting drug users 

and patients with HIV. This study was conducted to review the prevalence of Tuberculosis in Iranian HIV 

patients. 

Search Method: 

This systematic review was done by searching in Google scholar, Pubmed, Magiran, Science Direct, SID, with 

keywords such as: HIV, AIDS, tuberculosis, pulmonary tuberculosis, extra-pulmonary tuberculosis and human 

immunodeficiency virus between 2010 and 2017 and articles entered in Stata software. The entering criteria were 

AIDS patients, pulmonary tuberculosis, Iranian articles and exit criteria were non-HIV patients and non-Iranian 

articles. 

Findings: 

The results of the studies showed that more than 50% of the patients were male and the average age of the patients 

was 30 years. Some studies have shown that the prevalence of tuberculosis in AIDS patients was high and in some 

studies was low. Prevalence of pulmonary tuberculosis was higher than extra-pulmonary tuberculosis. In most studies, 

the tuberculin test was positive and the endurance was 10-up. A significant difference between the prevalence of 

tuberculosis and sex was found that was higher in men (p <0.05). There was a significant relationship between 

prevalence of pulmonary tuberculosis and AIDS (P <0.05) but there was no significant relationship between extra-

pulmonary tuberculosis and AIDS (P> 0.05). 

Conclusion: 

Due to the poor immune status of AIDS patients, prevalence of tuberculosis infections has been high. Also, due to contagious 

tuberculosis, importance of community health and economic harm to the country, it is recommended to pay more attention to the 

health of these patients with improving the Health facilities and screening tests. 

Keyword: Pulmonary Tuberculosis, Extra-Pulmonary Tuberculosis, AIDS, HIV. 
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Breast cancer is one of the most common cancers in women, which is the second cause of cancer 

death after lung cancer. Evidence suggests that estrogen levels are very high in obese women. Free 

estrogen is considered to be a risk factor for breast cancer as it can cause tumor growth. This study 

was conducted to review the relation between obesity and overweight with incidence of breast 

cancer. 

Search Method: 

This systematic review was conducted by searching Pubmed, Google scholar, Science Direct, 

JAMA, Magiran with keywords such as: BMI, obesity, cancer, breast cancer between 2010 and 

2017 and articles entered in Stata software. The entering criteria were studies of breast cancer in 

obese patients and exit criteria were other studies on other cancers. 

Findings: 

Most studies have shown that many patients are over the age of 40 and incidence of breast cancer 

in obese and high-weight patients is high. Studies showed that obesity caused metabolic and 

hormone changes in the body and progression of cancer. In many studies, there was a significant 

relationship between weight gain, obesity and breast cancer (P< 0.05). There was a significant 

relationship between obesity and metastasis of the tumor to other parts of the body (P< 0.05) but 

there was no significant relationship between tumor size and obesity (P> 0.05). Also, there was a 

significant relationship between obesity and increased mortality in patients (P <0.05). 

Conclusion: 

The obesity increases the risk of breast cancer and worsening its prognosis in women. Therefore, it is 

recommended that using effective educational methods related to obesity and its complications, in health 

care centers, to take steps to promote women's health. 

Key words: Obesity, overweight, breast cancer, women. 
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Background and Objective: 

 Iron deficiency is the most common nutritional deficiencies in the known world. Anemia in pregnancy, in addition to threatening 

the health of the mother, the fetus health is also affected. Maternal anemia, preterm delivery and fetal growth restriction increases. 

This study investigated the prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women. 

 

Materials and Methods:  

This cross sectional study was performed on 250 pregnant women which referred to shoushtar health centers in 1394. The samples 

collected by random sampling method. The criteria for entering was pregnant women and for exiting were non-pregnant and 

delivery women and the criteria for diagnosis of anemia was hemoglobin below 12 mg/dl. Data were collected by demographic 

questionnaire and patient records and analysis was performed by SPSS17 with T-test, chi-square and P<0/05 was significant. 

 

Findings: 

The mean age was 22.90 ± 5.32. 43/6% of women were nulliparous and 56/40% were multipara. The prevalence of iron deficiency 

anemia in pregnant women was 12%. 69/3 % women with anemia were multipara and a significant relationship between the number 

of pregnancy and anemia was found (P= 0/001). There was a significant relationship between the prevalence of iron deficiency 

anemia and iron intake during pregnancy (P= 0/001). A significant relationship between pica during pregnancy and iron deficiency 

anemia (P = 0/003) was found. It was Inverse relation between higher education and proper diet during pregnancy with anemia 

(P=0/001). 

 

Conclusions:  

Given the prevalence of iron deficiency anemia and its impact on mother and fetus, it is essential to proper education about effects 

of iron deficiency on fetal growth and problems caused by them such as premature delivery, miscarriage and physical problems 

and intellectually, the impact of dietary iron and iron supplementation be provided by the mother during pregnancy. 

Keywords: Anemia, iron deficiency, women, pregnant 
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 استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -2

 گه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندانشکده پرستاری مامایی بندرلن-1سازمان: 

 

 چکیده

: ایدز یک بیماری قابل پیشگیری است که نیازمند ارتقاء سطح دانش بهداشتی است. نکته قابل توجه در این بیماری، درصد مقدمه

 باالی مبتالیان به اختالالت روانی و عاطفی مانند افسردگی، اضطراب، استرس است.

بررسی علل  مطالعه بررسی مروری متون و مقاله های منتشر شده در رابطه با میزان بروز و شیوع: هدف از انجام این سابقه و هدف

 اختالل خلقی افسردگی در بیماران مبتال به بیماری ایدز بود. تاثیر گذار

 Pub Med, Googleشامل  های استنادی داده در پایگاه ایدز و افسردگی هایواژه کلید از پژوهش این انجام برای :مواد و روش ها

scholar, Springer, Scopus, international of science   مقاله 56جو  و جست این نتیجه در .جو انجام پذیرفت و جست 

پزوهشی صاحب نظر، ارزیابی نهایی صورت گرفت و در  توسط محقق و همکار آمد. با مطالعه دقیق آنها دست کامل به زبان فارسی به

 .مطالعه داشتند موضوع را با ارتباط که بیشترین شدند ه انتخابمقال 6نهایت تعداد 

برابر  5درصدی در مبتالیان به این بیماری داللت داشت   که میزان آن بیش از  57.3آمار ارائه شده به شیوع افسردگی   یافته ها:

ی و اجتماعی بیمار و در پی آن برخورد جمعیت عادی برآورد شده بود. عوامل احتمالی موثر افسردگی شامل کمبود حمایت خانوادگ

نامناسب با فرد مبتال، اثرات منفی نظیر افسردگی، غم، منزوی شدن، کاهش امید به ادامه زندگی، که میتوان یکی از آثار آن را محدود 

 زارش شده بود. های اجتماعی و پنهان کردن بیماری خود گکردن خود بیمار توسط خودش در زندگی واقعی و پناه بردنش به شبکه

: رفتار هایی مانند قضاوت های نادرست اجتماع، دانش بهداشتی کم، باور های غلط اجتماع، می توانند تشدید کننده نتیجه گیری

 عوارض جانبی  مانند افسردگی، اضطراب، استرس، تنش در مبتالیان به بیماری ایدز باشند.

 .H.I.V: افسردگی ، ایدز ، واژه های کلیدی
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Abstract: 

 Background and Objective: Maternal age is one of the important risk factors in pregnancy. Childbirth at 

aged under 18 and over 35 years is associated with increased risk of adverse maternal perinatal outcomes, 

as well as adverse infant outcomes. Based on the mentioned cases, the necessity of conducting research 

based on pregnancy complications in less than 18 years old and more than 35 years old in can be justified. 

To determine the educational and health priorities according to the results and provide the authorities and 

planners of the educational and health services with a view to setting up a suitable program for mothers. 

Materials and Methods: This cross sectional study was conducted in the Obstetrics and Gynecology 

Department of Afzalipour Hospital, an educational hospital, located in Kerman city. 254 pregnant women 

who delivered between Octobers to December 2016 at Afzalipour Hospital were included in this study. The 

information's were extracted from the records pregnant women by using a checklist. This survey compared 

differences of complications pregnancy in three age groups (under18year, 18 to 35 year and upper 35 year). 

Data for continuous variables were presented as mean ±standard deviation, qualitative variables were tested 

by chi-square test and to determine the relationship between age and complications of pregnancy, we used 

univariate and multivariate linear regression. 

Findings: A total of 254 pregnant women, 33 of them were 18 and under 18 years old, 175 were between 

18 and 35 years old, 45 were 35 and over 35 years old who delivered between Octobers to December 2016 

at Afzalipour Hospital. The mean age pregnant women was 27.70±7.49. The mean gestational age was 

37.02±3.10. Multivariate linear regression showed, gestational diabetes (?= 0.26; 95% confidence interval 

(CI) = 3.69; 9.59), postpartum bleeding (?= 0.12; 95% confidence interval (CI) = 0.48; 16.73), gestational 

age (?= -0.13; 95% confidence interval (CI) = -1.92; -0.13), HBW (?= 0.15; 95% confidence interval (CI) 

= 2.35; 16.50), were significant predictors of pregnancy complications . 

Conclusion: Our findings underscore the need for pregnant women to be aware of the risks associated with 

extremes of age so that they can watch for signs and symptoms of such complications. 

 

Keywords: pregnancy complications, maternal age, Kerman, Iran 
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امروزه با وجود پیشرفت های قابل توجه علوم پزشکی؛ استفاده از طب مکمل در میان مردم جهان افزایش یافته است.این 

شاخه از طب شامل انواع روش های درمانی یا پیشگیری از بیماریها است که روش و اثر بخشی آن با طب مرسوم متفاوت 

 بیماری جانبی عوارض کاهش جهت غالباً سرطان مانند العالج وصعب مزمن های بیماری به مبتالیان از است. برخی

و  اختالالت  .سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر استکنند می مراجعه مکمل طب به متاستازها از رشد پیشگیری یا

ت متابولیسمی در تولید متابولیسمی در بافت و اختالالت ایمنی  در ایجاد وتشدید این بیماری تاثیرگذار میباشد؛ اختالال

 و دفع  رادیکال های ازاد اکسیژن  از عوامل مهمی است که بر سلول های سرطانی تاثیرگذارمی باشد.

در نقاط مختلف دنیا انواع طب مکمل کامال متفاوت است و تحت تاثیر فرهنگ، تاریخ، سطح تحصیالت وتمایل شخصی 

 افراد میباشد. 

 روش بررسی:

نفر از بیماران مبتال به سرطان  488تحلیلی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بر روی _توصیفی این مطالعه به روش

نفر  13انجام شدکه حدود  1395در سال  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانمراجعه کننده به مرکز درمانی امید وابسته به 

 قرار گرفت.تحلیل مورد ری استنباطی و توصیفی، روش های آما داده ها با استفاده از .آن ها از مطالعه خارج شدند

 یافته ها:

درصداز افراد جامعه از یکی از ویژگی های طب مکمل که شامل داروهای گیاهی، ماساژ درمانی، طب سوزنی و... استفاده  26درمجموع 

طب سوزنی می باشد. کرده بودند که بیشترین درصد استفاده مربوط به داروهای گیاهی و کمترین استفاده  مربوط به 

،دین و مذهب ،وضعیت بهداشت ،امکانات محل زندگی ،روابط اجتماعی و همچنین بررسی وضعیت میزان تحصیالت 

حمایت دوستان و آشنایان و میزان استفاده از داروها و دستورات خاص پزشکی و استفاده از  طب مکمل هیچ ارتباطی با 

نشان می دهد بیشترین درصد استفاده کننده از طب مکمل تفاده از هم وجود ندارد ولی در بررسی جنسیت و اس

 طب مکمل زن ها بوده اند.

نگرش بیش از نیمی از افراد جامعه نسبت به استفاده از طب مکمل مثبت می باشد و همچنین با آگاهی نتیجه گیری: 

ن از فواید استفاده از طب مکمل ایران می توا در مکمل طب از مفیدتری و تر صحیح های دادن و در صورت استفاده

  بیشترین بهره را بردو از بروز عوامل خطرناك نیز تا حدی جلوگیری کرد.

  بیمار، طب جایگزین،گیاه دارویی ،هومیوپاتی،طب مکملواژه های مرتبط:
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Background and Objective: Genome editing is the process of making changes in DNA 

sequence and can result in repair of genomic defects or genomic enhancements, Although 

genome-editing technologies such as designer zinc fingers (ZFs), transcription activator–
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like effectors (TALEs), and homing meganucleases  have begun to enable targeted genome 

modifications, there remains a need for new technologies that are scalable, affordable, and 

easy to engineer such as CRISPR cas9 system, CRISPR is derived from an adaptive 

immune system of bacteria and archaebacteria that protects them against viruses by making 

a cut in their genome, protein Cas9 is the enzyme in CRISPR that carries out the cleavage.In 

vitro work showed that a synthetic single guide RNA (gRNA) can direct Cas9 to cleavage 

targeted site of DNA. Scientists hope to use this feature in genome-editing.         

 

Material and Method: in this systematic review the key words "Genome-editing" , 

"CRISPR" and "Cas9" were used in "Google scholar" , "Pubmed" "ScienceDirect" and 

"Nuture" databases and 102 Article in 2017 were found. Articles associated with bacteria 

genome study and sources of CRISPR/Cas9 were excluded from review and 19 articles 

were previewed. 

 

Findings: CRISPR has been demonstrated to work in most genomes targeted, from 

bacteria to mammals, and has been applied extensively to the generation of transgenic 

mouse models such as mutation modify. On 28th Oct in china CRISPR/Cas9 was used to 

modify a human cell then it was injected back to the patient with lung cancer, treatment 

is still in progress but scientists expect promising results.       

 

Conclusion: In spite of so many promising efforts and investigations, CRISPR/Cas9 is not 

still a sensitive technique for genome editing and has some defects like off-targeting, 

therefore much more work is needed to be done to clarify possible applications. 

Key words: CRISPR , Cas9 , Genome editing  
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های مزمن های بهداشتی در قرن بیست و یکم، افزایش بار ناشی از بیماریهای بزرگ سیستمیکی از چالش :سابقه و هدف

یسترس احساسی در بین بیماران مبتال به سرطان و های دروانی و دوره-همچون سرطان است. نظر به مشکالت روحی

های معنوی در این دسته از بیماران حائز اهمیت هستند. لذا هدف از این پژوهش،  کاهش کیفیت زندگی آنان؛ حمایت

 درمانی در سالمت روان بیماران مبتال به سرطان است.مرور سیستماتیک نقش معنویت

المللی شامل:  های اطالعاتی معتبر بینای در پایگاهستماتیک، جستجوی گستردهدر این مطالعه مروری سی :روش جستجو

Google Scholar ،Pubmed ،Sciencedirect  های و پایگاه 2017تا  2008های هایی که در طی سالجهت مقاله

های هانجام گرفت. از کلید واژ 1396تا  1391های جهت مقاالت طی سال SID ،Magiranاطالعاتی فارسی 

 درمانی، سرطان، سالمت روان برای جتسجوی منابع مرتبط استفاده شد. معنویت

درمانی اثر معناداری در ارتقاء های این مطالعه مروری نشان داد که در بیشتر مطالعات انجام شده، معنویتیافته ها:یافته

های سالمت روان مانند: اضطراب، سطوح ه مقیاسسالمت روان دارد. همچنین، در مطالعات گوناگون، تاثیر آن بر بهبود خرد

 آوری بسیار مشهود است.سازی، بد خوابی، اختالل در عملکرد اجتماعی، افسردگی، استرس، امید، پریشانی و تابجسمانی

ه تواند به عنوان منبعی مؤثر جهت مقابلدرمانی که در متون طب مکمل نیز از آن یاد شده است؛ میمعنویت یری:نتیجه گ

ها شناخته شود. لذا با مشکالت روانی و روحی بیماران مبتال به سرطان؛ و نیز پذیرش بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی آن

 ، امری ضروری است.هایی مدون جهت به کارگیری معنویت به عنوان یکی از پنج نیاز ابتدایی انسانتوسعه برنامه

 روان درمانی، سرطان، سالمتمعنویت های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 جنین شناسی در قرآن
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 2، محمد رحمانیان 2، خدیجه عبداللهی فرد 1، فاطمه رزمجویی 1ساناز رضائیان

 ایران ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم دانشجوی پزشکی ،-1

 ایران ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرمکارشناس ارشد،  -2

نش انسان یکی از موضوعات حائز اهمیت در تمامی عصرها بوده است. مراحل آفرینش یکی از بحث آفریسابقه و هدف : 

ای کشف میشود که با تامل در ایات قران میتوان کلیدی روز اطالعات تازهروزبه برانگیزترین بحث ها در این حیطه است.
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از  تی درباره با آفرینش انسان صحبت شده است.ترین نکات را در ان یافت.در آیات متعددی از قرآن به بیانهای متفاو

نجا از آ فرینش جسم و روح مطرح شده است.شده است که به طور کلی دو مرحله آانسان به عنوان اشرف مخلوقات یاد 

روز با که قرآن کتابی برای هدایت انسانهاست و کتاب علمی نیست به طور جزئی به این مراحل اشاره شده است که روزبه

 های علمی، از این حقایق پرده برداشته میشود.تازهکشف 

های مرتبط در این مطالعه آیات متعددی از قرآن مرتبط با آفرینش انسان مطالعه شد و با مطالعه مقالهروش جستجو: 

 های علمی ارتباط برقرار شد.بین آیات قرآن و یافته

-شناسی پرداختهبیان مراحل آفرینش انسان و ازجمله جنینآیات متعددی از قرآن به  همانطور که گفته شد،ها : یافته

ای به ابتدا اشاره سوره مومنون است که مراحل رشدونموانسان رابیان میکند. 14تا 12آیه است.یکی مهمترین این آیات،

ح علقه اشاره به ی صریواژه ای بر حرکت اسپرم در دستگاه تولیدمثلی زن دارد.بیان قرآن اشاره آفرینش انسان از گل دارد.

و از طرفی نشانگر جنین درحال نموی ی خون نیز یاد شده است از آن لخته ی چسبیدن اسپرم به تخمک است.مرحله

ی مضغه واژه های مختلف جنین اشاره دارد.یعنی هرسه معنای علقه به ویژگی .است که به جدار رحم چسبیده است

 سازی دارد.ی انداماشاره به مرحله

های قرآن با درایت و بینش کامل انتخاب شده و همانطور که به طور مختصر اشاره شد هریک از این واژهگیری : نتیجه

ی ما مسلمانان است که در این آیات تامل کنیم و مطمئنا حقایق بسیاری وجود دارد که هنوز کشف نشده است. وظیفه

 بدین طریق از لحاظ علمی و دینی خود را ارتقا ببخشیم.

 ن ، علقه ، مضغهآجنین شناسی ، قرژگان کلیدی: وا
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نرخ کلی باروری، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگیش به دنیا می آورد.  موقعی که  سابقه و هدف :

 30حدود بعد از  .فرزند در طول باروری خود به دنیا می آورد 1/2می رسد یعنی هر زن  1/2در جوامع باروری کلی به عدد 

سال با کاهش نسبت زنان در سن باروری ، رشد جمعیت فوق العاده کاهش و به سمت صفر تمایل پیدا می کند  این مطالعه 

 سال اخیر می پردازد. 5به بررسی این شاخص در شهرستان جهرم در طی 

نه های بهداشت تحت پوشش این بررسی با استخراج شاخص های باروری از مراکز بهداشتی درمانی و خا مواد و روش ها:

 این مراکز انجام گردید.

(، سال  85/1)  1391(، سال  61/1)  1390بر اساس نتایج میزان باروری کلی در شهرستان جهرم در سال  یافته ها:

 ( بوده است . 96/1) 1394( ، سال 94/1) 1393( ،سال 78/1)  1392

. فرزند بوده است 82/1برابر با  1394-1390سالهای خص های شا میزان باروری کلی بر اساس میانگین  نتیجه گیری:

براساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه های جمعیت شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور 

 صفر خواهد شد و در صورت ادامه روند، رشد جمعیت به سوی منفی شدن ادامه خواهد یافت.  1415-20در حدود سال 

 باروری کلی ، جهرم ، رشد جمعیت ، زنان کلیدی: اژگانو
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 کارشناس ارشد،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1
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بیماری ماالریا یکی از شایع ترین بیماری های منتقله توسط ناقلین در کشور می باشد که بعلت حضور  سابقه و هدف:

ولهای قرمز خون رشد میکند پالسمودیومها در داخل گلب . انگل تک یاخته بنام پالسمودیوم در خون انسان ایجاد می شود

 500هر سال در جهان  . و پس از رشد ، تکثیر نموده و موجب پاره شدن گلبولهای قرمز خون و بروز عالئم ماالریا می شود

  . میلیون نفر جان خود را از دست می دهند 1میلیون نفر به ماالریا مبتال میشوند و از این تعداد بیش از  300 –

 مراجعه به بایگانی مراکز درمانی و بررسی پرونده ها اطالعات الزم جمع آوری شد. با مواد و روش ها:

،  28/2،  8/4،  5/6به ترتیب  1394تا  1390براساس نتایج میزان بروز ماالریا در شهرستان جهرم در سال  یافته ها :

  .نفر می باشد 100در  32/1،  20/2

سال اخیر نشان می دهد که حاصل پیشرفت در زمینه مبارزه با ماالریا در  5در نتایج کاهش بروز ماالریا را  نتیجه گیری :

طی نیم قرن گذشته می باشد امید است با ادامه روند کاهشی و برنامه های پیشگیرانه  به هدف ملی حذف کامل بیماری 

 ماالریا برسیم.

 ماالریا ، بیماری واگیردار، بروز واژگان کلیدی:
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 چکیده

است که  کیباتترین ترو یکی از فراوان ترین و پایدار آب عنصر حیاتی با ویژگی های قابل توجه، کم نظیر سابقه و هدف:

 به عنوان بزرگترین حالل شیمیایی یاد می شود.طبیعت یافت شده و از آن 

بررسی جمع آوری آب و اهمیت آن در محیط زیست و توسعه پایدار از منظر قرآن کریم از طریق جستجو روش جستجو: 

  google scolarمطالب در 

ده است که نشان اهمیت آن است. خداوند آب را عامل و ابزار بار به کلمه آب اشاره ش 74یم حدود کر در قرآن ها:یافته

اصلی طهارت قرار داده است آب برای مسلمانان اهمیت ویژه ای در طهارت، غسل، وضو و... دارد. که با توجه به پیشرفت 

سالت به پاك مر 27سوره مومنون ، 18های علمی نتوانسته اند تاکنون هیچ ماده دیگری را جایگزین آن نماید. در آیات 

بودن و معین بودن آب و اهمیت آب تصفیه وگوارا اشاره شده است.قرآن کریم دو عبارت صریح راجع به صرفه جویی آب و 

و ثانیا « و آن خدایی که از آسمان آبی به قدر و اندازه آفرید....»مدیریت تقاضا دارد اول اینکه منابع آب ثابت )معین( است

«. از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.»وددر مصرف آب نباید اسراف ش

کاهش سطح ایستایی منابع آب کره زمین )مساله غور الماء و افت  در موردمهم  به نکته ای خداوند سوره ملک30در آیه 

چرخه  ودر واقع و پایدار بر روی زمین می داندقی با ینعمترا به عنوان آب د، سوره رع 17. آیه ( اشاره داردمنابع آب

 ات زنده بر شمرده است. خلقت به ویژه موجودآب را عنصری اصلی برای  در قرآن یک آب را بازگو می کند.خداوندهیدرولوژ

با توجه به نقش آب در گسترش حیات و محیط زیست و تاکید آیات متعدد قرآن به حفظ این منبع ارزشمند، گیری: نتیجه

 در این زمینه انجام گیرد.روری است که اقدامات وسیعی ض

 صرفه جویی در مصرف آب، چرخه هیدرولوژی آب اسراف،منابع آب، قرآن کریم،  های کلیدی:واژه

 

 وضعیت مصرف سیگار  و ارتباط آن  با سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
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 دادی پورسکینه علی صفری مراد آبادی، 

   ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش دکتری دانشجوی -1

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس،  سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش دکتری دانشجوی -2

 ایران

 چکیده
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 شود می مشاهده کرده تا تحصیل بیسواد از جامعه، اقشار تمامی در که است جوامع انسانی معضالت از یکی سیگار به اعتیاد مه:مقد

 سیستم می این روی مخرب تاثیرات که است ازمعضالتی یکی کشور، درمان و بهداشت سیستم کرده قشرتحصیل در آن وجود ولی

عیت مصرف سیگار و ارتباط آن  با سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گذارد. هدف از مطالعه حاضر  تعیین وض

 بندرعباس بود.

به  1395دانشجو از دانشجویان علوم  پزشکی بندرعباس در سال  600که بر روی   پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعیروش کار: 

این مطالعه پرسشنامه  استاندارد  سه قسمتی مشتمل بر اطالعات روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی  انجام شد. ابزار بکار گرفته در 

و با آمار های توصیفی   Spss 16و سواالت سالمت عمومی  بود. داده ها  با استفاده از  نرم افزار   دموگرافیک،  سواالت سبک زندگی

از نظر  p< 05/0ورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. ) میانگین ، انحراف معیار ، فراوانی و درصد ( و با آزمون کای اسکوئر و اسپیرمن م

 آماری معنی دار تلقی گردید. 

درصد  باالتراز  5/48سال و کمتر  و  20درصد نمونه ها درمحدوده سنی  5/51بود. 14/21 ±33/2میانگین سنی افراد مورد مطالعه یافته ها :

(. اما بین رشته تحصیلی  >P 001/0ن رابطه معنی داری وجود داشت)، محل سکونت و جنسیت با بعد سیگار کشیدسال بودند. بین سن با  20

همچنین بین بعد سیگار کشیدن   ارتباط معنی دار نبود( P=318/0( و  وضعیت تاهل با بعد سیگار کشیدن )P= 440/0با بعد سیگار کشیدن )

  .(P<001/0و سالمت عمومی ارتباط معنی داری وجود داشت )

شکالت دانشجویان غیر بومی ، تامین رفاه آنها و همچنین نظارت بیشتر مسئولین بر روی دانشجویان غیر خوابگاهی ، توجه به منتیجه گیری: 

گنجاندن محتوای آموزشی ضد استعمال دخانیات  در دروس رشته های دانشگاهی و آموزش رسمی آن می تواند در کاهش بروز سیگار در میان 

 اقع شود.این قشر حساس و مهم جامعه  موثر و

 کلید واژه : سیگار ، سالمت عمومی ، دانشجویان

 

 

بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و رفتارهای بهداشتی مرتبط در بین دانش آموزان 

 رشته تجربی مشکین شهر
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 4، علیرضا مرادی  3، سعید بلیاد  2،  یاسمن پناه زاده   1 نوید بابایی 

 ایران  -نشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمیته تحقیقات دانشجویی ، دا– 1

 دانش آموز رشته تجربی مقطع پیش دانشگاهی مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان مشکین شهر – 2

 ایران –مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  –کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری  -3
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 ایران -نشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمیته تحقیقات دانشجویی ، دا -4
 

 چکیده طرح 

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ، حکومت ها و حرفه های مرتبط با سالمت به طور روز افزونی اهمیت توجه 

به عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت را تصدیق میکنند. بهداشت دهان و دندان از اهم موضوعاتی که امروزه 

الوه بر توجه اشخاص و خانواده ها  ، دولت و سیاست گذاری بخش سالمت را بخود معطوف کرده است. شاخص ع

DMFT  مالکی بر تعیین میزان وکیفیت رفتار های بهداشتی در ارتباط با عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و

شهر بعنوان نمایندگان سالمت در  سیاسی است. در این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان رشته تجربی مشکین

مدرسه به  7درصد دختران در  60درصد پسران و  40پرسشنامه به نسبت  303خانوار انتخاب گردید و تعداد 

مورد تجزیه و  17نسخه  SPSSصورت کامال شانسی پخش گردید و داده های بدست آمده از پرسشنامه با نرمافزار 

بعنوان سطح معنادار برآورد ها در نظر گرفته شد. در داده های بدست  P<.05تحلیل و بررسی قرار گرفت و میزان 

درصد داده معقول بدست  95.1 نیشهر و درب  نیمشک یدانش آموزان رشته تجرب نیدر ب DMFTشاخص آمده 

شاخصه را  نیا از 1.56و  دهیپوس یدندان ها ار DMFTشاخصه  از مقدار 1.74سبه شد.محا 3.87 ± 3.4آمده  ، 

تحلیل غیرپارامتری داده ها نشان داد رفتار های اتخاذی دانش آموزان .دهندیپرشده به خود اختصاص م یندان هاد

 DMFT( ارتباط معناداری با p value = .88با مقدار شاخص رابطه معناداری ندارند ولی تکرر رفتار بصورت بارز )

شاخص ارتباط معنادار مشاهده شد. پیش بینی  دارد همچنین بین زمان آخرین مراجعه به دندانپزشک و میزان

میشود در صورت اتخاذ سیاست های صحیح از سوی دولت و دیگر مراجع ذیربط میزان میتواند در کنترل بهداشت 

( DMFT<1) 2015تا سال  WHOدهان و دندان مفید واقع شود. این برآورد نشان میدهد که مشکین شهر از اهداف 

ذ سیاست های جدی در جهت کاهش این مقدار در افراد در سنین رشد و ثابت نگه داشتن عقب است و نیازمند اتخا

 این شاخص در بین افراد جامعه آماری است.

 

 

 

 

 پیش شرطی سازی ایسکمی دور اندامیبا استفاده از  عمل جراحی بای پس عروق کرونرریوم در بیماران با یپیشگیری از دل
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 ی کارشناس ارشد پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهردانشجو،  لیال ناصری خواه

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فائزه جهان پور ،

 عضوهییت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهرپرویز عضدی ، 

 دکتری آمار ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهررحیم طهماسبی ، 

 متخصص بیهوشی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهرور، دکتر عبدالرسول انوری پ
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 اختالل و دار نوسان شناختی تخریب نوعی دلیریوم،دلیریوم از عوارض شایع بعد از عمل جراحی قلب باز است. سابقه و هدف: 

 مشخص شناختی تغییرات و توجه میزان کاهشمیباشد که با  بیمارستان در بستری بیماران برای حاد و شایع مشکل یک و هوشیاری

دلیریوم می تواند روند بهبودی بیماران را با مشکل روبرو سازد.پیش شرطی سازی  .دارد خود دورة طول در متغیری سیر و شود می

ریوم یپیشگیری از دلایسکمی می تواند روشی جهت کاهش دلیریوم بیمار باشد.با توجه به اهمیت این موضوع در این مطالعه مروری به 

 پیش شرطی سازی ایسکمی دور اندامی پرداخته شده است.با استفاده از  عمل جراحی بای پس عروق کرونربیماران با  در

در این مقاله که با روش مرورسیستماتیک انجام شد با استفاده از واژگان پیش شرطی سازی ایسکمی دور اندامی،  روش جستجو:

صورت گرفت    تا کنون 2010، مدالین وکوکران از سال Google scholar،pub medدلیریوم ، جراحی عروق کرونر درمرورگرهای

مقاله کامال مرتبط انتخاب و  10مقاله دریافت شده نهایتا  60مقاالت مرتبط یافته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین 

 مورداستفاده قرار گرفت.

 بیماری دمانس، دلیریوم کننده مستعد عوامل است.از شده گزارش ℅ 90 از شبی قلب، از جراحی بعد دلیریوم بروز میزان :یافته ها

حسی،  درك اختالالت و مصرف الکل دهیدراتاسیون،سوء کلیوی، مزمن بیمار،نارسایی کلی عملکرد اختالالت شدید، ای زمینه های

اختالالت  شامل سندرمی دلیریوم. کرد شارها( دقیقه 70 از بیشتر) آئورت کالمپ مدت و طول ریوی قلبی پس بای مدت سن باال، طول

 مدل نورونی، در محافظت اثرات اندامی دور ایسکمی سازی شرطی پیش .است هیجانی نوسانات و قضاوت هوش، حافظه، یابی، جهت

 ردعملک شدن بدتر از و دهد می راکاهش عمل از پس دلیریوم بروز دهد و می نشان را مغزی مجدد پرفیوژن- ایسکمی آسیب های

ایسکمی دور اندامی پس از القای بیهوشی با استفاده از یک کاف فشار   پیش شرطی سازی کند. می مدت جلوگیری کوتاه شناختی

 می گردد.اعمال   بسته می شود،افراد شرکت کننده  یبازوسانتی متر که در قسمت باالی 12-9خون متورم با پهنای 

امی می تواند به خوبی موجب کاهش دلیریوم پس از عمل جراحی باز شود. توصیه پیش شرطی سازی ایسکمی دور اند نتیجه گیری:

 می گردد به منظور کاهش دلیریوم از این روش در بیماران استفاده گردد.

 پیش شرطی سازی ایسکمی، دلیریوم، عمل جراحی بای پس عروق کرونر  واژه های کلیدی:

 

 

بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی در بازه بررسی پاتولوژی نمونه های جفت ارسال شده به 

 1394-1387سال های 
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 2محمد شفیعی،2،فضل اهلل انتظاری1فریبا بینش
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،ایران متخصص و استادیار پاتولوژی،گروه پاتولوژی، -1

 درمانی شهید صدوقی یزد،ایران-شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشجو پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دان -2
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از جمله اختالالت .اختالالت جفت از جمله شایع ترین و جدی ترین عوارض بارداری در انسان ها هستند سابقه و هدف:

(، دکولمان یا جداشدگی زودرس جفت،جفت Placenta Previaشایع جفت می توان به جفت سرراهی)

( و نئوپالسم های تروفوبالستیک اشاره کرد. ما بر آن شدیم تا در این مطالعه پاتولوژی نمونه Placenta Accretaمهاجم)

 بررسی کنیم. 1394-1387های جفت ارسال شده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی در بازه سال های 

 جفت های نمونه همه برروی سرشماری صورت به که است مقطعی -توصیفی مطالعه یک ما مطالعه مواد و روش ها:

 روش.میشود انجام 1387-1394 سال بازه در یزد صدوقی شهید بیمارستان شناسی آسیب بخش به شده نمونه(ارسال 561)

 وارد و شد خواهد آوری جمع مذکور لیست چک توسط ها داده. است شده تهیه پیش از لیست چک،ها داده آوری جمع

 .شد خواهد ارائه فراوانی توزیع جداول شکل به نتایج .شد خواهد 19 ورژن Spss افزار نرم

 

از  %54.4بوده است.در مورد تغییرات میکروسکوپی جفت نتایج نشان داد که  27.7±6.4میانگین سن مادران یافته ها:

محل غیر  %3.2تومور و مول، %1.6دارای تغییرات التهابی، %5.3دارای تغییرات عروقی و نکروز، %28.3نمونه ها طبیعی،

متفرقه)جفت بزرگ و...( بوده اند.همچنین نتایج نشان داد که بین یافته  %5.5چند قلویی و  %1.6طبیعی جفت یا بند ناف،

بین یافته های میکروسکوپی جفت و ماکروسکوپی جفت با تعداد حاملگی رابطه آماری  های میکروسکوپی جفت با سن و

  (.P-value<0.05معناداری وجود دارد)

 

بین یافته های میکروسکوپی  با توجه به وجود رابطه آماری معنادار بین یافته های میکروسکوپی جفت با سن و نتیجه گیری:

جفت و ماکروسکوپی جفت با تعداد حاملگی می توان نتیجه گیری کرد که افزایش سن و افزایش تعداد حاملگی دو عاملی 

 افزایش دهند.هستند که می توانند ریسک تغییرات جفت را 

 

 نمونه های جفت،پاتولوژی،بند نافواژگان کلیدی:

 

 6ساعت و بین 6بررسی نتایج درمان شکستگی های باز شفت تیبیا در دو گروه پالک گذاری قبل از 

 ساعت 24تا
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 3محمد شفیعی،1، سید محمدجلیل ابریشم2، فرهاد شهبازی بیله سوار1حمید پهلوان حسینی

 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی،یزد،ایران ارتوپدی،گروه ارتوپدی، متخصص و استادیار-1
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شکستگی های باز تیبیا معموال آسیب های پیچیده ای هستند که نیاز به همکاری جراح ارتوپد جراح سابقه و هدف: 

روش های متفاوت جهت فیکساسیون این شکستگی ها وجود .پالستیک و جراح عروق جهت کنترل آسیب های وارده دارند

پالك گذاری در شکستگی های باز  مقایسههدف ما از این مطالعه .ه یکی از این روش ها پالك گذاری می باشددارد ک

 ساعت است. 24تا 6ساعت و بین  6شفت تیبیا در دو گروه پالك گذاری قبل از 

ست.    مواد و روش ها: شده ا صادفی  شهید     ب اورژانسبیمار مراجعه کننده به  30نوع مطالعه کارآزمایی بالینی ت ستان  یمار

.گروه  شدند  به دو گروه تقسیم  تصادفی به طور شکستگی باز شفت تیبیا )تیپ یک و دو گاستیلو(     یزد با تشخیص   رهنمون

ــاعت و  6پالك گذاری قبل از   اول تحت درمان با     ــاعت  24تا   6با پالك گذاری بین   گروه دوم تحت درمان   سـ   قرارسـ

به جراحی مجدد در هر دو گروه تعیین       گرفتند.میزان عفونت،دیر جوش خوردن،جوش نخور   یاز  بد جوش خوردن و ن دن،

ست آمده  شد.  ستفاده از آزمون های آماری     18ورژن SPSS وارد نرم افزار  نتایج بد مورد تجزیه و تحلیل قرار  شده وبا ا

 گرفت.
 

ز به جراحی سال است. بین متغیرهای سن،جنس،عفونت بعد از عمل،نیا23.19±6میانگین سنی بیماران یافته ها:

-Pمجدد،تاخیر در جوش خوردن و بدجوش خوردن در دو گروه مورد بررسی رابطه آماری معنی داری یافت نشد)

value>0.05.) 

 

-6ساعت و  6با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که پالك گذاری در دو گروه زیر نتیجه گیری:

 ندارند. ساعت از نظر عوارض تفاوتی با هم 24

 

 پالك گذاری،شکستگی باز شفت تیبیا،عفونتواژه های کلیدی:
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Background and Objective: Aging is defined as a progressive decline in intrinsic 

physiological function which is associated with increase in age-specific mortality rate and 

a decrease in age-specific reproductive rate. some herbals have been used for anti-aging 

since ancient times. astragalus  membranaceus is one of the most important herbals which 

has anti ageing function.it has many biological function such as, anti-cancer, 

immunostimulant, antihypertensive, neuroprotective, hepatoprotective, antimicrobial, 

antiviral, cardioprotective and anti-aging activities. Pharmacological research indicates 

that the extract component of Astragalus membranaceus can increase telomerase enzyme 

activity, which expands telomer length, telomeres are sequences at the end of 

chromosomes, and they are associated with aging.  

 

Search method: This systematic review article was conducted by searching in databases 

including "Pubmed" , "Google scholar" , "ScienceDirect" and "Nature"  using keywords 

such as "aging", "anti aging","Astragalus membranaceus" in English  during 2015-2017, 

about 300 Articles were found , 16 articles with good quality were chosen and use. 

Findings: The major components of Astragalus membranaceus are polysaccharides, 

flavonoids, and saponins. which can reduce the rate of telomere reduction or shortening 

telomere length a telltale sign of aging it can repair body cell and  enhance longevity by 

stimulating the production of new stem cells and maintaining the telomeres on new stem 

cells as well as existing cells.  

 Conclusion: many studies have showed asteragalus membranceus and its components as 

antiaging effects. Therefore it is proved that using that herb may increase human lifespan, 

however, it is not still developed in dietary patterns, and we do not exactly know the 

consequences of spreading such a diet in the world.  

Key words: asteragalus, anti aging, telomer 

 

 

 

 

 واکسن توکسوپالسما : مروری سیستماتیک
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 1راحله افتخاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، جهرم ، ایران
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جهانی دارد و انگلی به نام توکسوپالسما گوندای ایجاد شده که گسترس  توکسوپالسموزیس توسط تک یاخته ایسابقه و هدف:

حدود یک سوم انسان ها به آن آلوده هستند.میزبان قطعی آن گربه و تعدادی از گربه سانان هستند. شکل غیرجنسی در انسان یک 

انگل داخل سلولی اجباری میباشد که به آن تاکی زوئیت میگویند.این بیماری به علت عفونت مادرزادی و سقط جنین در انسان و 

ی اهمیت پزشکی و دامپزشکی است.این بیماری با کوریورتینیت ، کوری ، تورم غدد لنفاوی ، آنسفالیت و یا مرگ حیوانات اهلی دارا

همراه است.امروزه موارد زیاد بیماری همراه با عوارض شدید و کشنده توکسوپالسموز و همچنین اثرات سمی داروهای در دسترس 

 شان میدهد.ضرورت یافتن واکسن مؤثری علیه این بیماری را ن

و مروری بر مطالعات   PubMed, Scopus,Google Scholar,  SID معتبر علمی های بانک در جو و جست با روش جستجو :

انجام شده و با استفاده از کلمات کلیدی مشخص ،کلیه تحقیقاتی که در مورد واکسن توکسوپالسموز انجام شده بود مورد مطالعه و 

 بررسی قرار گرفت.

با توجه به بررسی تحقیقات انجام شده سه نسل واکسن تاکنون روی حیوانات مختلف بر علیه توکسوپالسموز مورد آزمایش : یافته ها 

 DNAنسل سوم:  -3نسل دوم: زیرواحدی و نوترکیب  -2نسل اول: زنده ی ضعیف شده  -1و ارزیابی قرار گرفته است که عبارتند از: 

و واکسن های ساخته شده با   با نام توکسوواکس S48د از: واکسن ساخته شده با استرین واکسن ها. واکسن های زنده عبارت ان

. واکسن های زیرواحدی و نوترکیب با استفاده از انتی ژن های مختلف توسکوپالسماگوندی T265  ،T263  ،ME-49استرین های 

 SAG1  ،SAG2  ،SAG3  ،GRA1  ،GRA2  ،GRA4  ،GRA5  ،HSP70  ،P54ساخته شده اند که این آنتی ژن ها عبارتند از : 

 .DNA: ژن کننده کد پالسمید کوکتل واکسن ها عبارتند از SAG1 و ROP2 کوکتل ، DNAحاوی واکسن GRA1-GRA7  ،

 .ROP2 ژن کننده کد پالسمید حاوی واکسن

 واکسن یک تولید ت مفیدی داشته باشد.توکسوپالسموز نوعی بیماری زئونوز است و داشتن واکسنی مؤثر میتواند اثرانتیجه گیری : 

 آلوده انگل این به دنیا افراد از درصد 30 حدود اینکه گرفتن نظر در با حال هر به اما .رسد نمی نظر به آسان چندان. آمد  کار و موثر

 می نظر به ضروری انبیمار این در کننده خصوصاً محافظت واکسن یک تولید .ایمن  خود های بیماری افزون روز شیوع نیز اند و و

 رسد.

 توکسوپالسموز، واکسن، واکسن توکسوپالسماواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 )بررسی مقایسه ی بیومارکرهای مولکولی برای تشخیص سرطان )مروری
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 نویسندگان علی شیبانی سید حسن رییسی مریم اتش سخن

 کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
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 :مقدمه و هدف

دومین عامل مرگ و میر بوده که تاکنون درمانی مشخص و قطعی برای آن تعریف  نشده است . راه های زیادی  سرطان

تاکنون برای مبارزه با سرطان معرفی شده اند ولی اخیرا با پژوهش های که در حیطه ی مولکولی بیماری سرطان انجام 

   ائه داده است . هدف از مطالعه حاضر بررسی بیومارکرهایگرفته است چشم انداز امیدوار بخشی را برای درمان سرطان ار

 . ها بوده می باشد  miRNAجدید که عموما بر مبنای 

 :مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مروری انجام گرفته است . برای انجام این مطالعه از دیتابیس های پاب مد ، اسکوپوس و گوگل 

مقاله با کلید واژه های مرتبط با موضوع استخراج گردید . سپس در مرحله ی  87 اسکوالر استفاده گردید . در حالت اول

مقاله انتخاب و وارد مرحله آنالیز نهایی گردید . در آخر این تعداد مقاله  32بعد با بررسی چکیده های این مقاالت تعداد 

 ها در سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت .  miRNAبرمبنایی نقش بیومارکری 

 یج :نتا

ها با  miRNAآنالیزهای انجام گرفته نشان داد که مطالعات انسانی در بسیاری از مواقع ارتباط معنا داری را برای نقش  

وظیفه ی بیومارکری و تشخیصی آن ها دارد . در بعضی سرطان ها نظیر سرطان پستان ، خون ، پروستات و روده برخی 

هم به صورت تومور ساپرسی و هم انکوژنی داشت . در واقع این بیومارکرها ها دارای عمکردهای چندگانه  miRNAاز این 

در مراحل مختلف سرطان رفتارهای متنوع و گاها متضادی از خود بروز می دهند . هرچه یک سرطان پیشرفته تر باشد 

 احتماال بیان بیش از حد این فاکتورها هم بیشتر خواهد بود . 

 نتیجه گیری و بحث : 

وهش انجام شده برخی از این بیومارکرها را می توان به عنوان شاخصی برای تشخیص و پیش آگهی سرطان در نظر گرفت و براساس پژ

راه بوده  راهکارهای بعدی را برای ارزیابی و پیگیری برای این نوع از سرطان ها تعریف کرد . ولی با این حال این نوع از مطالعات هنوز در ابتدای

های بیشتر و در سطح کارآزمائی های بالینی دارد . بهتر است مطالعات به گونه ی طراحی گردند که از نظر هرم شواهد و و نیاز به بررسی 

کیفیت مطالعات از بررسی های آِزمایشگاهی و سل الین ها شروع گردد تا بعد از تایید در هر مرحله بتوان چشم انداز بهتری برای مطالعات 

 بعدی طراحی نمود . 

 مسیر مولکولی, درمان  , سرطان ,  miRNA : ت کلیدیکلما

 

 مروری سیستماتیک :  ناشی ماالریا خونی بررسی اختالالت
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 2احمد ابوالقاضی 1امین اله سعادت نیا 1راحله افتخاری 
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 دانشجوی ارشد انگل  شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران .1

 شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران گروه انگل .2

از   گونه  آن پنج که باشد می (Plasmodium)جنس پالسمودیوم  های انگل توسط شده ایجاد ماالریا عفونت سابقه و هدف:

 جدید ابتال مورد نمیلیو 200 از بیش ساالنه باشد. می زا بیماری انسان نوولزی برای ویواکس و ، جمله، فالسیپاروم ، ماالریه  ، اواله

اغلب مبتالیان عالیم مختلف و بعضا متفاوت خونی را نشان میدهندکه تشخیص و تصمیم صحیح  .گردد می گزارش دنیا سراسر از آن

و تعریق دیده می  ، تب پیرامون اتخاد روش درمانی موثر را با مشکل مواجه می کند. عالیم ماالریا به صورت حمالت سه گانه لرز

مزمن شدن بیماری میتوان به عالیم آنمی ، بزرگی طحال و یرقان اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی عوارض هماتولوژیک  شوند و با

 مختلف ایجاد شده ناشی از انواع پالسمودیوم ها پرداخته شده است.

 PubMed. Scopus.Google Scholar. SID : این مطالعه مروری با جست و جو در بانک های علمی معتبرروش جستجو

 استخراج گردید. 2000-2016بین سالهای 

: با توجه به مقاالت مورد بررسی میتوان گفت که بجز موارد ثابت شده ای چون آنمی فقر آهن و چسبندگی عروق ناشی از یافته ها

 ی و ترمبوسایتوپنیامروزه ازپانسیتوپن .کاهش سطح هموگلوبین و هماتوکریت.بروز برجستگی های تکمه ای شکل سطح گلبول ها

 ترشح از ناشی رخداد التهاب کنار در موارد این تمام .برند می نام پالسمودیومی های شدید به عنوان اجزا انکارناپذیر عفونت

 در ماالریا به ابتال صورت را در هماتولوژیک پیچیده بالینی نمای تواند می کمپلمان حد از بیش سازی فعال التهابی و سایتوکاینهای

 .سازد پدیدار ماربی

 در هرچند است. شده صحبت پالسمودیوم انواع به ابتال از متعدد ناشی گلبولی اختالالت از آشکارا مطالعات، اغلب در نتیجه گیری:

است.با توجه به یافته ها  اشاره شده آن از ناشی هماتولوژیک عوارض و انتقال پالسمودیومها مختلف روشهای به مقاالت از بسیاری

 استفاده مورد مناطق اندمیک درمانی و بهداشتی مراکز در معمول ها ازجمله آزمایش بایست می محیطی خون پالکت سطح یبررس

 به نیز مناطق دیگر در خیز ماالریا همانند مناطق نیز خون انتقال و اعضا پیوند کلی های درسیاست بایستی این بر عالوه گیرد. قرار

 گیرنده ثانویه در افراد ماالریا رخداد از تا شود پرداخته ماالریا بادی ضد آنتی سرولوژیک بررسی همراه به خون محیطی دقیق بررسی

 .آید عمل به جلوگیری

 ماالریا پالسمودیوم، خونی ، اختالالت آنمی، :کلیدی های واژه

                                         

 

 

 

 درمانی-یساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت 15-45 در زنانبررسی میزان گرایش به باروری در 

 جهرم
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 6، فجریه زاهدی نیا 5صالحی لیال، 4طناز نصیری، 3، مریم اسالمی نسب2، حمیدرضا دولتخواه1لیال فخرآوری

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران تحقیقات کمیته .1

 جهرم، ایران، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، کارشناس ارشد آمار .2

 دانشجوی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .3

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران تحقیقات کمیته .4

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی اتاق عمل،  .5

 رم، ایراندانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهکارشناسی ارشد پرستاری، بیمارستان پیمانیه،  .6

 

درطول چند دهه گذشته، تغییرات جمعیت شناختی گسترده ای در جامعه ایران رخ داده و باروری  مقدمه و هدف:

و مهمترین عاملی که می تواند ساختار سنی یک جمعیت را دگرگون سازد، سطح کاهش بی سابقه ای داشته است؛ 

یشتر مناطق کشور کمتر از سطح الزم برای جایگزینی نسل به طوری که امروزه میزان باروری در ب باروری زنان است.

می  جهرم شهرساله  15-45 در زنانمیزان گرایش به باروری در بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی هاست.  

 باشد.

ت. صورت گرفشهر جهرم ساله همسردار  15-45زن  502بر روی  1396در سال  این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

تجزیه و تحلیل گردید. جهت  جمع آوری(  1379) یلی( و تکم1394و همکاران ) لتنیپنامه پرسشدو از با استفاده داده ها 

 در نظر گرفته شد. 05/0 زین یداریسطح معن شد. استفاده SPSSداده ها از نرم افزار 

. بین گزارش شداز زنان پایین  %44.28 متوسط و %22.52زنان باال،  %32.77میزان گرایش به باروری در  یافته ها:

(، ارتباط معنی داری یافت r=0.279(، و مادر )r=0.245(، تحصیالت پدر )r=-0.102گرایش به باروری و تعداد فرزندان )

 شد.

پیشنهاد می شود که سیاست های تشویقی برای افزایش موالید عمدتا بایستی معطوف و متمرکز بر زنان  نتیجه گیری:

 بی فرزند یا صاحب یک فرزند باشد. همسردار

 زنان ی، گرایش به باروری، بارور: واژه های کلیدی
 

 

 

 

 

 

 

ساله مراجعه کننده به مراکز  15-45 شاغل و غیر شاغل زنانمقایسه میزان گرایش به باروری در 

 جهرم درمانی-یبهداشت
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سعه ای، طی دهه های           مقدمه و هدف: سطح تو سنی و  ساختار  شوری در حال انتقال از لحاظ  اخیر،  ایران به عنوان ک

کاهش باروری سریعی را تجربه کرده است. باروری و فرزندآوری در جمعیت های انسانی با دو جنبه زیستی و اجتماعی در  

؛  است  زنان اشتغال  ،باشد  داشته  نقش باروری به گرایش کاهش در است  ممکن که اجتماعی عوامل جمله ازارتباط است.  

 بود. جهرم شهرساله  15-45 شاغل و غیر شاغل زنانگرایش به باروری در  میزانلذا هدف از انجام این مطالعه، مقایسه 

  یگردآور. مورد بررسی قرار گرفتندساله همسردار شهر جهرم  15-45زن  502، مطالعه توصیفی در این مواد و روش ها:

زیه و تحلیل داده ها  . تجصورت گرفت  «1379-یلیتکم» و «1394-همکاران و پیلتن»پرسشنامه   دو از با استفاده  داده ها 

 در نظر گرفته شد. 05/0 زین یداریسطح معنانجام شد.  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ــاغل بودند که از میان آنها      از زنان مورد مطالعه     %40 یافته ها:    ــتند.      %22.3کارمند بوده و    %17.7شـ ــغل آزاد داشـ  شـ

از   %45.53از زنان شاغل و   %42.42ی گرایش به باروری باال و از زنان غیرشاغل میزان باال  %32.73از شاغلین و   32.83%

شتند   شاغل  زنان غیرشاغل گرایش به باروری پایین دا و زنان   42.02±6.87. بین میانگین نمره گرایش به باروری در زنان 

ی یافت نشد  تفاوت معنی دار وجود نداشت. بین گرایش به باروری و طبقه شغلی ارتباط معنی دار 42.19±607غیرشاغل 

(P>0.05.) 

ــت تفاوتی گروه دو هر در باروری به گرایش اینکه به توجه با نتیجه گیری: ــتی ،نداش   تغییر جهت الزم های آموزش بایس

 .بشود گروه دو هر شامل تشویقی های سیاست و شود داده فرزندآوری به نسبت نگرش

 غیرشاغلشاغل، زنان  زنان ی،به بارور شیگرای، بارور واژه های کلیدی:
 

 

 

 

 

 

A Survey on Patients Satisfaction with Hospitalizing costs and Hospital 

Services after Implementation of the Health System Plan in Jahrom City 

Hospitals in 2015 
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Background and Objective: The purpose of this study was to evaluate patients' satisfaction with 

hospitalizing costs and hospital costs after implementation of the health system plan in Jahrom city 

hospitals in 2015.  

Materials and Methods: This is a descriptive-correlation study. 556 patients hospitalized in 

Peymaniyah and Motahari hospitals were selected randomly. The data were collected using a 

questionnaire to determine the level of satisfaction with the provision of hospital services. To 

assess the validity of the questionnaire, the questionnaire was designed by the method of formal 

and conceptual validity and for confirmation of reliability, based on the Cronbach's alpha 

coefficient 0.89. Data were analyzed using abundance and percentage of abundance calculations, 

and also one way variance analysis through statistical SPSS-22 software. 

Findings: According to the results, satisfaction of hospitalizing costs and hospital services after 

implementation of health system plan in Jahrom city hospitals in nursing services, nutrition 

services, diagnostic services (radiology/laboratory), accounting, insurance and services 

Management are significantly different. In addition, these factors have had different outcomes in 

the two hospitals. 

Conclusion: In fact, according to the results, Peymaniya Hospital has a higher level of satisfaction 

in nursing services. However, in terms of the nutrition services, diagnostic services 

(radiology/laboratory), accounting and insurance, and Hospital management services, Motahari 

hospital had superior patients' satisfaction in comparison with Peymanian Hospital. 

Keywords: 

Satisfaction, Hospitalizing costs, Health system design, Hospital, Hospital services. 
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Background and Objective: 

Hepatitis B is a serious, global, public health problem. Hepatitis B virus 

(HBV) is the leading cause of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 

Hepatitis B has destructive effects that threaten Quality of life and life 

expectancy in millions of people in the world. Iran has a moderate 

outbreak of hepatitis B with an estimated 3% of the total population 

(nearly 2 million). One of the causes of prevalence and incidence of this 

disease is lack of the necessary knowledge in society. This study aimed to 

assess Knowledge, attitude of people of Gerash city toward hepatitis B.  

Materials and methods:  

This survey was a cross- sectional study. The study population included 

114 volunteer persons living in Gerash who were referred to clinic of 

Amir-Al-Momenin hospital. They were selected randomly. Data 

collection tools consisted of two parts: questions on demographic 

characteristics and questions related to Knowledge, attitude about 

hepatitis B. Descriptive and analytical methods were used to analyze the 

data. 

Findings: Mean age of the participants was 35.15 years. The findings 

showed that 21/92% of the participants had a licensed degree or above, 

16/66% diploma, 30/70% primary and guidance school, and 30/70% were 

illiterate. 7%, 53.5% and 39.47% of the participants had good, moderate 

and weak knowledge, respectively. 93% of them had a positive attitude 

and 7% had a negative attitude. The results showed that the demographic 

characteristics of participants have not a significant correlation with the 

knowledge and attitude levels (p < 0.05). However, the level of 

educations showed a significant relationship with the knowledge about 

hepatitis B. At total 36.92% knew that a vaccine could prevent HBV 

infection but only 66/66% of this percentage sure that had received 3 

doses. 32.45% knew that HBV caused liver cancer. 10.52% had been 

laboratory tested for HBV. Respectively blood, semen, breast milk, 

saliva, sweat, stool and urine were the most common ways of 

transmitting hepatitis B virus that participants said. 
Discussion & Conclusion:  

Findings of the present study revealed that the major of subjects under study 

have a low knowledge about hepatitis B. Therefore, the health authorities should 

educate the Public population for this disease. 

 

Key words: Knowledge, Attitude, Hepatitis B, People 

های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به بررسی میزان پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در بخش

 1395دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 
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 کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. .2

 اسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.دانشجوی کارشن .3

 

ها های اخالقی متفاوتی روبرو شوند، پریشانی اخالقی در آنزمانی که پرستاران در محیط کاری با ارزش سابقه و هدف:

ا توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در شهر ها را در پی داشته باشد. بتواند کاهش کارایی آنکند که میبروز می

های ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل، این پژوهش با هدف تعیین میزان پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در بخش

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا گردید.

های ویژه نفر( بخش 118کلیه پرستاران )به روش سرشماری بر روی  1395این مطالعه مقطعی در سال  روش جستجو:

ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. داده

های آمار توصیفی ها با استفاده از شاخصآوری گردید. سپس دادهجمع Corleyدموگرافیک و مقیاس پریشانی اخالقی 

ویتنی و کروسکال والیس( مورد تجزیه های آمار استنباطی )منو درصد، انحراف معیار و میانگین( و آزمون)فراوانی 

 تحلیل قرار گرفتند.

دست آمد. از میان به 25/108±18/24: میانگین و انحراف معیار نمره پریشانی اخالقی پرستاران مورد مطالعه هایافته

( و =004/0r(، وضعیت تاهل )=011/0r(، نوبت کاری )=025/0rسمت اجرایی )متغیرهای دموگرافیک، تنها متغیرهای 

 ( با متغیر پریشانی اخالقی ارتباط آماری معناداری را نشان دادند.=033/0rسطح تحصیالت )

های ویژه در این پژوهش در حد متوسطی گزارش شد. با توجه به مطلوب : پریشانی اخالقی پرستاران بخشگیرینتیجه

 رسد.این یافته، توجه جدی به کاهش تجربه پریشانی اخالقی در پرستاران ضروری به نظر می نبودن

 : پریشانی اخالقی، پرستار، بخش ویژه، اردبیل.های کلیدیواژه
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Background and Objective: Male infertility accounts for a main portion of mortalities 

among couples and not only has economic and social consequences but it also induces 

psychological and consequently social problems in families. Male infertility is on a rising 

trend as an idiopathic disorder. A number of relevant cofactors of life-style such as obesity, 

smoking, illegal drugs, temperature, etc. can affect the male reproductive system. 

Materials and Methods: A total number of 300 infertile patients participated in the present 

research. To describe the data, indices of central tendency and distribution were used and 

explore the correlation among the variables, the chi-squared test was run as well as 

Pearson’s correlation coefficient and t-test. The significance level of the data was 

considered as p˂.05. 

Findings: The results revealed a statistically significant effect of smoking and varicocele 

on infertility (p˂.05). Among the occupations explored, holding an official post showed to 

be mostly associated with infertility and disorders in sperm parameters. However, the 

correlation between these variables was not statistically significant. The rate of infertility 

showed to be higher in men of higher BMI.  

Conclusion: The present research aimed to evaluate the effect of contextual factors on 

male infertility. The results confirmed that among infertile men, fertility can be 

tremendously affected by their life style.  

Key terms: male infertility, factors, life style. 

 

 

 

 

 

 ارزیابی وضعیت سالمتی پرسنل شاغل: یك مطالعه مقطعی در شرکت سیمان خوزستان
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 نشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایرانرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دام -ارشناس ارشد اپیدمیولوژیک -لهه پیرایا -2

 یران ) نویسنده مسول(.ا -انشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستاند-ارشناس بهداشت حرفه ایک-جودکی  *حمید  عباس -3

ن آور ننده است و عوامل زیاصنعت سیمان یکی از صنایع مهم در توسعه هر کشور می باشد. تولید سیمان یک فرایند آلوده ک زمینه و هدف:

ی از شرکت های سیمان کشور و متعددی در محیط کار سالمتی شاغلین را متاثر می سازد. هدف این مطالعه  تعیین وضعیت سالمتی پرسنل یک

 .براساس اطالعات موجود در پرونده های سالمت آنها بود

شرکت سیمان خوزستان  نفر از پرسنل شاغل در 363انجام شددر این مطالعه، پرونده ی  1396این پژوهش به روش مقطعی در سال  روش کار:

بررسی قرار گرفتند. اطالعات به دست  که اکثراٌ مرد بودند، شامل معاینات قبل از استخدام، معاینات دوره ای و نیز نتایج آزمابشات بودند ، مورد

 ر گرفتند. ، به کمک روش های آماری توصیفی مورد بررسی قرا SPSS19آمده پس از ورئد به نرم افزار 

( می %80/97رد ) منفر  355( و %20/2نفر زن  )  8سال است. از این تعداد  62/8سال  با انحراف معیار  60/42میانگین سنی آن ها  یافته ها :

. ) ان  خوزستان بودند( از مشکالت شایع در بین پرسنل شاغل در شرکت سیم7/31( و سابقه حوادث شغلی) 4/39باشد.  سابقه عمل جراحی)

 ( مشکل ریوی  داشتند. %14( افت شنوایی و ) 8/27%

ه بیماری های دیابت و بیماری باین مطالعه نشان داد که اشتغال در صنعت سیمان عالوه بر افت شنوایی،باعث افزایش ریسک ابتال  نتیجه گیری :

ل احتمالی شیوع این مشکالت حیط کار در این صنعت عامهای اسکلتی نسبت به سایر افراد جامعه می شود. شرایط نامناسب و عوامل زیان آور م

 سالمتی است. 

  وضعیت سالمتی، سالمت شغلی، پرونده های پزشکی، کارخانه سیمان خوزستان کلید واژه ها :

 

 

 

 

 

    ارتباط اضطراب و سالمت معنوی در محیط کار بین پرستاران
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 11د، فاطمه مصلی نژا10مهسا خرم کیش، 9طاهره عبدیان

 

  

 سابقه و هدف

ر محیط کار داب ضطرن اخیم تر شداز وست که راهکارهایی اجمله ی، از ندگی مانند سالمت معنوزمثبت ی به جنبه هادن توجه کر

ط تباارسی رربف هش نیز با هدوین پژامی کند. ی جلوگیرد، می شوی استرس زا نایی مقابله با موقعیت هااکه منجر به کاهش تو

 .گرفترت صوران بیمارستان آموزشی درمانی امام سجاد  شهر یاسوج پرستای در سالمت معنوکار و اب در محیط ضطرا

 مواد و روش

 66ک، ، اضطراب ب Ellison &  Paloutzianسالمت معنوی پرسشنامه ده از ستفاابا ، همبستگیع نواز هش توصیفی وین پژدر ا

داد تحلیل و جزیه سی شدند. تربری تصادفی ساده نمونه گیرروش به اسوج پرستار )مرد و زن( شاغل در بیمارستان امام سجاد شهر ی

 گرفت.رت صوی همبستگی پیرسون هان موو آزتوصیفی ر مای آهاده از روش ستفااها با ه

 یافته ها 

ل بین کر که د بود 12 /8 ± 3/9و نمره اضطراب شغلی  91/ 6 ±9/20نمره سالمت معنوی به طور کلی که ن داد نشاداده ها تحلیل 

معنی  وهمبستگی مثبت درصد  99ی و دو بعد سالمت مذهبی و سالمت وجودی در سطح سالمت معنواضطراب  شغلی و نمره کلی 

 .درصد وجود دارد 99دار معکوس در سطح 

 نتیجه گیری

ری از سالمت خوردابا توجه به اینکه سالمت معنوی از عوامل موثر در کاهش اضطراب است، لذا بنظر می رسد باید به اهمیت بر

افزایش معنویت  معنوی در پرستاران شاغل در بیمارستان هاتوجه ویژه ای مبذول گردد و در این راستا برنامه های کاربردی جهت

 فردی با تاکید بر کاهش اضطراب، جهت باالبردن کیفیت کارهای محوله به افراد برنامه ریزی شود. 

 

  وی، اضطراب:پرستاران ، سالمت معنهای کلیدیواژه

 

    اعتقادات معنوی و سالمت بیماران دیابتی: مطالعه کیفی
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 کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران9

 1  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 0

 1  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران 1
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 15، سمیه رمضانلی14فاطمه مصلی نژاد، 13، مهسا خرم کیش12طاهره عبدیان

 سابقه وهدف

فزایش  ست منجر به ا این بیماری با ایجاد بحران در زندگی ممکن ا. و مهم است  متعددهمراه با عوارض  فراگیر،دیابت بیماری مزمن 

از ابعاد مهم   در این میان ســـالمت معنوی یکی. حمایت معنوی به عنوان یک مکانیســـم مقابله ای شـــودو نیاز به  بیان معنویت و 

شمار می آید.  سالمت  سی  ، مطالعه نیز با هدف اینی افراد با بیماری های مزمن مانند بیماران دیابتی به   اعتقادات نقش یفیک برر

   و انجام شد.نوع د ن مبتال به دیابتسالمت بیمارا معنوی و

 روش بررسی

ننده به مرکز بیمار دیابتی نوع دو مراجعه ک 15این پژهش یک مطالعه ی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی، می باشــد که بر 

نه گیری موشــهید مجتهدی یاســوج انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از طریق مصــاحبه ی غیر ســاختار یافته عمیق به روش ن

 مبتنی بر هدف تا زمان اشباع داده  ها استفاده شد.  

 یافته ها 

ــ         5نتایج این مطالعه منجر به بروز     ــدن با   مفهوم: معنویت و امید  به زندگی، معنویت و مراقبت از خود، معنویت و سـ ازگار شـ

 بیماری، معنویت و سالمت روان، معنویت و تقدیر و سرنوشت شد.

 نتیجه گیری

ــتن معنویت و انجام ا معنویت در ب ــد. داش ــیار مهم در امید وار بودن آنها می باش عمال مذهبی می  یماران دیابتی، یک عامل بس

ــد. واحد های مورد پژوهش، ابتال به بیماری دیابت را  ــازگاری با بیماری و مراقبت از خود مؤثر باش به عنوان یک بیماری  تواند در س

شت خود می دانند. همچ    سرنو شگیری از بیماری های روان   مزمن تقدیر و  سالمت روان و پی ی ایفا می  نین معنویت نقش مهمی در 

ــازگاری با بی                ــط بیمار جهت سـ ماری مورد  کند. بنابراین می توان بیان نمود که اعمال مذهبی به عنوان عامل آرامش بخش توسـ

 استفاده قرار می گیرد.   

 

 فی  :  معنویت، سالمتی، دیابت، مطالعه کی های کلیدیواژه

 

                                                           
1 کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 2  

1 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 3  

 1  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران4

1 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 5  
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های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به بررسی میزان پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در بخش

 1395دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 
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 3اصل، فرزانه اعتباری٭2اصلزهرا اعتباری، 1رویا نیکجو

 انشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.کارشناسی ارشد پرستاری، مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری مامایی، د .1

 کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. .2

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. .3

 

ها های اخالقی متفاوتی روبرو شوند، پریشانی اخالقی در آنزمانی که پرستاران در محیط کاری با ارزش بقه و هدف:سا

ها را در پی داشته باشد. با توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در شهر اردبیل، تواند کاهش کارایی آنکند که میبروز می

های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به ی اخالقی پرستاران شاغل در بخشاین پژوهش با هدف تعیین میزان پریشان

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا گردید.

های ویژه نفر( بخش 118به روش سرشماری بر روی کلیه پرستاران ) 1395این مطالعه مقطعی در سال  روش جستجو:

ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات ی اردبیل انجام شد. دادهدر مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشک

های آمار توصیفی ها با استفاده از شاخصآوری گردید. سپس دادهجمع Corleyدموگرافیک و مقیاس پریشانی اخالقی 

رد تجزیه تحلیل ویتنی و کروسکال والیس( موهای آمار استنباطی )من)فراوانی و درصد، انحراف معیار و میانگین( و آزمون

 قرار گرفتند.

دست آمد. از میان به 25/108±18/24: میانگین و انحراف معیار نمره پریشانی اخالقی پرستاران مورد مطالعه هایافته

( و =004/0r(، وضعیت تاهل )=011/0r(، نوبت کاری )=025/0rمتغیرهای دموگرافیک، تنها متغیرهای سمت اجرایی )

 با متغیر پریشانی اخالقی ارتباط آماری معناداری را نشان دادند. (=033/0rسطح تحصیالت )

های ویژه در این پژوهش در حد متوسطی گزارش شد. با توجه به مطلوب : پریشانی اخالقی پرستاران بخشگیرینتیجه

 رسد.نبودن این یافته، توجه جدی به کاهش تجربه پریشانی اخالقی در پرستاران ضروری به نظر می

 : پریشانی اخالقی، پرستار، بخش ویژه، اردبیل.های کلیدیواژه
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How Do Modern Dietary And Lifestyle Influence The Prevalence Of 

Hypertension? : a Review 
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Fatemeh loghavi1, Shima Goodarzi1, Fatemeh Mohseni2 

1Gerash Student Research Committee, School of Nursing, Gerash University of Medical Science, Gerash, 

Iran. 

2Cellular and Molecular Research Center,   Gerash University of Medical Science, Gerash, Iran. 

Abstract 

Background and Objective: Hypertension (HTN) may cause heart attacks, strokes, kidney failure, 

blindness, rupture of blood vessels and cognitive impairment. It is a public-health problem in the world. 

Unfortunately despite of high incidence of HTN and pre-HTN the rates of awareness, treatment and 

control are low in Iran. Modification of dietary and lifestyle factors can prevent HTN potentially. Dietary 

approaches to stop HTN (DASH diet) is a method to control HTN. Search Method: We attempted to review 

some risk factors which exist in the most types of modern dietary and lifestyle in the world, incidence of 

HTN in Iran and DASH dietary as a method to control HTN by searching related key words in 30 related 

articles from June 2004 since March 2017 and finding 10 articles with more relationship. Findings: Being 

less educated, older, having a higher BMI and higher resting SBP or DBP at the time of stress testing makes 

the risk of early HTN more probable. Smoking increases the central BP in young to middle aged stage I 

hypertensive people and speeds the age-related decline in BP amplification. Increasing the use of caffeine 

has a relationship with increased risk of HTN in a dose dependent manner. DASH diet with exercise has 

grater effect. Conclusion: Showing a large BP response to psychological stress in young adults may 

increase the risk of HTN as they approach to midlife. Smoking has bad effects on human health and it is 

necessary to encourage young hypertensive patients to stop it. Caffeine may be the reason of increasing 

risk by drinking tea daily and coffee moderately. DASH diet helps to lower BP by containing more K, Ca 

and Mg 

 Key Words: hypertension, dietary, lifestyle, DASH diet 
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 بستری  دیابتی پای بیماران با عفونت در مقاومت آنتی بیوتیکی الگوی کننده و ایجاد باکتریال علل

 95دربیمارستان امیرالمومنین گراش سال شده
E198 

 1،مرضیه کارگر جهرمی2زینب کشاورزی،2،ژیال روستا1اسماعیل پارسایی منش
 گراش،گراش ایران کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی.1

 . کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش،ایران2

 میلیاردها ساالنه و در یمارستانهاست دیابتی بیماران بستری شایع نسبتاً و مهم از علل یکی دیابتی : پای سابقه وهدف
 .شود می جهان سراسر در این بیماران درمان هزینه دالر

 طور به و است دیابتی بیماران شدن بستری ترین علت شایع دیابتی پای نیعفو در واقع زخمهای
 . باشد میکروبی مقاومت والگوی بافتی کشتهای بر اساس باید درمان و شود می آمپوتاسیون به منجر شایع

 بستری بیمار 45در بیوتیکی آنتی مقاومت الگوی دیابتی، پای عامل عفونت میکروارگانیسم نوع تعیین مطالعه این از هدف

 .است بوده بیمارستان امیر المومنین گراش  داخلی وجراحی های در بخش شده

 .شد انجام آموزشی امیر المومنین گراش بیمارستان در نگر گذشته صورت به مقطعی - توصیفی مطالعه این: مواد وروشها

 .گرفتند قرار بررسی مورد چهارم و سوم حلهمر در دیابتی پای عفونت به مبتال به بیماران متعلق مدارك وپرونده های همه

 پرسشنامه برگه در ضروری اطالعات دیگر و میکروبی مقاومت الگوی کشت، بالینی، نتایج تظاهرات دموگرافیک، اطالعات
 شدو استفاده تست تی و دو کای های ازمون و SPSS18از نرم افزار  ها داده آماری آنالیز جهت . گردید ثبت

P<0/05شد گرفته نظر در دار معنی 

 14±5وسابقه ابتال به دیابت 63±9%( مذکر بوده وسن متوسط بیماران   40بیمار)18بیمار انتخاب شده  45: از یافته ها

بوده است.ارتباط معناداری بین مدت ابتال به 4± 2بستری در بیمارستان بخاطر عوارضی ناشی از دیابت تعداد دفعاتو

(.شایعترین میکروارگانیسمهای مشاهده شده در (P=0/037پای دیابتی مشاهده گردید. بیماری ،سابقه بستری باعفونت 

%(بوده  6/17%(،ایشیرشیا کلی) 3/21منفی) کوآگوالز های %(، استافیلوکوك 2/43کشت شامل استافیلوکوك طالیی)

به  21±2ن حساس وازنمونه های استافیلوکوك طالیی وکوآگوالز منفی به کلیندامایسی 94±3است.همچنین بیش از 

نمونه های ایشیرشیاکلی به سفتریاکسون مقاوم بوده اند ودومورد 84±6سیپروفلوکسازین مقاوم بوده اند از طرفی 

 ائروژینوزا به سفتازیدیم به خوبی حساسیت نشان داده است. سودوموناس

 استفاده مورد معمول بیوتیکهای آنتی لمقاب در شده جدا های باکتری اکثر با توجه به نتایج به علت اینکه  : گیری نتیجه

 این برای دارو معاینات دقیق و انتخابپ انجام حال، شرح دقیق بررسی نیازمند دیابتی پای بودندجهت ارزیابی مقاوم
 میکروبی باشد مقاومت الگوی تعیین و بافتی کشت بیماران بر اساس انجام

 بیوتیکی آنتی مقاومت ویالگ بافتی؛ کشت دیابتی؛ پای عفونت :کلیدی واژه های 
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 حساسیت و ادرای مجاری عفونت کننده ایجاد مختلف های میکروارگانیسم فراوانی بررسی عنوان: 

 مراجعه کننده به زایشگاه  بیمارستان امام رضا )ع(الر باردار زنان در مختلف های آنتی بیوتیک به

E199 
 3داجیبل ،سوسن صادقی2فاطمه فاریابی.1اسماعیل پارسایی منش

 ایران،کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش .1

 . کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش،ایران2

 .کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان،الرستان،ایران3

 

 می چسبند ادراری مجاری دیواره به که هایی میکروارگانیسم رشد و حضور نتیجه در ادراری مجاری عفونتسابقه وهدف: 
 نتیجه در و ادرار درتغلیظ ها کلیه توانایی کاهش اثر در که بارداری طی دوران در ادرار PH افزایش .آید می وجود به

 به منجر که هایی میکروارگانیسم درش برای مناسبی را محیط آید می بوجود ها آمینه اسید و گلوکز، سدیم، ترشح افزایش
 .آورد می فراهم شوند می ادرای مجاری عفونت

از  ادرای مجاری عفونت کننده ایجاد مختلف های به منظور تعیین فراوانی  میکروارگانیسم مطالعه مواد وروشها: در این

 EMBکشت محیط در و گردید آوری جمع بودند شده انتخاب تصادفی طور به که بارداری زن 760از ادرار های نمونه

agar وblood agar شدند. داده کشت 

 ( و استافیلوکوك%55( .کلیسیال)%72کلی) اشریشیا شایعترین میکروارگانیسمهای جدا شده به ترتیب شاملیافته ها: 

 نهنمو .شد انجام میکروبی آنتی حساسیت های تست شده داده کشت های نمونه روی (بود.سپس بر%48منفی) کواگوالز

( %64(وسیپروفلوکسازین)%77%( وسفتریاکسون ) 84های جنتامایسین) آنتی بیوتیک به را حساسیت بیشترین مبتال های

 .دادند نشان

 نقاط در شده جدا های باکتری حساسیت و ادراری مجاری عفونت فراوانی که دادند نشان مشابهی مطالعاتنتیجه گیری:

،فراوانی مصرف آنتی بیوتیک  آموزش فرهنگ، در تفاوت اثر در تواند می تشابه عدم این .است متفاوت بسیار جهان مختلف

 .باشد باکتری سوش های جدید ظهور همچنین و

 بیوگرام میکروارگانیسم،آنتی رشد بیوتیکی، آنتی حساسیت ادراری، مجاری عفونت:کلیدی واژه های 
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 1383-4گین در مسیر بندرعباس در سال بررسی کاهش شنوایی شغلی در رانندگان وسایل نقلیه سن

E203 

 *2پورولی علی، 1، محمد مهدی قربانی نژاد فرد شیرازی1، محدثه بخشی حقیقی1عاطفه شریفی

 : عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1

mail-E :  (،  076)33338583دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. شماره تلفن:  : عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،*2

v_alip@yahoo.com 

 

 چکیده:

شدن                  صدای محیط باعث مصدوم  سر و  شنوائی می نمایند.  سیب های  شان تولید آ صدای زیاد محیط شاغل بخاطرسرو سیاری ازم ب

ــت ــتیبولیدس ــی   گاه حلزونی و وس ــنوایی دارای انواع: حس ــنوایی را بوجود می آورد. کاهش ش ــده و کاهش ش   -در داخل گوش ش

عصبی)عوامل بوجود آورنده آن نیز سر و صدا، اوریون یا سرخجه مادر زادی میباشد(، انتقالی )اختالل در انتقال صوت بوده و گوش        

 شنوایی مخلوط که فرم مخلوط دو نوع قبل است.خارجی یا گوش میانی در گیر است( و کاهش 

تحلیلی  به منظور بررسی تاثیر سر و صدای محیط بر رانندگان وسایل نقلیه سنگین اجرا گردیده است. جامعه  -این مطالعه توصیفی

ست که به پایانه باربری بندرعباس وارد     1000آماری مورد مطالعه سنگینی بوده ا سایل نقلیه  شده    نفراز رانندگان و و یا از آن خارج 

ستگاه              ستاندارد و د ستیک ا ستفاده از اتاقک ادیومتری آکو ست آزمایش ادیومتری با ا ساده بوده ا صادفی  اند. روش نمونه برداری، ت

ستره فرکانس     ،4تیپ  Interacoustics AS208ادیومتر مدل  سنجش   8000تا  125ساخت دانمارك، گ سی بل،    5هرتز و دقت   د

 ت.انجام شده اس

درصد دارای افت شنوایی هستند. بیشترین نوع افت شنوایی       52درصد رانندگان دارای گوش نرمال و   48نتایج ادیومتری نشان داد  

 عصبی و بیشترین درجه افت شنوایی نیز افت کم بوده است.  -مربوط به  کاهش شنوایی حسی

شنوایی وجود دارد واحتماال کاهش شنوایی در رانندگان، ناشی از    سابقه و کاهش  ،بررسیها نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن   

سر و صدا: کنترل صدا در منبع،  جلوگیری از رسیدن صدا به                  شد. روشهای کنترل صدمات ناشی از  سر صدای وسیله نقلیه می با

اجرا است. راه حل مطرح، تالش    کنترل صدا در مبدا تولید قابل  گوش وکنترل صدا در محل دریافت می باشند. برای رانندگان، تنها  

سایل نقلیه تولید              صدای موتور و سر و  ستاندارد نمودن میزان تولید  ستای اعمال قوانینی جهت ا شور در را ست ک سازمان محیط زی

 بندی کابین راننده می باشد.داخل ،کنترل انواع وارداتی و استفاده از سایلنسر و عایق

   یی حرفه ای، ادیومتری، رانندگان، بندرعباسکاهش شنوایی، افت شنوا :کلمات کلیدی
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 دارویی: یک مطالعه مروری سیستماتیک گیاهان های عصاره تریکومونایی ضد اثر بررسی
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 2احمد ابوالقاضی 1راحله افتخاری 1امین اهلل سعادت نیا

 جهرم،ایراندانشجوی ارشد انگل  شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، -1

 پزشکی جهرم،جهرم،ایران دانشگاه علوم گروه انگل شناسی -2

 

  یکی از تریکومونیازیستریکومونیازیس یک بیماری عفونی بسیار شایع می باشد که از راه جنسی انتقال می یابد  :سابقه و هدف

. دشو می ایجاد الیسـینژوا اسـمونتریکو کدارژتا   توسط که است  تناسلی -ی ادرار دستگاه ویروسی  غیر های شایع بیماری

مترونیدازول و تینیدازول دو داروی انتخابی در درمان تریکومونیازیس هستند، اما سرطان زایی بالقوه، اثرات تراتوژنیک بر جنین و 

حتی المقدور . با توجه به ویژگیهای ذکر شده نیاز به درمان دارویی دیگر مقاومت این ارگانیسم به مترونیدازول گزارش شده است

 گیاهی می باشد.

و SID  فارسی زبان یاطالعات یها گاهیپا ی هیبه اطالعات الزم،کل یابیمنظور دسته نظام مند ب یمطالعه مرور نیدر ا:  روش کار

،  ی ترکو مو نیازیسدی،با استفاده از کلمات کلGoogle Scholar و همچنین موتورجستگوگر  Pubmed،scopus انگلیسی زبان

 اریمع مقاله با توجه به معیار ورود این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.13مقاله ی دریافت شده  45گیاهان در نهایت از  عصاره

 . به متن کامل مقاالت یبود و دسترس 2016تا2006یمقاالت سالهاورود،

حیط ازمایشگاهی مشاهده شده اثر بازدارندگی ومهار وهمچنین از بین بردن این انگل توسط عصاره گیاهان در م یافته ها:

است. برای نمونه میتوان به برخی از این گیاهان مثل درمنه، اخطوخودوس،عصاره سیر و انغوزه، اوکالیپتوس، افسنطین را 

 نام برد.

زین  ین مطالعه نشان میدهد با توجه به عوارض ناشی از داروهای شیمیایی استفاده از عصاره گیاهان به عنوان جایگا نتیجه گیری:

 میباشد.  invivoدر درمان بیماریها مناسب است ونیاز با تحقیقات بیشتر روی گیاهان و استفاده از انها در محیط 

 تاثیر گیاهان،تریکومونیازیس،عصاره  واژهای کلیدی:

 

 

 

 

 

 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

 HIV( روی مهار ویروس Ganoderma lucidumاثر دارویی قارچ گانودرما لوسیدوم )
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 1صادق درویشی، 1زینب زرین وفا

 .دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران1

کودکان  درصد از 43 درصد از بزرگساالن و 54. باشدبیماری ایدز یکی از معضالت حال حاضر جهان می سابقه و هدف:

برخی از دیگر مواد طبیعی مانند قارچ گانودرما  ( هستند.ARTالعمر)ممادا درحال دریافت درمان ضدویروسی HIVمبتال به 

. با توجه به خواص منحصر به فرد این قارچ به ویژه در تقویت سیستم اثر ضد ویروسی داشته باشندتوانند میلوسیدوم نیز

جامعی در این زمینه در  آن شدیم مطالعات وسیع وما بر ایمنی بدن و جلوگیری از ورود و تکثیر ویروس ایدز در سلول،

 قالب یک پژوهش مروری انجام دهیم.

در  Ganoderma Lucidum ،HIV ،AIDS ،immune systemهای در این پژوهش، با کلید واژه روش جستجو:

مقاله یافت  45به بعد جستجو شد.  2007از سال   Magiran و  Pubmed  ،Google scholarی اطالعاتیهاپایگاه

 ، گلچین شد.ا توجه به معیارهای خروجمقاله ب 12شد و 

و  هاتواند به سیستم ایمنی بدن کمک کند. پلی ساکاریدمی باشد کهمی ایقارچ گانودرما دارای مواد موثره ها:یافته

و القای  هااز طریق ترشح سایتوکاین های موجود در قارچ باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و تحریک ماکروفاژهابتاگلوکان

ت آنتی دارای خاصی هاتریپنوئیدتری ی معدنی وهاره مالنین، کاتیونثتوزیس و همچنین به دلیل داشتن مواد موآپوپ

توانند با تحریک ترشح نیتریک اکساید می ی التهابی همچنینهاویروسی هستند. سایتوکایناکسیدانی، ضدباکتری و ضد

 هدف سلول کردن عفونی برای HIV ویروس. عمل کنند هاترفرونی آلوده به ویروس با مکانیسمی شبیه به اینهاعلیه سلول

رونویسی و ترجمه  HIV-1 پروتئاز نیاز دارد. آنزیم شوند،می ساخته  Pol و  Gag ژن دو روی که از پروتئین دو به خود

و  Fگانودریول ، B، گانومایسین 1قارچ گانودرما با داشتن چهار ماده گانومایسین  .بخشدمی این دو پروتئین را سرعت

، Bخی دیگر از مواد موثره قارچ مانند گاندریک اسید را مهار کند. همچنین بر HIV-1 آنزیم پروتئاز تواندمی گانودمانتریول

، گانودریک اسید الفا، گانودریک 7بتا متوکسی ارگوستا 6هیدروکسی  آلفا دی5-بتاC1 ،3، گانودریک اسید Bگاندریول 

 ریکی روی مهارکننده های ذکر شده داشته باشند.اثر تحتوانند می Hاسید 

باشد.  مثبت  داشتهتواند اثر می ایدز بیماری باتوجه به مطالعات انجام شده قارچ گانودرما لوسیدوم در بهبود  نتیجه گیری:

 گردد.یه میاخیرا محصوالت غنی شده با قارچ گانودرما وارد بازار ایران شده و مصرف این قارچ پر خاصیت به همگان توص

 ، بیماری ایدز، بیماری واگیردارHIV، ویروسقارچ گانودرما لوسیدوم کلیدواژه: 
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ی مؤثر بر اسرتس و اضطراب درک عنوان: بررسی عوامل پیش بینی کننده

 شده بیماران عروق کرونری قلب

E224 

 2، طوبی حامتی1*عظیمه خدامی نسب

  ایران بوشهر، پزشکی بوشهر، علوم . کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه1   
 ایران بوشهر، بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، حتقیقات . کمیته2

 

 

زمینه و هدف: اسرتس و اضطراب از عوامل بسیار مهم در اجياد و يا تشديد 

باعث ضعف، ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی است و  هاي عروق کرونری قلببیماري

بررسی عوامل پیش بینی کننده مؤثر بر اين مطالعه هدف  شود.این بیماران می

 اسرتس و اضطراب درک شده بیماران عروق کرونری قلب است.

های اسرتس، اضطراب، با استفاده از کلیدواژهدر این مطالعه مروری  روش جستجو:

 ،PubMed ،Science Direct ،Cochraneعروقی از بانک های اطالعات -های قلبیبیماری

Magiran ،  Google Schola  وWeb of Science  جستجو صورت گرفت. به منظور انتخاب مقاالت

سه معیار ورود مشتمل بر مقاالت چاپ شده به زبان انگلیسی و فارسی، مقاالت چاپ 

به بعد در نظر گرفته  2005شده در جمالت داخلی و خارجی و مقاالت چاپ شده از سال

 ید و مورد بررسی عمیق قرار گرفت.مقاله انتخاب گرد 20 شد که هنایتًا 

های فردی از قبیل سن، جنس، بر اساس نتایج مطالعات متعدد، مشخصه ها:يافته

حمل زندگی، فشارهای مالی، سطح درآمد، نوع  وضعیت تآهل، حتصیالت، وضعیت بیمه،

شغل، وجود بیماری های جسمی دیگر در خود و بستگان، تعداد فرزندان، روابط با 

ای خانواده، ابتال به افسردگی، رویدادهای اسرتس زا، سابقه فامیلی سایر اعض

ابتالی به بیماری عروق کرونر، ابتال به فشارخون، مصرف سیگار، ورزش نکردن، 

سابقه اضطراب در فامیل درجه یک، خودکارآمدی پایین و  وضعیت سالمت معنوی در 

تآثیر گذار بودند. از  های عروق کرونرمیزان اسرتس و اضطراب درک شده بیماری

بین این عوامل وضعیت سالمت معنوی، حمل زندگی و سطح درآمد از مهمرتین عوامل 

 مؤثر بر اسرتس و اضطراب درک شده این بیماران بوده است.

با توجه به اینکه میزان سطح اسرتس و اضطراب بیماران عروق کرونری  نتیجه گیری:

گردد که گذارد؛ پیشنهاد میها تاثیر میآن در روند هببودی، درمان و کیفیت زندگی

متخصصین سالمت در برنامه ریزی های مربوط به ارایه آموزش و مراقبت این بیماران  

عوامل پیش به منظور کاهش عوامل تنش زا و قدرت سازش پذیری با موقعیت جدید، 

 کننده  ذکر شده را مورد توجه قرار دهند.بینی

 

 عروقی-های قلبیاسرتس، اضطراب، بیماری، کننده پیش بینی واژگان کلیدی:

 

دولتی استان هرمزگان در  و خصوصی بخش در شاغل اخالقی توسط پزشکان اصول رعایت مقایسه 

 1395سال 
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 2، مهربان شاهی1، کوروش خانی1، مهشید سرافراز1انیس گواهی جهرمی

 
 عباس،ایراندردانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بنکمیته تحقیقات دانشجویی، .1
 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده ،سالمت اطالعات مدیریت گروه .2

پزشکی  علم گیری شکل زمان از گشت، می محسوب فلسفه از ای شاخه گذشته های زمان از که اخالق :هدف و زمینه

 افرادی دارد، سروکار ها انسان نوامیس و مال جان، با پزشکی مقدس حرفه . است آمده می شمار به آن از جزئی الینفک

 به توجه با نمایند، پیروی پزشکی اخالق نام به ای ویژه اخالقی مبانی و اصول از باید ورزند می حرفه اشتغال این به که

 مطب به کننده مراجعه بیماران معاینه در پزشکان توسط اخالقی اصول رعایت بررسی به برآمدیم تا درصدد ما موارد این

 .بپردازیم 1395سال هرمزگان در استان دولتی و خصوصی های

 بودند افرادی مطالعه این به ورود معیار .بود ای مقایسه نوع از تحلیلی توصیفی ای مطالعه حاضر مطالعه :بررسی روش

 شرکت برای رضایت عدم نیز مطالعه این از خروج معیار  .باشند کرده مراجعه شهر سطح های مطب به یکبار حداقل که

 پایایی و روایی که بود ساخته محقق ای پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار .بود مخدوش یا ناقص پرسشنامه و مطالعه در

 مطب 103 آماری، های فرمول طبق و پزشکی نظام اطالعات ترین جدید با مطابق نیز نمونه مطالعه حجم .شد بررسی آن

 به وابسته دولتی کلینیک سه SPSS ای، دوجمله آماری های آزمون و 22 ورژن و شهر سطح مطب 514 از خصوصی

 .گرفت قرار تحلیل مورد اسپیرمن و والیس کروسکال ویتنی، – مان افزار نرم توسط آمده بدست اطالعات .بود دانشگاه

 قرار تحلیل مورد رسشنامهپ 282 درنتیجه بود ناقص ها آن % 10 که شد تکمیل پرسشنامه 296 مطالعه این در:ها یافته

 بین اسکوئر کای آزمون ( و ما بقی را آقایان تشکیل دادند. مطابق٪ 7/65بیش از نیمی از افراد پژوهش را خانم ها ) .گرفت

   (P-value= 0/638 , 0/818دولتی ) به ترتیب  و خصوصی بخش دو هر در شکان پز اصول اخالقی توسط رعایت و سن

-Pد نداشت اما بین جنسیت و این آیتم در بخش خصوصی ارتباط معنی داری مشاهده گشت )ارتباط معنی داری وجو

value= 0/045 اکثریت افراد مورد مطالعه میزان رعایت اصول اخالقی توسط پزشکان در داشتن تماس های فیزیکی با .)

 فت های مابیماران را در سطح مناسبی ارزیابی کردند و اکثرت به قریب به اتفاق آن ها، دریا

 لی غیر رسمی توسط پزشکان را رد نموده اند . 

 توسط اخالقی صول ا رعایت مورد در دولتی و خصوصی بخش بین داری معنی رابطه حاضر مطالعه در:گیري  نتیجه

 مسئله این که کردند ارزیابی متوسطی سطح در بخش دو این در را آیتم این وضعیت افراد اکثریت و پیدا نشد پزشکان

 با تضاد در ای گونه به ما مطالعه نتایج .شد با دولتی و خصوصی بخش دو هر از بیماران کافی رضایت عدم نشانگر تواندمی

 در پزشک ضد های پاسخ از ترس همچنین و عوام فرهنگ سطح دلیل به شاید این که باشد می جامعه در موجود واقعیت

 .است بوده او مطب

 معاینات ن،پزشکا اخالقی، اصول:کلیدي کلمات

 

 1395تا 1392بررسی روند فراوانی  بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید و عوامل خطر آن  در نوزادان شهرستان کهگیلویه )

) 
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 *4، سید حسن فقیهی  3، زهرا شه کالهی  2، مریم نصیریان  1الهه پیرای 

 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برکارشناس ارشد اپیدمیولوژی-1

 استادیار اپید میولوژی، عضو هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران - 2

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانکارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه - 3

 سی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایراندانشجوی کارشنا – 4

 
 

 نویسنده مسئول : سید حسن فقیهی ،دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی اصفهان، اصفهان، ایران

بویراحمد ، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها واحد پیشگیری و مبارزه با یاسوج ،  بلوار شهید قرنی ، معاونت بهداشتی استان کهگیلویه و  :آدرس

 بیماری ها

 09171438538: تلفن 

 sayedhasanfaghihi2016@yahoo.comپست الکترونیک: 

 

 چکیده : 

ری عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود. کم کاری مادرزادی تیروئید از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز و از علل مهم قابل پیشگیسابقه و هدف : 

 انجام گرفت.  1395تا  1392مطالعه کنونی با هدف تعیین میزان فراوانی بیماری کم کاری تیروئید و عوامل موثر بر آن در شهرستان کهگیلویه  از سال 

در طح غربالگری هیپوتیروئید  96تا  اسفند  92دین ماه شاهدی، روی نوزادان متولد شده شهرستان کهگیلویه که از فرور–در این مطالعه مورد  روش بررسی:

فراخوانده شدند. سپس  5( پاشنه پای بیشتر یا مساوی  Thyroid – stimulating hormone) TSHمادرزادی شرکت کرده بودند، انجام شد. نوزادان با 

داشتند به عنوان بیمار کم کاری کاری مادرزادی تیروئید محسوب  mu/l 10بیشتر یا مساوی TSHآن ها اندازه گیری شد. نوزدانی که سطح  TSHسطح سرمی 

 جهت آنالیز داده ها استفاده شد.  spssشدند.  برای هر بیمار تایید شده سه نوزاد سالم به عنوان کنترل انتخاب شدند. از نرم افزار 

درصد بیشتر  6/20تولد زنده به دست آمد. پسران  180مورد بیماری در هر  1سال بود که  4در هزار تولد زنده طی این  56/5میزان بروز بیماری  یافته ها :

همچنین بین  (. P <./. 5 کلی  بین نوع زایمان با بروز بیماری هیپوتیروئیدی رابطه معنی داری مشاهده نگردید). از دختران مبتال به کم کاری تیروئید بودند

 (=P ./001 هیپوتیروئید رابطه معنی داری مشاهده گردید.) سابقه بیماری هیپوتیروئید در خانواده با بیماری

تولد زنده  1:180شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان کهگیلویه ، نسب به آمار کشوری و جهانی بیشتر می باشد که جای نگرانی دارد)نتیجه گیری : 

.) 

  کم کاری مادرزادی تیروئید، غربالگری، نوزادانواژگان کلیدی :  

The use of Spider silk protein as a wound dressing; Review article 
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Background and Objective 

Burns and wounds are the most devastating injuries that cause many physical, psychological, social, and economical 

complications. So far; numerous methods of treatment have been used for controlling and wounds treatment. The 

use of chemical drugs are usually followed by side effects.The use of spider silks protein as a wound dressing, 

promotes the growth and repair of peripheral nerve by the Schwann cells. The aim of this review study is to 

investigate the effects and side effects of spider silk protein on wound healing. 

Search Method  

The sample size of this study were the articles indexed in and contained the terms" spider silk, wound healing, side 

effect". In this research, 38 articles with the keywords were found in the databases mentioned above. From these 

articles, 22 articles for writing of this review were used. 

Findings 

Researchers have found that spider webs make the nerves healed faster and more regular, cause further growth of 

Schwann cells, and finally accelerate the repair of peripheral nerves. Studies have shown that silk has properties of a 

super strong scaffold. In addition, silk contains very important filamentous molecular proteins such as spider silk 

protein eADF4(C16)which is a very suitable soluble colloidal environment for delivery of drugs, especially those for 

burn and wound healing. Studies have shown that silk can be used as a wound cover because of its special dynamic 

and biomaterial properties. 

Conclusion 

According to the evidence, it can be stated that silk can be used for wound surface recovery and repair, because, in addition to 

fewer side effects and better tissue compatibility, it presents better supporting and repairing effects than other treatment methods. 

Key Word 

spider silk, wound healing, side effect 

 

The Effect of Platelet Rich Plasma (PRP) on Osteoarthritis; Review article 
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Background and Objective 

Osteoarthritis is the most commonly diagnosed disorder of synovial joints and hyaline cartilage. The disease is age-related and is 

considered as one of the costliest diseases. Platelet Rich Plasma (PRP) is a plasma with small volume including more concentrated 

autologous, which, as an endogenous source of growth factors and anti-inflammatory factors, have been proven to use to treat many 

cases, including surgery caused wounds healing, skin scars, tendon, muscle, and etc. the aim of this study is to 

Search Method  

The sample sizes of this study were the articles indexed in and contained the terms" Osteoarthritis, Platelet Rich Plasma, Hyaline 

cartilage". In this research, 40 articles with the keywords were found in the databases mentioned above. From these articles, 25 

articles for writing of this review were used. 

 

 

Findings  

PRP injection in patients with pre-patellar tendinopathy has had statistically and clinically significant effect. Another study in this 

regard showed that blood vessels around the pre-patellar tendon increased in the first two weeks and decreased in the following 

weeks; this, showed PRP controlling role in the process of repair. In other study, an immune artificial arthritis was developed on 

the knee of a pig, and the effect of PRP injection on the repair was investigated and analyzed. 

Conclusion 

Platelet Rich Plasma with a certain concentration of fresh platelets (8 to 10 times of the total blood), has been used for numerous 

cases of tendon, muscle and joints lesions. In most of these studies, the clinical signs of disease have been significantly reduced. it 

has been suggested as adjunctive therapy. PRP can increase the quality of healing of osteoarthritis, it also can repair and 

reconstruction of hyaline cartilage. 

Key Word 

 Osteoarthritis, Platelet Rich Plasma, Hyaline cartilage 

 ( و کیفیت زندگی بیماران:مقاله مروری Chronic Rhinosinusitis: CRS)سینوزیت مزمنشیوع 
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 .ایران ، بوشهر ، بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دانشکده پزشکی،  دانشجویی، تحقیقات کمیته .1

 اری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایرانگروه ایمونولوژی، آسم و آلرژی، مرکز تحقیقات بیم .2

 نویسنده مسئول: آرمان هاشمی

  armanhashemi75@yahoo.comایمیل:

  989170833378+موبایل:

 

    سابقه و هدف

. این بیماری یکی از شایع ترین  هفته وجود داشته باشد 12مدت به  می تواند هامی باشد که سینوس التهاب موضعی و مزمن راه های هوایی فوقانی و، سینوزیت مزمنبیماری 

هدف از انجام این پژوهش مروری گرد هم آوری گزارشی در مورد شیوع این  .را مورد هدف قرار داده است این بیماریبسیاری عوامل خطر . اختالالت التهابی مزمن می باشد

 افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران می باشد.بیماری و نیز هزینه های صرف شده برای بهبود آن و 

   روش جستجو

سینوزیت  "های با کلید واژه Pub  Med،Elsevier  ،Sid ،Science Directمنابع و مقاالت مورد نیاز در پایگاه های جست و جوی مقاالت بین المللی و ملی شامل 

 مقاله برای نوشتن این مقاله مروری استفاده شد. 30اه های جست و جوی ذکر شدهجست وجو گردید.در پایگ "مزمن،شیوع، کیفیت زندگی و سیستم ایمنی 

 هایافته

در ایران مطالعات جامع . تقسیم می شود (CRSsNP)و بدون پولیپ  (CRSwNP)به دو دسته کلی سینوزیت مزمن همراه پولیپ  CRSبر اساس نوع التهاب ایمنی موجود ، 

 ههمچنین در مطالعد. درصد گزارش کر 24در شهر ساری فراوانی رینوسینوزیت قارچی را ای رح کرده باشد، انجام نشده است. در مطالعه ای که شیوع کلی این بیماری را مط

را در سال  CRS شیوع ،. در مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در چینشددرصد مطرح CRS ، 40 مبتال به در بیماران راوانی پولیپ بینی راف 1384دیگر در همدان در سال 

 .بر بخش سالمت این کشور تحمیل کرده است 2014میلیارد دالر در سال  8/8مریکا هزینه ای معادل آدر  شد.درصد گزارش  8 معادل 2015

   نتیجه گیری

یاو نیز احتماال در ایران،  هزینه بسیاری صرف بهبود و با توجه به نتایج بدست آمده از این مقاله مروری می توان گفت که بر اساس شیوع باالی این بیماری در مناطق مختلف دن

می توان در مدت زمان کمتر   ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران مبتال می شود که با بازنگری در عوامل دخیل در ایجاد و پیشرفت این بیماری و نیز تشخیص زود هنگام آن

 حیا نمود و  از هدر رفتن بسیاری از هزینه ها جلوگیری نمود.کیفیت زندگانی را برای این بیماران و خانواده هایشان ا

 سینوزیت مزمن،شیوع، کیفیت زندگی، سیستم ایمنی های کلیدیواژه

 

 تدریس اثربخش در مقطع علوم پایه رشته پزشکی و عوامل دخیل در آن و ارتقای سطح پزشکان آینده: مقاله مروری
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 .ایران ، بوشهر ، بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دانشکده پزشکی،  دانشجویی، تحقیقات کمیته-1

 نویسنده مسئول: آرمان هاشمی

   armanhashemi75@yahoo.comایمیل:

  989170833378+موبایل:

    سابقه و هدف

این رادرطول  تشخیص ودرمان به موقعحصیل تمام اطالعات الزم برای دوره آموزش پزشکی  عمومی هفت سال و شامل چهار مرحله است.بدیهی است یک دانشجوی فارغ الت

علوم مقطع  . عوامل متعددی درکیفیت آموزش استارتقاکیفیت این دوره ضروری .مستقیما مرتبط باسالمت جامعه استگیرشده میت مطلب فراکوکیفیت و کند کسب می مدت

ازآن ها تدریس اثربخش دراین دوره می باشد.باتوجه به اهمیت ابعاد مختلف یک تدریس اثر بخش دیدگاه های مختلف  دکه یکیموثرن ونتایج آزمون جامع علوم پایه پایه پزشکی

ای موثر بر این مهم بررسی و نیازمند توجه هستند.چرا که یادگیری و آموزش برای تربیت پزشکان فرآیندی است چند جانبه که بر این اساس در این مطالعه مروری دیدگاه ه

 رد آوری شد.گ

   روش جستجو

پزشکی،علوم  "های باکلیدواژه PubMed،Elsevier،SID ،ScienceDirectمنابع ومقاالت موردنیاز درپایگاه های جست وجوی مقاالت بین المللی وملی شامل 

 ی نوشتن این مقاله مروری استفاده شد.مقاله برا23جست وجو گردید.در پایگاه های جست وجوی ذکرشد و "پایه،راهکار،مشکالت، تدریس اثربخش،یادگیری

 هایافته

اطالع مدرس به درس،ویژگی های  از مهمترین یافته های این مطالعه می توان به اشاره کرد به: مطالعه ای انجام گرفت که اظهار داشتند که در زمینه تدریس، میزان تسلط و

یادگیری و مطالعه مستقل، ایجاد ارتباط میان موضوع درس با محیط کار و وظایف شغلی بعدی دانشجو فردی، داشتن مسیولیت در قبال حرفه معلمی و تحریک دانشجو به 

مشخص کردند که افزایش کیفیت تدریس اثر بخش در گرو 2013ازبیشترین عوامل موثر در یک تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان بود. در مطالعه ای  دیگر در سال 

 یس، اشتیاق استاد به تدریس و مهارت های ارتباطی استاد می باشد.دانش مربوط به موضوع تدر

 نتیجه گیری

تقال آن به دانشجو مهم نیست با توجه به یافته های این مقاله مروری و مطالعات انجام گرفته به جهت اثربخشی بیشتر تدریس یک استاد در درس خود، فقط دانش علمی و ان

ز وجود دارد که در قسمت یافته ها به برخی اشاره شد که نیازمند تحقیق بیشتر می باشند تا با بهره گیری از آن ها بتوان یک تدریس بلکه شاخص هایی با اهمیت بیشتر نی

 اثربخش با بازدهی بسیار باال و به طبع تربیت پزشکانی که مدافعان سالمت بشریت هستند.

 کلید واژه ها

 خش،یادگیریپزشکی،علوم پایه،راهکار،مشکالت، تدریس اثرب

 

 در بیماری سلیاک Dبررسی سطح سرمی ویتامین 
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 2االمینی روح مریم * ،1حسین عالی پور

 دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .1

 دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .2

 چکیده

یماری سلیاك نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می رساند و سبب اختالل در جذب بمقدمه و هدف: 

 1مواد مغذی می شود و منجر به افزایش حساسیت شکستگی گالیدین موجود در گلوتن می شود. شیوع بیماری در اروپا و آمریکا 

و کاهش توده استخوانی می شود. مطالعات نشان داده اند  Dویتامین  نفر است. سلیاك در نهایت باعث کمبود 300الی  120نفر در 

درصد پوکی استخوان دارند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر  34-26درصد افراد مبتال به سلیاك با توجه به سن خودشان،  77که 

 در بیماران سلیاکی می باشد. Dبررسی سطح سرمی ویتامین 

و  pubmedدر پایگاه های اطالعاتی    osteoporosisو  celiac  ،vitamin Dکلید واژه های با استفاده از مواد و روش ها: 

google scholar  مقاله را با کیفیت مطلوب وارد مطالعه کردیم. 8جست و جو کردیم و  2016تا  2011در محدوده سال های 

اسهال ، نفخ ، کاهش وزن ، استئاتوره ) اسهال چرب (  بیماری سلیاك طیف وسیعی دارد. شایع ترین عالئم گوارشی شاملیافته ها: 

و شکستگی های پاتولوژیک استخوان و هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه می باشد. مکانیسم توسعه بیماری و شکستگی استخوان در بیماران 

می شود. در واقع در  Caب مبتال به سلیاك درمان نشده و به روشنی تعریف نشده است. پرکاری غده پاراتیروئید باعث کاهش جذ

 در ایلئوم جذب می شود درصورتی که سلیاك در دئودنوم صورت می گیرد. Dنرمال است زیرا ویتامین  Dابتدا سطح سرمی ویتامین 

برخی از افراد مبتال به سلیاك هیچ عالمتی ندارند زیرا قسمت سالم روده قادر به جذب مواد مغذی کافی برای پیشگیری از نتیجه: 

درصد افراد مبتال به بیماری سلیاك به علت عدم وجود حداقل عالئم بالینی مثل  90-50وز عالئم بیماریم می باشد که در واقع بر

از عوامل بالقوه این بیماری هستند. سلیاك  Dاسهال و کاهش وزن، تشخیص داده نمی شوند. هیپوکلسمی مزمن و کمبود ویتامین 

 ارض غیر قابل برگشت مانند ناهنجاری های اسکلتی و کوتاهی قد شود.درمان نشده می تواند منجر به عو

  celiac , vitamin D , osteoporosis واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 دستیابی به سالمت روان با آیات قرآن
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 ندانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، بوشهر، ایرا

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پرستاری مامایی، بوشهر، ایران

 های نسخه .موثرترین(28رعد)"القلوب تطمئن اهلل بذکر اال":خداست است،ذکر روان سالمت مقدمۀ که قلب آرامش به رسیدن :راهسابقه و هدف

 اطهار ائمه و خداوند فرستاده آخرین های آموزه آسمانی کتاب آخرین آیات در بایست می را امروز انسان روانی و روحی بیماریهای و دردها درمان

 گردیده است. طراحی سالمت روان بر قرآنی آیات تاثیر یافتن مقاله اخیر بمنظور .کرد جستجو بشریت روان و روح راستین طبیبان بعنوان

 sid,googleمانند خارجی و داخلی معتبر اطالعاتی پایگاههای در مند نظام مروری جستجوی حاصل حاضر مطالعه:جستجو روش

scholar,magiran,noormags,science direct,pubmed اخیر است. سال ده زمانی بازه در و 

 که انسانی داندمی بخوبی است،خداوند قایل ایویژه اهمیت نیز روان و روح برای است قایل افراد جسم برای که اهمیتی درکنار :اسالمیافته ها

های بیماری درمان برای است یعنی باید داده قرار درمان را قرآن خداوند.گیردمی آرام چگونه یا شودمی افسرده است،چگونه دنیوی یزندگ درگیر

 مَّوْعِظَهْ جَآءَتْکُم قَدْ النَّاسُ اَیُّهَا یَأ:میفرماید خداوند.کرد استفاده قرآن جویی،حسادت ازافسردگی،اندوه،اضطراب،نفاق،خشم،دشمنی،کینه چون روانی

 و اندوه و غم شدن دور خدا،وعده به آوردندگان ایمان ،48 انعام سوره .در(57 یونس)لِّلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمه هُدّى وَ الصُّدُورِ فِى لِّمَا وَشِفَآءُ رَّبِّکُمْ مِّن

 بدون که آید می روانی بشمار بیماریهای ترین دهنده آزار از اندوه و غم و ترس و پناهی بی و تنهایی احساس جهان در امروزه.شده داده ترس

مردم  با سودمند و سالم .تعامل1بود.چند دستورالعمل قرآنی برای داشتن سالمت روان: نخواهد پذیر درمان جاودان و محکم گاهی تکیه بر تکیه

 را هی بالتی ادفع اطرافیان، با ارتباط در مهربانی و وگذشت

 

 

. 2(44 بترسد)طه خدا از شاید بگویید سخن او با نرمی با – یخشی و تیذکرا لعله لینا قوال له (قوال96)مومنون.دهب نیکی با را بدی پاسخ. لسیئه

 و عدالت ترویج و تبلیغ اطهار ائمه و انبیاء رسالت و وسط امت دینی های آموزه در اسالمی تفریط.امت و .افراط3مالیمت و مدارا با توأم رابطه

 تولید،استقالل و تالش و کار فکری،افزایش تعالی و رشد موجب فرزندان و همسر با عاشقانه ارتباط و .ازدواج4(31 عرافا)است زندگی در اعتدال

 معصومین سیره و روایات و آیات به آشنا دانستن.انسان مدرسه و مزرعه را .دنیا5 (21روم)میشود مودت و دوستی و آرامش و شخصیت ثبات و

 – 77و73قصص)میداند امتحان و تالش و کار محل را دنیا بلکه( 46کهف–38توبه–7یونس)نمیداند دلبستگی و وابستگی شایسته را دنیا

 .(155و124بقره

 و زبونی و ضعف احساس مشکالت برابر و در داند می خود توانایی و تعالی و رشد عامل را مشکالت و سختیها قرآنی : انساننتیجه گیری

میدی نگشته و سرزنده و مصمم به حل مشکالت زندگی پرداخته لذا دچار بیماریهای روانی نمیشود و به نو و یأس دچار و نکرده خودباختگی

 سالمتی روان دست می یابد.

 :سالمت، روان،قرآن،درمانهای کلیدیواژه
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The effect of cardiac rehabilitation on anxiety and depression in patients undergoing coronary artery bypass 
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Background and Objective: 

Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world and coronary artery disease is the most common 

cardiovascular disease. 50% of the causes of death in different countries is cardiovascular disease. 40% of men and 

20% of women suffer from cardiovascular disease. This study aimed to review the effect of cardiac rehabilitation on 

anxiety and depression in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery 

 

Search Method: 

This systematic review study was conducted by searching in Google scholar, Pubmed, Science Direct, JAMA, Magiran 

with coronary artery disease, cardiovascular, rehab, anxiety, depression as keywords. 137 articles were found from 

2010 to 2017 and 39 articles were used in this study. Entering Criteria were cardiac patients which undergoing cardiac 

rehabilitation on their anxiety and depression and other studies were excluded 

 

Findings: 

In most studies, male population was higher than women and the average age of patients was 60-50 years. The results 

of many studies showed that there was a significant difference between the level of anxiety and depression before and 

after cardiac rehabilitation between two groups (P <0.05). But there was no significant difference between gender and 

anxiety and depression (P> 0.05). Also, in many studies, the results show that there is no significant relation between 

education and marriage level with anxiety and depression (P> 0.05). 

Conclusion: 

The results of this study indicate that cardiovascular rehabilitation is effective on depression and anxiety of cardiac 

patients, which reduces anxiety and depression. Therefore, considering the psychological status of these 

patients, it is recommended to use these exercises to reduce anxiety and depression. 

Key words: Cardiac rehabilitation, Coronary arteries, Anxiety, Depression. 
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 1 ، حمیده اسدی نژاد،  زهرا کیانی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل 1دانشجوی کارشناسی هوشبری  انسیه قاسمی 

 م، جهرم، ایرانعضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهر- 1

 

تجربه درد معموال همراه با ترس و اضطراب و استرس است. اضطراب، آستانه درد را پایین می آورد، بنابراین فرد مضطرب  مقدمه:

نسبت به یک فرد عادی درد بیشتری را احساس می کند. انحراف فکر تا به امروز در کاهش در در بسیاری از بیماری ها و در بیماران 

ام پروسیجرهای دردناك موفق بوده است که خنده درمانی به عنوان یکی از راهکارهای انحراف فکر با باال بردن آستانه  درد تحت انج

در بیماران، نقش بسزایی در کاهش اضطراب و در نتیجه کاهش درد داشته است. به دلیل اهمیت خنده بر روی سالمت، تحقیقاتی 

 ده است.در سراسر جهان در این باره انجام ش

پژوهش حاضر به منظور بررسی خنده درمانی بر تسکین درد و کاهش اضطراب بیماران انجام شده است. این چکیده از  روش کار:

از سال  -SID-  pub med - Medline- N box- Google scholarمقاله که از سایت های معتبر پزشکی ازجمله  20بررسی 

 انحراف فکر، انتخاب شده اند، تهیه شده است. -اضطراب -درد -رمانیبا کلید واژه های خن ده د 2017-2010

بدن ما به طور طبیعی مجهز به مواد شیمیایی ضد دردی است که در مواقع نیاز برای تخفیف درد از مغز آزاد می شود و  بحث:

رشح می شود و موجب آرامش و افزایش اندورفین نام دارد.اندورفین هورمونی است که در مواقعی که میخندیم و شاد هستیم در بدن ت

 تحمل درد می شود.

این هورمون عملکردی شبیه به مورفین و کدیین دارد. چیزی که ارزش اندورفین را نسبت به داروهای مسکن بیشتر میکندر، عدم 

 اعتیاد و وابستگی و عدم عوارض جانبی است.

کاستن درد های شدید موثر باشد، پس نیاز ب داروهای آرام بخش و دقیقه خنده عمیق در طول روز می تواند در  10می توان گفت 

 ضد درد در این افراد کاهش می یابد و فرد از عوارض این داروها در امان می ماند.

نتیجه گیری: با انجام این مطالعات تیم تحقیقاتی به این نتیجه دست یافت که تحت خنده درمانی قرار می گیرند، میزان اضطراب 

 ا خنده کمتر میشود و آستانه درد در آنها باالتر می رود و توان فرد برای مقابله با درد افزایش می یابد.آنها ب

 انحراف فکر -اضطراب-درد -خنده درمانی  کلید واژه:

      

                                                                                                                                 

 

 

 قرآن دیدگاه از سالمت رموز دستیابی به
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 رقیه گشمرد زهره فرّار،

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، بوشهر، ایران

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پرستاری مامایی، بوشهر، ایران

شفا،هدایت و رحمت است و مجموعه ای غنی از اطالعات مورد نیاز انسان جهت دستیابی به کمال،سالمت  قرآن کتاب سابقه و هدف:

و سعادت است که با تدبردر آیات شفابخش و روحانی آن و بکاربستن آنها در زندگی،میتوان به سالمت روان و جسم و جان و در 

 گردیده است. طراحی تی انسان از دیدگاه قرانرموز سالم یافتن نهایت تعالی دست یافت.این مقاله بمنظور

 sid,googleمانند خارجی و داخلی معتبر اطالعاتی پایگاههای در مند نظام مروری جستجوی حاصل حاضر مطالعه:جستجو روش

scholar,magiran,noormags,science direct,pub med اخیراست. سال ده زمانی بازه در و 

 در اسراف از پرهیز. 1ابی به سالمت که در قران به آنها اشاره شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله رموز دستی :یافته ها

 نابجا،یعنی مصرف یعنی کرداسراف روی زیاده نباید غذا مصرف منظوراین است که در(31اعراف)"التسرفوا و اشربوا و کلوا":طعام

 و باشد می اسراف کم باشد نیز آن مقدار است،هرچندکه مضر بدن برای که غذاهایی خوردن و بدخوری.ناحق به چیزی مصرف

 رزقهم لهم و": خورد غذا باید روز شبانه از زمانی چه. 2نیستند میکنندکم بروز مهم اصل این نکردن رعایت اثر در که بیماریهایی

 غذایی،صبحانه های وعده مهمتریناز این آیه چنین برداشت میشود که (69نحل)"مهیاست شب و صبح در روزیشان و"عشیا و بکره

 منظوراینست که انسان(24عبس)"طعامه الی االنسان فلینظر":غذا کیفیت در دقت. 3داشت ویژه توجه آن به باید که است شام و

 یا است حالل او طعام کند دقت و رسیده او دست به چگونه و کرده طی را مراحلی چه طعام این که کند خود تفکر طعام باید در

 ما طیبات من کلوا":طیبات معرفی. 4 خیر؟ یا دارد غذایی ارزش و است مطلوب کیفیت نظر از خورد می که غذایی ؟آیانه

 کرده راهنمایی کند می تأمین را آنها سالمتی و بوده مفید برایشان که غذاهایی سوی به را مردم کریم قرآن (160اعراف)"رزقناکم

 : قرآنخبائث تحریم. 5...و کدو ماهی، چارپایان، شیر و ما،زیتون،انگور،انجیر،انار،گوشتعسل،خر:از عبارتند غذاها این مهمترین

( 219بقره)خوك گوشت و مردار،خون،الکل گوشت: از عبارتند آنها کرده که مهمترین منع را چیزها بعضی خوردن(157اعراف)کریم

 تقوا شده که ثابت امروزه( 183بقره)"تتقون لعلکم قبلکم من نالذی علی کتب کما الصیام علیکم کتب آمنوا الذین ایها یا": روزه. 6

 (11انفال)"به لیطهرکم السماء ماء من علیکم وینزل": بهداشت رعایت. 7دارد  جان و جسم سالمتی با مستقیمی رابطۀ

 پرداخته است مالز درمان و تندرستی برای که کلی اصول به آن در ولی نیست طبی یک کتاب چه اگر کریم قرآن :نتیجه گیری

 اندر دست که است امید.باشد بشر طبی های نیاز پاسخگوی تواند می بشر تجربیات و معصومین روایات کنار در اصول این و شده

 .باشیم جامعه در سالمتی بیشتر و بهتر شاهد تا بپردازند مهم این به پیش از بیش پزشکی عرصۀ کاران

 :رمز،سالمتی،قرآنهای کلیدیواژه

 

 رمانی،  راهکاری جدید در درمان  زخم های دیابتی یک مطالعه مروری گیاه د

E247 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

 ، حمیده اسدی نژاد، طوبی قاسمی  1انسیه قاسمی نویسندگان:

  -جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1
 

زخم های دیابتی، جراحت هایی در پوست، چشم، اعضای موکوسی و یا یک تغییر ماکروسکوپی در اپیتلیوم معمول افراد دیابتی نوع مقدمه: 

می باشد.این زخم ها به علت التهاب، عفونت یا شرایط دارویی ایجاد می شود. داروهای شیمیایی، برای درمان دیابت  2و1

رای عوارض نامطلوب زیادی هستند و همین عوارض داروهای شیمیایی منجر به عدم پذیرش رژیم دارویی شده که دا

درنتیجه باعث ایجاد اختالل در کنترل دقیق بیماری میگردد.سال های اخیر خواص گیاهان در درمان زخم های مختلف 

یاه درمانی راهکاری جدید در بهبود زخم های دیابتی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. و به بررسی گ

 پرداخته اند. 

مقاله ك از  20پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر داروهای گیاهی بر زخم های دیابتی انجام شده است. این چکیده از بررسی روش کار: 

با کلیدواژه های  2010-2017که از سال  -SID- NBOX- MED LINE- pubmed- goggle scholarسایت های 

  انتخاب شده اند، تهیه شده است.  -برگ توت-گیاه گلجی -گزنه -دیابت -زخم دیابتی -گیاه درمانی

زخم های دیابتی  به خصوص زخم پا یکی از مشکالت مهم بهداشتی به شمار می رود و دمان آنها به دلیل هزینه های سنگین همواره بحث: 

قع به علت عفونت شدید و  وسیع این زخم و درمان دیر هنگام آن احتمال قطع عضو یا چالش برانگیز بوده. در بعضی موا

مرگ بیمار وجود دارد. با توجه به اهمیت درمان این زخم ها امروزه گیاه درمانی راهکاری جدید برای درمان زخم های 

 آنژی پارسن قرار گرفته است . داروی دیابتی بوده است. در این راستا داروهای گیاهی جدیدی تولید و مورد مصرف بیمارا

(  باعث بهبود جریان خون، رگ زایی و کاهش Melilotus officinalis)   ملیلوتوس افیسینالیسك از گیاهی به نام  

التهاب زخم دیابتی می شود. همچنین استفاده از پماد حاوی عسل، روغن کنجد و کافور می تواند در تسریع بهبودی زخم 

مک کننده باشد. گیاه گزنه بت توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی  و ضد التهابی خود باعث کاهش سطح های دیابتی ک

گلوکز سرم و افزایش سلول های بتا جزایر النگرهانس میشود. همپچنین گیاه گلجی و برگ توت سفید خاصیت کاهش قند 

 خون دارند.

تیجه دست یافت که برخی گیاهان با توجه به مواد موجود در آنها و مکانیسم های با انجام این مطالعات تیم تحقیقاتی به این ننتیجه گیری: 

خاص آن مواد  در کنترل قند خون و درمان زخم های دیابتی نقش بسزایی دارند.و گیاه درمانی راهکاری جدید در درمان 

 زخم های دیابتی محسوب می شود.

   -برگ توت-گیاه گلجی -گزنه -دیابت -زخم دیابتی -گیاه درمانی کلید واژه:

 

 

 دیابت درمانهای و اسالمی طب
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 رقیه گشمرد زهره فرّار،

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، بوشهر، ایران

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پرستاری مامایی، بوشهر، ایران

 موجود انسولین نداردیا وجود بدن در کافی میزان به انسولین یا آن در که است سم در بدناختالل متابولی یک دیابت سابقه و هدف:

درمانهای معمول .رود می باال خون قند آن، برابر در مقاومت وجود عِلّتِ به نتیجه در و دهد انجام درستی به را خود وظیفۀ نیست قادر

وراکی کاهنده قندخون می باشد.در قرآن به درمانهای متنوعی برای دیابت و پزشکی کالسیک استفاده از انسولین یا دیگر داروهای خ

گردیده  طراحی درمانهای دیابت در طب اسالمی یافتن پرداخته شده که عوارض داروهای شیمیایی موجود را ندارد.این مقاله بمنظور

 است.

 sid,googleمانند خارجی و داخلی معتبر یاطالعات پایگاههای در مند نظام مروری جستجوی حاصل حاضر مطالعه:جستجو روش

scholar,magiran,noormags,science direct,pubmed است. اخیر سال ده زمانی بازه در و 

. 2. حجامت 1این مقاله به چند مورد از درمانهایی که در قران برای درمان دیابت به آن  اشاره شده میپردازدکه عبارتند از: یافته ها:

  . سیر6کندر  آب .5 .کاسنی4( 69نحل)"للناس شفاء فیه الوانه مختلف شراب بطونها من یخرج"عسل .3انداختن  زالو

یبوست  .از3بپرهیزند خوردن حرص و شدن عصبی .از2را نخورند ممنوع .غذاهای1چند توصیه طب اسالمی برای بیماران دیابتی:

 از مملو کنندچون استفاده(پانکراس)گوسفند شیردان و سیرابی زا روز 2 ای .هفته5بنوشند  خنک آب لیوان 6 . روزانه4کنند دوری

 گوسفند پاچه عدد یک با همراه جو سوپ روز 2 ای . هفته7است گیاهی انسولین دارای نیز بلبلی چشم لوبیای .6است حیوانی انسولین

 خوراك روز 2 ای هفته .8کنند؛ یلم آلوبخارا عدد 10 و پلویی زرشک خوری غذا قاشق2و مانندگشینز،اسفناج سبزیجاتی و هویج و

 روغن و تازه ترش لیمو با بخارپز سبزیجات خوراك از روزها . بقیه9 بخارا آلو عدد 20 و پیاز عدد یک با صدفی، قارچ با اسفناج آلو

 قاشق یک روزانه دیابتی . بیماران11 کنند؛ استفاده کاهو و خیار و سیب از صبحانه . برای10 شود؛ استفاده کنجد روغن یا و زیتون

 توانندمی دیابتی . بیماران12شود میل یخ و تازه لیموترش با شربت صورت به است بهتر کنندکه استفاده سدر یا کنار عسل خوری مربا

 حلوایی کدو و پخته فرنگی هویج از توانندمی دیابتی . بیماران13 است مفید بسیار کنندکه استفاده چای جای به دارچین کرده دم از

 دیابتی بیماران خوردن . سبزی15باشند؛ داشته تحرك و کنند پیمایی راه کیلومتر 6 تا 5 . روزانه14 کنند؛ استفاده نیز شده پز خارب

 .شود پرهیز شدت به دخانیات مصرف . از17 باشد؛ تازه شنبلیله که است بهتر

،آگاه نسبت به تمام نیازهای اوست و به روش مناسب استفاده از توصیه های طب اسالمی با توجه به اینکه خالق بشرنتیجه گیری:

 درمانها را بر مخلوقاتش عرضه کرده میتواند در کنترل و درمان بیماریها نیز موثر باشد.

 :درمان،دیابت،طب قرآنیهای کلیدیواژه

 

 

 بیماران در بخش های مختلف بیمارستانی یک مطالعه مروری بر اضطراببررسی تاثیر تالوت قران 
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  2علی عباسی جهرمی  1سعید نیکویی 1سید حامد حجتی 

 5نحله پرنداور 4 غالم نادی 3علی رازقی

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران عضو هیت علمی-2

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -3

 جهرم، جهرم، ایرانعلوم پزشکی دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی  و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه  -4

 ایران-علوم پزشکی جهرم-کارشناسی ارشد مامایی-5
 

د میتوان ها بیماری درمان طبیعتاً و میگیرد بر در را حیات انسان ابعاد کل که است مسلمانان آسمانی کتاب قرآن .:مقدمه

 حقایقی تبیین آسمانی قرآن، کتاب اعجازگر های جنبه از باشد. یکی حکیم قرآن قدسی آیات آثار بیشمار ابعاد از بعدی 

 صحه آن درستی بر بعدتر، اعصار قرون و در علمی های پیشرفت و نبوده مکشوف علم برای اهل آن نزول زمان در که است

گوید ما  می چنین آن درباره خود اش که آفریننده تحفه اسمانی نهاده است و ارامش درنهاد این شفا آنچنان .است گذارده

  است. ایمان اهل برای رحمت و شفاء فرستادیم، قرآن انچه ز

 ,Google Schoolar Medlib, SID, Science Direct,مرورگرهایقران کریم و استفاده ازتیم پژوهشی با روش کار: 

Pubmed، Up To Date, Iran Medex ازبین کلیدواژه های  تالوت قران  2015-2010مقاله از سال  40دادتع

 و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است. بیماری اضطراب،،

شوند که این اضطراب با واکنش های فیزیولوژیک و بیمارستان دچار درجاتی از اضطراب می اکثر بیماران بستری در :بحث

مانند )ضربان  ژیکتشخیصی درمانی بیشتر باشد تغییرات فیزیولوفرایند  وسعت بیمارای وهرچه روانی همراه میشود. 

که موسیقی ارام بخش، از فعالیت سمپاتیک  میدهدپژوهش های انجام شده نشان شد. قلب،تنفس،فشارخون(  بیشتر خواهد 

انواع موسیقی، موسیقی  یکی از و باعث کاهش اضطراب و کاهش واکنش های فیزیولوژیک میشود. سیستم  عصبی می کاهد

ملودی و ریتم مخصوص به خود به عنوان  ناشی از تالوت قران کریم است که به عنوان یک موسیقی دلپذیر با خواص ویژه و

  یکی از باشکوه ترین ابعاد اعجاز بیان قران کریم مطرح میشود.

ر بخش های مختلف بیمارستانی صورت پذیرفته مطالعات متعددی در خصوص تاثیر تالوت قران د: تاکنون نتیجه گیری 

درحالی که مطالعات انجام شده نشان میدهد که میتوان انرا به صورت گسترده در سیستم بهداشتی درمانی مورد  است

 در سیستم بهداشتی درمانی میباشد. برنامه جدی فاقد .اما  همچنان این روش استفاده قرار داد.

 طراب،بیماریتالوت قران، اض کلمات کلیدی:

 

 اثر مغناطیس درمانی بر بهبود ناتوانی های بیماران مبتال به ام.اسمروری بر 
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 1، انسیه قاسمی  1، طوبی قاسمی 1حمیده اسدی نژاد 

  جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1

 

ایجاد اسکار در نقاط مختلف سلول  باعثاست که  پیش رونده ای ( بیماری خود ایمنM.Sمالتیپل اسکلروزیس)مقدمه : 

سال در جهان به شمار  50تا  15های الیگودندروسیت می شود. این بیماری سومین عامل ناتوانی های شدید بین رده سنی 

تاکنون درمان موفقی برای  منشا این بیماری موارد مختلفی از جمله وراثت، محیط، ویروس و... مطرح شده است ومی رود. 

 این بیماری یافت نشده است.

.اس، ناتوانی های ناشی از این بیماری مانند عدم تعادل در راه رفتن، مشکالت به امیکی از مهم ترین مشکالت بیماران مبتال 

ت که بخشی از این ها به دلیل کارکرد نادرست لب فرونتال مغز می باشد. روش جدیدی که برای کاهش بینایی و تکلم اس

. این روش تاثیر مطلوبی استelectromagnetic fields (EMFs)   این ناتوانی ها موثر واقع شده، مغناطیس درمانی

 .بر روند زندگی و کاهش مشکالت این بیماران در پی داشته است

مغناطیس درمانی بر بهبود ناتوانی های بیماران مبتال به ام.اس انجام شده  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیرروش کار:

که از  medline, google scholar, pubmed,google است. این چکیده از بررسی بیست مقاله که از سایت های

 pulsed electromagnetic field ، Completeدرمانی،مغناطیس .اس، امبا کلیدواژه های  2018-2014سال های 

treatment .انتخاب شده اند، تهیه شده است 

ر تحت تاثیر پالس های الکترومغناطیس ایک درمان مکمل است که در آن بیمelectromagnetic fields یافته ها:

ل آمده این روش قرار می گیرد. طبق تحقیقات به عمدقیقه  20-30، به مدتهرتز 15فرکانس و mT4با شدت  ضعیف

 اس  همچنین بی حسی و خستگی در آن ها.. در بیماران مبتال به ام.برای بهبود ناتوانی های حرکتی ، تکلمی، بینایی و .

 .مناسب وموثر است

 ،تیم تحقیقاتی ما به این نتیجه دست یافت که با توجه به عوارض جانبی و ناکارآمدی بسیاری از دارو هانتیجه گیری:

 باشد. داشته تاثیر به سزایی عوارض بیماری ام . اس در بیماران، ز این روش غیر تهاجمی می تواند در بهبود استفاده ا

 pulsed electromagnetic field، درمانی، طب مکمل سام اس، مغناطی :کلیدواژه
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مادران تحت عمل بیهوشی عمومی و بیحسی اسپاینال در پس ازآپگار نوزاد مقایسه ای برنمره 

 یک مطالعه مروری سزارین

E276 
2علی رازقی دودمانی 1سعید نیکویی 1حامد حجتیسید  1 ندا طاهری

 3نحله پرنداور  

  جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1

 جهرم، جهرم، ایرانو عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  اتق عمل دانشجوی کارشناسی  -2

 ایران-علوم پزشکی جهرم-کارشناسی ارشد مامایی-3
 

خارج شدن  ون می باشد که با تمام شدن دوره ی بارداری زایمان یک مرحله ی طبیعی و حساس از زندگی زنا :همقدم

. در مواقع اورژانس و به سزارینبه دو صورت انجام می گیرد: طبیعی و  بطور معمول نوزاد از رحم همراه است.زایمان

ح دالیلی مثل تنگی فضای لگن، اختالالت عملکردی رحم و یا شرایط جنین مثل بزرگی بیش از حد یا نمایش بریچ جرا

که با توجه  ،به دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی اسپاینال انجام می گیرد نیز مجبور به عمل سزارین می شود. سزارین

امروزه بیشتر از بی حسی نخاعی استفاده می شود چون  .به شرایط مادر و جنین یکی از این دو روش انتخاب می شود

 برای مادر و جنین دارد.این روش عوارض کمتری 

 ,PubMed,Google Schoolar Medlib, SID, Science Directتیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: کار: روش 

Up To Date, Iran Medex بیهوشی عمومی ،آپگار نوزادازبین کلیدواژه های   2015-2010مقاله از سال  50تعداد، 

 انتخاب شد. ، سزارینبیحسی اسپاینال

بیهوشی بر آپگار نوزاد ایجاد می کند.آپگار روشی برای ارزیابی  عبیهوشی،اثری است که نو یکی از عوامل انتخاب نوع: بحث

،رفلکس،سفتی عضالت تعداد ضربا قلبدقیقه اول و پنجم بعد از تولد است این ارزیابی شامل رنگ پوست، سالمت نوزاد در

می گیرند.نمره آپگار باید بین صفر تا ده باشد،  تنفس است.برای هر کدام از موارد امتیازی بین صفر تا دو در نظر تعدادو 

.برخی شواهد نشان داده اگر نمره ی آپگار باالی هفت باشد یعنی وضعیت نوزاد خوب است و نیاز به اقدامات حمایتی ندارد

اما با اندکه تفاوتی چندانی بین بی حسی نخاعی و بیهوشی عموی در خصوص تاثیر برو روی نمره اپگار نوزاد وجود ندارد 

توجه به استفاده کمتر از دارو در بی حسی نخاعی نسبت به بیهوشی عمومی نمره اپگار نوزادنی که به روش بیحسی نخاعی 

 هوشی عمومی به دنیا میایند.تر از نوزادانی است که به روش یباال متولد میشوند

ر زنان تحت عمل سزارین هنوز هم با توجه به مزیت های بیحسی نخاعی نسبت به بیهوشی عمومی د : :نتیجه گیری

بیمارستان هایی هستند که بیهوشی عمومی را برای سزارین ترجیح میدهند. از اینرو برای متقاعد کردن انها برای جایگزین 

کردن بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی نیاز به مطالعات بیشتر و نتایج دقیق تری در خصوص تاثیر کمتر بی حسی 

 ، سزارینبیحسی اسپاینال ،بیهوشی عمومی ،آپگار نوزاد: کلمات کلیدی. میشودزادان احساس نخاعی بر اپگار نو
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 مروری بر تاثیر نمک دریا بر سالمت انسان

E277 

 
  1یقاسم هیانس ، 1 نژاد یاسد دهیحم ، 1 یقاسم یطوب :سندگانینو

 - جهرم، م،جهر یپزشک علوم دانشگاه قاتیتحق تهیکم عضو و یهوشبر یکارشناس یدانشجو 1

 - رانیا

پزشکان و کارشناسان تغذیه همواره به استفاده ی حداقلی از نمک تشویق می کنند.نمک در کنار مضرراتیکه دارد دارای مقدمه: 

فواید متعددی نیز هست که همواره در آیات و روایات نیز به آن اشاره شده است پس حذف آن کار درستی بنظر نمی آید.از این رو 

نبال را های کم عارضه تر در استفاده از نم باشیم.اخیرا توجه خاصی از سوی دانشمندان و بخصوص کارشناسان علم طب باید به د

 اسالمی سنتی به نمک دریا و خواص آن شده است.نمک دریا به دلیل خواص گوناگون نسبت به انواع نمک برتری ویژه ای دارد.

 20اثیر نمک دریا بر سالمت انسان انجام شده است. این چکیده از بررسی پژوهش حاضر به منظور بررسی تروش جست و جو: 

با کلیدواژه  2010-2017که از سال  -SID- NBOX- MED LINE- pubmed- goggle scholarمقاله ك از سایت های 

  ،سالمت،پزشکی انتخاب شده اند، تهیه شده است.NACLهای نمک،نمک دریا،

واد خوراکی است که این روزها توجه عموم را به خود جلب کرده است.این نمک حاصل تبخیر آب نمک دریا از جمله میافته ها: 

دریاها و دریاچه ها است و پس از استخراج از دریا بدون هیچ فرآیند تصفیه صنعتی به بازار عرضه می گردد.نمک دریا حاوی امالح و 

و آهک است که امالح مفیدی برای پوست و استفاده های ارایشی را مواد معدنی مختلف از جمله سدیم، پتاسیم،کلسیم،منیزیم،گچ 

 شامل می شود.از این نوع نمک استفاده های درمانی زیادی برای ترمیم پوست و بیماری های پوستی می شود.

ر حاکم طبیعت نمک دریا گرم و خشک است و طبق نظر کارشناسان طب اسالمی عدم استفاده از آن سردی و تری را خصوصا در مغ

می کند و در نتیجه بسیاری از بیماری های جسمی و روحی مثل افسردگی و بی انگیزگی که به دلیل غالب شدن سردی در بدن 

است جلوگیری می کند. برخی از خواص و کاردبردهای نمک دریا عبارتند از : کمک به ترمیم و جوانسازی پوست، تعادل اکتروالیت 

 مواد سمی بین آب و سلول های بدن، جلوگیری از آسم به دلیل وجود منیزیم و... . ها و مواد معدنی بدن، مبادله

نکته قابل توجه در استفاده از این نوع نمک این است که برخالف نمک معمولی استفاده از نمک دریا باعث افزایش فشار خون و 

 بدن نیز همراه نخواهد بود. پیشرفت بیماری های قلبی نمی شود و با احساس تورم ناشی از نگهداری آب در

 

تیم تحقیقاتی ما به این نتیجه دست یافت که نمک دریا ب دلیل برتری هایی که در بهبود سالمت و زیبایی دارد باید نتیجه گیری: 

 به جای نمک های معمولی در رژیم غذایی افراد قرار گیرد.

 نمک، نمک دریا، سالمت،طب اسالمی. کلید واژه:
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 مطالعه مروری ن:زایما کالت دوران بارداری ومش طب مکمل در

E279 

 4، طوبی همتی3، فاطمه احسانی2سارا رضایی ،*1خدیجه جوکار

 قیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تح .1

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یشگاه علوم پزشکداندانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،  .2

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یدانشگاه علوم پزشککارشناس مهندسی بهداشت محیط،  .3

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یدانشگاه علوم پزشکدانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی،  .4

افزایش استفاده از  انگریب عاتمطال جینتا .شماری در دوران بارداری و زایمان محتمل استمشکالت بی ینه وهدف:زم

لذا این مطالعه به منظور بررسی طب مکمل در برخی مشکالت  دباشیباردار م یهاخانم انیطب مکمل در م یهاروش

 شده است. یک بارداری و...ادم فیزیولوژ ،زایمان درد داری،استفراغ شدید بار دیابت، بارداری نظیرمسمومیت بارداری،

های رسی مقاالتی در این زمینه از سالوری اطاالعات با برآلعه یک مطالعه مروری است که جمعاین مطا: هاروشومواد 

لمات با استفاده از ک Magiranو  google scholar ،Scopus ،SIDهای اطالعاتی در پایگاه جستجو و 2017-2010

 مشکالت زمان زایمان انجام شده است.مشکالت بارداری و  کلیدی طب مکمل،

نتایج  زایمان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در رابطه با طب مکمل در بارداری و 131مقاله استخراج شده از  24 یج:نتا

 آرام سازی عضالنی پیشرونده، ،آکوپانکچر گیاهان دارویی، تغذیه درمانی، آوای قرآن،نشان داد که طب مکمل نظیر؛ 

پرفشاری خون  یبوست، استفراغ بارداری، زمان زایمان مثل تهوع و آروماتراپی در بهبود مشکالت بارداری و ماساژدرمانی و

 ثر است.مؤادم فیزیولوژیک بارداری وکیفیت خواب زنان باردار  دیابت بارداری، اضطراب زایمان، درد و در بارداری،

م مطالعات ثر است ولی انجازمان زایمان مؤ های طب مکمل در بهبود برخی مشکالت دوران بارداری وروش ی:ریگجهینت

 های بالینی برای بررسی بیشتر مورد نیاز است.بیشتر مانند کارازمایی

 مشکالت زمان زایمان مشکالت بارداری، طب مکمل، ی:دیکلمات کل
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 سوختگیبیماران مبتال به به عالئم مربوط در درمانی رایحهکاربرد 

E280 
 5، خدیجه جوکار4، طوبی همتی3، فاطمه احسانی2پور، میثم فرهادی*1سارا رضایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .1

 شیراز، آموزش بیمارستان امیرالمؤمنین  های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکیکارشناسی فوریت .2

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکارشناسی مهندسی بهداشت محیط،  .3

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی،  .4

 ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوجسالمت جامعهتاری دانشجوی کارشناسی ارشد پرس .5

 

 روزه همهکه  شودمی مطرح جهان سالمتی حتی بحران وها آسیب ترینمخرب یکی از عنوانهب سوختگی سابقه و هدف:

 باشد. امروزهطب مکمل می در این بیماران ینههای غیردارویی مفید و کم هزاز جمله درمان. کندمید تهدی را افراد مختلفی

کـه از اسـانس باشد طب مکمل میای از درمـانی شـاخهرایحـه استفاده از این طب گسترش جهانی پیدا کرده است.

های تواند در کاهش اضطراب، درد، خستگی و بهبود زخمو می شودمعطرگیاهان به صورت استنشاقی یا موضعی استفاده می

مرور مطالعات انجـام شده در زمینه کاربردهای  هدف بازبینی وتأثیرگذار باشد لذا مطالعه حاضر با  از جمله سوختگی پوستی

 انجام گردید. سوختگیدرمانی در رایحه

 اطالعاتی هـاینظام منـد در پایگاه با جستجوی گسترده واست که  یک مطالعه مروریاین مطالعه  :هامواد و روش

«science direct, google scholar, pubmed, scopus»  هایواژهو با استفاده از کلید « Aromatherapy, 

Burn, Complementary and Alternative Medicine »شامل مطالعاتی  لهمعیارهای انتخاب مقا. انجام شد

 اند.پرداختهسوختگی  عوارض بیماران مبتال به بردرمانی رایحـه ثیرأبه ت شد کهمی

ثرتر از مؤ کاهش درد و اضطراب بیماران  دراستنشاقی  آروماتراپینتایج دو مطالعه مورد بررسی نشان داد که  :هاافتهی

داری موجب کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس گردید که طور معنابهای دیگر آروماتراپی موضعی در مطالعه بوده و پالسبو

 طبق نتایج حاصل از مطالعات انجام شدهرا به همراه داشت.  سوختگی به مبتال کودکان در آرامش افزایش در نتیجه

استنشاق عطر  داشتند همچنینآروماتراپی استنشاقی و درمان دارویی اثرات معادلی را بر کیفیت خواب بیماران سوختگی 

تواند درد، اضطراب و ی میالعات، رایحه درمانی استنشاقبا توجه به نتایج سایر مطان داد. نشنیز در بیماران کاهش درد را 

 افزایش ضربان قلب ناشی از تعویض پانسمان سوختگی را نیز کاهش دهد.

 آسـان، ارزان قیمـت و عنـوان درمـانی ایمـن،به یدرمانرایحهداد مرور مطالعات انجام شده نشان  بازبینی و گیری:نتیجه

ارائه کنندگان  در مراقبین و آموزش کاربرد آن را آشنایی و توانباشد که میمی کاهش عالئم سوختگی مؤثرغیـرتهاجمی در 

 .خدمات پزشکی در نظر گرفت

 درمانی، طب مکمل و جایگزین، سوختگیرایحه :های کلیدیواژه
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 میگرن درمان در کاربرد طب مکمل

E286 

 6رپوفرهادی، میثم 5اکرم محمدی ،4فاطمه کشاورز ،3طوبی همتی، 3فاطمه احسانی، *1سارا رضایی

علوم  دانشگاه تحقیقات دانشجویی ، کمیتهعلوم پزشکی یاسوج دانشگاه داخلی جراحی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری .1
 یاسوج پزشکی

 علوم پزشکی یاسوج  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،کارشناسی مهندسی بهداشت محیط .2
علوم پزشکی  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،علوم آزمایشگاهی دانشجوی کارشناسی .3

 یاسوج
علوم پزشکی  دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،علوم آزمایشگاهی دانشجوی کارشناسی .4

 یاسوج
 علوم پزشکی یاسوج دانشگاه یکمیته تحقیقات دانشجوی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،هوشبری دانشجوی کارشناسی .5
 های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان امیرالمؤمنینکارشناس فوریت .6

 

عروقی  -این بیماری یک اختالل عصبیباشد. آن ناشناخته می علت که است سردرد نوع ترینشایع میگرن: سابقه و هدف

 درمان به قادر نوین طب. و اثرات مهمی روی زندگی افراد داردباشد اتوان کننده، پیشرونده و مزمن میمغزی است که ن

 همین به وردآمی بوجود دولت و بیماران برای سنگینی و توجه قابل هزینه مواقع اکثر در و  نیست بیماری این قطعی

از تأثیر طب نتایج بسیاری از مطالعات حاکی . اندهوردآ روی گیاهی و مکمل طب سمت به گیریچشم طور به مردم دلیل

مرور مطالعات انجـام شده در زمینه کاربردهای  هدف بازبینی ولذا مطالعه حاضر با مکمل در درمان عالئم میگرن بوده است 

 .انجام گردید بیماران مبتال به میگرندر  طب مکمل

 ,science direct» اطالعاتی هـایمنـد در پایگاهنظام با جستجوی گسترده واین مطالعه مروری : هاشرو و مواد

google scholar, pubmed, scopus»  هایواژهو با استفاده از کلید « Headache, Migraine, 

Complementary and Alternative Medicine »شد کهشامل مطالعاتی می لهمعیارهای انتخاب مقا. انجام شد 

 .اندپرداخته میگرن بیماران مبتال به روی بر های طب مکملبه بررسی تأثیر روش

بازتاب  ،طب سوزنی، اصالح مـزاج ،حجامـتهای طب مکمل از جمله؛ ق نتایج به دست آمده استفاده از روشطب :هافتهیا

، میوه گشنیز، گیاه تاناستوم، فیورفیو، هایپریکوم، بادرنجبویه ،سنبل الطیب هندیداروهای گیاهی همچون؛  پا و شناسی

مدت و شدت حمالت  تعداد دفعات، ر کاهشد اسطوخودوس و بابونه، آبی مرزنجوش عصاره، آبی اکلیل الملکعصاره 

 توصیه شده است.استفاده از آن برای این دسته از بیماران و  ثر بودهؤمیگرنی م

مطالعات داد طب مکمل در درمان میگرن بسیار تأثیرگذار بوده لذا مرور مطالعات انجام شده نشان  بازبینی و: گیرینتیجه 

عنـوان درمـانی بهگردد تا بتوان از طب مکمل توصیه می ایـن نتایـج کامل ییدأادفی کنترل شـده بیشـتری بـرای تتص

 کاهش عالئم میگرن به طور گسترده استفاده کرد.غیـرتهاجمی در  آسـان، ارزان قیمـت و ایمـن،

 : سردرد، میگرن، طب مکمل و جایگزین، گیاهان داروییهای کلیدیواژه
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 مطالعه مروری واگیر:های مزمن غیرهای نوین آموزشی در بیماریروش

E289 

 4یهمت ی، طوب3ی، فاطمه احسان2یی، سارا رضا*1جوکار جهیخد

 .اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یسالمت جامعه، دانشگاه علوم پزشک یارشد پرستار یکارشناس یدانشجو .1

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یدانشگاه علوم پزشک ،یجراح یداخل یارارشد پرست یکارشناس یدانشجو .2

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یدانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یکارشناس مهندس .3

 اسوجی یعلوم پزشک دانشگاه قاتیتحق تهیکم اسوج،ی یدانشگاه علوم پزشک ،یشگاهیعلوم آزما یکارشناس یدانشجو .4

که  یطوربه ددهیم لیها را تشکیماریدرصد بار ب 43هم اکنون در سراسر جهان  ریواگریغ یهایرمایب :هدف زمینه و

 لیرا تشک ریموعلت اول مرگ ششسه علت از  ،نوع دو ابتیسکته و د ،یویمزمن ر یهایماریب ،عروقی–یقلب یهایماریب

آنان برای  نی. بنابراشده است این بیماران  طول عمر افزایش تکنولوژی موجب شیو افزا یهای پزشکشرفتیپ د.نهدیم

با هدف لذا این مطالعه د کمک و آموزش هستن ازمندین دیاز بروز مشکالت جد رییشگیشده و پ جادیا طیسازش با شرا

 .انجام شده است ریرواگیمزمن غ هاییماریدر ب یآموزش نینو هایروشبررسی 

صورت نظام مند با بررسی مقاالتی در این زمینه از سال های طالعات بهآوری ا: این مطالعه مروری با جمعتجوروش جس

 google scholar   ،scopus ،SID؛های اطالعاتی نظیرهمچنین برای جستجو از پایگاه انجام شده است. 2017-2000

 یبحث گروه ،یسخنران ر،یواگریمزمن غ یهایماری، بیآموزش نینو یهاروش» یدیکلمات کل یریکارگبا به magiran و

 استفاده شده است. «نقش یفایا موزش از راه دور وآ، 

مورد بررسی  واگیرهای غیرهای نوین آموزش در بیماریروشمطالعه در رابطه با  150مقاله استخراج شده از  25: هایافته

 ،یبحث گروه ،ینما، سخنران ماریاز ب هبا استفاد یسازهیشب رینظ یموزشآ نینو یهانتایج نشان داد که روش ،تقرار گرف

 ریواگریمزمن غ یهایماریمبتال به ب مارانیب یزندگ تیفینقش در بهبود ک یفایا و از راه دور آموزش ،یآموزش چند بعد

 .استثر ؤم یدرمان یمیتحت ش مارانیب و سیاسکلروز پلیمولت عروق کرونر، فشارخون، یماریب ابت،یمثل د

ثیر دارد اما انجام مطالعات تأ واگیرهای مزمن غیربهبود کیفیت برخی بیماری موزشی درهای نوین آروش گیری:نتیجه

 رسد.بیشتر الزم به نظر می

 یفا، ایموزش از راه دورآ،  یبحث گروه ،یسخنران ر،یواگریمزمن غ یهایماری، بیآموزش نینو یهاروش :کلیدی هایواژه

 نقش 
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؟ به عنوان عاملی در برابر ناباروری مردان استنخل()دانه   Phoenix dactylifera یا گرده گیاه آ

 .بررسی سیستماتیک یک
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 2، صغری فالحی1 ،  سید حسن رئیسی1ن مربیی، حس1، عبدالرحمن خجسته1، مهشید سرافراز1، سمیه منصوری1متین وصال طلب

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی،- 1                                      

 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران- 2           

 محیطی آزاد هاییکالدرااسترس اکسیداتیو عامل مهمی در ناباروری مردان است که در اثر افزایش غیر طبیعی  :سابقه و هدف 

 توانمی را اسپرماتوزوئید که است این بر اعتقاد حاضر حال در دارد. منفی تاثیر زنان تحریک برای مردان توانایی بر و دهد می رخ

نقش آنتی اکسیدانی گرده  .ا اشباع اسپرم توسط آنتی اکسیدان ها محافظت کردب اکسیداتیو استرس از ناشی آسیبهای برابر در

به صورت جمع آوری اکسیژن ناشی از واکنش و خنثی کردن آن در سلول های بدن است هدف (  Phoenix dactylifera)گیاه

 .در ناباروری مردان می باشد( Phoenix dactyliferaگیاه)از این تحقیق بررسی نقش آنتی اکسیدانی گرده 

، Magiran  ،Iran medex،IranDocی اطالعاتیهاآمده از بانکدستاین مطالعه بر اساس مستندات به: روش جستجو 

SID،Medlib،Scopus ،Web of Science،PubMed،ScienceDirectو موتور جستجوی Google Scholar  از سال

صورت ها، توسط دو نفر از پژوهشگران بههای استاندارد انجام شد. جستجو و استخراج دادهبا استفاده از کلیدواژه 1396تا. 1386

ها با استفاده از ورت گرفت؛ سپس تمام مقاالتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. دادهمستقل ص

 .، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت>05/0Pداری در سطح معنی spss 19افزارروش متاآنالیز و با کمک نرممدل اثرات تصادفی به

 ،به علت پلی فنول های موجود ( Phoenix dactyliferaگیاه )گرده  ین بود که ترکیبات فنولیافته ها حاکی از آ: هایافته

 گیاهان این این؛ بر عالوه هستند. موثر محیطی هیدروکسیل هایدیکالراشالتور قوی از فلزات سنگین هستند بنابراین در حذف 

 phoenix گردهو هیدرازین پیکریل فنیل دی کسیل،هیدرو آزاد هایدیکالرا بردن بین از برای باالیی توانایی دارای

dactylifera  و همچنین مهار  glutathione-S-transferase (GST) هستند. 

و کاهش )ROS(در حال حاضر استفاده از آنتی اکسیدان های گیاهی برای خنثی نمودن گونه های اکسیژن واکنشی  :نتیجه گیری

یدها و یمواد مختلف مانند فالنو .توجه پژوهشگران را جلب کرده است ،ای بدن و بافتاثرات منفی استرس اکسیداتیو بر سلول ه

محصول نهایی این فرآیند افزایش تعداد اسپرم .با افزایش گلوتاتیون پراکسیداز نقش آنتی اکسیدانی را بازی می کنندها چین تکا

 ند.باش داشته باروری بر توجهی قابل تاثیر توانندکه می های حرکتی است

 مردانه ناباروری ناباروری؛ استرس اکسیداتیو؛ : خرما؛های کلیدیواژه
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 محمدی شهید بیمارستان در قلبی اینترونشنال مداخالت در عروقی و قلبی عوارض بروز بررسی

 بندرعباس
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 2،حسین فرشیدی1منصوری سمیه، 1،سیروس نظری 1، حسین مربی1، پارسا رحمن زاده1احمد نگین تاجی

 

 ایران هرمزگان،بندرعباس، پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات یتهکم-1

 ایران هرمزگان،بندرعباس، پزشکی علوم عروق،دانشگاه و قلب تحقیقات مرکز-2

 

 رو شیوه معمولترین ،( PCI=Percutaneus Coronary Intervention) کرونری عروق اینترونشنال مداخله: سابقه و هدف

 اثر بر مرگ مغزی، سکته قلبی، انفارکتوس: شامل)قلبی بزرگ عوارض بروز و آن اهمیت به توجه با که باشدمی اسکلوالریزاسیون

 بالینی پیامد بینی پیش در( مجدد (CABG=Coronary Artery Bypass Grafting) یا مجدد PCI به نیاز میزان و قلبی عوارض

 .قرار گیرد بررسی مورد موجود تغیرهایم و خطر عوامل نظر از است نیاز اینده در افراد سالمت و

 هستند بیمارانی کلیه شامل مطالعه مورد جمعیت ورود معیار آن در که نگر آینده تحلیلی -توصیفی مطالعه یک در: مواد و روش ها

 عمل حتت بندرعباس محمدی شهید بیمارستان در( 95 اسفند الی 95 فروردین از) 1395 سال در کرونر عروق بیماری دلیل به که

PCI از آماری نمونه سپس. بود داده نبودن دسترس در و ها آن مراجعه عدم بیمار، به دسترسی عدم خروج معیار باشند و گرفته قرار 

شامل مشخصات دموگرافیک، سابقه دیابت، فشارخون، دیس لپیدمی، سابقه انفارکتوس قلبی و نارسایی  بیماران این های پرونده بین

 به درمانی پیگیری برای که بیمار خود از اطالعات سایر و گردید لیست چک وارد و استخراجاد عروق درگیرو سایر احتقانی قلب، تعد

 استفاده با و شد SPSS-19 افزار نرم وارد نیاز مورد اطالعات.شد کسب حضوری یا تلفنی تماس طی نیز و کردند مراجعه خود پزشک

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد معیار انحراف میانگین، فراوانی، توزیع جداول اماری های شاخص از

 اول یکسال طی در مجدد MI بروز با  PCI ، (%1/4)حین خونریزی و %6/12سن مطالعه،افزایش مورد بیمار 192 میان از: ها یافته

  دبودن شده خونریزی دچار PCI طی در که مواردی و (%1/2) دیابتی ،(%1/2) باال سن با افراد همچنین و. بود همراه PCI از پس

 قبلی،استنت PCI بین ، PCI از پس اول یکسال طی در قلبی علل به مجدد بستری به نیاز خصوص در. بودند شده مرگ دچار   (1/2%)

 داشتند بیشتری درگیر عروق تعداد که افرادی وهمچنین>001/0Pشد  یافت معناداری ارتباط ،PCI حین در خونریزی و دارویی غیر

 .یافت افزایش قلبی علل به شدن بستری به نیاز میزان بود، شده گشاد آنها ضایعات از برخی تنها که افرادی یزن و

 از ناشی عوارض گرفتن نظر در با و کرونر عروق بیماران درمان در PCI اهمیت و پیشرفت به توجه با میرسد نظر به: گیری نتیجه

،رویکرد به پیگیری دراز PCIامروزه در پیگیری بیماران پس .آورد عمل به جلوگیری رگبز عروقی و قلبی حوادث بروز از میتوان آن،

 مدت بیماران میباشد و از این روی توصیه میشود، پیامد طوالنی مدت بیماران، تحت بررسی قرار گیرد.

 بیمجدد، نارسایی مزمن کلیه، نارسایی احتقانی قلب، انفارکتوس قل CABG،دیس لپیدمی:واژگان کلیدی
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 بندرعباس همودیالیزی بیماران مراقبین در آن با مرتبط عوامل و مراقبتی بررسی فشار
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 2معصومه مهدوی فر، 1، حسین مربی1، سمیه منصوری1سیروس نظری

 

 ایران هرمزگان،بندرعباس، پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته-1

 ایران بندرعباس، هرمزگان، علوم پزشکی شگاهدان ومامایی، پرستاری دانشکده گروه پرستاری،-2

 

 یکی برای مشکل بروز هنگام طرفی از. هستند مبتال کلیوی پیشرفته مزمن نارسایی بیماری به جهان مردم میلیون 3 تا2 حدود: سابقه و هدف

 تلقی بیماران اینگونه با زندگی منفی تاثیر از شینا مراقبتی فشار.دارد عهده به را انان از مراقبت اصلی مسئولیت خانواده اغلب خانواده اعضای از

 بروز تعیین هدف با پژوهش این.شود مراقب فرد بیماری و افتادگی ازکار فعالیت، تفریخ، شدن مختل باعث میتواند مراقبتی فشار این که میشود

 .است گرفته صورت مراقبین زندگی و کار کیفیت افزایش نیز و مشکالت و بیماری

 76محمدی،بر روی  شهید بیمارستان همودیالیز بخش در 1395 سال در که همبستگی نوع از تحلیلی_توصیفی پژوهش این: ها روش و مواد

 که مراقب، دارای بیماران پژوهش برای ورود و معیار تصادفی صورت به جمع آوری داده ها.گرفت صورت نفر از مراقبان بیماران همودیالیزی،

 نداشتند مصاحبه انجام و پرسشنامه تکمیل به رضایت دلیل هر به که افرادی نیز خروج داشته باشند ومعیار بیمار اب مستقیم مسئولیت میبایست

 مراقب دموگرافیک اطالعات بر مشتمل قسمتی دو پرسشنامه تکمیل و یافته ساختار مصاحبه طریق از نکردند سپس داده پر را نامه رضایت فرم و

 مستقل، تی آماری های آزمون و SPSS-22 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه جهت سپس. گردید آوری جمع مراقبتی فشار میزان مقیاس و

 .شد گرفته نظر در معنادار>p) 05/0 و)  پیرسون همبستگی ضریب و LSD تعقیبی آزمون طرفه، یک واریانس آنالیز

 مامت در فشارمراقبتی میانگین جمعیت مطالعه را تشکیل میدادند. %67زنان  بود و58/47 ±6/1 میانگین و انحراف معیار سن مراقبین: ها یافته

 =0001/0pبین میزان فشار مراقبتی با نیاز مراقبتی بیمار ) به دلیل اینکهبود.  همسران به مربوط مراقبتی فشار میانگین بیشترینو بود باال نمونه ها

تأهل (، = 004/0P )،تحصیالت مراقب ( =003/0P، ابتالی مراقب به بیماری )(p =003/0 )، وضعیت درآمد( = P 002/0زندگی با بیمار )  (،

 ؛مشاهده شد معنادار ، ارتباط(= 047/0pسن مراقب ) و  (=027/0p، نسبت با بیمار )= p(025/0، مدت مراقبت از بیمار )(  =P 004/0مراقب )

تاهل مراقب، زندگی با بیمار، و مدت مراقبت از بیمار با فشار  تماعی ماننداج -عوامل فردی از برخیمیتوان برداشت نمود که ها یافتهاز 

  .ی فشار مراقبتی می باشندکننده پیشگویی ،مراقبین مراقبتی

قدامات مورد نیاز جهت ا مراقبین جلوگیری کرده و نیز روحی و جسمی های بیماری بروز با در نظر گرفتن  این علل میتوان از  : :گیری نتیجه

به عنوان راهکار می توان به روشهایی نظیر حفظ روحیه توسط جلسات مشاوره ای با روانشناسان، برگزاری به عمل آورد.هش فشارها، صورت کا

جلسات آشنایی با بیماری و افزایش دانش روشهای درمان و امیدواری به مراقبان ، شرکت در انجمنهای بیماران، حمایت دولت از طریق ارائه 

 برای مراقبان در منزل نام برد.ایجادشغل 

 :فشار مراقبتی، همودیالیز، نارسایی مزمن کلیهکلمات کلیدی
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Extent of Injury of Gastrointestinal tract due to accidental ingestion of chemicals among children at 

Bandar Abbass Children Hospital 2009-2011  

E296 

Sadaf sodagar1, Narges Elah abadi1, elmira bolndgerami1, Seed Hasan Resei1,Mohammad ali Borhani1, Abdorahman 
Khojasteh1, Soghra Fallahi2 

  

1-Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.  
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Background: Accidental Ingestion of burning material could lead to serious injury in different part of the 

gastrointestinal tract, mostly esophagus as it has the most contact with the swallowed material. The best 

diagnostic method is Endoscopy and Esophagoscopy.  

Method: This study intended to assess the severity and extent of burning, its chronic complications and 

recommend appropriate preventive method of such catastrophe, occurring mostly in children 1-16 years 

of age.  This cross-sectional study was carried out between March 2009 and February 2011, in which 78 

cases of children who had accidentally ingested burning material and undergone therapy were under 

research. The type of ingestion material, the extent of esophagus injury, number of chest and abdomen 

radiographies, extent of exposure to X-ray, the applied therapeutic method and the long term 

complications were recorded and then assessed. 

Result: 37.2% of the 78 children were girls, 62.8% boys 71.8% urban, 28.2% rural. 47 cases of children 

were poisoned with stronger materials and 29% with higher ones. Clinical signs included vomiting, oral 

irritation, bloody discharge, abdominal pain, coughing, loss of consciousness and respiratory distress 

respectively. 45% of the cases had normal degree of burning, 20% G1 burning, 12.5% G2a burning, ½% 

G2b burning, 6.2% G3a and 7.5% G3a burning. 11 children undergone surgery, 7 were diagnosed with 

esophagostenosis in a year follow-up and the extent of exposure to X-ray for each chest and abdomen 

graphy was 1/.  

Conclusion: This study concluded that accidental ingestion of chemical detergent by children lead to 

esophagus injury with different degree and extents. The complications are not limited to a period of time 

and might be life-long. Preventing would be a comprehensive solution in this regard which can be 

emphasized  by ministry of health, media, manufacturers and sellers of chemical detergents be supplied in 

secure and tightly-capped containers with advise tags for families. Comical material must be sold in 

specific shop under supervision and limitation for stronger detergents.  

  

Keywords: Endoscopy, Esophagoscopy, Burning material, Accidental ingestion, Esophagostenosis, X-

ray  
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Abstract 

 

Background and Objective: Acinetobacter as a dangerous and drug resistant hospital infections 

are discussed. Currently, bacterial resistance to antibiotics is considered a challenge facing 

treatment of diseases. Therefore, use of medicinal plants to treat and prevent diseases has recently 

attracted more attention because of their fewer side effects. The aim of the present study was to 

determine the effects of Hydro alcoholic and Aqueous Extracts of Walnut Leaves (Juglans regia) 

and Satureja bakhtiarica and commonly used antibiotics on Acinetobacter. 

Materials and Methods: In this in vitro study, Walnut Leaves (Juglans Regia) and Satureja 

Bakhtiarica extracts was prepared using powdered plants and water-ethanol solvent. Antibacterial 

effect of the extract, amikacin, and ceftazidime was evaluated on blood agar using the cup-plate 

method. By assessing the diameter of the growth inhibition zone, the minimum inhibitory 

concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the extract were 

determined for the acinetobacter. 

Findings: Aqueous extracts had stronger effects on inhibiting bacteria. Among the extracts the 

greatest effect belong to aqueous extract of walnut leaves with MIC and MBC of 64 µg/mL. The 

largest growth inhibition zone diameter belonged to hydro alcoholic extract of walnut leaves in 

512 µg/mL concentration of 31 mm and the lowest belong to hydro alcoholic extract of Satureja 

bakhtiarica that was in the same concentration to 7. While growth inhibition zone diameter for 

ceftazidime and ciprofloxacin was respectively 18 and 21 mm.  

Conclusion: Hydro alcoholic and Aqueous Extracts of walnut leaves had a significant antibacterial 

effects on acinetobacter. Due to stronger effects of Extracts of walnut than ceftazidime on 

Acinetobacter, It can be used with further studies as alternative medicine. 

 

Keywords: Acinetobacter, Plant extracts, antimicrobial, Antibiotics 
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 رفتاری های بیماری مرکز ایدز به مبتال بیماران رد روانی اختالالت و آوری تاب رابطه بررسی

 بندرعباس
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 2معصومه مهدوی فر، 1، نفیسه منصوری1، مهسا مردانی1، سمیه منصوری1سروش اسدی

 

 ایران هرمزگان،بندرعباس، پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته-1

 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه ومامایی، پرستاری دانشکده گروه پرستاری،-2

 

-روحی و معنوی اجتماعی، فیزیکی، سالمت وضعیت مختلف ابعاد میتواند و است پیچیده بسیار ایدز بیماری فرایند: سابقه و هدف

 جهت ایدز هب مبتال افراد در روانشناختی اختالالت ایجاد در گر مداخله شناختی روان عوامل بررسی امروزه. سازد درگیر را فرد روانی

 با پژوهش این اساس همین بر. است برخوردار فراوانی اهمیت از بیماری، با بیشتر سازگاری منظور به این افراد روان سالمت ارتقای

 .گرفت صورت بندرعباس شهرستان در ایدز به مبتال بیماران در روانی اختالالت و آوری تاب رابطه تعیین هدف

 مراجعه ایدز به مبتال بیماران از نفر 85 برروی1395در سال   که بوده همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش این: ها روش و مواد

 نمونه روش با هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه از نامه معرفی از پس بندرعباس شهرستان رفتاری های بیماری مشاوره مرکز به کننده

 اختالالت و عقل زوال عدم بالت، وسترن  آزمون و االیزا های گزارش هب توجه با ایدز به ابتال ورود؛ معیار.شد انجام تصادفی گیری

 .بود مطالعه در شرکت به تمایل عدم و پرسشنامه به پاسخ در همکاری عدم خروج؛ معیار و مزمن بیماری روانپزشکی، مهم

 استفاده با ها داده. گردید ستفادها دیویدسون و کانر آوری تاب مقیاس و  (SCL-90 ) روانی اختالالت پرسشنامه از پژوهش این در

 در نادار(مع≥P-value 001/0) و گردید تحلیل و تجزیه SPSS_21  افزار نرم از استفاده با متغیری چند رگرسیون تحلیل روش از

 .شد گرفته نظر

 و اوری تاب بین  نینهمچ و.  بود  50/47±24/14   بیماران آوری تاب نمره میانگین آمده دست به نتایج به توجه با: ها یافته

 معناداری رابطه ایدز به مبتال بیماران پریشی روان و فوبیا پرخاشگری، اضطراب، فردی، بین حساسیت وسواس، های مقیاس خرده

 (.=P-value 553/0ید)نگرد مشاهده معناداری رابطه پارانوئید افکار و افسردگی اختالالت با اما( ≥P-value 001/0) داشت وجود

 سالمت و بهداشت متولیان و دارد ایدز بیماران روانی اختالالت برای قبولی قابل تاثیر آوری تاب گرفت نتیجه میتوان: ریگی نتیجه

 روان سالمت به آوری تاب اموزش با و بنمایند بیشتر توجه بیماران این شناختی روان سالمت بعد به باید رفتاری های بیماری روان

 .کنند کمک بیماران این

 : ایدز، تاب آوری، اختالالت روانشناختی، اختالالت مهم روانپزشکی، بیماری های مزمنن کلیدیواژگا

 بررسی عوامل متعدد سالمت روان در زنان بارور درمانگاه ناباروری بیمارستان ام لیال بندرعباس
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 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی،- 1                                      

 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران- 2           

 

ا با ترومای پایدار را به همراه داشته زانند مسائل مربوط به سالمت روانی و تجربیات استرستوناباروری می :سابقه و هدف

 .هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ناباروری و اختالالت روانی است .باشد

یال در نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان ام ل زن 200در این مطالعه همبستگی  : هامواد و روش

بندرعباس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند افراد در پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و 

 یک واریانس ،آنالیز chi-square هایآزمون از ها داده تحلیل و برای تجزیه .را تکمیل کردند GHQ28پرسشنامه

 شد. استفاده تی آزمون و طرفه

باالتر از نقطه برش  (%45 )نفر از شرکت کنندگان 90 .سال بود 29.67±5.76فراد به ترتیب میانگین سنی ا: هایافته

 ±34.39 34/4میانگین نمره عالئم بدنی .برش را به دست آوردند قطهنمرات پایین تر از ن(%55)فرن GHQ28 .110 در

برای 44  /±46 45/4ماعی وبرای اختالالت اجت81/±81 81/2 ،ضطرابابرای اختالالت خواب و  68/12± 72/4بود

مقیاس عالئم  هخورددر خورد مقیاس افسردگی بود. داده ها نشان دهنده همبستگی منفی بین سن افراد و نمره آنها 

 .فیزیکی بود

و خطر بیشتری برای  دادهاز این افراد نمره باالتر از نقطه برش را نشان  (45%)نشان داد که  : نتایجنتیجه گیری

 ،اختالالت اجتماعی با باالترین ریسک اختالل روانی مربوط به کمردرد افسردگی بود که به ترتیب دارند. اختالالت روانی

 عالئم فیزیکی و اختالالت خواب و اضطراب همراه بود

 سالمت روان مراقبت های بهداشتی روان زنان بارور: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 رمزگانه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روان سالمت بررسی
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 عباس،ایراندانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرکمیته تحقیقات دانشجویی، .1
 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده ،سالمت اطالعات مدیریت گروه .2

 

 در توازن برقراری توانایی روان، بهداشت و است عمومی بهداشت مهم های مؤلفه از یکی وانر سالمت سابقه و هدف:

 که طوری به می کند، وارد افراد بر را ای مالحظه قابل فشار روانی، .مشکالت است مشکالت برابر مقاومت در و زندگی

 جوامع بهداشتی سیستم در را هزینه ها انمیز قلبی باالترین ناراحتی از بعد افسردگی 2020سال  در می شود پیش بینی

انجام این  از هدف هست، زندگی های دوران حساس ترین از دانشجویی که دوران آنجا از .می دهد اختصاص خود به

  باشد. می 1395 سال در پزشکی هرمزگان علوم دانشجویان در روانی سالمت بررسی مطالعه

 انجام 1395 سال در هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روی بر توصیفی روش به مطالعه این :مواد و روش ها

 قرار بررسی مورد نمونه بعنوان جامعه اعضای از نفر 252 بیشتر اطمینان برای اما شد برآورد نفر 200 نمونه حجم .شد

 و توصیفی آمار از ادهاستف با ها داده تحلیل و تجزیه .شد استفاده GHQداده ها از پرسشنامه  آوری جمع برای .گرفتند

 انجام شد.  SPSSV19  افزار نرم کمک به و )غیره و اسپیرمن آنوا،( تحلیلی

( را مردان تشکیل ٪ 7/33نفر ) 85( و ٪ 3/66نفر از افراد مورد پژوهش را زنان ) 167طبق آمارهای بدست آمده  :ها یافته

( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده ٪ 4/48نفر ) 118سال با  20-22می دادند. از نظر گروه سنی نیز گروه سنی 

 126( در منزل شخصی زندگی می کردند. ٪ 1/32نفر ) 81( از افرا مورد پژوهش ساکن خوابگاه و ٪ 9/67نفر ) 171بود. 

ت روانی ( افراد دچار سطح خفیفی از مشکال٪ 4/43نفر ) 106( از افراد از نظر روانی هیچ مشکلی نداشتند، ٪ 6/51نفر )

 ( در سطح متوسطی از سالمت روانی قرار داشتند. ٪ 9/4نفر  ) 12بودند و 

 نظر از داری معنی تفاوت سنی مختلف های رده نظر از و پسر و دختر جنس دو بین در روانی سالمت :گیري نتیجه

 مشاهده پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با مجموع در (.P-value=0/169( )P-value=0/109) ندارد آماری

 .داشتند قرار روانی سالمت نظر از متوسطی و خوب سطح در دانشگاه این دانشجویان که شد

 هرمزگان ،دانشجویان ،سالمت روان:کلیدي کلمات
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 علوم پزشکی شهرکرد  دانشگاه آموزشی های بیمارستان زن پرسنل عملکرد و آگاهی میزان بررسی

 پستان سرطان مورد در
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 3، مینا قائدی2، عالیه افشار نیا1ومه اسدیمعص

  آبادان، ایران ابادان، پزشکی علوم دانشکده .1

 دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان، بیمارستان ولیعصر خرمشهر، سوپروایزر آموزشی .2

 دانشجویی اهواز، اهواز ، ایران تحقیقات کمیته اتاق عمل، دانشکده پرستاری اهواز ، عضو دانشجوی کارشناس .3

 

 هدف با مطالعه است . این ایران از جمله مختلف جوامع زنان بین در ها بدخیمی انواع ترین از شایع یکی پستان سرطان :دمهمق

 شده انجام پستان سرطان مورد در پزشکی شهرکرد علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان زن عملکرد پرسنل و آگاهی میزان تعیین

 است .

 وسیله به داشتند مطالعه در شرکت به تمایل کهکاشانی و هاجر  های بیمارستان زن پرسنل مقطعی مطالعه این طی در :کار روش

 گانه20 سواالت به شده داده های جواب مطالعه، مورد جامعه آگاهی سطوح تعیین جهت  .گرفتند قرار آزمون مورد پرسشنامه یک

 )عملکرد، بخش در. شد بندی طبقه ( قبول قابل غیر و بد ط،متوس خوب،) سطح4 در کل نمره اساس بر و گذاری نمره آگاهی سطح

 زمینه در (بود منظم بطور ماه هر و سال در بار 7 تا 11 نامنظم، بطور سال در بار 6 تا 7 هیچگاه، گزینه 4دارای سواالت پرسشنامه

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه دمور SPSS16 افزار نرم از استفاده با اطالعات انتها در. گردید ارزیابی پستان خودآزمایی

 افراد از(   2/62 %) نفر 180. بودند سال 6/35±4/5 سنی میانگین دارای که شدند مطالعه وارد نفر 289 تعداد مجموع در  :نتايج

 ندگان،کن شرکت از( % 6/35) نفر 103. داشتند  متوسط  دانش نمره(% 3/77) افراد بیشتر. بودند مجرد مابقی و متاهل مطالعه مورد

 انجام بطورمنظم هرماه را خودآزمایی که بودند کرده اظهار نفر 28(   %6/9) تنها و بودند نداده انجام را پستان خودآزمایی هیچگاه

 .شد ارزیابی ضعیف آنان عملکرد و متوسط پستان سرطان مورد آگاهی در. دهند  می

 را زمینه به این بیشتری  توجه بهداشتی، لزوم تیم جامعه ترین پرجمعیت نعنوا به پرستاران آگاهی متوسط و عملکرد ضعیف  :گیری نتیجه

 بهداشتی مهم رفتار این آموزش صدد در باید بیمارستانی پرسنل آموزش مسئولین و ریزان آموزشی برنامه رسد می نظر به لذا .دهد می نشان

 .باشند پرسنل زنان به
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What is the role of Inzetol in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)? A 

systematic reviwe 
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reviewBackground and Objective:Inositol is known as a quasi-glucose molecule that 

improves the level of androgens and insulin, improves lipid profiles, reduces free radical 

levels, improves ovulation and can be used as a therapeutic solution for patients with 

polycystic ovary syndrome. 

Search Method: A bibliographic search was performed using the following 

bibliographic databases: Medline, EMBASE, Biological Abstracts, Cochrane Controlled 

Trials Register and Cochrane Database of Systematic Reviews. Reference lists of 

included studies, other relevant review articles and textbooks were checked for additional 

citations of interest. 

Result:In women with PCOs, increased risk factors for cardiovascular disease, including 

inflammation and oxidative stress are observed. Studies showed that inositiol 

supplementation can reduce total cholesterol, LDL, TG, and HOMA and increase HDL. 

On the other hand inositol is able to increase glycogen synthase and leads to an increase 

in glucose cell retention. Studies have shown that inositol is capable of inhibiting the 

production of free radicals due to its antioxidant properties in the body. Supplementation 

with inositol has been shown to increase the content of GSH, copper-zinc-supraoxide 

dismutase, Glutathione transferase which results in inhibition of oxidative damage. In 

general, oral inositol can resulte in decreased hair and hyperandrogenism and improved 

the metabolic profile in women. This supplement has beneficial effects on the ease of 

ovulation and the production of androgens in women with polycystic ovary syndrome 

too. 

Conclusion: Inositol can induce ovulation due to intracellular role on oocyte maturation 

and through improving insulin activity, lipid profile and androgens. These therapeutic 

effects of inositol can introduce new approach to improve the status of patients with 

polycystic ovary syndrome. 

Key words: Polycystic syndrome, Inositol, Insulin Resistance, Androgen  
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 1395تا  1394به بیماری گریوز در گرگان طی سالهای تغییرات خون شناسی در بیماران مبتال 
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، رضا 1، محمدهادی ملصقی1، آرش رضایی شهمیرزادی1، آرمینه مطیعی 1، شرابه هزارخانی 2، فرزام میرکمالی 1مریم زاهدی 

 3میالد رافت، 3علیپور

 ن، ایرانمرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگا -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران -3

گزارش های  .است گریوزبدون اختالل ید، بیماری  مواردسابقه و هدف: شایع ترین علت هیپرتیروئیدی در 

این مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت هماتولوژیک  .پرکاری تیروئیدیسم وجود داردبرخی از تغییرات خون در 

  .بیماران مبتال به بیماری گریوس قبل و بعد از درمان طراحی شده است

 2015تا  2014بیمار با روش نمونه گیری مناسب انتخاب شدند که در سال  100: در این مطالعه مقطعی، کارروش 

معیارهای  .رون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشخیص داده شده استدر بیمارستان غدد د

 .در بیماران مراجعه کننده به این مرکز در طول دوره مطالعه بود autoimmune ورود شامل هیپرتیروئیدیسم

، ر بیمارانوجود عفونت دبیماران که حاضر به شرکت در این تحقیق نبودند، معیارهای خروج از مطالعه شامل 

سیستم ، ترومای شدید، داروهای سرکوب کننده بودند جراحی بیمارانی که تحت روندبیماری های بدخیم، 

در طی شش ماه گذشته،  (ESR) یا کورتیکواستروئیدها دریافت کردند، میزان رسوب باالی اریتروسیت ایمنی

شمارش کامل  .مونه گیری ساده استفاده شدبرای انتخاب بیمار از روش نبودند. و پاسخ به درمان با متیازول 

به عنوان سطح معناداری آماری در نظر  05/0کمتر از  P مقدار. قبل و بعد از درمان انجام شد (CBC) خون

  .، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند16نسخه  SPSS  تمام داده ها با استفاده از نرم افزار آماری .گرفته شد

تغییرات قابل توجهی در شمارش گلبول های  .بودند سال 8/38 ± 8/9میانگین سنی  بیمار با 100یافته ها: 

 ± Hb = 12.16) آنمی خفیف .و پالکت ها وجود نداشت (RBC) ، تعداد گلبول های قرمز(WBC) سفید

  .(P = 0.000) قبل از درمان هیپرتیروئیدی است که پس از درمان به طور قابل توجهی بهبود یافت (1.23

، گریوزجه گیری: نتایج ما نشان داد که تنها تغییرات هماتولوژیک قابل توجه در بیماران مبتال به بیماری نتی

 .آنمی خفیف بود که بعد از درمان اختالل تیروئید بهبود می یابد

 کلمات کلیدی: هایپرتیروئیدیسم، آنمی، بیماری گریوز، هماتولوژی
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 در هرمزگان پزشکی علوم دانشجویان در مقطعی طالعهم یک: عمومی سالمت و مذهبی نگرش ارتباط

 1395 سال
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 1، الهام کریمی دهکردی1، میالد رافت 1 هانیه آذری، 1 هانیه صدری

 ، ایرانبندرعباس، هرمزگانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  .1

 

دارد. امروزه به دلیل این ارتباط دین  دین و دینداری تاثیر مهمی بر جنبه های جسمانی و روانی انسان: مقدمه

 سالمت عمومی در دین نقش به توجه با. است توجه مورد و جدید پژوهشی حیطه های از پژوهی یکی

 .انجام شد مطالعه این دانشجویان

 به صورت هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان از نفر 300 مطالعه توصیفی تحلیلی، این در: روش کار

 سالمت و فرد خدایاری مذهبی نگرش دموگرافیک، پرسشنامه های. گرفتند قرار ارزیابی قه ای موردطب تصادفی

 پیرسون همبستگی ضریب و اسکوئر کای توصیفی، آزمون های با هاداده .شد توزیع دانشجویان بین عمومی

 .گردید آنالیز SPSS افزار نرم به وسیله

 به( 100  نمره از) دانشجویان دینی نگرش نمره و عمومی سالمت رهنم سن، معیار انحراف و میانگین: یافته ها

 درصد دانشجویان 12. آمد دست به 16/83 ± 72/9 و 95/24 ± 12/7 سال،  89/21 ± 76/3 با       برابر ترتیب

 این در عمومی سالمت و دینی نگرش بین. داشتند مذهبی قوی نگرش( نفر 264) درصد 88 و متوسط نگرش

 (.p<05/0) آمد دست به مثبتی بطهرا مطالعه

 هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که اکثر: نتیجه گیری

نظر به . آمد دست و معنی دار به مثبت رابطه عمومی سالمت و دینی نگرش بین. بودند قوی دینی نگرش دارای

درخواست برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دینی و همچنین کارگاه های اینکه  بیش از نیمی از دانشجویان 

 ازدواج را خواستار شدند ضرورت برگزاری این دوره ها بیشتر احساس می شود.

 

 روانی سالمت دینی، نگرش دانشجو،: کلیدی واژگان  
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Background and Objective: Oppositional defiant disorder (ODD) is the one of the most common clinical 

disorders in children and adolescents affected by various factors. The aim of this study was to determine 

the Relationship between Gender Difference and the History of Psychiatric Disorders in the Family with 

Oppositional defiant disorder among Primary School Students in Sanandaj in 2014. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study. The study population consisted of primary school 

students living in the sanandaj city in 2014. The sample size of this study were 377 students who selected 

by stratified random sampling method. Instruments of this study were Child Symptom Inventory 

questionnaire whose validity and reliability were proven. Data was analyzed by SPSS-18. Independent-

samples t-test was used to analyze the differences. P< 0.05 was considered statistically significant. 

Findings: Among 377 students, 62.6% (236 students) were male and 37.4% (141 students) were female. 

Results showed that 11.1% of samples had a history of psychiatric disorders in their parents. The mean 

score defiant disorder among boys and girls statistically significant difference was also statistically 

significant mean defiant disorder with a history of parental separation (p≤0.002).  

Conclusion: Factors such as sexual and Psychiatric Disorders in the Family have an impact on the 

prevalence of ODD, so parenting tutorials about this disorder can be useful by relevant institutions  

 Key Words: Oppositional defiant disorder (ODD), Primary students, Sanandaj. 
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 1393-1380طی سال های  اپیدمیولوژی سرطان های حفره دهان در استان کردستان
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 5، بهمن قیطاسی1، سونیا شهسواری4، کیانا انتظارمهدی3، کاوه محمدی2محمد عزیز رسولی، 1کارو ثروت یاری

  ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم ه تحقیقات دانشجویی، دانشگاهدانشجوی پزشکی، کمیت -1

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه گروه اپیدمیولوژی و آمار،کارشناس ارشد اپیدمیولوژی،   -2

 ایران ج،سنند کردستان، پزشکی علوم دانشگاه ، دانشکده دندانپزشکی،گروه بیماریهای دهان، فک و صورتدندانپزشک،  -3

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه -4

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم کارشناس بهداشت عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه -5

ود هرچند که زیر شاخه سرطان های سر و : سرطان دهان به هرگونه رشد سرطانی در حفره دهان اطالق می شمقدمه

گردن است ولی جزئی از دستگاه گوارش می باشند. این سرطان یک مشکل جدی و رو به رشد بخصوص در کشورهای 

ربوط به سرطان حفره دهان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین کل سرطان ها م %3درحال توسعه است. در ایران حدود 

 می باشد. 1393-1380طی سال های  کردستان استان در دهان حفره یها سرطان اپیدمیولوژی

استان کردستان  1390و  1385 سال مبنای سرشماری بر خطر معرض در جمعیت تمامی تحلیل این در مواد و روش ها:

بر  میزان بروز اختصاصی برای هر گروه سنی .شد گرفته نظر در سال -شخص 100000 ازای به وزنی -جمعیت میانگین و

 انجام شد. Stata 12برآورد گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار  2000پایه جمعیت استاندارد سال 

( در استان 1380 -93سال ) 14( در طول ICD10:C0-C14مورد سرطان حفره دهان) 328: در این مطالعه تعداد نتایج

سال بود. میزان بروز خام در  (2/17) 9/58ر( سنی افراد مبتال کردستان مورد بررسی قرار گرفت. میانگین )انحراف معیا

با  1387بود. بیشترین میزان بروز اختصاصی سنی در سال  41/2و نسبت شهری به روستایی این سرطان  %60.7مردان 

یزان بروز گزارش شد. کمترین م 60/2سال باالترین موارد بروز با  65-69نفر و در گروه سنی  100000مورد در هر  43/6

مشاهده شد و و روند  1384تا  1380نفر بود. روند افزایشی از سال  100000در هر  95/0با  1380اختصاصی نیز در سال 

 مشاهده گردید. 1393تا  1389کاهشی خفیفی از سال 

جلوگیری و : افزایش آگاهی مردم نسبت به عوامل خطر این سرطان میتواند از بروز آن در سنین پایین تر نتیجه گیری

تشخیص زودرس آن توسط دندانپزشکان میتواند از پیشرفت بیماری در مراحل اولیه پیشگیری و نسبت به درمان سریع 

 آن اقدام نمود.

 اپیدمیولوژی، بروز، سرطان، حفره دهان، کردستان کلمات کلیدی:
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 1396لغایت آبان 1393از ابتدای سال   2بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک جلدی در شهرستان اصفهان 
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 6متین رضایتمند-5زمانه وفایی-4محمد حسین زاده-3منصوره ابوفاضلی-2غالمرضا بدیعیان-1فرزانه نصرآبادی

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 2مرکز بهداشت اصفهان–پزشک عمومی --1

 ایران-م پزشکی اصفهاندانشگاه علو– 2مرکز بهداشت اصفهان -دانشجوی کارشناس ارشد سالمندشناسی-2

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 2مرکز بهداشت اصفهان–پزشک عمومی  -3

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 2مرکز بهداشت اصفهان -کارشناس بهداشت عمومی-4

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 2مرکز بهداشت اصفهان -کارشناس ارشد اپیدمیولوژی -5

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 2مرکز بهداشت اصفهان -اس بهداشت عمومیکارشن -6

:بیماری سالک جلدی از بیماریهای بومی و مشکالت بهداشتی در اصفهان میباشد بیماری سالک جلدی اگر چه با مرگ و میر  سابقه و هدف

بیش از یکسال باقی میماند و ایجاد اسکار پس از بهبودی که حتی  باالیی همراه نیست ولی ایجاد ضایعات بد شکل پوستی که در برخی موارد تا

 نتایج از استفاده منظور و به اپیدمیولوژیک بیماری بررسی هدف با حاضر مطالعه با درمان استاندارد تا آخر عمر باقی میماند قابل اهمیت میباشد.

 .است انجام شده بیماری کنترل و ریزی برنامه جهت آن

 - 1396سال های  طی که بیمارانی سالک شناسی گیر همه بررسی های فرم برروی نگر گذشته توصیفی روش به مطالعه:  مواد و روش ها

 ، پس از تایید آزمایشگاهی ابتال و کرده مراجعه ( سالک درمان و تشخیص وفعال )مراکزمنتخب اصفهان سالمت مراکز خدمات جامع به 1393

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با داده ها

،  269،  353در شهرستان اصفهان دو به ترتیب  1396تا آبان ماه سال  1393بیمار شناسایی شده از ابتدای سال  829: از تعداد کل  یافته ها

 مورد لشمانیازیس ساالنه گزارش شده است. 86، 121

درصد گزارش شده اند  3/10درصد و آذر  5/27درصد ،آبان   2/37درصد، مهر    24 /8شهریور بیشترین تعداد بیماران در هر سال در ماههای 

درصد و  4/23درصد ، اندام تحتانی  8/30درصد را زنان تشکیل میدهند . در گیری اندام فوقانی  7/46درصد مردان و  3/53از کل مراجعین 

درصد  9/29درصد موارد را شامل میشده است . از نظر گروههای سنی  3/11تحتانی درصد و درگیری همزمان اندام فوقانی و  15درگیری صورت 

 31درصد در گروه سنی  1/12سالگی  و  30تا  21درصد در سنین  4/16سالگی و  20تا  11درصد در سنین  17سال و  10بیماران در سن زیر 

ضایعه  4درصد سه ضایعه  و در بقیه موارد  7/10درصد دو ضایعه و در  2/24درصد بیماران فقط یک ضایعه و در  42.8سالگی قرار دارند .  40تا 

 و بیشتر بطور همزمان داشته اند.

: دقت در یافته های بدست آمده نشان میدهد که برنامه کنترل مخزن سالک روستایی با استفاده از روش تسطیح و طعمه گذاری  نتیجه گیری

هش واضح بروز بیماری در این شهرستان همراه بوده است . از آنجا که عمده افراد درگیر بیماری در ، که در این شهرستان انجام میشود با کا

 برنامه فردی ، با اجرا و حمایت حفاظت وسایل از استفاده مانند ترویج سنین فعال قرار دارند ضروری است عالوه  بر اجرای برنامه های آموزشی

 .آید عمل در مناطقی که بروز بیماری باالتر است به ساکن مردم از الزم وبهداشتی ،اقتصادی اجتماعی های حمایت بیماری، کنترل های

 کلید واژه :سالک جلدی ، سالک روستایی
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Background and Objective: supplying safe drinking water is one of the most important actions 

for the protection of public health. The physico-chemical quality of water resources may not be in 

the range of national standards and may pose adverse health effects. Therefore, monitoring of 

physico-chemical quality of drinking water is crucial. The aim of this study is to evaluate the 

physico-chemical quality of drinking water in Taybad during 2005 to 2014 and to compare it with 

the standards. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, a total of 121 samples were collected 

from the drinking water wells of Taybad from 2005 to 2015 and 12 parameters were examined. 

The sampling and analysis of the parameters were done according to standards motheds. Data 

analysis was performed with excel and SPSS ver.21 softwares and the results were compared with 

Iran's drinking water standards as well as WHO guidelines. 

Results and discussion: Our results showed that the average values of electrical conductivity, 

Sulfate, total dissolved solids, chlorine, sodium, calcium, potassium, magnesium were 4230 

micromhos/cm, 805 mg/L, 2265 mg/L, 807mg/Land 701 mg/L, 113 mg/L, 45 mg/L, 75 mg/L, 

respectively. The average amount of hardness of the drinking water sources in the Taybad city was 

594 mg/L as CaCO3, Based on these findings, the water resources of this city could be classified 

into very hard water. One factor analysis of variance (ANOVA) of the data showed that level of 

physical and chemical quality in different water resources was significantly different among the 

different water resources samples in different locations (P < 0.05). 

Conclusion: Based on the findings of the present study, the quality of drinking water in Taybad 

exceeded national standards and WHO guidelines in views of sulfate, total dissolved solids, 

chlorine, sodium, electrical conductivity. Due to public health importance of these parameters, 

there should be continuous monitoring of the quality of the groundwater resources of the city of 

Taybad. Finally, the regional authorities must take appropriate actions to improve water quality. 

 

Keywords: physico-chemical quality, water resources, standard. 
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Introduction: Antibodies that are present in serum but are unknown before the 

antibody screening test is called unexpected antibodies. Although these antibodies 

usually have no specific manifestations, they can cause various disorders, such as 

hemolytic disease of the fetus and newborn and blood transfusion reactions, in the 

case of need for blood transfusion. Therefore, detection of these antibodies is 

especially important before blood transfusion. Hence, the objective of this study was 

to detect unexpected antibodies in the Mazandaran heart center during five years for 

the first time. 

Methods: In this retrospective study, the investigation was carried out on the data 

which were available in Mazandaran heart center and Mazandaran blood transfusion 

organization in Sari, Iran during 2012-2017. Data included details of antibody 

screening and indirect antiglobulin tests results. MS Excel 2016 and SPSS 16.0 were 

used for statistical calculations. 

Results: A total of 22,527 antibody screening tests were conducted over the past 5 

years. According to nine positive antibody screening tests, the frequency of 

unexpected antibodies was 0.04%. Positive tests included an anti-M antibody, anti-

Kell antibody, anti-Fya antibody, anti-E antibody, and various autoantibodies.  

Conclusion: The frequency of unexpected antibodies in our healthcare center was less 

than those reported in different parts of the world. It is recommended that 

appropriate measures should be taken for the early detection of unexpected 

antibodies to prevent the consequences of risk factors. 
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 1394تا پایان اسفند سال  1390بررسی فراوانی و خصوصیات بیماران مبتال به لپتوسپیروز در استان گلستان از فروردین سال 
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 2، سمانه استادهادی1، آرش رضایی شهمیرزادی1خداوندگاری زهرا ،1گلشا  رقیه ،1عباسی عبداهلل

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران -2

در حال توسعه مثل ایران یک  در کشورهایاست که  ونوز)مشترک بین انسان و حیوان(ئبیماری ز،یک لپتوسپیروزمقدمه و هدف: 

کارکنان کشتارگاهها؛قصاب ها و ماهی گیران در فصول گرم سال ،امداران، دبیماری شغلی محسوب می شود و بیشتر در کشاورزان

در موارد خفیف عالمت دار اغلب  با ناخوشی تب دار با شروع ناگهانی تب و سردرد و لرزسردردتهوع و استفراغدرد  .رخ می دهد

 و قرمزی ملتحمه و درد عضالنی به خصوص در ساق ها پشت و شکم تظاهر پیدا می کند.شکمی 

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی پرونده های بیماران با تشخیص قطعی لپتوسپیروز در استان گلستان از فروردین 

که در آن  یها از پرسشنامه کتبداده یآورجمع . جهتموجود در مرکزبهداشت استان بررسی شد 1394تا پایان اسفند  1390سال 

استفاده مواجهه با عوامل خطر سابقه   نیمچنو ه یشگاهیآزما  جینتا ، یکیموجود در پرونده از نظر اطالعات دموگراف یهااز داده

 شد.

مرد و  %66.6ان یافت شد که در استان گلست 94تا  90مورد مبتال به لپتوسپیروز در طی سالهای  75در مطالعه ی حاضر یافته ها: 

 22سال بود. میزان موارد مثبت در مناطق شهری   45-60( در بازه سنی %2/42% زن بودند. بیشترین بروز بیماری ) 33.3

( و تماس با آب آلوده دومین %74.66( بوده است. سابقه کار در مزرعه )%70.66مورد ) 53( و در مناطق روستایی %29.33مورد)

(، درد عضالنی استخوانی %93.33در ابتال به این بیماری بوده است. شایعترین شکایت بیماران در هنگام مراجعه  تب) (%40فاکتور)

( و هپاتیت و %2.66نفر ) 2نارسایی کلیه در  .(%4نفر )3( بوده اند.از نظر عوارض بیماری، هپاتیت در %54.66( و یرقان )57.33%) 

از  %53.21(. %52.6ز بیماران ما اتفاق افتاد.بیشترین مراجعات بیماران  در فصل تابستان بود)( ا%2.66نفر ) 2نارسایی کلیه در 

از سفتریاکسون وامپی سیلین  %23.85از امپی سیلین و %22.01بیماران مورد بررسی تحت درمان با سفتریاکسون قرار گرفتند.

قرار گرفت.از نظر پاسخ به درمان، در پیگیری های انجام شده ( تحت درمان با جنتامایسین %1.33استفاده کردند. یک مورد هم ) 

 ( فوت ناشی از بیماری اتفاق افتاد.%5.33مورد ) 4بهبودی کامل داشتند ودر  94.66%

در مجموع نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لپتوسپیروز در استان گلستان هم مانند سایر استان های  نتیجه گیری:

بویژه در فصول کشاورزی از اهمییت باالیی  .وع باالیی برخوردار است و توجه به آن در کشاورزان وروستاییان شمالی کشوراز شی

درمان  .برخوردار است. با توجه به شیوع باال و خطییر و کشنده بودن بیماری و امکان تشخیص اولیه بر اساس عالیم شایع بیماری

 دارویی باید هرچه سریعتر شروع شود.

 اژه: لپتوسپیروز، زئونوز، آب آلودهکلید و
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مقایسه رعایت اصول اخالقی معاینه بیماران در میان پزشکان شاغل در بخش خصوصی و دولتی استان هرمزگان در 

 1394سال 
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 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران -1

 

ن های گذشته شاخه ای از فل سفه مح سوب می گ شت، از زمان شکل گیری علم پز شکی جزئی اخالق که از زمازمینه و هدف: 

الینفک از آن به شمار می آمده ا ست . حرفه مقدس پز شکی با جان، مال و نوامیس ان سان ها سروکار دارد، افرادی که به این 

اخالق پزشکی پ یروی نمایند، با توجه به این موارد ما درصدد  حرفه اشتغال می ورزند باید از اصول و مبانی اخالقی ویژه ای به نام

برامدیم تا به بررسی رعایت اصول اخالقی توسط پزشکان در معاینه بیماران مراجعه کننده به مطب های خصوصی و دولتی استان 

  .بپردازیم1394هرمزگان در سال 

مقایسه ای بود. معیار ورود به این مطالعه افرادی بودند که مطالعه حا ضر مطالعه ای تو صیفی تحلیلی از نوع  روش بررسی:

حداقل یکبار به مطب های سطح شهر مراجعه کرده باشند. معیار خروج از این مطالعه نیز عدم رضایت برای شرکت در مطالعه و 

و پایایی آن بررسـی شـد.  پرسشنامه ناقص یا مخدوش بود. ابزار جمع آوری اطالعات پرسـشـنامه ای محقق سـاخته بود که روایی

مطب  514مطب خصوصی از  103حجم نمونه مطالعه نیز مطابق با جدید ترین اطالعات نظام پزشکی و طبق فرمول های آماری، 

و آزمون های آماری  22ورژن  SPSS سطح شهر و سه کلینیک دولتی وابسته به دانشگاه بود. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار

 .ل والیس و اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتکروسکا ویتنی، –مان دوجمله ای، 

پر س شنامه مورد تحلیل قرار  282% آن ها ناقص بود درنتیجه  10پر س شنامه تکمیل شد که  296در این مطالعه یافته ها: 

طابق آزمون کای ا سکوئر بین سن و )% و ما بقی را آقایان ت شکیل دادند. م 7/65بیش از نیمی از افراد پژوهش را خانم ها ) .گرفت

ارتباط معنی  ) value-p :638/0*  818/0رعایت ا صول اخالقی تو سط پز شکان در هر دو بخش خصوصی و دولتی )به ترتیب 

اکثریت ). value-p :045/0داری وجود نداشت اما بین جنسیت و این آیتم در بخش خصوصی ارتباط معنی داری مشاهده گشت) 

مطالعه میزان رعایت اصول اخالقی توسط پزشکان در داشتن تماس های فیزیکی با بیماران را در سطح مناسبی ارزیابی  افراد مورد

 کردند و اکثریت قریب به اتفاق آنها، دریافت های مالی غیر رسمی توسط پزشکان را رد نموده اند 

تی در مورد رعایت اصول اخالقی تو سط پز شکان پی در مطالعه حاضر رابطه معنی داری بین بخش خصوصی و دول نتیجه گیری:

دا نشـد و اکثریت افراد وضـعیت این آیتم را در این دو بخش در سـطح متوسـطی ارزیابی کردند که این مسـئله میتواند نشـانگر 

با واقعیت موجود در عدم ر ضایت کافی بیماران از هر دو بخش خصوصی و دولتی با شد. نتایج مطالعه ما به گونه ای در ت ضاد 

کلمات  .جامعه می باشد که این شاید به دلیل سطح فرهنگ عوام و همچنین ترس از پاسخ های ضد پزشک در مطب او بوده است

 کلیدی:اصول اخالقی، پزشکان، معاینات
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ایتن اغلتب بته    . مقدمه و اهداف: آنمی در سالمندان شایع استت و شتیوع آن بتا افتزایش ستن افتزایش متی یابتد        

ر و بخشی از فرآیند پیتری محستوب متی شتود، امتا آنمتی   پتیش آگهتی بتدتری          عنوان یک بیماری نسبتا بی ضر

بنتابراین، ایتن مطالعته بتا هتدف       .در بیماریزایی و مرگ و میتر دارد و ممکتن استت اثترات دوربترد داشتته باشتد       

 .تعیین شیوع، علل و پیامدهای نامطلوب آنمی در بیماران مسن بستری شده انجام شده است

بتتا استتتفاده الگتتوی  الکترونیکتتی منتتابع در(  Review Article) متتروری صتتورت بتته العتتهمط ایتتن: روش کتتار: 

 مقتاالت  بتر  متروری  شتیوع  و ستالمندان  آنمتی،  کلیتدی  واژگتان  از استتفاده  بتا . شتد  انجام PRISMAمطالعه ای 

 هتتای کتتتاب از تعتتدادی همچنتتین و PubMed, Google scholar, Embase، Medline پایگتتاه در موجتتود

  .شد انجام موضوع این با مرتبط نیکیالکترو

یافته ها : آنمی یتک بیمتاری شتایع، چنتد عتاملی و یتک  نشتانه مهتم در ستالمندانی استت کته اغلتب در یتک              

درصتد افتراد ستالمند جامعته طبتق معیارهتای       10شرایط پزشکی جدی و احتماال قابل درمان قرار دارنتد. بتیش از   

WHO  مبتتتال بتته آنمتتی هستتتند(Hb <12 g/dL in women and <13 g/dL in men) 50. پتتس از 

 درصتد استت   20ستاله  و بتاالتر شتیوع آن     85سالگی، شیوع آنمی با افزایش سن افتزایش متی یابتد و در افتراد     

سته دلیتل مهتم آنمتی عبتارت انتد از :        .از ستاکنان وجتود دارد   ٪48-63در خانه های پرستتاری کتم ختونی در    .

(. کمبتتود آهتتن، بتته %33( و آنمتتی ناشتتناخته )%33بیمتتاری هتتای متتزمن)(، آنمتتی ناشتتی از %34کمبتتود تغذیتته)

از همته  کتم ختونی هتای ستالمندان را       ٪20و /یتا فتوالت، تقریبتا     B12 تنهایی یا در ترکیب بتا کمبتود ویتتامین   

دارای اختتتالالت دستتتگاه گوارشتتی نیزهستتتند.  IDA تشتتکیل متتی دهتتد. اکثتتر بیمتتاران ستتالمند مبتتتال بتته 

پیامدهای ناخواسته مربوط به کم خونی در بیمتاران مستن شتامل افتزایش مترگ و میتر، افتزایش بستتری شتدن،          

 بیماری قلبی عروقی، سقوط، اختالل عملکردی، اختالالت شناختی و اختالل خلقی است.

پزشتکان بایتد آگتاه باشتند      .از پیتری پذیرفتته شتود   نتیجه گیری: کم خونی نباید به عنوان یتک نتیجته طبیعتی    

که آنمی در افراد مستن بتا ستطح پتایین زنتدگی، بیمتاریزایی هتای ختاص و افتزایش مترگ و میتر ارتبتاط دارد.             

 همچنین عدم شناسایی می تواند منجر به تاخیر در تشخیص شرایط بالقوه درمان شود.

 رات نامطلوبکلمات کلیدی : آنمی، سالمندان، شیوع، دالیل، اث

 

 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

The effect of Onabotulinumtoxin A on migraine: Review article 

E357 

Mohammad Hashemi1, Arman Hashemi1, Saeedeh Angali1 

1- Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. 

 

Corresponding author: Saeedeh Angali  

E-mail: Baharkabir74@gmail.com 

Phone: +989366601241 

Background and Objective 

Migraine is one of the main problem of the humans in whole of the worlds. Migraine as a neurological disease is 

divided into chronic migraine and non-chronic migraine. Chronic migraine is a debilitating neurological disorder that 

affects about 1.4-2.2% of the population worldwide. Chronic migraine sufferers are also significantly more likely to 

report depression, anxiety, chronic pain and respiratory disorders than non-chronic migraine sufferers. 

Onabotulinumtoxin A is a treatment specifically approved for the prophylaxis of chronic migraine in adults. The aim 

of this narrative review is to evaluate the effect of Onabotulinumtoxin A on migraine changes. 

Search Method  

The sample sizes of this study were the articles indexed in and contained the terms" Onabotulinumtoxin A, migraine, 

treatment, headache". In this research, 42 articles with the keywords were found in the databases mentioned above. 

From these articles, 23 articles for writing of this review were used. 

Findings  

Unilaterally of pain, fewer days of disability per month and milder headache at base line were correlated with good 

outcome. Duration of the disease less than 12 months increased the chances of response to treatment with 

onabotulinumtoxin A.  A prospective study was performed to examine the change in frequency of chronic 

migraine symptoms before and after treatment with Onabotulinumtoxin A in real-life setting. Other prospective 

study showed significantly changes in the number of headache and migraine days, the number of headache free days 

and the patient’s quality of life. The disease  

Conclusion 

Onabotulinumtoxin A is a well-tolerated, effective prevention medication for patients with chronic migraine. 

However, more study and researches needed for evaluation of efficacy of Onabotulinumtoxin A on chronic 

migraine. 

Key Word 

Onabotulinumtoxin A, migraine, treatment, headache 
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 1گلشن رشیدی، 2، معصومه آلبوغبیش*1نوشین سروی سرمیدانی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-1

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. -2

ی درمان است. انجمن بین المللی درد، درد را یک احساس و یکی از اولویت ها مدیریت درد از حقوق مهم کودکان مقدمه و هدف:

درصد از کودکان بستری، درد متوسط تا شدید را گزارش  81ناخوشایند و تجربه عاطفی مرتبط با آسیب بافتی حاد یا بالقوه می داند. 

فیزیولوژیکی و رفتاری ، باعث به حداقل رسیدن اثرات منفی (Effective pain management)می کنند. مدیریت اثربخش درد

کودك، کمترشدن روزهای وصل به دستگاه تهویه و اکسیژن درمانی، پیشرفت بهبودی و کاهش طول مدت بستری شدن در بیمارستان 

می گردد. اگرچه توصیه شده که کنترل درد عنصر اصلی در کیفیت مراقبت های کودکان است ولی هنوز تعداد زیادی از کودکان 

ملی از درد را تجربه می کنند. لذا این مطالعه با هدف مروری بر روش های کنترل درد در کودکان در مطالعات سطوح غیرقابل تح

 گذشته انجام شد.

مطالعه ی حاضر مقاله ای مروری است که با بررسی و جمع بندی مقاله های متعدد از بانک های اطالعاتی و  مواد و روش ها:

    درد، کنترل درد، درد کودکان  واژه هایبا کلیدPubmed ،Sid  ،magiran   ،  Google Scholarسایت های معتبر علمی 

Pain, pain management, Pediatric pain  انجام شد. 2017تا  1996طی سال های 

ت نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که مدیریت مطلوب درد در کودکان با معاینه و بررسی درد شروع میشود. جه یافته ها:

ارزیابی درد در کودکان از مقیاس های استاندارد ارزیابی درد متناسب با سن کودك استفاده میشود و بعد از تشخیص نوع درد و 

عوامل موثر برآن، طرح درمان شامل مداخالت دارویی و غیردارویی متناسب با شرایط کودك برنامه ریزی میشود و سپس اثربخشی 

گیرد. نتایج پژوهش ها نشان داد که انحراف ذهن رایج ترین تکنیک کنترل درد در کودکانی است روش ها مورد ارزیابی قرار می 

که تحت درمان های تهاجمی و مراقبت هستند و نسبت به درمان های دارویی در کنترل درد کودکان میتواند موثرتر باشد. 

وازش کردن کودك، هیپنوتیزم و ماساژ درمانی در کاهش همچنین استفاده از سایر روش های غیردارویی مانند در آغوش گرفتن و ن

درد کودکان موثر است. همچنین نتایج مطالعات نشان داد که مشارکت والدین هم برای کودك و هم برای خانواده مفید است، 

 چنانچه به والدین اطالعات مناسب داده شود، می توانند نقش کلیدی در مدیریت درد داشته باشند.

براساس نتایج حاصل از مقاله مروری حاضر، تسکین درد در کودکان با روش های غیردارویی مانند انحراف  ه گیری:بحث و نتیج

فکر، آرام سازی، تحریکات پوستی و غیره عالوه بر مقرون بصرفه بودن، تهاجمی نبوده و فقط به عملکرد تیم مراقبتی بستگی دارد. 

اقبتی به موضوع مدیریت درد کودکان مخصوصا توجه به روش های غیردارویی کنترل توجه بیشتر به برنامه های آموزشی تیم مر

درد، آموزش به والدین کودك جهت بکارگیری مداخالت غیردارویی و فراهم کردن وسایل برای استفاده از تکنیک های انحراف 

 ذهن پیشنهاد می گردد.

 درد، کنترل درد، درد کودکان کلیدی: واژگان



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

 1395یوع اضافه وزن و چاقی در کودکان ابتدایی پایه اول و ششم شهر یاسوج در سال میزان ش بررسی
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 4تبار ،مهدی اکبر3، صادق علیپور2طاهره مشکل گشااردکانی،1*محمد هوشمندی

 دانشجو کارشناسی اتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.1

 ی اتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایراندانشجو کارشناس .2

 دانشجو کارشناسی تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.3

 متخصص تغذیه و رژیم درمانی،عضوهیئت علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران .4

 gmail.com@826mhoshmandiپست الکترونیک:09373684936،شماره تلفن: محمد هوشمندی:*ونویسنده مسئول نویسنده ارائه دهنده

 

چاق از اهمیت تواند باعث کاهش عوارض آن در سنین باالتر گردد، شناسایی کودکان دچار اضافه وزن و با توجه به اینکه درمان چاقی در کودکان امکان پذیر بوده و می مقدمه:

باشد. از این رو، در این تحقیق میزان شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان پایه اول و ششم مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین وضعیت و ضرورت خاصی برخوردار می

 اصالح وضعیت تغذیه ای است. صالح، جهت موجود،گامی کوچک در جهت شناسایی کودکان دارای اضافه وزن و چاق و ارجاع ایشان به مراکز ذی

مدرسه از نقاط مختلف  16نفر از دانش آموزان پایه اول و ششم شهر یاسوج به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در مجموع  600در این مطالعه مقطعی  مواد و روش کار:

ها استفاده گردید. برای اندازه گیری وزن و قد به ترتیب از ترازوی ظور جمع آوری دادهاز ابزار پرسشنامه به من شهری به تصادف و نهایتا به  تصادف دانش آموزان انتخاب شدند.

 2تا  1اسکور با مقادیر  zبه عنوان معیار چاق بودن و  2اسکور بیشتر از  zگرم و متر نواری غیر قابل ارتجاع با دقت یک سانتی متر استفاده شد.  100با دقت  SECAعقربه ای 

 ضافه وزن در نظر گرفته شد.به عناون معیار ا

( و 15.34%نفر دارای اضافه وزن ) 92( دارای وزن متناسب، 72.16%نفر ) 433( دارای کاهش وزن، 7.16%نفر ) 43نفر( ،  600در کل جمعیت مورد مطالعه ) نتایج:

نفر  239( دارای کاهش وزن، 10.59%نفر )32نفر(،  302وزان پایه ششم )آمها به تفکیک هر پایه تحصیلی نشان داد که در دانشچاق بودند. آنالیز داده (5.34%)نفر  32

( دارای کاهش 3.7%نفر ) 11نفر(،  298آموزان پایه اول )( چاق بودند. در دانش1.98%نفر ) 6( دارای اضافه وزن و 8.27%نفر ) 25( دارای وزن متناسب، %79.16)

( چاق بودند. بررسی ارتباط بین شیوع چاقی و نوع مدارس تحصیلی نشان 8.7%نفر ) 26(دارای اضافه وزن و 22.5%)نفر   67( دارای وزن متناسب، 65.1%نفر ) 194وزن، 

باشد.  در عوض میزان کاهش وزن در مدارس دولتی ( می55/7( و خاص )%4/5( کمتر از مدارس غیرانتفاعی )%52/4داد که شیوع چاقی و اضافه وزن در مدارس دولتی )%

(، تحصیالت ابتدایی 3.13%نفر ) 1چاق تعداد پدران بیسواد  (5.34%)نفر  32( بیشتر بود. عالوه بر این، از 71/4%( و خاص )35/1%بت به مدارس غیرانتفاعی )( نس%57/8)

( 3.13%نفر ) 1، فوق لیسانس (25%نفر ) 8لیسانس  (،15.62%نفر ) 5(، فوق دیپلم 28.12%نفر ) 9(، دیپلم 15.62%نفر ) 5(، تحصیالت راهنمایی 6.25%نفر ) 2

 .می باشد (3.13%نفر ) 1و مقطع دکترا 

باشد. این نتیجه، اهمیت نقش های اول و ششم شهر یاسوج میمطالعه بیانگر شیوع باالی چاقی و اضافه وزن و در برخی موارد کاهش وزن در دانش آموزان پایه نتیجه گیری:

آموزان نشان ای و جسمانی دانشهای مداخله ای سالمت عمومی برای بهبود وضعیت تغذیهو مدارس جهت ایجاد و ارائه برنامهمسئولین شهری و کشوری را در آموزش والدین 

 دهد.می

 آموزاندانشاضافه وزن، چاقی،  کلمات کلیدی:
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Prevalence of obesity as a major factor in the incidence of coronary artery disease in nurses 
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Introduction: Many of the problems and deaths from cardiovascular disease are due to 

Adjustable risk factors. The aim of this study was to determine the prevalence of cardiovascular 

risk factors in nurses working in Jahrom university of medical sciences hospitals in order to 

know about obesity of nurses. 

Methods: This was a descriptive-analytic study. Sampling was done as a "census". At first, 

demographic characteristics of  nurses were considered by interview. Then weight, height, 

abdomen and hip diameters were measured for each nurse. For data analysis, descriptive 

statistics (mean and frequency), comparative (independent t test) and SPSS software version 16 

were used.  

Results: In this study, 263 nurses participated. The mean age of the samples were 31.44±97.7. 

The average BMI of nurses were in normal range. The mean BMI of men were in the high 

weight range, but this difference was not significant in men and women (p = 0.311). according to 

BMI, 60 person (31.2%) were in high weight, 21 (8%) had first-degree obesity and 4 (2.5%) had 

second-degree obesity. according to waist to hip ratio (WHR), total mean as well as the mean of 

women and men is in the normal range (<0.9). according to waist-to-height ratio (WSR), total 

mean as well as the mean of women and men is slightly over-normal (<0.5). 

Conclusions: Nurses are exposed to multiple problems, including cardiovascular diseases, due to 

their occupational nature. Therefore, the risk of developing these diseases should be reduced by 

identifying risk factors that can be adjusted. 

Key words: Coronary Artery Disease, Obesity, Nurses, Hospitals 
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 ها گام سرطانتکنولوژیهای ژنومیکس و پروتئومیکس در تشخیص زود هن

 یک مطالعه مروری سیستماتیک
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 1راحله افتخاری،1راضیه فاضل

 دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران  .1

 گشوده سرطان زودهنگام تشخیص سوی به را جدیدی اندازچشم پروتئومیکس، و ژنومیکس علوم در تکنولوژیک جدید هایپیشرفت  مقدمه :

گفته میشود و  مطالعه بیش ازیک پروتئین درزمان خاصبه پروتئومیکس . دهددر جهت تشخیص زودهنگام سرطان نوید می که و است

سرطانها است.  DNA ژنومیکس مطالعه ژن ها و عملکردشان است و هدف آن درك ساختار ژنوم، شامل تعیین نقشه ژن ها و توالی

اساس روشهای ژنتیکی  و توضیح مکانیسم بیماریزایی آنها براند ریهایی هستند که دارای اساس مولکولی پیچیده ای از جمله بیما

  دشوار است. 

و با ااستفاده   google scholarو موتور جستجو گر  sid:در این مطالعه مروری سیستماتیک پس از بررسی منبع اطالعاتیروش کار

مقاالت مورد نیاز دریافت شدند معیار ورود  سرطانها،  پروتئومیکس ،ژنومیکس  ز کلید واژه هایاز جستجو های کتابخانه ای ا

 به متن کامل آنها قابل دسترس بود.مقاالتی که  -2 2017تا 2006از سال های -1مقاالت شامل 

های مولکولی سرطان می باشند که  برای فهم مکانیسم یپروتئینها بعنوان اهداف بررسی از میان ماکرومولکولهای سلولی:یافته ها

های موجود در یک ترکیب، دو روش متداول برای شناسایی پروتئینبررسی آنها از طریق تکنیکهای پروتئومیک امکانپذیر است. 

در روش الکتروفورز دوبعدی بر اساس مطالعات .( پروتئین استMSنگاری جرمی )( و طیف2DEالکتروفورز دوبعدی با کمک ژل )

نگاری جرمی نیز در روش طیفوگیرد ها در دو بعد بر اساس نقطه ایزوالکتریک و وزن ملکولی، مورد بررسی قرار میژل، پروتئین

 و سرمبر روی  خاص طورب و شودها رسم میپروتئین ها و پپتیدهای موجود در یک ترکیب بر حسب جرم به بارفراوانی نسبی پروتئین

 یهایهای بیشتری نسبت به سرم است و عیب آن سختی تشخیص پروتئینزیّت استفاده از پالسما در برداشتن پروتئینم. گیردمی انجام پالسما،

نگاری جرمی جایگزین روش روش طیفدر بسیاری از موارد  های عادی خون استبا فراوانی پایین مربوط به سرطان در تعداد زیاد پروتئین

 میشود.الکتروفورز دوبعدی 

های اخیر های پردازش دادگان بیولوژیکی، در سالشناسی حیاتی و توسعه روشباگسترش قابل مالحظه علوم داده.ری:نتیجه گی

از آنجایی که سرطان ها در سراسر دنیا   .پزشکی تبدیل شده استهای روز مجامع پزشکی و مهندسیبحث به  استخراج اطالعات

امید  د به هنگام آن جهت بهبودی و پیشگیری این بیماری حایز اهمیت هست.باعث مرگ و میر هایی زیادی میشود و تشخیص زو

توسط عات بیشتری مطال مسلما  شود اما بیشتر استفادهتکنولوژیهای ژنومیکس و پروتئومیکس است که در سال های آینده از 

 بیماری مورد نظر شوددنبال شود تا بتواند منجر به کاهش مرگ و میر در اثر دیگر نیز باید های کلینیکی تست

 سرطانها،  پروتئومیکس ،ژنومیکس  کلمات کلیدی:
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 بیماری های انگلی و آلرژی  

 یک مطالعه مروری سیستماتیک
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 1راضیه فاضل

 . دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران1

دیگری  موجود زنده( Endoparasite)یا داخل بدن (Ectoparasite)بررویتی هستند که موجودا یا پارازیت نگلامقدمه :

رود انگل ها به بدن میتواند باعث ایجاد پاسخ هایی در برابر و .شودیا تغذیه می کند، گفته میو از آن سود میبرند زندگی کرده و 

نقش مهمی در  T لنفوسیتهای از طرفی شود.انگلها ایجاد می آنتی ژنکه در بدن انسان در اثر وجود  پادتنانگل شود.از جمله 

واز طرفی ازدیاد فاگوسیتوز در ایمنی ذاتی نقش مهمی در مقاوت در این نوع ایمنی اختصاصی بوده  ایمنی انگل ها بازی میکنند.

 .باشد مصونیت به انگلها کامل نمی. برابر آنها  دارد

و با  google scholarو موتور جستجو گر  sidبع اطالعاتیدر این مطالعه مروری سیستماتیک پس از بررسی منروش کار:

مقاالت مورد نیاز دریافت شدند معیار ورود  دربیماری های انگلی و آلرژی  ااستفاده  از جستجو های کتابخانه ای از کلید واژه های 

 مقاالتی که به متن کامل آنها قابل دسترس بود. -2 2017تا 2006از سال های -1مقاالت شامل 

 زینوفیلیائوو همچنین فعال شدن  IGE  و تولید  2THپاسخ های ایمنی به انگل های کرمی ناشی از فعال شدن   یافته ها:

کند .و چوندارای تمایل اختصاصی برای های افزایش حساسیت فوری ایفا مینقش مهمی در پاتوژنز واکنش همچنینIGE . هاست

 Iها را دارد روی این سلولها به زنجیره آلفای اسپیلون رسپتور سلروی بازوفیل و ماست IgEاتصال به رسپتورهای با افینیتی باالی 

(FCεRI-α)   گردد. همچنین  میمتصلIgE تواند به رسپتورهای با افینیتی پایین میIgE  (CD23  با رسپتورFCεRIII 

های آلرژیک تقویت کند.عفونت انگلی با تولید متصل شده و پاسخهای ایمنی هومورال و سلولی رادر واکنش β( روی سلولهای 

IL10 گردد..حمل آلرژیک میکه خصوصیات ضد التهابی دارد.این اینترلوکین منجر به ت 

های کنند مشخص شده است که در افراد مبتال به عفونتژن را تعدیل میهای ایمنی به آنتیهای کرمی، شدیداً پاسخعفونت نتیجه گیری:

ه مدت های کوتاعفونت.گردیدبنابراین حذف عفونت کرمی موجب القای واکنش آلرژیک می ..شودیده می Tهای کرمی، کاهش حساسیت سلول

همچنین ارتباطات و کاهش گردد.تواند نقش پیش آلرژی را داشته باشد در حالی که عفونت مزمن باعث محافظت در برابر آتوپی و آسم میمی

اثرات محافظتی عفونتهای انگلی بر علیه . های قالبدار مشخص شده استهای انگلی مانند آسکاریس و کرمحساسیت پوستی برای عفونت

 تر از کشورهای صنعتی است.های آتوپیک بسیار پایینآلرژیک در کشورهای با شیوع انگلی باالو یا شیوع بیماری هایبیماری

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C+%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C+%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 ، ایمنیآلرژی   ،بیماری های انگلی  کلمات کلیدی:

اثر فوتوتراپی بر تغییرات سطح پالکت وکلسیم خون نوزادان مبتال به زردی بستری شده در بررسی 

 1394ربندرعباس در بیمارستان کودکان شه

E393 

 2نسیم قناعتیان، 1، میالدآژ1، حسین حمادیان1حسین سنایی
   . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1
 .مرکز باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.  2

ی ازشایعترین ناهنجاری ها درهفته اول می باشد که در بیشتر موارد بدون درمان بهبود می     زردی نوزادزمینه و اهداف: 

یابد اما در مواردی که همراه با افزایش قابل توجهی از سطح بیلی روبین در خون  باشد نیاز به درمان پیدا می کند.یکی از 

درمان زردی نوزاد دربالین مشـخص شـده اسـت     روش های درمانی موثر فتوتراپی می باشـد. هرچند عوارض فتوتراپی در 

ولی به اثر فتوتراپی بر شمارش پالکت ومیزان کلسیم خون کم تر پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی اثر فتوتراپی بر    

   این عناصر خونی در نوزادان انجام شده است.

یماران بستری باتشخیص زردی نوزادی که    مقطعی است. پرونده کلیه ب _پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی روش بررسی:  

نیازبه فوتوتراپی داشتندبررسی شد.اطالعات بدست آمده درچک لیستی شامل اطالعات دموگرافیک، عالیم آزمایشگاهی و        

شد و با استفاده از شاخص های پراکندگی میانگین    SPSS16علت زردی ثبت شد.اطالعات بدست آمده واردنرم افزارآماری  

ــه    ر وجهت ارتباط بین متغیرهای کیفی دوحالته با میانگین یک متغیرکمی ازآزمون         و انحراف معیا  یو من ویتنی، مقایسـ

-pقبل و بعد از تست ویلکاکسون و جهت بررسی ارتباط بین متغیر های کیفی از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.و       

value  معنی داردرنظرگرفته شد.   0.05کمترمساوی 

نوزاد بعدازدریافت فتوتراپی     61مونث (موردارزیابی  قرارگرفتند .که  ازاین تعداد      96مذکرو  98نوزاد)194 تعداد  یافته ها:   

ــ د ند. م یانگین  پال کت  ق بل  از فتوتراپی        18دچارافت میزانپال کت  و ــــ شــ ــیم  ــــ ــــ ســ مورد د چار  کاهش  کل

پی        241465±81766 ترا تو ف ظر آمــا      79967±230295و ب عــد  از  ن نی داری         بود کــه از  ع م تالف  خ ری ا

ــتند) ــیم قبل از فتوتراپی P=0.169نداشـ بود که   این هم  0.62±9.18و بعد  از فتوتراپی0.67±9.25(. میانگین کلسـ

(. میانگین  پالکت  به  تفکیک  جنســـــــــیت  قبل  وبعد  از P=0.170ازنظرآماری  اختالف معنی داری نداشـــــــــتند)

کر               تیــب  درمــذ تر ــه   پی ب ترا تو مونــث    81349±235005و81609±242675ف و  82237±240225ودر

ها معنی دار نبود)     225495±78666 ماری اختالف آن که از نظر آ به    P=0.835,P=0.409بود  ــیم   یانگین کلسـ (. م

ــیت  قبل  و بعد  از فتوتراپی به  ترتیب  درمذکر             0.67±9.27ودرمونث    0.64±9.18و 0.68±9.24تفکیک جنسـ

 (.   P=0.785,P=0.887ین اختالف نیز معنی دار نبود.)بودکه  ا  0.60±9.17و

فتوتراپی موجب کاهش میزان کلسیم وشمارش پالکت ها می شود ولی این کاهش احتماال ناچیز و در رنج     نتیجه گیری: 

   نرمال خواهد بود و عوارضی به دنبال نخواهد داشت.

 فتوتراپی، کلسیم، پالکت، زردی نوزادی    کلمات کلیدی:
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یسه سطح سرمی کلسیم و اوریک اسید بین زنان باردار سالم و مبتال به فشارخون درشهر مقا

 1394بندرعباس سال 

E394 

 1، محمد نفیسی1،  صغری فالحی1، حسین حمادیان 1ریحانه پسندی پور

 ..دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران1

باشد. تشخیص در مراحل اولیه راهی برای فشارخون درزنان باردارازعوامل اصلی بارداری پرخطرمیزمینه و هدف: 

اکالمپسی نقش داشته باشد. هدف تواند درسیرایجاد پرهباشد. تغییرات متابولیسم کلسیم میپیشگیری از بروزعوارض آن می

 باشد. بین زنان باردارمبتال به فشارخون و زنان باردارسالم میکلسیم و اوریک اسیدمقایسه سطح سرمیحاضرمطالعه

زن  48زن باردارسالم و  100، بندرعباس انجام شدشریعتی شهردربیمارستان مقطعی-:این مطالعه تحلیلیموادوروش ها

کلسیم واوریک یمطالعه شدند. سطح سرمواردیابیشترنخستین بارداری بودند28باردارمبتال به فشارخون که همگی درهفته

بودند. اکالمپسی شدیدبیمارپره17بیمارپره اکالمپسی خفیف و 28اسیدبین این دوگروه مقایسه شد. مبتالیان به فشارخون

بخش داشت. بخش اول اطالعات دموگرافیک وبخش دوم سطح  2ازچک لیستی برای جمع آوری اطاالعات استفاده شد که 

ماهه سوم بارداری دربدو بستری وقبل ازختم  3اری بودکه این نمونه ها درو آنالیزادرکلسیم، اوریک اسید سرمی

شد. میزان تحلیل Tانجام شد. اطالعات کمی دوگروه با آزمون  SPSS.16آوری شدند. آنالیز اطالعات توسطجمعبارداری

 درنظرگرفته شد. P < 0.05معناداری 

در گروه ( در گروه مبتال به فشار خون و 6.94-8.82) mg/dl( 0.94±) 7.88میانگین سطح سرمی کلسیم :یافته ها

(. میانگین میزان سرم 0.01( بودندکه اختالف آماری معنی داری داشتند)7.51-9.05) mg/dl( 0.77±) 8.28 کنترل

(بودکه 09/5-41/3) 55/4±14/1(و درگروه کنترل 6.73-3.91) 32/5±41/1اسید اوریک در بارداران با فشارخون باال 

 (.0.001رآماری اختالف معنی داری داشتند.)ازنظ

میانگین سطح سرمی کلسیم در زنان باردار با فشار خون باال به طور معناداری در مقایسه با زنان باردار سالم نتیجه گیری: 

ت پیش کمتر بود.احتماال کلسیم در پیشگیری از فشارخون در زنان باردار نقش داشته باشد. وتوجه به این فاکتور درمراقب

  از زایمان مهم است.

 کلسیم، اوریک اسید، بارداری، بیماری فشارخون واژه های کلیدی:
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 در کودکان شهر بندرعباس 1394ارش یک مورد از اپیدمی از بیماری سرخک در سال گز

E395 

 *1، حسین حمادیان1ساغر جعفری

   ، بندرعباس، ایران.. کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1

( بر این باور است که تا WHOسرخک یک بیماری عفونی حاد و مسری است. سازمان بهداشت جهانی)زمینه و اهداف: 

%نرسد احتمال ایجاد اپیدمی درآن جامعه نیز هست. با توجه به 95زمانی که سطح ایمنی یک جامعه در برابر سرخک به 

 برآن شدیم تا وضعیت سرخک را در شهر بندرعباس بررسی نماییم.   1394مشاهده چندین مورد سرخک درسال 

تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران مبتال به سرخک  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیروش بررسی: 

بود .که اطالعات  1394گزارش شده به مرکز بهداشت و بستری شده در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال 

موجود در پرونده کلیه بیمارانی با تشخیص نهایی بیماری سرخک، در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس)تنها مرکز 

تخصصی(بستری شده اند را در چک لیستی که شامل،اطالعات دموگرافیک)جنسیت، سن، فصل ابتال(، نیز ثبت شد. 

از شاخص های پراکندگی میانگین و انحراف معیار  شد وبااستفاده spss16اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری 

   گزارش شد.

اختصاصی( نیز گزارش شده  IgMمورد گزارش از بیماری سرخک با تایید آزمایشگاهی)  20نیز  1394طی سال یافته ها: 

بیمار  8در بهار ،نفر  3نفر دختر بودند، از نظر توزیع ابتال براساس فصل تعداد 8نفر پسر و  12بود از نظر توزیع جنسیت ،

 و 1.55±41.1. میانگین سنی برحسب سال در پسران در زمستان مبتال شده بودند نفر 4نفر در پاییز و  5در تابستان ،

 (.  728.0که از نظر آماری اختالف معنی داری نداشتند) بود 1.8±08.2در دختران

درت کافی واکسن در ایمنیزایی، شاید دلیلی برای دالیلی از جمله رعایت نکردن زنجیره سرما و یا عدم قنتیجه گیری: 

 کاهش سطح ایمنی علیه ویروس سرخک باشد و موجب بروز یک اپیدمی از این بیماری مخصوصا در کودکان شده است.  

   سرخک، اپیدمی، کودکان کلمات کلیدی:
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ری از زایمان آلفاهیدروکسی پروژسترون  کاپروات در پیشگی 17اثر درمان نگه دارنده   یبررس

: یک کارآزمایی بالینی زودرس بعد ازمهار انقباضات رحمی در بیماران بیمارستان شریعتی بندرعباس

  یک سو کور

E398 

 ،  1، حسین حمادیان1سیده مهسا صدیق

   . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1

% 75پره ترم یکی از علل اصلی مرگ و میر و موربیدیتی است و در مجموع زایمان زودرس علت زایمان زمینه و اهداف: 

آلفاهیدروکسی پروژسترون   17از موراد مرگ و میر نوزادی است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر درمان نگه دارنده 

   ران بیمارستان شریعتی بندرعباس انجام شد.کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس بعد ازمهار انقباضات رحمی در بیما

این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سویه کور است . جامعه مورد مطالعه کلیه زنان باردار تک قلویی هستند روش بررسی: 

هفته بعلت وجود انقباضات زودرس رحمی  جهت معاینه به بیمارستان شریعتی بندر  34-26که در سن حاملکی بین 

 -بیماریهای سیستمیک همراه) پره اکالمپسی مراجعه کرده اند. معیار خروج از مطالعه 1392و  1391الهای عباس در س

بیماری های قلبی و عروقی، کلیوی، آسم، هایپرتیروئیدی و ...(بود. افراد مورد مطالعه به دو گروه  -دیابت باردار یا آشکار

ترون( و گروه مقایسه ) نمونه گیری به صورت در دسترس بود دو آلفا هیدروکسی پروژس 17نفری مداخله)درمان با  100

از هم تفکیک شدند( کد اخالق نیز دریافت و رضایت آگاهانه و کتبی نیز اخذ  Random Allocationگروه با نرم افزار 

 شد. spss.17شده بود .اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری 

و  Chi-squarدرصد گزارش شد و با استفاده از آزمون های آماری یو من ویتنی و  اطالعات با میانگین، انحراف معیار و

   معنی دار درنظرگرفته شد. 0.05کمترمساوی با  p-valueآزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و 

(. p<0.05ف معنی داری مشاهده شد )در مقایسه دو گروه از نظر وضعیت ترم و پره ترم بودن از نظر آماری اختالیافته ها: 

(. در مقایسه مشکالت تنفسی بین دو p<0.05بین دو گروه اختالف معنی داری یافت نشد ) 7از نظر نمره آپکار کمتر از 

آلفا هیدروکسی پروژسترون دچار  17% نوزادان گروه  10 (.p<0.05گروه از نظر آماری اختالف معنی داری مشاهده شد  )

% 28شده که به بستری و دریافت تنفس مصنوعی نیاز پیدا کرده اند. در حالیکه این میزان در گروه شاهد  مشکالت تنفسی

% بود که نشان میدهد که اختالف معنی 21% و در گروه مقایسه 7(. میزان سپتی سمی در گروه مداخله 001/0بوده است.)

   (.004/0دار آماری داشتند)

آلفا هیدروکسی پروژسترون میتواند باعث پیشگیری از ایجاد  17یج نشان داد تجویز  در این مطالعه نتانتیجه گیری: 

زایمان زودرس شده و باعث جلوگیری از عوارض در نوزادان از جمله مشکالت تنفسی، نیاز به تنفس مصنوعی، سپسیس و 

   آپگار پایین گردد.

 ن تولد، نمره آپکار  آلفاهیدروکسی پروژسترون، وز17زایمان پره ترم،  کلمات کلیدی:
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مقایسه اثر آزیترومایسین و کالریترومایسین در درمان بیماران با سینوزیت مزمن در بیمارستان 

 1396شهید محمدی بندرعباس در سال 

E400 

 ،  1، حسین حمادیان1علی محمد ایرانمهر

   س، ایران.. کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعبا1

ســینوزیت مزمن به حالتی اطالق می شــود که در آن التهاب پایدار ســینوس ها به وجود آمده اســت. ســینوزیت  مقدمه: 

شود. با توجه به ناراحتی مزمن حاصل از بیماری و        ست که برای آن آنتی بیوتیک تجویز می  پنجمین بیماری تشخیصی ا

ــدیم، تا جهت انتخا      ــه اثر دو داروی         عوارض خطرناك آن، بر آن شـ ب آنتی بیوتیک مؤثر، این مطالعه را با هدف مقایسـ

سینوزیت مزمن      سین در درمان بیماران دارای  سین و کالریترومای ستان یدر ب آزیترومای بندرعباس در   یمحمد دیشه  مار

 انجام دهیم. 1396سال 

سال  روش کار شهید محمدی     1396: در این کارآزمایی بالینی که در  ستان  شد،  در بیمار بیمار با  58بندرعباس انجام 

 میانگین سنی

 

ــویر برداری( بودند،    48/30  ــده ) از نظر بالینی و یافته های تص ــینوزیت مزمن اثبات ش ــال که مبتال به س ــورت  س به ص

ــادفی با  ــین )  Random Allocationتص میلی   250میلی گرم روز اول و  500در دو گروه تحت درمان با آزیترومایس

میلی گرم دو بار در روز( قرار گرفتند. بیماران توسط عالئم و نشانه های بالینی   250بعد( و کالریترومایسین)  گرم روزهای

شدند. اطالعات با نرم افزار     صویربرداری پیگیری  شدند.     و آزمون  SPSS.19و یافته های ت سکوئر تجزیه و تحلیل  کای ا

P-value≤0.05 در نظر گرفته شد. یدار یسطح معن 

زن  %50مرد و  %50بیمار شرکت کننده در مطالعه به طور مساوی در دو گروه قرار گرفته و درمان شروع شد.  58:  یجنتا

سین به ترتیب     بودند. میزان بهبودی کامل عالئم بالینی در گروه سین و کالریترومای صد    4/72تحت درمان با آزیترومای در

سبی %6/27در برابر  صد در برا  7/20 ، بهبودی ن صد در برابر   9/6و عدم بهبودی:  %1/24بر در .  (P<0.001بود) %3/48در

 همچنین میزان بهبودی در یافته های سی تی اسکن در گروه تحت درمان با آزیترومایسین بیشتر از کالریترومایسین بود.

فته های سی تی اسکن   : با توجه به بیشتر بودن موفقیت درمانی آزیترومایسین در بهبودی عالئم بالینی و یا  نتیجه گیری

 نسبت به کالریترومایسین، پیشنهاد می شود که جهت درمان سینوزیت مزمن، از آزیترومایسین استفاده شود.

      : سینوزیت مزمن/ رینوسینوزیت مزمن/ آزیترومایسین/ کالریترومایسینواژگان کلیدی
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 1395 دی بندرعباسآلومینیوم المهبررسی فراوانی درماتوز شغلی در کارگران کارخانه 

E401 

 1، حسین حمادیان1فاطمه اعتقادی

 .ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه هرمزگان، دانشجویی تحقیقات . کمیته1

 فراوانی دانستن. دهندمی تشکیل را ایحرفه امراض %50به نزدیک شغل به وابسته جلدی هایبیماریزمینه و اهداف: 

 سالمت و بهداشتی سیستم مدیریت و ریزی برنامه در تواندمی هاآن ای زمینه علل وشناخت شغلی تیپوس هایبیماری انواع

 یالمهد ومینیدر کارگران کارخانه آلوم یدرماتوز شغل یفراوان یبررس حاضر پژوهش از هدف. باشد موثر بسیار عمومی

 .بود1395بندرعباس 

 کهکارگاهی مختلف هایبخش کارگرمرد1473 مطالعه مورد امعهج. است توصیفی مطالعه حاضریک پژوهشروش بررسی: 

 مورد پوست متخصص توسط پوستی شکایت هرنوع از نظر افراد تمامی. بود داشتند کارصنعتی محیط با مستقیم تماس

 کار سال ازیک بیش سابقه شغلی، درماتوز به مربوط نشانه یک حداقل داشتن افراد ورود معیارهای. قرارگرفتند ارزیابی

 و عالیم دچار افرادکه نفراز 209 نهایت در. بود درمطالعه شرکت جهت فرد رضایت و کارگاهی هایبخش در درکارخانه

 محرمانه نیز بیماران فردی واطالعات. شدند مطالعه وارد  شخصی رضایت با بودند شغلی های درماتوز با مرتبط های نشانه

 خانه، در کار محل سال، برحسب کارگاهی بخش در کار زمان مدت سن،: املش لیستی چک در افراد اطالعات. ماند باقی

 قبلی، سابقه کاری، ساعات کاری، شیفت جلدی، ضایعه محل پوستی، بیماری ایجاد زمان مدت بیماران، اصلی شکایات

 پیشگیری های روش از استفاده خود، بیماری از فردی آگاهی میزان پوستی، مشکالت دلیل به کار از غیبت زمان مدت

 و شد SPSS.19 افزار نرم وارد آمده بدست اطالعات. شد ثبت معاینه در بالینی های یافته و تماس در ماده نوع کننده،

 .شد گزارش درصد و فراوانی نیز و معیار انحراف ± میانگین صورت به نتایج

 سال( 25-56) 34.6±7.1 بیماران سن سطمتو. شد گزارش(نفر 209)%14.2 شغلی درماتوز دچار افراد فراوانییافته ها: 

 پشت درگیری های مکان ترین شایع. بودند شایع ای زمینه علت سه شیمیایی های روغن و فلزات صابون، آب با تماس. بود

 شیفت در درماتوزشغلی به مبتال کارگران%56.9 و شد تعیین( %7.2)دست کف و( %19.6)تحتانی اندام ،(%39.2)دست

 افراد %7.2. شد گزارش مبتال کارگران از %22 توسط کار از غیبت سابقه. بودند کار به مشغول شب یفتدرش %43.1 و صبح

 .کردند نمی استفاده کننده پیشگیری های روش از مبتال

 جهت صحیح بهداشتی ریزی برنامه یک انجام نیازمند و باشد می شایع کارخانه درکارگران شغلی درماتوزنتیجه گیری: 

 .باشد می نیز کارخانه این کارگران در شغلی درماتوز بروز از بیشتر چههر جلوگیری

 صنعت خطر، عوامل شیوع، شغلی، درماتوز کلمات کلیدی:
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 1395بررسی شیوع فشارخون در جمعیت باال سال شهر بندرعباس درسال 

E402   

 1، حسین حمادیان1فاطمه تدین

   وم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.. کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه عل1

% نیز گزارش شده است. باتوجه به افزایش شیوع 19.4% تا 5.4شیوع پرفشاری خون در مطالعات مختلف بین زمینه و اهداف: 

آگاهی فشار خون و قابل کنترل بودن وتوانایی انجام غربالگری جهت تشخیص به موقع و یافتن افراد فاقد عالمت که از بیماری خود 

سال شهر 10ندارند و کاهش عوارض آن در صورت کنترل بموقع بیماری ، برآن شدیم تا شیوع فشارخون را در جمعیت باال 

 بندرعباس بسنجیم.  

سال و باالتر، باردار نبودن و تمایل فرد  10مقطعی است. معیار ورود به مطالعه سن -پژوهش حاضر مطالعه تحلیلروش بررسی: 

د. جامعه مورد مطالعه کلیه جمعیت شهر بندرعباس بود. اطالعات در چک لیستی کد گذاری شده ثبت شد، برای همکاری بو

ناحیه تقسیم شد، هرکوچه درهرمحله یک خوشه درنظرگرفته شد و بصورت تصادفی  12براساس پوشش مراکز بهداشتی شهربه 

نی ازفردخواسته شد تا درصورت رضایت و داشتن معیارهای براساس شماره ی خانوارهاکه درمراکزبهداشت ثبت شد بود باتماس تلف

دقیقه استراحت درحالت نشسته بایک فشارسنج متناسب با دوربازو  10ورودبه مطالعه به کمپ مراجعه کنند. فشارخون فرد پس از 

عداندازه گیری وثبت دقیقه ب 20واز دست چپ گرفته شد. درصورت باال بودن فشارسیستولیک ویا دیاستولیک فشارخون فردمجددا 

شد. ازفرد درمورد مصرف اخیرسیگار ویاکافئین هیستوری گرفته شد و درصورت مثبت بودن هیستوری اندازه گیری فشارخون 

 90میلیمترجیوه و یافشارخون دیاستولی بیشترمساوی 140صورت گرفت، و فشارخون سیستولی بیشترمساوی با دوساعت بعد

ماه دارو ضد فشارخون جهت کنترل فشارخون رابه عنوان فردمبتالبه فشارخون درنظرگرفتیم. 1میلیمترجیوه و یا مصرف بیش از

نفرتعیین شد.  2634%به حجم نمونه اضافه شد و20نفرتعیین شد. که باتوجه به خوشه  بودن نحوه نمونه گیری 2195حجم نمونه

ماری کای اسکویر و تست یو من ویتنی مورد تجزیه و شد و با آزمون های آSPSS.16اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری

 معنی دار درنظرگرفته شد.  0.05کمترمساوی با p-valueتحلیل آماری قرار گرفت و

نفرمبتال به فشارخون   (%28.1)720 مونث بودند. از نفر 1137و مذکر نفر 1423وارد مطالعه شدندکه   نفر 2560تعدادیافته ها: 

(. 0.116بود ) 36.24±13.94 افراد  مونث و 37.10±13.61افراد مذکر رد زن بودند. میا نگین ســنیمو 224مورد مرد و  496

میانگین  جیوه بود. متر میلی 79.86±39.10دیاستولی  فشارخون و 122.52±15.14میانگین فشــــار خون سیستولی

 ±16.47 زنان در و 82.24±26.07 و 125.31±13.36 مردان به ترتیب سیستولی و دیاستولی در فشارخون

 (.  0.000داشتند) آماری اختالف معنادار نظر بودکه از 77.69±10.39و119.99

میزان فشارخون درشهربندرعباس به علت مصرف غذاهای بومی پرنمک نسبت به میزان شیوع فشار خون در استان نتیجه گیری: 

   تال به بیماری های قلبی عروقی دراین شهر باالتر باشد.های هم جوار بیشتر است.بنابراین می توان انتظار داشت شانس اب

 فشارخون، شیوع، پرفشاری خون سیستولیک ودیاستولیک     کلمات کلیدی:
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 شهر ارولوژی کلینیک به کننده مراجعه نابارور مردان اجتماعی و فردی های ویژگی بررسی

 1395 سال در بندرعباس

E406 

 *1، حسین حمادیان1مریم بنایی

 .ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه هرمزگان، دانشجویی تحقیقات . کمیته1

 توانایی پیشگیری روش هیچ از استفاده عدم و مقاربت شروع از سال یک گذشت از پس نابارور زوجینزمینه و اهداف: 

 برخی که موضوع این به توجه با. است انهمرد عوامل به مربوط ناباروری علت موارد  %50 تا 25 حدود. ندارند شدن دار بچه

 ناباروری کاهش جهت در ها ویژگی آن تاثیر به نسبت آگاهی افزایش با توان می و است اصالح قابل فردی های ویژگی از

 کینیمردان نابارور مراجعه کننده به کل یو اجتماع یفرد یها یژگیو یبررس هدف با حاضر مطالعه لذا برداشت موثر گامی

 .  شد انجام 1395شهر بندرعباس در سال  یوژارول

مقطعی می باشد. جامعه مورد مطالعه تمامی مردان مراجعه کننده به  –پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی روش بررسی: 

کد اخالق ثبت شد و نمونه گیری به  بودند. 1395درمانگاه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی شهریور تا اسفند 

نفر وارد مطالعه شدند. پس از تشخیص ناباروری،  99نفر مراجعه کننده به درمانگاه،  127از بین  سان انجام شد.صورت آ

اطالعات افراد در چک لیستی که شامل سؤاالت مربوط به ویژگی های فردی و آزمایش های مایع سمن بود، ثبت شد. 

-Manد و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، ( ش16)نسخه  SPSSاطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری

Whitney U-test  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت وp-value  معنی دار درنظرگرفته شد. 0.05کمترمساوی با 

 (%53.5)54تعداد. بود 25.06±3افراد BMI میانگین. بود سال 29.63±6.28 مطالعه مورد افراد سنی میانگینیافته ها: 

 نفر( %81.2)82 و بود اسپرم تحرك به مربوط مردان ناباروری مشکل بیشترین. بودند سیگار کننده مصرف  بیماران از نفر

 مطالعه مورد افراد نفراز( %36.6)37 نیز، اسپرم تعداد نظر از و بودند %60کمتراز اسپرم تحرك دارای مطالعه مورد افراد از

 افراد. بودند اسپرم فاقد نفر( %2.97)3 تعداد این از که داشتند منی مایع لیتراز میلی هر در میلیون 20کمتراز اسپرم تعداد

 اختالف دیگر یک با مصرف سیگار وضعیت نظر از گروه دو که شدند تقسیم  گروه دو به اسپرم تعداد برحسب مطالعه مورد

 (.P>0.05نداشتند) داری معنی

 دموگرافیک های ویژگی با پارامتر این ارتباط که بود اسپرم تحرك به ربوطم مردان ناباروری مشکل بیشتریننتیجه گیری: 

 لذا توصیه می شود مطالعات با حجم نمونه های بیشتر و با مت قوی تری انجام شود. .نشد مشخص درستی به

 دموگرافیک اسپرم، پارامترهای سمن، آنالیز ناباروری، مردان، کلمات کلیدی:

           بندرعباس شهر نابارور مردان در سمن مایع پارامترهای با دیابت بیماری وجود ارتباط بررسی

 1396درسال
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E407 

 *1، حسین حمادیان1مکیه حمیدی

 .ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه هرمزگان، دانشجویی تحقیقات کمیته. 1

 شدن دار بچه توانایی پیشگیری روش هیچ از استفاده عدم و مقاربت شروع از سال یک گذشت از پس نابارور زوجینزمینه و اهداف: 

 دیابت یکی از بیماری های است که می تواند اثرات نامطلوبی بر روی پارامترهای مایع سمن بگذارد. هدف مطالعه حاضر .ندارند

 نابارور بود. مردان در سمن مایع پارامترهای با دیابت بیماری وجود ارتباط بررسی

 درمانگاه به کننده مراجعه نابارور مردان تمامی مطالعه مورد جامعه باشد می کنترل – کیس ای مطالعه حاضر هشپژوروش بررسی: 

 توانایی عدم مطالعه به ورود بودند.کد اخالق ثبت شد. معیار 1396 مهر تا اردیبهشت طی هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه ارولوژی

 سال 50-20 سنی محدوده و بارداری از پیشگیری وسایل از استفاده بدون مقاربت سال یک حداقل از پس شدن دار بچه در زوجین

 ادامه به حاضر که افرادی همچنین تناسلی و دستگاه عفونت وجود سیگار اخیر مصرف سابقه شامل مطالعه از خروج های معیار و بود

 ورود شرایط واجد که نفر 103  درمانگاه، به کننده راجعهم نابارور مرد 115 بین از. شدند خارج مطالعه از نبودند مطالعه در همکاری

 نفر 18 توانستیم و گرفتند جای کیس گروه در که بودند، بودند سیگاری غیر و دیابت به مبتال نفر 18 تعداد این از بودند مطالعه به

 لیستی چک در افراد اطالعات .ودندب شده مچ BMI و( سال 2±)سن نظر از کنترل و کیس گروه دهیم قرار کنترل گروه عنوان به را

 و( دیابت بیماری وضعیت ، دیابت به ابتال زمان مدت ،BMI وزن، قد، سن،) افراد فردی های ویژگی به مربوط سؤاالت شامل که

 تثب و آوری جمع بیماران با رودررو مصاحبه و مربوطه های درمانگاه به پژوهشگر حضوری مراجعه با بود، سمن مایع های آزمایش

 از استفاده با و شد گزارش درصد و معیار انحراف میانگین، با و شد( 16 نسخه) SPSSآماری افزار نرم وارد آمده بدست شداطالعات

 با کمترمساوی p-value و گرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه و ویلکوکسون مورد CI95%و  ORاسکویر و  کای آماری های آزمون

 .شد درنظرگرفته دار معنی 0.05

سال بود که از نظر آماری اختالف معنی داری  27.84±3.87و گروه کنترل  27.23±3.73میانگین سنی گروه کیس یافته ها: 

 آماری نظر از که کیلوگرم برمتر مربع بود 28.68±2.19و گروه کنترل  29.88±1.77گروه کیس BMI(. میانگین P>0.05نداشتند)

میلیون  23.59±6.38و در گروه کنترل 5.24±2.33انگین تعداد اسپرم ها در گروه کیس می (.P>0.05)نداشتند داری معنی اختالف

و  15(. افردا را به دو گروه با تعداد اسپرم کمتر از P=0.012در هر میلی لیتر بود که از نظر آماری اختالف معنی داری داشتند)

 .(p=0.022,OR=3.8,CI95%=1.767-9.591)ودتقسیم کردیم که ارتباط از نظر آماری معنی دارب 15بیشتر مساوی با 

 می که دهد می نشان را دیابت بیماری مهم عوارض از یکی اسپرم تعداد و دیابت بیماری بین دار معنی ارتباط وجودنتیجه گیری: 

 .کرد اشاره دیابتی نابارور مردان در خون قند کنترل اهمیت به توان

 دیابت اسپرم، پارامترهای ،سمن آنالیز ناباروری، مردان، کلمات کلیدی:
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بررسی شیوع عالیم و عوارض بیماری کاوازاکی در بیماران بستری شده دربیمارستان کودکان شهر 

 95-1390بندرعباس طی سال های 

E411 

 1، محمد زارعی1، حسین سنایی1*، حسین حمادیان 1نسیم قناعتیان

 هرمزگان، بندرعباس، ایران. . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی1

بیماری کاوازاکی  یک  وضعیت معماگونه است که با وسکولیت عروق کوچک تا  متوسط مخصوصا عروق  زمینه و اهداف: 

سن          شود عموما کودکان کم  شایعترین علل بیماری اکتسابی قلب محسوب می  شود. این بیماری که از  کرونر نمایان می 

ــال را درگیر می کند. اگرچ   ــده ولی تاکنون اتیولوژی قطعی آن     وسـ ه تاکنون علل متنوعی برای وقوع کاوازاکی مطرح شـ

ناشناخته مانده است. از آنجا که تست آزمایشگاهی تایید شده ای برای تشخیص کاوازاکی وجو ندارد از عالیم بالینی برای       

ص        شخیص زود هنگام و درمان به موقع می تواند به  شود .ت ستفاده می  شخیص آن ا شمگیری بیماری کرونری را  ت ورت چ

کاهش دهد و از دیگر عوارض این بیماری بکاهد. با توجه به نیاز در خصــوص تشــخیص به موقع این بیماری و مشــکالت  

تشخیصی مخصوصا در موارد ناکامل این بیماری، لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع ، عالیم و عوارض بیماری کاوازاکی        

 صورت گرفت.

 1390مقطعی می باشد که بر روی همه ی کودکانی که بین سال های -پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلیی: روش بررس

شده بودند انجام           1395تا  شخیص نهایی کاوازاکی ترخیص  ستری و با ت ستان  بندرعباس ب شهر ستان کودکان   در بیمار

صی کاوازاکی و معیار         شخی شتن کرایتریای ت شخیص بیماری های تبدار   شد. معیار ورود به مطالعه  دا خروج از مطالعه ت

دیگر بود. اطالعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست از پیش تدوین شده از پرونده های بیماران استخراج و ثبت گردید.       

شده وارد     سکویر مورد       20با ورژن   spssسپس اطالعات جمع آوری  ستفاده از آزمون یو من ویتنی  و کای ا شد و با ا

 معنی داردرنظرگرفته شد. 0.05کمترمساوی  p-value و تحلیل آماری قرار گرفت.و تجزیه

ـد که       120اطالعات یافته ها:  ـی شـ ـر و    % 60.8نفر) 73کودك تب دار بررسـ ( دختر بودند از  %39.2نفر)47( پسـ

ــل ابتال    ــــ (  %35.8نفر)43 ییز،( در پا%22.5نفر) 27 ( در تابستان ، %16.7نفر) 20( در بهار ،%25نفر)30نظر فصــ

 107 نفر وجود داشــت. از 39نفر و لنفادنوپاتی در  54 نفر، پوســته ریزی در 72ر درزمســتان مبتال شــده بودند. راش د

شتند    شده دا س    37نفری که جواب اکو گزارش  شتند. بین جن و ارتباط  یت و تغییرات غیرطبیعی اکنفر اکو غیرطبیعی دا

ــ     رابه معنی دار آماری    با  تغییرات غیرطبیعی اکو    CRPین مثبت و منفی بودن  (. ب0.941د)معنی دار آماری یافت نشـ

و  60.63±33.19 در افراد با اکو نرمال ESR(. میانگینOR=0.212,CI95%=0.079-0.571,P=0.001یافت شـــد)  

 (.0.090بود) به ســـطح معنی دارینزدیک بود که  48.70±29.29 با اکو غیرطبیعی در افراد

شایع بیماری          ی: نتیجه گیر سته ریزی از عالیم  ستان باالتر بود. راش و پو صل زم شیوع کاوازاکی در جنس مذکر و در ف

به سمت پروگنوز بهتر می رود که شاید به دلیل شروع زودتر     ESRو یا باال بودن  CRPاست و بنظر می رسد مثبت بودن   

 و حساسیت بیشتر در درمان است.

 ی، کودکان، شیوع، عوارضبیماری کاوازاک کلمات کلیدی:
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کودکان شهر  یمارستانب دری بستر یماراندربیشگاهی آزما وینی بال یمسرخک وعالوضعیت  یبررس

 1395-1391در سال  بندرعباس

E412 
 1حسین حمادیان، 1نصراله رشیدی

 

 .ایران.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، 1

 

باور است که تا   ین( بر اWHO)یاست. سازمان بهداشت جهان    یحاد و مسر  یعفون یماریب یکسرخک  زمینه و هدف: 

سطح ا  یزمان سرخک به   یک یمنیکه  سد احتمال ا %95جامعه در برابر  ست. باتوجه به   یزدرآن جامعه ن یدمیاپ یجادنر ه

س  سرخک به همراه انجام  یماریدر کنترل ب یتموفق ینکها سیون واک سب ن  ینا شاهده    یزمداوم دارد و ن یشاز به پایمنا م

 .ییمنما یبررس یرراسرخک را در چند سال اخ یتتا وضع یمبرآن شد1394مورد سرخک درسال  ینچند

ــر  مواد و روش ها:   ــت.که اطالعات موجود در پرونده کل     یمقطع -یلیمطالعه تحل   یک پژوهش حاضـ با   یمارانی ب یه اسـ

شده اند را در چک    یبستر  (یکودکان شهر بندرعباس)تنها مرکز تخصص    یمارستان سرخک، در ب  ییمارب یینها یصتشخ 

در   یســابقه بســتر ی،قبل یماریســن، ماه ابتال، ســال ابتال، ســابقه ب یت،)جنســیک اطالعات دموگراف که شــامل، یســتیل

ــتان  ب   یک عدم وجود کوپل  یا بدن،وجود و  )وجود و عدم وجود تب، درجه حرات    ینی بال  یمهمراه با ذکر زمان(، عال   یمارسـ

ــپوت، وجود و ــت یاوجود  ی،عدم وجود لنفادنوپات یااس ــگاهی آزما یم(، عالیعدم وجود بثورات پوس ــدیش ــ یم،)س   یم،پتاس

BUNفسـفاتاز،   ینآلکال ین،، کراتAST،ALT،IgM  ی،اختصـاصـWBC ،RBC ،Hb ،MCV  ،MCH ،MCHC  و

از آمار توصیفی  استفاده  با و شد spss16 یت آمده وارد نرم افزار آمار، ثبت شد. اطالعات بدسبودغالب( یدنوع گلبول سف

س  Independent T testون ازآزم یرکمیمتغ یک یانگیندوحالته با م یفیک یرهایمتغ ینارتباط ب و جهت  یوجهت برر

 .شدر نظر گرفته دار د یمعن یزن0.05کمتراز P-value .شداسکوئر استفاده  یاز آزمون کا یفیک یها یرمتغ ینارتباط ب

 %100بستری شده بودند.تب در   94مورد در سال   20بیمار دخترمورد ارزیابی قرار گرفتندکه  9بیمار پسر و  13یافته ها: 

مورداز بیماران ســابقه  14را دریافت کرده بودند. MMR مورد نوبت دوم واکســن3و موردنوبت اول8بیماران گزارش شــد.

ــتری را کمتر از یکماه قبل را گز   ــران     بسـ ــال درپسـ ــب سـ ــنی برحسـ ودر 1.55±2.40ارش کرده بودند. میانگین سـ

اختصــاصــی در پســران    IgM(. میانگین 0.838بودکه از نظر آماری اختالف معنی داری نداشــتند) 1.8±3.08دختران

درگروه پسران    CRP وESR (. میانگین 0.914بود و اختالف معنی داری نداشتند)  4.23±2.19ودردختران1.56±4.14

ــه ت کــه اختالف معنی داری   5.55±4.69و33.33±24.87و درگروه دختران12.15 ±20.66و23.07±16.35رتیــب ب

 (.0.361و0.255نداشتند)

زایی، شاید دلیلی برای دالیلی از جمله رعایت نکردن زنجیره سرما و یا عدم قدرت کافی واکسن در ایمنی نتیجه گیری: 

 جب بروز یک اپیدمی از این بیماری مخصوصا در کودکان شده است.کاهش سطح ایمنی علیه ویروس سرخک باشد و مو

 سرخک، اپیدمی، عالیم بالینیواژه های کلیدی: 
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شاخص مایع آمنیوتیک مرزی بر پیش آگهی  حاملگی در سه ماهه سوم حاملگی در بررسی 

 1396-1395بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال

E414 

 ،2، حسین حمادیان1هما قاسمی

   . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1
 .مرکز باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.  2

  

ــت. اختالالت حجم  زمینه و اهداف:  ــد جنین با توجه به نیاز های آن متغیر اس مایع  حجم مایع آمنیوتیک در فرایند رش

شاخص مایع آمنیوتیک مرزی بر پیش          سی   ضر برر ست. هدف مطالعه حا آمنیوتیک با افزایش خطر برای جنین همراه ا

   آگهی  حاملگی در سه ماهه سوم حاملگی در بیمارستان شریعتی بندرعباس است.

سانتی    5تر مساوی   های کم AFIمقطعی است . در این مطالعه تمام   –پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی  روش بررسی:  

شد ،   شد و     AFI 5.1-8متر اولیگوهیدرآمنیوس در نظر گرفته  سانتی    8.1بیش از AFIسانتی متر مرزی در نظر گرفته 

سانتی متر پلی هیدروآمینوس در نظر گرفته شد. اطالعات بدست     24باالتر از AFIطبیعی و  AFIسانتی متر .   24متر تا 

ــریب   spss.16آمده وارد نرم افزار آماری  ــر، یو من ویتنی و ضـ ــکویر، دقیق فیشـ ــد و با کمک آزمون های کای اسـ شـ

سپیرمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و     ستگی ا ساوی با    P-valueهمب معنی دار درنظرگرفته    0.05کمتر م

 شد.   

ــامل    cm 8-1.5مرزی) AFIافراد با یافته ها:  ـــ ــامل  cm 24-8.1ل)نرما AFI%( نفر و افراد با 4.40)38( شـ ـــ ( شـ

ســــــــانتی متر بود. میانگین ســــــــن مادران   9.54±8.85ایندکس مایع آمنیوتیک  %( نفر بودند. میانگین6.59)56

ـن حاملگی        6.07±28.01 ـ ـال، میانگین س ـ بود، میانگین  آپکار     2.4±1.46هفته و میانگین  گراویتی  37±2.04س

دو گروه از نظر متغییر های  کمی مورد ارزیابی  قرار گرفتند که اختالف  بود. 8.52±17.1نوزادن  5اســــــکور دقیقه     

که تنها با متغیر جنسیت  ارتباط به  ی ارزیابی شد  با متغیر ها کیف AFI (. ارتباط بینP<0.05معنی دار آماری نداشتند ) 

 (.   P=0.015,OR=2.88,CI95%=1.217-6.860سطح  معنی داری رسید )

سبت به حالت نرمال     عوارض جنتیجه گیری:  شت ن نینی و نوزادی زمانی که مایع آمنیوتیک در حالت های مرزی قرار دا

    در جنین دختر نسبت به جنین پسر باالتر بود.   AFIتفاوت زیادی نداشتند و خطر پایین بود 

 یع آمنیونتیک، اولیگوهیدرآمنیوس  مایع آمنیونتیک، اندکس ما کلمات کلیدی:
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تری های هوازی ایجادکننده غفونت گوش میانی و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها بررسی مولکولی باک

 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا

E420 

 * 2،فرشادپورسلیم1هوشنگ جمالی                                                                               

 ژی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم،ایران.گروه میکروبیولو1

 .کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم،ایران2

 چکیده

:عفونت مزمن گوش میانی یکی از متداول ترین بیماری های مزمن عفونی در تمام جهان می باشد و این مطالعه  زمینه و هدف

زمن گوش میانی ویروسی الگوی مقاومت های دارویی باکتری ها ی جداشده در بیمارستان جهت تعیین ارگانیسم های مواد عفونت م

 های شهر فسا می باشد.

بیمار با عفونت مزمن گوش میانی در تمام سنین انجام گرفت.از ترشحات  60مقطعی ،برروی  –:این مطالعه خوشه ای روش بررسی

ه ها پس از تست بیوشیمیایی و افتراقی شناسایی گردیدند و سپس میزان گوش میانی بیماران نمونه گیری به عمل آمده و نمون

 حساسیت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.درآخر دو نمونه توالی یابی گردیدند.

،سودوموناس نمونه کشت مثبت داشتند و باکتری جداسازی شد.شایع ترین باکتری های 46بیمار ، 60از یافته ها:

(وکلبسیال و اشریشیاکلی و پرتئوس به مقدار ناچیز جداسازی گردید. نتایج حاصل از %42(،استافیلوکوکس اورئوس )%48آئروژینوزا)

آنتی بیوگرام نشان داد که باکتری سودوموناس آئروژینوزا بیشترین حساسیت را به آنتی بیوتیک آمیکاسین و بیشترین مقاومت را به 

اشت.همچنین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را به ونکومایسین و بیشترین مقاومت را به پنی پنی سیلین د

 سیلین و ارترومایسین داشت.

:با توجه به دخالت باکتری های متعدد در عفونت های مزمن گوش میانی و همچنین شیوع باالی مقاومت های آنتی  نتیجه گیری

ج این تحقیق لزوم تعیین هویت میکروب های مولد عفونت گوش و انجام آزمون های آنتی بیوگرام را قبل از بیوتیکی در آن ها ،نتای

 شروع هر گونه اقدام درمانی مطرح می نماید.

 :عفونت مزمن گوش میانی،تست آنتی بیوگرام،استافیلوکوکوس اورئوس،سودوموناس آئروژینوزاواژگان کلیدی
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The study of Knowledge, attitude of people of Gerash in relation to 

hepatitis B and its transmission ways 

E423 

Zarei AR, Student research committee , Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran. 

ahmadreza9171@gmail.com 

Mansouri A, Gerash University of  Medical Science, Gerash, Iran. mansouri@gerums.ac.ir 

 

Background and Objective: 

Hepatitis B is a serious, global, public health problem. Hepatitis B virus 

(HBV) is the leading cause of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 

Hepatitis B has destructive effects that threaten Quality of life and life 

expectancy in millions of people in the world. Iran has a moderate 

outbreak of hepatitis B with an estimated 3% of the total population 

(nearly 2 million). One of the causes of prevalence and incidence of this 

disease is lack of the necessary knowledge in society. This study aimed 

to assess Knowledge, attitude of people of Gerash city toward hepatitis 

B.  

Materials and methods:  

This survey was a cross- sectional study. The study population included 

114 volunteer persons living in Gerash who were referred to clinic of 

Amir-Al-Momenin hospital. They were selected randomly. Data 

collection tools consisted of two parts: questions on demographic 

characteristics and questions related to Knowledge, attitude about 

hepatitis B. Descriptive and analytical methods were used to analyze the 

data. 

Findings: Mean age of the participants was 35.15 years. The findings 

showed that 21/92% of the participants had a licensed degree or above, 

16/66% diploma, 30/70% primary and guidance school, and 30/70% 

were illiterate. 7%, 53.5% and 39.47% of the participants had good, 

moderate and weak knowledge, respectively. 93% of them had a positive 

attitude and 7% had a negative attitude. The results showed that the 

demographic characteristics of participants have not a significant 

correlation with the knowledge and attitude levels (p < 0.05). However, 

the level of educations showed a significant relationship with the 

knowledge about hepatitis B. At total 36.92% knew that a vaccine could 

prevent HBV infection but only 66/66% of this percentage sure that had 

received 3 doses. 32.45% knew that HBV caused liver cancer. 10.52% 

had been laboratory tested for HBV. Respectively blood, semen, breast 

milk, saliva, sweat, stool and urine were the most common ways of 

transmitting hepatitis B virus that participants said. 

Discussion & Conclusion:  
Findings of the present study revealed that the major of subjects under study have a low 

knowledge about hepatitis B. Therefore, the health authorities should educate the Public 

population for this disease. 

 

Key words: Knowledge, Attitude, Hepatitis B, People 
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 زایمانی دردهای القای بر کرچک روغن اثر بررسی
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 4هادی درویش فر محمد 3پردیس درودگر، 2، ریحانه دوست بین1، زهرا شاهرخی

 علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران.دانشجوی رشته -1

                              09398456326 Zahrashahrokhii1995@yahoo.com 

   

 ، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران.دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی -2

 09172653946Reyhan.doostbin@gmail.com 

 ه علوم پزشکی گراش، ایران.دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکد -3

09358095455 pardisdoroudgar@yahoo.com 

 رشته هوشبری دانشکده علوم پزشکی گراش. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده گراش، ایران.کارشناس -4

m.darvishfar@yahoo.com          09039114075  

با لقای زایمان در برخی وضعیت ها و در صورتی که انقباض های خودبخودی رحم ناکافی باشد، جهت تسهیل زایمان ا :هدف 

استفاده از روش های دارویی و غیر دارویی انجام شود. با توجه به عوارض استفاده از روش های دارویی، یافتن روشی راحت، کم 

انی اهمیت دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر روغن کرچک بر القای درد هزینه و بدون عارضه برای القای درد های زایم

  های زایمانی می باشد.

 ,Proquest, CINAHL, Science Direct , Ovid یاطالعات یبانکها در جستجو با مطالعه نیا :رکا روش

Elseviere, Scopous  و Pub Med 2016 تا 2000 یزمان فاصله در زایمان و درد ،غن کرچکرو یها واژه دیکل با 

 درنتایج  و گرفت قرار یبررس مورد و شد انتخاب مطالعه عنوان با تر مرتبط مقاله 20 آمده، بدست مقاالت انیم از. گرفت انجام

 .  دیگرد ارائه یمرور مقاله کی قالب

وراکی در شروع درد زایمان در خانم های باردار بعد از روغن کرچک خ که داد نشانیافته های کارآزمایی بالینی صابری و همکاران  :ها یافته

حاملگی، بدون افزایش در میزان عوارضی مانند پایین آوردن نمره آپگار نوزاد و سزارین، موثر است. آذرکیش و همکاران در مطالعه  40هفته 

 کرچک استفاده کردند بیشتر از گروه کنترل بود. خود به این نتیجه رسیدند که درصد شروع درد زایمان و زایمان طبیعی  درگروهی که روغن

ساعت پس از مصرف  24و همکاران انجام دادند دریافتند که روغن کرچک باعث شروع درد موثر زایمان در عرض   Garryدر مطالعه ای که

نتایج  ایش معنی داری پیدا کرد.در مطالعه ای نتیجه گرفت شروع درد زایمان در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد افز Davisمی شود. 

کارآزمایی بالینی آقا محمدی و همکاران نشان داد هر چند در گروه مورد انقباضات رحمی بیشتر شده بود و سزارین کاهش یافت، ولی ارتباط 

در مورد تاثیر روغن مطالعه بوئل و همکاران نیز نشان داد شواهد دقیقی معنی داری بین نوع زایمان و مصرف روغن کرچک مشاهده نشد. 

 کرچک بر القای زایمان وجود ندارد.

با توجه به نتایج و یافته های پژوهش های انجام شده شواهد قطعی در مورد تاثیر مصرف روغن کرچک بر القای درد زایمانی وجود  :نتیجه

 ندارد و مطالعه جهت بررسیهای بیشتر پیشنهاد می گردد.

  ایمانز، درد ،غن کرچکرو  :کلیدی کلمات

mailto:Zahrashahrokhii1995@yahoo.com
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 عنوان: خواص کدو در طب اسالمی
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 4،محمدهادی درویش فر 3، زهراشاهرخی2،ریحانه دوست بین 1پردیس درودگر

 دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران.-1

                  09358095455 pardisdoroudgar@yahoo.com 

 دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران. -2

                    17265394609Reyhan.doostbin@gmail.com 

 دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران. -3

           09398456326 Zahrashahrokhii1995@yahoo.com 

 اس رشته هوشبری ، دانشکده علوم پزشکی گراش، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش، ایران.کاشن -4

m.darvishfar@yahoo com         09039114075                  

 سابقه و هدف:

اطهار و قرآن کریم به برخی مواد غذایی از  تغذیه مناسب و کامل از مهمترین عوامل موثر بر سالمت جسم است. بر همین اساس در احادیث ائمه

جمله کدو اشاره شده و انسان را به سوی اصول تغذیه صحیح هدایت می کند که همگی منطبق با اصول علمی بوده و در جهت رسیدن به 

 باالترین سطح سالمت جسم و روان می باشد.

 روش جستجو:

مدارك موجود در رابطه با خواص کدو در طب اسالمی با استفاده از کلید واژه ها ی  این پژوهش به روش بررسی کتابخانه ای و مرور اسناد و

 تغذیه، کدو و طب سنتی به ویژه بررسی آیات و روایات ائمه اطهار پیرامون موضوع یاد شده انجام شده است.

 یافته ها:

و در آن صحرا برای او درخت کدو "هنگ می فرماید :سوره صافات در مورد نجات حضرت یونس از شکم ن 146خداوند در قرآن کریم در آیه 

خداوند برای تجدید نیروی از دست رفته ایشان درخت کدو قرار داد تا از آن استفاده کنند. امروزه روشن شده آب کدو تا حد زیادی  "رویاندیم.

امام کاظم نقل شده که امام علی )ع( می فرمودند تشنگی را رفع می کند و این همان غذایی بود که حضرت یونس به آن نیاز داشت. همچنین از 

خوردن کدو را باعث شادی و رفع حزن و  نیز امام رضا )ع(:  پیامبر خدا به کدو عالقه داشتند و می فرمودند کدو مغز و عقل را زیاد می کند. 

 ند.اندوه بر می شمرد

 نتیجه گیری:

باشد و خواصی نظیر نرم کنندگی سینه و خنک کننده دارد. ملین و مدر بوده و سموم می  A, B, Cکدو از سبزیجاتی است که حاوی ویتامینهای 

جه بدن را دفع می کند. برای ترمیم ضایعات پوستی و تقویت بدن مفید است. دارای قندهای ساده بوده و مناسب بیماران دیابتی می باشد. با تو

 می در جهت رسیدن به سالمت موثر می باشد.به نتایج بدست آمده در این پژوهش، عمل به توصیه های اسال

 تغذیه، کدو، طب سنتی واژه های کلیدی :

 

mailto:pardisdoroudgar@yahoo.com
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 در بیماری سلیاک Dبررسی سطح سرمی ویتامین 

E429 

 2االمینی روح مریم ، *1حسین عالی پور

 دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .1

 شجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایراندانشجوی کمیته تحقیقات دان .2

 چکیده

بیماری سلیاك نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می رساند و سبب اختالل در جذب مقدمه و هدف: 

 1ا و آمریکا مواد مغذی می شود و منجر به افزایش حساسیت شکستگی گالیدین موجود در گلوتن می شود. شیوع بیماری در اروپ

و کاهش توده استخوانی می شود. مطالعات نشان داده اند  Dنفر است. سلیاك در نهایت باعث کمبود ویتامین  300الی  120نفر در 

درصد پوکی استخوان دارند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر  34-26درصد افراد مبتال به سلیاك با توجه به سن خودشان،  77که 

 در بیماران سلیاکی می باشد. Dویتامین بررسی سطح سرمی 

و  pubmedدر پایگاه های اطالعاتی    osteoporosisو  celiac  ،vitamin Dبا استفاده از کلید واژه های مواد و روش ها: 

google scholar  مقاله را با کیفیت مطلوب وارد مطالعه کردیم. 8جست و جو کردیم و  2016تا  2011در محدوده سال های 

بیماری سلیاك طیف وسیعی دارد. شایع ترین عالئم گوارشی شامل اسهال ، نفخ ، کاهش وزن ، استئاتوره ) اسهال چرب ( یافته ها: 

و شکستگی های پاتولوژیک استخوان و هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه می باشد. مکانیسم توسعه بیماری و شکستگی استخوان در بیماران 

می شود. در واقع در  Caشده و به روشنی تعریف نشده است. پرکاری غده پاراتیروئید باعث کاهش جذب مبتال به سلیاك درمان ن

 در ایلئوم جذب می شود درصورتی که سلیاك در دئودنوم صورت می گیرد. Dنرمال است زیرا ویتامین  Dابتدا سطح سرمی ویتامین 

زیرا قسمت سالم روده قادر به جذب مواد مغذی کافی برای پیشگیری از  برخی از افراد مبتال به سلیاك هیچ عالمتی ندارندنتیجه: 

درصد افراد مبتال به بیماری سلیاك به علت عدم وجود حداقل عالئم بالینی مثل  90-50بروز عالئم بیماریم می باشد که در واقع 

وامل بالقوه این بیماری هستند. سلیاك از ع Dاسهال و کاهش وزن، تشخیص داده نمی شوند. هیپوکلسمی مزمن و کمبود ویتامین 

 درمان نشده می تواند منجر به عوارض غیر قابل برگشت مانند ناهنجاری های اسکلتی و کوتاهی قد شود.

  celiac , vitamin D , osteoporosis واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 انارتقاء کیفیت زندگی سالمند آموزشی در شیوه هایبررسی 
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 ( فهیمه سلجوقی 5( ندا پورنوروز4کارگر جهرمی ( مرضیه3( طاهره عبدیان 2 *میه رمضانلی( س1نویسندگان: 

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران -1

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران -2

 ، دانشگاه علوم پزشکی گراش، ایرانپرستاریناسی ارشد مربی، عضو هیئت علمی، کارش -3

 ، ایرانجهرم، دانشگاه علوم پزشکی پرستاریمربی، کارشناسی ارشد  -4

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه -5

 

 چکیده

ه به شمار می رود. برای رسیدن امروزه سالخوردگی فعال و مولد به عنوان یک جزء ضروری از برنامه های توسع سابقه و هدف:

آموزش به عنوان . ، اقتصادی و معنوی سالمندان توجه داشتاجتماعی -عاد سالمت جسمی،  روانیبه سالمندی باید به تمام اب

یکی از راه های انتقال مفاهیم، دستاوردهای جدید علوم و نتایج تالش های علمی، توانسته گامی واال در راستای یادگیری و 

 .در جامعه علمی داشته باشد از جمله سالمندان ی عملکرد فراگیرانارتقا

 .است شده نگاشته اینترنتی و ای کتابخانه منابع ترین جدید از استفاده با مروری روش به مطالعه این روش جستجو:

ست باید پایه واساس سالمت از آنجا که بسیاری از بیماری ها و مشکالت دوران سالمندی ناشی از شیوه زندگی ناسالم ا یافته ها:

در این ابعاد را با بکارگیری شیوه صحیح و ارتقاء کیفیت زندگی از ابتدایی ترین مراحل حیات پی ریزی نموده وبه موازات آن با 

ایجاد زمینه های مناسب مشارکت و آموزش سالمندان در خانواده و جامعه بتوان به سوی سالمندی سالم و زندگی موفق گام 

هر چند آمار و ارقام بیماری های سالمندان تاحدودی مایوس کننده هستند ولی اغلب دانشمندان معتقدند که، با داشتن  .برداشت

جهت ارتقاء کیفیت زندگی شیوه های گوناگونی مورد ا از کیفیت باالیی برخوردار نمود. عادات مناسب می توان دوران سالمندی ر

روش آموزش  های آموزشی وجود دارد که به طور خالصه به معرفی آنها پرداخته می شود: استفاده قرار گرفته است. انواع شیوه

روش حفظ و تکرار، روش سخنرانی، پرسش و پاسخ ، نمایش عملی، بحث گروهی، آموزش گروهی و مشکل  توسط همتایان،

 گشایی.

امید است با زندگی آنان ضروری است. برگزاری کالس های آموزشی در سالمندان در راستای ارتقای کیفیت  نتیجه گیری:

 و نهایتا سالمت جامعه گام برداشت. استفاده از ترکیبی از شیوه های آموزشی بتوان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان سالمند

 

 کیفیت زندگی، سالمندی، ارتقاء :واژگان کلیدی
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 عسل و جایگاه آن در قرآن، طب سنتی و درمان بیماری ها
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 ( زهرا دهقانیان 5( ندا پورنوروز 4( طاهره عبدیان 3( مرضیه کارگر جهرمی2 *( سمیه رمضانلی1دگان: نویسن

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران ارشد مربی، عضو هیئت علمی،کارشناسی -1

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گراش، ایران -2

 علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران مربی، عضو هیئت -3

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشگاه مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، -4

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه -5

 

 چکیده

 مورد مؤثر داروئی ماده یک عنوان به دور خیلی های تهگذش از قران کریم می فرماید: خوردن عسل برای مردم شفاست. عسل سابقه و هدف:

 است.  رفته بکار مختلف های ی بیمار درمان سنتی در به صورت و گرفته قرار توجه

 این مطالعه به روش مروری با استفاده از جدید ترین منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است.:  روش جستجو

به یقین چیزی جز الهام و وحی نمی تواند  "پروردگارت به زنبورهای عسل الهام کرد"مبارکه نحل می فرماید: سوره 68آیه شریفه  یافته ها:

زنبورهای عسل را تا این اندازه هدفمند به سوی گیاهان با ارزش و دارویی بفرستد. عسل در طول قرن ها، جایگاهی ارزشمند در طب سنتی 

 تایید نیز پزشکی علم امروزه هرچند از طرفی کرده توصیه سل بیماری درمان برای را عسل مصرف یناس ابن قبل سال هزار از داشته است. بیش

هاست، با این حال کمتر در پزشکی مدرن استفاده می گردد. تحقیقات جدید ثابت کرده  بیماری از بسیاری برای عسل درمانی خاصیت کننده

 و اسیدی بودن، سبب توقف رشد عوامل عفونت زا می شود. به طوری که بیشترین اثر اند که عسل به دلیل رطوبت پایین، فشار اسمزی باال

 و زخم پانسمان در عارضه کم و مناسب موضعی سپتیک آنتی یک عنوان به آن از شناخته شده عسل، فعالیت ضد باکتری آن است و استفاده

که  .باشد می..  و ضدالتهابی ضدباکتریایی، اکسیدانی، آنتی خواص دارای به طور کلی عسل.گردد افزوده رایج ها درمان به تواند می جراحی محل

 خواص درمانی آن، برای بسیاری از بیماری ها ازجمله سرفه، بهبودی انواع زخم ها از جمله زخم بستر، زخم دیابت و زخم سوختگی، عفونت های

 می شود.دستگاه گوارش مانند گاستریت و زخم معده و ... روز به روز آشکارتر 

دانشمندان عالوه بر نقش عسل در طب سنتی، آن را به عنوان یک داروی موثر در درمان انواع بیماری ها می پذیرند. بنابراین  نتیجه گیری:

 توصیه می شود با توجه به راحتی تهیه، مقرون به صرفه بودن و طبیعی بودن عسل، در درمان بیماری ها استفاده گردد.

 عسل، قرآن، طب سنتی، درمان : واژه های کلیدی 
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 1394بررسی سالمت روان کودکان و نوجوانان دختر شهرستان دزفول در سال 

E437 

 4، فاطمه عظیمی مقدم3، مصطفی مدملی2*، پروین قزلباش1یعقوب مدملی

 *ر اهواز، اهواز، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو .1

 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران .2

 کاردان فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .3

 ایران دزفول، دزفول، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی .4

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا  زمینه و هدف:

غیاب بیماری است. معموال نوجوانان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، در معرض انواع اختالالت روانپزشکی می باشند، لذا این 

 انجام شد. 1394ن و نوجوانان دختر شهرستان دزفول در سال مطالعه با هدف تعیین سالمت روان کودکا

روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت خوشه ای بر روی دانش آموزان دختر مقاطع دبستان و متوسطه اول در شهرستان 

استفاده شد.  ((CSI-4انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سالمت روان کودکان و نوجوانان  1394دزفول در سال 

 مستقل و آنوا استفاده شد. tو آزمون های آماری  18ورژن  spssجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

وارد مطالعه گردیدند. میانگین نمرات زیرمقیاس های بیش فعال فاقد تمرکز  42/13دانش آموز دختر با میانگین سنی  147یافته ها: 

، 87/2، 64/2، 87/2انشی، بیش فعال مرکب، اختالل ضدیت ضدیت و نافرمانی، اختالل رفتار یا کردار به ترتیب حواس، بیش فعال تک

می باشد که به  جز زیرمقیاس اختالل ضدیت و نافرمانی در محدوده کم قرار قرار دارند. بین زیرمقیاس های سالمت  31/2و  18/4

بین زیرمقیاس های بیش فعال تکانشی و بیش فعال مرکب و (. p>05/0ده نشد)روان و محل سکونت رابطه معنی دار آماری مشاه

. بین زیرمقیاس اختالل رفتار و کردار و شغل مادر رابطه (p<05/0تحصیالت و شغل مادر رابطه آماری معنی داری مشاهده شد )

 (.=02/0pآماری معنی داری مشاهده شد)

ن این دانش آموزان از سطح مطلوبی برخوردار است. با توجه به معنی دار بودن نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سالمت روا

 تحصیالت و شغل مادر بنظر می رسد توجه به این موارد جهت ارتقای سالمت روان این دانش آموزان ضروری باشد.

 کلیدواژه ها: سالمت روان، کودکان، نوجوانان، دختر
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 ان مبتال به بتاتاالسمی ماژورکیفیت زندگی مرتبط با سالمت جوان

E438 
 3، صادق احمدی ماژین2*، مهتاب صمصامی پور1یعقوب مدملی

 شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاری داخلی جراحی، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران اهواز، اهواز،

 ول، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزف .2

 دانشکده پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .3

: یکی از مراحل مهم زندگی انسان ها مرحله جوانی است، در این سن جوانان مهارت های مورد زمینه و هدف

لیل مشکالت خود نمی توانند جهت نیاز برای یافتن جایگاه خود در جامعه را می یابند، ولی جوانان تاالسمی به د

زندگی خود را در جامعه پیدا کنند. به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی جوانان مبتال به 

 .انجام گرفت 1394بتاتاالسمی در شهرستان دزفول در سال 

کننده به مرکز تاالسمی این مطالعه توصیفی مقطعی، بر جوانان مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه  :بررسی روش

استفاده شد. آنالیز داده  SF-36بیمارستان بزرگ دزفول انجام گرفت. برای ارزیابی کیفیت زندگی انها از پرسشنامه 

 مستقل، آنوا وضریب همبستگی پیرسون انجام شد.T با استفاده از  spssها با نرم افزار 

درصد آنها مذکر و بقیه مونث( وارد مطالعه گردیدند. 60) جوان مبتال به تاالسمی 55:  در این مطالعه یافته ها

در میان ابعاد بود که در سطح متوسط قرار دارد.  35/72 ±70/16 میانگین نمره کل کیفیت زندگی در این افراد

نسبت به سایر ابعاد، کمترین مقدار را در برداشت، درد با مقدار  68/61کیفیت زندگی، سالمت عمومی با میانگین 

به عنوان باالترین نمره در ابعاد کیفیت زندگی بدست آمد. همچنین در این مطالعه مشخص شد  بین  86/85

بین درآمد و  .(p<05/0(سالمت عمومی و بهزیستی هیجانی با سطح تحصیالت رابطه آماری معنادار وجود دارد

 (.=30/0r=))02/0p(درد همبستگی مثبت و معنی دار آماری مشاهده شد

بر اساس نتایج این مطالعه،کیفیت زندگی جوانان مبتال به تاالسمی در برخی ابعاد از سطح پایینی  ری:نتیجه گی

 برخوردار است. بنابراین سیستم بهداشت درمانی باید برای ارتقا کیفیت زندگی این جوانان تالش بیشتری نماید.
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A systematic review of neoplasm etiology 
Mahbobe Rahim nejad1,Mohsen farhang zargar1,Bahareh razaghi haghighi1,Dordaneh 

najafi1, Pegah eidizadeh1,Vahid mazlumi1, Fatemeh mosafa jahromi1,zohreh shamsi1,masoud 

rezaei1 

1.Student of Laboratory Sciences, Student Research Committee, Jahrom University of Medical 

Sciences, Jahrom, Iran. 

Introduction: 
Cancer is one of the most important causes of mortality and disability 

worldwide, especially in developing countries.In most cases, cancer is 

not due to the innate biology of the individual, but because of the 

environment in which the person is living is being created. Significant 

and rapid changes in the incidence of cancer over the past few 

decades can only be changes in population exposure are attributed to 

environmental factors.The annual incidence of cancer in the world 

will rise from 14 million in 2012 to 25 million in 2030, with more 

than 70% occurring in developing countries. 

Material & Methods: 
This study is prepared by using PubMed and Google scholar browsers 

and reviewing 55 articles from 2012 to 2017 with “neoplasm, 

etiology,cancer,Mutation” key words. All of articles are pointed 

according to type of study, methodology, indices, impact factor and 

top articles are chosen. 

Result: 

Tobacco use as the most important cause of human death has 

historically been more limited and used by men, but women are now 

consuming too much and some tobacco-related cancers, such as lung 

cancer, are on the rise. Those who smoke tobacco, particularly 

cigarettes, have 40 to 60 times more lung cancer than others, and 

tobacco use increases the likelihood of bladder cancer and laryngeal 

cancer, especially in men. Because men make up the bulk of tobacco 

users.In the past, people walked at least a few kilometers daily, so the 

number of obese people was much lower than those who were lean, if 

this ratio is now reversed.Changing the way the lifestyle from the 

traditional to the machine has caused obesity and lack of mobility, 

which is a dangerous factor for most cancers. 

Conclusion: 
One approach to estimating the population impact of adopting major 

lifestyle factors associated with low cancer risk is to compare cancer 

incidence and mortality rates of the general population to those of 

Seventh-Day Adventists – who generally do not smoke, drink heavily, 

or eat much meat but do eat a diet rich in fruits and vegetables. 
Substantially lower mortality rates of lung, bladder, and colon 

cancers are experienced in this group; overall cancer mortality is 

about half that of the general US population.Decreases in 

physical activity, and increases in smoking, obesity, and 

recreational sun exposure have contributed importantly to increases in 

some cancers in the modern industrial world, whereas improvements 

in hygiene have reduced other cancers related to infection. 

Keywords: 

neoplasm, etiology,cancer, Mutation 
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Common Drugs for Multiple Sclerosis 

(A Review) 
Pegah eidizadeh1,Mohsen farhang zargar1,Bahareh razaghi haghighi1,Dordaneh najafi1, 

Mahbobe Rahim nejad1,Vahid mazlumi1, Fatemeh mosafa1,zohreh shamsi1 

1.Student of Laboratory Sciences, Student Research Committee, Jahrom University of Medical 

Sciences, Jahrom, Iran. 

Introduction: 
Multiple sclerosis (MS) is a debilitating neurological disorder that affects nearly 2 million 

adults, mostly in the prime of their youth. An environmental trigger, such as a viral infection, is 

hypothesized to initiate the abnormal behavior of host immune cells: to attack and damage the 

myelin sheath surrounding the neurons of the central nervous system. While several other 

pathways and disease triggers are still being investigated, it is nonetheless clear that MS is a 

heterogeneous disease with multifactorial etiologies that works independently or synergistically 

to initiate the aberrant immune responses to myelin. Although there are still no definitive 

markers to diagnose the disease or to cure the disease per se, research on management of MS has 

improved many fold over the past decade. New disease-modifying therapeutics are poised to 

decrease immune inflammatory responses and consequently decelerate the progression of MS 

disease activity, reduce the exacerbations of MS symptoms, and stabilize the physical and mental 

status of individuals 

Material & Methods: 
This study is prepared by using PubMed and Google scholar browsers and reviewing 20 articles 

from 2012 to 2017 with “multiple sclerosis, treatment, drug” key words. All of articles are 

pointed according to type of study, methodology, indices, impact factor and top articles are 

chosen. 

Results: 
The most commonly used medications used today in the treatment of MS patients:Interferons, 

Monoclonal antibodies,IVIG Intravenous injection of immunoglobulin (considered as new 

therapy) And the use of corticosteroids to eliminate inflammation caused by the disease 

Recently, stem cells have also been used in treatment Research has shown that the use of 

antioxidants is effective in treating this disease MS Vitamin D also has a great impact on 

preventing. 

Conclusion: 
Accumulating data indicate that oxidative stress (OS) plays a major role in the pathogenesis of 

multiple sclerosis (MS). treatment with antioxidants might theoretically prevent propagation of 

tissue damage and improve both survival and neurological outcome. Indeed, several 

experimental studies have been performed to see whether dietary intake of several antioxidants 

prevents or reduces the progression of EAE. antioxidants may inhibit the development and 

progression of MS lesions and may therefore represent an attractive therapeutic target for the 

treatment of MS and other oxidative stress-related neurological diseases. 

Keywords: 
multiple sclerosis, treatment, drug 
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HIV Vaccine, the challenges and the way forward 

)A  Review( 
 

Bahareh razaghi haghighi1,Mohsen farhang zargar1, Mahbobe Rahim nejad1,Dordaneh najafi1, Pegah 

eidizadeh1,Vahid mazlumi1, Fatemeh mosafa1,zohreh shamsi1,masoud rezaei1 

 

 

1.Student of Laboratory Sciences, Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 

 

Background & objective: 

Over thirty years have passed since the discovery of HIV by Sinoussi et al. and Gallo et al. in 1983. Now 

there are more than 35 million people living with HIV and 25 million individuals died of it.  Moreover, 

there are about 90% of the infected population residing in developing countries where antiretroviral drugs 

are generally not available. Therefore, the development of a safe and eff ective prophylactic HIV vaccine 

would be the best for the ultimate elimination of the AIDS pandemic. However, no fully eff ective HIV 

vaccine is available till now. 

Search method: 

We search in Google scholar, PubMed, Web of science and Scopus search engines and used about 15 

articles from 2015 to 2017 to prepare this review article. 

Findings: 

Since the first phase I human trial of AIDS vaccine in 1986 in Zaire (now the Democratic Republic of 

Congo) by Zagury et al. more than 250 clinical trials had been conducted, most of which were early-phase 

trials (phase I or II) . Normally, neutralizing antibodies were the first choice for vaccine-induced 

immunity against infectious diseases, such as HIV.we face some challenges in human trial of HIV 

vaccine such as: The extensive viral subtype and sequence diversity, Lack of a relevant animal model, 

little pharmaceutical interest. 

Conclusion: 

HIV/AIDS has presented unparalleled scientific, medical, and moral challenges to human beings since 

1983. Although there have been multiple setbacks and obstacles in the road to an HIV vaccine, significant 

progress has been made in the past few years. By assessing what had occurred in the past and identifying 

what is the main challenge before us, we believe we will find the way out and eventually conquer 

HIV/AIDS and put the pandemic to an end. 

Key words: 

HIV, Vaccine, HIV vaccine 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6624108
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6624108
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 حیوانات آزمایشگاهی با نگاهی بر یاخالق پزشک

 1،محسن فرهنگ زرگر3،دنیا نجفی2سعیده عرفانیان،1دردانه نجفی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 ،ایران.گروه علوم و فناوری های نوین،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم2

 . ایرانشیراز. شیرازدانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی  .3

 

 مقدمه:

، حتی علیرغم تکوین روش های است بوده وانسان حیوان برروی هایی پژوهش  نیازمند ، پیشرفت برای تاریخ درطول پزشکیعلم 

سلولی هنوز هم نیازمند استفاده از حیوانات آزمایشگاهی می باشیم.با توجه به اینکه اخالق  جدید، در تحقیقات بیولوژی مولکولی و

 برگرفته از فرهنگ است بنابراین این موضوع در جوامع دینی بارزتر می باشد.

 :مواد و روشها

و غیره جستجو  ethics، و با کلید واژه هایی چون حیوانات آزمایشگاهی googleو  Pubmedبرای تدوین این مقاله عمدتا در  

 نموده و جمع آوری شده است .

 نتیجه گیری وبحث:

افزایش آگاهی نسبت به اصول اخالقی موجب ارتقاء وبهبود رفتارهای اخالقی در پژوهش می شود واخالق کمترین اثر را خواهد 

حیوان در طول پژوهش طراحی می  رعایت مقررات خاصی که بر مبنای حفظ سالمت. داشتاگر مخاطب آن فقط اخال قیون باشند

شوند، از سویی باعث می شوند که حیوان مورد استفاده در طول زندگی در آزمایشگاه از شرایط مطلوب برخوردار باشد و از این طریق 

ت حیوان حمایت از حیواناتتامین شود و از سوی دیگر سالم اسالمی و غیر اسالمیاهداف انسان دوستانه مورد نظر بسیاری از مجامع 

 در طول مطالعه حفظ گردد تا اثرات سوء و مداخله گرانه بر نتایج پژوهش حذف شوند.

  واژه های کلیدی:

  ی پزشکی، حیوانات آزمایشگاهیپژوهش علمی، جنبه های اخالقی علم
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  بررسی ایمونولوژی سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی

 1،محبوبه رحیم نژاد1،وحید مظلومی1فاطمه مصفا جهرمی ،1،دردانه نجفی1،پگاه عیدی زاده1،بهاره رازقی حقیقی1گر،محسن فرهنگ زر 1زهره شمسی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 

 مقدمه:

زهای متعدد شریانی و وریدی،سقط های جنین راجعه و ترومبوسایتوپنی متوسط همراه با ظهور بیماری است که شامل ترومبو(Aps)سندروم آنتی فسفولیپید

( می باشد.این سندروم منجر به افزایش LAو لوپوس آنتی کوآگولنت)Anti B2GP1)(و یا آنتی بتادوگلیکوپروتئین)ACAآنتی بادی های آنتی کاردیولوپین)

 وریدی محیطی می شود. انعقادپذیری در عروق کل بدن از جمله سیستم

 روش کار:

 یانتبا کمک کلید واژه های   2017تا  2012مقاله  از سال  20و با  بررسی   Google scholar، Pubmedمطالعه حاضر با استفاده از موتور جستوجو

ر اساس معیارهای نوع مطالعه، روش کار، اندکس انتخاب گردیدند انجام شد.  مقاالت بMeSH، که با استفاده از  ،سندرمیمونولوژی،ایباد ید،انتیپیفسفو ل

  .امتیاز دهی شدند واز بین آنها  مقاله های برتر انتخاب گردید.همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شدند IFو

  

 نتیجه گیری:

ت به آقایان شایعتر است.شایعترین شکایت اصلی در افراد سال است .از لحاظ جنسی این سندروم در خانم ها نسب40-30( در سنین Aps) شایعترین سن بروز

نسبت به سایر آنتی بادی هادر تعداد بیشتری از بیماران مثبت گردید. ACLigGاست.که در این افراد  Anti B2GP1وACAبیمار دارای تیتر های مثبت 

AntiB2GP1 نسبت بهACAبه در خانم ها باالتر از آقایان است.در درمان بیماران مبتال APS با ترومبوز با انقباض طوالنی مدت خوراکی،وبرای جلوگیری از

 عوارض زایمان با استفاده از آسپیرین وهپارین توافق وجود دارد.

 بحث:

موقع وانجام ه باتوجه به شیوع باالی سندروم آنتی فسفولیپید الزم است تست های مربوط به تعیین تیتر آنتی بادی در هر بیمار صورت گیرد.تا با تشخیص ب

 اقدامات درمانی از عوارض ناخواسته این سندروم پیشگیری شود.

 کلید واژه:

 انتی فسفو لیپید،انتی بادی،ایمونولوژی،سندرم
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 بررسی شیوع عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم بعنوان یک عامل فرصت طلب:یک مطالعه مروری نظام مند

 1مظلومی،وحید 1،فاطمه مصفا جهرمی2ساالر معانی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی.عضو کمیته تحقیقات دانشجویی.دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران .2

 

 

عامل بیماری کریپتوسپوریازیس است. این انگل در افراد دچار  و طلباز انگلهای فرصت  م، زئونوز ویدیورکریپتوسپومقدمه و هدف: 

نقص سیستم ایمنی و بیماران مبتالبه سرطان یک عامل بیماریزای مهم محسوب می شود. هدف ازاین مطالعه بررسی شیوع عفونت        

 ناشی از کریپتوسپوریدیوم بعنوان یک عامل فرصت طلب بود.

 و همچنین موتور جستجوگر Pubmed،scopusو SIDی اطالعات یهاگاهینظام مند، پا یمطالعه مرور نیدر اروش جستجو: 

 Google Scholarستفاده از کلمات کل  ، با سپور یکری دیا س سیازیپتو سترو یمنیا ستم ی،نقص  مورد مطالعه قرار گرفت.  تینترآ،گا

 به متن کامل مقاالت. یبود و دسترس 2016تا2006یمقاالت سالها ورود، اریمع

ساس یافته های مقاالت، فراوانی کریپتوسپوریدیوم درجهان    13مقاله دریافت شده  22از  ها: یافته مقاله مورد بررسی قرار گرفت.بر ا

میباشد که از این  %7/7گزارش شده است.شیوع انگل در ایران  %10و درآفریقا  %5، آسیا %1-3متغیر بود.در اروپا و آمریکای شمالی 

ــرطان   %1/11و مبتال به ایدز   %4/33میان   ــترین وکمترین فراوانی مربوط به قزوین)      AMLدچار سـ ــند و بیشـ ( و %4/75می باشـ

 تماسی با دام نداشتند. %38/1در تماس با دام و  %77/2آلوده بودند که  %15/4( بود.در ارومیه %2شهرکرد)

ایمنی، سرطان و همچنین عدم استفاده در  با توجه به اهمیت این انگل در کودکان، مبتالیان به بیماری نقص سیستم   نتیجه گیری:

تشخیص از روش های اختصاصی آزمایشگاهی پیشنهاد می گردد تمام همکاران شاغل در حوزه بهداشتی درمانی با راههای انتقال،         

شهای           شگاهها از رو شوند ودر آزمای شنا  شتر آ شخیص بی  دهستفاا هشد حصالا ننلسو-یلذ قبیلاز  ختصاصیا یمیزآ نگرعالیم و ت

 .ددگر



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

 تینترآگاسترو،یمنیا ستمی،نقص سسیازیپتوسپوریکر کلمات کلیدی:
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 و درمانی آن بررسی چسب فیبرینی و فواید ترمیمی 

 

،محبوبه 1،وحید مظلومی1فاطمه مصفا جهرمی ،1،دردانه نجفی1،پگاه عیدی زاده 1،زهره شمسی1،محسن فرهنگ زرگر1بهاره رازقی حقیقی

 1رحیم نژاد

 لوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران.دانشجوی ع1

 

 سابقه و هدف:

ها در کاهش حجم خونریزی و تسریع ترمیم بافتی و نوعی فراورده بیولوژیک است. مصرف موضعی این چسب Fibrin Glueچسب فیبرینی یا 

ز آنها نقش بسزایی داشته اشت.این مطالعه مروری به بررسی موارد استفاده از این نوع چسب های تهاجمی و عوارض ناشی ا تقلیل خطر جراحی

 د.ها و فواید آن در انواع بیماری ها و اعمال جراحی می پرداز

 روش جست و جو:

هیه این مقاله مروری مقاله برای ت 9انجام شده است و از   Google Scholar،PubMedاین مطالعه مروری با جستجو در موتور جستجو های 

 استفاده شده است.

 یافته ها:

 فعال ترومبین و فیبرینوژن پالسمایی جزء 2 کردن مخلوط سپس و جداسازی بواسطه انعقاد فرآیند بازسازی چسب های فیبرینی، تولید اساس

 ترومبین مصرفی عوارض دلیل به گاوی، بینتروم و انسانی فیبرینوژن از حاصل فیبرینی چسب مصرف که است ذکر به الزم .باشدمی انسانی شده

 نوع این از استفاده .شودنمی توصیه چندان دیگر خونریزی خطر افزایش و V فاکتور ضد بادیآنتی تولید تحریک نیز و شدید آلرژی مانند گاوی

. است شده واقع استقبال مورد پزشکیدندان ترمیمی، ارتوپدی، اورولوژی، چشم، جراحی دراعمال الخصوص علی گذشته، دهه 4 الی 3 هادر چسب

 مورد دنیا در بیمار خود پالسمای از آن اتولوگ تهیه مختلف هایجراحی در فیبرینی های چسب مفید و مثبت اثرات دلیل به حاضر، حال در

 پالسمای از حاصله انسانی رومبینت و فیبرینوژن از فیبرینی چسب تولید امکان ایران، خون انتقال سازمان حاضر حال در .است قرارگرفته استقبال

 .است کرده فراهم بیماران برای را باشدمی مستمر دهنده قرنطینه پالسمای که همولوگ، یا و اتولوگ از اعم واحد دهنده

 نتیجه گیری:

رد درمانی جدید در طبق تحقیقاتی که تا کنون بر روی  چسب های فیبرینی انجام گرفته است ، این نوع چسب ها می توانند به عنوان رویک

 جراحی اعمال از بعد یا حین کنتـرل خونریزی در مـؤثر هموسـتاتیک عامل یک عنوان بیمارانی همانند بیماران هموفیلی و هم چنین به

 نماید.می مطرح را زمینه این در بیشتر مطالعه های لـزوم انجام و بوده ناکافی زمینه این در موجود دادههای که استفاده شوند. هـر چند

 چسب فیبرینی،ژل پالکتی،ترمیم زخمکلمات کلیدی:
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 بیماری هیداتیدوزیس مروری بر منابع و مقاالت پزشکی

 1،وحید مظلومی1،فاطمه مصفا جهرمی1،ساالر معانی1ریام سعدونی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی.عضو کمیته تحقیقات دانشجویی.دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران .2

 

 مقدمه:

هیداتیدوزیس یک عفونت مشترك بین انسان و حیوانات است.عامل آن سستودی از خانواده تنیده به نام اکینوکوکوس گرانولوزوس است.میزبان 

خواران دیگر هستند.درحالیکه میزبان واسط معموال علفخوارانی مثل گوسفند وگاو می باشند. انسانها نیز می نهایی این انگل سگ وبرخی گوشت

داخلی مخصوصا کبد و ریه ظاهر  توانند میزبان واسط اتفاقی این انگل واقع شوند. انگل در میزبانان واسط به صورت کیستهای بزرگی در اندامهای

ها نقش مهمی را در پاسخ ایمونولوژیک  فعال می کند. دراین میان سایتوکاین را های ایمنی همورال و سلوالر خین انگل درانسان پاسامی شوند.

 IgG4را به  Immuno modulation  IgG1)تنظیم ایمنی(و  Passive scope)محدوده غیرفعال( مکانیسمبا دو  این انگل  ایفا می نمایند.

 به اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور تبدیل می شود. TH1اگر کیست پاره شود:   د.سیستم ایمنی را مختل می سازو تبدیل 

 روش کار:

با کمک کلید   2017تا  2012مقاله  از سال  25و با  بررسی   Google scholar، Pubmedمطالعه حاضر با استفاده از موتور جستوجو

انتخاب گردیدند انجام شد.  مقاالت بر اساس معیارهای MeSH، که با استفاده از  یداکینوکوکوسیس، کیست هیدات س،یدوزیداتیهواژه های 

امتیاز دهی شدند واز بین آنها  مقاله های برتر انتخاب گردید.همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش  IFنوع مطالعه، روش کار، اندکس و

  .کیفی انجام شدند

  نتیجه گیری:بحث و 

 .Eبرعلیه انگل هایی مثل  باعث مهار بیماری میشود. IgG3و   IgG1 باعث پیشرفت و دخالت اوضاع  میشود. IgEو  IgG4سطح باالی 

granulosus   ،TH2  نشان داده شد که بیشتر، سایتوکین های همچنین غالب است.بالغTH2   ،و به میزان کمTH1  و اینترفرون گاما

  ساخته شده است.

 کلید واژه:

 کیست هیداتید ،ینوکوکوسیساک هیداتیدوزیس،
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 تمایز سلول های بنیادی جنسی به سلول های جنسی

 4فرزاد فرهنگ دوست 3،دنیا نجفی 1، محسن فرهنگ زرگر2سعیده عرفانیان،1دردانه نجفی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 رانیجهرم،جهرم،ا یعلوم پزشک ،دانشگاهیپزشک ن،دانشکدهینو یها یو فناور علوم.گروه 2

 . دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران3

 رانیواحد جهرم،جهرم،ا یازاد اسالم ،دانشگاه کیارشد ژنت یدانشجو .4

مربوط  %10مربوط به زنان و حدود %40از مشکالت ناباروری مربوط به مردان،  %40حدود  .درمانی مختلفی برای درمان ناباروری در ایران و جهان وجود دارد هایدر حال حاضر، روش مقدمه:

یی، اشعه و شیمی درمانی، مسائل ژنتیکی، یائسگی زودرس و های بسیاری به علل مختلف از قبیل باال رفتن سن ازدواج، شیوه زندگی، عوامل عفونی و شیمیاشرایطی که زوجبه هر دو است.  در 

در دهه اخیر درمان  اند، حفظ قدرت باروری و درمان ناباروری اقدامی بسیار مهم است و از نظر اخالق پزشکی نیز گامی بسیار مهم و ضروری است. ... با رنج و مشکالت ناشی از ناباروری مواجه

یادی، سلول های وشنی به سوی درمان بیماری هایی که در گذشته العالج یا صعب العالج به نظر می رسیده، ارائه کرده است. یکی از جدیدترین منابع سلول بنبا سلولهای بنیادی چشم انداز ر

در  Primordialبافت بیضه و سلول های بنیادی  بنیادی موجود در اندام های جنسی است که جزیی از سلول های بنیادی بالغ محسوب می شوند.  سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال در

fetuse .وجود دارد که قابلیت تمایز به سلول های جنسی مربوطه را دارا می باشد ، 

 stem cell ,با کلید واژه هایی چون  googleو  Pubmedبرای تدوین این مقاله عمدتا در روشها: 

germ stem cell, infertility ethics, موده ایم بیشتر مقاالت مربوط به هفت سال اخیر بوده اند.و غیره جستجو ن 

 و کشت .است کننده امیدوار بسیار ناباروری درمان در که بوده بنیادی های سلول پیوند همچنین و سلولی مجدد تولید بر مبنی قبلی های یافته مؤید مطالعه، این از آمده بدست : نتایجنتایج

 چالش یک ، سرطان به در افراد مبتال ناباروری از جلوگیری آینده، دهه های هم چنین در .شود می پیوند کارایی افزایش باعث و بوده برخوردار خاص همیتیا از انتقالی های سلول  سازی غنی

 .گیرند می قرار درمانی شیمی تحت افرادی است که در وری بار راههای حفظ اندام های جنسی یکی از بهترین  بنیادی سلول ذخیره تئوری، در که بود خواهد پزشکی تولیدمثل برای عمده

 در را اسپرماتوگونی بنیادی های سلول آن در بتوان که سیستمی آمدن وجود به مورد در .است تر آهسته In vivo محیط با مقایسه در آزمایشگاهی محیط در کلونیها گسترش این، بر عالوه

 بنیادی لهای سلو پیوند تکنیک بالینی کاربرد نویدبخش حیوانات، در مطالعه این نتایج بنابراین .گیرد صورت گسترده تری تحقیقات ایدب داد، کشت مدت طوالنی صورت به آزمایشگاهی محیط

 .گیرد قرار بیشتر های بررسی مورد باید بالینی، استفاده از قبل روشها این حال این با .است نابارور افراد در اسپرماتوژنز اصالح جهت بیضه در

 جمله از مادی؛ های ازسودجویی وبیم انسانی، مشابه تولید برای ازتالش نگرانی نیاز، مورد های سلول تهیه جهت صرفاً جنین، وسقط باروری انسانی، کرامت و شأن شدن گذارده زیرپا حث:ب

 از سلول های بنیادی جنسی وجود دارد را حل کرد ، بنابراین در صورتی که بتوان مشکالت محدودتری که در مورد استفاده باشند می مطرح اخالقی مسائل

 این از این، بر عالوه . است تخمدان بافت انجماد تخمک و انجماد جنین، انجماد تخمدان، جابجائی شامل که وجود دارد افراد این در باروری قدرت حفظ با رابطه در های محدودی روش

 .نمود استفاده به سرطان مبتال بیماران در گنادها از حفاظت و اروریب قدرت حفظ راهکاری برای عنوان به توان می تکنیکها

 های روش پیوند، سنجش در دقیق و ساده راهکاری Aتیپ ، اسپرماتوگونیایی لهای سلو یزایی کلون جهت In vitro سیستم کشت از استفاده با سلولی پیوند طرح سازی بهینه اینکه نهایت در

 . بود خواهد ژرمینال سلول پیوند طرح در موفقیت مهمی فاکتورهای غیره، و دهنده های سلول منبع سلولی، کارایی انتقال افزایش

 افراد این در باروری حفظ منظور به های شیو به دستیابی دلیل، همین به . شود سرطان به مبتال زنان در ناباروری و تخمدان عملکردی نارسائی به منجر میتواند سرطان درمان های روش 

 رسد.  می نظر به روریض

 کلید واژه:سلول بنیادی،سلول جنسی،تمایز
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 شفا بخشی نوای دلنشین قرآن

 دنیا نجفی3 ،دردانه نجفی1،سعیده عرفانیان2، محسن فرهنگ زرگر1

.دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1  

فناوری های نوین،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران .گروه علوم و2  

. دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران3  

 

که قبل از نزول آیه کسی از آن اطالع نداشته را بیان قرآن دارای  اعجاز علمی است. مقصود از معجزه علمی قرآن، رازگویی علمی قرآن است: یعنی مطالبی را 

از آن دارد  کرده به طوری که مدتها بعد از نزول آیه مطلب علمی کشف شده است. مسائل علمی و پزشکی قرآن که با کشفیات علوم روز ثابت شده است، نشان

آیه، ماده علم را به کار برده و مسلمانان را  700قرآن در بیش از خالتی ندارد. که قرآن مکتوب بشری نیست و عقل بشر، حتی پیامبر، در الفاظ و محتوای آن د

شود و در کنار این دعوت عمومی به دانش، آیه به خداشناسی از راه علوم طبیعی مربوط می 750های طبیعت دعوت کرده است.حدود به تفکر و تعمق در پدیده

. در اینجا نیز، هدف از این پژوهش پرداختن به یکی از مصادیق این بعد باشکوه در علوم پزشکی، کاربرد آن ندکهای علوم پزشکی متمایل میانسان را به شاخه

ونه هایی از آن به عنوان یک نغمه دلنشین با ویژگی های خاص خود در تسکین دردها، آالم و تخفیف عالیم بسیاری از بیماریها بوده که در این مقاله به نم

 اشاره شده است.
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 علم ژنتیک در قرآن

 دردانه نجفی1،سعیده عرفانیان2،دنیا نجفی3،محسن فرهنگ زرگر1

.دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1  

ران.گروه علوم و فناوری های نوین،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ای2  

. ایرانشیراز. شیرازدانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی  .3  

در که این وظایف دین اسالم در راستای سعادت بشر در قالب احکام تکلیفی، وظایفی را برای مکلفین مشخص کرده است  مقدمه:

به فرزندان والدین از یات بسیاری به بیان جنبه های ارادی و غیرارادی انتقال صفات قرار گرفته است. روا توجهبسترسازی ژنتیک مورد 

 است.نسل های گذشته به نسل های آیندهپرداخته وهمچنیناز 

جستجو نمودیم بیشتر مقاالت مربوط به ژنتیک و قرآن  برای تدوین این مقاله در سایت هابا کلید واژه هاییچون   مواد و روش ها:

 اخیر بودهاند.سال های 

رعایت اصول ، العالجهای صعبسالمت عمومی و درمان بیماری باال بردناهمیت انجام پژوهشهای ژنتیکی جهت توجه به با  یافته ها:

بر اساس مبانی انسانی و اسالمی الزم است. راهنمایی های اخالقیو قوانین کشوری نیز جهت انجام این گونه و موازین اخالقی 

های ژنتیک سازی دادهاستفاده و ذخیره پردازش، در زمینه جمع آوری، راهنما اساساً.مقررات اینوجود دارد یک پزشکیپژوهشهای ژنت

در موارد تحقیق، کشف و تعقیب جرائم کیفری و نیز در زمینه  با هدف پژوهشی استوپروتئومیک انسانی و نمونه های بیولوژیک و 

 رفتار خواهد شد. کشورجاری بررسی دودمان مطابق با قوانین 

 به لحاظای بالقوهنگرانی های ژنتیک انسانی با  ،درمانی انسانیفن آوری های ظهور  و شرفت روز افزون علم ژنتیکیپ علی رغم نتایج:

یین ت دین مب، به بیان پاره ای از دستورااین مقاله بر آن است تا با اثبات ژنتیک در متون روایی.همراه است اصول اخالقیرعایت 

 پیرامون بسترسازی مناسب و نامناسب آن بپردازد. اسالم 

 

 ژنتیک، قرآن، وراثت :کلید واژه
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 قرآن و بهداشت فرد و جامعه
 1،محسن فرهنگ زرگر3،دنیا نجفی2،سعیده عرفانیان1ردانه نجفی،د1 بهاره رازقی حقیقی

 نشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران.دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دا1

 .گروه علوم  و فناوری های نوین،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران2

 . دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران3

 

های آن همه ضروریات زندگی  است به فرد و اجتماع نگاه همه جانبه دارد و آموزهاز آنجا که دین اسالم دارای دید و بینش کالن 

شر را در بر می  سالم وجود دارد     ب ست که در این باره نکات غنی و ظریف در ا شت فرد و اجتماع ا گیرد و از جمله این موارد بهدا

د داشت. مسئله بهداشت از ابتدایی ترین موضوع؛     ها سالمت جوامع بشری را به دنبال خواه  که عمل کردن به این نکات و آموزه

یعنی بهداشت فردی و جسمی آغاز گردید؛ اما به مرور زمان و با روشن شدن سایر ابعاد انسان و زندگی او، موضوعات بهداشتی          

اجتماعی،  و شعاع آن، گسترش یافته است. امروزه، اصطالحات و موضوعاتی مانند بهداشت روانی، بهداشت خانوادگی، بهداشت          

بهداشت اقتصادی، بهداشت تغذیه، بهداشت کار، بهداشت محیط و بهداشت مسکن و محیط زیست رایج گردیده و هریک، دارای 

 حیطه تخصصی خود می باشند. اکنون باید دید که دین اسالم، به موضوع مهم بهداشت، چگونه نگریسته است. 

ــت،   هایبا توجه به این که در قرن اخیر به علت زندگی ــر ایجاد کرده اس ــکالت و تنگناهایی در زندگی بش ــوعات  امروزی مش موض

ای برخوردار گشته است که در این نوشته سعی بر آن است با تکیه بر منابع معتبر و اصیل اسالم یعنی بهداشتی از اهمیت فوق العاده

 قیق قرار گیردحو تقرآن و روایات اصول بهداشتی برای داشتن یک جامعه الگو و نمونه مورد بررسی 
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،ریام  2،ساالر معانی 1،محبوبه رحیم نژاد1،وحید مظلومی1،زهره شمسی1،دردانه نجفی1،پگاه عیدی زاده1،بهاره رازقی حقیقی1،محسن فرهنگ زرگر1*فاطمه مصفا جهرمی

 2سعدونی

 .دانشجوی علوم ازمایشگاهی . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران1

 دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی.عضو کمیته تحقیقات دانشجویی.دانشگاه علوم پزشکی جهرم. جهرم. ایران .2

 مقدمه:

نوعی تک یاخته از طبقه لیشمانیا میباشد که از طریق نیش نمونه های خاصی از پشه خاکی منتقل  یک بیماری زئونوز است که عامل آن(leishmaniosis) لیشمانیوز 

ر این مطالعه به تشخیص میشود.این انگل به فرم های مختلفی دیده میشود.مثال فرم آماستیگوت و پروماستیگوت.همچنین این بیماری شکل های مختلف بالینی دارد که د

این شکل از بیماری ایجاد زخم هایی روی سطح بدن میکند  ایران ایجاد میشود. درL.major و L.tropicaکل جلدی بیشتر توسط گونه های شکل جلدی پرداخته ایم.ش

یک سال دچار  است در این که این زخم ها حتی تا یک سال هم میمانند و جای این زخم ها تا پایان عمر میمانند و زیبایی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. حتی ممکن

 عفونت ثانویه هم شود که به طبع طبعاتی دیگر هم به دنبال دارد.

 روش کار:

با کمک کلید واژه های لیشمانیوز جلدی،   2017تا  2012مقاله  از سال  25و با  بررسی   Google scholar، Pubmedمطالعه حاضر با استفاده از موتور جستوجو

امتیاز  IFانتخاب گردیدند انجام شد.  مقاالت بر اساس معیارهای نوع مطالعه، روش کار، اندکس وMeSHوستی ، که با استفاده از مولکولی،تست پ،روش های میکروسکوپی

  .دهی شدند واز بین آنها  مقاله های برتر انتخاب گردید.همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شدند

 یافته ها:

نمونه گیری مناسب و تهیه الم،الم را رنگ امیزی کرده و زیر میکروسکوپ بررسی میکنیم تا جسم لیشمن را مشاهده کنیم.روش دیگر برای  برای تشخیص شکل جلدی پس از

.تست استفاده میشود.روش های دیگر برای تشخیص این شکل از بیماری استفاده از روش های مولکولی NNNتشخیص انجام کشت است.برای کشت بیشتر از محیط کشت  

 پوستی و روش های سرولوژی است.

 بحث و نتیجه گیری:

های مولکولی در حالی به طور کلی بهترین و قطعی ترین روش برای تشخیص. بررسی میکروسکوپی است در صورتی که این روش نتیجه نداد ما کشت را انجام میدهیم.روش 

 شوند.دو روش دیگر به خاطر حساسیت متغیری که دارند روش های قابل اعتمادی برای تشخیص نیستند.که ویژگی و حساسیت باالیی دارند بیشتر در پژوهش ها استفاده می

 کلید واژه:

 لیشمانیوز جلدی،روش میکروسکوپی،مولکولی،تست پوستی
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Study on the Statistical Index of Decayed, Missed and Filled Teeth (DMFT) in 

Secondary School Students of Zarand City in 2011  
Maryam Madadi, Saeedeh Sadr, Danial morabbi, Sajad ansarifard 

 

Background: Knowledge of existing situation in each region plays great role in order to 

prevent oral and dental diseases in people. Meanwhile, DMFT index is one of the best 

epidemiological indices in dentistry representing oral hygiene situation in society. So, this 

study was conducted in order to evaluate DMFT index in 12- years-old students of Zarand 

City at 2011.  

Methods: This descriptive study was done cross – sectionally using interview, examination 

and questionnaire among 12- years- old students of Zarand city. Considering WHO 

criteria, 350 samples were selected for the study and periodontal condition, number of 

caries, decayed, missed and filled teeth, existing fluorosis, occlusion, orthodontic and 

preventive treatment were evaluated. The data were analyzed by SPSS software Version 

17.  

Results: The mean of DMFT index was 2.03 that it was zero at 121 students (34.6%) and 

maximum of DMFT reported at 11 persons (0.6%). The 34.6% of students were caries free. 

Results revealed no significant differences in need to orthodontic treatment between 

different groups of DMFT.  

Conclusion: Considering WHO criteria, the achieved, DMFT index in Zarand city was not 

acceptable. According to the aim of WHO for the year of 2015 for 12 years old people (SCI 

of less than 3DMFT<1), it is necessary to perform special program for the purpose.  

Keywords: Oral hygiene; DMFT; Tooth caries; Caries free 
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Evaluation of knowledge, attitude and practice of Bandarabbas school health 

workers about oral and dental health 
Shirin Afzali, Afshin Parvizpanah, Danial morabbi, Sajad ansarifard 

 

 

 

Background: Education of oral health awareness to schoolchildren is important. School 

health workers can play a major role in improving knowledge of the causes and 

prevention of common oral diseases. A school-based program is the most effective 

because children are approached at a time when their health habits are forming. 

However, previous studies have indicated that teachers' knowledge about oral health and 

current methods of prevention were inadequate and was inaccurate in some instances. 

Methods: In a cross-sectional and descriptive study that performed in some primary 

schools of Bandarabbas , with evaluation of 64 Health workers about their knowledge, 

practice and attitude by filling a questionary   . 

Results: In evaluation of 64 School health workers, 6 (9.4%) were man and 58 (90.6%) 

were woman. Mean of School health workers's age was 44.94 ± 7.02 years. Mean age of 

women was 45.96 ± 6.26 and mean age of men was 32.50 ± 2.08. 44 School health workers 

(73.3%) have been passed special course about oral health, 49 School health workers 

(76.6%) have been passed some course during their educatin.There was a Significant 

difference between sexuality and mean of knowledge score (p=0.000). There were 

significant relationships between knowledge and attitude scores (p=0.003). So there were 

significant relationship between attitude score and some special course about oral health 

(p=0.039)    . 

Conclusion: Findings suggest the need for greater public health efforts directed toward 

improving oral health knowledge and attitude of this influential population about 

effective community oral health programs. 

Key Words: Knowledge, Practice, Attitude, School Health Worker, Oral Health, Student   
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بررسی اثر آنتی باکتريال عصاره هیدروالکلی گیاه مورد و اکالیپتوس و ترکیب آنها با پودر کلیسم 

 سیانتروكوكوس فکال یهیدروكسايد بر روهیدروکسید 
 سجاد انصاریفرد، دانیال مربی، سعیده صدر

ه: میکروارگانیسم ها نقش مهمی در پاتولوژی بیماری های پالپ و پری اپیکال ایفا می کنند و در پاسخ به فاکتورهای متعدد به دور مقدم

یکدیگر جمع شده و تشکیل توده زیستی مانند بیوفیلم می دهند تا در برابر شرایط نامساعد محیطی محافظت شوند. هدف از درمان 

استفاده از یک داروی داخل کانال دارای فعالیت ضد ف میکروارگانیسم ها از سیستم کانال ریشه است. اندودانتیکس، کاهش یا حذ

هدف از های باقیمانده در کانال، توصیه شده است. میکروارگانیسم به منظور حذف هر چه بیشتر  میکروبی در بین جلسات درمان

ها با پودركلسیم هیدروكساید بر روی  ن مورد و اكالیپتوس و ترکیب آنمطالعه حاضر، بررسي اثر ضد میكروبي عصاره متانولي گیاها

 بود.فکالیس  انتروكوكوس

مواد و روش ها: پس از جمع آوري گیاهان مورد نظر، عصاره متانولي آن ها با استفاده از روش خیساندن تهیه شد. قطر هاله عدم رشد 

هر یک از عصاره  (MBC)و حداقل غلظت کشندگی باکتریایی  (MIC)ارکنندگی با آزمون انتشار در آگار تعیین گردید. حداقل غلظت مه

ها با استفاده از روش رقیق سازی در لوله ارزیابی شد. اثر ضد بیوفیلمی نیز به روش میکروتیتر پلیت و رنگ سنجی با کریستال ویوله 

 اندازه گیری شد.

ی نشان دادند. با این حال، در اثر ترکیب پودر کلسیم هیدروکساید با ساعت، هر دو عصاره گیاهی اثر ضد میکروب 48نتایج: پس از 

عصاره ها هاله ممانعت از رشد ایجاد نگردید. میانگین هاله عدم رشد عصاره اکالیپتوس بیشتر از عصاره مورد بود. نتایج حاصل از 

تفاوت معنی داری    (،Cefoxitinمثبت ) کنترلنشان داد که بین عصاره متانولی مورد، عصاره متانولی اکالیپتوس و  ANOVAآزمون 

 وجود  نداشت E. faecalisدر  مهار 

P-value=0.987)) 12.5. حداقل غلظت بازدارندگی هر دو عصاره mg/ml گزارش شد. بر اساس آنالیز االیزا، تشکیل بیوفیلم در 

 هر یک از عصاره ها ضعیف تا متوسط گزارش شد.   sub-MICغلظت های پاسخ به

 E. faecalisساعت قادر به حذف  48تیجه گیری: عصاره های متانولی مورد و اکالیپتوس در ترکیب با پودر کلسیم هیدروکساید پس از ن

 نبودند.

 واژه های کلیدی: اثر ضد میكروبي، عصاره متانولي، مورد، اکالیپتوس، کلسیم هیدروکساید، انتروكوكوس فكالیس
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ابله ای مورد استفاده در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم بررسی راهبردهای مق

 پزشکی جهرم

 ( زهرا دهقانیان 4( طاهره عبدیان 3( مرضیه کارگر جهرمی2 *( سمیه رمضانلی1نویسندگان: 

 نپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایرا ارشد مربی، عضو هیئت علمی،کارشناسی -1

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گراش، ایران -2

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران -3

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه -4

 

 چکیده

ین مشاغل است به نحوی که تنش شغلی در پرستاران منجر به نارضایتی و ترك این حرفه می گردد. آنچه بر پرستاری یکی از پر استرس تر سابقه و هدف :

ابله ای مورد واکنش افراد در مقابل استرس تاثیرگذار است راهبردهای مقابله با استرس می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی بکارگیری انواع راهبردهای مق

 در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد. استفاده در پرستاران شاغل

نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه  107پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد  که بر روی مواد و روش ها : 

تصادفی ساده از بین پرستاران شاغل در بخش های ویژه انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای  علوم پزشکی جهرم انجام شد. نمونه گیری به روش

ش های مشتمل بر دو بخش خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد روش های مقابله ای جالوویس جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رو

 آماری توصیفی استفاده گردید.

درصد به صورت  8/16درصد متوسط و 2/40درصد از نمونه ها در حد ضعیف، 43نتایج نشان داد که در بعد شیو ه های مقابله با استرس مسئله مدار،  ته ها:یاف

درصد به  6/33قیه آنها درصد متوسط و ب2/25درصد از نمونه ها خوب، 41خوب از این راهبردها استفاده کرده اند و در بعد شیوه های مقابله ای هیجان مدار، /

 شکلی ضعیف از این روش ها استفاده کرده اند. 

پرستاران شاغل در بخش های ویژه از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار به صورت ضعیف و متوسط و از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار در  نتیجه گیری:

رخی از عوامل استرس زا در حرفه پرستاری و لزوم پیشگیری از آثار روانی و رفتاری استرس، به حد خوب استفاده می کنند. با توجه به اجتناب ناپذیر بودن ب

هداشتی کارگیری تمهیدات و اقداماتی در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری و آموزش روش های مقابله ای موثر، بایستی مورد توجه مدیران سازمان های ب

 درمانی قرار گیرد. 

 هبردهای مقابله ای ، پرستاران، بخش های ویژهرا : کلیدی واژه های
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 ( فهیمه سلجوقی 5( ندا پورنوروز4کارگر جهرمی ( مرضیه3( طاهره عبدیان 2 *( سمیه رمضانلی1نویسندگان: 

 شکی جهرم، ایرانمربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پز -1

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران -2

 ، دانشگاه علوم پزشکی گراش، ایرانپرستاریمربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد  -3

 ، ایرانجهرم، دانشگاه علوم پزشکی پرستاریمربی، کارشناسی ارشد  -4

 ایران جهرم، پزشکی علوم گاهدانشجوی کارشناسی پرستاری، دانش -5

 

 چکیده

امروزه سالخوردگی فعال و مولد به عنوان یک جزء ضروری از برنامه های توسعه به شمار می رود. برای رسیدن  سابقه و هدف:

آموزش به عنوان . ، اقتصادی و معنوی سالمندان توجه داشتاجتماعی -عاد سالمت جسمی،  روانیبه سالمندی باید به تمام اب

کی از راه های انتقال مفاهیم، دستاوردهای جدید علوم و نتایج تالش های علمی، توانسته گامی واال در راستای یادگیری و ی

 .در جامعه علمی داشته باشد از جمله سالمندان ارتقای عملکرد فراگیران

 .است شده نگاشته اینترنتی و ای کتابخانه منابع ترین جدید از استفاده با مروری روش به مطالعه این روش جستجو:

از آنجا که بسیاری از بیماری ها و مشکالت دوران سالمندی ناشی از شیوه زندگی ناسالم است باید پایه واساس سالمت  یافته ها:

ا در این ابعاد را با بکارگیری شیوه صحیح و ارتقاء کیفیت زندگی از ابتدایی ترین مراحل حیات پی ریزی نموده وبه موازات آن ب

ایجاد زمینه های مناسب مشارکت و آموزش سالمندان در خانواده و جامعه بتوان به سوی سالمندی سالم و زندگی موفق گام 

هر چند آمار و ارقام بیماری های سالمندان تاحدودی مایوس کننده هستند ولی اغلب دانشمندان معتقدند که، با داشتن  برداشت.

جهت ارتقاء کیفیت زندگی شیوه های گوناگونی مورد ا از کیفیت باالیی برخوردار نمود. ی رعادات مناسب می توان دوران سالمند

روش آموزش  استفاده قرار گرفته است. انواع شیوه های آموزشی وجود دارد که به طور خالصه به معرفی آنها پرداخته می شود:

ش عملی، بحث گروهی، آموزش گروهی و مشکل روش حفظ و تکرار، روش سخنرانی، پرسش و پاسخ ، نمای توسط همتایان،

 گشایی.

امید است با برگزاری کالس های آموزشی در سالمندان در راستای ارتقای کیفیت زندگی آنان ضروری است.  نتیجه گیری:

 برداشت.و نهایتا سالمت جامعه گام  استفاده از ترکیبی از شیوه های آموزشی بتوان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان سالمند

 

 کیفیت زندگی، سالمندی، ارتقاء :واژگان کلیدی
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Evaluation of the evidence based dentistry 

knowledge in Bandar Abbas School of dentistry 

students, May 2015  

 

 

1. Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran. 

2. Community Oral Health Dept., School of Dentistry, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran.  
 

Aim: In these years, using research evidences for making more effective treatment plans and 

increasing the quality of treatment advised. Finding the evidence based sources in this huge amount 

of books and articles is very difficult and it is the importance of learning evidence based dentistry. 

The purpose of this study is to evaluate the knowledge of EBD in Bandar Abbas faculty of dentistry 

students.  

Materials & methods: This is a cross sectional study using questionnaires to collect the data. The 

questionnaire includes information on different databases, Variables were students' knowledge of 

databases and how to use them. One hundred and three dentistry students participated in this study 

at Bandar Abbas faculty of dentistry in 2015. The data analyzed by SPSS version 23.  

Results: Ninety three percent of the students believed that using EBD in treating patients would make 

better results, while only 8 percent of them had moderate knowledge about EBD.  

Conclusion: Dentistry students of Bandar Abbas have little knowledge about evidence based dentistry 

references' but they have a positive attitude toward EBD, because they don't have special courses. 

Because of the importance of EBD in clinical processes and treatment plans it is good to have courses 

about search and using EBD.  

Key words: Evidence based dentistry, knowledge, dentistry student 
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Evaluating Dental Health of Trainees in Correction Center of Tehran Province in 2008 

Ghoncheh Zare Gharbayi, Saeedeh Sadr, Danial morabbi, Sajad ansarifard 

 
Background: For planning in health,preventing and representing valuable dentistry services, we need to 

identify and evaluate the information on the status of individuals' dental hygiene and health. In this 

examination, evaluating dental health which is one of hygienic main and key problems has been 

conducted according to world's standards in correction center of Tehran province in 2008..  

Methods: The examination was performedbased on the suggested standards of World Health 

Organization (WHO). The mission team sent to this center includes senior students of dentistry who 

divided into two (examiner and coder) groups. These students examined190 persons (172 male and 18 

female) and filled the relevant form. After collecting information and filling examination forms, the 

statistical analysis was carried out and the results were reported.  

Results: The DMF index was 6.3 in the studied population. The values for females and males were 6.9 and 

6.2, respectively. D, M and F indexes were3.69, 1.89 and 1.72, respectively. About13% of samples were 

caries free and dental Hypoplasiawas detected in 11% of samples and fluorosiswas observed in 2%. The 

most required treatment were filling one surfaceand fillingcomplicated and pull a tooth: 27.2%, 8.5% and 

6%, respectively.  

Conclusions: DMF index was averagely lower than 4 which represented low levels of dentistry 

hygiene.Only 13% of samples were caries free which represented the preventive services weakness of 

mouth health.Therefore, it is necessary to perform special program for the purpose of WHO about DMFT 

rate.  

Keywords: Oral and dental hygiene, DMFT index, Tooth caries, Caries free 
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 1394بررسی آگاهی و نگرش دندانپزشکان شهر بندرعباس از اصول اخالق حرفه ای در سال 

 اصالن ساجدی، مریم مددی، سجاد انصاریفرد

 

و به همین میزان نیز چالش برانگیز مقدمه: باتوجه به جایگاه حرفه پزشکی، بحث اخالق در این جامعه از اهمیت باالیی برخوردار 

است و دندانپزشکی نیز به همین میزان نیازمند چنین توجهی است. از آنجا که آگاهی دندانپزشکان از اصول اخالق حرفه ای می تواند 

ای با هدف تعیین در به کاهش رساندن استرس در حین درمان و انجام درمان های با موفقیت باالتر اثرگذار باشد، بر آن شدیم مطالعه 

 آگاهی دندانپزشکان شهر بندرعباس نسبت به اصول اخالق حرفه ای انجام دهیم.

مواد و روش ها: طراحی این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی است.جامعه مورد مطالعه دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس بودند 

. جمع اوری اطالعات به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط نفر از انها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند70که 

پژوهشگر بوده است، که متشکل از دو قسمت مشخصات دموگرافیک و سواالت اختصاصی بودند که روایی و پایایی پرسشنامه نیز 

ی بررسی همبستگی سن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.براSPSS23مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار 

 استفاده شد. T testو جنس با میزان آگاهی از  ANOAبا میزان آگاهی از ازمون 

درصد 52یافته ها: نتایج حاصله نشان دادند که میزان آگاهی دندانپزشکان بندرعباس از اصول اخالق حرفه ای و منشور حقوق بیمار 

آنان نگرش موافق داشتند.ارتباط آماری معنی %22.1ورت کامال موفق و آنها به ص %60.2بود ولی نگرش به اخالق حرفه ای در 

 داری بین سطح آگاهی و نگرش دندانپزشکان با متغیرهای سن و جنس مشاهده نشد.

نتیجه گیری: دندانپزشکان می بایست از موارد منشور حقوق بیمار آگاهی داشته و همچنین نگرش دندانپزشکان نسبت به اصول اخالق 

ی در ارائه طرح ذرمان و اگاهی دادن به بیماران ضروری است، پس باید در نحوه آموزش اخالق در دانشکده ها بازنگری و حرفه ا

 همچنین دوره های بازآموزی به صورت مستمر و مداوم برگزار گردد.

 کلید واژه: اخالق حرفه ای، اخالق در دندانپزشکی، نگرش

 

 

 

 

 

 

 

 

E467 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

Comparison of micro-shear bond strength of composite resin to enamel with enamel 

bond VS flow able composite 
Zahra Shafiyi Sarvestani, Saeedeh Sadr, Danial morabbi, Sajad ansarifard 

 

 

 

Introduction: Today using tooth-colored restorations becomes more and more usual in restorative 

dentistry. Since the current flow composites are presented with different viscosity, percent and size of 

the inner fillers has a great diversity. The aim of this study is Comparison of micro-shear bond strength of 

composite resin to enamel with application of enamel bond versus flow able composite. 

Material & Methods: In this laboratory study, 50 human third molars were tested. Teeth were divided into 

5 groups. Bond strength values of samples in 3 series, 5 groups have entered the program SPSS version 

16. The Kolmogorov-Smirnov test was performed for the normal distribution, As a result, it follows a 

normal distribution was demonstrated (Pvalue > 0.05).Analysis of variance Anova and post-hoc test were 

used to detect differences.  

Result: There wasn't any significant difference between 5 groups in terms of micro-shear bond strength 

(Pvalue>0.05). 

Conclusion: According to the results, flow able composite resins are a good alternative for filler free 

enamel bonds. 

Keyword: restoration, tooth–colored, dentistry 
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 ( زهرا دهقانیان 5( ندا پورنوروز 4( طاهره عبدیان 3( مرضیه کارگر جهرمی2 *( سمیه رمضانلی1نویسندگان: 

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران ارشد مربی، عضو هیئت علمی،کارشناسی -1

 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گراش، ایران مربی، عضو هیئت علمی، -2

 مربی، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران -3

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشگاه مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، -4

 ایران جهرم، پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه -5

 

 چکیده

 گرفته قرار توجه مورد مؤثر داروئی ماده یک عنوان به دور خیلی های گذشته از قران کریم می فرماید: خوردن عسل برای مردم شفاست. عسل بقه و هدف:سا

 است.  رفته بکار مختلف های ی بیمار درمان سنتی در به صورت و

 بع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است.این مطالعه به روش مروری با استفاده از جدید ترین منا:  روش جستجو

به یقین چیزی جز الهام و وحی نمی تواند زنبورهای عسل را  "پروردگارت به زنبورهای عسل الهام کرد"سوره مبارکه نحل می فرماید: 68آیه شریفه  یافته ها:

 قبل سال هزار از ن ها، جایگاهی ارزشمند در طب سنتی داشته است. بیشتا این اندازه هدفمند به سوی گیاهان با ارزش و دارویی بفرستد. عسل در طول قر

 از بسیاری برای عسل درمانی خاصیت کننده تایید نیز پزشکی علم امروزه هرچند از طرفی کرده توصیه سل بیماری درمان برای را عسل مصرف سینا ابن

تحقیقات جدید ثابت کرده اند که عسل به دلیل رطوبت پایین، فشار اسمزی باال و اسیدی هاست، با این حال کمتر در پزشکی مدرن استفاده می گردد.  بیماری

 یک عنوان به آن از بودن، سبب توقف رشد عوامل عفونت زا می شود. به طوری که بیشترین اثر شناخته شده عسل، فعالیت ضد باکتری آن است و استفاده

 آنتی خواص دارای به طور کلی عسل.گردد افزوده رایج ها درمان به تواند می جراحی محل و زخم پانسمان در عارضه کم و مناسب موضعی سپتیک آنتی

که خواص درمانی آن، برای بسیاری از بیماری ها ازجمله سرفه، بهبودی انواع زخم ها از جمله زخم بستر،  .باشد می..  و ضدالتهابی ضدباکتریایی، اکسیدانی،

 ت های دستگاه گوارش مانند گاستریت و زخم معده و ... روز به روز آشکارتر می شود.زخم دیابت و زخم سوختگی، عفون

با  دانشمندان عالوه بر نقش عسل در طب سنتی، آن را به عنوان یک داروی موثر در درمان انواع بیماری ها می پذیرند. بنابراین توصیه می شود نتیجه گیری:

 و طبیعی بودن عسل، در درمان بیماری ها استفاده گردد. توجه به راحتی تهیه، مقرون به صرفه بودن

 :  عسل، قرآن، طب سنتی، درمانواژه های کلیدی 
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 یرانيدر دختران جوان ا دنيو تعداد دفعات جو يیاندازه لقمه غذا نیرابطه ب
 عباس عمادی، مریم مددی، سجاد انصاریفرد، افشین پرویزپناه

 

و اضافه وزن  یاز چاق یریدر جلوگ یاز عوامل اصل یکیجهان به عنوان  یغذا خوردن در همه جا یامروزه اصالح عادت ها :مقدمه

حاضر با هدف مشخص کردن رابطه اندازه لقمه و تعداد  مطالعه .نامشخص است راتییتغ نیاما اثرات ا رد،یگیمورد توجه قرار م

 .هر لقمه صورت گرفته است دنیدفعات جو

مورد استفاده در  ییغذا مواد .سال مورد مطالعه قرار گرفتند22 یسن نیانگیبا م یرانیدختر سالم ا 41مطالعه  نیا در :و روش ها مواد

شد.تعداد دفعات  یریدر تمام گروه اندازه گ دنیهر فرد و تعداد دفعات جو یاندازه هر لقمه کامل برا ابتدا .مطالعه برنج و نان بودند

 بیضر لهیبه وس دنیحجم لقمه هر فرد و تعداد دفعات جو نیش و گزارش شدند. ارتباط بتوسط افراد مورد مطالعه شمار دنیجو

با سه حجم مختلف لقمه )نصف  ییهر ماده غذا یها برا دنیتعداد جو سقرار گرفت، سپ لیو تحل هیمورد تجزSpearman یهمبستگ

 .قرار گرفت زیمورد آنالANOVA یمارا زیو با انال یریاندازه گ زیلقمه( ن میو ن کیلقمه و  کیلقمه معمول،  کی

رابطه معکوس  ییهردو ماده غذا یبزرگتر،برا ییلقمه غذا یبرا شتریب دنیدر رابطه با تعداد دفعات جو هیرغم انتظاراول یعلیافته ها: 

 .کامال مشهود بود دنیحجم لقمه با تعداد دفعات جو نیب

پرداخته است، مقدار  دنیمصرف شده و تعداد دفعات جو ییحجم ماده غذا زانیم یمطالعه که به بررس جیتوجه به نتا بانتیجه گیری: 

به هضم بهتر غذا کمک کند  تواندیشود که م یهمراه م یشتریب دنیکمتر در هرلقمه)به اصطالح گاز کوچکتر( با تعداد دفعات جو یغذا

 .باشد موثرو اضافه وزن  یاز چاق یریو در جلوگ

 یچاق دن،یجو ،ی: دندانپزشکیدیکل کلمات
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 (علیه السالم(بررسی محتوایی مفهوم سالمت و تندرستی در اسالم از منظر امام سجاد

 شیوا صالح، امیرحسین پروین، منصور درویشی تفویضی
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 ، علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی

 مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، علوم پزشکی جهرم، جهرم ،ایران

 

از آنجا که سالمتی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی زندگی بشر همواره مورد توجه بوده لذا تعاریف متعددی نیز از آن مطرح : مقدمه

به . افته و گاه به تغییر اندیشمندان در متون طبی و بهداشتی به قلم امده استگاهی تعاریف سالمت در پندار های فردی معنای. شده است

سالمتی حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی  《:سالمتی را چنین تعریف شده است whoطور مثال سازمان بین المللی بهداشت جهانی 

 《.، اجتماعی است، نه فقط نبود بیماری و نقص عضو

که هیچ یک از این تعاریف جامعیت الزم را ندارد؛ اضافه بر آنکه این مبین اسالم به عنوان این خاتم که با این حال به نظر میرسد 

قرار نیست پس از آن این دیگری برای هدایت بشر بیاید با برخورداری از منابع غنی و آموزه های  ارزشمند انسان را به گونه ای 

. از این رو به نظر میرسد. را شامل میگردد( نفسانی)ماعی و حتی ابعاد غیرمادی معرفی می کند که تمامی ابعاد جسمی، روحی، اجت

میتوان مفهوم سالمتی را در یک رویکرد اسالمی به گونه ای تعریف نمود که نقصان تعاریف فعلی را رفع نماید و مبتنی بر ارزش 

 های فرهنگی و اسالمی باشد 

در این پژوهش پس از بررسی . تحلیلی انجام شده است -است که به روش توصیفی نظری  -این تحقیق از نوع بنیادی: روش تحقیق

دقیق صحیفه سجادیه، دعاهایی که پیرامون سالمتی و تندرستی بود را دسته بندی کرده سپس با مراجعه به کتب مرجع و تفاسیر  به 

 .ته شداستخراج واحدهای معنایی سالمتی و تندرستی به منظور مفهوم پردازی آن پرداخ

بر اساس مطالعات انجام شده واژه های العافیه، السالمت و الصحت نزدیک ترین کلمات به مفهوم سالمت و تندرستی است : یافته ها

که میتوان آنها را نقطه مقابل ابتال و گرفتاری اعم از گرفتاری ها و ناگواری های جسمی،روحی، اجتماعی ،ظاهری و باطنی، دنیوی 

از دیدگاه امام سجاد علیه اسالم عافیت و سالمتی آنگاه حاصل میگردد که فراگیر باشد و همه ی جنبه های زندگی . و اخروی دانست

یه عل) در رویکرد امام علی بن الحسین. انکه این عافیت، عافیتی زاینده باشد و تداوم واستمرار داشته باشد خصوصا.دربربگیردرا 

اطمینان قلبی ، امنیت دینی و معنوی، سالمت قلبی، بصیرت، خشوع و تقوای الهی،تسلیم در برابر پروردگار به عنوان مصداق ( اسالم

 .اسایش روحانی، فراغت سالم و ایمنی نفس از جمله مواردی است که محتوای مفهومی سالمت و تندرستی را شکل میدهد

نظر گرفتن فطرت و سرشت انسانی با توجه به نگاه منظومه ای به سالمت و ارزش آن برای  جهان بینی الهی با در: نتیجه گیری

امام سجاد علیه . انسان در مسیر نیل به سعادت این مفهوم را به گونه ای تفسیر میکند که جنبه ای از ابعاد بشری فرو گذار نگردد

که میتواند . نگرش منسجمی از مفهوم سالمتی را ارایه نموده است. است اسالم نیز بیشتر با زبان نیایش به تبیین این مفاهیم پرداخته

 .رویکرد نوینی را به جهانیان در تئوری پردازی سالمت ارائه نماید

 (ع)سالمتی، عافیت، صحت، امام سجاد:کلید واژه ها
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مادران مراجعه کننده در مراکز بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان و عوامل روانی اجتماعی 

 بهداشتی درمانی شهرستان جهرم
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. خدیجه 2، ،زهرا پاکیزه1،فاطمه حسینی1،زهرا کلوانی3، سمانه ظلی3، مژگان رحمانیان  1زهرا برقرار جهرمی 

 2حسینی

 شکی جهرمکارشناس بهداشت عمومی،دانشگاه علوم پز -1

 شیراز شکیدانشگاه علوم پز -2

 جویی دانشگاه علوم پزشکی جهرمعضو کمیته تحقیقات دانش -3

 

افسردگی پس از زایمان یک اختالل شایع و ناتوان کننده اجتماعی است که اثرات ناگواری بر مادر  مقدمه و هدف:

 -،کودك و خانواده می گذارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین افسردگی پس از زایمان و برخی از عوارض روانی 

ان افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر جهرم انجام اجتماعی و تعیین میز

 شده است

زن به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزار گرد  120همبستگی،  -در این پژوهش توصیفی  :راه و روش ها 

مادران و آزمون افسردگی پس از زایمان  اجتماعی -با عوارض روانی  آوری داده ها شامل دو پرسشنامه در ارتباط

 ادینبورگ می باشد. که به روش مصاحبه و توسط پژوهشگر تکمیل گردید.

از مادران به افسردگی پس از زایمان مبتال بودند همچنین نتایج این %15نتایج تحقیق بیانگر آن است که یافته ها :

سابقه ی مصرف داروهای آرامش بخش و  ،( p=0.05) نوع زایمانپژوهش نشان دهنده ی این موضوع بود که  بین 

 ،(p=0توانایی انجام مراقبت های مورد نیاز نوزاد)،( p=0.015سابقه ی بارداری ناخاسته ) ،(p=0.017اعصاب وروان )

زیبایی اندام در دوران بارداری  ( ونگرانی از وضع ظاهری وp=0.039) سابقه بیماری های روانی مثل افسردگی و وسواس

(p=0.015.با افسردگی پس از زایمان ارتباط معناداری وجود دارد ) 

تمامی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی نقش مهمی در پیشگیری  و غربالگری زنان مبتال به افسردگی پس : نتیجه گیری

باید در مورد عوامل  از زایمان و ارجاع سریع و مناسب این زنان به روانپزشک دارند. پرستاران، ماما و کارشناسان بهداشت

 خطرزای افسردگی پس از زایمان آگاهی داشته باشند و این اطالعات را به مادران و خانواده هایشان منتقل نمایند.

 اجتماعی مادران -افسردگی پس از زایمان، عوارض روانی واژه های کلیدی: 

 

E487 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

شگاه علوم پزشکی جهرمو کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دان بررسی ارتباط سواد سالمت  

 زهرا برقرار جهرمی1، خدیجه حسینی2، ندا دهقان3،فاطمه السادات حسینی1.زهرا کلوانی1،زهرا پاکیزه2

 Z_bargharar@yahoo.com  ، دانشگاه علوم پزشکی جهرمعمومی بهداشت کارشناس  -1

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز-2

 قات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرمعضو کمیته تحقی-3

 

های اخیر به واسطه نقشی که در سالمت روان افراد دارد اهمیت بسزایی یافته که در سال است وسیع مفهوم یک زندگی کیفیت زمینه:

بود، بنابراین شناخت  های مختلف جامعه خواهنددار مدیریت عرصهاست. در همین راستا و با توجه به این که دانشجویان در آینده عهده

 .رسدضروری به نظر می تاثیر بگذاردکیفیت زندگی و سطح سالمت دانشجویان برروی  تواند مسایلی که می

 شد. انجام علوم پزشکی جهرم دانشگاه در دانشجویان زندگی و سواد سالمت کیفیت ارتباط تعیین هدف با حاضر ی هدف: مطالعه

 

 دانشجویان دختر  از نفر 143 روی بر 1394 درسال که است مقطعی نوع از تحلیلی  وصیفیت مطالعه ی یک حاضر پژوهش :متد

 کیفیت و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه های از اطالعات برای گردآوری .شد دانشگاه علوم پزشکی جهرم که ساکن خوابگاه بودند انجام
  دامنه از محاسبه به بعد زندگی کیفیت ابعاد از یک هر به مربوط شد.امتیاز استفاده بهداشت و سواد سالمت  سازمان جهانی زندگی

 ......گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد داده ها سپس .شد تبدیل4-20

.  

و بعد محیط  /001،  بعداجتماعی /000، بعد روانشناختی/001نتایج نشان داد سواد سالمت با همه ابعاد کیفیت زندگی )بعد جسمی :نتایج

اط معنی داری داشت.همچنین سن با بعد اجتماعی کیفیت زندگی ارتباط معنی داری نشان داد.همچنین بعد جسمی دارای باالترین (ارتب/000

 ( بود 12.78(و بعد اجتماعی دارای کم ترین میانگین) 14.20میانگین)

ای سواد سالمت دانشجویان منجر به کیفیت زندگی بحث : با توجه به رابطه معنا دار سواد سالمت و کیفیت زندگی، می توان نتیجه گرفت ارتق

 در آنان خواهد شد.

  دانشجویان سواد سالمت،کیفیت زندگی،: کلیدی واژگان
 

 

 

 

E488 

 و سبك زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی ارتباط سواد سالمت

 1زهرا پاکیزه 2فاطمه حسینی 3طناز نصیری 3لیال فخراوری 2زهرا برقرار جهرمی،1خدیجه حسینی 
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کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز -1 -  Z_bargharar@yahoo.com 

 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرمعمومی بهداشت کارشناس  -2

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم-3

 

میزان می توان سواد سالمت را شناخته شده است.  زندگی مرتبط با سالمت سبک سواد سالمت به عنوان یک عامل پیش بین مقدمه:

 تعریف نمود.ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر، درك اطالعات اولیه و خدمات سالمتی که برای تصمیم گیری متناسب الزم می باشد 

 جهرم بود. م پزشکیدانشجویان دانشگاه علو سبک زندگی ت وسواد سالم ارتباط هدف:هدف از این مطالعه بررسی

از  مطالعه این دردختر انجام شد.  نفر از دانشجویان 143 روی که بر باشد می تحلیلی -توصیفی نوع از مطالعه این :روش کار

 تحلیل و تجزیهرسشنامه ارزیابی سطح سواد سالمت، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت. پرسشنامه استفاده گردید: پ دو

ضریب همبستگی پیرسون و  شامل استنباطی آمار توصیفی و آمار و 21 ی نسخه spssافزار  نرم از استفاده با یافته ها

 شد. انجام رگرسیون خطی

درصد   28را سالم نشان داد. همچنین  2.1را مرزی و فقط   8.4از دانشجویان را ناسالم،  89.5سبک زندگی این پژوهش : نتایج

. در این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین سواد سالمت و سبک زندگی مشاهده داشتند افیناک سالمت دانشجویان سطح سواد

همچنین سواد سالمت با  تمامی ابعاد سبک زندگی بجز بعد استرس و روابط بین فردی، ارتباط معنی داری ( p<.001 )گردید.

 داشت.

توان نتیجه گرفت ارتقای سواد سالمت دانشجویان منجر به سبک با توجه به رابطه معنا دار سواد سالمت و سبک زندگی، می  بحث:

 زندگی سالم تر در آنان خواهد شد.

 

 سواد سالمت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت، دانشجویان واژگان کلیدی: 
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 کبد جنین موش صحراییبافت  بر (Berberis vulgarisزرشک )میوه عصاره آبی  مطالعه  اثر
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 1*و فرنگیس قاسمی1سمیه رضایی 

 

 ، جهرم، ایراندانشگاه آزاد اسالمیگروه زیست شناسی، واحد جهرم،  -1

 *نویسنده مسئول: فرنگیس قاسمی: هیئت علمی استادیار

Email: Ghassemi.fr@gmail.com         Tel: 09177136138              Fax: 07138225911 

 

 

 بررسی گردید. جنین  کبدبر تکوین  آنعصاره  ، در این تحقیق، اثر مصرف توجه به فواید زیاد زرشکبا   : سابقه و هدف

 20±سر موش نر بالغ با وزن 8و  گرم 881 20±سر موش صحرایی ماده بالغ با وزن 40بدین منظور  : روش جستجو

ماده امکان  و موش هایموش نر  همجوار کردنبا یط استاندارد، انتخاب و پس از دو هفته قرار گرفتن در شرا گرم 188

در نظر گرفته شد.  روز بعد به عنوان روزصفر بارداریدر را فراهم کرده و مشاهده پالك واژینال  بصورت منوگامیلقاح 

گروه  2وژی( و گروه کنترل )بدون دریافت دارو(، شاهد )دریافت کننده سرم فیزیول 4موشهای باردار بصورت تصادفی در 

بر وزن موش   50mg/kgو 20عصاره آبی زرشک با دوز  سی ازسی 2/0تیمار با عصاره آبی میوه زرشک )دریافت کننده

، بارداری 20و  14در پایان روز شد.  انجام بارداری 10تا  6 تیمار روزانه و از روز( تقسیم شدند. بصورت تزریق درون صفاقی

 %10در محلول فرمالین  نمودهجدا ها موش کبدسپس از رحم خارج گردیدند. ها جنین و هر گروه را تشریحهای  موش

 به روش استاندارد تهیه شد.  عرضی و مقاطع طولیو سپس  تثبیت

روزه تیمار شده با هر دو دوز مصرفی تغییرات  14کبد جنین در مطالعه میکروسکوپی اسالیدهای تهیه شده از  یافته ها:

التهاب لنفوسیتی، روزه، افزایش سلول های کوپفر، پر خونی سنوزوییدها،  20هایولی در جنین  چشمگیری بچشم نخورد

 در تیمار با دوز حداکثر مشاهده گردید. هپاتوسیت ها بخصوص  تخریب اندوتلیوم عروق و واکوئله شدن

دوران جنینی  مان مصرف درنتایج حاصل نشان داد که میوه زرشک وابسته به دوز مصرفی و ز نتیجه گیری: نتیجه گیری:

 باید در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود. بر تکوین کبد اثر منفی دارد  لذا 

 کبد، جنینزرشک، تغییرات بافتی،  کلیدی: هایواژ
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 3، زهرا برقرار جهرمی2، فرزانه کمال پور2فاطمه درخشنده،  1یفاطمه السادات حسین

 ایران جهرم، ،علوم پزشکی جهرم دانشگاه عمومی، بهداشت گروه. 1
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 کمیته تحقیقات دانشجویی. دانشگاه علوم پزشکی جهرم.جهرم.ایران .2

 ایران جهرم، ،علوم پزشکی جهرم دانشگاه عمومی، بهداشت گروه. 3

 09171921258 تلفن ،علوم پزشکی جهرم دانشگاه عمومی، بهداشت گروه ،جهرم ،فارس :لمسؤ نویسنده آدرس

اینترنت ابزاری بی ضرر است، اما استفاده بیش از حد و نادرست، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد. تقاضای فزآینده  سابقه و هدف:

خصوصا دانشجویان اثر منفی گذاشته است. این مطالعه با هدف تعیین  به فناوری رایانه، برسالمت روانی به ویژه خواب بسیاری از افراد

 انجام شد. 1395همسویی بین اعتیاد به اینترنت و اختالالت خواب در دانشجویان علوم پزشکی جهرم در سال 

جهرم در دو  نفر از دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه علوم پزشکی160پژوهش حاضر به صورت طولی بر روی  مواد و روش ها:

مرحله انجام شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، فرم اطالعات فردی، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسش نامه 

 SPSSخواب آلودگی اپورث، شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ و شاخص شدت بی خوابی مورین بود، اطالعات حاصله از طریق نرم افزار

 جزیه و تحلیل قرار گرفت.مورد ت 21نسخه 

درصد آنان دارای اعتیاد به اینترنت خفیف بودند.میانگین  9/50درصد دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت شدید و  4/16 یافته ها:

ه و بین اعتیاد به اینترنت و اختالالت خواب رابط 58/7 ± 69/4میانگین نمره خواب آلودگی  بود. 81/37±16/21اختالالت خواب  

 ((p</005.مثبت معنی داری وجود داشت

استفاده بیش از حد از اینترنت، خواب آلودگی را افزایش و کیفیت خواب را کاهش می دهد.الگوی صحیح استفاده از  نتیجه گیری:

 اینترنت به کاهش مشکالت در دانشجویان کمک می کند.

 اعتیاد به اینترنت، اختالل خواب، دانشجویان: کلمات کلیدی
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 مقدمه :

تمدن ایران به شمار اورد.با ظهور اسالم بر بدون شک داروسازی را میتوان از جمله کهن ترین و ریشه دارترین علوم و فنون در مجموعه تاریخ 

 اساس توصیه های قران کریم و پیامبر)ص( مسلمانان به مطالعه درباره ی علوم مختلف از جمله  دارویی روی آوردند. علم دارو سازی در جهان

 اسالم از نخستین فنونی است که بین مسلمانان رواج یافت .

 شنایی شما با تعدادی از شخصیت های داروساز در تاریخ تمدن اسالم است .بنابرین هدف ما در این مقاله مروری ا

 

 روش تحقیق :

  SID.irـ google scholarمقاله و همچنین مروری با استفاده از مرورگرها و سایت های گوناگون از جمله  : 20مبتنی بر تفحص در 

 این طریق خارج گردیده.،تبیان ، شیعه طب ، بوده است. یافته های تحقیق از  rch.ac.irـ

 

 : نتیجه گیری

با ظهور و گسترش اسالم مسلمانان دستاوردهای ارزشمندی در زمینه ی داروسازی و ترکیبات مختلف آن بدست آوردند ، زیرا گستره وسیع 

ارجی مسلمانان را پایه گذار جغرافیایی قلمرو مسلمانان انها را با داروهایی آشنا کرد که برای ملل گذشته ناآشنا بود. برخی دانشمندان خ

نخستین مدارس داروشناسی و همچنین مولف کتابهای معتبر در زمینه ی علم ترکیب دارو و فرمول های دارویی می دانند . از جمله داروسازان 

اسحق عبادی ، ابن ماسویه به نام در تاریخ تمدن اسالم میتوان به ابوبکر محمد بن زکریای رازی ، جابر بن حیان ، یوسف بن یعقوب ، حسن بن 

هاده و...... اشاره کرد . مهم ترین داروشناس دوره اسالم زکریای رازی با آثاری چون کتاب الحاوی پایه فکری داروسازی را در طب اسالم بنا ن

مانان شامل : رساله است . جابربن حیان را مولف نخستین کتابهای علم ترکیب دارو میدانند . متون تخصصی دارویی نوشته شده توسط مسل

بن بیطار ( ، الصیدله و الشامل )زکریای رازی (، االبنیه عن الحقایق االدویه ) ابومنصور موفق بن هروی ( ، الجامع المفردات االدویه و االغذیه ) ا

 اختیارات بدیعی ) علی بن حسین انصاری شیرازی ( و .... می باشد . 

لوم دارویی و طب روی آوردند . امروزه هر داروخانه مجسمه زنده و قابل لمس از اهمیت علم اندوزی در با ظهور اسالم مسلمانان به ع خاتمه : 

 تمدن اسالمی است . 

 

  "آثار  " "داروسازان مسلمان  " "داروسازی اسالمی  " کلید واژه ها :
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 بررسی تاثیر طب مکمل بر کانسر کولون 

 فاطمه جابری **tیاسر رفیعی *

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم –رشته پرستاری  -*دانشجوی

 دانشگاه آزاد اسالمی _رشته پرستاری –** دانشجوی 

yaser.rafie75@yahoo.com 
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 :  مقدمه

ران مبتال به بیماری های صعب ار مشکالت وجودی،احساسی و روانی می کند.بسیاری از بیمابه طوریکه فرد را دچ شودمواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می

 در سرطان از ناشی میر و عامل مرگ دومین بیماری این و است جهان در ومیر مرگ شایع عوامل از یکی کولون سرطان آنجایی که العالج از جمله بیماران سرطانی به طب مکمل روی می آورند. از

 طول افزایش موجب ایگزینج مکمل و  میشود . طب احساس دارد، را جانبی عوارض حداقل که روشهایی با بکارگیری بدخیمی این مهار به مبرمی نیاز بنابراین است، شده شناسایی زرگساالنب میان

 پوست سرطان از بعد رکتوم و کولون سرطانهمه است .  برای سالمتی در برنامه  جهانی اشتبهد سازمان اهداف از یکی به امر، دستیابی این تحقق که میشود زندگی کیفیت بهبود آن در کنار و عمر

 زن جنس بیماری این ود،موج آمارهای برطبق .میباشد پیشگیری قابل که است سرطانهایی معدود از کشندگی و بودن پیشرونده عین در خوشبختانه.  سرطانهاست شایعترین از یکی معده و پستان ،

 مبتالیان از نیمی که است آن از اکیح ایران در آمارها .میکند بروز هم آن از تر زود خانوادگی و ارثی موارد در البته .دارد شیوع بعد به سالگی 50 سن از اغلب و میکند مبتال یکسان طور به را مرد و

 و اجتماعی روحی، مسائل بر جدی اثراتسالگی   50 از بعد میشود زده تخمین - بیماری این لحاظ بدین .میشوند سرطان نوع این دچار خود عمر طول در افراد درصد5-6 .هستند سال 50 زیر

 مبتال سال 50 از کمتر ندرسنی بیماران از توجهی قابل بخش1ست. ا برخودار خاصی اهمیت از ایران در دلیل چند به رکتوم و کولون سرطان .داشت خواهد جامعه نهایتا و خانواده فرد، اقتصادی

 .است افزایش حال در کولون راست قسمت در تومور این بروز میزان3 .است افزایش حال در ایران در تومور این بروز میزان2 .میشوند

 مطالعه حاضر  یک مقاله مروری می باشد که با منابع مروی و اینترنتی جمع آوری شده است . : کار روش

 Complementary and )مخفف (CAM) نامیده میشود CAM های درمانی پزشکی جدید باشد، طب مکمل و جایگزین و یا به اختصاردر روش درمانی که خارج از محدوده ی روشبحث : 

Alternative Medicine) تر برای درمان عارضهکم تر وهای طبیعیدهند از روششود و بسیاری از بیماران ترجیح میمکمل و سنتی روز به روز با اقبال بیشتر مردم مواجه می استفاده از طب

منظور از پزشکی جایگزین یا طب جایگزین یا طب مکمل،  .های این طب، در میان مردم و حتی جامعه پزشکی وجود نداردهایشان استفاده کنند، اما متاسفانه شناخت درست و کافی از شاخهبیماری

های متعارف برای مهم است که همان ارزیابی دقیق علمی مورد استفاده برای ارزیابی روش است .نشده اثبات آنها اثربخشی یا و گرفتهن قرار( مدرن) رسمی پزشکی ٔ  است که در حیطه درمانی هایروش ٔ  کلیه

شناسی بالینی سرطاندر مجله  2000در جوالی سال  سرطانواع مختلف ان تری درباره استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتال بهمطالعه بزرگ  .های طب مکمل و جایگزین مورد استفاده قرار گیردارزیابی درمان

استفاده کرده بودند. اطالعات تکمیلی در مورد استفاده از طب مکمل و  سرطانعنوان بخشی از درمان حداقل یک درمان طب مکمل و جایگزین به سرطان به مبتال بیمار 453 از ٪69منتشر شده است. این مطالعه نشان داد که 

 .منتشر شده است یافت 2002که در دسامبر سال  سرطانتوان در بررسی مقاالت سمینارهای را می سرطانجایگزین در بیماران مبتال به 

اند. درباره ایمنی و مؤثر بودن های بالینی با تعداد زیادی از بیماران است مطالعه شدهبودن، از طریق یک فرایند سخت علمی که شامل آزمایش ، عموماً برای ایمنی و مؤثرسرطانهای متعارف برای درمان روشنتیجه گیری : 

عنوان های درمانی طب مکمل و جایگزین، کامالً بهصل تعداد کمی از روشدر ا .اندهای درمانی طب مکمل و جایگزین تحت ارزیابی دقیق قرار گرفتهتری وجود دارد. برخی از روشهای مکمل و جایگزین شناخت کمروش

ها طب سوزنی اند. یکی از نمونهکمک کند مورد قبول قرار گرفته ترهای درمانی تکمیلی که ممکن است به احساس بهتر بیماران و بهبود سریععنوان روشاند، بلکه بهیا دارو در نظر گرفته نشده سرطانهای درمان جایگزین روش

درمانی و درد ناشی از عمل جراحی مؤثر شناخته شده است. در مقابل، ، طب سوزنی را در مهار تهوع و استفراغ ناشی از شیمی1997است. با توجه به هیات متخصصان در انجمن ملی بهداشت، اجماع کنفرانس در نوامبر سال 

نتایج مطالعات در مورد استفاده از طب مکمل و جایگزین متناقض است. یک مطالعه در .  طور بالقوه مضر شناخته شدنداثر و یا به، مورد مطالعه قرار گرفتند بیهوده و بی(Leatrile)ها، مانند استفاده از لتریلخی از دیدگاهبر

تجزیه و تحلیل  حال،این با. است یافته افزایش 1997 سال در ٪42/1به  1990در سال  ٪33/8ه است که استفاده از طب مکمل و جایگزین در میان عموم مردم از مقیاس بزرگ، که در مجله انجمن پزشکی منتشر شده، دریافت

 از یک درمان طب مکمل و جایگزین استفاده کرده بودند.  قلحدا گذشته سال در( باال به سال 18) بزرگساالن از ٪28/9ها از مصاحبه سازمان ملی بهداشت و درمان، نشان داد که تنها داده

 روش درمان –طب نوین -سرطان کولون –طب مکمل کلمات کلیدی :  
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 بررسی نیازهای برآورده نشده در بیماران مبتال به سرطان

 18، هاله اکبری17، ندا پورنوروز16*فاطمه گلستان

                                                           
 )نویسنده مسئول(  گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 16
 گاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانگروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانش 17
 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 18
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 مقدمه:

ن بخصوص سرطان، هداشتی در سراسر جهان ازجمله ایران محسوب می شود. ابتال به یک بیماری مزمترین مشکالت بسرطان امروزه یکی از مهم

خش مهمی از برنامه درمان باشد که برطرف نمودن و تأمین اینگونه از نیازها ببرانگیزنده و ایجادکننده نیازهای بی شماری هم در فرد مبتال می

ر بررسی و شناخت دکا الزمه ارائه خدمات مراقبتی درمانی مطلوب و دقیق به این بیماران را از این رو انجمن سرطان آمری محسوب می گردد

ز بیماران گردیده که در امر مراقبت ا "نیازهای برآورده نشده"نیازهای مراقبتی آنها دانسته است. چنین نگرشی منجر به پدیدار شدن مفهوم 

ی باشد. لذا هدف از ه نشده و تأمین آنها نیازمند حمایت بیشتر و سطوح خاصی از خدمات مشامل نیازهایی است که تا به حال به آنها پرداخت

 مطالعه حاضر بررسی نیازهای برآورده نشده در بیماران مبتال به سرطان می باشد.

 روش:

ای سرطان، نیازهای با کلید واژه ه ,SID PubMed, CINAHLدر پایگاه های اطالعاتی  این بررسی یک مطالعه مروری بوده و با جستجو در منابع علمی معتبر

 گردآوری شده است. 2017-2015های برآورده نشده، بین سال

 یافته ها:

شتر مورد توجه قرار بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مورد بررسی، بیماران مبتال به سرطان بجز نیازهای جسمی که البته در سیستم مراقبت و درمان بی

ت مالی و نگرانی شغلی، رآورده نشده دیگری همچون نیازهای روانی و عاطفی، نیاز به دریافت آموزش و اطالعات دررابطه با بیماری، مشکالمیگیرد نیازهای ب

 نیاز به ارتباط و سازگاری و نیازهای جنسی نیز داشته اند که متاسفانه طی روند درمان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

 نتیجه گیری:

روحی و روانی، افت وضعیت  پرداختن به نیازهای برآورده نشده بیماران سرطانی از این رو اهمیت دارد که برآورده نشدن آنها با عوارض شناسایی و

ریزی مداخالت درمانی تواند برنامهجسمانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد همراه است. همچنین تعیین نیازهای برآورده نشده در این بیماران می

گرفته از بیماران تهای صورب مبتنی بر نیازهای بیماران را ممکن گرداند. این درحالی است که طبق تحقیقات انجام شده، بیشتر مراقبتمناس

 گیرد. جه قرار نمیسازد و سایر نیازهای این دسته از بیماران چندان مورد تومبتال به سرطان، بیشتر نیازهای جسمی آنها را برآورده می

 لیدی: سرطان، مراقبت، نیازهای برآورده نشدهکلمات ک
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 22، محمود عباسی21زاده، عباس عباس20، فریبا برهانی19*فاطمه گلستان

 مقدمه:

ای باال، تقالل حرفهستاران از اسای هستند. برخورداری پرشان نیازمند داشتن استقالل حرفهپرستاران بنا به موقعیت شغلی

ی از فاکتورهای کند همچنین استقالل یکگیری مطلوب برای ارائه خدمات بهتر به بیماران کمک میبه آنها در جهت تصمیم

ی شناخته شده مهم و ضروری در جهت ایجاد تعهد به سازمان، تمایل برای باقی ماندن در محیط کار و افزایش رضایت شغل

تا کنون  ودرحالی است که دستیابی به استقالل در حرفه پرستاری با مشکالت و چالش هایی روبه رو است است.  این 

 مطالعه ای در رابطه با این موضوع صورت نگرفته است.

 روش:

نفر از پرستاران  254ای بر روی قطعی بوده که با هدف بررسی میزان استقالل حرفهم-پژوهش حاضر یک  مطالعه توصیفی

ها از  پرسشنامه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. جهت گردآوری دادهدر بیمارستان شاغل

 حلیل قرار گرفت.مورد تجزیه و ت 22نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. داده Varjusای استقالل حرفه

 یافته ها:

عاد دانش بود. نمرات بدست آمده از اب 72کل از نمره 31/30±42/4الل حرفه ای میانگین نمره بدست آمده از استق

 بود. 24از نمره کل  68/9±84/1و در بعد ارزش  19/10±83/1در بعد عملکرد  08/1±43/10

 نتایج:

ه پرستاری ست کاای کسب نکردند. این در حالی براساس نتایج مطالعه حاضر، پرستاران نمره مطلوبی را از استقالل حرفه

جه قرار نگرفته مهم در حرفه پرستاری می باشد که البته تاکنون چندان مورد تو مفاهیمیک حرفه است و استقالل یکی از 

کارهایی هت ارائه راهریزان، جو حرفه پرستاری در این زمینه با مشکالتی روبه روست که این موضوع  توجه مسئولین و برنامه

 طلبد.ای در پرستاران را میبرای افزایش استقالل حرفه
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The best prevention strategies of Ventilator-Associated Pneumonia in critical care unit 

patients 
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Background: 

      Ventilator- associated pneumonia (VAP) is the most common acquired infection in intensive 

care units (ICUs). It accounts for one-fourth of the infections occurring in critically ill patients and 

is the reason for half of antibiotic prescriptions in mechanically ventilated patients. The prevalence 

of pneumonia in intubated patients is 21 times more than other patients and it is associated with 

increased mortality, cost and length of stay. The focus of this article is on identification the best 

prevention strategies of VAP in critical care unit patients 

Method: 

     In this review article, the information is gathered based on search in published related papers 

in database of PubMed, CINAHL, SID using keywords prevention, Ventilator-Associated 

Pneumonia, intensive care unit and critical care unit patients between 2015 -2017. 

Result: 

     Reducing the exposure to risk factors for VAP is the most effective way to prevent VAP onset. 

According to the newest articles, several strategies for prevention have been proposed, such as 

using an endotracheal tube with a lumen for continuous suction of subglottic secretions, Keep the 

head of the bed elevated between 30 to 45 degrees, keep cuff pressure between 20-30cmH2o, 

commit to an oral care protocol using chlorhexidine, Use effective weaning strategies to reduce 

mechanical ventilation days, Use silver/antibiotic coated endotracheal tubes and suitable hand 

hygiene before suction. 

 

Conclusion: 

       Pay attention to basic strategies to prevent pneumonia can play an important role in reducing 

mortality, cost and length of stay and more research in this issue is needed.  

 

Keywords: prevention, Ventilator-Associated Pneumonia, intensive care unit, critical care 

unit patients 
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Abstract: 

Background: Craniofacial bone reconstruction is needed for trauma, skeletal disease, 

congenital malformations and periodontal disease. Achieving a successful and well-

functioning reconstruction of craniofacial deformities is one of the most important targets 

in maxillofacial surgery.because we cannot achieve aesthetic and functional results 

together in celeft palatal surgery The reconstructive surgeons make best use of the 

autograft category, and transplant it into the alveolar cleft.  

Search Methods: we used 20 article from 2010 to 2016 with keywords “Alveolar Cleft, 

Mesenchymal Stem Cell , maxillofacial surgery” from science direct , pubmed , scopus  

findings:  adult stem cells and its several sources have been identified, including bone 

marrow, adipose tissue and umbilical cord blood.and surgeoun are investigating about 

this method 

Conclusion : t many reports explain preliminary success using stem cells both in the 

laboratory and clinic for alveolar cleft regeneration. But we need long term investigatin 

about stem cell therapy. 

Keywords: Alveolar Clef, Mesenchymal Stem Cell , maxillofacial surgery 
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Abstract: 

Background and objective :Autoimmune connective-tissue diseases have showed increasing prevalence 

which results in increased  prevalence rate of oral and maxillofacial manifestations.  The purpose of this 

study  was to assess oral and temporomandibular joint manifestations among new cases of autoimmune 

connective-tissue disease before treatment onset. 

Material and Method: This descriptive cross-sectional study performed on 100 new cases of 

autoimmune connective-tissue disease that were simply selected among patients in clinics of 

rheumatological clinics and offices.Data were registered in the patients chart in which included: age, sex, 

type of autoimmune disease, location of lesions, oral and TMJ manifestation and abnormal findings in 

examination of TMJ. The  data were analysed  with SPSS soft ware and the results excluded with Chi-

square and exact Fischer test.  

Results:In this study 94% of patients were female and 6%were male with age average of 44years.Among 

these patients 89% had RA,8%  had Systemic Lupus Erythmatosous (SLE),and 3% had polymyositis / 

dermatomiositis(PM/DM).About 13%of patients had oral lesions in which oral ulcer was the most 

prevalent one. there was a significant relationship between oral symptom with abnormal findings in TMJ 

examination (p. value: 0.0002) and with the type of connective tissue disease (RA, SLE). (p.value:0.0107). 

Discussion and Conclusion:This study showed oral manifestation and TMJ abnormal findings. Therefore, 

according to the results, complete oral examination and treatment of oral lesions and TMJ abnormal 

findings from initial diagnosis is suggested. 

Key words:Connective tissue disease, oral manifestation, Temporomandibular Joint 
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 چکیده

م های معمول رادیوگرافی  الزم است که مراحل ظهور و ثبوت شیمیایی تاریکخانه را سپری کنند تا بتوانند فیلسابقه و هدف :

تصویر واضحی ایجاد نمایند .برخی از مشکالت این شیوه ظهور وثبوت آلودگی شیمیایی محیط زیست ، آلرژی ، وقت گیر بودن آن 

فیلم های جدید خود ظهور با فیلمهای معمولی میباشد.  و نیاز به امکانات تاریکخانه است این تحقیق مقایسه  

دندان تک ریشه و تک کاناله استفاده گردید. پس از تهیه رادیو گرافی اولیه  25در این مطالعه آزمایشگاهی از  مواد و روش ها :

با  15ندان  فایل اولیه شماره واطمینان از تک کاناله بودن وفقدان کلسیفیکاسیون و تحلیل ، حفره دسترسی ایجاد شد. برای هر د

و با  25و  15میلی متر از طول مورد نظر کم گردید   . در این طول با فایل های  1انتهای آپکس نوك  به نوك شد، سپس 

فیلمهای معمولی ای اسپید کداك و خود ظهور ارگونوم ایکس از هر دندان چهاررادیو گرافی پری اپیکال در شرایط یکسان و 

تهیه شد. سپس دو اندودنتیست هر کلیشه را دو بار جهت تعیین فاصله نوك  فایل تا آپکس رادیوگرافیک ، مشاهده استاندارد 

 کردند.میانگین اعداد مشاهده شده ثبت گردید. داده وارد شد و بوسیله آزمون تی زوج مورد تحلیل و تجزیه  آماری قرار گرفت . 

میلیمتر  و در 37/0در فیلم های  معمولی  15نوك فایل تا آپکس رادیوگرافیک با فایل  نتایج نشان داد که میانگین  فاصلهنتایج: 

> 05/0میلیمتر بود. )35/0فیلمهای خود ظهور    

اگر چه کیفیت تصاویر فیلمهای خود ظهور به مقدار جزیی پایینتر از فیلمهای معمول است اما دقتی تقریباً مشابه نتیجه گیری: 

اسپید درتعیین فاصله نوك فایل تا آپکس رادیوگرافی در دندانهای تک کاناله داشتند. بنابراین در شرایط  فیلم های معمول  ای 

 اورژانس، دندانپزشکی سیار، بیماران  ناتوان و ... که نیاز به تشخیص فوری می باشد ،  می توان از فیلم  خود ظهور استفاده کرد. 

دیوگرافیک،فیلم معمولیفیلم خود ظهور ، آپکس راواژگان کلیدی:    
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abstract 

background: 

  Low-level laser therapy is a therapeutic approach to treat orofacial pain using a 600-1000nm laser with a less than 

500 mW power. The efficacy of LLLT is due to the chemical reactions causing an anti-inflammatory and analgesic 

effect on the affected regions. The aim of this study is to review the effects of Low-level laser application on 

orofacial pain. [1]  

Search method: in the English articles released since 2010. Our search keywords were “low level laser therapy, 

temporomandibular disorders , mucositis, orofacial pain" and the most relevant Clinical trial, review and meta-

analysis articles, 26 out of 243 searched articles were selected from Electronic databases such as : Pubmed, Google 

Scholar and Science Direct and reviewed. 

,finding : Most of the investigators reported the positive role of low-level laser therapy on orofacial pain relief 

regardless of their variable procedures, however the exact mechanism of action still remains unclear. In TMD some 

studies indicated that LLLT is significantly reduce pain , suffering myofacial pain , amount of clicking and both 

masseter and temporal muscles activity .[2]  

  Conclusion : As an overall result, it is concluded that LLLT can be served as a therapeutic method for myofacial 

pain, mucositis and temporomandibular joint disorders and this is due to its analgesic features.[3] 

Key words: low-level laser therapy, temporomandibular disease, mucositis,  
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Abstract  

Introduction : Low level laser therapy (LLLT) in medicine has been known for almost forty years since the invention of 

lasers. It can reduce pain, inflammation and edema, promote wound, deeper tissues and nerves healing ,  prevent tissue 

damage and improvement in cellular function by light emitting diodes. The purpose of this paper is review of clinical usage 

and efficacy of this lasers in Bell’s palsy.[1] 

Experimental Methods : This review will cover The related articles that was available in pubmed , googlescholar , 

sciencedirect from   January 2010  until January 2014   with keywords: LLLT , The Bell's palsy , Medical trearment 

Results and Discussion :  However, in most investigates  LLLT was associated with significant effectiveness  in nerve 

injury recovery while  a few studies are controversial.[2] 

Conclusion :  LLLT begets a painless Medical trearment alternative without any side effects that can be used on any type 

of patient shuch as drugs .[3] 

Acknowledgments: .Special thanks are extended Golestan university of medical sciences  for supporting us 

conflict of interest and disclosure  Statement : No 

 

keywords: LLLT , The Bell's palsy , Medical trearment 

 

 

. Correspond to : [Amir Hossein Akbari Zahmati]   Email : a.akbari@goums.ac.ir 

1. Rayegani, S.M., et al., Low Intensity Laser Therapy Basics and Clinical Applications. 2011, 2011. 1(1): p. 4. 

2. Rubis, L.M., Chiropractic management of Bell palsy with low level laser and manipulation: a case report. 
Journal of chiropractic medicine ,2013 .12(4 :)p. 288-291. 

3. Bernal, G., Helium neon and diode laser therapy is an effective adjunctive therapy for facial paralysis. 
Laser Therapy, 1993. 5(2): p. 79-87. 

 

E502 

Dental management  in the Epidermolysis Bullosa : a case report 

Haleh Zokaee1, *Amirhossein Akbari Zahmati2     ,Mehrnoush Afiat2 



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

1 DDS, MSc, Assistant Professor of Oral & Maxillofacial Medicine, Dental Research Center, 

Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. 

2 Student Research Committee, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. 

Corresponding author: Amirhossein Akbari Zahmati 

 

 

Background and objective 

Epidermolysis bullosa is an hereditary mucocutaneous  chronic disorder. characterized 

pruritus, lichenified or nodular prurigo-like lesions and blister formation due to a defect 

in collagen metabolism. transmitted by an autosomal dominant gene. 

Case report: we report a young boy with history of Epidermolysis bullosa  ، Cutaneous 

findings  associated dental cries ، dental hypoplasia ، blisters  and vesicle formation on  

gum are the main oral manifestations .  

There are 3 type of Epidermolysis bullosa  . all types of EB ، oral manifestations are  

found . providing knowledge for finding a good approach that prevent blister formation 

and improves these patients' quality of life .  controlling pain is too important in this cases 

.dentists are responsible for controlling oral manifestations and oral health management . 

Conclusion: 

EB refers to an uncommon group of skin disorders that autosomal-dominant and 

autosomal-recessive traits play an important role in the Epidermolysis Bullosa. 

The treatment for patients with EB is multidisciplinary And Assuasive . Secondary 

infections must be considered.   A protein-rich diet, along with supplements containing 

iron and zinc must be provided   

Oral ulceration have to cure quickly 

Keywords: Epidermolysis bullosa , oral manifestations 
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Abstract- 

Objective :Extracellular matrix (ECM)produced by tissue decellularization processes As a biological 

scaffold Due to its unique properties compared to other scaffolds for migration and implantation of stem 

cells have been used successfully in the field of tissue engineering and regenerative medicine at the last 

years. 

search Methods: for this review we searched in google scholar, medline, scopus, sciencedirect . we used 

extracellular matrix(ECM),biologic scaffold ,decellularization ,chemical methods, tissue engineering as 

keywords. We selected articles have been published from almost 2000 to 2016 

findings: 15 full texts and 97 abstract was reviewed. To obtain a intact ECM with 

preservation of ECM bioactivity. preservation of important proteins such as laminin, fibronectin, GAGs, 

growth factor is required . Various methods, including methods of chemical, physical and enzymatic 

studiedand tested. But on each of these methods can have undesirable effects on ECM. The objective of 

this manuscript is to provide an overview of the chemical decellularizationmethods , Evaluation of 

decellularizad ECM and the potential affect of the chemical decellularization agents on the biochemical 

composition with preservation of biochemical composition , requires a correct choice regarding agents 

and techniques used in decellularization process. 

Conclusion: It is suggested that insted of the SDS which have high strength degradation 

.Keywords: extracellular matrix ,chemical methods, decellularization 

 

 

 

E504 

Case report 

case report and review of Treatment in Fibro-osseous lesions defect in 

maxillary sinus  

Haleh Zokaee1, Amir Hossein Akbari zahmati2 , Mohammad Taghi Mashkouri najafi2  



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

1Dental Research Center, Golestan university of medical sciences, Gorgan, Iran. 
2  Student Research Committee, dental faculty, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran 

 

Correspond: Amir Hossein Akbari zahmati 

 

 

Background :Fibro-osseous lesions  are the ones in which the normal bone is substituted 

by collogen fiber as well as defferent types of mineralized tissues similar to bone or 

cement .it involves mandible , upper jaw and paranasal sinuses.  divided into 4 different 

entities. fibrous dysplasia(FD) , Ossifying fibroma (OF) , cement osseous dyslasia(COD). 

They may show the same clinical, radiological and histological traits, but have different 

behaviours. 

Objectives: analyzing kinds of reconstruction in fibro-osseous lesion 

Methods: a girl with a painless  expansion in left maxilla with thief complaint of 

midfacial asymmetry  who was reffered to the oral and maxilla facial medicine 

department.after analyzing CT Scan and cilinical property , incisional biopsy for 

analyzing histological charatization was taken.finally fibroma tumor was diagnosed.we 

select hemimaxillectomy as treatment. 

Results: Management of this lesion is from conservative therapy like Enuclean and 

curettage to bone resection with safe margin. Which ones of treatment has advantageous 

and disadvangeous.for Regeneration and  reconstruction we used three methods  

including vascularized fibula flap transplantation , free iliac crest graft , and costal 

cartilage 

 

Conclusion: because of the high recurrence in this lesion we need to choose the best 

treatment for this lesion. Generally enuclean and curettage have relaps.  

Key words: fibro-osseous , regeneration , hemimaxillectomy , Management , recurrence 
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Abstract: 

Background: Craniofacial bone reconstruction is needed for trauma, skeletal disease, 

congenital malformations and periodontal disease. Achieving a successful and well-

functioning reconstruction of craniofacial deformities is one of the most important targets 

in maxillofacial surgery.because we cannot achieve aesthetic and functional results 

together in celeft palatal surgery The reconstructive surgeons make best use of the 

autograft category, and transplant it into the alveolar cleft.  

Search Methods: we used 20 article from 2010 to 2016 with keywords “Alveolar Cleft, 

Mesenchymal Stem Cell , maxillofacial surgery” from science direct , pubmed , scopus  

findings:  adult stem cells and its several sources have been identified, including bone 

marrow, adipose tissue and umbilical cord blood.and surgeoun are investigating about 

this method 

Conclusion : t many reports explain preliminary success using stem cells both in the 

laboratory and clinic for alveolar cleft regeneration. But we need long term investigatin 

about stem cell therapy. 

Keywords: Alveolar Clef, Mesenchymal Stem Cell , maxillofacial surgery 
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 هره وری شغلی در محیط کارنگاهی برارتباط نگرش مذهبی و ب

      4، ندا پورنوروز3، سید حامد حجتی2، نحله پرندآور1حمید خدیش

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 هرم، جهرم، ایرانسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ج
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 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

ر مقدس است. از سویی در مشاغل حساسی چون پرستاری که ارتباط مستقیم با ابعاد نگرش مذهبی، نگرش نظامداری از باورها و اعمال نسبت به امو مقدمه:

مراجعین و مختلف سالمتی مشاهده می گردد این سوال مطرح می گردد که آیا افرادی که نگرش مذهبی باالیی دارند می توانند در ارائه خدمات بهینه به 

 یر گذار باشند؟ تاث ی بهداشتیافزایش راندمان و بهره وری سازمان ها

با استفاده از کلید واژه های نگرش مذهبی، بهره وری شغلی،  2017تا  2005مطالعه حاضر با مروری بر متون و اطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی  روش کار:

   نگاشته شده است.  SID, Iranmedex, Google Scholar , Magiranمذهب، اخالق حرفه ای در پایگاه 

مذهب به   نگرش مذهبی در واقع دین باوری اســت چنانکه احراز و تقویت آن یگانگی، ثبات، اســتمرار و پایداری فرد در جامعه را موجب می شــود.    نتایج:  

ـوان مجموعه هایی از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته، از مؤثرترین تکیه گاه های روانی به شمار  رود که قادر است  می  عن

 جات می دهد.معنای زندگی را در لحظه لحظه عمر فراهم کند و در شرایط خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی ن

ز خود نشان می دهند.اعتقادات و نگرش افرادی که باورهای مذهبی قوی دارند، در برخوردهای اجتماعی نیز قوی تر عمل می کنند و شایستگی های باالتری ا 

رهای روانی های مذهبی با حل کردن تعارض های ارزشی انسان و تأثیر بر ابعاد مختلف زندگی او می تواند به عنوان نیروی حمایت کننده، موجب کاهش فشا

ت غلبه نمایند و استرس های روانی محیط کار را  کاهش و افرادی با چنین ویژگی هایی قادر خواهند بود در یک سیستم بر تعارضا و افزایش عزت نفس شود.

بود درجهت کارایی و بهره وری سازمان سوق دهد. بهره وری یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آن چیزی را که در حال حاضر موجود است به

 تر و اثربخشی زیادی داشته باشد.ببخشد. بهره وری در سطح فردی اشاره به شخصی دارد که عملکرد بیشتر، کارایی باال

ا در همین راستا بهره وری و کارایی باالترین و ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی و اثربخشی فزون ترند و تالش های آن ه

 شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پررقابت امروز تضمین کنند.

ینور و رالف در پژوهش هایشان نشان دادند که بین بهره وری و رضایتمندی شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مینسرو و همکاران، گ

کاران، لیم و هم .همچنین در این پژوهش ارتباط مثبت معناداری بین رفتار رهبر با بهره وری و تعهد سازمانی و رضایتمندی شغلی کارکنان نشان داده شده است

ی را در حمایت نصیری ، سیلبرمن و یاور و همکاران نشان داده اند که باورهای مذهبی بر وجود گوناگون زندگی فرد تأثیر می گذارد. برخی پژوهش ها شواهد

 از ارتباط مثبت بین دینـداری و نگرش های مرتبط با آن و سالمت روان به دست آورده اند.

مروری اجمالی نشان میدهند که افراد متعهد به مذهب می توانند اثربخشی زیادی برای محیط کار داشته باشند لذا می توان       نتایج مطالعات درنتیجه گیری: 

ستقیما با ابعاد مخ           شکی م شته های علوم پز ست و مهم اینکه با توجه به اینکه ر سود ج سازمانها  سطح بهره وری در  سالمتی در  از این گزینه برای ارتقا  تلف 

 هستند تاکید بر این مورد می تواند منجر به پرورش افرادی دلسوز، کارامد، مدیر و مدبر نماید. ارتباط
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 مروری بر اولویت های رفتارهای مراقبتی کادر درمانی

      4، ندا پورنوروز2، نحله پرندآور1سعید نیکویی1سید حامد حجتی

 زشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پرستاری و پیراپ

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
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 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 

ای مراقبتی کادر درمانی در مطالعات محدودی مورد بررسی قرار گرفته است این در حالی است که شناخت وضعیت موجود بررسی اولویت های رفتارهمقدمه:  

 مراقبتی فراگیران. در رفتارهای آن اثر و بالینی آموزش اهمیت زیاد این اولویتها در امر از چند جنبه بسیار اهمیت دارد:

با استفاده از کلید واژه های رفتار مراقبتی، کادر درمانی و  2017تا  2005اطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی  مطالعه حاضر با مروری بر متون و روش کار:

   نگاشته شده است.  SID, Iranmedex, Google Scholar , Magiranمراقبت در پایگاه 

 توجه مددجو نیازهای جسمی به تنها نه مددجو، سالمت و ف بهبودیهد با پرستاری مراقبت  .است رشته پرستاری محوری و اساسی واقعیت مراقبت نتایج:

 تکنیک اجرای شامل پرستاری در رشته مراقبتی رفتارهای اصلی اجزای . گیرد بر می در نیز را مددجو اجتماعی و روحی نیازهای عاطفی، کلیه بلکه ، دارد

 صورت به بالین عمل در و مراقبت حین مختلف های گزینه انتخاب درست و بیمار و ستارپر بین صحیح د ارتباط ایجا دقیق، و ماهرانه صورت به های درمانی

را  تأثیر ترین بیش که شود می داده بها به خدماتی و است نگر کل و کیفی صورت به ها اجرای مراقبت بر تأکید پرستاری رشته در باشد. امروزه می اخالقی

هم  باز ، نیابد بهبود بیمارستان در مراقبت پرستاری جز به چیز هیچ اگر که طوری به. باشد داشته بیمار رضایتو  پرستار مراقبتی رفتارهای کیفی نتایج در

 می بنا پرستاری از مراقبت خود درك پایه بر را بیمارستان از شده خدمات ارایه کیفیت اغلب ان بیمار زیرا . آید بدست می درمان فرایند از خوبی بسیار نتایج

 .رفتارهای میشود پرستاری کیفیت مراقبت پیشرفت به منجر و است مؤثر مراقبتی بهتر رفتارهای کیفی نتایج حصول در تعامالتی چنین سطح قاءارت .کنند

 وجود فرض این حقیقت، در نماید، منتقل بیمار به را بودن مراقبت تحت احساس تا میگردد ارائه توسط پرستار که است اعمالی و اخالقیات شامل مراقبتی

 . میباشد پرستاران مراقبتی رفتارهای از ناشی بیماران، در گرفتن قرار مراقبت تحت احساس که دارد

غیرمستقیم و عملکرد پرستاران در بالین گزینه هایی هستند که براحتی و آسانی  و مستقیم رفتارهای مراقبتی بطور دانشجویان با مشاهده اثرات نتیجه گیری:

 ارتقای برای کادر آموزشی برنامه ریزی آموزشی داشته باشند و مسیر را لذا می طلبد تا کادر درمانی وراقبتی از اطراف خود الگو می گیرند برای انجام اعمال م

 بالینی و تعیین الویت های رفتارهای مراقبتی توسط دانشجویان هموار سازیم. آموزش کیفی سطح
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 بایل بر فاکتورهای باروریتأثیر امواج الکترومغناطیسی مو

 4، ندا پورنوروز3، نحله پرندآور2، سیدحامد حجتی1لیال دستمرد

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1
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 ، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم .2

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .3

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .4

ری اجتناب ناپذیر است، با افزایش بیش از حد مشترکان تلفن همراه، نگرانی ها در مورد اثرات امواج تلفن همراه بر سالمت مقدمه: استفاده از تلفن همراه در جوامع کنونی و با پیشرفت علم و فناو

 .انسان زیاد شده است

 ,SIDترومغناطیس، باروری و مبایل در منابع معتبر علمی با استفاده از کلید واژه های امواج الک 2017تا  2000روش کار: مطالعه حاضر با مروری بر متون و اطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی 

Iranmedex, Google Scholar , Magiran  .نگاشته شده است 

ذب انرژی این امواج به مولکول گیگاهرتز دامنه امواج ماکروویو قرار می گیرند.تابش این امواج بر روی مولکول ها موجب ج 1مگاهرتز تا  900امواج تابش شده از تلفن همراه با فرکانس متغیر نتایج: 

شواهدی که وجود دارد نشان می دهد این امواج بر ها شده و باعث تغییر درجه حرارت یا ارتعاش مولکول ها می شود. شناسایی تأثیرات زیستی ماکروویو سخت و بحث برانگیز است و با توجه به 

 های تحت تابش دارد. حسب فرکانس و شدت تابش، اثرات زیستی متفاوتی را روی مولکول 

از انرژی این امواج با عبور از یک محیط، توسط جریان  بیشتر اثرات بیولوژیک خطرناك انسانی در رابطه با ماکروویو، به اثرات ناشی از افزایش دما نسبت داده شده است. به این صورت که مقداری

بی، به صورت گرما به بدن انسان انتقال می یابد. عمده این موضوع، شامل آسیب به بیضه و اندام های چشم که نسبتاً محدودیت یونی بوجود آمده از طرف میدان الکتریکی و ارتعاش مولکول های قط

 های گردش خون دارند می شود.

کرد ذهنی، مشکالت قلبی عروقی و فشار خون می تواند در اثر افزایش یافتن دمای کلی بدن در اثر جذب امواج، می تواند منجر به خستگی و بی حوصلگی و بی حالی بشود. بروز خستگی، کاهش عمل

 عدم گردش خون کافی و اکسیژن رسانی و دفع مواد زاید در اثر مواجهه مایعات خونی با امواج با شدت باال رخ دهد. 

توصیه نموده است که به عنوان استاندارد  2w/cm μ 450شدت  مجاز این امواج را  دقیقه، 6زمانی  –( برمبنای میانگین وزنی ICNZRPسازمان بین الملی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز )

دقیقه توصیه نموده است. استانداردهای مواجهه با این  6بر مبنای میانگین زمانی  2w/cm μ 600( این شدت مجاز را FCCکشوری ایران هم پذیرفته شده است، کمیته فدرال ارتباطات آمریکا )

می رسد. به خاطر همین حدود مجاز  اساس اثرات حرارتی این تشعشعات در نظر گرفته شده است که با توجه به عوارض غیرحرارتی اعالم شده در بسیاری از مطالعات ناکافی به نظر امواج، فقط بر

مگاهرتز،  915سر خرگوش تحت مواجهه با امواج  7و همکاران بر روی  Khavaninتوصیه شده ی برخی از کشورها پایین تر از حدود ذکر شده در باال هست. طی تحقیقات صورت گرفته در مطالعه 

در خون از  FSHرون و دقیقه ای و باالتر، کاهش  باروری در مرد با کاهش میزان تحرك و تراکم اسپرم، تغییرات عملکردی سلول های زاینده و تغییرات سطح تستوست 17آریتمی قلبی در مکالمات 

باعث تغییر در فراساختار اووسیت ها و تغییر  CBalbاین امواج می باشد. در تحقیقی دیگر مشخص شد که، تابش طوالنی مدت تلفن های همراه بر غدد تناسلی موش ماده نژاد دیگر اثرات منفی 

 سیستم اندوکرین و کاهش میزان موفیت در جفت گیری موش های ماده می شود . 

نز از جمله افزایش داد که اگر موش های آزمایشگاهی بالغ را در معرض میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین قرار بدهیم باعث تغییراتی در روند اسپرماتوژنتیجه مطالعه پریور و همکاران نشان 

یمن انسانی انجام شده، نشان داد که این امواج تأثیری بر تعداد اسپرم ( که روی مایع س2009تعداد اسپرماتوسیت های ثانویه و تخریب بافت بینابینی بیضه می شود. مطالعه ی مایالنکوت و همکاران )

 ها ندارد، اما منجر به افزایش قابل توجه پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه و اپیدیدیم خواهد شد.

لب کرده می تواند باعث از هم گسیختن خانواده ها گردد. لذا درنظرگرفتن چنین ناباروری یکی از مشکالت فردی و اجتماعی است که عالوه بر اینکه هزینه های زیادی را جهت درمان طنتیجه گبری: 

میزان استفاده از ان می تواند یکی از راهکارهای پیشگیرانه عامل تاثیرگذار بر کیفیت و کمیت عوامل باروری می تواند باعث وقوع مشکالت تولید مثلی در زندگی افراد گردد. به همین دلیل اعتدال در 

 دباش
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 سبک های فرزندپروری والدین و احساس تنهایی در نوجوانان

 3فاطمه جعفری ،   3، شهین کریمی2، نحله پرندآور1سعید نیکویی1سید حامد حجتی

 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
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 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 ،یروان تیشخص ی، فرم و محتولذاشود.  یساخته م گرید یاجتماع یها طیتوسط خانواده، مدرسه، رسانه ها و مح نافرزند یو فرهنگ یاجتماع تیشخص مقدمه:

نقش  رند،یگ یبه کار م تیترب یبرا نیکه والد ییها وهیش. منابع خواهد بود نیهر کدام از ا یفرم ومحتو ،نسبتا مشابه شکل  جوانان یفرهنگ تیو هو یاجتماع

 نیفرزندان را شناخت و نسبت به تام یها ازیتوان ن یاست که م بین والدین و کودك ارتباط سالم هیفرزندان آن ها دارد. در سا یسالمت روان نیدر تام یاساس

 .آن ها همت  گماشت یو ارضا

 ,SIDکلید واژه های سبک فرزندپروری، بلوغ، نوجوانی و تنهایی در منابع معتبر علمی با استفاده از  2017تا  2000مطالعه حاضر با مروری بر متون و اطالعات کتابخانه ای در بازه زمانی  روش کار:

Iranmedex, Google Scholar , Magiran  .نگاشته شده است 

را در بر دارد. بر  ینو اهداف گوناگو ستین یالگو و مد ل خاص کیو بر طبق  کسانی یرابطه ا ،یآموزش ریغ ای یبا فرزندان اعم از آموزش نیوالد یرابطه  نتایج:

خانواده ها  یدر همه  یمدل فرزند پرور کی"باشند. به گفته کاستالن  یخانواده ها م یاجتماع یمدلها در ارتباط با طبقه  نیدر فرانسه، ا یقیحقاساس ت

 تیترب یبرا نیاست که والد ییروش ها ،ید پرورفرزن یها وهیوجود دارد. منظور از ش یفرزند پرور یوجود ندارد. بلکه به تعداد خانواده ها، تعداد روش ها

 وهیکنند: ش یم میرا به سه دسته عمده تقس یفرزند پرور یها وهیش کنند. یفرزندان وضع م یاست که برا یینگرش ها انگریو ب رندیگ یفرزندان خود به کار م

کی که نوجوان از انها دارد می تواند تاثیر بسزایی در روابط اجتماعی وی سیک های فرزند پروری والدین و در. یاستبداد وهیش رانه،یسهل گ وهیمقتدرانه، ش

ن دارد از اعتماد داشته باشد چنانچه براساس مطالعه آکوئلینو، ساپل، گاالمبوس و همکاران، در صورتی که نوجوان درك نماید والدینی حمایت کننده و پشتیبا

عی قوی تری در پنج سال اینده زندگی خود برخوردار خواهد بود. در یک مطالعه نشان داده شده است که بنفس باالتر، زندگی عاطفی بهتر و ارتباطات اجتما

ین دوره بررسی سبک فرزند پروری مستبدانه با داشتن فرزندان نوجوان معتاد رابطه مستقیم دارد. کوهستانی در یک مطالعه کیفی تجربیات نوجوانان را در ا

این دوران انان در برقراری روابط با والدین خود دچار مشکالتی هستند برخی از انها معتقد بودند بی توجهی به عقاید و نظرات  نمود نتایج نشان داد که در

و  جربه دوران سختنوجوان در این دوره می تواند منجر به تضاد بین روابط نوجوان و والدین شود. کوهستانی نشان داد دوران بلوغ برای نوجوانان می تواند ت

د روایط صمیمانه در تنش زا باشد که انان را دچار بحران کند. دوران نوجوانی دورانی پر از تغییرات اجتماعی است و تمایل به برقراری روابط اجتماعی و ایجا

و دیگر مشکالت شدید ناسازگاری در این دوره افزایش می یابد. در این میان بروز هرگونه احساس ناپیوستگی در برقراری این نوع ارتباط باعث احساس تنهایی 

ی را تجربه نوجوان خواهد شد. احساس تنهایی تجربه ای منفور، ناخوشایند و پریشان کننده است که سبب می شود نوجوان احساس حقارت نموده و دوران تلخ

یا تمایل به همساالن برای جبران خالء های عاطفی و عدم نماید. احساس تنهایی در نوجوانان می تواند به گرایش انان به روابط خارج از چهارچوب اجتماعی 

 الدین باشد.وجود روابط گرم با خانواده بینجامد. الهاگین معتقد است احساس تنهایی می تواند ناشی از تعامل های بین کودك و سیک های فرزند پروری و

ن و احساس تنهایی در نوجوانان دختر شهر مشهد رابطه منفی معنادار، بین سبک خوئی نژاد و همکاران نشان دادند بین سبک فرزند پروری  مقتدرانه  والدی

 مستبدانه و سهل گیر با احساس تنهایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

نیای امروز نسبت نوجوانان نتیجه گیری: سالمت نوجوانان امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی سالمت جامعه در تمام دنیا مطرح است. با توجه به اینکه در د

 به کل جمعیت دنیا بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته توجه به بهداشت نوجوانان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
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 شعله های مرگبار اما پنهان در بارداری 

 3،  فاطمه جعفری 2، نحله پرندآور  1شهین کریمی

 ومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی بهداشت عم
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 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

Shaghayegh_ne.2001@yahoo.com 

Tel:09177916704 

سالگی بوده و زنان در معرض بیشترین  40-30جمعیت که دچار حمله شده اند رخ می دهد شایعترین سن بروز این حمالت  %1مغزی در کمتر از  ترومبوزهای عروق مقدمه:

موربیدیتی این عارضه در لیتی و خطر هستند. بیشترین موارد این ترومبوزها در دوران بارداری ،لیبر ،سقط و در مصرف کنندگان کنتراسپتیوهای خوراکی دیده می شود . مورتا

لعه با هدف علل زمینه ساز ، عالئم و مادران باردار باال است؛ بدین دلیل که تغییرات عروقی فیزیولوژیک دوران بارداری پدیده های ایجاد ترومبوز را تسریع می نماید.این مطا

 پیش آگهی بیمار انجام شده است.

  منتشر شده است استخراج گردید. 2017تا  1990ری که در ارتباط با ترومبوزهای عروق مغزی و بارداری از سال این تحقیق مروری از مقاالت معتب مواد و روش :

تعریف می شود.مراکز کنترل  : مطالعات نشان میدهد که  اکثر این اختالالت سیستم شریانی را درگیر می کند و بصورت نقص نورولوژیک ناگهانی در اثر آمبولی یا انسدادنتایج

ساله دارای سابقه سکته مغزی بوده اند.همچنین این مرکز اعالم می کند در  44 -18درصد تمام زنان  8/0، 2005( براورد کرده اند که در سال 2007و پیشگیری از بیماریها )

 ا حاملگی در ایاالت متحده بوده است.همچنین مورد مرگ مادری مرتبط ب4200از  %5ترومبوزهای مغزی که منجر به سکته مغزی شده اند عامل 1999تا  1991سالهای 

یر فیزیولوژیک این دوران قلمداد ترومبوزهای عروق مغزی ممکن است تظاهرات بالینی متفاوتی را در طول بارداری یا دوره پس از زایمان داشته باشند که گاها بعنوان یک تغی

امله مبتال عواملی نظیر دهیدراتاسیون ، عفونت و اختالالت عروق مغزی بعنوان عوامل پیشگویی کننده مطرح از موارد زنان ح %7/85می شود .براساس مطالعات انجام شده  در 

و وجود اترواسکلروز در عروق ، شده است. بررسی های زیادی نشان داده اند که سردردهای میگرنی توام با اورا ، افزایش فشارخون در بارداری ، تشنجات ناشی از اکالمپسی 

نوان یک شکایت شایع قلمداد ش وزن و چاقی نیز زمینه ساز وقوع چنین وقایعی هستند. سردرد شایعترین عالمت این عارضه است که در بیشتر موارد نادیده گرفته شده و بعافزای

وع و استفراغ شدید بارداری )هیپرامیسیس( ، افاژیا و برخورد  میشود. در جایگاه دوم این شکایت عالئمی چون تشنج ، ته خیمسردرد خوش و هنگام درمان و با آن بعنوان یک

بعنوان یک وضعیت با پیش آگهی ضعیف در بارداری  %1عالئم فوکال نورولوژیک و در نهایت انفارکتوس های مغزی وجود دارد. ترومبوزهای عروق مغزی علی رغم شیوع کمتر از 

است و افرادی که زنده می مانند میزان عود در حاملگی بعدی و حتی در وضعیت  %30 – 15مبتالیان بیش از  است و سیربالینی در آن قابل پیش بینی نیست .مرگ و میر در

 درصد است.  2-1غیربارداری 

ین اعالم اداره و همچن 89مورد مرگ مادری در اثر ترومبوزهای عروق مغزی در سال 2با توجه به اعالم اداره سالمت مادران وزارت بهداشت مبنی بر وقوع  نتیجه گیری:

مورد مرگ بدلیل سکته های مغزی بدنبال مصرف کنتراسپتیوها توجه با عالئم اولیه این بیماریها بسیار ضروری می باشد. 30تنظیم خانواده این وزارت مبنی بر وقوع بیش از 

متی از شرایط تهدیدکننده حیات هستند توجه شناسایی زودهنگام این عوارض الزم به ذکر است اگرچه بیشتر سردردها در دوران بارداری خوش خیم هستند اما از آنجایی که عال

م شده است و توجه تمامی ضروری است .توجه به پروتکل اجرایی ارجاع به نورولوژیست جهت اقدامات بهنگام آنان برنامه ای است که از سوی وزارت بهداشت کشور ما اعال

ه ضمن آموزش به مادر جهت بکارگیری اقدامات خودمراقبتی در جهت کاهش فاکتورهای زمینه ساز سردرد به عالئم بیماری نیز درمانی را می طلبد ک –پرسنل کادر بهداشتی 

 توجه نموده و به موقع بیمار را به پزشک ارجاع نمایند..

 ترومبوز عروق مغزی،سردرد، بارداری،مرگ و میر در بارداری  کلمات کلیدی:
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 فایت دیالیزک ارتقای و خودمراقبتی آموزش

 وحید زارعانمجتبی زینی، ،  حسن حجت، م٭1فرزاد پورغالمی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1
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  چکیده:

 موثر دیالیز کفایتعدم  .باشدترین روش درمانی مورد استفاده در مرحله نهایی بیماری کلیوی میهمودیالیز شایع:  زمینه و هدف

 شده گزارش استاندارد مقدار از کمتر آن وجود بامی باشد ولی  بیماراناین  در میرومرگ و ناتوانی یکننده یینتع عوامل از یکی

 بهبود سبب تواند می خود از مراقبت دانش بردن باال طریق که بیمار از است آموزش کفایت دیالیز ارتقاء در موثر عوامل از کی. یاست

 می دیالیزهمو کفایت  بهبود و خودمراقبتی آموزش به مربوط مطالعات مروری بررسی مقاله ینا دفه .گردد کفایت دیالیز در خود

 .باشد

 خارجی و داخلی معتبر های سایت و متون و منابع در مند نظام و سیستماتیک جستجوی حاصل اخیر، مروری مقاله مواد روش کار:

 نوامبر ماه محدوده در elsevier ,SID, Pubmed, Science Direct, Proquest, Medlib, Google Scholar  جمله از

 ،آموزش خودمراقبتی ،خودمراقبتی ،آموزش به بیمار ،آموزش هایواژه کلید از جستجو و شناسایی جهت. شد استفاده 2017 تا 2007

 مطالعات تمام نمودن وارد ظورمن به نیز مروری و خاکستری هاینوشته از. شد استفاده نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز و کفایت دیالیز

 .گرفت قرار بررسی مورد مطالعه این در مقاله 12 شده، گرفته نظر در معیارهای و جستجو استراتژی اساس بر. شد استفاده مرتبط

 صورت کفایت دیالیز بر آموزشی های برنامه بخشی اثر بررسی زمینه در کمی مطالعات که می دهد نشان بررسی مطالعات یافته ها:

 است شده استفاده بیماران این بالینی های پیامد بهبود برای تالش در آموزشی مختلف های روش از مطالعات برخی در و است گرفته

 .است بوده بیماران این دیالیز کفایت بر مراقبتی خود آموزش مثبت تاثیر دهنده نشان برخی و

 دیالیز کفایت ارتقاء اهمیت و مطالعات محدودیت به توجه با میباشد و ینپای این بیماران دراز آنجا که کفایت دیالیز  نتیجه گیری:

 . رسد می نظر به ضروری بیماراندر این   دیالیز کفایت بر مراقبتی خود آموزش تاثیر بررسی زمینه در مطالعاتی انجام ،

  کفایت دیالیز ، همودیالیز، مراقبتی  خود آموزش کلمات کلیدی:
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 راهکارها و علل: پرستاران وییدار خطاهای

 
 ، وحید زارعان2، مرضیه کارگر٭1فرزاد پورغالمی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1
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  چکیده:

ی سالمت و یک مشکل جهانی ترین خطاهای تهدید کنندهخطاهای پزشکی و از جمله خطاهای دارویی از شایع:  زمینه و هدف

 و پرستاران عملکرد در دارویی دستورات اجرای اهمیت به . نظرشودهای بیمارستانی میر و هزینهاست که باعث افزایش مرگ و می

 و پرستاران توسط داروئی خطاهای بروز میزان و علل تا است صدد در مطالعه پرستاری، این خطاهای یفزاینده آمار به توجه

 .نماید مرور را شده ارائه راهکارهای

 خارجی و داخلی معتبر های سایت و متون و منابع در مند نظام و سیستماتیک جستجوی حاصل اخیر، وریمر مقاله مواد روش کار:

 نوامبر ماه محدوده در elsevier ,SID, Pubmed, Science Direct, Proquest, Medlib, Google Scholar  جمله از

خطای  خطای دارویی و ،آموزش پرستاری ،منی، پرستارای هایواژه کلید از جستجو و شناسایی جهت. شد استفاده 2017 تا 2007

 .گرفت قرار بررسی مورد مطالعه این در مقاله 18 شده، گرفته نظر در معیارهای و جستجو استراتژی اساس بر. شد استفادهپرستاری 

 بدخطی پرستاران، شغلی استرس و تجربگی بی و بودن جدید توجهی، بی و کمبود شده بررسی مطالعات نتایج راساس یافته ها:

 شده ارائه راهکارهای مهمترین. بودند شده ذکر پرستاران دارویی خطاهای بروز عوامل مهمترین از داروئی اطالعات کمبود و پزشکان

 بشمار دادن دارو از قبل آموزش و دارو دادن اصولی های تکنیک با ارتباط در عملی های دوره و بازآموزی های کالس برگزاری نیز

 .ترف می

 شده، بررسی مطالعات براساس یافته توسعه کشورهای سایر و ایران در خطاها بروز میزان بین موجود شکاف به توجه : بانتیجه گیری

 داروخانه نقش نمودن فعال چون راهکارهایی. گیرد قرار استفاده مورد دارویی خطاهای کاهش برای تواند می کشورها این تجربیات

 .روند می بشمار یادگیری قابل راههای پذیری مسوولیت ترغیب و شفافیت رشد همچنین و یعمل آموزش ارائه در ها

 مقابله راههای، ایمنی پرستار، دارویی، خطای کلمات کلیدی:
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 خودکارآمدی در انجام فعالیت فیزیکی بیماران همودیالیزی: مطالعه مروری

 
 ، وحید زارعان1، ند اپورنوروز2، مرضیه کارگر٭1فرزاد پورغالمی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -2
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  چکیده:

:  عالیم فیزیکی بیماران نارسایی مزمن کلیه اغلب با کیفیت پایین زندگی این بیماران مرتبط است. تصور بر این است زمینه و هدف

ها در این بیماران های روزانه و کاهش تحمل فعالیت فیزیکی منجر به افزایش نشانهفعالیتکه بدتر شدن تدریجی در توانایی انجام 

های مربوط به بیماری را مرتفع نماید. تواند ظرفیت عملکردی این بیماران را بهبود بخشد و نشانهشود. فعالیت فیزیکی و ورزش میمی

شود. در مطالعات گذشته، مداخالت مبتنی بر ای این بیماران توصیه میهای دارویی بربه همین علت، ورزش به عنوان مکمل درمان

ترین سازه بهبود کارآمدی فرد مورد بحث بوده است. هدف از مطالعه مروری حاضر، این بود که به نقش خودکارآمدی به عنوان مهم

 پردازد.تئوری شناختی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در فعالیت فیزیکی بیماران همودیالیزی ب

مقاله مروری اخیر، حاصل جستجوی سیستماتیک و نظام مند در منابع و متون و سایت های معتبر داخلی و خارجی  مواد روش کار:

در محدوده ماه نوامبر  elsevier ,SID, Pubmed, Science Direct, Proquest, Medlib, Google Scholarاز جمله  

یی و جستجو از کلید واژه های خودکارآمدی، نارسایی کلیه، نارسایی مزمن کلیه، دیالیز و استفاده شد. جهت شناسا 2017تا  2007

های خاکستری و مروری نیز به منظور وارد نمودن تمام مطالعات مرتبط همودیالیز، فعالیت فیزیکی و ورزش استفاده شد. از نوشته

 مقاله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.  18شده،  استفاده شد. بر اساس استراتژی جستجو و معیارهای در نظر گرفته

های مهم برای افزایش خودکارآمدی بیماران و در نتیجه تبیعیت بیشتر آنان را انجام درست های این مطالعه استراتژییافته یافته ها:

عات، ارتباط قوی خودکارآمدی با فعالیت رفتار، تجربه جانشینی، ترغیب کالمی و برانگیختگی احساسات شناسایی کرد. تعدادی از مطال

هد که ترکیب تئوری خودکارآمدی با دفیزیکی انجام شده در بیماران نشان را دادند. شواهدی از چند مطالعه کارآزمایی نشان می

رك خود و طراحی مداخالت فعالیت فیزیکی در این بیماران سودمند است. عالوه براین، مداخالت فعالیت فیزیکی که مبتنی بر د

 تواند اثر بسزایی در اطمینان فرد از شروع آن و درنتیجه، بهبود عالیم بیماری داشته باشد.. خودکارآمدی ورزشی است، می

ترین عامل مؤثر برای انجام ورزش و فعالیت فیزیکی منظم بیماران همودیالیزی خودکارآمدی آنان است. عالوه بر مهم نتیجه گیری:

کند. چنین مداخالت رآمدی، این سازه در تبعیت بیماران از فعالیت فیزیکی نیز نقش مهمی را ایفا میگویی خودکااثر پیش

 تری به ویژه در تغییر رفتار بیماران مورد آزمایش قرار گیرد. خودکارآمدی باید به شکل گسترده

 خودکارآمدی ، فعالیت فیزیکی ، همودیالیز ، نارسایی مزمن کلیه کلمات کلیدی:
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 مداخالت مبتنی بر توانمندسازی در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه مروری

 
 ، وحید زارعان1، ندا پورنوروز2، مرضیه کارگر٭1فرزاد پورغالمی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -2
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  چکیده:

تال هستند و رایج درصد از مردم جهان به آن مب 3تا   2بیماریهای شایعی است که امروزه :  نارسایی مزمن کلیه از زمینه و هدف

اشد و نتایج دلخواه بدرمان این بیماران بـدون مشـارکت خود بیمـار نمیتواند مؤثر  ترین روش برای درمان آن همودیالیز می باشد.

عنوان یک طرح شده است. توانمندسازی بیمار بهوانمندسازی مهای نوین آموزش به بیمار، موضوع تدرمان حاصل گردد. در روش

شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخالت مبتنی بر برنامه مؤثر در راستای بهبود عملکرد بیماران همودیالیزی محسوب می

 توانمندسازی در بیماران همودیالیزی است.

اخلی و خارجی ک و نظام مند در منابع و متون و سایت های معتبر دمقاله مروری اخیر، حاصل جستجوی سیستماتی مواد روش کار:

در محدوده ماه نوامبر  elsevier ,SID, Pubmed, Science Direct, Proquest, Medlib, Google Scholarاز جمله  

برنامه توانمندسازی،  های توانمندسازی، رویکرد توانمندسازی،استفاده شد. جهت شناسایی و جستجو از کلید واژه 2017تا  2007

ی جستجو و معیارهای در توانمندسازی بیماران، توانمندسازی و نارسایی مزمن کلیه، دیالیز، همودیالیز استفاده شد. بر اساس استراتژ

 مقاله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. 16نظر گرفته شده، 

ازی، فقدان توجه به همه ابعاد توانمندسازی، چوب نظری خاص توانمندسدهنده عدم استفاده از چاربررسی مطالعات نشان  یافته ها:

 باشد.زی بیماران و عدم پیگیری برنامه میشناختی بر توانمندساتوجهی به تأثیر متغیرهای جمعیتبی

الت توانمندسازی شود که در اجرای مداخنمندسازی، پیشنهاد میشده در مداخالت تواهای تعیین با توجه به محدودیت نتیجه گیری:

 بیماران همودیالیزی به همه ابعاد توانمندسازی توجه گردد. 

 خودکارآمدی  ،توانمندسازی ، همودیالیز ، نارسایی مزمن کلیه کلمات کلیدی:
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 اثر درمانی به روش طب سنتی برای بیماری واگیر دار زونا

 26حورا خدامی

 سالمی واحد جهرمباشگاه علمی پژوهشی نخبگان دانشگاه آزاد ا

                                                           
 1- دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی-ژنتیک، دانشگاه آزاد اسالمی جهرم، ایمیل  و

09172576806شماره تلفن  khoddami_houra@yahoo.com   
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یسال زوستراست. سابقه و هدف: فعال شدن مجدد ویروس آبله مرغان در بزرگسالی زونا نام دارد . زونا یک بیماری واگیر داراست که عامل مولد آن ویروس وار

هبردن امکانپذیر گشت. در این مقاله می  این بیماری اگرچه رد پایی بسی طوالنی در متون مکتوب پزشکی دارد ولی در اواخر قرن هجدهم با فعالیت ویلیام

بر پایه نظریه ها باور پردازیم به چگونی بیمار زونا و اثر درمانی این بیماری واگیر دار به روش طب سنتی که مجموعه ای از دانسته ها و مهارت ها و اعمال که 

 ها و تجربه های بومی فرهنگ های مختلف است.

مقاله فارسی مرتبط با موضوع درمان  61لعه مروری نقلی با استفاده از رویکرد ماتریکسی که پژوهشگر آن را با مطالعه ی مطاله: مطالعه حاضر یک مطا روش 

 4حجامت واسطوخودوس. غربارگری مقاالت در  –واریسالزوستر  –زونا به روش طب سنتی تهیه نموده . کلمات کلیدی جستجو شده عبارت بودند از : زونا 

مقاله حذف گردید سپس از نظر دسترسی به کل مقاله  16مقاله یافته شد که پس از برسی اولیه به علت تکراری بودن  50رفت . در سرچ اولیه مرحله انجام گ

قط مقاله غیر مرتبط تشخیص داده شد و در نهایت با مطالعه اصل مقاالت )ف 11مقاله نیز مجدد حذف گردید. سپس با مطالعه خالصه مقاله  2غربال شده 

مقاله مورد برسی قرار گرفت .در این  16مقاله دیگر  حذف و  6مقاالتی مورد بررسی قرار گرفت که درمان بیماری زونا به روش طب سنتی را شرح می دادند(

است.طی برسی های  مطالعه از روش کتابخانه ای هم بهره برده شده است که طی آن کتب تخصصی مربوط به موضوع مورد بررسی و فیش برداری قرار گرفته

ممکن است تا  انجام شده درصورت ابتال به این بیماری پروسه درمان باید هرچه سریع تر آغاز شود چراکه اگر پروسه ی درمان دیر صورت گیرد محل تاول ها

 آخر عمر باقی بماند و درد آن فرد را تا مدت ها آزار دهد 

ترشی و ادویجات است .در  -کمپرس سرد و پرهیز از مصرف غذا های محرك مانند فلفل –مسکن  –یروس یافته ها: درمان زونا شامل مصرف دارو های آنتی و

سل و قرار کنار دارو ها می توان از درمان طب سنتی به کمک مواد خانگی و طبیعی نیز استفاده کرد برای مثال جوشاندن یک فنجان آب شوید به همراه ع

اص ضد التهابی و تسکین دهندگی بلغورجو دو سر بر روی تحریک درد و خارش مرتبط با زونا و یا قرار دادن مخلوط سرکه دادن این مرهم بر روی زونا و یا خو

 سیب و عسل بر روی قسمت های آسیب دیده و یا قرار دادن ژل آلوئه ورا بر روی تاول ها میتوان روند بهبودی را سرعت بخشید. 

هفته است انجام حجامت زیر  4الی  3ثر ترین روش درمان به روش طب سنتی  برای بیماری زونا که طول درمانش ترین و مو نتیجه گیری: بهترین و سریع

بخش  نظرپزشک متخصص و با تجربه ی طب سنتی است.جهت درمان زونا با دارو های گیاهی و به صورت خوراکی بهتر است از مخلوطی از دارو های آرامش

 ه.روغن نارگیل و..استفاده کرد –فرنجمشک  -نمک دریایی -.. وبرای روش سیستمیکی از عسلاسطوخودوس و.–مثل گل گاوزبان 

 

 

 واژه های کلیدی: زونا ، ویروس واریسال زوستر،  حجامت،  اسطوخودوس 
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 تاثیر اضطراب مادر در دوران بارداری بر سالمت نوزاد

  2،سیده ناهید حسینی شرقی 1هاله اکبری*

 شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرمدانشجوی کار-1

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم-2

akbari.nurse96@gmail.com 

 چکیده:

 مقدمه:



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب
 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

   

 

واه و ناخواه آن را انسانی خ اضطراب عبارت است از یک حالت ناخوشایند و نا شناخته که به فرد دست می دهد و با عالئمی مثل خستگی،بیقراری و طپش  قلب همراه است. هر

یمان رویدادی استرس زا در در اثر تحت فشار بودن تجربه می کند.اضطراب و افسردگی دو مورد از شایع ترین اختالالتی است که زنان در طول زندگی تجربه می کنند و زا

ایفا می کند، لذا هدف از این مطالعه مروری، بررسی اضطراب مادر در زمان  با توجه به این که سالمت روانی مادر در شکل گیری سالمت نوزاد نقش مهمی زندگی زنان می باشد.

 بارداری و تاثیر آن بر سالمت نوزاد می باشد.

 روش تحقیق:

و با SID,magiran. Google scholar ,Pubmed مقاله  مرتبط با هدف مطالعه که از سایت های معتبرداخلی و بین المللی همچون 10مطالعه مروری حاضر با بررسی 

( 2000-2016( هجری شمسی و )1380 -1396کلید واژه های فارسی و معادل انگلیسی ، اضطراب بارداری، اضطراب، سالمت نوزاد، پیامد های بارداری، زایمان در بازه زمانی )

 میالدی استخراج شده بودند، مورد نگارش قرار گرفته است.

 یافته ها:

 حاالت عاطفی و اضطراب مادر بر رشد جنین تاثیر می گذارد زیرا با تاثیر بر دستگاه عصبی مادر باعث آزاد سازی برخی مواد شیمیایی)استیلبا توجه به یافته های این مقاالت 

یش می یابد که باعث افزا کولین و اپی نفرین(شده واز طریق جفت به جنین منتقل شده و باعث افزایش حرکات جنین می شود. همچنین میزان هرمون کورتیزول در اثراسترس

ی کم وزن ، کم خون ، بیش زایمان زودرس میشود. رابطه مستقیمی بین اضطراب مادر و ناهنجاری های تحول مغز جنین وجود دارد و همچنین ممکن است منجر به تولد نوزاد

داد که شاخص های رشد در نوزادان مادران دارای اضطراب باال به طور معنا  فعال، تحریک پذیری زیاد ، بد غذایی و ناهنجاری نوزادی شود. مطالعات شایقیان و همکارانش نشان

راب مادر سبب ( پایین تر از نوزادان مادران غیر مضطرب است. محققان در رابطه با اضطراب قبل از زایمان مادربا مشکالت خواب کودکان دریافتند که اضط p<0/001داری )

ت مشخص کرده اند که استرس ها می توانند باعث انتقال ژن های معیوب یا سالم شوند اما در بیشتر موارد با جهش ژن های معیوب بد خوابی در نوزادشان می شود. تحقیقا

مغز این نوزادان اختمان و عملکرد روبرو هستیم که جا دارد  در این زمینه در کشور خودمان تحقیقات بیشتری انجام شود. مطالعات دیگرهم حاکی از آن است که اختالالتی در س

گاه مگلیبورگ آلمان اثر استرس در در آینده به وجود می آید که با شیزوفرنی مرتبط است و به نظر می رسد شروع این تغییرات از مراحل اولیه تکامل نوزاد است. محققان دانش

زی کمتری بین دو نیم کره مغز داشته و در نتیجه کمتر قادر به کنترل احساسات ماهه سوم بارداری موش ها را بررسی کرده و متوجه شدند فرزندان چنین موشهایی ارتباط مغ 3

یی در آمریکا تاثیر مثبت خود هستند. کودکی که مشکل رفتاری دارد  ،مضطرب و ترسو است ممکن است در دوران جنینی در معرض استرس مادر قرار گرفته باشد انجمن ماما

یف می کنند که برای ورود به یک محیط ترسناك و نا آشنا آگاهی قبلی ضروری است با توجه به این نظریه آموزش به مادران موجب آموزش های دوران بارداری را چنین توص

 ز کمک میکندنگرش مثبت می شود. . ورزش ، تمرکز ،تمرین آرامش و تمرین تنفس عمیق نه تنها در کاهش استرس موثربارداری است بلکه به راحتی زایمان نی

 ه گیری:نتیج

موثر است. سالمت روان کودك و مادر رابطه تنگاتنگی  از این مطالعات مروری نتیجه می شود که استرس به دلیل عوارضی که ایجاد می کند بر آینده و بعد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی  کشور نیز

ای سالم  وجود افراد سالم در آن جامعه می باشد. تامین بهداشت زنان باردار نه تنها بعد جسمی، بلکه ابعاد روانی و  با یک دیگر دارد و حتما باید به این مسئله توجه شود زیرا ملزومات داشتن جامعه

وفیلی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته ن ، بهداشت کودکان و هماجتماعی را نیز در بر می گیرد .در ایران بهداشت روانی در دوران بارداری به اندازه مسائلی مانند برنامه تنظیم خانواده ، واکسیناسیو

مان می شود. از آنجا که شوهر رکن اصلی در خانواده است. مشاوره درقبل از بارداری ، حین بارداری به خصوص در سه ماهه سوم باعث کاهش اضطراب خانم های باردار در طول بارداری و هنگام زای

% استرس آنها کاهش می یابد. آموزش های رفتار دلبستگی موجب کاهش سطح اضطراب مادر باردار و افزایش میزان  80تا  70تماد کنند تقریبا است ، بسیاری از زنان اگر بتوانند به شوهر خود اع

 دلبستگی مادر به نوزاد می شود. 

 اضطراب، بارداری، پیامدهای بارداری، سالمت روانی نوزاد کلید واژه:
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 دهای آن در دانشجویان: یک مطالعه مروریبررسی شیوع اضطراب امتحان و پیام

 سیده ناهید حسینی شرقی*، هاله اکبری، رسول اسالمی اکبر

 جهرم ،ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه -1

 جهرم، ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه -2

 دکتری تخصصی پرستاری، استادیارگروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم،ایران-3
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اضطراب امتحان اضطرابی است که باعث تردید فرد در میزان توانایی اش گردیده که به دنبال آن توان مقابله فرد با موقعیت : سابقه و هدف

. اضطراب امتحان در سطح دانشگاه ها نیز می تواند با داشتن تاثیرات یابی قرار می گیرد کاهش می یابدهایی نظیر امتحان که در آن مورد ارز

منفی مختلف بر عملکرد تحصیلی دانشجویان منجر به اختالل در دستیابی به اهداف آموزشی گردد. مطالعه حاضر با هدف مروری بر شیوع 

 رفته است.اضطراب امتحان و پیامدهای مرتبط با آن صورت گ

مقاله نهایی مرتبط با هدف مطالعه که از سایت های معتبرداخلی و بین المللی همچون  20: مطالعه مروری حاضر با بررسی روش جستجو

,SID,magiran Google scholar ,Pubmed  ،و با کلید واژه های فارسی و معادل انگلیسی اضطراب امتحان، شیوع، عملکرد تحصیلی

 ( میالدی استخراج شده بودند، مورد نگارش قرار گرفته است.2000-2016( هجری شمسی و )1380 -1396زه زمانی )دانشجویان در با

اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است و این پدیده یک مشکل مهم آموزشی است که سالیانه : نتایج بیانگر این واقعیت بودند که یافته ها

درصد گزارش شده  2/17درصد و در ایران  30الی  10ه می کنند. میزان شیوع اظطراب امتحان در جهان میلیون ها دانشجو در جهان آن را تجرب

ر است. که این نتایج بیانگر اهمیت و توجه خاص به این پدیده و ضرورت انجام پژوهش های بیشتردر جهت شناسایی عوامل زمینه ساز و نیز تاثی

اضطراب امتحان عامل اصلی نتایج منفی متنوع از جمله ابتال به ناراحتی های روانی  ان است.امتح مداخالت روان شناختی در کاهش اضطراب

 مختلف، عدم موفقیت در به اتمام رساندن تحصیالت دانشگاهی دانشجویان و احساس ناامنی دانشجویان است. 

دانشجویان برای مدیریت موثراضطراب امتحان یک  : با توجه به شیوع باال و پیامدهای مهم اضطراب امتحان، کمک به یادگیرینتیجه گیری

 موضوع مهم و کلیدی است که نیاز به تالش کلیه دست اندرکاران در تمامی فرآیند آموزشی به ویژه در سیستم های آموزش عالی دارد.

 اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، دانشجویان:واژه های کلیدی
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 های آموزش مداوم پرستاران شاغل در بیمارستان های ایرانبررسی  عوامل انگیزشی و چالش 

 سیده ناهید حسینی شرقی*، هاله اکبری، رسول اسالمی اکبر

 درمانی جهرم، ایران بهداشتی خدمات و دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی -1

 ی جهرم، ایراندرمان بهداشتی خدمات و دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی -2

 جهرم، ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، استادیارگروه پرستاری، تخصصی دکتری-3
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با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و رشد بی سابقه ای که در زمینه اطالعات علوم پزشکی صورت گرفته  :  هدف و سابقه

آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در نظام سالمت یک ضرورت است. در این میان از آنجایی که نیاز به  کنونی وضعیت است، در

پرستاران بخش عمده نیروهای نظام سالمت را تشکیل می دهند، آموزش مداوم باعث می شود تا پرستاران بتوانند با کمک آن بتوانند 

ی رسد آموزش مداوم پرستاران کشور با چالش هایی روبه رو است. مقاله مهارت های حرفه ای خود را افزایش دهند. مع هذا به نظر م

 ایران صورت گرفته است. های بیمارستان در شاغل پرستاران مداوم آموزش های چالش حاضر با هدف بررسی

 المللی بین و معتبرداخلی های سایت از که مطالعه هدف با مرتبط نهایی مقاله 12 بررسی با حاضر مروری : مطالعهروش تحقیق

انگلیسی آموزش مداوم، پرستاران،  معادل و فارسی های واژه کلید با و SID,magiran Google scholar ,Pubmed. همچون

 مورد بودند، شده استخراج میالدی( 2000-2016) و شمسی هجری( 1380 -1396) زمانی بازه در چالش، نظام سالمت، ایران

 .است گرفته قرار نگارش

طبق تحقیقات انجام شده عواملی از جمله تمایل به ارتقای شغلی و تقاضای مددجویان جهت دریافت خدمات مناسب با  یافته ها:

استانداردهای جدید در ایران، بعنوان عوامل انگیزشی و ایجاد کننده تمایل پرستاران به شرکت در برنامه آموزش مداوم می باشند ، 

آموزش داده شده، کمبود امکانات، تجهیزات و نیروهای متخصص، عدم هماهنگی زمان  اما عواملی مانند قدیمی بودن اطالعات

برگزاری برنامه آموزش مداوم با برنامه های کاری پرستاران، باعث بروز چالش ها و ضعف هایی در برنامه های آموزش مداوم پرستاران 

 ایران شده اند.

زش مداوم کشور و  رفع عوامل نارسایی آن از ضروریات رسیدگی به برنامه شناخت نقاط قوت وضعف برنامه های آمو  نتیجه گیری:

 آموزش مداوم پرستاران در ایران می باشد.

 : آموزش مداوم، عوامل انگیزشی، چالش ها ، پرستاران، ایران واژه های کلیدی
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 ه آموزشیواکاوی تاثیر پوستر های آموزشی بر میزان آگاهی بیماران: بهینه سازی یك رسان

 3، رسول اسالمی اکبر 2،سیده ناهید حسینی شرقی 1هاله اکبری*

 بهداشتی جهرم،ایران خدمات و دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی-1

 جهرم ،ایران بهداشتی خدمات دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و-2

 جهرم،ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، استادیارگروه پرستاری، تخصصی دکتری -3

akbari.nurse96@gmail.com 
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 مقدمه:

یکی پوستر  انتخاب صحیح شیوه ی آموزشی و نوع ابزار انتخابی برای آموزش به بیماران عامل بسیار مهم در ارتقای سطح آگاهی بیماران است.

وزه به وفور از آن بعنوان یک رسانه در آموزش بیماران در بیمارستانها که امر جالب و مقرون به صرفه آموزش بهداشت میباشد های از روش

رفته استفاده می شود.هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر پوستر های آموزشی بر میزان آگاهی بیماران با استفاده از نتایج مطالعات انجام گ

 در این رابطه می باشد. 

 :روش تحقیق

 .SID,magiran همچون المللی بین و معتبرداخلی های سایت از که مطالعه هدف با مرتبط  مقاله  19 یبررس با حاضر مروری مطالعه 

Google scholar ,Pubmedپوستر آموزشی ، آموزش به بیمار ، بیمارستان،  تاثیرگذاری ،  انگلیسی معادل و فارسی های واژه کلید با و

 گرفته قرار نگارش مورد بودند، شده استخراج میالدی( 2000-2016) و شمسی هجری (1380 -1396) زمانی بازه پوستر آموزشی مطلوب در

 .است

 یافته ها:

ا آگاهی بیماران می باشد اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران از اگر چه نتایج مطالعات بررسی شده مبین  تاثیر پوستر آموزشی در ارتقای خصوص

و نصب پوستر های بهداشتی به  اصول فنی آن از جمله طراحی سه بعدی، مکان مناسب نصب ، جذابیت و توجه  و همکاران اگر در تهیه، چاپ Jennieجمله 

ان به دنبال داشته باشد. به قابلیت انتقال اطالعات برای افراد بی سواد توجه بیشتر گردد؛ احتماال این رسانه می تواند نتایج مطلوب تری در ارتقای آگاهی بیمار

 ر برخی صاحبنظران استفاده از برخی عناصر مذکور هنوز قابل بحث است.هر چند از نظ

بیشتر و دقیق تری به نظر می رسد با توجه به اهمیت پوسترهای آموزشی و عوامل شناخته شده در ارتباط با بهینه سازی پوسترهای آموزش به بیماران، مطالعات نتیجه گیری: 

نگی تاثیرگذاری اصالحات احتمالی اعمال شده در پوسترهای آموزشی موجود توسط محققین و دست اندرکاران آموزش بهداشت و در ارتباط با جایابی، طراحی و بررسی چگو

 پرستاران بخصوص در محیط بیمارستانها می بایست صورت بگیرد.

 آموزش به بیمار ، پوسترآموزشی ، آگاهیواژه های کلیدی: 
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 اثیر یک واقعیت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانعزت نفس در دانشجویان: بررسی ت

 سیده ناهید حسینی شرقی*، هاله اکبری، رسول اسالمی اکبر

 جهرم درمانی بهداشتی خدمات دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و -ا

 جهرم درمانی بهداشتی خدمات دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و -2

 جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، استادیارگروه پرستاری، صصیتخ دکتری -3
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. مطالعات بیان می تربیت نیروی انسانی کارآمد از جمله وظایف دانشگاه ها است که از عوامل مهم در توسعه کشورها است  مقدمه:

است. عزت نفس قسمتی از خود پنداره فرد است که شامل  کند که از عوامل مهم موثر برپیشرفت تحصیلی دانشجویان عزت نفس

جنبه های شناختی ، رفتاری وعاطفی است وعبارت است از درجه تایید وتصویب وارزشی که فرد نسبت به خود احساس می کند ویا 

های آموزشی عالی قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد. به نظر می رسد علی رغم اهمیت موضوع توجه به عزت نفس در محیط 

.مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیر عزت نفس بر عملکرد تحصیلی کمرنگ شده و نیاز به واکاوی و توجه بیش از پیش دارد

 دانشجویان صورت گرفته است.

 ,همچون یالملل بین و معتبرداخلی های سایت از که مطالعه هدف با مرتبط  مقاله 20 بررسی با حاضر مروری مطالعه روش تحقیق:

Google scholar ,Pubmed, SID,magiran عزت نفس، دانشجویان، عملکرد  انگلیسی معادل و فارسی های واژه کلید با و

 گرفته قرار نگارش مورد بودند، شده استخراج میالدی( 2000-2016) و شمسی هجری( 1380 -1396) زمانی بازه تحصیلی در

 .است

دانشجویان دارای عزت نفس باال تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند  این می باشد که نتایج مطالعات بیانگر  یافته ها: 

که این امرباعث ایجاد همکاری، ارتباط، استقالل، انعطاف پذیری، تمایل به اصالح اشتباهات ورفتار های عقالنی درآنان می شود؛  در 

ر ارزیابی های منفی را قبول می کنند که امرموجب  افسردگی، گوشه گیری ، حالیکه دانشجویان با عزت نفس پایین احتماال بیشت

 دوری جستن از جمع ، اضطراب، افت تحصیلی درآنان می شود. 

مطالعاتی که رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی را بررسی نموده اند ؛ بیان می کنند که یک رابطه دو جانبه قوی  نتیجه گیری:

تحصیلی و وتوانایی یاد گیری وجود دارد به طوری که کاهش عزت نفس می تواند بر عملکرد های مختلف بین عزت نفس، عملکرد 

 تحصیلی اثر گذارد .

 عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان: کلیدیواژه های 
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 یسعلم جنین شنادرقران کريم ازديدگاه بررسی نشانه های مرحله انشا    
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 كه یكي از این قرآن کریم بار ها به مراحل خلقت انسان اشاره کرده است:  مقدمه

مراحل انشا مي باشد.از طرفی به دلیل وجود مسائل اخالقی مهچون سقط  جنین،استفاده از 

رویان و جنین در حتقیقات و مسئله کلون کردن انسان دانسنت وضعیت و زمان قرار گرفنت 

رفع تعارض  و هم در جهت جهت تطبیق این مراحل با علم روز هم درروح در بدن جنین و 

 رمي الزم وضروري به نظر میرسد. ن كتایید حقانیت قرآ

 هاي كلیدواژه و... با sid, isi داده هاي پایگاه با استفاده از روش ها وابزار ها:

 خالصه مقاالت مجع اوری شدند.با مطالعه   spirit embryo and the holy Quran,embryoجنني،انشاء،

 دی صورت گرفت.مهچنني استفاده از كتاهبا با عناوین مرتبط اولویت بن مقاالت

ن مرحله ی خلقت در ریسوره ی مبارکه مومنون وقتی سخن از آخ 14در آیه  يافته ها:

 .«مث انشاءنا خلقتا آخر»آید حلن تغییر میکند و قرآن میفرماید:  میان می

 نیز نشانه هایی بیان کردند مومنون سوره 14آیه ی سوره انعام و  98آیه 

اباشبل هنگامی که ماه پنجم بگذرد و  ای:»ت یکی در بین احادیث دو نظریه موجود اس

و دیگری آنکه یا در خالل « متام شود حیات در  جنین قرار گرفته و دیه آن واجب میشود.

  .پنج ماهگی به بدن تعلق میگیرد

شروع به رشد کرده و اعصاب را میلین  21تا  1۶حدود هفته در جنین شناسی 

 تانین به اندازه کافی تکامل پیدا کرده است میپوشاند،در این زمان سیستم عصبی ج

 جنین را قادر به شنیدن اصوات خارج از رحم کند.

طی ماه (جنین میتواند حمیط اطراف را بشنود و حس کند.)به نوعی شروع آگاهی18طی هفته 

پنجم و ششم تکامل جنین گفته شد که میلین رشد میکند، در این زمان ارتباط بین 

 امل تر برقرار میشود.نورون های مغز متک

  نتیجه

ز تکامل رسیده باشد، حمل معینی ا که بدن به حدتعلق میگیرد روح وقتی به بدن  احتماال

سیستم عصبی تکامل  و ششارتباط روح با بدن احتماال مغز است و درماه چهار و پنج 

 پیدا میکند و بدن میتواند آماده ی پذیرش روح باشد.
علمی مجع آوری شده تقریبا تطابق  اطالعاتده در احادیث با پس میتوان گفت زمان ذکر ش

 دارد.

 

 

Keywords :پزشکی انشاء،،جنین شناسی،روح،قران و علم 
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 از دیدگاه اخالق و جنین شناسیقرآن  درمراحل گامت زایی و بررسی سلول های جنسی 

 2ار،کوروش هوشی2،علی رضا اکرمی2محمد عارف باقرزاده،1لطف اهلل دژکام
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 مقدمه:

قرآن کالم الهی است که برای هدایت بشریت نازل شده است،در این کتاب اشاره هایی علمی دیده می شودکه بی شک هدف این 

قبل از  مرحله ی آفرینش را از ،انسان بوده است.از جمله می توان به مراحل خلقت اشاره کرد.قرآن در این بحث تیاشارات نیز هدا

را بررسی می کند.  با توجه به پیشرفت علم جنین شناسی آفرینش جسمی)لم یکن شیئا( شروع و تا مرحله ی پس از مرگ 

ضروری است.خصوصا در زمینه های سلولهای جنسی که بحث های اخالقی  ضرورت رفع ابهامات موجود در این زمینه با آیات قرآن

باروری و تولید مثل جنسی به عبارتی سلولهای جنسی نر و ماده اهتمام بیشتری اهدای آنها نیز وجود دارد.در این جستار،به عوامل 

 گذارده شده است.

 روشها و ابزار ها:

-روش های مطالعه ی سیستماتیک و نظر به مقاالت علمی پیرامون این موضوع  تحلیلی با کمک گرفتن از-این مطالعه ی توصیفی

و کتب مرجع جنین شناسی استفاده شده، در  –)جهت بررسی های علمی( pubmedو  sidکه از طریق پایگاه های داده ی 

 .ده استساتید صاحب نظر کمک گرفته شزمینه پژوهش قرآنی از تفاسیر قرآنی و متن صریح قرآن و همچنین ا

 یافته ها:

اشاره  در معنای گامت جنسی هم نر هم ماده(-)منی( و )ماء( و )سالله تعداد زیادی از آیات به وجود سلول های جنسی در لفظ

 کرده اند.

یک سوره ی انسان است که می فرماید : اما تنها آیه ای که به طور مستقیم به آفرینش سلولهای جنسی اشاره می کند. آیه ی 

هر چند در نگاه اول به ظاهر به آفرینش روحانی اشاره دارد اما با توجه به معنای ایات دیگر و آیه ای -.لم یکن شیئا مذکورا()..

مشابه و واژه ی )مذکورا(، می توان گفت که منظور به آفرینشی جسمی است که بسیار ابتدایی است و می توان گفت این موضوع 

 همان آفرینش جنسیس است.

 

 :نتایج

به نظر می رسد در کنار آفرینش روحانی، آفرینش جسمی نیز مورد توجه قرآن قرار گرفته است و به این موضوع اهمیت داده شده 

است. از جمله مراحل این آفرینش ، تولید سلولهای جنسی است.بر این اساس می بایست حقوقی برای این بخش نیز در نظر گرفت 

 ر نظر گرفته شده است.چون برای این قسمت نیز آفرینش د
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 شگفتی های درمانی انجیر در قرآن و حدیث

  2،سکینه شکوهیان1، مرجان تیمار1، هادی اسماعیلی1*حوریه علی شیری

                              : عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران1*

 .ایران، بندرعباس، هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، محیط بهداشت یمهندس گروه علمی هیئت عضو :2

 چکیده

باتوجه به اینکه میوه ها نقش مهمی در تامین ویتامین های روزانه انسان دارد و در قرآن هم از آن ها یاد شده. بررسی  سابقه و هدف:

 ای برخوردار است.های علوم پزشکی از اهمیت ویژه خواص درمانی آن ها از منظر دین و همخوانی آن با یافته 

افزارهای جستجوی موضوعی انجام با استفاده از نرم  این مطالعه با جستجوی آیات مرتبط با فواید انجیر در قرآن کریمروش جستجو: 

 .استشده 

قسم خورده است که احتماال نشان از اهمیت واالی غذایی  تین ترجمه عربی انجیر است و خداوند در قرآن به صراحت به آنیافته ها: 

باشد. در احادیث فراوانی استفاده از انجیر به منظور درمان بیماری ها مورد تاکید قرار گرفته است. در حدیثی از امام رضا نقل آن می

کند و و با وجود آن احتیاجی به برطرف می شده: انجیر بوی بد دهان را برطرف، استخوان ها را محکم، رویش مو را زیاد و بیماری را

 دارو نیست. در حدیثی دیگر از ایشان عنوان شده: درخت انجیر شبیه ترین گیاهان به گیاهان بهشتی است.

چربی و بقیه آب است. انجیر  %2مواد ازته،  5/5مواد پروتئینی،%  5-4مواد قندی، %  %50امروزه آزمایش ها نشان داده انجیر حاوی 

کند. مطالعات از میزان توصیه شده روزانه فیبر را تامین می %11ت به دیگر میوه ها حاوی فیبر بیشتری است به طوریکه تقریبا نسب

نشان داده که فیبر باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش و مانع بروز بسیاری از انواع سرطان ها شده و با کاهش کلسترول خون از بروز 

کند. این میوه دارای اثر آنتی اکسیدانی و آنتی موتاژن است، به گونه ای که اثر آن در درمان ی پیشگیری میبیماری های قلبی عروق

 بیماری های معده و روده، تنفسی، التهابی، قلبی عروقی، کبد و صحال مؤثر گزارش شده است. 

ن رطاـضد سده  اـیک  مان ند به عنواتومیده وؤثربومن نسااسرطانی ی هال ر سلوـبزه انجیر اـته میوه  شیر ،خیرت امطالعاس سابر ا

ل ـپوستی مثرش دار خا ارضعون مادارد در درشباهت ه لمعدزالوه شیرت نزیم که به ترشحاآشتن دابه علت ه ین میوا. دـکن لـعم

 ،یبوستاز  نجیرا .است منددسو یگیردیا یشازـفدر ا نیاکسیدا نتیآ اصخوبودن دارا   علت بهو  هشدارش  ؤثر گزـه مـمیخچو ل ـگیز

 ملیّن یک انعنو به ،طبیعی یقندهاو  لعابی ادمو شتندا علت هـب رـنجیا گرفتهصورت  تمطالعا کند. طیمی یجلوگیر سیرابوو  سنقر

 د.گیرمی ارقر دهستفاا ردمو انسالمندو  لاـطفا ایبر شمندارز ربسیا

 ،کلسترولکاهش  باعث که «زمتالویثوند» به مموسو تئینیوپرای  دهاـم یوـجو  جست رمنظوبه  پنیژا اننشمندداکه  هشیوپژدر 

 نجیرو ا نوـیترا در ز دهاـم ینا تنها دادند، منجاا نگیاها نمیادر  ،شودمی یپیر ارضعو فتنر بینو از  نفسـت یمـتنظ قلب، تقویت

 ننساا سالمتی ایبررا  نظر ردموه فاید تنهایی به نوـیتز اـی رـنجیاز ا دهاـم نـیا یگیرراـک که به شدندمتوجه  اننشمنددا ینا. یافتند

 تـهفو  رـنجیا یکتاثیر،  بهترین ایبررا  انمیز بهترین هاآن  .کنند طمخلو هم  باآن دو را  دـبای کهسیدند ر نتیجه ینا بهو ندارد 

، 141و  99، انعام: 1، تین:29)عبس: ریحـص رتوـص هـب ربا ششو (1تین:)از انجیر  رباکه در آن یک  کریم آنقربا  که یافتند نوـیتز

 .دارد نیاهمخو، هشد دیا نیتواز ز( 20)مومنون:   منیـض رتوـص هـب راـب کـیو  (35نور:  ،11نحل: 

با توجه به مطالعات انجام شده انجیر به دلیل داشتن ترکیباتی نظیر کومارین، آنتوسیانین، تری ترپن و... در میوه، برگ،  نتیجه گیری:

یره و پوست ساقه آن دارای فعالیت های مهمی نظیر ضد سرطان، ضد دیابت، ضد میکروب، محافظ کبدی، مفید برای سیستم ش
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ایمنی، ضدالتهاب، ضد قارچ، ضدویروس و همچنین مفید برای بیماری های سیستم گوارشی نظیر کولیت، یبوست و سایر مواردی 

دهد که دین مبین اسالم به همه ابعاد زندگی دیگر است. نتیجه مطالعات نشان می نظیر جوش، زخم و زگیل و همچنین موارد درمانی

 انسان توجه نموده و آموزه های دینی آن نه تنها از روی آگاهی بوده بلکه بر پایه اصول و منطق علمی بیان شده اند.

 

 انجیر، زیتون، سرطان، دیابت، قرآن، حدیث واژه های کلیدی:

 


