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 1395در ایزوله اسینتوباکتر بومانی جمع آوری شده از اسان فارس  SPMبررسی فراوانی ژن 

 2، حسین کارگر جهرمی1، پریسا عطاردیان1*محمد عارف باقرزاده 2، کاوس صلح جو، 2زهرا کارگر جهرمی

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

 زئونوز،دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايرانمركز تحقيقات  -2

ي مها گزارش  ارستاناسينتوباكتر  يک باكتری گرم منفي است كه به عنوان عامل پاتوژن در بيماران بستری شده در بيم مقدمه:

باشد. هدف از مي  SPMيعني   Aشود. در باكتری های گرم منفي يكي از شايع ترين كارباپنمازها، متالوبتاالكتامازهای كالس 

 ي باشد.م 95در ايزوله های اسينتوباكتر جدا شده از استان فارس در سال  SPMانجام اين تحقيق بررسي فراواني ژن 

 

جمع آوری شد و مورد ازمايش  95نمونه مشكوک به اسينتوباكتر از بيمارستان های استان فارس در سال  ۳۰تعداد روش کار: 

  51از ژن PCRبوماني قرار گرفت. سپس جهت تاييد ژنتيكي اسينتوباكتر با روش  فنوتيپي جهت تشخيص اسينتوباكتر

OXA استفاده شد. و در نهايت جهت بررسي ژنSPM  آزمايش ،PCR .انجام گرفت 

 

 SPMنمونه دارای ژن  25نمونه از  5نمونه اسينتوباكتر بوماني هستند و   25نمونه  ۳۰در اين پروژه مشخص شد كه از یافته ها: 

 بودند.

 

 بودند.  SPMی ژن حاو 95درصد از ايزوله های اسينتوباكتر جدا شده از بيمارستان های استان فارس در سال  23نتیجه گیری: 

فارس ،  SPM ژن ،نتوباكترياسکلمات کلیدی:     
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 مهم ترین ویژگی های مدیران نظام سالمت به فرمایش حضرت علی )ع(

 لیال بردبار ،نجمه بردبار

، شيراز، شيراز دانشجوی دكترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي .1

 ايران

 انز، ايردانشجوی كارشناسي علوم آزمايشگاهي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيرا .2

به جامعه  را كاملي درمانيو  مؤسسه ارائه خدمات به جامعه بوده كه مراقبت های بهداشتيترين  مهم تنظام سالمسابقه و هدف: 

 و شده است، عنوان يكي از وظايف اصلي ارائه دهندگان خدمات سالمت معرفيه ب نيز سالمت مديريت نظام. ددار عرضه مي

يران مد انتخاب ابراينبند. كاردان و اليق مي باش موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف و مأموريت های سازماني منوط به مديراني

از  ژوهش متأثراين پ .در نظر گرفته شود افراداصلح سزاوار توجه و بررسي فراوان است و بايد معيارهايي برای سنجش و انتخاب 

 ديدگاه امير مؤمنان علي )ع( به بررسي صفات مديران پرداخته است.

 ميان ناي در ت،ور از روش كتابخانه ای و جستجوی اينترنتي استفاده شده اسبمروری مزجهت انجام مطالعه روش جست و جو: 

شيوه های  ناساييش به مي باشد ... و سياسي اجتماعي، اخالقي، مختلف زمينه های معتبر اسالمي در متون از كه نهج البالغه

ه از ر حضرت علي)ع( كای مديران جامعه اسالمي از نظمعياره مي پردازد؛ لذا اين مقاله جامعه مختلف سطوح در مديران مديريتي

 مي كند.ارائه را،  كتاب شريف نهج البالغه استخراج شده است

عهد، صداقت،  به وا، وفایمتعال، تق خداوند به ويژگي های مديران از منظر نهج البالغه شامل ايمان و صفات از پاره ای یافته ها:

 به ستری، وابستگيدادگ و مهرباني، عدالت و پسنديده، دلسوزی تالش، اخالق و گذشت، سعي و داشتن اعتدال، ساده زيستي، عفو

 اشند.امور مي ب اداره الزم، و توانايي تجربه تخصصي، داشتن مسائل به بودن صالح، عالم و شايسته خاندان های

 مديران كه دارد صوليا و شرايط آموزه های ديني،اسالمي و  معتبر منابع ديدگاه از مديران رهبری و مديريت مسأله نتیجه گیری:

لبالغه به عباراتي برمي ابا واكاوی متون زرين نهج مي كند، و  ياری سازمان ها اهداف مديريتي به رسيدن برای مديريت امر در را

در  جود مديريتوهای موو مدير اسالمي را الگوی تمام عياری برای كليه الگ كردهخوريم كه بايدها و نبايدهای مديريت را بيان 

 مكاتب مختلف جهان معرفي مي كند.

 حضرت علي )ع(، نهج البالغه، ويژگي های مديران واژه های کلیدی:

 

 

 

 



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

 

   

O-26 

کی علوم پزشبررسی همسویی جواخالقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه 

 1395جهرم در سال 

 1، زهرا پیشگر1، نداپورنوروز2، فریده معارفی1، محمدعلی منتصری1، زهرا شادفرد1محبوبه تقی زادگان زاده

جهرم،  جهرم، مربي، كارشناس ارشد پرستاری، عضو هيات علمي دانشكده پرستاری و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي .1

 ايران.

 تاری، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم، جهرم، ايرانمربي ، كارشناس ارشد پرس .2

 آدرس نويسنده مسئول: جهرم، خيابان مطهری، دانشكده پرستاری و پيراپزشكي

 

 و اخالقي رفتارهای ی كننده بيني پيش تواند مي سازمان اخالقي جو .است سازماني فرهنگ از بخشي اخالقي جو مقدمه:

 مهمترين كي ازي عنوان به ميزان شادكامي،  و ها نگرش و سازماني اخالقي بين جو ی رابطه كشفباشد.  كاركنان غيراخالقي

هداشتي درماني مي ارائه مراقبتهای پرستاری مطلوب هدف هر مركز ب از طرفي .رود مي شمار به سازماني مطالعات در موضوعات

ذا اين ي باشد.  لعال  مفباشد و در اين زمينه يكي از عوامل اصلي در جهت رسيدن به اين مهم، تربيت دانشجويان با روحيه شاد و 

ی و يان پرستاردانشجو با ميزان شادكاميمطالعه با هدف بررسي جو اخالقي بيمارستان از ديدگاه دانشجويان و تعيين همسويي آن 

     انجام گرفته است. 1۳95-96پيراپزشكي جهرم در سال 

رشماری وارد سنفر از دانشجويان كه به روش  ۳16اين پژوهش مطالعه ای توصيفي تحليلي مقطعي است كه بر روی  روش کار:

و مقياس  Olson انبيمارست اخالقي بررسي جوش پرسشنامه ابزار گرد آوری داده ها در اين پژوهمطالعه شده بودند انجام شد. 

مک كيرسون  با ماری پداده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون آ شادكامي آكسفورد بوده است كه پس از جمع آوری اطالعات

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  Spss 17نرم افزار آماری

و ميانگين سني افراد  درصد مذكر 9/۳9درصد افراد شركت كننده در پژوهش مونث ،  1/6۰بررسي يافته ها نشان داد كه  یافته ها:

شادكامي آن ها  و ميزان 28/91 ±81/1۳.ميانگين درک دانشجويان از جو اخالقي بيمارستان ( بوده است 99/21 ± 5۳/2پژوهش)

و اخالقي ج( بين درک دانشجويان از  =r 15۰/۰و  =P ۰۰8/۰بوده است. همچنين ارتباط معني داری )   87/41 ± ۳9/12

 بيمارستان و ميزان شادكامي آن ها ديده شد.

علل  ريسا و يخالقاباعث واكنش بهتر پرستاران در برابر تنش  يدرمان يدر مؤسسات بهداشت ياخالق یارتقاء فضا نتیجه گیری:

مي يزان شادكاژوهش مپدر اين با توجه به اينكه  در شغل آنها شود. یماندگار تيو در نها یكار طيدر مح يتيكننده نارضا جاديا

شده  تان مشاهدهي بيمارسو ارتباط معناداری بين اين مقوله با ميزان درک دانشجويان از جو اخالقدانشجويان در حد متوسط بوده  

 بكار اخالقي جو تقاجهت ار يي ها استراتژی طرفي از و نمايند حفظ را موجود اخالقي جو يستيبا مديراناست لذا واضح است كه 

 بالقوه عدادهایاست رساندن به فعليت و يادگيری مساعد زمينه ايجادبا تقويت شادكامي دانشجويان گامي در جهت گيرند تا 

 و افزايش بهره وری آن ها ها در محيط بالين و محيط كار آينده آن ها برداشته شود. دانشجويان

 

 جو اخالقي بيمارستان، شادكامي، دانشجويان کلید واژه: 
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A study of the epidemiological characteristics and the incidence trend of brucellosis in 

Kohgiluyeh county during 2011-2015 

* 3, Elahe Piraee2, Maryam Nasirian1Seyyed Hasan Faghihi 

1. Student of MSc in epidemiology, Yasuj University of Medical Sciences, Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad, Iran 
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4. *corresponding author: , Elahe Piraee3 Sociad Determinants of Health Research 

Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran 

Abstract  

Background and aim: brucellosis is the most prevalent infection common between human and 

livestock and it is transmitted through infected animals and their products. This study was 

conducted with the aim of exploring the epidemiological characteristics and the incidence trend 

of brucellosis in the county of Kohgiluyeh. 

Method: this study is a cross-sectional study that was conducted by examining the cases of 222 

individuals with brucellosis in the county of Kohgiluyeh in 2015. In this study, the variables age, 

sex, season of incidence, year of incidence, job, place of residence, history of consumption of 

unpasteurized dairy, history of contact with livestock in the past year, the affliction of other 

family members in the past 18 month and the effects of the disease were explored. The data were 

analyzed using the software SPSS version 21. The significance level was considered to be 0.05. 

Results: the population explored consisted of 115 males and 107 females. The mean incidence of 

the disease in the county is 25.9±16.4 per one thousand individuals. The number of incidence of 

the disease was increasing in the first four years of the study and decreasing in the last year of the 

study. The highest number of disease incidences were in spring and males with 51.8 percent of 

the cases had the highest number of incidences, compared with women. 

Conclusion: considering the high incidence rate for brucellosis in the province, there is a need 

for preventive measures, especially standardized education in these groups. 

Keywords: brucellosis, epidemiology, risk factors, Kohgiluyeh 
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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 

 
Mahdi Makarm 

 

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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مراجعین به مرکز  از طب مکمل در بهبود بیماران سرطانی از دیدگاه بررسی استفاده

 درمانی امید

 2،نسرین داوری دولت آبادی1فائزه تسلیمی

 كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان،بندرعباس،ايران-1

 ستاديار گروه مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايرانا-2

 

ين .اافته استزايش يامروزه با وجود پيشرفت های قابل توجه علوم پزشكي؛ استفاده از طب مكمل در ميان مردم جهان اف مقدمه:

اوت است. وم متفشاخه از طب شامل انواع روش های درماني يا پيشگيری از بيماريها است كه روش و اثر بخشي آن با طب مرس

 از رشد يشگيریپ يا بيماری جانبي عوارض كاهش جهت غالباً سرطان مانند العالج وصعب مزمن های بيماری به مبتاليان از برخي

در بافت و  و  اختالالت متابوليسمي .سرطان يكي از عوامل اصلي مرگ ومير استكنند مي مراجعه مكمل طب به متاستازها

زاد اكسيژن  يكال های اع  راداختالالت ايمني  در ايجاد وتشديد اين بيماری تاثيرگذار ميباشد؛ اختالالت متابوليسمي در توليد و دف

وت است و ال متفادر نقاط مختلف دنيا انواع طب مكمل كام. از عوامل مهمي است كه بر سلول های سرطاني تاثيرگذارمي باشد

 تحت تاثير فرهنگ، تاريخ، سطح تحصيالت وتمايل شخصي افراد ميباشد.

ز بيماران مبتال به نفر ا 488تحليلي با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بر روی _اين مطالعه به روش توصيفي روش بررسی:

نفر آن  1۳دكه حدود شانجام  1۳95در سال  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگاندرماني اميد وابسته به سرطان مراجعه كننده به مركز 

  رفت.گقرار تحليل مورد روش های آماری استنباطي و توصيفي،  داده ها با استفاده از .ها از مطالعه خارج شدند

زني و... رماني، طب سودرصداز افراد جامعه از يكي از ويژگي های طب مكمل كه شامل داروهای گياهي، ماساژ د 26در مجم  یافته:

 ي مي باشد.ب سوزناستفاده كرده بودند كه بيشترين درصد استفاده مربوط به داروهای گياهي و كمترين استفاده  مربوط به ط

حمايت  ضعيت بهداشت ،امكانات محل زندگي ،روابط اجتماعي و،دين و مذهب ،وهمچنين بررسي وضعيت ميزان تحصيالت 

رد م وجود نداهطي با دوستان و آشنايان و ميزان استفاده از داروها و دستورات خاص پزشكي و استفاده از  طب مكمل هيچ ارتبا

 ند.بوده ا ل زن هانشان مي دهد بيشترين درصد استفاده كننده از طب مكمبررسي جنسيت و استفاده از طب مكمل  ولي در

 دادن و در ا آگاهينگرش بيش از نيمي از افراد جامعه نسبت به استفاده از طب مكمل مثبت مي باشد و همچنين بنتیجه گیری: 

ز ين بهره را بردو اايران مي توان از فوايد استفاده از طب مكمل بيشتر در مكمل طب از مفيدتری و تر صحيح های صورت استفاده

 خطرناک نيز تا حدی جلوگيری كرد.بروز عوامل 

  

  بيمار، طب جايگزين،گياه دارويي ،هوميوپاتي،طب مكمل واژه های مرتبط:

 

 



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

 

   

O-113 

Permanent and transient congenital hypothyroidism (CH) and the 
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Background and Objective : Background and Purpose of the Study: 

Congenital hypothyroidism is among the most prevalent preventable 

causes of mental retardation among infants. A timely diagnosis and 

treatment can contribute greatly to the prevention of irreparable 

cerebral/auditory effects. Therefore, the present research aimed to 

investigate the occurrence of permanent and transient hypothyroidism 

and its underlying factors in infants born during 2011-13 in Hormozgan 

province. 

Materials and Methods: The present descriptive, cross-sectional 

research was retrospective in type and was conducted in Hormozgan on 

91,938 infants born from March 2011 to the end of February 2013. The 

occurrence rate of permanent and transient hypothyroidismwas estimated 

through thyroid tests and the data were analyzed statistically via SPSS 

v.21. 

Findings : The overall occurrence of congenital hypothyroidism in three 

years was estimated to be 1:574. In169 patients with CH, 107 patients 

were diagnosed with permanent CH (63.31%) and 48 with transient 

hypothyroidism(28.40%).14 patient were not referred to determining the 

permanency of CH. This study also revealed a statistically significant 

correlation between CH and geographical place of resdience. 

Conclusion: The overall results indicated a higher rate of CH in south 

Iran and a higher rate of permanent CH than the global rate. It harshly 

requires meticulous tests upon childbirth so as to prevent mental 

retardation as far as possible and also cut down on the financial costs 

imposed on the healthcare system. 

Key Words: congenital hypothyroidism, neonatal screening 
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 فقرات ستون فلوروسکوپی تصاویر در کمر و گردن های مهره ردیابی افزار نرم اجرای و طراحی

 ، 5شاهی مهربان ،4 بشیری آزاده ،3سادات یوسف ،2 سواره علیزاده ،بهروز1محمد مهدی باللی 

 5آبادی دولت داوری نسرین

 تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان،بندر عباس،ايرانكميته  .1

 ايران تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه ، پزشكي دانشكده دانشجويي، تحقيقات كميته .2

 يرانا تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، علوم دانشكده سالمت، اطالعات مديريت گروه .۳

 تهران تهران، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، علوم دانشكده المت،س اطالعات مديريت گروه .4

 راناي بندرعباس، هرمزگان، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده سالمت، اطالعات مديريت گروه .5

    

همچنين  و است همراه گيری اندازه خطاهای با معموال گردن حركات متحرک دستي تحليل و تجزيه: مقدمه و هدف    

ا بهتر هديسک  برای اينكه تصاوير گرفته شده از مهره های گردني با دقت بيشتری خوانده شود و تشخيص ضايعات و

 تا ندك كمک ها فيزيوتراپيست به تواند مي افزار نرم اين از دارد. استفاده افزاری نرم های قابليت از استفاده به نياز باشد

زار احي و اجرای نرم افمطالعه با هدف طر ،نتايج  اين به توجه با. دهند امانج دقت بيشتر كمتر و زمان در را خود كار

 .رديابي مهره های گردن و كمر در تصاوير فلوروسكوپي ستون مهره ها انجام شد 

  سال ۳2-2۰ سن رد زن سالم 78 از فلوروسكوپي تصاوير از افزار نرم عملكرد ارزيابي و طراحي برای: روشها و مواد     

تری از نمای م 1.5استفاده شد . همچنين يک دوربين ديجيتال برای عكس برداری در فاصله  (2۳ ±2. 6۳ ميانگين)

 كناری فرد بصورت ثابت و بدون شيب قرار گرفت.

متر از ا توانست به كراز نظر كارشناسان ، تصاوير بدست آمده زمان  و تجزيه تحليل تصاوير فلوروسكوپي : ها یافته       

ر دي بجز حدود يک ساعت كاهش داده و باعث بهبود در دقت تحليلي نيز شود. همينطور عدم دخالت عامل انسان

 مرحله تنظيمات اوليه و سهولت نصب هم از ديگر مزايای اين نرم افزار بود.

د. انجام شو يني ميتواندالبافزار به عنوان يک ابزار مناسب و قابل اعتماد در آزمايشات  نرم اين از استفاده: گیری نتیجه 

  . تفاده شودرند اسهمچنين مي تواند كاربرد های مشابه آن در زمينه هايي كه نياز به رديابي شيء ومحاسبه دقيق دا

  افزار نرم . طراحي. فيزيوتراپي  :کلیدی کلمات
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The effect of care model on lifestyle in patients with acute coronary syndrome 

.ahmanian Z3R*,Zeinijahromi M.2ojat M.1 , H 

 

 

1. Phd of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

 

2. Msc of Critical Care Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom , Iran 

3.student of nursing. , Jahrom University of Medical Sciences 

Background and Aim: Patient's lack of knowledge about self-care, as well as non-observance of 

diet regimens, has negative consequences on the health of patients and their illness. Training can 

raise the awareness of individuals and change behavior, and redefine, spend high and reduce 

mortality. This study aimed to determine the effect of continuous care model on lifestyle in 

patients with coronary syndrome. 

Materials and Methods: This is a semi-experimental study. Patients with myocardial infarction 

referred to hospitals in Jahrom city in year 96. 75 patients were selected by random method and 

randomly divided into intervention and control groups. The follow-up care program was 

performed in four stages of familiarization, sensitization, follow up and evaluation in 5 sessions 

of 60-30 minutes for 3 months in a group for intervention group. Data were collected using 

personal information and health promotion lifestyle questionnaire before and one week after 

intervention. Data were analyzed using Chi-square, independent t-test and paired t-test using 

SPSS 19 software. 
Results: Following the implementation of the follow-up care model, the mean of life style (P = 

182.1) and dimensions of responsibility for health (P = 0.29), nutrition (P = 0.75), stress 

management (0.89) = P), spiritual growth (P = 0.68), physical activity (P = 0.90) in the 

intervention group significantly increased and the mean score of the score decreased significantly 

(P = 0.90). These differences were significant between intervention and control groups (P = 

52/10) 
Conclusion: According to the findings, implementing a careful follow-up model can lead to 

lifestyle improvements. Therefore, using this model as an invasive and non-invasive intervention 

is recommended to improve lifestyle and self-care in patients with coronary syndrome. 

 

Keywords: Myocardial Infarction, Follow-up Care, Lifestyle, Acute Coronary Syndrome 
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ال س فسا دربررسی الگوی تغذیه ای در خانم های پره اکالمپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 

1395 

 1، زهره امیری2، دکتر عزیزاله دهقان2، دکتر رضا همایونفر1علی اکبر یارمحمودی

 ميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايرانك-1

 ركز تحقيقات بيماری های غير واگير، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ايرانم-2

 سابقه و هدف:

شديد فشار صورت ت حاملگي يكي از علل شايع بستری شدن زنان باردار در بيمارستان مي باشد و درافزايش فشار خون در دوره 

طر به دنيا فتي مادر خی دريام پره اكالمپسي، تهديد كننده جان مادر وجنين نيز خواهد بود. ناكافي بودن انرژئخون و بروز ساير عال

سايي ابنابراين شن ه است.پرفشاری خون، پره اكالمپسي وديابت بارداری همرا آمدن نوزاد كم وزن را افزايش مي دهدو چاقي مادر با

 رایب اقدام بموقع الگوی غذای مصرفي و وضعيت تغذيه ای اين گروه از اهميت خاصي برخوردار است تا در صورت مشاهده كمبود،

 پيشگيری از آن صورت گيرد.

 مواد و روش ها:

ز آموزشي بيمارستان نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مرك 158اين مطالعه يک مطالعه مقطعي تحليلي مي باشد كه به روی 

امه افيک و پرسشن، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده در اين مطالعه شامل اطالعات دموگر1۳95حضرت ولي عصر فسا در سال 

وه ايمان، گرزد. اطالعات دموگرافيک شامل سن، جنس، ميزان تحصيالت، شغل، تعداد )بسامد خوراكي( بو FFQالگوی تغذيه 

ثبت شده  ه قبالكسنجش قند خون مادران نيز با استفاده از اطالعات موجود در پرونده آن ها  خون و مصرف سيگار مي باشد.

فراواني و كمي و اف معيار جهت متغير هایاست، مورد بررسي قرار گرفت. جهت توصيف متغيرها از آماره های ميانگين و انحر

 درصد فراواني برای متغيرهای كيفي استفاده شد.

 یافته ها:

مادر مبتال  46(، 6۳.۳%) مادر سالم 1۰۰مادر باردار به بيمارستان حضرت ولي عصر فسا مراجعه نمودند. از اين تعداد،  158تعداد 

سني مادران در گروه سالم  ( بودند. ميانگين7.6%اكالمپسي و قندخون بارداری ) مادر مبتال به پره 12( و 29.1%به پره اكالمپسي )

ه بود، ك 4.12±۳4.5و در گروه مادران پره اكالمپسي وقند خون بارداری  27.۳۳±5.74، در گروه پره اكالمپسي 4.9۳±27.91

ر گروه های مختلف (. دP value= 0.00هد )رابطه كامال معني داری را ميان تايپ مادران و گروه سني آن ها به ما نشان مي د

ز بارداری و تايپ اقبل  BMIفعلي،  BMIاز مادران، رابطه معني داری ميان سن ماران، وزن فعلي آن ها ، وزن شروع بارداری، 

مراه قند كالمپسي به ه(. رابطه معني داری از نظر تايپ افراد ) سالم، پره اكالمپسي، پره اP value<0.05مادران مشاهده شد )

ر مورد (. اما دP value= 0.701يافت نشد ) BART Factor Scoreخون بارداری( و الگوی غذايي ناسالم با توجه به 

 (.P value= 0.003د )بطه معني داری نشان داده شالگوی غذايي سالم و ارتباط آن با تايپ افراد نتايج كامال برعكس بود و را

 نتیجه گیری:

هايي نه و تحليل ر تجزيداين مطالعه به منظور بررسي ارتباط الگوی غدايي در زنان باردار و بروز فشار خون بارداری انجام شد. 

ن شروع لي، وزه سن، وزن فعارتباط معني داری ميان فاكتورهای دموگرافيک مادران و تايپ آن ها مشاهده شد. به طوری ك

ان الگوی داد كه  مي قبل از بارداری كامال با تايپ مادران مرتبط بودند. همچنين اين مطالعه نشان BMIفعلي،  BMIبارداری، 

 غذايي سالم و تايپ مادران رابطه معني داری وجود دارد.

 یبسامد خوراک، باردار ه،يتغذ یالگو ،يپره اكالمپسکلمات کلیدی: 
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 اسوجیشهر درمانی  یمراجعه کننده به مراکز بهداشت زنان باردار یی درغذا میرژدریافتی از  بریف زانیمبررسی 

 3، عزیزاهلل پورمحمودی1، نواب احمدی2، محمد پیروزه1سید امید صالحی
 كارشناسي علوم تغذيه، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ايران 1
 كارشناسي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ايران 2
 دكتری علوم تغذيه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ايران ۳

 

جامعه  و فرد المتس ارزيابي در كاربردی معيار و ابزار زنان يک در تغذيه و دريافت مواد مغذی وضعيت بررسي :سابقه و هدف

. يكي از مواد مغذی افتد مي اتفاق جهان در بارداری ميليون دويست از بيش ساالنه بهداشتجهاني  سازمان گزارش اساس بر است.

 هيدروليز به كه مقاوم تاس گياهي سلولهای از بقايايي ضروری و مورد نياز در طول دوره بارداری فيبر مي باشد. فيبر غذايي شامل

 بوبات و غالتحگوارش انسان هست. فيبرها در گروه های مختلف غذايي همچون ميوه ها، سبزيجات،  دستگاه آنزيم های توسط

ن ستان، سرطارطان پسبوس دار يافت مي شوند. فيبر دريافتي از رژيم غذايي بر درمان يبوست بارداری، درمان و پيشگيری از س

ين ار است. از اری موثكاهش چربي های خون، چاقي و پره اكالمپسي باردكولون، بيماری های قلبي عروقي ،كنترل ديابت بارداری، 

 . ي باشدم 1۳96رو هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان دريافت فيبر غذايي در زنان باردار شهر ياسوج در سال 

 

ين زنان بصادفي از تای و  تحليلي است كه نمونه ها ی آن به صورت خوشه –اين مطالعه، يک مطالعه ی توصيفي :هامواد و روش

د و در اشتي داشتنده بهدبارداری كه در مراكز بهداشتي شهر ياسوج ) مادوان، اشرفي، اكبرآباد، صدوقي، دستغيب و تل خسرو( پرون

در بار  ۳ساعته ) 24 اکيادآمد خور از  پرسشنامه ها داده گردآوری ماهه دوم يا سوم بارداری بودند، انتخاب شدند. برای ۳دوره 

 رازوی سكا و متر )قد سنج(برای اندازه گيری شاخص های آنتروپومتريک از ت و اجتماعي -اقتصادی اطالعات پرسشنامه هفته(،

گرديد و سپس مقدار فيبر  شده و آناليز NUT4ساعته وارد نرم افزار  24بعد از جمع آوری اطالعات ابتدا يادآمد های  .شد استفاده

 SPSSنرم افزار  شدند.  محاسبات آماری به كمکSPSS)) دريافتي)مصرفي( و اطالعات دموگرافيک و تن سنجي وارد نرم افزار 

 ايسه متغير هایبود. آناليز آماری مورد استفاده برای  مق  Mean±SDصورت گرفت. بيان اطالعات كمي به صورت  19نسخه ی 

مورد  pearson يزمون همبستگو آ t-test گرم فيبر( با آزمون  28كمي و كيفي بين مقادير اندازه گيری شده و مقادير استاندارد )

 ندقرار گرفت  ليو تحل هيتجز

. 
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وزن قبل از لوگرم كي 6۰.96±9.۳8سال سن ،  27.97±5.41زن باردار با ميانگين و انحراف معيار 4۰۰در اين مطالعه یافته ها:

كيلوگرم بر  27.89±4.87قبل از بارداری و  BMIكيلوگرم بر مترمربع  2۳.۰7±4.1كيلوگرم وزن فعلي،  7۳.6۰±9.84بارداری، 

بل از قسبت وزن نفعلي ،شركت كردند. ميانگين و انحراف معيار افزايش وزن يا وزن گيری در طول بارداری به  BMIمترمربع 

لعه حاضر ننده در مطام بود. ميانگين و انحراف معيار دريافت فيبر غذايي در زنان باردار شركت ككيلوگر 12.6۳±6.۳5بارداری 

رآمد ت، شغل و د، تحصيالگرم بود. در اين مطالعه ارتباط عواملي مانند نمايه توده بدني، وزن گيری در طول بارداری 7.8۳±21.5۰

ند دريافت هنمايي بودي و راای آماری نشان داد زناني دارای تحصيالت ابتدايبا دريافت فيبر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل ه

شد نشاهده فيبر بيشتری نسبت به بقيه ی سطوح تحصيلي داشتند اما ارتباط معناداری بين سطح سواد و دريافت فيبر م

(P›0.05 در گروه های شغلي بيشترين ميزان مصرف فيبر در بين زنان كارمند با ميانگين .)ولي ارتباط معناداری  گرم بود  2۳.۰2

متوسط  ونان با درآمد كم ز(. در زنان با درآمد باالی خانوار دريافت فيبر بيشتر از P›0.05بين شغل و دريافت فيبر مشاهده نشد )

اشتند اندارد دستابق با بود ولي ارتباط معنادار آماری بين درآمد و دريافت فيبر بدست نيامد. زناني كه وزن گيری مناسب و مطا

نادار ارتباط مع واشتند دريافت فيبر بيشتری نسبت به زنان بارداری كه وزن گيری آن ها كمتر يا بيشتر از محدوده نرمال بود، د

نان دارای اضافه وزن ز(. دريافت فيبر در P=0.04آماری بين وزن گيری در طول دوره بارداری و دريافت فيبر غذايي مشاهده شد )

 (.P›0.05نيامد ) ر بدستنان كم وزن، وزن نرمال و چاق بود اما ارتباط معناداری بين نمايه توده بدني و دريافت فيببيشتر از ز

 

ين بين هم چن نتايج پژوهش نشان مي دهد كه دريافت فيبر غذايي در زنان باردار شهر ياسوج ناكافي است و :نتیجه گیری

 اهميت به با توجه پيشنهاد مي شود .تحصيالت، شغل، درآمد، نمايه توده بدني و دريافت فيبر ارتباطي معناداری وجود ندارد

 تغذيه مناسب عملكرد رایب امكانات آوردن فراهم و آموزش به بيشتری توجه ، رزنان باردا سالمت بر آن اثرات و دريافت فيبر غذايي

 .گيرد صورت ها كمبود اين كردن بر طرف و ای

 

 فيبر دريافتي، رژيم غذايي، زنان باردار. واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

   

O-170 
 

 و ابتال به واریکوسل در مردان مراجعه کننده به کلینیک ارولوژی شهر بندرعباس BMIبررسی شاخص 

، دکتر علی 1، عبدالرحمن خجسته 2، دکتر علی حاجب2، دکتر صغری فالحی 2،  محسن کولیوند1محمدجواد حسام

 3علیزاده

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران .1

 تحقيقات باروری و ناباروری هرمزگان، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايرانمركز  .2

گان، ي هرمزمركز تحقيقات عوامل اجتماعي در ارتقاء سالمت، پژوهشكده سالمت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشك .۳

 بندرعباس، ايران

 

ن ان يک درمابه عنو روری مردان است. اصالح واريكوسلواريكوسل يكي از موضوعات بحث برانگيز در زمينه ی نابا سابقه و هدف:

 د .ر گرفته انحث قرابانتخابي برای ناباروری در ارتباط با واريكوسل قلمداد مي شود، اما اثرات آن چندين سال است كه مورد 

لت ايع ترين عيكوسل شواربا توجه به اينكه مطالعات قبلي به نقش شاخص توده ی بدني در ايجاد و توسعه واريكوسل داللت دارد. 

پيش گيری  ومان در تعيين عوامل مرتبط با بخصوص نقش شاخص توده ی بدني مي تواند در است، نابارور قابل درمان در مردان

 احتمالي نازايي مفيد واقع شود.

مورد 1۳96در سال بيمار واريكوسلي را   12۰كه  ،قبل و بعد است توصيفي، مقطعيپژوهش حاضر يک مطالعه مواد و روش ها:  

و شاخص توده بدني مورد ارزيابي قرار ، تستوسترون  FSH  ،LHافراد از نظر آناليزمايع مني، سطح  سرمي  ارزيابي قرار داد .

 independentو paired t testشد و با كمک آزمون های آماری  SPSS.18اطالعات بدست آمده وارد نرم افزارآماری گرفتند. 

t test   تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت وموردp-value  معني دار در نظر گرفته شد. ۰.۰5كمترمساوی  

 .بود22.۳7±۳.85و 29.2۳±6.56آنها به ترتيب   BMI ميانگين سني و قرار گرفت كه بيمار مورد ارزيابي 12۰ تعداد : یافته ها

 دار معني اختالف آماری نظر از بود كه 7.22±4.25و8.1۳±14.75به ترتيب  LHوFSH سطح سرمي هورمونهای ميانگين

  بود. ۳.56±1.۳2 تستوسترون نيز سطح ميانگين (.= ۰.۳25p)نداشتند

 ي رفت كه نتايج مشابهيمهای باال درگيری بيشتری با واريكوسل داشته انتظار  BMIاينكه افراد دارای باتوجه به   : نتیجه گیری

دادند. اين نتايج احتماال  كمتر مواردی از واريكوسل را نشان BMIبا يافته های قبلي مشاهده شود ولي در مطالعه ی حاضر افراد با 

ي بيشتر د تحت بررسافرا  يار گرم مي باشد به گونه ای كهبه دليل نوع مشاغل و كار افراد در اين منطقه با شرايط اب و هوايي بس

 ي شود در مطالعات آتيمكمتر بوده و مبتال به واريكوسل بودند . پيشنهاد  BMIمرداني با مشاغل نظامي و صياد بودند كه دارای 

 حجم نمونه باالتر و گسترده ی شغلي بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. 

 شاخص توده ی بدني ، آناليزسمين، اريكوسلو واژه های کلیدی:
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An investigation of the underlying causes and distribution of male infertility in Bandar 
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Mohammad Javad Hesam1 
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Bac 

kground 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. 
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مصرفی  (MetapenaeusStebbingiبررسی غلظت فلزات سنگین )سرب، کادمیوم و نیکل( در میگوی چکو خشک )

 در شهر بندرعباس

 *2پورولی علی، 1، محمد مهدی قربانی نژاد فرد شیرازی1، عاطفه شریفی1محدثه بخشی حقیقی

 علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران. : عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه1

: عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران. شماره *2

 E-mail: v_alip@yahoo.com    (،۰76)۳۳۳۳858۳تلفن: 

  

 چکیده:

يي رزشمند غذااماده  با توجه به مصرف قابل توجه ميگوی خشک )چكو( در استان هرمزگان و وجود نگراني از آلودگي اين  مقدمه:

ر شهر دبه فلزات سنگين، اين مطالعه با هدف بررسي غلظت فلزات سرب، كادميوم و نيكل در ميگوی چكو خشک مصرفي 

 بندرعباس به اجرا در آمد.

مركز  1۰ادفي از به طور تص 1۳94عه، برای تهيه نمونه ی ميگوی مورد مطالعه در شش ماه اول سال دراين مطالروش مطالعه: 

د  و تهيه گردي م ميگوفروش ميگوی خشک از بازار شهر بندرعباس در سه نوبت نمونه برداری شد. در هر نمونه برداری نيم كيلوگر

ادير ل شدند. مقد تبدير و سپس در كوره قرار گرفت و به خاكستر سفيبه آزمايشگاه منتقل گرديد. در آزمايشگاه نمونه ها در فو

 فلزات سنگين سرب، كادميوم و نيكل توسط دستگاه جذب اتمي تعيين مقدار گرديدند.

ميلي گرم در  2/15 و 7/5، 7/12ميانگين غلظت فلزات سنگين سرب، كادميوم و نيكل در نمونه مورد بررسي به ترتيب ها: یافته

يلي گرم در كيلوگرم وزن تر م  /۰5و  /۳وزن تر ميگو بود. مقادير مجاز استاندارد ملي ايران برای سرب، كادميوم به ترتيب  كيلوگرم

 ميگو مي باشد و برای فلز نيكل استانداردی گزارش نشده است.

توسط  رش شدهاردهای گزانتايج اين بررسي نشان داد كه غلظت فلزات سنگين سرب و كادميوم از استاندگیری: بحث و نتیجه

اقدامات  مي گردد كه بيشتر بوده لذا مصرف آنها بايد با مالحظات بيشتری انجام گردد. همچنين پيشنهاد  سازمان بهداشت جهاني

 الزم جهت پيشگيری از آلودگي آب های سواحل هرمزگان توسط مقامات مسئول صورت گيرد.

 ک، بندرعباس سرب، كادميوم، نيكل، ميگوی خش واژگان کلیدی:
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 بررسی آلودگی میکروبی میزکار و تجهیزات دفتری در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 

 *2پورولی علی، 1، محمد مهدی قربانی نژاد فرد شیرازی1، محدثه بخشی حقیقی1عاطفه شریفی  

 هرمزگان، بندرعباس، ايران.: عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي 1

 ن. ، ايرا: عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس*2

 چکیده

در اين  .شوند بيماری مي و باعث ايجاد منتقل ساير نقاط به ها تلفن و رايانه اجزاء به كاركنان دست تماس در اثر باكتريها مقدمه:

 رد بررسي قرار گرفت. گوشي تلفن مو اجزای دفتری ميز كار، رايانه و اجزای آن )صفحه كليد و موس( و مطالعه امكان وجود آلودگي

نج محيط مختلف پنمونه از  2۰اين تحقيق در يكي از دانشكده های دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و بر روی ها: مواد و روش

گرديد. بعد از  منتقل پزشكي هرمزگان علوم دانشگاه ميكروب شناسي تحقيقات آزمايشگاه پس از برداشت، بهانجام گرفت. نمونه ها 

 ایويژگيه و كلوني ظاهری خصوصيات اساس بر آگار، سالت مانيتول ، بالدآگار،EMBكشت  محيط نمونه ها برروی كشت

 نتايج به صورت شاخص های توصيفي ارائه گرديد. .گرفت صورت تشخيص باكتريها، بيوشيميايي

ان آلودگي رين ميزدر بين تجهيزات اداری، بيشترين آلودگي باكتريايي مشاهده شده مربوط به صفحه كليدها  و كمتها: یافته

 ن آن مربوطيكمتر ومربوط به گوشي تلفن بود. بيشترين عامل آلوده كننده موجود در قسمت های مذكور استافيلوكوكوس اورئوس 

 ت يافت شد.ق رياسبه سودوموناس بود. از بين فضاهای مورد مطالعه بيشترين آلودگي در اتاق آموزش و كمترين مقدار در اتا

د. از ز بيشتر بوودگي نيهايي كه تعدد افراد استفاده كننده از وسايل بيشتر است، ميزان آل بر اساس نتايج در مكان گیری:نتیجه

ر وی اجزای دربي بر رين وسايل )صفحه كليد( بيشترين آلودگي را نشان داد. با توجه به امكان آلودگي ميكروطرفي پركاربرد ت

ز خوردن و قبل ا تماس با دست كاركنان اداری، توصيه مي شود از ژلهای ضد عفوني كننده در محيط های كار استفاده گردد و

 آشاميدن حتماً شستشوی دست ها به خوبي انجام شود.

 

 آلودگي ميكروبي، آلودگي ميزكار، آلودگي گوشي تلفن، آلودگي صفحه كليد، بندرعباس کلمات کلیدی:
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 تاثیر رواندرمانی مثبتگرا بر شادکامی بیماران افسرده

 4سعيد نيكويي، 3، سمیه رمضانلی2خرم کیش ، مهسا1طاهره عبدیان

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايرانكارشناسي ارشد روانپرستاری، دانشكده پرستاری ،  .1

 نكارشناسي ارشد پرستاری داخلي جراحي، دانشكده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايرا .2

 نكارشناسي ارشد پرستاری داخلي جراحي، دانشكده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايرا .3

 ی، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايراندانشجوی كارشناسي هوشبری، دانشكده پرستار .4

5.  

 تأثر منفي وي كند مكه با عاليم متفاوتي در افراد ظهور  افسردگي يكي از شايعترين اختالالت روانپزشكي است سابقه و هدف:

وبرو مختلف ر ایمعيت همتأسفانه در ايران نيز با شيوع باالی افسردگي در ج .فراواني بر عملكرد اجتماعي فرد مبتال مي گذارد

 .ديگرد امانج يافسردگ اختالل با مارانيب يشادكام بر گرامثبت يدرمان روان تأثير هدف با حاضر پژوهش لذا. هستيم

 مارستانيب ستری درب يافسردگ اختالل به مبتال مارانيب را آن جامعه كه بود كارآزمايي نوع از حاضر پژوهش :ها روش و مواد 

فر اول به عنوان گروه ن ۳2، مطالعه به ورود یارهايمع واجد مارانيباز بين . دادند يم ليتشك اسوجي ييرجا ديشه روان و اعصاب

 9۰ جلسه دو یا هفتههفته و  4 يطدر پيش آزمون،  آكسفورد يشادكام پرسشنامهآزمودني وارد مطالعه شده و پس از تكميل 

ن از آ بعد هفته دو و آزمون پس يآموزش جلسات اتمام از پس الفاصلهب. رفتيپذ انجام گرامثبت يدرمان روانی برای آنها ا قهيدق

 گروه عه به عنواننفر بيمار بعدی واجد شرايط ورود به مطال ۳2پس از اتمام اين مرحله،  سنجش مرحله پيگيری انجام گرفت.

و شش  هفته 4و  تنگرف صورتها برای آن یا مداخله در نظر گرفته شده؛ پس از تكميل پرسشنامه ها در پيش آزمون، هيچ كنترل

 ،21 نسخه SPSS افزار نرم كمک با شده یآور جمع یها دادههفته پس از پيش آزمون، سنجش پس آزمون و پيگيری انجام شد. 

ن و من ويتني، آزمو لمستق يت یها آزمون رينظيا ناپارامتريک متناظر  کيپارامتر یآمار یها آزمون و يفيتوص یآمارها قيطر از

 و هيتجز( P =۰5/۰) صددر 95 نانياطم سطح در مكرر ی هایريگ اندازهو آزمون آناليز واريانس با  ،مجذور كای، آزمون دقيق فيشر

 (:1N2۰151۰1824582IRCT ).ديگرد ليتحل

 دو و نگرفته قرار دييأت مورد یآمار معنادار تفاوت يشناخت تيجمع یها يژگيو نظر از كنترل و يآزمودن یها گروه نيب :ها افتهی 

 گروه در 41/26±۰4/4 بيترت به مطالعه شروع نقطه در بيماران يشادكام ميزان(. P>۰5/۰) اند بوده همسان مطالعه آغاز در گروه

 زمون؛آ پس در 66/29±18/4 بيترت به يآزمودن گروه بيماران يشادكام. بود كنترل گروه در 28/26±67/۳و ؛يآزمودن

 پس در كنترل هگرو بيماران يشادكام كه يحال در ؛( P<۰5/۰)افتي شيافزا یآمار معنادار به طور یريگيپ در 19/29±1۳/4و

 .است بوده برخورداري كاهش روند از آزمون شيپ به نسبت یريگيپ و آزمون

 .است مؤثره افسرد ارانميب يشادكام بر مثبت مثبتگرا يدرمان روان كه رسد يم نظر به پژوهش یها افتهي به توجه با: یریگ جهینت

 هافسرد ،يشادكام ،گرامثبت درمانيروان:  واژه دیکل 
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در موش های پروفایل قندی بر میزان   Sargassum oligocystumجلبک قهوه ای  الکلی بررسی تاثیر عصاره

 شده توسط استرپتوزوتوسین صحرایی دیابتی

 3حاجیان، سبحان 2، صمد اکبرزاده1ویدا سلطانی

 كميته تحقيقات دانشجويي،  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران .1

 گروه بيوشيمي،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران .2

 كميته تحقيقات دانشجويي،  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران .۳

نترل ك .گردد عملكرد بافتي، كاهش كيفيت زندگي و طول عمر ميديابت باعث اختالل وضعيت گاليسميک، نقص سابقه و هدف: 

ژيم ريماری صحيح بيماری ديابت مستلزم آموزش است. بهترين راهكار جهت پيش گيری، درمان و كنترل طوالني مدت اين ب

 خليج بوده كه درسه سارگاسا خانواده از ای قهوه جلبکسارگازوم اوليگوسيستوم غذايي صحيح، فعاليت بدني و درمان صحيح است. 

الونوئيد، فه فوكوئيدان، دارای تركيباتي از جمل سارگازومجلبک های قهوه ای خانواده بااليي برخورددار است.  فارس از پراكندگي

دارای  ه اين اجزاكاشند بي ترپنوئيد، آلجينات، پلي فنل و همچنين انواعي از اسيد های آمينه، پروتئين ها و انواع ويتامين ها م

قهوه ای  بات جلبک. از آن جايي كه تركيآنتي باكتريايي، ضد قارچي و ضد سرطاني هستندضد التهاب، اثرات آنتي اكسيداني، 

بر  Sargassum oligocytum تعيين اثرات عصاره جلبک درياييمطالعه  هدفدارای اثرات فارماكولوژيكي مختلفي هستند 

 ديابتي مي باشد.ميزان پروفايل قندی موش های صحرايي 

سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار بصورت تصادفي در شش گروه هشت تايي شامل  48 ،در مطالعه تجربي حاضر مواد و روش ها:

ديابتي تيمار با غلظت  -4ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره جلبک  15۰ديابتي تيمار با غلظت  -۳كنترل ديابتي  -2كنترل بكر  -1

ديابتي تيمار با  -6ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره جلبک  45۰ديابتي تيمار با غلظت  -5كيلوگرم عصاره جلبک ميلي گرم بر  ۳۰۰

ميلي گرم بر كيلوگرم متفورمين قرار گرفتند. موش ها با تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين ديابتي شدند. يک هفته  1۰۰غلظت 

ام مطالعه ميزان سرمي گلوكز خون موش های صحرايي با استفاده از گلوكومتر بعد از تزريق استرپتوزوتوسين  و همچنين روز سي 

( و همچنين دستگاه اتوآناليزر اندازه گيری شده و حساسيت انسوليني و مقاومت انسوليني توسط Bionimeو نوار تست گلوكز )

 = QUICKIو  HOMA_IR = {[fasting insulin(µU/ml)] × [fasting glucose(mmol/l)]}/22.5فرمول های 

1/ [log (fasting insulin, µU/ml) + log (fasting glucose, mg/dl)]  .تجزيه و تحليل داده ها با محاسبه گرديدند

 مورد بررسي قرار گرفتند. 22ويرايش  SPSSاستفاده از نرم افزار اماری 

عصاره  45۰  (۰۳/۰=Pvalue)(، Pvalue=۰۰4/۰) ۳۰۰قند خون در غلظت های نتايج مطالعه حاكي از آن است كهیافته ها: 

 1۰۰ و ( Pvalue=۰۰9/۰) عصاره ۳۰۰مقاومت انسوليني در غلظت های . ( كاهش يافتPvalue=۰4/۰) متفورمين  1۰۰و

 (Pvalue=۰2/۰( و )Pvalue=۰۰9/۰)كاهش و حساسيت انسوليني در دوگروه فوق با ترتيب  (Pvalue=۰2/۰)متفورمين 

 .افزايش يافت

ی ديابت بهبود با توجه به نتايج حاصل از مطالعه حاضر عصاره جلبک اثرات مفيدی بر پروفايل قندی در جهت نتیجه گیری:

 .رمين داشتميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن عصاره كه عملي مشابه و يا حتي بهتر از متفو ۳۰۰داشته است بخصوص غلظت 

 .Sargassum oligocystumديابت،  واژگان کلیدی: 
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 بررسی ارتباط هموگلوبین و هموگلوبین گلیکوزیله در افراد مبتال به دیابت

 2، عیسی صفوی1فاطمه حسین پور سلیمانی

 ن، ايرادانشجوی كارشناسي ارشد هماتولوژی، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر .1

 ايران بوشهر، بوشهر، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده اجتماعي، بهداشت دكترای .2

 برابر در بدن يا و رودمي بين از بدن در انسولين هورمون توليد آن توانايي است كه در متابوليک اختالل يک ديابت مقدمه:

 كه اردد مختلفي انواع ديابت يماریي. دهد انجام را خود طبيعي عملكرد تواندنمي توليد شده انسولينِ بنابراين و شده مقاوم انسولين

 غالب نوع ديابت جهان رد ديابت انواع كل از درصد9۰ اختصاص با نوع دو نوع ديابت. شوندمي متمايز تشخيص هنگام در معموالً

 ديابتي بيماران پيگيری درمان برای رايج ياربس آزمايش يک ،(HbA1C) گردد. آزمايش هموگلوبين گليكوزيلهمي محسوب

 كنترل در ميزان چه به بيماران دهدمي ماه گذشته است، نشان ۳دليل اينكه بيانگر ميانگين غلظت قند خون در به  و باشدمي

 بر آن مانند ديگر عوامل ثيرتا حال، اين با. است شده ثابت خون قند و HbA1c ميان مستقيم ارتباط اند.بوده موفق ديابت بيماری

 هموگلوبين ميزان با HbA1c  هموگلوبين ارتباط بررسي پژوهش، اين از هدف راستا درهمين. است نشده تاييد هموگلوبين ميزان

 .در بيماران مبتال به ديابت است

 كنندهمراجعه  795 تعداد. شد انجام 95از فرودين لغايت اسفند و بوشهر شهر در مقطعي،-تحليلي نوع از پژوهش اين روش: 

 ( و FBSتا)و قند ناش Hb A1C  هایآزمايش سپس و شدند انتخاب تصادفي صورت به آپ چک جهت  آزمايشگاه به سرپايي

. شد پرسيده وگرافيکدم عوامل عنوان به نيز كنندگان مراجعه جنس و سن پارامتر، دو اين دركنار. شد استخراج آنها هموگلوبين

 استنباطي و( نما،ميانه ميانگين،)توصيفي هایآماره و  Spss 22افزار نرم توسط مركز، چند از آوری جمع از پس هاداده سپس

  .شد ارزيابي( ساده همبستگي ضريب و گام به گام متغيره چند رگرسيون)

 ۰4/52 زنان در و ۳۳/52 مردان جمعيت سني ميانگين. مرد بودند%  6/۳6 و زن%  4/6۳ مطالعه، اين نفر 795 جمعيت از ها:یافته

 به زنان در و درصد 71/9 و 17/12 ، 2/14۰ ترتيب به مردان در هموگلوبين و گليكوزيله هموگلوبين ، ناشتا قند ميانگين. بود

 417/۰ مقدار سجن و سن ناشتا، قند هموگلوبين، بين متغيره چند همبستگي ضريب. بود درصد 99/8 و 49/11 ، 49/14۰ ترتيب

 بود دار معني و -۳71/۰ گليكوزيله هموگلوبين و هموگلوبين بين ساده همبستگي ضريب(. R=0/417) آمد دست به

(pvalue≤0/05  )آمد دست هب -759/۰ هموگلوبين بين پيش متغير برای بتا اثر ضريب متغيره چند رگرسيوني مدل در و. 

 وجود منفي معنادار ارتباط گليكوزيله هموگلوبين و هموگلوبين بين پژوهش، اين از آمده دست به نتايج به توجه با گیری:نتیجه

 حدود هموگلوبين، واحد هر كاهش با كه معنا اين به. آمد دست به -759/۰ مقدار هموگلوبين اثر ضريب نتايج تحليل طبق و دارد

 بر كمكي متغير عنوان به  هموگلوبين ميزان گيری اندازه كه رسدمي نظر به لذا. شودمي افزوده گليكوزيله هموگلوبين مقدار بر 7/۰

 هموگلوبين، هایتست ديابتي برای بيماران كه شودمي پيشنهاد نتيجه در. است ضروری گليكوزيله هموگلوبين ميزان تحليل

شوند و همچنين عوامل كاهش هموگلوبين نيز در بيماران بررسي و  بررسي همزمان طور به ناشتا قند و گليكوزيله هموگلوبين

 .پيگيری شود

 ناشتا قند گليكوزيله، هموگلوبين هموگلوبين، ديابت،: هاکلید واژه
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CRISPR-Cas Systems Gene Delivery: a Powerful Strategy for Gene Therapy 

Sanaz Rezaeian1* and Mirza Ali Mofazzal Jahromi2,3* 

1. Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 

2. Department of Advanced Medical Sciences & Technologies, School of Medicine, 

Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom,Iran. 

3. Research Center for Noncommunicable Diseases, School of Medicine, Jahrom 

University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 
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Gene editing using clustered regularly interspaced short  Objective and Background

as an  system9 (Cas9) nuclease -associated protein-CRISPR palindromic repeats (CRISPR) and

genome editing and modifying in many microorganisms has been revolved for amazing method 

as an efficient strategy has been utilized to manipulate  Cas system-. CRISPRand eukaryote cells

heterogonous and endogenous gene expression for human adult and embryonic gene therapy as 

well as to be used for molecular cell biology and microbiology applications. CRISPR-Cas system 

type II (CRISPR-Cas9 system) as simplest class of these systems, regenerated from single-guide 

RNA (sgRNA) by engineered fusing CRISPR RNA (crRNA) to transactivating crRNA 

(tracrRNA), which recruits Cas endonuclease to individual genomic site and it can cause genome 

 .without gene delivery toxicity for target cells editing 

newest original and review articles were achieved from the Elsevier,  The Method: Search

Teylor & Francis, Cell Press, Wiley-Blackwell and Springer publishers by scientific search 

engines; National Center for Biotechnology Information (NCBI) and Scopus databases. The 

quality of articles was evaluated by web of science and scimago databases. Then ISI and Q1 

.    indexed articles were applied as valid references 

Cas9 system have delivered by electroporation, viral -Therapeutically, CRISPR Findings:

vectors and nanoparticles into target cells. Results have revealed that this system is able to be 

efficiently delivered gene into prokaryote and eukaryote cells. Between 3 types of CRISPR 

system, CRISPR-Cas9 system has been applied for human gene therapy to modify genomes in 

several disorders such as cancer and inherited diseases. Furthermore it has showed antimicrobial 

.activity 

this review, we propose that this system Cas9 system, in -After discussing CRISPR Conclusion:

can be utilized as an advanced molecular technology for human gene therapy in cancer and 

inherited disorders as well as it is able to be applied for treatment of antimicrobial resistance 

infectious diseases. 

CRISPR, Cas, Gene therapy, Cancer, Inherited deceases, Infectious diseases s:Keyword 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikntHliqfYAhVBKuwKHc1VCt0QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AOvVaw1BN1OCj6TGyzHo6_V3fZJe
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Role of Bacterial Agents in Newborn Babies with Septicemia, Original article 

1, Hossein Forozande1, Masoud Khajezade 1,2, Aliyar piroozi1Elmira Zarei  

1. Gerash University of medical sciences , Gerash,  Iran 

2. Cellular & Molecular Research Center , Gerash university of medical sciences, Gerash , 

Iran 

Background and objectives: This research is aimed to determine the most common bacterial 

agents in septicemia of newborn babies. Septicemia or sepsis is a systematic inflammatory 

response syndrome and in fact is the same bacteremia plus clinical protests, bacterial invasion 

signs into the blood and toxin production by microorganisms which, if it is left unknown and 

untreated, it can quickly progress to severe sepsis, septic shock and death.  This study was 

conducted in Abd al-Hamid Omidvar Hospital, Evaz, Iran, on 516 newborn babies and infants 

with an average age of eight months suspected to infection. 

Materials & methods: Blood samples were obtained from those newborns and infants suspected 

to septicemia. The amount of 2 to 5 cc of venous blood of each babies were poured into trypton 

soy broth (TSB) or gelatin peptone culture media containing anticoagulant sodium polyanethol 

sulfonate (SPS) and sent to the laboratory. This culture media is incubated for 24 hours and then 

at the times of 24, 48 and 72 hours and 10 days after that time sub-culture were prepared on 

MacConkey agar (or EMB), blood agar, chocolate agar and thioglycollate broth culture media. 

Gram-negative and/or gram positive type of bacteria was recognized according to culture on 

EMB and blood agar media and on this base differential tests were done. Sensitivity test to 

antibiotics was performed by disc diffusion method for all the positive tests. Catalase, coagulase, 

novobiocin and bacitracin tests was conducted as differential tests for Gram positives. 
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Findings: Of 516 newborns and infants suspected to septicemia and tested in this study, 304 

cases (58.91%) were boy and 212 cases (41.08%) were girl that of them 20 cases (3.8%) had 

positive blood culture. These babies were included 12 patient boys (3.94%) and 8 patient girls 

(3.77%). 

Conclusion: The most common bacteria that produced septicemia in this study were 

Staphylococcus epidermidis and Klebsiella pneumonia. The highest sensitivity in the case of 

Gram negative bacteria was also allocated to ciprofloxacin and cefixime; and cephalexin are 

accounted as resistant antibiotics for Gram negatives. According to this study and similar studies 

conducted in this regard, an increase in antibiotic resistance is observed in pathogenic strains. So 

by adopting an appropriate strategy for exact isolation of pathogenic agents and proper use of 

antibiogram in treatment plan of newborns can reduce mortality and complications of bacterial 

infections in them and duration of hospitalization and related costs will also reduce in those 

patients. 

Key words: Septicemia, Bacterial Agents, Antibiotic Resistance. 
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Investigating the convergence between spiritual health and work ethic of nurses working in 

hospitals affiliated to yasuj University of Medical Sciences in 2016 

2,mahin ruzitalab1*Tahereh moshkelgosha ardekani 

1. BS degree student of surgical technologist,Student  Research Committee,Yasuj 

University Of  Medical  Sciences,Yasuj,Iran 

2. Master degree of nursing,faculty member of paramedical college, Yasuj University Of  

Medical  Sciences,Yasuj,Iran 

Abstract 

World  being as defined by the-four dimensions to wellis one of  Spiritual HealthIntroduction: 

and not merely the  (WHO), which include physical, social, and mental Health Organization

Work ethic is a factor that creates discipline and sense of duty in .  disease or infirmity absence of

through hard  tercharac Social ingrainment of this value is considered to enhance the individuals.

at  . As a result, the present study aimwork that is respective to an individuals field of work

investigating the convergence between spiritual health and work ethic of nurses working in 

hospitals affiliated to yasuj University of Medical Sciences in 2016. 

Method: This study was a cross-sectional and analysis study in which 87 nurses working in 

training hospitals of yasuj University of Medical Sciences participated.Data tools included 

Spiritual Health of Academy of Medical Sciences questionnaire andCosta and Mac Kray Work 

Ethic questionnaire.Data analysis was performed using SPSS version 16 and using descriptive 

statistics (mean, standard deviation and percent) test, Pearson correlation and regression analysis.  

Results: The results of the Spearman correlation coefficient show that there is a significant 

convergence between spiritual health and work ethic among nurses (p <0.06, r = 0.0367).This 

means that with work ethic increases in nurses with an increase in spiritual health.The results of 

the multivariable regression show that,of the dimensions of spiritual health,only behavior and 

performance of nurses are predictors of their work ethic (p <0.06). 

Conclusion: There was a significant convergence between spiritual health and work ethic in 

nurses in a way that nurses' work ethic enhances with an increase in spiritual health. 

Keywords: Spiritual health, work ethic, nurses. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_character
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 ییدر مورد حفاظت پرتو راحمدیو بو هیو عملکرد دندان پزشکان استان کهگلو ینگرش،آگاه یررسب

 1393در سال 

 2شکوفه نیکویی، 1، سعیدقربانی1محمود خلیلی پور

 كارشناسي راديولوژی، كميته ی تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،ياسوج، ايران .1

 دانشجوی دندانپزشكي،كميته ی تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،ياسوج،ايران .2

 :يكي،پست الكترون۰9۰17118788تلفن: ،شمارهييكويشكوفه ن:  ارائه دهنده سندهيمسئول و نو سندهينو

@gmail.com75dr.shekufenikuyi 

ان پزشكان در زمينه سبب لزوم افزايش اگاهي و عملكرد مناسب دند ٬كاربرد روز افزون راديو گرافي های دنداني  سابقه وهدف:

كرد دندان پزشكان نگرش و عمل ٬حفاظت از پرتو های يونيزان مي شود. به همين جهت مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان اگاهي 

 رديد.گن ها انجام استان كهگيلويه و بوير احمد در مورد اثرات پرتو های يونيزان و روش های حفاظت در برابر ا

دان پزشكان نفر از دن 51بين  1۳9۳ حليلي از نوع مقطعي مي باشد كه در سالت -اين مطالعه به صورت توصيفي مواد وروش ها:

 وری شده باجمع ا استان كهگيلويه و بوير احمد انجام گرفت. روش نمونه گيری سرشماری بوده است. تجزيه و تحليل داده های

 انجام شد. 21نسخه  SPSSفزار استفاده از نرم ا

ابسته به دانشگاه علوم ونگرش و عملكرد دندان پزشكان  بيمارستان های  ٬نتايج اين پژوهش كه به منظور تعيين اگاهي  یافته ها:

رند ر داا ان سر و كابنشان داد كه سطح اگاهي دندان پزشكان در اين استان در رابطه با اطالعاتي كه  ٬پزشكي ياسوج انجام شد

 .بوده است 46/۳5  ±۳/۰4٬

بن نگرش رابطه  د.محاسبه گردي 146ارزيابي شد هم چنين عملكرد  ان ها  29/5۳ ± ۳/21و نگرش دندان پزشكان در اين مطالعه

-منفي و معنيرابطه  .(p= ۰/221و  r= ۰/147) داری وجود نداردو عملكرد دندان پزشكان استان كهگيلويه و بويراحمد رابطه معني

 .(p= ۰/۰81و  r= ۰/۳47-) درصد وجود دارد  99داری بين آگاهي و عملكرد دندان پزشكان استان كهگيلويه و بويراحمد در سطح 

ن ه های اموزشي در زمااگاهي دندان پزشكان نسبتا متوسط ارزيابي مي شود و دور ٬با توجه به نتايج مطالعه حاضر  نتیجه گیری:

 آموزش به نياز و بوده مطلوب  كاركنان عملكرد كيفيت مجموع در.تحصيل و بعد از فارغ التحصيلي در اين زمينه ضروری است

 توسط ارزيابي و نظارت مستمر،

 و نياز مورد لوسائ بودن دسترس در اشعه، برابر در حفاظت مسأله به دادن اهميت .رسد مي نظر به ضروری ربط ذی مسؤولين

 .ماران داردكاهش ميزان جذب بي در مهمي نقش ايمني، نكات ساير رعايت و وسائل اين از استفاده برنحوه مستمر نظارت
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 مبتال به اختالالت عروق کرونر پریودنتال بیمارانوضعیت بررسی 

 2، محمد امین یوسفی2محمد رضا رفیعی ،1محمد پیروزه

 بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ايران سناشكار .1

 دانشجوی دندانپزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ايران .2

 ايرانلثه، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،  های بيماری متخصص .۳

عروقي  الت قلبيدليل عمده اختالاصلي  ترين دليل مرگ و مير در دنيا بيماری های قلب و عروق مي باشند. سابقه و هدف: 

 لعات مختلفاج مطاتصلب شرايين است و به همين خاطر آگاهي از داليل رفتاری و عوامل خطر ساز آن اهميت بسزايي دارد، نتي

نشان مي  اشد رااهميتي كه سيستم ايمني و عوامل تهديد كننده آن مي تواند بر روی ايجاد و گسترش تصلب شرايين داشته ب

شرايين  ش  تصلبعفونت های پريودنتال و فرايند های خودايمني ناشي از آن ها مي توانند عاملي جهت ايجاد و گستردهند. 

بيماری های  نكهيه ابو با توجه  و توسعه نيافته  در حال توسعه یدر كشورها ودنتاليپر یماريب اديبا توجه به وسعت زباشند. 

كه  یرادوارض در افعو  ميكننده عال ديعامل تشد کيو   يعروق يقلب یها یماريب یهافاكتور  سکياز ر يكيبه عنوان پريودنتال 

از  یريشگيدر پ یدهنده ا یاريتواند عامل  يآنها م عيو درمان سر يياشناس ،یريباشد جلوگ يم ،قلب و عروق دارند یماريب

الت عروق ه اختالبوضعيت پريودنتال در بيماران مبتال . به همين منظور هدف از اين مطالعه تعيين باشد کيستميس یمارهايب

 مي باشد.كرونر 

 

امام  مارستانيب CCUشده در بخش  یبستر  عروق كرونر مارانينفر از ب 1۰۰ودنتاليپر ناتيمعادر اين مطالعه  مواد و روش:

به  ده بودندش یامام سجاد بستر مارستانيب CCUدر بخش  1۳96در سال  دندان بودند و 6دارای حداقل  كه اسوجيسجاد شهر 

(، عمق PI)ندكسي(، پالک اBOPاز لثه هنگام پروپ كردن ) یزيخونری و شاخصها گرفتانجام  نهيو آ UNC15پروب  لهيوس

 ي شد.ارزياب کيپاتولوژ يبا لق يياز دست رفته و تعداد دندان ها یفوركا، تعداد دندان ها یري(، وجود درگPD)نگيپروب

 

%  از بيماران دارای 16 سال بود. وضعيت سالمت پريودنتال در بيماران به صورت زير بود:  4/58ميانگين سني بيماران  یافته ها:

ی دارا %65ان به صورت: مبتال به ژنژيويت بودند. وضعيت شاخص ها در بيمار  %26مبتال به پريودنتيت و   %58سالمت پريودنشيم، 

ارای درگيری د 5۳%(، PIدارای پالک ايندكس ) 9۳%(، BOPدارای خونريزی از لثه هنگام پروپ كردن) 71%(،  PDعمق پاكت )

 .دارای دندان با لقي پاتولوژيک و همه ی بيماران دارای حداقل يک دندان از دست رفته بودند %19فوركا، 

 

ر لبي است، دقحتي های عاملي تهديد كننده برای ايجاد نارادر اين مطالعه بيماران از لحاظ وضعيت پريودنتال كه  نتیجه گیری:

 د.ه قرار گيررد توجوضعيت نامطلوبي قرار داشتند و پيشنهاد مي شود وضعيت بهداشتي در اين بيماران و افراد سنين باال  مو

 كلمات كليدی: وضعيت پريودنتال، اختالالت عروق كرونر
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 پارامترهای اسپرمبر sargassumای قهوهجلبک  اثر آنتی اکسیدانی

 2، صغری فالحی1،  محمد نفیسی1، علی شیبانی، حسین مربی1، مهشید سرافراز1، سمیه منصوری1روژین دانایی فرد

 

 رمزگان، بندرعباس، ايرانهدانشگاه علوم پزشكي  كميته تحقيقات دانشجويي، .1

 هرمزگان، بندرعباس، ايران مركز تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشكي .2

 

ايت موجب د و در نهوقوع استرس اكسيداتيو در طول دوره آزاد شدن اسپرم بر پارامترهای اسپرم تاثير مي گذار :سابقه و هدف

م ان ها انجااكسيد حفاظت اسپرم در برابر واكنش های اكسيداتيو در طي انجماد توسط آنتي .كاهش پتانسيل توليد مثل مي شود

ين مطالعه ادف از اسپرم است ه فريز د اهميت حفظ پتانسيل توليد مثل اسپرم نيازمند به نگهداری و بقای آن در بانکمي شو

رهای اسپرم بر استرس اكسيداتيو و پارامت( sargassum)بررسي اثرات آنتي اكسيداني دوزهای مختلف عصاره جلبک قهوه ای

 .منجمد انسان است

الم در سهای مني از يازده مرد كه بر روی نمونهاست پژوهش حاضر به صورت كارآزمايي باليني از نوع تصادفي  :هامواد و روش

به سه قسمت مساوی  سپس .روز انزال جمع آوری شد 5تا  ۳نمونه ها توسط استمنا پس از  .سال انجام داديم ۳6تا  25گروه سني 

ر د  sargassum عصاره  دو گروه تجربي با استفاده از تكنيک انجماد سريع با؛ گروه تجربي 2تقسيم شده  از جمله گروه كنترل و 

 CASAفزاروتری نرم امرفولوژی اسپرم ها با استفاده از يک سيستم كامپي د.ميلي ليتر فريز شدن /ميلي گرم 5۰۰و  25۰دوزهای 

 .تعيين شد  Oxispermاندازه گيری شد و مقدار اكسيژن واكنشي با استفاده از كيت 

ميلي  5۰۰ و 25۰دوزهای و >۰۰1/۰pدبه طور معني داری ميزان اكسيژن واكنش را كاهش دا sargassumعصاره  :یافته ها

وژی طبيعي اسپرم ها و حركت پيشرونده بر مورفول >۰۰1/۰pبه طور قابل توجهي افزايش مي يابدكپک زدن ميلي ليتر بعد از /گرم 

 .>۰۰1/۰pتاثير نمي گذارد

فرايند منجمد سازی  برای جلوگيری از توليد گونه های اكسيژن واكنشي در طي sargassumافزودن عصاره اتانول  :گیرینتیجه

 .ميلي ليتر موثر است /ميلي گرم 5۰۰و 25۰های وزدو جلوگيری از تحريک اسپرم در 

 سارگاسوم اسپری آنتي اكسيدان  :های کلیدیواژه
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The Effect of Palm pollen on the Lipid profile of Obese Infertile men 

2, Soghra Fallahi1Afshin Parviz Panah ,1Hossein Morabbi 

1. Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences,  

Bandar Abbas, Iran. 

2. Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of medical Sciences, 

Bandar Abbas, Iran. 

 

Abstract: 

Introduction: Obesity and improper life style are among factors affecting male infertility 

which is defined as incapability of conceive after one year of unprotected sexual affair. 

Obesity and excessive weight can independently account for increased triglyceride, total 

cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL-C), hypertension and reduced High Density 

Lipoprotein (HDL-C). Consumption of several foods or vegetables with anti-oxidative 

properties besides regular physical activities can be helpful with this concern. As among the 

key antioxidants, flavonoids and particularly palm pollen are mainly consumed to prevent an 

increase in the lipid profile. Methodology: 35 obese infertile men whose age ranged between 

20 and 45 years and BMI≥30 entered the study. Convenient sampling method was used in 

this research. Upon a full written consent, a blood test and a semen test were taken from the 

subjects before and after the intervention. A daily 4 g of palm pollen (two 1g capsules in the 

morning and two at night) were given to the subjects for 30 days. Wilcoxon’s test, Mann-

Whitney U-test and Spearmen’s correlation coefficient tests were administered for data 

analysis. The significance level of findings was set at ≤.05. Findings: There was a 

statistically significant change in subjects’ lipid profile after a month of consuming palm 

pollen (p=.000). Conclusion: Palm pollen is in fact a vital substance much similar to the 

elixir of youth. It is a precious herbal medicine which can not only improve male infertility 

parameters but also changes and actually improves the lipid profile.  

inary Scientific Conference. 

Key Words: obese men, lipid profile, life style, palm pollen. 
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Investigating the frequency and antibiotic resistance pattern of Acinetobacter and 

Pseudomonas aeruginosa in nosocomial infections in Bandar- Abbas Hospital, IRAN, 

during 2015-2017 
1Portoroogh  nialDa 

1. Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran 

Background And Objective: Nosocomial infections are considered among the main medical 

problems in both developing and developed countries. Such non-fermentative gram-negative 

bacilli as Acinetobacter and Pseudomonas aeruginosa are opportunist pathogens that prevail in 

the nature. Their specifically long survival in hospital environment increases the chance of 

patients’ affliction with bacterial infections. These bacteria can cause such hospital-acquired 

infections as bacteremia, meningitis, respiratory or urinary tract infections. Today, the 

emergence of highly resistant strains has severely impeded the treatment of such infections. 

Therefore, the present research aims to investigate the frequency and antibiotic resistance pattern 

of Acinetobacter and Pseudomonas aeruginosa in nosocomial infections in Shahid Mohammadi 

hospital of Bandar Abbas in south of Iran, during 2015-2017. 

 Materials And Methods: The present, descriptive research was conducted in a two-year span 

(2013-14). All samples obtained from different wards of Shahid Mohammadi hospital in Bandar 

Abbas along with those belonging to outpatients, which were sent to the microbiology lab were 

tested for microbiologic culture and antibiograms. Acinetobacter and Pseudomonas aeruginosa 

were identified for genus using biochemical tests. Disk Diffusion test was used for antibiograms 

in accordance with the CLSI standard. The data entered EXCEL software. Descriptive statistics 

as well as Chi-squared test were used as the statistical calculations. 

 Findings: 5814 clinical samples in Shahid Mohammadi hospital of Bandar Abbas were 

investigated. 213 of them were non-fermentative gram-negative bacilli including 114 isolated 

Acinetobacter (48.3%) and 99 isolated Pseudomonas aeruginosa (41.9%). Acinetobacter was the 

most resistant to ceftazidime (98.7%). Its resistance to carbapenems included imipenem (84.6%) 

and meropenem (96.6%). Pseudomonas was the most resistant to Nalidixic acid (95.6%). Its 

resistance to carbapenems was 27.8% for imipenem and 32.3% for meropenems. The most 

frequent clinical sample from which Pseudomonas was extracted was wound and urine samples 

(28%). The majority of samples were coming from the Burns Ward (17.2%). The most frequent 

clinical sample from which Acinetobacter was extracted was the Chest liquid sample (44%). The 

majority of samples belonged to the ICU (65%). Conclusion: Considering the occurrence of 

resistance to antibiotics often used in emergency cases, this research suggests that treatments 

using antibiotics be controlled so that we are not faced with resistant strains in future. Moreover, 

contriving of infection-controlling tasks is recommended to remove and prevent potential 

sources of infection. 

 Key Words: Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, nosocomial infection, antibiotic 

resistance. 
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 و شستشوی کانال تأثیر یک ادهزیو یونیورسال بر استحکام باند پست فایبر به عاج: اثر فرم اچینگ

 1دانیال مربی

 ايران بندرعباس، هرمزگان، يعلوم پزشك دانشگاه ،يكميته تحقيقات دانشجوي .1

انال كبر پست به ندن فايچسبا برای را با انواع ديگر ادهزيو هدف از اين مطالعه اين بوده كه عملكرد يک ادهزيو يونيورسال: هدف

 مقايسه كند.ی كانال  شستشو دهندهبا متغير ماده ی  اچ-و و سلفشدر روش های اچ و شست، ريشه

وه گر 7آماده سازی فضای پست به طور تصادفي به  ودندان ثنايای مياني فک باال بعد از درمان ريشه  7۰تعداد کار: مواد و روش  

 با 2- Clearfil SE Bond ،[OS/H]  هيپوكلريت سديم روش اچ وشستشو و با   One Step Plus ادهزيو -1تقسيم شدند: 

   EDTA اچ و-روش سلف  بـــــا Clearfil SE Bondادهزيو  -۳[ و CSE/H]  هيپوكلريت سديم  اچ و-روش سلف

[CSE/EDبه عنوان گروه های كنترل ] ادهزيو -4 و All Bond Universal هيپوكلريت سديم  اچ و شستشو وروش  با

[ABER/H]، 5-  ادهزيوAll Bond Universal و اچ-سلفروش  با [ هيپوكلريت سديمABSE/H]،  6-  ادهزيوAll 

Bond Universal و اچ-سلفروش  با  EDTA [ABSE/ED] ادهزيو  -7 وAll Bond Universal  و اچ-سلفروش  با 

دوال كيور از سمان كردن فايبر پست ها با يک سمان  يک هفته. بعد از گذشت به عنوان گروه های آزمايشي [ABSE/Wآب ]

(Duo-Link) ،  ريشه ها عمود بر محور دندان مقطع زده شدند و تحت تست استحكام باندPush-out   قرار گرفتند و داده ها بر

 ( آناليز شدند. ۰5/۰=p) Tukey’s testو  two-way ANOVA توسط تست (MPa) حسب مگاپاسكال

و ناحيه ، ماده ی شستشو دهنده ی كانال ادهزيو روش كاربردبه طور قابل مالحظه ای تحت تأثير  Push-outاستحكام باند : نتایج

 All Bondدر گروه  Push-outبر هم. استحكام باند  ها ی اين فاكتور ( بدون تأثير قابل مالحظه›P ۰5/۰ريشه قرار گرفت )

Universal (AB) يا  سديم هيپوكلريت و  اچ-با روش سلفو   ت سديمهيپوكلري و اچ وشستشو روش باEDTA  قابل مقايسه با

 وبود ( EDTA )4 ± ۳8/15 و اچ-سلفدر روش  ABبرای گروه  Push-outاستحكام باند  مقدارگروه های كنترل بود. بيشترين 

( بود و وقتي كه از آب برای شستشو 17/1۰ ± 5/۳) اچ  و هيپوكلريت سديم    -روش سلف با ABكمترين مقدار آن برای گروه 

 اچ استفاده شد مقادير استحكام باند مشابه با گروه های اچ و شستشو بود.-سلفدر روش 

به ترتيب منجر به بيشترين و  ABچ با همراهي ا-و اثر منفي هيپوكلريت در روش سلف EDTAاثرات مفيد  نتیجه گیری: 

 كمترين كارايي باندينگ شدند و كاربرد هيپوكلريت سديم بيشتر در روش اچ و شستشو مفيد بود. 

 ستشو دهنده.ش -سلف اچ  -اچ و شستشو  - Push-outاستحكام باند  -ادهزيو يونيورسال  کلمات کلیدی:
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  نیتریک اکسید دخالتو روانی:  فیزیکی استرس از ناشی معده زخم بر لپتین هورمون اثرات بررسی

 2E پروستاگالندین و

 2صغری فالحی 1،حسین مربی،1، افشین پرویزپناه1، مهشید سرافراز1سمیه منصوری

 كي هرمزگان، بندرعباس، ايراندانشگاه علوم پزش كميته تحقيقات دانشجويي، .1

 هرمزگان، بندرعباس، ايرانمركز تحقيقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشكي  .2

جربه مي تندگي فرد زكه در نتيجه تغييرات و نيازهای ميباشد ذهني و عاطفي  ،استرس بيانگر واكنش های فيزيكي: سابقه و هدف

ودک و ك، همسر)ه د عالقمرگ اخير فرد مور ؛امروزه انسان عالوه بر استرس های فيزيكي با انواع استرس های رواني از جمله .شود

 :ثلساز انواع بيماری هايي متواند زمينهاسترس مي. شوده ميمواجاخراج شدن يا تغيير شغل  ،آسيب ها و بيماری های شديد ...(،

 معده زخم بر لپتين ونهورم احتمالي های مكانيسم بررسي با هدف مطالعه اين .شود ...بيماری های قلبي و ، سرطان ،آسم ،آرتريت

 .رواني است و فيزيكي استرس از ناشي

گروه  8به  وش صحراييم 5۰انجام شد،  تهراندر دانشگاه علوم پزشكي  1۳95تجربي كه در سال مطالعه در اين  :هامواد و روش

رواني  فيزيكي و گروه های قرار گرفته در معرض استرسند؛ گروه كنترل شده تقسيم شديک در معرض استرس فيزيكي و رواني و 

 ،استرس فيزيكي-5 لپتين، واسترس رواني -4 ،استرس فيزيكي و لپتين-۳ ،استرس رواني-2 ،فيزيكي استرس-1 :هایشامل گروه

استرس فيزيكي لپتين و -NAME-L   ،7استرس رواني لپتين و-6،  (ازتتمهار كننده آنزيم نيتريک اكسايد سن(  NAME-Lلپتين و

 در ميكروگرم 1۰) پتينل . استرس رواني لپتين و ايندومتاسين بودند-8 ، (به عنوان مهاركننده پروستاگالندين) ايندومتاسينبا 

شحات معده از جهت تحريک تر تجويز شد.  رواني و فيزيكي استرس از قبل روز 14 مدت به روز در بار دو( ساعت بر كيلوگرم

شده از  يترتبرای سنجش ميزان اسيد معده  .جمع آوری گرديد wash out استفاده شد و محتويات معده به روشپنتاگاسترين 

ز روش اليزا و ادر بافت معده (  2E)پروستاگالندين 2PGE همچنين برای سنجش ميزان. دستگاه تيتراسيون خودكار استفاده شد

روی معده  مطالعات بافت شناسي برسپس  .به كار برده شد گرايسروش  معده فتبا)نيتريک اكسايد ( NOبرای سنجش ميزان

-زيابي دادهبرای ار. دشگيری اندازه سرم نيز نجهت اثبات ايجاد استرس در گروه های تحت آزمايش كورتيكو استروو انجام گرفت 

مورد  Student›s t-test و ANOVA One Way آزمون های آماری و توسطاستفاده   16SPSSافزاریی نرمهای خام از برنامه

 .ليز قرار گرفتآنا

نسبت به گروه كنترل تحريک در كليه گروه های تحت استرس ميزان اسيد معده در حالت پايه و همچنين در شرايط  :هایافته

در  NOو  2PGE يبافتي نيز نشان داد كه ميزان غلظت بافت NOو  2PGEنتايج حاصل سنجش . P< ۰۰5/۰ افزايش يافت

L-به كارگيری داروی  .P< ۰۰5/۰های استرس فيزيكي و رواني افزايش معناداری يافته استهای مشابه اين نسبت به گروهگروه

NAME  ۰۰5/۰  نسبت به گروه مشابه لپتين گرديد ،سبب كاهش معنادار اين دوايندومتاسين، و >P.  

مقايسه  يزيكي درفتليال معده در گروه های تحت استرس  اپينتايج كيفي بافت شناسي نشان داد كه ضخامت اليه  :نتیجه گیری

د و هش يافته بوهای تحت استرس رواني افزايش يافته است در صورتي كه تعداد سلول های اصلي كابيشتر از گروه ،با گروه كنترل

های در معرض روهگدر تمامي  نر به هم خورده بود ميزان ترشح كورتيكو استرونظم و ساختمان سلولي نيز در آن گروه ها بيشت

 NOو  2GEPيزان در نهايت به نظر مي رسد كه هورمون لپتين از طريق افزايش م .استرس نسبت به گروه كنترل افزايش يافت 

 .باعث بهبود زخم معده ناشي از استرس فيزيكي و رواني شده است ،بافتي

 رواني استرس فيزيكي، استرس ،2PGE نيتريک، اكسيد معده، زخم لپتين، :دیهای کلیواژه
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یی کارآزما : یکدر کنترل فشار خون باال در افراد مبتال به پره اکالمپسی خفیف سزارین  مانیبعد از زا کسیاثر الز

 بالینی دو سو کور

 ،1، حسین حمادیان1اکبر فکوری

 دانشجويي هرمزگان، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران. . دانشجوی پزشكي، كميته تحقيقات1

ارد محدوديت د كالمپسيگرچه در طي بارداری استفاد ه از ديورتيک در جهت كنترل فشار در افراد مبتال به پره اا :زمینه و هدف

مطالعه  ت. لذا هدفورده اسآموفقيت هايي بدست اما استفاده از فورزمايد به عنوان ديورتيک در كنترل فشارخون باال بعد از زايمان 

در  1۳96 سال خفيف در اكالمپسي پره به مبتال بيماران در زايمان از پس خون فشار كنترل در فورزمايد حاضر بررسي اثر

 بيمارستان زنان و زايمان شهر بندرعباس است.

مورد مطالعه كليه زنان مبتال به پره اكالمپسي خفيف  پژوهش حاضركارآزمايي باليني دو سو كور است. جامعه :مواد و روش کار

 2سال، حداقل  5۰تا  18مراجعه كننده به بيمارستان خليج فارس شهر بندر عباس بودند. با توجه به معيار های ورود شامل:سن 

ساعت بعد از  9و  6و  ۳به فاصله زماني  1۰9تا  9۰( DBPويا فشار دياستوليک) 159تا  14۰( SBPنوبت فشار خون سيستوليک)

زايمان بود و معيار های خروج، فشار خون مزمن، مشكالت كليوی، بيماری های كبدی، ابتال به ديابت، بيماری های قلب و عروق، 

شدند. بيماران بعد از  مصرف دخانيات، حساسيت به دارو مورد مطالعه، بارداری چندقلوئي و با كسب رضايت آگاهانه وارد مطالعه

به دو  Random Alloctionانجام زايمان سزارين، قطع سولفات منيزيوم و برقراری ديورزيس، به صورت تصادفي با كمک جدول 

روز قرار گرفتند و گروه  5ميلي گرم روزانه به مدت  2۰نفری تقسيم شدند. گروه اول تحت درمان با فورزمايد خوراكي  6۰گروه 

 يفيآمار توصبا  .شد SPSS.19نرم افزار  دوارجمع آوری داده ها پس مشابه پالسبو )مولتي ويتامين( دريافت كردند. ديگر مقدار 

-P و مورد آناليز و تحليل آماری قرار گرفت اسكوئر یو كايو من ويتني درصد و ...( و آزمون  -اريانحراف مع -نيانگي)م

value≤0.05 .سطح معني داری در نظر گرفته شد 

وزن  نيانگمي (.P-value=0.239سال بود) 96/۳۰ ± 2۰/8سال، گروه پالسبو 55/۳2 ± 9۳/7ميانگين سن گروه فورزمايد  نتایج:

يک روز بعد از درمان  (.P-value=0.756بود) لوگرميك 41/6۳ ± 51/11، گروه پالسبوكيلوگرم 75/62 ± ۰2/11 ديگروه فورزما

در روز  (.P-value=0.000افت داشت اما اين افت در گروه تحت درمان با فورزمايد بيشتر بود) SBP نيانگيمدر هر دو گروه 

. يک روز بعد از درمان در هر دو گروه (P-value≤0.05در دو گروه از نظر آماری معني دار بود) SBPهفتم اختالف ميانگين 

(. اما در روز سوم، پنجم و P-value=0.001فورزمايد بيشتر بود)افت داشت اما اين افت در گروه تحت درمان با  DBP ينانگيم

روز بعد از درمان در  کي (.P-value≥0.05در دو گروه از نظر آماری اختالف معني دار نداشتند) DBP هفتم  اختالف ميانگين

بعد از درمان  وزر کي اختالف .بود شتريب ديافت در گروه تحت درمان با فورزما نيافت داشت اما ا MAP نيانگيهر دو گروه م

از پالسبو است و  شيب ديدرمان با فورزما افت در گروه تحت زانيهمچنان مبعد سه روز  (.P-value=0.000بود) دار يمعن

در دو گروه از نظر  MAPنيانگيفتم  اختالف مهپنجم و  ی( اما در روزهاP-value=0.013دار است) يمعن یاختالف از نظر آمار

 (.P-value≥0.05)دار نداشت يف معناختال یآمار

كي روزانه، در بيماران ميلي گرم به صورت خورا 2۰با توجه به نتايج مطالعه حاضر توصيه به استفاده از فورزمايد  :نتیجه گیری

ورز، مي برقرای دي زيوم ومبتال به پره اكالمپسي خفيفي كه بعد از زايمان همچنان فشار خون باال دارند، بعد از قطع سولفات مني

 شود.

 رزمايد، فشارخون باالپره اكالمپسي، فوکلیدواژه ها:
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 قایسه عوارض جراحی سینوس پیلونیدال در دو روش بستن با تکنیک دو الیه فلپ درجا و روش باز:م

 یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور

 1، حسین حمادیان2، سید محسن سادات شیرازی*2صیادی نیا ، مهرداد1امیر رضا تسلیمی

 كميته تحقيقات دانشجويي هرمزگان، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران.   .1

لوم شگاه عمتخصص جراحي عمومي، بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس، مركز آموزشي درماني پيامبر اعظم)ص(، دان .2

 پزشكي هرمزگان، ايران  

احيه های  ماری  نتر در مردان جوان مشاهده مي شود. اين بيسينوس  پيلونيدال بيماری شايعي است كه  بيشزمینه و اهداف: 

 يزان عود وم قايسه م مختلف بدن  مخصوصا  ناحيه  ساكروم )خاجي( را درگير مي كند. هدف  از انجام  اين  مطالعه  بررسي  و 

هيد ش ستان در بيمار عوارض سينوس  پايلونيدال در دو روش جراحي  بستن دو اليه با  تكنيک  فلپ  درجا و  روش  باز

 محمدی،در شهر بندرعباس  است.  

بتدای سال  اه  از  اين  مطالعه يک كارآزمايي باليني تصادفي يک سو كور است  كه بر  روی كليه  افرادی ك: مواد و روش ها

مدی شهر مح  با تشخيص  سينوس  پيلونيدال  زير  نظر  جراح   محقق در  بيمارستان  شهيد 1394تا  پايان سال  1393

نوس جراحي  سي لي عملبندرعباس بستری  شدند، انجام  شد. افرادی كه  آبسه يا  عفونت فعال سينوس  پيلونيدال يا  سابقه  قب

مونه گيری در دسترس بيمار  به صورت ن 64سانتي متر داشتند از مطالعه حذف شدند. تعداد  3پيلونيدال  يا  قطر زخم  بيش از 

دند گروه  ش نفری  تقسيم  32به  دو گروه   Random Allocationو طبق جدول بدست آمده از نرم افزار  وارد مطالعه شدند

ات تند. اطالعرار گرفقمطالعه  باروش بستن  با  تكنيک دو اليه  فلپ درجا و  گروه  مقايسه  با روش  باز تحت  عمل  جراحي  

 Uيشر، آزمونف كمک  آزمون  های  آماری كای اسكوير، آزمون  دقيق شد و با  spss.17بدست  آمده وارد نرم افزار آماری 

 عني دا ر در نظر گرفته شد.   منيز  P-value≥ 50/0ويتني وضريب  همبستگي اسپيرمن  مورد تجزيه  و  تحليل قرار گرفت. _من

  معني دار  وه اختالفدرد بين دو گردو  مورد عفونت  و يک  مورد  عود در گروه  مطالعه  داشتيم. از  نظر  شدت  یافته ها: 

   1.60±18.12 و در گروه مقايسه 3.25±34.06(. مدت  زمان  عمل جراحي  در گروه  مطالعه  P=0.272آماری  وجود  نداشت )

زی شده  بود در حالي %( دچار  خونري3.2(.  در گروه  مطالعه  يک  مورد )P=0.000دقيقه  بود  كه  اختالف معني داری  داشتند)

بودی  بعد از عمل در ( .مدت بهP=0.354%( نفر بود، كه از نظر آماری  معني دار نبود )10)  3كه در گروه  مقايسه  اين  تعداد 

ری  داشتند عني  دام روز  بود،  كه  از نظر  آماری  اختالف    4.75±25.43و در گروه مقايسه  نيز   3.18±14.12گروه  مطالعه

(P=0.000.)   

ت به  مان  بازگشزاز  مدت ببا توجه  به  اينكه  در  روش  بستن  با  تكنيک  دو  اليه  فلپ  درجا  نسبت  به  روش  نتیجه گیری: 

د  اهاسب تری خوحي  منفعاليت  كوتاه  تر است و به نسبت عوارض  مشابه ای دارد روش  بستن با تكنيک  دو اليه  فلپ درجا جرا

 بود.  

 جراحي ،فلپ درجا ،سينوس پيلونيدال واژگان کلیدی:
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یک ه کلینبررسی فلور میکروبی پاسچول های آکنه ولگاریس و تعیین مقاومت میکروبی آنها در افراد مراجعه کننده ب

 1395پوست بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال 

 1*، حسین حمادیان1سام تدین

 .ايران بندرعباس، هرمزگان، پزشكي علوم دانشگاه هرمزگان، دانشجويي تحقيقات . كميته1

 اساس سيستميک های کبيوتي آنتي. است نوجواني در پوستي بيماری ترين شايع جوانيجوش يا ولگاريس آكنه زمینه و اهداف:

 برآن كشور، در ها کبيوتي آنتي ی رويه بي تجويز و بيوتيكي آنتي مقاومت افزايش به با توجه .باشند مي ولگاريس آكنه درمان

 درمان جهت تا نماييم يارزياب را آنها ميكروبي مقاومت و كرده تعيين شديد را ولگاريس آكنه های پوسچول ميكروبي فلور تا شديم

 .باشيم داشته بهتری گيری تصميم

 كلينيک به كننده مراجعه بيماران كليه مطالعه مورد جامعه. است تحليلي -توصيفي مطالعه حاضر يک پژوهشمواد و روش ها: 

 اطالعات. بود داشتند مطالعه در شركت به تمايل كه ولگاريس آكنه تشخيص با بندرعباس، شهر محمدی شهيد بيمارستان پوست

 بيوتيک، آنتي مصرف سابقه قبلي، درمان سابقه سن،: شامل ليستي چک در افراد اطالعات. ماند باقي محرمانه نيز بيماران فردی

 استريل سواپ وسطت آكنه سروزيته قسمت از النست با و تميز الكل و پنبه با ضايعه محل سپس. شد ثبت معاينه در آكنه وضعيت

 استفاده خون گارآ كشت محيط در كردن وارد جهت ديگری از و مستقيم الم ی تهيه جهت آنها از يكي از گرديد، تهيه نمونه دو

 بررسي تحت و شد هتهي الم های كلوني از ساعت 48 از پس. شد انكوبه گراد سانتي درجه ۳7 دما در ساعت 24 ها نمونه. گرديد

... و ريموكسازولكوت كليندامايسين، جنتامايسين، بيوتيكي آنتي های ديسک از بيوتيكي آنتي مقاومت تعيين جهت. گرفت قرار

 قرار آماری تحليل و تجزيه مورد اسكوير كای آزمون آماری با و شد SPSS.16 افزار نرم وارد آمده بدست اطالعات. استفاده شد

 . شد گرفته نظر در دار معني ۰5/۰ با مساوی كمتر p-value و. گرفت

 سابقه بيمارن%55. بود سال 21.6۰±4.52 افراد سني ميانگين(. مونث %68 و مذكر%۳2)شدند مطالعه وارد نفر 8۰یافته ها: 

 سپس و (%76.5) درميديس اپي استافيلوكوک آمده بدست های ميكروب ترين شايع .داشتند قبلي بيوتيک آنتي دريافت

 در.بودند حساس پينريفام و ونكومايسين كليندامايسين، به آمده بدست های ميكروب تمامي .بودند( %11.9)اروئوس استافيلوكوک

 و مقاومت يزانم در داری معني اختالف بودند كرده مصرف (P=0.650اريترومايسين) و (P=0.760تتراسيكلين) قبال كه بيماراني

 لحاظ از یدار معني اختالف داشتند سيكلين داكسي قبلي مصرف كه بيماراني در نداشت. جود و بيوتيک آنتي به حساسيت

 (.P=0.118نداشت) وجود بيوتيک آنتي به بودن حساس يا و مقاومت

 مقاومت ارزيابي تجه نشانگر مناسبي تواند نمي قبلي بيوتيک آنتي مصرف احتماال آمده بدست نتايج به توجه بانتیجه گیری: 

 جلوگيری قاومم های سوش رشد از تواند مي سيستميک درمان شروع از قبل بيوتيكي آنتي مقاومت بررسي .باشد بيوتيكي آنتي

 .نمايد

 بيوتيک آنتي باكتريايي، مقاومت ولگاريس، آكنه کلمات کلیدی:
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 ی نوزادامیزان آلودگی شیر مادر به فلزات سنگین)جیوه و سرب(و امکان حذف آن به وسیله باکتری های روده تعیین 

 در شهرستان بندرعباسInvitro در محیط

 2،سارا استاد*1عباسعلی رضاییان

 گروه ميكروبيولوژی،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم،ايران .1

 آزاد اسالمي واحد جهرم،ايرانكارشناسي ارشد ميكروبيولوژی ، دانشگاه  .2

 چکیده:

 نسان مضرآلودگي فلزات در محيط و رژيم غذايي انسان نشان دهنده ی يک مشكل هميشگي است و برای سالمتي ا مقدمه:

ت نداشتن به عل است.كشور های توسعه يافته در حال حل وكاهش اين مشكل هستند اما در كشور های در حال توسعه مثل ايران

سط باكتری اليي تومناسب تمام افراد در معرض فلزات سنگين هستند و توجهي به اين امر نمي شود.پروژه ی زيست پازير ساخت 

وسط آنها ه كه تها در حال حاضر يک حوضه ی فعال برای حل اين مشكل است.مطالعه ی حاضر به شناسايي باكتری هايي پرداخت

 مادر(در روده انسان را داشته باشد. امكان حذف فلزات سنگين موجود در مواد غذايي)شير

خالص سازی و ابتدا مقدار جيوه و سرب در شير مادر توسط روش جذب اتمي مشخص شد.باكتری اشيريشاكلي، مواد و روش ها:

پس بيومس و سينتيک رشد انجام شد و س MICتعيين هويت گرديد.سپس تست آنتي بيوگرام گذاشته شد.در مرحله بعد تست 

 باكتری استخراج گرديد و تعيين توالي گرديد. DNAباكتری جداسازی و جذب اتمي آن مشخص شد و سپس 

ر به حذف فلزات سنگين تا از نمونه های باكتری قاد2نمونه های شير جمع آوری شده آلوده به فلز جيوه و سرب بودند.: یافته ها

ه شد و تری مقايسكتری جداسازی و تعيين توالي شد با ديگر توالي های موجود در بانک ژن مربوط به باكبا 2هر  DNAبودند.

 دارد.E.Coli O157:H7درصدی به  98نتيجه گرفته شد كه سويه باكتری بدست آمده شباهت 

ک ه  عنوان ينبودن ب بيماری زا يافته های اين مطالعه نشان مي دهد كه مي توان از باكتری های روده ای در صورت نتیجه گیری:

ه ز طريق چرخند و ااپروبيوتيک برای حذف بيولوژيكي فلزات سنگين موجود در موادغذايي كه در معرض فلزات سنگين قرار گرفته 

عه بيشتر جام هر چه عذايي وارد بدن انسان شده اند استفاده كرد.و راه حلي برای حل اين مشكل بزرگ و كمكي برای حفظ سالمت

 بشری باشد.

 فلزات سنگين )جيوه و سرب(،باكتری های روده انسان ،شير مادر،امكان حذف جيوه و سرب.کلمات کلیدی :
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 و ریسک ابتال به بیماری ام اس در استان فارس  TLR9ژن  rs187084و  rs352140بررسی پلی مورفیسم های 

 5یی, سعید نیکو5شیوا صالح ,،فرزاد فرهنگ دوست 3،دنیا نجفی2،سعیده عرفانیان1دردانه نجفی1محسن فرهنگ زرگر،

 راندانشجوی علوم ازمايشگاهي . عضو كميته تحقيقات دانشجويي . دانشگاه علوم پزشكي جهرم. جهرم. اي .1

 رانيجهرم،جهرم،ا يعلوم پزشك ،دانشگاهيپزشك ن،دانشكدهينو یها یعلوم و فناورگروه  .2

 يراناكميته تحقيقات دانشجويي . دانشگاه علوم پزشكي شيراز. شيراز. دانشجوی علوم ازمايشگاهي . عضو  .۳

 دانشجوی ارشد ژنتيک ،دانشگاه ازاد اسالمي واحد جهرم،جهرم،ايران .4

 كميته تحقيقات دانشجويي.دانشگاه علوم پزشكي جهرم. جهرم . ايران .5

 (CNS)ين سلول های سيستم عصبي يک بيماری التهابي مزمن و تخريب كننده ميل (MS)مالتيپل اسكلروزيس  مقدمه:

ها TLRباشند. يباشد، ولي فاكتورهای ژنتيكي مورد بحث مخصوصاً در جوامع پيشرفته مي باشد. گرچه علت بيماری مشخص نمي

(Toll like receptor عضوی از خانواده بزرگ )Toll-interleukin 1 receptor  هستند كه به عنوان رسپتورهای درگير در

اتوژن كه در طي ها بوسيله شناسايي مولكول های همراه پTLRوبي به وسيله سيستم ايمني ذاتي معرفي شده اند. شناخت ميكر

به اينكه  ذا با توجهردد. لتكامل حفظ شده اند، سيگنال های التهابي را توليد مي كنند كه منجر به آغاز پاسخ ايمني اكتسابي مي گ

TLR بردی برای مطالعات ژنتيكي يک كانديد جذاب از نظر موضعي و كارMS ط پلي تبااست، هدف مطالعه حاضر بررسي ار

 ری ام اس در استان فارس مي باشد.بيماو ريسک ابتال به  TLR9ژن   rs187084و  rs352140مورفيسم های 

ه روش نمونه گيری نفراز افراد سالم ، ب 1۰۰و تعداد   MSنفر مبتال به بيماری  1۰۰در اين پژوهش تعداد  مواد و روش ها:

 1۰تا  5فراد سالم، امطالعه مولكولي قرار گرفتند. پس از توضيح طرح و كسب رضايت نامه كتبي از بيماران و  ساده،  مورد -تصادفي

ی شناسايي رفت.  براانجام گ DNA نمونه ها با روش كيت استخراج DNA سي سي خون محيطي از افراد گرفته شد. استخراج

 Afl IIوداالثر استفاده شد و بعد به روش هضم آنزيمي، آنزيم محد PCR از روشrs1044243  فيسم رپلي موناحيه ژني حاوی 

افه شد و جهت برای ايجاد برش اض rs352140برای پلي مورفيسم  BstUIو آنزيم محدوداالثر  rs187084برای پلي مورفيسم 

  spss ver15فزار از روش ژل الكتروفورز استفاده شد. اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم اتأييد برش های آنزيمي 

 .پردازش شد
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 در گروه سالم و بيمار به ترتيب، rs187084فراواني توزيع ژنوتيپ ها در پلي مورفيسم  یافته ها:

CC 10(10%)  (%11.0)11و (P=0.609)  ،CT 65(65.0%)  (%68.0)68و (P=0.522)  وTT 25(25.0%)  و

21(21.0%) (P=reference) فراواني  لي از نظربوده و اختالف معني داری در هيچ كدام از حاالت بين دو گروه مشاهده نشد، و

( مي باشد كه دو %55) 11۰( و %42.5) 85، به ترتيب   MSدر بين افراد سالم و افراد مبتال به rs187084پلي مورفيسم   Cآللي

روه سالم و بيمار به گدر   rs352140(. فراواني توزيع ژنوتيپ در پلي مورفيسم P=0.016ه اختالف معناداری را نشان دادند )گرو

 25( و 22%) TT    22( و P=0.360( )%56) 56( و 5۳%) CT   5۳(، P=Refrence( )%19) 19( و 25%) CC  25ترتيب، 

(25% ) P=0.340) يراواني آللدر هيچ كدام از حاالت بين دو گروه مشاهده نشد. از نظر ف( بوده و اختالف معني داریT   پلي

اشد كه دو گروه مي ب (%47)94و  (%48.5)97، به ترتيب  MSنيز در بين افراد سالم و افراد مبتال به   rs352140مورفيسم 

 (.P=0.841اختالف معناداری را نشان ندادند )

عضي در ب MSبا بيماری  TLR9ژن   rs187084و  rs352140پلي مورفيسم های با وجود اثبات همراهي  ی:گیرنتیجه 

اشد. بان فارس مي ن دهنده عدم همراهي در جمعيت استنشاحاضر مطالعه ی يافته هامطالعات صورت گرفته در خارج از ايران،  

كتورهايي مختلف، فا طالعاتار و كنترل در مالبته بايد اين مسئله را در نظر گرفت كه عالوه بر تفاوت در شرايط انتخاب افراد بيم

ا نقش اين تجام پذيرد ايد اننظير قوميت ، نژاد، تغذيه، عوامل محيطي و غيره نيز بايد مورد تجزيه  قرار گيرد و مطالعات بيشتری ب

 ثابت شود. MS پلي مورفيسم ها به عنوان يک فاكتور خطرزای مستقل در بيماری 

 

 MS، بيماری  TLR9، ژن rs187084، پلي مورفيسم  rs352140پلي مورفيسم  کلمات کلیدی:
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 مسایل اخالقی تحقیقات سلول های بنیادی

 4, سعید نیکویی4, شیوا صالح3،دنیا نجفی2،سعیده عرفانیان1،دردانه نجفی1محسن فرهنگ زرگر

 راندانشگاه علوم پزشكي جهرم. جهرم. ايدانشجوی علوم ازمايشگاهي . عضو كميته تحقيقات دانشجويي .  .1

 گروه علوم و فناوری های نوين،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي جهرم،جهرم،ايران .2

 يرانادانشجوی علوم ازمايشگاهي . عضو كميته تحقيقات دانشجويي . دانشگاه علوم پزشكي شيراز. شيراز.  .۳

 جهرم. ايران كميته تحقيقات دانشجويي. دانشگاه علوم پزشكي جهرم. .4

 

ايه پدرمان بر  د جهتيكي از مهم ترين كاربردهای سلول های بنيادی سلول درماني،توليد سلول ها و بافت هايي كه مي توانن

مان به سوی در روشني سلول مورد استفاده قرار گيرند، است. علت اهميت اين مبحث اين است كه درمان با اين سلولها چشم انداز

جنيني  سته بالغ وه دو دگذشته العالج يا صعب العالج به نظر مي رسيده، ارائه كرده است.سلول های بنيادی ب بيماری هايي كه در

ی ازی سلولهاو جداس گذشته از مراحل استخراجرا دارا مي باشد.االيي تقسيم مي شود كه هر دو گروه سلول ها توانايي تمايز ب

نده يا زبدن موجود ادی، درمحققان درباره ميزان موفقيت درمان با سلول های بني،  بنيادی جنيني كه از ابتدا مسئله ساز بوده است

 .بيان دقيق خطرات و اثرات جانبي آنها مي تواند چالش برانگيز باشدو  انسان اطالعات كمي در دست دارند

 يرترفراگوط به آن نيز اسي مربهای سيهای بنيادی و توانايي كنترل آنها، بحثمروزه با افزايش آگاهي دانشمندان از سلولا

های های بنيادی به دست آمده، بحثگيری كه در دهه گذشته در حوزه تحقيقات سلولهای چشمشده و به موازات پيشرفت

های اوليه انساني برای مقاصد درماني و نابودی جنين  عمداتا شامل مسايلي از قبيل:. اين را برانگيخته استای اخالقي گسترده

رای مقاصد بهای بنيادی انسان سلول اصالح ژنتيک ه در باال،سازی جنين انسان برای مقاصد ذكر شدشبيه  اتي،تحقيق

های بنيادی لاستقرار بانک عمومي سلو  ي جهاني برای دانشمندان،های بنيادی با دسترستاسيس و استقرار ثبت سلول درماني،

كنندگان حقوق دريافت های بنيادی و اووسيت،حقوق اهداكنندگان سلول برای اطمينان از دسترسي جهاني برای بيماران،

 جود راهنمایور پژوهش و درمان دو....مي باشند. بنابراين با توجه به اهميت استفاده از سلول های بنيادی  های بنيادیسلول

 اخالقي متناسب با مذهب و فرهنگ بومي بسيار ضروری است.

 اخالق پزشكي ،اخالق تحقيقاتي : سلول بنيادی،کلمات کلیدی
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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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و  سانتریاثر غلضت های آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی شیرین بیان و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری شیگال دی

 RNDتاثیر انها بر بیان پمپ افالکس خانواده 

 

 1فاطمه مصفا جهرمی ،1،دردانه نجفی1،پگاه عیدی زاده1،بهاره رازقی حقیقی1،محسن فرهنگ زرگر 1وحید مظلومی

 1زهره شمسی1،محبوبه رحیم نژاد

 ران.دانشجوی علوم ازمايشگاهي . عضو كميته تحقيقات دانشجويي . دانشگاه علوم پزشكي جهرم. جهرم. اي1

 تعلق نتروباكترياسها خانواده به كه باشد مي اسپور بدون و اختياری هوازی بي منفي، گرم باكتری1تيپ ديسانتری شيگال مقدمه:

 تحت را كوچک ودهر از قسمتي كه است عفوني بيماری يک شيگلوز. دارد نام شيگلوز ميشود ايجاد شيگال توسط كه بيماری دارد

 استفراغ، تهوع، التح تب، مخاط، و خون از مختلفي مقادير همراه به آبكي اسهال مانند عالئمي با شيگلوز. ميدهد قرار تأثير

 از الهس چند گياهي Glycyrrhiza glabra L. علمي نام با بيان شيرين گياه شود مي داده تشخيص شكمي درد و گرفتگي

 حائز دنيا در آن ريزوم و ريشه در مهم غذايي و دارويي تركيبات بودن دارا واسطه به كه استFabaceae)) بقوالت خانواده

 تـأثيرات دواجـ شيرازی آويشن گياه .است گرفته قرار دخانيات حتي و غذايي دارويي، صنايع توجه مورد و بوده اهميت

 آن فنوليک اتتركيب وجود به مربوط آويشن گياه مختلف های گونه ضدميكروبي فعاليت.ميباشد اكسيداني آنتي و ضدميكروبي

 مـيباشـد تـرپينن گام و كارواكرول تيمول، مانند

 تاييد برای) ميگذاريمpcr تست srRNA16 ژن برای و كرده خريداری را ديسانتری شيگال باكتری آماده سوش : بررسی روش

 و بيان شيرين گياه دو هيدورالكي عصاره. ميگذارمAPI (analyctical profile index ) تست سپس( باكتری در ژن اين

 well و macro و micro سطح در را بررسي. مياوريم بدست آن برای راMBC وMIC های غلظت و گرفته را شيرازی آويشن

difiutionميدهيم انجام . Real time pcr ژن برای را acrB و acrA و TolC ميگذاريم حالت دو در. 

  گياه MIC غلظت حضور در(1

 گياه MIC غلظت حضور عدم در(2

 در بخصوص ها نيسمميكروارگا هادر پمپ افلوكس بيان ها بيوتيک آنتي به مقاومت های راه پايدارترين از يكي : بحث و نتیجه

 مورد ها بيوتيک نتيآ همراه به و نباشد رسان آسيب بالين در كه هايي پمپ افالكس كننده مهار تركيبات توليد.است ها باكتری

 تا شده كشف باتتركي كه چرا است سميت بدون يا كمتر سميت با مهاركننده تركيبات يافتن جديد، چالش.بگيرد قرار استفاده

 .هستند سمي بسيار كنون

 

 RNDشيگال ديسانتری،افالكس، :واژه های کلیدی
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 های دولتی جهرمدر پرستاران شاغل در بیمارستان شغلی رضایت میزان بررسی

 ( زهرا دهقانیان3انییصحرا میمر( 2 *( سمیه رمضانلی1نویسندگان: 

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، ايران ارشد علمي،كارشناسيمربي، عضو هيئت  -1

 رازيش يكارشناس ارشد آموزش بهداشت، كارمند دانشگاه علوم پزشك -2

 ايران جهرم، پزشكي علوم دانشجوی كارشناسي پرستاری، دانشگاه -۳

 

 چکیده

نشيب و فراز گيزمان بازنشست تا تحصيل به شروع زمان از آن دليل سختي به كه است مشاغلي جمله از پرستاری سابقه و هدف:

 رضايت ميزان با هدف بررسي پژوهش است. اين پرستاری ترک حرفه در مؤثر عوامل از يكي شغلي دارد. عدم رضايت متعددی های

 شغلي در پرستاران شاغل در دو بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام شد.

 

رشماری انتخاب سگيری پرستار شاغل در دو بيمارستان، به روش نمونه 126تحليلي  –مطالعه توصيفيدر اين  مواد و روش ها:

مورد  ایهمراه با سواالت زمينه Jop Descriptive Index( JDIشغلي ) ها پرسشنامه رضايتداده شدند. جهت جمع آوری

 در سه سطح رسشنامهپنمرات ای ليكرت امتياز بندی شد. استفاده قرار گرفت. ميزان رضايت در پنج حيطه و با مقياس پنج گزينه

 ليل گرديد. استنباطي تح -و آزمون های آماری توصيفي spss سپس توسط برنامهبندی گرديد و پايين، متوسط و باال طبقه

  

سال سن داشتند.  29تا  ۰2سال و بين1۰كنندگان زن، متاهل، با مدرک كارشناسي، پيماني، با سابقه كار زيراكثر شركت ها :یافته

رست و كمترين شغلي متوسطي دارند. بيشترين درصد رضايت، در حيطه رضايت از سرپ نتايج نشان داد بيشتر پرستاران رضايت

دار آماری رابطه معني (=p ۰2/۰)و نوع استخدام  (=p ۰۳/۰)درصد در حيطه رضايت از حقوق بود. رضايت شغلي با جنسيت 

 (p>۰5/۰. )دار نداشتعيت تاهل، محل خدمت، سابقه كار، سنوات خدمت و سطح تحصيالت رابطه معنيداشته ولي با سن، وض

 

 توجه ان مورداز سوی مدير بايستي كه است فراواني خارجي و داخلي عوامل از متأثر پرستاران در شغلي رضايت گیری:نتیجه

ايدار، د قوانين پاسب، وجوتغيير محل خدمت، ايجاد شرايط فيزيكي منانجام اقداماتي از جمله ايجاد تنوع در محيط كار، قرارگيرد. 

اران رک با پرستلسات مشتجعلمي، تشويق و ترفيع به موقع و عادالنه پرستاران، برگزاری  ايجاد حس ارزشمندی با ارتقاء توانمندی

 ردد.تواند در جهت افزايش رضايت شغلي پرستاران موثر واقع گو آگاهي از نظرات آنها مي

 JDIرضايت شغلي، پرستار، پرسشنامه  واژه های کلیدی:



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

 

   

O-470 
 تلفن همراه بر روی سالمت انسانی فرکانس یورادامواج اثرات مضر 

 

 2، فاطمه حقیقیان1*راضیه مصلی نژاد

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي،  .1

 

حساس،  یهااني و اندامهای انتقال، به علت نزديک بودن به جمعيت انسارتباطي تلفن همراه و برج یهادستگاه : سابقه و هدف

 یهادنيا از تلفن كشور 2۰۰ميليارد نفر در بيشتر از  7/۳اكنون بيش از . از طرفي هماندمنجر به نگراني بزرگي برای جوامع شده

ين ادارند. در  ارتباطي قرار ايلناشي از اين وس يفركانس يوراد يسيومغناطالكتر هایيدانو در معرض م كننديهمراه استفاده م

 .گردديارزيابي م ت انسانتلفن همراه بر روی سالم يفركانس يوتابش امواج راد یمطالعه مروری اثرات بيولوژيک نامطلوب و بالقوه

تفاده از با اس بر روی سالمت انسان است كه مضر تلفن همراه يراتاين تحقيق يک مطالعه مروری در مورد تأث : روش جستجو

اطالعاتي  هایيگاهدر پا ...و RF-EMFو  mobile phone  هایيدواژهمنابع تحقيقاتي موجود به زبان انگليسي با كل

sciencedirect ، PubMed/MEDLINEصورت گرفت.  2۰17تا  2۰۰7 یهااز سال 

 هایميستتلفن همراه و آسيب س مدتيرابطه آماری معناداری بين تابش طوالنشده، نتايج مطالعات پژوهشي گزارش :هایافته

مشخص نشده  يخوباين امواج به مدتيطوالن شناختييست. اين در حالي است كه هنوز اثرات زدهنديمختلف بدن انسان نشان م

  است.

ها، لولژنتيكي، سرطاني شدن س هایيبباعث آساز تلفن همراه  مدتينتايج حاكي از اين است كه استفاده طوالن :گیرییجهنت

تشاش در سيستم تپش قلب، اغ ، سردرد،يحافظگالعمل، كمخستگي، خواب پريشي، گيجي، كاهش تمركز، كاهش زمان عكس

نقص تولد  وخودی  گوارشي، افزايش استرس، افزايش خطر تومور داخل جمجمه، لوكمي، ناباروری در مردان و زنان، سقط خود به

تيجه برسد، های سريع فناوری ارتباطات و گسترش جهاني آن به نازآنجاكه تحقيقات علمي قادر نيست همگام با پيشرفت. شوديم

فن های ناشي از تابش امواج تلمنظور به حداقل رساندن آسيبباشد. به يریتواند به حداقل رسانيدن پرتوگروش مي ترينينههزكم

های تلفن همراه ی گوشيسازنده یهارخانههمراه، كا هایتلفنگيرانه در اختيار عموم مردم، كاربران پيش هایيهتوان توصهمراه مي

در  ICNIRPو IEEE ،NCRP ،ANSI یهابه موسسه برآن، نتايج اين پژوهشعالوهتهيه و ارائه نمود.  ،و شركت مخابرات

 خواهدكرد.  كمک هايشانيمشخطع قوانين و و وض امواج موبايلمجاز پرتوگيری  استانداردهای حدودجهت تعيين 

، راه معقول آميزطيااجتناب احت «كلي: یامواج الكترومغناطيسي بر سالمتي،  براساس قاعده قطعيت علمي اثرات عدمخاطر به

  » ت.های غيرضروری اسجلوگيری از پرتوگيری

 

  الكترومغناطيسي هایيدانسالمت، مي، فركانس يولفن همراه، راد، تانسان های کلیدی:واژه


