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Mycophenolate Mofetil augments lipid peroxidation and depletes the total thiol 
molecules in the duodenal region of gastrointestinal tract: evidence for gastrointestinal 

disorders pathogenesis 
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Address: Department of Pharmacology & Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran 

 

Background and aim: Mycophenolate mofetil (MMF) as a pro-drug of the immunosuppressant mycophenolic acid (MPA) is 

used to prevent the acute organ rejection in patients receiving allogenic renal, cardiac, or hepatic transplants. The current 

study was designed to clarify the molecular mechanism(s) of MMF– induced gastrointestinal (GI) disorders.  

Methods: Forty-two adult Wistar rats were assigned to 7 groups including control and test hosts. The control animals 

received normal saline and the test animals were treated with various doses of MMF (10, 20, or 40 mg/kg) for 14 days, or 

MMF, aspirin, or lipopolysaccharide as single high doses (40, 200, and 1 mg/kg, respectively). To evaluate the GI disorders, 

the body weight gain, the produced malondialdehye (MDA) level as indicator of lipid peroxidation and the total thiol 

molecules (TTM) content of duodenal region as a biomarker of antioxidant capacity were analyzed.  

Results: MMF administration resulted in a significant (P <0.05) body weight loss compared to the control group. The 

duodenal MDA level increased in the test groups with the highest levels among the aspirin-treated cohort. While, TTM 

content of the examined tissue depleted in the test group and the lowest amount of TTM was recorded in the animals which 

received the highest dose of MMF for 14 days.  

Conclusion: Our data suggest that the MMF-induced GI disorders were likely related to local inflammatory reactions, which 

may be attributed to elevated MDA content and reduced TTM level. Moreover, the biochemical alterations due to MMF 

administration were similar to aspirin-induced local disorders rather than to lipopolysaccharide-induced systemic damage. 

 

Key Words: Gastrointestinal disorders; Lipid peroxidation; Mycophenolate mofetil; Total thiol molecules 
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MRI findings in patients presented with seizure, relation to age 
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Abstract 

Introduction: Anomalies in the brain of patients afflicted with seizure are being discussed in detail in different 

investigations. The present paper discusses the MRI findings in patients with seizure, and the age related distribution of the 

MRI findings. This relation has not been reported in previous studies. 

Methods: The records of 98 patients with seizure were assessed, referring to the Emergency Department of the Urmia Emam 

Khomeini Hospital, and hospitalized there. The age of the patients was between 6 to 85 years, mean age 40 years, including 

44 females and 54 males. The types of MRI findings were extracted, and relation to age was analyzed using ANOVA test. 

Results: MRI was normal for 55% of the patients, and indicated infarct for 17.5%, tumor for 7.2%, Gliosis for 7.2%, 

hippocampal sclerosis for 1%, and other anomalies for 12.4%. MRI findings were significantly related to the age of the 

patients. Main finding in patients with higher age was infarct (64y), then Glyosis (58y), tumor (43y), normal MRI (31y), and 

other findings (13y), respectively.  

Conclusion: Because nearly half of our patients had abnormal MRI, neuroimaging in patients with seizure should be 

considered more seriously, especially in older patients. MRI findings are related to age.  

Key words: age distribution, CNS anomaly, convulsion, MRI finding, neuroimaging 
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Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples in Urmia by PCR-
RFLP 

 

Authors: *Ghorbanzadehgan Mohammad1; Tavassoli Musa1; Esmailnejad Bijan1; Mohammad Zade Davood1 

 

Address: 1Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. 

 

Background and objective: Toxoplasma gondii is an obligatory intracellular parasite that infects a wide variety of warm-

blooded animals and human being. Sheep and goats are more widely infected with T. gondii.This parasite is a major cause of 

abortion, with significant economic losses to sheep and goat breeders.Therefore the present study was conducted to study 

sheep and goats infection with T. gondiiusing PCR technique and detection of different strains in Urmia, Iran. 

Materials and methods: A total number of 124 goats and 113 sheep blood samples were collected from Urmia region and 

polymerase chain reaction (PCR) was used for detection of the pathogenic protozoan T. gondii using B1 gene. The method 

used for the characterization of T. gondiistrains implied digestion with AluIrestriction enzyme of the fragments amplified. 

Results: The results indicated three positive sheep samples (1.26 %) with one RFLP patterns.  

Discussion and conclusion: Polymerase chain reaction (PCR) in which a segment of DNA genome of T. gondiiis detectable, 

because of adequate sensitivity and specificity, is preferred to other techniques. Getting immediate results is also another 

advantage.In current study, infected animals were lower than those of other studies because reports of others were based on 

detection of antibody in blood samples.According results of this research, the same strain of T. gondii(type I) has infected 

sheep in the region. 

 

Key words: Toxoplasma gondii, sheep,goat,Urmia, PCR-RFLP 
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Relationships between thyroid volume (TV), selenium levels and thyroid function in 
school-age girls 
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Background & Objectives: It has been suggested that trace element deficiencies are important in the pathophysiology of 

iodine deficiency related disorders. Selenium (Se) is a micronutrient and required for the proper function of selenoenzymes 

(iodothyronine, deiodinases & glutathione peroxidases). The aim of this study was to evaluate the relationship between 

selenium levels, thyroid volume (Tvol) and thyroid function.  

Materials and Methods: Schoolchildren (Gender: female; 11-15 years; n=140) were enrolled by cluster sampling 

methodology.Tvol was assessed by Ultrasonography. Plasma selenium level was measured by flameless Atomic absorption 

spectroscopy. Urinary iodine was determined spectrophotometrically. Thyrotropin (TSH), Thyroxin (fT4) and 

triiodothyronine (fT3) were determined by ELISA. 

Results: Median urinary iodine concentration (UIC) was 144µg/L. Tvol in non-goiteric subjects (n=117) and gioterogenic 

subjects (n=23) were 5.4 ± 1.7 mL and9.7 ± 3.2 mL, respectively. The corresponding values for Se status were 80.8 ± 28.1 

µg/L vs. 67.6 ± 22.0 µg/L. Accordingly, the values for TSH, fT4 and fT3 were 2.0 ± 2.9 mIU/L, 1 ± 0.3 ng/dL and 2.6 ± 0.7 

pg/mL vs. 2.51 ± 1.1 mIU/L, 1.1 ± 0.45 ng/dL and 3.1 ± 1.3 pg/mL. Weak negative but significant correlations were seen 

between Tvol with selenium content and TSH level.  

Discussion & Conclusion: This is the first study to demonstrate a local range for Tvol in West Azarbaijan. Our finding 

implies that thyroid response may marginally blunted by Se deficiency in a region with border-line iodine sufficiency as 

Urmia county.  

 

Keywords: Thyroid volume, Iodine, Trace elements, Thyroid function, Goiter  
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مان يد به زايمان زودرس و تهديم در کنترل زايزين و سولفات منيفدپين ياثربخش يا سهيمقا يبررس
  زودرس

  

  ۵يا مظلوميپو، ۴ يتا دوستير، ۳کتايزهرا ، ۲فرزانه برومند، ۱با نانبخشيفر: نويسندگان
  

  اروميه يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

 يطوالن ييکه در مادران با نازا. باشد يمنوزادان نارس  يتيديته و موربيکالت منجر به مورتالمش نيتر مهم٪ از ١٠وع يمان زودرس با شيزا: مقدمه

٪ ٨٥ش از يو افاسـمان بـ   ١ ccش از يون بـ يالتاسـ يا ديقه يدق ٦٠عدد در  ٨ا يقه يدق ٢٠انقباض در  ٤حداقل . کند يمدا يپ يت خاصيمدت اهم

تولد نوزادان نارس عالوه بر مشکالت . شود يممان زودرس اطالق يد به زايکس تهديون سرويالتاسيبدون د يمان زودرس و بروز انقباضات رحميزا

جهت کنترل انقباضات زودرس در  يين مامايو متخصص کند يمل يکشور تحم يو بودجه درمان ها خانوادهز به ين يو اقتصاد يمشکالت روح، يطب

ماران انتخـاب شـده عارضـه کمتـر و     ين را که در بيفدپين يم که دارويت ما برآن شدن جهيموثر با عوارض کمتر هستند و به ا يافتن داروهاييپ

  .ميينما يم استفاده و معرفيزين سولفات منيگزيجا به عنوان، شتر دارديمنافع ب

 يتعـدادکل . ديـ گردانجـام  ) ه ياروم يدانشگاه علوم پزشک(مارستان کوثر يدر ب١٣٨٨-١٣٨٩در سال  ينيبال ييمطالعه با روش کار آزما: روش کار

 ينفـر  ٥٥بهدو گروه ، ط ورود به مطالعهيت نامه و شرايبعد از گرفتن رضا ينفر ١١٠م شدند و هر گروه يتقس ينفر ١١٠مار در دو گروه يب ٢٢٠

و  يهبودساعت بعد از ب ١٢تا  mg٢٠کبار يساعت ٨تا  ٤دوز و سپس هر  ٤قه يدق ٢٠هر  ١٠ mgين خوراکيفدپينفردرمان با ن ٥٥.م شدنديتقس

وبـا نـرم    يجمـع آور  ها داده.گرفتند يساعت بعد از بهبود ٢٤ک گرم در ساعت تا يقه سپس يدق ٢٠گرم در  ٤م يزينفر درمان با سولفات من ٥٥

  .در نظر گرفته شد ٠١/٠کمتر از  pل شدند و يه و تحليتجز spssيافزار آمار

مان زودرس يدر گروه با زا. موفق به کنترل شد يدار يمعن به طورم يزيسولفات من مان زودرس نسبت بهيد به زايماران تهدين در بيفدپين: جينتا

. م بـود يزيـ دار کمتر از سـولفات من  يمعن به طورن يفدپيدر گروه ن يعوارض مادر. دار نبود يجه معنينت يم موفق بود وليزينسبت به سولفات من

)٠٠١/٠  =p (  

Outcome٠٠٠/٠. (م بوديزيار بهتر از سولفات مند يمعن به طورن يفدپيدر گروه ن ينيجن  =p (  

مـان  يد بـه زا يـ در گروه تهد يول.دارنبود يم بود امامعنيزين بهتر از سولفات منيفدپيمان زودرس در نيمان در گروه زاين فاصله درمان تا زايانگيم

  ) p=  ٠٠٠/٠.(داربود ين معنيفدپيج در گروه نيزودرس نتا

و  باشـد  يمن يج بهتر در مادر و جنيموثرتر با نتا يبر دارويل ترم پرهد به يبر و تهديل ترم پرهن در گروه يفدپيشده نج گرفته يبا توجه به نتا: بحث

  .شود يمح داده يترج
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 يها شاخصبر  يربع دهان يريکل دهان با جرمگ يا مرحلهک يير دو روش ضدعفونيسه تاثيمقا
  ديت مزمن متوسط و شديودنتيپر ماران مبتال بهيدر ب ينيو بالي ک بزاقيمونولوژيا

  
  کسيودنتيار پرياستاد، يدکتر احسان خشاب: نويسندگان

  هياروم يدانشکده دندانپزشک: آدرس

  

  : خالصه

هدف مطالعه حاضر  .ودنتال شناخته شده استيپر يالتهاب هاي يماريبدرمان  يروش اصل به عنوان يدندان يها جرمو  يحذف پالک دندان: مقدمه

ماران مبتال يبدر درمان  يربع دهان يريکردن کل دهان با روش جرم گ يان درمان ضد عفونيم يالتهاب يومارکرهايو ب ينيبال يها شاخصسه يمقا

  .است ديت مزمن متوسط و شديودنتيبه پر

در گـروه  . م شـدند يتقسـ  شاهد و آزمون ييتا ٢٠در دو گروه  يتصادف به طورد، يت متوسط تا شديودنتيمبتال به پرمار يب ٤٠: و مواد کار روش

 محلـول  بـا  هي، مسـواک زدن زبـان و دهانشـو   هـا  پاکـت  يتمـام  يشستشـو  به همراهساعت،  ٢٤دهان در دو جلسه و در عرض  يريشاهد جرم گ

عمـق   ينيبـال  يرهـا يمتغ. گرانجام شديکديهفته از  ٢جلسه و با فاصله  ٤در  يربع دهان يريدر گروه کنترل جرمگ. انجام شد %٠.٢ نيديکلرهگز

زان يو م(PI) ، شاخص پالک(MGI)افتهير ييتغ يا لثهو شاخص (CAL)، سطح لثه چسبنده (BOP)نگ يپروب به هنگام يزي، خونر(PD)نگيپروب

 از .ده شـدند يزا سـنج يماه بعد از شروع مطالعه توسط روش اال ۴ماه و ۲در سه زمان شروع مطالعه،  IL_1βو MMP-8 يومارکرهايب يسطوح بزاق

 زيآنال از استفاده با يگروه درون يها داده يدار يمعن. شد استفاده يگروه درون عيتوز تفاوت يدار يمعن يبررس يبرا chi square (X2) آزمون

 محاسـبات . ديـ گرد استفاده يگروه درون يها داده يدار يمعن آزمون جهت t-test از نيهمچن. شدند يبررس Scheffe يبيتعق آزمون و انسيوار

  . شدند زيآنال ۱۶ نسخه SPSSافزار نرم از ادهاستف با يآمار

 ميماه بود ٤ماه و  ٢ يابيارز يها زمانن شروع مطالعه در يک بيمنولوژيو ا ينيبال يها شاخصق حاضر همواره شاهد بهبود تمام يدر تحق: ها يافته

(p<0.5) .يبه استثنا يدار ياما تفاوت معن MGI ،ماه مشاهده نشد  ٤ماه و  ٢ان يم(p>0.5).گـروه جـرم    يرهـا ييان متغيـ م يدار ينعتفاوت م

  .(P>0.5)مشاهده نشد يابيارز يها زمانکل دهان در  يو گروه ضدعفون يربع دهان يريگ

 يتفاوت آمار. دارد ديت مزمن متوسط و شديودنتيماران مبتال به پريبدر بهبود  يج سودمنديکردن کل دهان نتا يضدعفوندرمان : يريجه گينت

  .ن مطالعه مشاهده نشديدر ا يربع دهان يريروش جرم گان درمان مذکور و يم يدار يمعن

  .ينيبال يها شاخص، يبزاقIL-1β، يبزاقMMP-8، يربع دهان يريکردن کل دهان، جرم گ يضدعفون ت،يودنتيپر: ها واژهکليد 
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بر حسب  ييصحرا يها موشيها تولهلن تترازول در يق پنتياز تزر يناش يصرع يسه رفتارهايو مقا يبررس
 تيسن و جنس

  
  يدکتراحسان صبور، يالنيوا روشن ميدکترش، يميلقمان ابراه، *يا هاشميپر: نويسندگان

  يولوژيزيگروه ف، يدانشکده پزشک، هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

در  يعيو کاربرد وس شود يميصرع يرهاجاد تشنج و بروز رفتايباعث اGABA A يها رندهيگست يبه عنوان آنتاگون) PTZ(لن تترازول يپنت: مقدمه

 يگزارشات کم يول اند دادهقرار  ينگ مورد بررسيليکند يها مدلرا در  PTZاکثر مطالعات به عمل آمده اثرات . صرع دارد يولوژيزيپاتوف يبررس

فاکتورهـا مـورد توجـه قـرار     ن يـ ت و سن وجود دارد کـه در مطالعـه حاضـر ا   يق تک دوز خصوصا بر حسب جنسيدر مورد اثرات آن به شکل تزر

 . اند گرفته
مورد  PTZاز  يناش يصرع يروزه از نظر بروز رفتارها ۲۵و  ۱۵ ينوزاد نر و ماده در دو گروه سن ييصحرا يها موش، ن مطالعهيدر ا: روش مطالعه

از نظـر بـروز تشـنجات    mg/kg)۴۰-۵۰(PTZ قيبعد از تولد با تزر ۲۵و  ۱۵ يدر روزها، کينر و ماده به تفک يها موشتمام . قرار گرفتند يبررس

 . ساعته مطالعه شدند ۲۴ر يزان مرگ و ميساعت و م ۲ يال ۱تعداد و مدت حمالت در مدت ، کيکلون-کيفوکال و تون
ن يـ روزه ا ۱۵ يهـا  مـوش درصـد از   ۱۷کـه فقـط   يبود در حال% ۴۲ک يکلون-کيروزه درصد بروز تشنجات فوکال و تون ۲۵ يها موشدر : ها افتهي

 ۲۵ يهـا  موشکه در يه بود در حاليثان ۸روزه  ۱۵ يها موشک در يکلون-کين مدت زمان تشنج تونيانگيگر ميد ياز سو. شنجات را نشان دادندت

ز از کـل  يـ ن ۲۵روزه دچار تشنج نشدند و در روز  ۱۵ماده  يها موشچکدام از ين از نظر جنست هيهمچن. دا کرديش پيه افزايثان ۱۶.۲۵روزه به 

 .ده نشدير ديساعت مرگ و م ۲۴در طول مدت  ها گروهچکدام از يدر ه. نر بودند ها آن% ۸۰ماده و % ۲۰که دچار تشنج شدند  يتهائتعداد ر
از تفـاوت در   يناشـ  توانـد  يمـ کـه   دهد يماثرات وابسته به سن و وابسته به جنس نشان  يصحرائ يها موشيها تولهدر  PTZاز  يتشنج ناش: بحث

بر حسـب   ها موشتشنج در  ير الگوييبعد از تولد باشد که باعث تغ يمختلف دوران تکامل يها زماننر و ماده و در  يدر رتها يمراحل تکامل مغز

  . ت شوديسن و جنس

 ييموش صحرا، لن تترازوليپنت، جنس، سن، کيکلون-کيتشجتون: ها واژهکليد 
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 يويمزمن ر يانسداد يماريماران مبتال به بيدر ب ينوريکروآلبوميم
  

  لعيا هوشمنددکتر ، خديجه مخدوميدکتر ، دکتر محمدحسين رحيمي راد: نويسندگان
  

 هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس
  

 يماريک بيCOPDه يبرخالف تصور اول. ر در سراسر جهان استين علت مرگ و ميدر حال حاضر چهارم) COPD( يويمزمن ر يانسداد يماريب

وم يب گسـترده انـدوتل  يآسـ ، کيستمين التهاب سسيجه ايکه در نت باشد يميکيستميس يست بلکه روند التهابين ييهوا يها راهمحدود به  يالتهاب

وواسـکولر  يکارد يهـا  يماريب، COPDماران ير در بيع مرگ و مياز علل شا يکي. افتد يماتفاق  يمختلف يها يرخ داده و به تبع آن پاتولوژ يعروق

را فـراهم   هـا  نـه يهزدر  ييه و صـرفه جـو  يه و ثانويدر سطح اول يريشگيامکان پ، تر هياولدر مراحل  ها يماريبن يشناخت خطر ا ييو توانا باشد يم

  .خواهد کرد

ابـت و  يوواسـکولر در د يکارد يهـا  يمـار يبن خطر ييال است که نقش آن در تعيب اندوتليم از آسير مستقيغ يتظاهر) MAB( ينوريکروآلبوميم

HTN ماران يدر ب ينوريکروالبوميوع ميش يدر بررس يسع يتازگ به. ده استيبه اثبات رسCOPD وواسکولر محـور  يو ا رتباط آن با حوادث کارد

  .قرار گرفته است يمطالعات مختلف

  : ها روشمواد و 

 ۶۱و  ينيمام خممارستان ايه بيدر بخش ر يبستر COPDمار مبتال به يب ۶۱ يکه بر رو باشد يمCase- controlو يليک مطالعه تحلين مطالعه يا

شـرح  ، هياول ياطالعات فرد( يمحتو يا پرسشنامهمار ينفر گروه کنترل و ب ۱۲۲هر  يبرا. صورت گرفته است COPDر مبتال به يغ يگاريفرد س

هـر   يبـرا  يرومترياسـپ . ل شـد يتکم)  يادرار صبحگاه Alb/ Crزانيو م FEV1و  FEV1/ FVCک ياسپرومتر يپارمترها، ايگار يحال مصرف س

  .نفر صورت گرفت ۱۲۲

شـگاه  يبالفاصـله بـه آزما   Crادرار بـه   Albن نسـبت  يـي ز و تعيمار و گروه کنترل اخذ شده و جهت آنالينفر گروه ب ۱۲۲از  ينمونه ادرار صبحگاه

  .فرستاده شد

  : جينتا

  .ودسال ب ۹۳/۶۶ ± ۱/۱۱گروه کنترل ين سنيانگيو م ۶۱/۶۹ ± ۳/۱۲ماريگروه ب ين سنيانگين مطالعه ميدر ا

  .زن بودند%) ۶۱( نفر ۳۷و %) ۳۹(مرد ( نفر ۲۴نفر گروه کنترل ۶۱و از  .زن بودند%) ۲۳(نفر  ۱۴مرد و %) ۷۷( نفر ۴۷، مارينفر گروه ب ۶۱از 

ن يبــ يدار يبـود کــه تفـاوت معنــ   ۳۵/۵ ± ۱۸/۱۶و در گــروه کنتــرل  ۳۰/۱۷ ± ۸۳/۵۷مـار  ينفـر گــروه ب  ۶۱در  ينــوريکروآلبومين ميانگيـ م

  .مار نسبت به گروه کنترل وجود داشتيدر گروه ب ينوريومکروآلبيم

  .ادرار وجود داشت Alb/Crو نسبت  FEV1زان ين ميب يدار يمعن يارتباط منف

  .نداشتند ينوريکروآلبوميم%) ۶/۸۳( نفر ۵۱بودند و  ينوريکروآلبوميمبتال به م%) ۴/۱۶( نفر ۱۰، مارينفر گروه ب ۶۱از 

  .نداشتند ينوريکروآلبوميم%) ۴/۹۳( نفر ۵۷بودند و  ينوريکروآلبوميمبتال به م%) ۶/۶( نفر ۴نفر گروه کنترل  ۶۱از 

  : يريجه گينتبحث و 

کـه   رسـد  يمـ بـه نظـر   . باشـد  يمـ بـاال   يدار ينسـبت بـه گـروه کنتـرل بـه صـورت معنـ        ينـور يکروآلبوميسطح م COPDماران مبتال به يدر ب

کـه   يياز آنجا. باشد يموم عروق يب رسان آن به اندوتليک و تبعات آسيستميس يوجود روند التهابد کننده ييماران تاين بيدر ا ينوريکروآلبوميم

مـاران  يبـا مداخلـه بـه موقـع و زودهنگـام در ب      رسد يمبه نظر  باشد يموواسکولر يکارد يها يماريبش خطر ياز افزا يومارکريب، ينوريکروآلبوميم

COPD ن گروه کاستيا يتيديو مورب يتيزان مورتاليبتوان از م.  

 FEV1 ،PaO2، ينوريکروآلبوميم، COPD: ها واژهکليد 
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 ييصحرادر موش  Tail-flick با آزمايش )Satureia hortensis(مرزه گياه اسانس ارزيابي اثر ضد دردي 
 بزرگ

  
، ۳شهروز گلزاده، ۳مرجان فالح، *۳ين اصغريمحمد حس، ۳يل بابائياسماع، ۲يفيمعصومه شر، ۱فريفرهاد محمود، ۱يليکائيمان ميپ: نويسندگان

 ۳عاطفه گلزاده
  

  عضوهيأت علمي گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه.۱

 دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، يارشد پرستار يدانشجو.٢
 دانشگاه اروميه يدانشکده دامپزشک، يدامپزشک يدکترا يدانشجو.٣
  

دهنده درد و التهاب به دليل عوارض جانبي و در بعضي موارد عدم  تسکينداروهاي  کهقيده محققين علوم دارويي بر اين است ع: سابقه و هدف

در اين تحقيق اثر ضددردي گياه . رسد يملذا تحقيق براي يافتن داروهاي ضد درد مفيد ديگر ضروري به نظر . شوند ينممفيد واقع ، کافيتوانايي 

و عـت گرمـ  يطبياه مرزه داراياسانس گ.مورد بررسي قرار گرفته است، ياد شده در موش صحرايي نر مسکننتي از آن به عنوان در طب س کهمرزه 

  .تسضد نفخ و مدرا، هضمعمل  کنندهل يتسه، ت کننده معدهياثرات تقو

سـتار در  ينژاد و يشگاهيبزرگ آزما ييسر موش صحرا ٣٠تعداد  randommized controlled trial اين مطالعه تجربي به صورت: ها روشمواد و 

و  ٩٠، ٦٠، ٣٠ ياهـ  زماندر Leg-outزمان .انجام گرديديمورد تقسيم بند )cc/bw ۱و ۰.۵مرزه ، کنترل(يها گروهکه به صورت  يتاي دهسه گروه 

 يهـا  تسـت و ANOVAبـا روش  18ي نسخهSPSSدر نرم افزار  ها داده. شد يرياندازه گ Hot-Plateق با استفاده از دستگاه يقه بعد از تزريدق ١٢٠

  .دار در نظر گرفته شد يمعن ٠٥.٠کمتر از  Pر يل شده و مقاديتحل Bonferroniو  Tukeyيبيتعق

 ٥.٠ مـرزه کـه   کند يممشخص  ها دادهشتر يل بيو تحل (p<0.05)دار نشان دادند  يج گروه کنترل اختالف معنيتابا ن يهر دو گروه درمان: جينتا 

را در هر چهـار زمـان بعـد از     )هيثان ١٨.٥ن چهار زمان يانگيم( ين اثر درمانيشتريب 1و دوز )هيثان ١٠.٤ن چهار زمان يانگيم( ين اثر درمانيکمتر

  .ش درماني با نالوکسان باعثکاهش قابل توجه اثر ضددردي عصاره گرديدن پييهمچن، ق را داشتنديتزر

 يف اثر ضد دردياز نظر ط ين مناسبيگزيجا ينظر به طورتواند يمقه يدق ٩٠و با زمان اوج اثر  ين بررسيدر ا 1cc/bwبا دوز  مرزه: نتيجه گيري

 .رسد يمضروري به نظر ، خت ترکيبات ضد دردي موثر اين گياههر چند مطالعات بيشتري در زمينه شنا.باشد ها يدرداز ضد  يبرخ يبرا
  ييموش صحرا، ضد درد، اه مرزهياسانس گ، Tail-Flick: ها واژهد يکل

http://www.tebyan.net/nutrition_health/islam_health/traditional_medicine/2006/7/26/18862.html
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هاي اگزاسيلين و  بيوتيکارئوس نسبت به آنتي  استافيلوکوکوسباليني  يها زولهياتعيين ميزان مقاومت 
هاي ديگر  بيوتيکنسبت به برخي از آنتي  بيوتيکيتي بازدارنده ومقايسه ميزان مقاومت آن وانکومايسين

 آموزشي درماني شهرستان اروميه يها مارستانيبدرايزوله هاي حساس ومقاوم در 
  

  يناصر قره باغ، *ايندا صابرن، يجزن ينيما حسين: نويسندگان
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يک دانشکده پزشکيوژنت يشناس يمنيا، يکروب شناسيگروه م

  

نسـبت  ها آنومقاومـت   هـا  زولـه يان يبهدليلشـيوعروزافزونا  .استيجد يها عفونتپاتوژنمهمدرايجاديکنيليآرئوسمقاومبهاگزاساستافيلوکوکوس: مقدمه

از  يناشـ  يهـا  عفونـت ن خـط درمـان   يآخـر  وانکومايسـين .باشـد  يمشـکلم بسيارها زولـه يان ياز ا يناش يها عفونتدرمان، رايجهاي بيوتيک آنتيبهاغلب

 يهـا  بيوتيـک يبهانتلوکوکوس ارئـوس  ياسـتاف  ينيبـال  يهـا  زولـه يادر مطالعه حاضرميزان شيوع مقاومت . باشد يملوکوکوس ارئوس مقاوم يافاست

  .ن شدييج دردرمان تعيگر رايک ديوتيب يآنت ١٧ووانکومايسينن يلياگزاس

لوکوکوس ارئوس با استفاده از يبه عنوان استاف ها زولهياييشناسا. دشدنيجمع آور ينيبال يها نمونهلوکوکوس ارئوس از ياستاف يها زولهيا: روش اجرا

ن حـداقل  يـي ن ازروش تعيلين واگزاسـ يسـ ينسـبت بـه وانکوما   ها زولهيات يحساس يجهت بررس. انجام گرفت يکروب شناسياستاندارد م يها روش

  .ن شدييسک تعيک از ديوتيب يک ها با روش انتشار آنتيوتيب ير آنتينسبت به سا ها زولهيات يحساس ياستفاده شد ول) MIC(غلظت بازدارنده

بخـش  ، )زولـه يا ٢٤(سـال  ٢٩-٢٠ يگـروه سـن  ، )زولـه يا ٧٧(يماران بستريلوکوکوس ارئوس ازبياستاف يها زولهيااکثر : )پژوهش هاي يافته(نتايج 

 ين و کوآموکسيليس يب نسبت به پنيبه ترت ها زولهيات حداکثر مقاوم.به دست آمدند)زولهيا ٢٨(وزخم) زولهيا ٣٠(نمونه ادرار، )زولهيا ١٧(کودکان

نسـبت بـه   MICن يـي بـا اسـتفاده از روش تع   هـا  زولـه يا%۴۳. ن مشـاهده شـد  يتروفورانتئين ونيکاسيام، کليت به کلرامفنين حساسيشتريکالو وب

مقـاوم بـه    يها زولهيااکثر . وجود داشت MICوسک يت با روش انتشار ازدين حساسييج تعين نتايب ين لحاظ ناهماهنگين مقاومبوده وازايلياگزاس

مقـاوم بـه    يهـا  زولـه ياه يکل. ن مقاوم بودنديسيزوله نسبت به وانکومايتنها سه ا ينيزوله باليا ۱۰۰از. به دست آمدند يماران بسترين از بيلياگزاس

شـان جـدا شـده    يسـن از ا يوس ارئوس مقاوم به وانکومالوکوکيکه استاف يمارانيه بين کليز مقاوم بوده وهمچنين نيلين نسبت به اگزاسيسيوانکوما

  .مارستان بودنديدر ب يماران بسترياز ب، است

ن مقاومـت بـه   يمشـاهده شـد وهمچنـ    ينيبـال  يهـا  زولـه يان در يليسـ  يلوکوکوس ارئوس مقاوم به متـ ياستاف يوع بااليش: بحث و نتيجه گيري

اط يـ سک لزوم احتيوانتشار ازد MICوگرام با روش يب يج آنتيعدم تطابق در نتا ياز طرف. ده شديد يمارستانيب ينيبال يها زولهيان در يسيوانکوما

  .کند يمنخاطر نشان يليس يلوکوک مقاوم به متياستاف ين فراوانييسک را درتعينه استفاده از روش انتشار از ديشتر در زميب

  نيسيوانکوما، نيليس يمت، نيلياگزاس، لوکوکوس ارئوسياستاف: ها واژهکليد 
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  يين در موش صحرايده فرار وازوپرسين بر پديدسموپرس ياثرات مقدار دوز دارو يبررس
  

 يمحمد عبداله. ۴ يريالناز نخج. ۳ *آذر يوند بهراميپ.۲ان يبهنام حشمت. ۱: نويسندگان
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يدانشکده پزشک، يولوژيزيگروه ف يئت علميعضو ه. ۱

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يدانشکده پزشک، يولوژيزيگروه ف يدانشجو. ۲

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يدانشکده پزشک، يولوژيزيگروه ف يدانشجو. ۳

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک، يدانشکده پزشک، يولوژيزيگروه ف يدانشجو. ۴

  

 يکي. دارد يليهموف يو حت يپر ادرار، يدر درمان شب ادرار ينن است که امروزه کاربرد فراوايوازوپرس يک آنالوگ صناعين يدسموپرس: مقدمه

 Vasopressine skip(V.S)ن دارو است که اصطالحا تحت عنـوان  يبه ا يکاهش پاسخده، گردد يمن دارو يا يکه باعث کاهش اثربخش ياز عوامل

 V.Sده يـ بـر پد  يافتيـ در يو مقـدار دارو  ياثر دوز درمـان ن مطالعه يلذا در ا.ده کماکان ناشناخته استين پديح يعلت اصل. شود يمبه آن اشاره 

 شد يبررس
وانـات  يده شده حيک قرار داده شده و مقدار حجم ادرار و آب نوشيروز در قفس متابول ۷نر بالغ به مدت  ييچهار گروه از موش صحرا: روش کار.

ن درمـان  يو در گروه کنتـرل بـا سـال    IP، لوگرميگرم بر ک يليم ۵۰، ۱۰، ۵ن يوانات با دسموپرسيشد و سه گروه از ح يريبه طور روزانه اندازه گ

 .)ساعت ۱۲هر .( شدند
ساعت پس از شروع درمان ظـاهر شـده و    ۲۴ن از يبه کار رفته دسموپرس يکه حداکثر اثرات تمام دوزها دهد يمن مطالعه نشان يج اينتا: جينتا 

از روز  50mg/kgن يافت کننده دسموپرسـ يدر گروه در .P<0.01.ديگرد يدار ينده شده به طور معيش آب نوشيموجب کاهش حجم ادرار و افزا

 ن مشاهده شديبه شکل کاهش اثرات دسموپرس V.Sاز روز پنجم  10mg/kgافت کننده دوز يسوم و در گروه در
 رسـد  يمـ بـه نظـر   . باشـد  يمـ V.Sده يل در بروز پدياز عوامل دخ يکييافتيدر يدوز دارو، دهد يمن مطالعه نشان يج اينتا: يريجه گيبحث و نت.

  . گردند V.S نه ساز بروزين زميوازوپرس V2ي ها رندهيگشتر يم کاهش بيبا تنظ يافتيدر يشتر داروير بيمقاد

  ييموش صحرا، يشب ادرار، نيدسموپرس, Vasopressine skip: ها واژهکليد 
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  ييدر موش صحرا يکزگدال مريندر آميل کولياست ي دوطرفهق يتزر يعروق-ياثرات قلب يبررس
  

  آذر يوند بهراميپ، يمحمد عبداله، انيبهنام حشمت: نويسندگان
  يزولوژيگروه ف يدانشکده پزشک، يدانشگاه علوم پزشک، هياروم: آدرس

  

 : و هدف مقدمه
متعدد اسـت کـه    يها هستهاز  يا مجموعهگدال يآم.باشند يمخون  يدر بروز پرفشار يمرکز يستم عصبيس يد واسطه گريمو يمتعدد يها افتهي

ن بـر  يل کوليکه است اند دادهنشان  يمطالعات قبل. ک هستنديمبيدستگاه ل يها بخشر يپوتاالموس وسايارتباطات دوطرفه با ه يدارا ها هستهن يا

ن مطالعـه  يـ ادر .ن اثرات هنوز کامال مشخص نشده اسـت يق ايسم و محل دقياما مکان. دارد يار مهميقلب وعروق نقش بس ستميس يکنترل عصب

مـورد  ضـربان قلـب   و يانين بر فشار خون شـر يکوکوليبا ب يش درمانيبا و بدون پ يگدال مرکزين در آميل کوليمختلف است يق دوزهاياثرات تزر

  .قرارگرفت يبررس

قـرار داده   مرکـزي گـدال  آمي ي هسـته راهنمـا دو طرفـه در    استروتاکسيکانولو باربيتالبا استفاده از دستگاه پنتت بيهوشي با حت: مواد وروش ها

گذاري شريان فمورال انجام و فشار خون مستقيم شـرياني و   کانولسه روز بعد حيوانات تحت بيهوشي با اورتان و حفظ درجه حرارت حيوان .شد

بـاو بـدون پـيش درمـاني بـا       (5µl- 0.1-1mg/ml)نيل کـول ياسـت ثبـات حيـوان محلـول     بعـداز  پـس از نـيم سـاعت   . ضربان قلب ثبـت گرديـد  

  .تزريق گرديد و اثرات آن بر فشار خون شرياني و ضربان قلب با سالين مقايسه شد مرکزيآميگدال  ي هستهبه داخل  (50mg/ml)بيکوکولين

معنـي دار فشـار خـون شـرياني      کـاهش موجـب  يدو فازبـه دوز   وابسـته به صورت  نيل کولياستتزريق  کهدهد يمنتايج اين مطالعه نشان : جينتا

دوز تزريـق  . گرديدوضربان قلب يانين بر فشار خون شريل کولياست يمهاراثرات  کاملحذف  موجب بيکوکولينپيش درماني  )>P 1۰.۰(گردد يم

ش ضـربان قلـب   يتـر موجـب افـزا   يل يلـ يگـرم در م يليک ميـ امـا دوز   اثـري بـر ضـربان قلـب نداشـت      مرکـزي در آميگدال  نيل کوليق استيرق

  .)>5۰.۰P(ديگرد

افـت فشـار خـون     باعـث  مرکـزي در آميگـدال   GABAيهـا  رنـده يگاثر بر  ي واسطهاب ن احتماالَيل کولياستکهنشان داد  نتايج اين مطالعه: بحث

ن بـر فشـارخون   يل کولياثرات است يدر واسطه گر يا کنندهن يين هسته نقش تعيک موجود در ايگابائرژ ينترنورونهايا رسد يمبه نظر  .گردد يم

  .دارند يانيشر

 
 مرکزيآميگدال  ي هسته، کنترل قلب وعروق يستم مرکزيس، GABA، بيکوکولين، نيل کوليستا: ها واژهکليد 
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  ۱۳۹۰ي شهرستان خوي در سال ها دانشگاهبررسي شيوع اختالل وسواس جبري در دانشجويان 
  

  ال هاشم لويل: نويسنده
  يارشد آموزش پرستار يکارشناس يدانشجو: آدرس

  

  دهيچک

ـ  ياز به افرادين يو فرهنگ ي، اقتصاديشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعيپ يبرا يا جامعههر  :مقدمه سـالم   يو جسـمان  يدارد که از نظر روان

مدت  ين اختالل در طوالنيا که يو اثرات مخرب يع روانپزشکيشا يمارين بيچهارم به عنوان ياختالل وسواس جبر يوع بااليشبا توجه به . باشند

ن مطالعه يلذا ا. برخوردار است ييت باالين اختالل در کشورمان از اهميو درمان ا يريگيدارد شناخت، پ يو ارتباطات اجتماع ين فرديط ببر رواب

  . گيرد يمانجام  يشهرستان خو يها دانشگاهان يدر دانشجو يوع اختالل وسواس جبريزان شين مييبا هدف تع

روش . باشد يم يشهرستان خو يها دانشگاهان ينفر از دانشجو ٧٠٠جامعه پژوهش . است يمقطع-يفيپژوهش حاضر به صورت توص :مواد و روش

 يجمـع آور  يهـا  داده. است يت شناختيبه همراه پرسشنامه جمع ياطالعات پرسشنامه مادزل يو ابزار جمع آور يو تصادف يا خوشه يرينمونه گ

 .قرار گرفت ليوتحل هيتجزد مور رسونيپ يو آمار همبستگ يفيآمار توص يروش هاباشده 
 ين سـن يانگيـ م. داشتند که مبتال به وسواس شناخته شدند باالتر و 11 نمره يمادزل پرسشنامه اساس ان برياز دانشجو%)  ٥٤(نفر  ٣٧٨: ها يافته

 يت اقتصـاد يوضـع وع وسـواس بـا   يش شـ يافـزا . بـود  يعالمـت، وسـواس وارسـ    تـرين  يعشاان به وسواس يان مبتاليدر م .بود ٢٢± ٣انيدانشجو

  .ارتباط داشت )≥ p ٠٥/٠(، و جنس زن)≥ p ٠٥/٠(نييپا

  

 درمـان  و ييشناسـا  جهـت  قيـ دق يزيـ سته است برنامه ريلذا شا. باشد يمان يدر دانشجو ياختالل وسواس جبر يوع بااليانگر شيج بينتا :بحث

  .رديصورت بگ نيمسوول توسط يافراد مبتال به اختالل وسواس جبر جهت زودهنگام

  يمادزل ي پرسشنامهان، ي، دانشجوي، اختالل وسواس جبرياختالل اضطراب :ها کليدواژه
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اثر عصاره آبي ميوه گياه زالزالک بر روي تغييرات ناشي از تجويز داروي سيکلوفسفاميد در ميزان فعاليت 
 ي مني ساز بافت بيضه موش صحراييها لولهآنزيم آلکالين فسفاتاز در 

  

  حسن ملکي نژاد، شاپور حسن زاده، *يزار جالليعلي شال: نويسندگان
  

  گروه علوم پايه دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه: آدرس

  

عوارض ناخواسته ، باشد يمها و اختالالت خود ايمن  يميبدخسيکلوفسفاميد که يک داروي آلکيله کننده جهت درمان بسياري از  :مقدمه و هدف

هـاي دارويـي متعـدد از جملـه      يژگـي وباشد که به سبب دارا بودن  يمزالزالک گياهي. گردد يمرا موجب  متعددي از جمله مسموميت توليد مثلي

اين مطالعه به منظور ارزيـابي کاراييـدرماني عصـاره آبيميـوه گيـاه زالزالـک در برابـر        . خواص آنتي اکسيدانتي مورد توجه بسيار قرار گرفته است

  .ي صحرايي صورت پذيرفتها موشيد در مسموميت بيضه ناشي از داروي سيکلوفسفام

دارويسيکلوفسفاميد را به ها موشدو گروه از . سر موش صحرايينر نژاد ويستار به چهار گروه تقسيم شدند ۲۴براي انجام اين آزمايش  :روش اجرا

روز دريافـت   ۲۸وزانـه بـه مـدت    ميزان پنج ميلي گرم در پنج ميلي ليتر سرم فيزيولوژي به ازاي هر کيلـوگرم وزن بـدن بـه صـورت خـوراکي ر     

ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بـدن بـه صـورت خـوراکي چهـار       ۲۰ي فوق عصاره آبي زالزالک را روزانه به ميزان ها گروهيک گروه از .کردند

  . ظر گرفته شدکرد نيز در ن يمگروه کنترل و گروهي که تنها عصارهرا دريافت . نمود يمساعت پس از تجويز سيکلوفسفاميد دريافت 

مطالعه هيستوشيميايي فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز آشکار سـاخت کـه تجـويز داروي سيکلوفسـفاميد افـزايش محسوسـي را در ميـزان         :نتايج

موجـب  ، ودندي مني ساز بافت بيضه در مقايسه با گروه کنترل و گروهي که تنها عصاره آبي زالزالک را دريافت کرده بها لولهفعاليت اين آنزيم در 

ي مني سـاز  ها لولهي فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز در ا مالحظهبه شکل قابل ، تجويز عصاره آبي زالزالک متعاقب تجويز اين داروحال آنکه . گرديد

  . کاهش داد، را در مقايسه با گروهي که تنها داروي سيکلوفسفاميد دريافت کرده بودند

ي التهابي ناشي از ها واکنشي بيوشيميايي توکسيک ناشي از داروي سيکلوفسفاميد با ها استرسرسد که  يمچنين به نظر  :بحث و نتيجه گيري

در  تواند ياکسيداتيو م يندهايآزاد و فرآهاي يکالرادحال آنکه عصاره آبي ميوه زالزالک به سبب دارا بودن قابليت مهار ، باشد يماين دارو در ارتباط 

  .اين دارو نقش حفاظتي را ايفا کند زتجوي ناخواستهعوارض برابر 

  بيضه، آلکالينفسفاتاز، سيکلوفسفاميد، زالزالک: کلمات کليدي
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اثر عصاره آبي گل گياه بومادران بر روي تغييرات ناشي از تجويز داروي دوکسوروبيسين در ميزان فراواني 
  ي بافت ببضه موش صحراييها سلماست 

 
  پور حسن زادهشا، *علي شاليزار جاللي: نويسندگان

  

  گروه علوم پايه دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه :آدرس

  

ي گسترده در درمان بسياري از نئوپالسم ها مورد استفاده ا گونهباشد و به  يمدوکسوروبيسين که يک آنتي بيوتيک آنتراسايکلين  :مقدمه و هدف

مطالعه حاضر به منظور بررسي کارايي عصاره . هاست آنتوليد مثلييکي از  گردد که مسموميت يمعوارض جانبي متعددي را موجب ، گيرد يمقرار 

به عنوان ترکيبي محافظ در برابر مسموميت بيضه متعاقب درمان بـا دوکسوروبيسـين   ، باشد يمآبي گل بومادران که داراي خواص آنتي اکسيدانتي

  . صورت پذيرفت

داروي دوکسوروبيسين را  ها موشدو گروه از . ر نژاد ويستار به چهار گروه تقسيم شدندسر موش صحرايين ۲۴براي انجام اين آزمايش  :روش اجرا

يـک گـروه از   . دريافـت کردنـد   ۲۸و  ۲۱، ۱۴، ۷، ۱ي روزهـا به ميزان چهار ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقي در 

گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن بـه صـورت خـوراکي چهـار سـاعت پـس از تجـويز         ۲/۱ي فوق عصاره آبي بومادران را روزانه به ميزان ها گروه

  . کرد نيز در نظر گرفته شد يمگروه کنترل و گروهي که تنها عصارهرا دريافت . نمود يمدوکسوروبيسين دريافت 

فت بيضه نشان داد که ميـانگين تعـداد ايـن    در با به لومتعاقب رنگ آميزي تولوئيدين  ها سلبررسي نتايج حاصل از شمارش تعداد ماست : نتايج

افـزايش  ، ي صحرايي که تنها داروي دوکسوروبيسين را دريافـت کـرده بودنـد   ها موشدر گروهي از  در يک ميلي متر مربع از بافت بيضه ها سلول

ب تجـويز ايـن دارو کـاهش معنـي     تجويز عصاره آبـي گـل بومـادران متعاقـ    حال آنکه . در مقايسه با گروه کنترل پيدا کرد) >٠٥/٠P(معني داري

  . موجب شد، در مقايسه با گروهي که تنها داروي دوکسوروبيسين را دريافت کرده بودندها سلولرا در تعداد اين ) >٠٥/٠P(داري

يد مثلي در در بافت بيضه متعاقب تجويز دوکسوروبيسين با اختالالت تول ها سلرسد افزايش تعداد ماست  يمچنين به نظر : بحث و نتيجه گيري

ي دگرانولـه شـده پـس از تحريکـات آلرژيـک و ايمونولوژيـک       هـا  سـل هـاي آزاد توسـط ماسـت     يکالرادارتباط باشد که اين امر از افزايش توليد 

نسبي تواند موجبات بهبود  يهام سلگردد و از سوي ديگر عصاره آبي گل بومادران با مکانيسمي مشابه ترکيبات مهار کننده فعاليت ماست  يمناشي

  . عوارض ناخواسته اين دارو در بافت بيضه را فراهم آورد

  بيضه، ماست سل، دوکسوروبيسين، بومادران: کلمات کليدي
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Clinical and paraclinical features of patients with hepatocellular carcinoma (HCC)in 
Imam Hospital of Urmia, northwest Iran 
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Abstract: 

Introduction: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers worldwide, and thelargest concentration 

of cases is in Asia.Clinically, HCC progresses so rapidly that most patients survive lessthan 6 months after symptoms 

develop.  

This is largely due to the fact that there is as yet no sensitivebiochemical diagnostic method for early detection or effective 

therapeutic agents for treatment of the disease. 

Thus, to solve the world health problem of HCC, biochemical studies of growth control in HCC andidentification of tumor 

markers in HCC patients for early detection become critically important. Unfortunately,the majority of patients still presents 

with signs and symptoms suggestive of liver decompensation and/or tumorspread. In this study, we have tried to evaluate the 

clinical and paraclinical manifestations of patients withhepatocellular carcinoma in Imam Hospital of Urmia, in the 

northwestern Iran. 

Material and Method: This study as a transverse cross-sectional investigation was conducted on 60patients with HCC 

referred to Imam Teaching Hospital of the Urmia University of Medical Sciences. The studyprotocol which was filled by 

trained senior medical students elicited the following information; sociodemographicprofile of the patients and parents, 

family history surveying both paternal and maternal aspectsparticularly family history of HCC (we did not evaluate family 

history of other congenital anomalies),dietary/nutritional history information and clinical and paraclinical manifestations of 

hepatocellular carcinoma.The data of ultrasonography for locating the malignancy were also recorded. Odds ratio and 

confidence intervalwas then calculated to determine the association between the clinical and paraclinical manifestations and 

thehepatocellular carcinoma. 

Results: Of all patients, 15 cases (25%) were female and 45 cases (75%) were male. The main complaintof the patients at the 

beginning the admission was abdominal pain, which was reported in 45 cases (75%). Thus,it was considered the most 

common complaint of the patients. It included the abdominal pain in right upperquarter (RUQ) and epigastrium. Other 

symptoms included weight loss and icterus repored in 24 (40%) and 19(31.66%) cases, respectively. Additionally, of the 

patients, 17 cases (28.33%) and 7 cases (11.66%) had ascitesand anorexia, respectively. There were also 4, 4 and 2 cases with 

complaints including fever and itching,lethargy, and unconsciousness, respectively. The results of ultrasonography for 

locating the exact location of thetumors in the liver lobes showed that the most common malignancies occurred in right lobe 

(37 cases; 61.66%)and only there were seven cases with left lobe involvement (11.66%). These cases had single 

involvements. Formultiple involvements, 16 cases (21.66%) had tumors in more than one and two lobes in their liver. 
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Conclusion: According to the results of this study, the most common complaints and clinicalmanifestations of the patients 

with HCC were abdominal pain, weight loss and icterus. In our study, abdominalpain accounted for 75% of the main 

complaints of the patients with HCC. Considering liver enzymes, we foundan increase of 2-3 times in AST and ALT. We had 

an increase of 5-8 times in direct and total bilirubin. In astudy conducted by Our patients had not leukocytosis or leucopenia 

as their symptoms. A fewer number of ourpatients were anemic, which is due to their chronic disease. The diversity among 

the results of these studiessuggests conducting more and extensive studies to elucidate the exact clinical and paraclinical 

profile of thehepatocellular carcinoma worldwide and different parts of the world. 

Keywords: HCC, Iran, hepatic cancers, clinical status, paraclinical profile 
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Abstract: 

The aim of this study was evaluation of the general and detailed effects of sodium valproate and topiramate as a 

prophylactic therapy for migraine episodes. In this double-blind study, 200 patients with migraine who needed 

prophylaxis included and were grouped into two groups, each group included: 75 females, and 25 males, in 

order to avoid the bias. The first group received sodium valproate (15-30 mg/kg) and the second group received 

topiramate 2-3 mg/kg. Medication discontinuing occurred in 10% of topiramate-treated patients and occurred in 

5% of sodium valproate-treated patients. The prophylactic therapy continued 2-3 months after healing. The 

administration of topiramate and sodium valproate in two different treatment groups, caused a 50% decrease in 

the headache frequency in 80% of the patients in both groups. The effects of both drugs were identical in 

decreasing the frequency, intensity, and elongation of the headaches, and there were no significant differences in 

the results of both groups (p>0.05). Considering our results, although all previous reports agreed that both 

sodium valproate and topiramate have identical effects on prophylaxis of severe migraine episodes, we found 

out the usefulness of using sodium valproate for the thin and topiramate for the fat patients. In this study, we 

found that sodium valproate decreases the headache frequencies from 6 to 0.6 cases per month, and topiramate 

decreases this rate from 6 to 1 cases in the same period. 

Keywords: Migraine headache, sodium valproate, topiramate, drug complications, prophylactic therapy 
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  لرستان، ي گاوهاي منطقه نورآبادها کنهشناساي جنس 
  

 حيدر رحيمي: نويسنده
  دانشگاه اروميه: آدرس

  

  :چکيده

ي موجود بر بدن گاوها ها کنههدف از انجام اين مطالعه يافتن فون .ندکن يمهاي مختلفي را به انسان وحيوانات منتقل  يماريبعامل  ها کنه: مقدمه

  .در منطقه نورآباد بود

کنه به صورت تصادفي از سطح ۱۰۰، انجام شد۱۳۸۹ماهه از بهار تا پاييز در سال  ۷در يک مطالعه توصيفي مقطعي که در يک دوره :روشها مواد و

گليسيرين جمع  - در ويال هاي حاوي الکل ها کنه.از توابع منطقه نورآباد جمع آوري گرديدندراس گاو در روستاهاي سيکوند وخان آباد  ۶۶بدن

به وسيله يک استريوميکروسکوپ و با استفاده از  ها کنه.آوري شده وجهت تشخيص به آزمايشگاه انگل شناسي دانشگاه اروميه منتقل شدند

  .به وسيله جداول توزيع فراواني توصيف شداطالعات . کليدهاي تشخيصي معتبر تا حد جنس شناساي شدند

و شهريور ) ريپي سفالوس(تير ، )هيالوما(خرداد، )رپيي سفالوس(فراواني بيشتري در ارديبهشت ، ي سختها کنهاين مطالعات نشان داد که :ها يافته

  .يافت شداورنيتودروسدرفصل پاييز نيز . تابستان دارد را در منطقه نورآباد از بهار تا انتهاي) درصد۶۶(بيشترين فراواني  هيالوما.دارند) هيالوما(

بايد  ها کنهلذا اهميت بهداشت عمومي در مورد . ترين کنه سخت در منطقه نورآباد است يعشاهيالومامطالعه حاضر نشان داد : بحث ونتيجه گيري

  .مورد توجه قرار گيرد

  نورآباد، گاو، کنه:واژگان کليدي



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٢٩    Poster  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
ات دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  Rhizopus oryzae ATCC 9363توسطآلفا آميالز ت توليد آنزيم بهينه سازي محيط کشبررسي 
  

  ۱وعليرضا مسيحا ۱خسرو عيسي زاده، ۲، ۱محمد فائزي قاسمي، ۱*سمانه آکوشيده: سندگانينو
  

 .۱۶۱۶صندوق پستي ، ايران، الهيجان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان، دانشکده علوم پايه، گروه ميکروبيولوژي -۱
 .۵۹۶صندوق پستي ، آپساال سوئد، دانشگاه آپسال، مرکز بيومديکال، دانشکده علوم و تکنولوژي، ولکوليگروه سلولي م -۲
  

  چکيده

پليمرهـاي   طورپيشـترفته  وبه دکسترين ازقبيل محصوالتي رابه نشاسته ملکولهاي کهباشد يم يا نشاسته هاي يمآنزآلفا آميالز از :مقدمه و هدف

ي توليد اين آنزيم اقتصادي مهم مورد بررسي قرارگرفته بود اما تـالش بـراي ايجـاد    ها روشتاکنون  .نمايد يم گلوکزتجزيه يواحدهانظير کوچک

  .ي مورد توجه قرار نگرفته استبه خوبشرايط بهينه آن درمتون علمي

به عنوان منبع توليد Rhizopus oryzae ATCC 9363باشد از قارچ  يمدر ابتدابه منظور توليد آلفا آميالز که واجد اهميت اقتصادي:ها روشمواد و 

 Taguchi ) متعامـد  هـاي  يهو روش آماري آرا (One-factor-at-a-time ) بهينه سازي محيط کشت به روشدر گام دوم.کننده آنزيم استفاده شد

Method ) يدوره و –سپس فعاليت آنزيم با روش روش يد  .انجام شدDNS راي باالترين مقدار توليـد  مورد بررسي قرار گرفت و بهترين شرايط ب

  .آنزيم مشخص شد

برابـر ميـزان    ٥/١د که اين ميـزان در حـدود   يرس ٤/٢١) u/ml (به ميزان  ٨/١٣ )(u/mlدر محيط کشت پايهاز آميالزميزان توليد آلفا  :ها يافته

از روش تاگوچي به عنوان . ن مشاهده گرديدمحيط کشت پايه بود که اين ميزان افزايش پس از بهينه سازي با روش تغيير يک فاکتور در يک زما

  .برابر افزايش در توليد مشاهده گرديد ۷۳/۵استفاده گرديدکه پس از بهينه سازي ميزان فعاليت آنزيمنبست به شرايط پايه  هاي متعامد يهآرا

بهينه سازي  يها کمکروشبه Rhizopus oryzae ATCC 9363آلفا آميالز از قارچ  در مجموع توانستيم در اين تحقيق توليد آنزيم:نتيجه گيري

افـزايش  بدون نياز به دستکاري ژنتيکي و تنها با تغيير شرايط فيزيکوشيميائي و ترکيبات محـيط کشـت   برابر  ٥توليد آنزيم را به ميزاني بيش از 

   .به حساب آمده که انجام پذيرفته است قارچي سويه استانداردتوسط اين آلفا آميالز اين اولين تحقيق در زمينه توليد و بهينه سازي آنزيم . دهيم

 .بهينه سازي، محيط کشت توليدي، Rhizopus oryzae ATCC 9363، آلفا آميالز :کلمات کليدي
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ANTIBACTERIAL, ANTIOXIDANT AND OPTICAL PROPERTIES OF EDIBLE 
STARCH-CHITOSAN COMPOSITE FILM CONTAINING THYMUS 
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Spices are rich in phenolic compounds, such as flavonoids and phenolic acids, that exhibit a wide range of biological effects, 

including antioxidant and antimicrobial properties which is almost invariably due to their essential oil fraction Thymus 

essential oils and extracts with antimicrobial and antioxidant properties are widely used in pharmaceutical, cosmetic, and 

perfume industry, also for flavoring and preservation of several food. 

Nowadays, packaging research is receiving a considerable attention due to the development of eco-friendly materials made 

from natural polymers, often from waste products from agriculture, livestock rising, or fishing. Starch has been used to 

produce biodegradable films to partially or entirely replace plastic polymers because of its low cost and renewability. 

However, wide application of starch film is limited by its water solubility and brittleness. Chitosan films have relatively poor 

water vapor barrier characteristics. One of the effective strategies to overcome the poor mechanical properties of these films, 

while preserving the biodegradability of the materials is Composite films that can be formulated to combine the advantages 

of each component. 

In this work Essential oil concentrations ranging from 0 to 2.0%, were used.The antimicrobial effects of films against four 

bacteria were determined by the disk inhibition zone method. Antioxidant properties were also determined by measuring total 

polyphenolic content and DPPH assay. The color values of the films were measured with a colorimeter andtotal color 

difference (ΔE), yellowness index (YI), and whiteness index (WI) were calculated. The transmittance of films was 

determined at 600 nm using a spectrophotometer.The statistical analysis of the data was performed through an analysis of 

variance (ANOVA) and Duncan’s multiple range tests. 

Antimicrobial and and antioxidant properties significantly increased with the incorporation of EO(p < 0.05). Incorporating 

EO Increasedtotal colour differences (DE) , yellowness index (YI) and whiteness index (WI) which were significantly higher 

than control and Its transparency was reduced Our results pointed out that the incorporation of Thymus kotschyanus EO as a 

natural antibacterial agent has potential for using the developed film as an active packaging. 

Key words: Antibacterial, Antioxidant,Thymus Kotschyanus,Essential Oil, Compsite film 
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  بهبود اوضاع صنعت کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه ارزيابي تاثير علم بيوتکنولوژي در
  

  ثابوالفضل جعفري ثال: نويسنده
  

  دانشجوي کارشناسي دانشگاه آزاد اهر :آدرس

  

 :چکيده
 افزايش باعث، کشاورزي هاي ينزم از رويه بي ت آن است اما حال با استفادهيسنجش اهم ين عامل برايبه عنوان اول يکشاورز هاي ينزمت يفيک

 فرسايش حال در زيران نيمختلف ا نواحي يها اکخ از بسياري.است شده خشکي افات و، سيل برابر در آن پذيري آسيب و خاک تخريب، فرسايش

 و پذيرد صورت اي يژهو اقدامات بايد نواحي اين در يتين وضعيمقابله با چن يباشدلذا برا مي مغذي خود ومواد کشت سطوح قابل دادن دست از و

 دانـش  .اسـت  هـا  آن اهميـت  افـزايش  براي ها يسمارگان ميکرو و جانوران، گياهان بهبود و اصالح براي علمي يوتکنولوژيب امروزه که کرد اقرار بايد

 .اند يدهنام گرسنگي و بر فقر غلبه براي نيينو سبز انقالب را آن و بوده مطرح فعلي قرن بشر در تکنولوژي منبع ترين يمعظ عنوان به يوتکنولوژيب

 دهد و پرورش مساعد نا و نامرغوب يها خاک در حتي، را ديمحصوالت جد از ييها گونه، تواند يم اهييگ يوتکنولوژيب و يکژنت مهندسي يها روش

 حـال  در کشـاورزي  در بيوتکنولوژي کاربردهاي، يافته توسعه کشورهاي در ويژه به، جهان سرتاسر در امروزه بخشند شيافزا را محصوالت بازدهي

 حقـوق ، قـوانين  در تفـاوت  بـه  بستگي ويژه به و تاس متفاوت مختلف کشورهاي در کشاورزي بيوتکنولوژي توسعه براي جو موجود .است ارزيابي

 دارد  جامعه عمومي درک و معنوي مالکيت
 نيازهـاي  از ياريمـوثر در رفـع بسـ    يياز راهکارهـا  يکي عنوان به کشاورزيدر صنعت  بيوتکنولوژي علم کاربرد و نقشي ابيارز مقاله اين هدف از

   .باشد يم جهان رشد به رو جمعيت غذايي امنيت تامين حلي براي راه و بشر مختلف

 
 ن يغذايي ؛ انقالب سبز نو امنيت، کشاورزي، بيوتکنولوژي:کليدي يها واژه
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 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

ي درصد تاثير گذاري اطالع  يسهمقاو  کليانتروهموراژيکاشريشيا  باکتريارزيابي ميزان آلودگي افراد به 
  ابتال به به اين سويه در جوامع روستايي کاهشرساني در 

  

  والفضل جعفري ثالثاب: نويسنده
  

  دانشجوي کارشناسي رشته ميکروبيولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر: آدرس

  

  چکيده

ها  يماريبي درمان و پيشگيري از اين ها راههاي حاصل از مصرف محصوالت دامي آلوده و  يماريبي اخير موضوع  دههدر چند : مقدمه وهدف

ال پيشرفت را به خود جلب کرده است که در اين بين آلودگي به باکتري اشريشيا کلي نسبت به توجه مسئوالن و صاحب نظران کشورهاي در ح

اين  اينکهطبيعي دستگاه گوارش انسان است با وجود  ساکنيناز  کلييکي  باکتري اشرشيا .تري برخوردار بوده است يصعوداز سير  ها گونهساير 

سويه . هايي ايجاد نمايد يماريبتواند  يمود ولي تحت تاثير برخي شرايط ويژه ش يمغير بيماريزا مطرح  باکتريبه عنوانيکباکتري

منبع اساسي بيماري گوشت و مدفوع . گردد يمعامل بيماري از طريق مواد غذايي منتقل  کهي است ا رودهينپاتوژنهايتر مهمازانتروهموراژيکيکي

و ارتباط آن با  باکترياين پژوهش با هدف ارزيابي شيوع اسهال ناشي از اين . ستگوساله و لبنيات حاصل از ابزار آالت مرتبط با حيوان بيمار ا

  سال بوده است  ١٠زير  کودکاني پيشگيري از ابتال در ها روشميزان آگاهي افراد از 

در  کشتاز در دو نوبت جمع آوري پس  ١٣٩٠الي  ١٣٨٩ي ها سالسالطي ١٠زيرکودکاني تصادفي مدفوع نمونه١١٢دراينپژوهش :روشبررسي

ي انتقال و ها راهي آموزشي ها کارگاهي دوم  مرحلهدر  که. شناسايي گرديد EHECهاي  يهسوMVGاختصاصي و ارزيابي تست  کشتمحيط 

  . پيشگيري از بيماري به افراد آموزش داده شد

را  ها نمونه% ٢.٦٨ کهنمونه مثبت بود  ٣ي اول و پيش از اطالع رساني جمع آوري شده بود  مرحلهدر  کهي ا نمونه ٥٦از ميان :ها يافته

  . اند بودهمنفي  ها نمونهانجام گرفت تمامي  ها کارگاهپس از اجراي  کهي دوم  مرحلهدر  ها نمونهنتايج بررسي . دهد يتشکيلم

به لف الزم و ضروري لزوم برگزاري گارگاهها در مدارس و در سطوح مخت، موارد بيماري کاهشباتوجه به تاثير قابل توجه آموزش با :نتايج

درماني ضروري است همچنين وضع قوانين معتبرجهت اقدانات  راهکارهايي  ارائهي سريع تشخيص براي ها روشرسد و بهره برداري از  ينظرم

  و پيشگيري الزم و ضروري است  کنترل

  منابعآلودگي، اطالع رساني، پيش گيري، اشريشياکليانتروهموراژيک:کليديواژگان
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 پروبيوتيکي و تاثير آن درسالمتي يها فرآوردهاز  وروستايي شهري جوامع آگاهي ميزان مقايسه و بررسي
  )ايران ( درشهرتبريز  انسان

  

  ابوالفضل جعفري ثالث: نويسنده
  

  واحد اهر يدانشگاه آزاد اسالم يولوژيکروبيرشته م يکارشناس يدانشجو: آدرس

  

  :چکيده

 بد ها يباکتر همه که است نيا تيواقع اما باشد بيعج ديشا، شدند يم شناخته انسان دشمنان عنوان به دراز انيسال ها يباکتر :مقدمه و هدف

 نه ييايباکتر يها خانواده از گريد ارييبس اما شوند يم يوحشتناک هاي يماريبموجب  کدام هر که وميديکلستر و ايستريل مانند هاي يباکتر ستندين

 عنوان به ها سميکروارگانياز م ...و ها يمآنز، ها واکسن، ها هورمون، داروها ساخت در امروزه و هستند زين ديمف گاها ندارند بلکه ضرري چيه تنها

 عنوان به يمهم نقش روده يکروبيم فلور رييتغ ييتوانا با کيوتيپروب باکترهاي انيم نيا در .شود يم استفاده ديتول نديفرآ در ياصل کجزءي

 .کنند يم فايا بدن در ديمف هاي يباکتر
 و مورد پژوهش افراد منزل به مستقيم مراجعه با و شده تنظيم پرسشنامه از استفاده با که بوده مقطعي نگر جامعه بررسي يک حاضر مطالعه:ها روش

 براساس منظور همين به .گرديدند انتخاب تصادفي گيري نمونه روش به ها نمونه .است گرفته صورت پرسشنامه تکميل و رو در رو مصاحبه

 يها کالس و خانوارها اين و انتخاب دانشگاهي درسي کالس 20 و خانوار 400 سيستماتيک گيري نمونه صورت به، 2006 سال سرشماري

   .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات .بودند شده منظور خوشه هر شروع دانشگاهي نقطه

 نشين شهر نظر از گروه دو در همچنين و انسان يسالمت و تاثير آن در يکيوتيپروب يها فرآورده از افراد جامعه آگاهي ميزان از حاصل ايجنت:ها يافته

آمد  عمل به الزم هاي يريگ نتيجه و گرفته قرار بررسي و مقايسه مورد باهمديگر تحصيالت ميزان نطر از چنين هم و بودن نشين و روستايي بودن

ميزان ابتال به بيماري در دو جنس به صورت  که، هستند باکتراييمبتال به بيماري  ايران کشور در افراد درصد ٥، آمده بدست اطالعات قطب

  .گزارش شده است  يکسان

 در 25 کشوراير مناطق ابتال در س ميزان که است حالي در اين و بوده هزار در 43 در اين منطقه باکتريايي هاي يماريبابتال به  نرخ:گيري نتيجه

 اين .کاست مخصوص يها مشاوره وهمچنين مختلف يها آموزش و رساني اطالع با توان يم را باکتريايي ها يماريب از بسياري و است بوده هزار

70 آشنايي و اطالعات ميزان که داد نشان مطالعه  و حد متوسط در تسالم نظام با آن ارتباط و باکتريايي هاي يماريب با منطقه اين مردم % 

 نشين روستا افراد در بين مطالعه دراين همچنين و اند نداشته آشنايي اصال %5 حدود و هستند آشنا کامال % 15 حدود باشدو مي پايين به متوسط

 درجامعه اخير هاي يافته اين به مشاهده شد باتوجه) p0.007<( داري  معني تفاوت، مختلف تحصيالت ميزان با افراد بين همچنين و نشين شهر و

انسان و تاثير  يسالمت و تاثير آن در يکيوتيپروب يها فرآورده با ارتباط سالمت مورد در مردم اوليه اطالعات که رسد يم نطر به چنين ما کنوني

 و امکانات وجود نظر از و بوده پايين به متوسط، جامعه سالمت افزايش همچنين و ها يماريب کاهش و درمان و پيشگيري ها در پروبيوتيک

 % 60-50در تقريبا ها يشگاهآزما
 اطالعات و شناسند ينم زمينه اين در را جامعه متخصص افراد مردم طرفي از و، هستند محروم نبرده و يا بهره ها آن از افراد و ندارد وجود جامعه

 يها فراورده از مندي جامعه بهره و ها يآگاه سطح رتقاءا جهت مناسب شرايط ايجاد و موثر راهکارهاي ارائه شرايطي چنين در پاييني به متوسط

  .باشد يم ضروري و الزم يکيوتيپرو ب

 
  کيستماتيس يرينمونه گ، وضعيت بهبود، بيماريزا هاي يباکتر، پروبيوتيک:کليدي يها واژه
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ي در هاشم خو يبنبررسي ميزان رعايت منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان قمر 
  ۱۳۹۰سال 

  

  پريسا تمدن فر، ۶زهرا پير بداقي، ۵الهام يوسف زاده، ۴وحيده نصرتي، ۳زهرا ميرزا، ۲فرزانه باقريه، ۱ليال هاشم لو
  
  دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري ۲

    دانشجوي کارشناسي پرستاري ۳
  دانشجوي کارشناسي پرستاري ۴
  دانشجوي کارشناسي پرستاري ۵
  شناسي پرستاريدانشجوي کار ۶
  دانشجوي کارشناسي پرستاري ۷

  چکيده

به منظور . منجر به اين شده مفهوم حمايتازحقوقبيمار بيشازپيشمورد توجهوتأکيدقرارگيرد، توجهروزافزونجوامعبين الملليبهحقوق بشر: مقدمه

تندات علمي و پژوهشي ي اجرايي شدن آن نياز به مسراهکارهاعملياتي کردن منشور حقوق بيمار و شناسايي موانع و 

  .انجامشد۱۳۹۰هاشم خوي در سال  يبنلذااينپژوهشباهدفتعيينميزان رعايت منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران بيمارستان قمر .است

 ها دادهآوري ابزار جمع. نفر بيمار به روشنمونهگيريمبتني بر هدف مورد بررسي قرار گرفتند ۱۰۹در اين مطالعهتوصيفيمقطعيتعداد : مواد و روش

ميزانرعايتمنشورحقوقبيماردر . شامل فرم اطالعات جمعيت شناختي و سواالت مربوط به حقوق بيمار بر اساس منشور حقوق بيمار بود

مورد SPSS و از طريقنرمافزار T testي آناليز واريانس و ها آزمونپسازاستخراجبا استفاده از ها داده.متوسطونامطلوبرتبهبنديگرديد، يمطلوب طبقهسه

  .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  

درصد  ۶۰. درصد نامطلوب گزارش کردند ۲۵درصد متوسط و  ۵۳، درماني انجام شده را مطلوب - اقدامات مراقبتي ها نمونهدرصد  ۲۲: ها يافته

درصد موارد قبل از  ۳۵ر اطالعات ضروري د. معتقد بودند که اسرار پزشکي و حريم شخصي آنان به ميزان مطلوب حفظ شده است ها نمونه

درصد موارد مطلوب گزارش  ۱۰در حيطه حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه . داده شده است ها آنبه ميزان مطلوب به ، معاينات يا اجراي درمان

  .)≥ p ۰۵/۰( ارتباط معني دار آماري بين تحصيالت با ميزان رعايت حقوق بيماران به دست آمد . شد

منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران به صورت ، با توجه به نتايج مطالعه. شود يمبيماران منجر به افزايش رضايت آنها رعايت حقوق : بحث

هايموردنيازتوجهالزمرادرزمينهرعايت منشور حقوق  يمشگردد برنامهريزانومربيانپرستاريباتدوينخطو  يملذاپيشنهاد .رضايت بخشيرعايت نشده است

  .اقتصاديوفرهنگيجامعهايرانياريکند، توانددستاندرکارانرادرتدوينمنشوريمطابقباشرايطاجتماعي يمهاي بيماران يدگاهدتوجهبه .ورندبه عمآلبيمار

  بيماران بستري، ديدگاه، حقوق: ها کليدواژه
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بررسي ميزان درد حاد بعد از عمل جراحي در بيماران بيمارستان امام خميني کالنشهر اروميه در سال 
۱۳۹۰  

  

  کاظم مطلبي ، حسن نظري، شبنم علي اکبر زاده، آيدين زينالي، آيت محمودي، فرشيد احمدي اصل: سندگاننوي
  

  کميته تحقيقات دانشجويي علوم پزشکي اروميه دانشجوي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي اروميه-

   ۰۹۱۴۱۴۹۱۹۴۰:شماره تماس دانشجوي فناوري اطالعات دانشگاه تبريز-

  سي ارشد مديريت سيستمهاي اطالعاتي دانشگاه آزاد مهاباددانشجوي کارشنا-

  

بر سطح کيفي  تواند يعدم کنترل درد حاد پس از عمل جراحي باعث مشکالت جسمي و روحي شده و عوارض حاصل از مزمن شدن آن م: مقدمه

  .جراحي شده صورت گرفته استپژوهش حاضر با هدف بررسي کنترل درد بيماران . ها تاثيرگذار باشد زندگي و اقتصاد خانواده

اطالعات با استفاده از يک . باشد يساعت اول بعد از جراحيم ۲۴ ي بيمار در دوره ۳۰۰مقطعي روي  -مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي: روش کار

 يهـا  العـه کـه در بخـش   ها بين بيمـاران مـورد مط   پرسشنامه. پرسشنامه حاوي سواالتي در ارتباط با درد حاد پس ازبيهوشي گردآوري شده است

  .توزيع شده و در حضور و با کمک پرسشگران تکميل شده است، مختلف جراحي بيمارستان امام خميني اروميه بستري بودند

از . بيماران بالفاصله بعد از کسب هوشياري از درد حاد محل عمل شکايت داشـتند %) ۳/۸۱(نفر ۲۴۴بيمار مورد مطالعه تعداد ۳۰۰از ميان : نتايج

  .اين درد حاد را تجربه کردند% ۱/۸۹بيمار گيرنده بيهوشي نخاعي  ۴۶و از % ۸۲نفر بيمارگيرندهبيهوشي جنرال ۲۱۷داد تع

که کنترل  رسد يبه نظر م.اند درصد چشم گيري از بيماران بالفاصله بعد از هوشياري درد حاد بعد از جراحي را متحمل شده: بحث و نتيجه گيري

موثرتر درمان و  يها احي توسط کادر درمان به درستي صورت گرفته نشده است و اين مساله نيازمند بهره گيري از روشدرد حاد بعد از عمل جر

  .باشد يدر کنار آن آموزش به بيمار در رابطه با درد پس از عمل م

  کادر درمان -درد حاد بعد از عمل: کليد واژه
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  پژوهشي مبتني بر آيات و روايات يک بررسي، تاثير خرما بر تسهيل و کاهش درد زايمان
  

  يکاظم مطلب، يحسن نظر، يدکتر مهران مولو، شبنم علي اکبرزاده، آيدين زينالي ، فرشيد احمدي اصل: نويسندگان
  

  کانون قرآن -دانشجوي کارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي اروميه -

  واحد مهاباد يدانشگاه آزاد اسالم -

  

ار جهت آگاه نمـودن زن از کامـل   طدرد زايمان يک سيستم اخ .درد است آنو عالمت شروع است ز رفتارهاي فيزيولوژيکحاملگي و زايمان يکي ا

علت اصلي درد .دردها در انسان و معادل درد حمله قلبي حاد گزارش شده است يدتريندرد زايمان هم رديف شد.رشد جنين است ي شدن مرحله

لذا در اين مقاله  .ي دارويي و غير دارويي مختلفي جهت کاهش درد زايمان وجود داردها روش. دن جنين استانقباض رحم براي بيرون ران، زايمان

مطالعه حاضر يک مطالعه پژوهشي است که .سعي بر آن شده که راهکاري براي کاهش درد زايمان با تکيه بر مستندات قرآني و روايات بيان کنيم

فاجاءهـا  ."مقاالت و با بهره گيري از نرم افزار جـامع التفاسـير گـردآوري شـده اسـت     ، منابع اينترنتي، علمي با بهره گيري از مطالعه کتب قرآني و

پيش از اين مـرده بـودم و   ! کاش: گفت، او را به کنار تنه خرما کشاند، درد زايمان: "معني..."المخاض الي جذع النخلته قالت يا ليتني مت قبل هذا

در . سوره مريم نيز گواهي بر شديد و سخت بودن درد زايمان است ۲۶ - ۲۳آيات " فکلي واشربي قري عينا"و..." ودمي با شدهچيز ناقابل فراموش 

هـا دوم خاصـيت درمـاني خرمـا در کـاهش درد       يـوه ماول انتخاب خرما بجاي ديگر :اين آيات ازدو جهت نکات پزشکي معجزه آميزي نهفته است

قند ساده خرما که گلوکز .کند يمي پاياني بارداري تقويت ها ماهانجامد و عضالت رحم را در  يمانقباض رحم  خرما داراي ماده ايست که به. زايمان

فکلـي  :"به خوردن شيريني و شربت نيز اشـاره کـرده اسـت   « قرآن. باشد يم) رحم(ترين عضالت بدن يمضخنام دارد منبع انرژي خوبي براييکي از 

اوليه برمي گرداند کـه بـا ايـن خاصـيت      به حالتفشار خون زن حامله را براي مدت کمي پايين آورده و بعد  ديگر اينکه خرما". واشربي قري عينا

يـک  ، شـود  يمـ البته خرما خاصيت مليني نيز دارد که به اين طريق نيز باعث تسهيل در زايمـان  . شود يمموجب کاهش خونريزي هنگام زايمان 

اين نتايج حاصل شده در . ي فرد زايمان کننده توسط سوند مخصوصي تخليه شودها رودهگيرد که  يمزايمان عالي از ديدگاه پزشکي وقتي صورت 

  .دهد يماين پژوهش گواه ازعظمت و عمق اين کتاب و معجزه کهن 

  درد زايمان –آيات و روايات  -خرما: واژگان کليدي
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جراحي بيمارستان امام ي ها بخشبررسي ميزان کنترل تهوع و استفراغ در بيماران بستري شده در 
  ۱۳۹۰خميني شهر اروميه سال 

  

  يکاظم مطلب، شبنم علي اکبرزاده –آيدين زينالي  -فرشيد احمدي اصل* -دکتر رحمان عباسي وش: نويسندگان
  

  )هياروم يدانشگاه علوم پزشک يات علميعضو ه -يهوشيمتخصص ب(1-

  ييقات دانشجويته تحقيکم -۰۹۱۴۱۴۹۱۹۴۰:شماره تماس )هياروم يعلوم پزشک -اتاق عمل يدانشجو -سنده مسئولينو(2-

  

از تهوع و اسـتفراغ پـس از عمـل از     يعوارض ناش.باشد يم يهوشيو ب يماران پس از عمل جراحياز مشکالت عمده ب يکي تهوع و استفراغ: مقدمه

مار يون و مرگ بيراسيو آسپ يتا پنومون يمر يپارگ، ام زخمياختالل در الت، ونيدراتاسيده، تيمار تا اختالالت آب و الکتروليساده ب يک ناخوشي

وع تهـوع و  يزان شيم ين مطالعه بررسيهدف ا. شود يمز يمار نيناخواسته به ب يدرمان هاي ينههزل ين عارضه باعث تحمين ايهمچن. متفاوت است

  .باشد يم ياستفراغ حاد پس از جراح

اطالعات با اسـتفاده  . باشد يم يساعت اول بعد از جراح ۲۴ ي دورهمار در يب ۳۰۰ يور يمقطع -يفيتوص مطالعه کي حاضر مطالعه: روش مطالعه

مـورد مطالعـه کـه در     مـاران ين بيب ها پرسشنامه .شده است يگردآور يهوشياز ب ع پسيشا در ارتباط با عوارض يسواالت يحاو ک پرسشنامهياز 

  .ل شده استيع شده و در حضور و با کمک پرسشگران تکميتوز، دندبو يه بسترياروم ينيخم امام مارستانيب يمختلف جراح يها بخش

 .افت کرده بودنديرا در يهوشيب گريد يها روشه يبق و ينخاع يهوشيب نفر ۴۶، يعموم يهوشيب نفر ۲۱۷، مطالعه مورد ماريب ۳۰۰ انيم از: ها يافته

ان يـ ن ميـ گزارش شـده اسـت کـه در ا   %) ۲۳(استفراغ ، %)۳۷(تهوع : ينخاع يهوشيب و در%) ۳۸.۲(استفراغ ، %)۴۶.۱(تهوع : يعموم يهوشيب در

  .خورد يمشتر به چشم يوع تهوع و تهوع منجر به استفراغ در زنان بيش

. انـد  نمودهرا تجربه  يهوشيتهوع و استفراغ حاد پس از بپژوهش  نيا در مطالعه مورد مارانيب از ياديز تعداد که دهد يم نشان حاصل جينتا: بحث

 عوارض نيا کاهشردو يگ يصورت نم يبه درست ين مساله است که کنترل عوارض ذکر شده توسط کادر درمانيدست آمده نشان دهنده اج بينتا

   .باشد يم يپرستار و يپزشک کادر شتريب توجه ازمندين يجراح عمل از پس مارانيب در

   يپس از جراح تهوع و استفراغ حاد -يعمل جراح :د واژهيکل
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ي دانشجويان در کتابخانه دانشکده پرستاري و مامايي شهر اروميه در  مطالعهفرايند  بررسي ارتقا
  ۱۳۸۹سال

  

  شبنم علي اکبر زاده -کاوه هومن -فرشيد احمدياصل -عليرضا رحماني: نويسندگان
  

  کميته تحقيقات دانشجويي  -دانشگاه علوم پزشکي اروميه -اروميه: آدرس

  

از کتابخانه و بهره مندي از منابع موجود در آن در ارتقائ سطح علمي و تلفيق آمـوزش و پـژوهش از اهميـت     ي استفاده دانشجويان نحوه:مقدمه

ي مراکـز آموزشـي   هـا  کتابخانـه باشد الزم است  يمنظر به اينکه امروزه تهيه کتاب براي دانشجويان از نظر اقتصادي مشکل .اي برخوردار است يژهو

کتابخانه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه با وجود اينکه منابع بسيار . رو بهينه براي دانشجويان فراهم گرددتجهيز شده و امکان استفاده حداکث

ي و فضاي فيزيکي آن مکان استفاده از منابع موجود و حضور پـر نشـاط و دائمـي    ا کتابخانهجديد و غني را در بر داشت ولي سيستم کتابداري و 

رتقاء فرايند مطالعه دانشجويان در کتابخانه موجب دسترسي آسان به منابع و صـرفه جـويي در وقـت ارتقـاء سـطح      ا.کرد ينمدانشجويان را ميسر 

ي و بهره برداري از آن و در نهايت موجب رضايت و دلگرمي دانشـجويان و کـادر   ا کتابخانهها و دستيابي به منابع جديد و غني ينههزعلمي کاهش 

  شود يمکتابخانه و مراجعه پر شور در اوقات فراغت کتابخانه استفاده بهتر از محيط 

در اين روش با توجه به تعـداد دانشـجويان موجـود و مراجعـه کننـده      . استفاده گرديدFOCUS PDCAبراي ارتقاء فرايند فوق از روش:روش اجرا

فيزيکـي کتابخانـه و اسـتفاده بهينـه ازمنـابع      نفر دانشجو به سواالت در دو پرسشنامه که مربوط به مشکالت فضـاي   ۲۷انتخاب و تعداد  ها نمونه

  .موجود در کتابخانه بود در دو مرحله پيش و پس از ارتقاء پاسخ دادند

بود در رابطه با استفاده از  ۶۹/۵و ميانگين  ۶و پس از ارتقاء ميانه  ۵۶/۳و ميانگين  ۳قبل از ارتقاء در رابطه باگسترش فضاي فيزيکي ميانه : نتايج

قبل و پس از  ها دادهي نمودار جريان  يسهمقا. بوده است ۸و ميانگين  ۷که پس از ارتقاءميانه  ۰۷/۶ر کتابخانه پيش از ارتقاء ميانه منابع موجود د

  .باشد يمارتقاء بيانگر ارتقاء فرايند مطالعه دانشجويان و رضايت از فضاي فيزيکي کتابخانه و استفاده بهينه و پر شور از منابع 

هـاي آموزشـي در    يدالزم به ذکر است که هم اکنون ارتقاء موجب شده است امکاناتي از جملـه کـامپيوتر اينترنـت و سـي    : گيريبحث و نتيجه  

ي که کتابخانه در تمامي به طورکتابخانه فراهم و دانشجويان جهت استفاده و مطالعه از منابع با ميل و رغبت بيشتري به کتابخانه مراجعه نمايند 

  باشند يمهر روز صندلي خالي نداشته و دانشجويان در نوبت استفاده بيشتر بيشتر از اين محيط ۲۰صبح لغايت ۷:۳۰ز ساعات فعاليت ا

  مامايي - پرستاري -يا کتابخانهارتقا مطالعه :کليد واژه
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  اروميه شهرستان در مادر شير با تغذيه روند بر موثر عوامل کيفي مطالعه
  

  جزايري ابوالقاسم سيد دکتر، اسالملو فرخ حميدرضا دکتر، اردبيلي افتخار حسن، *پور زارعي مرادعلي، باري خشکه ميترا دکتر: سندگانينو
  

   هياروم پزشکي علوم دانشگاه، يهوشيب يتخصص يدکترا يدانشجو  -1

   هياروم پزشکي علوم دانشگاه، سالمت ارتقاء بهداشت آموزش ارشد يکارشناس -2

   تهران پزشکي علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه، استاد -3

  هياروم پزشکي علوم دانشگاه، کودک و مادر بهداشت متخصص -4

   تهران پزشکي علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه، استاد -5

  

  :اهداف مقدمه

 جوئي صرفه نيز و فرزند و مادر عاطفي نيازهاي يارضا، معلوليت و مير و مرگ کاهش، ککود بقاي و رشد، مادر و کودک سالمت بر مادر شير

 اجرا و طراحي، يفيک کرديرو با مادر شير با تغذيه روند بر موثر عوامل تبيين هدف با حاضر پژوهش دارد تأثير جامعه و خانواده بعد در اقتصادي

  .است شده

  :اجرا روش

 ردهيش نفرمادر ۲۰ که کننده شرکت نفر ۳۵ مجموع در. شد انجام(Grounded Theory )زمينه بر مبتني ي يهنظر رويکرد با کيفي ي مطالعه اين

 ضبط ها بحث تمام. شدند مطالعه وارد عميق يفرد مصاحبه روش به پزشک نفر۵ و کارشناس نفرکاردان ۱۰ متمرکزو يگروه بحث روش به که

 (Corbin) کوربين و (Strauss) اشتراوس روش از استفاده با و همزمان طور به ها داده تحليل رآيندف.شدند پياده پايان از پس بالفاصله و شده

 و پذيرش قابليت چنين هم. شد همسان و گرفت قرار بحث مورد پژوهش تيم اعضاي توسط کدگذاري زمينه در نظرها اختالف. پذيرفت صورت

  .گرديد ارزيابي ها يافته پذيري تطابق

  :ها يافته

 يفاکتورها" و" يفرد عوامل"، "يطيمح عوامل" طبقه سه درقالب مادر شير با تغذيه روند بر موثر عوامل، ها داده محتواي تحليل و تجزيه اساس بر

  .شدند تبيين" يآموزش

  :گيري نتيجه و بحث

 خوار ريش به مربوط عوامل" و"مادر به بوطمر عوامل"و خانواده يتيحما عوامل" و" جامعه يتيحما عوامل ريتاث نشانگر، حاضر پژوهش هاي يافته

 ها ينهزم نيا در مداخله ازمندين باشدکه يم مادر شير با تغذيه روند بر شاغل ردهيش مادران خاص مشکالت" و" خانواده در موجود غلط يباورها"

  .باشد يم

   

  Grounded Theory، کيفي ي مطالعه، مادر ريش با هيتغذ: کليدي واژگان



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٤٠    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهرستان سلماسسالمت روان 
  

  مرضيه پاکي فر، نوشين نرمايون، قربانعلي زارعي پور، حسن افتخار اردبيلي، *مرادعلي زارعي پور: سندگانينو
  

 اروميه پزشکيدانشگاه علوم ، کارشناس ارشد آموزش بهداشت ارتقاء سالمت -۱
 دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده بهداشت، بهداشت و ارتقاء سالمت گروه آموزش، استاد -۲
 کارشناس تربيت بدني -۳
 کارشناس حقوق -۴
 کارشناس روانشناسي -۵

  :مقدمه و هدف

عدم سالمت . رواني و اجتماعي اشاره دارد، شود بلکه به صحت بدني ينمسالمت تنها به نبود بيماري جسماني و ناتواني روان شناختي اطالق 

باشد جلوگيري خواهد نمود که اين امر در دانش آموزان که قشر نوجوان  يمني از پيشرفت و اعتالي فرد و توانايي انجام وظايفي که بر عهدهويروا

  .تواند سبب افت تحصيلي شود يم، جامعه هستند

  :روش اجرا

تعداد .گرفتان پيش دانشگاهي شهرستان سلماس انجام نفر از دانش آموز ۱۶۰که روي  باشد يم)تحليلي –توصيفي (اين مطالعه از نوع مقطعي 

 از پرسشنامه انجام پژوهشجهت ، شدندبر حسب تعداد دختر و پسر به طور تصادفي ساده انتخاباي يهها از هر مدرسه به صورتسهم نمونه

  .د تجزيه و تحليل قرار گرفتموري آماريها و با استفاده از آزمون spssتوسط نرم افزار ستفاده شد اطالعات اGHQ-28دموگرافيک و

موفقيت ، باشند يمدرصد سالم ۹/۵۶و  مورد مطالعه مشکوک به اختالل روانيدانش آموزان  درصد ۱/۴۳اين بررسي نشان داد نتايج : ها يافته

و عملکرد  اما بين اضطراب )p>۰۵/۰( سالمت جسمي و افسردکي ارتباط معني داري نشان داد، تحصيلي دانش آموزان با سالمت عمومي

  .)p<۰۵/۰( اجتماعي با موفقيت تحصيلي هيچ گونه ارتباطي مشاهده نشد 

  : بحث و نتيجه گيري

جامعه سياستگذاري جامع براي ارتقاء ، مدرسه، با توجه به اينکه سالمت روان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است لذا الزم است خانواده

  .سالمت روان دانش آموزان داشته باشند

  GHQ-28پرسشنامه ، نوجوان، موفقيت تحصيلي، سالمت روان: کلماتکليدي
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Intravenous Injection of Contrast agent: Is Radiology department of Urmia University 
of Medical Sciences being administrated safely 

 

Authors: Nasrollah Jabbari1, Kaveh Houman 2*, Akbar Abbaszadeh 

 

1- Assistant professor of Medical Physics, Urmia University of Medical Sciences 

2- Student of Radiology, Deputy of student research committee, Urmia University of Medical 
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Introduction: 

Nowadays, the use of intravenous (IV) contrast media to distinguish between soft tissue images has many applications. Since 

the use of contrast agents (CA) may cause allergic reactions in some patients, so, the application of safety procedures and 

protocols maybe necessary in administration of contrast agents. The aim of this study was to evaluate the safety of 

intravenous administration of contrast media in the radiology department at Urmia University of Medical Sciences hospitals.  

Materials &method: 

This work was a descriptive and cross sectional study. This study was conducted in the Radiology department of Urmia 

University of Medical Science in 2011 , A questionnaire form was designed as a data collection tools in three areas 

including:Providing clear instructions and using it during contrast media administration, required equipments and needed 

drugs. The questionnaire was designed based on the recommended standard guidelines such as (ESURE, RCR) and published 

articles in this field. All collected data were analyzed using SPSS.ver18 software, To evaluate the relationship between 

different factors, we performed chi-square analysis.  

Results: 

The results showed that the level of compliance with safety protocols, equipment and drugs were 91.3% and 69.4% and 

100% respectively. The total amount of safety was 80.9%. The results also showed that there are some equipment 

deficiencies such as pulse Oximeter and ECG. Moreover, it was found that a unique protocol is not used in all centers. 

Discussion: 

According to the results of this study, it can be stated that it is necessary to publish a unique protocol for improving patient 

safety in IV contrast applications. In addition, its essential involved personals adherence to department policies and the 

completion of approved training schemes. 

Keywords: Patient Safety - contrast agent – radiology 
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A Survey of Radiology Technology Student's Attitude on Patient Right and Ethical 

responsibilities of Radiology Technologist during Radiologic services among Iranian 
Educational Hospitals. 

 
Authors: Kaveh Houman1, Mehdi Soleymani Goloujeh1, Nazafarin Ghasemzadeh2* 

 

1. Radiology technology student,Deputy of student research committee, Urmia University of Medical Sciences 

2. Assistant professor of Medical Ethics, Urmia University of Medical Sciences(Corresponding author) 

 

Introduction: Paying attention to patient right is part of ethical and legal responsibilities of each hospital. Nowadays, 

radiology departments play a valuable role in diagnosis of diseases by preparing images from different organs. Since 

knowledge and practice of students as future staff can play a significant role in determining & improving patient right and 

Ethical responsibilitiesin radiology departments, Therefore, The present study intended to determine Patient right and Ethical 

responsibilities of Radiology technologist during Radiologic services based on radiology technology students' point of view.  

Material and Methods: The  present  research  is  a  descriptive  and  cross  sectional  study  which  was  done  on  all  of  B.S  

radiology technology students (N= 79) of Urmia University of medical sciences in 2011. The instrument used for data 

collection was a self-constructed questionnaire consisting of two sections. The first section was about demographic 

characteristics and the second section consisted of 25 questions about factors which threaten patient safetyby applying 

universal articles & instructions published on the most common patient right and Ethicalerrors in radiology 

departments.Students' attitude was evaluated using Likert scale (in a self-administered questionnaire).Validity and reliability 

of applied questionnaire was confirmed(Chronbach's alpha=0.75).The obtained data was analyzed using descriptive& 

inferential statistics and also Spss 18 software. 

Results: The results of this study showed that: 36.7% not giving information to patient for his cooperation during 

radiography, 25.3% failure to use radiation protection equipment and not collimating radiation field, 22.8% not getting 

enough information from patient during radiologic services are the most prevalent errors respectively. According to the 

results obtained from the study the amount of attention patient rights from students' point of view in more than half of the 

cases was about average. %41.8 of students assessed the amount of patient safety as being good and %58.2 of students 

assessed it as being moderate. 

Conclusion: According to the results obtained from the present study, the following strategies are suggested to improve 

patient safety and quality of services: 

1. The essences of using educational courses to up to date the knowledge of radiology staff. 

2. Teaching the staff how to communicate with patients. 

3. Training the staff on X-ray protection and patient safety rules. 

4. Establishing supervisory committee to consider patient right 

Keywords: Ethical Error, Radiology Department, Patient Right, Students Point of View. 
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ي قرآن کريم در کاهش اضطراب و استرس از ديدگاه دانشجويان پيراپزشکي دانشگاه علوم ها آموزهتاثير 

 پزشکي اروميه
  

  صطفي صولتيم –* کاوه هومن: سندگانينو
 

  کانون قرآن پژوهي و دفتر مطالعات قرآني-دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  دانشجوي کارشناسي راديولوژي دانشگاه علوم پزشکي اروميه  –نويسنده مسئول *

  

راهکارهـاي  ، دهد يمار ها دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثير قر يليونماضطراب و استرس يک مشکل آموزشي مهمي است که ساالنه  :مقدمه

، ي قرآنـي ها آموزه، باشد يمي قرآنيها آموزه، يکي از اين راه کارها، توان اضطرا ب و استرس را در دانشجويان تقليل داد يممتعددي وجود دارد که 

اي فرد به ويژه در لحظات بحران که تکيه گاه رواني مهمي را بر، ي خواهد بودا محرکهگوش دادن به قرآن کريم و اعتقادات مذهبي به عنوان نيروي

ي قـرآن کـريم در کـاهش اضـطراب و اسـترس از ديـدگاه       هـا  آمـوزه مطالعه حاضر با هدف بررسي تـاثيرات  . روحي و رواني فراهم خواهد ساخت

  .دانشجويان پيرا پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه صورت گرفته است

در دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه صـورت گرفتـه    ۱۳۹۰طعي در پاييز مطالعه حاضر به صورت توصيفي و مق :ها روشمواد و 

بخش اول سواالتي در مورد .با استفاده از پرسشنامه دو بخشي بود ها دادهروش جمع آوري. دانشجو در اين مطالعه مشارکت کردند ۱۸۰تعداد . است

ر مورد عوامل تاثيرگذار بر اضطراب و استرس دانشجويان و سواالتي در مورد ميزان اطالعت دموگرافيک دانشجويان و بخش دوم شامل سواالتي د

پس از جمع آوري وارد نرم افـزار   ها داده. ي قرآن کريم و تاثيرات آن برروي اضطراب واسترس دانشجويان بودها آموزهآگاهي دانشجويان در مورد 

SPSS.ver18شد ومورد تجزيه و تحليل توصيفي قرار گر فت.  

، عدم حمايت استاد از دانشجو% ۳/۷۳دانشجويانعواملي چون. مرد بودند ها آن ۶/۳۷دانشجويان شرکت کننده در اين مطالعه زن و %  ۴/۶۲ :نتايج

ده نتايج به دست آم. دوري از خانواده را در ميزان استرس و اضطراب خود زياد موثر ارزيابي نمودند ۴۳/۶۴، ترس از فقدان دانش و مهارت% ۸/۶۷

% ۷/۴۵و همچنـين  % ۹/۶۱ي قرآني و علـي الخصـوص مبحـث بهداشـت روانـي قـرآن کـريم        ها آموزهنشان داد که اطالعات دانشجويان در مورد 

دانشجويان شرکت کننده در اين % ۷/۶۸به ترتيب . دانشجويان ميزان عالقمندي زياد تا خيلي زيادي به گوش فرا دادن به آيات قران کريم داشتند

ي قرآن در زمينه بهداشت روانو گوش فرادادن به آيات قرآن کريم را در کاهش اضطراب و اسـترس خـود زيـاد مـوثر     ها آموزهيزان تاثير مطالعه م

  .ارزيابي نمودند

رسـد بـا ايجـاد عالقـه منـدي ونهادينـه کـردن تـالوت قـرآن کـريم در بـين             يمـ به نظـر  ، با توجه به نتايج به دست آمده :بحث ونتيجه گيري

به  ها دانشگاهدر اين راستا . علي الخصوص در زمان امتحانات را کاهش داد، توان افت تحصيلي دانشجويان ناشي از اضطراب و استرس يمجوياندانش

ي ديني دانشجويان و نهايتـاً کـاهش اضـطراب و    ها ارزشيي را جهت تقويت ها برنامهي توليد کننده علم و تربيت کننده افراد بايستينهادهاعنوان 

  .سترس دانشجويان فراهم سازندا

  دانشجويان پيراپزشکي –استرس  –اضطراب  –ي قرآن کريم ها آموزه: ي کليديها واژه
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ارزيابي سرولوژيکي عفونت به توکسوپالسما گوندي در زنان گيرنده پيوند کليه مرکز پيوند کليه 
  اروميه) ره(بيمارستان امام خميني

  

  ۳کاوه هومن-  ۲نريمان سپهروند،  ،۱دکتر زکيه رستم زاده: سندگانينو
 

   گروه علوم آزمايشگاهي، دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ويروس شناسيتخصصي دکتراي-۱

 دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه -٢
  )ارائه دهنده مقاله(کي اروميه کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزش -دانشجوي کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي تشخيصي -  ٣
  

توانـد در تمـام    يمـ ي داخـل سـلولي اجبـاري اسـت و     ها انگلاي از رده اسپورداران و از جمله  توکسوپالسما گوندي تک ياخته: مقدمه و اهداف

دد آن در افرادي با سيستم در صورت انتقال انگل به جنين يا فعال شدن مج، عفونت با توکسوپالسماگوندي .ي هسته دار بدن زندگي کندها سلول

به علت سرکوب ايمنـي   کهحيات بيماراني است  کنندهعارضه خطر وتهديد  يکاين انگل .کند يعاليم باليني شديدي ايجاد م، ايمنيسرکوب شده

در ضـد توکسوپالسـمايي   هـاي  بـادي  گيري عيار آنتي لذا تعيين ميزان شيوع و اندازه .توسط داروهاي ايمنوساپرسيو و پيوند دچار اين عفونت شوند

ضد  IgG و IgM هاي بادي گام مفيدي است تا ميزان موارد مثبت آنتي)ساله ١٤-٤٥(هاي در معرض خطر به خصوص زنان در سنين باروري  گروه

ف گوشت نيم مصر، نگهداري گربه، توکسوپالسمايي و همچنين رابطه اين موارد مثبت با تعدادي از متغيرهاي اپيدميولوژيک عفونت از جمله سن

  .عوارض ناشي از آن را کاهش داد اکتسابي وتعيين گردد تا بتوان ميزان بروز توکسوپالسموز مادرزادي و... ميزان تحصيالت و، پز

نمونـه  . کننـد  يمـ که جهت کنترل به کلنيک تخصصي مراجعـه  اين مطالعه مقطعي از گيرندگان پيوند کليه مرکز پيوند کليه اروميه  :روش اجرا

هـاي   يآنتيبـاد جهـت تشـخيص   Elisaتسـت سـرولوژي  بيمار پيوند کليه جمع آوري و پس از جدا سازي سرم و در شرايط آزمايشگاهي ٩٣ خوناز

  . انجام شد IgMوIgGاختصاصي

در ايـن   ،نفر مرد بودند باتوجه بـه حساسيتتوکسوپالسـما در زنـان   ٦٦)٪٧٠.٩٦(نفر از افراد مورد مطالعه زن و  ٢٧)٪٢٩.٠٣(در اين بررسي:نتايج

 و IgM نفر ۳) ۱۱.۱%. (منفي بودند IgGنفر از زنان داراي ۱۶)٪٤٠.٧(مثبت بودند و IgGنفر از زنان داراي ١١)٪٤٠.٧(بررسي نشان داده شد که 

IgG  هر دو مثبت بودند و از بين افراد باIgG نفر داراي ۱منفيIgM هيچ نمونه مرد در اين بررسي نتيجه مثبت .مثبت بودندIgMدنداشتن.  

سرولوژيکي در تشـخيص و درمـان    يها براي تفسير تست SICL (Standard Interpretation Clinical Laboratory)دستورالعمل مصوب :بحث

٪ از زناندر معرض عفونت اکتسابي توکسوپالسـما  ۵۹.۳که  دهد ينتايج مطالعهنشان م. توکسوپالسموز در شرايط مختلف باليني منتشر شده است

آمـوزش   رسـد  يبه نظـر مـ   .باشد يمنفي وجود دارد و نيازمند پيگيريم IgGمثبت و  IgMانتقال انگل در صورت حاملگي در افراد  امکان. هستند

انتقال انگل جهت پيشـگيري ضـروري بـه نظـر      يها بهداشت براي افراد در معرض خطر و با ضعف سيستم ايمني در اين شرايط جهت توجيه راه

  .رسد يم

  اروميه، توکسوپالسموز، اليزا، د کليهپيون: کلمات کليدي
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مراقبت معنوي بر انجام بررسي ارتباط تندرستي معنوي و دينداري پرستاران انکولوژي با نگرش آنانبه 
 الگوطراحي و آزمون : نيومن هاي يستمس الگوياساس 

  

  ليال مختاري، حميد علوي مجد دکتر، محمد خداياري فرد دکتر، فريده يغمايي دکتر، مارکانيعبداهللا خرمي  دکتر: نويسندگان
  

 پرستاري و بهداشت خوي دانشکده، اروميه پزشکياستاديار دانشگاه علوم  .۱
 پرستاري و مامايي دانشکده، شهيد بهشتي پزشکيدانشيار دانشگاه علوم  .۲
 روان شناسي دانشکده، استاد دانشگاه تهران  .۳
 زشکيدانشکدهپيراپ، شهيد بهشتي پزشکيدانشيار دانشگاه علوم  .۴
  پرستاري و بهداشت خوي دانشکده، مربي پرستاري .۵

  

  خالصه مقاله

پرستاران . شود يمسرطان رواني واجتماعي بيماري، پيامدهاي جسمي بهبودشواهد پژوهشي توجه به مراقبت معنوي باعث طبق :مقدمه و اهداف

با افزايش آگاهي پرستاران انکولوژي از .خود تعادل ايجاد نمايند يا موثر بايد در زندگي فردي و حرفه و ايمن، براي ارايه مراقبت پرستاري کل نگر

نگرش پرستاران بررسي عواملي که بر ، لذا. يابد يمنگرش و توانايي آنها به انجام مراقبت معنوي افزايش ، معنويت و تندرستي معنوي خود

بررسي ارتباط تندرستي معنوي و دينداري پرستاران انکولوژي با هدف اين پژوهش . مهم است، گذارد يانجام مراقبت معنوي تاثير مانکولوژي به 

، جنس، سن(اي  ينهزمارتباط عوامل ، هاي نيومن انجام شد يستمسکه بر اساس الگويدر پژوهش حاضر . نگرش آنها به انجام مراقبت معنوي بود

وضع سالمت ، وضع تاهل، طبقه اجتماعي، وضع استخدام، ماليوضع ، سطح تحصيالت، سنوات خدمت در پرستاري، انکولوژي سابقه کار، قوميت

گذراندن دوره آموزشي و لزوم آموزش دانشگاهي ، وضع سالمت معنوي، انجام مراقبت معنوي، وضع سالمت اجتماعي، وضع سالمت رواني، جسمي

  . پرستاران انکولوژي مورد بررسي قرار گرفت با نگرش به انجام مراقبت معنوي) تندرستي معنوي و دينداري(ي ا واسطهو متغيرهاي) مراقبت معنوي

در بخش دوم . هاي نيومن مفهوم سازي شد يستمسالگوي پژوهش با استفاده از الگوي، ابتدا با توجه به معيارهاي ويژه: روش اجراي پژوهش

با توجه به نبودن ابزارهاي مناسب . شدابزارهاي معتبر و پايا جهت اندازه گيري متغيرهاي پژوهش انتخاب ، با انجام مرور متون جامع، پژوهش

دو مقياس جهت اندازه گيري متغيرهاي مذکو طراحي و ، براي سنجش تندرستي معنوي و نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي

و " مقياس تندرستي معنوي"ارات عب، ي نيمه ساختاريافته با پرستاران انکولوژي و مرور متونها مصاحبهابتدا با ، به همين منظور.روان سنجي شد

سازه و مالکي و ، صوري، محتوا) اعتبار(شامل روايي  ها آنهاي روان سنجي يژگيواستخراج شده و سپس " مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي"

 ١٣٠پژوهش در نمونه  با انجام يک مطالعه مقطعي الگوي، در بخش سوم پژوهش. نيز پايايي همساني دروني و ثبات مورد بررسي قرار گرفت

مقياس ، اي پرستاران ينهزمپرسش نامه فرم عوامل  ٥، ي پژوهش بعد از اخذ رضايت آگاهانهها نمونه. نفري از پرستاران انکولوژي آزمون شد

و مقياس مقياس تندرستي معنوي ، )١٩٨٢(مقياس تندرستي معنوي پالوتزيان و اليسون ، )١٩٩٤(ديدگاه مراقبت معنوي تيلور و همکاران 

. تحليل شد ١٦نسخه SPSSي آماريافزارهاي حاصل با استفاده از نرم ها داده. نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي را تکميل نمودند

 .از روش آماري تحليل مسير استفاده شد، براي ارزيابي ارتباطات بين متغيرها در الگوي ساختاري پژوهش
اعتقاد به ، بعد باورهاي ديني ٥عبارت داراي  ٧٨با "مقياس تندرستي معنوي پرستاران انکولوژي"سنجي نشان داد که نتايج روان : نتايج پژوهش

 ٣عبارت داراي  ٦٨با " مقياس نگرش به انجام مراقبت معنوي پرستاران انکولوژي"پذيرش خود و ديگران و رفتار معنوي و ، رضايت از زندگي، خدا

، سـابقه کـار  ، سـنوات خـدمت  ، سن(از پنج متغير پيشگويي کننده ، طبق نتايج آزمون الگو. د پرستاران انکولوژي بوداحساس و عملکر، بعد دانش

دينداري و تندرستي معنوي با نگرش پرستاران انکولوژي به انجام مراقبت معنوي ارتباط مستقيم و ، سه متغير سن، )دينداري و تندرستي معنوي

درصد از واريانس کلي نگرش به انجـام مراقبـت معنـوي پرسـتاران انکولـوژي را تبيـين       ٥/٣٢، يا واسطهاي و  ينهمزمتغيرهاي. معني داري داشتند

هيچکدام فقط سنوات خدمت در پرستاري با دينداري پرستاران انکولوژي ارتباط معکوس و منفي معني داري داشت و ، اي ينهزماز عوامل . نمودند

فقط سن با نگرش پرسـتاران بـه انجـام مراقبـت     ، اي ينهامل زمواز عهمچنين  .نداشتند ارتباط معني دارياران تندرستي معنوي پرست با، ها از آن
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دينداري با تندرستي معنوي و نگرش به انجام مراقبت معنوي ارتباط مستقيم و مثبت معنـي  . معنوي ارتباط مستقيم مثبت و معني داري داشت

 . انجام مراقبت معنوي ارتباط مستقيم و مثبت و معني داري داشتتندرستي معنوي با نگرش به . داري داشت
به . ارتباط مستقيم تندرستي معنوي با نگرش به انجام مراقبت معنوي بودوجود بيشترين ، ينيافته اين پژوهشتر مهم: بحث و نتيجه گيري

هاي ساير  اين يافته با يافته. شد يترم مثبتام مراقبت معنوينگرش آنها به انج، با افزايش سطح تندرستي معنوي پرستاران انکولوژي، عبارت ديگر

به طور مستقيم و هم به واسطه تندرستي معنوي با نگرش پرستاران به انجام مراقبت معنوي ارتباط هم دينداري. مطالعات کامال همخواني داشت

سن پيشگويي کننده مستقيم نگرش به . العات همخواني نداشتاين يافته با نتايج اکثر مطالعات همخواني داشته و با نتايج بعضي از مط. داشت

سنوات خدمت يک پيشگويي . ي به انجام مراقبت معنوي داشتندتر مثبتنگرش ، تر مسنپرستاران ، به عبارت ديگر. انجام مراقبت معنوي بود

، به عبارت ديگر. يافت يمجام مراقبت معنوي کاهش نگرش پرستاران به ان، يعني با افزايش آن. کننده منفي نگرش به انجام مراقبت معنوي بود

به انجام مراقبت معنوي در بيماران مبتال به سرطان نگرش ، پرستاران جوان و با سابقه کار کمتر در مقايسه با پرستاران مسن و با سابقه کار بيشتر

دانش باالي پرستاران جوان در رابطه با ، م مراقبت معنويرسد دليل اصلي رابطه منفي سنوات خدمت با نگرش به انجا يمبه نظر . مثبتي داشتند

هاي ساير مطالعات  اين يافته با يافته. شود يمي آموزش دانشگاهي مقداري به آن توجه ها برنامهمعنويت و مراقبت معنوي باشد که به تازگي در 

  . همخواني دارد

الگوي پژوهش ، طبق نتايج. انکولوژي به انجام مراقبت معنوي تعيين شد درپژوهش حاضر برخي عوامل مرتبط با نگرش پرستاران: نتيجه گيري

تندرستي معنوي و دينداري پرستاران انکولوژي را با نگرش آنهـا بـه انجـام مراقبـت معنـوي      ، اي ينهزمقادر است به صورت تجربي ارتباط عوامل 

ين پيشـگويي کننـده نگـرش آنهـا بـه انجـام مراقبـت معنـوي         تـر  بزرگژيها نشان دادند که تندرستي معنوي پرستاران انکولو يافته. تبيين نمايد

دينداري هم به طور مستقيم و نيز با واسطه گري تندرستي معنوي به طور غير مستقيم با نگرش پرستاران انکولوژي به انجام مراقبت معنوي .است

بـا  . مديريت و نظريه سازي در پرستاري کاربرد داشته باشـد ، شپژوه، آموزش، تواند در کار باليني يمهاي پژوهش حاضر  يافته. همبستگي داشت

، هاي کار باليني و پـژوهش  يطهحتندرستي معنوي و نگرش به انجام مراقبت معنوي در ، توجه به نقش دانش پرستاران انکولوژي در باره معنويت

در نهايت مراقبت پرستاري کـل نگـر از بيمـاران مبـتال بـه      تواند مداخالت پرستاري انکولوژي را هدايت نموده و  يمالگوي تجربي پژوهش حاضر 

  .سرطان را بهبود بخشد

اعضـاي  ، بهداشت جامعـه ، ي مراقبت ويژهها بخش، ي پرستاران غيرانکولوژي مانند پرستاري سالمندانها نمونهشود الگوي پژوهش با  يمپيشنهاد 

 .هاي کاري مورد آزمون قرار گيرد يطمحگو و متغيرهاي آن در ساير هيات علمي و دانشجويان پرستاري به منظور تاييد مناسب بودن ال
 

 طراحي ابزار ، پرستار انکولوژي، نگرش به مراقبت معنوي، دينداري، ي معنويها درمان: واژگان کليدي
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  ويژه قلب هاي بخشفيبريالسيون دهليزي و عوامل خطر آن در بيماران بستري در 
  

  ۲*چيمن قادري، ۱رحيم بقايي دکتر: سندگانينو
  

 اروميه  پزشکيدانشگاه علوم ، پرستاري و مامايي اروميه دانشکده، گروه پرستاري، استاديار  -١

 اروميه پزشکيدانشگاه علوم ، پرستاري و مامايي اروميه دانشکده، ارشد پرستاري مراقبت ويژه کارشناسيدانشجوي  - ٢
  ۰۹۱۸۸۷۴۸۱۰۱: پرستاري و ماماييتلفن دانشکده، پرديس نازلو، اروميه: آدرس

  

  چکيده

در . درصد در جمعيت عمومي دارد ۱تا  ۴/۰ترين آريتمي قلبي در بزرگساالن است که شيوعي حدود  يعشافيبريالسيون دهليزي : مقدمه و هدف

و هزينـه  از طرفي ديگر وقوع اين آريتمي طول مـدت  . شود يمکاهش ظرفيت عملکردي ديده ، اين بيماران در صورت عدم تامين ريتم سينوسي

لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان فيبريالسيون دهليزي و عوامـل خطـر آن در بيمـاران بسـتري در     . دهد مياقامت در بيمارستان را افزايش 

  .ويژه قلب بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه انجام گرفت هاي بخش

ماه  ۶طي  کهتمام بيماراني  هاي پروندهبه صورت سرشماري از  گيري نمونهو  باشد ميتحليلي مقطعي –توصيفي اي مطالعهاين پژوهش : روش اجرا

بـر اسـاس    کـه ليستي  چکبا استفاده از  ها داده. انجام شد، با تشخيص آريتمي در بيمارستان طالقاني اروميه بستري شده بودند ۱۳۸۹اول سال 

  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت ۱۶ويرايش  SPSSارافز نرمشد و سپس با استفاده از  آوري جمع، اهداف طرح تهيه شده بود

. زن بودنـد  ها نمونهدرصد  ۵/۳۷مرد و  ها نمونهدرصد  ۵/۶۲. بود) نفر ۵۶(درصد  ۵۴ها فيبريالسيون دهليزي با  يتميآربيشترين درصد : ها يافته

بيشترين افراد داراي . ر افراد مبتال به فيبريالسيون دهليزي داشتبيشترين فراواني را در بين عوامل خطر د) نفر ۲۲(درصد  ۳/۳۹فشارخون باال با 

  . سال قرار داشتند ۷۱-۸۰فشارخون باال در محدوده سني 

يژه فشار خون باال انجام شود تا از فيبريالسيون دهليزي و عوارض آن جلوگيري به وو  اي هايزمينه شودکنترلبيماري ميتوصيه : گيري نتيجهبحث و 

  .در اين زمينه انجام شود تر گستردهمطالعات  تر مطمئنرسيدن به نتايج شود و براي 

  عوامل خطر، بخش ويژه قلب، فيبريالسيون دهليزي: ها کليدواژه
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  تجربه باليني برنامه ريزي شده براي دانشجويان پرستاري:الگوي تسلط آموزي مبتني بر شايستگي
  

  سعيده رحيمي، حسين جعفري زاده، داود رسولي، سليمان احمدي، م بقائيرحي، حسين حبيب زاده، يوسف محمدپور٭: سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  چکيده

موفقيت در اين مسير مستلزم اتخاذرويکردهاي موثري . است پرستاريآموزش  يها و تعيين کننده ترين بخش ينتر آموزش باليني از مهم: مقدمه

هـدف ايـن پـژوهش    .الزم را در فراگيـران ايجادنمايـد   هـاي  يآمادگ، بيماران و متناسب با نيازهاي نوين مددجوياناست که همگام با دانش روز و 

  .دانشجويانپرستاري بود ي بالينيها بررسي تأثير الگوي تسلط آموزي بر يادگيري مهارت

نشجوي پرستاري به صورت سرشماري انتخـاب و بـه   دا ۲۸پس آزمون -آزمونشيپ يدر يک مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروه: ها روشمواد و 

 يهـا  آزمـون مهـارت   شيپـ  يپس از اجـرا . نفر بود ۶-۷هر گروه شامل . شدند ميتقس يساده به دو گروه کنترل و دو گروه تجرب يصورت تصادف

روز  ۱۲ي بر شايستگي بـه مـدت   با روش تسلط آموزي مبتن يتجرب هايگروه انيو دانشجو يبا روش سنت رلکنت يها دانشجويان گروه، يشناخت

مـورد مشـاهده قـرار     سـت يبا چـک ل  يرفتار يها با پس آزمونو مهارت انيدانشجو يشناخت يها مهارتتيدر نها. قرار گرفتند ينيتحت آموزش بال

 ليو تحل هيمورد تجزسون و ضريب همبستگي پيرشريف قيويتني و آزمون دق و من لکاکسونيو آزمون و SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. گرفت

  .قرار گرفت

بررسـي ميـانگين   . باشد روش آموزش تسلط آموزي مبتني بر شايستگي در ارتقاء دانش و مهارت دانشجويان موثر مي کهنتايج نشان داد : ها يافته

مقايسـه صـالحيت بـاليني    .داد در قبل و بعد از اجراي آموزش تسلط آموزي مبتني بر شايستگي اختالف معني دار آمـاري نشـان   عملکردنمرات 

  .دانشجويان پرستاري قبل و بعد از اجراي روش آموزش مرسوم و مبتني بر شايستگي نيز اختالف آماري نشان داد

رسـد   و به نظـر مـي   کند مييسطح بااليي از يادگيري را براي دانشجويان ايجاد ستگيبر شا يمبتن يتسلط آموزروش آموزش : گيري بحث و نتيجه

  . نمايد اي و صالحيت باليني فراهم مي و براي يادگيري و توسعه حرفه ها ماکزيممفرصتروش آموزش فوق ساختار 

  دانشجويان پرستاري–صالحيت  –تجربه باليني  –يستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز: نکاتکليدي
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  پرستاري دانشجويان دوستي نوع و صداقت ميزان بررسي
  

  زهرا بدري مردخي ، هاجر ابوطالبي، سرکار خانم رضا ماسوله، سان کاظم نژاددکتر اح، *الناز اصغري: نويسندگان
  

  رشت  يد بهشتيشه ييو ماما يدانشکده پرستار، رشت، النيگ: آدرس

  

 سـالمت  بـا  مـرتبط  يها حرفه در، هستند فرد يروان بهداشت دهنده نشان که يدوست نوع و صداقت همچون ياخالق يها ارزش :هدف و مقدمه

 ارحائزيبسـ  رشـته  نيـ ا در روان بهداشـت  اصـول  يپرسـتار  شغل تيحساس علت به. شوند يم محسوب ارزشمند و مهم اريبس يپرستار "مخصوصا

 يپربارتر يشغل ندهيآ، دهد پرورش خود در را روان بهداشت ياساس اصول ييدانشجو زمان در فرد چنانچه است داده نشان مطالعات. است تياهم

 يبرخـ  برحسـب  يپرسـتار  انيدانشـجو  يدوست نوع و صداقت زانيم نييتع هدف با يا مطالعه تا شد آن بر محقق رو نيا از. کرد خواهد تجربه را

  .دهد انجام يکيدموگراف مشخصات

 کـه  بـود  يکيدمـوگراف  مشخصات فرم همراه به اسکات اميليو يدوست نوع و صداقت يدوقسمت پرسشنامه ها داده يآور گرد ابزار :ها روش و مواد

 قيـ دق تسـت  و دو يکـا  آزمون از ها داده ليتحل و هيتجز يبرا. شد ليتکم، دسترس در روش به منتخب يپرستار انيدانشجو از نفر ۱۳۳ سطتو

  .شد استفاده SPSSافزار نرم در شريف

 نظر از%  ۵/۹۸ و صداقت نظر از افراد%  ۲/۸۷. بودند%) ۸۵( مونث و%) ۹۰( وستهيپ يکارشناس دوره يدانشجو ها نمونه اکثر داد نشان افتهي :جينتا

 کـه يطور بـه  داشـت؛  دار يمعن رابطه جنس با يول، نداشت دار يمعن رابطه يليتحص ترم و دوره نوع با صداقت .بودند ييباال سطح در يدوست نوع

   .نبود دار يمعن کيدموگراف مشخصات با يدوست نوع نيب رابطه). >۰۰۵/۰P( بود مونث افراد از کمتر مذکر افراد صداقت زانيم

 نيـ ا در مـردان  صـداقت  نمره بودن نييپا رسد يم نظر به يول .دارد يهمخوان مشابه مطالعات اغلب جينتا با پژوهش نيا هاي يافته :يريگ جهينت

  .رسد يم نظر به يضرور نهيزم نيا در شتري مطالعات انجام نيبنابرا. باشد نمونه در ها آن کم حجم علت به مطالعه

  يدوست نوع، صداقت، يپرستار انيدانشجو :ها واژه گل
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  ICUباليني دانشجويان پرستاري کارورز بخش يشناختي وها مهارت يادگيري فعالدرآموزشاجراي الگوي 
  

  ناصر شيخي، داود رسولي، اعظم نادري، ٭يوسف محمدپور، يبقائ ميرحدکتر : سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

ايـن مطالعـه بـه منظـور بررسـي ميـزان       .باشد ياز ارکان اساسي در سيستم آموزش پرستاريم، موزش باليني و ارزشيابي آنآ: پيش زمينه و هدف

و آموزش  صالحيتکه در آن تأثير کاربرد دو روش آموزشي مبتني بر .باليني انجام شده است يها دستيابي دانشجويان پرستاري در کسب مهارت

  .شناختي دانشجويان پرستاري مورد مقايسه قرار گرفته استوباليني يادگيريسطح مرسوم در 

تابعه دانشـگاه   هاي يمارستاندر يکي از ب ICUنفر از دانشجويان پرستاري کارورز بخش  ۲۸اين مطالعه نيمه تجربي بر روي تعداد : ها روشمواد و 

تحـت روش   ند ودو گروه کنترل و تجربـي تقسـيم بنـدي شـد    ه بتصادفي با چيدمان ها به طور تمام شماري نمونه. علوم پزشکي اروميه انجام شد

پـيش  . باليني در همان مدت و تحت نظر همان مربـي ديدنـد   يها الزم را بر اساس دفترچه ثبت مهارت يها آموزشي مبتني بر صالحيت آموزش

از طريق پرسشنامه و فهرست وارسي ، دو گروه باليني به ترتيب براي هر يها شناختي و پس آزمون برايمهارت يها آزمون و پس آزمون برايمهارت

  .باليني انجام گرفت يها برايمهارت

باليني و شناختي در دانشجويان گروه تجربي که آموزش خود را تحت روش آموزشي مبتني بر صالحيت دريافت  يها سطح نمرات مهارت::ها يافته

  .بودند، وزش مرسومنمودند به طور معني داري بيش از دانشجويان گروه کنترل تحت آم

بـيش از  ، بـاليني  يها نتايج اين پژوهش نشان داد که کاربرد روش آموزش مبتني بر صالحيت از طريق دفترچه ثبت مهارت :گيري بحث و نتيجه

از  شود يپيشنهاد ملذا . نمايد يباليني و شناختي دانشجويان پرستاري را فراهم م يها فرصت الزم براي ارتقاء و بهبود يادگيريمهارت، روش مرسوم

 .اين روش در آموزش باليني دانشجويان پرستاري جهت آموزش و ارزشيابي استفاده گردد
  .بالينييها مهارت، يشناختيها مهارت، ارزشيابي، يادگيري فعال، آموزش باليني :کليديکلمات 
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  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يپرستار انيدانشجو يحيترج يريادگي يها سبک يبررس
 

  سعيده رحيمي، داود رسولي، دکتر سليمان احمدي، يبقائ ميرحدکتر، دکتر حسين حبيب زاده، يوسف محمدپور٭: سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

 سبک با متناسب را آموزشي يشه رو تواند يم است که ييوماما يدانشجويان پرستار يادگيري سبک نوع از آگاهي جهت در علمي نامه اين ارسال

 پـژوهش  مورد و مهم يها مقوله از يکي، يادگيري در مؤثر عوامل شناساييزينشود و باالتر آموزشي بازده و موجب داده تغيير دانشجويان يادگيري

باشـد کـه    نيـ ا ديشا ،گيرند ينم اديرا خوب  لباستادان مطا نيداشتن بهتر رغميعل انياز دانشجو يکه برخ يلياز دال يکي). ۱( باشد يم محققان

 هـاي  يوهشـ خـود اطالعـات را بـه     يفـرد  هـاي  يژگـي وکه آنان به تناسب  يبه طور .)۲(هستند يريادگيدر  يمختلف يها سبک يدارا انيدانشجو

، گونـاگون  ليـ بدانند که بـه دال  ديبا دياساتو نمايند يمو تصور کسب و پردازش  ليتحل، تفکر، انعکاس و عمل، دنيو شن دنياز جمله د يگوناگون

 هـاي  يوهشـ و  يموضوعات درس، يريادگي طيدر مح راتييمتناسب با تغ يعنيهستند؛  يريادگيمتفاوت در  يريادگي يها سبک يدارا انيدانشجو

آماري آن را دانشـجويان   جامعه کهاست  يمقطع پژوهش توصيفي يکاين مطالعه  ).۳(نمايد يم دايپ رييتغ زيآنان ن يريادگي يها سبک، يآموزش

 يپرسـتار  يهـا  رشته سه وباالترترم  نفر از دانشجويان ۱۰۰را پژوهش يها نمونه. دهند يم تشکيل هياورم پزشکيدانشگاه علوم  ييوماما يرستارپ

از پرسشنامه اسـتاندارد وارک   ها داده يجهت گردآور. انتخاب شدند يل دادند که به صورت سر شماريتشک هياورم پزشکيدانشگاه علوم  ييوماما

)VARK ( يداريد: يها سبکآن  يکه بر مبنا شداستفاده )Visual( ،يگفتار )Aural( ،يو نوشتار يخواندن )Read & write (يحرکت/يو جنبش 

)kinesthetic (است و دانشجو در  يريادگي يها سبکاز  يکينه معرف يهر گز. باشد يم اي ينهگزسوال چهار  ۱۶ يپرسشنامه دارا نيا. شد نييتع

، اطالعات قابـل اعتمـاد   يآور به منظور جمع. ديرا انتخاب نما نهيچهار گز يو حت ۳، ۲، ۱ تواند يمکه  يا گونهکامال آزاد است به  ها نهيگزانتخاب 

 يجمـع آور  مقرر زمان از پس را ها پرسشنامه، آنان ييو راهنما هيقرار داد و پس از توج ينمونه مورد بررس اريرا در اخت ها پرسشنامهپژوهش  ميت

 بـا  يآموزش پزشـک متخصصين  ابتدا سؤاالت پرسشنامه ترجمه و توسط، بومي سازي آن براي استفاده از پرسشنامه و تأمين روايي و پايايي و.کرد

مبهم و همچنين نامفهوم از نظر مفهومي را  نفر از دانشجويان داده شد تا سؤاالت ۱۵پرسشنامه به  .رسيد سپس به تأييد. متن اصلي مقايسه شد

بـه صـورت پرسشـنامه     نفر از دانشجويان توزيـع و  ۱۰براي تأييد نهايي بين . شد سپس سؤاالت مبهم و نامفهوم دوباره بازنويسي. سازند شخصم

مطـابق   از دانشجويان خواسته شد تا. خاص باشد سبک يک هر گزينه مربوط به کهطراحي شد  يا گونهبه  اي ينهگز سؤال چهار ۱۵بسته پاسخ با 

» ب« گزينه ، اريديد سبکمربوط مربوط به  »الف « گزينه. کننداولويت بندي ، ديداري سبکمربوط به  تا چهار يکرا از  ها ينهگزخود  با ترجيح

با توجه ، در نهايت. بود حرکتي -جنبشيمربوط به سبک  »د«  و گزينه، نوشتن -خواندن سبکبه مربوط  »ج«  نهيگز، يداريشن سبکمربوط به 

مجموع نمـره بـه دسـت     يک ها سبکن ياز ايک با هم جمع شده و براي هر  ي مربوط به)ها يتاولو( ها پاسخمجموع ، انتخاب شده يها يتاولوبه 

درصد  ۹۰ کرونباخ اين پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي پايايي. ساخت يمرا مشخص  سبکاولويت آن ، هر گزينه مقايسه نمرات. آمد

 يهـا  شـاخص دادن  در سطح آمـار توصـيفي بـراي نشـان    . آماري قرار گرفت آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل سطح. برآورد گرديد

 ۱۰۰از .ديمستقل استفاده گرد t يها آزموناز ، استنباطي ميانگين و انحراف معيار استفاده گرديد و در سطح آمار و تغييرپذيري از مرکزيگرايش 

 ۳۳( نفر پسـر   ۲۶و ) درصد ۶۷( دختر  نفر ۵۴، از اين تعداد). درصد پاسخ دهي ۸۰( داده شدند  پرسشنامه برگشت ۸۰، پرسشنامه توزيع شده

 رشـته  به توجه با يادگيري يها سبک بررسي در .تحقيق تجزيه و تحليل شدند هاي يهفرضو  ها پرسشنامه کلنيز بر اساس  ها داده بودند و) درصد

 نظر از داري معني تفاوت دانشجويان به جنس توجه با يادگيري يها سبک بين يافت نشد دو رشته اين دانشجويان بين داري معني تحصيلي تفاوت

 تفاوت يادگيري نيز يها سبک و رشته به دانشجويان عالقه ميزان بين کاي مجذور ناپارامتري آماري آزمون اساس بر).P>0/ 05( .نشد يافت آماري

انحراف  ميانگين و کهاستفاده گرديد  دانشکدهدانشجويان ن سبک غالب ييتع يبرا t از آزمون، ابتدا. )P<0/05.(نشد يافت آماري نظر از داري معني

 بـه دسـت آمـد    ٤٢/ ٥±٥/٥ يداريـ و د ٤/٢٩±٦ حرکتـي  -جنبشـي ٣٠ /٧±٣نوشـتني   -خوانـدني ، 3٣ /٥±٣/٤يادگيري شنيداري سبک معيار 

)sig=0/01 ( بر اساس نتايج آزمون t يرياد گين سبک يشتريان تفاوت وجود داشت که بيانشجود يادگيري يها سبکبين ، بنابراين. ر بودمعني دا 

 يهـا  نمونـه بـراي   tاز آزمـون   پسـر  از ديد دانشجويان دختر و ها سبکبه منظور مقايسه  .بود يحرکت يجنبش يادگيرين سبک يو کمتر يداريد
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 يتفـاوت از نظـر آمـار    نيا يول و پسر تفاوت وجود داشت دانشجويان دختر سبکبين انواع اگرچه نشان داد نتايج آن  کهمستقل استفاده گرديد 

مشاهده شد بدبن  يدار يمعن يان ارتباط آماريمطالعه چند مدله با معدل کل دانشجو يها سبکن مطالعه با ين در ايهمچن.باشد ينم يدار يمعن

رشـته   کـه از آنجـايي   ).P<0/05 .دادنـد  يمـ ح يشتر تـرج يرا ب يبيترک يريادگي يومناسب داشتند الگ يليشرفت تحصيکه پ ييها نمونهکه  يمعن

به  کمک مدرسان پرستاري را براي تواند يمادگيري دانشجويان ي سبکتوجه به ، محور و علمي است -مردم، ارتباطي يا حرفهپرستاري و مامايي 

يادگيري و مدهاي  سبکنياز آموزشي با توجه به  پاسخ گوي، مختلف آموزشي هاي يژاستراتاستفاده از  مورد نياز فراگيران برانگيزد تا با يها جنبه

انجـام  ، بنـابراين .واقعي آينده اقدام نماينـد  کاريآموزشي و  هاي يطمحدر  الزم هاي يتوانمنديا تقويت  کسبفراگيران باشند تا براي  به خصوص

 انفـرادي بـراي   هـاي  يهتوصارائه  امکانچرخه يادگيري و  ان تست غربالگري نقاط ضعفاين ابزار به عنو کاربرد امکانمطالعاتي در راستاي تعيين 

تـدريس بـراي ارتقـاي     هـاي  ياسـتراتژ  بکارگيريانجام مطالعات تجربي به منظور ، از طرفي.شود يمبهبود فرايند يادگيري در دانشجويان توصيه 

دانشگاه علوم اساتيد  شود يمبا توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه پيشنهاد .يادگيري مفيد خواهد بود سبکبا توجه به  يادگيري دانشجويان

. مـؤثرتر فراگيـران شـود    و سـبب يـادگيري   تر مطلوبدانشجويان توجه نموده تا تدريس  يادگيري سبکتدريس به  يها روشدر انتخاب  يپزشک

توجـه نمـوده و از    يـادگيري  سبکاين رشته ساير متغيرهاي تأثير گذار بر تا در تدريس خود به دانشجويان  شود يم همچنين به اساتيد پيشنهاد

  دانشجويان خودداري نمايند براي همه يکسانتدريس 

ن يوهمچن شود يمو قدرداني  تشکراين طرح  يو معنو خاطر حمايت مالي به هياروم پزشکيدانشگاه علوم  يقات و فن آوريتحقاز معاونت محترم 

  .ان محترم شرکت کننده در مطالعه را دارديو دانشجو ييقات دانشجويته تحقيکم يمحترم پژوهشم يکمال تشکر را از ت
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The effect of oral administration of Methylphenidate on hippocampal tissue in juvenile 
rats 

 

Authors: Nafiseh Banihabib1 , Masoud S-haghi 1, Minoo Ilkhani pour 1 , Samad zare 1,Farah Farrokhi 1 

 

Address: 1 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran 

 

Introduction: Methylphenidate (MPH:Ritalin) is a neural stimulant prescribed for the treatment of attention – 

deficit/hyperactivity disorder (ADHD). In the present study, effect of MPH was investigated on the hippocampal tissue. 

Methods: Juvenile male rats were divided to experimental, vehicle and control groups. Animals in experimental group 

received MPH (3 and 10 mg/Kg dissolved in distilled water) orally once daily during preadolescence (postnatal days 26-40). 

In the vehicle group, animals received distilled water and the animals in the control group received no treatment. 

Results: The results indicated that the dose 3mg induced necrosis in hippocampal CA1, CA2 and CA3 areas. The dose (10mg 

in addition to mentioned areas caused necrosis in DG area of hippocampus. 

Conclusion: This findings suggested that oral administration of MPH induced hippocampal necrosis. 

Key words: Methylphenidate, Ritalin, ADHD, Hippocampal necrosis  
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Introduction: Hepatotoxicity is a major clinical problem, which induce by chemical agents, such as carbon tetrachloride 

(CCl4). The recent studies indicated that, cornelian cherry (cornus mas) fruit is a source of antioxidants. The aim of the 

present study was to evaluate hepatoprotective effect of C. mas extract against CCl4-induced hepatotoxicity in male rats. 

Methods: Experiments were performed on 4 groups (N=7) of male Wistar rats (250-280g). 

1-Normal control with olive oil (1ml/kg i.p.) on the 16th day. 

2- Toxic control - CCl4 (1ml/kg i.p.) on the 16th day. 

3 & 4- Treatment with plant extract (200 and 500 mg/kg) for 16 days before CCl4 injection on 16th day. 

Results: Activity of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) were 

increased in serum of group 2 compared to control animals (group 1). Treatment (group 3 and 4) with C. mas extract at dose 

of (200 and 500 mg/kg) caused a decrease in serum AST, ALT and ALP level compared to the toxic control (group 2). 

Conclusion: This finding might raise a possibility of potential therapeutic application of C.mas fruit extract for protection of 

hepatotoxicity. 

Key words: Cornelian cherry,hepatoprotection, carbon tetrachloride, alkaline phosphatase 
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م ارزشيابي اساتيد در دانشکده پرستاري و بهداشت خوي سال بررسي ديدگاه دانشجويان در رابطه بافر
۱۳۸۹  

  

  ****ثريا زينل پور*** عليرضا نفعي***شهريار سخايي** حسين متعارفي*سميرا اروجلو: سندگانينو
  

  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  : مقدمه

اي برخوردار بوده و از اينرو امروزه توجه و  يژهواز اهميت و حساسيت  ها انسانجان  آموزش پزشکي به دليل مسئوليت دانش آموختگان آن در برابر

شناخت عوامل موثر بر کارايي اعضا هيئـت علمـي از   . گردد يمهاي آموزش پزشکي صرف  يستمستالش فراواني در زمينه ارتقا کيفيت مستمر در 

لي و برنامه ريزي موفق در ايجاد محيطي پر شور و مفيد در دانشگاه کمک کننده رضايت شغ,تواند در افزايش بهره وري يميي است که ها ضرورت

  . باشد

  :ها روشمواد و 

. باشـند  يمـ  ۸۹جامعه مورد پژوهش دانشـجويان دانشـکده پرسـتاري و بهداشـت خـوي سـال       .مقطعي است-پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي

باشـند کـه ديـدگاه دانشـجويان نسـبت بـه        يمـ نمونه  ۱۵۰بهداشت خوي با حجم  ي مورد پژوهش تمام دانشجويان دانشکده پرستاري وواحدها

ي آمـاري توصـيفي و   هـا  روشو SPSS (ver 16)با استفاده از نرم افزار ها دادهپس از جمع آوري.ارزشيابي اساتيد از طريق پرسشنامه بررسي گرديد

 .استنباطي اطالعاتموردتجزيه و تحليل قرار گرفت
. غيـر بـومي بودنـد   ۴/۸۳ومتـاهل %۴/۸۷، کارشـناس ۲/۷۷هنتايجنشـان داد کـ  .زنبودند%)۳/۶۳(سي اکثريت واحدهاي موردپژوهشردراينبر:ها يافته

نتـايج پـژوهش نشـان داد بـين     .هاي پژوهش نشان داد که دانشجويان در ارتباط با عوامل تاثير گذار بر ارزشيابي اساتيد نظر موافقي داشتند يافته

  ).p≤0/05(ارتباط آماري وجود دارد ها آندانشجويان به ديدگاه ارزشيابيتاهل و سکونت ، معدل، جنس

ي ارزشـيابي  هـا  بخـش دهد که ديدگاه اکثريت واحدهاي پژوهش تاحدودي موافق و مخـالف برخـي از    يمنتايج اين پژوهش نشان  :نتيجه گيري

 ..تا بتواند در ارتقاء سطح اموزش به صورت مطلوب از آن استفاده کردباشد  يمدهد فرم ارزشيابي اساتيد نياز به بازنگري يمبودند که اين امر نشان 
  ارزشيابي اساتيد، ارزشيابي، ديدگاه:ها کليدواژه

  دانشجوي کارشناس ارشد پرستاري*

  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه***

 کارشناس پرستاري*** 
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Silymarin protective effect on oxidative stress biomarkers in the kidney of 
streptozotocin-induced diabetic rats 

 

Authors: Aysa Rezabakhsh1, Hassan Malekinejad2 
 

Address: 

 

Diabetes mellitus (DM) is a common but serious metabolic disorder associated with many functional and structural 

complications. Mechanisms that contribute to the formation of free radicals in diabetes may include metabolic stress resulting 

from changes in energy metabolism, levels of inflammatory mediators and the status of antioxidant defense. Increased 

oxidative stress is believed to play an important role in pathogenesis of the chronic complications associated with diabetes. 

The aim of current study was to evaluate silymarin (SMN) protective effect on oxidative stress in diabetic rat’s kidney. Thirty 

male Wistar rats were divided into five groups: control (C), untreated diabetic (D), SMN-treated diabetic (SMN, 50 mg/kg, 

orally), Melatonin-treated diabetic (MEL, 10 mg/kg, i.p.), and SMN plus MEL-treated diabetic (S+M). Diabetes was induced 

by a single-dose of STZ injection (50 mg/kg, intraperitoneally). The animals received either vehicle or test compounds 

immediately after STZ injection for 4 weeks. Blood glucose concentration was measured in daily base on first week and both 

blood glucose and body weight were monitored weekly and at the end of experiment. At the end of treatment, the animals 

were euthanized and kidney tissue was removed out and following rinsing was stored at -70 °C. The total level of nitric oxide 

(NO) and thiol molecules (TTM) concentrations as chemical biomarkers were measured in the kidney. Both SMN and MEL 

significantly (P<0.05) reduced the diabetic-related increase of NO and remarkably increased the STZ-reduced TTM level. 

The present study seems to support the anecdotal evidence regarding the efficacy of SMN due to protecting renal tissue from 

STZ-induced diabetic injuries. Moreover, the beneficial effects of SMN might attribute to its potent antioxidant properties. 

 

Key words: Diabetes; Kidney; Oxidative stress; Silymarin  
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Backgroud: Hyperhomocysteinemia and Ox-LDL are considered independent risk factors for atherosclerosis. However, no 

previous study has examined the effect of hyperhomocysteinemia and Ox-LDL induced by ethanol on aorta vascular smooth 

muscle cells (VSMCs) proliferation. The aims of the present study were to investigate the relationship among ethanol 

consumption, hyperhomocysteinemia, Ox-LDL and aorta VSMCs proliferation in rat. Method:To address this issue, 24 male 

wistar rats were randomly divided into three groups namely, Control, Sham, and Ethanol treated groups. Homocysteine, Ox-

LDL, lipid profile, and VSMCs proliferation of aorta were measured after 42 days. Results: The results revealed a concurrent 

significant increase in homocysteine, Ox-LDL, lipid profile, as well as aorta VSMCs proliferation in ethanol treated group 

compared with control and sham groups. Conclusion: Based on current results, we concluded that ethanol exert, aorta 

VSMCs proliferation seems via hyperhomocysteinemia and Ox-LDL mediated oxidative stress, which in turn trigger pro-

atherogenic changes in aorta wall. 
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بيماران ديابتيک مراکز بهداشتي درماني روستايي )HbA1c(بررسي سطح هموگلوبين گليکوزيله
  ۹۰شهرستان اروميهدرسال 

  

  دکتر حسن کريمي -۵دکتر مرتضي اسم زاده  -۴دکتر افشين مختاري توانا  - ۳دکتر علي صدقياني فر - ۲، *مرادعلي زارعي پور- ۱: سندگانينو
 

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ت ارتقاء سالمتکارشناس ارشد آموزش بهداش -۱

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، پزشک عمومي -٥، ٤، ٣، ٢

  :و اهداف مقدمه

مشـخص  ) هيپرگلسـيمي (هاي متابوليک و يک اختالل چند عاملي است که بـا افـزايش مـزمن قنـد خـون      يماريبينتر مهمبيماري ديابت يکي از 

بوده و در واقع بهترين هدف از کنترل و درمان بيماري )  HbA1c(ر اين بيماران هموگلوبين گليکوزيله شاخص مهم کنترل قند خون د .شود يم

سطح کنترل قند خون بيماران ديابتيـک در مراکـز   دراين مطالعه به تعيين  باشد يمديابت حفظ ميزان هموگلوبين گليکوزيله در محدوده طبيعي

  .رداخته شده استبهداشتي درماني روستايي شهرستان اروميه پ

وارد مطالعـه   ۹۰در اين مطالعه توصيفي تحليلي تمام بيماران ديابتي مراکز بهداشتي درماني روستايي در طي شش ماهـه دوم سـال   :روش اجرا

ده بيماران پر ي ثبت شها پروندهاز  ها پرسشنامهبود  HbA1cي شامل اطالعات فردي و ثبت نتايج آزمايشات ا پرسشنامهابزار مورد استفاده . شدند

  .تجزيه تحليل شدند SPSSي بدست آمده باها دادهشدند 

گليکوزيلـه  بررسـي سـطح هموگلـوبين    بودندکه %)  ۱/۶۸(نفر زن ۳۱۵۳، %)۹/۳۱(نفر مرد ۱۴۷۵، نفر بيمار ديابتي مورد مطالعه ۴۶۲۸از :نتايج

)HbA1c (د خون خوب درصد بيماران دارايسطح کنترل قن ۹/۱۵ بيماران ديابتي نشان داد که)۶%<HbA1c( ،درصد داراي سطح کنترل قند  ٣٣

گليکوزيله بيمـاران  بود و بينجنسيت و سطح هموگلوبين ) HbA1c<%۸(درصد سطح قند خون ضعيف  ٥١و ) %٦>HbA1c>%۸(خون متوسط 

  ). p>0.05(ديابتي ارتباط معنادار آماري مشاهده نشد

)  HbA1c(از بيماران ديابتي سطح کنترل قند خون ضعيف دارند و هموگلوبين گليکوزيلـه  با توجه به اينکه بيش از نيمي :بحث و نتيجه گيري

باشد نيازمند توجه بيشتر به برنامه ريزي در  يمهاي عروق کرونر قلب و سکته مغزي در افراد مبتالء به ديابت  يماريبيک عامل خطر مستقل براي

  .باشد يممبارزه با ديابت  سطح استان براي دستيابي به اهداف مصوب کميته کشوري

  ديابت، سطح کنترل قند خون، ) HbA1c(گليکوزيله هموگلوبين :ها واژهکليد 
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بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي در مراکز آموزشي درماني 
  ۱۳۸۸ -۸۹وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 

  

  ***صونا زينال زاده  - **ليال آليلو - *آيرملونسيم : سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

ي اورژانس در جهت بهبـود درمـاني و افـزايش    ها بخشبهبود فرآيندهاي کاري و استانداردسازي امکانات و نيروي انساني در : پيش زمينه و هدف

بررسي عملکرد پرستاران اورژلنس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي بوده  رضايت مندي جامعه اهميت به سزائي دارد هدف از اين مطالعه

  است 

. ي اورژانس تشکيل دادنـد ها بخشباشد جامعه پژوهش را کليه پرستاران شاغل در  يماي يسهمقااين پژوهش يک مطالعه توصيفي: موارد و روش کار

  .توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحليل استفاده شدي آماري ها روشچک ليست بود از  ها دادهابزار گردآوري

داراي ) درصـد  ۷/۳(داراي عملکـرد عـالي و کمتـرين درصـد     ) درصـد  ۵/۶۸(نتايج نشان داد که بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش : ها يافته

دهد که بين عملکرد پرستاران در سه مرکز  يماتست دقيق فيشر نشان  يجهنتهمچنين . اند بودهعملکرد ضعيف در زمينه ترياژ و احياي قلبي ريوي

بين عملکرد پرستاران اورژانـس در خصـوص تريـاژ و    . وجود ندارد) P= 0/864(آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه اختالف معني داري 

CPR  با جنس ارتباطي وجود ندارد)P= 0/628 ( ولي متوسط عملکرد پرستاران مرد)بود) ۳۷/۲۶(تاران زن بيشتر از پرس) ۱۳/۲۸.  

که داراي سابقه کار در بخش اورژانـس بودنـد در زمينـه    ) درصد ۱/۶۱(دهد اکثريت واحدهاي مورد پژوهش  يمنتايج نشان : بحث و نتيجه گيري

ت بـه آمـوزش   گردد مسئولين نسـب  يمهاي پژوهش پيشنهاد  با توجه به يافته. عملکرد خوب داشتند) درصد ۲/۲۲(عملکرد عالي و  CPRترياژ و 

را علمي و عملي پرستاران اورژانس در زمينه احياي قلبي و ريوي و اجراي کامل ترياژ اقدام نموده و مالک به کارگيري پرسـتاران در ايـن بخـش    

  .تجربه و توانايي قرار دهند، مهارت، دانش

  استانداردهاي بين المللي، احياي قلبي ريوي، عملکرد: ها واژهکليد 

  ي دانشگاه علوم پزشکي اروميهدانشجوي پزشک* 

  دانشجوي دکتري پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اروميه** 

  )ع(سوپروايزر آموزشي مرکز آموزشي درماني سيدالشهداء *** 

  اروميه دانشکده پزشکي: آدرس مکاتبه
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Effect of Chronic mild stress on hepcidin expression in hippocampus of rats 
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Background and objective: Many study showed that stress has effect on physical health and mental. Chronic stress, usually 

activateimmunesystem, and result in differentlevelsofinflammationbothinbodyand 

brain.neurodegenerationisthesequelofinflammatoryprocessesindifferentpartsof brain. Hepcidin is elevated during infections 

and inflammation, and limits the availability of iron to invading microorganisms. This study was done to investigate the 

effect of chronic mild stress on hepcidin expression. 

Methods: this study carried out on 30 adult male wistar rats, weighing 200-250 gr. The rats were randomly divided into two 

groups: control and stress group. Animals in stress group were exposed to chronic mild stress, 3 weeks. afterthelaststressor 

animal sacrificed and blood sample(2ml)was collected, then concentration of IL-6 inserumwasmeasuredusing ELISA 

method. We used real time PCR for hepcidin expression in hippocampus. 

Results: WefoundthattheserumconcentrationofIL-6weresignificantlyhigherintheCMS 

exposuregroupthaninthecontrolgroup(p<0.05).The hepcidin mRNA level of Stress group was significantly higher than that in 

control group(p<0.001). 

Conclusion: The conclusion is that, stress activates inflammatory process, increase IL-6 and hepcidin elevation in 

hippocampus. 

Keywords: stress, hepcidin, IL-6 
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  نيروگاه کارکنانروي سالمتي  الکترومغناطيسيبررسي اثرات بهداشتي مواجهه با ميادين 
  

  محمد عليزاده، محمد آقانژاد: سندگانينو
  
  شاغل در نيروگاه خوي-ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران کارشناسيدانشجوي -٢

  

  :َمقدمهوهدف

ي ها تماسدر  کهبوده  يالکتريکخطوط انتقال وتوزيع نيرو وتجهيزات ، ها يروگاهندر  کاراز عوامل مهم زيان آور محيط  الکترومغناطيسيهاي يدانم

اين مطالعه با هدف تعيين عوارض بهداشـتي ناشـي از   ، حاد ومزمن روي سالمت وبهداشت انسان اثرات مضري دارند مانند اثرات عصبي وناباروري

  خوي انجام گرفته است سيکلترکيبيها در نيروگاه  يدانمتماس مزمن با اين 

  :مواد وروش اجرا

اول شدت ميدان مغناطيسي در محوطه نيروگـاه انـدازه   . ه نمونه به صورت گروه مواجه وگروه شاهد انتخاب گرديددر اين تحقيق مقطعي دو گرو

ضربان قلب ، فشار خون، ي خونها سلولاطالعات موثقي در زمينه شمارش  پاراکلنيکيوآزمايشهاي  پزشکيگيري گرديد وسپس با انجام معاينات 

تماسي نداشتند جمع آوري شـد ودر نهايـت    کدامهيچ  کارگريکهنفر  ۳۰با اين ميادين مغناطيسي داشتند و کاريموجهه  کهاپراتوري  ۳۰از ... و

  انجام گرفت ها دادهتجزيه تحليل آماري بر روي 

  :ها يافته

از  وکمتـر  ميلـي تسـال   ۰.۱۷شدت به ترتيب برابـر   وکمترينبيشترين کهي مختلف نيروگاه نشان داد ها بخشسنجش چگالي شار مغناطيسي در 

فشار خون وضربان قلب در دو گـروه از نظـر آمـاري    ، ي خونيها سلولاز حد استاندارد است تفاوت در شمارش  کهکمترميلي تسال بوده است ۰.۱

  معني دار نبودند

  :نتيجه گيري

اني با وضعيت تندرستي افراد گـروه  در مجموع وضعيت سالمتي کارکنان واحد بهره برداري نيروگاه از حالت طبيعي انحرافي نداشته و تفاوت چند

اثربد مشخصي بـر سـالمتي    الکترومغناطيسيهاي يدانماز نظر .با تجهيزات نيروگاهي کاريتوان گفت مواجه  يمندارد لذا طبق اين تحقيق  کنترل

  انسان ندارد

  نيروگاه برق، کارگرانسالمت ، مواجه شغلي ومزمن، مغناطيسي الکتروميدان :کليدييها واژه
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  ي نيروگاه سيکل ترکيبي خويها دودکشهاي خروجي از  يندهآالسي انتشارو پراکنش محيطي برر
  

  بهزاد هيبتي، محمد اقانژاد: سندگانينو
  

 بهمن کوچه چيت ساز۲۲بلوار .خوي، ارشد مهندسي بهداشت محيط کارشناسيدانش اموخته  -۱
  ارشد مهندسي بهداشت  کارشناسيدانش اموخته ، بهزاد هيبتي -۲

  

  کيدهچ

سايراالينده ها را در و CO,NOx,Sox,PMشودکه ساالنه هزاران تن  يآلودگي هوا محسوب ميا منابع نقطه ينتر يکي از مهمها يروگاهن:دفمقدمه وه

ي نيروگـاه خـوي درخروجـي    هـا  دودکـش هـاي منتشـره از    ينـده آالهدف ازاين تحقيق اندازه گيـري  .کنند يمي وجهاني وارد جو ا منطقهمقياس 

وتـاثيرش در کيفيـت هـواي     کشوريقراردارد ومقايسه ان با استانداردهاي  وشهرکمسکونيروستايي مناطق وپايين دستشان در هواي ازاد که آنها

  .شهرک مسکوني بود

اطق با دانستن جهت وزش باد غالب و جهت پخش ستون دود در بيشتر ايام سال با در نظر گرفتن کليه عوامل هواشناسي و تعيين من:روش اجرا

 Stackدسـتگاه   يلههابـه وسـ   گازهـاي خروجـي از دودکـش   . نمونه بـرداري انتخـاب گرديـد    يها مکان، حساسبا توجه به نقشه جغرافيايي منطقه

Analyser Testo -350ها نسبت به جهت وزش باد غالب  در هواي آزاد در فواصل مختلف در پائين دست دودکش ها يندهو اندازه گيري غلظت آال

  در دوحالت سوخت مصرفي مازوت و گازانجام پذيرفت LSIدستگاه گاز سنج محيطي  يلهبه وس

در سـطح زمـين بـه     ppm٧/٠ کيلومتري با ميانگين غلظـت ١٢سوخت گاز تا فاصله  دربر حسب فاصله هواي آزاد NOxتغييرات غلظت :ها يافته

واز آن مازوت  ppm٨٢٠کش نيروگاهبا سوخت گاز طبيعي دود٣در گازهاي خروجي از  NOxغلظت  کليصورت نسبتا خطي بدست آمد ميانگين 

درگازهـاي خروجـي از    COمجمـوع غلظـت   ، ppm٦٧٦دودکش با سوخت مـازوت   ٣خروجي از  يدر گازها SO2ميانگين مجموع غلظت ، ٥٤٦

بـا سـوخت گـاز     دودکش واحـد بخـار  خروجي ازCO2ميانگين درصد  .بود١١۲وبراي گاز ١٨٤وميانگين آن ppm٣٦٠ مازوت دودکش با سوخت٣

  . درصد بدست آمد ٥/٧ومازوت

هواي آزاد در فواصل مختلف در پائين دست و درباالتربودNOxاستانداردوازآن دودکشهاکمترازخروجي در COووآمونياکSO2غلظت :نتيجه گيري

در سـطح   هـا  ينـده لظت آالحداکثر غ.مقادير استاندارد کشوريبدست آمد کمترازCOبيشترو  SO2و Nox، دودکش نسبت به جهت وزش باد غالب

وآالينده هاي نيروگاه بر هواي شهرک تاثيري کيلومتري نسبت به دودکش بود ٢تا  ١زمين در حالت استفاده از سوخت مازوت و گاز در محدوده 

 ندارد
  پراکنش، دودکش، آالينده، خوينيروگاه :لمات کليديک
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Survey of factors Related to the Relapse of addiction from view of addict patients 
attending to drug abuse treatment clinics in West Azerbaijan 

 

Authors: Ali Shakibi, kooresh Saki, Leila Alilu, Ali Sharg, Rogieh Neisari 

 

-  RN, Medical Since of Uremia University. 

-  PHD student of Nursing education, faculty member of Islamic Azad University, Uremia brunch. 

-  MD, Medical Since of Uremia University 

-  MD, Medical Since of Uremia University. 

 
Background and objective: One of the perplexing problems with regard to addiction is its relapse since 50% of rehabilitated 

Iranian addicts tend to re consumption. The aim of this study is to determine the factors related to the relapse of opiate 

addiction 

Materials and Methods: In this descriptive study 228 addicts referring to rehabilitation contents were selected based on goal 

sampling. The survey tool was the questionnaire that is validity and reliability had been confirmed before the application. 

Data collection was carried out by trained experts through structured interview within six months. The data was analyzed 

using SPSS software. 

Results: The results showed that all study cases had experienced at least one attempt to quit drug use Psychological disease 

(50.9%) was the most leading factor in relapse of opiate substance use. 

 

The addicts reported their viewpoints regarding the other factors as follows: Among individual factors; avoiding from 

isolation (%36), and among familial factors, improper interaction between parents and children had been reported by the 

addicts. With regard to the social factors the existence of addicts’ friends (35.5%), and related to the economical factors, 

Lack of job was the major element with (34.6%). Considering cultural factors, lack of safe and healthy entertainments were 

leading factors mentioned by the addicts. 

Conclusion: Based on survey findings many factors were involved to the relapsing to addiction which indicate the necessity 

of researches focusing to the relapse of addicts and the ways for avoiding themes to the addiction as a major depending factor 

to addiction. 

Key words: addict, Relapse of addiction.  
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Abstract 

Objectives:This Research is carried out for the purpose of determining the efficacy of home care education on knowledge and 

performance of hem dialysis renal patients discharged from hospitals related to uremia medical science university, 2010. 

Materials & Methods:For this experimental research, study populations were consisted of all hem dialysis renal patients 

discharged from hospitals. From these 70 patients selected as study subjects and then divided to two groups as case and 

control by randomized method (each group contains 35patients). The independent variable in this study is “home care 

education” and the dependent variable is “knowledge and performance” of patients. The measures for gathering data in this 

research consisted of a questionnaire prepared in three parts. First part concerned with determining demographic data of 

subjects and the second part were a 7 item Knowledge scale and threes part were a 6 item Performance scale. The way of data 

collecting was interviewing by questionnaire forms to determine their Knowledge& performance in two stages. In the first 

stage we acquired some demographic information and Knowledge& performance of both groups, then home care education 

was formed, also booklets regulated for hem dialyses renal patients presented to experimental group. The second stage for 

study and control group was started after 30 day of last self care education section. In other to analyzing data SPSS were 

used. Both descriptive statistics and inferential statistics were applied. And research finding were adjusted in 20 tables.  

Results:The majority of the samples were female, married and had 25-44 years old. The result of the study show that 

acquired distinctions average in different Knowledge field was 26.9 before education which leads to 47.7(P<0/0001) for 

study group. But in control group was 30 in pretest and in posttest was 30.1. The result of the study show that acquired 

distinctions average in different performance field was 44.4 before education which leads to 76.6(P<0/0001) for study group. 

But in control group was 46.6 in pretest and in posttest was 45.5.we conclude of independent t test that after education level 

of Knowledge (t=18.4 P<0.0001) & performance (t=29.4 P<0.0001) in experimental group was higher than control group in 

post test. In addition, the findings showed a significant difference between two groups in post test (P<0.0001) Therefore the 

efficacy of home care education on Knowledge& performance hypothesis for hem dialyze renal patients is proven. Finally, 

the application of the results in different fields of nursing has been discussed and some recommendations were given for 

further researches.  

Conclusion:home care education of hem dialysis renal patients increase their knowledge and hence their functions. 

Key words: Hem dialysis- renal patients- homecare- education- knowledge -performance 
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Address: Urmia University of Medical science 

 

Introduction: Hyperbilirubinemia is one of the most common indications for newborn admission and one of the health 

problems around the world. If hyperbilirubinemia is continued for long time without appropriate treatment it can cause 

irreversible complications and socioeconomic load. As in hyperbilirubinemia management various centers administer 

different protocols and according to the controversial results of studies and since from past decade intravenous fluids with 

phototherapy in treatment of hyperbilirubinemia was routinely administrated without previous research studies in neonatal 

ward of Shahid Motahhari Hospital in Urmia, we decided to assay the effect of intravenous fluids therapy on reduction of 

neonatal Hyperbilirubinemia during phototherapy. 

Material & methods: In this randomized clinical trial 120 admitted newborns with hyperbilirubinemia were selected. These 

newborns were randomly divided in two control and intervention groups. Included newborns in this study were statistically 

equal in number‚gender‚age on admission time and birth weight and weight on admission time. 

Results: The average decrease in the level of bilirubin ‚6‚12‚24 hours after phototherapy showed not very significant 

difference in intervention (newborns receiving supplementation fluids) and control (not receiving supplementation fluids) 

groups statistically. Also the duration of phototherapy to reach the dischargeable level of bilirubin (below 13mg/ dl) for 

intervention group was 38.8 hours and for control group was 41.3 hours which had no obvious difference. 

Conclusion: Our study showed that there was not much difference statistically in the rate of bilirubin reduction and the time 

required for phototherapy to discharge the two control and intervention groups. According to the given data no much 

difference was seen in rate and amount of bilirubin level reduction in 6ˏ12ˏ24 hours (after phototherapy) and the time needed 

for phototherapy and also side effects while doing the phototherapy between these two groups.  

Key words: hyperbilirubinemia, term infants, phototherapy 
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آموزشي  مرکزدر  ICUبيني پرستاران بخش اورئوس در حفره  استافيلوکوکوستعيين تعداد ناقلين 
  طالقاني اروميه.. درماني آيت ا

  

  ۱ناصر قره باغي دکتر* رحيم نژادرحيم دکتر
  

  اروميه پزشکيدانشگاه علوم :  آدرس

  

  

  :مقدمه

جمـع آوري اطالعـات در    .ي بيمارستاني و از علل مهم مرگ و مير و ناتواني بيماران اسـت ها عفونتاز عوامل اصلي  يکياورئوس  استافيلوکوکوس

هـدف از  .شود يمي بيمارستاني محسوب ها عفونتاقدامي موثر در جهت پيشگيري از  ميکروارگانيسممورد وضعيت استقرار و مقاومت دارويي اين 

  .باشد يمآموزشي درماني اروميه  مراکزICUاورئوس در پرستاران بخش  استافيلوکوکوستعيين فراواني شيوع ناقلين ، انجام اين مطالعه

  :روش اجرا 

از همه . انجام شد ۸۷آموزشي درماني اروميه در خرداد ماه  مرکزICUپرستار بخش  ۹۰مطالعه مقطعي توصيفي بر روي  يکاين تحقيق در قالب 

  .ارسال گرديدو آنتي بيوگرام به آزمايشگاه  کشتي نمونه از بيني تهيه شده و جهت ا پنبهافراد واجد شرايط مطالعه با استفاده از سوآپ 

  :هاي پژوهش يافته

اورئوس مقاوم بـه متـي    استافيلوکوکوس%)  ۱/۱۱(نفر  ۱۰ کهاورئوس بودند  استافيلوکوکوسنفر افراد مورد مطالعه ناقل  ۹۰از %) ۸/۲۷(نفر  ۲۵

بـاطي بـين سـن و سـنوات     هيچ ارت.بودند وانکومايسينها حساس به  يهسوتمامي ، حساس به متي سيلين گزارش شدند%)۷/۱۷(نفر  ۱۵، سيلين

  .خدمت پرستاران با ميزان ناقلي وجود نداشت

  :بحث و نتيجه گيري

از ايـن رو الزم  . نشـان داد  ICUاورئوس مقاوم به متي سيلين را در بيني پرستاران بخـش   استافيلوکوکوسنتايج اين بررسي شيوع باالي استقرار 

  .ها صورت گيرد يمارستانبدر  بيوتيکيتوقف روند افزايش مقاومت آنتي ميزان استقرار و  کاهشو  کنترلاست اقداماتي در جهت 

  پرستاران . حفره بيني. اورئوس استافيلوکوکوسناقلين : کلماتکليدي
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شهرستان )ع(ي آي سي يو بيمارستان امام رضا ها بخشي بيمارستاني در ها عفونتبررسي ميزان شيوع 
  ي جهاني جهت پيشگيرينداردهااستااروميه و ارائه راه کار مناسب بر اساس 

 
  ۵هوشيار قهرمانلو ، ۴ايرج برنوسي، ۳افسانه عظيم پور، ۲معصومه اکبري .۱*رحيم نژاد رحيم : سندگانينو

  

  بخش عفوني -طالقاني.. بيمارستان آيت ا، اروميه پزشکياستادياردانشگاه علوم : نويسنده مسئول ۱*

    دانشجويدکترايپرستاريجراحي، ميهعضوهياتعلميدانشگاهآزاداسالميواحدارو، مربي۲

  بيمارستان طالقاني اروميه -کارشناسارشدپرستاري ۳

  گروهژنتيکبيومتريکدانشگاهاروميه، استاديار ۴

  گروهآمارورياضيدانشگاهاروميه، استاديار ۵

  

  :چکيده

درصد مي شودبا  ۱۰-۸۰اعث مرگ ومير بين افتد و ب يماتفاق ICUيها بخشي بيمارستاني در ها عفونتدرصد از  ۲۰بيش از : پيش زمينه و هدف

ي استانداردهاي بيمارستاني و مقايسه آن با ها عفونتي بيمارستاني اين پژوهش باهدف بررسي ميزان شيوع ها عفونتتوجه به موارد پايين گزارش 

  .جهانيجهت پيشگيري انجام شده است

پرونده عفونت بيمارستاني گزارش شده درطول يک سال بررسي  ۱۰۱. باشد يمتحليلي -توصيفي، اين تحقيق يک مطالعه مقطعي: مواد و روش کار

  .استفاده گرديد spss17مجذور کاي و نرم افزار ، ي توصيفيآمارهااز  ها دادهبراي تجزيه. شدند

ت آمـاريمعني داري  تفاو.درصد بوده استICU۴۵/۵۴درصد و در بخش هاي ۰/ ۴ي بيمارستاني ها بخششيوع عفونت بيمارستاني درکل : ها يافته

، درصد عفونت سيستم تنفسي۲۷/۴۷بيشترين ميزان عفونت).  P>۰۰۱/۰(بين عفونت بيمارستاني دربخشهاي مختلف بيمارستان مالحظه گرديد 

سط متو. باشد يمهاي کلبسيال و پسودوموناس  يباکترمربوط به  ميکروارگانيسمدرصدعفونت خون و بيشترين ۴۵/۲۵، درصد عفونت ادراري۹۰/۳۰

ي مختلف و مـدت بسـتري   ها بخشبين تعداد بيماران مبتال به عفونت بيمارستاني به تفکيک . روز بود ICU ،۱۹ /۲۱يها بخشاقامت بيماران در 

گزارش شـده تفـاوت آمـاري معنـي      ها آنيي که عفونت بيمارستاني در ها بخشبين جنسيت و ). p> ۰/۰ ۵(تفاوت معني دار آماري وجود داشت

  ). p> ۰۰۱/۰(داشت داري وجود 

ي بيمارسـتاني در  هـا  عفونـت ي بيمارستاني از حـد اسـتانداردکمتر ومـدت بسـتري بيمـاران ومـوارد       ها عفونتميزان شيوع : بحث و نتيجه گيري

  .پژوهشگر راهکارهاي مناسب را جهت پيشگيري ارائه داده است. ي بستري بوده استها بخشبيشتر از ساير ICUيها بخش

  استاندارد، ICUبخش ، ي بيمارستانيها عفونت:ي کليديها واژه
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  مراقبتي و راهکارهايي براي اثربخشي و تقويت آن خود
  

  ۳سعيد حمزه -۲جعفر رضاپور -۱بهزاد کاظمي حکي: سندگانينو
  

  کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي -دانشکده پيراپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي تبريز: آدرس مکاتبه

  

  چکيده

 نيتـأم  و اتيـ ح حفظ منظور فرد به توسط که است يهدفدار و شده آموخته، آگاهانه يها تيوفعال اقدامات يمراقبت خود: نه و هدفيزم شيپ

و  شـخص  خـود  لهيوسـ  به يسالمت يها مراقبت همه درصد 85 تا 65 که شود يم زده نيتخم. شود يم انجام خانواده و خود سالمت يارتقا و حفظ

  .شود يم استفاده جيرا طب اي يطب ريغ و يسنت يها ش رو از آن در که شود يم اعمال نيمتخصص دخالت بدون، اش خانواده

اثـر را در سـالمت    تـرين  يممسـتق  و بيشـترين  که يمراقبت خود مورد در شده انجام يها پژوهش و مطالعات مرور ضمن مقاله اين :ها روش و مواد

ت آن يـ و تقو ياثـر بخشـ   يبـرا  يين ارائـه راهکارهـا  يدر جامعـه و همچنـ   يرات خود مراقبتـ يو تاثاهداف ، ها چالشجامعه دارد به بحث درمورد 

  .پردازد يم

 در يمراقبتـ  خـود  تيعامل جاديا -١ :جامعه است که شامل سالمت يارتقا و يمراقبت خود يرفتارها شيافزا، يمراقبت خود از تيحما هدف: بحث

 در مناسب زهيانگ جاديا -۳باشد يمراقبت خود گر ليتسه و يحام، مروج که يسالمت خدمات دهنده هيارا ستميس جاديا -٢نظر  مورد رفتار با ارتباط

 جاديا -٦فرد  يخودکارآمد باور تيتقو-٥خود  از فرد برداشت و يارزشمند حس تيفرد و تقو يبهداشت سواد شيافزا و سالمت دانش جاديا -٤فرد 

 ميتصم رينظ ييها مهارت(موضوع تناسب به الزم يزندگ يها مهارت جاديا -٧سالمت  خدمات دهندگان هيارا و کنندگان افتيدر نيب مناسب تعامل

: ن مـوارد اشـاره کـرد   يبه ا توان يمداشته باشد  تواند يمدر جامعه  يکه خود مراقبت يراتياز جمله تاث ....و )زدن اقدام به دست، مسأله حل، يريگ

 تيـ فيک و بهبـود  يزنـدگ  به ديام شيافزا، ريم و مرگ کاهش، سالمت هاي ينههز کاهش، سالمت بخش کارکنان به يضرور ريغ مراجعات کاهش

  ....دار ويپا توسعه تحقق، سالمت خدمات از استفاده يالگو شدن مناسب، ها يماريب به يابتال کاهش به کمک، يزندگ

 ييت مولفه هـا يتقو يد رويم که بايهست يخود مراقبت يبرا يد سازک برنامه توانمنيازمند ين، در جامعه يتحقق خود مراقبت يبرا :يريجه گينت

 جـاد يا فـرد  در يبهداشـت  رفتـار  اتخـاذ  و اقـدام  زهيانگ و يمراقبت خود تيعامل، ها مؤلفه نيا تحقق از پس. ديکه در باال به ان اشاره شد تمرکز نما

 -٢ي خودمراقبت درمورد مردم يعموم دانش شيافزا -١: شود يمه يتوصر يز يراهکارها يهرچه بهتر خود مراقبت ياثربخش ين برايهمچن. شود يم

 يها برنامه ياثربخش شواهد انتشار -٤ يخودمراقبت تفکر يبرا ياجتماع يابيبازار -٣ يخودمراقبت خدمات و مراکز به مردم يعموم يدسترس شيافزا

 -٧ي خـودمراقبت  خـوب  يهـا  برنامـه  قيوتشـو  يمعرفـ  -٦جامعـه   طحسـ  در يخودمراقبت و يشيپا خود زاتيتجه و ابزارها نيتأم -٥ يخودمراقبت

 .يخودمراقبت از تيحما يبرا الزم نيقوان شيافزا و جاديا -٨مه يب ستميدرس يخودمراقبت کرديبارو خدمات واردکردن
  راهکارها، ياثربخش، يخود مراقبت: يديکل يها واژه
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آينده  به تبريز نسبت پزشکي علوم نشگاهدا هوشبري رشته دانشجويان عالقه و آگاهي بررسي ميزان
  خود تحصيلي شغلي و رشته

  

  

  ۳حسن محمدي انوري دکتر -۲سعيد حمزه –۱بهزاد کاظمي حکي: سندگانينو
  

  يراپزشکيدانشکده پ ييقات دانشجويته تحقيکم - ز يتبر يدانشگاه علوم پزشک: آدرس مکاتبه

  چکيده

 نگراني بطوريکه، گردد يم محسوب در جامعه آفرين مشکل مسائل از يکي، پزشکي علوم يها رشته آموختگان دانش افزايش: نه و هدفيش زميپ

 باال پذيري حس مسئوليت تحصيلي رشته به عالقه و ها رشته شناخت .شود يم ديده دانشجويان اين ميان در شغلي آينده و تحصيلي رشته در مورد

  .گردد يم سالمت ستميس خدمات ارايه در افراد کارايي رفتن باال به منجر خود نيز اين و داشت خواهد همراه به را

م سال يز در نيتبر يدانشگاه علوم پزشک يل در رشته هوشبريان دوره روزانه شاغل به تحصيدانشجو، يمقطع -يفين مطالعه توصيدر ا :روش کار

، هـا  داده يروش گـردآور ). n=60(مطالعـه شـدند   وارد يوسته بـه روش سرشـمار  يوسته و ناپيپ يدر دو مقطع کارشناس ٩٠-٩١ يلياول سالتحص

ک و بخـش دوم  يـ بخـش اول مربـوط بـه اطالعـات دموگراف    ، که شامل دو بخش بود، کايآمر يسوتنه يدانشگاه م يسوال ۲۰استفاده از پرسشنامه 

  .بود ينده شغليو آ يلينسبت به رشته تحص يان رشته هوشبريسواالت مربوط به نگرش دانشجو

معتقد بودند ) ٪۴/۶۸(نفر  ۴۱. ن رشته را انتخاب کردنديا يقبل ييبا آشنا) ٪۷/۴۱(نفر  ۲۵و  يقبل ييبدون آشنا) ٪۳/۵۸(نفر  ۳۵د تعدا :ها يافته

 يشـتر يدر مقـاطع بـاالتر ارزش ب   شان يا رشتهمعتقدند که ) ٪۷/۷۶(نفر  ۴۶. ن رشته را انتخاب نخواهند کرديکه اگر دوباره کنکور دهند دوباره ا

 ۱۲ن باره نگـران نبودنـد و   يدر ا) ٪۳۲/۴۸(نفر  ۲۹داشتند و  ينده نگرانين رشته در آينسبت به بازار کار ا) ٪۶۶/۳۱(نفر  ۱۹تعداد . کند يمدا يپ

  .نداشتند ين رابطه نظريز در اين) ٪۲۰(نفر 

 جهت شود يم پيشنهاد .نداشتند آگاهي خود يتحصيل رشته از رشته انتخاب از قبل دانشجويان اکثر، آمده دست به نتايج به توجه با :يريجه گينت

 تـا  گـردد  ارايـه  مربوطـه  يهـا  سـازمان  توسـط  الزم يهـا  مشاوره دانشگاه از قبل تحصيالت دوران در دانشگاه در تحصيلي يها رشته بهتر شناخت

ارشد و  يجاد مقاطع کارشناسين با ايمچنه .کنند انتخاب تحصيل را براي خود نظر مورد رشته عالقه روي از و قبلي آگاهي و شناخت با دانشجويان

ش يشان را افزا يليل و رشته تحصيان به ادامه تحصيزان عالقه دانشجويم توان يم، باشد يمن رشته يا ياتيو ح ياساس يازهاياز ن يکيکه  يدکتر

  .داد

  هوشبري، تحصيلي رشته، ينده شغليآ، آگاهي :کليدي يها واژه
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  فون سوسري هاي شهر اورميه
  

  جليل نجفي۴، عارفه بيگلري۳، فهيم اميني۲، فرخ دبيري۱، مولود محمدي۱، صابر قلي زاده۱*، زاد نوروزيبه۱
  

 دانشگاه علوم پزشکي اورميه، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين .۱
 کارشناس بهداشت محيط بيمارستان امام خميني اورميه .۲
 طالقاني اورميه کارشناس بهداشت محيط بيمارستان .۳
 کارشناس بهداشت محيط بيمارستان مطهري اورميه .۴

 
و ظاهر چندش آورشـان   ها آنسازش پذيري باال با شرايط محيط شهري همچنين ترس از ، جثه کوچک، سوسري ها با پراکندگي وسيع :مقدمه

که باعث انتقال عوامل بيمـاريزا بـه    خاصشانتارهاياي و رف يهتغذيل عادات به دلاين حشرات . سبب شده به عنوان يک آفت شهري محسوب شوند

  .ي رايج سوسري در شهر اروميه طراحي شدها گونهلذا اين مطالعه توصيفي شناسايي.اند شوند اهميت بهداشتييافته يمروش مکانيکي

د شـده بـا اسـتفاده از کليـد     سوسري هـاي صـي  . از اماکن داخلي و خارجي به روش صيد دستي شبانه انجام گرفت ها نمونهجمع آوري :روش کار

  .تشخيص سوسري ها بر اساس خصوصيات مورفولوژيک انجام گرفت

براسـاس خصوصـيات مورفولوژيـک پـنج گونـه سوسـري       . در اين مطالعه در مجموع يکصد و هفتادوهفت سوسري جمـع آوري گرديـد  : ها يافته

 SupellaوPeriplaneta brunnea ،Blatta orientalis ،Periplaneta americana ،Blattella germanicaتشـخيص داده شـد کـه شـامل     

longipalpa بيشترين فراواني مربوط به. بودندBlattella germanica )۵۰ درصد (و کمترين فراواني متعلق به Supella longipalpa )۴ درصد (

 . بوده است
براي کنترل موثر و کارآمد سوسري ها به . ران کننده استانتشار و گسترش گسترده سوسري ها در اماکن شهري امري نگ: بحث و نتيجه گيري

اين مطالعه براي اولين بار در سطح استان آذربايجان غربي انجام شده . باشد يمين امر شناسايي صحيح گونه سوسري ها تر مهمي مختلف ها روش

  .است

  

  ايران، اورميه، فون، آفت شهري، سوسري: کلمات کليدي
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 ي آئروجينوزاها سودوموناس بين در (MBLs) Metalo Beta-lactamase مولد هاي يزولها فراواني تعيين
  اروميه شهرستان در باليني يها نمونه از شده جداسازي

  

  * زاهدي افشين دکتر -جزني حسيني نيما دکتر: سندگانينو
  

  غربي استان آذربايجان درماني بهداشتي ماتوخد پزشکي علوم دانشگاه، پزشکي دانشکده، وژنتيک شناسي ايمني، شناسي ميکروب گروه: آدرس

  

   :دهيچک

 مطالعات يول، است يمارستانيب يها عفونت مولد عوامل ينتر خطرناک از يکي متالوبتاالکتاماز مولد ينوزايآئروج سودوموناس: اهداف و مقدمه

 حاضر مطالعه هدف، است نشده انجام هياروم رستانشه هاي يمارستانب متالوبتاالکتامازدر مولد هاي يزولها حضور نييتع زانيم يبررو ياديز

   .باشد يم هياروم شهرستان هاي يمارستانب از شده يجداساز ينوزايآئروج متالوبتاالکتامازسودوموناس مولد هاي يزولها وعيش زانيم يبررس

 هاي يمارستانب يطب صيتشخ هاي يشگاهآزما هب شده ارسال ينيبال يها نمونه از نوزايآئروج سودوموناس زولهيا ۱۰۰ منظور نيا به: اجرا روش

 يآنت از يمختلف انواع به نسبت آمده دست به هاي يزولها تيحساس. شد يجداساز ۱۳۸۹ ماه وريشهر تا ماه ريت يزمان فاصله در هياروم شهرستان

 غلظت حداقل سپس. قرارگرفت يبررس ردمو سکيد از انتشار روش با نوزايآئروج سودوموناس از يناش يها عفونت درمان در مطرح يها کيوتيب

 ديتول ييتوانا نظر از پنم امي يا به نسبت حساس ريغ هاي يزولها. شد نييتع ها يزولها هيکل درمورد پنم امي يا کيوتيب يآنت بازدارنده

  .قرارگرفتند يبررس مورد يبيترک سکيد روش با متالوبتاالکتاماز

، %۶۸ نيست يکل، %۱۶ نيپروفلوکساسيس، %۴۶ نيسيتوبراما، %۹۱ نيسيکاناما به نسبت ها يزولها مقاومت زانيم): پژوهش هاييافته( نتايج

 ۱۰۰ از. بود% ۳۹ ميپ وسفه% ۶۹ ميزوکس يسفت، %۶۲ ميديسفتاز، %۳۳ سنيجنتاما، %۲۳ نينورفلوکساس، %۱۶ نيکاسيآم، %۴۶ نيليکارسيت

 از. بودند(MIC≥8mg/L) مقاوم پنم امي يا به نسبت زولهيا ۲۱ و (MIC≤4mg/L)حساس پنم امي يا به نسبت زولهيا ۷۹ يبررس تحت زولهيا

 اريبس مختلف يها کيوتيب يآنت به نسبت پنم امي يا به حساس هاي يزولها با سهيمقا در پنم امي يا به مقاوم هاي يزولها مقاومت زانيم يطرف

 مولد هاي يزولها.بودند مثبت متالوبتاالکتاماز ديتول نظر از%) ۳۳.۳( لهزويا ۷ پنم امي يا به نسبت حساس ريغ هاي يزولها از. بود باالتر

  .دادند نشان يبررس تحت يها کيوتيب يآنت يتمام به نسبت يباالتر اريبس مقاومت متالوبتاالکتاماز

 تحت هاي يمارستانب در کتامازمتالوبتاال مولد هاي يزولها حضور دهنده نشان پژوهش نيا از آمده دست به جينتا درمجموع: گيري نتيجه و بحث

  .گردد مارانيب در ريناپذ درمان ميوخ يها جادعفونتيا عامل تواند يم که بوده يبررس

  مارستانيب، متالوبتاالکتاماز، نوزايآئروج سودوموناس: يديکل کلمات
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Atorvastatin and Silymarin protect from the diabetes-induced thiol depletion and 
attenuate the elevated alkaline phosphatase activity 

 

Authors: Rokhsartalab-Azar Sh, Alizadeh-Fanalou Sh, Malekinejad H 

 

Address: Department of Pharmacology & Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran 

 

Background and aim: Diabetes as a metabolic disorder affects all populations worldwide. It has been well established that 

there is an oxidant-antioxidant imbalance due to hyperglycemia, which in turn the hyperglycemia-induced oxidative stress 

may cause some severe damages to organs such as the liver, pancreas and the kidneys. In this study we aimed to investigate 

the protective effects of atorvastatin (ATV) and silymarin (SMN) individually and in combination on diabetes-induced 

oxidative impact. 

Methods: Thirty male Wistar rats were divided into five groups: control (C), untreated diabetic (D), SMN-treated diabetic 

(SMN,  50  mg/kg,  orally),  ATV-treated  diabetic  (ATV,  10  mg/kg,  orally)  and  SMN  plus  ATV-treated  diabetic  (S+A).  

Diabetes was induced by a single-dose of Strptozotocine (STZ) injection (50 mg/kg, intraperitoneally). The animals received 

either vehicle or test compounds immediately after diabetes-induction for 4 weeks. To evaluate the protective effects of given 

compounds, in addition of body weight gain and serum level of alkaline phosphatase, the total thiol molecules (TTM) content 

of serum were analyzed.  

Results: STZ administration resulted in a significant (P <0.05) body weight loss compared to the control group. The serum 

level of ALP increased while a significant reduction of TTM level in diabetic rat was found. Both test compounds were able 

to recover the body weight loss and remarkably could protect from STZ-induced ALP elevation and TTM reduction in the 

serum. No synergistic effect between two used compounds could be established.  

Conclusion: Our data suggest that the diabetes-induced inflammatory and oxidative effects could be attenuated with ATV and 

SMN. As both the inflammation and oxidative stress biomarkers were affected by diabetes and significantly were improved 

with test compounds, therefore could be recommended as combinational therapy along side with blood glucose lowering 

agents.  

 

Key Words: Diabetes; Inflammation; Oxidative stress; Total thiol molecules 
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دربيماران عروق کرونر قلبي غيرسيگاري  hs-CRPپروفايل ليپيد و ، تعيين سطح سرمي مالون دي آلدئيد
 و غير ديابتيک

  

  محمد رهباني نوبر، نصرت اهللا ضرغامي، فاطمه خاکي خطيبي، عليرضا يعقوبي: سندگانينو
  

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، شهيد مدني، مرکز تحقيقات قلبي عروقي -۱

  يسنده رابط نو: دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دانشکده پزشکي، گروه بيوشيمي -۲

 دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دانشکده پزشکي، گروه بيوشيمي-۳
  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دانشکده پزشکي، گروه بيوشيمي -۴

  

  چکيده

ما ارتباط ، در مطالعه حاضر. نمايند ياسترس اکسيداتيو و التهاب هر دو با کمک هم در پيشرفت آترواسکلروزيس شرکت م:زمينه و اهداف

انجام داده و با گروه کنترل مقايسه ) CAD(و پروفايل ليپيد با بيماري عروق کرونر قلبي  MDA ،hs-CRPامترهاي بيوشيميايي از قبيل پار

الزم به ذکر . باشد يهدف ما بررسي ارتباط ريسک فاکتورهاي مهم فوق ذکر با بيماران عروق کرونر قلبي در شهر تبريز م، در اين مطالعه. نموديم

  .از مطالعه حذف شدند CADريسک فاکتورهاي اساسي از قبيل سيگار و ديابت در بيماران ، اشدب يم

به  CADنفر با سن و جنس همسان شده و بدون  ۶۰و  CADبيمار با آنژيوگرافي تشخيص داده شده از نوع  ۶۰نفر شامل  ۱۲۰: روش بررسي

پارامترهاي . و بيماري کبد مالک خروج از مطالعه بودند ها يميبدخ، سيگار، ابتفاکتورهايي چون دي. مورد مطالعه قرار گرفتند، عنوان کنترل

توسط روش ايمونوتوربيدومتريک با استفاده از کيت پارس  hs-CRPسطوح . استاندارد اندازه گيري شد يها ليپيد و ليپوپروتئين پالسما با روش

پکتروفتومتريک و بر اساس واکنش تيوباربيتوريک اسيد مورد ارزيابي قرار سرم با روش اس يها در نمونه MDAغلظت . آزمون تشخيص داده شد

  . گرفت

(در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري افزايش يافته بود CADسرم در بيماران  hs-CRPو  MDAسطوح: ها يافته  .۰۵/۰P‹  درکل

از  تر يينبه طور معني داريپاHDL-Cور معني داري باالتر و سطوح به طLDL-Cتري گليسريد و ، سطوح کلسترول توتال CADدر گروه ). موردها

  ). درکل موردها ›۰۵/۰P(گروه کنترل بود 

با وجود حذف دو پارامتر (مارکر التهاب و ديس ليپيدميا ممکن است پيشنهاد کند که، ارتباط بين پارامترهاي استرس اکسيداتيو: نتيجه گيري

  . عوامل در ايجاد و پيشرفت آترواسکلروزيس سهيم هستند اين) مهم سيگار وديابت از بيماران

  غيرديابتيک، غير سيگاري، التهاب، بيماري عروق کرونري، استرس اکسيداتيو: ها کليد واژه
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هاي استافيلوکوکوس  يباکترخاصيت مهار رشد سلولي محتويات پروتئيني قارچ آلترنريا آلترناتا بر عليه 
 اورئوس و اشريشياکالي

  

  1سکينه محمودي، 1الهه صفاري، 1سحر رستمي، 2ماني اي يمهد، 1*شکوفه نيکو: دگانسنينو
  

  گروه ميکروبيولوژي –دانشکده دامپزشکي  –دانشگاه اروميه -١

  گروه علوم پايه –دانشکده دامپزشکي  –دانشگاه اروميه  -٢

  

اي باکتريايي هستند که آنتي بيوتيک هاي زيادي براي مقابله با ه يماريباشريشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم :و اهدافمقدمه 

براي حل اين مشکل بهتر است که از ترکيبات . شود يمشود که مصرف زياد آنتي بيوتيک ها باعث بروز مقاومت دارويي يمآنها به کار گرفته 

ا روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس و اشريشياکالي بررسي طبيعي استفاده شود بدين منظورما اثرات ضدباکتريايي قارچآلترناريا آلترناتا ر

  .کرديم

به  سپس ميزان پروتئين عصاره. ابتدا استخراج محتويات سيتوزولي قارچ آلترناريا آلترناتابا استفاده از دستگاه سونيکاتور انجام شد:روش اجرا

هاي  يباکتراين عصاره عليه ) MIC(اي تعيين حداقل غلظت مهاريي مختلف از عصارهبرها رقت. روش برادفورد اندازه گيري و مشخص گرديد

سپس ميزان حداقل غلظت کشندگي و هاله مهار رشد اين . اشرشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس به روش ميکرودايلوشن استفاده گرديد

  .بت استفاده شدداروي کنترل مث به عنواناز آنتي بيوتيک جنتامايسين . ترکيبات در سطح آگار تعيين گرديد

عصاره آلترناريا برعليه اشرشياکالي و MIC.ميلي گرم در هر ميلي ليتر بدست آمد/. ٨مقدار پروتئينعصارهسيتوزولي آلترناريا: نتايج

يلوکوکوس مقدار هاله مهار رشد عصاره آلترناريا براي استاف. ميکروگرم در هر ميلي ليتر به دست آمد ٤٠و ١٦٠استافيلوکوکوس اورئوس به ترتيب 

  .ميلي متر بدست آمد١٢ميلي متر و براي اشرشيا کلي ١٦

يک به عنواننتايج بدست آمده نشان دادکه عصاره سيتوزولي آلترنارياآلترناتا خاصيت آنتي بيوتيکي خوبي داشته وميتواند : بحث و نتيجه گيري

  . دداروي جايگزين طبيعي عليه اشرشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس استفاده شو

  استافيلوکوکوس اورئوس، يکلاشرشيا ، خواص ضدباکتريائي، آلترناريا آلترناتا، عصاره سيتوزولي:کلمات کليدي
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بررسي فراواني وقوع خطاهاي دارويي و وضعيت گزارش دهي آن از ديدگاه پرستاران براساس خود 
  ۱۳۹۰-۱۳۸۹هاي شهرستان خوي در سال  يمارستانباظهاري در 

  

  ۳ليال هاشم لو، ۲فرزانه باقريه، ۱الدين شمس شمس: سندگانينو
  

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه -۱
 دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري -۲
 دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري -۳
  

  چکيده

لذا . تهديد کننده امنيت بيماران استي مهم تهديدکننده نظام سالمت در تمام کشورها است و يکي از عوامل ها چالشخطاهاي دارويي از : مقدمه

هاي شهرستان خوي در  يمارستانباين پژوهش با هدف تعيين فراواني وقوع خطاهاي دارويي و چگونگي گزارش دهي آن از ديدگاه پرستاران در 

  .صورت گرفت ۱۳۹۰سال

 ۳۵۰هاي شهر خوي با حجم  يمارستانبشاغل در  جامعه پژوهش کليه پرستاران، تحليلي بوده - پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي: مواد و روش

ي ها دادهسپس . نسبت به وضعيت گزارش دهي و فراواني وقوع خطاهاي دارويي از طريق پرسشنامه بررسي شد ها آنديدگاه . نمونه بوده است

  .و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد SPSS جمع آوري شده با نرم افزار

بيشترين ميزان خطاهاي دارويي . درصد بوده است ۴۳/۵درصد و ميزان گزارش دهي آن  ۷۷/۲۳هارويي در اين مطالعفراواني خطاهاي د: ها يافته

آماري در خصوص  يها با استفاده از آزمون. بود، مربوط به عدم رعايت زمان مناسب دادن دارو و تزريق سريع دارويي که بايد آهسته زده شود

 ۲۰- ۳۰موگرافيک مشخص شد که بين خطاهاي دارويي و سن ارتباط معنادار وجود دارد و در گروه سنيارتباط خطاهاي دارويي و مشخصات د

با خطاهاي دارويي ارتباط ) ≥ p ۰۵/۰(ها  يفتو گردش ش) ≥ p ۰۵/۰( بين ساعات کاري. )≥ p ۰۵/۰(سال ميزان خطاهاي دارويي بيشتر است 

اط معنادار قابل توجه اي نيز بين فراواني خطاهاي دارويي و ميزان گزارش دهي آن مشخص بر اساس آزمون کاي دو ارتب. معنادار نشان داده شد

  . ≥p)۰۰۰۱/۰(شد 

توان ميزان خطاهاي دارويي را کاهش  يمها  يفتشبا کاهش ساعات کاري پرستاران و ثابت بودن ، با توجه به نتايج حاضر در اين مطالعه: بحث

و ثبت خطا همراه با به حداقل رساندن موانع گزارش دهي ممکن است موجب کاهش خطاهاي دارويي ايجاد سيستم کارآمد گزارش دهي . داد

  .گردد

 
 پرستار، گزارش دهي، خطاهاي دارويي، ايمني بيمار: ها کليدواژه
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هاي شهرستان خوي در سال  يمارستانبعلل عدم گزارش خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در 
۱۳۹۰  

  

  ۳ليال هاشم لو، ۲فرزانه باقريه، ۱شمس الدين شمس: سندگانينو
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه-١

  دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري -٢

  دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري-٣

  

  :چکيده

گزارش نمودن خطاهاي دارويـي  . باشد يمشتي درمانيي بهداها حرفهبه ويژه  ها حرفهخطاهاي شغلي از موارد غير قابل اجتناب در اکثريت :مقدمه

از يک طرف موجب حفظ و رعايت ايمني بيمار و از سويي ديگر به عنوان يک گنجينه اطالعاتي ارزشمند در راستاي پيشگيري از بروز خطاهـاي  

ز ديـدگاه پرسـتاران در شهرسـتان خـوي     لذا اين مطالعه با هدف تعيين علل عدم گزارش خطاهاي دارويـي ا . گردد يمدارويي در آينده محسوب 

  .صورت گرفت

 ٣٥٠هاي شهر خوي با حجم  يمارستانبجامعه پژوهش کليه پرستاران شاغل در ، تحليلي بوده -پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي:مواد و روش

ي ها دادهسپس . ي ليکرت بررسي شدا درجهنسبت علل عدم گزارش وقوع خطاهاي دارويي از طريق پرسشنامه پنج  ها آنديدگاه . نمونه بوده است

  .و آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديدSPSSجمع آوري شده با نرم افزار

اکثريت پرستاران سابقه کـار  . بود ٤٥/٣٤ ± ٢٣/٤متوسط سني شرکت کنندگان . درصد مونث بودند ٧/٧٠از مجموع شرکت کنندگان  :ها يافته

بـر اسـاس نتـايج مشـخص شـد کـه       . درصد داراي شيفت در گردش بودند ٣/٧٣، ام پيماني بودنددرصد پرستاران استخد ٦٠. سال داشتند ٧-٤

بيشترين ميزان موانع عدم گزارش خطاهاي دارويي در اين مطالعه ترس از مسـائل قضـايي و عـدم دريافـت بـازخورد مثبـت از طـرف مسـئولين         

  .پرستاري به دنبال گزارش دهي اشتباه دارويي بود

ه اين کهترس از مسائل قضايي و عدم دريافت بازخورد مثبت از طرف مسئولين پرستاري بيشترين موانع عدم گـزارش خطاهـاي   با توجه ب :بحث

توان موانـع گـزارش خطاهـاي دارويـي را بـه       يمدارويي بوده با ايجاد رابطه مثبت ميان مديران و کارکنان پرستاري و ترويج فرهنگ ايمني بيمار 

  .حداقل رساند

  

  پرستار، گزارش دهي، خطاهاي دارويي، ايمني بيمار :ژهکليد وا
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بهداشت شبکه بهداشت ودرمان  يها ارتباط ارزشيابي ساالنه بهورزان باعملکردآنان در خانه
 ۱۳۸۹:ورزقان

  

  مهناز اهرعاشقي، محمود مهديان، محمد رضا ملکي، ليال رياحي: سندگانينو
  

  ني واحدعلوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ؛نويسنده مسئولاستاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي ودرما-۱

  دانشيار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشکده مديريت واطالع رساني دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي و درماني تهران -۲

  زاد اسالمي تهران؛ارائه دهندهکارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي ودرماني واحدعلوم وتحقيقات دانشگاه آ-۳

 دانشجوي کارشناسي روانشناسي عمومي-۴
 

  چکيده

به عنوان اولين سطح ارائـه  و بهورزاست که درآن خانه بهداشت يا يکي ازمهمترينعوامل موفقيت نظام سالمت توجه به نظام شبکه:مقدمه واهداف

در ارتقـاء عملکردآنـان و در نهايـت درارتقـاء      ها آندقيق وعلمي، النه صحيحبنابراين ارزشيابي سا. خدمات بهداشتي جهت پيشگيري نوع اول است

بهداشت شـبکه بهداشـت    يها ارتباط ارزشيابي ساالنه بهورزان باعملکردآنان در خانهاين مطالعه به منظوربررسي. باشد يمنظام سالمت بسيار موثر 

  .انجام يافته است ۱۳۸۹درسال ودرمان ورزقان 

ي بهداشـت شـبکه بهداشـت ودرمـان ورزقـان      هـا  خانهجامعه پژوهش راتمامي بهورزان .حاظر از نوع مطالعات همبستگي بودپژوهش  :روش اجرا

)N=58 ( ي بهداشت تک بهورزه ها خانهتمامي ها آنکه ازميان . داد يمتشکيل)n=30 (ـ .انتخاب شدند فـرم ارزشـيابي سـاالنه    ، هـا  دادهابزار گردآوري

ي بهداشـت ومشخصـات   هـا  خانـه اطالعات دموگرافيکي بهـورزان  (چک ليست پژوهشگر ساخته مشتمل بر دو بخش  ي بهداشت وها خانهبهورزان 

پـس از جمـع    هـا  داده. کمي طراحي گرديدنـد  به صورتکه )ي بهداشت واطالعات عملکردي بهورزان به تفکيک فرآيندهاي واحدهاها خانهعمومي

نمـره   ۱.۲۵ي بهداشـت کـه داراي چهـل شـاخص بـوده وهـر شـاخص داراي        ها خانهرزان ي عملکردي بهوها شاخصآوري در قالب فرم استخراج 

  .تبديل به شاخص شده وبا استفاده ازآزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفتند، باشد يم

بين ارزشيابي سـاالنه بهـورزان بـا عملکـرد      و. بود ۴۸.۹۰ي بهداشت ها خانهميانگين نمره ارزشيابي ساالنه بهورزان : )هاي پژوهش يافته(نتايج 

بهداشـت  ، بهبـود تغذيـه  ، بهداشـت خـانواده  ، پيشگيري ومبارزه بابيماريهاي غير واگيـر ، درفرآيندهاي پيشگيري و ميارزه بابيماريهاي واگير ها آن

ي بهداشـت رابطـه معنـي داري    هـا  انـه خامور داروئي و بهداشت دهـان و دنـدان در   ، آموزش بهداشت، يا حرفهبهداشت ، بهداشت مدارس، محيط

  ).P-value=0/084(مشاهده نشد 

شود و ارزشـيابي   ينمي عملکردي آنها ها شاخصي بهداشت توجهي به ها خانهبا توجه به اينکه در ارزشيابي ساالنه بهورزان : بحث ونتيجه گيري

بطوريکه باشناسايي درصـد پـايين   .شود يميکسان داده ها آني همه دچارخطاي ارفاق گرديده و نمرات ارزشياب ها آنکنندگان در ارزشيابي ساالنه 

درصد برآورد نموده است و در ارتباط باشناسايي بيماران  ۲۱.۰۸آن را)۱۳۹۰(درصد که مطالعه فرامرزي وهمکاران 5.03بيماري فشارخون بااليعني

کامـل   به صورتنمرات عملکردي بهورزان ، برآورد نموده است%۳۲.۱آن را) ۱۳۸۳(درصد بوده و مطالعه دلير ۲.۶رواني که براساس مطالعه حاضر 

باشـد   يمي مهم مراقبت مادران باردار ها شاخصدرصد انجام زايمان توسط افراد دوره نديده که يکي از همچنين براساس شاخص .داده شده است

وانحـراف  .) ۱۳(مـل وباحـداقل انحـراف از ميـانگين    نمـرات بهـورزان تقريبـا بـه صـورت کا     از جايگاه بهتري برخوردار نيسـت و  % ١.٠٤بامتوسط 

گردد جهت حفظ وضعيت سالمت موجود ويا  يمبنابراين توصيه .گردد يملذا فرآيند ارزشيابي از اهدف خود منحرف .داده شده است.)۷۳(استاندارد

  .هداشتي ودرماني صورت پذيردي بواحدهادرمجموع فرآيندهاي ها آنارزشيابي ساالنه بهورزانبادر نظرگرفتن عملکرد ، ارتقاء آن

 عملکرد، شاخص، شبکه بهداشت ودرمان، بهورز، ارزشيابي: ها واژهکليد 



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٧٨    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

Spontaneous Basal Cell Carcinoma (BCC) with metastasis to the lung in a mouse (A case 
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Abstract 

Spontaneous BCC is very rare in mouse with an incidence rate of only 0.10 % reported in aged animals. A spontaneous BCC 

occurred in a 6 months – old mouse housed in urmia college of veterinary science lab animal facility. The tumor was a single 

well-delineated subcutaneous mass measuring 2×3 cm and located near the right region of the thorax. Microscopically, the 

tumor consisted of basaloid cells in a lobular and cribriform growth patterns. The cells formed nests, ramifying and 

anastomosing strands, oval or lobulated mass. The cells contained large oval or elongated basophilic nuclei surrounded by 

scanty cytoplasm. The vessels in the lung were dilated and engorged with the same basaloid cells. To the authors knowledge 

this is the first report of BCC and it’s metastasis to the lung in mouse. 

 

Key words: Basal Cell Carcinoma (BCC), metastasis, tumor, lung, mouse 
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A 40-year-old woman with gastric schwannoma 
  

 آرش منصوري-دکتر رحيم مهدي اوغلي-دکتر علي عيشي: سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علومپزشک: آدرس

  

  :مقدمه

کند بـه   يمرت دستگاه گوارش را درگير شوانوما به ند. ام هستند يخشوانوما تومورهايي با منشا سيستم عصبي محيطييا مرکزي ومعموال خوش  

از تومورهـاي  %  ٣ – ٠.١اين در حالي است کـه نئوپالسـم هـاي معـده     . دهد يماز کل نئوپالسم هاي معده را به خود اختصاص %  ٠.٢طوري که

براي تشخيص تومور . ه کنندديستانسيون و انسداد شکم يا خونريزي گوارشي مراجع، بيماران ممکن است با درد.شود يمدستگاه گوارش را شامل 

انجام اندوسکوپي گوارشي عالوه بر مشخص کردن سايز و محـل تومـور جهـت    .و اندوسکوپي کمک کننده هستند MRI، اسکن CTشوانوم انجام 

زي بـراي  اين تومور به صورت مثبت بودن رنگ آمي (IHC)تظاهرات ايمونوهيستوشيميايي. انجام بيوپسي از محل تومور بسيار کمک کننده است

 .است CD117و  c-KIT ،actin ،desmin ،CD34و منفي بودن رنگ آميزي از نظر  S-100پروتئين و ويتامين 
 :گزارش مورد

ماه پيش مراجعه کرده و طي بررسي انجام شده تومور معده دراندوسکوپي گزارش  ۲ي بودند که با شکايت درد اپي گاستر از ا ساله ۴۰بيمار خانم 

بـه صـورت رنـگ آميـزي مثبـت از نظـر        (IHC)نتايج حاصل از رنـگ آميـزي ايمونوهيستوشـيميايي   . محل تومور قرار گرفتند وتحت بيوپسي از

  .گزارش گرديد و با توجه به اين نتايج شوانوم معده به عنوان تشخيص اصلي قرار گرفت CD34و  SMA ،CD117و منفي از نظر S-100پروتئين

  :بحث و نتيجه گيري

ي پـنجم و  هـا  دهـه و در  هـا  خانمشود که در  يمي عصبي شناخته ها سلوله عنوان يکي از تومورهاي نادر دستگاه گوارش با منشا تومور شوانوم ب

بـا توجـه بـه بيمـاري کـه      . يي از خونريزي گوارشي فوقاني با يا بدون همراهي با درد شکم اسـت ها دورهترين تظاهر آن  يعشا. تر است يعشاششم 

شود در بيماران جواني که  يمبنابراين توصيه .تواند در افراد جوانتر از سن شيوع و با تظاهرات غير شايع ايجاد شود يممعده  گزارش کرديم شوانوم

  .از نظر رد شوانوما صورت پذيرد IHCکنند رنگ آميزي  يمي گوارشي مراجعه ها تودهبا 

 
  ي عصبيها سلول، تومور معده، شوانوما: کليد واژگان
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Evalution of risk factors for Candida infection in neonates 
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INTRODUCTION: Over the last two decades, the incidence of candidal infections has increased with advancements in the 

care of premature infants, especially extremely low and very low birth weight infants [1]. As a result, Candida has emerged 

as a relatively common pathogen in this population.methods::this is a review study and we with recording information from 

with candida infection infantsand evalution several papers in world level in canddida infection to werenenatefild,below risk 

factors in the study detecedResults: Immunocompromised host , Neonates, especially premature infants, have immature 

immune systems. Preterm infants have low levels of circulating maternal IgG because of the loss of transplacental transfer 

that occurs during the third trimester of pregnancy. In addition, even in the presence of adequate IgG concentrations, 

opsonization and complement functions are reduced in infants, especially in preterm infants . . 

Compromise of epithelial barriers , Current neonatal intensive care therapy ofterrequireinvasive measures that compromise 

the host epithelial barrier such as central venous and arterial catheters, intubation, and surgery and Increased density of 

candidal colonization, Factors that promote candidal overgrowth, such as the use of broad-spectrum antimicrobial agents, 

increase the risk of candidiasis. These interventions occur more frequently in the preterm infant 

 

CONCLUSIOS:Candida generally colonizes the skin, gastrointestinal tract, lower female genital tract, intertriginous areas, 

and the foreskin of uncircumcised male. In the neonate, colonization usually precedes invasive fungal infection. The rate of 

colonization increases with decreasing birth weight. Almost two-thirds of extremely low birth weight infants (birth weight 

less than 1000 g) are colonized by six weeks of age. Infants admitted to the NICU, especially premature infants, are at 

increased risk for candidal infections because of the immaturity of their immune and host epithelial protection, compromise 

of their epithelial protection with invasive procedures (eg, intubation, central venous catheters, and/or surgery), and factors 

that promote increased density of candidal colonization (eg, administration of broad-spectrum antimicrobial agents). 

Key word:candida infection-newborn-risk faktor 
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ها موانع وراهکارهاي آموزش الکترونيک در حوزه علوم پزشکي ازبعد هاي مديريتي قانوني  بررسي شاخص
  تکنولوژي وفردي

  

  ابراهيم ابراهيمي، عبدالرضا عاصم، رحيم مهدي اوغلي، دکتربهلول رحيمي: سندگانينو
 

  اعيگروه بهداشت وپزشکي اجتم، دانشکده پزشکي، هياروم يدانشگاه علوم پزشک :آدرس

  

  : خالصه

 ودانشگاهيان الکترونيکييکي از ابزارهاي بالمنازع در ارتقاء دانش و توانمندسازي شهروندان يها راه اندازي و توسعه آموزشفرهنگ سازي :مقدمه

ن ابزار نيز مثل ليکن اي سازد ينگاهي گذرا به تجربيات گذشته در اين زمينه دستاوردها و مزاياي بيشماري را نمايان م. در فضاي مجازي است

و  ها يتاز موفق يا اخير در ايران مجموعه يها برخي تجربيات اجرا شده طيسال. هرفناوري ديگر بايد به شکل مناسب و متناسب به کار گرفته شود

پيش رو را شناخته و  يها ضروري است چالش، و لذا به منظور دستيابي به حداکثر مزاياي اين نوع آموزش. را به دنبال داشته است ها ينيز ناکام

  است پزشکيهخدف از اين طرح ارايه راهبردها وچالش هخاي .مرتفع نماييم

تالش ، دانشگاهيان ي الکترونيکي در شرايط فعلي کشور به ويژه برايطبقه يها اجرا و پياده سازيآموزش يها در اين تحقيق ضمن مرور بر روش

 ها ارايه نماييم عرفي و راهکارهايي نيز جهت کاهش تاثير آنممکن در اين راه را م يها انواع چالش يما نموده
اين يک طرح مطالعاتي مروري بوده ودر آن کليه مطالعات دوره پنج ساله اخير از بعد آموزش الکترونيک مورد ارزيابي وتحليل قرار :مواد وروش ها

ن وکارشناسان ودانشجويان صاحب نظر در اين قضيه به تحليل همچنين در اين طرح ما با طراحييک پرسشنامه از سي نفر از مديرا.گرفته است

  موانع وراهکارها پرداختيم

دهد ودر ابعاد ديگر  يمدراين فرايند بيشتر مشکالت وموانع حاصله در حوزه مديريت کالن بوده چراکه ساير زير مجموعه هاراهم پوشش :نتايج

نبود اهداف وزيرساخت هاو نگرش الزم راهبردي از .بوده است ها چالشقوله از ديگر نقش راهبردي فن اوري اطالعات وتبيين منظم آن در اين م

توان کاست که مشروح آن در اصل  يماهم موانع بوده ودر اين راستا با ارايه يک مدل طراحي شدهاز بعد اموزشي ومديريتي از موانع ذکر شده 

  .مقاله آمده است

رزش اصلي آموزش الکترونيکي در سرعت دسترسي به اطالعات نيست بلکه ظرفيت آن در سهولت برخي متخصصين اعتقاد دارند ا :نتيجه گيري

به همين علت الزم است به منظور تحقق اين اهداف از ابزار آموزش الکترونيکي به درستي . ساختن مفاهيم و دانش است، تفکر، برقراري ارتباط

به  بايست يها ضروري بوده و ثانيا م زيادي در اين مسير وجود دارند که اوال شناساييآن هاي يتفرهنگي و محدود، بومي يها چالش. استفاده گردد

از طريق  بايست ينهايتا ترديدي نيست که آموزش در شهرهاي الکترونيکيم. ها کوشيد اقتضاي نياز و شرايط مخاطبين نسبت به رفع يا اصالح آن

ها نيز برگ  رقابت بين فرهنگ ي ها بيشتر بوده و در حوزه ه خدمت گرفته شود اثر بخشيآنتر ب محيط مجازي ارايه شود و هر چه زودتر و مناسب

  .برنده بيشتري در اختيار خواهد بود

  موانه وراهکاره-حوزه سالمت- مديريت-آموزش الکترونيک:کليد واژگان
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  ماههشش گزارش يک مورد سکسکه مقاوم به درمان دربازه زماني 
  

  مريم مهدي اوغلي، رحيم مهدي اوغلي، يفيدکتر اصغرشر: سندگانينو
 

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

است که باعث لرزش ناگهاني قسمت باالي شکم و قفسه سينه همراه با ايجاد ) c3-c4(سکسکه انقباض اسپاسمي غيرارادي عضله ديافراگم:مقدمه

موجب اختالالت ، شود يدراين حالت چون جريان هوا متوقف م. افتد ياتفاق مگلوتيس اين پديده به دنبال انسداد ناگهاني . گردد يصدايي خاص م

عصبيکه ديافراگم را به ( يکو عصب فرن) کند يکه قفسه سينه را از شکم جدا ميعضله بزرگ و نازک(در ايجاد سکسکه ديافراگم .. شود يتنفسي م

سريع که در اثر حرکت غيرارادي عضالت ديافراگم و متعاقب آن بسته صدايي تند و ، معموالً در حين سکسکه. نقش دارند) کند يمغز وصل م

اما به طور . حتي جنينيکه در رحم مادر است، تقريباً همه ممکن است دچار سکسکه شوند.شود يشنيده م، آيد يشدن سريع تارهاي صوتي پديد م

سکسکه .کنند يآن را تجربه م، از نوزاد گرفته تا افراد بزرگسالاما عمالً هر فردي . شوند يمردان به مراتب بيشتر از زنان دچار سکسکهم يکل

آزار دهنده و ناتوان  تواند يم، در صورتيکه بيش از حد ادامه پيدا کند، همين عارضه ساده، با اين حال. است ام يمشکل گذرا و خوش خيکمعموالً 

مادراين مقاله اشاره .کند يباً در افراد مضطرب و داراي استرس باال تظاهر مخود به خود بهبود يافته و غال، عموماً سکسکه با اين علت. کننده باشد

  .به گزارش يک موردسکسکه مقاوم به درمان وبسياري ازعلل ايجاد سکسکه پرداخته ومشروح آن دراصل مقاله موجود است

طي اين مدت مراجعات متعدد پزشکي داشته وتحت ماه قبل به طورناگهاني دچار سکسکه شده بود و۶ساله اي بودند از40بيمارآقاي:گزارش مورد

دگزامتازون وهالوپريدول قرارگرفته بود ودرمان نشده بود وبيمار با مراجعه بستري گرديد وتمام اقدامات ,آمپول ديازپام,درمان با کلروپرومازين

افي شکم والکتروکارديوگرافي قلب که هيچ قفسه سينه واولتراسونوگرCT-scanمغز CT-scan ,MRIالکتروليت ها,تشخيصي ازجمله بررسي گوش

ولي باتوجه به عاليم فوق ديازپام ودگزامتازون باعث تشديد عاليم بيمارشده بود وازطرف ديگر علت ارگانيک خاصي هم .علت خاصييافت نشد

  .وز به طورکامل بهبودي پيدا کردر۳يافت نشد لذا داروهاي مصرفي قبلي قطع وبا ماساژرکتال وقرص باکلوتن وکپسول گاباپنتين بيمار درعرض 

چراکه سکسکه .ي رودبه کارمباتوجه به موارد فوق به طورطبيعي بررسي ديگردراين مورد بيشتربراي سکسکه مقاوم به درمان :بحث ونتيجه گيري

راي آن پيدا بيش ازصدعلت براي سکسکه مطرح است واغلب ايديوپاتيک است وعلتي ب.خود محدود است ونيازبه سايراقدامات ندارد

استرس ,ي گازدارها نوشابه,تنباکو,الکل.شود يمشود وياباخوردن سريع غذا  يمترين علت بلع هواست که باعث ديستانسيون معده  يعشا.شود ينم

ميوکارد انفارکتوس ,گاستريت,ازوفازيت زخم معده ودئودنوم,ريفالکس ازوفاژيال,تومورهاي ريه وپنوموني.تواند جزوعوامل باشد يموهيجان هم 

تواند دراين قضيه دخيل  يمي مننژيال عصب واگ مرتبط باشد ها شاخهتواند با مننژيت وگلوکوم  يموتحريک عصب واگ که 

دگزامتازون ومتيل دوپا هم ,باربيتورات ها,هيپوکاربي وازداروها بنزوديازپين,تب ,اورمي,هيپرگاليسمي,هيپوکلسمي,هيپوکالمي,هيپناترمي.باشد

خون که باعث کاهش CO2درمان شامل افزايش سطح .پاتوفيزيولوژي به طورکامل شناخته شده نيست. باشند يمد سکسکه جزو عوامل ايجا

ماساژ سينوس کاروتيد .تواند صورت گيرد يمشود وبا نگهداشتن تنفس يا خوردن آب بدون نفس کشيدن بين آنها  يمحساسيت عصب واگ 

ميباشد FDAکلروپرومازين که تنها درمان موثروقبول شده .تواند موثرباشد يماي تخليه هواي معده لوله نازوگاستريک بر,وماساژرکتال با انگشت

اگرسکسکه به هيچ يک موارد فوق جواب .باشند يمفني توئين هم موثر ,گاباپنتين ,همچنين متوکلروپرومايد ووالپرات سديم.موثراست%۸۰و

  . باشد يمدرمان نهايي قطع عصب فرنيک ,نداد

  عصب فرنيک- ماساژرکتال-سکسکه مزمن:ژگانکليد وا
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از اروميه در دماها  (.Capsicum annuum L)شيرين سبز  ي فنولي فلفل عصارههاي پاد اکسايشي فعاليت
 هاي مختلفpH و

  

  رضا حيدري، رشيد جامعي، نرمين يزدي زاده شترباني: سندگانينو
  

  ت شناسي گروه زيس، علوم دانشکده، دانشگاه اروميه، اروميه: آدرس

 
مضر  ياکسايش يها واکنشاين ترکيبات . است يمنبع ترکيبات فنولو  Cو  Aاز ويتامين  سرشار، در طب سنتي گياهي گرمفلفل : مقدمه و اهداف

، کند يم يآزاد است جلوگير هاي يکالرادمختلف که در ارتباط با اکسايش  هاي يماريببنابراين مصرف فلفل از . دهند يمرا در بدن انسان کاهش 

 تأثير فنولي ترکيبات پايداري و مقادير روي زيادي طور به دما و pH عوامل .يسرطان و اختالل عصب، يعروق- يقلب هاي يماريباز قبيل 

 .مطالعه شده است ۲۰۰۶ سال در گيالس گونه ۴در  يفنول ترکيبات يپايدار يرو pHو  دما اثر .گذارند يم
 و کلآزمايشاتي جهت سنجش محتواي فنول  .شد تهيه کشاورزي تحقيقات مرکز از گيجلر محلي نام با هارومي از سبز شيرين فلفل :روش اجرا

 هيتجز .انجام شد، پراکسيد نيتريت و هيدروژن، DPPH هاي يکالراد کنندگي جاروب و ظرفيت FRAP، زنجير شکستگي فعاليت، فالونوئيد

 .گرفتصورت  Excel و SPSS افزار نرم با ها داده
 ظرفيت درصد .يافت کاهش ۳ از باالتر pHدر  و افزايش ۳ به pH ۵/۱ و از افزايش دقيقه ۳۰ زمان در C۶۵˚دماي  در کل فنول محتواي :جنتاي

 .بيشترين مقدار است ٢/٥ pHو در بيشترين دقيقه ٦٠ زمان در ٢٠ C˚دماي در نيتريت راديکال آوري جمع
 در خاطر به احتماالً که شوند يم تشکيل C٧٠˚دماي  در کردن خشک طول در فنولي مواد هکدر تحقيقي نشان داده شده  :بحث و نتيجه گيري

 ي عصارهافزايش بازده  کهمحققي ديگر نشان داد . هاست آن مابين آنزيمي غير تبديل توسط فنولي يها مولکول يها ماده پيش بودن دسترس

پوست  ي عصارهنيتريت  کنندگيهمچنين فعاليت جاروب . آنزيمي فنولها باشد يشاکسابه علت مهار  تواند يم کم pHتحت  Litchi ميوه پريکارپ

  .شود يم فنولي ترکيبات پاداکسايشي فعاليت باالي حفظ باعث مناسب pHدما و  بنابراين. بيشترين مقدار بود ٢/١ pHنارنج با 

  فلفل، يفنول ي عصاره، دروژنيه ليپتانس، دما، ياکسايش پاد فعاليت: کليدي کلمات
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ي اورژانسي پيشگيري از بارداري در ها روشنگرش و عملکرد کارکنان بهداشتي نسبت به ، بررسي آگاهي
  ۱۳ ۹۰درماني شهرستان خوي در سال  –مراکز بهداشتي 

  

  **ناصر صدقي-*عليرضانفعي -*شهريار سخائي: سندگانينو
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه *

  ارشناسي پرستاريدانشجوي سال آخر ک **

  ٠٤٦١-٢٢٥٥٧٧٧تلفن ، دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، خوي

  

ي پيشگيري اورژانسي از بارداري در زمان مشخصي پس از يک نزديکي بدون پيشگيري استفاده مي شودو احتمال ها روش: مقدمه و هدف

، موثر بودن اين روش ميزان استفاده از آن بسيار پايين استبر خالف بي خطر و . دهد يمهاي نا خواسته را به ميزان چشمگيري کاهش  يحاملگ

ين علت عدم استفاده از اين روش توسط زنان کمبود اطالع رساني کارکنان بهداشتي به علت کمبود آگاهي آنان ومتعاقبا عدم تجويز آن تر مهم

  . باشد يم

  : موادوروش ها

 - ماماها –اين مطالعه نمونه گيري بر اساس سرشماري از کليه پزشکان خانواده  در، است) تحليلي - توصيفي(اين مطالعه يک مطالعه مقطعي 

ابزار مورد استفاده . درماني شهرستان خوي انجام گرفته است -کاردانان و کارشناسان بهداشتخانواده و بهورزان شاغل در مراکز بهداشتي

با استفاده از آمار توصيفي و آزمون آمار  ها دادهتجزيه و تحليل . شده است پرسشنامه خودساخته که با استفاده از منابع معتبر در سه بخش تهيه

  .انجام گرفت spssبا استفاده از نرم افزار  ,استنباطي مجذور کاي

ضعيف بود و %٤/٤متوسط و % ٩/٩١ازواحدهاي پژوهش از روش اورژانسي پيشگيري از بارداري خوب و%٧/٣نتايج نشان داد که آگاهي :ها يافته

از افراد مورد پژوهش نگرش خنثي و % ٥/٦١ارتباط آماري معني داري وجود داشت همچنين  p<0/02ن رشته تحصيلي و آگاهي از اين روش با بي

از افرادنيز عملکرد ضعيف نسبت به مشاوره و تجويز اين روش %٥/٩٨. نگرش مثبت نسبت به روش پيشگيري اورژانسي از بارداري داشتند%٥/٣٨

  .داشتند

ي آموزشي تنظيم خانواده خصوصاروش ها کارگاهي بازآموزي و يا تشکيل ها دورهها نشان دهنده ضرورت برگزاري منظم  يافته:ه گيرينتيج

  .باشد يمپيشگيري اورژانسي از بارداري جهت افزايش آگاهي و عملکرد کارکنان بهداشت و درمان 

  

  پيشگيري از بارداري، کارکنان بهداشتي، عملکرد، نگرش، آگاهي:ي کليديها واژه
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 شهرستان پرستاري دانشگاه آزاداسالمي دانشجوياندر سالمتي، بررسي ميزان بکارگيري متدهاي ارتقا
  اروميه

   

  ناصر صدقي، عليرضا نفعي، زينب حبيب پور، شهريار سخايي: سندگانينو
  

   پرستاري و بهداشت محيط دانشکده، هيا روم يدانشگا علوم پزشک: آدرس

  

از زمان جنيني تا  زندگي يها دورهبهداشتي وسالمت افراد در طول  هاي يهتوص، رتقاء سالمتي افراد جامعه مستلزم توجه به بهداشتا :مهمقد

پرستاران درسه  هاي يتفعالبه اين هدف نياز به  براي دست يابي، باشد يمد تغييرات مناسب در شيوه زندگي ابراي ايج، وحمايت از آنان کهنسالي

هدف  درحاليکههدف از پيشگيري اوليه ارتقاء سالمت وجلوگيري از بروز بيماري است ا زير، باشد يمبه ويژه پيشگيري سطح اول  يريسطح پيشگ

وظايف  .جلوگيري شود و پيدايش عوارض تا از پيشر فت بيماري باشد يمشناسايي بيماري درمراحل اوليه ودرمان آن ، از پيشگيري ثانويه

اجتماعي مي باشدواجراي اين نقش بامهارتهاي ورواني ، فيزيولوژيکيدرسه حيطه  جامعه داري وارتقاء سطح سالمت افرادنگه، حفظ، پرستاران

  .امکانپذيراستپيشگيري مراقبت و ، غربالگري، نظارت، آموزش، مشاوره

پرستاري  دانشجوياننفر از  ٥٠ المتي درمتدهاي ارتقاءس بکارگيريطي آن ميزان  کهتوصيفي است ، يمشيپ يا مطالعهاين پژوهش  :روش تحقيق

  .سنجيده شده استاي  يهسهم با روش نمونه گيري غير تصادفي اروميه شهرستان دانشگاه آزاد

ودر قسمت دوم بااستفاده از  دموگرافيکبه مشخصات مربوط  در قسمت اول سئواالت کهتهيه گرديده  بخشبراي اين منظورپرشنامه اي دردو 

  .آماري قرار گرفته است تجزيه وتحليل موردع آوري وداده ها پس از جمسئواالت درمورد متدهاي ارتقاء سالمتي طرح ، ، المتيمعيارهاي ارتقاءس

 مقطع در%) ٧٥(مجرد، سال ٢١با ميانگين %) ٥٤( مذکرپژوهش مربوط به جنس  واحد بيشترين که دهد يمنتايج تحقيق نشان  :تحقيق هاي يافته

 کنترليومعاينات  درخواستي آزمايشاتبا انجام %) ٩٥( بدون بيماري مزمن %)٨٠(شغل فقط دانشجو %)٨٤( رآمدي متوسطبا د%) ٧٨( کارشناسي

  .بوده است%)٧٠(

وسبزيجات استفاده  يکبارازميوه يا هفتهحداقل  درصد ٤٨، اند نداشتهدرصد نيز سابقه استعمال سيگار ٧٨و نکردهورزش  %)٤٠(اين افراد اکثر 

 سالمتياحساس  .دشتناضافه وزن ندادرصد ٩٤ومصرف موادء سودرصدعدم  ٨٦، شتند دا چربي دررژيم غذايي معموليمصرف درصد  ٥٨ و کرده

  . داشتنداعتقادبه امورات خيردرحد باال درصد ٧٠و مطلوب  درصد ٨٠ ميزان رسيدگي به بهداشت فردي، خوبدرصد ٨٦ در سه ماه گذشته

  .بوده است درصد٦٦و ٥٨و به ترتيب  متوسط رهاي روانيميزان غلبه بر فشاري وشدت اميدوا

زيرا اين قشر افراد ، داده شود آموزش وتسهيالت الزم تخصيص بايدميزان تاثير مثبت متدهاي ارتقاء سالمتي براي افرادجوان جامعه :يجه گيريتن

  .جواني دارند يها سالريشه درنارسايي  يکهنسالمزمن  هاي يماريب اکثرو نيز  باشند يمسازنده جامعه سالم  مراقب و کههستند 

  يپرستار، دانشجو، ارتقاء، سالمت:يديکل يه هاژوا
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روش انتخابي زايمان و عوامل موثر برآن از ديدگاه زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاهمامايي بيمارستان 
 قمربني هاشم خوي

  

  رامين دادگر-حامد حاجي عليلو  - **ناصر صدقي - *حسين متعارفي - *شهريار سخائي: سندگانينو
  

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

بيشـتر   .که از آماراستاندارد جهاني خيلي بيشتر اسـت  شوند يبا روش سزارين انجام م، در کشور ها يماندرصد زا ٦٠تا  ٤٠امروزه :وهدف مقدمه

کاهش ميزان سزارينانتخابي شناسايي علل يها يکي از راه. گيرد يوبيشتر به دليل انتخاب خود فرد انجام م انديکاسيونپزشکي نداشتهها يناين سزار

لذا اين مطالعه باهدف شناسايي روش انتخـابي زايمـان و عوامـل مـوثر بـرآن از ديـدگاه زنـان بـاردار         . باشد يتمايل زنان باردار به انجام سزارين م

 .يي بيمارستان قمربني هاشم خوي انجام گرفتمراجعهکننده به درمانگاه ماما
به طور پيدر پي کـه در مهـر تـا آذر مـاه      هفته ٢٠زن باردار با سن حاملگي بيشتر از  ١٠٠تعداد ، توصيفي و تحليليدر اين پژوهش : روش کار

، اجتمـاعي  -مل مشخصـات فـردي  خوي مراجعهکرده بودنـد انتخـاب و سـواالت پرسشـنامه کـه شـا       هاشم يبه درمانگاه بيمارستان قمر بن١٣٨٦

نوع روش انتخابي زايمان وهمچنـين علـت انتخـاب آن از طريـق مصـاحبه      ، سواالت آگاهي در مورد روش زايماني، تاريخچهبارداري فعلي و قبلي

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spss آناليز دادها ازطريق برنامه. تکميل شد
بيشترين دليل انتخاب زايمان طبيعي راحتـي و  . زايمان سزارين را انتخاب کردهبودند% ٢١مان طبيعي و زنان زاي% ٧٩نتايج نشان داد : ها يافته

از زناني که زايمان اولشان بـه روش سـزارين بـود در حـاملگي فعليزايمـان طبيعـي را       % ٥٤. دليل انتخاب زايمان سزارين ترس ازدرد زايماني بود

 .زايماني داشتند يها هش آگاهي خوبي نسبت بهروشافراد مورد پژو% ٥٥. انتخاب کرده بودند
دارويي يا غيـر دارويـي    هاي يکاستفاده از تکن ترويج و .باشد يعلت انتخاب زايمان سزارين ترس از درد شديد زايماني م ينتر مهم: نتيجه گيري

کاهش سزارين يها از راه تواند يدر زنان با سابقه سزارينمدر بيشتر موارد ترويج و انجام زايمان طبيعي . باشد يتسکين درد زايمان راه حل اينمشکلم

 .باشد
 زنان باردار، ديدگاه، روش زايمان :کلماتکليدي



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٨٧    Poster  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
ات دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

ي ها دانشکدهبررسي ميزان شيوع افسردگي و رابطه آن با نگرش و عملکرد مذهبي در دانشجويان 
  1389پرستاري و علوم قرآني در سال

 
  حامد حاجي عليلو –رامين دادگر  - **قي ناصر صد - *شهريار سخايي : سندگانينو

  

  يو بهداشت خو يدانشکده پرستار، هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  مقدمه 

ت يد کننـده وضـع  يـ و از مشکالت مهم و عامل تهد)  يروانپزشک يسرماخوردگ(  يع روانياز اختالالت شا يکي به عنوان يامروزه اختالل افسردگ 

ـ  يهـا  سازمان يها پژوهشبر اساس  .افراد مطرح است يو سالمتجوامع  ياقتصاد، يبهداشت کـه   ۱۹۹۰در سـال   ياخـتالل افسـردگ   ين المللـ يب

در  ها پژوهشبنابر  يوع افسردگيش، ل خواهد شدين علت تبديبه دوم۲۰۲۰در سال  شده يممحسوب  يعمر زندگ يها سال ين علت ناتوانيچهارم

، طلبـد  يمـ ش روزافزون موضوع و لزوم توجه همه جانبه را يت از افزاين آمار حکايا، شده است درصد گزارش ۱۲-۵درصد و مردان  ۲۵-۱۰زنان 

ان بـا  يدانشـجو  بـه خصـوص  ن قشر جـوان و  ين بيدر ا، شود يمست وهمه گرو هها را شامل ين يمکان و شخص خاص، ن مشکل محدود به زمانيا

ر ييـ از تغ يناشـ  توانـد  يمـ کـه   گيرند يمقرار  يمتعدد از جمله شوک فرهنگ يفشارهاط خاص در معرض يد و شرايجد هاي يتموقعدر  يريقرارگ

 يو منجملـه افسـردگ   يروانـ ي نه ساز اختالالت روحيبا عوامل مختلف باشد که زم يو عدم سازگار يليفشار تحص، از خانواده يدور، يمحل زندگ

  .خواهد شد

و  يمـذهب  ين عامل باورهاين بيبرخوردار است و درا يشتريت بياز مقبول ينوو مع ياجتماع، يروان، يستيدگاه زيد، يافسردگ يدر سبب شناس 

بـودن   يمـذهب  دهـد  يمـ قـات نشـان   يتحق.درمان قابل ذکر است يوع و حتيزان شيرگذار درکاهش مياز عوامل مهم و تاث يکيبه آن  يالتزام عمل

دوار سـاخته  يـ ز افراد را به خـود ام ين يمک کند وداشتن نگرش مذهبل کرده و به حل تعارضات کيرا تعد يد زندگيشد يها بحراناثرات  تواند يم

  .سازد يممرتفع  ط ناگوار با توسل وتوکل بر اويخود را در مواجه با شرا يجانات منفيه، زدانيمان به قدرت خداوند يرا با ايز

ت موجود يف وضعيموثر در جهت توص يشده تا گامانجام  يو رابطه آن با نگرش و عملکرد مذهب يوع افسرگيزان شين ميين پژوهش با هدف تعيا

  .برداشته شود يت برافسردگير معنويو تاث

قـرار   يساده مـورد بررسـ   يتصادف يريبا روش نمونه گ يو علوم قرآن يپرستار ينفر دانشجو ۶۰ يليو تحل يفين مطالعه توصيدر ا  :مواد و روش

سـواالت  ، کيـ بک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل سه بخش مشخصـات دموگراف  يردگاز آزمون استاندارد افس ها داده يگردآور يبرا. گرفتند

د ييـ و آزمـون مجـدد مـورد تا    يپرسشنامه با اسـتفاده از اعتبـار محتـو    يائيو پا يروائ.کرت استفاده شديل يبا رتبه بند ينگرش و عملکرد مذهب

  .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز يو استنباط يفيتوص يآمار يها زمونآو  spssق نرم افزاريشده از طر يجمع آور يها دادهسپس ، قرارگرفت

   :پژوهش هاي يافته

  ين سنيانگيبا م%) ۵/۸۴(مجرد %) ۶/۵۸(مورد پژوهش مربوط به مردان  يت واحدهاياکثر دهد يمافته ها نشان ي 

آن %  ۸/۱۳متوسـط و   يافسـردگ % ۳۱داشتند کـه   را ياز افسردگ يمورد پژوهش درجات يدرصدواحدها ۳/۶۰سال بوده است و  ۲۱/ ۰۵ ۸/۱± 

  نشان داد يزان افسردگيو م ين نگرش مذهبيرا ب يدار يدو تفاوت معن يخ يآزمون آمار. د بوده استيشد يافسردگ

 )p<0/05( ، زان يـ مو  يلين رشـته تحصـ  ين بين است و همچنييپا ها آن يافراد باال باشد شدت افسردگ يهرچقدر نگرش مذهب دهد يمکه نشان

 .مشاهده نشد يدار آمار يرابطه معن ين جنس ونگرش و عملکرد مذهبيب). p<0/01( وجود داشت يرمن ارتباط آمارياس اسپيبا مق يافسردگ
  :يريجه گيبحث و نت

ن مسئله در قشـر  يلذا ا رابطه معکوس وجود دارد يو افسردگ يعملکرد مذهب، نگرش نيکه ب رسد يم به نظرقات يج تحقيو نتا ها يافتهبر اساس  

 يبـرا  يمـانع  توانـد  يمـ  يافسردگ يوع بااليرا شيز، رديشترمورد توجه قرار گيب دينده کشور بايخالق و کارآمد آ يروهاين به عنوانجوان دانشجو 

شتر درجوامع و يب اتيشده ومعنو يشناسائي و روان يد عوامل مسبب اختالالت روحين باين بيدر ا، استعدادها باشد يو عدم شکوفائ يبالندگ، رشد

ت و يـ ت معنويـ بـه اهم  نسـبت  يجمع يها رسانهق ياز طر يبا اطالع رسان توانند يمزان يران و برنامه ريکه مد، رديافراد مورد توجه قرار گ يزندگ
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س دروس يو در تدر يارتيز، ياحتيس ياردوها يبرگزار، يمشارکت در مراسمات مذهب، ياستفاده از مشورت با افراد مذهب، افراد يمذهب در زندگ

ص و درمـان  يتشـخ ، يريشـگ يپ ات درجـه مـوثر   يهرچنـدکوچک ولـ   يگـام  توانـد  يمت مذهب در بهداشت روان يشتر به اهميد بيتاک يدانشگاه

  .برداشته شود ياختالالت افسردگ

  دانشجو، يافسردگ، مذهب، عملکرد، نگرش: د واژگانيکل
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هاشم  يبنبيمارستان قمر  کودکانستاري در بخش ي پرها مراقبتبررسي ميزان رضايت مندي والدين از 
  خوي

  

  رامين دادگر -**ناصر صدقي -*عليرضا نفعي- *شهريار سخايي: سندگانينو
  

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

عدم .هاست آنابعاد اساسي زندگي و حقوق اوليه از  ها آنحفظ سالمت ، شوند يممحسوب  يککشورهاي يهسرمااز  کهکودکاناز آنجايي :مقدمه

هاي  ينههزو منجر به بيماري و افزايش  کاستهذهني و جسمي آنان را  کاراييتواند اين قشر آسيب پذير را صدمه زده و  يمرسيدگي به آنان 

جامعه  کلزيستي  کيفيتو در نهايت  راييکاتوان به بهبود و پيشبرد وضعيت سالمت و  يملذا با توجه بيشتر به اين گروه سني .بهداشتي شود

اين هدف نيز با توجه به سالمت  کهاهميت داده شود  کودکانسالم نيز الزم است به مرحله قبل از تولد  کودکالبته براي داشتن .اميد وار شد

  .مادران قابل دسترسي است

ي پرستاري در ها مراقبتآگاهي از ميزان رضايتمندي والدين از تحليلي بوده و به منظور  –پژوهش توصيفي  يک، مطالعه حاضر:ها روشمواد و 

مادر  ۵۰از  ها دادهپرسشنامه مي باشدکه  ها دادهابزار گرد آوري .انجام گرفته است ۱۳۸۷هاشم خوي در سال  يبنبيمارستان قمر  کودکانبخش 

  .ي قرارگرفته استگردآوري و مورد تجزيه و تحليل آمار، بستري بودند کودکانفرزندشان در بخش  که

و نيز دارو دادن %) ۷۱(کودکي پرستاري در مورد اقدام سريع در هنگام درد ها مراقبتبيشترين رضايت مندي والدين از  کهمشخص شد  :نتايج

تگي هاي آزمون آماري ضريب همبس يافته. باشد يکودکانمپرستاران در بخش %) ۶۶(کافيهمچنين سرعت عمل و مهارت %) ۸۰(در زمان مناسب

 ). P<0.001(ي پرستاري رابطه معنا داري وجود داردها مراقبتبين ميزان تحصيالت و رضايت مندي والدين از  کهپيرسون نشان داد 
نشان داد هرچه ميزان آگاهي و سطح تحصيالتوالدين افزايش يابد به همان اندازه  کهبا توجه به نتايج حاصل از پژوهش  :بحث و نتيجه گيري

و  کمبودهاي اصولي و رفع ها مراقبتلذا با ايجاد بستري جهت انجام .يابد يمي پرستاري نيز افزايش ها مراقبتاز  ها درکآنمندي و  ميزان رضايت

ي پرستاري ما ها مراقبتجهت افزايش ميزان رضايتمندي والدين از . توان به رضايتمندي قابل قبولي دست يافت يمنواقص در امر مراقبت 

  .ي فردي خود تا حدود زيادي در برآورده شدن اين هدف موفق باشيمها مهارتنيم با افزايش سطح دانش و توا يمپرستاران 

  

 کودک، رضايتمندي، مراقبت، پرستار :کليدييها واژه
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هاي مختلف برکيفيت ارائه خدمات پرستاران ازديدگاه بيماران دربيمارستانهاي خوي  يفتشبررسي تاثير 
  1390سال

 
  مريم اکبري –جالل مولودي  -**ناصر صدقي - *ين متعارفيحس: سندگانينو

  

  يو بهداشت خو يدانشکده پرستار، هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  دهيچک

پرستاران  يتهايفعا ل يابيارز، تيفيک يرين اندازه گيت است وارزشمندتريفيک يرياندازه گ ت مراقبتيفين فاکتوردر بهبودکين ومهمترياول: مقدمه

 يسالمت ديتهد مستعد شهيآن هم از يناش هاي يخستگ و يطوالن کاري هاي يفتش ليبه دل پرستاران .باشد يمماران يبه ب يائه مراقبت پرستاردرار

  .شود يپرستارم و ماريب متوجه آن عواقب تاًيکه نها برد يم باال را يشغل حوادث بروز و اشتباهات خطر ن امريا که هستند مختلف ابعاد در

  ماران صورت گرفته استيدگاه بياز د يت ارائه خدمات پرستاريفيمختلف بر ک هاي يفتشر ين تاثييمطالعه حاضر با هدف تع:. اهداف

انتخـاب   يا مرحلـه چنـد   يا خوشهنمونه به روش ١٥٠بوده که در آن  ياز نوع مقطع يليلتح فييص تو مطالعه يک حاضر پژوهش ::ها روشمواد و 

 يابيـ ت مراقبت مورد ارزيفيست و پنج سوال در رابطه با کيک و بيهفت سوال مشخصات دموگرافشامل  يسشنامه دو بخششده و با استفاده از پر

  .م شدنديمتوسط و خوب تقس، فيگروه ضع ۳نظرات به ، ن نمرات سئواالتيانگيو بر اساس م قرار گرفتند

اسـپر مـن    يب همبستگيضر.باشد يمت مراقبت متوسط يفيظهار داشتندکمورد پژوهش ا يواحدهااز %  ۳/۳۳ج پژوهش نشان داد که ينتا:ها يافته

ـ  يدار يبا استفاده از آزمـون آنـوا ارتبـاط معنـ     نيهمچن). p=0/.3(الت نشان داديت مراقبت و تحصيفين کيرا ب يدار يارتباط معن ت يـ فين کيب

  ). p=0/.1(بود يکار هاي يفتشبا  مراقبت

ماران ازجملـه  يت بيجلب رضا يباشداز طرف يم يمختلف عوامل تاثير تحت و پيچيده، ه شدهيارا مراقبت کيفيت و رضايت بين رابطه: يريجه گينت

 يت مراقبت نقـش مهمـ  يفيش کيت رفع مشکالت موجود به خصوص پرستاران در افزاين اهميبنابرا.است يودرمان يستم مراقبتياهداف مهم درس

  .خواهد داشت

  

  ديدگاه بيماران–شيفت کاري  –پرستاري  خدمات –کيفيت مراقبت :ها واژهکليد 
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بررسي عملکرد پرسنل پرستاري در مراقبت از کودکان بستري براساس الگوي مراقبت خانواده محور 
  ۱۳۹۰دربيمارستان قمربني هاشم خوي

  

  **ناصر صدقي -**سمانه عباسيان - *معصومه اکبر بيگلو -* حسين متعارفي: سندگانينو
  

  يو بهداشت خو يدانشکده پرستار، هياروم يشکدانشگاه علوم پز: آدرس

  

  دهيچک

در هنگـام بيمـاري اسـت و     کـودک از اجزاي مهم ارايه مراقبت اختصاصي به  يکيخانواده  .گذارد يرميشدن کودک بر خانواده تاث يبستر: مقدمه

اسـت کـه الزمـه     آنبيـانگر   هـا  يبررسـ  .اشته باشندد کافيدر داخل يا خارج بيمارستان مهارت  کودکافراد خانواده در مراقبت از  رود يمانتظار 

   .با خانواده است يدرمان يارائه شده مشارکت و ارتباط متقابل کارکنان بهداشت يها مراقبتها از  خانواده يبرآورده شدن نيازها و رضايتمند

دگاه يـ از د مراقبـت خـانواده محـور    ياس الگـو براسـ  يدر مراقبت از کودکان بستر يعملکرد پرسنل پرستارن ييمطالعه حاضر با هدف تع: اهداف

  .صورت گرفته است يکودکان بستر)همراهان(مادران

به هدف انتخـاب شـده و بـا     ينمونه با روش مبتن٢٠٠بوده که در آن  ياز نوع مقطع يليلتح فييص تو مطالعه يک حاضر پژوهش ::ها روشمواد و 

در ست وهشت سوال يکودکان وبسوال مشخصات  سهو )همراه(مادران ک يدموگرافهفت سوال مشخصات شامل  ياستفاده از پرسشنامه سه بخش

متوسـط و خـوب   ، فيگـروه ضـع   ۳نظـرات بـه   ، ن نمرات سئواالتيانگيو بر اساس م قرار گرفتند يابيارزانجام مراقبت خانواده محورموردرابطه با 

ه و يـ موردتجز اطالعـات  يو اسـتنباط  يفيتوص يآمار يها روشو SPSS (ver 16) با استفاده از نرم افزار ها داده يپس از جمع آور. م شدنديتقس

  .ل قرار گرفتيتحل

 هـاي  يافتـه .شـود  يمـ ف اجرا يمراقبت خانواده محوربه طورضع مورد پژوهش اظهار داشتند يواحدهااز % ۵/۶۵ج پژوهش نشان داد که ينتا:ها يافته

طـه  يف اسـت و عملکـرد پرسـنل در ح   ينددر بعد آموزش عملکرد پرسـتاران ضـع  مور پزوهش اظهار داشت يواحدها% ۱۰۰پژوهش نشان داد که 

  .به طور متوسط بود% )۴۵( يعاطف

 يدر آمـوزش پرسـتاران بـرا   ، پـژوهش  هاي يافتهخانواده محورو با لحاظ  يج مطلوب مراقبت از کودک بر اساس الگويبا توجه به نتا: يريجه گينت

  . رديورت گص يداقدام اساسين الگو باياستفاده از ا

  

  عملکرد پرسنل، ماريکودک ب، خانواده محور، مراقبت:ها واژهد يکل
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بررسي ميزان سطح اميد به زندگي در بيماران دياليزي بيمارستان شهيد مدني شهرستان خوي در 
  ۱۳۸۹سال

  

  حامد حاجي عليلو - رامين دادگر - **ناصر صدقي - - *شهريار سخائي: سندگانينو
  

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، م پزشکي اروميهدانشگاه علو: آدرس

  

  مقدمه 

اميد به زندگي نشان دهنـده  ، ي ديني باالترين گناه و معصيت نااميدي و يأس از رحمت بي انتهاي رحمت الهي استها آموزهدر تعاليم اسالمي و 

، وضـعيت اجتمـاعي  ، توان به درآمـد  يکهمارتباط دارد زيرا بررسي آن با طيف وسيعي از عوامل مختلف ، جامعه و محور سالمت است يکسالمت 

توانـد وضـعيت سـالمت و نحـوه      يمـ از عوامل مزبور  يکهر ، کردمحيط زندگي اشاره  کيفيتدسترسي به خدمات بهداشتي و ، اشتغال، آموزشي

  .آن را در افزايش اميد به زندگي تحت تأثير قرار داد کيفيت

جـايگزيني   بـه طورکامـل  را تغييـر نـداده و    کليويسير طبيعي بيماري ، تواند موجب طول عمر بيمار گردد يمدر اين بين اگر چه دياليز خوني  

ي انساني پرمفهوم شده و ها کاهشتماسفرايند مزمن بيماري سبب . گيرد يمو عوارض قرار  مشکالتشود و بيمار در معرض برخي  يکارکردکليهنم

بيمـاران ديـاليزي در مسـير زنـدگي و درمـان       اينکهشده و  نکاتذکربا توجه به . کردتماع را خواهد در نتيجه بيمار احساس دوري از خداوند و اج

بتوانـد   مذکورتا اقدام ، و سطح اميد در بيماران دياليزي انجام شد کيفيتپژوهش حاضر به منظور تعيين ، مواجه هستند مشکالتيخويش با چه 

خصوصاً روحي و عاطفي ايـن   مشکالتته از بيماران مسئولين مربوطه را بيشتر در جريان امورات و هاي بالقوه و بالفعل اين دس يبآسبا شناسايي 

  .بيماران قراردهد

  :مواد و روش پژوهش

در آن سطح اميد به زندگي در بيماران همودياليزي مـورد   کهباشد يمپژوهش توصيفي تحليلي و با نمونه گيري تصادفي ساده  يکمطالعه حاضر 

ابـزار جمـع آوري   . نفـر بـوده اسـت    ٥٠جامعه پژوهش بيماران همودياليز بيمارستان شهيد مدني شهرستان خوي و به تعداد . گرفت بررسي قرار

براي تعيين روايي پرسشنامه و همچنين پايايي آن از نظرات اساتيد راهنما و نيز آزمـون   کهپرسش نامه تهيه شده توسط پژوهشگر است ، ها داده

  .نتايج آن در جدول پژوهشي آمده است کهمورد آناليز آماري قرار گرفت  SPSSي بدست آمده توسط نرم افزار ها داده. است مجدد استفاده شده

  :هاي پژوهش يافته

. بودند بيکارخانه دار يا %) ٣٦(ي مورد پژوهش ها اکثريتنمونههمچنين . مرد هستند ها نمونه%) ٥٤( کهاکثرهاي حاصل از پژوهش نشان داد  يافته

بيشـترين عوامـل ايجـاد    % ٢٦دو عامل فشار خون و ديابت با  کليهدر مورد علل نارسايي مزمن . در پژوهش متأهل هستند شرکتکنندگاناز % ٩٠

 ٨/٥٥ماه و ميانگين سني افـراد مـورد پـژوهش     ١٠/٢٨ي مورد پژوهش ها نمونهميانگين مدت زمان دياليز در . بودند کليهنارسايي مزمن  کننده

همچنين طبـق نتـايج حاصـله    . ين عوامل خطرزاي بيماري هستندتر مهمجزء % ٥٤مطابق آمارهاي بدست آمده عوامل ناشناخته با . باشد يمسال 

در ارتباط با نتايج بدست آمده . ي خوني تعريف شده در پژوهش داشتها گروهبيشترين نوع گروه خوني را در ميان % ٣٠با  +Oافراد با گروه خوني 

% ٧٨همچنـين  . انـد  کـرده ين چيز با ارزش در زندگي اشان را داشتند سـالمتي عنـوان   تر مهماز پاسخ دهندگان هميشه % ٩٨سؤاالت  از پاسخ به

هـاي انجمـن    يـت حمااز  ها نمونهاز % ٨٦ نکتهکهو توجه به اين . است کنندهيشان ناراحت به راوابستگي به ماشين دياليز  کردندکهبيماران اظهار 

ي مورد پژوهش اميـدواري زيـادي داشـتند تـا در سـايه پيشـرفت علـم و        ها نمونهاز % ٨٤. ران دياليزي هيچ وقت رضايت نداشتندحمايت از بيما

شود درد و رنـج را بهتـر    يمبه خدا باعث  اندکهتوکل هاگفته نمونهاز % ٨٦ اينکهو نهايتاً . کنندروش درماني جديد براي بهبود پيدا  تکنولوژيامکان

در ارزيابي سـطح اميـدواري در بيمـاران     کهتوانيم پي ببريم  يکليمارزيابي  يکتوجه به آمار و ارقام بدست آمده از اين پژوهش در  با. کنمتحمل 

همچنين ارتباط آماري بين سن و گروه خوني با سطح اميدواري از لحـاظ  . از لحاظ سطح اميدواري در سطح خوب قرار دارند ها آن% ٨٦دياليزي 

  .ار بودآماري معني د

  :بحث و نتيجه گيري
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از جملـه  . ي جديـد دارد ا مقابلـه يها مهـارت هـاي مـزمن نيـاز بـه توسـعه       يماريبوي مقابله را به خطر مـي انـدازد  ها کهروشبيماري بحراني است 

تأثير درماني هموديـاليز   علي رغم.باشد يمي درماني اين بيماران همودياليز ها روشاز  يکيامروزه  کهاست  کليههاي مزمن نارسايي مزمن  يماريب

باز  ها درمانهاي جديد  يشرفتپحتي با  کهبيماران مزبور با عوامل تنش زاي متعدد جسمي و رواني مواجه هستند  کليويدر مرحله آخر نارسايي 

بعـاد روانـي و جسـمي بـا     دارنـد ولـي در ا   مشکالتکمترينتايج نشان داده بيماران همودياليزي در بعد اجتماعي  اينکهضمن ، شوند يکنترلنمهم 

زندگي از بعد اجتماعي در بيماران همودياليزي ناشي از ارتباط خوب و  کيفيتعلت باال بودن  کهرسد يمبه نظر . بيشتري مواجه هستند مشکالت

هـاي ايـن    ن براسـاس يافتـه  بنـابراي . مناسب اين بيماران با همسر و ساير اعضاي خانواده و حمايت مداوم و مؤثر اعضاي خانواده از اين افراد باشـد 

جسمي  مشکالتاز  کاستنهمينطور با . زندگي را در اين بيماران بهبود بخشيد کيفيتپژوهش با ارتقاء اميد به زندگي در بيماران همودياليز بايد 

. زندگي را بهبود بخشـيم  کيفيتي آموزشي ارتقاء اميد به زندگي در اين بيماران ها دورهي همودياليز و گذاشتن ها کيفيتدستگاهاز طريق افزايش 

  .گسترش خدمات بيمه در ارتقاء اميد به زندگي افراد همودياليزي مؤثر است شکبي 

بر تأثيرات بيمـاري   کنترلافزايش ، هاي پيش از دياليز يتفعالدارند از سرگيري  کارتوانايي  کههمچنين اقداماتي از قبيل استخدام براي بيماراني 

  .تواند اميد به زندگي را در اين بيماران ارتقاء بخشد يمهاي خانوادگي  يتفعالفعال در  شرکت، ورزش، فرتمسا، و دياليزي کليوي

 دياليز، بيمار، اميد به زندگي:کليد واژگان
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هاشم شهرستان خوي در  يبنبررسي ارتباط بين معنويت و اضطراب در پرسنل شاغلدر بيمارستان قمر 
  ۱۳۸۹سال 

  

  رامين دادگر - سعيده محمدي –**ناصر صدقي-*اييشهريارسخ: سندگانينو
  

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

 :چکيده
العمل  عکساضطراب طبيعي . از خصوصيات برجسته آن ايجاد بيقراري و دلواپسي است کهحالت احساسي هيجاني است  يکاضطراب : مقدمه

زند و گاه چنين به نظر  يمست اما نوع درون زاد آن ناگهان و بدون هشدار و بي هيچ علتي ضربه بدن در مقابل استرس يا خطرا

ي مختلفي براي درمان ها حلراه ، کردبا چنين شرايطي بايد مقابله  کهشوند يمشخص خارج  کنترلي متفاوتي از بدن از ها کهبخشرسد يم

بهتر پيشگيري از اضطراب با بهره جستن از عقايد  به عبارتقرار گرفته است درمان و يا اما آنچه اخيرا بيشتر مد نظر ، اضطراب بيان شده است

  . آيد يمآدمي به حساب  کنندهعامل تقويت  کهمعنوي است 

 کادراضطراب شديد در  کهاين پژوهش برآنست تا به بررسي اين رابطه در محيط پرتنش واضطراب زاي بيمارستان بپردازد بدين جهت 

  .گردد يممراقبتي و درماني سيستم بهداشت  عملکردو در نتيجه افت  ها عملکردآني بر تضعيف بيمارستان

  .انجام گرفت ۱۳۸۶هاشم خوي در سال  يبننفر از پرسنل شاغل در بيمارستان قمر  ۷۰اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي بر روي : کارروش 

در سطح معناداري  -۰.۲۶همبستگي برابر با  ها آناعتقادات معنوي افراد و ميزان اضطراب  بين سطح کهاز اين بود  حاکينتايج : هاي پژوهش يافته

)P<0.05 (بدست آمد.  

در  هابه خصوص آنبر  تکيه، اضطراب و و ايجاد آرامش در افراد کاهشي ديني و معنوي بر ها آموزهبا توجه به تاثير عميق : نتيجه گيري

  .نمايد يمن الزامي هاي پرتنشي چون محيط بيمارستا يطمح

  پرسنل شاغل در بيمارستان، معنويت، اضطراب:ها کليدواژه
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مقايسه نظرات بيماران بيمه شده تامين اجتماعي با بيماران غير بيمه تامين اجتماعي در مورد خدمات 
 ارائه شده به آنان

  

  *معصومه اکبري: سندهينو
  

  ي گروه پرستار,هيواحد ارومي دانشگاه آزاد اسالم: آدرس

  

 يسالمت تر يعسرت خدمات ارائه شده در بدست آوردن يفيمار است و کيهر ب يعيحق طب ياز به بازگشت سالمتيون يسالمت: مقدمه و اهداف

ن يمارستان تاميشدن در ب يهنگام بستر ين اجتماعيمه شدگان تاميب.دهد يمر قرار يماران را تحت تاثيب يتمنديزان رضايت دارد و ميار اهميبس

ن يمه تامير بيماران غيبا ب ين اجتماعيمه شده تاميماران بيسه نظرات بيمقا"پژوهش حاضر با عنوان . کنند يمگان استفاده ياز خدمات را ياعاجتم

  .انجام شده است" در مورد خدمات ارائه شده به آناني اجتماع

 يها بخشص از يدر شروف ترخ يمار بستريب ۱۴۵ان يمدر دسترس از  يريبا نمونه گ اي يسهمقا يفيک پژوهش توصيق ين تحقيا :روش اجرا

ک و خدمات ارائه شده يشامل مشخصات دموگراف يدو قسمت يا پرسشنامهله يبه وس ين اجتماعيمارستان وابسته به تاميدر ب يو جراح يداخل

ماران يارائه شده به ب يتيريات مدو خدم)يدر پرستار يو آموزش يمحافظت, هماهنگ کننده, يمراقبت, يدرمان: يها نقش(يپرستار, يدرمان

  .استفاده شده است ۱۶اس اس  يشر و نرم افزار اس پيف, دو يکا يها آزموناز  ها دادهز يجهت آنال.باشد يم

  ):پژوهش هاي يافته(نتايج 

 ريغ% ۵۷,ياجتماع نيمتا% ۷۵/۷۹(يپرستار,) ياجتماع نيتام ريغ% ۵۷,ياجتماع نيتام% ۷۹(يدرمان خدمات مورد در آمده عمل به يبررس در 

 يراض مارستانيب در شدن يبستر هنگام خود يافتيدر خدمات از) ياجتماع نيتام ريغ% ۵۷,ياجتماع نيتام% ۸۰(يتيريمد و) ياجتماع نيتام

 زمان از تيرضا اب ارتباط در يتيريمد خدمات در تنها و است بوده ياجتماع نيتام مهيب با مارانيب انيم در يتمنديرضا زانيم تياکثر. اند بوده

 د يگرد مالحظه يدار يمعن يآمار تفاوت مارانيب گروه دردو غذا عيتوز
  (P<0.05).دينگرد مشاهده مارانيب گروه دو نيب يتمنديرضا زانيم در يدار يمعن تفاوت کل در.

زان يمارستان در ميب شدن در ينه در هنگام بستريه پژوهش که در آن پرداخت نکردن هزيج بدست آمده فرضياز نتا:بحث و نتيجه گيري

  گردد يمد ييندارد تا يريتاث ها آنارائه شده به  ماران از خدماتيب يتمنديرضا

  نظرات,ين اجتماعيمه شدگان تاميب,يتمنديرضا کليدي کلمات



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٩٦    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  ماه وازکتومي ۳بررسي اختالالت نعوظ آلت تناسلي مراجعين به مرکز آموزش وازکتومي اروميه قبل و بعد 
  

  درضا فرخ اسالملويدکتر حم، حسن رفيعي: اننويسندگ
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  :خالصه مقاله

باشد و معموال در  يميک عمل جراحي راحت و آسان ، وازکتومييک روش موثر و بي خطر براي پيشگيري دائمي از آبستني است -مقدمه و اهداف

 ۱۹۰۰ميالدي و اوايل دهه  ۱۸۹۰انجام اولين وازکتومي ها در دهه .دان قابل انجام استدقيقه با يکعمل جراحي کوچک در مر ۲۰مدت کمتر از 

پروستات و ناتواني و پرکاري جنسي انجام ، هاي دستگاه ادراري يماريبميالدي با اهدافي غير از پيشگيري از بارداري مثال براي درمان 

کردند اما ارزش وازکتومي به عنوان يک روش دائمي  يماي اصالح نژاد استفاده ميالدي گروهي از وازکتومي بر ۲۰در نيمه اول قرن .گرفت يم

هند اولين کشوري بود که وازکتومي را در برنامه تنظيم خانواده قرار داد و تا به امروز .ميالدي شناخته شد ۱۹۶۰جلوگيري از بارداري از دهه 

 ۳و در مطالعه حاضر اختالالت نعوظ آلت تناسلي در مردان قبل از وازکتومي و  اند هگرفتميليون مرد در دنيا تحت عمل وازکتومي قرار  ۱۳۰تقريبا

  .ماه بعد از آن مورد بررسي قرار گرفته است

  

به مرکز  N.S.Vجهت انجام عمل  ۸۶تا شهريور ماه  ۸۵مردي که بين مهر ماه  ۲۶۰اين مطالعه آينده نگر و نيمه تجربي بوده و از بين : روش اجرا

بيمار به صورت ارادي کانديد شرکت در اين مطالعه شدند لذا روش نمونه گيري غير  ۸۵موزش وازکتومي اروميه مراجعه نمودند تعداد کشوري آ

ماه بعد  ۳بودکه قبل از وازکتومي و  IIEF-5به وسيله پرسشنامه  ها دادهتصادفي بوده و به صورت نمونه گيري در دسترس بوده است و جمع آوري

  .ي پژوهش تکميل گرديدها نمونهي توسط از وازکتوم

  

و ميانگين نمره کل کسب شده از مجموع  ۹۹/۱۹ ۸۴/۱ميانگين نمره کل کسب شده از مجموعه سواالت قبل از وازکتومي: هاي پژوهش يافته

 ۳درصد از بيماران ميانگين نمراتشان را  P .(۵/۵۶= ۰۰۱/۰(اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود . بود ۹۶/۱۹  ۶۰/۱سواالت سه ماه بعد 

ماه بعد از وازکتومي نسبت به نمره قبل از وازکتومي  ۳درصد از بيماران ميانگين نمره کسب شده  ۴/۲۲در .ماه بعد از وازکتومي بهبود بخشيدند

از پنج سوالي که در اين پرسشنامه مطرح .ومي تغييري نيافتماهبعد از وازکت ۳درصد از بيماران ميانگين نمرات قبل و  ۱/۲۱کاهش يافت و در 

که به حفظ نعوظ آلت تناسلي براييک تماس جنسي  ۴سوال شماره . که اشاره به سفت بودن آلت تناسلي براي دخول دارد ۲شد سواالت شماره 

ماه بعد از وازکتومي نسبت به قبل از وازکتومي بهبود و  ۳از لحاظ آماري .به رضايت از تماس جنسي اشاره دارد ۵کامل اشاره دارد و سوال شماره 

  . ارتقا يافت

و بر عکس منجر به بهبود عملکرد .تواند منجر به اختالل نعوظي آلت تناسلي شود ينمدهد که وازکتومي يماين مطالعه نشان : بحث و نتيجه گيري

 First Consultation(تين کنگره اختالل نعوظ آلت تناسلي در نخس) W.H.O(گردد وبا توجه به گزارش سازمان بهداشت جهاني يمجنسي

Erectiledys Function  ( نتايج حاصل از بررسي اختالالت نعوظ آلت تناسلي در مطالعات باليني قبل و بعد از وازکتومي اختالف  ۱۹۹۹در سال

  .قابل توجهي نداشته است

  اليت جنسيفع، IIEF-5پرسشنامه استاندارد ، N.S.Vروش : کلمات کليدي



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٩٧    Poster  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
ات دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  اروميه ۶بررسي سالمت رواني زوجين مراجعه کنننده به منظور مشاوره ازدواج به مرکز بهداشت شماره 
  

  فاطمه رفيعي، نجيبه آقا بابايي، مهدي بابادوست، حسين جعفري زاده، عليرضا رحماني، حسن رفيعي: نويسندگان
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  چکيده 

فشارهاي رواني مثبت و در حد متعارف براي رشد و . بخش جدايي ناپذير زندگي انسان بوده و از زمان تولد تا مرگ ادامه دارد، فشارهاي رواني

کند مسئله  يمزماني که فشارهاي رواني بر تواناييهاي فرد غلبه . بقاي انسان ضروري بوده و محرکي براي خروج انسان از حالت يکنواختي است

لذا ضروري است سالمت رواني افراد ، تواند تأثيرگذار باشد يمشود و در زندگي مشترک و اجتماعي او نيز  يمتخريب سالمت فرد  ساز شده و باعث

شيدگي مورد توجه قرار گيرد و در صورت شيوع اختالالت رواني اقدامات الزم به موقع انجام گيرد تا از عوارض و پيامدهايي چون طالق و از هم پا

  .آيد به عملو مشکالت رواني فرزندان جلوگيري  ها خانواده

اين مطالعه توصيفي با هدف بررسي و شناخت مشکالت و شناسايي زوجين آسيب پذير و مشکوک به اختالالت رواني و تعيين سطح سالمت 

  .انجام گرفته است ۱۳۸۵در بهار سال ها آنرواني 

  :روش کار

بوط به مشخصات دموگرافيک افراد و قسمت دوم مربوط به سؤاالت اختصاصي سنجش پرسشنامه طراحي شده دو قسمتي که قسمت اول مر

نفر که به صورت تصادفي سيستماتيک انتخاب شده بودند توزيع و  ۴۷۰ي پژوهشي به تعداد ها نمونهدر بين ، اي بود يطهحسالمت عمومي چهار 

  .پس از تکميل جمع آوري گرديد

  :نتايج

 ۴/۹۹درصد آنان حالت وخيم داشتند و در سطح افسردگي  ۲/۰درصد افراد سالم بوده و  ۸/۹۹سطح اضطراب  ي پژوهشي درها نمونهدر ميان 

درصد افراد حالت وخيم  ۶/۰درصد افراد سالم و فقط  ۴/۹۴درصد آنان حالت وخيم داشتند و در سطح اختالالت خواب  ۶/۰درصد افراد سالم و 

 ۸/۹۹مام افراد سالم تشخيص داده شدند و در بررسي کلي با توجه به استانداردهاي بکار گرفته شده داشتند و در سطح اختالالت جسمي تقريباً ت

درصد آنان حالت وخيم و  ۲/۰سالم تشخيص داده شده و تنها ) سالمت رواني ( ي مورد بررسي ها شاخصي پژوهشي از لحاظ ها نمونهدرصد 

  .نگران کننده داشتند

 



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٩٨    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

گي شغلي و نقش آموزش در ارتقاء سالمت پرستاران شاغل بيمارستان بررسي عوامل منجر به فرسود
  طالقاني اروميه

  

  حسن رفيعي: نويسنده
  

  هياروم ييدانشکده پرستاري و ماما، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  :مقدمه

ي ياري دهنـده از جملـه پرسـتاري بـه     ها حرفهپيامد استرس شغلي يکي از معضالتي است که در ميان افراد شاغل در  به عنوانفرسودگي شغلي 

هاي پرسـنلي و درمـاني بجـا     ينههزسالمت جسمي و روحي پرستار و ، تواند تاثيرات سوئي بر مراقبت از بيمار يمشود و  يمميزان زيادي مشاهده 

  .بگذارد

ي ويژه و نيـز کـارکردن بـا بيمـاران     ها بخشر تواند منجر به فرسودگي شغلي پرستاران گردد شبکاري ثابت و کار کردن د يماز جمله عواملي که 

ي مقابله با استرس و اضطراب را نداند در طول خدمت دچار فرسـودگي شـغلي   ها راهباشد که اگر استمرار يابد و پرستار  يمصعب العالج و ناعالج 

  .باال بودتوانمندي پرستاران را در مقابله با استرس ناشي از محيط کار ، توان با آموزش يمگردد لذا  يم

  : هدف

ي مقابل با استرس بر کاهش ميزان فرسودگي شغلي پرسـتاران شـاغل   ها روششناسايي عوامل منجر به فرسودگي شغلي پرستاران و تعيين تاثير 

  .درمرکز آموزشي و درماني شهر اروميه از طريق آموزش بود

  :روش اجرا

غل بيمارستان طالقاني اروميه به روش انتخاب آسان انتخاب گرديدند که بـه وسـيله   نفر از پرستاران شا ٥٥اين تحقيق نيمه تجربي بوده و تعداد 

پرسشنامه سه قسمتي که شامل مشخصات دموگرافيک و سواالت مربوط به عالئم جسماني و روحي و رواني ناشي از فرسودگي شغلي را تشـکيل  

براساس اهداف  ها دادهبراي تجزيه و تحليل Paired testز آزمون فريدمن ي پژوهشي جمع آوري گرديد و سپس اها نمونهاطالعات الزم از ، داد يم

  .استفاده گرديد، ي مقابله با استرس بودها روشپژوهش که تعيين و مقايسه عالئم فرسودگي قبل و بعد از آموزش 

  :هاي پژوهش يافته

درصـد و  ۳/۲ي داخلـي بـود   هـا  بخـش کـاري عصـر در   در اين تحقيق مشخص شد که کمترين عوامل منجر به فرسودگي شغلي پرستاران نوبـت  

هـا   و همچنـين يافتـه  ) درصد  ۵/۳(بود ccuيژه به وي ويژه ها بخشبيشترين عوامل منجر به فرسودگي شغلي پرستاران نوبت کاري ثابت شب در 

و يک ماه بعد از آموزش بـا   ۵۰۴/۰يار با انحراف مع ۴۵/۳ي ويژه طالقاني قبل از آموزش ها بخشنشان دادکه ميانگين نمرات عالئم فرسودگي در 

و  ۶/۰و سه مـاه بعـد از آزمـون بـا ميـانگين       ۵۷/۱و انحراف معيار  ۹۸/۱و دو ماه بعد از آموزش با ميانگين  ۳۹/۲و انحراف معيار  ۹۶/۲ميانگين 

و نيـز   P= ۰۰۰۰/۰معنـي دار اسـت   در صد اين ارتبـاط   ۹۵با ضريب اطمينان  T= ۱۲/۱۲و  df= ۳و  Sd= ۵۷۷/۰داشتند  ۷۰۱/۰انحراف معيار 

و  ۰۴/۲و يک ماه بعـد از آمـوزش بـا ميـانگين      ۰۸/۱با انحراف معيار  ۵۵/۲ي داخلي قبل از آموزش ها بخشميانگين نمرات عالئم فرسودگي در 

 ۷۹/۰و انحراف معيار  ۲۹/۱انگين و سه ماه بعد از آموزش با مي ۰۸/۲و انحراف معيار  ۹۱/۱و دو ماه بعد از آموزش با ميانگين  ۹۲/۱انحراف معيار 

  .داشتند

٧٣/٠ =Sd  ٨٣و =df  ٦١/١٧و=T  ٠٠٠٠/٠در صد اين ارتباط معني دار است  ٩٥با ضريب اطمينان=P 
ي ويژه دارد لذا پيشـنهاد  ها بخشنتيجه گيري و پيشنهاد با توجه به اينکه فرسودگي شغلي ارتباط مستقيم با نوبت کاري ثابت شبکاري و کار در 

  .ي مذکور توجه بيشتري مبذول گرددها بخششود به عالئم فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در  يم

  ارتقا سالمت، پرستار، آموزش، مقابله با استرس، فرسودگي شغلي: ها واژهکليد 



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

٩٩    Poster  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
ات دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

يي با فرزند عقب مانده ها خانوادهبررسي فراواني عقب مانده ذهني و تاثير آن بر سطح سالمت عمومي در 
  ۸۹ي بهشت اروميه در سالها گلمرکز  ذهني در

  

 اصل يفرشيد احمد، فاطمه رفيعي، يوسف محمدپور، حسن رفيعي: نويسندگان
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  
  خالصه 

  :مقدمه

ضـامن سـالمتي آن   رواني و اجتماعي و فراهم آوردن زمينه الزم براي تحقق زندگي پويا و سالم  –در هر جامعه توجه به وضعيت سالمت جسمي 

از . براي دستيابي به اين هدف پيشگيري از بروز اختالالت عاطفي و برسي علل افت امري الزم است. آيد يمي آينده به حساب ها سالجامعه براي 

. باشـد  يميش مؤثر آنجايي که خانواده اولين نهاد اجتماعي بوده در تربيت و سالمتي فرزند اثرگذار بوده و در صيانت کودک عقب مانده ذهني خو

  . حائز اهميت است و بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد ها آنلذا توجه به سالمت عمومي 

  :هدف

  .ي بهشت اروميه بودند پرداختيمها گليي که داراي فرزند عقب مانده ذهني در مرکز ها خانوادهدر اين پژوهش ما به بررسي سطح سالمت عمومي 

  :روش کار

ي بهشت اروميه بودند مبتني بـر هـدف انتخـاب شـدند و     ها گلنواده که داراي کودک عقب مانده ذهني بودند و تحت مراقبت مرکز خا ٥١تعداد 

قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافيک افراد و قسمت دوم مربـوط بـه سـؤاالت    ( پرسشنامه طراحي شده که از دو قسمت تشکيل شده بود 

ي پژوهشي توزيع و توضيحات الزم داده شد و پس از جمـع آوري داده توسـط   ها نمونهان در ميان والدين توسط پرسشگر)  GHQ.28اختصاصي 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spssنرم افزار آماري 

  :نتايج

سـال بـود و    ٧٥/٩ سال بوده و ميانگين سن فرزندان معلول ٤/٣٧و مادران  ٨٩/٤١دهد که ميانگين سن پدران  يماطالعات به دست آمده نشان 

درصد  ٨/١١درصد نرمال پايين و  ٩/٥، داراي دو فرزند معلول تحت پوشش بودند و محدوده ضريب هوشي فرزندان معلول ها خانوادهدرصد  ٨/١١

رصد همه د ٩/٥٤درصد دختر و پسر و  ٩/٥ي معلول ذهني ها نمونهدرصد کانا و از  ٧/١٥درصد کاليو و  ١/٤٧درصد کودن و  ٦/١٩ناقص مرزي و 

درصـد   ٩/٥درصد مادران اضطراب وخـيم داشـتند و    ٢درصد پدران و  ٩/٥و نيز نتايج نشان داد که . درصد همه دختر بودند ٢/٣٩پسر بودند و 

درصد پـدران و   ٩/٣درصد مادران دچار اختالالت خواب بودند و  ٢درصد پدران و  ٩/٥درصد مادران دچار افسردگي شديد بودند و  ٨/٧پدران و 

  .درصد مادران دچار اختالالت جسمي بودند ٩/٥

  :نتيجه گيري

  .درصد مادران از سالمت عمومي برخوردار نبوده و حالت وخيم داشتند ٩/٣درصد پدران و  ٢توان اظهار داشت که  يم

  :واژگان کليدي

  فرزند عقب مانده ذهني  –خانواده  –سالمت عمومي 
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نوزادان تغذيه شده با شير مادر و شير ) ن ـ قد ـ دور سروز(هاي رشد جسمي  اي شاخص بررسي مقايسه
  ماه اول بعد از تولد در مرکز بهداشتي درماني صحيه اروميه ۶خشک با استانداردهاي ايران در طول 

  

  فاطمه رفيعي، حسين حبيب زاده، حسين جعفري زاده، *حسن رفيعي: نويسندگان
  

  هياروم ييو ماما، ستاريدانشکده پر، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  چکيده

از آنجاييکه اولين غذاي نوزاد شير است و بهترين شير که براي . عوامل مؤثر بر سالمتي و رشد نوزاد تغذيه مناسب است ينتر يکي از مهم:مقدمه

داني موظف است اين کـار را انجـام   تواند به کودکش شير بدهد از نظر اخالقي و وج هر مادري که شير دارد و مي، او وجود دارد شير مادرش است

  .دهد

دوران شيردهي را کاملکنند دو سال تمام فرزند را شـير دهنـد و    خواهند يمادراني کهم: فرمايند مي) ۲۳۲آيه (خداوند در قرآن کريم سوره بقره 

اي برخـوردار   از اهميـت ويـژه  ، باشند ميآسيب پذير جامعه  يها رشد و تغذيه کودکانکه از گروه. براي کودک هيچ شيري بهتر از شير مادر نيست

توانـد تحـت تـأثير     رشد کودکان بعد از تولد مي. ها سالمت جامعه فردار است برند و سالمت آن است زيرا در دوران رشد و تکامل سريع به سر مي

يک عامل مؤثر بر وضعيت رشد کودکان کهيکي از اين عوامل روش و نوع غذيه است کهبه عنوان. عوامل مختلفي از جمله عوامل محيطي قرار گيرد

و از آنجائيکه منحني رشد جسمي کودکان شير مادر خوار با شير خشک خوار متفاوت است لذا ايـن مطالعـه بـا    . از اهميت خاصي برخوردار است

داردهاي ايران انجام گرفتـه  نوزادان تغذيه شده با شير مادر و شير خشک با استان) وزن ـ قد ـ دور سر  (هاي رشد جسمي  اي شاخص هدف مقايسه

  .است

قسمت اول مربوط بـه مشخصـات دموگرافيـک    ، اي بوده که در رابطه با موضوع تحقيق در دو قسمت اجراي طرح به کمک پرسشنامه :روش کار

هاي مراجعين  روندهنوزادان طراحي گرديده و سپس اطالعات الزم از پ) وزن ـ قد ـ دور سر  (نوزادان و قسمت دوم سؤاالت مربوط به رشد جسمي 

  .هاي مورد پژوهش با نرم افزارهاي آماري مناسب تجزيه و تحليل شده است هاي نمونه استخراج و داده

در شـش مـاه نخسـت بعـد از تولـد      ) نوزادان تغذيه شده با شير مادر(هاي پژوهشي  که ميانگين قد نمونهدهد ينتايج نشان م :هاي تحقيق يافته

سانتمتر  ۶۲سانتيمتر و ميانگين استاندارد قد نوزادان در شش ماه اول زندگي برابر  ۰۷/۶۰ن تغذيه شده با شير خشک سانتيمتر و نوزادا ۹۹/۶۰

است پس اختالف معني داري بين ميانگين قد شيرخواران تغذيه شده با شير مادر و شير خشک در  ۰۵/۰کهکمتر از sigاست و با توجه به ميزان 

ا ميانگين استاندارد قد ايران در شش ماه اول زندگي وجود دارد ولي بين ميانگين وزن شيرخواران تغذيـه شـده بـا    شش ماه نخست بعد از تولد ب

شير مادر و شير خشک در شش ماه نخست بعد از تولد با ميانگين استاندارد وزن ايران در شش ماه اول زندگي اختالف معني داري وجود نداشت 

)۰۵/۰P> (ر سر شيرخواران تغذيه شده با شير مادر با ميانگين استاندارد دور سر ايران در شش ماه اول زندگي ارتباط معني و نيز بين ميانگين دو

اما بين ميانگين دور سر شيرخواران تغذيه شده با شير خشک با ميانگين استاندارد دور سر ايران در شـش مـاه اول   ) <۰۵/۰P(داري وجود ندارد 

  ).>۰۵/۰P(د دارد زندگي ارتباط معني داري وجو

در تحليل واريانس يکطرفه براي وزن و قد و دور سر شيرخواران در شش ماه اول زندگي به تفکيک نـوع تغذيـه مشـخص     :بحث و نتيجه گيري

شير مادر تا پايان سه ماهگي اختالف معني داري از لحاظ رشد وزني و قدي دور سر در بين شيرخواراني که با  P-Valueگرديد با توجه به ميزان 

نکته جالب اين اسـت کـه از چهـار مـاهگي بـه بعـد       ) >۰۵/۰P(شود  مشاهده مي، شوند شوند با شيرخواراني که با شير خشک تغذيه مي تغذيه مي

هيچگونه اختالف معني داري چه از لحاظ رشد وزني و چه از لحاظ رشد قدي و ميانگين دور سر در بين شـيرخواراني کـه بـا شـير مـادر تغذيـه       

  ).<۰۵/۰Sig(شدند مشاهده نشد  شدند با شير خواراني که با شير خشک تغذيه مي مي

  

 تغذيه با شير خشک، تغذيه با شير مادر، دور سر، قد، وزن :کليد واژه
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  بررسي اثرات مقدار دوز داروي دسموپرسين بر افزايش وزن بدن و غذاي خورده شده در موش صحرايي
  

  محمد عبدالهي. ۴پيوند بهرامي آذر . ۳ناز نخجيري ال. ۲بهنام حشمتيان ۱: سندگانينو
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

، ي مترشحه از هيپوفيز خلفي است که عالوه بر اثرات ضد ادراري در کليه و اثرات قلبـي عروقـي  ها هورمونوازوپرسين يکي از  :مقدمه و اهداف

اين مطالعـه بـه   . باشد يمي مختلف سيستم عصبيها قسمتاضطرابي و اثرات خلقي بر ضد ، داراي عملکردهاي متعددي از جمله اثرات ضد دردي

 آنالوگ صناعي وازوپرسين بر غذاي خورده شده و وزن گيري موش صحرايي انجام شد به عنوانمنظوربررسي دوزهاي مختلف دسموپرسين 
وزن مدفوع ، ليک قرار داده و مقدار حجم ادرار و آب نوشيده شدهروز در قفس متابو ٧چهار گروه از موش صحرايي نر بالغ به مدت  :روش اجرا. 

-گرم بـر کيلـوگرم   يليم ٥٠و  ١٠، ٥گروه ازحيوانات با دسموپرسين  ٣. و غذاي خورده شده و وزن حيوانات در ابتدا و انتهاي مطالعه بررسي شد

IP ساعت ١٢هر (و در گروه کنترل با سالين درمان شدند.( 
دهد وازوپرسين به شکل دو فازي موجب اثـر بـر وزن غـذاي خـورده شـده و همچنـين وزن گيـري حيوانـات          يمطالعه نشان نتايج اين م :نتايج

گرم بر کيلوگرم دسموپرسين موجب اثر معني داري بر وزن گيري و غذاي دريافتي حيوانات نسبت بـه   يليم ٥٠و  ٥ي که دوز ا گونهبه . گردد يم

وزن گيري و همچنين کاهش وزن ، گرم بر کيلوگرم دسموپرسين باعث افزايش معني دار غذاي خورده شده يليم ١٠اما دوز ، گروه کنترل نگرديد

 .شود يممدفوع 
کند که دسموپرسين احتماال با اثرات مرکزي موجب افزايش اشتها و هم با اثـر بـر دسـتگاه     يمنتايج اين مطالعه پيشنهاد  :بحث و نتيجه گيري

  .ممکن است بتوان از اين اثرات در آينده در درمان مشکالتي همچون بي اشتهايي عصبي استفاده کرد. گردد يمغذا گوارش موجب افزايش جذب 

  موش صحرايي، اشتها به غذا، غذاي دريافتي، دسموپرسين، وازوپرسين: کلمات کليدي
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  آيوروداو اهميت آن در سالمتي
  

  فرشيد احمدي اصل، حسن نظري، صيريآرزو حاجي ن، شمسي غفار زاده، کريميحميده :نويسندگان
  

  اروميه پزشکيدانشگاه علوم :آدرس

  

تغذيه نادرست و چاقي شديد در تمام کشورها به يک ، امروزه. باشد يممبارزه با استرس و چاقي از مشکالت عمده هزاره سوم و قرن بيست و يکم 

پيشرفته اين امر چه در بين اقشاري که از رفـاه اقتصـادي اجتمـاعي     در کشور ما هم همانند تمام کشورهاي. موضوع قابل بحث تبديل شده است

اسـترس  . باشـد  يمـ مورد توجه ، کنند يمبرخوردار هستند و يا افرادي که به دليل مشکالت اقتصادي بيشتر از مواد غذايي هيدروکربن دار تغذيه 

شـرط تغذيـه صـحيح    ، البته تنها وضعيت مـالي خـوب  . شود يمموجود در جامعه و تغذيه نادرست موجب تغييرات منفي در شيوه صحيح تغذيه 

برخـورد منطقـي بـا    . شود يمدر آيورودا روايتي است که انسان هر چيزي بخوردهمان . هاي صحيح تغذيه اهميت دارد يوهشبلکه شناخت ، نيست

  .ها خواهد شد يماريباز ابتالي آن به انواع شود بلکه در آينده مانع  يمنه تنها سبب دستيابي افراد به يک زندگي سالم و پرنشاط ، تغذيه

هـاي عصـر قـديم     يوهشـ اين علم منشاء هنري داشته و يکي از . ي گروه پزشکي استها رشتهدر حال حاضر يکي از ، آيورودا به معني علم زيستن

ايجاد ، ها انسانطوالني شدن عمر ، آن هدف. شود يمدر ترکيب واژه آيورودا يعني علم زيستن که رعايت آن موجب پيشرفت کامل زندگي. باشد يم

  .هاست انسانسالمتي کامل و دوري امراض از بدن 

کند تـا تمـام عناصـر ارگانيسـم انسـان را بـه صـورت         يمتوجه کامل و هم زمان به جسم و روح است و تالش ، از نکات برجسته و اساسي آيورودا

ها به شيوه مدرن بازنگري شده است و امروزه به عنوان مـدل غربـي آن    يکاييآمربه ويژه ها و  يغرباز سوي ، آيورودا.متعادل در کنار هم قرار دهد

بيماران بـه   کردني نظرات ناقص و اشتباه خود مثل وادار ا عدهموجب شده تا ، محبوبيت آيورودا به عنوان علم زيستن.گيرد يممورد استفاده قرار 

خالصه انسان موجودي  به طورران به وسيله گرسنگي طوالني مدت را به نام آن اعمال نمايند استفراغ از طريق نوشاندن آب شور و يا درمان بيما

به اين خاطر افسانه آيورودا به روايتي از ديدگاه ذهن . تر مثل انرژي در نظر گرفت يفظرلذا بايد او را خيلي، است فراتر از اعضاء تشکيل دهنده آن

  .کند يمو جسم به انسان توجه 

هـاي دوشـا مشـخص     يپتبا تعلق به يکي از انواع  ها انسانچرا که ، ها نيز ساده به نظر خواهد رسيد يماريبي آيورودا تشخيص ها روشبا شناخت 

  .ها گرايش ابتال دارند يماريبکنند که به کداميک از  يم

از نظـر فيزيولـوژيکي و روانشـناختي عميقـاً تـاثير      ، هـا  انسـان روي انرژي، باشند يمدوشاها منحصر به فرد و از گروه روانشناسي مبتني بر بيوشيمي

در .باشـند  يمـ حتي سه دوشا حـاکم  ، گاهي دو و در موارد نادر، يک، در هر انسان. دوشاها در آيورودا از جايگاه خاصي برخودار هستند. گذارند يم

 کـه از آنجايي .کنند يمها نقش اساسي ايجاد  يدنينوشرج در ارتباط بدن با دنياي خا.باشد يمها نيز خيلي مهم  يدنينوشآيورودا طعم و بوي غذا و 

  .باشد ينمقابل تعريف  ها آنتاثير ، شوند يماز خارج وارد بدن ما  کهمواد غذايي از جمله بيشترين موادي هستند 

هـا و   يسـبز سـتفاده از  ا، ورزش، رژيـم غـذايي  ، توان گفت طب آيورودا يک سيستم بهداشتي درماني کامل است و شامل سـم زدايـي   يمبنابراين 

 .باشد يمهاي بهبود و سالمت رواني و عاطفي يکتکن
 

  رژيم غذايي، دوشا، چاقي، استرس، طب آيورودا:ها کليدواژه
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اثر کروسين و ديکلوفناک بر ميزان خيز پنجه پاي ايجاد شده با تزريق کف پائي کاراجينان در موش 
  صحرائي

  

  امير عباس فرشيد، اسماعيل تمدن فرد، فرزاد صمدي، کريم اقدامي: سندگانينو
  

 گروه فيزيولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه اروميه، جاده نازلو: آدرس
  

باشـد و   يمـ اثر ضد التهابي و اثر ضد سرطان ، کروسين يکي از مواد موثر زعفران است و داراي اثرات بيولوژيکي گسترده شامل اثر آنتي اکسيدان

  . را دارد ۲و  ۱ي آنزيمي سيکلواکسيژناز ها راهتهابي غير استروئيدي است که توانايي مهار فعال شدن ديکلوفناک يک داروي ضد ال

خيز در پنجه پـا بـا   . اثرات تزريق داخل صفاقي کروسين و ديکلوفناک بر ميزان خيز پنجه پا در موش صحرائي بررسي شده است، در اين مطالعه

پس از تزريق کاراجينان بـا   ۶و  ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ضخامت پنجه پا در يک ساعت قبل و در ساعات . اد شدتزريق زير جلدي کاراجينان در کف پا ايج

  .کوليس اندازه گيري شد

 ۱۰و  ۵ميلي گرم به ازاييک کيلوگرم وزن بدن و ديکلوفناک در مقـادير   ۵۰و  ۲۵نتايج نشان دادند که تزريق داخل صفاقي کروسين در مقادير 

تزريق توام . کيلوگرم وزن بدن موجب کاهش ضخامت پنجه پا در ساعات قيد شده پس از تزريق کف پائي کاراجينان گرديد ميلي گرم به ازاييک

باعـث کـاهش   ) ميلي گرم به ازاييک کيلوگرم وزن بدن ۵/۲( و ديکلوفناک ) ميلي گرم به ازاييک کيلوگرم وزن بدن ۵/۱۲(مقادير کم کروسيين 

  .گروه دريافت کننده سالين نرمال گرديد ضخامت پنجه پا در مقايسه با

توان نتيجه گيري نمود که کروسين توانائي ايجاد اثر ضد خيز دارد و احتماال اين عمل را با مهار کردن سنتز پروسـتاگالندين   يمبر اساس نتايج  

  .دهد يمها انجام 

 موش صحرائي، خيز، ديکلوفناک، کروسين: کلمات کليدي
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 محمد قربان زادگان, سامان بهرام بيگي , هادي نايابيان , جواد علي اکبر لو , کريم مرداني , * امند حسين زاده  يس: سندگانينو
  

  داشت وکنترل کيفي مواد غذاييگروه به, دانشکده دامپزشکي , دانشگاه اروميه , جاده نازلو  ١١کيلومتر ,اروميه : آدرس

  

  :چکيده

هدف . باشد يميژه طيور به ومنبع شايععفونت غذاي آلوده . باشند يمي مختلف کمپيلوباکتر از منابع مهم بيماري اسهال در انسان ها گونه: مقدمه

  .باشد کمپيلوباکترميه ي مرغ تهيه شده از مراکز فروش مرغ در اروميه بها بالبررسي وجود آلودگي، از انجام مطالعه حاضر
ي مختلف کمپيلوباکتر با استفاده از محيط کشت انتخابي ها گونهي مرغ براي وجود ها بالنمونه از  ٩٦بدين منظور تعداد :مواد وروش کار

سط روش واکنش ي بال مثبت از نظر آلودگي به کمپيلوباکتر براي شناسايي قطعي باکتري توها نمونه. کمپيلوباکترمورد بررسي قرار گرفتند

 16s rRNAجفت باز از ژن  ١٠٠٤ي به اندازه ا قطعهاز دو پرايمر براي تکثير . مورد آزمايشات تکميلي قرار گرفتند) PCR(اي پلي مراز  يرهزنج

 .استفاده گرديد
مپيلوباکتر مثبت تشخيص داده بال مورد آزمايش با استفاده از محيط انتخابي ک ٩٦از کل %) ٤١.٦٦(بال  ٤٠نتايج نشان داد که تعداد :نتايج

جفت بازي تکثير گرديد و بدين  ١٠٠٤قطعه مورد انتظار  PCRجدايه در روش  ٣٧جدايه باکتري به روش بيوشيميايي تعداد  ٤٠از تعداد . شدند

 .مورد تاييد قرار گرفت PCRيله روش به وسمورد جدايه کمپيلوباکتر  ٣٧ترتيب حداقل تعداد 
ي ها گونهمطالعات بيشتري براي تشخيص تفريقي. باشد يمي مرغ به کمپيلوباکتر ها بالآمده نشان دهنده آلودگي باالينتايج بدست :پيشنهادات

يک راهکار ارزشمند به عنوانجهت کنترل بيماري کمپيلوباکتريوزيس در انسان پختن مناسب گوشت مرغ . مختلف کمپيلوباکتر مورد نياز است

  .گردد يمپيشنهاد 

 pcr,طيور ,کمپيلوباکتر :کلمات کليدي
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Abstract: 

Egg and egg products are nutritious foods constituting an important part of the human diet and they can be a source of food 

borne diseases such as salmonellosis. Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases caused by bacteria from 

the genus salmonella. Contaminated poultry meat and eggs have consistently been among the most frequently implicated 

sources of human salmonella outbreaks. However in Iran the relationship between the consumption of eggs and human 

salmonellosis and status of egg contamination is not clear. The aim of this study was to determine the rate of salmonella 

contamination in consuming eggs in Maraghe area. 

In this study one hundred and fifty eggs were purchased from different parts of Maraghe and carried out to microbiology 

laboratory of Bonab Islamic Azad University. Samples from eggs shells and internal content of eggs were cultured separately 

in Selenit F Broth. After 48 hours of incubation, Selenit F Broth sub cultured to SS agar and then TSI. Suspected colonies to 

salmonella were sub cultured in Urea broth and other selected media to confirm salmonella.  

Results of this study showed that prevalence of salmonella contamination in table eggs was 1.86% (salmonella contamination 

of local eggs was more than commercial eggs). Salmonella contamination levels in shell, content and shell white content 

were found 1.83%, 1.1% and 0.4% respectively. To prevent and minimize the potential risk of salmonellosis due to the table 

eggs and egg products good manufacturing and handling practices should be performed. More studies are required for 

confirming of this subject. 

Keywords: Salmonella, egg, contamination rate,Iran 
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اين تومور عمدتا بـه  . کند يمها را درگير  يرگموم بدخيم نسبتا نادر بافت نرم است که پريسيت هاي اطراف همانژيوپريسيتوم يک سارکو :مقدمه

عمومـا در  . دهـد  يمـ حفره لگني و احشا خلف صفاقي خـود رانشـان   ، پروگزيمال تيبيا، صورت يک توده دردناک ودر حال رشد تدريجي در فمور

راه غالب انتشار اين تومور به صـورت خـوني بـوده وشـايعترين ارگـاني کـه       . نمايد يميکسان گرفتار  بزرگساالن ديده شده و مردو زن را به نسبت

درصد اعـالم   ۱.۵۷، ي شيوع درگيري حفره اربيتا مطالعههمانژيوپريسيتوم حفره اربيت توموري نادر است و در . بافت ريه است، دهد يممتاستاز 

شود واحتمال باالي عـود   يمبه ندرت به طور کامل برداشته ، تا قبل از عمل جراحي مشخص نيستبه دليل اينکه عمدتا تشخيص اين تومور . شد

  . گردد که چندين بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است يمبيماري با همانژيوپريسيتوم حفره اربيت معرفي، در اين گزارش مورد. مجدد وجود دارد

بيمار درد چشم . ماه قبل مراجعه کردند ۷ماه قبل و دوبيني از  ۹شکايت آبريزش چشم چپ از  ي است که باا ساله ۴۶بيمار آقاي  :گزارش مورد

بـا  . توده اربيتـال نشـان داده شـد   ، مغزي MRIدر بررسي. نداشت و در معاينه پروپتوز قسمت تحتاني چشم چپ و تورم پلک تحتاني مشهود بود

تومـور فيبـروزي   ، ام توموري مانند همانژيوم کـاپيالري  يخي خوش ها تودهاربيتال شامل  هاي افتراقي توده رترو يصتشخترين يعشاتوجه به اينکه 

توده در يک مرکـز فـوق   ، باشد يمهاي اربيت و مالفورماسيون هاي عروقي يسوار: ي غير توموري مانندها تودههيستوسيتوم فيبروزي و ، استخواني

بيمـار  ، ماه به دليل عود مجدد ۵بعد از . انژيوپريسيتوم حفره اربيت گزارش گرديدتخصصي چشم بيوپسي اکسيزنال شد و در جواب پاتولوژي هم

  .راديوتراپي اجوانت براي بيمار شروع شد، دوباره تحت عمل جراحي قرار گرفت و باتوجه به سابقه دو بار عمل جراحي و نتيجه پاتولوژي

ام اند و با  يخها خوش  يصتشخعمده اين . دهند يماي افتراقي را تشکيل ه يصتشخي رترو اربيتال طيف وسيعي از ها توده:بحث و نتيجه گيري

احتمال عود مجـدد  ، يل داشتن عروق زيادبه دلاين در حالي است که همانژيوپريسيتوم حفره اربيت بدخيم بوده و . يابند ينمجراحي مجددا عود 

و ) عمدتا در بخش تحتاني چشم(پروپتوز غير محوري بدون درد ، سارکوم با توجه به اينکه عالئم چشمي به نفع اين. پس از جراحي آن زياد است

  .لذا توجه به عالئم باليني جهت دقت زياد در برداشتن اين تومور الزامي است، باشد يمتورم پلک 

  عود تومور، همانژيوپريسيتوم، توده رترواربيتال: کلمات کليدي
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اين تومور عمدتا بـه  . کند يمها را درگير  يرگموهمانژيوپريسيتوم يک سارکوم بدخيم نسبتا نادر بافت نرم است که پريسيت هاي اطراف  :مقدمه

عمومـا در  . دهـد  يمـ حفره لگني و احشا خلف صفاقي خـود رانشـان   ، پروگزيمال تيبيا، ر حال رشد تدريجي در فمورصورت يک توده دردناک ود

راه غالب انتشار اين تومور به صـورت خـوني بـوده وشـايعترين ارگـاني کـه       . نمايد يمبزرگساالن ديده شده و مردو زن را به نسبت يکسان گرفتار 

درصد اعـالم   ۱.۵۷، ي شيوع درگيري حفره اربيتا مطالعهمانژيوپريسيتوم حفره اربيت توموري نادر است و در ه. بافت ريه است، دهد يممتاستاز 

شود واحتمال باالي عـود   يمبه ندرت به طور کامل برداشته ، به دليل اينکه عمدتا تشخيص اين تومور تا قبل از عمل جراحي مشخص نيست. شد

  . گردد که چندين بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است يمبيماري با همانژيوپريسيتوم حفره اربيت معرفي، در اين گزارش مورد. مجدد وجود دارد

بيمار درد چشم . ماه قبل مراجعه کردند ۷ماه قبل و دوبيني از  ۹ي است که با شکايت آبريزش چشم چپ از ا ساله ۴۶بيمار آقاي  :گزارش مورد

بـا  . توده اربيتـال نشـان داده شـد   ، مغزي MRIدر بررسي. ني چشم چپ و تورم پلک تحتاني مشهود بودنداشت و در معاينه پروپتوز قسمت تحتا

تومـور فيبـروزي   ، ام توموري مانند همانژيوم کـاپيالري  يخي خوش ها تودههاي افتراقي توده رترو اربيتال شامل  يصتشخترين يعشاتوجه به اينکه 

توده در يک مرکـز فـوق   ، باشد يمهاي اربيت و مالفورماسيون هاي عروقي يسوار: غير توموري مانندي ها تودههيستوسيتوم فيبروزي و ، استخواني

بيمـار  ، ماه به دليل عود مجدد ۵بعد از . تخصصي چشم بيوپسي اکسيزنال شد و در جواب پاتولوژي همانژيوپريسيتوم حفره اربيت گزارش گرديد

  .راديوتراپي اجوانت براي بيمار شروع شد، ابقه دو بار عمل جراحي و نتيجه پاتولوژيدوباره تحت عمل جراحي قرار گرفت و باتوجه به س

ام اند و با  يخها خوش  يصتشخعمده اين . دهند يمهاي افتراقي را تشکيل  يصتشخي رترو اربيتال طيف وسيعي از ها توده:بحث و نتيجه گيري

احتمال عود مجـدد  ، يل داشتن عروق زيادبه دلپريسيتوم حفره اربيت بدخيم بوده و اين در حالي است که همانژيو. يابند ينمجراحي مجددا عود 

و ) عمدتا در بخش تحتاني چشم(پروپتوز غير محوري بدون درد ، با توجه به اينکه عالئم چشمي به نفع اين سارکوم. پس از جراحي آن زياد است

  .در برداشتن اين تومور الزامي است لذا توجه به عالئم باليني جهت دقت زياد، باشد يمتورم پلک 

  عود تومور، همانژيوپريسيتوم، توده رترواربيتال:کلمات کليدي
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Campylobacteriosis is caused by Campylobacter organisms. These organisms are curved or spiral, motile, non–spore-

forming, Gram-negative rods. disease most commonly caused by C. jejuni, a spiral and comma shaped bacterium. The 

common routes of transmission for the disease-causing bacteria are fecal-oral, person-to-person sexual contact, ingestion of 

contaminated food (generally unpasteurized (raw) milk and undercooked or poorly handled poultry), and waterborne (i.e., 

through contaminated drinking water).Campylobacteriosis is a one of the most prevalent causes of bacterial enteritis. 

Campylobacter jejuni and C.coli are the most important causes of the disease in humans. Reducing the rate of infection in 

broiler chicken is believed to reduce the infection in human. 

The aim of this study was to study the prevalence rate of infection before and after immersing in water and air chillers in the 

processing line of poultry carcasses, the process which finally lead to packaging of the carcasses. Consumption of poultry and 

direct contact with poultry are generally accepted as dominant risk factors for sporadic Campylobacter spp. infections among 

humans. During March to July 2011, a total of 140 swabs were collected from the carcasses of broilers at different 

slaughterhouses in East Azerbaijan province (using raising method) in order to enrich the specimens (in microaerophilic 

condition at 420 C for 48h), cultured in campylobacter selective agar (thioglycolate agar plus sheep blood) and submitted for 

DNA extraction to perform mPCR using the specific primers designed for C.jejuni and C.coli. 

The results showed that the prevalence rate of contamination in the processing line before packing the carcasses was 6% and 

this rate was about 70% after evisceration and before washing the carcasses. Due to the public health issues of the infection, a 

more profound study is strongly recommended. 

Keywords: Campylobacter sp., poultry, mPCR, public health 
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ردراستان آذربايجان غربي دربين سال اتيولوژيک واپيدميولوژيک کارسينوم هپاتوسلوال ه يمطالع
 ۱۳۹۰- ۱۳۸۵هاي

  

  رحيم مهدي اوغلي، دکتر نسيم ولي زاده: سندگانينو
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس

  

  :خالصه

ري و مطالعـات اپيـدميولوژيک و اتيولوژيـک در پيشـگيري از بيمـا     .ترين کانسرها در سراسر جهان است يعشاکارسينوم هپاتوسلولر يکي از :زمينه

هدف اين مطالعه بررسي اتيولوژي و اپيدميولوژي هپاتوسلولر کارسينومدر آذربايجان غربي .افزايش طول عمر افراد درگير کمک کننده خواهد بود

  .ايران است

در  ۱۳۹۰ تـا  ۱۳۸۵ي هـا  سـال بيمـارمبتال بـه هپاتوسـلولر کارسـينوم کـه بـين        ۶۰در اين مطالعه مقطعي و گذشته نگراطالعات :ها روشمواد و 

يـا ريسـک فاکتورهـاي شـناخته شـده      /وجود سـيروز کبـدي و  ، موقعيت، جنسيت، آذربايجان غربي ايران تشخيص داده شده بودند بر اساس سن

 .هپاتوسلولر کارسينوم مورد آناليز و بررسي قرار گرفت
از نـواحي   هـا  آن%  ۶۶/۵۱.سـال بـود   ۴۷/۶۳بيمـاران  سـن متوسـط   .زن بودند% ۲۵مرد و % ۷۵، بيمار مبتال به هپاتوسلولر کارسينوم ۶۰از :نتايج

 .غير سيروتيک بودند% ۶۶/۵۶سيروتيک و ، بيماران مبتال به هپاتوسلولر کارسينوم%  ۳۳/43.از نواحي شهري بودند%  ۳۳/۴۸روستايي و 
مثبت Bاما از نظر آنتي ژن هپاتيت، دشرح حال مصرف الکل نداشته بودن%  38/۱۵مثبت بودند B ٪ از نظر هپاتيت69/۵۷، بيمار سيروتيک ۲۶از 

، بيمـار غيرسـيروتيک   ۳۴از .سـيروز کريپتـوژن داشـتند   %)۲۴/۱۹( شرح حال ويلسـون و مـابقي  % ۸۴/۳، شرح حال الکليسم ها آن% ۸۴/۳، بودند

  .را نداشتند HCVبيمار سرولوژي مثبت يا شرح حال عفونت  ۶۰هيچ کدام از . مثبت بودند HBsAgبراي% ۲۹/۳۵

ترين  يعشاBدر بيماران سيروتيک عفونت هپاتيت .سيروز کبدي نداشتند )<%۵۰(در مطالعه ما اغلب مبتاليان هپاتوسلولر کارسينوم:يرينتيجه گ

در مـابقي  .يي و بيمـاري ويلسـون بـود   ها تنمصرف الکل به ، بامصرف همزمانالکل Bفاکتور مستعد کننده بود و در درجات بعدي عغونت هپاتيت 

ما نتيجه گرفتيم که اتيولوژي هپاتوسلولر کارسـينوم در اسـتان مـا از    . ک ما هيچ فاکتور مستعد کننده براي سيروز يافت نکرديمبيماران سيروتي

 .کشورهاي غربي متفاوت است
  هپاتوسلولر کارسينوم ,اپيدميولوژي ,اتيولوژي، ريسک فاکتور: ي کليديها واژه
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 در موش صحرايي بزرگ) Ferula gummosa(اثرات ضد دردي اسانس گياه باريجه 
 

، ۳مرجان فالح، ۳اسماعيل بابائي، ۳شهروز گلزاده، *۳محمد حسين اصغري، ۲معصومه شريفي، ۱فرهاد محموديفر، ۱پيمان ميکائيلي: سندگانينو
  ۳عاطفه گلزاده

  

 گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميهعضوهيأت علمي  -۱
 دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشجوي ارشد پرستاري -۲
 دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه، دانشجوي دکتراي دامپزشکي -۳

  

. باشد که خواص دارويي فراواني از جمله تسکين درد دارد مي يانچترگياهي خودرو از خانواده ) Ferula gummosa(باريجه :پيشينه و اهداف

مفيد واقع ، عقيده محققين علوم دارويي بر اين است که داروهاي تسکين دهنده درد به دليل عوارض جانبي و در بعضي موارد عدم توانايي کافي

  . موش صحرايي نر انجام شدلذا اين مطالعه با هدف بررسي اثر ضددردي اسانس گياه باريجه در. شوند ينم

 Tail-Flickگروه ده تايي تقسيم شدند و با آزمون  ٣به ، سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار ٣٠دراين مطالعه تجربي  :مواد و روش کار

و گروه شاهد آب cc/bw 1و  0.5را با دوزهاي اسانس گياه باريجه ي تجربي به ترتيب ها گروه. مورد ارزيابي اثر ضد دردي قرار گرفتند) پرش دم(

براي . به ترتيب به عنوان زمان اندازه گيري درد در نظر گرفته شد ١٢٠و  ٩٠، ٦٠، ٣٠دقايق. دريافت کردند) IP(مقطر را به صورت داخل صفاقي

عه به عنوان زمان ضد دردي قرار گرفتند و زمان کشيدن دم از زير اش ۴۰با شدت اشعه  Tail-Flickاين منظور حيوانات مقيد شده و در دستگاه 

 ٠٥.٠کمتر از  Pتحليل شده و مقادير  Bonferroniو  Tukeyي تعقيبيها تستو ANOVAبا روش ١۸ي  نسخهSPSSدر نرم افزار  ها داده.ثبت شد

  .معني دار در نظر گرفته شد

همچنين بين دو گروه تجربي نيز . (p<0.001)ميانگين نمره درد در هر دو گروه تجربي اختالف معني داري با گروه شاهد نشان داد  :نتايج

نتايج نشان دهنده اثر . پيش درماني با نالوکسان باعثکاهش قابل توجه اثر ضددردي عصاره گرديد). p<0.001(داري مشاهده شد اختالف معني

  .وپيوئيديباشدرسد حداقل قسمتي از اثر ضددردي عصاره از طريق سيستم ا يماست و به نظر اسانس گياه باريجه ضددردي 

. ي تجربي گرديدها گروهمعني دار ميزان احساس درد در  کاهشموجب ، اسانس گياه باريجهبر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق  :نتيجه گيري

  .رسد يمضروري به نظر ، هر چند مطالعات بيشتري در زمينه شناخت ترکيبات ضد دردي موثر اين گياه

  

 موش صحرايي، ضد درد، گياه باريجهاسانس ، Tail-Flick: کليد واژه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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Abstract:  

Introduction: In this experiment essential oil of Foeniculum vulgare, a genus spontaneous in Iran used in order to determine 

the pain inhibiting effect by tail flick method. As synthetic pain killers develop and their problem increase, in this study, we 

tried to evaluate the antinociceptive effects of Foeniculum vulgare, as a substitute for currently used chemical analgesic 

agents. 

Materials and Methods: The male mice of Balb/c strain, weighing 106-181 gr., were grouped in 5 groups (n=6), four 

treatment groups and a control group. Foeniculum vulgareis used in traditional medicine as antitussive, antibacterial and 

antiviral. Foeniculum vulgarespecimens were collected from local sources and botanically identified, and the essential oil 

was extracted. The essential oil injected intra-peritoneally (IP) in 0.05 and 0.1 mg/ml doses by insulin syringes. 

Antinociceptive effect was determined 30, 60, and 90 minutes after injection. For performance of this investigation, tail flick 

apparatus  was  set  on  40  for  intensity  of  ray,  and  cut-off  time  (maximum time  of  exposure)  set  on  30  sec  to  prevent  from 

tissue damage. The mice were placed in restrainer and their tail located under ray radiation. Antinociceptive efficiency 

determined by the time of flicking their tail from the ray. 

Results: According to the results, there were no significant differences between control group and the second dose of 

Foeniculum vulgareessential oil (p> 0.05). The data revealed that Foeniculum vulgareessential oil had no or the least 

antinociceptive effect. The tests were double-repeated to confirm the results. Nevertheless, neither the doses of Foeniculum 

vulgare, i.e. 0.05 and 1 mg/ml, did not show significant differences (p> 0.05) with the control group. 

Conclusion: Considering the results, we may suppose two causes. It may be concluded Foeniculum vulgarehas no 

antinociceptive effect and it could not be used as a pain killer. On the other hand, it may be due to the lower and insufficient 

doses used in this study design. So, we suggest another study with higher doses of this plant. We also suggest to evaluate 

other extraxt form of this plant, e.g. the hydro-alcoholic extract in mice. 

Key words: Foeniculum vulgareL., Essential oil,Tail Flick, Acute pain, Pharmacology 
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Abstract:  

Introduction:Nepeta meyeri is from Lamiaceae family, an aromatic family of plants, and it is spontaneous to Azarbaijan 

destrict of Iran. 4a-α-7α-7a-β-nepetalactone (53.2%) and 1,8- cineole (29.3%) are the main components. Nepeta genus is 

currently used in the traditional medicine of Azarbaijanian people as a sedative agent. As synthetic pain killers develop and 

their problem increase, in this study, we have tried to evaluate the antinociceptive effects of Nepeta meyeri, as a potential 

substitute for currently used chemical analgesic agents.  

Materials and Methods: The hydro-alcoholic extract of the Nepeta meyeri was  provided  by  a  modified  method  of  

maceration in 72 hours. 35 male Balb/c mice were divided into 5 groups (n=7) and four different doses of Nepeta meyeri, 

including 0.25, 0.5, 1 and 2 mg/ml, were tested by intraperitoneal (IP) injections. For investigating the possible 

antinociceptive activity of this plant, an acute pain models by Tail Flick method. The effects recorded after 30, 60 and 90 

minutes from injection by tail flick test. The p<0.05 was considered as statistically significant in this study. 

Results: Only first dose of Nepeta meyeri, i.e. 0.25 mg/ml, did not show pain inhibitor effect (p> 0.05). The rest doses had 

significant differences to the control group (p<0.01). However, the higher dose of Nepeta meyeri, i.e. 2 mg/ml, was toxic and 

the mice of that group died away.  

Conclusion: According to the results of this study, the hydroalcoholic extract of Nepeta meyeri is suggested as a candidate 

with a promising potential to be studied more in detail as an suitable substitute for some currently used analgesics with higher 

complications. The optimum doses for Nepeta meyeri were found as to be 1 and 2 mg/ml.  

Key words: Nepeta meyeri, Antinociceptive, Tail Flick, Acute pain, Pharmacology 
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Abstract:  

Introduction:Origanum vulgarebelongs to mint family, which is an aromatic family. Terpinen-4-ol (21.43%), γ-terpinene 

(12.32%) and carvacrol (11.67%) are the main components. It has been long used for many purposes in Azarbaijanian 

ethnomedicine such as: antioxidant, antimicrobial, antiseptic, as a treatment for cold, influenza, fever and etc. As synthetic 

pain killers develop and their problem increase, in this study, we tried to evaluate the antinociceptive effects of Origanum 

vulgare, as a substitute for currently used chemical analgesic agents.  

Materials and Methods: The hydro-alcoholic extract of the Origanum vulgarewas provided by a modified method of 

maceration in 72 hours. 35 male Balb/c mice were divided into 4 groups (n=7) and three different doses of Origanum 

vulgare, including 1, 1.5 and 2 mg/ml, were tested by intraperitoneal (IP) injections. For investigating the possible 

antinociceptive activity of this plant, an acute pain models by Tail Flick method. The effects recorded after 30, 60 and 90 

minutes from injection by tail flick test. The p<0.05 was considered as statistically significant in this study. 

Results: Only first dose of Origanum vulgare, i.e. 1 mg/ml, did not show pain inhibitor effect (p> 0.05). The rest doses had 

significant differences to the control group (p<0.01). In addition, the higher doses of Origanum vulgare, i.e. 1.5 and 2 mg/ml, 

were not toxic to the mice.  

Conclusion: According to the results of this study, the hydroalcoholic extract of Origanum vulgareis suggested as a 

candidate to be studied more in detail as a drug along with or an suitable substitute for some currently used analgesics with 

higher complications. The optimum doses for Origanum vulgarewere found as to be 1.5 and 2 mg/ml.  

Key words: Origanum vulgareL., Antinociceptive, Tail Flick, Acute pain, Pharmacology 
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Abstract:  

Introduction:Raphanus sativus is a member of family of Brassicaceae. The major components of Raphanus sativus are 

crude fiber, total soluble sugar, vitamin C, protein and nitrate. Raphanus genus is currently used as a edible vegetable by 

Azarbaijanian people and also other parts of the country. As synthetic pain killers develop and their problem increase, in this 

study, we tried to evaluate the antinociceptive effects of Raphanus sativus, as a substitute for currently used chemical 

analgesic agents.  

Materials and Methods: The hydro-alcoholic extract of the Raphanus sativus was provided by a modified method of 

maceration in 72 hours. 35 male Balb/c mice were divided into 4 groups (n=7) and three different doses of Raphanus sativus, 

including 1, 1.5 and 2 mg/ml, were tested by intraperitoneal (IP) injections. For investigating the possible antinociceptive 

activity of this plant, an acute pain models by Tail Flick method. The effects recorded after 30, 60 and 90 minutes from 

injection by tail flick test. The p<0.05 was considered as statistically significant in this study. 

Results: Only first dose of Raphanus sativus, i.e. 1 mg/ml, did not show pain inhibitor effect (p> 0.05). The rest doses had 

significant differences to the control group (p<0.01). In addition, the higher doses of Raphanus sativus, i.e. 1.5 and 2 mg/ml, 

were not toxic to the mice.  

Conclusion: According to the results of this study, the hydroalcoholic extract of Raphanus sativus is suggested as a 

candidate to be studied more in detail as a drug along with or an suitable substitute for some currently used analgesics with 

higher complications. The optimum doses for Raphanus sativus were found as to be 1.5 and 2 mg/ml.  

Key words: Raphanus sativus L., Antinociceptive, Tail Flick, Acute pain, Pharmacology 
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Abstract:  

Introduction: In the previous studies hydro-alcoholic extract of Thymus vulgaris L. has shown antinociceptive effects. In 

this experiment essential oil of the genus spontaneous in Iran used in order to determine the pain inhibiting effect by tail flick 

method. As synthetic pain killers develop and their problem increase, in this study, we tried to evaluate the antinociceptive 

effects of Thymus kotschyanus, as a substitute for currently used chemical analgesic agents. 

Materials and Methods: The male mice of Balb/c strain, weighing 106-181 gr., were grouped in 5 groups (n=6), four 

treatment groups and a control group. The mice were purchased from Urmia University of Medical Sciences. Thymus 

kotschyanusspecimens were collected from local sources and botanically identified, and the essential oil was extracted. The 

essential oil injected intra-peritoneally (IP) in 0.05 and 0.1 mg/ml doses by insulin syringes. Antinociceptive effect was 

determined 30, 60, and 90 minutes after injection. For performance of this investigation, tail flick apparatus was set on 40 for 

intensity of ray, and cut-off time (maximum time of exposure) set on 30 sec to prevent from tissue damage. The mice were 

placed in restrainer and their tail located under ray radiation. Antinociceptive efficiency determined by the time of flicking 

their tail from the ray. 

Results: According to the results, there was a significant difference between control group and the second dose of Thymus 

kotschyanus essential oil (p< 0.05). The data reveal that the antinociceptive effect of Thymus kotschyanus essential oil is 

dore-related. The best results of the antinociceptive activities of this oil obtained in the first 30 minutes. Nevertheless, the 

first dose of Thymus kotschyanus, i.e. 0.05 mg/ml, did not show significant differences (p> 0.05). 

Conclusion: The optimal effects of the extract of this plant obtained in first 30 minutes.It is interesting that, in usage of the 

essential oil in comparison to hydro-alcoholic extract, less doses of essential oil needs to achieve the same effect of the 

hydro-alcoholic extract in mice. 

Key words: Thymus kotschyanus, Essential oil, Antinociceptive, Tail Flick, Acute pain  
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  خالصه

 دانشـجويان  هدف مالعه حاضر بررسي درک.کند يمي پرستاري صحبت  حرفهييمراقبت در مورد نياز اساسي انسان و جزء زير بنا:مقدمه و هدف

  .آن بود کنندهپرستاري از رفتارهاي مراقبتي و عوامل تعيين 

اي از  يهسـهم با روش نمونه گيري ها نمونه. نمونه شرکت داشتند به عنواندانشجوي پرستاري  145همبستگي -در اين مطالعه توصيفي :روش کار

اطالعـات بـا اسـتفاده از دو پرسشـنامه پايـا و      . انتخاب شـدند  ١٣٨٩رستاري و مامائي دولتي و آزاد در شهر اروميه از آذر تا اسفند دو دانشکده پ

بـا  DNCB-38و اعتبـار علمـي   CDI-25اعتبار ترجمه و ظاهري فرم فارسي پرسشنامه. گردآوري شدDNCB-38ساخته پژوهشگرو  CDI-25رواي

. پايائي هر دو پرسشنامه به دو روش آزمون مجدد و روش پايائي دروني با استفاده از روش آلفا کرونباخ تعيين شد .نظر متخصصين فن تامين شد

آناليز واريانس و ، تي تست(و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي ٠.٠٥از  تر کوچکPدر سطح معني داري، SPSS 18با استفاده از نرم افزار  ها داده

  .شدندآناليز ) رگرسيون

سن  فاکتورهايدموگرافيکدر بين . بين ميانگين نمرات دانشجويان به ابعاد جسماني و رواني مراقبت اختالف آماري معني دار وجود نداشت :نتايج

عـد  و جنسيت و دانشگاه محـل تحصـيل بـا فراوانـي توزيـع پاسـخها بـه ب       )P=0/021(اجتماعي  -دانشجويان با فراواني توزيع پاسخها به بعد رواني

پوشـيدن  " ين سه رفتار مراقبتي از نظر دانشجويان پرستاري شامل تر مهم). P=0/004(مراقبت ارتباط آماري معني داري داشت تکنيکي-جسماني

تـرين رفتـار مراقبتـي     يـت اهمو کـم  "آموزش خود مراقبتي به بيمار" و " حفظ حريم خصوصي بيمار"، "تميز و مرتب موقع کار در بخش يها لباس

" عالقه به حرفه پرستاري و رضايت شغلي" عوامل مرتبط با خود حرفه پرستاري نظيراگرچه . بود" بستگان بيمار از وضعيت بيمارشان کردنمطلع "

رفتارهاي  کنندهاما نتايج تست رگرسيون نشان داد که عوامل پيش بين ، تعيين کننده ترين عوامل گزارش شد" ي خود حرفهاحترام به خود و "و 

رضايت از ميزان "و " ديدگاه پرستار نسبت به حقوق بيمار"، "در امر مراقبت کيفيتبا  کاراعتقاد به لزوم انجام ":شامل تکنيکي –جسماني  مراقبتي

 کهيا خانوادهفرهنگ "و " احساس مسئوليت"، "جنسيت پرستار: "اجتماعي شامل -رفتارهاي مراقبتي رواني کنندهو عوامل پيش بين " حقوق و مزايا

  .بود" ستار در آن تربيت يافتهپر

  بحث و نتيجه گيري

هاي روزانه و رواني مراقبـت   يتفعالي مهم جسماني مراقبت نظير کمک به بيمار در انجام ها جنبهاز برخي ينتايج مطالعه غقلت دانشجويان پرستار

ي دوران تحصـيل بـر   هـا  آمـوزش سيسـتم و  ، سـتاران هـاي شخصـي پر   يژگيوآشکار با توجه به تاثيرگذاري. نظير گوش دادن به بيمار را نشان داد

  .مراقبت در راستاي بهبود کيفيت خدمات پرستاري ارائه شد ي اشتباه ازها برداشترفتارهاي مراقبتي پيشنهادات مشخصي براي تصحيح 

  

  عوامل تعيين کننده، دانشجويان پرستاري درک، رفتارهاي مراقبتي: کليديواژگان 
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Abstract 

Introduction:Helicobacter pylori Infection is known as a causative reason for the diseases such as chronic gastritis, gastro-

duodenal ulcer, gastric adenocarcinoma and mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma. Due to absence of 

standard, easy and acceptable method for H. pylori infection diagnosis, this study was down among children that referred to 

pediatric gastroenterologist in motahhari hospital of Urmia in 2010-2011.  

Method: This study was conducted in pediatrics endoscopy ward of Shaheed Motahhari hospital of Urmia between years 

2009 to 2011. After passing by research council and ethics committee of the university the 1-15 year old children with 

chronic abdominal pain and epigastric tenderness in physical examinations were enrolled to study. IgM and IgG anti-

helicobacter pylori antibodies were checked firstly, and positive samples were examined through upper GI endoscopy after 

obtaining written consent from their parents. Five biopsies samples were taken from different areas of stomach, one for rapid 

urease test and 4 samples for Giemsa staining and histopathology. Collected data were processed using SPSS V16 software 

and analyzed to determine the sensitivity and specificity of each diagnostic test. 

Results: In this study 173 children with mean age of 8.19±3.05 years who underwent upper GI endoscopy 106 patients 

(61.3%) were female and 67 patients were (38.7%) male. One hundred children (57.8%) were infected with Helicobacter 

pylori demonstrated with histopathology, 73 children (42.2%) had negative pathologic report for Helicobacter pylori. Mean 

age of infected group was 8.5±3.1 and 43 were male and 57 were female.  

Based on statistical analysis, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) 

of anti-helicobacter pylori IgM in infection diagnosis was 54%, 60.27%, 65.06% and 48.8%, respectively. Sensitivity, 

specificity, PPV and NPV anti-helicobacter pylori IgG was 84%, 63.01%, 75.67% and 74.19%, respectively. Sensitivity, 

specificity, PPV and NPV of rapid urease test was 87%, 78.08%, 84.46% and 81.43%, respectively. 

Conclusion: Findings of this study show that sensitivity and specificity of rapid urease test is higher than serologic anti 

helicobacter pylori IgG and then IgM. 

Key words: Helicobacter pylori, Upper GI endoscopy, Diagnostic tests, Children, Urmia 
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Abstract 
Background: Diarrhea is responsible for almost 18% of mortalities among children worldwide. According to a definition by 

WHO, the persistent diarrhea usually commences acutely but lasts for more than two weeks. It consists 3-20% of all diarrhea 

cases in children younger than 5 years old and it is responsible for 50% of diarrhea related deaths. So this study aimed to 

investigate the effect of Vitamin E in the improvement of Persistent diarrhea.  

Material & Methods: This study was double-blinded Clinical Trial study, in which we enrolled the children with 3 months- 

5 years age who were admitted in Shaheed Motahhari Training Hospital of Urmia due to persistent diarrhea. Patients were 

randomly allocated into two different groups: in first group, all subjects only received Zinc supplement (Syrup, as a part of 

therapeutic regimen), but in the second group, the subjects received Vitamin E in association with Zinc supplement. Age, 

Sex, improvement in the episodes of diarrhea, hospitalization period, changing in weight, stool firmness in two study groups 

were analyzed using SPSS software ver16.  

Results: There were not a significant difference among two study groups regarding age, sex (P=0.343), weight (P=0.377), 

height (P=0.723), head circumstance (P=0.971), Nutrition (with breast milk, formula, or regular food) (P=0.159), and the 

duration of diarrhea symptoms (P=0.464).  

Mean hospitalization period in the intervention group was 3.39±0.78 days, and 3.92±1.94 days in the control group. Which 

there was a weak difference (among two groups (P=0.054). Regarding the improvement of appetite in the follow-up period, 

there was a significant difference among two groups (P=0.026). Chi-square analysis revealed no significant difference in 

complete or relative improvement of diarrhea or response to treatment in different study groups (P=0.374). 

Conclusion: Although the improvement process was not significantly different among two groups in our study, the 

difference in the improvement of appetite during follow-up period was supporting the hypothesis which the administration of 

Vitamin E in children with persistent diarrhea could be useful in restoring the health status and wellbeing of children.  

Keywords: Persistent Diarrhea, Vitamin E, Double-blinded Clinical Trial, Children, Urmia 
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Abstract 

Introduction: Recurrent abdominal pain (RAP) is one of the most common complaints in childhood. Abdominal pain attacks 

occur at least for three consecutive months and affect children’s normal functions. Ninety percent of RAP in children was 

thought previously as functional. While with advancement of technology this amount is reduced recently. Due to 

contradictory results of different studies on the abdominal pain causes in children we decided to review various causes of 

recurrent abdominal pain in children who are undergoing endoscopy. 

 

Method: Between 2008 to 2011this descriptive cross-sectional study, after approval of the research council and ethics 

committee of the university was conducted through sampling census in endoscopy ward of Motahhari hospital. The 1-15 year 

old children who referred due to chronic abdominal pain and had epigastric tenderness in physical examinations, and were 

suspected to have acid peptic disease and absence of other cause for their abdominal pain, were enrolled to study. 250 

children were examined through upper GI endoscopy after obtaining written consent from their parents. Data collected were 

processed and analyzed using SPSS16 software.  

  

Results: Statistical analysis showed that of 250 children with mean age of 8.06±3.1 years who underwent upper GI 

endoscopy 106 patients (%42.4) were male and 144 patients (%57.6) were female. 142 children (%56.8) with mean age of 

8.7±3 years (58 male and 84 female) had gastritis. For 86 children (41 male and 45 female) with the mean age of 8/3±3 were 

reported esophagitis and 89 children (41 male and 48 female) with the mean age of 8.15±3 years were reported duodenitis. 

Some of the patients had more than one site involvement. 72 children (30 male and 42 female) with the mean age of 8.5±2.9 

had positive pathologic report for Helicobacter pylori. Only 57 children (23 male and 34 female) with mean age of 7/7±3 

years had functional abdominal pain that composed 22/8 percent of the all patients.  

 

Conclusion: It is concluded from this study that most recurrent abdominal pain in the children have organic causes and 

suggested that investigated by a gastroenterologist. 

 

Key words: Abdominal pain, children, recurrent abdominal pain, endoscopy 
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  :خالصه

اين آنتي . است گرم مثبت وگرم منفي موثر هاي يسفپيم سفالوسپورين نسل چهارم است که دربرابر طيف وسيعي از باکتر:مقدمه و اهداف

هدف مطالعه . اردکاربرد د انتروباکترياسهقبيل از  مقاوم به آنتي بيوتيک هاي متعدد هاي يکشنده ناشي از باکتر يها بيوتيک براي درمان عفونت

 . استباليني اشرشياکلي  هاي يزولهروي ا حاضر بررسي تاثير اين آنتي بيوتيک بر
  

جدايه هاي باکتريايي . گرفت استفاده قرار اين بررسي مورد درATCC  ۲۵۹۲۲استاندارد سويههمراه با  ايزوله باليني اشرشياکلي ۱۰۰:روش اجرا

ايزوله تعيين شده  براي هر   MIC. انجام گرفت )Himedia(HiCombبا استفاده ازنوار) MIC(ارنده کشت داده شده و تعيين کمترين غلظت بازد

 . تعيين شد ها يزولهنيمه مقاوم بودن وياحساسيت ا، وبا مقايسه با جدول استاندارد مقاومت
  

ازمقاومت متوسطي نسبت به اين  ها يزولها% ۱۴وبوده  حساسنسبت به آنتي بيوتيک سفپيم  ها يزولها %۷۶نتايج ):هاي پژوهشيافته(نتايج 

ها مقاومت بسيار بااليي رانسبت به اين آنتي  يزولها% ۳همچنين . ها نسبت به سفپيم مقاوم بودند يزولها% ۱۰و بودند آنتي بيوتيک برخوردار

 .سويه استاندارد نسبت به سفه پيم حساس بود .بيوتيک نشان دادند
 باالي سطح به هرحال، است افزايش به رو مشكل يك منفي گرم هاي باسيل در ميكروبي مقاومت دنيا مامت در امروزه :نتيجه گيريبحث و

اين مطالعه  درهاي اشرشياکلي  يزولهاها در برخي از  يمارستانبعليرغم مصرف کم اين آنتي بيوتيک در ، مشاهده شده نسبت به سفه پيم مقاومت

 .سازد يم يادآور تي بيوتيک با ساير سفالوسپورين ها واجتناب از مصرف بي رويه اين آنتي بيوتيک ها رالزوم توجه به امر مقاومت متقاطع اين آن
  MIC، سفپيم، اشرشيا کلي: كلمات كليدي
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ABSTRACT 

Introduction: BK polyomavirus (BKV) as a member of polyomavirus family is  prevalent in the human population.  BKV 

persists in renal tissue after asymptomatic infection in childhood. The reactivation of BKV in renal transplant recipients 

sometimes can lead to BKV associated nephropathy. BKV isolates have been subtyped according to differences in 

serological reactivity into four subtypes.  Present study was carried out to study the BKV subtypes in Iranian Turkish renal 

transplant recipients. Materials and Methods: Urine samples from 12 kidney transplant recipients infected by BKV were 

analyzed by RFLP-PCR method. Results: Our analysis showed that all samples were infected by BKV type I. BK virus types 

II, III, and IV were not found in our patients. Conclusions: To our knowledge, this is the first study in its own kind in Iranian 

renal transplant recipients and there is no official report regarding prevalence of  BKV sub types in tested population. This is 

a limitation of our study, but since the number of cases with Azeri Turkish origin was low in tested region with different 

ethnic groups, we were unable to collect more than this number of cases at period of present study. It can be concluded that 

the prevalence of BKV types II, III, and IV are zero or extremely low and BKV type I is more frequent in tested group. 

Keywords: BKV, renal transplant, recipients, urine 
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 دانشگاه علوم پزشکي کردستان - دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري ويژه ١
 دانشگاه علوم پزشکي کردستان -کارشناس پرستاري ٢
  

  چکيده

-هاي مراقبت از بيمار بيش از پيش احساس ميو توسعه روش نياز به آموزش باليني موثر به منظور باال بردن سطح آموزش و کيفيت کار :مقدمه
 هدف از انجام اين مطالعه تعيين مشکالت. هاي موجود را از ميان برداشتنارسايي، که بدين منظور بايد ضمن شناسايي مشکالت کليدي. گردد

    .ودعلوم پزشکي کردستان ب دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش

  

ابزار . نفر از دانشجويان سال آخر کارشناسي پرستاري و مامايي به روش سرشماري انتخاب شدند ۸۰مقطعي -ي توصيفيا مطالعهدر : کارروش

بخش دوم سواالتي در ارتباط با مشکالت ، )سوال ۱۱(بخش اول مشخصات فردي. ي روا و پايا شامل دو بخش بودا پرسشنامه ها دادهگردآوري 

  استفاده شد  spssاز نرم افزار  ها دادهجهت تجزيه و تحليل . بر اساس مقياس ليکرت بود) سوال ۳۵(باليني  آموزش

، )درصد ۲/۷۱(ين مشکالت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان عبارت بود از در دسترس نبودن مدرسان باليني به تعداد کافيتر مهم :نتايج

ها در محيط مناسب نبودن زمان الزم تماس با هر مورد بيماري جهت تمرين کامل آموخته، )درصد ۳۹(کمبود امکانات و تسهيالت آموزشي 

 ۶/۳۵(هاي الزم براي دانشجو در محيط باليني عدم بکارگيري تشويق، )درصد ۶/۳۵(هاي بالينيزا بودن انجام روشاسترس، )درصد ۳/۳۷(باليني 

  ).درصد

شود که درماني و کمبود وسايل و امکانات باعث مي -کمبود مراکز بهداشتي، تعداد زياد دانشجويان، تعداد کم مدرسان باليني :گيرينتيجه

دار و با ي بهينه نشود لذا وجود مدرسان صالحيتهاي موجود استفادههاي آموزشي کمتري در اختيار دانشجويان قرار بگيرد و يا از فرصتفرصت

تعيين ، ش موثري در ايجاد نگرش و عالقه دانشجويان دارد و باعث افزايش مهارت و عملکردهاي نقشتجربه در آموزش باليني حياتي است و نق

  گرددها و وظايف ميمسئوليت

  مشکالت، دانشجويان، آموزش باليني: ها يدواژهکل
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احساس پيوستگي بافعاليت هاي جسماني در بيماران مبتال به ، مقابله با درد يبررسي ارتباط راهبردها
  اسکلتي –هاي عضالني درد

  

  دکتر محمد نريماني، دکتر عباس ابوالقاسمي، ويدا چشم به راه: سندگانينو
  

  کارشناس ارشدروانشناسي باليني دانشگاه ازاد اسالمي واحد اردبيل -

  ) ۰۹۱۹۱۹۵۱۳۰۰: تلفن     Email:vidacheshmberah@yahoo.com نويسنده مسئول(

  استاديار دانشگاه محقق اردبيلي -

  اردبيلي گاه محققشدانشيار دان -

  :مقدمه

را به خود  ها يمارستاندرصد افراد بستري در ب ۱۹درصد از مراجعين به پزشکان و  ۱۴، ها يماريدرصد از کل ب ۷اختالالت عضالني اسکلتي 

هدف .گيرد يمل روانشناختي قرار مکه به  شدت تحت تاثير استرس و عوا ، جمله اختالالتي است از دردهاي عضالني اسکلتي. اختصاص داده است

اسکلتي  –عضالني  ياحساس پيوستگي بافعاليتهاي جسماني در بيماران مبتال به دردها، مقابله با درد ياصلي اين مطالعه تعيين ارتباط راهبردها

  .باشد يم

  :روش اجرا

نفر زن داراي اختالالت عضالني  ۱۰۰نمونه اين مطالعه  حجم.جامعه آماري پژوهش کليه زنان مبتال به دردهاي عضالني اسکلتي شهر اروميه بود

جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه .اسکلتي بود که به صورت تصادفي ساده از ميان بيماران در مراکز باليني شهر اروميه انتخاب شدند –

 يها داده.اسکلتي استفاده گرديد –الني جسماني و شاخص شکايات عض هاي يتشاخص فعال، مقياس پرسشنامه مقابله با درد، محقق ساخته

  .آماري تحليل رگرسيون چند متغيري گام به گام و همبستگي پيرسون تجزيه تحليل شد يها پژوهش با روش

  :نتايج

معنا داري اسکلتي رابطه  –توانايي کار و احساس پيوستگي زنان مبتال به دردهاي عضالني ، پژوهش نشان داد که فعاليت فيزيکي هاي يافتهنتايج 

  .باشد ياسکلتي از پيشنهادات پژوهش حاضر م –تاکيد بر شناخت و معرفي متغيير هاي روانشناختي مرتبط و موثر در اختالالت عضالني .دارند

  دردهاي عضالني اسکلتي، فعاليت جسماني، احساس پيوستگي، راهبردهاي مقابله با درد:ها کليد واژه



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

١٢٤    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

وس مولد آنتروتوکسين و مقاوم به متي سيلين در انواع مختلف تعيين فراواني استافيلوکوکوس ارئ
  هاي شهرستان اروميه يقناداي عرضه شده در  ياهاي خامه  يرينيش

 
  محمد سهراب پور، *ابراهيم مظلومي، نيما حسيني جزني

  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، مرکز تحقيقات سالمت مواد غذايي وآشاميدني

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشکده پزشکي، ي شناسي وژنتيکايمن، گروه ميکروب شناسي

Email:n_jazani@yahoo.com  

  

مقاوم به متي هاي استافيلوکوکوس ارئوس  يزولهابرخي از  .ترين عامل مسموميت غذايي است يعشااستافيلوکوکوس ارئوس . :مقدمه و اهداف

هدف مطالعه حاضر . مقاومندبسياري ازآنتي بيوتيک هاي ديگررايج در درمان نيز  هاي مقاوم به متي سيلين نسبت به يهسو. باشند يم سيلين

هاي شهرستان اروميه وتعيين  يقناداي ارائه شده در  ياهاي خامه  يرينيشتعيين ميزان شيوع استافيلوکوکوس ارئوس مولد انتروتوکسين در 

 .باشد يمه هاي به دست آمد يزولهاميزان شيوع مقاومت به متي سيلين در بين 
 

و مانيتول سالت آگارکشت داده  BHIبرروي دو محيط کشت   ها نمونه. نمونه شيريني خامه ايي  به طور تصادفي انتخاب شد ١٠٠ :روش اجرا

 SET-RPLA KITجهت بررسي توليد انتروتوکسين ونوع آن از کيت .  ي معمول انجام گرفتها روششناسايي استافيلوکوکوس ارئوس با . شدند

TOXIN DETECTION KIT ها نسبت به اگزاسيلين با روش انتشار از ديسک انجام گرفت يزولهاتعيين مقاومت .  استفاده شد .  

  

هيچ گونه ارتباط معني داري ، نمونه جداسازي شد 15استافيلوکوکوس ارئوس از ، نمونه شيريني خامه دار ۱۰۰از    ):هاي پژوهشيافته(نتايج 

ايزوله توليد کننده  ۶. ها نسبت به اگزاسيلين حساس بودند يزولهاکليه . p>0.05)(ها وجود نداشت يزولهاار وتعداد بين نوع شيريني خامه د

ريفامپين ، ها به ترتيب نسبت به پني سيلين يزولها. نمود يمراتوليد  Dويک ايزوله نوع  Bايزوله نوع  A ،۲ايزوله نوع  ۴که ، انتروتوکسين بودند

هيچگونه تفاوتي در ميزان . رين ميزان مقاومت و نسبت به جنتاميسين وکوتري موکسازول بيشترين حساسيت رانشان دادندوتيکوپالنين بيشت

  .هاي انتروتوکسيژنيک وغير انتروتوکسي ژنيک نسبت به آنتي بيوتيک هاي مورد استفاده وجود نداشت يزولهامقاومت 

بنابراين بر ، باشد يمهاي خامه دار با استافيلوکوکوس ارئوس مولد انتروتوکسين  يرينيش نشان دهنده آلودگي نتايج مطالعه:بحث و نتيجه گيري

  .شود يملزوم استفاده از مواد اوليه تازه وبهداشتي ونيز رعايت بهداشت فردي کادر قنادي توصيه 

  متي سيلين، انتروتوکسين، استافيلوکوکوس ارئوس :کلمات کليدي
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Impact of parental smoking, alcohol and drug use on the childhood leukemia 
 

Sina Sadeghi mehr1, Shima Khan ahmadi1,Nazanin Cham heidar1, Mir saeed Zakeri1 ,Sharareh Barband1,Sahar 

Tajaddini1, Mahasti Alizade2,Azim Rezamand1,Naim sadat Kia2, Saeed Dastgiri2 

 

Address: 
1 Tabriz Children Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 
2Department of Community Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 

 Sina Sadeghi Mehr: seda4072@gmail.com 

Background: Acute leukemia is the most common malignancy in childhood. The aim of this study was to document the 

impact of parental smoking, alcohol and drug use on the childhood leukemia. 

 

Method and Material: This study was conducted in Tabriz Children university-hospital. The study included 111 childhood 

cancer cases (<15 years of age) and their individually matched 220 control subjects. Information concerning parental 

smoking, alcohol consumption and use of drug and medicine was gathered by direct interview and patient medical records.  

Packet Per Year (PPY) index for smoking was calculated using the data obtained from parents. 

 

Findings: The average PPY of fathers were 169.4 and 76.5(packets) in the case and control groups, respectively (p<0.0001).  

The rate of fathers routine alcohol consumption in case group was 11.7percent compared to 1.3percent in control subjects 

(Odds Ratio=0.103, CI:0.029-0.371). ten percent of fathers in case group were recorded as drug users while there was no 

drug user in control group. None of mothers in case and control groups reported smoking, alcohol and drug use. There was no 

statistically significant association between consumption of medicine and the occurrence of childhood leukemia. 

 

Conclusion: Our findings showed that the childhood acute leukemia was correlated with paternal smoking and drug use and 

alcohol consumption. This indicates that fathers should also be involved in maternity health care before and during 

pregnancy. More studies are needed to confirm the association of paternal and maternal influencing factors on the occurrence 

of leukemia in children to develop effective preventive strategies for maternity health care.  

 

Key words: Acute leukemia, smoking, drugs, alcohol. 
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شجويان پزشكي مولفه هاي دروني و بيروني آن بر حسب جنسيت در دانبررسي انگيزش تحصيلي و 
  ه علوم پزشكي اروميهمقطع علوم پايه دانشگا

  
  ۴دکتر مرتضي متذکر ، ۳دکتر فاطمه خردمند ، ۲اسماعيل آقايي منور، ۱دکتر شيوا روشن ميالني

  

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه ، دانشکده پزشکي، استاديار گروه فيزيولوژي .١

  دانشجوي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه. ٢

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه ، کده پزشکيدانش، استاديار گروه بيوشيمي. ٣

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه، دانشکده پزشکي، استاديار گروه ميکروبيولوژي. ٤

  

دانشجويان پزشکي از لحاظ توانائي و استعداد يادگيري بسيار مشابه هم هستند اما در پيشرفت درسي آنان در طول دوران تحصيلي : مقدمه

مطالعه حاضر با هدف تعيين درجه انگيزه . بازتابي از تفاوت در انگيزه تحصيلي آنان باشد تواند يکه م آيد يود مچشمگيري به وج يها تفاوت

  .  انجام شده استبر حسب جنسيت در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و مولفه هاي بيروني و دروني آن تحصيلي 

 ۲۸ شامل   AMS-HS 28تحصيلي  انگيزش مقياس، پزشكي علوم مقطع علوم پايه دانشگاه پزشكي دانشجوي ١٣٧ مطالعه ينا در: روش کار

با استفاده از  و SPSSاطالعات خام به وسيله  .نمودند دروني و بي انگيزگي بودند را تكميل، سه مؤلفه کلي انگيزشي بيرونيسئوال که داراي 

  . د تجزيه و تحليل قرار گرفتندمور آزمون مجذور كايآناليز واريانس و شامل  ييها آزمون

±  ۸/۶(انگيزشي بيروني ميانگين امتياز بيشتري  يها مؤلفه. اکثر دانشجويان داراي انگيزه متوسط تا خوب بودند، از نظر انگيزه تحصيلي :ايجتن

 يها و مؤلفه) ۱۱۲±۲/۱۱(انگيزه کل  ميانگين امتياز، در دختران. به خود اختصاص دادند )۱/۴۶±  ۷(انگيزشي دروني  يها نسبت به مؤلفه) ۲/۴۸

 معني داري و مستقيم ارتباط كل معدل با تحصيلي انگيزشهمچنين . بود) ۱۰۳±۳/۱۶( بيروني و دروني آن به طور معني داري بيشتر از پسران 

  .داشت

 اما، موثر هستنديان و پيشرفت تحصيلي آنان انگيزه دانشجو بر بيروني و دروني عوامل نوع دو هر مجموع در گرچه، نتايج به توجه با :نتيجه گيري

 .گيرد قرار توجه مورد بايد كه است يا نکته نسبت به بيروني دروني انگيزشي عوامل ميانگين امتيازات کمتر به اختصاص
 دانشگاه علوم پزشکي، جنسيت، دانشجو، انگيزه تحصيلي: کلمات کليدي

 
 
 

 . دانشگاه علوم پزشکي اروميه بوده است ي درا حرفهاين مقاله حاصل پايان نامه دکتري 
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بررسي اثر هم افزايي بتا کلرو ال آالنين با آنتي بيوتيک فسفومايسين بر روي ميزان مرگ ومير اشرشيا 
 کلي در محيط آزمايشگاهي

  

  حامد فرزانه، *اميد هادي زاده، نيما حسيني جزني
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشکده پزشکي، ايمني شناسي وژنتيک، گروه ميکروب شناسي

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، کميته تحقيقات دانشجويي

  

نياز به ساخت  امراين . به آنتي بيوتيک ها به عنوان يک تهديد جدي سالمت عمومي مطرح است ها يافزايش مقاومت باکتر :مقدمه و اهداف

ي ها قسمتي بيمارستاني وسرپايي در ها عفونتعامل ک باکتري گرم منفي اشريشيا کلي ي. کند يمطرح م را ضد باکتريايي جديد يداروها

 يها در درمان عفونت که فسفومايسين  آنتي بيوتيک مهار کننده بيوسنتز پپتيدوگلي کان است .ي ادراري استها عفونتمختلف بدن به ويژه 

هاي  يمآنزمهارکننده  يکي از آالنين يک آنالوگ آمينو اسيدي غير سمي  بتا کلرو ال. باشد يولي چندان کارا نمگيرد  يادراري مورد استفاده قرار م

با  داروي موثر برمراحل مختلف يک راه متابوليکيدر صورتي که دو  قبال مشاهده شده که . باشد يم MurCموثر در ساخت پپتيدوگلي کان به نام 

مهار هم افزايي بتا کلرو ال آالنين با فسفومايسين بر روي حاضر بررسي اثر هدف مطالعه  .خواهند بودهم افزايي داراي اثرات ، هم استفاده شوند

  .باشد يمشريط برون تني اشرشيا کلي در  رشد

ها براساس  يباکترشناسايي . ندمورداستفاده قرارگرفت ١٣٨٩ -٩٠كشت ادرار در طي سال اشرشياکلي به دست آمده از ايزوله  40 :روش اجرا

با استفاده از   MICها نسبت به فسفومايسين و بتاکلروآالنين با روش  يزولهاتعيين حساسيت . وب شناسي انجام گرفتي استاندارد ميکرها روش

فسفومايسين در  Sub-MICي مختلف ها غلظتهمچنين ميزان بازدارندگي . ي متوالي از دارو در محيط کشت مايع انجام گرفتها رقتتهيه 

  .ها تعيين شد يزولهاررسي ونقش کاربرد اين ماده در افزايش تاثير فسفومايسين در مهار رشد حضور غلطت ثابت بتاکلروال آالنين ب

% ٢.٥ي تحت بررسي از فسفومايسين مقاوم وها غلظتنسبت به کليه % ١٢.٥ايزوله اشرشياکلي تحت بررسي  ٤٠از  ):هاي پژوهشيافته(نتايج 

هاي باکتريايي  يزولهاکليه . ميکروگرم در سي سي بود ۲۵.۷±۳۵.۱هاي اشرشيا کلي  زولهيافسفومايسين براي ساير   MICميانگين .  حساس بودند

کاربرد همزمان بتاکلروال آالنين . ي بتاکلروال آالنين مورد استفاده در بررسي حاضر مقاوم بودندها غلظتتحت مطالعه نسبت به کليه 

  .ها شد يزولها% ۲۲.۵در MICوفسفومايسين تنها باعث کاهش 

نتايج به دست آمده کارايي نسبي بتاکلروال آالنين  را درکاهش ميزان حداقل غلظت بازدارنده فسفومايسين براي  :و نتيجه گيري بحث

  .دهد يمهاي ادراري اشرشياکلي نشان  يزولها

  بتاکلروال آالنين، فسفومايسين، اشرشيا کلي: کلمات کليدي
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قابل اعالم نتيجه تشخيص به بيماران غير  با در ارتباطهاي باليني نگرش اساتيد و دستياران بخش بررسي
   در دانشگاه علوم پزشكي اروميه درمان

  

  ۵حميده کريمي، ۴مهناز حاجي محمديان، ۳حسن نظري، ۲دکتر سعيد صمدزاده، ۱شمسي ميري غفارزاده
  
  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، انسان شناسي دانشجوي دوره دکتراي ۱
  ژي دانشگاه علوم پزشکي اروميهدانشيار گروه ارولو ۲
  )نويسنده مسئول( دانشگاه علوم پزشکي اروميه ، کارشناس ۳
  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، کارشناس ۴
 دانشگاه علوم پزشکي اروميه، کارشناس ۵

  چکيده

يكي از ، هايدز و يا انواع سرطانشوند مانند بيماري اهاي غيرقابل درمان كه منجر به مرگ مياعالم نتيجه تشخيص بيماري: زمينه و هدف

هدف از اين . هاي طبابت خود بارها با آن مواجه شوداخالق پزشكي است كه هر درمانگر ممكن است در طول سالمسائل بسيار مشكل و پيچيده 

  .منجر به مرگ استبل درمان قااعالم نتيجه تشخيص به بيماران غير  بادر ارتباط  هاي بالينيبخشنگرش اساتيد و دستياران  بررسي، مطالعه

كليه اعضاي هيئت علمي و دستياران . اين تحقيق يک مطالعه توصيفي بوده که نمونه گيري آن به شيوه سرشماري انجام شد: روش بررسي

نفر اقدام  ۱۳۸فقط نفر نمونه  ۱۴۵از مجموع . به عنوان نمونه تحت مطالعه قرار گرفتند ۱۳۸۶مراکز آموزشي درماني شهر اروميه در سال  باليني

مورد تجزيه و ) P≥۰۵/۰(ي همبستگي پيرسون و اسپيرمنو با سطح معني داري ها آزمونبا  ها داده. به تکميل و اعاده پرسشنامه طرح نمودند

  .تحليل قرار گرفت

. درصد است ۶۳/۶۴يي نتايج حاکي از آن است که در وضعيت كنوني شدت گرايش اعضاي هيئت علمي و دستياران به تشخيص گو :هايافته

) P=۴۴۲/۰(و سابقه خدمتي ) P=۴۹۲/۰(رشته تحصيلي ، )P=۷۴۹/۰(درجه دانشگاهي ، )P=۰۶۵/۰(جنسيت ، )P=۶۴۴/۰(همچنين بين سن 

ي مختلف باليني و شدت گرايش آنان به تشخيص گويي به بيماران غيرقابل درمان رابطه معني داري ها رشتهاعضاي هيئت علمي و دستياران 

  . د نداشتوجو

ي مختلف باليني در خصوص تشخيص گويي بدون ها رشتهدر تحليل نهايي مشخص گرديد که اعضاي هيئت علمي و دستياران  :نتيجه گيري

 . قيد و شرط يک نظر قطعي و يک دست ندارند ولي اکثريت آنان با اعالم تشخيص موافق هستند
 تيجه تشخيصاعالم ن، بيماري غيرقابل درمان، نگرش: هاکليد واژه

 
  ۰۴۴۱- ۲۲۴۰۶۴۳: معاونت تحقيقات و فناوري تلفن، ستاد مرکزي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه: آدرس مکاتبه

E-mail: Solarraha@yahoo.com  
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  )عملکردنگرش و ، يآگاه( يهارومي پزشکي دانشگاه علوم پزشکيان دانشجوين بيگاه پژوهش در جا
 

 زکيه احمدي دويران، رسول قاسمي، *ينظرن حس، هي غفارزادريمي شمس: سندگانينو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  دهيچک

يگاه پژوهش جايين تعين طرح اي اجراهدف از . يان استدانشجوي بالقوه استعدادهاي پرورش ابزارها ترين قويبه عنوان يکي از ، پژوهش: مقدمه

  . بود) عملکردنگرش و ، يگاهآ(يه ارومي پزشکي دانشگاه علوم پزشکيان دانشجوين بدر 

. ي به صورت تصادفي بررسي شدندپزشکيان دختر و پسر رشته دانشجونفر از  ۷۰يلي بود و در آن تحل -يفي توصاين طرح يک مطالعه  :ها روش

با  ها داده. دي بوپژوهش عملکرديزان ميان و سنجش دانشجوسنجش نگرش ، ياندانشجوي آگاهيزان مسنجش ، يعمومپرسشنامه شامل سئواالت 

  . يج ارائه شدنتايز و آناليکرت ليف طيفي و توصآزمون آمار 

در پاسخ به سئوال آيا به امور پژوهشي عالقه . ساله بودند ۳۶ساله و حداکثر  ۲۱مرد و حداقل ) درصد۵۰(نفر  ۳۵زن و ) درصد۵۰(نفر  ۳۵: يجنتا

در پاسخ به سئوال آيا وقت کافي براي انجام امور . پاسخ منفي دادند) درصد۷/۲۵(نفر  ۱۸پاسخ مثبت و ) درصد۳/۷۴(نفر  ۵۲، نفر ۷۰داريد؟ از 

در پاسخ به سئوال آيا امکانات و تجهيزات موجود در . پاسخ منفي دادند) درصد۲/۷۷(نفر  ۵۴پاسخ مثبت و ) درصد۸/۲۲(نفر  ۱۶: پژوهشي داريد؟

) درصد۲۰(نفر  ۱۴پاسخ منفي دادند و ) درصد۶/۶۸(نفر  ۴۸پاسخ مثبت و ) ددرص۴/۱۱(نفر  ۸دانشگاه براي انجام امور پژوهشي کافي است ؟

در حد خوب ) درصد۱/۷(نفر  ۵، در حد متوسط) درصد۴۰(نفر  ۲۸، در حد ضعيف) درصد۵۰(نفر  ۳۵عملکرد پژوهشي . اظهار بي اطالعي کردند

  .بود ۸۵/۷۷ر دانشجوي مورد بررسي نف ۷۰ميانگين نمرات نحوه نگرش . در حد عالي  بود) درصد۹/۲(نفر  ۲و تنها 

هاي شغلي يا تامين زندگي نيستند و  يگرفتاراکثريت دانشجويان براي انجام امور پژوهشي وقت کافي داشته و دچار مشکالت و : نتيجه گيري

د انگيزه و عالقه به تحقيق در بي عالقگي آنان به مقوله پژوهش ناشي از عدم اطالع رساني صحيح دانشگاه و نبود برنامه منسجم در زمينه ايجا

 . آنان بود
  عملکرد، نگرش، يآگاه، پژوهش :يديکلي ها واژه

 
  ۰۴۴۱- ۲۲۴۰۶۴۳: ي تلفنفناورو  قاتيتحقمعاونت ، يمرکزستاد ، هيارومي پزشکدانشگاه علوم  :آدرس مکاتبه

E-mail: solarraha@yahoo.com 

mailto:solarraha@yahoo.com
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پزشکي اروميه م ي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوها تيفعالوانع موثر بر بررسي م
  ۸۹در سال 

  

  حسن نظري، دکتر مرتضي متذکر، شمسي ميري غفارزاده
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  چکيده

پزشکي م از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علو، اتيي تحقيقها تيفعالبررسي حاضر با هدف شناسائي موانع موثر بر : پيش زمينه و هدف

  . انجام گرديد ۱۳۸۹اروميه در سال 

نفردر زمينه  ۱۱۷مقطعي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از طريق نمونه گيري تصادفي بر روي  -پژوهش به روش توصيفي: روش بررسي

با استفاده از نرم افزار  ها دادهبررسي و ، ماهيتي و نگرش آنان به مقوله پژوهش، سازمانيبرون ، درون سازماني، فردي: ي پژوهشي و موانعها تيفعال

spss  آناليز شد ليکرتوآزمونهاي آمار توصيفي و طيف .  

، نفر ۲۸ پرستاري و مامايي، نفر ۶۳از دانشکده پزشکي . مرد بودند%) ۷/۶۶(نفر  ۷۸زن و %) ۳/۳۳(نفر  ۳۹، نفر مورد مطالعه ۱۱۷از  :ها افتهي

ي تحقيقاتي دانشگاه ها طرحدر اجراي ، از اعضاي هيئت علمي% ۹/۸۲در سه سال گذشته . نفر وارد مطالعه شدند ۲۶بهداشت و پيراپزشکي 

در يک يا چند کنگره داخل يا % ۳/۹۲و  اند داشتهدر مجالت داخل يا خارج از کشور مقاله چاپ شده يا در دست چاپ % ۹/۸۲مشارکت داشته و 

عدم برابر سازي کار ساعت ، ي تحقيقاتيها طرحپائين بودن بودجه  :اهم موانع تحقيق در دانشگاه عبارت بود از. اند نمودهج از کشور شرکت خار

ي نبودن امور ا حرفه، بي تاثير بودن نتايج تحقيق در تصميم گيري مديران و برنامه ريزان در سطح کشور، تحقيق با کار ساعت تدريس در دانشگاه

طوالني بودن مسير ، ي پژوهشي مبتني بر نياز سنجيها تياولوعدم تعيين ، ي تحقيقاتيها طرحدم استفاده کاربردي از نتايج ع، تحقيقاتي در ايران

  .ي تحقيقاتيها طرحو مدت زمان تصويب 

، بازنگري قوانين. ه اهم آنان اشاره شدي تحقيقاتي تحت تاثير موانع متعددي است که بها تيفعال، از ديدگاه اعضاي هيئت علمي :نتيجه گيري

در حل اين  تواند يم، ي منسجم در زمينه توانمندسازي و ايجاد شرايط انگيزه و عالقه به تحقيقها برنامهي کارگشا و تنظيم ها ستميسطراحي 

  .موانع موثر باشد

 
  هيات علمي، تحقيق، موانع: ها واژهکليد 

  

  ۰۴۴۱- ۲۲۳۱۹۳۰: تلفن، معاونت تحقيقات و فناوري، زشکي اروميهدانشگاه علوم پ، اروميه :مکاتبهآدرس 
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  منوسيتوژنز ليستريا باکتري برروي اسپند گياه  باکتريايي ضد اثرات ارزيابي
  

  تورج مهدي زاده ) ۳، حسين تاجيک)۲، آرمان ياراحمدي-*سيروان سنگين آبادي)۱
  

   ۰۹۱۸۳۷۸۷۴۷۹ نويسنده مسوول*)دانشگاه اروميه، مپزشکيدانشکده دا، رشته دامپزشکي يا حرفهدکتراي  دانشجويان-۱

  گروه بهداشت وکنترل کيفي موادغذايي، دانشکده دامپزشکي، استاد دانشگاه اروميه، دکتراي بهداشت موادغذايي -۲

  گروه بهداشت وکنترل کيفي موادغذايي ، دانشکده دامپزشکي، دانشجوي دکتري تخصصي بهداشت مواد غذايي -۳

  

  هدف مقدمه و

ليستريا داراي خاصيت آلوده کنندگي زياد و بيماري .کند ينماي شکل و گرم مثبت است که هاگ توليد  يلهمليستريا منوسيتوژنز يک باکتري     

ت اهمي. حضور دارد ها دامفاضالب و مدفوع , خاک, اين باکتري در آب. زايي کم است و قبل از کاهش مقاومت بدن قادر به ايجاد بيماري نيست

  .باشد يممواد غذايي ، و نيز بيماري با منشا ها داماين باکتري هم در بيماريزايي انسان و 

گياه اسپند در بردارنده .است Nitrariaceae گياهي چند ساله يا پايا از تيره نيترارياسه .است Peganumharmalaنام علمي اين گياه ، اسپند     

از جمله .شود يمزياد يافت )نهال,کالوس,دانه(ي مختلف آنها بخشباشد که اين مواد در  يملکالوئيدها مواد ضد ميکروبي از نوع فالونوئيدها و آ

هدف از تحقيق حاظر بررسي اثرات ضد ميکروبي عصاره . هارمالول ويگانين اشاره کرد,هارمالين,توان به آلکالوئيد هارمين يمآلکالوئيدهاي مهم آن 

  .يستريا مونوسيتوزنز در محيط ازمايشگاه بودالکلي اين گياه در برابر باکتري ل

  مواد و روش کار

 ۳۷ساعت در انکوباتر  ۲۴عصاره گياه اسپند تهيه شده را در آب مقطر رقيق کرده و باکتري ليستريا را در محيط مولر هينتون براث به مدت      

اين روش به وسيله دستگاه ) روش مک فارلند(مورد نظرخوانده شدي ها رقت)Optical density( درجه سانتي گراد کشت داده و بعد از آن دانسيته

 CFU ml -1(فارلند تنظيم گرديد مک ۵/۰نانومتر تاييد شد و کدورت آن معادل  ۵۵۰در طول موج ) Spectrophotometr(اسپکتروفتومتر

  .استفاده گرديد   )Agar well(و روش چاهک (Disk diffusion)ي انتشار ديسکها روش.ي ضد ميکروبي نيز ارها آزمونبراي انجام ). ۱×۱۰۶

 بحث و نتيجه گيري
يکي از .هاي ميکروبي و فساد مواد غذايي در حال انجام است يتفعالتحقيقات بمنظوراستفاده ازادويه هاوعصاره هاي گياهي جهت جلوگيري از      

نتايج اثرات ضدميکروبي نشان داد که .ماندگاري مواد غذايي استهاي گياه اسپند کاهش اثر ميکروبي باکتري ليستريا منوسيتوژنز و افزيش  يتمز

ي باالتر اثرات ضد ميکروبي بيشتري دارد به طوري که در رقت ها رقتهاي حاوي عصاره باکتري ليستريا منوسيتوزنز در  پلتدر روش چاهک 

به % ۶.۲۵ميلي متر مشاهده شد و از رقت  ۴.۱۴د به مقدار هاله ممانعت از رش% ۲۵ميلي متر و در رقت  ۶.۱۶هاله ممانعت از رشد به مقدار % ۵۰

توان از اين عصاره با  يماين نتايج نشان داد که .اي به دست نيامد يجهنتي مشاهده نشد همچنين در اين آزمايش از روش ديسک ا هالهبعد 

  .جايگزين مواد ضد ميکروبي شيميايي استفاده کرد به منظورتحقيقات بيشتر 
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Study of Attitude of Urmia Faculty of Nursing and Midwifery Students about Cigarette 
Smoking 

 

Authors: Nader Aghakhani1, Yadegar Fattahi2 

Address:  

1. Urmia University of Medical Sciences 

2. Azad University, Department of Nursing 

Introduction: Cigarette smoking is one of the most dangerous habits that lead to many physical and mental problems like 

COPD addiction. Psychotic familiar backgrounds have important role in cigarette smoking. Attitude to smoking and 

knowledge about it can help to prevent or decrease usage of smoking. Students as one of the most important groups of society 

must be aware about the hazards of smoking. 

Methods and Materials: 60 students from nursing faculty of Urmia Medical University were chosen by a sampling method in 

a descriptive study. Data was gathered by a questionnaire about demographic characteristics and questions about their 

attitude about Smoking. 

Results: According to study findings the samples age group was 20-24 and the most frequent age was 21 years old.56 of them 

were single, 33 were female and 27 were male.35 of them did not have any smoker in family and fathers of 21 students were 

smokers. 9 of them smoked because its pleasure. The main reasons of smoking were decreasing their angry. All of samples 

knew about dangers of smoking and believed that unemployment, divorce, unsafe social environment, anxiety, weak 

believes, poverty, sexual problems are the most important reasons of smoking. 

Discussion: Attitude level about smoking and its complications were good in students. In addition of their course, television 

and mass media have an important role in it. Promotion of social security, paying attention to adolescences, decreasing 

anxiety causes and promotion economic conditions and recreation can help to smoking avoidance in the young and its 

following complications. 

Keywords: Attitude Students , Cigarette Smoking, Urmia 
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Study of Nutritional Knowledge, Attitude and Practice in Patients Undergoing 
Hemodialysis in Educational Hospitals in Urmia 

 

Authors: Nader Aghakhani1, Hasan Nazari1, Yadegar Fattahi2 

 

Address:  

1. Urmia University of Medical Sciences 

2. Azad University, Department of Nursing 

Background and Aims: 

A healthy human kidney continuously removes waste products and excess water from the blood. ESRD is a slow, progressive 

loss of kidney function caused by inherited disorders, prolonged medical conditions like diabetes and lethal if untreated the 

vast  majority  of  patients,  therefore  must  rely  on  dialysis  for  the  reminder  of  their  lives.  A  proper  dietary  program  in  the  

hemodialysis patients not only affect on the number of dialysis sessions but also postpone the need for kidney transplantation 

and reduce ESRD complication like hypertension, fluid and electrolyte imbalance, calcium deficiency and lower energy 

levels. Knowledge of patients about nutritional restriction and rules can help them to prevent from many hemodialysis 

problems as said before. 

Materials and Methods: 45 patients (27 males and18 females, mean age: 53.11) 

Hemodoalysis patients in Educational hospitals in Urmia were selected. When patients had a trouble in reading, writing or 

understanding the questions about their nutritional conditions, a dedicated nurse could provide assistance. 

Results: The study demonstrated that knowledge about dietary regimen was approximately good (83.9%), but their practice 

wasn’t good (81.9%). 33.3% of them were illiterate, and only one of them had diploma. 

There wasn’t a significant difference between males and females, but age and duration of treatment and level of education 

had a significant meaningfulness. In spite of good knowledge, most of them don’t mind to salt, nuts and fluids consumption 

(13.3%) and didn’t use vegetables (80%). Poverty is the most important factor in this situation. 

 Conclusion: This descriptive study supports our initial hypothesis that better knowledge improved practice of patients. Our 

results suggest that clinician should specifically query about nutrition knowledge in patients, as it is essential to consider 

when designing a comprehensive treatment program aimed at optimizing the quality of life hemodoialysis patients. Social 

workers assistance and economic supports are recommended.    

Keywords: Knowledge, Attitude, Practice Hemodialysis, Urmia  
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در سطح استان آذربايجان  )(Gundelia tournefortiiاز گونه کنگر هايي يتمقايسه ي بيوشيميايي جمع
  غربي

  

  رشيد جامعي، سياوش حسيني، آرزو فتحعلي وند
  

  اروميه دانشگاه اروميه دانشکده علوم گروه زيست شناسي: نشاني

  arezoo fathalivand@yahoo.com: پست الکترونيک

 
 

غني از پتاسيم و کلسيم است که در طب سنتي يک گياه دارويي و منبع غذايي ) (Gundelia tournefortiiکنگر معمولي : مقدمه و اهداف

ي آفريقايي کشورهاياي مديترانه و دري اطراف کشورهاکنگر در ارتفاعات شمال غرب غرب و جنوب غرب ايران و در . طبيعتي گرم و خشک دارد

روي کنگر تا به حال نشان داد که مطالعات انجام گرفته . باشد يم  A-B-D-Eهاي  يتامينوکنگر داراي . رويد يمخودرو  به صورتو آسيايي 

همين ماده به همراه اسيد کافئيک موجود در . ي آن حاوي ماده سينارين است که در کاهش کلسترول و تري گليسيريد خون نقش داردها برگ

  .ابت کر ده استمطالعات ديگري که روي کنگر انجام گرفته خاصيت آنتي اکسيداني آن را ث. کند يمکنگر کبد را در برابر عفونت حفظ 

پس از تهيه عصاره با روش فولن لوري  . جمعيت کنگر از ارتفاعات اروميه قوشچي شاهين دژ بوکان مهاباد و تکاب  جمع آوري شد ٦: روش اجرا

صورت  Excelو  SPSSبا نرم افزار  ها دادهتجزيه . محاسبه گرديد تا مشخص شود کدام جمعيت پروتئين بيشتري دارد ها آنمحتواي پروتئين کل 

  . گرفت

 gr١٠٠(  و کمترين مقدار در جمعيت تکاب                        ) ٠٧٣/٠ mg/ gr١٠٠(  بيشترين مقدار پروتئين کل در جمعيت شاهين دژ: نتايج

mg/بود) ٠٤٦/٠.  

  کنگر بيوشيمي پروتئين: کلمات کليدي
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A Comparison Study of Quality of Life between Hemodialysis and Peritoneal Dialysis 
Treatment Methods in CKD Patients in Educational Hospitals in Urmia-Iran  

 

Nader Aghakhani1, Saeid Samadzadeh1, Mehdi Azami2, Hosein Habibzadeh1, Vahid Toupchi1, Saeid Toupchi1, Narges 

Rahbar1 

1. Urmia University of Medical Sciences – Iran 

2. Professor Alborzi Research center, Shiraz University of Medical Sciences – Iran 

 

ABSTRACT. Despite significant medical advances and improved public health in the recent decades, patients with chronic 

kidney diseases (CKD) suffer of illness, early death, and disability of it. Because the availability of kidney transplantation is 

limited, patients must choose between hemodialysis (HD), usually performed at a dialysis center, and peritoneal dialysis 

(PD). Quality of life (QOL) assessment in patients on hemodialysis (HD) or peritoneal dialysis (PD) has only rarely been 

carried out. The aim of this study was to compare the QOL during hemodialysis and peritoneal dialysis treatment in patients 

referred to teaching hospitals in Urmia-Iran. All chronic HD and PD patients were requested to fill in the validated health 

related quality of life SF36 questionnaire for assessing their health status in five dimensions and on a visual analogue scale, 

allowing computation of a predicted QOL value that can be compared. The SF-36, a short-form QoL scoring system consists 

of 36 questions that compare compressed into eight multi-item scales covering all aspects of QoL. Of the questionnaires 

distributed to chronic HD patients, 130 questionnaires from HD and 36 from PD patients were returned. The two groups were 

nearly similar in age, gender and duration of dialysis treatment. All of them were more than 6 months under treatment.  

The scores were higher in the HD patients compared with PD. Overall, the difference in physical functioning and vitality was 

meaningful. Respectively, but were not statistically significant in mental health, role function (43 vs. 32.P=0.05), general 

health (49 vs. 54, p=0.05). Overall, QoL was considerably diminished in PD patients, but less so in the HD patients.Statistical 

significance was set at P < 0.05. In our study, we found that QOL on HD was better than PD, (except in mental health and 

role, role-emotional and general health).Such studies have not been performed in various areas in Iran and the results may be 

different because of the involvement of   geographical, socioeconomic and cultural factors. In addition, more studies are 

required to verify the value of the SF36 measurements in predicting the clinical condition of patients with CKD and their 

outcomes. We suggest that longitudinal studies would provide more accurate information on the effects of both therapeutic 

modalities on quality of life 
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هاي  اموزشي مستقر در شهر اهواز  يمارستانبداليل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در يکي از 
  ۱۳۹۰لدر سا

  

  علي يارمحمدي، پيمان ميکاييلي، يوسف محمدپور، نسرين خواجه علي :نويسندگان
  

  دانشکده پرستاري و مامايي دانشجوي ارشد پرستاري نسرين خواجه علي-پرديس نازلو-کيلومتري جاده سرو۱۱ - اروميه: نشاني پستي

 khajehali_n@umsu.ac.ir:نشاني پست الكترونيك ارائه دهنده مقاله
  يدهچک

که ممکن است به افزايش  بيماري و خطر بستري مجدد .باشد يمهاي پزشکي  يهتوصترک بيمارستان عليرغم ، ترخيص با رضايت شخصي:مقدمه

  .پردازد يمهاي  اموزشي مستقر در شهر اهواز  يمارستانباين پژوهش به بررسي داليل ترخيص با رضايت شخصي دريکي از  .بيماران منجر شود

هاي آموزشي  يمارستانبعوامل موثر بر ترخيص با رضايت شخصي در يکي از . تحليلي است –راين پژوهش که يک مطالعه  توصيفي د:روش کار

يله پژوهشگر به وسآيتم که   ۹ي اين پژوهش از طريق چک ليستي مشتمل بر ها داده.مورد بررسي قرار گرفته است۱۳۹۰ماه۱۲شهر اهواز در طي 

  .ي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتها آزمونو  spss version 17شد و با استفاده از نرم افزار آماري جمع آوري ، تهيه گرديد

مراجعه به ، عدم رضايت به كاخداري، عدم رضايت به اعزام به مراكز ديگر، خستگيدليل ترک بيمارستان با رضايت شخصي مربوط به :.ها يافته

 .د باشدنياز به درمان ندار، نداشتن هزينه، مشكالت شخصي، رمراجعه به مركز مجهزت، مركز خصوصي
  .بيشترين رضايت شخصي مربوط به بخش اورژانس بود

استقرار .که دليل عمده آن مسايل مربوط به بيماران است، باشد يمميزان ترخيص با رضايت شخصي نسبت به ساير کشورها باال :نتيجه گيري

  .گردد يمطراحي فضاي سبز پيشنهاد ، ايجاد فضاي مناسب براي استراحت بيماران، اران از عوارض احتماليافزايش آگاهي بيم، مددکاران باليني

  بيمار، ترخيص با ميل شخصي، ترخيص:ها واژهکليد 
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در پرستاران و كاركنان   فشار رواني رضايت شغلي و ، بررسي رابطه بين پاسخگوييباليني و حاكميت   
  شهرستان اروميه اتاق عمل  تامين اجتماعي 

                   

  فاطمه متمدن اول، دكتر امير حسين  امير خاني
  

  استاديار مديريت دولتي دانشگاه پيام نور تهران  

  ٠٩١٤٣٤٨٧٤٣٥) نويسنده مسئول (كارشناس ارشد مديريت دولتي  –كارشناس پرستاري  

  

  چكيده

فشار رواني  ورضايت شغلي  پرستاران  و ، بررسي رابطه بين پاسخگويي  درمان متوليان نبود پاسخگو اساس بر هدف اصلي اين تحقيق             

اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق از نوع . باشد مي ۹۰تامين اجتماعي شهر اروميه در سال  كاركنان اتاق عمل 

نفر پرستار و  ۲۵۰باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  يمنفر ۷۰۰ق شامل جامعه آماري اين تحقي. باشد يمتحقيقات توصيفي تحليلي 

" ، )۲۰۰۳( ديگران و  هاچوارتر استاندارد پرسشنامه از تحقيق اين يها داده آوري جمع براي .گرديد تعيين ساده  تصادفي روش به تكنيسن 

در دو بخش آمار spssكه پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار .است شده دهاستفا) ۱۹۵۱(وروث برايفيلد، )۱۹۷۲" (  ريزو و هاوس، )۱۹۵۱(

انحراف معيار و واريانس و در ، با استفاده از ميانگين ها دادهدر بخش آمار توصيفي .اند گرفتهمورد تجزيه و تحليل قرار  ها دادهتوصيفي و استنباطي 

مورد تجزيه  ها دادهمبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون چند متغيره با روش مرحله به مرحله با استفاده از ضريب ه ها دادهبخش آمار استنباطي 

 و=  r=-/۶۰ .(دارد وجود فشار رواني  و شغلي رضايت متغير دو بين داري معنا منفي ها بيانگر ان است  كه رابطه يافته.اند گرفتهو تحليل قرار 

۰۰۰/۰  =  P .( دارد وجود فشار رواني  و پاسخگويي  متغير دو بين و رابطه مثبت و معناداري. )۰/ =۲۳۵r  =۰۰۰/۰ و   =P .( نتايج حاصل از

 و است آمده بدست ) ۲R=  /۰۶ و R = ۲۵۷/۰(  شغلي رضايت متغير روي از پاسخگويي  بيني پيش براي دهد كه  يمنشان  رگرسيون چند گانه 

  .کرد بيني پيش  حاضر تحقيق در را پاسخگويي  ميزان انتو يم مستقل متغير روي از %۶ حدود تا دهد يم نشان

  رضايت شغلي ، فشار رواني ، پاسخگويي، ، :كلمات كليدي        
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  ي محيطي در شيوع استافيلوکوکوس اورئوس در حفره بيني اسبان سالم بررسي تاثير فاکتورها
  

 شکوفه نيکو، 1الهه صفاري، 2حبيب دستمالچي ساعي ، 1*سحر رستمي 
  

  گروه ميکروبيولوژي –دانشکده دامپزشکي  –دانشگاه اروميه  -١

  گروه علوم پايه –دانشکده دامپزشکي  –دانشگاه اروميه  -٢

  

. گردد يمهاي عفوني  يماريباستافيلوکوکوس اورئوس يک جرم بيماري زاي مهم است که هم در انسان و هم در حيوانات موجب : مقدمه و اهداف

  .باشد يميدميولوژي اين باکتري در دو منطقه مختلف از نظر آب و هوايي و نوع پرورش هدف از اين مطالعه بررسي اپ

از نظر ) اروميه، مراغه، اشکذر، ميبد، اردکان( شهر در ايران   ٥نمونه سواپ از حفره بيني اسبان سالم از  ٢٥٥در اين مطالعه : روش اجرا

ي جدايه هاي  همههاي اختصاصي  يطمحد از آزمايشات بيوشيميايي و کشت باکتري در بع. کلونيزاسيون در حفره بيني مورد بررسي قرار گرفتند

  .مورد شناسايي بر روي اکتروفورز ژل آگاروز قرار گرفتند trapو تکثير ژن  PCRمشکوک به استافيلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش 

به ترتيب ، اردکان، ميبد، اشکذر، مراغه، ز  نشان داد که از شهرهاي اروميهي مشاهده شده توسط الکتروفورباندهاو   PCRنتايج حاصل از : نتايج

  .جدايه بدست آمد ٠، ٠، ٩، ٧، ٨

ي نگهداري  نحوهتوان اينگونه نتيجه گيري کرد که احتماال شرايط آب و هوايي و محيط پرورش اسبان و  يماز اين مطالعه : بحث و نتيجه گيري

  .ين باکتري در مناطق مختلف موثر باشدتواند در ميزان شيوع ا يمآنها 

  شيوع اپيدميولوژيکي، شرايط آب و هوايي، استافيلوکوکوس اورئوس: کلمات کليدي
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  دانشگاه علوم پزشكي اروميه هاي يمارستانتاثيرات نوبت كاري در پرستاران ب
  

  ۳حميد رضا خلخالي، ۲سارا هدايتي ، ۱تيمور اللهياري
  

       ي               ا حرفهدکتراي بهداشت  – پزشکي اروميه استاديار دانشگاه علوم  -١

                  دانشجوي کارشناسي ارشد ارگونومي                              -٢

  دکتراي آمار زيستي                         -استاديار دانشگاه علوم پزشکي اروميه-٣

  

  چکيده

آيد و شيوع مشكالت مرتبط با آن بر كيفيت  يمري يك ضرورت در عرصه ارائه خدمات پزشكي به شمار از آنجا كه نوبت كا :زمينه و هدف

امري الزم و ضروري به  ها آنبه همين علت پيشگيري و كاستن از ، ي بهداشتي و سالمت و رضايت بيماران موثر استها مراقبتخدمات كاركنان 

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه با هدف تعيين نظام نوبت كاري در  يمارستانبلذا تحقيق حاضر در بين پرستاران . رسد يمنظر 

  .پرستاران و تعيين ميزان شيوع مشكالت نوبت كاري انجام گرفت

 ١٠٤٣از  .به عنوان ابزار جمع آوري اطالعات استفاده گرديد    Survey Of Shift works  (SOS)در اين مطالعه مقطعي از پرسشنامه :روش اجرا

نفر مورد مطالعه قرار  گرفت  که از اين  ٣٠٠هاي وابسته علوم پزشکي اروميه  به روش نمونه گيري تصادفي ساده  يمارستانبپرستار شاغل در 

 .رار گرفتمورد تجزيه و تحليل ق   SPSS16جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار  ها دادهدر نهايت . نفر به پرسشنامه پاسخ دادند ٢٨٥تعداد 
باالترين ميزان شيوع مربوط به  اثرات . باشد يمنتايج حاصل از اين مطالعه نشان دادند که مشکالت نوبت کاري از شيوع بااليي برخوردار : ها يافته

پرستاران نوبت کار  نتايج نشان دادند از. گزارش شدند% 2/70، %70/5، %6/71فردي و خانوادگي پرستاران نوبت کار به ترتيب ، نامطلوب اجتماعي

فردي و بي خوابي افراد ، خانوادگي، از نظام شيفتي خود رضايت دارند که اين ميزان رضايت ارتباط معناداري با اثرات نامطلوب اجتماعي% ٨/٢٢

ظام چرخشي همچنين مشاهده شد ميزان رضايت شغلي در پرستاران با نظام چرخشي منظم نسبت به پرستاران شاغل در ن) ˂ p ٠٥/٠(. دارد

  .پرستاران نوبت کار برنامه مدون و منظمي چرخشي وجود ندارد%  ١/٨٢برطبق نتايج بدست آمده مشخص گرديد براي .نامنظم بيشتر است

  

ي منظم برنامه نوبت کاري موجب افزايش رضايت شغلي در پرستاران نوبت کارمي گردد و اين افزايش رضايت شغلي به ها چرخش :نتيجه گيري

   .شود که اثرات نامطلوب نوبت کاري کاهش يابد يمود باعث نوبه خ

  SOSپرسشنامه ، رضايت شغلي، نوبت کاريپيامدهاي ، شب کاري :کليد واژه
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Abstract:  

Introduction: Foeniculum vulgare Gaertn. Family Umbelliferae is a common herb that grows in many countries. Results of 

some of previous investigations indicated that the aqueous extract of dried fruit of the Foeniculum vulgar (FV) has many 

medical effects. Due to negative effects of synthetic pain killer, the aim of this study was to assess antinociceptive effect of 

Foeniculum vulgare essential oil in mouse. 

 

Materials and Methods: The male mice of Balb/c strain, weighing 106-181 gr., were divided in 5 groups (n=6), four 

treatment groups and a control group. The mice were purchased from Urmia University of Medical Sciences. Foeniculum 

uulgare specimens were collected from local sources and botanically identified, and the essential oil was extracted. The 

essential oil injected intra-peritoneally (IP) in 0.05 and 0.1 mg/ml doses by insulin syringes. Antinociceptive effect was 

assessd at 30, 60, 90 and 120 minutes after injection. For performance of this investigation, tail flick apparatus was set on 40 

for intensity of ray,  and cut-off  time (maximum time of exposure) set  on 30 sec to prevent from tissue damage. The mice 

were placed in restrainer and their tail located under ray radiation. Antinociceptive efficiency determined by the time of 

flicking their tail from the ray. 

Results: According to the results, there was a significant difference between control group and the two doses of Foeniculum 

vulgare essential oil (p< 0.05).there was not significant difference between two treatment group. The data shown that the 

antinociceptive effect of Foeniculum vulgare essential oil is dose-related. The best results of the antinociceptive activities of 

this oil obtained in 120minutes.  

Conclusion: The result of present study showed that Foeniculum vulgare oil has antinociceptive effect in mice using Tail 

Flick test. More investigations are needed to elucidate the exact mechanism. 

 

Key words: Foeniculum vulgare, Essential oil, Antinociceptive, Tail Flick 
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  Hot- Plate در موش صحرايي بزرگ با دستگاه (Mentha Piperita) بررسي اثر ضد دردي گياه نعناع
  

عاطفه ، ۳مرجان فالح، ۳شهروز گلزاده، *۳محمد حسين اصغري، ۳اسماعيل بابائي، ۲معصومه شريفي، ۱وديفرفرهاد محم، ۱پيمان ميکائيلي
  ۳گلزاده

 
  عضوهيأت علمي گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه.۱

 دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشجوي ارشد پرستاري.٢
 دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه، امپزشکيدانشجوي دکتراي د.٣

  mohammadhossein.asghari@gmail.com: پست الکترونيک

باشد و داراي  يموجود باشد كه در بازار دارويي ايران به صورت اسانس م يميكي از گياهان دارويي مورد استفاده  گياه نعناع :پيشينه و اهداف

ما . آور است معرق و قاعده، کننده خنک، مسکن و آرامبخش، محرک، قابض، ضد تشنج، ضد سرفه، محلل و مقوي معده، خواص درماني نيرودهنده

  .مقايسه كنيم Hot-Plateموش صحرايي بزرگ با استفاده از دستگاه  را دردر اين مطالعه قصد داريم اثر ضددردي گياه نعناع 

نعناع با دوز ، گروه كنترل(تايي  دهسر موش صحرايي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار در سه گروه  ٣٠تعداد دراين مطالعه  :مواد و روش کار

دقيقه بعد از  ١٢٠و  ٩٠، ٦٠، ٣٠ي ها زماندر   Leg-outانجام شد و زمان ) IP(ها به صورت داخل صفاقي  يقتزر. قرار گرفتند)  ١cc/bw و ٥.٠

و   ANOVA با روش  18ي  نسخه SPSSدر نرم افزار  ها داده. ثبت گرديد ها زماناندازه گيري شد و  Hot-Plateيق با استفاده از دستگاه تزر

  .معني دار در نظر گرفته شد ٠٥.٠کمتر از  Pتحليل شده و مقادير  Bonferroniو  Tukeyي تعقيبي ها تست

 ٥.٠کند که نعناع  يممشخص  ها دادهو تحليل بيشتر  (p<0.05)کنترل اختالف معني دار نشان دادند هر دو گروه درماني با نتايج گروه  :نتايج

را در هر چهار زمان بعد از تزريق  )ثانيه 43ميانگين چهار زمان (بيشترين اثر درماني  1و دوز )ثانيه 10.9ميانگين چهار زمان (کمترين اثر درماني 

 .را داشتند Hot-Plateبا استفاده از دستگاه 
نظري جايگزين مناسبي از نظر  به طورتواند  يمدقيقه  120در اين بررسي و با زمان اوج اثر  1cc/bwرسد نعناع با دوز  يم به نظر :نتيجه گيري

البته از آنجا . ضمناً در اين بررسي مشخص شد دوزهاي باالتر نعناع اثر بيشتري داشته است. ها باشد يدردطيف اثر ضد دردي براي برخي از ضد 

جهت اظهار نظر قطعي نياز به ، که در اين پژوهش يکي از مولفه ها براي معرفي جايگزين يک داروي ضد درد مورد ارزيابي قرار گرفته

  .ي بيشتري در اين زمينه استها پژوهش

  موش صحرايي، ضد دردي، Hot-Plate، نعناع اسانس: کليدواژگان

mailto:mohammadhossein.asghari@gmail.com
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 عفونت زاي پوستي يها ه علوم پزشکي اروميه از نظر قارچدانشگا يها بررسي آلودگي خوابگاه
  

  2دکتر کامبيز ديبا  1, زهرا عليزاده
  

 )نويسنده مسئول(دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه  .۱
  دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، استاديار گروه قارچ شناسي .۲

 

  :مقدمه

فرصت طلب  و همچنين  يها هستند که توسط خانواده درماتوفيت ها  و گروهي از کپک هايي يماريرچي سطحي و جلدي بقا يها عفونت

ها از جمله درماتوفيتوزيس وبرخي اشکال کانديديازيس پوستي مسري بوده ازافراد و وسايل مشترک  برخي از اين عفونت .شود يمخمرها ايجاد م

ها اشاره نمود که افراد به صورت  خوابگاه، ها ورزشگاه، به استخرها توان يعفونت زاي پوست م يها ده به قارچازمکان هاي آلو.گردد يمنتقل م

  .کنند يمم زندگي گروهي در مجاورت ه

  :اهداف

داخلي  هاي طيمح ي فرصت طلب آلوده کننده يها مخمرهاي پوستي و ساير قارچ، هدف  از اين مطالعه شناسايي و تعيين فراواني  درماتوفيت ها

  .باشد يدانشجويي م يها خوابگاه

  :روش کار

خوابگاه دانشجويي دا نشگاه علوم ۴نمونه از سطوح و مواضع مختلف در  ۵۱۸ماه تعداد ۶به مدت  ۱۳۹۰تا تابستان۱۳۸۹در فاصله زماني زمستان 

کشت قارچ شناسي شامل سابوردگلوگوز آگار  هاي يطحها در محل نمونه برداري در شرايط استيريل به م نمونه. آوري گرديد عپزشکي اروميه جم

 يها کشت پس از انتقال به آزمايشگاه قارچ شناسي گرمادهي شده و بسته به نوع قارچ رشد کرده با روش هاي يطند محدو سلکتيو آگار منتقل ش

  ه و تحليل آماري شدندبدست آمده تجزي يها ميکروسکوپي کيت هاي بيوشيميايي بررسي و مورد شناسايي قرار گرفت داده

  :نتايج

پروفيت سا، سياه يها موکورال ها قارچ، مختلفي از قارچ آسپرژيلوس يها جداسازي شده شامل گونه يها آرمايشگاهي قارچ هاي يدر نتيجه بررس

يلوس آسپرژ)کلوني۲۲۸(آسپرژيلوس فالوس: نمونه اخذشده آسپرژيلوس ها شامل۵۱۸هاي ديگر و يک گونه درماتوفيت بودند از

جداسازي  يها قارچ ينبدست آمد  درماتوفيت ها جز نادرتر)کلوني۳(آسپرژيلوس ترئوس) کلوني۲۴(آسپرژيلوس نايجر)کلوني۲۰۲(فوميگاتوس

مختلف که مورد  هاي يطاز مح دبدست امده تشخيص داده ش يها شده در مطالعه بودند تنها يک گونه ترايکوفايتون منتاگروفايتيس از کل نمونه

  .قرار گرفتند بيشترين آلودگي قارچي از آشپزخانه اتاق خواب و راهروها بودندبررسي 

  

  :نتيجه گيري

ها شدند در حالي که  ها به دليل انباشت مواد مغذي و زباله بيشترين جذب قارچ ها آشپزخانه بدست آمده از شناسايي قارچ هاي يافتهتوجه به ا ب

قارچ شناسايي شده در اين مطالعه يعني ترايکوفايتون  ينتر متري برخوردار بودند هر چند مهماز آلودگي نسبتا ک مطالعه و خواب يها اتاق

  .منتاگروفايتيس از سالن مطالعه جدا سازي گرديد

 آلودگي قارچي، خوابگاه، کانديديازيس، درماتوفيتوزيس :کلمات کليدي
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 در موش صحرايي بزرگ )Zataria multiflora(اثرات ضد دردي اسانس گياه آويشن شيرازي 
  

محمد حسين ، ۳مرجان فالح، ۳عاطفه گلزاده، ۳اسماعيل بابائي، ۳شهروز گلزاده، ۲معصومه شريفي، ۱فرهاد محموديفر، ۱پيمان ميکائيلي
  *۳اصغري

  

 گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميهعضوهيأت علمي  -۴
 انشگاه علوم پزشکي اروميهدانشکده پزشکي د، دانشجوي ارشد پرستاري -۵
 دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه، دانشجوي دکتراي دامپزشکي -۶

 mohammadhossein.asghari@gmail.com: پست الکترونيک
 

ولي ، شود يالتهابي غيراستروئيدي به منظور تسكين درد استفاده م در حال حاضر با وجود اينكه از داروهاي اوپيوئيدي و ضد :پيشينه و اهداف

به علت عوارض جانبي اين داروهاي سنتتيك از يك سو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر لزوم و اهميت تحقيقات در زمينه يافتن داروهاي ضد 

 گياهان از  (Zataria multiflora)گياه آويشن شيرازي . باشد يدرد با عوارض جانبي كمتر و قابليت جانشيني اين داروهاي صناعي مطرح م

سنتي مردم ايران  يها در درمان) تسکين دهنده روده(که يکي از گياهان بومي ايران است که به علت ويژگي ضد درد باشد يم نعنائيان خانواده

ش سفيد كوچك کار شده است به همين دليل در اين عصاره هيدروالكلي گياه آويشن بر كاهش درد نوروژنيك و التهابي در مو. بکار رفته است

  .درموش صحرايي نر بررسي شود آويشن مطالعه سعي شد اثر ضددردي اسانس گياه

 Tail-Flickگروه ده تايي تقسيم شدند و با آزمون  ٣به ، سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار ٣٠دراين مطالعه تجربي  :مواد و روش کار

و گروه شاهد آب  cc/bw 1و  0.5را با دوزهاي  گياه آويشناسانستجربي به ترتيب  يها گروه. زيابي اثر ضد دردي قرار گرفتندمورد ار) پرش دم(

. به ترتيب به عنوان زمان اندازه گيري درد در نظر گرفته شد ١٢٠و  ٩٠، ٦٠، ٣٠دقايق. دريافت کردند) IP( مقطر را به صورت داخل صفاقي

 ٠٥.٠کمتر از  Pتحليل شده و مقادير  Bonferroniو  Tukeyمتعاقب  يها و تست  ANOVA با روش  ١٣ ي نسخه SPSSر ها در نرم افزا داده

  .معني دار در نظر گرفته شد

  

داري ولي بين دو گروه تجربي اختالف معني  .(p<0.05)اختالف معني داري با گروه شاهد نشان داد در هر دو گروه تجربي  ها داده :ها يافته

  ).p>0.05 (شاهده نشدم

  

ضد دردي آن نياز به  هاي يسمپي بردن به مکان براي. شود يگياه آويشن سبب کاهش درد ماسانس حاکي از اين بود که  ها يافته :نتيجه گيري

  .باشد يتحقيقات بيشتري م

  

  موش صحرايي، ضد درد، اسانس گياه آويشن، Tail-Flick: کليد واژه

mailto:mohammadhossein.asghari@gmail.com
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  د هوازي بر روي فاکتورهاي سيستم ايمني بدنهاي ورزشي شدي يتفعالاثر 
 

  معصومه فتحعلي زاده.
  

باشد ورزش نيز به عنوان عامل استرس زا  يمي سيستم ايمني به عوامل استرس زا از جمله موضوعات مورد توجه محققين ها واکنش:توضيح کلي

  .تواند عملکرد سيستم ايمني را تحت تاثير قرار دهد يم

  .باشد يمو التهابي   فعاليت ورزشي شديد هوازي بر روي برخي ازشاخصه هاي سيستم ايمني بررسي تاثير:هدف کلي

نفر دانشجوي دختر به طور تصادفي انتخاب گرديده و در دو گروه کنترول و تجربي قرار گرفتند پس از ٢٠در اين تحقيق تعداد  : روش شناسي

سپس پروتکل بروس را تا مرز خستگي بر روي تردميل انجام دادند .گرفته شد ها آننمونه خوني از ...) سن و جنس و(ي توصيفي ها مشخصهثبت 

  .از کيت با روش االيزا استفاده گرديد IGAو  TNFaگرفته شد براي اندازه گيري  ها آنو نمونه خون دوم از 

و   IGA جب کاهش معناداري در سطوح هاي ورزشي شديد هوازي مو يتفعالزوج شده نشان داد که  Tمستقل و  Tتحليل آزمون : روش تحليل

TNFa گرديدp < 0/01 ). (  

  .گردد يم) (  P< 0/01با  TNFaو  IGAهاي ورزشي شديد هوازي موجب کاهش معناداري در سطح  يتفعالمطالعات نشان داد : نتايج

  .گردد يمهاي ورزشي هوازي شديد موجب کاهش عملکرد سيستم ايمني و گسترش التهاب  يتفعال :نتيجه گيري

  

  دانشجويان دختر ، فعاليت ورزشي سنگين، دستگاه ايمني :کليد واژه
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Identification of Toxoplasma gondiiin human and mouse in Urmia by PCR-RFLP 
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2Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. 
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Background and objective:  Infection  by  Toxoplasma gondii is widespread inhumans and many other species of warm-

blooded animals. It can cause significant morbidity and mortality in the developing fetus and in immunocompromised 

individuals, including humans with Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) or submitted to cancer chemotherapy. 

Therefore the current study wasconducted to identify T.gondii in human and mouse in Urmia. 

Materials and methods: We applied the polymerase chain reaction(PCR) for detection of the pathogenic protozoan T. 

gondii based  on  its  B gene. The B gene is present and conserved in all six T. gondii strains identified to date. For this 

purpose  suspected human's blood samples and  mice brain and heart were collected from Urmia. In this study, PCR 

was performed using the previously described primers (Homanet al ), which were designed to detect the B gene of T. 

gondii. The targeted B gene is highly conserved in all T. gondii strains and is multiple copy genes within the T. gondii 

genome. The method used for the characterization of T. gondiistrains implied digestion with AluIrestriction enzyme of the 

fragments amplified. 

Results: The results indicated   positive samples (  human and   mouse samples). The bp fragment was generated 

in all positive samples tested and one RFLP patterns were obtained. 

Discussion and conclusion:Seroprevalence of infection in pregnant women with T. gondiiis reported to be  % in Ilam, 

% in Isfahan and   % in Sabzevar. Serologic methods are standard to detect toxoplasmosisbut we used PCR technique 

to detectT.gondiibecause of its adequate sensitivity and specificity.Tavassoli et al (  ) in a survey on T.gondii infection 

isolated  one  strain  in  Urmia,  Iran.Our  studyshows  that  the  same  strain  ofT. gondii(type I)can infect human and mouse in 

surveyed region. 

 

Key words:Toxoplasma gondii, human,mouse ,Urmia, PCR-RFLP 
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  موشي  TM4هاي سرتولي در سلول 2و  1متالوتيونين  تاثير روي بر ميزان بيان ژن
  

  ۴محسن فيروزراي، ۳محمد حسين مدرسي، ۲عيسي نورمحمدي، ۱دمندفاطمه خر ، ۱صبا نيکان فر، ۱سميه عطاري حاجي پيرلو
  

  گروه بيوشيمي باليني و تغذيه ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه -١

 گروه بيوشيمي باليني و تغذيه، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران, تهران -۲
 گروه ژنتيک، کيدانشکده پزش، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران -۳
  گروه بيوشيمي باليني و تغذيه، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران -٤

  

  

 مکانيسم مولکولي عملکرد . باشد يماي و اسپرماتوژنز ضروري براي تکامل بيضه، به عنوان يک عنصر کمياب مهم) Zn(روي   :مقدمه و اهداف 

روي بيان دو  Znهدف ما تعيين اثر . ها باشدمتالوتيونين، هاي با وزن مولکولي کمط به پروتئينروي در سيستم توليد مثلي ممکن است مربو

  .باشد يمهاي سرتولي بيضه در سلول  MT2و  MT1ايزوفرم مهم متالوتيونين 

  

قرار گرفتند و اين ) µM ٥٠٠و ١٠٠، ٥٠، ٢٠، ٢(  هاي متفاوتي از رويدر معرض غلظت، کشت داده شدهTM4هاي سرتولي  سلول: اجرا روش

. شدانجام ) تيمار شدند µM٥٠ساعت با دوز  ١٨يي که به مدت ها سلولساعت به جز در مورد  ٦و ٣، ٢، ١به مدت (هاي متفاوتي کار در زمان

ي ها روشب توسط ها و بيان ژن به ترتيبررسي شده و زيست پذيري سلول، اياز طريق روش اسپکترومتري جذب اتمي شعله، ميزان سلولي روي

MTT و real- time PCRارزيابي شدند.  

  

هاي در سلول  MT2 و MT1هاي بيان  ژن. افزايش غلظت روي و افزايش زيست پذيري سلولي مشاهده شد، هاي تيمار شدهدر سلول: نتايج

غلظت روي و بيان ، )١٠٠و   ١٥٠ (µMباال    ي تيمار شده با دوز هاي ها گروهدر ). P< 0.05(هاي تيمار نشده بود تيمار شده بيشتر از سلول

، ام پس از تيمار ١٨در ساعت . افزايش بيشتري نشان داد، ام ٦در ساعت  MT2بيان ژن . ساعت افزايش يافت ٣پس از   MT2و  MT1ي ها ژن

  .در حالي که غلظت روي کاهش يافت، ي باال رفتا برجستهبه طور  MT2بيان هر دو ژن به ويژه 

  

ي نسبت به تر مهمنقش  MT2رسد  يمبه نظر ، سلولي بود) Zn(مطابق و هم سو با ميزان روي mRNA MT2از آنجايي که افزايش : ينتيجه گير

MT1 در دوز ، به عالوه روي. در هموستاز روي داردµMي ها ژناز طريق افزايش بيان ) غلظت فارماکولوژيک( ٥٠MT هاي طوالني مدتدر دوره ،

  . ندکاز سلول محافظت مي

  

  ) Zn(روي ، ي سرتوليها سلول، )MT(متالوتيونين ، بيان ژن: کلمات کليدي
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نقش :هاي سرتوليبررسي اثرحفاظتي روي و دوز پايين کادميوم در مقابل دوز سمي کادميوم در سلول
  هامتالوتيونين

  

  ۳مدرسيمحمدحسين ، ۲عيسي نورمحمد، ۱فاطمه خردمند، ۱سميه عطاري حاجي پيرلو، ۱صبا نيکان فر
  

  گروه بيوشيمي باليني و تغذيه ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه -١

  گروه بيوشيمي باليني و تغذيه  ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران, تهران -٢

  گروه ژنتيک، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران-٣

  

هاي با وزن مولکولي کم احتماال مرتبط با برهمکنش آن با پروتئين، عات متعددي تاثير کادميوم در ناباروري مردانبر اساس مطال: پيش زمينه

اي داراي اثر حفاظتي در آسيب بيضه، نشان داده شده است که عناصر کمياب مانند روي. باشدها ميمتصل شونده به فلز تحت عنوان متالوتيونين

  . باشندميالقا شده توسط کادميوم 

هاي سرتولي در سلول)  Mt2و  Mt1(ايزوفرم مهم متالوتيونين  ٢هدف ما تعيين اثر تيمار قبلي با روي ودوز پايين کادميوم بر روي بيان  :هدف

  .باشداي بعد از مواجه با کادميوم ميبيضه

  ، )ZnPG( ٥٠ μM ZnSO4ساعت با مقادير  ١٨به مدت ، سرتولي کشت داده شده TM4ي ها سلول: هامواد و روش

μM CdCl2٢ )CdPG ( يا آب مقطر)DWPG (ها در معرضسپس تمامي اين گروه. تيمار شدند μM CdCl2 هاي مختلف در زمان ١٠٠)٢، ١ ،

  .قطر بودبا آب م ها آنيک گروه کنترل در نظر گرفته شد که تيمار اوليه و ثانويه ، قرار گرفتند همچنين براي هرکدام از سه گروه) ساعت ٦و ٣

ي گرافيت نشانگر اين اسپکترومتري جذب اتمي کوره). p ˂0.05(بيشتر از گروه کنترل بود  DWPG و ZnPG ،CdPGدر ، بيان هر دو ژن: نتايج

در ، همچنين اين نتيجه حاصل شد که بيان هر دو ژن). p ˂0.05(بيشتر از گروه کنترل بود  DWPG و CdPGهاي کادميوم در بود که غلظت

ZnPG و CdPG     يابد که در افزايش يافته و غلظت کادميوم به طور همسو با آن کاهش مي، ساعت تيمار ٣ي بعد از ا برجستهبه طورZnPG 

  .است تر واضح

سوء ممکن است غلظت کادميوم را کاهش دهد و اثرات ، ها بيانگر اين هستند که تيمار قبلي با روي و غلظت پايين کادميوميافته: گيرينتيحه

  .تري دارددهند که در اين ميان روي نقش واضحهاي سرتولي انجام ميهاي متالوتيونين در سلولآن احتماال اين کار را از طريق افزايش بيان ژن

  روي، هاي سرتوليسلول، متالوتيونين، بيان ژن، کادميوم: کلمات کليدي
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در سطح استان ) نسترن کوهي( canina L.  Rosa. بررسي فعاليت آنتي اکسيداني در چند جمعيت
 آذربايجان غربي

 
  مهناز حيدري -رشيد جامعي -سياوش حسيني - سميه فتاحي

  

  گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اروميه، اروميه :آدرس

 
ترکيبات فنولي . ند و تانن استق، اسيد ماليک، اسيد سيتريک، ها يتامينوساير ، )ث(cميوه نسترن کوهي سرشار از ويتامين  :مقدمه و اهداف

ضد جهش زايي براي ميوه نسترن ، ضد ميکروبي، ضد زخم، ضد التهاب، در حال حاضر اثر آنتي اکسيدان. باشند يمگروهي از آنتي اکسيدان ها 

در . کند يممايت نتايج حاصله از مطالعه استفاده ميوه نسترن کوهي در طب سنتي و درمان ديابت ح orhanدر بررسي . کوهي موجود است

  .استفاده شده استDPPHتعيين فالونوئيد و ، هاي تعيين فنول کل يشآزمااز ، هاي نسترن کوهي در آذربايجان غربي يتجمعمطالعه 

بيشترين مقدار فنول در جمعيت تکاب و کمترين مقدار فنول در جمعيت دره شهداي ، هايي که انجام شد يبررسطبق ، در تعيين فنول کل: نتايج

بيشترين غلظت فالونوئيد کل در جمعيت اشنويه و کمترين غلظت فالونوئيد کل در جمعيت دره ، اروميه به دست آمد و در تعيين فالونوئيد

  .در اشنويه و کمترين درصد در دره شهداي اروميه بود DPPHباالترين درصد ، DPPHشهداي اروميه بدست آمد و در اندازه گيري درصد 

 
که ميانگين ، بود 3/19mgGAE/100gr±201/073 تر وزندر اين مطالعه ميانگين فنول کل در سه جمعيت نسترن کوهي  :يبحث و نتيجه گير

همچنين در اين مطالعه . وهمکاران گزارش شد Ghazgaziتوسط  0/10mgGAE/ml±7/72جمعيت نسترن کوهي در تونس  ۴فنول کل براي 

همچنين درصد .گزارش شد 0/01mgRE/ml±0/26و همکاران  Ghazgaziکه توسط ، بود 0/01mgQE/100gr±0/486ميانگين فالونوئيد کل 

83/44±/71 DPPH  بودکه طبق گزارشGhazgazi  0/0003±0/0168و همکارانmg/ml ها عوامل اکولوژيکي  يبررسطبق اين . گزارش شد

اين گياه را به عنوان ، کيبات آنتي اکسيدان در نسترن کوهيهمچنين تر، تأثير متفاوتي روي ترکيبات آنتي اکسيداني نسترن کوهي دارد، مختلف

  .هاي مختلف آن انجام شود يتجمعي روي گونه و ا گستردههاي بيوشيميايي  يبررسيک ترکيب دارويي مهم تبديل کرده است و الزم است 

   

  Dpph - فنول -آنتي اکسيدان - .Rosa canina L: کلمات کليدي
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ي باردار با ها خانمدر پيشگيري از پره اکالمپسي در )  Eو Cهاي  يتامينو(ها بررسي تاثير آنتي اکسيدانت
  حاملگي پرخطر

  

  ۶دکتر لقا لطف الهي، ۵دکتر ريتا دوستي ، ۴پويا مظلومي  ، ۳دکتر خديجه مخدومي ، ۲دکتر فرزانه برومند سرخابي، ۱دکتر فريبا نانبخش
  

  چکيده

  :مقدمه

اين بيماري همچنان از علل مهم مرگ و مير مادران باردار در کشورهاي ، گيري و درمان پره اکالمپسيهايي در تشخيص و پيش يشرفتپبه رغم 

ي پر اکسيداز و بکار ها واکنشي مختلف با مهار ها سلولطبيعي در بارداري آنتي اکسيدانتها در  به طور.  باشد يمپيشرفته و در حال توسعه 

کنند و در زنان پره اکالمپسي شواهدي وجود دارد که نشان  يما از آسيب پر اکسيدازها محافظت ر ها سلولهاي محافظت کننده  يمآنزگرفتن 

برابر تحقيقات آثار متفاوتي در مورد ارائه اثر پروفيالکتيک آنتي . دهد آنتي اکسيدانتها نسبت به بارداري طبيعي از غلظت کمتري برخوردارند يم

در اين مطالعه تاثير آنتي اکسيدانتها در پروفيالکسي از ايجاد پره اکالمپسي مورد . بدست آمده استاکسيدنتها در ميزان بروز پره اکالمپسي 

  . بررسي قرار گرفت

  :مواد و روش کار

انجام ) شاهدي- مورد(آينده نگر به صورت ١٣٨٩-١٣٨٤از سال ) بيمارستان شهيد مطهري(اين مطالعه در دانشگاه علوم پزشکي اروميه 

يا فشار خون مزمن يا ديابت شناخته شده يا   (BMI >30 )مادران باردار با سابقه پره اکالمپسي  يا) نفر ١٠٠(دمطالعه شامل جمعيت مور.گرفت

ميليگرم ويتامين  ١٠٠٠روزانه (يک گروه تحت درمان پروفيالکتيک با آنتي اکسيدانتها ، بيماري مزمن کليوي بودند که به دو گروه تقسيم شدند

Cويتامين ميليگرم  ٤٠٠وE (اطالعات حاصل پس از پردازش با نرم .گروهي ديگر نيز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.قرار گرفتند

  .وبااستفاده ازآزمون کاي دوآناليز شدند Spssافزارهاي آماري 

نفر با وجود %) ٦/٣٢( ١٤ند واز اين بيماران تصادفي انتخاب شد به طورنفر گروه کنترل  ٥١نفر گروه مورد و ٤٩بيمار مورد مطالعه  ١٠٠از : نتايج

در اين مطالعه )  P<0. 05. (از گروه کنترل دچار پره اکالمپسي شدند%) ٤/٦٧(نفر  ٢٩مصرف آنتي اکسيدانتها  دچار پره اکالمپسي شدند و 

adds ratioباشد يمسي بود که نشان دهنده تاثير مثبت آنتي اکسيدانتها بر جلو گيري از بروز پره اکالمپ ٣/٠ .  

شود که درزنان باردارداراي معيارهاي خطر ذکر شده جهت پيشگيري از پره  يمپيشنهاد ، با توجه به نتايج بدست آمده:  بحث و پيشنهاداها

  .اکالمپسي ازآنتي اکسيدانتها استفاده شوند

  پرخطر  - بارداري –پره اکالمپسي  –پيشگيري  –آنتي اکسيدانت 

                                                                 Email:faribanan@yahoo.comن شهيد مطهري   اروميه بيمارستا: آدرس
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Compare of letrezol and chlomiphen citrate on induction of ovulation in infartail 
patients with polysistic ovarian syndrome 

 

F. Nanbakhsh 1. M.hajshafieha2   a. Yekta3    e.tabatabei4     p.mazloomi5 
 

Abstract: 

Introduction:Polycystic  Ovarian syndrome(pcos) is the most common endocrine illness in women at Reprodactive Ages.  

PCOS have a long prodrome that  is detectable during  woman lifetime.pcos is a syndrome , that couses anovlation and 

infertility. Primary studies demonstrate the effective role of the aromatase  inhibitors( letrozol) on ovulation induction. 

monofollicular oval induction is the one of it's advantages  that is more effective on PCOS patients. and these patients have a 

hypersensitivity to the gonadotropins. the aim of this study to compare effects  of  Letrozole and Chlomiphene citrate  on 

ovulation induction in PCOS patients that  were attended in Kosar infertility treatment center. 

Material and method: This study was done on  2010-2011 in urmia medical scince university( Kosar infertility center) by a 

controlled clinical trial method 220 patients with infertility by couse pcos in   20-35 years old, have divided into two 

Chlomiphene citrate(cc) and Letrozole groups. 110 patients that they used (cc) for at least four month without pregnancy 

were chose for groups. 5 mg letrozol and in Chlomiphene group 100 mg prescribed to them. Then these results  were 

statistically analyzed by t-student and chi-square tests regarding to their pregnancy occurrence ,matured follicles with size of 

18mm and more ,endometrial thickness ,HCG Ampula prescription date ,multiplet pregnancy ,use of  gonadotropins ,and  

abortion during  fourteenth weeks of pregnancy.  

Results: Patients mean age in study group  is ٢٩/٢٥± ٩٧/٣  and in control group is  /٢٧  ٦٢/٤ ٢٨± .(P=0.001)                                                                                                                   

Matured follicles mean amount in study group was ٨٣/١ ± ٨٨/٠  and in control group was  ٢٨/٢ ±١٣/١ .(P=0.001)                                                                                                                   

Mean amounts  of follicles with size of 14mm and less than 14mm during the gonadotropin injection  in study group was     
٢١/٢ ±٨٩/٠  and in control group was   ٧٧/٢ ±٤١/١ .(P=0.001)                                                                                                                   

Endometrial thickness mean size in study group was  8/7+/-1/18mm  and in control group was 7/30+/-1/20mm.(P=0.001)                                                                                                             

βhCG was positive for 30 patient in study group (27/3%) and also for 20 patients in control group (18/2%) (P=0.1)it is 

Higher but not significant. 

Conclusion:   Whereas the letrozole was used for patients that previously took Chlomiphene citrate and receive no effective 

response from it and also androgenic criteria such as hirsutism is manifested in this patients , but yet the occurrence of 

pregnancy in patients who receive letrozole is higher and multiple pregnancy probability in these patients is lesser. So for 

pregnancy occurrence in PCOS patients the Letrozole can be offered as an effective and first-line alternative option  for  

Chlomiphene citrate.     

Keywords: PolyCystic Ovarian Syndrome-ovulation induction-Letrozole-infertility-Chlomiphene citrate citrate 
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5-General physician                                                    E-mail: faribanan@yahoo.com 

 

mailto:faribanan@yahoo.com


  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

١٥١    Poster  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
ات دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  شهرستان اروميهدر زنان باردار  Bتيت بررسي شيوع سرمي  آنتي ژن سطحي هپا
  

  معصومه شوکت نقده، بهمن شاعري، فهيمه خليلي ، دکتر مرتضي متذکر
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه ، بخش ويرولوژي، ايمنولوژي و ژنتيک، گروه ميکروبيولوژي

  

  مقدمه 

يکي از ) B  )HBVهپاتيت ويروسي  .کنند يمرا گرفتار هاي انساني هستند که به طور اوليه کبد  يتهپاتهاي ويروسي از جمله  يتهپات

است در ايران  تزريق  )B )HBsAgهاي انساني است که پوشش ويروس عامل آن حاوي پروتئيني به نام آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت  يتهپات

   .باشند يمانتقال  تر معمولي ها راهوريدي و انتقال از مادر به نوزاد  از 

   :روش کار

از با استفاده از کيت هاي اليزا  ي سرم خون ها نمونه  ونفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي انتخاب  ٣٦٨ي مقطعي  مطالعهن در اي

   .گرديد و تحت آناليز آماري قرار گرفت ها نامهافراد وارد پرسش تحت آزمايش قرار گرفتند و اطالعات    HBsAgنظر 

  :نتايج

در اين مطالعه  .ي ما بدست آمد مطالعهدرصد در  ۸/۰مثبت بودند که شيوع HBsAg مورد داراي ٣زن باردار بررسي شده  ٣٦٨ما از ي  مطالعهدر  

 HBsAgبا ) شهر يا روستا(ي سقط ومحل سکونت افراد سابقه، ي بارداري قبلي سابقه، شاغل بودن، سطح تحصيالت، ي معني داري بين سن رابطه

  .مثبت يافت نشد

  :ث  و نتيجه گيريبح

ي اخير با مطالعات  ديگر در ساير مناطق کشور از ها سالميزان شيوع بدست آمده در اين مطالعه با توجه به شروع و پيشرفت واکسيناسيون در 

در  Bپايين هپاتيت در عين حال تعداد کم موارد مثبت بيماري در اروميه حاکي از  شيوع نسبتا  . نظر روند کاهشي ابتال به عفونت مطابقت دارد

  . باشد يمزنان اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق مرزي کشور 

  

ي بستري ها بخشو ويلر در  پرسش نامه استاندارد شده گاردنر بررسي  نگرش و سطح رضايت بيماران از خدمات پرستاري بر اساس

 ١٣٨٩ درسال، هاشم خوي يبنهاي شهيد مدني و قمر  يمارستانب
 : مجريان نام مجري يا

  پرستار و مسئول بخش اورژانس بيمارستان قمربني هاشم خوي، موسي شعباني

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي اروميه، مي مارکانيبداهللا خرعدکتر 

                                                                   Khorami.Abdolah@gmail.com     
  : همکاران طرح

  پرستار بيمارستان شهيدمدني خوي، رباب پاکجو

  پرستار شبکه بهداشت و درمان خوي، ابراهيم راحمي

 پرستار و مدير بيمارستان قمربني هاشم خوي، علي احمدي زنگالني
  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، پزشکيدانشجوي سال سوم ، نازيال خرمي مارکاني

  

رفتارهاي حمايتي به و نگرش آنها و رضايت بيماران  استتأمين و ارتقاء سالمتـي افراد جامعه ، خدمات بهداشتي درمانيعمده هدف : مقدمه

ي بيماران از اقدامات هدف اين مطالعه بررسي نگرش و رضايتمند. شود يممحسوب عامل مهمي در بهبود وضعيت سالمتـي آنـان پرستاران 

  . باشد يمحمايتي پرستاران با استفاده مقياس روا و پاياي حمايت پرستاري گاردنر و ويلر 

mailto:Khorami.Abdolah@gmail.com
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هاشم و شهيد مدني خوي  يبنهاي قمر  يمارستانبي مختلف ها بخشنفر از بيماران بستري در  ٢٠٠در اين مطالعه مقطعي تعداد : مواد و روش کار

مقياس حمايت پرستاري گاردنر و ويلر بود که در اين پژوهش  ها دادهابزار گردآوري . دفي مورد بررسي قرار گرفتندبه صورت تصا ١٣٩٠ماه  ٣در 

ي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار ها داده. هاي روانسنجي آن در جامعه بيماران مذکور تعيين شد يژگيوترجمه و تطبيق فرهنگي شده و 

SPSS ي آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتها آزمونفي و و نيز توسط آمار توصي.  

، درصد متاهل ۵/۷۸سال و  ۲۰ -۳۰درصد در گروه سني  ۴۱، سال ۱۶/۳۹داراي ميانگين سني ، درصد واحدهاي مورد پژوهش مونث ۵۳:  نتايج

درصد  ۳۹درصد با خانواده خود زندگي کرده و  ۵/۹۶ ،تر از ديپلم يينپادرصد داراي مدک تحصيلي  ۵۷درصد از  طبقه اجتماعي متوسط و   ۵۳

 ۵/۵درصد داراي مشکل جراحي اعصاب و کودکان و  ۸، درصد داراي مشکل زنان ۱۰، درصد داراي مشکل جراحي ۲۹، داراي مشکل داخلي

  . درصد داراي مشکل چشمي بودند

و  ۸/۵ ها پاسخده بودن اقدامات پرستاري نشان داد که ميانگين اين ي بيماران به عبارات مقياس در باره حمايت کننها پاسختحليل آماري     

تقريبا در تمام اوقات اقدامات پرستاري حمايت کننده "باشد که طبق طبقه بندي گاردنر و ويلر در طبقه نزديک به  يم ۳۳/۰ ها آنانحراف معيار 

گيرد که  يمقرار  ۱۳/۶تا  ۴۷/۵ي با دامنه ا طبقهران به عبارات مقياس در ي بيماها پاسخهمچنين نتايج نشان داد که دو سوم . گيرد يمقرار " است

ي بيماران به عبارات مقياس گاردنر و ويلر ها پاسخ، با توجه به موارد فوق. گيرد يمجاي " تقريبا در تمام اوقات حمايت کننده بود"نزديک به طبقه 

هاشم خوي تقريبا در تمام اوقات بستري در بيمارستان اقدامات  يبنهيد مدني و قمر هاي ش يمارستانبي ها بخشنشان داد که بيماران بستري در 

به عبارت ديگر نگرش آنها به اقدامات پرستاري انجام . پرستاري ارائه شده توسط پرستاران را به طور قطعي حمايت کننده نمره گذاري کردند

  اري در مقياس گاردنر و ويلر راضي بودندشده توسط پرستاران مثبت بوده و از نحوه ارائه خدمات پرست

داراي کمترين ميانگين هستند که طبق مقياس رتبه بندي ) ۵۲تا  ۴۸از عبارت (عبارت آخر جدول  ۵، همچنين در پاسخ به سوال سوم پژوهش

رد انجام آن اقدامات پرستاري از سوي بيماران آن اقدامات را به طور متوسط و کمتر از متوسط حمايت کننده تلقي نمودند و در مو، گاردنر و ويلر

 ها آننحوه زندگي و دليل بستري ، طبقه اجتماعي، جنس، بين رضايت بيماران از خدمات حمايتي پرستاران و  سن. پرستاران رضايت نداشتند

  .داري يافت نشد همبستگي معني داري وجود داشت ولي بين رضايت از خدمات و وضع تاهل و ميزان تحصيالت بيماران همبستگي معني

با توجه به اينکه . مقياس حمايت پرستاري گاردنر و ويلر در جمعيت بيماران بستري داراي روايي و پايايي مناسبي است:  بحث و نتيجه گيري

ود ي آن با ارائه تصويري درست از شرايط موجا دورهسنجش منظم و ، ي مهم نظام سالمت استها شاخصرضايتمندي از خدمات درماني از 

 . تواند در طراحي راه کارهايي براي بهبود کيفيت ارائه خدمات و در نتيجه ارتقاي رضايتمندي موثر باشد يم
  پايايي، روايي، مقياس، گاردنر و ويلر، حمايت پرستاري، رضايتمندي:  ها واژهکليد 
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The effects of intra-hippocampal bupropion pre-treatment on learning retention in a 
passive avoidance task of rat. 

 

Authors: Firouz Ghaderi Pakdel *, Nazila Pourhssanali and Somayyeh Naderi 

 

Addresses:  

 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Science. 

* Correspondence author: info@fgpakdel.com 

 

Introduction: The learning and memory efficacy and disorder is a remarked clinical and research item and their impairments 

due to any agents or drugs can referred to hippocampal mal-function. Recent studies showed that bupropion as a smoke 

cessation agent can alter the learning and memory. The data are controversial in such effects of bupropion. It inhibits 

reserpine-induced impairment in conditioned avoidance response but the acute treatment with bupropion and sertraline did 

not enhance the retrieval of long-term emotional memories in man. The effect of pre-treatment intra-hippocampal injection of 

bupropion on learning retention in a passive avoidance task on rats was tested in this study.  

Material and Methods: Adult Wistar male rats were divided into control, sham operated, and 3 intra-hippocampal 

bupropion treated groups (0.25, 1.25 and 2.5 mg/μl/min for 3 consecutive days). The injection guide cannulae were implanted 

into CA1 region of hippocampi bilaterally according to stereotaxic surgery under sterile condition. The sham group received 

drug vehicle but control had no intra-hippocampal injections. The passive avoidance task and retention test were done as 

standard protocols. The ANOVA statistical test was used for data analysis. 

Results: The analysis of retention test data showed that intra-hippocampal bupropion injection can increase the retention of 

task learning in a dose dependent manure. The analysis of data showed statistical significant difference.  

Conclusion: The bupropion as a drug can alter learning and memory. The acute effect of intra-hippocampal bupropion 

increase the retention of learned tasks.  

 

Key words: Bupropion, Passive Avoidance Task, Learning, Memory,  Hippocampus 
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  Punica granatum راناارقام متانولي  يها آزاد توسط عصاره هاي يکالتوانايي خنثي سازي راد
  

  ا، ۲رشيد جامعي، ۲رضا حيدري، * ۱يمريم نعمت
  

  زيست شناسي  کارشناسي ارشد) ۱

         اعضاي هيأت علمي گروه زيست شناسي                                                                                              )۲

  

  گروه زيست شناسي ، ي علوم دانشکده، نشگاه اروميهدا، اروميه، ايران: نشاني پستي

  

ي اخير مطالعات متعددي بر روي منابع طبيعي به منظور يافتن منابع غني از پاد اکساينده ها و نقش مصرف اين ها سالدر :مقدمه وهدف

پاد اکسايشي انار به حضور ترکيبات  هاي يتفعالتمامي . ترکيبات در محافظت بدن در برابر صدمات ناشي از تنش اکسايشي انجام شده است

هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي و . پالرگونيدين و فالوونوئيد ها مرتبط است، آنتوسيانين، تانين ها، فنولي متعدد نظير ايزومرهاي پونيکاالژين

ي پوست انار  عصارهي و فعاليت پاد اکسايشي ترکيبات فنول. باشد يمنشان دادن ميزان ترکيبات فنولي و ظرفيت پاد اکسايشي ارقام مختلف انار 

  . مطالعه شده است) ۲۰۰۷(توسط برزگر و همکاران 

ي متانولي  عصارهي مختلف ارقام ميوه ها بخشاز . طارم جمع آوري شد مرکز تحقيقات رقم مختلف انار ازدو پروژه براي انجام اين :روش اجرا

تجزيه و تحليل  ANOVA وآزمون SPSSافزار توسط نرم   ها داده. سنجش شد، رت احياقد، فالوونوئيد، تهيه گرديد سپس محتواي فنل کل

  . شدند

ميلي گرم معادل گاليک اسيد درگرم  ۵/۱۹۹±۶۳۷/۰(نتايج نشان داد که بيشترين محتواي ترکيبات فنولي و فالونوئيدي به ترتيب  :نتايج

در روش قدرت احيا نيز بخش پوست بيشترين . مربوط به بخش پوست بود)تر وزنگرم  ۱۰۰ميلي گرم کوئرستين در  ۹۸/۸±۰۳۵/۰( و) تر وزن

ي مورد ها نمونهبت و معني داري بين محتواي فنولي ثمطالعات نشان داد ارتباط م. را نشان داد) نانومتر ۷۰۰جذب در  ۹۲/۰±۰۱۱/۰(توانايي 

  .وجود دارد ها آنمطالعه و فعاليت پاد اکسايشي 

محتواي فنول و فالونوئيدي چند واريته از انار را برسي و مشاهده کردند که بيشترين ) ۱۹۹۸(و همکاران  Marinoval : و نتيجه گيري بحث

گزارش کردند که بيشترين فعاليت ) ۲۰۰۳( و همکاران Guo. که با نتايج کار اين تحقيق هماهنگي داشت، ترکيبات مربوط به بخش پوست بود

توان گفت که پوست  يمبر اساس نتايج اين مطالعه  .د که با نتايج حاصل از اين تحقيق هماهنگي نشان دادضداکسايشي مربوط به بخش پوسث بو

  .باشد و ظرفيت پاد اکسايشي آن باالست يماز ترکيبات فنولي بيشتري برخوردار  ها قسمتانار نسبت به ساير 

  ضداکساينده، فنول، انار: کلمات کليدي
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 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

بين زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زايمان بيمارستان  بررسي علل انتخاب سزارين در
  باشد يماذربايجان شهرستان اروميه 

  

  صحرا خواجه درزم,فرانک رشيدي هودر,شيوا آذريان,سهيال بهمن يار,مهسا يگانه,*زهرا عاصم,معصومه اکبري
  

  گروه پرستاري,دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه:آدرس

  

  چکيده

ي اقامت و  دوره، هاي مالي ينههز، به دليل عوارض جراحي.ي گذشته ميزان زايمان سزارين روند افزايشي داشته استها سالدر :مه و اهدافمقد

با اين حال درخواست و گرايش زنان به زايمان سزارين يکي از عوامل اساسي افزايش .زايمان طبيعي ارجعيت دارد، بستري شدن در بيمارستان

بررسي علل انتخاب سزارين در بين زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زايمان بيمارستان ، هدف مطالعه حاضر.باشد يمسزارين 

  .باشد يماذربايجان شهرستان اروميه 

ادفي مورد نفر به عنوان نمونه به روش تص٥٠باشد که درآن  يم)30-15آبان(١٣٨٩اين مطالعه يک پژوهش توصيفي مقطعي سال :روش اجرا

با  ها دادهاين .انتخاب نوع زايمان و دليل انتخاب بود، سابقه باروري، پرسشنامه اين پژوهش شامل اطالعات دموگرافيک.اند گرفتهمطالعه قرار 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spss (18)استفاده از نرم افزار

اکثر .  زايمان سزارين را انتخاب کرده بودند%)٧٨(مورد ٣٩زايمان طبيعي %)٢٢(مورد١١زن انتخاب شده ٥٠از ميان  ):هاي پژوهشيافته(نتايج 

خانه %) ٦٢(اکثرآنان.بود%) ٤٤(سال قرار داشتند و اکثريت داراي تحصيالت دانشگاهي ٢٥_٣٠در محدوده سني %)٤٤(ي مورد پژوهشها نمونه

ميزان اگاهي مادران .با سابقه اولين  زايمان بودند%)٥٨( ق مامايي اکثريتاز نظر سواب. تومان و باالتر بود٧٥٠٠٠٠درآمد %) ٥٠(با اکثريت ، دار

خطر براي ، %)٤٦(يل ترس از درد زايمان طبيعي به دل ها نمونهبيشترين ميزان .بود%) ٥٠(باردار در مورد زايمان طبيعي ومزاياي آن و سزارين 

داشتن سابقه سزارين با انتخاب نوع .د را دليل انتخاب سزارين  ذکر نمودندو ساير موار%) ٢٨(ترس از آسيب حين زايمان، % )٣٠(مادر و جنين

  ).P<0.05(زايمان ارتباط معناداري داشت

ي براي تغيير نگرش زنان نسبت به زايمان سزارين و افزايش ا مداخلهي ها برنامهدرصد انتخاب زايمان سزارين باالست و :بحث و نتيجه گيري

  .بي درد براي کاهش شيوع زايمان سزارين الزم است آگاهي زنان در مورد زايمان

  مرکز بهداشتي درماني، ,زايمان طبيعي، زايمان سزارين: کلمات کليدي
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ته هاي آزاد و خواص پاداکسايشي دربخشهاي مختلف از واري هاي يکالي ظرفيت پاکسازي راد مطالعه
  )Citeullus vulgaris( هندوانه

  

  ، ۲شيد جامعير، ۲رضا حيدري، *۱ويدا احمدي
  

 زيست شناسي کارشناسي ارشد) ۱
         اعضاي هيأت علمي گروه زيست شناسي                                                                                              )۲

  گروه زيست شناسي ، ي علوم دانشکده، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران: نشاني پستي

     Ahmadi_v@yahoo.com :الکترونيک پست

مقادير  و Ca ،( Fe(ي امالح معدن، ) A ،B ،C ،E( ها يتامينو، هندوانه داراي مقادير بااليي از پاد اکساينده ها از قبيل کارتنوئيدها: مقدمه و هدف

هاي آزاد توسط ارقام  يکالرادي سازي ثنخانايي هدف از اين مطالعه ارزيابي ظرفيت پاداکسايشي و تو. باشد يترکيبات فنولي م انواعزيادي از

  .مطالعه شده است) ۲۰۱۱(و همکاران  Imen Tliliهاي آزاد و فعاليت ضداکسايندگي در ارقام هندوانه توسط  يکالرادبررسي . باشد يمهندوانه 

ي متانولي  عصارهاز مناطق مختلف ارقام ميوه . داز مرکز تحقيقات اروميه تهيه شهندوانه متفاوت از رقم براي انجام اين تحقيق دو  :اجرا روش

 وآزمون SPSSتوسط نرم افزار   ها داده. تعيين شد، DPPHدرصد جمع آوري راديکال ، مهار پراکسيداسيون چربي، محتواي فنل کل، تهيه گرديد

ANOVA بررسي شد.  

و ) تر وزنميلي گرم معادل گاليک اسيد درگرم  ۷۶۳/۳۴±۵۷۳/۰(نتايج نشان داد که بيشترين ترکيبات فنولي و قدرت احيا به ترتيب : نتايج

ي سازي اين راديکال ثنخ که تواناييDPPH در روش . مربوط به قسمت انتهاي ميوه مجاور گل بود) نانومتر ۷۰۰جذب در  ۰۵۷/۰±۶۹۱/۰(

ي همبستگي نشان داد ارتباط  رابطه. را نشان داد %)۳۰(ي مورد نظر ارزيابي شد نيز قسمت انتهاي ميوه مجاور گل بيشترين توانايي  نمونهتوسط 

  . وجود دارد DPPHبت و معني داري بين ترکيبات فنولي و قدرت احيا با مهار راديکال ثم

محتواي فنولي چند واريته از هندوانه را بررسي کردند که بيشترين محتواي فنولي ) ۱۹۹۹(و همکاران  Singleton: و نتيجه گيري بحث

خرفه را بررسي و   يا عصارهقدرت احيا ) ۲۰۰۷( و همکاران Lim . با نتايج کار اين تحقيق هماهنگي داشت، اي ميوه مجاور گل بوددرقسمت انته

فعاليت ضداکسايشي چندين  )۲۰۰۸(و همکاران    Osama.نشان دادند که رابطه مستقيمي بين محتواي فنولي و قدرت احياي آن وجود دارد

نتايج طرح حاکي از . دنگزارش نمو DPPHها در رابطه با مهار راديکال  و قدرت ضداکسايشي قابل توجهي را در برخي از آن گياه دارويي را بررسي

  .باالست ها آنباشد و ظرفيت پاد اکسايشي  يمي مورد مطالعه از ترکيبات فنولي بيشتري برخوردار  يوهمي ها رقمآن بود که 

 ايندهپاداکس، فنول، هندوانه: کلمات کليدي
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بررسي پتانسيل بازيافت کاغذ و ارائه راهکارهاي کاهش مصرف کاغذ در ادارات استان آذربايجان غربي 
 )مطالعه موردي شهر اروميه (  ۹۰زمستان 

            

  * ۳سعيده رحماني، ۲افشين صادقي ، ۱سيد محمد مجابي
  

 دکتراي محيط زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه جامع -۱
 محيط کارشناس بهداشت -۲
 کارشناس مهندسي بازيافت -۳

 baharandpaeez@yahoo.com: پست الکترونيکي* 
  ٠٩١٤١٣٩١٥٣٣- ١٢واحد / ٥٣آپارتمان / خ دکتر حسابي / خ پروين اعتصامي / خ محتشم / خ فارابي / اروميه : آدرس

  :مقدمه و اهداف

يل به دلامروزه بازيافت کاغذ . باشد يمها در مديريت مواد زايد جامد بوده که يکي از مواد قابل بازيافت کاغذ و مقوا  نهيگزين تر مهمبازيافت از 

شديدا ) ها  خصوصا پس از هدفمندي يارانه( مسائل زيستمحيطي و اقتصادي و سياسي، مصرف روز افزون، محدوديت منابع خام ليگنوسلولزي

مدارس و ، ها سازمان، ادارات، از منابع مهم توليد کاغذ باطله. است%  ٦/٥٠ت بطوريکه سهم جهاني بازيافت کاغذ مورد توجه قرار گرفته اس

لذا هدف از اين مطالعه تعيين ميزان توليد و پتانسيل بازيافت کاغذ باطله در ادارات و ارائه راهکارهاي کاهش مصرف . باشد يمموسسات خصوصي 

  .باشد يمکاغذ 

  :روش اجرا

روش کار بدين صورت است که با هماهنگي ، يک مطالعه عملي و از نوع توصيفي مقطعي براي تعيين پتانسيل بازيافت کاغذ در ادارات است

 به صورت. روزانه درآخر وقت اداري تفکيک و توزين گرديد به صورتيک هفته  به مدتکاغذ باطله توليدي ، سازمان مديريت پسماند و ادارات

  .بررسي گرديد ها آناداره انتخاب و ميزان پتانسيل بازيافت کاغذ در   ٨ن توجه به فعاليت و تعداد کارمندان  تصادفي و بدو

  :ها يافته

 به تعدادعلت آن . باشد يمرفاه ، کار، بيشترين ميزان کاغذ باطله دربين ادارات متعلق به اداره کل برق و کمترين آن مربوط به اداره کل تعاون

کيلوگرم است که  بيشترين سرانه مربوط  ٣٣٨اداره تحت پوشش طرح  ٨کل ميزان کاغذ باطله توليدي در . حوزه فعاليتي برميگرددپرسنل و نوع 

ي ا مالحظهبازده سود خالص حاصله از بازيافت کاغذ رقم قابل . باشد يمبه سازمان مديريت پسماند و کمترين آن متعلق به اداره کل پست 

  .باشد يم

 به شدتميزان آب و انرژي مصرفي براي توليد کاغذ ، ا مديريت کاغذهاي باطله  عالوه بر جلوگيري از قطع درختان و خروج ارز کشورب :استنتاج

هزار کيلووات برق نياز است  درحاليکه توليد اين مقدار  ۷ليتر نفت و  ۱۴۵۰، يابد چنانچه براي توليد يک تن کاغذ هزاران ليتر آب يمکاهش 

 .هاي اين دو روش قابل مقايسه نيستند شود که هزينه يمکيلووات برق مصرف  ٢۵۰۰ليتر آب و  ۱۸۰۰غذهاي باطله  کاغذ از کا
  مواد زايد، اروميه، ادارات، بازيافت، کاغذ :کلمات کليدي

mailto:baharandpaeez@yahoo.com
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بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ) راهبردهاي فراشناختي(تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه
  )۱۳۹۰(اه علوم پزشكي اروميه ناموفق دانشگ

  

  *دكتر احد زينالي، هايده فيضي پور
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  چكيده

باشد و نياز به راهكارهاي  يميكي از مشكالت عمده مراكز آموزش عالي مطرح  به عنوان ها دانشگاهافت تحصيلي در : پيش زمينه و هدف

مطالعه به منظور بررسي تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان  اين. ي ضرورت پيدا كرده استا مداخله

  .دچار افت تحصيلي انجام شده است

تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم  به طورنفر از دانشجويان مشروطي كه  ٢٨اين مطالعه تجربي بر روي : ها روشمواد و 

استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون بر اساس ميانگين نمرات دانشجويان در طول دو ترم تحصيلي قبل و بعد از مداخله مورد گرديدند با 

تحت آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه قرار گرفت در صورتي براي گروه ، جلسه يك ساعتي ٨گروه آزمايش در طول . مطالعه قرار گرفتند

تفاوت ميانگين نمرات امتحانات پايان ترم در دو نيمسال تحصيلي هر دو گروه با استفاده از . در اين زمينه انجام نشدي ا مداخلهكنترل هيچ 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند spssي و نرم افزار آزمونت

افزايش يافت در صورتي که ميانگين  ١٤/١٤بود که پس از مداخله آموزشي به  ٠٣/١١ميانگين نمرات گروه آزمايش در پيش آزمون  :ها يافته

هاي بدست آمده بين ميانگين نمرات گروه  بر اساس يافته. کاهش يافت ٨٢/١٠بود که در پس آزمون به  ٩٤/١٠گروه کنترل در  پيش آزمون 

بيشتر از  ، اريمعني د به طورهمچنين درصد افت تحصيلي در دانشجويان پسر ). P<0.00(آزمايش و کنترل تفاوت معني داري مشاهده شد

  .باشد يمدانشجويان دختر 

تاثير مثبتي بر پيشگيري از افت تحصيلي ، نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه: بحث و نتيجه گيري

همچنين در رابطه با . استفاده كردترم از آن  يناوليژه از به ويك راهكار آموزشي در طول دوران تحصيلي و  به عنوانتوان  يمدانشجويان دارد و 

  .نياز به مطالعه بيشتري وجود دارد، تفاوت معني دار بين درصد افت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر

  دانشجويان ناموفق، پيشرفت تحصيلي، راهبردهاي فراشناختي ، راهبردهاي يادگيري و مطالعه :ها واژهكليد 
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ي کشت ادرار در بيماران مراجعه ها نمونههاي جدا شده از  يهسوبررسي فراواني و الگوي مقاومت دارويي 
  ۱۳۹۰و۱۳۸۹ي ها سالکننده به بيمارستان امام خميني ميانه در 

  

  کريمي ه، ي مجعفر، مودب ر
  

  گروه علوم آزمايشگاهي دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، عضو هيات علمي-١

  عضو کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، يدانشجوي کارشناسي علوم آزمايشگاه-٢

  عضو کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، دانشجوي کارشناسي هوشبري-٣

  

ه که ي باکتريايي است امروزه مقاومت دارويي يکي از عوامل مهم مشکالت پزشکي بودها عفونتترين  يعشاي ادراري از ها عفونت:زمينه و هدف

هزينه هنگفتي نيز به مصرف کننده و اقتصاد ، يکي از داليل آن مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها  است که عالوه بر عوارض دارويي براي بيمار

  .انجام گرديد ها نمونههاي باکتريايي جدا شده از  يهسولذا اين مطالعه جهت بررسي وتشخيص موثرترين داروها با . کند يمکشور تحميل 

و  ١٣٨٩ي ها سالپژوهش حاصل به روش گذشته نگر و براساس اطالعات موجود در آزمايشگاه بيمارستان امام خميني ميانه در : بررسي روش

هاي مولد عفونت ادراري  يباکترباشد پرونده بيماران که کشت ادراري مثبت داشتند در دوسال متوالي مورد بررسي  قرار گرفت شيوع  يم ١٣٩٠

  .تعيين واطالعات با آمار توصيفي آناليز گرديد ٩٠و ٨٩در سال هاي ها آنت آنتي بيوتيکي و ميزان مقاوم

وگونه هاي کلبيسيال % ٣/٢٣و استافيلوکوک % ٢/٦٥هاي ايزوله شده به ترتيب اشرشياکالي  يباکترين تر فراوانبراساس نتايج بدست آمده : ها يافته

بوده است و % ٦/٦٢و سفکسيم % ٩٠و انکومايسن %٩١تيکي در اشرشياکالي به آمپي سيلين بوده است بيشترين درصد مقاومت آنتي بيو%٥/١١

  % ٨٨و سفتازيديم % ٨٩و سفکسيم %٩٣آمپي سيلين :  در استافيلوکوکها از بيشترين مقاومت به کمترين مقاومت عبارتند از

  ، هاي جدا شده يباکتربا توجه به مقاومت باال نسبت به بعضي از آنتي بيوتيک ها در : نتيجه گيري

  .شود يمتوجه بيشتر در مصرف صحيح آنتي بيوتيک ها و استفاده از تست آنتي بيوگرام براي تجويز داروي مناسب توصيه 

  آنتي بيوگرام، کشت ادرار، مقاومت باکتريايي:کلمات کليدي
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با خشونت  وميههاي پزشکي شهرستان ار يتفوري اورژانس و مرکز ها بخشبررسي ميزان مواجهه پرسنل 
  محل کار 

  

  دکتر معصومه اکبري، نگار رنجبر، سميرا صفري وقاصلو: نويسندگان
  

واحد ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميه، مربي دانشگاه آزاد اسالمي، )جراحي-داخلي(کارشناس ارشد پرستاري -

  خوراسگان

  واحد اروميه، مربي دانشگاه آزاد اسالمي، )جراحي- داخلي(کارشناس ارشد پرستاري -
   ٠٩١٤٤٤٨١١٣٤:نويسنده مسئول، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، )جراحي- داخلي(ادکتري آموزش پرستاري  -  

  

  :چکيده

در اين ميان . رمان دارندپرستاران با ارائه بيشترين خدمات مستقيم به بيماران نقش انکار ناپذيري در ارتقاي کيفيت مراقبت و د :زمينه و هدف

، بر کيفيت مراقبت از بيماران، خشونت شغلي به عنوان يکي از عوامل مهم در کاهش کيفيت زندگي کاري و ميزان رضايتمندي پرستاران

، موضوع و اثرات آن از اين رو با توجه به اهميت. گذارد يمها تاثير  يمارستانببهره وري و کارايي پرستاران و ، رضايتمندي پرستاران و بيماران

و عوامل موثر  هاي پزشکي شهرستان اروميه يتفوري اورژانس و مرکز ها بخشمطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع خشونت محل کار عليه پرسنل 

  .باشد يمدر بروز اين نوع از خشونت 

ي اورژانس ها بخشر از پرسنل شاغل در نف ۱۰۰نمونه پژوهش عبارت بود از . باشد يماين پژوهش از نوع توصيفي مقطعي  :روش بررسي

از يک  ها دادهبراي جمع آوري . هاي پزشکي شهرستان اروميه که با روش تصادفي ساده انتخاب شدند يتفورهاي علوم پزشکي و مرکز  يمارستانب

و ) فرهنگي و جنسي، کالمي، يفيزيک(شيوع چهار نوع خشونت محل کار ، ي مورد مطالعهواحدهاپرسشنامه ترکيبي استفاده گرديد که مشخصات 

  .و آمار توصيفي استفاده گرديد ۱۸نسخه  SPSSها از نرم افزار آماري  براي تجزيه و تحليل يافته. نمود يمعوامل موثر با بروز خشونت را بررسي 

ميزان .اند کردهمحل کار را تجربه  از پاسخگويان بيان نمودند که در سال گذشته حداقل يکي از انواع خشونت% ۷۰مطابق نتايج بررسي  :ها يافته

%). ۰(و خشونت جنسي %) ۸(خشونت فرهنگي، %)۲۶(خشونت فيزيکي، %)۵۵(فراواني انواع خشونت به ترتيب عبارت بودند از خشونت کالمي

عليه  ين دليل براي واکنشتر مهمو %) ۵۹(بيشترين واکنش پاسخگويان به خشونت محل کاردعوت کردن مهاجم به آرامش بوده است 

  .ذکر شده است%)۵۷(خشونتبيهوده بودن پيگيري موارد خشونت 

هاي پزشکي  يتفوري اورژانس و مرکز ها بخشنتايج اين پژوهش نشان دهنده شيوع باالي خشونت محل کار عليه پرسنل  :نتيجه گيري

شگيري و گزارش دهي موارد خشونت و همچنين پي، يکردهاي مديريتي به خصوص در بحث آموزشرواز اين رو تقويت . باشد يمشهرستان اروميه 

خشونت بار با برنامه  رخدادهاترغيب پرسنل به گزارش مواد خشونت آميز و پيگيري ، هاي مشخص به منظور گزارش موارد خشونت يهروايجاد 

  .گردد يمکامال احساس  تر مناسبريزي بهتر و سازماندهي 

  ورژانسا، هاي پزشکي يتفور، خشونت شغلي :کلمات کليدي
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Abstract:  

  

Background & Objectives: Immunohistochemistry plays an important role in diagnosis of Hodgkin lymphoma. Beyond 

diagnostic importance of Immunohistochemistry, so far many studies have investigated the correlation between cellular 

markers and the prognosis of patients with Hodgkin lymphoma. Amongst other markers, CD20 is one of the most studied 

marker with a lot of controversy around it. In some studies conducted in Asian countries a higher percentage of CD20 

positive cases and a poorer patient’s outcome were illustrated. Therefore in this study we evaluated the expression of cellular 

markers CD20, CD30 and CD15 in Hodgkin lymphoma cases of Imam Khomeini hospital of Urumiyah Iran.  

Methods:   Retrospectively 66 eligible patients entered the study. Clinical and laboratory Data and Immunohistochemistry 

findings analyzed for possible correlation between disease stage and other parameters.  

Results: In our study 63.6%, 90.9% of cases respectively expressed cellular markers CD15 and CD30 while only 18.2% of 

cases expressed CD20. Furthermore statistical analysis revealed that CD15 was inversely correlated with disease staging. (P= 

0.027). In contrast we didn’t find any relation between CD20 or CD30 positivity with disease staging. (P= 0.482, P= 

0.376).However in our study expression of CD20 was not related to stage or other parameters of poor prognosis which 

proposes that in our patients this marker possibly was not related to disease prognosis.  

Conclusion: Therefore we suggest that cellular marker CD20 is not beneficial beyond IPS factors and its usage should be 

confined to diagnostic purposes. 

Ilkhanizade Behrooz, Eyshi Ali, Zahra Yekta, Mazloomi Pooya.  
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  RFLP تايپينگ روش از استفاده با توبركلوزيس مايكوباكتريوم فرد به فرد انتقال بررسي
  

  اميني يوسف، تدين کيوان، طاهري محمد، هندي بيد مرادي سهيال، مصوري نادر، *يعقوبي سجاد: سندگانينو
  

  ايران-کرج -رازي سازي سرم و سازي واکسن تحقيقات موسسه: آدرس

  

  :هدف و سابقه

 يلبه دل مركزي استان در توبركلوزيس موارد همچنين.است يافته گسترش ايران خصوصا جهان سراسر در، وزيستوبركل شيوع اخير يها سال در

 اين در ما منظور بدين.دهد يم نشان را توجهي قابل افزايش)افغانستان( توبركلوزيس باالي شيوع  داراي كشورهاي از استان اين بودن پذير مهاجر

 افغان ومهاجران ايراني مسلول بيماران در توبركلوزيس لوژي ميو اپيد بررسي براي IS6110-DRقطعات از تفادهاس با RFLP  تكنيك از به مطالعه

    .نموديم استفاده مركزي استان

  :پژوهش روش

 دو درها  نمونه .شد آوري جمع افغان بيماران از نمونه٢٠و ايراني  مسلول بيماران از نمونه٣٤توبركلوزيس باکتريوم مايکو ايزوله ١٠٠ تعداد از

 الگوي بررسي جهتIS6110-DR  قطعات از استفاده با-RFLP تكنيك واز شد داده كشت دار وپيروات دار گليسرين جانسون اشتاين لوين محيط

  .گرديد تحليل نيومريکز بيو افزار نرم از استفاده باها  داده نهايت شدودر استفاده افراد ژنومي

  :ها يافته

 IS6110 از كپي ٥ از بيش داراي ها يزولها ميدادندواكثر نشان را١٧ تا٠ تعداد به باندهاييRFLP تكنيك وسيله به ژنومي   نگاري انگشت

 يه سو بين تشابهه مورد يك در تنها.بود  متفاوت كامال  ايراني و افغاني بيماران از شده جدا هاي يه سو بين ژنومي نگاري انگشت ي يسهمقا.بودند

  .گرديد مشاهده ايراني بيمار از شده جدا ي  ي يهسو با افغاني بيمار از شده جدا ي

 بين تمايز در بااليي بسيار قدرت داراي IS6110-DR  قطعات از بااستفاده-RFLP تكنيك كه نمود اذعان توان يم بررسي اين در:گيري نتيجه

 گيري نتيجه توان يم توبرکولوزيس مايکوباکتريوم مختلف هاي يهسو در افغاني با ايراني بيماران ژنتيكي الگوي تفاوت به توجه با  و بوده ها يهسو

   .باشند مرکزي استان در ساکن  ايراني بيماران به توبركلوزيس ي دهنده انتقال توانند ينم افغان مهاجرين، بررسي مورد جمعيت در که کرد

   IS6110-DR  - نوميژ نگاري انگشت، HIV، توبركلوزيس باکتريوم مايکو: کليدي کلمات
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 بررسي آگاهي دستياران باليني دانشگاه علوم پزشکي تبريزدر مورد ارائه خبر بد
  

  دکتر زهرا محمدزاده ويژه، دکتر باقر مطلوبي
  

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، پزشک عمومي -

  )نويسنده مسئول(معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، پزشک عمومي -

  

  خالصه

  :مهمقد

اگرچه تمامي پزشكان در عمل با وضعيت اعالم خبر بد به بيمار  .هاي دشوار پزشكان در كلينيك است يتمسئولاعالم خبر بد به بيماران يكي از 

  .دهد يمي پزشكي آموزش كمي در خصوص چگونگي بحث در مورد خبر بد با بيمار و خانواده وي ارائه ها دانشکده، مواجه هستند

  .ارزيابي آگاهي دستياران باليني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خصوص ارائه خبر بد به بيماران پرداخته است اين مطالعه به

  :روش كار

 ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۹ي ها سالي در بين گروهي از دستياران باليني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در فاصله ا پرسشنامه. اين يك مطالعه مقطعي است

 ها داده. باشد يمي الزم براي اعالم خبر بد به بيمار و آماده كردن بيمار ها مهارتهاي دموگرافيك و  يژگيوداراي سواالت پرسشنامه . توزيع گرديد

  .ي آناليز آماري توصيفي استفاده شده استها تستمورد ارزيابي قرار گرفته و از  SPSS-۱۶در نرم افزار 

  :ها يافته

ميانگين نمره آگاهي دستياران باليني .. باشد يمسال  ۰۱/۳۲انشگاه علوم پزشكي تبريز با ميانگين سني دستيار باليني از د ۲۰۳اين مطالعه شامل 

 ۴۵ميانگين نمره آگاهي . بود) ۸از ( ۸۱/۴±۵۸/۱، يي كه در بيان خبر بد به بيماران و آماده كردن ايشان مورد نياز استها مهارتدر خصوص آن 

ميانگين نمره  .بود) ۶باالي (باال %) ۸/۱۵(نفر  ۳۲و ) ۶تا ۴( متوسط%) ۹/۶۱( ها آننفر از  ۱۲۵، )۴ر از كمت(ضعيف %) ۳/۲۲(نفر از دستياران 

 ۷۵/۴±۶۴/۱و دستياران مرد  ۹/۴±۴۹/۱ميانگين نمره آگاهي دستياران زن . بود ۷۵/۴±۶۴/۱و دستياران مرد  ۹/۴±۴۹/۱آگاهي دستياران زن 

   .معني داري بين نمره آگاهي دستياران زن و مرد نشان نداد نتايج آزمون آماري كاي دو اختالف. بود

  :بحث و نتيجه گيري

بدون ارتباط با جنسيت  اين مطالعه نشان داد ميزان آگاهي دستياران باليني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد بيان خبر بد به بيماران

آموزشي نحوه بيان خبر بد به بيماران براي دانشجويان پزشكي و دستياران ضروري ي ها کارگاهرسد برگزاري  يمپايين بوده و به نظر  ، دستياران

  . باشد يم

  نگرش، آگاهي، دستياران باليني، بيان خبر بد :كلمات كليدي
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  مايكوباكتريوم بوويس به عنوان آنتي ژن تشخيصي BCGسويه  A60ارزيابي كارايي 
  

  بهمن طبرائي ،نادر مصوري، نفيسه شکيبا مهر ، *سجاد يعقوبي 
  

  ايران -موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي کرج

  

  :مقدمه

 و سريع تشخيص. باشد يم مطرح ايرانو  دنيا تمام در مهم ي از معضالت بهداشتييكبه عنوان  موارهه سلمطابق گزارش سازمان بهداشت جهاني 

 ويژگي و حساسيت از يا و بوده گير زمان يا سل تشخيص رايج يها روش. باشد يمضروري  مناسب به موقع و درمان شروع براي  سلبه موقع 

 تشخيص برايها  آنتوان از  يمبوده و  دخيل ميزبان ايمني سيستم با واكنش در مايكوباكتريايي مختلف يها ژن آنتي.باشند ينمبرخوردار  كافي

 مايكوباكتريوم و يسبه و مايكوباكتريوم در كه است ارتحر به مقاوم و با وزن ملکولي باال ژني آنتي۶۰ژن آنتي .بيماري سل بهره جست
. است بوده همراه خوبي نتايج با و شده استفاده سل بيماري تشخيص براي االيزا هاي يستمس طراحي در ژن آنتي اين. وجود دارد توبركلوزيس

 سرطان پيشرفت از جلوگيري در آن اپيكتريمونوا اثرات و تجربي يها عفونت ضد بر ژن آنتياين  حفاظتي اثرات، قبلي تحقيقات در همچنين

  .باشد يممايكوباكتريوم توبرکلوزيس  براي تشخيص بيماري سل  BCGسويه  A60كارايي  بررسي هدف از اين مطالعه.است شده داده نشان

 با ژل آگار در و .تخليص شد اكتريب سيتوپالسم از فيلتراسيون ژل كروماتوگرافي از استفاده با ۶۰ ژن آنتيابتدا  تحقيق اين در:روش مطالعه

انجام شده و در  SDS –PAGE سپس دات بالتينگ و. شد داده تشخيص رسوبي باند، ايمنوديفيوژن Anti A60,Anti BCG روشهاياز استفاده

  .به خوکچه هندي تزريق گرديد ۶۰ ژننهايت آنتي 

  :ها يافته

ي يکسان از ها رقتدر مقايسه با توبرکولين انساني استاندارد در  ۶۰آنتي ژن ، نيبر طبق اعداد به دست آمده در خوکچه حساس با سويه انسا 

بيانگر تاثير گذاري  ، ۶۰آنتي ژن ي حاصل از تزريق ها واکنشو در نهايت در خوکچه حساس با سويه انساني نتايج . کارايي بااليي برخوردار است

  . باشد يم نداردتوبرکولين انساني استامناسب اين آنتي ژن در قياس با  

  :گيري نتيجه

توان به يک آنتي ژن تشخيصي مناسب  يمواز آن . باشد يمجهت تشخيص بيماري سل ، موجود PPDداراي کارايي باال در مقايسه با  ۶۰ ژن آنتي

  . براي درمان بيماري سل استفاده نمود

  سل، ۶۰ ژن آنتي، مايکوباکتريوم توبرکلوزيس :کلمات کليدي
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علوم دانشگاه  پزشکيدانشجويان  آموزشي ترجيحي يها يادگيري و روش يها سبکبررسي ارتباط 
 ۹۱-۹۰در سال  پزشکي اروميه

  

  ۵طاهره عباسي، ۴سميرا اروجلو، ۳فرزانه باقريه  ، ۲شيدا قره داغي، ۱ليال هاشم لو
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس 

 
  چکيده

هاي  شناخت سبك. ها دانست هاي يادگيري انسان توان بازتاب تنوع سبك ها را مي كه اين تفاوت کنند يافراد در يادگيري متفاوت عمل م :مقدمه

ي پيشنهادي ها سبکي تدريس اساتيد با ها سبکاگر . هاي تدريس و يادگيري حايز اهميت است دهي به فعاليت يادگيري فراگيران در جهت

يادگيري و  يها ارتباط سبک تعيينتحقيق حاضر با هدف . بهبود خواهد يافتدانشجويان تطبيق داده شود عملکرد و موفقيت دانشجويان 

  . انجام گرفته است ٩١- ٩٠در سال  علوم پزشکي اروميهدانشگاه  پزشکيدانشجويان  آموزشي ترجيحي يها روش

هارم با روش نمونه گيري در دانشجويان پزشکي سال چ از نفر ١١٠  آن در كه است تحليلي -توصيفي پژوهش يك مطالعه ينا :مواد و روش 

جمله در  ١٢کلب بود که شامل يادگيري   سبك  هاي يادگيري دانشجويان پرسشنامه ابزار مورد استفاده جهت تعيين سبك. دسترس انتخاب شدند

ي يادگيري ها سبکبين  براي تعيين ارتباط. تحليل شده استتجزيه و  SPSS  ها با استفاده از نرم افزار داده .نوع سبک يادگيري است ٤مورد 

 .پيشنهادي با روش تدريس ترجيحي از آناليز واريانس استفاده شد
درصد سبک واگرا  ٢٢درصد سبک يادگيري تطابق يافته و  ١٢. درصد مونث بودند ٦٨درصد مذکر و  ٢٢دانشجوي مورد مطالعه  ١١٠از : ها يافته

 يها يادگيري و روش يها تايج به دست آمده نشان داد كه بين سبکن. دنددرصد سبک جذب کننده را برگزي ٢٨درصد سبک همگرا و  ٣٨و 

رابطه معني داري بين . دادند يمدانش جويان با معدل باالتر سبک يادگيري همگرا را ترجيح  .نداشتوجود معني داري آموزشي ترجيحي رابطه 

  .بودو حل مسئله مورد عالقه دانشجويان بحث گروهي بيشترين فراواني روش تدريس .  سبک يادگيري پيشنهادي و جنس مشاهده نشد

هاي موثرتري براي تدريس بر حسب عالقه فراگيران به کار بگيرند و براي رسيدن به نتايج  يکتکنبا توجه به نتايج بدست آمده اساتيد بايد  :بحث

 نموده اجتناب روش يك با تدريس از درس طرح تهيه زمان دري آموزشي مد نظر قرار دهند و ها برنامههاي ترجيحي فراگيران را در  يوهشبهتر بايد 

  .كنند استفاده تدريس براي متنوعي يها روش از درس نوع به بسته و

   روش تدريس، دانشجو، سبک يادگيري کلب: هاکليدواژه
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بررسي نگرش در مورد اخالق در حرفه پرستاري از نظر دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي خوي 
  ۱۳۹۰ل سا

 
  ۳ليال هاشم لو، ۲ليال حاجي حسينلو، ۱فرزانه باقريه

  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس 

 
  :چکيده

اما موضوع صالحيت ، هاي فني پرستاري شده است يتصالحي افزايش يافته و تاکيد بر ا مالحظهدانش پرستاري به طور قابل ، امروزه :مقدمه

ي فني کار ها جنبهاهميت مراقبت  اخالقي به حدي است که گاهي بر . عضا مورد غفلت قرار گرفته استاخالقي در مراقبت يا اخالق مراقبت ب

ي پرستاري صورت ا حرفهبدين منظور مطالعه حاضر به منظور تعيين نگرش دانشجويان پرستاري در مورد اخالق در . يابد يمپرستاري برتري 

  .گرفته است

نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ۱۰۰ي اين پژوهشها نمونه. ستا تحليلي -يفيتوص مطالعه يك پژوهش اين :مواد روش

ي جمع آوري ها داده .ي ليکرت بررسي نگرش در مورد اخالق در حرفه پرستاري  بودا درجهابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه شش . خوي بود

  .باطي تجزيه و تحليل گرديدو آمار توصيفي  و استن SPSS شده با نرم افزار

ي در حد ا حرفهنتايج نشان داد که ميانگين نگرش دانشجويان پرستاري در مورد اخالق . سال بود ۲۰-۲۷دامنه سني دانشجويان بين  :ها يافته

ان در حيطه الويت ميزان نگرش دانشجوي. متوسط بوده و نگرش دانشجويان در حيطه احترام به بيمار و عدم تبعيض در سطح خوب قرار داشت

. اختالف معناداري بين وضعيت تاهل و سن دانشجويان و ترم تحصيلي مشاهده نشد. بندي در ارئه خدمات پرستاري در سطح ضعيف قرار داشت

  )≥p ۰۰۵/۰.( بين عالقه به رشته تحصيلي و  نگرش دانشجويان در مورد اخالق در حرفه پرستاري اختالف معناداري وجود داشت

 مورد هاي يمش خط تدوين و آموزشي يها برنامه با پرستاري مربيان و ريزان برنامه، مديران كه شود يم هاي پژوهش پيشنهاد اساس يافته بر :بحث

 .آورند به عملدانشجويان پرستاران  يا حرفه عملكرد در پرستاري اخالق رعايت زمينه در را الزم توجه نياز
  پرستاري، اننگرش دانشجوي، اخالق :كليدي يها واژه
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عروقي تزريق مورفين به صورت دوطرفه در آميگدال مرکزي با و بدون پيش درماني -بررسي اثرات قلبي
  با بيکوکولين در موش صحرايي

  

  محمد عبدالهي، پيوند بهرامي آذر، فرخي فرزاد، بهنام حشمتيان
  

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس 

  

 :و هدف مقدمه
ي متعدد است که ها هستهي از ا مجموعهآميگدال .باشند يمد واسطه گري سيستم عصبي مرکزي در بروز پرفشاري خون هاي متعددي موي يافته

مطالعات قبلي نشانگراثر مورفين بر کنترل عصبي . ي دستگاه ليمبيک هستندها بخشداراي ارتباطات دوطرفه با هيپوتاالموس وساير  ها هستهاين 

در اين مطالعه اثرات تزريق دوزهاي مختلف  .نيسم و محل دقيق اين اثرات هنوز کامال مشخص نشده استقلب وعروق است اما مکا سيستم

  .مورد بررسي قرارگرفتضربان قلب   مورفين به صورت دوطرفه در آميگدال مرکزي با و بدون پيش درماني با بيکوکولين بر فشار خون شرياني و

 :مواد وروش ها
سه روز بعد .آميگدال مركزي قرار داده شد ي با استفاده از دستگاه استروتاكسي كانول راهنما دو طرفه در هسته الو باربيتپنتت بيهوشي با حت

كانول گذاري شريان فمورال انجام و فشار خون  temperature control unitحيوانات تحت بيهوشي با اورتان و حفظ درجه حرارت حيوان با 

و بدون پيش درماني با  با (5µl- 0.5-2mg/ml)پس از نيم ساعت ثبات حيوان محلول مرفين. گرديدمستقيم شرياني و ضربان قلب ثبت 

  .آميگدال مركزي تزريق گرديد و اثرات آن بر فشار خون شرياني و ضربان قلب با سالين مقايسه شد ي به داخل هسته (50mg/ml)بيكوكولين 

 :نتايج
پيش  )>P 1۰.۰( گردد يفين به صورت وابسطه به دوز موجب كاهش معني دار فشار خون شرياني مكه تزريق مر دهد ينتايج اين مطالعه نشان م

  .تزريق مرفين در آميگدال مركزي اثري بر ضربان قلب نداشت. حذف كامل اثرات مرفين گرديد موجب درماني بيكوكولين

رسد  يمبه نظر   .گردد يدر آميگدال مركزي افت فشار خون م GABA هاي يرندهاثر بر گ ي نتايج اين مطالعه نشان داد كه مرفين به واسطه:بحث

  .ي در واسطه گري اثرات مرفين بر فشارخون شرياني دارندا کنندهاينترنورونهاي گابائرژيک موجود در اين هسته نقش تايين 

 
  آميگدال مركزي ي هسته، سيستم مرکزي کنترل قلب وعروق، GABA، بيكوكولين، مرفين:واژگان کليدي
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در ) GIS(ي سخت اقليم ساحلي استان گلستان با سيستم اطالعات جغرافياييها کنهپراکنش جغرافيايي 
  ۱۳۸۹سال 

  

  ۱مسلم ساراني
  

 ها يماريبواحد ، مرکز بهداشت شهرستان گرگان، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان: آدرس
  

به استثناي (توانند از همه موجودات کره خاکي  مي بندپاياناين . اند خونخواري تخصص يافته ها موجوداتي هستند که براي کنه:مقدمه و هدف

، به دليل طول عمر زياد و انتقال عوامل بيماريزا. خونخواري کنند و در اين راه طيف وسيعي از عوامل بيماريزا را به ميزبان منتقل کنند) ها ماهي

تغييرات محيطي و ، ها خونسرد هستند از آنجا که کنه. تخصصين علوم بهداشتي و پزشکي هستنددر کانون توجه م، در تمام مراحل زندگي

ها را پايش  هاي منتقله توسط کنه براي آنکه بتوانيم بيماري. بسيار تأثيرگذار است موجوداتتوليد مثل و بيماريزايي اين ، جغرافيايي در انتشار

) GIS(سيستم اطالعات جغرافيايي . وجود داشته باشدها در طول زمان و مکان  تشار بيماريکنيم بايستي سيستم منظمي جهت نشان دادن ان

  .باشد ها در محدوده مکان و در طول زمان مي ناقلين و مخازن آن، ها هاي ارزشمند در زمينه نشان دادن پراکنش بيماري يکي از سيستم

  SPSSاطالعات به نرم افزار اکسل و ، بهداشت تهران منتقل و پس از تشخيص ي صيد شده از محيط به آزمايشگاه دانشکدهها کنه: روش اجرا

  . شد يمي پراکنش استخراج ها نقشهمنتقل و  Arc GISاين اطالعات به نرم افزار. شد يماضافه 

) کنه روي هر دام ٢يباً تقر(کنه  ٥٧١آلوده به %) ٥/٤٢(دام  ٢٣٣دام به جهت آلودگي به کنه بررسي شدند که  ٥٤٧ حاضر  در مطالعه :نتاج

. هاي سخت روي ميزبان بسيار اندک بود و در فصول سرد ميزان حضور کنه%) ٨٠( بيشترين کنه در فصل تابستان و بهار صيد شد . بودند

  .بودند% ) ٦٦(ترين ميزبانان به کنه بز و گوسفند  آلوده. بودBoophilusو نادرترين جنس Rhipicephalusترين گونه صيد شده از جنس  شايع

طيف ) هاي وسيع و بيابان ترکمن صحرا هاي متراکم در کنار دشت وجود جنگل(استان گلستان به دليل تنوع اقليمي :بحث و نتيجه گيري

وع بارش و ن، دما، ها و فصل نشان از ارتباط بين پراکنش کنه Arc GISهاي حاصل از نرم افزار  داده. وسيعي از احشام را در خود جاي داده است

 .ميزبان دارد
  

 GIS، اقليم ساحلي، استان گلستان، ي سختها کنه :کلمات کليدي
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A local reference range for thyroid volume (TV) in schoolchildren in Urmia 
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Background& objectives: West Azarbaijan is an iodine-replete with a border-line iodine sufficiency. To the best of our 

knowledge, no information is available on thyroid volume (Tvol) in the region. Therefore, this pilot investigation was 

undertaken assess Tvol in school-age children in Urmia county 

Mِaterials & methods: One hundred forty one schoolchildren (Gender: girls; Age: 10-15 years) were recruited from different 

education districts by cluster sampling methodology.TVol was determined by ultrasound. Morning spot urine sample was 

collected and analyzed for iodine content by Sandell – Kolthoff digestion method.   

Results: Tvol had a skewed distribution with a median of 5.7mL (range 2 – 18.5 mL). When schoolchildren were classified 

according  to  age  (11,  12,  13,  14  and  15  years),  the  median  TVs  were  5.5  mL,  5.3  mL,  5.7  mL,  5.3  mL  and  6.8  mL,  

respectively. Total goiter prevalence (TGP) as assessed by TV was 14.9%. UIE median was 144 µg/L (range: 5 – 440 µg/L) 

and that 22.1% of the subject exhibited a UIE <100 µg/L. Tvol was significantly and positively correlated with age and BMI. 

Discussion and conclusions: This investigation has revealed that TGP assessed by TV was 14.9% which is at least three folds 

higher as high as that reported by 3rd Iranian national survey with the palpation approach.  Secondly, our data reveals that the 

rate of thyroid normalization is markedly slower than that in Tehranian.Therefore, further studies are necessary to evaluate 

the effectiveness of iodine supplementation program across in WA province.  

Keywords: Thyroid volume, Iodine, Palpation, Goiter, Schoolchildren 
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  معصومه زمانلو، بيتا هژير، دکتر بدرالسادات رهنما، اکرم شاه محمدي
  

  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ايمونولوژي Ph.Dدانشجوي  

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، بخش ايمونولوژي، نولوژياستاديار ايمو

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، بخش ايمونولوژي، دانشجوي پزشکي-

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشجوي پزشکي

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ي درخشاناستعدادهادفتر 

  

آيند تا در شرايط خاص پزشکي  يمرات شيميايي مشتقات ترياک يا سنتز مواد شيميايي مشابه آن به وجود تعدادي از داروها از تغيي :مقدمه   

يکي از اين داروها ترامادول . در واقع همان فرزندان ترياک بوده و مخصوصا در صورت قوي بودن اعتيادآورند داروهااين . مورد استفاده قرار گيرند

  .باشد يمترامادول و مشکالت ناشي از مصرف سوء آن  هدف مقاله حاضر آشنايي با. است

جهت ترک به يک مطب ترک اعتياد  ۸۶نفر از معتاديني بودند که در سال  ۱۹۰گروه مورد بررسي شامل :  نمونه مورد مطالعه و روش کار   

يادشان اعتو همچنين درصد موفقيت ترک ، اطالع يا عدم اطالع خانواده اين افراد از اعتيادشان، وضعيت تأهل. شخصي مراجعه نموده بودند

  .بررسي شده است

% ۷۸ي  خانوادهو ، متأهل بودند% ۷۵، سال داشتند ۳۰اين افراد سن زير % ۸۵. از کل مراجعان ترک اعتياد معتادين به ترامادول بودند% ۷: نتايج   

  .نشدنداين افراد موفق به ترک اعتياد خود % ۶۴. از اعتيادشان اطالع داشتند ها آن

اکثر . رسد باالتر است يمشود درصد اعتياد به ترامادول در بين کل اعتيادآورها از آنچه به نظر  يمهمانطور که مالحظه : بحث و نتيجه گيري   

آمار ما . ود نشدندو عمدتاً موفق به ترک اعتياد خ، از اعتيادشان مطلع بودند ها آني بيشتر  خانوادهاين معتادان آقايان جوان و متأهلي بودند که 

يي در ها گامو مسئولين سريعاً  ها خانوادهرود  يمي تمام عيار بوده و انتظار ا فاجعه، دهد يمدهد آنچه در جامعه ما در مورد ترامادول روي  يمنشان 

  .جهت رفع اين مشکل بردارند
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Aim- Describing the epidemiology of seizure and epilepsy, little attention has been directed towards the likeness and the 

difference of the two genders. The present paper discusses the relation of gender with some parameters of history. 

Method- The records of 98 patients were assessed presented with seizure to the Emergency Department of the Urmia Emam 

Khomeini Hospital and hospitalized there. The parameters of seizure type, presence of aura and loss of consciousness, history 

of head trauma, previous neurologic disorder, fever convulsion of childhood and previous anticonvulsant medications in the 

two genders were analyzed and compared. 

Results- The age of the patients was between 6 to 85 years, mean age 40 years, including 44 females and 54 males. The 

assessed history parameters were statistically similar in the two genders.  

Conclusion- The pathologic pattern of seizure, leading to the specified symptoms of seizure assessed here, and the 

background history are similar in the two genders; and they report these parameters similarly.  

 

Keywords: Seizure, Gender, History, Aura 
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  ي مغز و اعصاب اروميهها درمانگاهبه تشنج در مراجعين به  فراواني افسردگي در بيماران مبتال
  

  معصومه زمانلو، دکتر حميدرضا خلخالي، دکتر آرزو کياني، دکتر کتايون کارگر، دکتر آرش موسي الرضايي اقدم
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، استاديار مغز و اعصاب -

 دانشگاه علوم پزشکي اروميه، پزشک عمومي-
  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، روانپزشکياستاديار  -

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، استاديار آمار حياتي-

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز، مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشجوي پزشکي -

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دفتر استعدادهاي درخشان

  

ريسک فاکتورهاي مختلفي در . با تشنج در مطالعات مختلف نمود پيدا کرده استاست که ارتباط آن  سالمتافسردگي از مشکالت بزرگ : مقدمه

اقتصادي و فردي افسردگي ، تواند به تشخيص به موقع و درمان موثر بيماري و کاهش بار اجتماعي يمباشند که تعيين آنها  يماين زمينه دخيل 

  .شود

بيمار مبتال به صرع تحت  ٢٥٦اران ثبت شده در مراکز بهداشتي درماني روستايي ي شهري و نيز بيمها درمانگاهاز بين مراجعين به : روش کار

وجود و (ي افسردگي ا پرسشنامهخصوصيات دموگرافيک و بررسي . تصادفي انتخاب شده و تحت بررسي قرار گرفتند به صورتدرمان ضد تشنج 

  .ردگي در اين بيماران ارزيابي شددر اين بيماران ثبت شد و ارتباط فاکتورهاي موثر بر افس) شدت افسردگي

از بين فاکتورهاي مورد بررسي در اين مطالعه بين سطح تحصيالت و وجود و شدت . بود% ٢.٩شيوع افسردگي ماژور در اين بيماران : نتايج

بين نوع رژيم . يافت يمافسردگي ارتباط معني دار وجد داشت به اين ترتيب که با افزايش سطح تحصيالت شيوع و شدت افسردگي کاهش 

بين زمان بروز آخرين تشنج و وجود . و وجود و شدت افسردگي نيز ارتباط معني دار وجود داشت) تک دارويي در مقابل چند دارويي(دارويي 

  .افسردگي ارتباط معني دار وجود داشت

ر زمان آخرين تشنج با وجود افسردگي اين همچنين تاثي. تواند در کاهش شدت و شيوع افسردگي نقش داشته باشد يمتحصيالت : نتيجه گيري

  .ي داشته باشدا مالحظهتواند در کاهش فراواني افسردگي تاثير قابل  يمسازد که کنترل بهتر حمالت تشنج  يمحقيقت را مشخص 
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  در تاييد مرگ مغزي" شاخص دو طيفي"بررسي حساسيت پايش 
  

  دکتر ابراهيم حسني، حسنيدکتر ابراهيم ، دکتر الهام اخياني، دکتر عليرضا ماهوري
  

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ي ويژهها مراقبتدانشيار بيهوشي و  -

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ي ويژهها مراقبتمتخصص بيهوشي و -

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ي ويژهها مراقبتدانشيار بيهوشي و -

  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، استاديار مغز و اعصاب-

  

با مشکالت تکنيکي بسياري  ها آنانجام ، ي مختلفي براي تشخيص و تاييد مرگ مغزي تعيين شده است که هزينه بر بودهها روش: مقدمه

کند و به  يمعمق بيهوشي را بيان ، يک شاخص عددي است که با تعيين سطح فعاليت الکتريکي در مغز) BIS(شاخص دو طيفي . روبروست

  .هدف مطالعه حاضر تعيين حساسيت مونيتورينگ اين شاخص در تشخيص و تاييد مرگ مغزي است. شي را پايش کردتوان بيهو يموسيله آن 

ي ويژه مورد مطالعه قرار گرفتند؛ که مرگ مغزي ها مراقبتبيمار دچار مرگ مغزي بستري در بخش  ٣٢ماهه  ١٢در طول يک دوره : روش کار

صورت  XP BISبا استفاده از يک مونيتور  BISمونيتورينگ . بات رسيده و کانديد اهداي عضو بودندي مختلف به اثها تستبا استفاده از  ها آن

  .ساعت در تمام بيماران ارزيابي شد ٢به مدت  SRو   BISگرفت و 

بود حساسيت ) ١٩/٩٩ ± ٩٣/٠( ١٠٠نزديک به  SRبود و ) ٧٢/٠ ± ٨/٠(نزديک به صفر  BISدر تمام بيماران با مرگ مغزي تاييد شده : نتايج

BIS براي تشخيص مرگ مغزي صد درصد بود.  

يي براي تاييد مرگ مغزي ها تنتواند به  ينماين شاخص . يک روش غير تهاجمي ساده و آسان براي ارزيابي مرگ مغزي است BIS: نتيجه گيري

  . و آنژيوگرافي مغزي ابزار مفيدي به اين منظور است EEGاما در کنار ، به کار رود
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Cognitive behavior therapy is effective for improving the sleep quality of patients with 
migraine headaches 
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- Medical student, Neuroscience Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 

Abstract 

Introduction: Migraine headaches are of the most common types of headaches, especially in women. The sleep quality of 

patients with this type of headache is impaired. The present study evaluates the effectiveness of cognitive behavioral therapy 

(CBT) for improving the sleep quality of female college students with migraine headaches. 

Methods- Twenty one female patients were assessed, put into two randomized groups of control and experiment. They filled 

the questionnaires for the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) before and after treatment. The experiment group 

experienced CBT for 8 hourly sessions. The scores were analyzed with T test and ANOVA.  

Results- The post-treatment scores in the experiment group were statistically lower than the control group and the pre- 

treatment scores.  

Conclusion- Cognitive behavioral therapy is effective for reducing the sleep disorders of patients with tension type 

headaches. Thinking and meanings are involved in the disturbances of migraine headaches. 

Key words: Cognitive Behavioral Therapy (CBT), migraine, sleep disorder, sleep quality 
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-Neurologist and professor of Neurology, Department of Neurology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
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Abstract 

Aim- Tension headaches are one of the most common types of headaches. The sleep quality of patients with this type of 

headache is impaired. The present study evaluates the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) for improving the 

sleep quality patients with tension headaches. 

Methods- Fourteen female patients were assessed, randomizedly put into two groups of control and experiment. They filled 

the questionnaires for the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) before and after treatment. The experiment group (7 patients) 

experienced CBT for 8 hourly sessions. The scores were analyzed with T test and ANOVA.  

Results- The post-treatment scores in the experiment group were statistically higher than the control group and the pre- 

treatment scores.  

Conclusion- Cognitive behavioral therapy is effective for reducing the symptoms and disorders of patients with tension type 

headaches. Thinking and meanings are involved in the disturbances of tension headaches. 

Keywords: Cognitive behavioral therapy (CBT), Tension headache, Sleep quality, Sleep disorder 



  ی علوم پزشک يها پژوهشی ن کنگره استانیدوم

  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 

١٧٦    Poster 

  کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

Efficacy of cognitive behavior therapy on tension headache of female college students  
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Abstract 

Introduction: Tension headache is the most common type of primary headache. In the past three decades, cognitive behavior 

interventions including relaxation, biofeedback, and stress management have been introduced for management of tension 

headache. The purpose of the present study was to examine whether cognitive behavior therapy (CBT) intervention is 

effective on tension headache among college female students.  

Methods: In a prospective experimental design with pre-test, post-test and control group, 14 female college students were 

evaluated. The effect of an 8-weeks cognitive behavior therapy on tension headache of the volunteers was assessed. T test 

and Analysis of co-variance were used. 

Results: The scores of the level of Impairment in tension headache were significantly decreased in the experiment group 

compared to the control group. Post-treatment assessment after one month revealed 50% or greater decreases in overall 

headache activity, and significant decrease in the number of headache-free days, peak headache activity, and medication 

index.  

Conclusion: Our results suggest that CBT is an effective intervention in the treatment of tension headaches.  

Key words: Cognitive Behavioral Therapy (CBT), headache management, tension-type headache, treatment efficacy 
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  ي ويژهها مراقبتد ائوزينوفيل خون با رخداد مرگ در بيماران داخلي بستري در بخش ارتباط تعدا
  

  ۳محمد حسين رحيمي راد و ۲امين وليزاده، ۱نسيم عالي دائي، ۱سحر زرين: نويسندگان
  

  هيارومي پزشک علوم دانشگاهي پزشکي دانشجو: ١

  يژه استاد مشاوري وها مراقبت تخصص فوق - هيارومي پزشک علوم دانشگاهاستاديار  ٢

  ي ويژه استاد راهنماها مراقبتو  هير تخصص فوق -هيارومي پزشک علوم دانشگاه اريدانش: ٣

  

  ، اتاق برونکوسکوپي، مرکز آموزشي درماني امام خميني، اروميه، دکتر محمد حسين رحيمي راد: نويسنده مسئول مکاتبات

  

 :خالصه مقاله
و سپسيس  )(COPD بيماري انسدادي مزمن ريويتشديد با ده مناسبي براي مورتاليتي در بيماران بيني کنن ائوزينوپني مارکر پيش: مقدمه

  .بررسي نموديم ICUدر بيماران داخلي بستري در  ICU مدت بستري درمورتاليتي و را با تعداد ائوزينوفيل ارتباط در اين مطالعه ما . باشد يم

بيمارستان  كه از ICUداخلي بستري در بيمار ٢٠٣و  ICUبيمار فوت شده در  ٢٠٣ تغييرات آن درتعداد ائوزينوفيل در روز بستري و : روش اجرا

 repeatedکاي اسکور و ، T testاز  ها دادهبراي آناليز . باليني و آزمايشگاهي بيماران ثبت گرديد، ي دموگرافيکها داده. اند بررسي شد ترخيص شده

measurment استفاده شد.  

 (p = 0. 744) . سال بود ۲۳/۵۷±۴۲/۱۹و  ۵۸/۵۶± ۶۹/۲۰ يببه ترت  ICUن سني دربيماران ترخيص شده و بيماران فوت شده در ميانگي: نتايج

  cell/mlبرابرو در بيماران ترخيص شده  ٠٧/٤٢±cell/ml٢٠٨/١٣٩ ائوزينوفيل در روز اول بستري در بيماران فوت شده برابر تعداد ميانگين 

به مقايسه با بيماران ترخيص شده بيماران فوت شده درروز اول بستري در  ۷ميانگين تعداد ائوزينوفيل در .(p= 0.000) بود ٦٦/١٠٩ ۱۵۸/۱۹۴±

 cell/ml ≤تعداد ائوزينوفيل (بيمار ائوزينوپني  ۲۲۵درمجموع . (p= 0.000) .بود cell/ml  ٠٩/١٢٨± ٢٧/١٩٠در برابر ١٤/٤٢±١٣/١٣٣ يبترت

بيماران ترخيص شده و بيماران فوت شده  به شيوع ائوزينوپني در . داشتند cell/ml ۴۰ >ائوزينوفيل خون محيطي بيمار تعداد  ۱۸۱و )  ۴۰

تغييرات تعداد ائوزينوفيل در گروه ترخيص شده سير باالرونده داشت درحاليکه در گروه فوت شده  (p = 0.000).باشد يم% ۳/۶۹و  %۷/۳۰ يبترت

  .اين تغييرات مشاهده نشد

به عنوان يک مارکر ساده و ارزان براي تعيين شدت بيماري و مورتاليتي در بيماران بستري در  تواند يتعداد ائوزينوفيل خون م: ه گيرينتيج

ICU در نظر گرفته شود  .  

   ICU، مورتاليتي، ائوزينوپني، تعداد ائوزينوفيل :واژگان کليدي 
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امد بيماري در بيماران مراجعه کننده با تشديد بيماري تعيين ارتباط بين سطح پالسمائي  فيبرينوژن با پي 
  انسدادي مزمن ريه

 
 وسف رسمييدکتر ، دکتر رضا دين پرست، کتر محمدحسين رحيمي رادد، دکتر سپيده فتحي بيطرف

 
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک: آدرس

  

  مقدمه 

ين علل مرگ و تر مهمحوادث قلبي عروقي يکي از . ان خواهد بوددر آينده نزديک سومين علت مرگ در جه(COPD)بيماري انسداد مزمن ريوي 

 هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين پيامد و سظح فيبرينوژن در بيماران با تشديد است. مير اين بيماران است
ان داده بين سطح فيرينوژن فيبرينوژن يک پروتئين محلول در پالسما است که به عنوان کوفاکتور در فعاليت پالکتي نقش دارد و مطالعات نش

   .عروقي وجود دارد –پالسما و حوادث  قلبي 

 ها مواد و روش
در بخش ريه بيمارستان امام خميني اروميه بستري  COPDبه علت تشديد حاد  اني که بيمار از ۵۴اين مطالعه توصيفي تحليلي که بر روي از 

بيماران به دو گروه شد  اندازه گيري نمونه خون وريدي از  سطح فيبرينوژن . گرفتشدند به روش نمونه گيري غير احتمالي و در دسترس انجام 

اعم از مرگ ناشي از هر (اطالعات مربوط به نتايج که شامل طول مدت بستري و عوارض گرم در ليتر تعريف شد   ۴با سطع فيبرينوژن باالي 

  .بود که به عنوان پيامد بد در نظر گرفته شد) ون و ونتيالسيون مکانيکينياز به انتوباسي، ICUنياز به انتقال به ، علتي در بيمارستان

 نتايج 
ميلي گرم ۶۷/۱۵۵±  ۵۵/۹۶پيامد خوب داشتند ميانگين فيبرينوژن پالسمادر بيماران با پيامد خوب  بيمار ۳۹پيامد بد بيمار  ۱۵بيمار  ۵۴از 

  )P= ۰۰۱/۰(بود  در ليتر ميلي گرم ۳۶/۵۳۰±  ۴۳/۲۵۶  ها با پيامد بد ودر آن در ليتر

پيامد بد در بيماران با سطح فيبرينوژن باال و . بود g/l ۴بيشتر از %) ۹/۲۵(بيمار  ۱۴ در و g/l ۴بيمار کمتر و يا مساوي  ۴۰درسطح فيبرينوژن 

  ).P= ۰۰۱/۰(بود% ۵/۷و %۷/۸۵پايين به ترتيب برابر 

بود  g/l ۴باالي   پايين و  د قابل انتظار به ترتيب در بيماران با سطح فيبرينوژندرص ۵۰/۲۲± ۹۳/۱۰و  ۲۸/۳۰±  ۱۰/۱۲برابر  FEV1ميانگين 

)۰۳/۰ =P(  

فيبرينوژن پايين بود با  در بيماران روز ۰۲/۵±۰۶/۲روز و  ۷/۱۳± ۲/۵برابر با  طول مدت بستري در بيمارستان در بيماران با سطح فيبرينوژن باال

)۰۰۱/۰  =P .(  

  

   نتيجه گيري

، اعم از انتوباسيون COPDکه سطح فيبرينوژن پالسما در زمان بستري با پيامد نامطلوب در بيماران با تشديد حاد  دهد يه نشان ماين مطالع

  . و مرگ در ارتباط است ICUانتقال به 

  مرگ و مير، طول مدت بستري، پيامد، فيبرينوژن، COPD: کلمات کليدي
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ادراري  يها اشريشياکلي هاي جدا شده از عفونت هاي يهر سومطالعه توليد بتاالکتامازهاي وسيع الطيف د
  ۱۳۹۰ها در شهرستان خوي در شش ماهه نخست سال  و بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن
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  چکيده

هاي کلينيکي به خصوص در بيماران بستري در  هايي است که از عفونت ترين باکتري ترين و بيش يکي از مهم اشريشياکلي :زمينه و هدف

هاي دارويي مختلف مورد توجه قرار گرفته است و از  بيوتيک از دسته به چندين آنتي يژهواخيراً مقاومت دارويي آن به ، شود بيمارستان جدا مي

بررسي مقاومت دارويي ناشي از ، باشد؛ لذا هدف از اين مطالعه مي) ESBL(الطيف  توليد بتاالکتاماز وسيع، آنجائي که يکي از علل مقاومت دارويي

  .ادراري در شهرستان خوي بوده است يها ه از عفونتجدا شد اشريشياکليالطيف در  بتاالکتاماز وسيع

پس از ، در بيمارستان شهيد مدني شهرستان خوي انجام گرفت ١٣٩٠اين مطالعه توصيفي که در طي شش ماهه نخست سال : روش بررسي

 - ک هاي مختلف به روش کربيها نسبت به آنتي بيوتي ميزان حساسيت آن، بيوشيميايي روتين يها سويه اشريشيا کلي با تست ١٠٠جدا سازي 

  .تعيين شد Double Disk Synergy Testبه روش  ESBLبائر و توليد 

، %)٦٩(سفتازيديم ، %)٨٠(جنتاميسين ، %)٩٣(نيتروفورانتوئين ، %)٩٨(پنم  امي يبيشترين ميزان حساسيت به ترتيب به ا :ها يافته

سيلين  آمپي به نسبت ترتيب به مقاومت ميزان همچنين بيشترين. اهده شدمش%) ٥٩(و سفوتاکسيم %) ٦١(سفترياکسون ، سيپروفلوکساسين

  .توليد کردند ESBLبررسي  مورد هاي يهسو از% ٢٤. مشاهده شد%) ٥٧(و کوتريموکسازول %) ٦٧(سيلين  کربني، %)٧٠(

حتي در مناطقي که از نظر جغرافيايي  ESBLمولد  هاي يهسو نتيجه گرفت که فراواني توان يبا توجه به نتايج بدست آمده م  :نتيجه گيري

براي کنترل و نظارت بيشتر بر  ييها برنامه توان يم ESBL هاي يهبا آگاهي از وجود سو. باشد متفاوت تفاوت چنداني با هم ندارند ممکن است

 هاي يهسو در عين حال از ايجاد و گسترشتجويز و مصرف آنتي بيوتيک ها ارائه نمود تا بتوان از داروهاي موجود به بهترين نحو استفاده نمود و 

اساسي در جهت مقابله با اين  يها بتوان گام، علمي کشورمان يها در کانون تر يليبا مطالعات تکم شود يپيشنهاد م .کرد جلوگيري نيز مقاوم

  .بيماري برداشت

  خوي، مقاومت دارويي، اشريشياکلي :کلمات کليدي
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Abstract 

Background and Aim: Staphylococcus aureus is one of the most important community-acquired infections able to cause 

significant infections such as bacteremia, endocarditis, osteomyelitis, toxic shock syndrome and dermal infections. 

Staphylococcus aureus can produce different toxins such as alpha-, beta-, and gamma-toxins and leukocidin. Penton- 

Valentine Leukocidin (PVL) is a cellular toxin which acts against polymorphonuclear cells, monocytes, and macrophages 

and causes an increase in cellular membrane permeability. It also causes leukocyte lysis and tissue necrosis which lead to 

health problems all over the world. Leukocidin toxin has been a focus of global attention during the recent years and noting 

the significance of this gene in bacterium Staphylococcus aureus, this survey was aimed at the detection of Penton- Valentine 

Leukocidin gene in Staphylococcus aureus isolates.  

Methods: In this descriptive study, which was done during the first 6 months of the year 1390, 47 Staphylococcus aureus 

strains were collected form the clinical samples of Imam Reza Hospital in Tabriz and then were confirmed using biochemical 

tests. The genomic DNA was purified from bacterial colonies using DNA extraction kit and Real-Time PCR was done using 

specific primers and probes (TaqMan primers and probes were designed with respect to the principles of real-time PCR 

primer and probe design and using Fast PCR computer software). The accession number was AB006796 available on gene 

banks.    

Results: 11 strains of 47 (23.40%) were positive for the presence of  Penton- Valentine Leukocidin gene.   

Conclusion: Noting that Penton- Valentine Leukocidin (PVL) is a cellular toxin and a serious threat for human health, rapid 

and accurate diagnosis of this gene in bacterium Staphylococcus aureus is a necessary affair. Therefore, it seems that 

achieving a rapid and repeatable method in clinical centers will help rapid diagnosis and timely control of the strains 

producing PVL. Noting that techniques such as real-time PCR are not very common in Iranian society, therefore the 

establishment of this technique can help clinicians in rapid and accurate diagnosis.  

Key Words: Panton-Valentine Leukocidin, Staphylococcus aureus, Real-Time PCR 
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  چکيده

عامل  تواند يم که است اجتماع از شده عفونت کسب عوامل ينتر مهم از وبيمارستاني  يها از چهار عامل مهم عفونت يکي اورئوس استافيلوکوکوس

افزون مقاومت  گسترش روز .باشد پوستي يها عفونت و توکسيک شوک سندرم، استئوميليت، اندوکارديت، امي يباکتر هم چون مهمي يها عفونت

پيدايش  علت به و دارند کار و سر آن با پزشکان مروزها است که معضالتي از يکي اورئوس استافيلوکوکوس يها آنتي بيوتيکي نسبت به گونه

 کاهش ها اين عفونت درمان براي دسترس در هاي بيوتيک آنتي تعداد روز به روز اورئوس استافيلوکوکوس در بيوتيک آنتي به مقاوم هاي يهسو

که چند مقاومتي نيز  استافيلوکوکوس اورئوسي  يهسوي بيمارستاني ناشي از ها عفونتي اخير افزايش چشمگيري در بروز ها سالدر . يابد يم

اعم از آنتي بيوتيک ها و ضد عفوني ، ها نسبت به تعداد زيادي از ترکيبات ضد ميکروبي يهسوطوري که برخي از . باشند مشاهده شده است يم

آگهي بهبودي براي بيماران مبتال به  پيش، سال قبل ٥٠- ٦٠قبل از دوران مصرف آنتي بيوتيک ها حدود . اند دادهمقاومت نشان ، ها کننده

ي حاد ها عفونتاي به وجود آمد و  يژهودگرگوني ، با ارائه پني سيلين جهت استفاده باليني. بسيار ضعيف بود، ي شديد استافيلوکوکيها عفونت

طوري که امروزه ، ين گزارش شدندظهور استافيلوکوک هاي مقاوم به پني سيل، شدند ولي بعد از طي چند سال يماستافيلوکوکي کامال درمان 

، ماکروليد ها، استرپتومايسين، با ورود آنتي بيوتيک هاي جديد مانند، به اين آنتي بيوتيک مقاومند استافيلوکوکوس اورئوسهاي  يهسوتقريبا همه 

 استافيلوکوکوسها خصوصا  ستافيلوکوکوساهاي چند مقاومتي  يهسو ١٩٥٠در دهه ، ها آنکلرامفنيکل و ساير آنتي بيوتيک ها و استفاده مداوم از 

 منظم و سياست مدون يک نداشتن و بيوتيک ها آنتي رويه بي در نتيجه مصرف، اي يافتند يژهواهميت  استافيلوکوکوس اورئوس، هاي بيماري زاي

تحقيقات  مراکز طرف از شده ارشناسيک و علمي يها برنامهو تدوين  اتخاذ ضرورت. باشد يماز عوامل اصلي ايجاد مقاومت باال در اين باکتري 

 بيوتيک آنتي و مصرف تجويز براي کشوري واحد سياست نظام يک ايجاد جهت، بيوتيک آنتي يها مقاومت کشوري کميته هماهنگي با دارويي

   .شود يم احساس

  مقاومت چند دارويي، مقاومت آنتي بيوتيکي، اورئوس استافيلوکوکوس: کلمات کليدي
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 تومي تجربي بر ساختار مورفولوژيکي و بافتي بيضه و اپيديديم در مدل رت  بررسي اثر وازک
 

  ۲ثريا محمودي، ۱عباس احمدي ، ۲كامران عليجان پور
  

  .اروميه، دانشگاه اروميه، دانشکده دامپزشکي، علوم پايه گروه، جنين شناسيبخش ، دانشجوي دکتراي عمومي دامپزشکي ٢، استاديار ۱

   اروميه، دانشگاه اروميه، دانشکده دامپزشکي، علوم پايه گروه، جنين شناسيبخش  ، 

  

مسئله مهم در . اي داردهاي جلوگيري از بارداري دائمي که در انسان و حيوانات کاربرد گستردهترين شيوه يمناوازکتومي يکي از : مقدمه

باشد و همچنين امکان برگشت پذيري هاي عفوني در آن ميتوده وازکتومي تغييرات دژنراتيو ايجاد شده در بافت بيضه و تورم اپيديديم و ايجاد

  بارداري که بايد مورد توجه قرار گيرد  

، کنترل صفر: تصادفي در سه گروه به طورگرم استفاده شد که  ٢٢٠±٢٠با وزن تقريبي موش رت نر بالغ قطعه  ٢٤در اين مطالعه از  :روش کار 

ماه در  ٤وازکتومي دو طرفه صورت گرفت و بعد از جراحي حيوينات به مدت  ها آنمي شده که در گروه وازکتو، )کنترل جراحي(کنترل شم 

کشته و نمونه برداري از بافت بيضه و  CO2ي مختلف را با استفاده از گاز ها گروهماه حيوانات در  ٤بعد از . شرايط استاندارد نگهداري شدند

هاي پارافيني و رنگ آميزي هاي هماتوکسيلين و ائوزين و آهن وايگرات براي بررسي عمومي و صورت گرفت و بعد از تهيه الم ها آناپيديديم 

  .صورت گرفت ها آنهاي ميکروسکوپي با استفاده از ميکروسکوپ نوري بر روي  يبررس، ها سلجهت بررسي ماست  به لوتولوئيدين 

ي مني ساز شده و در اپي تليوم ها لولهسبب ايجاد آتروفي و کاهش قطر هاي ميکروسکوپي در بافت بيضه نشان داد وازکتومي  يبررس: نتايج  

ي مني ساز مشاهده شد ها لولهکاهش ضريب اسپرماتوژنز و وجود واکوئلهايي در اپيتليوم ، يا لولهي مني ساز کاهش معني دار ضريب تمايز ها لوله

ي ها سلولا در داخل بافت بينابيني مشاهده شد و در بررسي وضعيت ي مني ساز وجود ادم  و لکوسيت هها لولهو در بررسي بافت بينابيني 

در بررسي بافت . مشاهده شد ها سلولپيکنوزه شدن و به يک طرف کشيده شدن هسته و آتروفي در اين ، کروماتوليز، ليديک در بافت بينابيني

د اسپرماتوزوئيدها مشاهده شد و در بررسي وضعيت ماست اپيديديم مشاهده شد که داخل مجاري اپيديديمي در ناحيه دم اپيديديم تجمع زيا

يژه در اپيديديم در مقايسه با گروه کنترل  به ودر بافت بيضه و  ها سلمشاهده شد که تعداد ماست  به لوبا استفاده از رنگ آميزي تولئيدين  ها سل

  ).P<0.05(افزايش معني داري داشت 

ي مني سازو ها لولهي مني ساز و سبب آسيب بر بافت بينابيني ها لولهوازکتومي سبب آتروفي مطالعه حاضر نشان داد : بحث و نتيجه گيري

ي مني ها لولهوازکتومي و فشار آن به اپيتليوم  به دنبالدر اپيديديم  ها اسپرمدهد تجمع مايع سيمن و  يمشود که نشان  يمي ليديک ها سلول

  گردد  يمساز سبب ايجاد تغييرات دژنراتيو در بافت بيضه 

  . رت، اپيديديم، بيضه، وازکتومي :لغات کليدي
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  :مقدمه

شاميدني و كنترل گندزدايي آبنابراين پايش كيفيت ميكروبي آب  .شود يطريق آب منتقل مويروسي  باكتريايي و، انگلي هاي يماريبسياري از ب

 ي آشاميدني بايستي تعداد کليفرم و کليفرم مدفوعيها آبطبق استاندارد موجود براي . دآي يآشاميدني امر مهمي به شمار م يها آب

MPN/100ML  صفر و کلر باقيماندهmg/L۸/۰ -۲/۰ يك حلقه از طريق   با توجه به اينكه منبع تامين كننده آب آشاميدني پرديس نازلو .باشد

با توجه به لذا . گيرد يصورت مرتب و مستمر صورت نم آن بهگندزدايي و رزني كللذا ، باشد ينمبوده و تحت پوشش شرکت آب و فاضالب چاه 

پايش ميكروبي آب شرب پرديس نازلو ، جهت آشاميدن اين آب پرسنل دانشگاه از دانشجويي و يها خوابگاه به ويژهدانشجويان استفاده کليه 

مجتمع دانشگاهي آب آشاميدني  آزاد با قيماندهکلر و  )و کليفرم مدفوعيکليفرم ( كيفيت ميكروبي در اين مطالعه .کند يم پيدا اي يژهاهميت و

  . پرديس نازلو مورد بررسي قرار گرفت

  :ها روشمواد و 

ماه در روزهاي تصادفي جمع آوري گرديده و  ٦نقطه پرديس نازلو در طي ١٠ي آب با رعايت  شرايط استاندارد از ها نمونهدر اين مطالعه  

 ECبرليانت گرين بويل براث و ، ي الکتوز براثها کشتي در سه مرحله و با استفاده از محيط ا لولهآب به روش  تخمير چند نمونه  ٦٠درمجموع 

و استفاده از کيت  DPDو ميزان کلر باقيمانده با روش   pH، پارامترهاي دما. براي تعيين کليفرم کل و کليفرم مدفوعي مورد آزمايش قرار گرفت

  . شدند م نمونه برداري اندازه گيريدر هنگا کلر سنج

  : نتايج

ي گاز و اسيد به ا لولهکليفرم کل و کليفرم مدفوعي در تمام نقاط نمونه برداري  صفر بوده و در هيچ کدام از مراحل تخمير چند  MPNميانگين 

جمع آوري شده  آب  يها نمونهکل  در. باشد يمکه نشان دهنده منفي بودن شاخص کليفرم کل  و مدفوعي ، طور همزمان توليد نگرديد

  . حاصل شدميانگين کلر باقيمانده صفر ميلي گرم در ليتر  و  درجه سانتي گراد ۱۸.۷ميانگين دما ، PH= ۷.۴ميانگين

  : بحث و نتيجه گيري

يل عدم وجود کلر باقيمانده دل بهآب آشاميدني مجتمع  عاري  از کليفرم و کليفرم مدفوعي بوده ولي ، نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان داد

گردد با پيگيري مسئولين دانشگاه و اعضاي  شوراي روستاي  يملذا پيشنهاد . احتمال ايجاد آلودگي ثانويه در شبکه توزيع وجود خواهد داشت

صورت گيرد و يا حد  نازلو آب اين مجتمع و روستاي نازلو تحت پوشش شرکت آب و فاضالب قرار گيرد تا کلرزني به صورت اصولي و مستمر

  .  االمکان از  يک آبدار آموزش ديده براي کلرزني و نظارت براي منابع ذخيره و توزيع آب  استفاده گردد

  : کلمات کليدي

 مجتمع دانشگاهي پرديس نازلو اروميه  ، آب آشاميدني، آلودگي ميکروبي، کليفرم مدفوعي، کل کليفرم
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ي ها رنگيداز تثبيت شده بر روي آلژينات کلسيم در حذف پراکس رادشبررسي کارايي آنزيم هورس 
  ي صنعتيها پسابسمي از 

  

  ۲فاطمه نجات زاده باراندوزي، ۱فتح اهللا غالمي بروجني
  

 استاديار و عضو هيئت علمي گروه بهداشت محيط دانشکده بهداشت و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ۱
  غباني دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي خوياستاديار و عضو هيئت علمي گروه با -۲

  

  :چکيده

در ، ي صنايع نساجي با توجه به مشکالت بهداشتي و زيست محيطي که دارندها فاضالبي ري اکتيو آزو از پساب ها رنگحذف : مقدمه و اهداف

متداول  يها روش رينسبت به سا زيادي که يايمزا ليلبه دي ميآنز هيتصفاخيرا . باشد يمي صنعتي يکي از مشکالت اين صنايع ها فاضالبتصفيه 

پراکسيداز ترب آنزيم  مطالعه به بررسي کاراييدر اين  .قرار گرفته است نياز محقق ياريمورد توجه بسدارد  يسم باتيترک هيتصف

براي  اپتيممشرايط ين تعيين همچن. پرداخته شده است ۲۵ به لورنگ اسيد به منظور حذف کلسيم آلژينات بر روي تثبيت شده )HRP(کوهي

  . کلسيم در مقياس آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفتآلژينات  يها کپسولبر روي  HRPتثبيت 

پس از تثبيت آنزيم بر پايه . آمينو آنتي پيرن با سوبستراي فنل تعيين شد - ۴فعاليت آنزيمي آنزيم تثبيت شده با استفاده از روش .:روش اجرا

 زانيم. پرداخته شد) غلظت رنگ، غلظت آب اکسيژنه به عنوان آغازگر واکنش، زمان ماند، دما( ي حذف رنگ در شرايط بهينهآلژينات به بررس

  .قرار گرفت يمورد بررس  يآزمون ستزي يها با استفاده از روشي پساب تصفيه شده ديسمت محصوالت تول

حجمي آلژينات سديم و - وزني% ۲تثبيت شده بر روي آلژينات کلسيم در غلظت نتايج اين مطالعه نشان داد آنزيم ):هاي پژوهشيافته(نتايج 

در اين شرايط راندمان حذف رنگ از پساب آلوده . حجمي کلريد کلسيم داراي بيشترين فعاليت آنزيمي بوده است- وزني% ۵/۱همچنين در غلظت 

 ۶۰زمان ماند ، رادشآنزيم هورس  ADMI ۱۵۰۰ ،U/ml ۱ت رنگ غلظ، ۵/۷برابر  pH، شرايط بهينه حذف رنگ به ترتيب. بوده است% ۹۵رنگي 

دوره بدون تغيير قابل مالحظه در فعاليت  دهها تا  نتايج نشان داد که کپسول. ميلي موالر در دماي محيط بدست آمد۲غلظت آب اکسيژنه ، دقيقه

 سمتمگنا نشان داد اين روش تصفيه منجر به کاهش شديدي در با استفاده از دافنيا  سمتنتايج آزمون  .ها قابل استفاده هستند باقيمانده آن

  .پساب توليدي شده است

، مثل اکسيداسيون(ي تصفيه متداول ها روشاين روش تصفيه مواد سمي با توجه به مزاياي زيادتري که نسبت به ساير : بحث و نتيجه گيري

  . گزينه مناسب براي تصفيه مواد ديرگداز و آروماتيک مورد استفاده قرار گيردتواند به عنوان يک  يمدارد ...) ي بيولوژيکي و شيميايي وها روش

  

  آلژينات کلسيم، فاضالب، رنگ، پراکسيداز رادشهورس  ، آنزيم :کلمات کليدي
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The Effect of Cigarette Smoke on the Growth of Streptococcus Mutans and 
Streptococcus Sanguis; an in-vitro study  

 

A. Taghavi Zenouz a   A. Rahmati b   S.A. Mortazavi c   M. Mehdipour a E. Khashabi c  

 
a Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, I.R. Iran. 
           b Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of 

         Medical Sciences, Tabriz, I.R. Iran. 

       c. Department of Periodontics, Faculty of Dentistry, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R. Iran. 

Abstract 

Streptococcus mutans is the main bacterial factor of dental caries. The caries also is affected by Streptococcus sanguis. S. 

sanguis not only does not aggravate dental caries but also inhibits the caries process by competition with s. mutans. The ratio 

between S. mutans and S. sanguis has a significant role in commencing or the inhibition of caries process. Up to our 

knowledge there is no data to show the effect of cigarette smoke on the growth of S. sanguis. Also there are no studies to 

show that to what ratio the smoke affects these two bacteria. The aim of this study was to determine the effect of cigarette 

smoke on the growth of these bacteria and to determine the ratio in which these bacteria are affected. Streptococci mutans 

and sanguis were cultured on blood agar and were incubated in three main environments: atmospheric air, carbon dioxide, 

cigarette smoke. Digital photographs were prepared from formed colonies and the colonies diameters were measured in 

Adobe Photoshop software. Data were analyzed using Post Hoc and General Linear Model (GLM) statistical tests. 

Cigarette smoke and carbon dioxide environments increased the growth of the studied bacteria significantly but S. mutans 

was more affected by these environments. Also it was found that S. mutans was more susceptible to cigarette smoke than S. 

sanguis.  Whereas  an  in-vivo  study  is  carried  out  similar  to  this  study,  probably  we  can  account  the  cigarette  smoke  as  a  

determinant factor in dental caries. 
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Comparing the effect of three orthognathic surgical methods on the mandibular range 
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Abstract  

Background and objectives: Mandibular set back for mandibular prognatism is one of common orthognathic surgical 

procedures that is done in various intra and extra oral methods. Reduced mandibular range of movement (MRM) is one of 

common complications of this surgery. The aim of this study is to compare the reduction of MRM in three surgical 

procedures: sagital split osteotomy (SSO), intra oral vertical ramus osteotomy (IVRO), extra oral vertical ramus osteotomy 

(EVRO) and determine the method with least effects on the MRM. 

 Methods: In a prospective study, 150 patients with a mandibular prognatism were almost equally divided to three groups of 

50 patients matching their sex. In the first group, mandibular set back was performed using SSO, in the second group we used 

IVRO and EVRO was our method in the third group. In each group prior to and three months after the surgery, Maximum 

Inter-Incisal Opening (MIO) in the central incisors region and the range of right and left lateral and protrusive movements 

were measured and compared with each other. 

Results: Although the mean amount of MRM reduced in all groups, it was not equal. SSO and the EVRO resulted in the 

most and least reduction of MRM respectively. 

Conclusion: Within the results of this study, all above surgical methods caused reduced MRM, with SSO causing the most 

and EVRO the least restriction. 

Keywords: mandibular range of movement, sagital split osteotomy, vertical ramus osteotomy 
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Evaluation of  the relationship between iron status and pulmonary and extra pulmonary 
tuberculosis: a case-control study 

 

Naser gharebaghi ,Navid  atarod,Ehsan  jelodari, Negar  hoseinzadeh 

 

Address: Urmia University of Medical Sciences 

 

Abstract: 

Background:several line of evidence have suggested that iron is critical for mycobacterium tuberculosis growth in 

macrophage and plays some role in the susceptibility to and outcome of tuberculosis. In view of the increasing burden of 

tuberculosis and lack of known risk factors for reactivation tuberculosis in some cases, we decided to study this relationship 

using iron indicating serum markers. 

METHODS:  in a case control study 52 patientswith pulmonary and extrapulmonary TB and without any known risk factor 

for tuberculosis reactivation compared with healthy subjects for serum Iron,TIBC, ferritin level and trasferrin saturation rate. 

RESULTS:  a total of 52 patient as case group and 52 healthy individuals as control group was enrolled in the study.mean 

serum ferritin level ± SD  for case and control groups were 215.95± 204.37 µg/dl and 61.67±45.8 µg/dl respectively. mean 

±SD for serum Iron level in case group was 62.88±30.41 µg/dl and for control was 86.75±27.56.mean ±SD for TIBC in case 

and control groups were 270.21±62.98 µg/dl and 231.71±48.57 µg/dl respectively.mean ± SD for transferrin saturation in 

case group was 23.63±10.87% and in control was 27.15±8.99% respectively.The levels of iron, TIBC and ferritin showed 

significant difference in two groups but there was no significant difference about levels of transferrin saturationrate. 

Conclusion:  Because of no significant difference between transferrin saturation level in two groups and attending to that, 

ferritin is an acute phase reactant and is higher in inflammatory states like TB this study did not show that iron overload 

ordeficiency is a risk factor for tuberculosis so it seems more studies is needed to judge if iron plays any roll in reactivation 

tuberculosis. 

KEY WORDS: Iron, ferritin, transferrin, saturation, Tuberculosis. 
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Abstract: 

Introduction: 

HTLV is the member of retroviridaes family and transmitted by blood. It is known as etiology of adult T-cell leukemia. It 

seems that the association between HTLV-1 and connective tissue diseases are still remain unclear so in this study, it has 

been investigated in Urmia, Iran on a big group of patients with RA, SLE, Sjogren’s syndrome  and polymiositis. 

 Materials and methods: 

In this study 180 patients with RA, SLE, Sjogren’s syndrome and polymiosits were enrolled to the study. From healthy 

people came to the hospital, 180 consecutive cases were enrolled  as a control group. Patients with a history of hemodialysis 

or blood transfusion and cases with hepatitis or HIV+ have been excluded. 5ml hole blood from participants were obtained 

and screened for HTLV-1, 2 antibodies using ELISA. Positive Elisa samples tested again with Western blot method to 

confirm. Statistical analysis was performed using SPSS, t test and Chi- square (P ˂ 0.05). 

Results: 

A total of 360 cases were enrolled to the study. The mean age ± SD of the participants were 44.91±14.81 in the study group 

and 44.38±17.46 in the control group (t test: P=0.75). From 180 patients in study group 28 were male and 152 (84.4%) were 

female. In the study group 3.3% had sjogren’s syndrome, 2.2% polymyositis, 21% SLE and 73.3% had RA. In Elisa test, 

from 360 serum samples in this study 3.1% had HTLV-1 serum level positive. All 360 patients were negative for HTLV-2 

between cases that had positive results, in western blot test just 27.3% were positive, all of them were in study group and had 

RA. None of the cases in control group have positive serum level of HTLV1,2. There was no significant difference between 

type of the disease and positive serum level of HTLV1 (P value=0.77). 
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ها و سرانجام بارداري در مادران بستري در بخش مامايي مركز آموزشي   يبارداربررسي فاصله گذاري بين  
  ۱۳۹۰اروميه در سال  درماني شهيد مطهري

  

  سحرناز  رمضانخواه  ، سميه نوري، حميده محدثي :نويسندگان
  

  دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي اروميه :آدرس

  

ها را  بلكه والدين هم فرصت رسيدگي به بچهباشد  يمموثر سالمت جسمي و ذهني كودك  درتنهاها نه  يحاملگفاصله گذاري مناسب بين : مقدمه

ي ا مطالعهلذا . سازد تا با آمادگي بارداري را آغاز نمايد يماز طرفي مادر را قادر ، شود بهتر و بيشتر مي پيدا كرده و كيفيت زندگي و تكامل كودكان

ها در سرانجام آن در مادران زايمان کرده  بستري در بخش مامايي مرکز آموزشي درماني شهيد  يبارداربا هدف بررسي تاثير  فاصله گذاري بين 

  .مطهري اروميه انجام شد

تحليلي زنان زايمان کرده تک قلو با سابقه يک بار حاملگي که در بخش مامايي شهيد مطهري بستري بوده   –در اين پژوهش توصيفي : کارروش 

و بيشتر ، ماه ۵۹تا ۶، ماه ۶کمتر از (و شرايط ورود به مطالعه راداشتند به صورت غير تصادفي انتخاب و بعد از تقسيم فواصل بارداري به سه گروه 

پره اکالمپسي و مرگ جنين مورد بررسي ، وزن کم زمان تولد، زايمان زودرس، پالسنتاپرويا، آنمي مادر، ها پردهاز نظر پارگي زودرس ) ماه  ۶۰ز ا

  .و فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت X2ي ها آزمونو  SPSSداده هابا استفاده از نرم افزار . قرار گرفتند

( ها  يباردارفاصله کوتاه بين . سال بود ۳۵(   ) و بيشترين سن(   ) سال ۱۹ي پژوهش ها نمونهدند  که کمترين سن نمونه بررسي ش ۱۰۸: نتايج

ازدواج فاميلي  ها نمونه%  ۲/۳۵. داراي تحصيالت ابتدايي بودند%)  ۷/۴۰( ها نمونهاکثر . در زنان بود%  ۹/۳۸و طوالني %   ۵/۶) ماه  ۱۲کمتر از 

  .کردند يمسابقه مشکالت در فرزند قبلي را ذکر  ها آن%  ۵/۶داشتندو 

وزن کم هنگام ، زايمان زودرس، پالسنتا پرويا، آنمي، ها پردهپارگي زودرس (ها و سرانجام بارداري يبارداربين دومتغير فاصله بين :نتيجه گيري

  .ارتباط معني داري ديده نشد) پره اکالمپسي و اکالمپسي، تولد

  وزن کم هنگام تولد –حاملگي  –سرانجام باردراي  –ها  يحاملگبين  فاصله: ها واژهکليد 
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اثربخشي نيفدپين و سولفات منيزيم در کنترل زايمان زودرس و تهديد به زايمان  اي يسهبررسي مقا
  زودرس

  

  ۵پويا مظلومي، ۴ريتا دوستي ، ۳زهرا يکتا، ۲فرزانه برومند، ۱فريبا نانبخش
  

  وميه بيمارستان شهيد مطهري مرکز کوثردانشگاه علوم پزشکي ار: آدرس

  

که در مادران با نازايي طوالني . باشد يمشکالت منجر به مورتاليته و موربيديتي نوزادان نارس م ينتر ٪ از مهم١٠زايمان زودرس با شيوع : مقدمه

٪ ٨٥و افاسمان بيش از  ١ ccيون بيش از دقيقه يا ديالتاس ٦٠عدد در  ٨دقيقه يا  ٢٠انقباض در  ٤حداقل . کند يمدت اهميت خاصي پيدا م

تولد نوزادان نارس عالوه بر مشکالت . شود يزايمان زودرس و بروز انقباضات رحمي بدون ديالتاسيون سرويکس تهديد به زايمان زودرس اطالق م

يي جهت کنترل انقباضات زودرس در و متخصصين ماما کند يها و بودجه درماني کشور تحميل م مشکالت روحي و اقتصادي نيز به خانواده، طبي

 پي يافتن داروهاي موثر با عوارض کمتر هستند و به اين جهت ما برآن شديم که داروي نيفدپين را که در بيماران انتخاب شده عارضه کمتر و

  .به عنوان جايگزين سولفات منيزيم استفاده و معرفي نماييم، منافع بيشتر دارد

تعدادکلي . انجام گرديد) دانشگاه علوم پزشکي اروميه (در بيمارستان کوثر   ١٣٨٨- ١٣٨٩ر آزمايي باليني در سال مطالعه با روش کا :روش کار 

نفري  ٥٥به  دو گروه ، نفري بعد از گرفتن رضايت نامه و شرايط ورود به مطالعه ١١٠نفري تقسيم شدند و هر گروه  ١١٠بيمار در دو گروه  ٢٢٠

ساعت بعد از بهبودي  ١٢تا  mg٢٠ساعت يکبار   ٨تا  ٤دوز و سپس هر  ٤دقيقه  ٢٠هر  ١٠ mgنيفدپين خوراکي  نفردرمان با ٥٥.تقسيم شدند

ها جمع آوري وبا نرم  داده. ساعت بعد از بهبودي گرفتند ٢٤دقيقه سپس يک گرم در ساعت تا  ٢٠گرم در  ٤نفر درمان با سولفات منيزيم  ٥٥و 

  . در نظر گرفته شد ٠١/٠کمتر از  pشدند و تجزيه و تحليل  spssافزار آماري 

در گروه با زايمان زودرس . نيفدپين در بيماران تهديد به زايمان زودرس نسبت به سولفات منيزيم به طور معني داري موفق به کنترل شد:  نتايج

. طور معني دار کمتر از سولفات منيزيم بود عوارض مادري در گروه نيفدپين به. نسبت به سولفات منيزيم موفق بود ولي نتيجه معني دار نبود

)٠٠١/٠  =p (  

Outcome  ٠٠٠/٠. (جنيني در گروه نيفدپين به طور معني دار بهتر از سولفات منيزيم بود  =p (  

روه تهديد به زايمان ولي در گ.ميانگين فاصله درمان تا زايمان در گروه زايمان زودرس در نيفدپين بهتر از سولفات منيزيم بود اما  معني دارنبود 

  ) p=  ٠٠٠/٠.(زودرس نتايج در گروه نيفدپين معني داربود

و  باشد يترم ليبر داروي موثرتر با نتايج بهتر در مادر و جنين م ترم ليبر و تهديد به پره با توجه به نتايج گرفته شده نيفدپين در گروه پره  :بحث

  .شود يترجيح داده م
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يي که بي ثباتي هموديناميک ايجاد ها عملتوسط نيتروگليسرين در  کنترل تغييرات هموديناميک 
  کنند يم

  

  فرزانه خالندي
  

  : آدرس

 
  :خالصه   

براي کاهش درد و )NTG(ازنيتروگليسرين. سال استفاده شده است١٠٠نيتروگليسرين يک ارگانيک نيتراته است که بيش از : مقدمه و اهداف  

هدف از اين .شود اما اثر بارز ان کاهش تغييرات هموديناميک است يمي ايجاد شلي در وارونگي رحم استفاده کاهش  ناحيه انفارکتوس زده  و برا

 .جهت کاهش تغييرات هموديناميک به صورت روتين در اتاق عمل استNTGمطالعه استفاده  از
  :روش کار

ي که تغييرات هموديناميک دران زياد قدمپي بخش تحت عمل الپاراسکو ٢و١کالس ASAمريض با ٤٠، تحت يک پژوهش کارازمايي تصادفي

تحت )n=20(cتزريق شد وگروه NTGدرحين بيهوشي )N)n=20نفره  تقسيم شدند در گروه٢٠بيماران در دو گروه تصادفي . است قرار گرفتند

  .کنترل قرار گرفتند

درصد و تزريق رمي فنتانيل در طول بيهوشي انجام ٥٠درصد به ٥٠هوابه اکسيژن ، درصد٣-١نگهداري بيهوشي عمومي با سوفلوران در غلظت 

  .ميکروگرم بر کيلوگرم در طول بيهوشي داده شد٥نيتروگليسرين در دوز Nگرفت وبه گروه 

ومقاومت عروق )SV(يا ضربهحجم ، )CI(ايندکس قلبي ، )CVP(فشار وريد مرکزي ، )HR(ات قلب  ير، )MAP(فشار متوسط شرياني 

دقيقه بعد از نوموپريتوئن ١٠و)T2(دقيقه بعد از نوموپريتوئن در حالت سوپاين ٥و)T1(بعد از اينداکشن بيهوشي  دقيقه١٠در )SVR(سيستميک

اندازه )T5(ساعت بعد از نوموپريتوئن در حالت ترندلنبرگ١و)T4(دقيقه بعد از نوموپريتوئن در حالت ترندلنبرگ ٣٠و)T3(در حالت ترندلنبرگ

  .نمايش داده شدگيري شد ونتايج به صورت جداول 

  :نتايج

داشتيم  Cات قلب را در گروه  يرکاهش قابل توجه .کمتر بود)١٧.٧- ٣٢.٣(Cنسبت به گروه)٧.٣- ٢٢.٦(Nافزايش فشار متوسط شرياني در گروه 

ترندلنبرگ  در طول حالت )١٦.٦-C٤١.٧(نسبت به گرو) N ١.٤-١٩.٤(در گروه SVRقابل توجه نبودتغيير Nات در گروه يردر حالي که تغييرات 

   .کمتر بود

  : نتيجه گيري

  .براي کاهش تغييرات هموديناميک ناشي از الپاراسکوپي وهمچنين حالت ترندلنبرگ بسيار موثر استNTGتزريق داخل وريدي 

  نوموپريتوئن، الپاراسوپي، نيتروگليسرين، تغييرات هموديناميک:واژگان کليدي
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ماران مبتال به يداز در بيتوکروم اکسيس ييايتوکندريم ميژن آنز ۳رواحديز يسم هايمرف يپل يغربالگر
  يويانسداد مزمن ر

  

  ين فتحيدکتر فردي، د هخامنشيدکتر محمد سعي، نيالهام حس
  : آدرس

  

  مقدمه و اهداف

سال مبتال  ٥٠ ين بااليد و معموال افراد را در سنيآ يه به وجود مياز بافت ر ييب بخشهاياز التهاب و تخر (COPD)يويانسداد مزمن ر يماريب

ن يا ينيل عضالت از عالئم باليضعف و تحل، ه به هنگام تنفسيخس خس کردن ر، چهره يکبود، نفس يتنگ، خلط، سرفه مزمن. دينما يم

و  ينفس و کمبود انرژ يل بروز تنگيبه دل يکيزيف يدر انجام کارها يضعف و ناتوان يکيماران ين بين مشکالت ايعمده تر. هستتند يماريب

ن يمهمتر يتوکندرين نکته که مين دو مشکل عمده و ذکر ايبا توجه به ا. باشد يژن ميم اکسيافت مستقينفس پس از در يعدم رفع تنگ يگريد

 ين اختالل احتماليب يا ارتباطيده که آين ايا، باشد يژن جذب شده به بدن ميو مسئول مصرف بخش عمده اکس يد انرژيل در تولياندامک دخ

 COX IIIسم موجود در قطعه يمرف يپل ٦ يق غربالگرين تحقيهدف از ا. شکل گرفت، وجود دارد (COPD) يماريو بروز ب يکندرتويعملکرد م

  .است  COPD يماريان ارتباط آن با بروز بيو ب ARMS REAL TIME PCRديداز با استفاده از روش جديتوکروم اکسيم سيآنز

  روش اجرا

فـه  يما وظيکـه مسـتق   يتوکنـدر يم يره تنفسـ ين جزء زنجين و مهمتريبه عنوان آخر) COX(دازيتوکروم اکسيم سين سوال آنزيپاسخ به ا يبرا 

مـار  يب ١٠٠ن راسـتا  يدر همـ .گرفـت  قـرار  يابيمار و سالم مورد ارزيدر دو گروه افراد ب يکيدر سطح ساختار ژنت، ژن را به عهده دارديمصرف اکس

(COPD) انتخاب شده و از  ٥٦±٤ ين سنيانگيفرد سالم با م ١٠٠و ٧١±٨ ين سنيانگيبا مDNA ن يانجام ا يص شده از نمونه خون آنها برايتخل

مرهـا  يپرا يمورد استفاده قرار گرفت پس از طراح COXم يآنز ييايتوکندريرواحد سه مير زيتکث يجدا شده برا يها DNA. ق استفاده شديتحق

ز يسپس آنال.ر شدنديتکث  REAL TIME PCR قطعات مورد نظر توسط، مرهايپرا  Annealingيق دماين دقييو تع ARMS PCRبر اساس روش 

توکروم يم سيآنز ۳رواحديز يسمهايمورف يک از پليوع هر يزان شين مييتع يبرا Rottorgene6000نرم افزار توسط  PCRنقطه ذوب محصوالت 

  .مار انجام گرفتيداز در دو گروه سالم وبياکس

  جينتا

سـم هـا   يمرف يپلـ وع يزان شيج نشان دهنده اختالف قابل مالحظه مينتا، مارين دو گروه سالم و بيسم ها بيمرف يوع پليزان شيسه ميپس از مقا 

است کـه   يسميمرف يبود که پل ٩٩٣٣د يدر نوکلوت، سميمرف يوع پليزان شين اختالف ميشتريب. و گروه سالم بود COPDن دو گروه مبتال به يب

سـم هـا   يفمر ير پليسا.بود ٩٩٨٧د يسم در نوکلوتيمرف يمربوط به پل يزان اختالف با عدد منفين ميشتريشود و ب ينه ميدآمير اسييمنجر به تغ

  .نداشتند ياختالف قابل مالحظه ا

  يريجه گيبحث و نت

ـ يـ ا دهد پـس يوع را نسبت به افراد نرمال نشان مين اختالف شيشتريب ٩٩٣٣سم لوکوس يمرف يچون پل ن استنتاج کرد کهيتوان چن يم   ين پل

را با نمونه  ين اختالف با عدد منفيشتريالعکس بب ٩٩٨٧سم لوکوس يمرف يو چون پلل باشد يدخ COPDتواند در استعداد ابتال به  يسم ميمرف

 ير پلـ يوچـون سـا  اسـت   COPDسم در برابر ابـتال بـه   يمرف ين پليا ينقش محافظت کننده  ينشان دهنده ن خود يدهد اينرمال نشان م يها

 COPDجاد يا عدم ايجاد يدر ا يدها نقش چندانين نوکلوتين است که ايا يايپس گو نداشتند يدار ير لوکوس ها اختالف معنيسا يسم هايمرف

 ARMS PCRق دو روش يـ برد که حاصل تلف يپ ARMS Real time PCRروش  يباال ييتوان به کارا يق مين تحقيج اين از نتايهمچن .ندارند

  .مشابه است يها ر روشين و ساده تر بودن مراحل انجام آن نسبت به سايينه پايهز، ن روش شامل سرعت بااليا يايمزا. است Real time PCRو

 ARMS REAL TIME PCR، سيتوکروم اکسيداز، COPDپلي مرفيسم، غربالگري، :يديکلمات کل
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  1391بهشت ماه یارد 20دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 
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 بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

  بر بازگشت عملي عصب تيبيال داراي ضايعه تجربي در موش صحرايي B12اثر ويتامين 
  

 فرزاد صمدي، کريم اقدامي، اسماعيل تمدن فرد، امير عباس فرشيد: نويسندگان
  

  و، دانشگاه اروميه، دانشکده دامپزشکي، گروه فيزيولوژيجاده نازل: آدرس

  

در اين . يکي از اثرات مهم آن کمک به بهبودي ضايعات اعصاب محيطي است .باشد ي مداراي اثرات متنوعي در سيستم عصبي B12ويتامين 

 .ايي برسي شده استداراي ضايعه تجربي در موش صحر تيبيالبر بهبودي بازگشت عملي عصب  B12مطالعه اثر ويتامين 
عصب تيبيال راست با . ميليمتري پايين محل سه شاخه شدن عصب سياتيک ايجاد شد۲ضايعه تجربي عصب تيبيال با له کردن عصب تيبيال در  

بل و روزهاي در يک روز ق. ثانيه تحت فشار قرار داده شد ۶۰الييک کيلوگرم بر ميليمتر مربع و براي مدت  ۰.۵پنس خون بند متوسط و با نيروي 

  .ارزيابي گرديد) function index: TFI)Tibialپس از جراحي، بازگشت عمل تيبيال با شاخص عمل تيبيال ۲۱و  ۱۴، ۷

تقريبآ به صفر  ۲۱منفي بودن آن کاهش يافت و در روز  ۱۴پس از له کردن عصب، منفي شد و در روزهاي  ۷در روز  TFIنتايج نشان دادند که  

ميکروگرم به  ۲۰ميکروگرم به ازاييک کيلوگرم وزن بدن و نه در مقدار  ۵۰۰و ۱۰۰در مقادير  B12داخل صفاقي ويتامين تزريق . نزديک شد

به صفر نزديک نمود و در  ۱۴را در روز  TFIشد و  ۷در روز  TFIروز متوالي، موجب کاهش منفي بودن  ۱۰ازاييک کيلوگرم وزن بدن به مدت 

  .مشاهده نشد B12گروه دريافت کننده سالين نرمال و ويتامين تفاوت معني داري بين  ۲۱روز 

  .شود يمباعث تسريع بهبودي بازگشت عمل عصب سياتيک  B12توان مطرح کرد که تجويز دراز مدت ويتامين  يمبر اساس نتايج 

  ، عصب تيبيال، شاخص عمل تيبيال، موش صحراييB12ويتامين : ها واژهکليد 

 


