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 شیراز يها يعطار در گوارشی يها يماریب براي استفاده مورد دارویی گیاهان بررسی

 (3) دهشهري شاداب دکتر - (2) زارع سوسن - (1) * زارع مرضیه

 .ایران ،شیراز شیراز، پزشکی علوم دانشگاه الملل بین واحد داروسازي، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته -1

 .رانیا ،فارس فارس، تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي، دانشکده -2

 .ایران ،شیراز شیراز، پزشکی علوم دانشگاه الملل بین واحد داروسازي، دانشکده علمی هیئت عضو -3

 پزشکی علوم نشگاهدا الملل بین واحد دفتر مرکزي 71 پالك جهاد سازندگی خیابان آزادي میدان - شیراز – فارس :آدرس

 شیراز

 بیماران که شود یم موجب عالئم این از ناشی رنج .کنند یم بروز زیادي عالئم با گوارشی يها يماریب :هدف و مقدمه

 نیتر معمول از یکی .باشند پزشکی يها مراقبت دنبال به اینکه یا و آورند روي خوددرمانی يها روش به بهبودي براي

 .شود یم تجویز عطّارها توسط که است؛ گیاهی داروهاي از ادهاستف ،خوددرمانی يها روش

 شیراز شهر يها يعطار توسط گوارشی يها يماریب درمان جهت تجویزشده دارویی گیاهان بررسی مطالعه این از هدف

 .است

 ،)محلی نام یا( گیاه نام :پیرامون را سؤاالتی که شد طراحی اطالعات آوري جمع براي اي نامه پرسش  :اجرا روش و مواد

 .داشت بر در گیاه؛ درمانی کاربرد و مصرف شیوه استفاده، مورد اندام

 .شد بررسی و منتقل داروسازي بخش شیراز؛ پزشکی علوم دانشگاه الملل بین واحد به شده يآور جمع يها نمونه سپس

 .گردید آنالیز SPSS 16 افزار نرم با نامه پرسش اطالعات

 از نمونه 84 که شد؛ معرفی شیراز شهر عطّارهاي توسط گوارشی يها يماریب درمان براي اهیگی گونه 135 بحث و نتایج

 :ترتیب به ها خانواده ترین فراوان .باشد یم خانواده 34 از گیاهی گونه 84 این .شد آوري جمع و بود موجود بازار در ها آن

Lamiaceae (13) / Apiaceae (11) / Compositae (6) / Rosaceae(5)(21) دانه :استفاده مورد اندام بیشترین .هستند ؛ 
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 به درمانی کاربردهاي بیشترین ؛ واست مصرف شیوه نیتر معمول کردن دم .باشد یم (15) برگ / (19) میوه / (20) گل /

 .باشد یم ؛(11) اسهال ضد / (15) ملین / (22) نفخ ضد :ترتیب

 کاربردهاي اثبات همچنین و سنتی داروهاي از استفاده در کنندگان مصرف و بیماران اشتیاق به توجه با امروزه گیري: نتیجه

 صورت گیاهی داروهاي موقع به و صحیح مصرف براي الزم سازي فرهنگ بایستی ایران، سنتی طب در داروها این مؤثر

 .گردد یم ایجاد استاندارد دارویی جدید تولیدات توسعه و کشف جهت اي زمینه ها داده این از گیري بهره با .گیرد
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 خوي شهر يها مارستانیب در قلبی بیماران زندگی کیفیت بررسی

 کریمی خسرو مارکانی، خرمی عبداهللا ،لیال مختاري

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو .

 خوي بهداشت و پرستاري دانشکده خوي،

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه استادیار .

 خوي بهداشت و پرستاري دانشکده ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه ريپرستا آخر سال دانشجوي .

 کمیته تحقیقات دانشجویی

 قلبی يها يماریب و است مزمن يها يماریب مطالعات در مهم موضوعات از یکی زندگی کیفیت بررسی :اهداف و مقدمه

 بستري قلبی زندگی بیماران کیفیت ررسیب هدف با مطالعه این .گذارد یم ریتأث بیماران زندگی کیفیت بر مختلف درجات به

 .است شده انجام خوي شهر يها مارستانیب در

 گیري نمونه روش با خوي شهر يها مارستانیب در بستري قلبی بیماران از نفر 100 توصیفی، مطالعه این در :روش اجرا

 آماري افزار نرم از استفاده با ها ادهد .گرفت قرار موردبررسی پرسشنامه طریق از آنان زندگی کیفیت و شدند انتخاب آسان

SPSS گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد. 

 بستري سابقه %72 و بودند متأهل (%91) و مرد (%56) ها آن اکثر .بود 67/56±81/14 کنندگان شرکت سن متوسطنتایج: 

 .بود شده بدتر نیز قبل سال به نسبت که کردند ارزیابی بد را خود سالمت وضعیت بیماران از %39 .داشتند بیمارستان در

 (%22) بیماران اکثر .بودند روحی و جسمی مشکالت دچار %63 و ها تیفعال انجام در محدودیت دچار آنان از 53%

 .بودند ناراضی کردن زندگی از %26 و کردند ارزیابی مردن از بدتر یا بدي به را خود زندگی کیفیت
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 توصیه لذا شد ارزیابی پایین مختلف، ابعاد در قلبی بیماران زندگی کیفیت ه،مطالع نتایج اساس بر گیري: نتیجهبحث و 

 انجام مؤثر اقدامات باالتر سطوح به آنان زندگی کیفیت ارتقاء در الزم يها يریگیپ و مراقبتی درمانی، مداخالت با شود یم

 .گیرد قرار پرستاران مخصوصاً پزشکی کادر موردتوجه امر این و گیرد

 مزمن يها يماریب زندگی، کیفیت قلبی، بیماران :ديکلمات کلی
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 1388 سال در کرمانشاه نفت شرکت تقطیر واحد در hazopروش  به ریسک ارزیابی و خطرات شناسایی

 3کوهنورد  بهرام ،2 یفضل رضا ،*1 یفضل زهره

 بهشتی شهید زشکیپ علوم دانشگاه ،اي حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوي (مسئول نویسنده) -1 

 تهران تحقیقات علوم دانشگاه نفت استخراج و حفاري مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوي

 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه ،اي حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوي

و  .دارد باالیی بسیار اهمیت صنعت این ایمنی سطح بردن باال که است کشور صنایع نیتر یاصل از یکی نفت صنعت :مقدمه

 که ایست مطالعه پژوهش این .رسید خواهد ایمنی سطح افزایش حوادث آمار کاهش به که است خطرات کنترل ي درنتیجه

 کرمانشاه تقطیر پاالیشگاه واحد در ایمنی وضعیت بررسی به هازوپ نام به شده پذیرفته رسمی يها روش از یکی توسط

 روش نیا ،شود یم استفاده فرایند خطرات وتحلیل تجزیه براي که است کیفی يها روش زا یکی هازوپ .است شده پرداخته

 شناسایی را فرایند خطرات %80 از بیش که است دلیل این به آن و ارزشمندي .دارد ارتباط نفتی يندهایفرا ماهیت با

 .کند یم

 با بالقوه خطرات .باشد یم از فرایند اديو انتق کیستماتیس رسمی، وتحلیل تجزیه یک هازوپ مطالعه :ها روشمواد و 

 شناسایی گره هر مورد در تجهیزات فنی نقص و ها انحراف .شوند یم یابیارز مطالعاتی، يها گره به ساختار ي هیتجز کمک

 کل وتحلیل تجزیه تکمیل زمان تا عمل این و شود یم بررسی بعدي گره گره، یک وتحلیل تجزیه تکمیل از پس ،شوند یم

 .شود یم گزارش هازوپ کاربرگ صورت به نتایج سرانجام ،ابدی یم ادامه رساختا

 احتمال و شدت به توجه با و استخراج انحراف، 35 و شد تجزیه گره 9 به پاالیشگاه تقطیر واحد ساختار :پژوهش يها افتهی

 قالب در نتایج و شد گرفته نظر در ریسک سطح 4 پژوهش این براي .گردید محاسبه ریسک عدد یک انحراف هر براي ها آن

 .گردید گزارش کاربرگ 7

 با B یفراوان 24 داراي ،5 تا 1 ریسک محدوده با A :پژوهش این در استفاده مورد ریسک سطوح گیري: نتیجهبحث و 

 ،20 تا 15 ریسک محدوده با D فراوانی 1 داراي ،15 تا 10 ریسک محدوده با C فراوانی 9 داراي ،10 تا 5 ریسک محدوده
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 D سطح در که است 20 ریسک عدد با کوره دماي ازحد بیش رفتن باال پیامد به مربوط ریسک باالترین فراوانی 1 داراي

   .دارد قرار
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 ایران جنوب فارس، استان در پالستیکی سوتین پوشیدن و سینه سرطان بین رابطه

  مهربانی ووددا دکتر امیرغفران، سجاد دکتر پاکدل، رزیتا خانم نیا، ذاکري مریم دکتر

 شیراز پزشکی علوم

 

 مطالعه این .شود یم شامل را ها سرطان درصد 4/21 و بوده ایرانی يها خانم بین در سرطان نیتر عیشا سینه سرطان :مقدمه

 .دهد یم نشان ایران جنوب فارس، استان در را پالستیکی سوتین پوشیدن و سینه سرطان بین رابطه

 و ها آن پرونده و دموگرافی اطالعات .گرفتند قرار موردمطالعه بیماران 1391 فروردین تا 1389 فروردین از :روش اجرا

 .شد انجام آنالیز و شده ثبت نخی یا و پالستیکی يها نیسوت پوشیدن سابقه

 یمارب 333 .بودند فارس استان شهرهاي سایر از بقیه و شیراز ساکن نفر 203 سینه، سرطان به مبتال بیمار 351 بین از نتایج:

 نفر 8 و شیراز از نفر 10)دندیپوش یم نخی سوتین نفر 18 و (شهرها سایر از نفر 141 و شیراز از نفر 192) پالستیکی سوتین

 .ها آن درصد 50 ،شهرها سایر از و دندیپوش یم پالستیکی سوتین شیراز از ها خانم تمام تقریباً .(p=0.0001) (شهرها سایر از

 .دندیپوش یم نخی سوتین تاناس در ها خانم درصد 5 فقط

 استفاده نخی سوتین از درصد 5 و پالستیکی سوتین از درصد 95 سینه، سرطان به مبتال بیماران در گیري: نتیجهبحث و 

 .بود نفر 100،000 هر در 17 شهرها سایر در و نفر 100،000 هر در 35 ها خانم در سینه سرطان بروز شیراز در .کردند یم

 و داده کاهش را سینه سرطان بروز نخی سوتین پوشیدن که رسد یم نظر به .داشتند را درگیري بیشترین الس 49 تا 40 سنین

 .شوند پالستیکی يها نیسوت جایگزین که شود یم توصیه
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 Balb/c يها موشهیدروالکلی برگ حنا بر جنین  ي عصارهبررسی اثرات 

  4 انیرفع، محمود 3جعفرزاده  لعبت ، 1 یفیص، ندا 2 یقیصد، مهرنوش 1 ياحمدآبادمصیب نوري 

  . دانشجوي پزشکی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1

  دکتري فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد يدانشجو . .2

  استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .3

  پزشکی شهرکرد کولوژي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم. استاد فارما4
  

باورهاي سنتی استفاده از  بر اساسطب سنتی است که مصارف گوناگون و متعددي دارد.  پرکاربردحنا از گیاهان  :مقدمه

صیت تراتوژنی این مادرزادي شود ولی تاکنون در هیچ مطالعه علمی خا يها يناهنجارو  جنین سقطباعث  تواند یمحنا 

 يها موشعصاره حنا در ایجاد ناهنجاري مادرزادي در  ریتأثمطالعه حاضر با هدف تعیین  ؛ وگیاه را بررسی نشده است

 سوري انجام گردید.

% 96اتانول %) و الکل 20در این مطالعه تجربی عصاره گیري به روش خیساندن پودر حنا در مخلوط آب(  :روش اجرا

هفته بودند که پس  8- 12موش سوري بالغ ماده با سن  سر 120 موردمطالعهاسیون انجام شد. جامعه %) و روش ماسر80(

از ترشحات  3و تهیه اسمیر ائوزین % از روش مشاهده پالك واژنی ها موشاز جفت گیري براي اطمینان از حامله شدن 

گروه کنترل (بدون مداخله و  2گروه،  4ی در به طور تصادف ها موشحاملگی  دییتأاستفاده شد و پس از  ها موشواژینال 

نرمال سالین یا عصاره  CC3/0) قرار گرفتند و براي مدت هفت روز mg/k 10،100گروه مورد ( 2و تزریق آب مقطر) 

بعد از جفتگیري عمل سزارین انجام و ضمن اندازه  19 و 18سپس در روزهاي  ؛ وبصورت داخل صفاقی تزریق گردید

 ANOVAحاصل با آزمون  يها داده وتحلیل تجزیهمورد بررسی قرار گرفتند.  ها يناهنجاراز نظر  ها نینجگیري قد و وزن 

  اس دي انجام گرفت. آلو آزمون تعقیبی 

حنا از نظر قد و  ي عصارهدریافت کننده  يها گروهنتایج حاصل از آنالیز آماري، بین گروه شاهد و  بر اساس :ها افتهی

 تر وزنکوتاه قد و کم  ییها نیجنکه عصاره دریافت کرده بودند  ییها موشعنی دار وجود داشت و اختالف م ها نیجنوزن 
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اضافی  يها دندهاستخوان پریتال وجود نداشت و  ها نیجندرصد  90در  mg/kg 100). در گروه دوز P<0/001داشتند (

  ).P>0/05کمتر بود( mg/kg 10در دوز  ها يناهنجاراین  P>0/05داشت وجو  ها گروهبیشتري نسبت به سایر 

این نتایج  باشد یمنتایج حاصل از این مطالعه مشخص گردید که گیاه حنا داراي خواص تراتوژنی  بر اساس گیري: نتیجه

و الزم است مصرف این گیاه در دوران بارداري  کند یم دییتأمطالب ذکر شده در کتب طب سنتی و باورهاي عمومی مردم 

  .بااحتیاط صورت گیرد

 حنا ي عصاره جنین، سقط، ،تراتوژن :کلیدواژه
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 بررسی میزان رشد و تکامل معنوي در دانشجویان دانشکده پرستاري و بهداشت محیط خوي

 *عبداهللا خرّمی مارکانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نویسنده مسئول

  ت خويدانشکده پرستاري و بهداش علمی هیئتلیال مختاري، مربی و عضو  

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علمی هیئتاسماعیل زینالی، عضو 

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي علمی هیئتشهریار سخایی، مربی و عضو 

  کمیته تحقیقات دانشجویی يخوشهین علیپور، دانشجوي سال چهار دانشکده پرستاري و بهداشت 

  صدیقه غفاري، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

، 0461 -2255777یسنده مسئول مقاله: خوي، بلوار ولیعصر، دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، تلفن: آدرس نو 

  Khorami.Abdolah@gmail.com ، آدرس پست الکترونیکی:09141640885
   

و حیات بخش باید در  مؤثرمراقبت پرستاري ایمن،  ارائهپرستاران آینده براي   دانشجویان پرستاري به عنوان :مقدمه

 ها آنخود از طریق ارتقاي سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي تعادل ایجاد نمایند.  اي حرفهزندگی فردي و 

همچنینبراي مراقبت از مددجویان با نیازهاي مختلف، باید به رشد و تکامل معنوي الزم رسیده و از تندرستی معنوي خود، 

امل معنوي در دانشجویان دانشکده پرستاري و بهداشت خوي در آگاه باشند. هدف این پژوهش تعیین میزان رشد و تک

 بود. 1391سال 

نفر از دانشجویان دانشکده پرستاري و بهداشت خوي  100در این پژوهش توصیفی مقطعی تعداد   :   :اجرا روشمواد و 

عبارتی  20مقیاس  اه دادهبا روش نمونه گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار گردآوري 

نفر از  10تکامل معنوي بود که ابتدا مقیاس مذکور ترجمه و تطبیق فرهنگی شده، روایی محتواي و صوري آن توسط 

و پایایی آن به روش پایایی همسانی درونی (ضریب آلفاکرونباخ) و پایایی  CVI با استفاده از شاخص علمی هیئتاعضاي 

اخالقی انجام مطالعه از مسئولین  هیدییتأضایت از دانشجویان جهت شرکت در مطالعه و ثبات (بازآزمایی) تعیین گردید. ر

  مربوطه اخذ گردید.

mailto:Khorami.Abdolah@gmail.com
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. در زمینه ویژگیهاي رشد و تکامل بود 21 ±1 ها آندرصد مجرد و میانگین سنی  98، مؤنث ها نمونهدرصد  58 نتایج:

را در زندگی از خود  ها آنکثر اوقات رفتارهاي مربوط به ویژگی داراي بیشترین امتیاز که شرکت کنندگان در ا 5معنوي، 

 يها نعمتبه ترتیب شامل عبادت و استفاده از اوقات تنهایی، اعتقاد به خدا و پرستش خدا، بکارگیري  دادند یمنشان 

مک وجودي در خدمت به خلق خدا، نیکوکاري و دفاع از خق، تالش براي مطالعه قرآن بود. همچنین، صفاتی مانند ک

 يها گروهیت، شرکت در موقع بهمستمر مالی به نیازمندان، گواهی دهنده و تذکر لسانی، داشتن ثبات درونی بدون توجه 

مذهبی پاسخگو و کمک به رشد و بالندگی سایر ادیان به ترتیب داراي کمترین امتیاز بوده و شرکت کنندگان بندرت 

    .دادند یمدر زندگی خود انجام  ها آنرفتارهاي مربوط به 

بسیاري از صفات و  رسد یمبا وجود عدم انعکاس واقعیت در استفاده از ابزارهاي خودگزارش دهی، به نظر  گیري: نتیجه

پژوهشی داراي امتیاز کمتر مرتبط با عدم استقالل مالی و نیز اشتغال تمام  يها نمونهرفتارهاي نشانگر تکامل معنوي در 

)، مرحله جوانی، دوره خودهوشیاري 1987ه به اینکه طبق نظریه تکامل معنوي فاولر (به تحصیل باشد. با توج ها آنوقت 

و دریافت و تثبیت اعتقادات معنوي و دینی است، الزم است در دوران آموزش دانشگاهی به موضوعات آموزش معنویت، 

  شغلی توجه بیشتري مبذول گردد. و رضایت اي حرفهدر کارهاي  ها آن ریتأثتندرستی معنوي و نیز فرآیند تکامل معنوي و 

  : معنویت، تکامل معنوي، دانشجوي پرستاريي کلیديها واژه
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 پروالکتین و داروهاي گیاهی (با تمرکز ویژه روي گیاهان دارویی پایین آورنده سطح پروالکتین سرم

 اسالمی واحد تبریز، گروه مامایی، تبریز، ایران دانشگاه آزاد  –  نیره حائري فر

  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  –  ضلع شرقی اتوبان پاسداران -تبریزنشانی: 

  
الکتوتروپ لوب قدامی هیپوفیز تولید و ترشح شده مقادیر سرمی آن در وضعیت  يها سلولتوسط  پروالکتین :مقدمه

لیتر) حفظ  نانوگرم در دسی 10معمول غیر شیردهی توسط هورمون مهارکننده پروالکتین در سطحی پایین (کمتر از 

قوسی شکل  يها هستهدوپامین بوده و توسط    یقین کاتکول آمین باًیتقرهورمون مهارکننده پروالکتین که بطور   .شود یم

منجر به اختالل   ترشح پروالکتین را تا ده برابر کاهش دهد. هیپرپروالکتینمی در زنان تواند یم، شود یمهیپوتاالموس تولید 

اهش سطح پروژسترون پس از اووالسیون شده، علت اصلی کاهش تستوسترون، کاهش درقاعدگی و تخمک گذاري وک

هاي دوپامین است که  درمان با آگونیست معموالً است. در مردان  فعالیت جنسی، اختالالت نعوظ و ناتوانی جنسی

بوده و بعالوه درمورد  تر گرانکابرگولین عوارض جانبی کمتري دارد ولی بسیار   .از بروموکریپتین و کابرگولین اند عبارت

 سواالتی مطرح است. کابرگولین    قلبی در دوزهاي باالي يها چهیدرمشکالت 

در این مقاله مروري، اثرات گیاهان دارویی بر سطح پروالکتین سرم با تمرکز ویژه روي گیاهان دارویی پایین آورنده سطح 

عنوان یک داروي مؤثر،  عرفی حداقل یک داروي گیاهی بهبا این هدف که ضمن م   پروالکتین سرم مورد بررسی قرر گرفت

  نیز مشخص شود.   هزینه براي پایین آوردن سطح پروالکتین سرم، دوز مناسب تجویز آن عارضه و کم کم

بر کتب متن و مطالعات تجربی منتشر شده درخصوص اثر گیاهان داروئی بر سطح  يمرور  :اجرا روشمواد و 

  .  هرکدام مؤثرهء پروالکتین با معرفی اجزا

مختلف خانواده  يها گونهاز:  اند عبارتمعرفی شده داراي اثر افزاینده پروالکتین   گیاهان نیتر مهم گیري: نتیجهبحث و 

  میوه خارمریم، عصاره ، رازیانه رومی و شوید،انهیراز خام دانه کتان و آنقوزه، گیاه استفانیا، عصاره ،اسفرزه خرزهره،

  . Menispermaceae از خانواده Cissampelospariera(L) Hirsuta عصاره آبی برگ

  Bambusa Vulgaris از: ترکیبی از اند عبارتمعرفی شده داراي اثر کاهنده پروالکتین    گیاهان نیتر مهم
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،MomordicaCharantia ، اي از پیچ معین التجار و شناخته تر از همه گیاه پنج  گونه خوشه اي، ریانج شیطان، فلفل

  گشتان

گیاهان  مؤثرقاطع که بتواند دوز درمانی  يها افتهیبا اینهمه مطالعات انجام گرفته در حد ارائه اطالعات پایه بوده و هنوز به 

    دارویی را با در نظر گرفتن عوارض جانبی در مقایسه با داروهاي شیمیایی متداول بدست دهد نینجامیده است.

 انگشت پنج گیاه هی،گیا يداروها پروالکتین، :کلمات کلیدي
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  درمان فشارخون شریان ریوي

 تینا خلیل زاده

 .ایران ،زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،داروسازي يدانشجو .1

  
است که در آن فشار شریان ریوي  يماریب Pulmonary arterial hypertension) فشار خون باالي شریان ریوي :مقدمه

 20میلی لیتر جیوه در حال فعالیت است. با توجه به این که  30   ه در حال استراحت یامیلی لیتر جیو 25اصلی بیشتر از 

در این مطالعه سعی شده است داروهاي رایج و  دهند یمتشکیل  PAH درصد از بیماران ریوي را مبتالیان به 30تا 

  بررسی شود. (PAH) همچنین داروهاي جدید براي درمان

  استفاده شد.   pub med  و از سایت اند شدهبررسی   2011   الی    2002 مقاالت از سالدر طی این مطالعه    :اجرا روش

     از: اند عبارتکه  اند شدهشناسایی  PAH مسیر اصلی براي ایجاد بیماري 3 نتیجه:

  مسیر پروستاسایکلین.  , مسیر نیتریک اکسید  , مسیر اندوتلین

 ,Sildenafil مسیر را مورد هدف قرار دهند.باید این سه  شوند یمبنابر این داروهایی که تولید 

vardanifil,tadafil و riociguat  داروها که این رندیگ یمقرار  5فسفو دي استراز  يها کنندهدر رده مهار PDE5    را مهار

داروهایی هستند   macitantan و ambrisentan  خوراکی و   Bosentan . دارويبخشند یمرا بهبود   cGmp کرده و تجمع

  . آنتاگونیست رسپتور اندوتلین هستند.کنند یماندوتلین را مهار  که

Selexipay, iloprost, treprostanil و epoprostenol  .از داروهاي دیگر هستند  

 يداروها .گذارند یم ریتأثکه بر روي سه مسیر بیماریزا  شوند یمبه سه دسته کلی تقسیم   PAH داروهاي درمانی  بحث:

 و epoprostenol و Iloprost .گذارند یم ریتأثبر روي مسیر نیتریک اکسید   sildenafil مثل   PDE5 مهار کننده

treprostanil و برروي مسیر پروستاسایکلین  bosentan  و ambrisentan   گذارند یمبر روي مسیر اندوتلین اثر.  

براي   FDA توسط  riociguat و macitentan, selexipay, imatinib همچنین داروهاي جدیدتر مانند

  شوند. PAH باعث بهبود بیماري توانند یمتمام این داروها  مجموعاًو  اند شدهمعرفی  PAH  درمان
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  پروستاسایکلین ،نیتریکاکسید ،اندوتلین ،ریوي شریان فشارخون :کلمات کلیدي
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  گذاري تمرینات ایزومتریک بر کاهش فشار خون: مقاله اي مروري ریتأث

  ، مریم نیکپور**#د صابر ستودهمهسا فالحی*، محم

  mahsafa21@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی شیراز الملل بین*کمیته تحقیقات دانشجویی واحد 

  s@hotmail.comm.saber. دانشجوي دکتري رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، #

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز الملل بین** کمیته تحقیقات دانشجویی واحد 

قلبی و عروقی است.  يها يماریبمشکالت پزشکی و عامل خطرزا براي  نیتر عیشاپر فشار خونی یکی از  :مقدمه

عروقی خود دارند که -ستم قلبیبیماران مبتال به پرفشاري خون در مقایسه با افراد سالم تغییرات قابل توجهی در سی

). براي درمان پرفشاري خون راههاي 1( باشد یممشخصه آن کاهش ظرفیت عروق و احتقان عروق ریوي  نیتر مهم

انجام فعالیت بدنی تمرینات  يها وهیشورزش درمانی است. یکی از  ها آنمختلف درمانی وجود دارد که یکی از 

تمرینات ایزومتریک بر  ریتأثالعه حاضر بررسی مطالعات انجام شده در خصوص ). هدف از انجام مط2ایزومتریک است (

 کنترل فشار خون است.

هفته  4در مطالعه حاضر به انجام یک مرور سیستماتیک و فرا تحلیل مطالعات کنترل شده تصادفی که براي   :اجرا روش

و در مقاالت داوري شده به چاپ  اند دهیسنجسال  18یا بیشتر اثرات تمرینات ایزومتریک را بر فشار خون افراد باالي 

 موردمطالعهانجام شده بودند  2013جوالي  31تا تاریخ   Pubmed رسیده بودند پرداخته شده است. مقاالتی که در پایگاه

له بر مقا 6تصادفی انجام شده بودند انتخاب شدند از این تعداد  يها گروهمطالعه که بصورت  9قرار گرفتند. در این میان 

شرکت  223مقاله دیگر بر روي افراد داراي فشار خون انجام شده بودند که در کل  3روي افراد داراي فشار خون نرمال و 

  حضور داشتند. ها آننفر کنترل) در  96نفر تحت مداخله و  127کننده (

% 95میلی متر جیوه ( -77/6ی نتایج نشان دهنده کاهش در این موارد بود: میانگین اختالف فشار خونی سیستول نتایج:

میلیمتر  - 96/3)؛ میانگین اختالف فشار خونی دیاستولیک p>001/0میلی متر جیوه  -62/5تا  -93/7ضریب اطمینان 

). کاهش خفیف میزان ضربان قلب استراحت نیز مشاهده p>001/0میلی متر جیوه  12/3تا  -80/4 نانیاطم% 95جیوه (

  ).p=003/0ضربه در دقیقه،  -36/0تا  - 23/1% اطمینان، 95به در دقیقه؛ ضر -79/0شد (میانگین اختالف 

mailto:mahsafa21@yahoo.com
mailto:.s@hotmail.comm.saber
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). 2( شود یمتمرینات مقاومتی ایزومتریک باعث کاهش فشار خونی سیتولی، دیاستولی وفشار شریانی  گیري: نتیجه

قاومتی انجام شده اندازه اثر مشاهده شده بیشتر از مطالعات قبلی بود که در خصوص تمرینات پویاي هوازي و تمرینات م

 تواند یمبه شکل معنی داري باعث کاهش فشار خون شده و  تواند یمکه این شکل از تمرین  کنند یمبود. این نتایج پیشنهاد 

  بعنوان یک روش تمرینی کمکی به کار گرفته شود.
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 گناباد يها مارستانیببررسی میزان رضایتمندي پرسنل پرستاري از شغل پرستاري در 

  رسول سلیمانی مقدم-لوچیطاهره ب

  
ازمشاغل مهم درمحیطهاي بهداشتی است وخدمات باکیفیت مناسب به مددجویان را ارائه  يپرستار وهدف: مقدمه

رضایت شغلی یکی از عوامل  پرستار و خروج باالي پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است. عدم کمبود .دهد یم

مؤثر بر ترك حرفه پرستاري است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل 

 درگناباد صورت گرفت.

خرداد گنابادبه روش  15و  بهمن 22شاغل دربیمارستان  پرستار 90تحلیلی -این مطالعه توصیفی در روش بررسی:

تحلیل   Spss افزار نرموامتیازات حاصل با  یابیارز JDI سی قرار گرفتند. رضایت شغلی با پرسشنامهسرشماري مورد برر

  گردید.

 35- 30 یسنرده  در )،درصد 8/67(بهمن 22 مارستانیبدر  شاغل )،درصد 7/66پژوهش زن( يواحدها اکثر :ها افتهی

 8/47هزار تومان( 600-400وبادرآمدماهانه  )،درصد 40(یرسم )،درصد 1/71هاي متغیر( فتیباش )،درصد 4/27(سال

 نیب درصداز پرستاران از رضایت شغلی خوب برخوردارند. 1/51پژوهش  يها افتهیاساس  بر .درصد) بودند

 ) و=603/0pشیفت( نوع )،=81/0pبیمارستان( نوع )،p=0/878(بخش )،p=0/239مدیریت( نوع )،p=0/216سن(

بین نوع استخدام و میزان رضایتمندي ارتباط معناداري مشاهده  فقط .رضایتمندي ارتباط معناداري یافت نشد

  ).p=0/02شد(

وعملکرد سازمان مرتبط  طیشرا ،امکانات ،نظارت شغلی باعواملی مانندحقوق ومزایا، تیرضا گیري: نتیجهبحث و 

  .طلبد یماستخدام رسمی  صورت بهتوجه مدیران رادربه کارگیري نیروهاي جوان  و باشد یم

 بیمارستان ،رستار، شغلی تیرضا :مات کلیديکل
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  مسن درافراد هماتولوژیک پارامترهاي فیزیولوژیک تغییرات

 2 تینزهرا خوش    ، *1 يمراداحسان 

   
علوم پزشکی  دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده مستقیم بیوتکنولوژي پزشکی، تیاستر دانش آموخته علوم آزمایشگاهی،- 1

  نده مسئول)(نویس رانیا ،تهران ارتش،

پرستاري، دانشگاه علوم  دانشکده کارورز بیمارستان خانواده نزاجا، دانشجوي سال چهارم کارشناسی پرستاري،  –  2

  رانیا ،تهران پزشکی ارتش،

  Email:ehsanmoradi779@yahoo.com       09186295191همراه:          آدرس مکاتبه اي نویسنده مسئول:
 

ي تغییرات فیزیولوژیک  داشتن اطالعات جامع در زمینه   اهمیت بسیار زیاد دوران سالمندي،با توجه به   و هدف: مقدمه

پارامترهاي خون شناسی در این دوره ضروري است زیرا این اطالعات به پرسنل آزمایشگاه و کادر پزشکی کمک خواهد 

هاي تشخیصی نائل  یر بهتري از نتایج تستکرد تا بتوانند بین حالت فیزیولوژیک و پاتولوژیک افتراق قائل شوند و به تفس

  آیند.

انجام گرفته و   )Content Analysiاین تحقیق از نوع مروري و از لحاظ روش به شیوه تحلیل محتوا  :ها روشمواد و 

به اثبات علمی رسیده و صرفاً نظریه یا تئوري نیست. در روش  ها آنالزم به ذکر است از مطالبی استفاده شده که صحت 

اي و اینترنتی و ترجمه مقاله در حیطه علم هماتولوژي با کلید و گردآوري اطالعات از طریق منابع کتابخانه آوري عجم

  تهییه و تنظیم شده است.  تغییرات فیزیولوژیک، پارامترهاي هماتولوژیک، افراد مسن، پرسنل آزمایشگاه هايواژه

اري پیچیده است و الزم است در انجام آن دقت شود. زیرا برخی از تفسیر مقادیر آزمایشگاهی در افراد مسن ک :ها افتهی

گر در تفسیر   به افزایش سن بوده و حالت پاتولوژیک ندارد. برخی از عوامل مداخله مربوط موجود در نتایج، يها تفاوت

  :از اند عبارتو استفاده از نتایج آزمایشگاهی 

mailto:Email:ehsanmoradi779@yahoo.com
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  تغییرات فیزیولوژیک مرتبط با پیري  

  هاي مزمن شیوع باالي بیماري توجه به  

  تغییر در تغذیه و مصرف مایعات  

  تغییر در شیوه زندگی  

  رژیم دارویی  

هاي آزمایشگاهی ممکن است تحت تأثیر فاکتورهایی هم چون جنس، حجم توده بدن، مصرف الکل، رژیم  نتایج تست

ممکن است معانی متفاوتی با این نتایج در افراد  هاي تشخیصی در افراد مسن غذایی و استرس نیز قرار بگیرند. نتایج تست

تر داشته باشد. رنج نرمالی که براي مقادیر آزمایشگاهی گزارش شده ممکن است براي افراد مسن قابل استفاده نباشد  جوان

افراد سالم که تر است. رنج نرمال با تعیین میانگین یک نمونه تصادفی از  و براي این افراد استفاده از محدوده مرجع مناسب

سالگی هستند به دست آمده است و در مشخص نمودن تغییرات فیزیولوژیک وابسته به سن در  40تا  20معموالً در سنین 

 ها آن% 95افراد مسن مفید نیست. این در حالی است که محدوده مرجع یامقادیر مرجع با تحقیق بر روي جمعیتی که 

  تصادفی نیست. صورت بهآید و  ازافراد خاص هستند به دست می

هاي  اگرچه گروهی از محققان بر این باورند که نباید از محدوده مرجع براي پارامترهاي تست : گیري بحث و نتیجه

آزمایشگاهی مرتبط با افراد مسن استفاده کرد زیرا در صورت استفاده از محدوده مرجع فهمیدن این که آیا نتایج به دست 

ي است و یا مربوط به پیري طبیعی است مشکل است، با این حال استفاده از محدوده مرجع در اي از یک بیمار آمده نشانه

بارداري تغییر کنند که این تغییر به علل  ي درنتیجهاست مقادیر پارامترهاي هماتولوژیک  ممکن برخی شرایط مفید است.

بایست پرسنل آزمایشگاه و کادر پزشکی در  میگیرد، لذا  پاتولوژیک نیست و از یک تغییر فیزیولوژیک در بدن منشاء می

بارداري و... نیز توجه کنند  تیوضع ،جنس به فاکتورهایی نظیر سن، ها آنهاي تشخیصی و تفسیر مقادیر  هنگام انجام تست

  هاي آزمایشگاهی دچار مشکل نشوند. تا در تفسیر تست

  آزمایشگاه پرسنل فرادمسن، آ هماتولوژیک، پارامترهاي فیزیولوژیک، راتییتغ :کلمات کلیدي
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  بارداري دوران در هماتولوژیک پارامترهاي فیزیولوژیک تغییرات

 2 تینزهرا خوش    ، *1 يمراداحسان 

   
علوم پزشکی  دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده مستقیم بیوتکنولوژي پزشکی، تیاستر دانش آموخته علوم آزمایشگاهی،- 1

  (نویسنده مسئول) رانیا ،تهران ارتش،

پرستاري، دانشگاه علوم  دانشکده کارورز بیمارستان خانواده نزاجا، دانشجوي سال چهارم کارشناسی پرستاري،  –  2

  رانیا ،تهران پزشکی ارتش،
 

ي تغییرات فیزیولوژیک  داشتن اطالعات جامع در زمینه -با توجه به اهمیت بسیار زیاد دوران بارداري  و هدف: مقدمه

در این دوره ضروري است زیرا این اطالعات به پرسنل آزمایشگاه و کادر پزشکی کمک خواهد پارامترهاي خون شناسی 

هاي تشخیصی نائل  کرد تا بتوانند بین حالت فیزیولوژیک و پاتولوژیک افتراق قائل شوند و به تفسیر بهتري از نتایج تست

  آیند.

انجام گرفته و   Content Analysisتحلیل محتوا  این تحقیق از نوع مروري و از لحاظ روش به شیوه :ها روشمواد و 

به اثبات علمی رسیده و صرفاً نظریه یا تئوري نیست. در روش  ها آنالزم به ذکر است از مطالبی استفاده شده که صحت 

ید اي و اینترنتی و ترجمه مقاله در حیطه علم هماتولوژي با کلو گردآوري اطالعات از طریق منابع کتابخانه آوري جمع

تهییه و تنظیم شده  تغییرات فیزیولوژیک، پارامترهاي هماتولوژیک، دوران بارداري، بارداري، پرسنل آزمایشگاه هايواژه

  است.

 32% افزایش یافته و بیشترین افزایش در سه ماهه دوم و قبل از 50تا  40در طی دوران حاملگی حجم خون  :ها افتهی

به گردش خون اضافه  RBC سی توده سی 300مایع و  CC  1500 حدود در یک حاملگی به طور کلی  .هفتگی است

هفته بعد از زایمان اثرات رقت خون ناپدید شده و میزان هموگلوبین به قبل از دوران بارداري بر  6شود. حدود  می

تال به هاي مب و فون ویلبراند در حاملگی موجب کاهش خطر خون ریزي در خانم 8گردد. افزایش سطح فاکتورهاي  می

گردد ولی بایستی توجه کرد که فاکتور فون ویلبراند پس از زایمان  می (II, I) هاي یک و دو بیماري فون ویلبراند در تایپ
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انعقادي در برخی  8دهد. آنتی بادي علیه فاکتور  به سرعت افت کرده و مادر را در خطر خون ریزي بعد از زایمان قرار می

حالتی شبیه  8این آنتی بادي با خنثی کردن فاکتور    گاهی در حین حاملگی قابل مشاهده است.ها بعد از زایمان و  از خانم

) Bethesdaبتسدا کند. عیار بازدارنده با واحد  هاي شدید ایجاد می اکتسابی در مادر همراه با خون ریزي A به هموفیلی

  گیرد. مورد سنجش قرار می

بارداري تغییر کنند که این تغییر به علل  ي درنتیجهمترهاي هماتولوژیک ممکن است مقادیر پارا  :  گیري بحث و نتیجه

بایست پرسنل آزمایشگاه و کادر پزشکی در  گیرد، لذا می پاتولوژیک نیست و از یک تغییر فیزیولوژیک در بدن منشاء می

بارداري و... نیز توجه کنند وضعیت  جنس، به فاکتورهایی نظیر سن، ها آنهاي تشخیصی و تفسیر مقادیر  هنگام انجام تست

  آزمایشگاهی دچار مشکل نشوند. يها تستتا در تفسیر 

 آزمایشگاه پرسنل بارداري، بارداري، دوران تولوژیک، هما پارامترهاي فیزیولوژیک، راتییتغ :کلیدي کلمات
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ه بررسی سطح شادمانی و رضایت تحصیلی در دانشجویان کتابداري دانشگاه علوم پزشکی و دانشگا
 فارس بوشهر خلیج

  2گنخکی ، مرضیه 2پور  ، نسرین مرودشتی1سمیه پروین*

رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع .1

  s.parvin6789@gmail.comجندي شاپور اهواز

  شاپور، دانشکده پیراپزشکیستان، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جنديآدرس: خوز

  دانشجوي کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .2

 

 شادي شناختی، پردازان نظریه دیدگاه از و است هدف سمت به مقبول پیشرفت فرایند شادمانی :و هدف مقدمه

 پیرامون و بشناسند بهتر را خود دانشجویان شود می سبب شادمانی. کند می تجربه هدف، مسیر در فرد که است چیزي

هاي مثبت و خوب خود  افراد تجربه تا کند می کمک مهارت این همچنین. کنند کنجکاوي جهان و خود درباره خود نظر

هاي  توانند جنبه نفس پی ببرند. افراد شاد می ها در افزایش و ارتقاي احترام خود و عزت را شناسایی کنند و به نقش آن

بنابراین آگاهی از وضعیت شادمانی دانشجویان و در کنار آن ؛ الگو بگیرند ها آنمثبت دیگران را شناسایی کنند و از 

  رضایت تحصیلی جهت پیشبرد بهتر امور تحصیلی اهمیت بسزایی دارد.

 کتابداري دانشجویان ي،آمار جامعه و باشد می پیمایشی نوع از توصیفی مطالعه یک پژوهش این  :روش اجرا

 درخواست دانشجویان از و شدند انتخاب سرشماري شیوه به که است فارس خلیج دانشگاه و پزشکی علوم دانشگاه

  آوري شد. پرسشنامه جمع 100امه استاندارد شادکامی آکسفورد پاسخ دهند و در مجموع پرسشن به که شد

% 48 دانشگاه دو اساس بر. بودند پسر %2/16 و دختر جویاندانش از %8/83 آمده دست به نتایج اساس بر نتایج:

ابداري دانشگاه علوم پزشکی کت دانشجویان در شادمانی میانگین. بودند فارس خلیج کتابداري% 52 و پزشکی کتابداري

محاسبه گردید. سطح شادمانی در دانشجویان کتابداري  49/12با انحراف معیار  09/40فارس  و دانشگاه خلیج

mailto:s.parvin6789@gmail.com
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فارس  باشد ولی در دانشگاه خلیج دهنده سطح شادمانی بهنجار می بدست آمد که نشان 04/44شگاه علوم پزشکی دان

% متوسط و 5/50% کم، 2/22تر از سطح بهنجار مشاهده گردید. دانشجویان رضایت از رشته تحصیلی را،  پایین

یلی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس % زیاد اعالم کردند. میانگین شادمانی در سطوح مختلف رضایت تحص3/27

  سنجیده شد؛ نتایج نشان داد شادمانی در سطوح مختلف تفاوتی ندارد.

آموزان بسیار  براي تجربیات یادگیري و شکوفایی استعدادهاي دانش شی شاد، آموز محیط یک  گیري: نتیجهبحث و 

الس شرکت کنند ولی هیچ پیشرفتی نداشته باشند. شود دانشجویان در ک است. عدم وجود چنین محیطی، سبب می مؤثر

کنند، متأسفانه بعضی جاها  هاي درس مشاهده شده دانشجویان با عالقه زیادي شرکت می با اینکه در بعضی از کالس

دارد تا در محیط موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را  روند. شادمانی افراد را وا می از روي اجبار به کالس می

  شکل دهند. شخصاً

   بوشهر فارس،  خلیج دانشگاه پزشکی، علوم دانشگاه کتابداري، دانشجویان ،یشادمان :کلمات کلیدي
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 بررسی انگیزش تحصیلی در دانشجویان کتابداري دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  2گنخکی ، مرضیه 2پور  ، نسرین مرودشتی1سمیه پروین*

رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  رشد کتابداري و اطالعدانشجوي کارشناسی ا .1

  s.parvin6789@gmail.comجندي شاپور اهواز

ه تنوع انسان منجر ب در ها انگیزه تنوع و است بشري رفتار هدایت براي مندي قدرت نیروي انگیزه  :و هدف مقدمه

مستقیم بر  ریتأثها عالوه بر این که  نیاز در او شده و وي را وادار به تالش براي رفع این نیازها کرده است. انگیزه

نیز نقش داشته باشد. مطالعات انجام شده  ها آنتواند در موفقیت تحصیلی  التحصیالن دارد، می عملکرد و کارایی فارغ

  اند. قرار داده موردبررسیی را در غرب به طور گسترده انگیزش تحصیل

 و کتابداري دانشجویان جامعهآماري، و باشد می پیمایشی نوع از توصیفی مطالعه یک پژوهش این :روش اجرا

 پرسشنامه. شدند انتخاب سرشماري شیوه به که است فارس خلیج دانشگاه و پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطالع

  آوري شد. پرسشنامه جمع 100وزیع گردید و در مجموع دانشجویان ت بین هارتر تحصیلی انگیزش

 رشته از رضایت دانشجویان. بودند پسر %2/16 و دختر دانشجویان %8/83 آمده بدست هاي یافته بر اساس نتایج:

 و کتابداري% 48 دانشگاه دو اساس بر. کردند اعالم زیاد% 3/27 و متوسط% 5/50 کم،% 2/22 را، تحصیلی

انگیزش تحصیلی  گانه 7هاي  فارس بودند. میانگین مولفه رسانی خلیج % کتابداري و اطالع52ی و رسانی پزشک عاطال

، همسان 21/18تجربه ، 66/17، حرکت در جهت پیشرفت 34/21دانستن در بین دانشجویان کتابداري به ترتیب: 

  باشد. می 23/11انگیزشی  ، بی28/20، تنظیم بیرونی 58/19فکنی  ، درون69/20کردن 

 ارتقاي بهتر، آموزشی برنامه تدوین در دانشجویان، تحصیلی انگیزش با مرتبط عوامل شناخت گیري: نتیجهبحث و 

 مؤثر و محرك عوامل شناسایی. دارد بسزایی تأثیر مربوطه مسئولین کارائی بهبود و اصالح در نهایتاً و آموزشی کیفیتی

شایانی به پیشرفت تحصیلی دانشجو و جلوگیري از افت  کمک تواند یم آموزشی سیستم توسط تحصیلی انگیزش در

و یا اینکه توانایی فرد  شوند تحصیلی او کند چرا که اگر بدانیم که چه عواملی منجر به کاهش یا افزایش انگیزش می

نیم. بینی ک تا حدود زیادي رفتار انسان را پیش میتوان یمدر مقابله با رویدادهاي خواسته یا ناخواسته چقدر است، 

mailto:s.parvin6789@gmail.com
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امیدواریم که این پژوهش بتواند گام کوچکی در جهت اعتالي سطح علمی و انگیزشی دانشجویان دانشگاه علوم 

  پزشکی بردارد.

 بوشهر فارس، خلیج دانشگاه پزشکی، علوم دانشگاه کتابداري، دانشجویان تحصیلی، انگیزش :کلمات کلیدي
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 بارداري گزینه درمانی بی خطري است؟آیا استفاده از زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ 

  عفیفه رحمانیان، زهره بادیه پیما، نحله پرندآور، فردوس محمدعلیان، هانیه جوانمردي حقیقی*

  

 دانشجوي رشته هوشبري، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  یرازکارشناس مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ش 

  کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  

% زنان آنرا در سه ماهه اول 85تا  70دوران بارداري است که بیش از  يها تیشکا نیتر عیشاو استفراغ از  تهوع :مقدمه

وي را بسیار ناتوان نماید. تالش  تواند یماما  اندازد ینم. اگرچه این عارضه سالمتی مادر را بخطر کنند یمبارداري تجربه 

. اطالع از خواص زنجبیل در دینما یمن فراهم را براي مادردر مورد سالمتی جنی ییها ینگراندر جهت کاهش این مشکل 

 باهدف مطالعه این  و عوارض احتمالی این گیاه باشند.  ریتأثدرمان این عارضه باعث شده محققین در پی بررسی میزان 

 .است شده انجام آن جنینی و بارداري عوارض بارداري، استفراغ و تهوع درمان در زنجبیل بر شده انجام مطالعات مرور

 2012تا  1990معتبر در فاصله سالهاي  يها تیسامقاله موجود در  31مرور  بر اساسمطالعه  نیا   :اجرا روشاد و مو

  نگاشته شده است.

) در مطالعات خود 2004وهمکاران (  Smith ) و2003همکاران( و Willetts )،2001و همکاران ( Vutyavanichنتایج:

) و ازگلی 2004( یابوالقاسم .اند دانسته مؤثرستفراغ ناشی از بارداري زنجبیل را در کاهش شدت و دفعات تهوع و ا

 6ب حاوي زنجبیل توانسته است به نسبت پالسبو و ویتامین  يها کپسولکه استفاده از  اند داده) نیز در ایران نشان 2004(

مطالعه دارو و ریفالکس، سوزش سردل و گاها آلرژي به  Willettsمطالعه تهوع و استفراغ را کاهش دهد. 

Vutyavanich  ،علی رغم عدم تفاوت فاحشی اند کردهشکمی و اسهال را از عوارض دارو گزارش  يها یناراحتسردرد .

%) و 8/1%)، مالفورماسیون هاي جنینی(1/1(عوارضی نظیر تولد مرده اما در کاهش شدت این عارضه در کلیه مطالعات؛
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ش گردیده است. در برخی مطالعات دیگر شکایت از سوزش سر دل با %) در برخی مطالعات گزار1/3سقط خودبخود(

  مصرف زنجبیل باعث بدتر شدن وضعیت تغذیه اي زنان باردار شده است.

مفید بودن زنجبیل در بهبود تهوع و استفراغ در مطالعات بررسی شده نشان داده شده،  اگرچه گیري: نتیجهبحث و 

  تر است. بررسی بیشتر در مطالعات وسیع ازمندین امدهاي استفاده از آن،اطمینان یافتن از عوارض بارداري و پی

  جانبی عوارض ،لیزنجب بارداري، استفراغ و تهوع :کلمات کلیدي
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  وطرح عاطفی يها مزاج بهنجاربراساس افراد و دوقطبی اختالل مرزي، شخصیت اختالل تفکیک
  ناسازگاراولیه هاي واره

 [4]، علیرضا فرنام[3]، حمید پورشریفی[2]، هالله قادري[1]قسیم نبی زاده چیانه

. نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، مربی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام [1]

 Email:gnabizadeh@gmail.com نور

  . کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مربی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور][2

  شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانشناسی سالمت، دانشیار گروه روان. دکتري تخصصی روان[3]

  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانپزشکی، دانشیار گروه روان. دکتري تخصصی روان[4]

: یک بحث آشفته در مورد اینکه آیا اختالل شخصیت مرزي و اختالل دوقطبی باید در یک طیف مشابه در نظر مقدمه

هاي بین دو اختالل به وسیله ات و تفاوتگرفته شوند یا نه وجود دارد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر در مورد تشابه

هاي ناسازگار اولیه در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزي، اختالل دوقطبی و افراد وارههاي عاطفی و طرحبررسی مزاج

 بهنجار است.

 15بیمار اختالل شخصیت مرزي ( 30نفر که  90اي، شامل  مقایسه - پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی   :اجرا روش

گیري در  مرد) با روش نمونه 25زن،  15نفر افراد بهنجار ( 30مرد) و  15زن و  15بیمار دوقطبی ( 30مرد)،  15زن و 

ها در این مطالعه از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، مصاحبه آوري دادهدسترس در آن شرکت داشتند. براي جمع

)، مصاحبه بالینی ساختار یافته براي تشخیص اختالالت I )SCID-I بالینی ساختار یافته براي تشخیص اختالالت محور

)، نسخه کوتاه ارزیابی مزاج ممفیس، پیزا، پاریس و سن K-10شناختی کسلر (پریشانی روان )، مقیاسII  )SCID-II محور

ا استفاده از هاي بدست آمده ب) استفاده شد. دادهYSQ-3هاي ناسازگار یانگ ( واره ) و پرسشنامه طرحTEMPS-Aدیگو (

  شدند. وتحلیل تجزیههاي آمار توصیفی و تحلیل تشخیصی/ تمییزي و روش  SPSS-19 افزار نرم

: پژوهش حاضر به طور معناداري میانگین نمرات باالتري را براي اختالل شخصیت مرزي در مقایسه با بیماران ها یافته

ناسازگار اولیه نشان داد. همچنین بیماران دوقطبی با میانگین هاي  واره هاي عاطفی و طرحدوقطبی و افراد بهنجار در مزاج

mailto:Email:gnabizadeh@gmail.com
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هاي ناسازگار اولیه به طور معناداري  واره هاي عاطفی سایکلوتایمیک و تحریک پذیر و بیشتر طرحنمرات باالتري در مزاج

  از گروه افراد بهنجار متفاوت بودند.

هاي ناسازگار اولیه در اختالل شخصیت مرزي نسبت  واره هاي عاطفی و طرحمطالعه حاضر نشان داد مزاج گیري: نتیجه

توان چنین  کند و بنابراین میها بر تمایز بین دو اختالل تأکید میبه اختالل دوقطبی شدت بیشتري دارند. این یافته

هاي ي مزاجتا مشابه. به طور کلی ارتباط قابل توجهی بین سطوح باال اند متفاوتکرد که دو اختالل بیشتر  گیري نتیجه

- هاي ناسازگار اولیه با اختالل شخصیت مرزي وجود دارد. در نهایت ترکیب خاصی از حساسیت مزاج واره عاطفی و طرح

  شناسی روانی مرتبط است.هاي ناسازگار اولیه با نوع خاصی از آسیب واره هاي عاطفی و طرح

  دوقطبی واختالل مرزي شخصیت ختاللا ناسازگاراولیه، هاي واره  طرح عاطفی، يها مزاج :کلمات کلیدي
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 شهیدآیت دربیمارستان کرونربستري عروق دربیماران کرونر عروق يها يماریب يخطرزا عوامل بررسی
  1391 درسال خوي نی مد اهللا

   دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بهمن خزمه  شهریار سخائی، علیرضا نفعی،

قلبی  يها يماریبعامل مرگ ومیر هستند. عواملی که باعث افزایش  نیتر عیشاعروق کرونر  يها يماریبو اهداف:  مقدمه

شامل سن، جنس، ارث که در اختیار افراد نبوده و قابل تغییر نیستند ولی مصرف دخانیات، فشار خون  شوند یمعروقی 

بوده و قابل تغییر قند خون غیر طبیعی، چربی خون باال، استرس، چاقی، کم تحرکی و تیپ شخصیتی در اختیار افراد    باال

هستند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نبود تصویري واضح از علل ریسک فاکتورهاي دخیل در این منطقه پژوهشگران 

 عروق کرونر در شهرستان خوي این مطالعه را انجام دادند يها يماریببه منظور بررسی عوامل خطر 

و  CCU يها بخشبیمار قلبی بستري در   120از متشکل  يها نمونهتحلیلی حاضر بر   مطالعه توصیفی  :اجرا روش

داخلی بیمارستان شهید آیت اهللا مدنی خوي، به روش نمونهگیري در دسترس با استفاده از چک لیست عوامل خطرزاي 

  .عروق کرونر تهیه شده توسط پژوهشگران و پرسشنامه شخصیت فریدمن و رزرمن انجام شد يها يماریب

درصد  40,3، اند داشتهسال سن  65بیشتر از  ها نمونهدرصد  51حاصل از این پژوهش نشان داد که  نتایج :ها افتهی

درصد دیابت  20,4مواجه بوده،  (BMI= 30-35) 1درصد با چاقی درجه  16و  (BMI= 25-30) با اضافه وزن ها نمونه

، 110,42بیماران  LDL ، میانگین183,14ان ، میانگین کلسترول بیمارکردند یمدرصد روغن جامد مصرف  77,7، اند داشته

 mmHg ، میانگین فشار خون سیستولیک بیماران144,07، میانگین تري گلیسرید بیماران 70,0بیماران  HDL میانگین

و میانگین قند خون  142,1، میانگین قند خون بیماران mmHg 81.13 ، میانگین فشار خون دیاستولیک بیماران133.56

درصد مردان در کانال  59,2درصد عالقه به مصرف زیاد نمک به همراه غذا داشتند،  50,5بود.  120,87 ناشتا بیماران

درصد  52,1سال از زمان آخرین قاعدگی آنان گذشته بود،  20درصد از زنان بیشتر از  57,7گوش خود داري مو بودند، 

درصد بدون  85درصد کم تحرك،  42,9، کردند ینم مصرف OCP درصد از زنان 92,2، اند داشتهحاملگی  7زنان بیشتر از 

درصد از بیماران  60,8درصد قبل از بستري در بیمارستان داري استرس در زندگی بودند و  62,6فعالیت ورزشی روزانه، 

  .بودند A داراي تیپ شخصیتی
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ر افراد بوده و قابل تغییر بیشترین عوامل خطر در بین بیماران عروق کرونر عواملی هستند که در اختیا گیري: نتیجه

در زنان، رژیم کم نمک و کم  ها یحاملگبنابراین با تغییر در سبک زندگی یعنی زندگی پرتحرك، کاهش تعداد  باشند یم

  .عروق کرونر کاست يها يماریباز احتمال وقوع  توان یمچرب، پرهیز از شرایط استرس زا 

 شخصیتی پیت ،کرونر عروق بیماري، خطرزا، عوامل :کلمات کلیدي
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  92ارومیه در سال  شهرستان در گزیدگی حیوان موارد اپیدمیولوژیک بررسی

  علی صدقیانی فر - 3پور مرادعلی زارعی  - 2بهروز صداقت  - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه - 1

 at46@yahoo.comB.sedagh 
 دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه - 2

  ، ریئس مرکز بهداشت شهرستان ارومیهMPH، پزشک عمومی - 3

 کشنده هاري نظیر آن متعاقب يها عفونت زیرا .است انسان سالمتی براي مهم تهدیدي حیوانات گزش :هدف و مقدمه

 به منظور حاضر مطالعه .کند یم مبتال را انسان و پستانداران همه که است مرکزي عصبی دستگاه عفونی بیماري استهاري،

  است. گرفته صورت 92سال شهرستان ارومیه در  در هاري بیماري اپیدمیولوژي بررسی

 کرده مراجعه اريه واحد به گزش از بعد که شهرارومیه در گزش موارد کلیه تحلیلی -توصیفی مطالعه این در :روش اجرا

و مورد تجزیه  آوري جمعحیوان گزیدگی  موارد ثبت دفاتر در موجود اطالعات اساس شدندداده ها بر مطالعه بودند وارد

  تحلیل قرار گرفتند.

 4/20نفر( 235درصد) مرد و  6/79نفر( 919بودند نفر که در طول سال دچار گزش شده  1154از مجموع  نتایج:

 587(بیشترین گروه سنی) قرار داشتند. از کل موارد گزش،20-29 یسن) در گروه درصد 7/22(نفر  262درصد) زن و 

درصد) در روستا مورد گزش حیوانات قرار گرفته بودند. نوع حیوانات گزنده  2/49نفر( 567و درصد) در شهر  8/50نفر(

درصد) و  48دیده(مورد گزش) پا () بوده وبیشترین عضو آسیب درصد 1/20) و گربه (درصد 8/73در اغلب موارد سگ(

  .گردید محاسبه نفر صدهزار در 117 شهرستان، در گزیدگی حیوان سالیانه بروز میزان ) بوددرصد 41(دست

 عمومی بهداشت مهم مشکالت از یکی هنوز گزیدگی حیوان می دهدکه نشان پژوهش این نتایج گیري: نتیجهبحث و 

 :گردد یم پیشنهاد زیر موارد بهداشتی وضعیت بهبود و تأخیر موارد کاهش جهت که است شهرستان

 -3 هاري ضد خدمات ارائه مراکز افزایش گستردگی شهرستان به توجه با -2 .آموزش طریق از آگاهی سطح افزایش 1-

  .مرتبط يها سازمان سایر با مطلوب برون بخشی همکاري -4 روستایی مناطق در به خصوص ولگرد يها سگ اتالف

  هاري اپیدمیولوژي، گزیدگی، حیوان :يکلمات کلید

mailto:at46@yahoo.comB.sedagh
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 .وایجاد ناباروري در مردان  ASA ژنیتال درتولید يها عفونتنقش 

    کشاورز  فریبا

  جهرم تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  تهیکم دانشجوي کارشناسی اتاق عمل، 

 

زوجهاي  مهم براي  دي و اجتماعیناباروري یکی از معضالت جوامع بشري و به عنوان یک مشکل فر وهدف: زمینه 

آنجایی که ناباروري مردان  از . برند یمرنج  از این مسئله ها زوجدرصد  10- 15به طوري که  دیآ یمنابارور به شمار 

درصد ناباروري  8-35اختصاص داده و مطابق آمارهاي موجود  را به خود  ها يناباروردرصد از کل  40معضلی است که 

دیده  از مردان نابارور  درصد 8ضد اسپرم در حدود  يها يبادژنیتال مرتبط هستند و همچنین آنتی   ياه عفونتمردان با 

و ایجاد ناباروري در مردان انجام   ASA درتولید  ژنیتال  يها عفونتاین مقاله باهدف بررسی نقش   بر این اساس شود یم

   شده است.

گوگل، گوگل  اینترنتی مختلف ازجمله يها گاهیپاجستجو در و با   مروري صورت بهپژوهش  نیا مواد وروش ها:

سایت  ، ، نشریه پرستاري ایران، پایگاه اطالع رسانی سالمت ایرانیان(SID)  اسکوالر،، راسخون، پایگاه اطالعات علمی

 42تعداد  و از این میان آمدهسایت و مقاله مرتبط با موضوع بدست  60که دراین روش  پزشکی بالینی و... انجام شده

و سپس  اند شدهقرار داده  مطالعه و تحت تحلیل    و هر یک از منابع انتخابی مقاله مورد بررسی دقیق قرار گرفته است 

   استخراج گردیده است.  پژوهش  يها افتهی

نکته قابل توجه در  دهند  می  افزایش  ار  اسپرم  علیه  بر  هایی  بادي  تولید اتوآنتی  احتمال  اي  مالحظه  قابل  طور  به ها عفونت :ها افتهی

این  تولید کرده که ییها يبادآنان تجمع کرده و آنتی  مردان داراي عفونت ژنیتال این است که عوامل عفونی در غدد جنسی 

ب عملکرد اسپرم و و در نتیجه منجر به آسی شوند  اسپرم ها  باروري  کاهش قدرت  و  گلوتیناسیون  آ  موجب  توانند  می  بادیها  آنتی

  تداخل نماید.  باروري  با  میتواند    (ASA) ( AntispermAntibody)  اسپرم   ضد  و این آنتی بادي تخریب آن می گردند
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به عنوان یک   ASA مردان دارند.  نقش مهمی در ناباروري     ژنیتال باتولید يها عفونت ها افتهیبر طبق  گیري: نتیجه

اجتماعی مهم براي  که یک مشکل فردي و  ) راشاید بتوان یکی از معضالت جوامع بشري(ناباروري پاتوژنز ناباروري، 

   تا حدودي درمان کرد. رود یمزوجهاي نابارور به شمار 

  ناباروري مردان      آنتی بادي -آنتی اسپرم   _ژنیتال  يها عفونت-  :ي کلیديها واژه

  



  هاي علوم پزشکی دومین کنگره کشوري دانشجویی پژوهش
 ارومیه-١٣٩٣مرداد ماه  ١٥-١٦

 
 

38 

اکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مر درمانی يها میتتیمی در  يها مدلانواع 
 1391در سال  ارومیه

  ارسالن بهروان*، صادق اسماعیل زاده  نویسندگان: چیمن قادري،

  کمیته تحقیقات دانشجویی– ه دانشگاه علوم پزشکی ارومی

نی طی چند دهه اخیر هاي متفاوت در کارهاي سازماها و تخصصاي بین افراد با رشتههمکاري میان حرفه :مقدمه

بیمارستان به عنوان یک سازمان بهداشتی براي جامعه ضرورت دارد و وظیفه آن فراهم نمودن   گسترش پیدا کرده است.

ها را به عنوان یک اصل مهم در جهت بهبود کیفیت در پزشکی آمریکا تیم انجمن باشد.هاي بهداشتی و درمانی میمراقبت

باعث بهبود پیامدهاي بالینی، ایمنی بیمار، بهبود  مؤثرهاي مراقبت بهداشتی تیم .رده استکهاي بهداشتی معرفی مراقبت

سه مدل اصلی براي  شوند.دهندگان مراقبت میاش و بهبود فرهنگ و جو کاري براي ارائهمحیط مراقبت از بیمار و خانواده

اي و فرا اي، بین حرفهشامل مدل چند حرفه ها دلمهاي مختلف وجود دارد. این انجام کارهاي تیمی بین افراد با حرفه

هاي درمانیمراکز آموزشی و درمانی وابسته به هاي تیمی در تیمانواع مدل مطالعه با هدف تعیین این باشد.اي میحرفه

 انجام شد.دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نفر شامل تمامی پرسنل شاغل در  54اد در این مطالعه توصیفی مقطعی که بصورت پایلوت انجام شد تعد   :اجرا روش

مرتبط با بخش بستري وارد مطالعه شدند.  يها بخشبخش ویژه اعم از پزشکان و پرستاران و پرسنل شاغل در سایر 

ساخته که در دو بخش تنظیم شده بود استفاده شد. بخش اول شامل  -از پرسشنامه پژوهشگر ها دادهجهت جمع آوري 

مورد  آوري جمعپس از  ها دادهتیمی بود.  يها مدلجهت تعیین نوع  سؤال 6ش دوم شامل مشخصات دموگرافیک و بخ

  آماري قرار گرفت. وتحلیل تجزیه

درصد  10و    درصد پزشک 9درصد رزیدنت،  25درصد کمک پرستار،  11پرستار،  کنندگان شرکتدرصد  42 :ها افتهی

 24تیمی، مدل چند حرفه اي بیشترین فراوانی ( يها مدلکه از بین  تکنسین آزمایشگاه و رادیولوژي بودند. نتایج نشان داد

درصد بود و کمترین فراوانی مربوط به  13داشت. میزان فراوانی مدل بین حرفه اي  موردمطالعه يها میتدرصد) در بین 
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بیمارستانی  يها طیحمدرصد) معتقد به عدم وجود مدل مناسب تیمی در  42درصد) بود. بیشتر افراد ( 5مدل فرا حرفه اي (

  بودند.

از آنجا که به طور گسترده در بحث ایمنی بیمار عملکرد تیمی جهت ارائه مراقبت ایمن به بیمار به رسمیت  گیري: نتیجه

شناخته شده است و نیز با توجه به نتایج این مطالعه پایلوت مبنی بر عدم تعریف مناسب از کار تیمی و نبود مناسب آن در 

در ابتدا با برگزاري کالسهاي آموزشی مبحث کار تیمی و اهمیت آن براي تمامی پرسنل در  شود یمتوصیه  اه مارستانیب

درمانی اطالع رسانی و آموزش داده شود و سپس با توجه به ساختارهاي درمان در کشور ما بهترین مدل جهت  يها بخش

  ارائه خدمات بهتر به بیمار پایه ریزي گردد.

  درمانی تیم اي، فراحرفه مدل اي، حرفه بین مدل اي، حرفه چند مدل :کلمات کلیدي
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 روستایی کمی و کیفی بیماران فشار خون، مراکز بهداشتی درمانی يها شاخص  وضعیت بررسی
 92سال  -شهرستان ارومیه

 محمد زارعی پور -3علی صدقیانی فر  - 2مرادعلی زارعی پور* - 1

   
  داشت ارتقاء سالمت، مرکز بهداشت شهرستان ارومیهدانشجوي دکتراي تخصصی آموزش به      -1

  09141878294) تلفن:   z.morad@yahoo.com*(نویسنده مسئول

  ، رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیهMPH، پزشک عمومی      -2

  کمیته تحقیقات دانشجویی – ه دانشجوي پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومی      -3

  

عامل بروز نارسایی  نیتر عیشاعروقی و  - قلبی يها يماریبعوامل خطر بروز  نیتر مهمز : فشار خون باال یکی امقدمه

مطالعه حاضر با  باشد علت ایجاد نارسایی کلیه می نیتر مهمقلبی وسکته مغزي در بسیاري از کشورها و نیز 

سال شهرستان ارومیه  درمانی روستایی کمی و کیفی بیماران فشار خونمراکز بهداشتی يها شاخص وضعیت بررسی  هدف

 انجام گرفت. 92

تحلیلی، کلیه بیماران مبتال به فشار خون باال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی  -در این مطالعه مقطعی  :روش اجرا

بهداشت استخراج شد سپس با  يها خانهها از اطالعات ثبت شده در مراکز و  قرار گرفتند. داده موردبررسیروستایی 

  قرار گرفتند. وتحلیل تجزیهمورد   =05/0داري  درسطح معنی  SPSS افزار منراستفاده از 

% بود که 90بی  یا که درصد بیمار نفر 20089سال  30بیمار فشار خون شناسایی شده جمعیت باالي  کل ها: یافته

فشار خون % مردان 82 % زنان و71% بیماران توسط پزشک خانواده مراقبت شده که 86% مرد بود 5/28% زن، 5/71

بود بین سن و فشار  30% مردان باالتر از 25% زنان، BMI (28 یبدن) داشتند نمایه توده 90/140از کنترل شده (کمتر 

  >05/0Pخون کنترل شده و نمایه توده بدنی ارتباط معنادار آماري مشاهده شد(

mailto:z.morad@yahoo.com
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 يها آموزشمت براي روستاییان و همگانی سال ي مهیباجراي طرح  بدنبال هاي پژوهش، بر اساس یافته گیري: نتیجه

مزمن بهبود  يها يماریب کنترل پزشک خانواده در بیماریابی، مراقبت، عملکرد پزشک خانواده و تیم سالمت، ي رانهیشگیپ

  یافته است.

 درمانی بهداشتی مرکز فشارخون، بیماري کیفی، کمی يها شاخص :کلمات کلیدي
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فنولی مانند شکالت تلخ، سویا، روغن زیتون  وي ترکیبات پلیبررسی ارتباط بین دریافت مواد غذایی حا
  و انگور قرمزبا کاهش فشار خون

  2راد  ، سیما جعفري1فر ، مرضیه حسینی 1طیبه پلیمی* ،1پور مینا مرودشتی

  شاپور اهواز دانشجوي کارشناسی تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندي- 1

  شاپور اهواز علوم پزشکی جندي دانشگاه هاي متابولیک،کز تحقیقات و بیمارياستادیار مر- 2
   

 تواند در عملکرد اندوتلیال و فاکتور آرامشفعال اکسیژن می يها گونه ازحد بیش: استرس اکسیداتیو با تولید مقدمه

دي در پاتوژنز فشار خون ایفا کند. اندوتلیوم از قبیل نیتریک اکساید اختالل ایجاد کرده و در نتیجه نقش کلی ي دهنده

اکسیدان نقش حفاظتی ایفا نموده  تواننددر این زمینه به عنوان آنتیفنولی به علت دارا بودن گروه فنولی می ترکیبات پلی

 عروقی پدید آورند. -هاي قلبیدربروز بیماري ودرنتیجه اثرات کاهنده

-  2013 يسالهاکه با جست و جوي مقاالت چاپ شده(بین  دباش یمتحقیق حاضر یک مطالعه مروري   :اجرا روش

فنول، استرس  با کلمات کلیدي پلی  SID-google scholar-scopus-sciencedirect-pubmed يها تیسا) در 2000

  مقاله یافت شده که مورد بررسی قرار گرفت. 40اکسیداتیو، فشارخون، انجام گردیده وتعداد 

تلیال شده که گشادي فالنول موجود در شکالت تیره منجر به افزایش نیتریک اکساید اندو اند هدادمطالعات نشان  :ها افتهی

گردد. با بررسی پلی فنولهاي موجود در هاي خونی را سبب گردیده و در نتیجه باعث پایین آمدن فشار خون میرگ

فالنول هاي  نشان داده شده است. ایزو روغن زیتون، عملکرد مشابهی روي اندوتلیال عروق و در نتیجه کاهش فشار خون

عروقی را کاهش  - هاي قلبی) در بدن جلوگیري کردهو خطر بیماريLDLاکسیدانی از اکسیداسیون ( سویا باخاصیت آنتی

بیش تري در کاهش فشار خون دارد زیرا  ریتأثدهند. با بررسی شیر سویا مشخص شده است که نسبت به پودر سویا می

. انگور قرمزحاوي پلی فنول گردد یمفته در شیر سویا منجر به افزایش میزان فالنول هاي قابل جذب تخمیر صورت گر

توانند پیشرفت آترواسکلروز را به تعویق انداخته و در نتیجه منجر به کاهش فشار خون دیاستولی که می باشد یمهایی 

و انگور قرمز مشاهده نگردیده است. الزم به ذکر است گردند، اما تاکنون رابطه معناداري بین کاهش فشار خون سیستولی 
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آن در کاهش فشارخون دیاستولی  ریتأثفنول خود انگور بوده و در نتیجه  فنول موجود در آب انگور بیشتر از پلی که پلی

  بیشتر از خود انگور است.

نول هاي مواد غذایی ذکر شده در نتیجه گرفت که عملکرد پلی ف توان یمبابررسی مطالعات صورت گرفته  گیري: نتیجه

به عنوان آنتی اکسیدان، افزایش االستیته عروق خون و جلوگیري از  ها آنکاهش فشار خون از طریق نقش 

  .باشد یم LDL اکسیداسیون

 فنول پلی فشارخون، اکسیداتیو، استرس :کلمات کلیدي
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 آب آشامیدنی، زنگ خطري براي فشارخون يها ندهیآال

  )2حامد کالهی (، )1حمد رضا جاللی(نویسندگان: م

  ، دانشجوي کارشناسی علوم آزمایشگاهی، سمناندانشجویی EDC دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز    )1(

  واحد تهران، کارشناسی ارشد، تهران – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران     )2(

عروقی،  -قلبی يها يماریبع آب آشامیدنی و بروز مختلف جمعیت شناختی، ارتباط مشخصی را بین انوا مطالعات :مقدمه

آشامیدنی، خطري به مراتب بزرگ تر تلقی  يها آب يها ندهیآال؛ از سویی دیگر، دهند یماز جمله فشار خون باال نشان 

 پوستی، ضایعات انواع بروز باعث مدت دراز در است قادر آرسنیک حاوي آشامیدنی مصرفآب ؛ به عنوان مثال،شود یم

حاضر، با هدف بررسی ارتباط  ي مطالعهبه همین دلیل،  گردد؛ داخلی ًسرطانهاي تاًینها و پوست سرطان باال، رخونفشا

  آب آشامیدنی با فشار خون صورت پذیرفت. يها ندهیآالمیان 

 ،»فشارخون و آشامیدنی آب ،ها ندهیآال «يها واژه کلید با مرتبط، مقاالت  تمام و بوده ساده مروري مطالعه، نوع  :ها روش

 Pollutants، Drinking «يها واژهو کلید  به بعد 1385، از سال »SID، Itanmedex، Magiran «يها گاهیپا در

water، Hypertension« يها گاهیپا، از » Pubmed، Scopus، ISI« به بعد، انتخاب و بررسی شدند. 2006، از سال  

هفته اي نسبت به گروه کنترل به طور معنی دار افزایش یافته  12و  8مسموم به سرب  يها گروهخون در  فشار :ها افتهی

هفته اي نسبت به گروه  12مسموم هشت و  يها گروهانقباضی و ضربان قلب به ایزوپروترنول در  پاسخ (p<0.01)است

اي فروندلیچ ه . هم چنین، نتایج حاصله نشان داد که ضریب همبستگی مدل(p<0.05) کنترل افزایش معنی داري نشان داد

است که  As(III) براي 978/0و  97/0و  As(V) براي 991/0و  964/0والنگمیر به ترتیب برابر 

  .کندجذبآرسنیک بر روي آلومیناي فعال اصالح شده باالترین همخوانی را با مدل النگمیر دارد مشخصمی

 باعث سیستولیک، تغییرات اعمال با اسید، آرسنیک و سرب چون هم ییها ندهیآال که دهد یم نشان نتایج گیري: نتیجه

بیشتر در این زمینه، به سایر پژوهشگران توصیه  يها پژوهش؛ به هرحال، انجام شود یمشن در افراد هایپرتن پیشرفت

  .شود یم

  فشارخون آشامیدنی، آب ،ها ندهیآال واژگان کلیدي:
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  م پزشکیخوابگاه دانشجویی خوب از دید دانشجویان علو يها یژگیوبررسی 

ذوالقدر  راحله ,  5 کپورین رضایعل ,4استوار  الیل ،جوهري محبوبه ,3 کپورین يمهد ,2 يجوهراله  بیحب ,1 کپورینمریم 

  7 فالحی بایز ,  6

  رانیا ،رازیش ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز الملل بینکمیته تحقیقات دانشجویی واحد  - 1

  رانیا ،جهرم ،آزاد اسالمی واحدجهرم دانشگاه ،استادیار گروه آموزشی فیریولوژي- 2

  رانیا ،قشم ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان الملل بینکمیته تحقیقات دانشجویی واحد  - 3

  رانیا ،هیاروم ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی- 4

  رانیا ،فارس ،دانشگاه علوم پزشکی فسا- 5

  رانیا ،تهران ،االزهر دانشگاه ،کارشناسی ارشد- 6

  رانیا ،فارس ،دبیر آموزش و پرورش شهرستان فسا - 7
   

 يها خوابگاهو یا  ها خانهآنان مجبور به استفاده از  ،: با توجه به قبولی اکثر دانشجویان در شهرهاي غیر بومی خودمقدمه

جه به دور بودن آنان از خانواده دانشجویی هستند. با توجه به ضرورت وجود امنیت و کنترل و نظارت بر دانشجویان با تو

خوابگاه  يها یژگیو. لذا هدف از این مطالعه بررسی ندینما یماغلب با نظر خانواده خوابگاه دانشجویی را انتخاب 

خوابگاهی و تمایل به  يها یزندگکیفیت  ها مالكدانشجویی خوب از دید دانشجویان است تا بتوان با در نظر گرفتن این 

 بگاه به جاي خانه شخصی را افزایش داد.استفاده از خوا

دانشجویی در  يها خوابگاهپرسشنامه در بین دانشجویان علوم پزشکی ساکن  100در این مطالعه تعداد    :اجرا روش

 15دو قسمتی شامل دموگرافی و  ها پرسشنامهگردید.  آوري جمعپرسشنامه  80شهر شیراز در توزیع شد و در عمل تعداد 

پایایی آن پس از مطالعه اولیه با استفاده از  شد و دییتأبا نظر اساتید  ها پرسشنامهبود. روایایی  ها خوابگاهدر مورد  سؤال

  /) به دست آمد.84ضریب آلفا کرونباخ (

% 89,دادند یم% از دانشجویان خانه شخصی را به خوابگاه ترجیح 70بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه  :ها افتهی

% 82 ،% جو صمیمی و امن در خوابگاه90 ،% رعایت نظافت عمومی و مسائل بهداشتی68 ،بودن امکان مطالعهفراهم 
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% افزایش زمان امکان بیرون 86 ،% کم بودن تعداد نفرات در هر اتاق92 ،رعایت سکوت در ساعات استراحت و مطالعه

% 64% وجود مشاور در خوابگاه و 67 ،وابگاه% وجود سرپرست مناسب و با اخالق در خ79 ،ماندن از خوابگاه در شب

% وجود امکانات فرهنگی را ازجمله 62 ،% وجود امکانات ورزشی و تفریحی88 ،رسیدگی سریع به کمبودها و اشکاالت

  .دانستند یمیک خوابگاه دانشجویی خوب  يها مالك

با در نظر گرفتن  توان یم ،ها خوابگاهر نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به شرایط روحی دانشجویان ساکن د نتایج:

رضایتشان را تا حد زیادي افزایش داد. لذا ضروري به نظر  ،ها خوابگاهمورد نظر آنان در استاندارد سازي  يها مالك

افزایش امکانات جانبی مانند تسهیالت رفاهی  ،ها خوابگاهضمن تالش براي افزایش کیفیت زندگی دانشجویان در  رسد یم

 ها خوابگاهنظارت و کنترل مثبت توسط مسئولین بر  ،فرهنگی و حضور مشاور در محل خوابگاه يها برنامهی و و ورزش

  بیشتر شود و به سالمت روانی دانشجویان بیشتر از هر چیزي توجه باید داشت.

  مالك ،پزشکی علوم دانشجویان ،دانشجویی خوابگاه :کلمات کلیدي
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 هاي امروزه پزشکی ) ودرمانري هاي قلبی از دیدگاه پیامبر(صمقایسه خاصیت درمانی عسل بربیما

  2پور , مهدي نیک  1 کپورین, مریم 1 رغفرانیامسجاد 

 
  رانیا ،رازیش ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز الملل بینتحقیقات دانشجویی واحد  تهیکم ،دانشجوي پزشکی - 1

  رانیا ،قشم ،دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس الملل بینتحقیقات دانشجویی واحد  تهیکم ،دانشجوي پزشکی - 2
   

مجید سوره مبارکه نحل درمورد زنبور عسل نازل شده است و از دید قرآن عسل موهبتی است که خداآن  درقرآن :مقدمه

و اسید اسکوربیک  نیدوکسیریپ ،نیاسین ،نیبوفالویر ،شامل مقدارویتامین هاي تیامین عسل .را درگلهابه ودیعه نهاده است

-میلیون مرگ ساالنه 1/7از عامل ناتوانی ومرگ هاي زودرس(بیش  نیتر مهمعروقی  -قلبی يها يماریبطرفی  از است.

درمانی عسل در قرآن با تعبیر به  خواص .روند یمهنگفت نظام سالمت درسراسر جهان بشمار  يها نهیهز ) وعامل2010

 مورد خواص مفید عسل موجود است. ) درري از پیامبر(صاین که داروي شفابخش مردم است اشاره شده وروایات بسیا

و  ها درمانمورد اثرات عسل بر دستگاه قلب و فشارخون و تطابق آن با  ) دراز این مطالعه بررسی روایات پیامبر(ص هدف

 .باشد یمنوین پزشکی در این حیطه  يها يریشگیپ

دوحاصل جستجوي مقاالت در کتب و منابع معتبر مطالعه از نوع مروري سیستمی می باش نیا  :اجرا روشمواد و 

محدوده  در scopus,google.scholar,pubmed,iranmedex,اسالمی و موتورهاي جستجو در زمینه پزشکی از جمله

  heart)قلبی( يها يماریب ),effects therapeuticدرمانی( اثرات ),honeyعسل( کلمات کلیديبا  20013-2000زمانی 

disease شده است. انجام  

قلبی تاکید شده  يها يماریبخاصیت درمانی عسل بر  ي) برروقرآن کریم و روایات متعددي ازپیامبر اکرم(ص در  بحث:

عسل است که به قلب نشاط می بخشدوسینه را گرم می  ها یدنینوش نیبهتر :اند فرمودهرسول اکرم(ص)  بطورمثال است.

مختلف ثابت شده است که عسل به دلیل داشتن گلوکز زیاد که  يها پژوهشدر  وزهامر .کند یمسازدوبه قوه حافظه کمک 

طرفی باعث  از قلبی دارد. يها يماریبسهل التجزیه وانرژي زا است تأثیر بسیار مهمی روي عضالت قلب درانواع مختلف 



  هاي علوم پزشکی دومین کنگره کشوري دانشجویی پژوهش
 ارومیه-١٣٩٣مرداد ماه  ١٥-١٦

 
 

48 

انشعابی افزایش  يها نایشرشده و جریان خون را در درون  ها رگتحریک و تقویت قلب و هم چنین باعث گشاد شدن 

  .دینما یماز طرف دیگر سبب بهبود وضع فشار مایعات بدن شده و فشارخون را تنظیم واز سکته قلبی جلوگیري  دهد یم

و روایاتشان بر خواص مفید عسل بر دستگاه قلب وعروق انسان تاکید  ثی) دراحاداعظم (ص امبریپ گیري: نتیجه

آمده در این پژوهش حتی مکانیسم اثر عسل برعملکرد قلب و دستگاه گردش خون  . باتوجه به نتایج به دستاند نموده

اثرات مثبت عسل بطور واضح در مطالعات پژوهشی انجام  امروزه داده شده است. حی) توضبطور دقیق توسط پیامبر(ص

 روقی بکارمیرود.قلبی ع يها يماریبشده به اثبات رسیده وبطور وسیع بعنوان یکی از محورهاي درمان و پیشگیري 

تحقیقات وسیع تري در آیات و روایات اسالمی درمورد خواص عسل انجام پذیرد تا با رهنمودهاي  شود یم شنهادیپ

  ارزشمند نهفته درآیات وحی بتوانیم به نتایج درمانی جدید دست پیدا کنیم.

  درمان ),ص(پیامبر ،قلبی بیماري ،عسل :کلمات کلیدي
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 ی: یک مطالعه مروريخون وروابط زناشوی فشار

 برجسته یشهناززمان ، . پریناز علیپور4، . الله محمودنژاد3  ،رامونا رضوي دهیس .2،*اردونی اول زهرا .1

دانشجوي کارشناسی ارشد ٫آدرس: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ٫اردونی اول زهرا .*نویسنده مسئول وارائه کننده مقاله:1

  مشاوره 

  ه کمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه علوم پزشکی ارومی٫ اسی ارشد مشاوره درمامایی: دانشجویان کارشن2٫3٫4٫5

  

 .زناشویی سالم و فعال نقش بارزي در پیشگیري از حمالت قلبی و سکته مغزي دارد روابط : وهدف مقدمه

مت کل بدن گفت که داشتن شور جنسی و ارتباط زناشویی سالم وسرشار از عشق براي حفظ سال توان یمبه طور کلی 

آید ولی باال  ي قلبی، تهدیدي فوري براي سالمتی به شمار نمی اختالل در فعالیت جنسی بر خالف حمله اگرچه الزم است.

 جنسی تأثیر گذارد. مسائلبودن فشارخون ممکن است بر رضایت کلی از 

راهکارهاي مناسب جهت بهبود  این مطالعه با هدف بررسی روابط زناشویی در پیشگیري ازابتال به فشارخون و ارائه

  متون موجود انجام گردید. بر اساسسالمت جنسی مبتالیان به فشارخون 

سالمت جنسی  ٫ روابط جنسی ٫قلب٫ رضایت جنسی٫ فشارخون کلمات کلیديدراین مطالعه با استفاده از   :اجرا روش

بررسی وتعداد  مورد Pubmed,GoogleScholar,SID,Medlib,IranMedex  در تاکنون 2000 مطالعات مرتبط ازسال

  .گرفت قرار بررسی مورد موضوعی   مقاله انگلیسی و مقاله فارسی به روش جستجوي 145

زندگی زناشویی سالم و فعال ورسیدن به اوج لذت (سه تا   ٫  حاصل از مطالعات يها افتهیبر اساس   :پژوهش يها افتهی

  ت قلبی و سکته مغزي دارد.چهار مرتبه در هفته) نقش بارزي در پیشگیري از حمال

که رابطه  دهد یمپژوهشگران در اسکاتلند نشان  مطالعات .شود یمکالري در نیم ساعت  85این فرایند باعث مصرف 

  .کند یماضطرابی کمک  يها واکنشجنسی سالم به کاهش فشارخون و کنترل 

عالوه نه تنها رابطه جنسی بلکه حتی در با کاهش فشار خون دیاستولیک همراه است. ب ها زوجمقاربت منظم و مکرر 

  .شود یمآغوش گرفتن همسر موجب کاهش فشارخون در زنان 
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هایی  ازطرفی میان باال بودن فشارخون و بروز مشکالت جنسی در مردان یک ارتباط تأیید شده وجود دارد ولی در خانم

  ثابت نشده است.که دچار کاهش رضایت جنسی هستند، هنوز ارتباط با باال بودن فشارخون 

هستند که کیفیت    هاي جنسی(بویژه اختالل نعوظ) اي از مردان مبتال به فشارخون باال داراي اختالل مالحظه تعداد قابل

توانند با پزشک در  دهد، زیرا بسیاري از آقایان به دلیل شرم و حیا مشکل خود را نمی تاثیر قرار می را تحت ها آنزندگی 

هاي  نشده است یا اینکه دست به دامن منابع نامعتبر مثل اینترنت و شبکه یا درمان ها آنمشکالت  معموالًمیان بگذارند. 

باال بودن فشارخون ممکن است سبب کاهش جریان خون در واژن گردد. در   ٫درخانمها نیهمچن زنند. اي می ماهواره

  منتهی شود.٫ اشکال در رسیدن به ارگاسمها، این حالت ممکن است به کاهش میل جنسی یا خشکی واژن یا  بعضی خانم

اضطرابی در افرادي که رابطه جنسی سالم و منظم دارند  يها واکنشتغییرات فشارخون و بروز   : گیري نتیجهبحث و

  کمتر از کسانی است که رابطه جنسی نداشته و یا روابط جنسی نامناسب دارند.

ن است ناشی از مصرف دارو باشد و تغییر نوع دارو ممکن است اختالل جنسی در بیماران مبتال به فشارخون باال ممک

مشکل بیمار را برطرف کند. دراین خصوص الزم است بیمار اختالل روابط جنسی خود را با پزشک درمانگر صادقانه 

  مطرح نماید.

ي  نمک درجیره کاهش مقدار ٫استفاده ازغذاي سالم  ٫با تغییر درشیوه زندگی مانند عدم استفاده از سیگار وتنباکو

  سالمت جنسی را بهبود بخشید.  توان فشارخون را کاهش داد و بالقوه نرمش منظم می و کاهش وزن  ٫غذایی

درصورت لزوم سالمت جنسی زوجین را  ٫ ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ودرمانی عالوه بر ارائه درمان وخدمت مرتبط

  مرتبط بهره بگیرند. يها رشتهن نیز مدنظر قرار داده ودرصورت وجود مشکل ازمشاوری

  جنسی سالمت ٫ جنسی روابط ٫قلب ٫ جنسی رضایت٫ فشارخون :کلمات کلیدي
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زنان کارمند مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر  در  شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی 
1392 

 سخایی الهه-3 میرزایی محبوبه  - 2سید محسن هاشمی*   1-

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر علمی هیئتعضو  -1

 ,email: m_mirzaie20@yahoo.com  ,    09176599789بوشهر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  – 2

 tel: 
  کارشناس ارشد آموزش بهداشت – 3

باعث افزایش تعامالت اجتماعی  : روي آوردن روز افزون زنان به اشتغال در خارج از مرزهاي خانواده هرچندمقدمه

 از یکی که    شود یمآنان شده ولی از سوي دیگر فشارهاي کاري خارج از خانواده باعث اختالل در سالمتی روانی آنان 

 روانی سالمتی و   شده مادري و همسري وظایف انجام در اختالل باعث  زن افسردگی است،؛ افسردگی اختالالت آن

 در افسردگی شیوع میزان تعیین جهت در است تالشی پژوهش این دهد یم قرار ریتأث تحت را بعد نسل حتی و   خانواده

ان کارمند شهر بوشهر و همچنین مشخص کردن عوامل مرتبط با آن تا به این وسیله برنامه ریزي و ارائه خدمات زن بین

 .تري صورت پذیرد مؤثربهداشتی درمانی بشکل 

زن کارمند شهر  322 موردمطالعه تیجمع تحلیلی مقطعی بوده است. -ه از نوع توصیفی : این مطالع  :اجرا روشمواد و 

 صورت به که   بوشهر شهري درمانی بهداشتی مراکز به 1392ماه  اسفند 23 تا ت که از بیستم بهمن ماه اس  بوشهر بوده 

 "بک « شده بومی و استاندارد نامهپرسش از استفاده با نیاز مورد اطالعات. اند کرده مراجعه گردیده انتخاب تصادفی

، رگرسیون T-test   ،ANOVA– آماري يها تستوبا   SPSS18 کامپیوتري افزار نرم از استفاده با ها داده. شده آوري جمع

 .گردیده است وتحلیل تجزیهو شاخصهاي مرکزي 

% 86و  % زنان74/93سال، 3/35 آنان همسران سن میانگین و 31   9/1 موردمطالعهسن زنان  نیانگیم :ها افتهی

% 8/44. دارند وفا   ها آنهمسرانشان نسبت به  که اند داشته اعتقاد زنان %94  و بوده مذهبی اعتقادات واجد همسرانشان

 .اند کرده تجربه درا خو نزدیکان مرگ راًیاخ نیز آنان

mailto:m_mirzaie20@yahoo.com
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 نیازمند زنان افسردگی  %8/17 به افسردگی خفیف و % مبتال7/20نداشته هیچگونه افسردگی  موردمطالعه زنان 3/58%

  .بتال بوده استم خطرناك افسردگی % به/.4و  شدید نوع به% 7/2 داشته پزشک به مراجعه

 .افسردگی زنان این مطالعه با تعداد فرزند و تجربه مرگ نزدیکان ارتباط معنی داري داشته است

 نسبتاًعه به پزشک در زنان کارمند شهر بوشهر افسردگی بخصوص نوع خفیف و نیازمند مراج وعیش گیري: نتیجهبحث و 

پیگیري وضعیت افسردگی در سنین باالتر ضروري به نظر  موردمطالعهکم جامعه  نسبتاًتوجه به میانگین سنی  با زیاد است.

کار  راه متناسب با خصوصیات مذهبی و اخالقی براي زنان داراي فرزند زیاد و داغدیده، يها برنامه نیتدو ،رسد یم

 .مناسب براي پیشگیري از افسردگی باشد

 .بوشهر درمانی بهداشتی مراکز دار، خانه زنان افسردگی، شیوع :کلمات کلیدي
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دانشجویان کارآموز دانشجویان پیراپزشکی شهرستان فردوس در حین    ارتباطات و عواطف  بررسی
 1392کاراموزي در نیمسال اول 

  [3]صبوري اسماعیل ،[2]داودي ملیحه ،[1]هادي احمدي چناري

 
جراحی، دانشکده پیراپزشکی فردوس دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی ارشد آموزش پرستاري گرایش داخلی[1]

 بیرجند

جراحی، دانشکده پیراپزشکی فردوس دانشگاه علوم پزشکی  -اسی ارشد آموزش پرستاري گرایش داخلیکارشن

  [2]بیرجند

 [3]دانشکده پیراپزشکی فردوس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشجوي کارشناسی پرستاري

  
ل شکاد اجوویگر ف درـطاز . باشد یمم مهر سیاـتباطی بار يها مهارتط و تباارشتی ابهد يها حرفه در زمینه و هدف:

اري تعیین چگونگی برقرف هش حاضر با هدوپژشود بنابراین بروز مشکالت زیادي میه ـمنجر بط تبااري اربرقردر 

  گرفت.  رتصوکده پیراپزشکی فردوس نشداشی زمون آستاربیمان کارآموز در نشجویاط داتباار

ش دانشجویانی پرستاري و اتاق عملی بودند که در نیمسال اول این مطالعه توصیفی تحلیلی بود جامعه این پژوه  :ها روش

ارتباط دانشجویان با بیمار  ي نحوهنفر بودند و در این پژوهش میزان و  50که  گذراندند یمکاراموزي خود را  1392سال 

شد این  دییتأ به روش آلفاي کرونباخ انییایپابه روش روایی محتوا و  انییرواکه   بر اساس فرم پژوهشگر ساخته اي

درجه که در آن هم مربی هم افراد هم سطح هم افراد پایین تر ارتباط  360که به روش    پرسشنامه شامل چهار بعد بود

  سنجیده شد. کردند یمدانشجو را ارزیابی 

دانشجویان نمره دارد که در این تحقیق میانگین نمره  5که هر بعد  باشد یمارتباطات و عواطف شامل چهار بعد  :ها افتهی

 3و در بعد متعهد بودن به خدمت  1 اي حرفه، در بعد رفتار 2گروه ، در بعد کار کردن در 3بین فردي  يها مهارتدر بعد 

  بدست آمد. 20از نمره کلی  9بود و میانگین نمره کل ارتباطات و عواطف دانشجویان 
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به خصوص در بعد    ف دانشجویان در کاراموزيبا توجه به نتایج این پژوهش میزان ارتباطات و عواط   گیري:نتیجه

باشد و با توجه به اینکه ارتباطات و عواطف یکی از اجزائ اصلی در ارزیابی عملکرد دانشجو ضعیف می اي حرفهرفتار 

  الزم در این زمینه داده شود. يها آموزشباشد بهتر است قبل از شروع کاراموزي به دانشجویان طبق هرم میلر می

  دانشجویان پیراپزشکی بیمار، ،ارتباط کلیدي: هايواژه
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وابسته به دانشگاه علوم  يها مارستانیبطراحی و تدوین ابزار سنجش رضایت بیماران سرپایی در 
 پزشکی تهران

  الهام موحدکر، محمد عرب

  

ده بهداشت، دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دانشجوي دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، 

  تهران، ایران، (*نویسنده مسئول)دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
 

 نیتر مهمخدمات درمانی باید مورد ارزشیابی قرارگیرد.  دهنده ارائهن سازما نیتر مهمبیمارستان بعنوان  و اهداف: مقدمه

طراحی و «هدف این پژوهش    بعد این ارزشیابی، ارزشیابی از نظر بیماران و مراجعه کنندگان واحدهاي سرپائی است.

    است.» نوابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهرا يها مارستانیبتدوین ابزار سنجش رضایت بیماران سرپائی در 

تحلیلی و مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعه کننده -حاضر توصیفی پژوهش :روش اجرا

نفر محاسبه شد. با استفاده از مرور نظام  400وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. حجم نمونه  يها مارستانیب   به

آموزشی ایران استخراج و براي کاملترشدن آن از منابع فارسی استفاده  يها رستانمایبمند پرسشنامه اي بمنظور استفاده در 

  استفاده گردید. ها دادهو تحلیل عاملی تائیدي براي تحلیل   t-test، ANOVA  از ماتریس همبستگی،  شد.

رخوبی رضایت در حد بسیا 81/0% بیماران از خدمات درمانگاه راضی بودند. پرسشنامه با ضریب آلفاي 2/66 نتایج:

) مربوط به توصیه 147/0و  148/0بیشترین وزن ( مؤلفهبیماران سرپائی را اندازه گیري نمود. با توجه به ماتریس ضرایب 

) مربوط 05/0) و کمترین وزن (14 و 12درمانگاه به افراد دیگر و رضایت کلی از خدمات ارائه شده درمانگاه(آیتم 

) بود. بین میزان رضایت بیماران سرپائی و متغیرهاي جنس، 2پزشکان(آیتم بهرضایت از مدت انتظار جهت ویزیت 

  مختلف، تحصیالت، سن و اشتغال ارتباط آماري معناداري وجود داشت. يها مارستانیب
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سیاستگذاران نظام سالمت را در  تواند یماخیر دولت نتایج این مطالعه  يها استیسبا توجه به  :گیري نتیجهبحث و 

موجود در ارائه خدمات بیمارستانی  يها فرصتو شناخت نقاط قوت و  ها ینارسائو  ها ضعفص نمودن راستاي مشخ

  بعنوان بخش مهمی از نظام سالمت یاري نماید.

  سرپائی مارانیب سنجی، رضایت روائی، پرسشنامه،
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 1393بررسی کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 

  [2]، زهره درانی انارستانی[1]بويسیده سلدا ن

 دانشجوي دوره دکتراي پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران - [1]

  دانشجوي دوره دکتراي پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران - [2]

ن اینکه دانشجویا به   توجه با عمومی است. زندگی با کیفیت بهترمهمترین دغدغه در حوزه بهداشت :اهداف و  مقدمه

زندگی  کیفیت این مطالعه باهدف تعیین لذا بود، درمانی جامعه خواهند و هاي بهداشتی دار مدیریت عرصه عهده پزشکی درآینده

 و اجرا گردید. یطراح 1393زابل در سال  پزشکی دانشجویان در

 با 13 93 سال زابل در هدانشگا دانشجویان پزشکی از نفر 112تعداد تحلیلی  - نوع توصیفی مطالعه از نیدرا :روش اجرا

اطالعات پرسشنامه  آوري جمع ابزار قرار گرفتند. موردمطالعهگیري تصادفی انتخاب و  استفاده از روش نمونه

هاي  وشاخص SPSS19افزار  نرم استفاده از ها با داده بود.  (WHOQOL-BREF)بهداشت جهانی سازمان زندگی کیفیت

  گرفتند. لیل قرارتح و توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه آمار

گردید.  برآورد 14.75±69.46 زندگی کیفیت نیانگیم بود. سال 21,79 موردمطالعهمیانگین سنی دانشجویان  :ها افتهی

 4.50±19.88با  ترتیب برابر زندگی به وکیفییت اجتماعی  روابط روانشناختی، سالمت جسمانی، چهارگانه سالمت ابعاد  میانگین

ترین  زندگی وضعیف  محیط کیفیت حیطه در وضعیت دانشجویان نیبهتر .بود 6.69±22.68و  2.73±7.88و  4.20±19.29  و

و متغییرهاي جنس و  موردمطالعهآماري معنی داري بین کیفیت زندگی افراد  اختالف اجتماعی بود. روابط حیطه مربوط به

  )(P<0.05 دیگردبومی بودن مشاهده 

، هرگونه تالش در راستاي افزایش سطح تعامالت اجتماعی  این مطالعه هاي یافته بر اساس گیري: نتیجهبحث و 

توجهی را در افزایش   تواند تاثیرات قابل درمانی بیشتر به دانشجویان می و بهداشتی دانشجویان و نیز ارائه خدمات

  زندگی آنان داشته باشد. کیفیت سطح

  اجتماعی روابط روانشناختی، و انیجسم سالمت پزشکی،  دانشجویان زندگی،  کیفیت :کلمات کلیدي
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 سبک زندگی در بروز آن ریتأثمقایسه آماري فشار خون باال در ایران و جهان و 

 زینب عظیمی، طاهره علیزاده

 کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/دانشکده پیراپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/دانشکده پیراپزشکی

آیدکه از  ها وارد می دیواره رگ به شود که از جانب خون در جریان، می اطالق خون به نیرویی شارف :و هدف مقدمه

فشار خون طبیعی  60/90از باالتر  و 80/120از تر  پایین فشار عالیم اصلی حیات بوده و درهمه افراد وجود دارد.

ه افزایش فشار خون سیستولی به باالتر یا خون باال ب فشار متر افزایش فشار خون حائز اهیمت است. است. هر میلی

متر جیوه و یا یکی از هر دو حالت  میلی 90 متر جیوه، فشار خون دیاستولی به باالتر یا مساوي میلی 140  مساوي

علل در شیوع این بیماري خاموش در جهان و ایران و نیز ارائه راهکار  نیتر مهمشود. این مطالعه به بررسی  اطالق می

 .پردازد یمبله با آن براي مقا

شود که در صورت عدم  فشار خون باال سبب افزایش خطرحمالت قلبی، سکته و نارسایی کلیوي می عارضه نتایج:

تواند سبب نابینایی و نارسایی قلبی شود در دنیا از هر سه فرد بالغ، یک نفر به فشار خون باال دچار  کنترل حتی می

میلیون مرگ بر اثر فشار خون  5/7ساله  هر شود. ا توجه به افزایش سن، بیشتر میاست که سهم ابتال به این بیماري ب

فشار خون باال   .شود یمدرصد از مرگ و میر ساالنه در جهان را شامل  8/12د که این آمار  باال به وقوع می پیوند

در  هاي قلبی است یماريمیر پس از سرطان و ب و ترین علت سکته مغزي در ایران و سومین عامل مرگ همچنین شایع

مختلفی راکه در ابتالي افراد به فشار خون  عوامل درصد جمعیت کشور دچار فشار خون باال هستند. 20حال حاضر 

سبک زندگی افراد در ایجاد این  ریتأثتوان به عوامل ژنتیکی و محیطی تقسیم کرد و در این راستا  دخیل هستند می

درصد از جمعیت کشور هیچ ریسک  4است به گزارش تحقیقات انجام شده تنها  عارضه از اهمیت ویژه اي برخوردار

 نیتر مهم ،ها یبررسدرصد از مردم حداقل یکی از ریسک فاکتورها را دارا هستند. طبق این  96فاکتوري ندارند و 

ن و ایران گردیده عوامل مرتبط با شیوه نادرست زندگی که منجر به افزایش آمارهاي ابتال به فشار خون باال درجها

 گاریس : مصرف غذاهاي چرب و پرنمک مانند فست فودها و غذاهاي فرآوري شده،باشد یماست به شرح زیر 
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تحرکی و اضافه وزن، استرس و  یب صنعتی و ماشینی، یزندگ طوالنی مدت داروهاي خاص، مصرف کشیدن،

امالحی چون منیزیم، کلسیم و پتاسیم در رژیم  کمبود و لبنیات، جاتیسبز پایین مصرف میوه، زانیم فشارهاي عصبی،

 وشکالت. نوشابه ،قهوه مواد کافئین دار مثل چاي، ازحد بیش مصرف غذایی،

ناشی از  يها مرگهاي خاموشی همچون فشار خون و  توجه به اینکه میزان شیوع بیماري با گیري: نتیجهبحث و 

 ري درمان وهزینه هاي باالي عوارض ناشی ازبیماري،آن در کشور رو به افزایش است و از طرفی به علت دشوا

با طراحی برنامه اي جامع با هدف افزایش آگاهی نسبت به عوامل و پیامدهاي فشارخون باال، ارائه اطالعات  توان یم

هاي متخصصان  گیري منظم فشار خون و رعایت توصیه افراد نسبت به اندازه قیتشو وخدمات مناسب براي پیشگیري،

  سالم از ابتال به این بیماري پیشگیري کرد. يها عادتو تبلیغ  سالمت
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 ریه: با تاکید بر سمیت سلولی و ژنتیکی يها سلولمقایسه سمیت نانوذرات کربن نانوتیوب با آزبستوز در 

  2 انیمحمد، یوسف 1 یمیابراه، سعید 1نورافکن هادي 

  کمیته تحقیقات دانشجویی -ت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشاي حرفهبهداشت کار شناسی  یاندانشجو - 1

  نویسنده مسئول)(، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران اي حرفهمربی، گروه بهداشت  - 2

ده اي که خواص فیزیکی و شیمیایی فوق العا باشد یمکربن نانوتیوبها یکی از محصوالت فن آوري نانو : و اهداف مقدمه

مختلف استفاده شود. کربن  يها نهیزمو سفتی باال باعث شده در  از قبیل هدایت حرارتی و الکتریکی، مقاومت عالی

در مورد سالمتی این مواد بر  ییها ینگراننانوتیوبها از لحاظ فیبري بودن و پایداري زیستی مشابه آزبست بوده بنابرین 

ریه: با  يها سلولبا هدف مقایسه سمیت نانوذرات کربن نانوتیوب با آزبستوز در انسان مشابه آزبست شده است. این مطاله 

  تاکید بر سمیت سلولی و ژنتیکی انجام شده است.

اطالعاتی  يها گاهیپادر این مطالعه، مطالعات اخیر انجام شده در مورد سمیت نانوذرات کربن نانوتیوب در  :روش اجرا

  رد اثرات نانوذرات کربن نانوتیوب بر انسان گرفته شده است.کلی در مو گیري نتیجهبررسی شده و 

کرد که کربن نانوتیوبها همانند الیاف آزبستوز  گیري نتیجه توان یمبا توجه به نتایج حاصل شده از مطالعات گذشته  نتایج: 

  سمیت سلولی و ژنتیکی قابل مالحظه بر انسان دارند.

ی و بهداشت هنگام مصرف و کار با کربن نانوتیوبها باید در نظر گرفته شود تا بنابرین مالحظات ایمن گیري: نتیجهبحث و 

تجربه تلخ آزبست تکرار نشود. همچنین به خاطر کمبود مطالعات در زمینه سمیت کربن نانوتیوبها نیاز است، مطالعات 

  قطعی در مورد سمیت کربن نانوتویب ها گرفته شود. گیري نتیجهبیشتر انجام شود تا 

  نانوذرات، کربن نانوتیوب، آزبستوز، سمیت سلولی، سمیت ژنتیکی :ات کلیديکلم
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Cone Beam CT (CBCT) 

  حسین عینی

  

تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  تهیکم دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت،)سازمان

  .پزشکی زنجان

  

کنولوژي نوینی است که جهت تصویربرداري از ساختارهاي ت  (CBCT)توموگرافی کامپیوتري با تابش مخروطی

تکنیک تصویربرداري بر پایه یک پرتو اشعه ایکس مخروطی شکل که در مرکز  نیا .شود یماستخوانی سر و گردن استفاده 

ات . در سالهاي اخیر استفاده از این تکنیک در تشخیص دقیق ضایعدینما یمیک دتکتور دو بعدي قرار گرفته است عمل 

مختلف دندانپزشکی قرار گرفته است. از  يها تخصصروز افزون در   موردتوجهفکین توصیه شده است و کاربرد آن 

خطی ناحیه دهان و فک و صورت به ویژه در موارد  يها سنجشبه  توان یمدر دندانپزشکی CBCT  يکاربردها نیتر مهم

زامی است، ارزیابی دندانهاي نیش نهفته، حضور یا عدم حضور پیچیده ارتودنسی که استفاده از تصویر برداري سه بعدي ال

دقیق و سه  ریتصاو . CBCTو نشان دادن شمایی از تکامل دندانی اشاره کرد ها دنداندندان نیش، انحراف محور عمودي 

یکال و دو بعدي معمولی مانند تصاویر پري اپ يها يبردارو برخالف تصویر  کند یمبعدي از ناحیه مورد نظر ایجاد 

مشابه  يها روشمقایسه با  در CBCT مهم يایمزا .آورد یمپانورامیک امکان بررسی دقیق موقعیت ضایعه را فراهم 

از: کیفیت باالتر تصاویر، ایجاد تصاویر حجمی سه بعدي بر اساس تابش یکبار اشعه، محدود کردن تابش اشعه  اند عبارت

، کاهش احتمال حرکت بیمار، کاهش تر عیسراشعه، زمان اسکن ایکس از طریق کولیماسیون، کاهش بسیار زیاد 

این تکنیک نیز  يها تیمحدودتصاویر مانند آرتیفکت ناشی از فلز در تصویر و کاهش هزینه. از جمله  يها فکتیآرت

 سدر یمبه مشکل بودن تفسیر تصاویر و محدویت هاي نمایش جزئیات بافت نرم اشاره کرد. در مجموع به نظر  توان یم

بالقوه براي تبدیل شدن به یک روش دقیق، غیر تهاجمی و عملی براي مشخص کردن اندازه و  امکان CBCT فناوري

  .دندانپزشکی و استخوانی به ویژه در ناحیه دهان، فک و صورت را دارد يها بیآسحجم 

  مخروطی باتابش کامپیوتري یتوموگراف :کلمات کلیدي
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  در ایران: مطالعه مروري (GDM) بررسی میزان شیوع دیابت بارداري

  محمد زارعی پور - 2 مرادعلی زارعی پور*- 1

  دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- 1

  09141878294) تلفن: zareipour_m@umsu.ac.ir *(نویسنده مسئول

  یقات دانشجوییکمیته تحق -دانشجوي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- 2

اختالل متابولیکی طی بارداري است که با عواقبی براي مادر و جنین همراه  ترین یعشادیابت بارداري  و اهداف: مقدمه

است با توجه به اهمیت غربالگري و درمان دیابت بارداري جهت جلوگیري از عوارض مادري و جنینی، اطالع از شیوع 

مطالعه حاضر با هدف بررسی  رسد یممختلف ضروري به نظر  هاي یتقومیایی و دیابت حاملگی در مناطق مختلف جغراف

  شیوع دیابت حاملگی در نقاط مختلف ایران انجام گرفته است

 يها داده آوري جمع. براي باشد یممطالعه حاضر یک مطالعه مروري در مورد شیوع دیابت بارداري در ایران  :روش اجرا

مقاله  20تعداد  Pubmed،Google Scholar،Medlib،Irandoc،Magiran، SID،ISIعاتی مورد نیاز، از منابع بانک اطال

  استخراج و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 1390تا  1380 طی سالهاي

(فاصله )23/5درصد (میانگین  23/5، میزان شیوع دیابت حاملگی در ایران در مجموع موردمطالعهمقاله  20از نتایج: 

درصد مربوط به مطالعه انجام گرفته در  7/0میزان شیوع دیابت بارداري با ) بود که کمترین 8/3 - 5/9 %:95اطمینان 

 درصد مربوط به مطالعه انجام گرفته در کرج بود 6/18کرمانشاه و بیشترین میزان شیوع دیابت بارداري با 

زایش شیوع دیابت بارداري در نقاط مختلف ایران متفاوت گزارش شده است جهت سهولت و اف گیري: نتیجهبحث و 

که از  گردد یمبا یکدیگر، پیشنهاد  ها آنمختلف و امکان تطبیق  يها استاندقت در تعیین شیوع دیابت بارداري در 

  یکسانی جهت غربالگري و تشخیص استفاده شود. يها پروتکل

    دیابت بارداري، شیوع، ایران کلمات کلیدي:

mailto:zareipour_m@umsu.ac.ir
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  فشارخون ازعوارض گاهیآ

 2رهبر  نرگس   ،1سامره اقتدار* ،  1آقاخانی نویسندگان: دکتر نادر 

  گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه علمی هیئتعضو  .1

  کارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

  email: eghtedar_nurse@yahoo.com نویسنده مسئول
   

 سطح که این به توجه با  . باشد یمکنترل فشار خون یکی از مشکالت اساسی مبتالیان به پرفشاري خون   زمینه و هدف:

 سطح بررسی منظور به حاضر مطالعه .باشد ها يماریب گونه این درمان پذیرش در مهمی عامل تواند یم بیماران آگاهی

 عالیم، مورد در ارومیه الشهداء سید و طالقانی بیمارستان قلب درمانگاه به کننده مراجعه خون فشار به مبتالیان آگاهی

 یماري انجام شده است.ب شدت و عوارض

نفر از بیماران مبتال به فشار خون که به درمانگاه قلب بیمارستان طالقانی و سید الشهداء مراجعه کردند  200 :اجرا روش

 افزار نرم در ها داده سپس گردید، آوري جمع  اي تصادفی انتخاب شدند، اطالعات مربوط به بیماران در پرسشنامه صورت به

SPSS  قرار گرفت. وتحلیل هتجزی مورد  

. داشتند قرار سال 17/57 ±  07/12سال و با میانگین سن  25 - 84در این مطالعه بیماران در محدوده سنی  :ها افتهی

 بیماري یک عنوان به را خون پرفشاري% 5/82. داشتند ابتدائی تحصیالت% 37. بودند مرد% 5/38 و زن% 5/61

  ود مطلع بودند.ن خخو فشار بیماري از% 54. شناختند یم

% مشکالت مغزي را از عوارض 5/79و % مشکالت بینایی 5/44کلیوي و  % مشکالت5/45% مشکالت قلبی و 5/81

  .دانستند یمفشار خون درمان نشده 

% کاهش اضطراب و 89% استفاده صحیح از دارو، 88% فعالیت فیزیکی مناسب،/5/71% رعایت رژیم غذایی، 5/84

شود. از نظر سطح  که باعث بهبود روند فشار خون می دانستند یموم فشار خون را از مواردي % کنترل مدا90استرس و 

  % عالی بود.5/1در % خوب و 5/28% متوسط و 5/47% ضعیف، 5/22آگاهی 

mailto:eghtedar_nurse@yahoo.com
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کمتري از  درصد . است بوده آگاهی سطح بودن پایین علت ترین عمده از یکی تحصیالت سطح بودن پایین گیري: نتیجه

 يها برنامه شود یم پیشنهاد لذا   در کاهش فشار خون باال و استفاده صحیح از دارو آگاه بودند، مؤثرعوامل  افراد، از

 در خون فشار بودن باال از ناشی عوارض و خون فشار با ارتباط در جامعه افراد آگاهی سطح بردن باال جهت اي آموزنده

  .شود گرفته نظر

 بیماري شدت بیماري، عالئم گاهی، آ خون، پرفشاري :کلمات کلیدي
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 مواد حاجب در سونوگرافی

  حسین عینی

  .تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تهیکم دانشجوي کارشناسی رادیولوژي، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت،

که کاربرد  درنیگ یماست در تصویر برداري پزشکی مورد استفاده قرار ل مواد حاجب براي بهبود کنتر و هدف: مقدمه

که اختالف امواج فراصوتی  اند افتهیمواد حاجبی گسترش  راًیاخجدیدي دارد. بطوریکه  نسبتاًدر سونوگرافی پیشینه  ها آن

. نخستین تالش در این زمینه در سال دهند یمانعکاس یافته توسط ساختارهاي مختلف بدن را در سونوگرافی افزایش 

ت صعودي و حفرات قلب در حین اکوکاردیوگرافی بعمل آمد. این مطالعه با هدف ، با تزریق سرم نمکی در آئور1968

  انجام شد. ها آنبررسی مواد حاجب موجود در سونوگرافی و کاربرد 

تا  2000که از سال   ScienceDirect و  Pubmed يها گاهیپابراي انجام این مطالعه مقاالت موجود در  روش مطالعه:

  و همچنین متون و کتب مرتبط با سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است.به چاپ رسیده بودند  2012

به آلبونکس، اپتیزون و اکوژن اشاره کرد. بعضی از مواد حاجب نیز وجود دارند  توان یماز مواد حاجب وریدي  :ها افتهی

اد حاجب که از این مو شوند یمخاص استفاده  يها بافتاختصاصی براي تصویر برداري از  صورت بهکه 

 صورت بهنیز نوعی ماده حاجب است که    Sono RX ، لوووسیت و سونازوئید را نام برد.PFOB، Sonavist توان یم

 يکاربردهاخوراکی استفاده شده و براي بهتر نمایان شدن دستگاه گوارش کاربرد دارد. مواد حاجب در سونوگرافی 

یص رفالکس مثانه، متاستاز کبد، سرطان پروستات، کارسینوماي پستان به تشخ توان یم ها آن نیتر مهممختلفی دارند که از 

  اشاره کرد. ها رگو تنگی و ایسکمیک 

مواد حاجب اولتراسوند کیفیت تصاویر سونوگرافی را با کاهش بازتاب از سطح نامطلوب و افزایش  گیري: نتیجهبحث و 

ایمن هستند اما در برخی موارد سردرد و تهوع جزئی  . اگر چه مواد حاجب جدیدبخشد یماکوي پراکنده برگشتی بهبود 

و استفاده بیشتر از مواد حاجب در  ها دستگاه. امید است با پیشرفت تکنولوژي دهند یمنشان 

در تفسیر تصاویر، سونوگرافی به عنوان یک وسیله قدرتمند تشخیصی محسوب   Specificity و  Sensitivity بهبود

  .شود یم
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  سونوگرافی حاجب، مواد :کلمات کلیدي
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 CCU بررسی عوامل خطر در بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بخش
 بهمن گناباد 22 مارستانیب

  [4]اسماعیل سعیدي  -[3]عادله صائبی امیري -[2]نرجس بحري - [1]الله حسینی شهیدي

 
 گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران علمی هیئتعضو  - [1]

  گاه علوم پزشکی گناباد، ایرانگروه پرستاري، دانش علمی هیئتعضو  - [2]

  گناباد، گناباد، ایران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات تهیکم پرستاري، کارشناسی دانشجوي - [3]

ت دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ، کمیته تحقیقااي حرفهدانشجوي کارشناسی مهندسی بهداشت  - [4]

  ایران

. اختالل قلبی شود یمعوامل نگران کننده انسان محسوب  نیتر مهماختالل در عملکرد و سالمت قلب از   :سابقه وهدف

روز عروقی از جمله انفارکتوس حاد میوکارد از افزایش رو به رشدي در تمام کشورهاي جهان برخوردار است که باعث ب

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع شناسایی عوامل خطرساز ؛ گردد یمجدي در جامعه  يها ینگرانمشکالتی براي مردم و 

باشد لذا پژوهشگر بر آن شد تا  مؤثرو غربالگري بیماران در معرض خطر تا حد زیادي  موقع بهدر شناخت  تواند یم

 مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد انجام دهد. تحقیقی را با هدف تعیین عوامل خطر در بیماران

که بر روي کلیه مبتالیان به انفارکتوس حاد میوکارد  باشد یممقطعی  - حاضر از نوع توصیفی مطالعه :ها روشمواد و 

بستري بودند به روش نمونه گیري  1383ماهه اول سال  6بهمن گناباد که در  22بیمارستان  CCU مراجعه کننده به بخش

بهمن و مطالعه پرونده بیماران مربوطه با استفاده از فرم  22ن انجام شد. پژوهشگر با مراجعه به بایگانی بیمارستان آسا

و آمار توصیفی مورد  16نسخه  Spss چک لیست اطالعات الزم را گرد آوري نمود. نتایج این پژوهش با استفاده از

  قرار گرفت. وتحلیل تجزیه

 09/71درصد مجرد و  01/28درصد مرد و از این میان  03/31زن و  موردمطالعهبیماران  درصد از 08/68 :ها افتهی

و  Inferior درصد 03/56 و Anterior درصد از بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد 03/31.اند بوده متأهلدرصد 

ارش شد. تحلیل آماري نشان درصد منفی گز 03/31درصد مصرف سیگار مثبت و  08/68بودند. در  Old درصد 05/12
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داد که بین نوع انفارکتوس و جنسیت ارتباط آماري معنی داري وجود دارد. هچنین از بین 

  با جنسیت رابطه آماري معنی داري دارد. LDL آنزیم تنها LDL،HIDL، CPKM يها میآنز

جنسیت  با LDL مقدار -گارمصرف سی -تأهل -در بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد جنسیت گیري: نتیجه

و مفید  مؤثرارتباط مستقیم دارد لذا شناخت این موارد در اقدامات درمانی زودرس و غربالگري بیماران در معرض خطر 

  است.

  میوکارد حاد انفارکتوس خطر؛ عوامل :کلمات کلیدي
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  بر پر فشاري خون مؤثرروانشناختی  عوامل

  مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه– زشکی ارومیه ه علوم پ انشگا د – دکتر صفر حامد نیا 

  .باشد یم 140/90mmhgفشار باالي  ،فشارخون باال :از نظر تعریف پیش زمینه وهدف:

، متابولیک یعروق کلیوي، ریوي، يها يماریباز نظر سبب شناسی، بیماري پرفشاري خون علل مختلف دارد از چمله 

  .اند کردهنام گذاري  اولیه یا اساسی که این نوع را شود ینمخاصی براي آن یافت  و...با این حال در اغلب موارد علت

بدون اغلب که  باشد یم Essential HTN با علت ایدیوپاتیک یا به اصطالح این بیماري، فشار خون باالشکل شایع  

 RF ،CVA، کاردیومیوپاتی، قلبیبیماري کرونري، سکته منجر به افزایش خطر  تاًینهاعالمت بوده و حالت مزمنی است که 

  .شود یمو سکته 

در  بر نقش عوامل روان شناختی . از دیربازشود یمپرسش  کراراًسئوالی است که  "آیا تنشن در هیپرتنشن وجود دارد؟" 

قلبی عروقی به ویژه فشار خون باال تاکید شده است. در اذهان عمومی نیز این تصور رایج است که  يها يماریببروز 

  صبیت یک عامل مهم در باال رفتن فشار خون است.ع

بررسی متون علمی مختلف که حاصل تحقیقات گسترده دانشمندان در  این مطالعه بروش مروري است.  مواد وروش ها:

است،  )Essentialبا علل ناشناخته ( يها خونعوامل روانشناختی در پیدایش فشار  ریتأثروان تنی و  يها يماریبحوزه 

  .اند دادهجالب توجهی را بدست نتایج 

عوامل روانشناختی نظیر اضطراب، استرس روانی حاد، خشم مزمن و تعارض شغلی با خطر هیپرتانسیون همراه   :ها افتهی

  .باشد یم White Coat HTN به اصطالح استرس حاد با افزایش فشار خون گذرا همراه بوده و زمینه ساز پدیده هستند.

  "دیگر نرمال است. يها وقتدر همان فرد  فشار خون معاینه فیزیکی فشار خون باالیی دارد، درحالیکهیعنی بیمار موقع  "

خصوصیت کینه ورزي در روابط بین فردي منجر به هیجان منفی شده و شدت باالي این پاسخ باعث افزایش فشارخون  

 يها سمیمکانه در طوالنی مدت با . این خصوصیت شخصیتی منجر به تعارض بین فردي شده کگردد یمدیاستولیک 
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فیزیولوژیک نظیر کاهش تعدیل پاراسمپاتیک قلب، افزایش کاتکوالمین هاي در حال گردش، افزایش کلسیفیکاسیون 

  .دهد یمرا افزایش  وفشارخون عروق کرونري يها يماریبخطر  عروق کرونري و افزایش سطح لیپید،

عاري از بیماري مزمن بودند در چهار  بیمار با فشارخون نرمال که در ابتدا 3300 در یک مطالعه آینده نگر روي بیش از 

با بروز هیپرتانسیون مرتبط  )و افسردگی ترکیبی از اضطراب(سال مشخص شد که هیجانات منفی  22موج فالوآپ بمدت 

رس موجب کاهش استرس که مدیریت است شده استنشان داده  ،در یک مطالعه دیگر روي بیماران با هیپرتانسیون  بودند.

  .شود یمشده و منجر به کاهش فشار خون در آنان  و بهبود مدارا با خشم

  ". اند لیدخقلبی عروقی  يها يماریبمشکالت روانپزشکی در پیدایش  ":یک حقیقت دیر آشنا گیري: نتیجهبحث و

Essential HTN ) یکی از هفت بیماري کالسیک روان تنیPsycho-somatic روانکاوي در دهه  يها یرسبر) است که

اضطراب و  خصوصاً. آنچه مسلم است اینکه عوامل روانشناختی، اند کرده، اتیولوژي خاص روان پویایی را مشخص 1950

  قلبی عروقی علی الخصوص پرفشاري خون نقش عمده اي دارند. يها يماریباسترس مزمن هم در بروز و هم در پیشرفت 

چالش بزرگ  که خود شود یمنیز در کار بالینی به فراوانی دیده  روانی اختالالتو  عروقی– قلبی  يها يماریبابتالیی  هم 

در اغلب بیماران قلبی اختالالت روانپزشکی نیز وجود دارند که درمان این اختالالت، نه  ، بطوریکهکند یمدرمانی را ایجاد 

 .دهد یمرا از درد و رنج اختالل روانی نیز رهایی  ها آنبلکه  کند یمرا بهتر  تنها همکاري بیمار و نتایج درمان طبی آنان

  روان تنی يها يماریبو  عوامل روان شناختی، پرفشاري خون :ها واژهکلید 
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  در پیشگیري از استرس اکسیداتیو BRCA1ژن  ریتأثعنوان: 

  1 رندید، صنم 2، سمیه قاسم زاده 1 یرزم، فاطمه 1شیما زینالی مقدم 

 کمیته تحقیقات دانشجویی -لوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشجوي کارشناسی ع .1

  کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

. جهش در این ژن باعث افزایش ریسک شود یمبه عنوان یک ژن سرکوب گر تومور شناخته  BRCA1 :زمینه و هدف

  .شود یموستات ابتال به سرطان پستان، تخمدان و پر

  .این مقاله یک بررسی مروري بوده و بر اساس جستجو در کتب و مقاالت علمی انجام شده است   :اجرا روش

 -Sمتعدد درگیر در سنتز فاکتورهاي آنتی اکسیدانی از جمله گلوتاتیون  يها ژنبا تنظیم بیان  BRCA1ژن  :ها افتهی

در  BRCA1. شود یمی اکسیدان باعث سرکوب فاکتورهاي اکسیدان آنت يها ژنترانسفراز، اکسیدوردوکتازها و دیگر 

. این دهد یمتعادل ردوکس سلولی را افزایش  )استرس ناشی از پراکسید هیدروژن خصوصاًمواجهه با استرس اکسیداتیو(

 nuclear factorآنتی اکسیدان و مهار  يها ژنآنتی اکسیدانی را با تمرکز روي افزایش رونویسی  يها پاسخژن 

erythroid-derived 2 like 2  دهد یمانجام .BRCA1 با حفظ یکپارچگی ژنوم باعث مهار استرس اکسیداتیو  همچنین

و تکثیر غیر قابل کنترل سلول باعث  DNA. از آنجا که استرس اکسیداتیو از طریق ناپایداري ژنومی با آسیب شود یم

زنجیره اي از فرایندهاي مهارکننده تومور  BRCA1ولی ژن  کند یمآسیب یکپارچگی ژنوم شده و سلول را مستعد سرطان 

آزاد اکسیژن در بدن  يها کالیرادبه طور فعال باعث تنظیم  BRCA1بنابراین ؛ کند یمدر مواجهه با این خطر فعال  را

ان ژن و تنظیم رونویسی و چرخه سلولی و یوبی کوئیتیناسیون نقش دارد. فقد DNAدر بازسازي  BRCA1ژن  .شود یم

BRCA1  سرطانی تخمدان که ژن  يها سلول. محققان دریافتند که شود یمباعث تحریک سنتز هیدروژن پراکسید

BRCA1  که با جایگزینی ژن  کنند یممعیوب دارند مقادیر زیادي هیدروژن پراکسید تولیدBRCA1  يها سلولدر 

  از میزان استرس اکسیداتیو در محل تومور کاست. توان یمتوموري 
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درحالیکه کمبود این ژن باعث  شود یمباعث مقاومت نسبت به عوامل اکسیدان  BRCA1 ازحد بیشبیان  گیري: نتیجه

مربوط  ژنتیکی يها يناهنجاربنابراین افرادي که ؛ شود یمحساسیت به عوامل اکسیدان مثل هیدروژن پراکسید و پاراکوآت 

  .هستند پستان، تخمدان و پروستات يها سرطان به بسیار مستعد ابتال برند یمرا به ارث  به این ژن

     ، استرس اکسیداتیو، سرطانBRCA1: کلمات کلیدي
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  در کاهش عالئم دیسمنوره ها ورزشانواع  ریتأثعنوان: بررسی 

  2زاده ، سمیه قاسم 1 رندید، صنم 1مقدم ، شیما زینالی 1 یرزمفاطمه 

 کمیته تحقیقات دانشجویی -کی ارومیهدانشجوي کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزش .1

  کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

 شود یم ایجاد قاعدگی شروع از قبل اندکی یا و آغاز در که شود یم گفته قاعدگی دردناك هاي کرامپ به : دیسمنورهمقدمه

بدون علت و پاتولوژیک عارضه حضور بدون دگی دردناكقاع اولیه، دیسمنوره .انجامد یم طول به ساعت 72-12 و

درصد این موارد، درد به حدي  15تا  5در  .باشد یم زنان يها يماریب گروه مشکالت ترین ازشایع یکی و باشد یم مشخص

 با لباًغا و شده ایجاد قاعدگی شروع با همراه این درد .دارد یمشدید است که فرد را از حضور در مدرسه یا محل کار باز 

 عمومی حس یک و یبخواب پذیري، افسردگی، تحریک عصبانیت، خستگی، اسهال، سردرد، ،یکوفتگ استفراغ، تهوع،

 ،باشد یم ورزشی يها تیفعال در ها آن شرکت با رابطه در که زنان اختصاصی و مهم از مسائل است. یکی همراه ناخوشی

در کاهش عالئم دیسمنوره  ها ورزشانواع  ریتأثاین مطالعه به در  .است زنان قاعدگی ورزشی باچرخه فعالیتارتباط 

  .میپرداز یم

  معتبر گرد آوري شده است. مروري و از کتب و مقاالت صورت به: این مقاله ها روشمواد و 

 حسط همچنین افزایش رحم، بر هورمونی اثرات و ورزش ارتباط بین دلیل به تواند یم دیسمنوره بر ورزش تأثیر :ها افتهی

استرس  کاهش آرامش، جادیا بنابراین ورزش کردن به دلیل آزادکردن آندروفین،؛ باشد خون گردش در اندورفین هورمون

  شود. دیسمنوره مدت شدت و باعث کاهش تواند یمو بهبود جریان خون 

 اند شده معرفی دیسمنوره بهبود جهت مفید يها ورزش عنوان به هوازي، تمرینات و کششی مختلف، تمرینات مطالعات در

 غیر ورزشی يها تیفعال با مقایسه در شنا و روي پیاده مانند ورزشی هوازي يها تیفعال که اند داده نشان مختلف مطالعات

هایی  ورزش شنا و پیاده روي زیرا؛ مؤثرند بسیار افسردگی خصوصاً این سندرم روانی عالئم کاهش در قدرتی، و هوازي

باعث افزایش تحریک پذیري عضالت فلکسور و اکتنسور  تواند یمآبی  يها ورزش نیهمچن .باشند آرام و بدون استرس می
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و  و مفاصل ها چهیماهران شود واضح است که آب با قدرت جاذبه پایین و مقامت هیدروستاتیک فشار کمتري روي 

موجب کاهش درد  ها آنر بر پس با توانمند سازي عضالت و کاهش فشا گردد یم ها آنباعث تقویت  ها تاندونو  ها رباط

 روز 3 در متوالی قاعدگی دوره 3 در روي پیاده ورزشباشد.  مؤثردر کاهش عالیم دیسمنوره  تواند یمو استرس شده و 

  .شود یم اولیه به دیسمنوره مبتال دختران در درد شدت میانگین کاهش منجر به ساعت، نیم مدت به قاعدگی اول

  .شوند یمقاعدگی  درد نتیجه، کاهش در و رحم خون جریان افزایش اعثو ایزومتریک ب کششی تمرینات 

 رحم از خروج خون هنگام به لگنی عضالت شدید انقباض درد قاعدگی، ایجاد يها سمیمکان از یکی که این به توجه با

 در و هشکا عضالت پذیري وانقباض اسپاسم لگن، و شکم عضالت پذیري افزایش انعطاف با که رود یم احتمال است،

 ورزشی حرکات .ابدی یم کاهش دیسمنوره عالئم منتخب، پذیري انعطاف تمرینات هفته 6 دنبال کاهش یابد. به درد نتیجه

و  روانی آرامش افزایش سبب همچنین و عضالنی يها یگرفتگ کاهش باعث درازمدت در پذیري عضالت انعطاف با مرتبط

 درد کاهش و گیري بر پیش بتواند پذیري انعطاف حرکات تأثیرات، اینوجود  دلیل به رسد یم نظر به شود یم جسمانی

 از نتیجه در داده، کاهش را عروقی انقباض بافت، رهایی در حالت ایجاد با پذیري انعطاف باشد تمرینات مؤثر قاعدگی

 سمپاتیک عصبی الیتفع استرس، با کاهش تمرینات، این .دهد یم بهبود را و درد کند یم جلوگیري بافت نکروز و ایسکمی

جسمانی  تمرینات منظم انجام طرفی، از .ابدی یم قاعدگی کاهش درد و رحمی انقباضات نتیجه، در که دهد یمکاهش  نیز را

 از عوامل که استرس، کاهش به تواند یم امر این .دهد یم را افزایش دارد درد ضد خاصیت که اندورفین ترشح احتمال

 .بینجامد ت،اس اولیه ي دیسمنوره خطرزاي

بنابراین الزم است تدابیري  گردد یم )سندرم پیش از قاعدگی( PMSورزش موجب بهبود دیسمنوره و  گیري: نتیجه

اتخاذ گردد تا دانشجویان با افزایش ساعات ورزشی درحد و اندازه مطلوب از فایده و اثر آن در کاهش دردهاي 

  دیسمنوره سود جویند.

  ش: دیسمنوره، ورزکلمات کلیدي
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  پیشگیري از بارداري با عالیم افسردگی در زنان مصرف کننده يها قرصبررسی ارتباط مصرف 

  2 یرزم، فاطمه 2مقدم ، شیما زینالی 2 رندید، صنم 1زاده سمیه قاسم 

  کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .1

 کمیته تحقیقات دانشجویی -م پزشکی ارومیهدانشجوي کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علو .2

بطوریکه در بسیاري از  رندیگ یمپیشگیري ازبارداري امروزه به طور فراگیر مورد استفاده قرار  يها قرص: زمینه و هدف

 ي درباره ها ینگران ها قرص. بالفاصله پس از شیوع مصرف این باشد یمتنظیم خانواده  يها روش رأسکشورها در 

قلبی عروقی، اثرات متابولیک، اثرات کبدي و ایجاد  عوارض داروها باال گرفت عوارضی همچون سرطان، عوارض این

پیشگیري از بارداري برروي  يها قرصمروري انجام گرفته، سعی شده اثرات  صورت بهاین مطالعه که  در افسردگی.

  افسردگی زنان مطالعه بشود.

 PubMed –MDاطالع رسانی  يها گاهیپااز  آمدهمقاله به دست  21 يبررومروري  صورت بهمطالعه  نیا :روش اجرا

consult  –MEDLIB  يها قرصپیشگیري از بارداري و افسردگی و عوارض مصرف  يها قرص يها واژهکلید با 

  پیشگیري از بارداري انجام گرفته است.

صورت گرفته که ناشی از وجود  ضد بارداري بر افسردگی زنان يها قرص ریتأثگسترده اي روي  مطالعات نتایج:

بوده است. تائید شده است که حداقل در  ها قرصمبنی بر تغییرات خلق و خو ناشی از مصرف این  ییها ینگران

. عالوه براین بسیاري از شرایط بیولوژیک ممکن شود یمضد بارداري تغییرات خلق و خو ظاهر  يها قرص کنندگان مصرف

فردي، نوسانات هورمونی و حساسیت خاص به چندین  يها تفاوت ته باشد، از جملهاست در افسردگی زنان نقش داش

که مصرف این  دهد یممغزي که میانجی گر مراحل افسردگی هستند. نتایج مطالعات نشان  يها ستمیسنوسان هورمونی در 

 يها قرصی با مصرف جدي روانپزشک ي عارضهولی ایجاد  شوند یمباعث افزایش شیوع برخی عالیم افسردگی  ها قرص

  پیشگیري از بارداري هنوز تائید نشده است.
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 باشد یمضد بارداري شیوع برخی عالیم افسردگی بیشتر  يها قرص ي کنندهدر زنان مصرف  اگرچه گیري: نتیجهبحث و 

ده بهتر آین يها پژوهش. شوند ینم ها قرصاین گروه مبتال به عوارض جدي روانپزشکی ناشی از مصرف این  اما اکثریت

  براي تغییرات خلق و خو تمرکز بکند. ها قرصفردي و عوامل خطر مرتبط با مصرف این  يها تفاوتاست در تفسیر 

     پیشگیري از بارداري يها قرص -افسردگی: کلمات کلیدي
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Background: Hypertension is becoming an increasingly common health problem worldwide 
following increasing longevity and prevalence of contributing factors such as obesity, physical 
inactivity and an unhealthy diet. Hypertension is estimated to cause 7.1 million premature deaths and 
4.5% of disease burden Worldwide [64 million disability- adjusted life year(DALYs)], in addition 
hypertension often co-exist with other cardiovascular risk factor, such as tobacco use, diabetes, 
hyerlipidemia and obesity, which compound the cardiovascular risk attributable to hypertension. The 
aim of the study was to determine the prevalence of hypertension and to investigate the relationship 
between high blood pressure (HBP)and obesity in adult under social security insurance in Yazd in 
2011. 

Method: A cross–sectional survey was conducted among adult under social security insurance in 
Yazd during 6 months started from October 2010 till April 2011in three healthcare centers. Resting 
blood pressure (BP) was measured and measurements were categorized using the 2004 fourth report 
on blood pressure screening recommendations. In addition, weight, and height of the subjects were 
measured and Body Mass Index (BMI) was calculated.  
Results: A total of 1481subject participated in this screening. The mean age of subject was 
43.07±14.07. Among them 497 subjects (33.6%) were males and 984 were females (66.4%). the mean 
systolic blood pressures were 121.11±17.10 mmHg while the mean diastolic blood pressures were 
76.26±10.84. Prevalence rates of prehypertension and hypertension were 18.1%% and 14.7%, 
respectively and they increased with increasing BMI. Obesity and overweight were seen in 34.6% and 
39.4% of the study population. The prevalence of hypertension in men (36.9%) was significantly more 
than women, with 31.17%. However, the prevalence of obesity in female, with 39.42% was 
significantly higher than men, with 25.15%. Mean systolic and diastolic blood pressures increased 
with age and BMI in both genders. 
Conclusion: This study provides important data about the trend of hypertension and obesity in Yazd 
city of Iran and shows High blood pressure (BP) is a major public health problem in Yazd. Lifestyle 
changes should be the initial approach to hypertension management. 

 Key words:Hypertension, Adult, Yazd 
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Background—High blood pressure is a risk factor for stroke recurrence. We assessed the 
effectiveness of lowering blood pressure in preventing recurrent vascular events in patients with 
previous stroke or transient ischemic attack. 
Summary of Review—We performed a systematic review and meta-regression of completed 
randomized controlled trials that investigated the effect of lowering blood pressure on recurrent 
vascular events in patients with prior ischemic or hemorrhagic stroke or transient ischemic attack. 
Trials were identified from searches of 3 electronic databases (Cochrane Library, EMBASE, 
MEDLINE). Seven randomized controlled trials, with 8 comparison groups, were included. Lowering 
blood pressure or treating hypertension with a variety of antihypertensive agents reduced stroke (odds 
ratio [OR], 0.76; 95% CI, 0.63 to 0.92), nonfatal stroke (OR, 0.79; 95% CI, 0.65 to 0.95), myocardial 
infarction (OR, 0.79; 95% CI, 0.63 to 0.98), and total vascular events (OR, 0.79; 95% CI, 0.66 to 
0.95). No effect was seen on vascular or all-cause mortality. Heterogeneity was present for several 
outcomes and was partly related to the class of antihypertensive drugs used; angiotensin-converting 
enzyme inhibitors and diuretics separately, and especially together, reduced vascular events, while β-
receptor antagonists had no discernable effect. The reduction in stroke was related to the difference in 
systolic blood pressure between treatment and control groups (P=0.003). 
Conclusions—Evidence from randomized controlled trials supports the use of antihypertensive agents 
in lowering blood pressure for the prevention of vascular events in patients with previous stroke or 
transient ischemic attack. Vascular prevention is associated positively with the magnitude by which 
blood pressure is reduced. 
Key words:blood pressure, stroke  
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Abstract 
Background: Thallium (Tl) is a toxic heavy metal that exists in nature. Tl poisoning may occur in 
opioid addict cases. This study was designed to evaluate the frequency and level urinary Tl in opioid 
abusers. In addition, clinical findings were evidenced. 
Method:One-hundred and fifty subjects were examined. Cases with history of at least 3 years abuse 
were admitted in Imam-Reza hospital as the case group; 50 non-opioid abusers from the target 
population were included as the control group. Twenty-four hour urinary qualitative and quantitative 
Tl analysis was performed on both groups. 
Result: For all subjects, 128 (85%) were negative for qualitative urinary Tl, followed by 5% (trace), 
7% (1+), 2% (2+), and 1% (3+). Mean (SD, Min–Max) quantitative urinary Tl levels were 14 (44, 0–
346 µg/L). Mean urinary Tl levels in the case group were 21 (53, 0–346) and in controls were 1 (1, 0–
26), which were significantly different (P = 0.001). The most frequent clinical findings were ataxia 
(86%), sweating (81%), and constipation (54%). In all cases (n = 150), mean (SD) with positive 
qualitative urinary Tl was 26.8 (12) and in negative cases was 2.3 (3.0), which were significantly 
different (P = 0.002). 
Conclusion:This study showed that long-term opioid abuse might lead to Tl exposure. In opioid 
abusers with clinical manifestation of thallotoxicosis, urinary Tl should be determined. 
Key words:Thallium, opioid-like, poisoning 
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Introduction: Abnormal wound repair results from disorders in granulation tissue remodeling, and 
can lead to hypertrophic scarring and fibrosis. Hypertrophic scars develop as the result of a 
proliferation of dermal tissue following skin injuryThe aim of this study was to evaluate the 
combination effect of garment and triamcinolone effect on keloid healing in burning patients. 

Materials and methods:Eighty patients were devided into two groups randomly.Group A received 
triamcinolone and lidocaine injection into scars.Group B received triamcinolone and lidocaine 
injection into scars and also wore garment in scar area. The injection was performed every 15 days 
and in eight doses. The wound characteristics were compared 1,3 and 6 months after treatment.: 
vascularity, pigmentation, thickness,, pliability,pain,color and itching. 
Results: The thickness in 1,3 and 6 months after treatment in triamcinolone group were 42%, 62% 
and 68% and in triamcinolone+garment group were 65%, 76% and 82%. There was a significant 
difference in reduction of thickness of scars between two groups, and by increasing the treatment 
period the difference become more notable. 

Conclusion:Our Results showed that combination therapy of corticosteroid intralesional injection 
+pressure therapy may be more effective in treatment of hypertrophic scars.  
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Abstract: 

Introduction: We are human beings as the importance of physical health and physical hygiene, also 

we need to do to health care and mental health. Because this type of health In addition to the impact 

that has on our body can effects and its vital On our social behavior and those around us. One of the 
high-risk groups in terms of the mental health of mothers that are responsible for the most part stem 
the society, it means the family, that in this article we will examine the mental health of mothers and 
the effects it has on the community. 

Materials and method: This article is a review to help the two of Google and Google scholar browser 
as well as the 30 article existing on the site such as University of medical sciences, Iran's Association 
of child and adolescent psychiatry mental health center, community oriented, tebian,raskhvn and SID 
article. 

Result: Although thought disorders among both male and female sex is the same but because the 
chance of catching this disorders in women in particular all stages of pregnancy is more, needs more 
special attention. Investigation has shown that if the mental and emotional care of mothers during 
pregnancy and after that Do not correctly can be entered freight losses hurt on The couple,Child and 
society such as Mother's depression and its consequences, behavioral disorders and heavy medical 
expenses and child memory that affects the community. 

Conclusions: always Prevention better than cure, In this case we can help girls and boys with the 
classes before marriage And enter the first stage of Stressful family formation, reduced This disorders 
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as well as couples tips for passing through pregnancy and then, Can be used with the lowest stress by 
creating healthy families helped to form a healthy community, mental and even physical. 

Keywords: mental health, pregnancy and health, pregnancy problems 
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Gastrointestinal mesenchymal tumors are a group of tumors originating from the mesenchymal stem 
cells of the GI tract. Digestive tractSchwannomas are rare mesenchymal tumors occur most frequently 
in the stomach. We report a 40-year old woman with gastric Schwannoma located at posterior wall of 
the antrum. Due to the difficulty of establishing a definite preoperative diagnosis, but also in order to 
prevent possible complications such as bleeding or pyloric stenosis, surgical resection should be 
considered the treatment of choice in patients with gastric schwannoma. The size and location of the 
tumor, as well as its relation to the surrounding organs are important factors in determining the type of 
operation. Local extirpation, wedge resection, partial, subtotal or even total gastrectomy, are all 
acceptable operations. Laparoscopic techniques can also be used. Recurrence rates are generally very 
low. 
Keywords: Schwannoma, Stomach, Mesenchymal tumor 
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