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بنام پروردگار دانا و مهربان
بیماری سرطان از مهمترین چالشهای بهداشتی و اجتماعی است که در سراسر دنیا از جهات مختلف بار عظیمی از مشکالت را بر دوش دولت
و جامعه تحمیل میکند و این معضل هر ساله بیشتر و بیشتر میشود .نگرانیهای ناشی از گسترش سرطان در ابعاد مختلف باعث شده است که
اکثر کشورها با عزم ملی و در قالب برنامههای کشوری برای پیشگیری و تشخیص زود هنگام و درمان صحیح با سرطان مبارزه نمایند.
نقش تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در این جهاد و عزم ملی برای مبارزه با سرطان و حمایت از بیماران بسیار مغتنم و در مواردی بی
نظیراست .تالش برای اطالع رسانی و افزایش آگاهیهای الزم در مورد پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان و ترویج رفتارهای درست
بهداشتی ،با هماهنگی و همکاری مسئولین بهداشتی کشور از مواردی است که تشکلهای مردمی میتوانند در مبارزه با بیماری سرطان سهیم
ارزنده ای داشته باشند.
پژوهشهای مبتنی بر نیازهای موجود و با در نظر گرفتن الویت های کشوری مطمئناً در مبارزه با سرطان جایگاه ویژه ای دارد که در کشور ما
متاسفانه مؤسسات خیریه کمتر در این عرصه فعالیت نمودهاند و بیشتر هم و تالش خود را در امر حمایت و کمک رسانی ،درمان بیماران و
خانواده آنان معطوف نمودهاند که صد البته هم الزم و هم بسیار ارزنده میباشد.
به یقین آشنایی و تشویق نیکوکاران و مؤسسات خیریه برای ورود و همکاری در عرصه پژوهش برای مقابله با سرطان در دراز مدت اثرات و
نتایج بمراتب بیشتری از فعالیتهای تسکینی خواهد داشت که خوشبختانه اخیراً این نگرش و رویکرد بجا در برخی از سازمانهای مردم نهاد
کشورمان مالحظه میشود.
سرشگ از رخم پاک کردن چه حاصل

عالجی بکن کز دلم خون نیاید

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان استان آذربایجان غربی در راستای اهداف خود عالوه بر حمایتهای مالی و معنوی از بیماران
مبتال به سرطان و ارائه خدمات شیمی درمانی و پرتو درمانی با تأسیس مرکز پژوهشی و درمانی امید و سرای اقامتی بیماران در امر پژوهش نیز
تالش نموده است .برگزاری کنگرههای مختلف ،همکاری در دهها طرح پژوهشی و ارائه آنها در مجالت علمی و همایشهای مختلف از جمله
این فعالیتها است که مطمئناً در آینده این تالشها باید بیشتر گردد.
ضمن خیرمقدم به همه اساتید ،پژوهشگران و میهمانان گرامی امیدوارم این کنگره عالوه بر دست آوردهای علمی و ارتقاء آگاهی پزشکان و
پیراپزشکان بتواند در تعامل و همکاریهای صمیمانه تشکلهای مردمی فعال در زمینه سرطان و نیز همکاری و هماهنگی آنان با مسئولین
کشوری مبارزه با سرطان و دیگر نهادهای مربوطه موفق باشد .انشاءاله

دکتر جواد خشابي
رئيس هيئت مديره انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتال
به سرطان استان آذربايجان غربي و رئيس کنگره

بنام خدا
بیماریهای سرطانی یکی از دالیل مهم مرگ و میر در سرتاسر دنیا محسوب میگردد ،در سال  4115بالغ بر  3/6میلیون مورد مرگ و تقریباً
 %07کل مرگها منتسب به سرطانها بود که در این بین سرطان ریه با  0/73میلیون ،معده با  376هزار ،کبد  695هزار ،رکتوم و کولون 615
هزار ،پستان  855هزار و دهانه رحم  453هزار مورد مرگ را ایجاد کردند .انواع سرطانهای ریه ،معده ،کبد ،کولون و پستان از دالیل عمده
مرگ سالیانه جامعه بشری محسوب میشوند .حدود  %71مرگهای ناشی از سرطانها در ارتباط با پنج ویژگی رایج از جمله :شاخص توده
بدنی باال ،مصرف کم میوه و سبزی ،کمی فعالیت بدنی ،مصرف سیگار و الکل میباشد .سیگار یکی از دالیل مهم ابتال و مرگ در بیماریهای
سرطانی است ،به عنوان مثال  %44مرگ کلی ناشی از سرطانها و  %30مرگ از سرطان ریه در ارتباط با مصرف سیگار میباشد .عفونتهای
ناشی از ویروس هپاتیت  C,Bو پاپیلومای انسانی مسئول بیش از  %41مرگ سرطانها در کشورهای با درآمد کم و متوسط میباشد .در حدود
 %31مرگ ناشی از سرطانها در سال  4115در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ داده است .اندازه رخداد مرگ در سرتاسر دنیا در حال
گسترش میباشد ،بطوری که پیش بینی میگردد بالغ بر  07/0میلیون مرد مرگ در سال  4171در اثر سرطانها ایجاد شود.
با توجه به تغییرات جمعیت ،افزایش امید به زندگی و افزایش نسبت شهرنشینی در کشور و ادامه همین روند برای  05سال آینده ،برآورد
میگردد ،آهنگ رشد موارد سرطانی تندتر شده و به بیش از دو برابر وضع موجود در کشور برسد .در چنین صورتی بار سالمتی و اقتصادی
اجتماعی بزرگی را ایجاد خواهد نمود.
این سئوال بسیار مهم است ،چگونه میتوان از رخداد بیماریهای سرطان پیشگیری نمود؟ کاهش مرگ بیش از  %71در مورد بیماریهای
سرطانی با تعدیل و یا اجتناب از عوامل خطر زیر امکان پذیر میباشد :مصرف سیگار و الکل ،اضافه وزن و چاقی ،تغذیه ناسالم با مقدار کم
میوجات و سبزی جات ،کمی فعالیت بدنی ،انتقال جنسی ویروس پاپیلومای انسانی ،آلودگی هوای شهرها ،مصرف سیگار در فضاهای بسته.
اقدامات پیشگیری مرحله دوم در بیماریهای سرطانی شامل :آموزش جامعه در معرض خطر برای تشویق به منظور مشارکت در برنامههای
غربالگری ،تشخیصی ،درمانی و نوتوانی در تمام مراحل میباشد.
با توجه به ماهیت پیچیده و چند ارگانی سرطان در بدن انسان ،مدیریت درمان آن پیچیده و چند جانبه میباشد .اصول کلی درمان بیماریهای
سرطانی مشتمل بر انکولوژی بالینی ،جراحی ،رادیوتراپی ،خدمات حمایتی ،تسکینی و بازتوانی است.
به نظر میرسد برای تصمیم گیری مناسب در تمام مراحل نیاز به دانش و روشهای مناسب امری اجتناب ناپذیر میباشد .در این راستا انجام
پژوهشهای مبتنی بر نیاز و کاربردی فرصتی برای تولید استنادات محکم برای تصمیم گیری در حوزههای برنامه ریزی ،مدیریت و ارائه
خدمات مؤثر مورد نیاز گروههای مختلف جامعه و بیماران تلقی میگردد .امید است برگزاری کنگره در موضوع پژوهشهای کاربردی در
سرطانهای شایع ایران فرصت مناسبی باشد برای ارتقاء دانش و عملکرد و تبادل تجربیات بین اندیشمندان رشتههای مختلف علمی و افزایش
توانمندی شرکت کنندگان برای انجام خدمات کارا و مؤثر در کشور.
دکتر شاکر ساالري لک
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کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
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مقايسه اثرات  curcuminخالص و نانوکپسوله در نانوذرات  PLGA-PEGبر بيان ژنهاي تلومراز و  TRF1در مدل سلولي
سرطان ريه
نويسندگان :مرتضی طاهری انگنه  ،*0فاطمه سادات طباطبایی میرک آباد  ،0وحیده ضیغمیان  ،0فریبا بدرزاده  ،0محمود ایزدی ،0
زینب جمالی  ،4محمد رحمتی  0و  ،7نصرت اله ضرغامی  0و 7
آدرس :گروه بیوتکنولوژی پزشکی ،دانشکدهی علوم نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،0گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکدهی پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،4گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7
1989pasteur@gmail.com

مقدمه :سرطان ریه شایعترین سرطان در مردان است و عامل یکهشتم از مرگها در اثر سرطان میباشد .تلومراز تقریباً در تمام
سلولهای سرطانی تولیدشده و عامل نامیریایی این سلولهاست .ترکیب طبیعی  curcuminکه ماده مؤثره زردچوبه میباشد دارای خواص
ضد سرطانی بسیاری میباشد که بارگذاری آن در نانوذرات  PLGA-PEGباعث بهبود دارورسانی و اثر بهتر و بیشتر آن بر سلولهای هدف
میشود .در تحقیق حاضر اثر این ترکیب طبیعی بهصورت خالص و نانوکپسوله بر بیان ژنهای تلومراز و  TRF1که از پروتئینهای
مهارکنندهی تلومراز میباشد ،بررسی شد.
مواد و روشها :ابتدا نانوذرات  PLGA-PEGسنتز و  curcuminروی آن بارگذاری شد .سپس ساختار نانوذره و بارگذاری ترکیب
موردنظر با روشهای  FT-IR ،1HNMRو  SEMبررسی شد .پس از کشت سلولهای  calu-6متعلق به سرطان ریه ،آزمایش MTT

 assayجهت بررسی سمیت  curcuminبر روی این سلولهای سرطانی انجام شد .درنهایت پس از تیمار سلولهای سرطانی با غلظتهای
 curcuminخالص و نانوکپسوله تغییرات بیان ژنهای هدف با روش  real-time PCRموردسنجش قرار گرفت.
نتايج FT-IR ،1HNMR :و  SEMصحت ساختار نانوذرات و بارگذاری  curcuminروی آنها را ثابت کرد MTT assay .نشان داد
 curcuminنانوکپسوله در مقایسه با حالت خالص در زمانهای  85 ،48و  34ساعت در غلظتهای کمتر سمیت بیشتری نشان میدهد.
درنهایت دادههای  real-time PCRنشان داد  curcuminنانوکپسوله در مقایسه با حالت خالص باعث کاهش بیشتر بیان ژن تلومراز و
افزایش بیشتر بیان ژن  TRF1میشود.
بحث و نتيجهگيري :تحقیق حاضر تأثیر بسیار مثبت ترکیب  curcuminدر حالت خالص و نانوکپسوله را بر بیان دو ژن مهم در
سلولهای سرطانی نشان داد که برای درمان سرطان ریه بسیار مطلوب است .درنهایت میتوان بیان کرد  curcuminنانوکپسوله در
 PLGA-PEGیک سیستم کارآمد طبیعی و درعینحال مدرن برای بهبود دارورسانی و درمان سرطان ریه میباشد.
کلمات کليدي :سرطان ریه ،تلومرازreal-time PCR ،PLGA-PEG ،TRF1 ،
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ارزيابي آسيبهاي کروموزومي بيماران مبتال به سرطان مري قبل و بعد از راديوتراپي با استفاده از روش آزمون ميكرونوکلئي
نويسندگان :ثریا امامقلی زاده مینایی  ،*0حسین مزدارانی  ،4سید محمود رضا آقامیری  ،7مرتضی متذکر  ،8محسن منصوری 5
آدرس 0 :کارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 4دکترای تخصصی رادیو بیولوژی ،عضو هیئتعلمی (استاد) ،دانشکده پزشکی ،گروه ژنتیک پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 7دکترای تخصصی فیزیک هستهای ،عضو هیئتعلمی (استاد) ،دانشکده مهندسی هستهای ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 8دکترای تخصصی ویرولوژی مولکولی ،عضو هیئتعلمی (استادیار) ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 .5متخصص انکولوژی و پرتودرمانی ،مرکز رادیوتراپی امید ارومیه
minayee_s@yahoo.com

مقدمه و اهداف :رادیوتراپی بهطور اجتنابناپذیری با تابشگیری بافتهای نرمال همراه است پرتو یونساز میتواند منجر به ایجاد آسیب
در  DNAسلول نرمال شده و باعث بروز اثرات حاد و مزمن و سرطانهای ثانویه در بافت نرمال شود .ازآنجاکه بین آسیبهای کروموزومی
و احتمال ابتال به سرطان ارتباط مستقیم وجود دارد لذا روشهای سیتوژنتیک میتوانند بهعنوان سنجش پیشگویی سرطان و سایر
عوارض ایجاد شده در طی درمان مورداستفاده قرار گیرند .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آسیبهای کروموزومی ایجادشده در
لنفوسیتهای خون محیطی بیماران مبتال به سرطان مری در طی رادیوتراپی است.
روش اجرا :نمونههای خون از  05بیمار مبتال به سرطان مری در طی سه مرحله قبل ( ،)1Gyوسط ( )04/6Gyو در انتهای ()87/4Gy
درمان رادیوتراپی جمعآوری شد و با کمک روش آزمون میکرونوکلئی بررسی شدند.
نتایج :میانگین فراوانی میکرونوکلئی در وسط درمان در مقایسه با نمونههای قبل از درمان بهطور قابلتوجهی باالتر بود (بیشتر از  8برابر).
همچنین بررسی نمونههای جمعآوریشده در انتهای درمان ،افزایش در فراوانی میکرونوکلئی متناسب با افزایش مقدار دوز دریافتی از
پرتوهای یونیزان نشان داد.
بحث و نتيجهگيري :افزایش در فراوانی میکرونوکلئی در مراحل دوم و سوم نمونهگیری در اثر عملکرد پرتوهای یونیزان است بنابراین
استفاده از آزمون میکرونوکلئی در طی مراحل مختلف درمان جهت بررسی عوارض رادیوتراپی بسیار کمککننده است .با توجه به اینکه
بیماران مختلف دارای حساسیت پرتویی متفاوت میباشند درنتیجه آزمون میکرونوکلئی میتواند بهعنوان یک روش پیشگوییکننده جهت
شناسایی افراد حساس به پرتو و تنظیم پروتکل درمانی بر اساس میزان حساسیت افراد مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کليدي :سرطان مری ،لنفوسیت ،شکست کروموزومی ،میکرونوکلئی
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الگوي سالمت روان بيماران سرطاني با توجه به نقش اهميت معنويت در زندگي

نويسندگان :ملیحه حسینی  ،0محبوبه سلجوقی  ،4فاطمه شهابی زاده  ،7سودابه شهید ثالث 8

آدرس :کارشناس روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  ،0دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
بیرجند ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیرجند ،استادیار رادیوتراپی انکولوژی ،مرکز تحقیقات درمان سرطانهای توپر ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران
hoseini_m60@yahoo.com

مقدمه و هدف :آگاه شدن فرد از بیماری جدی و مزمن سرطان میتوان باعث ایجاد بحران در ابعاد جسمی ،روانی و معنوی شود.
همچنین باعث تغیر در نگرش او به زندگی میشود .این پژوهش باهدف آگاهی از رابطه بین معنویت و سالمت روان در بیماران سرطانی
انجامگرفته است.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که بر روی  060بیمار مبتال به سرطان مراجعهکننده به بیمارستان امید مشهد در
تابستان  0794انجام گرفته است .در این مطالعه از پرسشنامه معنویت  parsianو  )4119( Dunnigو پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و
ویلیامز ( )0955استفاده شده است .روش نمونهگیری از نوع در دسترس بود .همچنین دادهها با استفاده از نرمافزار  spss16تجزیهوتحلیل
شد.
يافتهها :نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتقادات معنوی با سالمت روان در کل مؤلفههای آن و بین نیازهای معنوی با
سالمت روان در مؤلفه اظطراب و بی خوابی رابطه معنا داری وجود ندارد ( .) p> 0/05ولی در سایر مؤلفهها رابطه مثبت و معناداری
مشاهده شد ( .)p< 0/05نتیجه آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که از مؤلفه خود آگاهی به جز مؤلفه روان تنی سایر مؤلفههای سالمت
روان قابل تبیین هستند و با مؤلفه اعتقادات معنوی فقط میتوان عملکرد اجتماعی را تبیین کرد.
نتيجه نهايي :ایمان و عقیده میتواند باعث خوش بینی ،امنیت و آرامش شود .معنویت نه تنها بر سازگاری بیمار با بیماری اثر مثبت دارد
بلکه بر میزان استرسی که آنها از مرگ دارند نیز تأثیر میگذارد .لذا به نظر میرسد در مراقبتهای درمانی _تسکینی و حمایتی بیماران
مبتال به سرطان ،معنویت و در نظر گرفتن آن در برنامههای روان درمانی باید به عنوان مبحثی مهم تلقی شده و مورد توجه متخصصان در
مراکز درمانی قرار گیرد.
کلمات کليدي :معنویت ،سالمت روان ،سرطان
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بررسي ارتباط ميان بيان ژن اوکلودين و مشخصات پاتولوژي بيماران مبتال به سرطان پستان
نويسنده :مهسا غفاری مقدم
آدرس :تهران ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،انستیتو کانسر ایران
moon_like67@yahoo.com

سرطان پستان ،دومین شکل شایع سرطان پس از سرطان ریه در جهان بوده و پنجمین علت شایع مرگ در اثر سرطان است .سرطان
پستان ،رشد مهار نشدهی سلولهای غیر طبیعی است که در نواحی مختلف پستان ایجاد میشود %91 .از سرطانها براثر متاستاز رخ
میدهند و غلبه بر اتصاالت سلولی بدن از جمله اتصاالت محکم یکی از راههای ایجاد متاستاز میباشد .اوکلودین یک پروتئین سرتاسری
غشایی میباشد که در محل اتصاالت محکم وجود دارد .بدیهی است غلبه بر اتصاالت محکم برای ایجاد متاستاز در سلولهای سرطانی
بسیار با اهمیت است .لذا هدف از این تحقیق بررسی میزان بیان اوکلودین در سرطان پستان انسان بود .در این تحقیق  71بیمار مبتال به
سرطان پستان مراجعهکننده به انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی پس از اخذ رضایتنامه اخالقی مورد بررسی قرار گرفتند .ابتدا
استخراج  RNAکمی صورت گرفت و سپس با استفاده از رونویسی معکوس و  PCRمعمولی و  Real Time PCRبیان ژن اوکلودین در
این بیماران مورد بررسی قرار گرفت .در  71بیمار مورد بررسی ،بیان این ژن در بیماران با  Stageباالتر بیماری نسبت به حالت کنترل
باالتر رفته است .بنابراین افزایش بیان این ژن را میتوان به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیر گذار ،در تبدیل بافت به سمت سرطانی شدن
بدانیم.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،بیان ،اوکلودین
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بررسي  5سالهي موارد ابتال به  FAPو الگوي وراثتي موارد سندرم گاردنر در اين بيماران و خانواده ايشان در انستيتو کانسر
بيمارستان امام خميني تهران
نويسنده :فاطمه گنج زاده
آدرس :آدرس :تهران ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،انستیتو کانسر ایران
ganjzadeh_1987@yahoo.com

تومورهای دسموئیدی و سندرم گاردنر که از مشتقات  FAPهستند نئوپالسم های خوش خیام فیبروبالستی نادر با رشد تهاجمی
میباشند که معموالً در داخل حفره شکمی و روده بزرگ پدیدار میشوند و با جهش  Gerimlneدر ژن  APCو در موقعیت  q21در
کروموزوم  5ایجاد میشوند .از میان  656پرونده بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ در بیمارستان امام خمینی و انستیتو کانسر که
مطالعه شد 058 ،مورد بیمار  FAPیافت شد و از آن بین  34نفر خانم بودند که سن این بیماران بین  06تا  85سال بود و  54نفرمرد
بودند با سنین بین  05تا  68سال 5 .بیمار از میان مبتالیان به  FAPمورد بررسی مبتال به سندرم گاردنر نیز بودند .تمام خانواده این
بیماران نیز مورد بررسی جهش در ژنهای  APC,MUTYHقرار گرفتند .مناطقی از اگزون  06از ژن  APCبه منظور بررسی جهش
 Germlineدر مبتالیان  FAPو سندرم گاردنر و خانواده ایشان آنالیز و توال یابی شد .از میان مبتالیان به  FAPکه مبتال به سندرم
گاردنر نیز بودند ،جهش  Germlineجدیدی در  7عضو یک خانواده یافت شد .هیچ جهش دیگری در ژن  APCدر سایر افراد مشکوک به
 FAPخانواده این  7نفر پیدا نشد .این پژوهش جهش جدیدی که منجر به سندرم گاردنر میشود را گزارش میدهد.
کلمات کليدي ، FAP:ژن  ،APCسندرم گاردنر
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بررسي بيان ژن فاکتور رشد فيبروبالستي  01در بيماران مبتال به سرطان پستان
نويسندگان :سمیرا مالشاهی* ،رضا شیرکوهی
آدرس :کارشناسی ارشد ژنتیک ،دانشگاه اهر ،انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی* ،استادیار ،مرکز تحقیقات انستیتو کانسر
بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
samira.molashahi@yahoo.com

سرطان ،دومین علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان و در این میان سرطان پستان شایعترین و کشندهترین بدخیمی در میان زنان
است .بنابراین یک نیاز فوری برای درمان سرطان پستان با توجه به عدم تشخیص بهنگام این بیماری و همچنین میزان مرگ و میر باالی
آن وجود دارد .یکی از عوامل مهم در ایجاد تمایز ،رگزایی ،تکثیر و مهاجرت سلولهای توموری که جز مشخصههای اصلی سرطان نیز
بهحساب میآیند ،فاکتورهای رشد فیبروبالستی هستند(EMT .تغییرات اپیتلیال -مزانشیمال) پدیده ای است که بهطور نرمال در
گاستروالسیون (در تیپ  )0رخ میدهد و فاکتورهای رشد فیبروبالستی یکی از مهمترین فاکتورهای رشد در دوران گاستروالسیون و تکامل
جنینی ،در تیپ  0از  EMTبرای تشکیل سه الیهی جنینی به شمار می ایاند .نوع دوم  EMTدر ترمیم زخم دخات دارد و در نوع سوم
 EMTسیگنالهای غیر معمول  FGFباعث متاستاز و تهاجم سلولهای سرطانی و درنهایت پیشرفت بیماری شود .بسیاری از فاکتورها در
دوران تکامل جنینی دارای بیان باالیی میباشند که به ترتیب در دورههای بلوغ دارای بیان کمتری میشوند .فاکتور رشد فیبروبالستی 01
نیز یکی از این فاکتورهاست .افزایش بیان ژن  FGFدر سرطانهای مختلف از جمله پروستات ،پانکراس مورد بررسی قرار گرفته در این
مطالعه به بررسی میزان بیان ژن  FGF10در بیماران مبتال به سرطان پستان به دلیل نقشی که  FGF10در فرایندهای زیستی در دوران
جنینی بازی میکند و همچنین نقش در مسیرهای حالت  ،EMTپرداخته شده است.
مواد و روش :جمعیت مورد بررسی  74بافت تومور بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی
است .در این بررسی از بافت افراد نرمال که به دالیل دیگری مراجعه و نرمال تشخیص داده شدند ،استفاده شد .پس از استخراج  RNAبا
استفاده از کیت استخراج  RNAاز بافت تومور این بیماران  cDNAسنتز و برای بررسی میزان بیان ژنReal Time PCR ، FGF10

انجام گرفت.
نتيجهگيري :فرض بر این بوده است که این فاکتور به دلیل نقشی که در فرایندهای زیستی در دوران جنینی بازی میکند و همچنین
نقش در مسیرهای حالت  ،EMTدر زمان سرطانی شدن بافت افزایش بیان پیدا کند .دادهها نشان میدهد که بر طبق فرضیه افزایش بیان
فاکتور  FGF10را به عنوان یکی از مهمترین ژنهای دخیل در  EMTدر تمامی تومورهای بیماران مبتال به سرطان پستان نسبت به بافت
پستان افراد نرمال ،شاهد هستیم .بنابراین افزایش بیان این فاکتور را میتوان به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیر گذار ،در سوق بافت به
سمت سرطانی شدن بدانیم و از این رو این ِژن میتواند به عنوان بیومارکر احتمالی مطرح شود.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،تغییرات اپیتلیال -مزانشیمال ،فاکتور شد فیبروبالستی 01
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بررسي اپيدميولوژيک بيماري سرطان در استان آذربايجان شرقي در سال 0131
نويسندگان :جعفر صادق تبریزی  ،0مصطفی فرح بخش  ،4اکرم ذاکری  ،7لیال عبدالهی 8
آدرس :دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع
رسانی پزشکی تبریز  ،0دستیار روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،4مدیر گروه کارشناسان آمار و فن آوری
مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،7کارشناس ثبت سرطان مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8
js.tabrizi@gmail

زمينه و هدف :سرطانها یکی از مسائل اساسی و مهم مقوله سالمتی در جهان به شمار میرود .مطالعات نشان میدهد ،سرطانها در
جهان روند رو به افزایشی داشته و تا سال  4105میالدی حدود  %07از کل مرگها را به خود اختصاص خواهد داد .نتایج به دست آمده از
تحقیقات نشان میدهند که فاکتورهای محیطی (منطقه جغرافیایی و تغذیه) در ایجاد این بیماری اهمیت ویژه ای دارند .این مطالعه برای
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سرطان در استان آذربایجان شرقی انجام شده است.
مواد و روش :یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر اساس دادههای ثبت سرطان سال  0791و جمعیت سرشماری همان سال اجرا
شد .فراوانی بیماری سرطان بر اساس گروههای سنی پنجساله و به تفکیک جنسیت استخراج شد .برای محاسبه بروز سرطان دو شاخص
میزان بروز تجمعی و میزان بروز اختصاصی سنی محاسبه شد .برای محاسبه میزان بروز اختصاصی سنی از رویکرد تطبیق مستقیم و
 World Standard Populationاستفاده گردید .ابتدا میزان بروز خام در هر گروه سنی تعیین شده و سپس در تعداد جمعیت استاندارد
ضرب شد .میزان بروز اختصاصی سنی در کل جمعیت از جمع کردن میزانهای اختصاصی گروههای سنی به دست آمد.
يافتهها :در بررسی انجام شده تعداد کل نمونه ثبت شده  7374نفر و نسبت مرد به زن در این مطالعه  0/8به  0بود .میزان بروز تجمعی
و میزان بروز اختصاصی سنی به ترتیب  011040و  01009در یکصد هزار نفر جمعیت استان آذربایجان شرقی بود .شاخصهای فوق در
مردان به ترتیب  005059و  041065و در زنان به ترتیب  58075و  57038بود .میانگین سنی بیماران  55067سال و میانه سنی آنها 60
سال بود .بیشترین فراونی بروز سرطان در گروه سنی  61-68سال (  )%00/3و بعد از آن  31 – 38سال ( 0008درصد ) بود .سرطانهای
شایع در مردان به ترتیب فراوانی سرطان معده ،پوست و مثانه بود .در زنان  7سرطان شایع به ترتیب فراوانی سرطان پستان ،پوست و
معده بود.
نتيجهگيري :با توجه به متفاوت بودن الگوی سرطانهای شایع در ایران با الگوی جهانی ،توجه به عوامل خطر اختصاصی هر سرطان مهم
بوده و پیشنهاد میگردد پژوهشهای دیگری در زمینه عوامل خطر مرتبط با بروز سرطان بویژه در زمینه سبک زندگی ،عادات غذایی و
تأثیر خودمراقبتی اجرا گردد.
کلمات کليدي :سرطان ،بروز ،آذربایجان شرقی0791 ،
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عوامل ژنتيكي و تشخيصي در سرطان مثانه
نويسندگان :علی رضا رفعتی  ،*0محمود توالیی  ،4صابر زارع  ،0امیر حسین آبادی  ،7محسن نظریان 0
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ،مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،0عضو هیئتعلمی،
مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،4دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ،گروه میکروب
شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج )
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سرطان مثانه ،دومین سرطان شایع دستگاه ادراری تناسلی است و  8درصد از کل بدخیمیها را تشکیل میدهد .این نوع سرطان در مردان
 403برابر شایع تر از زنان است .و در جمعیت عمومی جهان به ازای هر  05نفر در  011111نفر رخ میدهد .عوامل سرطان زا سبب
آسیبهایی در ژنوم سلولهای ترانزیشنال شده و فرآیند سرطان زایی را باعث میشوند .بدین صورت که یک یا چند عامل شروع کننده یا
متابولیت های آن سبب تغییراتی در  DNAسلولی شده که سبب ساخت پروتئینهای غیر طبیعی میشود P53 .شایعترین ژن تغییر
یافته در سرطانهای انسانی است .تومورهای مثانه که مهاجم بوده ،اغلب با موتاسیون  P53و گرید باال هستند .در سرطان مثانه ژنهای
دیگری هم از قبیل ژن رتینوبالستوم که در فرایند تکثیر سلولی نقش دارد .در روند تومورزایی مثانه تشدید ( ) amplificationبروز
ژنهای طبیعی که در رشد سلولی دخالت دارند نیز حائز اهمیت میباشد .بهطور مثال بروز بیشتر و تشدید یافته گیرنده  EFGبر روی
سلولهای سرطان مثانه عامل پیش آگهی بد و تهاجم تومور است .تشخیص سرطان مثانه در  51درصد موارد منوط به یک آنالیز خوب از
ادرار افراد مشکوک میباشد .گرچه برای تشخیصهای اختصاصی سرطان مثانه از روشهایی مثل سیتولوژی ادرار ،اوروگرافی داخل وریدی،
اولتراسونوگرافی ،سیستوسکوپی استفاده میشود .اما تشخیص ثانویه منوط به یک آنالیز ادرار خوب از افراد مستعد به این بیماری میباشد.
کلمات کليدي :سرطان مثانه ،ژن  ،P53سیتو لوژی
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Genetic factors and diagnosis of bladder cancer

Authors: Alireza Rafati*1, Mahmood Tavallaei1, Saber Zare1, Mohsen Nazariyan1, Amir Hossein abadi2
Address: 1Human genetics research center, baqiyatallah medical science university, Tehran, Iran
2

Department of Microbiology, Faculty of medical science, baqiyatallah medical science university, Tehran, Iran
alirezarafati24@gmail.com

Bladder cancer is the second most common cancer of the genitourinary system and makes up 4% of all
malignancies. This type of cancer is 2.7 times more common in men than women. For every 15 people in
100,000 the general population worldwide occur. Carcinogens cause DNA damage in transitional cells and
cause the carcinogenic process. That one or more triggers or its metabolites cause changes in cellular DNA,
which is caused by abnormal protein. P53 is the most commonly altered gene in human cancer. Invasive bladder
tumors that are often associated with P53 mutation and high grade. Other genes such as retinoblastoma gene in
bladder cancer cell proliferation is involved in the process. In bladder tumorigenesis amplification of normal
gene expression involved in cell growth is also important. For example, the incidence further intensified EFG
receptors on cancer cells and tumor invasion is a poor prognostic factor. In 80% of cases of bladder cancer
depends on a good analysis of the urine is suspected. Although specific for the diagnosis of bladder cancer, such
as urine cytology, intravenous urography, ultrasonography, cystoscopy used. But the secondary detection subject
to a fine of urine analysis is prone to the disease.
Keywords: bladder cancer, P53 gen, cytology
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بررسي تأثير شيمي درماني بر بعد عملكرد جنسي زنان مبتال به سرطان پستان
نويسندگان :معصومه شریفی ،0پیمان میکائیلی ،4رحیم بقایی  ،7یوسف محمدپور  ،7چیمن قادری 0
آدرس :کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه  ،0عضو هیئتعلمی ،گروه فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پژشکی ارومیه ، 2عضو
هیئتعلمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

0
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مقدمه و اهداف :روشهای درمانی معمول درمان سرطان پستان بهطور عمده به کمیت زندگی مددجو تمرکز داشته و توجه به
آثار ناشی از عوارض درمانها برکیفیت زندگی مددجویان کم رنگ تر بوده است .سرطان پستان میتواند عامل مهمی در ایجاد مشکالت
جنسی باشد .در بین اجزاء متنوع کیفیت زندگی ،رضایت از زندگی زناشویی و عملکرد جنسی مورد توجه خاص قرار گرفته است .از آنجا
که اغلب تالش تیم درمان بر پایه حفظ و ارائه زندگی بیمار تمرکز مییابد ،توجه به زمینه مسائل جنسی از نظر دور میماند .نوع درمان و
نیز نوع جراحی برداشتن پستان با مشکالت جنسی مرتبط هستند .شیمی درمانی با از کار انداختن تخمدانها و کاهش استروژن و
تستوسترون که خود منجر به آتروفی واژن و کاهش مرطوب سازی واژن ،احتقان عروقی و کاهش میل جنسی میگردد ،در زندگی جنسی
فرد تأثیر بسیار منفی دارد .بنابر این پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر شیمی درمانی بر بعد عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان پستان
تحت شیمی درمانی انجام گرفت.
روش اجرا :این مطالعه توصیفی تحلیلی برروی  57بیمار مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام گرفت .از بین بیماران
مراجعهکننده به بخشهای شیمی درمانی بیمارستان امام خمینی و امید ارومیه بیماران واجد معیارهای ورود (محدوده سنی ،31-45
انجام ماستکتومی ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن) بهصورت در دسترس انتخاب شدند .یک بار درشروع شیمی درمانی و باردیگر پس از
گذشت  8دوره شیمی درمانی بیماران پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی سرطان پستان 8متعلق به سازمان
اروپایی تحقیقات و درمان سرطان 5را تکمیل نمودند.
نتايج :میانگین و انحراف معیار سن بیماران  83/15±00/717بود .میانگین و انحراف معیار بُعد عملکرد جنسی قبل از شیمی درمانی
 0/948 ± 1/306و بعد از شیمی درمانی به  0/54 ±1/590کاهش یافت .آماره تی زوجی اختالف معنی داری بین میانگین بُعد عملکرد
جنسی قبل و بعد از شیمی درمانی نشان داد ( .)p= 1/1110
بحث و نتيجهگيري :بعد از گذشت  8دوره شیمی درمانی شاهد کاهش کیفیت زندگی در بعد عملکرد جنسی بودیم .پیشنهاد میشود
جهت بهبود کیفیت زندگی این دسته از بیماران پرستاران انکولوژی آموزش دیده نیازهای این دسته از بیماران را سنجیده و اقدامات الزم
را انجام دهند.
کلمات کليدي :عملکرد جنسی ،سرطان پستان ،شیمی درمانی
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مطالعه پروتئوميكس سلو ل هاي آستروسيتوماي ابتدايي و پيشرفته مغز انسان

نويسندگان :دکتر عبداهلل قاسمیان ،دکتر زهرا مرادپور
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ،دانشده داروسازی ارومیه ،گروه بیوتکنولوژی دارویی
zahramoradpour@gmail.com

مقدمه :مغز شامل دو نوع سلول عصبی (نورون) و سلولهای گلیال است .سلولهای گلیال بسیار بیشتر از نوورونهوا هسوتند وبور خوالف
نورونها سیگنال الکتریکی ایجاد نمیکنند .در عوض این سلولها محافذ و تغذیه کننده نورونها هستند .سلولهای گلیال شامل سلولهای
اپندیمال ،الیگودندریت ها ،آستروسیت ها ومیکروگلیال ها هستند .تومورهای درگیر کننده سلولهای گلیال را گلیوما گویند و بسیار شوایع
تراز تومورهای درگیر کننده نورونها هستند.
مواد و روشها :نمونههای توموری جراحی شده فریزشده توسط بخش جراحی اعصاب بیمارسوتان Santa Maria della Misericordia

شهر  Udineایتالیا فراهم شود .بافوت اطوراف کوه بالفاصوله کنوار توموور قورار دارنود و هویچ گونوه اینفیلتراسویون تومووری در معاینوات
میکروسکوپیک در آنها دیده نشد هم به عنوان شاهد تهیه شد .ابتدا پوروتئینهوای نمونوه اسوتخراخ شود .نوارهوای بوا  pHتثبیوت شوده
(محدوده  pHاز  7-01غیرخطی و  )8-3با اندازه  05سانتی متری در ظرف مخصوص به مدت یک شب بوا  751میکرولیتور بوافر هیدراتوه
کننده همراه با  011میکروگرم عصاره پروتئینی هیدراته شدند .ایزوالکتروفوکوسینگ به مدت یک سواعت  511ولوت ،یوک سواعت 0111
ولت و سرانجام  6ساعت  5111ولت انجام شد .بعد دوم با ژل  01و  08درصد  SDS-PAGEانجام شد.
نتايج :بعد از آنالیز کامپیوتری حدود  311-511نقطه پروتئینی در هر ژل ( )06-05با استفاه از رنگ آمیزی نقره سازگار با طیوف سونجی
جرمی یافت شد .بیشتر پروتئینها در محدوده وزن مولکولی  41-041کیلودالتون بودند .مقایسه ژلهای مربوط به آستروسیتومای ابتودایی
و پیشرفته نشان داد که بیشتر پروتئینهایی که در آستروسیتومای ابتدایی وجود دارد در آستروسیتومای پیشرفته نیز دیده میشود و فقط
اختالف اندکی بهطور واضح قابل رویت است.
بحث :پراکسی ردوکسین  Iو  RecQIدو پروتئینی بودند که نقاط آنها در ژل دو بعدی مربوط به تومورهای پیشورفته بسویار قوویتر بوود.
بیان بیشتر پراکسی ردوکسین  Iو  RecQIدر سلولهای گلیومابالستوفرم نسبت به تومورهای ابتدایی با وسترن بالتینگ مورد تأییود قورار
گرفت .همچنین آنالیز وسترن نشان داد که هر دو پروتئین به مقدار کمی در بافت کنا ری قابول یوافتن اسوت و بیوان آن نسوبت بوه بافوت
طبیعی هم افزایش یافته است.
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Genetic Epidemiology of Breast Cancer in Iran: A Systematic Review
Authors: Ghaffari Fam S1, Barzkar H1, Aminisani N2, Salari Lak Sh3
Address: 1Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Tabriz University of Medical
Sciences, 2Assisstant Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of
Health, Tabriz University of Medical Sciences, 3Assisstant Professor of Epidemiology, Medical College, Islamic
Azad University, Tabriz
h_barzkar@hotmail.com

Purpose: Genetic predisposition is known as an important risk factor for breast cancer which
accounts 5% to 10% of breast cancer cases. The purpose of this review was to examine the role of
genetic factor in occurence of breast cancer in Iran.
Method: A comprehensive search of electronic databses including: “Pubmed”, “Medline”, “Sience
Direct”, “Magiran”, “Sid”, and “Medlibe”, and paper presented in relevent congreses during 1995 to
2012 were done. We used the following keywords singularly and in combination: “Breast cancer”,
“Breast malignancy”, “breast neoplasms”, “Breast tumor”, “genes” and Iran. Papers in both persian
and English languages were included in this review.
Result: Results of these studies show that multiple genes were involoved in the onset of breast
cancer. Other mutated genes have been also identified as Breast cancer susceptibility factors, such as
ATM, BCL2, BRAC1, BRAC2, CASP8, CK19, CSTZ1, DBC2, DHFR, ERB2/neu, FAS, FBXO39,
hPEPP1, MDR1, MRP1, MMP-1, MMP-9, MiR-21, MiR-205, MiR-342, NGX6, ODF3, P53, PTEN,
RAD51, RHOXF1, TDRD4, TSGA10, TEX101, UGT2B17, XRCC1 that were surveyed in Iran.
Among these, 185AGdel and 5382insC are the most important BRAC1 and BRAC2 alterations, P53,
FAS, and Triple negative (ER-, PR-, HER2-) among yonger patients and interaction between Aryl
hydrocarbon

Receptor

(AhR)

with

ER-/PgR-immunophenotype

are

more

prevalent

in

young/premenopausal patients which may explain the early-onset of breast cancer in Iran.
Conclusion: Women with a family history of breast cancer are recommended to have genetics
counceling and screening measures.
Keywords: Genetic Epidemiology, Breast Cancer, Genetic Mutations, Iran
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محصوالت  ،)Genetically Modified( GMعاملخطرسازِ عمدي در ايجاد سرطان
نويسندگان :رؤیا ارشادپور* ،0میالد روسفید 4
آدرس :دانشجوکارشناسیاتاقعمل ،دانشگاهعلومپزشکیجهرم  ،0دانشجوکارشناسیفقهومبانی حقوقاسالمی ،دانشگاه پیامنور کازرون
4
Re.royalmaster@yahoo.com

مقدمه :در بررسی عوامل خطرساز ایجاد سرطان ،عالوه برعوامل غیرعمدیکه عمدتاً ناشیاز بر همزدن نظم وتعادلطبیعت ،جهت تامین-
نیازهای بشر است؛ اکنونشاهدعواملی عمدیو ضدبشری نیز درسیاستهای زیادهخواهانه کشورهای قدرتمند علیه سایر کشورها بویژه ملل-
مسلمانهستیم .درکنار عرضه موادغذاییو داروییِ مسموم و سرطان زا ،یکی از مهمترین عواملعمدیِ ایجاد سرطان ،محصوالت اصالح شده
ژنتیکییا  )GM(Genetically Modifiedمیباشدکه ثابت شده است اثرات مضرّی برروی حیوانات ،گیاهانومحیط زیست دارد.
دولتهای حامیِ فعالیتهای ضدبشری باطرح"پروژه یوژنیکس" ،باسوء استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک ،همه تالش خودرا مصروف
عقیمسازی مردمجهان ،ممانعت از تولد ،کنترل زاد و ولد و از همه مهلک تر سرطانی کردن سلولها کردهاند وآن را کشتارِ خاموشجامعه
بشری خواندهاند .این درحالیاست که واقعیت بیوتروریسم (استفاده از میکروارگانیسمهای بیماریزا و یا توکسینهای بیولوژیک برعلیه افراد
غیرنظامیو شهروندان بیدفاع بهعنوان سالحهای بیولوژیک) را نمیتوان انکارنمود .لذا در بحث پدافند غیرعامل شناخت عواملخطرسازی
که در ایجاد سرطان موثربوده و از سوی ابر قدرتها برعلیه بشریت بکار میرود؛ بسیار ضروری است.
روشکار :تحقیقحاضر بهروش توصیفی-تحلیلی انجامشده و از جهت نوع تحقیق ،کاربردی محسوب میشود .شیوهگردآوری اطّالعات
کتابخانهای و از منابع دستاول بوده که از حدود  011منبع بدست آمده 85،مورد آن بهصورت مقالهکامل 04،مورد بصورت کتابو بقیه
بصورت صفحات اینترنتیو خبریبود.
يافتهها :تحقیقات جدید از کشف میکرو آران ایها ()Micro RNAدر موادغذایی خبر میدهدکه میتوانند سببخنثیکردن یا سرکوب
چندین نوعژن دربدن شوندو داللت آنها بهعنوان عوامل بیماریهایی چون سرطان ،آلزایمر و دیابت ثابتشده است .در واقع پروژه
یوژنیکس با دخلو تصرف در ژنها و حتی وارد ساختن ژنهای مضر در دانههای زراعی به تولیدمحصوالت جدیدی مبادرت میورزد که در
ظاهر مشابهتی کامل بامحصول اصلیدارد امّا با حملمولکولهایجدید درخود ،پیامدهایغیر منتظره و مطالعه نشدهای را بدنبال
خواهدداشت .اصالحژنتیکی محصوالتکشاورزیو دامداری ،با استفاده از آخرین شیوههای بیولوژی مولکولی ،برای تولید شیر ،گوشت ،مرغ،
تخممرغ ،میوه ،سبزیو غالت نخست در آزمایشگاهها انجامشدو سپس به کشتزارها و مزرعهها آمد .شیوع «سرطانپروستات» در مردان و
«سرطانسینه» در زنان ،بهعنوان پیامدهای اینگونه اقدامات ژنتیکی اعالم شده است.
بحثونتيجه گيري :دانشمندان ،کشاورزان ،متخصصینِ محیطزیست و حتیمصرفکنندگان ،مخالفت هایزیادی در مورد تهدیدهای
ژنتیکی محصوالتکشاورزی داشتهاند و در بسیاری از موارد آلودگیهای مربوط بهاین محصوالت ثبتونشان داده نشدهاست .لذا باید در
زمینه عواملخطرزای سرطان بسیار هوشیارتر عمل کرد .محصوالت وارده به کشور بایستی بسیاردقیق مورد آزمایش وبررسی قرار گیرند.
ازطرفی باید نسبت بهورود محصوالت  GMدر زنجیرهغذاییمردم تجدید نظر کرد .اطّالع رسانی به عموم مردم بایستی بسیار قویتر شده
وآموزشهای دقیقی در این زمینه صورتپذیرد.
کلمات کليدي :محصوالت  ،GMعاملخطرساز سرطان ،سیاستهای ضدبشری

13

کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
ارومیه-0131  خرداد ماه8-01

Effect of estrogen receptor β on specific target genes in breast cancer cells

Authors: Dr. Reyhane Hoshyar*1, Prof. Joseph Jerry2
Address: 1Department of Biochemistry, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

2

Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Massachusetts, Amherst, USA
reyhaneh.houshyar@gmail.com

Background: Breast cancer is the most common cancer among women. Estrogens initiate diverse changes in
gene expression in the mammary gland. Estrogen receptor α (ERα) is essential for stimulates breast cancer
growth; while ERβ has no effect. Loss of ERβ expression is observed commonly during mammary tumor
progression suggesting a tumor suppressor role for ERβ. To investigate the effects of ERβ on estrogen
responsive gene targets in human breast cancer, we compared gene activation in human breast cancer MCF-7
cells.
Methods: The cells were routinely cultured in DMEM: F12 media. For proliferation assay, after treating cells
with ligands the cells were counted each day at the same time for up to 5 days using a hemacytometer by staining
with Trypan Blue. Total RNA was isolated from cells with Qiazol according to manufacturer’s procedures
(Qiagen, Valencia, CA, USA) then the reverse transcription was carried out on RNA using Transcriptor First
Strand cDNA synthesis kit (Roche, Mannheim, Germany). Finally, real-time PCR (RT-PCR) was performed in
duplicate using Fast Start Universal Probe Master (Roche).
Results: Our molecular results indicate that estrogen response genes for example TGF B2 and EGR1 at mRNA
level will be up-regulated by activation of ERα, while ERβ may have a protective role by repressing ERαmediated gene expression.
Conclusion: It has been suggested that ERβ acts to interfere with ERα-mediated trans-activation of target genes.
Thus we can recommend that estrogen receptor β has distinct role in gene regulation in breast cancer treatment.
Key words: Breast cancer, Estrogen receptor β, RT-PCR
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Effects of aGVHD and cGVHD on survival rate in patients with Acute Meyloid Leukemia after Allogenic
Stem Cell Transplantation
Authors: Sayehmiri K (Ph.D) 1, 30*, Shokouhi Sh (MSc) 1, 2, Alimoghadam K (MD)8
Address: 1 Students Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2

MSc Student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran,
3

4

Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam-Iran

Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Tehran University of Medical Sciences,
Iran
zn.moradi@yahoo.com

Abstract:
Introduction: Acute Myeloid Leukemia (AML) is a malignant stem cell disorder which is the most common
type of leukemia in adults. The aim of this study was to assessment of effects of acute and chronic GVHD on
survival rate in patients with Acute Myeloid Leukemia.
Material & methods: In a longitudinal study, a sample of 587 patients with Acute Myeloid Leukemia who
underwent bone marrow transplantation in Hematology–Oncology research center of Tehran-Iran and stem cell
transplantation in Shariati Hospital, Tehran-Iran between1991-2011 were recruited. All patients records for
occurrence of adverse events including GVHD and relapse. Data were analyzed using Log-rank, Kaplan-Meier,
and Univariate and Multivariate Cox Regression models.
Results: The five-years overall survival (OS) based on Kaplan-Meier curve was 71.9% (95% CI: 67.40-76.41).
There was a significant association between cGVHD and OS (P=0.001, HR =0.47). Hazard rate of death (HRD)
in patients who developed cGVHD and had prior occurrence of aGVHD was.611 times more than whom that
don’t have prior occurrence of aGVHD or. Significant relationship between cGVHD and relapse have seen
(P=0.000) so that in patient who developed cGVHD the survival rate was better. Also Significant relationship in
overall survival with aGVHD grade was detected (P = 0.000). Hazard of death (HD) for cGVHD and relapse
variables estimated 0.554 and 3.869.
Conclusion: It seems that cGVHD had a positive influence on survival rate of patients with AML and also could
helps physicians to make the best decision about patients' treatment. Furthermore based on our findings, prior
occurrence of aGVHD in patients who developed cGVHD could increase the hazard of death in this disease. So
it is recommended that further studies about the reason of this increment and its influence on patient’s survival
rate be done.
Keywords: Acute Myeloid leukemia, cGVHD, aGVHD, Survival rate
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بررسي استرس اکسيداتيو در ردههاي سلولي  BT-20و  MDA-MB-231سرطان پستان
نويسندگان :زهرا محمدی آبگرمی  ،0عباس صاحبقدم لطفی  ،0سعید آبرون  ،4مسعود سلیمانی  ،4مرتضی دلیری جوپاری 7
آدرس 0 :دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده پزشکی ،گروه بیوشیمی بالینی 4،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده پزشکی ،گروه هماتولوژی،
 7پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
mohammadi.biochem@gmail.com

مقدمه و اهداف :سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان ایرانی میباشد .شیوع باالی سرطان پستان در سنین پایین در ایران و
مشکالت ناشی از این بیماری لزوم بررسی تحقیقات بیشتری را میطلبد .تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رادیکالهای آزاد اکسیژندار
( )ROSو مالون دی آلدهید ( )MDAکه شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدی میباشد ،انجام گرفته شده است.
روش اجرا :در این تحقیق ردههای سلولی  BT20و  MDA-MB-231بترتیب در محیط کشت  DMEM/Hamf12و  ، RPMIبا
ده درصد  FBSو یک درصد از آنتی بیوتیکهای پنی سیلین /استرپتومایسین درانکوباتور با رطوبت  95درصد و  5درصد  CO2کشت داده
شدند .بعد از اینکه تراکم سلولها به  31درصد رسید ،توسط تریپسین  EDTA /سلولها از کف فالسک جداشده و بعد از شمارش سلولی
برای انجام تستهای مربوط به تعیین  ROSو مالون دی آلدهید مورد استفاده قرار گرفتند .برای تعیین سطح  ROSحدود 6×018
سلول بمدت  85دقیقه با محلول  01 Mμپروب فلورسانت  DCFHانکوبه شد و شدت فلورسانس سلولها توسط دستگاه فلوریمتر قرائت
گردید .برای تعیین سطح مالون دی الدهید حدود  0×016سلول تحت تأثیر بافر لیز و مهارکننده پروتئاز لیز گردید ابتدا مقدارپروتئین لیز
سلولی با روش برادفورد تعیین گردید و سپس سطح مالون دی آلدهید با روش اسپکتروفتومتریک تیوباربیتوریک اسید ( )TBARSو
خوانش جذب در طول موج  574نانومتر تعیین گردید.
نتايج :دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-16و آزمون  T- testمورد آنالیز قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد میزان  ROSدر
رده سلولی  BT-20بطور بارزی بیشتر از  MDA-MB-231است ( ،) P≤0.01همچنین سطح لیپد پراکسیداسیون در رده سلولی BT-

 20باالتر از  MDA-MB-231میباشد (.) P≤0.01
بحث و نتيجهگيري :ردههای سلولی BT20

و  MDA-MB-231هر دو متعلق به دسته triple negative breast cancer

( )TNBCاز سرطان پستان میباشند که هر دو رده سلولی سه گیرنده سطح سلولی خود را از دست دادهاند .مطالعه کنونی نشان میدهد
که دو رده سلولی علیرغم اینکه در یک دسته قرار دارند ولی سطح استرس اکسیداتیو متفاوتی دارند .بسیاری از داروهای شیمی درمانی با
افزایش استرس اکسیداتیو داخل سلول عمل خود را انجام میدهند ،این یافته میتواند در درمان سرطان پستان نوع  TNBCمورد توجه
قرار گیرد.
کلمات کليدي ،MDA-MB-231 ، BT20 :مالون دی آلدهیدROS ،
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در جمعيت زنان مبتال به سرطان پستان در استان اردبيل hTERTژن نسخ بررسي تكثير

نويسندگان :رؤیا اصولی  ،0سید سعید حسینی اصل 4
آدرس :کارشناسی ارشد ژنتیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر  PHD،0ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 4
o.roya@hotmail.com

سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان جهان بوده و در استان اردبیل براساس گزارشات کشوری ثبت موارد سرطانی ،بعد از سرطان
مری و معده ،شایعترین سرطان محسوب میشود .آنزیم تلومراز یک مجموعه ریبو نوکلئوپروتئین پیچیده با فعالیت ترانس کریپتاز معکوس
ویژه تلومر میباشد که با استفاده از یک  RNAی الگو ،توالیهای تکراری  TTAGGGرا به انتهای کروموزومها اضافه میکند .تکثیر ژن
 hTERTدر رده سلول سرطانی و تومورهای مختلف انسانی مشاهده شد است و همچنین به عنوان یک مکانیسم فعال شدن تلومراز معرفی
گردیده است .بنا بر این در مطالعه اخیر ،به بررسی تکثیر نسخ ژن  hTERTدر سرطان پستان پرداخته شد.
مواد وروشها 51 :نمونه بافت پارافینه ی بیماران مبتال به سرطان پستان و  51نمونه بافت پارافینه ی بیماران غیر مبتال ،در داخل میکرو
تیوب  0/5میلی لیتری با  5-7برش  5میکرونی از بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) و آزمایشگاه پالسما استان اردبیل تهیه شد
و  DNAنمونهها با روش دستی فنل کلروفرم استخراج گردید ،سپس ازدیاد نسخ ژن موردنظر با روش کمی  Real time PCRمورد
بررسی قرار گرفت.
يافتهها :مقایسه نتایج حاصل از دو گروه مورد مطالعه ،نسخ ژن  hTERTرا  4/30برابر نشان داد .جهت تحلیل نتایج از نرمافزار آماری
 Sigma Plotاستفاده شد.
بحث و نتيجهگيري :این مطالعه نظیر اکثر مطالعات ،افزایش تکثیر نسخ ژن  hTERTرا در بیماران مبتال به سرطان پستان نسبت به
گروه کنترل نشان داد که میتواند به عنوان پیش آگهی در بیماران مبتال به سرطان پستان در استان اردبیل مطرح باشد .با توجه به
تحقیقات انجام شده میتوان پیشنهاد کرد که ژن  hTERTممکن است از طریق فعالیت آنزیم تلومراز ترویج یابد و احتماالً فعالیت
مستقلی داشته باشد.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،تلومراز ،ژن hTERT
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تشخيص سرطان پروستات با استفاده از بيومارکر هاي پاتولوژيک به شبكه عصبي مصنوعي
نويسندگان :مهندس سید امین آذرافروز  ،*0مهندس شهرام ابراهیمی مرادعلی  ،4دکترحمید کشوری  ،7دکتر مهرداد ایمانزاده 8
آدرس .0 :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 4.،کارشناس مهندسی نرمافزار دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه 7.،عضو هیئتعلمی و رئیس پژوهشکده سالمت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (گروه مهندسی پزشکی)
 8پزشک و مدیر گروه پژوهشی تله مدیسین پژوهشکده سالمت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
seaminaz@yahoo.com

مقدمه :با توجه به این که احتمال تشخیص و پیش بینی زودهنگام سرطان پروستات پیچیده میباشد و انجام بیوپسی های غیر ضروری
در رنج ()tPSA(=)4/1-10ng/mlباعث انتقال سلولهای سرطانی به سایر قسمتهای بدن میشود لذا ضروری است از روشی استفاده
کنیم که منجر به کاهش بیوپسی های غیر ضروری شود ،یکی از این روشهای سریع تشخیص استفاده از روشهای هوشمند نظیر شبکه
عصبی مصنوعی میباشد.
هدف :تشخیص و پیش بینی زود هنگام سرطان پروستات در نژاد آذربایجانی را میتوان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ()ANNجهت
کاهش بیوپسی های غیر ضروری با به کارگیری بیو مارکر ها انجام داد.
متدها و روشها :ورودیهایی که به شبکه عصبی داده میشوند شامل سن (سال) ،سروم آنتی ژن خاص پروستات ( ،)PSAسروم آزاد
آنتی ژن خاص پروستات ( ،)fPSAسروم آنتی ژن خاص پروستات آزاد به کل ،والسیتی ( ،)PSAدادههای معاینات رکتال دیجیتالی و
) (Gleason scoreبیوپسی ها میباشد .این دادهها به عنوان ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ( )MLPداده میشوند و بهطور تصادفی به
مجموعههای ()test( ،)trainingو ( )validationتقسیم بندی میگردند.
نتايج و بحث :در این مطالعه از بیو مارکر های )(tPSAو () %fPSAشهر ارومیه و شهر اردبیل به تعداد  488نفر بهصورت تصادفی
استفاده کردیم .سن افراد منتخب را از  45تا  93سالگی است .از این افراد به تعداد  007نفر در رنج ( )tPSA(=)4/1-10ng/mlانتخاب
کردیم .این بیو مارکر ها به عنوان ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ( )MLPدر نرمافزار  MATLABدادیم ،سپس خروجی این شبکه
هوشمند را با جدول مرجع  Catalona et al: (1998) JAMA 279:1542-1547مقایسه کردیم تا صحت درصد احتمال سرطان مشخص
شد .بر اساس این آنالیزها  sensitivityبرابر با  %98088جهت تشخیص سرطان پروستات بدست آوردیم.
نتيجهگيري :در مطالعه ما شبکهی عصبی هوشمندی که چنین نتایج قابل اطمینانی را حاصل کرد ،پزشکان را جهت تشخیص قابل
اطمینان و سریع ریسک سرطان و کنترل بیماران با درصد پایین ریسک سرطان پروستات بدون نیاز به بیوپسی کمک خواهد کرد.
کلمات کليدي :سرطان پروستات ،شبکه عصبی مصنوعی ،tPSA،درصد fPSA
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بررسي "عدم قطعيت در بيماري" در بيماران مبتال به سرطان و عوامل مرتبط با آن
نويسندگان :موسی سجادی  ،0مریم رسولی* 4عباس عباس زاده  ،7حمید علوی مجد  ،8کاظم زنده دل 5
آدرس 0 :دانشجوی دکتری پرستاری و مربی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نويسنده مسؤل 4 :دانشیار ،گروه پرستاری کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 7استاد ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
 8دانشیار ،گروه آمار حیاتی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
 5استادیار ،متخصص اپیدمیولوژی سرطان ،مرکز تحقیقات سرطان ،انستیتو سرطان ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
Rassouli.m@gmail.com

مقدمه و هدف" :عدم قطعیت در بیماری" یکی از تجارب فراگیر و مهم در بیماران مبتال به سرطان است که میتواند اثرات مهمی بر
تطابق روانی ،کیفیت زندگی و برآیندهای بیماری داشته باشد .عدم قطعیت در بیماری بهصورت ناتوانی در تعیین معنای رویدادهای مربوط
به بیماری و یا عدم توانایی پیش بینی پیامدهای بیماری تعریف میشود .هدف از انجام این مطالعه بررسی "عدم قطعیت در بیماری" در
بیماران مبتال به سرطان و تعیین ارتباط برخی متغیرهای جمعیت شناسی و بالینی مرتبط با آن بوده است.
روشها :مطالعه حاضر مطالعه توصیفی -همبستگی و مقطعی میباشد که در مورد  841بیمار مبتال به سرطان مراجعهکننده به دو مرکز
ارجاع اصلی سرطان در تهران در سال  0794انجام شد .دادهها توسط پرسش نامه ویژگیهای جمعیت شناسی و بالینی و نسخه فارسی
مقیاس "عدم قطعیت در بیماری" که روایی و پایایی آن بررسی گردید ،گردآوری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  06با
استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،اسپیرمن ،کای اسکوئر و تی تحلیل گردید.
نتايج :میانگین امتیاز عدم قطعیت در بیماری شرکت کنندگان ( 91/0 )0605بود .بین سن ( )p<1/110و وجود متاستاز ( )p=1/146با
"عدم قطعیت در بیماری" ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت .اما بین سطح تحصیالت ( )p<1/110و سابقه تشخیص بیماری
( )p=1/14با "عدم قطعیت در بیماری" رابطه منفی و معنی داری یافت شد.
نتيجهگيري :بیماران مبتال به سرطان به میزان قابلتوجهی "عدم قطعیت در بیماری" را تجربه میکنند .بررسی عدم قطعیت در بیماری
و عوامل مؤثر بر آن میتواند به شناخت و انجام مداخالت مناسب برای اداره بهتر و کاهش عدم قطعیت در بیماری و در نتیجه ارتقای
کیفیت زندگی وسالمت آنان کمک کند.
کلمات کليدي :عدم قطعیت در بیماری ،سرطان ،ایران.
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ادراک بيماران از نيازهاي معنوي :مطالعه کيفي

نويسندگان :خدیجه حاتمی پور ،مریم رسولی ،فریده یغمایی ،حمید علوی مجد ،کاظم زندهدل
آدرس :دانشجوی دکتری پرستاری شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دکترای پرستاری ،دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،تقاطع ولیعصر -نیایش ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دکترای بهداشت
عمومی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشیار آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،متخصص اپیدمیولوژی
سرطان ،مرکز تحقیقات سرطان ،انستیتو کانسر ایران ،.دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
Rassouli.m@gmail.com

زمينه و هدف :تشخیص بیماری سرطان میتواند بحرانهای معنوی زیادی در فرد ایجاد کند و از جنبههای گوناگونی بر زندگی وی
تأثیر بگذارد .آنان در این مرحله دارای نیازهای معنوی خاصی هستند .نظر به فقدان شواهدی دال بر بررسی نیازهای معنوی بیماران ،این
مطالعه با هدف تعیین نیازهای معنوی بیماران مبتال به سرطان در ایران انجام گرفت.
روش بررسي :در این مطالعه کیفی 05 ،بیمار مبتال به سرطان مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی تهران در زمینه نیازهای
معنویشان به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف مورد مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها به شیوه تحلیل محتوای قراردادی ،تحلیل گردید و
درنهایت نیازهای معنوی بیماران به دست آمد.
يافتهها :از  0551کد اولیه به دست آمده ،چهار درون مایه به دست آمد که دارای طبقات حمایت عاطفی و امیدبخش ،تعلق /حفظ
ریسمان اتصال ،رفتار دیگران ،توجه ،آرامش درونی ،بخشش ،امیدواری ،قبول واقعیت ،علت یابی ،تکیه بر خود ،معنای زندگی ،باور معنوی،
ارتباط با خدا و عبادت بود.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،نیازهای معنوی در بیماران مبتال به سرطان پس از تشخیص بیماری نمود بیشتری
پیدا کرده که باید توسط کادر درمانی شناخته و درک شود و در مراقبت از بیمار لحاظ گردد .حمایت همه جانبه سیاست گزاران بهداشت
درمانی در برآورده نمودن نیازهای معنوی بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است.
کلمات کليدي :معنویت ،نیازهای معنوی ،سرطان ،بیماران مبتال به سرطان
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پوستر
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بحران سرطان کودک عامل بر هم زنندهي انسجام خانواده
نويسندگان :هانیه اشراقی (کارشناس مددکاری اجتماعی ) و مرضیه آدینان (کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی)
آدرس :بیمارستان موسسه خیریه محک
haniyeheshraghi@yahoo.com

مقدمه :درگیر شدن خانواده با بحران سرطان کودک ،میتواند سیستم خانواده را دچار چالش کند .از آنجا که در سیستم هر یک از اعضا
کارکرد کل را به وجود میآورند ،بنابراین کارکرد تک تک اعضا مختل شده و خانواده بیش از قبل نیازمند دریافت خدمات حمایتی برای
برگرداندن کارکرد و سالمت روانی خود خواهند بود .مددکاران اجتماعی مهمترین عضو تیم درمان جامع هستند که میتوانند ارائه دهنده
تخصصی این خدمات باشند.
هدف :بررسی عوامل مؤثر بحران سرطان کودک بر روابط والدین و شناخت تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی در مشکالت روانی –
اجتماعی – اقتصادی خانواده و بیماران میباشد.
روش :این مقاله به شیوهی مروری تنظیم شده و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابها و مقاالت بدست آمدهاند .درعینحال
مصاحبههای تخصصی مددکاران اجتماعی در مقاله ارائه شده است.
يافتهها :بیمار بودن فرزند خانواده 0حالتهای متفاوتی را در بین دیگر اعضا به وجود میآورد و به دنبال آن ممکن است روابط حمایتی،
روابط اجتنابی ،روابط تکانه ای ،روابط احساسی ...بین زن و شوهر ایجاد نماید .از آنجا که بعضی بیماریها چون سرطان مزمن و پیشرونده
هستند و درمان طوالنی مدت را طلب میکنند .در ابتدای امر سرمایه " عاطفی – بین شخصی" زوجین به حالت انفعالی درآمده ،زیرا
اختالل در یک عضو ،کل سیستم را از کارکردهای خود دور کرده است .نیازها و اهداف دست خوش رسیدگی به عضو معیوب میگردد .هر
یک از زوجین در روند درمانی با احساساتی نظیر انکار ،خشم ،ترس ،اضطراب ،دلواپسی ،افسردگی ،غم و احساس گناه روبرو میشوند و گاه
دیگر فرصتی برای تجدید احساسات مطلوب میان خود پیدا نمیکنند .فشار بیماری کودک (یا فرزند خانواده) ممکن است باعث ایجاد
مشکالت فراوانی گردد.
بحث و نتيجهگيري  :در دیدگاه سیستمی خانواده ،هر عنصری ،وابسته به محیط خود و سایر عناصر سیستمی است که خود جزیی از آن
است و در این سیستم احساسات ،افکار و رفتار اعضای خانواده از یکدیگر جدا نیست و فرایندهای درونی افراد ،پدیدههای کامالً درونی
نیست بلکه تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد که متقابالً بر یکدیگر اثر دارند .اما در این میان ،سیستمی که بیش از همه بر فرد اثر
میگذارد و رفتارهای او را هر آن شکل میدهد ،خانواده است .از آنجا که بیماری تغییری است که بیشترین آشفتگی را در زندگی فرد
بوجود میآورد به نوعی که ممکن است باعث تغییر در شیوه زندگی شود بیماری یکی از فرزندان میتواند خانواده را با چالشهای جدی
روبرو کند مداخالت ساختاریافته مددکاری اجتماعی از زمان تشخیص بیماری سرطان در کودک میتواند خانواده را در مدیریت بحران
حاصل از بیماری کودکشان یاری دهد.
کلمات کليدي :بحران سرطان ،روابط والدین ،انسجام خانواده
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بررسي اپيدميولوژي سرطانهاي مرتبط با اشعه ناشي از مواد راديواکتيو در استان الهيجان
نويسندگان :الهام شفیعی* ،0آرش نادمی  ،4لیلی شفیعی 7
آدرس :دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات تروما ،بیمارستان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان  ،0استادیار
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،دانشجوی دکتری بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان
e_shafiey59@yahoo.com

سابقه و هدف :پرتوهای یونیزان با دوزهای پایین (پرتوهای زمینه طبیعی) یکی از عوامل شیوع برخی از سرطانها میباشد .در کشورهای
در حال توسعه مثل ایران %98 ،پرتوگیری انسان از منابع طبیعی پرتو میباشد .استان الهیجان دارای سطح اشعه زمینه طبیعی باال می-
باشد .بررسی میزان شیوع سرطانهای مرتبط با اشعه حائز اهمیت است که هدف این تحقیق میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تعداد  645مورد بیمار مبتالء به سرطان در مدت  5سال () 0757-59که برابر معیار  ICD10لفظ بدخیم به
آنها اطالق میشد و در این استان به ثبت رسیده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعاتی نظیر جنس ،سن و دیگر اطالعات الزم از مرکز
بهداشت و بخشهای پاتولوژی بیمارستانهای استان جمع آوری گردید و دادهها توسط آزمون آماری Chi-squareمورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.

نتايج :در نتیجه این بررسی ،شیوع سرطانهای پوست ،سینه ،تیروئید ،ریه و لوسمی نسبت به کل سرطانهای ثبت شده به ترتیب
 %0/75 ،%4/7 ،%5/63 ،%03/03و  % 05/95تعیین گردید .از کل موارد بررسی شده موارد مرد و موارد زن بودند .ارتباط آماری معنی داری
بین جنس و نوع سرطانها وجود داشت (.)P>1/15
نتيجهگيري :شیوع سرطانهای پوست ،تیروئید و لوسمی در این استان از مناطق دیگر کشور بیشتر میباشد که میتوان یکی از علل مهم
آن را باال بودن سطح اشعه زمینه طبیعی در این استان دانست.
کلمات کليدي :اشعه زمینه طبیعی ،سرطان پوست ،سرطان تیروئید ،سرطان ریه ،لوسمی
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Frequency Rate Of Non-Alcoholic Fatty Liver in Patients With Cancer Attendant to Emam Khomeini
Hospital and Omid Medical Charity Center in Urmia City of Iran
Authors: Dr Nasim Valizadeh*, Shalale Hji Eva, Vahid Alinejad, Dr Ali Eishi Oskuie
Address: Assistant professor of Hematology/Medical Oncology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia,
Iran: Medical Student, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
MSc. of Biological Statistics, Clinical Research Center of Emam Khomeini Hospital, Urmia, Iran
Associate professor of Hematology/Medical Oncology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
Nsedaha0@gmail.com

Background: Nonalcoholic fatty liver disease is found worldwide and is the most common liver disorder in
Western industrialized countries. The main risk factors for nonalcoholic fatty liver disease are included: obesity,
type 2 diabetes, dyslipidemia and metabolic syndrome. Since liver is the primary site of metabolism in the body,
thus this hypothesis that liver diseases, including fatty liver leads to disturbance of the metabolism of drugs and
poisons and accumulation of toxins and carcinogen substances that increased the risk of cancer is suggested.
Methodology: In this retrospective study medical records of 147 patients with cancer who attended to Emam
Khomeini Hospital and Omid Charity Medical center in 1391 were studied. Data were collected in check lists
including: demographic information such as age, sex and type of cancer, liver findings in ultrasound and CT
scan.

The

collected

data

were

statistically

analyzed

with

SPSS

software.

Results: 53.1% of participating patients are female and, 46.9 % are male. The mean age of the study population
was 58.28±17.975 years.15.2% of patients had respiratory tract malignancy, 45.6% had gastrointestinal cancer
and 39.2% of them had genito-urinary tract cancer. 87.1% of the patients had normal liver while 12.9% of the
patients participating in the study had fatty liver. There was no significant correlation between gender, age and
existence of fatty liver in the study group.
12.3% of patients with gastrointestinal cancer and 22.4% of patients with urogenital system cancer had fatty liver
disease; however the frequency of fatty liver in patients with respiratory tract cancer was zero percent. The
results of the descriptive statistics for type of cancer and existence of fatty liver disease were significant.
Conclusion: In our study there was no significant association between gender, age and existence of fatty liver
disease in patients with cancer. But there was a significant association between the type of cancer and existence
of fatty liver disease. Rate of fatty liver disease in patients with urogenital cancer was more than patients with
gastrointestinal cancer. None of patients with respiratory tract cancer had fatty liver disease.

Keywords: Fatty Liver, Cancer, Non-alcoholic
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بررسي اپيدميولوژيک سرطان در نمونههاي ارجاعي به آزمايشگاه آسيب شناسي بيمارستانهاي دانشگاهي بيرجند
(خراسان جنوبي) در سه سال اخير ()0131/01/0 -0183/01/0
نويسندگان :دکتر فاطمه حقیقی -دکتر بیتا بیجاری -فاطمه مزگی نژاد
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
mezginejadf@gmail.com

مقدمه و اهداف :سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است .امروزه بیش از  41میلیون نفر در جهان از سرطان رنج میبرند که پیش
بینی میشود تا سال  4171موارد سرطان به  35میلیون نفر برسد .با توجه به اهمیت موضوع سرطان و شیوع آن و تفاوت الگوی سنی بروز
و توزیع سرطانها در مناطق جغرافیایی مختلف ،این مطالعه به منظور تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک موارد سرطان در موارد ارجاعی به
بیمارستانهای دانشگاهی بیرجند در سه سال اخیر انجام شد.
روش اجرا :در این مطالعهی مقطعی ،نمونههای ارجاعی به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از تاریخ  0759/01/0تا
 0794/01/0بررسی شدند .اطالعات مورد نیاز از دفاتر ثبت و پروندههای بیماران استخراج شد .اطالعات دموگرافیک ازقبیل سن و جنس و
انواع سرطان و تعداد کل نمونههای ارجاعی به پاتولوژی جمع آوری و ثبت گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار ( spss)05تحلیل شد و با
استفاده از تستهای آماری توصیفی (درصد فراوانی) و تست آماری تحلیلی کای دو مورد آنالیز قرار گرفت.
نتايج :از  4670نمونه بیوپسی ارجاعی به پاتولوژی تعداد  855مورد سرطانی بودند .از مبتالیان به انواع سرطان مورد بررسی )%5600(453
مورد مرد و  )%8709(410زن بودند .شایعترین سرطانها به ترتیب مربوط به مغز و نخاع  ،%0500پوست  %0805و پستان  %08بود.
میانگین سنی مبتالیان  03005+61075سال بود .کمترین سن ابتال  4سال و بیشترین سن  010سال است .شایعترین سرطان در مردان،
سرطان معده  %0300و در زنان ،سرطان پستان  %7005بود .ارتباط بین نوع سرطان و جنس معنی دار بود ( .)p<0.05شایعترین سرطان
در گروه سنی کمتر از  51سال کانسر پستان ( )%4905و باالی  51سال سرطان مثانه ()%0803بود .بیشترین فراوانی سرطان در گروه سنی
 51تا  31سال ( )%8805مشاهده شد .ارتباط بین سن و نوع سرطان معنی دار بود (.)p<0.05
نتيجهگيري :براساس اهمیت و امکان پیشگیری و درمان در مراحل اولیه در اکثر کانسرها و با انجام طرحهای تحقیقاتی برای پیدا کردن
عوامل خطر مربوط به سرطانهای شایع منطقه ،میتوان از طریق رسانههای گروهی در جهت افزایش اطالعات افراد و آموزش همگانی
اقدام نمود و با روشهای قابل تفهیم به کمک بیمارانی شتافت که به علت عدم آشنایی و اطالع از این روشها درکام مرگ فرو میروند.
کلمات کليدي :سرطان ،اپیدمیولوژی ،سن ،جنس
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بررسي نگرش پرستاران نسبت به اشتغال در بخشهاي سرطان
نويسندگان :دکتر نادر آقاخانی ،امین سهیلی ،حبیبه صابری ،حمیده کریمی ،مریم مسگرزاده
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
naderaghakhani2000@gmail.com

یکی از اهداف اصلی برنامه آموزش پرستاری ،آموزش بالینی دانشجویان پرستاری برای کار در بخشهای مختلف بیمارستانی است .با این
وجود دانشجویان پس از فراغت از تحصیل نسبت به کار در برخی بخشها تمایل بیشتری دارند و بر عکس از کار کردن در بخشهای
پرمسوولیت طفره میروند .تحقیقات نشان داده که کار کردن در بخشهای سرطان به خاطر ماهیت بیماری و مشکالت متعددی چون
کاهش کیفیت زندگی بیماران چندان مطلوب نیست.
روش :این پژوهش توصیفی مقطعی که بر روی  51پرستار شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گردید .ابزار جمع
آوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی محتوی از دیدگاه متخصصان تحقیق در پرستاری و پایایی آن از طریق محاسبه آلفا کرونباخ ( 51
 )%و دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج :میانگین سنی پرستاران مورد بررسی  70/78 ±3/73سال بود که از این تعداد  00نفر مذکر و  79مؤنث بودند .میانگین مدت
خدمت  5/88 ± 3/16سال بود 04 .نفر در دوران طرح 49 ،نفر قراردادی و  9نفر رسمی بودند 48 .نفر متأهل و  46نفر مجرد بودند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرستاران نگرش مثبتی نسبت به کار در بخشهای سرطان نداشتند و میانگین نمره کل نگرش و تمام
اجزای آن نسبت به کار در بخشهای سرطان کم بود .مهمترین دالیل نگرش منفی پرستاران نسبت به اشتغال در بخشهای سرطان به
ترتیب شامل غمناک بودن فضای بخش ،نبودن حق الزحمه کافی برای کار در این بخشها ،افسردگی ناشی از مراقبت از بیماران سرطانی،
عصبی بودن همراهان بیمار ،خطر شیمی درمانی برای پرستار ،ترجیح کار در بخشهای ساده تر ،عدم قدردانی از زحمات پرستار ،عوارض
شدید روشهای درمانی برای بیماران ،اضطراب ناشی از مراقبت از بیماران سرطانی ،تأثیر شدید مرگ بیمارانی که با آنها در طول زندگی
آشنا میشوند .با استفاده از آزمونتی مستقل ارتباط آماری معناداری بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و نگرش آنان مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :عدم تمایل پرستاران برای کار در بخشهایی مانند بخش سرطان ،نشانگر دشواری کار در این محیطهای درمانی است
که کمابیش در اکثر بخشهای تخصصی بیماریهای مزمن وجود دارد .تاکید بر اهمیت مراقبت صحیح با توجه به روحیه پرستاران و
کاهش مشکالت ذکر شده در مطالعه حاضر از مواردی است که مستلزم توجه مدیران و فراهم سازی امکانات و انگیزههای بیشتر برای
افزایش تمایل به ارائه خدمات پرستاری در این بخشها میباشد.
کلمات کلیدی :نگرش پرستاران ،اشتغال ،بخشهای سرطان
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بررسي ديدگاه پرستاران در مورد موانع آموزش به بيماران سرطاني
نويسندگان :دکتر نادر آقاخانی ،امین سهیلی ،حمیده کریمی ،حبیبه صابری ،مریم مسگرزاده
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
naderaghakhani2000@gmail.com

مقدمه و اهداف :سرطان بیماریی است که در آن سلولهای بدن در یک تومور بدخیم بهطور غیر عادی تقسیم و تکثیر میشوند و
بافتهای سالم را نابود میکنند .علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا عوامل بیرونی مانند ویروس و
مواد سرطان زا در این مورد مؤثر باشد .بروز سرطان مشکالت متعددی چون کاهش کیفیت زندگی بیماران را موجب میشود .از آنجایی که
پرستاران در تماس مداوم با بیماران مبتال به سرطان و قرار دارند ،میتوانند نقش موثری در بهبود وضعیت بیمار و خانواده و افزایش دانش
و آگاهی آنها جهت مشارکت در تصمیم گیری درمانی و کنترل وضعیت سالمتیشان داشته باشند که در این زمینه یکی از مناسبترین
مداخالت پرستاری برای افزایش آگاهی بیماران و حمایت از آنها ،آموزش به بیماران است .هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه پرستاران در
مورد موانع آموزش به بیماران سرطانی است تا مشخص شود پرستاران تا چه حد این وظیفه را جدی میشمارند و به انجام آن تمایل دارند.
روش اجرا :مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی مقطعی بود که در دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد.
نمونههای این مطالعه  51نفر پرستار بودند .ابزار گردآوری دادهها شامل یک پرسشنامه بود که جهت بررسی روایی محتوا ،به  7نفر از
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه داده شد .پس از دریافت نظرات ،اصالحات الزم اعمال و آزمون نهایی جهت پایایی مورد
بررسی قرار گرفت .برای انجام پایایی توسط  5نفر از پرستاران که دارای مشخصات واحدها پژوهش بودند تکمیل شد و سپس پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( ) α= 1 /5به دست آمد .دادهها پس از استخراج در نرمافزار  .SPSS v 06وارد و تجزیهوتحلیل دادهها
با استفاده از آمار توصیفی وتحلیلی انجام گرفت .بدین صورت که از آمار توصیفی جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی ،میانگین و انحراف
معیار و از آمار استنباطی شامل آزمون  tجهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده گردید و ( )p<0.05معنادار تلقی گردید.
نتايج :میانگین سنی پرستاران مورد بررسی  70/78 ±3/73سال بود که از این تعداد  00نفر مذکر و  79مؤنث بودند .میانگین مدت
خدمت  5/88 ± 3/16سال بود 04 .نفر در دوران طرح 49 ،نفر قراردادی و  9نفر رسمی بودند 48 .نفر متأهل و  46نفر مجرد بودند.
مهمترین موانع آموزش به بیماران سرطانی از دیدگاه پرستاران مورد بررسی به ترتیب بی تفاوتی سیستم مدیریت نسبت به آموزش به
بیمار ،پایین بودن انگیزه بیمار برای دریافت آموزش ،کمبود وسایل کمک آموزشی ،ناامیدی بیمار ،کمبود وقت ،ناتوانی بیمار در اجرای مواد
آموزش داده شده ذکر شده بود .دیگر موارد ،توجه ناکافی به آموزش به بیمار در دروس آموزشی دانشگاه ،ناتوانی جسمی بیمار ،بی
اعتمادی بیمار به پرستار ،ناتوانی در برقراری ارتباط با بیمار ،بهبود نیافتن بیمار ،ظاهر ناخوشایند بیمار بودند .هیچیک از موارد بیان شده با
مشخصات دموگرافیک پرستاران مورد بررسی ارتباط معنی داری نداشت. (p<0.05).
بحث و نتيجهگيري:
هر چند موارد مطروحه در اکثر تحقیقات از موانع آموزش به بیمار تلقی میشود ،با این حال ماهیت مزمن و نامطلوب بیماری تمایل به
آموزش دادن در پرستاران و آموزش پذیری در بیماران را کاهش میدهد.
به نظر میرسد که بهطور کلی در اکثر سیستمهای درمانی کشور تسهیالت آموزشی کافی و مناسب برای بیمار وجود ندارد و در اکثر موارد
مسوولین هم این مساله را جدی نمیگیرند .ارتقوای مهارتهای ارتباطی و تدوین دستورالعملهای خاص برای آموزش به بیماران سرطانی
از نکات مهم و اساسی بوه شمار میروند که الزم است بیشتر به آن پرداخته شود.
کلمات کليدي :دیدگاه ،پرستاران ،موانع آموزش ،بیماران سرطانی
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در مراکز شهرستان تبریز در سال CBE 91بررسی میزان مراجعه و آگاهی خانمهای واجد شرایط جهت انجام
بهداشتی درمانی
نويسندگان :معصومه انصاری* ،مینو برادران ،دکتر فریبا صادقی ،دکتر ناصر رهبری
آدرس :گروه کارشناسان سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
M.Ansari411 @ yahoo.com

مقدمه :در تمام دنیا شایعترین علت مرگ به دلیل سرطان در زنان سرطان پستان میباشد .،طبق آمار مرکز مدیریت بیماریهای وزارت
بهداشت سرطان پستان از نظر بروز بین تمام سرطانها در زنان در رتبه اول قرار دارد  43005درصد در سال  56باالترین موارد بروز بین
سرطانها را دارد که تقریباً حدود  0/5کشورهای غربی است و این امر احتمال کم شماری در ایران را نشان میدهد بر اساس آمار ،4101
 31درصد بروز سرطانها از  65سال و باالتر است ودر دومقطع پیک ( )peakدارداولین افزایش  61-38سال که درایران این پیک در سن
 85-58سالگی و پیک دوم باالتر از  91سالگی است که در ایران باالی  51سال گزارش شده است.
مواد وروشها :این مطالعه به روش توصیفی مقطعی است که اطالعات با استفاده از پرسشنامه طراحی شده تکمیل وداده ها درExcel
جمع بندی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

نتايج :براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد مورد مطالعه  49073بود 49051 .8 .درصد خانمها جهت انجام  CBEمراجعه کرده
بودند که  46044درصد به یکی از  00عالئم احتمالی سرطان پستان 06079 ،درصد به  4عالمت 8090 ،درصد به سه عالمت و  0067درصد
به  8عالمت احتمالی سرطان پستان جواب درست و  51055درصد جوابشان صحیح نبوده است
بحث و نتيجهگيري :با توجه به اینکه پیک اول احتمال بروز سرطان پستان در ایران حدود  85-58سالگی و پیک دوم باالی  51سالگی
است ولی از کل افرادیکه در این مطالعه قرار گرفتند فقط  0067درصد سن باالی  85سال بودهاند و موردی از مراجعه خانمهای باالی 51
سال گزارش نشده است و اینکه اطالعات خانمهای مورد مطالعه ازعالئم احتمالی ابتال به سرطان ناکافی و نیازمند به افزایش اطالعات
الزامی بنظر میرسد لذا طراحی و اجرای برنامه غربالگری باطراحی دورههای آموزشی برای پزشکان و ماماهای شاغل در سیستم بهداشتی
درمانی و ایجاد سیستم جامع ارجاع و ایجاد مراکز معین ارجاع جهت انجام  CBEو آموزش عالئم خطر بروز سرطان پستان در خانمهای
باالی  41سال الزامی میباشد.
کلمات کليديCBE :
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بررسي اپيدميولوژي سرطان معده در شهرستان گناوه  0181لغايت 0131
نويسندگان :مرجان فروردین ،مینا فروردین ،زهرا زارعی
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
m_avril52@yahoo.com

مقدمه :سرطان معده همانند تمام سرطانهای دیگر بر اثر رشد خارج از کنترل بافتهای سرطانی به وجود میآید ،معموالً در افراد باالی
 81سال مشاهده میشود و شیوع آن در مردان دو برابر زنان است .مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی سرطان معده در شهرستان
گناوه صورت گرفته است.
روش کار :این بررسی کلیه موارد ثبت شده سرطان معده در آزمایشگاه مرکزی شهرستان گناوه بین سالهای  56تا  91مورد مطالعه قرار
گرفتند .اطالعات الزم با استفاده فرمهای ثبت سرطان و نیز آمار بیماریهای مزمن شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدست آمد .کلیه داده
هاتوسط نرمافزار آماری  SPSSتجزیه وتحلیل گردید.
يافتهها :از  001مورد سرطان ثبت شده 85 ،نفرمذکر و  64نفر مؤنث بودند .میانگین سنی کل بیماران  85سال است .از  05مورد سرطان
معده %60مذکر و %79مؤنث هستند .میانگین سنی مردان  59و زنان  50گزارش شداست.
نتيجهگيري :سرطان معده روز به روز در کشور درحال افزایش است .و با توجه بهنتایج حاصله لزوم انجام اقداماتی در جهت کاهش عوامل
خطر و یا تشخیص زودرس سرطان معده در افراد در معرض خطر ضروری بهنظر میرسد.
کلمات کليدي :سرطان معده ،اپیدمیولوژی ،ثبت سرطان
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ارتباط استفاده از تلفن همراه با سرطان مغز
نويسنده :مرادعلی زارعی پور
آدرس :دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت ،مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
z.morad@yahoo.com

مقدمه و اهداف :در سرطان مغز ،سلولهای مغزی به شکل بی رویه ای شروع به تقسیم و تکثیر میکنند و باعث ایجاد تومور در مغز
میشوند .این تومور در هر نقطه ای از مغز میتواند به وجود آید و بنا بر محل تومور ،عالیم سرطان مغز متفاوت است تومور مغز به دو نوع
خوشخیم و تهاجمی تقسیم بندی میشود .تحقیقات بر روی عوامل مؤثر بر تومورهای مغزی باید همزمان بر روی عوامل ژنتیکی و
مواجهههای محیطی تمرکز کند .تلفن همراه یکی از عوامل محیطی است که به عنوان یک عامل خطر محتمل برای سرطان مغز توجه
همگان را به خود جلب نموده است .تعداد استفاده کنندگان از تلفن همراه با نزدیک به  6میلیارد اشتراک در سراسر جهان در سال 4115
دائماً در حال افزایش میباشد .در این مطالعه ما سعی داریم با مروری بر مطالعات انجام شده به بررسی ارتباط احتمالی بین استفاده از تلفن
همراه و سرطان مغز بپردازیم.

روش اجرا :با استفاده از کلید واژههای تلفن همراه) ، (mobileتومورهای مغزی ) (brain tumorsو سرطان مغز) ، (brain cancerبه
جستجوی پایگاههای علمی google scholar ، schopus، science direct، pubmedپرداختیم.

نتايج :تلفن همراه باعث افزایش انتشار امواج الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی میشود که امواجی غیر یونیزه بوده و انرژی آنها برای
شکستن موانع شیمیایی بسیار پایین است از این رو این امواج توانایی تخریب  DNAوایجاد موتاسیون که برای آغاز سرطان مورد نیاز
میباشد را ندارند .ولی به هر حال این امواج ممکن است در پیشرفت سرطان در مراحل بعدی دخیل باشند .با وجودی که بررسیهای
درازمدت در حال انجام است ،ولی تا این تاریخ مدرک متقاعد کنندهای مبنی بر افزایش احتمال سرطان با استفاده از تلفن همراه وجود
ندارد.
بحث و نتيجهگيري :با وجود این حقیقت که هیچ مکانیسم سرطانزایی برای تابش فرکانس رادیویی منتشر نشده است ولی هنوز نگرانیها
در خصوص اثرات بهداشتی احتمالی استفاده از تلفن همراه همچنان پابرجاست که این ممکن است در ارتباط با تومورهای درون جمجمه
ای باشد چرا که تلفن همراه نزدیک مغز مورد استفاده قرار میگیرد و امواج فرکانس رادیویی در ناحیه سرو گردن جذب میشود .بنابراین
توصیه میشود استفاده از آن را محدود کرد یا از بلندگو یا هندزفری استفاده کرد که سبب دور نگاه داشته شدن تلفن همراه از محدوده
سر میشود.
کلمات کليدي :تلفن همراه ،تومورهای مغزی ،سرطان مغز
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درمان سرطان و مسموميتهاي قلبي :نياز به داپلر اکوکارديو گرافي سريال
نويسنده :دکتر کمال خادم وطن
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Khademvatan2002@yahoo.com

امرووزه روشهای درمان سرطان پیشرفت فوق العاده ای کرده است ،به نحوی که منجر به کاهش میزان مرگ و میر انواع سرطان شده
است .مدیریت درمان بیماران مبتال به سرطان شامل ترکیبی از دارو ،پرتو درمانی وجراحی است .با این حال ،بسیاری از این درمانها
عوارض قلبی و عروقی ایجاد میکنند که ممکن است اثراتی منفی نیز بر روی کیفیت زندگی و پیش آگهی بیماری داشته باشند .برای
چندین سال شایعترین روش غیر تهاجمی برای کنترل کاردیو توکسیتی ونتریکولوگرافی رادیو نوکلئوتید بود .در حالی که آزمونهای دیگر
مانند تست ورزش با  EKGو تصویر برداری پرفیوژن میوکارد با اعمال استرس امکان دارد عوارض ایسکمیک را تشخیص دهد و هولتر
مانیتورینگ بیست و چهار ساعته آریتمی های مشکوک را مشخص نماید .همچنین بیومارکرهایی مانند تروپونین  Iو پپتید ناتری اورتیک
تیپ  ،Bممکن است برای تشخیص زود همنگام مسمومیت قلبی مفید باشند .امروزه بهطور گسترده ای از روش غیر تهاجمی به عنوان
داپلر اکوکاردیو گرافی برای مانیتورینگ کاردیوتوکیسیتی ،درمان سرطان استفاده میشود که قادر است فرمهای اصلی عوارض قلبی ناشی
از درمانهای سرطان را تشخیص دهد که عبارتاند از نارسایی عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطنی چپ .بیماریهای دریچه ای قلبی،
پریکاردیت و افیوژن پریکارد ،ضایعات شریانهای کاروتید ،وسایل اولترسوند پیشرفته ،مانند  Integrated back scatterو تصویر برداری
با داپلرهای بافتی () tissue Doppler imagingو اما همچنین روشهای ساده اولتراسوند مانند تشخیص ستاره دنباله ))Lung comet
بر روی نواحی قدامی و لترال قفسه سینه میتوانند برای تشخیص زود هنگام و تحت بالینی گرفتاری قلبی مفید باشند .ارزیابی سریالی ،با
روش داپلر اکوکاردیوگرافی از بیماران سرطانی قبل درمان ،حین و بعد انجام درمان پیشنهاد میشود .این مساله وقتی از آنتراسیکلین
هااستفاده میشود بیشتر مورد تاکیداست .زیرا این داروها میتوانند به مسمومیتهای قلبی با دوزهای تجمیعی زود هنگام و دیر هنگام
منجر شوند .مانیتورینگ اکوکاردیوگرافیک بعد از رادیوگرافی ،اهمیت بیشتری دارد و حتماً الزم االجراست .زیرا اثرات خسارت بار آن
میتوان حتی ساله ای طوالنی بعد از اتمام درمان هم ظاهر شود.
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نقش پرستار در رعايت حقوق بيماران مبتال به سرطان
نويسندگان :نرگس رهبر ،مهناز حاجی محمدیان ،حمیده کریمی ،حسن نظری
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
rahbarn@yahoo.com

حقوق بیماررعایت مجموعه وظایفی است که در جهت رفع نیازهای مشروع و معقول منطبق بر استانداردها ،قوانین و مقررات مرکز درمانی
توسط اعضای گروه اعمال میگردد .راعیت این حقوق به ویژه در بیماران مبتال به سرطان اهمیت زیادی دارد .اکثر بیماران دچار سرطان
اطالعات در زمینه نیازهای فردی و وضعیت خود میخواهند .ارتقا آگاهی بیماران از حقوق خود موجب عکس العمل ایشان به ازای برآورده
نشدن انتظاراتشان میشود
سازمان بهداشت جهانی در منشور حقوق بیمار موادی از قبیل برخورداری از مراقبت و درمان مناسب ،برخورداری از اطالعات ،محرمانه
بودن اطالعات ،رضایت آگاهانه ،استقالل ،آموزش ،اعتراض و جبران خسارت را بیان میکند.
بحث رعایت حقوق بیماران مبتال به سرطان در کشور ما با چالش جدی روبروست است و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد .به
نظر میرسد پرستاران به عنوان عضوی مؤثر در تیم درمان با رعایت نکات زیر بتواند در این زمینه به بیمار یاری نماید.
الف .بیمار حق دارد که درد او توسط پرسنل پزشکی ،خانواده ،دوستان و سایر اطرافیان جدی گرفته شود .باید بیماران تشویق شوند تا درد
خود را به ما گزارش داده و نوع آنرا به دقیقترین شکل ممکن توصیف نمایند زیرا بی عالقگی بیمار به زندگی ،مقاومت کردن بیمار برای
مصرف داروها ،تفاوتهای فرهنگی ،احساس کناره گیری و فاکتورهای دیگر ،اغلب سبب منع بیماران در مورد گفتگو راجع به دردشان
میشود .پرسنل پزشکی و بیماران باید با همکاری یکدیگر ،اینگونه مسائل و مشکالت را تشخیص داده و با رفع آنها درد را به دقت مورد
ارزیابی قرار دهند.

ب .بیمارانی که از سرطان رنج میبرند ،میتوانند از گروه درمانی خود انتظار داشته باشند که ،آنها تمام اطالعات و منابع الزم را که
میتواند باعث حداکثر آسایش بیمار شود پیدا نمایند.

ج .بیمار حق دارد که در تمام موارد با احترام درمان شود و موقعی که نیاز به دارو دارد ،مانند معتادین با او رفتار نشود .سوء مصرف
داروها ،ارتباطی به مصرف آنها در درمان بیماران دچار دردهای سرطانی ندارد و بیمار حق دارد که از پرسنل پزشکی ،آسایش دریافت
نماید .این یکی از راههای مراقبت بیمار از خودش میباشد .همچنین ،عوارض جانبی دارو هائی که برای کنترل درد به کار میروند ،قابل
درمان بوده و هرگز نباید به عنوان علتی برای قطع دارو ،در نتیجه برای قطع درمان به کار روند.

د .بیمار حق دارد که در موقع انجام درمانها و سایر کارهائی که بر روی او انجام میشود بدون درد باشد و یا با کمترین درد ممکن مواجه
شود .تیم درمانی باید بیمار را آگاه سازند که در هر روش درمانی ،بیمار باید انتظار چه چیزی را داشته باشد و سعی نمایند درد حاصل از
روشهای مختلف درمانی را به حداقل ممکن برسانند.
کلمات کليدي :نقش پرستار ،رعایت حقوق ،سرطان
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شيمي درماني و پيشگيري از بيماريهاي ناشي از عوامل عفوني
نويسنده :دکتر علی رضا نیکونژاد
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
dr.anikoonejad@yahoo.com

سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که در حدود  05درصداز کل سرطانها ناشی از عوامل عفونی هستند که این مساله در میان
کشورهای فقیر بیشتر رخ میدهد .عواملی مانند هپاتیت Bو  ،Cویروس پاپیلوما ،ویروس اپشتین بار ،هلیکوباکترپیلوری و ویروس ایدز از
عوامل مؤثر این بیماری هستند .از طرفی ماهیت بیماری سرطان و درمانهایی مانند شیمی درمانی که به نحوی باعث ضعف سیستم ایمنی
بدن میشود ،زمینه را برای تشدید عفونت در بیماران سرطانی فراهم میآورد و مرگ و میر را در این افراد افزایش میدهد.
شیمیدرمانی یکی از روشهای درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با استفاده از برخی داروهای خاص است برای از بین بردن عضو بیمار
بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است .در این روش ،سلولها و بخصوص سلولهای میکروارگانیسمها و سلولهای سرطانی را با استفاده از
داروهای شیمیای و مواد شیمیایی از بین میبرد .معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده میشود
محدود نمیشود بلکه آنتی بیوتیکها را نیز در بر میگیرد .سرطان روند رشد در تولید مثل سلولهاست که قابل کنترل نیست و همراه با
رفتارهای خطرناک و هجومی این توده سلولی میباشد و ممکن است بنا به دالیل ژنتیکی و یا محیطی رخ دهد .بهطور کلی بسیاری از
داروهای شیمیایی که به منظور شیمی درمانی سرطان به کار برده میشوند بر روی تقسیم سلولی سلولهای سرطانی اثر میگذارند .برخی
از این داروها باعث میشوند که سلول دستخوش تغییرات اساسی شده و رشد آن متوقف شود .یکی از عوارض جانبی شیمی درمانی ابتال به
عفونت است .بسیاری از داروهای شیمی درمانی میتواند بر مغز استخوان و تولید گلبولهای سفید تأثیر بگذارد .از این رو بیماران برای
پیشگیری از عفونت باید نکاتی را رعایت نمایند.
بر اساس مقررات انستیتو ملی سرطان ،برای کاهش عفونت در بیماران سرطانی شستشوی مکرر دستها ،رعایت نظافت کامل بعد از اجابت
مزاج ،دوری کردن از افراد مبتال به سرماخوردگی ،آنفوالنزا و سرخک ،دوری کردن از کودکانی که واکسیناسیون با ویروس زنده آبله مرغان
و فلج اطفال داشتهاند ،مراقبت و پیشگیری از حوادث ،استفاده از ریش تراش الکتریکی به جای تیغ در مردان ،مراقبت و ضد عفونی سریع
هر گونه زخم ،مراقبت از دهان و لثهها ،عدم دستکاری جوشها و کورکها ،اجتناب از حمام داغ ،خشک نگه داشتن پوست ،دوری از
حیوانات خانگی ،قفس پرندگان و آکواریوم ماهی ،عدم استفاده از آبهای آلوده ،استفاده از دستکش در صورت لزوم ،مشورت با پزشک قبل
از واکسیناسیون ،عدم مصرف ماهی ،غذاهای دریایی ،گوشت و تخم مرغ بهصورت خام ،توجه به عالمتهای عفونت مانند تب باال ،لرز،
تعریق ،گوش درد ،سردرد ،گرفتگی گردن ،زخم دهان ،سرفه یا گلودرد شدید ،اسهال ،تکرر ادرار یا سوزش در هنگام ادرار کردن ،ترشح
غیرعادی واژینال یا خارش در زنان ،قرمزی ،تورم ،حساسیت اطراف زخمها ،کورک ،عفونت در استومی ها ضروری است.
کلمات کليدي :شیمی درمانی ،پیشگیری ،عوامل عفونی
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پيشرفتهاي دانش تغذيه در پيشگيري و درمان برخي از بدخيميها
نويسندگان :دکتر سعید قوام زاده* ،دکتر رسول زرین* ،دکتر آرش رشیدی

**

آدرس * :ارومیه ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکدۀ پزشکی ،گروه علوم تغذیه ،مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی و آشامیدنی**،
تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ،دانشکدۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ،گروه
تحقیقات تغذیه ،نویسندۀ مسؤول
ghavamzadeh_s@umsu.ac.ir

مقدمه و اهداف :سرطان بعد از بیماریهای قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در
کشورهای کمتر توسعه یافته و در ایران میباشد .از عوامل تغذیه ای کارگر در پیدایش سرطانها میتوان به فربهی ،بی تحرکی ،الکل و
کارسینوژن های غذایی اشاره کرد .امروزه پژوهشهای گسترده ای در پیرامون مواد بیواکتیو موجود در خوراکیها و اثر آنها در پیشگیری
از سرطانها و در بهبود وضعیت تندرستی بیماران سرطانی در حال انجام است.
روش اجرا :در این مقالۀ مروری ،با استفاده از بانکهای اطالعاتی  ScienceDirect ،PubMedو  Cochraneو کلید واژههای ،Cancer
 Nutritional approach ،Treatment ،Prevention ،Bioactive compounds in foodsو  Mechanismsاقدام به گردآوری 09
نوشتار معتبر و هم هدف گردید .سپس با سود جستن از روش  Critical Reviewیافتههای مهم از دید علمی مورد نقد و بررسی قرار
گرفتند.
نتايج :یافتهها نشان دادند که مکمل دهی مخلوطی از  βکاروتن α ،توکوفرول و سلنیوم ،از میزان بروز و مرگ و میر بدخیمی معده کاسته
و میزان مرگ و میرِ کلّیِ برخاسته از همۀ بدخیمیها را  07تا  40درصد میکاهد .پژوهشهای دیگر در این باره نشان از مؤثر بودن مکمل
دهانی مخلوط ویتامین  ،Cویتامین  β ،Eکاروتن ،سلنیوم و روی دارند.
بحث و نتيجهگيري :برخورد مناسب و کم هزینه با گسترش بروز و شیوع بدخیمیها در جامعۀ ایران نیازمند بهره گیری از یافتههای
پژوهشی دارد .این یافتهها مکمل دهی مخلوط و چندگانه را برای گروههای آسیب پذیر کارآمد دانستهاند.
کلمات کليدي :بدخیمیها ،پیشگیری ،درمان ،دانش تغذیه ،مواد بیواکتیو در خوراک
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گزارش يک مورد نادر کلسفيكاسيون به فرم ساموما بادي در آدنوکارسينوم پاپيلري معده
نويسندگان :دکتر فریبا عباسی ،دکتر لیال محمودزاده
آدرس :دانشیار پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،رزیدنت پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
faribaak2002@yahoo.com
خالصه:

وقوع کلسیفیکاسیون در نئوپالسم پدیده نامعمولی نبوده و اغلب به فرم کلسیفیکاسیون دیستروفیک در نواحی نکروز و خونریزی دیده
میشود .کلسیفیکاسیون به فرم ساموماتوس در انواع خاصی از تومورهای تیروئید ،تیموس ،تخمدان ،پستان ،پانکراس ،مننژ و آندومتریوم
دیده میشود .این پدیده در معده ندرتاً در کارسینومهای موسینوس اتفاق میافتد ولی فرم ساموماتوس کلسیفیکاسیون در معده بسیار نادر
میباشد.

در این گزارش ،آقای  55ساله ای با کلسیفیکاسیون به فرم بسیار نادر ساموماتوس در کارسینوم معده معرفی میشود که کارسینوم معده
نیز از نوع آدنوکارسینوم پاپیلری و نه موسینوس میباشد .ویژگیهای ذکر شده در عکسهای گرفته شده از نمونه بیمار مشخص است.
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گزارش يک مورد نادر وقوع همزمان کارسينوم معده و کارسينوم مري
نويسندگان :دکتر فریبا عباسی ،دکتر لیال محمودزاده
آدرس :دانشیار پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،رزیدنت پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
faribaak2002@yahoo.com
خالصه:

همزمانی کارسینوم سلول سنگفرشی مری با سایر بدخیمیها به ویژه بدخیمیهای دستگاه تنفس و سرو گردن بعضاً دیده میشود ولی
همزمانی کارسینوم مری با آدنوکارسینوم معده نادر بوده و از آنجا که معده ارگان اصلی برای بازسازی دستگاه گوارش بعد از ازوفاژکتومی
است بسیار مهم میباشد.

بیماری که معرفی میشود آقایی است  50ساله که با دیسفاژی از یک سال قبل و کاهش وزن مراجعه کرده بود .در آندوسکوپی،
کارسینوم مری گزارش شده بود ولی در نمونه ازوفاژکتومی و پروگزیمال گاسترکتومی که برای بیمار انجام شده بود عالوه بر کارسینوم
سلول سنگفرشی که در مری وجود داشت کانون آدنوکارسینوم به قطریک سانتی متر در معده مشاهده شد .ویژگیهای ذکر شده در
عکسهای گرفته شده از نمونه بیمار مشخص میباشد
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گزارش يک مورد نادردرگيري جدار سينه در بيماري هوچكين
نويسندگان :دکتر فریبا عباسی  ،0دکتر بهروز ایلخانی زاده  ،4دکتر علی عیشی  ،7دکتر ماکان رضایی 8
آدرس :دانشیار پاتولوژی  4و  ،0دانشیار انکولوژی  ،7دستیار پاتولوژی  ،8دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
faribaak2002@yahoo.com

خالصه:

بیماری هوچکین ،بدخیمی غدد لنفی بوده و درگیری خارج غده ای در آن بسیار کمتر از لنفوم غیر هوچکینی است .درگیری جدار سینه
تنها در حدود  %6/8موارد گزارش شده است.

بیماری که معرفی میشود خانمی است  45ساله که مورد شناخته شده هوچکین نوع  Nodular sclerosisسوپراکالویکولروآگزیلر میباشد
که یک سال پس از تشحیص نیزبا عود بیماری در غدد لنفی زیر بغلی و یک سال بعد نیز با توده جدار سینه مراجعه و بابررسی
میکروسکوپی ،درگیری با بیماری هوچکین ثابت شده است .عکسهای گرفته شده از نمونههای بیمار مشخصات ذکر شده را نشان میدهد.
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تغذيه و سرطان
نويسنده :دکتر محمد علیزاده
آدرس :متخصص تغذیه و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Alizade85@yahoo.com

تغذیه ممکن است مراحل سرطان زایی را تحت تأثیر قرار دهد .هزاران ترکیب شیمیایی در رژیم غذایی طبیعی وجود دارد که
بعضی به خوبی شناخته شدهاند و در مورد بعضی دانش کمی وجود دارد .بعضی از کارسینوژن های موجود در رژیم غذایی آفت کشهای
طبیعی هستند که توسط گیاهان برای حفاظت در برابر قارچها ،حشرات و شکارچیان جانوری تولید میشوند ،یا مایکوتوکسین هایی
هستند که محصوالت ثانویهی کپکها در غذاها هستند (مثل آفالتوکسین ،فومونیزین ها یا اکراتوکسین ها) .بعضی شیوههای آماده سازی
و نگهداری غذا نیز ممکن است منجر به تولید کارسینوژن های موجود در رژیم غذایی شوند .بنابراین رژیمهای غذایی حاوی مهارکنندهها و
القا کنندههای کارسینوژن ها هستند .مهارکنندههای کارسینوژن ها موجود در رژیم غذایی شامل آنتی اکسیدان ها (مثل ویتامین ،C
ویتامین  ،Aکارتنوئیدها ،ویتامین  ،Eسلنیوم و روی) و فیتوکمیکال هاست .القا کنندهی کارسینوژنی موجود در رژیم غذایی ممکن است
چربی موجود در گوشت قرمز یا هیدروکربنهای آروماتیک چند خلقه ای ) (PARsناشی از کباب کردن گوشت در حرارت باال باشد..
مصرف الکل نیز به علت افزایش خطر سرطانهای دهان ،حلق ،حنجره ،مری ،ریه ،کولون ،مقعد ،کبد و پستان (قبل و بعد یائسگی) یک القا
کنندهی کارسینوژنی محسوب میشود.
از میان مهار کنندههای سرطانزایی در انسان دریافت انرژی پایین و وزن بدن کم یکی از مهمترین عوامل محسوب میشود .در
مطالعات حیوانی محدودیت مزمن غذا رشد اکثر سرطانهایی که بهصورت تجربی القا شده بودند یا بروز سرطانهای خودبه خودی را مهار
نمود .مطالعات حیوانی نشان دادهاند که محدود کردن کالری در حدی که سوتغذیه ایجاد نشود ،تأثیر مثبتی در پیشگیری از سرطان دارد،
اینکه آیا این تأثیر در انسان نیز وجود دارد معلوم نیست .فیبر رژیمی نیز ممکن است در پیشگیری از سرطان پستان در زنان یائسه از
طریق مسیرهای غیر استروژنی نقش ایفا نماید اما تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم است.
پیشرفت تومور توسط رژیم غذایی حاوی پروتئین کمتر از میزان مورد نیاز برای رشد و نمو مطلوب نیز سرکوب میشود در
صورتی که با سطوح باالی پروتئین به اندازهی  4تا  7برابر میزان مورد نیاز ،پیشرفت تومور افزایش مییابد.
تحقیقات انجام شده بین بعضی از انواع سرطانها و مقدار چربی در رژیم غذایی ارتباط نشان میدهند .رژیمهای غذایی با چربی
باال دارای کالری باال نیز هستند .تشخیص بین تأثیر چربیهای رژیم غذایی ،پروتئین ،کالری تام و فیبر مشکل است .اسیدهای چرب اشباع
در گوشت قرمز ممکن است با افزایش خطر سرطانهای کولون ،مقعد ،رحم و احتماالً لنفوئید و هماتولوژیک همراه شود .مصرف بیشتر
اسیدهای چرب امگا ( 7غذاهایی چون ماهیهای چرب ،روغن بزرک ،گردو و بعضی از جلبکها) نسبت به امگا ( 6چربیهای غیر اشباع
مثل روغن ذرت ،گلرنگ و آفتابگردان) ممکن است پتانسیل خطر سرطانهای کولون و پروستات را کم کند.
پنج شیرین کنندهی غیرمغذی (آسه سولفام  ،Kآسپارتام ،نئوتام ،ساخارین و سوکرالوز) به عنوان افزودنی در عرضهی غذا تأیید
شده است .به نظر میرسد در صورت استفاده به مقدار متوسط این ترکیبان بی ضرر باشد .استویا یک شیرین کنندهی غیرمغذی است ولی
به عنوان یک مکمل رژیمی دارای تأییدیه است .قندهای الکلی به عنوان شیرین کنندهی غیرمغذی در نظر گرفته نمیشوند حتی اگر به
شیوهی مشابه استفاده شوند.
نیتراتها به عنوان نگهدارنده به گوشتهای فرآیند شده از جمله سوسیس و کالباس اضافه میشود .نیتراتها میتوانند به آسانی
نیتریت تشکیل بدهند که توانایی واکنش با سوبستراهای رژیم غذایی از قبیل آمینها و آمیدها برای تولید ترکیبات  -Nنیتروزو را دارد
) .(NOCsاین ترکیبات شامل نیتروزآمین ها و نیتروزآمیدهای موتاژن و کارسینوژن میباشند .نیتراتهای سدیم و پتاسیم در انواعی از
غذاها وجود دارد و منجر به رنگ صورتی در بعضی از گوشتهای فرآیند شده میشود ،اما منبع عمدهی غذایی آن سبزیجات و آب
آشامیدنی است NOCs .همچنین بهصورت اندوژن در معده و کولون افرادی که مقادیر باالیی گوشت قرمز میخورند تولید میشود.
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مطالعاتی که بر روی تاثیرات مضر غذاهای دودی انجام شده است ارتباط روشن و ثابتی بین این غذاها و سرطان معده نشان ندادهاند.
رژیمهای غذایی حاوی میوه و سبزیجات زیاد حاوی ویتامین  Cو فیتوکنیکال ها هستند که میتوانند تبدیل نیتریتها به  NOCsرا
سرکوب نمایند و تشویق به مصرف آنها ضروری است.
سوختن گوشت یا پختن گوشت در درجه حرارت باال روی یک شعلهی مستقیم ) 811( (open flameدرجهی فارنهایت یا
بیشتر) میتواند منجر به تشکیل هیدروکربنهای آروماتیک ) (PARsچند حلقه ای و آمینهای هتروسایکلیک شود PARs .تأثیر القا
کنندگی واضحی بر ایجاد موتاژن و سرطان زایی دارند .برشته کردن و سرخ کردن معمولی غذا در مقایسه با پختن روی شعلهی مقادیر
پایینی از  PARsتولید میکند .پروتئینهای حیوانی که دارای ریزش بیشتر چربی بر روی شعلهی باز هستند منجر به تولید باالی PAR

میشوند .برای مثال گوشت کبابی در مقایسه با مرغ کبابی مقادیر بیشتری  PARsتولید میکند .منبع آتش نیز میتواند تولید  PARرا
تحت تأثیر قرار دهد .کباب کردن با زغال بیشترین تولید  PARرا دارد و بعد از آن شعلهی گاز و بعد از آن کباب اجاقی قرار دارند .استرس
اکسیداتیو ایجاد شده توسط عوامل محیطی ذکر شده میتواند با تغییر سبک زندگی از قبیل سیگار و رژیم غذایی تسکین داده شود .برای
پیشگیری از سرطان دریافت باالی غذاهای غنی از آنتی اکسیدان و رژیم غذایی غنی از نوترینتها (نه مکمل) پیشنهاد میشود.
از جدیدترین سرطان زاهای مرتبط با تغذیه بیس فنل  Aمیباشد .بیس فنل  Aیک ترکیب شیمیایی است که از سال  0961در
تهیهی بسیاری از بطریهای پالستیکی سخت و الیهی اپوکسی قوطیهای فلزی غذاها و نوشیدنیها استفاده میشود .بیسفنل  Aهمچنین
یک جز در تولید اپوکسی رزین است که در رنگ و چسب استفاده میشود .مطالعاتی که در زمان تولید محصول انجام گرفت بی خطر بودن
آن را برای استفاده در قوطیهای و بطریهای غذاها و آشامیدنیها نشان داد .لیکن مطالعات اخیر با بکارگیری شیوههای جدید برای تست
تاثیرات ظریف آن نگرانیهای در مورد بی خطر بودن آن مخصوصاً در جنین ،نوزادان و کودکان نشان داد و بیان نمود که  BPAممکن
است خطر سرطان را افزایش دهد .در حال حاضر هدف دست اندرکاران سالمت کم مصرف کردن و کمتر در معرض  BPAقرار گرفتن با
شیوههای زیر است :تشویق به تولید بطریهای کودک بدون  ،BPAیافتن جایگزینهایی برای چسب مورد استفاده در قوطیها و
بطریهای غذایی و افزایش نظارت بر استفاده از  BPAدر مراحل تولید و تست کردن .مراکز بهداشتی و سالمتی از حذف  BPAاز
محصوالت مرتبط با غذای نوزادان حمایت میکنند .قبالً تصور میشد که  BPAاز پالستیک فقط در صورت مواجه با حرارت نشت
مینماید ولی اکنون عقیده بر این است که آن حتی در دمای سرد نیز نشت مینماید .مواجه با  BPAبه حدی است که برآورد میشوذ
 ٪91افراد مقادیر جزئی از آن را در ادرار خود داشته باشند.
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ارزيابي تودههاي پستان بوسيله يک روش جديد تشخيصي (برست اليت)در زنان سنين باروري شهرستان خرم آباد درسال
0131
نويسندگان :فاطمه یاری* ،دکتر زهرا بهبودی مقدم

**

آدرس* :دانشجوی دکتری تخصصی سالمت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران ،عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
لرستان**،متخصص سالمت باروری ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
yari1672@yahoo.com

زمينه :سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در زنان می باشدکه از هر  9نفر  0نفر در طول زندگی به این سرطان مبتال میشود.
هدف :این مطالعه به منظور غربالگری تودههای پستان بوسیله یک روش جدید تشخیصی (برست الیت) در زنان سنین باروری شهرستان
خرم آباد انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه که به روش مقطعی در سال  0794انجام شد  051نفر از خانمهای سنین باروری که جهت غربالگری
تودههای پستان به مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده بودند به  7روش سونوگرافی ،برست الیت و ماموگرافی مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
نتايج :بر اساس نتایج بدست آمده میانگین سن افراد شرکت کننده در این مطالعه  79/3_+01/5بود و روش برست الیت حساسیتی در
حدود  %91و ویژگی %30را در ارزیابی تودههای پستان دارد.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به یافتههای بدست آمده استفاده از روش تشخیصی برست الیت در ارزیابی تودههای پستان یک روش آسان
و مناسب برای غربالگری سرطان پستان میباشد.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،ماموگرافی ،سونوگرافی ،برست الیت
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بررسي ميزان آگاهي خانمهاي واجد شرايط از اهميت انجام خودآزمايي و لزوم آموزش آن در مراکزبهداشتي درماني تبريز

نویسندگان :معصومه انصاری* ،مینو برادران ،دکتر فریبا صادقی ،دکتر ناصر رهبری
آدرس :گروه کارشناسان سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز – خ ثقه االسالم – منبع آب – مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
M.Ansari411 @ yahoo.com

زمینه و هدف :معاینه پستان توسط خود بیمار (  ،)BSEآگاهی از سالمت پستان را افزایش میدهد هرچند این اقدام روش تشخیصی نمی
باشدو بعنوان کمک به غربالگری مورد استفاده قرار میگیرد .اکثر سرطانهای پستان توسط خود بیمار ( )%85و بعد از آن ،توسط تصویر
برداری از پستان ( )%80کشف میشوند وفقط  %00از آنها در معاینه فیزیکی به وسیله پزشک شناسایی میگردند .این مطالعه باهدف
بررسی میزان آگاهی خانمهای واجد شرایط از اهمیت انجام  BSEانجام گرفته است.
مواد وروشها :این مطالعه به روش توصیفی مقطعی است که اطالعات با استفاده از پرسشنامه طراحی شده تکمیل ودادها در EXCEL

جمع بندی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد مورد مطالعه  49073بود 71 .درصداز زنان مورد مطالعه دیپلم و  00083درصد دارای
تحصیالت دانشگاهی بودندومابقی سطح سواد پایین تر از دیپلم داشتند 88046.درصد به زمان شروع و  05درصد به سن شروع خود آزمایی
پستان جواب صحیح دادهاند و در بررسی  3جزءاصلی معاینه پستان اطالعات کافی نداشتند 46044 .درصد به یکی از  00عالئم احتمالی
سرطان پستان 06079 ،درصد به  4عالمت 8090 ،درصد به سه عالمت و  0067درصد به  8عالمت احتمالی سرطان پستان جواب درست و
 51055درصد جوابشان صحیح نبوده است.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به اینکه اکثر سرطانهای پستان  80درصد توسط بیمار کشف میشود .لذا تدوین برنامه آموزشی و اجرای آن
جهت افزایش آگاهی خانمهای باالی  41سال در خصوص شیوه زندگی سالم من جمله فعالیت فیزیکی مستمر ،تثبیت وزن و ...بعنوان
پیشگیری اولیه کمک کننده خواهد بود و خود آزمایی پستان ،معاینه توسط پزشک یا فرد ماهر ،ماموگرافی وادامه مراقبتهای دوره ای
جهت تشخیص زودرس الزامی به نظر میرسد که این امر مستلزم ایجاد سیستم جامع ارجاع و ایجاد مراکز معین ارجاع جهت انجام
مراقبتها وا فدامات بعدی میباشد.
کلمات کلیدیBSE :
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مطالعه ميزان تجمع سرب و کادميوم در تومور و چربي سينههاي سرطاني (ماستكتومي شده در بيمارستان امام اروميه)
نويسندگان :مهرنوش محمدی  ،0صابر خدابنده  ،0علیرضا ریاحی  ،0داوود ملکی  ،4محمد امین ولی زاده  4و جالل پورقاسم 4
آدرس :دانشگاه تربیت مدرس  ،0دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
surp78@gmail.com

سرب و کادمیوم فلزات سنگین سمی هستند که بهطور گسترده در صنایع مختلف از جمله تولید لوازم آرایشی ،سموم کشاورزی ،شویندهها
و ...استفاده میشوند .ورود این آالینده به بدن انسان سبب بروز انواعی از ناهنجاریها از جمله سرطان میگردد .تحقیقات نشان داده که
این فلزات عالوه بر ایجاد استرس اکسیداتیو در سلولها ،میتوانند به عنوان مختل کنندههای سیستم درون ریز عمل کنند .همچنین در
برخی از تحقیقات به اثرات شبه استروژنی این فلزات اشاره شده است.
سرطان سینه یکی از سرطانهای اصلی بروز مرگ و میر در زنان بوده و متاسفانه در ده سال گذشته تعداد مبتالیان به آن در کشور بهطور
معنی داری افزایش پیدا کرده و قابل توجه اینکه میانگین سن مبتالیان در ایران ده سال جوان تر کشورهای اروپایی میباشد.
با توجه به نقش هورمونهای استروئیدی و از جمله استروژن در بروز سرطان سینه و همچنین نقش شبه استروژنی این دو فلز ،میزان
تجمع سرب و کادمیوم در  08مورد سرطان سینه (برداشته شده با جراحی در بیمارستان امام ارومیه) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تجمع این دو فلز در بافت توموری و بافت چربی سینههای سرطانی به معنی داری بیشتر از حد استاندارد بوده و حتی
نسبت به میزان گزارش شده آنها در سایر تحقیقات نیز بیشتر است .عالوه بر اینکه میزان تجمع سرب نسبت به کادمیوم در نمونه هاخیلی
باالتر بود ،تجمع این فلز در بافت چربی سینه سرطانی بهطور معنی داری بیشتر از بافت توموری آن بود.
از بررسی و مقایسه دادهها چنین استنباط میشود که نمونههای بررسی شده دارای آلودگی باالیی به فلز سرب و کادمیوم هستند و اگرچه
دلیل این تجمع میتواند استفاده بی رویه از لوازم آرایشی (خصوصاً غیر استانداد) ،عدم رعایت اصول استفاده از شویندهها و همچنین
استفاده از میوههای دارای سم باشد ،ولی هنوز به بررسیهای کامل تری نیاز هست .همچنین همانطوریکه در تحقیقات سایر محققین
اشاره شده تجمع این فلزات میتواند از دالیل کانسری شدن سینه خصوصاً در انواع استروژن رسپتور پوزوتیو باشد.
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رابطه تجمع جيوه با ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني در سينههاي سرطاني (ماستكتومي شده در بيمارستان امام
اروميه)
نويسندگان :صابر خدابنده  ،0بهروز ایلخانی زاده  ،4داوود ملکی  ،4علی اسالمی فر  ،7محمد امین ولی زاده  4و جالل پورقاسم 4
آدرس :دانشگاه تربیت مدرس  ،0دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  ،4انستیتو پاستور تهران 7
surp78@gmail.com

این تئوری که استرس اکسیداتیو ،حاصل از حضور رادیکالهای آزاد ،سبب سرطانی شدن سلولها و بافت میشود کامالً پذیرفته شده است.
رادیکالهای آزاد در اثر عوامل مختلفی از قبیل تابش فرابنفش ،تابش اشعه ایکس ،تجمع فلزات سنگین ،فعالیت میتوکندری ها و همچنین
در زمان التهام توسط نوتروفیل ها و ماکروفاژها تولید میگردند.
تجمع فلزات سنگین از قبیل کادمیوم ،مس و جیوه در بافتها خود دلیل بر افزایش رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو بوده از عوامل
مهم تشکیل تومورها میباشند .سرطان سینه یکی از سرطانهای اصلی بروز مرگ و میر در زنان بوده و متاسفانه در ده سال گذشته تعداد
مبتالیان به آن در کشور بهطور معنی داری افزایش پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر به منظور به دست آوردن ارتباط بین تجمع فلزجیوه با استرس اکسیداتیو در بافت سینه سرطانی ،میزان تجمع جیوه و
فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی شامل :سوپراکسید دسموتاز ،گلوتاتیون اس ترانس فراز ،گلوتاتیون پر اکسیداز در  76مورد سرطان سینه
(برداشته شده با جراحی در بیمارستان امام ارومیه) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تجمع معنی داری از جیوه ( 55/3-4/4میکروگرم) در هر کیلو گرم از بافت سینه قابل اندازگیری است 76 .مورد بافت
سرطانی از نظر میزان تجمع جیوه به دو گروه شامل :گروه اول با  05مورد با تجمع میانگین  3میکروگرم و گروه دوم با  40مورد با تجمع
میانگین  45میکروگرم در کیلوگرم بافت ،گروه بندی شدند .میزان فعالیت هر چهار آنزیم مطالعه شده در هر دو گروه ،در مقایسه با
نمونههای شاهد بهطور معنی داری کمتر بود و ضمناً این کاهش میزان فعالیت آنزیمها در گروه دوم بطور معنی داری بیش از گروه اول و
شاهد دیده شد .همچنین میزان تجمع جیوه در سینههای سرطانی بررسی شده در این تحقیق بهطور معنی داری بیش از نتایج گزارش
شده در این بافت و بافتهای مختلف سرطانی دیگر در مطالعات جهانی در چند سال اخیر بود.
از بررسی و مقایسه دادهها چنین استنباط میشود که اوالً نمونههای بررسی شده دارای آلودگی باالیی به این فلز هستند که نیاز به
بررسیهای کاملتر و علت یابی است و دوما اینکه تجمع این فلز رابطه مستقیمی با کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی داشته و
میتواند یکی از دالیل کانسری شدن این بافت باشد.
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بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشكدهي بهداشت دربارهي عاليم وروشهاي غربالگري موثربرسرطان پستان تهران
نويسندگان :لیلی عابدی  ،0دکتر نیره امینی ثانی 4
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده بهداشت-گروه آمار واپیدمیولوژی  ،0استادیارگروه
آمارواپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4
abedi.leili@gmail.com

مقدمه وهدف :سرطان پستان به عنوان شایعترین بدخیمی دربین زنان ایرانی بوده به طوری که سن ابتالدرایران

01سال

زودترازکشورهای پیشرفته میباشد .باتوجه به اهمیت سرطان پستان ،مطالعهی حاضر باهدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان دربارهی
عالیم وروشهای غربالگری موثربرسرطان پستان انجام شد.
روش اجرا :مطالعهی توصیفی حاضر برروی 013نفرازدانشجویان دختر دانشکده بهداشت انجام شده ونمونه هابه روش دردسترس وآسان
جمع آوری گردید .ابزارجمع آوری اطالعات ،پرسشنامه ساختار یافته ای است که حاوی 05سؤال درباره اطالعات دموگرافیکی ،عالیم شایع
سرطان پستان وروشهای غربالگری مؤثر ومنابع اطالعاتی دردسترس برای این نوع سرطان ،میباشد .دادهها با استفاده ازنرم افزار  Spssوبه
روش آمارتوصیفی تجزیه وتحلیل گردید.
نتايج :میانگین سنی دانشجویان (4405)5005سال بوده و %91/6شرکت کنندگان با سرطان پستان آشنایی داشتهاند و %94/8دانشجویان
معتقدبودندکه سرطان پستان بیماری شایعی دربین زنان ایرانی است .بیشتردانشجویان ()%65/3وجود توده بدون درد را از عالیم
هشداردهنده وشایع سرطان پستان می دانندو %63/5آنهادرباره ی برنامههای غربالگری این سرطان اطالع دارند به طوری که منابع
اطالعاتی دانشجویان دربارهی این نوع سرطان بیشترکتاب وجزوه ( )%85/0وتلوزیون ()%81/3میباشد.
بحث ونتيجه گيري :این مطالعهی توصیفی میتواند اطالعات مفیدی رابرای برنامههای سالمت عمومی بخصوص دربین دانشجویان فراهم
کند .باتوجه به اینکه حدود  %91دانشجویان بهداشت دراین مطالعه ،سرطان پستان رایک بیماری نسبتاً شایع درزنان ایرانی می دانندو
میزان آگاهی آنها دربارهی عالیم هشداردهندهی این بیماری (مثل وجودتوده ی بدون درد درپستان)نسبت به نتایج مطالعهی دکتر
منتظری درصد باالتری دارد (%63/5درمقایسه با  .)%88ولی ازآنجا که دانشجویان بهداشت درآینده درحیطه های سالمت عمومی مشغول
به کارخواهندشد ،پس باید آگاهی آنها دربارهی موضوعات وبیماری های شایعی که سرطان پستان هم جزئئ ازاین بیماریهای شایع
است ،بسیارافزایش یابد .بنابراین توصیه میشود که کالسها وبرنامه های آموزشی بیشتری درباره سرطان پستان برای باالبردن سطح
آگاهی وهمچنین تغییرنگرش درمیان دانشجویان دانشگاهها برگزار شود.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،عالیم شایع سرطان پستان ،غربالگری

44

کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
 8-01خرداد ماه -0131ارومیه

تأثير بكارگيري الگوي مراقبت پيگير بر تهوع ناشي از شيمي درماني در مبتاليان به سرطان پستان
نويسندگان :مهسا ایمانیان  ،*0نسرین الهی
آدرس*0 :کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،ایران
Mahsa.Imanian@gmail.com

چكيدهي پژوهش:
مقدمه و هدف :تهوع شایعترین عارضهی ناشی از شیمی درمانی میباشد .هدف این مطالعه تعیین تأثیر بکار گیری الگوی مراقبت پیگیر
بر تهوع ناشی از شیمی درمانی در مبتالیان به سرطان پستان میباشد.
روش کار :مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی میباشد که در آن  35بیمار مبتال به سرطان پستان و تحت شیمی درمانی مورد بررسی قرار
گرفتند .ابتدا نمونهها بهصورت جفت جفت از میان نمونههای همسان انتخاب و سپس بهطور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار
گرفتند .گروه شاهد فقط مراقبتهای معمول را دریافت و برای گروه آزمون عالوه بر آن ،الگوی مراقبت پیگیر نیز اجرا شد .در روز چهارم
پس از شیمی درمانی پرسشنامهها جهت بدست آوردن اطالعات پایه تکمیل شدند .دو ماه پس از اجرای الگوی مراقبت پیگیر ،معیار تهوع
( )VASتکمیل گردید.
نتايج :بر اساس نتایج میانگین سنی در گروه کنترل  85/4و در گروه مداخله  87/9میباشد و دو گروه از نظر سن ( ،)p=1/13نوع جراحی
( ،)p=1/4سطح تحصیالت و تعداد دورههای شیمی درمانی با ( )p=1/7و وضعیت تأهل با ( )p=1/0با یکدیگر همسان بودند .در این راستا
آزمون آماری تی مستقل اختالف آماری معنی داری را بین دو گروه پس از اجرای الگوی مراقبت پیگیر از لحاظ تهوع با  p= 1/1110نشان
داد.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به یافتههای پژوهش که مبنی بر تأثیر الگوی مراقبت پیگیر بر کاهش تهوع ناشی از شیمی درمانی است
پیشنهاد میگردد که الگوی مراقبت پیگیر به عنوان یک روش در دسترس و کم هزینه جهت کاهش تهوع ناشی از شیمی درمانی توسط
پرستاران در زمان دریافت شیمی درمانی به کار گرفته شود.
کلمات کليدي :الگوی مراقبت پیگیر ،شیمی درمانی ،تهوع ،سرطان پستان
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حمايت و کيفيت زندگي در سرطان

نويسندگان :سامره اقتدار ،سیما مقدسیان ،مدینه جاسمی
آدرس :دانشجوی دکترای پرستاری ،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشجوی دکترای پرستاری ،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
eghtedar_nurse@yahoo.com

مقدمه و هدف :حمایت میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی شود .حمایت میتواند تاثیرات سوء ناشی از بیماری را کاهش داده و به
بیماران کمک نماید تا سازگاری بهتری را با بیماری خودشان داشتهباشند .کسانیکه حمایت دریافت میدارند آسانتر با استرسورهای
زندگی تطابق مییابند و افرادیکه از حمایت باالیی برخوردارند بهتر قادر خواهند بود با رخدادهای استرسزای زندگی سازگاری کنند در
مقابل آنهایی که از حمایت ضعیفی برخوردارند بیشتر آسیب پذیر خواهند بود .شواهدی که از مطالعات بدست آمده است نشاندهنده آن
است که حمایت ،نقش مهمی در حفظ سالمت افراد دارد و در کاهش آثار منفی استرسها سودمند است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر نوعی مطالعه همبستگی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه تهیه شده به بررسی حمایت عاطفی،
آموزشی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی پرداخته است و درنهایت رابطه بین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه مورد
پژوهش در این مطالعه تمامی بیماران مبتال به سرطان پستان در دسترس و واجد معیارهای ورود میباشند که از مرکز تحقیقات
هماتولوژی انکولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب گردیدهاند.
نتايج :در این مطالعه مشاهده گردید که حمایت با کیفیت زندگی همبستگی مستقیم و معنیداری دارد (.) R=1/4 P = 1/14
بحث و نتیجهگیری :درمانهای مربوط به سرطان باعث بقا بیشتر زنان مبتال به سرطان پستان شده است و این در حالیاست که زنان
همچنان از استرسهای روحی-روانی رنج میبرند که میتواند روند بهبود و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد .افسردگی و اضطراب با
سرطان پستان ارتباط تنگاتنگی دارد و بسیاری از زنان از هر دونوع مشکل رنج میبرند .مشاوره بر موضوعاتی همچون آموزش ،حمایت،
آگاهی ،کنترل عالیم اضطراب و افسردگی متمرکز میباشد .این نوع مداخالت میتواند کیفیت زندگی را بهبود بخشند
سرطان پستان تأثیر ویژهای بر عواطف بیماران در مراحل مختلف بیماری دارد .اختالالت روحی-روانی مثل افسردگی و اضطراب در همه
مراحل بیماری شایع است .تشخیص و مداخله زودرس در بعد جسمی و روانی کیفیت زندگی مهم است با بررسی کیفیت زندگی میتوان
بهاین مهم یعنی تشخیص زودرس عالیم و مشکالت روحی روانی و درنهایت مداخله زودرس دست یافت .پیشنهاد میشود به بحث حمایت
در انواع سرطان بطور دقیق تری پرداخته شود تا بتوان حمایتهای الزمه را به بیماران سرطانی ارائه نمود.
کلمات کليدي :حمایت ،سرطان ،کیفیت زندگی
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مو و شيمي درماني :نتايج و مراقبتهاي پرستاري
نويسندگان :سامره اقتدار ،مدینه جاسمی
آدرس :دانشجوی دکترای پرستاری ،عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشجوی دکترای پرستاری ،عضو کمیته تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
eghtedar_nurse@yahoo.com

مقدمه :پرستاران بایستی از خطرات ریزش موها در افراد دریافت کننده شیمیدرمانی آگاه بوده و به آنها آمادگی الزم را در این زمینه
بدهند در مطالعات بدین نتیجه رسیدهاند که بیماران و خانوادههایشان بایستی هرچه زودتر در رابطه با آلوپسی مطلع شوند و بهتر است
این کار قبل از درمان صورت گیرد .حمایت عاطفی در این بیماران منجر به بهبود کیفیت زندگی میشود و پرستاران نقش مهمی در
کمک به بیماران برای سازگاری با آلوپسی دارند و اینکار از طرق زیر انجام میشود :حمایت عاطفی ،دادن اطالعات ،آموزش استراتژیهای
خود مراقبتی ،سازگاری با آلوپسی ،حفاظت پوست وچشمها پس از آلوپسی..
روش اجرا :این مطالعۀ توصیفی جهت ارزیابی حمایت و آگاهی بخشی پرستاران در رابطه با عوارض شایع شیمی درمانی و ارائه حمایت
در رابطه با کاهش ناراحتی ناشی از ریزش مو در بیماران مبتال به سرطان پستان که شیمی درمانی دریافت کرده بودند؛ انجام شد.
نمونهگیری مبتنی بر هدف بوده و جمع آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه انجام گردید .روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و روایی
صوری و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد.
نتايج :مشخص گردید از یکصد زن مبتال به سرطان پستان شرکت کننده در طرح  95درصد سابقه شیمی درمانی داشتهاند که  61درصد
بیماران در حال حاضر تحت درمان با داروهای شیمی درمانی نیستند و دوره درمان خود را به اتمام رساندهاند .در رابطه با کاهش ناراحتی
ناشی از ریزش مو به دنبال شیمی درمانی %68 ،از بیماران بیان کردهند که حمایت عاطفی را دریافت نموده بودند و  %3بی نظر و  %49هم
ذکر کرده بودند که حمایت فوق را دریافت نکردهاند .در مورد آگاهی بخشی %61 ،بیماران ذکر کرده بودند که پرستاران در رابطه با
عوارض شایع شیمی درمانی به آنان آگاهی میدهند و  %5بی نظر و  %75هم ذکر کرده بودند که آگاهی دریافت نکردهاند.
بحث و نتيجهگيري :بیماران ممکن است پس از ریزش موها احساس شرم کنند یا از این که دوستانشان موضوع را بفهمند ناراحت باشند.
بسیاری از زنان گزارش کردهاند که سازگاری با آلوپسی مشکلتر از سازگاری با از دست دادن سینهها میباشد چرا که آلوپسی برای
سایرین قابل مشاهده است و نشانهای پایدار از درمان بهشمار میرود .با توجه به اینکه آلوپسی در بسیاری از بیماران دریافت کننده
شیمیدرمانی ،غیر قابل اجتناب است؛ پرستاران و پزشکان بایستی بیمار را برای چنین وضعیتی آماده کنند .برای ایجاد آمادگی ،دانستن
معنا و میزان اهمیت موها اولین گام است.
کلمات کليدي :شیمی درمانی ،آلوپسی ،سرطان
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مقايسه دريافتهاي غذايي افراد مبتال به سرطان پستان هنگام تـشخيص با گروه سالم

نويسنده :دکتر مهدی تذهیبی

آدرس :دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
tazhibi@hlth.mui.ac.ir

اهداف و فرضيات :از آنجا که سرطان پستان رایجترین سرطان در میان زنان جهان است و تاکید کمتری روی الگوهای غذایی گردیده ،بررسی رابطهی
سرطان با الگوهای غذایی در زنان هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه موردی – شاهدی ،تعداد  40بیمار مبتال به سرطان به عنوان مورد و  40فرد غیر بیمار به عنوان گروه شاهد از
میان مراجعه کنندگان به مرکز سید الشهدا " بیمارستان امید اصفهان" انتخاب شدند .پرسشنامه بسامد خوراکوی ( یادآمد هفتگی ) به منظور
تعیین متوسط دریافتهای غذائی سالیانه بیماران تکمیل ومقدارکل انرژی مصرفی (  )TEEومتوسط انرژی الزم ( )EERمحاسبه میگردد.
بدیهی است در ابتدا موارد تغذیه آنان ( مستخرجه از پرسشنامه بسامد خوراکی ) توصیف و سپس مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
نتايج :نتایج نشان میدهد که بین سن و ابتال به سرطان پستان ارتباط معنی دار وجود دارد به طوری که افرادی که سن باالتری دارند
احتمال بیشتری برای ابتال به سرطان دارند ولی سایر متغیرها ارتباط معنی داری با ابتال به سرطان نشان ندادند.
نتيجهگيري :با افزایش سن خطر ابتال به سرطان پستان بیشتر میشود .در این مطالعه رابطه ای بین خطر ابتال به سرطان پستان و مصرف مواد غذایی (
چربیها و کربوهیدرات و پروتئین ) و همچنین مقدار کالری دریافتی بین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.
کلمات کليدي :سرطان سینه ،انرژی دریافتی ،انرژی مورد نیاز

48

کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
 8-01خرداد ماه -0131ارومیه

ورزش ميزان بقا را در سرطان پستان بهبود ميبخشد
نويسندگان :سامره اقتدار  ،0شیرزاد اقتدار  ،4مدینه جاسمی 0
آدرس :دانشجوی دکترای پرستاری ،عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 0
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش 4
eghtedar_nurse@yahoo.com

مقدمه و هدف :با پیشرفتهای صورت گرفته در غربالگری و درمان سرطان ،تعداد بیشتری از بیماران از سرطان نجات یافته و بقای
طوالنی تری مییابند .این افراد اغلب به دنبال اطالعاتی در مورد سبک زندگی میباشند که بتواند پیش آگهی بهتری برایشان ایجاد نماید.
فعالیت بدنی یکی از مواردی است که میتواند به نجات یافتگان از سرطان کمک کند که کیفیت زندگی بهتری داشته باشند .بسیاری از
درمانها ممکن است فقط طول عمر (میزان بقا) را افزایش دهند نه کیفیت زندگی را .فعالیتهای فیزیکی ممکن است عالوه بر طول عمر،
کیفیت زندگی را نیز بهبود بخشد .بنابراین محقیقین میخواهند پیامدهای فعایت های بدنی را در بیماران سرطانی مورد بررسی قرار
دهند.
روش اجرا :این مقاله یک مرور سیستماتیک است که توسط محققین آمریکایی با استفاده از پایگاه داده MEDLINEرابطه بین فعالیت
بدنی و مرگ و میر و یا نشانگرهای زیستی سرطان در بیماران سرطانی مورد بررسی قرارگرفته است الزم به ذکر است که این مطالعات
بررسی شده در فاصله  0951 -4100منتشر شده است.
نتايج :اگرچه اثرات مستقیم فعالیت فیزیکی در سرطان بطور قطعی ثابت نشده است ،اما با توجه به اینکه فعالیت بدنی بهطور کلی بی
خطر است و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان را بهبود میبخشد و دارای مزایای متعدد دیگری نیز میباشد ،فعالیت بدنی کافی باید
بخشی از مراقبت استاندارد در بیماران سرطانی باشد .در مرور متون ،قویترین شواهد به نفع نجات یافتگان از سرطان پستان میباشد.
انجام فعالیت بدنی قبل یا بعد از تشخیص سرطان پستان با کاهش مرگ و میر همراه است .این کاهش مورتالیتی از نظر آماری معنی دار
است .بعد از سرطان پستان ،قویترین شواهد برای سرطان کولورکتال میباشد که فعالیت بدنی بطور معنی داری با کاهش خطر مرگ و
میر این بیماران همراه بوده است .حتی برخی از مطالعات کاهش مرگ و میر را  47تا  %67اعالم نمودهاند .در مورد انواع سرطانهای دیگر،
هنوز شواهد کافی وجود ندارد تا بتوان در مورد ارتباط بین فعالیت بدنی و بقای آنان نتیجهگیری کرد.
بحث و نتيجهگيري :محققان هشدار میدهند که ،با توجه به اینکه روشهای گوناگونی در این پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته است
هنوز نمیتوان یافتههای موجود را پیشنهاد نمود چرا که نوع دقیق ،میزان و زمان فعالیتهای فیزیکی برای کاهش مرگ و میر پس از
تشخیص سرطان نیز مورد نیاز است .با این حال ،انجام فعالیت بدنی برای نجات یافتگان از سرطان فعالیتی ایمن میباشد و سالمت جسمی
و روانی از مزایای ثابت شده ورزش میباشد .کالج پزشکی ورزشی و انجمن سرطان آمریکا بیان میکند که ورزش ،میتواند بقای پس از
سرطان را بهبود بخشد ،اما تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا بتوان در مورد تأثیر فعالیت بدنی بر پیامد بیماریها و نجات یافتگان از
سرطان نتیجهگیری روشنی ارائه نمود .با توجه به نقش فعالیت بدنی در کاهش مرگ و میر سرطان ،پژوهشهای آتی شامل مشاهده ای،
مداخالت و مطالعات مکانیکی مرتبط باید در اولویت باشد.
کلمات کليدي :ورزش ،سرطان ،میزان بقا
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بررسي خطر ابتال به سرطان کولورکتال در بيماران ديابتي نوع 1
نويسندگان :حسین عزیزی  ،0خیراهلل اسدالهی  ،4کوروش سایه میری  ،7جبرئیل شعربافی  ،8الهام داوطلب اسماعیلی 5
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،0دانشگاه علوم پزشکی ایالم – ایران ،دانشیار اپیدمیولوژی -گروه پزشکی اجتماعی
 -4دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایالم – ایران ،دانشیار آمار زیستی -گروه پزشکی اجتماعی  -7دانشکده پزشکی -دانشگاه
علوم پزشکی ایالم – ایران ،گروه پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیرواگیر  -8دانشگاه علوم پزشکی تبریز -ایران ،دانشجوی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،5دانشگاه علوم پزشکی تبریز – ایران
hoseinazizi20@yahoo.com

مقدمه :سرطان کولورکتال سومین بدخیمی شایع در جهان محسوب میشود .از آنجا که مطالعات بسیار کمی دست کم در ایران ،در
ارتباط با میزان شانس ابتال به سرطان کولورکتال در بین بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی در دسترس است .لذا ،هدف از
مطالعه حاضر تعیین میزان شانس ابتال به سرطان کولورکتال در بیماران دیابتی نوع  4میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مورد شاهدی  411بیمار مبتال به سرطان کولورکتال با  411فرد شاهد مورد مطالعه قرار داده شدند .افراد
تحت مطالعه دو گروه از بین بیماران مراجعهکننده به واحدهای کولونوسکوپی بیمارستانهای شهر تبریز انتخاب شدند .بیمارانی که که
نتیجه کولونوسکوپی و پاتولوژی آنها از نظر سرطان مثبت بود به عنوان گروه مورد و مراجعینی که نتیجه کولونوسکوپی آنها منفی بوده و
سابقه قبلی پولیپ ،نئوپالسم و ابتال به سایر سرطانها را نداشتند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .پس از همسانسازی سن و جنس و
جمع آوری دادهها با پرسشنامه ،دادههای مربوطه وارد نرمافزار  SPSS 09شد .در تجزیه تحلیل دادهها از آزمون کای دو و به منظور حذف
متغیرهای مخدوشگر از آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد.
يافتهها :براساس نتایج این مطالعه بیماری دیابت در بین بیماران مبتال به سرطان کولورکتال شیوع بیشتری داشت .از  411بیمار مبتال به
سرطان کولورکتال  75نفر ( )%09و از  411نفر شاهد  05نفر ( )%9مبتال به دیابت گزارش شد بطوریکه در تجزیه تحلیل نهایی بیماری
دیابت خطر ابتال به سرطان کولورکتال را افزایش داد (.)OR:2.37,%95 CI:1.25-4.58, P=0.002

نتيجهگيري :بیماری دیابت خطر ابتال به سرطان کولورکتال را افزایش میدهد .پیشنهاد میشود با غربالگری و تشخیص زود هنگام
بیماران مبتال به سرطان کولورکتال از بین بیماران دیابتی بتوان ابتال و مرگ و میر آن را کاهش داد.
کلمات کليدي :سرطان کولورکتال ،دیابت نوع  ،4کولونوسکوپی
این مطالعه حاصل پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی (حسین عزیزی) میباشد.
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بررسي رابطهي بيان ژن  BCRPودرمان پذيري بيماران مبتال به سرطان پستان

نويسندگان :سیده سهیال موسوی  ،0فروزنده محجوبی 4
آدرس :دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران ،گروه زیست شناسی 0
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران 4
Soheila.moosavi@yahoo.com

چكيده
مقدمه :دربارهی سلولهای توموری ،مطا لعات و درما ن های مختلفی انجام یا فته است .گاهی این سلولها نسبت به داروهای وا جد
عملکرد وساختمان شیمیایی متفاوت مقاوم میشوند که این وضعیت را آ صطالحا مقاومت دارویی چندگانه ( )MDRمینامند و یکی از
مشکالت عمده در درمان تومورها تلقی میشود .روند درمان تومورهای پستان نیز در اکثر بیمارا نی که ابتدا به شیمی درمانی پاسخ
میدهند با مقاومت به درمان وعود بیماری موا جه میشود .در مقاومت داویی این بیماران ،ژنهای متعددی دخالت دارند که از آن جمله
میتوان به ژن BCRPاشاره کرد .هدف مطالعهی حاضر بررسی رابطهی بیان ژن  BCRPودرمان پذیری بیماران مبتال به سرطان پستان
با استفاده از تکنیک  Real Time PCRاست.
کلمات کليدي :شیمی درمانی ،مقاومت دارویی ،سرطان پستان ،ژن Real Time PCR ،bcrp
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"اثربخشي در سازمانهاي غيردولتي ايراني "
مطالعه موردي در يكي از مؤسسات خيريه حامي کودکان بيمار مبتال به سرطان
نويسنده :رؤیا چگینی
آدرس :کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای غیردولتی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
cheginy@yahoo.com

هدف این پژوهش ،بررسی علل اثربخشی در سازمانهای غیردولتی است .تحقیق ،بر روی بنیاد کودک شعبه آذربایجان غربی انجام
گرفته ،زیرا آمار نشان میداد که این شعبه ،در فعالیت نه ساله خود ،در مقایسه با بیست شعبه دیگر در ایران ،از نظر تحقق اهداف
سازمانی موفق تر عمل کرده و جذب کمک مالی آن ،حدود ده برابر سایر شعب بوده است .بدیهی است رعایت اصول مدیریت
نیروهای داوطلب ،رضایت ذی نفعان ،اعتماد ،شفافیت ،پاسخگویی ،حسابرسی و گزارش دهی دقیق ،از فاکتورهای مؤثر در بهبود عملکرد
هرسازمان غیردولتی است ،ولی بنظر میرسد ،متغیرهای دیگری نیز ،در این موفقیتها تاثیرگذار بوده که هدف تحقیق ،یافتن این عوامل
است .صاحبنظران این حوزه معتقدند که سنجش اثر بخشی در سازمانهای غیردولتی ،با سایر سازمان هاتفاوت دارد و نمیتوان با
نگرشها و مدلهای موجود در بخش خصوصی یا دولتی ،اقدام به سنجش اثربخشی در  NGOها نمود .با تنوعی که این سازمانها در
اهداف و روشها و استراتژی و کثرت انواع و ساختار و اندازه و پیچیدگی و .....دارند ،یک مدل خاص ،برای سنجش اثر بخشی آنها
توصیه نشده است .لذا ،در این تحقیق نیز ،نوعی مدل چند بعدی که از توافق بیشتری بین صاحبنظران برخوردار بوده و ابعاد و
نگرشهای متفاوتی را پوشش میدهد ،مالک قرار گرفته است .حاصل تحقیق نشان داد که تمرکز بنیاد کودک ارومیه ،برتعیین اهداف بر
مبنای نیازسنجی دقیق و بخصوص تاکید روی نیازهای واقعی و دیده نشده کودکان ،تعیین اهداف کوتاه مدت و قابل ارائه ،اعتماد
مردمی به تصمیم گیران سازمان و رضایت حامیان مالی و برقراری ارتباطات مؤثر ،با افراد صاحب قدرت در بخش خصوصی و دولتی و
شیوه رهبری در سازمان ،از فاکتورهای مؤثر در افزایش این کمکها بوده و البته با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان،
فاکتورهای دیگری مثل عالقه برخی از مردم به " دیده شدن " وبطور کلی ،در نظر دیگران " فردی خیر و سخاوتمند جلوه کردن " و
پرداختن به برخی نکات دیگر که توسط سازمان اجرا شده است ،تأثیر زیادی در افزایش کمک مالی مردم به این سازمان داشته است.
کلمات کليدي :سازمان غیردولتی ،اثربخشی ،خیریه
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بررسي وضعيت اپيدميولوژيک و ميزان بروز سرطانهاي شايع در استان خراسان رضوي در سال 0181
نويسندگان :نجیب اهلل بااراده* ،دکتر مسعود میرزایی** ،دکتر مینا زمانی

***

* دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
** دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
*** کارشناس سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
masoud_mirzaei@hotmail.com

زمينه و هدف  :امروزه سرطان یکی از عوامل کشنده در جهان و جزو سه علت اول مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و ایران میباشد.
از آنجا که اپیدمیولوژی سرطان در هر منطقه وابسته به وضعیت نژادی ،سن ،جنس ،آداب و رسوم فرهنگی و سبک زندگی است .این
مطالعه به بررسی اپیدمیولوژی سرطانها در استان خراسان رضوی میپردازد.
روش بررسي :مطالعه بهصورت تحلیلی مقطعی میباشد .برای انجام این مطالعه از سیستم ثبت سرطان که یک برنامه کشوری است
استفاده گردید .در این سیستم اطالعات انواع سرطانهای تشخیص داده شده در مراکز تشخیص پاتولوژیک (اعم دولتی و غیر دولتی) جمع
آوری شده و وارد محیط نرمافزار کشوری ثبت سرطان شده و کد گذاری نوع سرطان بر اساس  ICD-Oانجام شد .در این مطالعه پس از
حذف موارد غیر بومی و تکراری 5603بیمار مورد ارزیابی و برای آن میزان بروز استاندارد سنی و فراوانی انواع سرطان بر حسب جنس و
میزان بروز در گروههای سنی مختلف با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آمار توصیفی ،تی مستقل و مجذور کای محاسبه شد.
يافتهها :در این مطالعه از تعداد کل  5603نفر بیماران سرطانی ثبت شده طی سال  %8806 ،0753زن و  %5508مرد بودند .میانگین سنی
در بیماران مرد و زن به ترتیب  5300±0505و  60± 0505سال بدست آمد .میزان بروز استاندارد شده سنی ( )ASRسرطان در زنان و
مردان به ترتیب 077و 06305در صد هزار مورد در استان بود .این میزان برای شهرستانهای مشهد  ،031045تربت جام  ،00707قوچان
 ،04805تربت حیدریه  ،59037تایباد  5606و نیشابور 3306در هردو جنس در صد هزار نفر بودند .سرطانهای شایع استان در هر دو جنس
به ترتیب شامل سرطان پوست ( ،)%04031سرطان معده ( ،)%04سرطان پستان ( ،)%9051سرطان مری ( )%904و سرطان کولورکتال
( )%308بودند .سرطانهای شایع در مردان بر حسب توپوگرافی شامل سرطان معده ( ،)%0509سرطان پوست ( ،)%0807سرطان مری
( ،)505سرطان مثانه ( )%303و سرطان کولورکتال ( )%308ودر زنان سرطان پستان ( ،)%4105سرطان پوست ( ،)%0103سرطان مری
( ،)%903سرطان کولورکتال ( )%305و سرطان معده ( )%3001بودند.
نتيجهگيري :با توجه به تفاوت مشاهده شده انواع بدخیمیها دربین شهرستانهای استان و شیوع سرطانهای دستگاه گوارش در این
استان الزم است تا پژوهشهای تکمیلی به منظور شناسایی عوامل خطر بخصوص سرطانهای دستگاه گوارش اتخاذ گردد.
کلمات کليدي :سرطان ،اپیدمیولوژی ،میزان بروز ،خراسان رضوی
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بررسي باليني و اپيدميولوژيک سرطان ارثي غير پوليپي کولورکتال ) (HNPCCدر مرکز ايران

نويسندگان :مهرداد زینلیان* ،محمد حسن امامی ،مرتضی هاشم زاده چالشتری ،رسول صالحی

آدرس :پزشک عمومی MPH ،اپیدمیولوژی و دانشجوی  PhDپزشکی مولکولی ،مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد ،فوق تخصص بیماریهای گوارش ،دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی درمانی
پورسینای حکیم PhD ،ژنتیک انسانی و استاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،رئیس مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد PhD ،ژنتیک مولکولی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
zeinalian_mehrdad@yahoo.com

مقدمه و اهداف :سرطان ارثی غیرپولیپی کولورکتال ) ،(HNPCCشایعترین علت ارثی سرطان روده بزرگ است که اشکال بالینی و
اپیدمیولوژیک آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز بطور کامل شناخته نشده است .در این مطالعه ما به توصیف
بالینی و اپیدمیولوژیک این بیماری در مرکز ایران پرداختهایم.
روش مطالعه :این مطالعه ،یک پژوهش توصیفی مقطعی و گذشته نگر است که در آن ،کلیه بیماران مبتال به سرطان کولورکتال که در
یک دوره  07ساله ( )0739-90در مؤسسه پژوهشی درمانی پورسینای حکیم اصفهان ،بعنوان مرکز فوق تخصصی معتبر بیماریهای
گوارشی در مرکز ایران ثبت شدهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند .بیماران ابتدا با استفاده از معیارهای بین المللی آمستردام  IIغربالگری
شده و سپس تحت مشاوره ژنتیک قرار گرفتند .در پایان اطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران با استفاده از نرمافزار  SPSS-19مورد
تحلیل قرار گرفت.
نتايج :از مجموع تعداد  0659بیمار مبتال به سرطان کولورکتال ثبت شده در مدت مذکور ،تعداد  807نفر آنها ( )%48/9در زمان
تشخیص ،دارای سن حداکثر  51سال بودند .از این تعداد در مجموع با خانواده  409بیمار تماس موفق برقرار شد که تعداد  63نفر از آنها
فوت کرده بودند ( .)%71/6تاریخچه فامیلی ابتال به سرطان در مورد  34بیمار اصلی مبتال به سرطان از مجموع این  409بیمار مثبت بود
( )%74/9و  57بیمار ،دارای حداقل  4بیمار مبتال به سرطان دیگر در بستگان نزدیک (درجه  0و  )4خود بوده و بعنوان سرطان کولورکتال
فامیلی ) (FCCارزیابی گردیدند ( .)%48/4از این تعداد 85 ،بیمار دارای معیارهای بی المللی آمستردام  IIبودند ( )%41/5و از نظر بالینی
بعنوان  HNPCCشناسایی شدند .شایعترین سرطانها در میان این خانوادهها در مردان :کولورکتال ( ،)%76/5ریه ( )%05/8و معده
( )%07/5و در زنان :کولورکتال ( ،)%76/0معده ( )%41/5و پستان ( )%08/5بوده است .همچنین شایعترین محل استقرار تومور در بیماران
اصلی خانوادههای مورد بررسی بترتیب :رکتوم ( ،)%74/7سیگموئید ( )%49/.و کولون صعودی ( )%04/9محاسبه گردید.
نتيجهگيري :با توجه به شیوع باالی سرطان کولورکتال فامیلی در جمعیت مورد مطالعه (حدود یک چهارم مبتالیان) ،اجرای یک برنامه
جامع غربالگری و مشاوره ژنتیک سرطان بمنظور تشخیص خانوادههای پرخطر ،شناسایی زودرس موارد ابتال و همچنین کنترل عوامل
محیطی در این خانوادهها و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان در افراد در معرض خطر آنها امری ضروری بنظر میرسد.
کلمات کليدي :سرطان ارثی کولورکتال ،اپیدمیولوژی ،مرکز ایران

54

کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
 8-01خرداد ماه -0131ارومیه

کاربرد شاخه پسيكوانكولوژي در مديريت بيماريهاي سرطاني
نويسندگان :دکتر علی عیسی زادگان  ،0دکتر سیامک شیخی 4
آدرس :روانشناس ،دانشیار دانشگاه ارومیه  ،0نوروپسیکولوژیست ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
siamak37@ yahoo.com

مطالعات پسیکوانکولوژی  Psychooncologyبه مطالعه تأثیر سرطان بر کارکرد روانشناختی و نیز نقش متغیرهای روانشناختی در خطر
ابتالء به سرطان و دوام زندگی بیمار میپردازد .شاخص مطالعات پسیکوانکولوژی مطالعات مداخله ای میباشند که در تالشاند در سیر
بیماری مبتالیان به سرطان تأثیر بگذارند .استرس و شخصیت به عنوان دو فاکتور مهم روانشناختی که ممکن است در بروز سرطان سهم
داشته باشند ،بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .جورج سولمن  )0965( Georg Solomonبر اساس نتایج مطالعاتش نتیجه گرفت
که استرس هیجانی از طریق کاهش لنفوسیتهای  Tبر سیستم ایمنی تأثیر میگذارد ،وی این حوزه جدید را ایمنی شناسی روانی
 Psychoimmunologyنام گذاشت .متعاقباً" کلر  Kellerدر مطالعه ای مشاهده نمود ،موشهایی که از فرار یا خاموش کردن محرک
برقی ناتوان بودهاند ،لنفوسیتها کاهش یافته بود .در سال  0935رابرت ایدر  Robert Aderیک وقفه شرطی در پاسخ ایمنی در موشها
را مشاهده نمود .نخستین دلیل علمی در خصوص وجود رابطه بین عوامل روانشناختی و تغییرات در سیستم ایمنی توسط بارتروپ
 Bartropو همکارانش در سال  0933میالدی بدست مده است ،بارتروپ و همکارانش مطالعه ای بر روی  46همسر بازمانده بیمارانی انجام
دادند که بر اثر آسیب مهل ک یا به دنبال بیماری طوالنی مدت فوت نموده بودند .نتایج این مطالعه مبین این واقعیت بود که کارکرد
سیستم ایمنی در بازماندگان بیماران از دنیا رفته کاهش یافته بود .البته نتایج پژوهشهای بعدی الدن اسلیجر  Laudenslagerو ریت
 )0958( Reiteنشان داد که تاثیرات روانشناختی ناشی از دادغدیدگی ناشی از مرگ همسر با تضعیف سیستم ایمنی آنان رابطه دارد و
مضافاً" بر آن نتایج روشن ساختند که فقدان سیستم حمایت اجتماعی  The Social Supportive Systemدر تضعیف سیستم ایمنی
انسان نقش دارد .نتایج مطالعه گریر  Greerو موریس  )0935( ،Morrisمبین آن است که روشی که افراد با هیجان قوی همانند خشم
روبرو میشوند ،خیلی مهم است .در این مطالعه زنانی که بعداً" مشخص گردید غده سرطانی آنها بدخیم است ،یا خشم خود را بسیار
مستقیم ابراز میکردند و یا اینکه کامالً" خشم خود را محبوس میکردند .نتایج مطالعات رابرتز ،اندرسون و لوباروف ( )0998مبین آن است
که عوامل مولد استرسهای حاد میتوانند تغییراتی را در سیستم ایمنی ایجاد مینمایند .الدنسالگر  )0957( Laudenslagerدر یکی از
همین بررسیها نشان داد که سلولهای  Tموشها در مواجهه با یک متجاوز به چه سرعتی تکثیر مییابد .سلولهای  Tدرذ واقع
لنفوسیتهایی هستند که مواد شیمیایی ترشح میکنند که سلولهای مضر همچون سلولهای سرطانی را از بین میبرند .در این مقاله
بطور مبسوطی به تأثیر متغیرهای روانشناختی به عنوان عوامل آشمکار ساز بیماری سرطان پرداخته شده است.
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مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني
نويسندگان :پیمان میکائیلی  ،0معصومه شریفی  ،4رحیم بقایی  ،7یوسف محمدپور  ،7فرهاد محمودیفر 0
آدرس :عضو هیئتعلمی ،گروه فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پژشکی ارومیه  ،0کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه  ،4عضو
هیئتعلمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 7
Peyman_mikaili@yahoo.com

مقدمه واهداف :سرطان پستان هویت زنانه و کیفیت زندگی مبتالیان را تحت تأثیر قرار میدهد فشارهای روانی ،کاهش
عملکردهای جسمی ،عاطفی و اجتماعی ،اختالل در عملکرد جنسی و تغییر در تصویر ذهنی به دنبال تشخیص و درمان سرطان پستان،
کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده وی را تحت تأثیر قرار میدهد .شیمی درمانی یکی از درمانهای رایج به دنبال سرطان پستان است .اما
داروهای شیمی درمانی عوارض جانبی متعددی را برای بیماران به دنبال دارند .اگراین عوارض جانبی نادیده گرفته شوند و زنان موفق به
دستیابی به رفتارهای مراقبت از خود 6نشوند ممکن است درمان را به تأخیر بیندازند و یا قبل از پایان درمان آن را خاتمه دهند .هرچند
اهمیت آموزش برای این بیماران به خوبی شناخته شده است اما چندین عامل توانایی پرستاران را برای آموزش به این بیماران محدود
میکند؛ به ویژه اینکه تجویز شیمی درمانی بهطور فزاینده ای بهصورت سر پایی انجام میشود بنابر این و با توجه به نیازهای آموزشی این
دسته از بیماران ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر بسته آموزشی کاهش عوارض شیمی درمانی بر معیارهای عملکردی کیفیت زندگی
زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام گرفت.
روش اجرا :این مطالعه نیمه تجربی برروی  016بیمار مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعهکننده به بخش شیمی درمانی
بیمارستان امام خمینی و امید ارومیه انجام گرفت .بیماران بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند .هر دو گروه یکبار
درشروع شیمی درمانی و باردیگر پس از گذشت 8دوره شیمی درمانی پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی
سرطان 3و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی سرطان پستان 5متعلق به سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان 9را تکمیل نمودند.
گروه مداخله پس از طی  4دوره شیمی درمانی بسته آموزشی کاهش عوارض شیمی درمانی (آموزش چهره به چهره ،بحث گروهی،
کتابچه آموزشی و پی گیری آموزشها از طریق تلفن) را دریافت نمودند.
نتايج :آماره تی زوجی نشان داد که در گروه کنترل طی زمان مداخله میانگین تصویر ذهنی از خود ،لذت جنسی ،ذهنیت از آینده کاهش
داشت ( )p= 1/180اما در گروه مداخله این معیارهای عملکردی پس از آموزش بهبود یافت ( .)p= 1/1110با این وجود آماره تی مستقل
اختالف آماری معنا داری بین دوگروه نشان نداد ( .)p= 1/849
بحث و نتيجهگيري :با توجه به کاهش معیارهای عملکردی در گروه کنترل و بهبود آنها در گروه مداخله پیشنهاد میشود مسئولین
توجه ویژه ای به این دوره از درمان بیماران داشته باشند و برنامههای منسجمی جهت کاهش عوارض شیمی درمانی اتخاذ نمایند.
کلمات کليدي :بسته آموزشی ،سرطان پستان ،شیمی درمانی ،معیارهای عملکردی
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بررسي پيامد بيماران مبتال به کانسر بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني) ره (اروميه ازسال 0183-0131

نويسندگان :حمداله شریفی  ،0محمد امین ولیزاد حسنلوئی  ،4مجتبی ملکی 7
آدرس :متخصص فارماکولوژی بالینی (-) MD-PhDاستادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – دانشکده داروسازی – گروه فارماکولوژی 0
متخصص بیهوشی –فلوشیپ مراقبتهای ویژه – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – گروه بیهوشی 4
کارشناس آمارو مدارک پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – بیمارستان امام خمینی (ره) 7
aminvalizade@yahoo.com

چكيده
مقدمه و هدف :سرطان یک مشکل عمدهی بهداشتی فزاینده درکشورهای درحال توسعه است .بررسی میزان شیوع این بیماری برای
کمک به برنامه ریزیهای درمانی مهم است .هدف از این مطالعه تعیین شیوع و الگوی توزیع سرطان در یک بیمارستان آموزشی درمانی
سطح  7در استان است.
روش اجراء :این مطالعهی گذشته نگر شامل بیمارانی است که ازابتدای سال  0759تا پایان سال  0794در بخش مراقبتهای ویژهی
بیمارستان امام خمینی ارومیه با تشخیص تومور بستری شدهاند .مطالعه با بررسی پروندههای بیماران در بخش آمار و مدارک پزشکی و
استخراج دادهها صورت گرفته است.
نتايج :تعداد کل بیماران  0889نفر بود که  )%84/34(609آنها زن و  )%53/45(571مرد بودند .متوسط سن بیماران در گروه زنان 56/3
و در گروه مردان  61/6سال بوده است .ازکل بیماران بستری شده تعداد  )%3/05( 018دارای تومور خوش خیام و بقیه (-0785
 )%94/54دارای تومور بدخیم بودند .از بیماران مبتال به تومور بدخیم ،گروه زنان  )%81/59( 551و گروه مردان  )%59/00( 395بیماران را
تشکیل میدادند .سرطانهای دستگاه گوارش شایعترین سرطانها را هم در کل بیماران ( ،) %81هم در گروه زنان ()%81/01و هم در
گروه مردان ( )%79/51تشکیل میدادند .در گروه زنان سرطانهای سیستم اعصاب مرکزی ،پوست و بافت همبند ،خون و دستگاه تنفس
در ردههای بعدی از نظر شیوع قرار داشتند ولی در گروه مردان سرطانهای دستگاه ادراری – تناسلی ،سیستم اعصاب مرکزی ،دستگاه
تنفس و خون به ترتیب شایعترین سرطان هاراتشکیل میدادند .تعداد بیماران فوت شده درگروه زنان )%43/86( 031و در گروه مردان
 )%43/75(443بوده است.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به نتایج بدست آمده سرطان دستگاه گوارش شایعترین بدخیمی را در هر دو گروه تشکیل میدهد و با توجه
به اینکه مطالعه در یک دورهی چهارساله صورت گرفته و بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه یک بیمارستان سطح  7در استان میباشد لذا
میتوان ادعا کرد که الگوی توزیع سرطان دراین مطالعه بازتاب الگوی آن در استان میباشد و میطلبد که متولیان درمان برای برنامه
ریزیهای خود این نتایج و نتایج سایر مراکز مشابه را مورد توجه قرار دهند.
کلمات کليدي :سرطان ،بخش مراقبتهای ویژه ،شیوع ،ارومیه
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بررسي آگاهي داوطلبين سالمت زن در زمينه سرطان سينه در سال 0131
نويسندگان :راحله سلطانی * ،0رقیه جوادی  ،4سوسن ارغده  ،7منیژه سلیمانی  ،8فریبا سلطانی 5
آدرس :کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقا سالمت .مرکز تحقیقات دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،0
کارشناس مامایی .کارشناس مسئول برنامه داوطلبین سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4
کارشناس مامایی .کارشناس برنامه مشارکت مردمی شهرستان بناب  ،7کارشناس ارشد ،کارشناس آموزش سالمت مرکز بهداشت استان
 ،8کارشناس آموزش زبان انگلیسی ،آموزش پرورش ناحیه  7تبریز 5
shadi8685@gmail.com

مقدمه :سرطان پستان شایعترین سرطان برای زنان در سراسر دنیا به شمار می رودکه درصورت تشخیص در مراحل اولیه ،قابل کنترل
است و دانش کافی از عوامل خطر ،خودمراقبتی و غربالگری میتواند باعث کنترل این بیماری شود .داوطلبان سالمت حقایق اساسی در
زمینه بهداشت و ارتقا سالمت را یادگرفته و به زبان ساده به همسایگان و خانوارهای تحت پوشش خود منتقل میکنند این مطالعه به
بررسی میزان آگاهی زنان داوطلب سالمت در این زمینه پرداخته است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر مقطعی و جمعیت مورد پژوهش 61نفر از داوطلبین سالمت زن مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بناب
میباشد .زمان مطالعه  0794میباشد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ای شامل 41سؤال که بصورت مصاحبه ای تکمیل گردید .دادهها
با نرمافزار آماری ) ،SPSS(11.5آزمونهای توصیفی ،اسیپرمن وآنالیز واریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
يافتهها :میانگین سنی شرکت کنندگان  75±9و میانگین سابقه فعالیت بعنوان داوطلب سالمت  505±5سال بود .از نظر تحصیالت
8509درصد زیر دیپلم و 705درصد دانشگاهی بودند .میانگین نمره آگاهی داوطلبین سالمت در زمینه سرطان سینه ( 59±04سقف
نمره صد)بدست آمد .از روش تشخیص قطعی ( )%71و روشهای تشخیص زود رس سرطان پستان ( )% 34آگاهی داشتند .بهترین زمان
انجام خودآزمایی پستان ( ،)% 57شایعترین عالمت سرطان پستان ( ،)%31اهمیت تشخیص به موقع ( ،)%37نقش تغذیه ( )%61و بی
تحرکی با افزایش خطر سرطان پستان ()%55آگاهی داشتند.
بحث و نتيجهگيري :طبق یافتههای پژوهش آگاهی داوطلبین سالمت در زمینه سرطان پستان در حد متوسط بود .با توجه به اهمیت
سالمت زنان و با در نظر گرفتن این موضوع که داوطلبین سالمت منبعی برای آموزش به زنان تحت پوشش منطقه خود میباشند .لذا
توانمند سازی و آموزش آنان در زمینه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت ،روشهای خودمراقبتی و غربالگری به ویژه در زمینه سرطان
سینه ضروری به نظر میرسد.
کلمات کليدي :داوطلبین سالمت .سرطان سینه .آگاهی
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بررسي عوامل خطر سرطان پستان در زنان

نويسندگان :حمید برزکار  ،0صابر غفاری فام  ،0پری قاسم زاده

4

آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،0گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران،
پزشک عمومی  ،4شبکه بهداشت و درمان ماکو ،ماکو ،ایران
⃰⃰h_barzkar@hotmail.com

مقدمه:
سرطان پستان شایعترین علت مرگ سرطانی در خانمهای 41-69ساله است .این سرطان در ایران سومین سرطان شایع به شمار میرود
ولی میزان شیوع آن براساس نژاد وقوم متغیر است .مطالعات انجام شده در زمینه عوامل خطر آن محدود بوده و انجام آنها برای
برنامههای پیشگیری ضروری میباشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر این بیماری طراحی و اجرا گردید.
روش کار:
دراین مطالعه مورد-شاهدی گذشته نگر تعداد 51نفربیمار که سرطان پستان درآنها تشخیص داده شده بود،
ودارای پرونده دریکی از بیمارستانهای شهراصفهان و نیز یکی از بیمارستانهای شهر شیراز بودند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند.
نمونهگیری بصورت دردسترس انجام شد .تعداد  51نفرفرد غیر بیمار نیز که با آنها جور بودند بصورت در دسترس از مراجعه کنندگان به
همان بیمارستانها به عنوان گروه شاهد درتحقیق واردشدند .اطال عات ازطریق پرسشنامه ای که روایی آن تأییدشده بود وبه شکل
مصاحبه با افراد انتخابی جمع آوری گردید .اطالعات جمع آوری شده بااستفاده ازنرم افزار  SPSSو آزمون  χ2مورد تجزیه وتحلیل
قرارگرفت.
نتايج:
وجود سرطان درفامیل درجه یک ،ورزش کمتر ،قاعدگی نامنظم ،سابقه سقط ،مصرف قرصهای ضدبارداری ،خوابیدن در روشنایی بیشتر،
مواجهه بااشعه  ،xمواجهه باسموم وموادحشره کش ،استفاده بیشترازظروف پالستیکی ،استفاده بیشترازچربی حیوانی واستفاده کمتراز
موادغذایی مانند گوشت مرغ ،گوشت ماهی ،لبنیات وسبزیجات به عنوان عوامل خطر معنی دارسرطان پستان مشخص شدند .دراین بررسی
ارتباطی بین سرطان پستان و وضعیت خونریزی ماهیانه ،سابقه حاملگی ،سابقه شیردهی ،سیگارکشیدن ،مصرف الکل ،استفاده ازاسپری زیر
بغل ،ومواجهه با میدان مغناطیسی و همچنین مصرف مواد غذایی مانند روغن گیاهی ،گوشت قرمز ،میوهها وچای وقهوه دیده نشد.
نتيجهگيري:
عوامل خطر مشخص شده دراین مطالعه میتواند به عنوان پایه ای برای برنامههای آموزشی و همچنین مطالعات طولی دراین زمینه مورد
استفاده قرار گیرد.
کلمات کليدي :عوامل خطر ،سرطان پستان ،زنان
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بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک در بازماندگان سرطان کولورکتال
نويسندگان :حسینعلی نیک بخت  ،0دکتر نیره امینی ثانی (نویسنده مسؤل) ،4دکتر محمد اصغری  ،7دکتر سید رضا حسینی 8
آدرس0 :دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 PHD 4اپیدمیولوژی ،استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7

 PHDآمار زیستی ،استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 8متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
ep.nikbakht@gmail.com

مقدمه و اهداف :سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در ایران است بطوریکه میزان بروز استاندارد شده آن در مردان  00/70و در
زنان  01/59به إزای صد هزار نفر جمعیت میباشد .نگرش همه گیر شناسی زیر بنای اصولی مبارزه با این بیماری است .هدف این مطالعه
بررسی کلیه جنبههای اپیدمیولوژیکی این سرطان در شهرستان بابل میباشد.
روش اجرا :این مطالعه مقطعی که در سال  0794انجام شده ،با استفاده از روش تمام سرشماری همه موارد بروز یافته شناسایی شده در
نظام ثبت سرطان در یک دوره  6ساله ،بین سالهای  56-90مورد بررسی قرار گرفتند .میزان بروز با استفاده از نرمافزار  STATAمحاسبه
و برای  041بازمانده نیز پرسشنامه بصورت مصاحبه حضوری در منازلشان تکمیل گردید.
نتايج :از مجموع  473بیمار ( 078)% 56/5نفر مرد ،میانگین سنی کل  55/50سال و بیشترین موارد بیماری در دهه ششم زندگی بوده
است .کمترین میزان بروز خام و استاندارد شده بترتیب در سال  53با  8/9و  8/5و بیشترین در سال  90با  07/4و  08/6به إزای یکصد
هزار نفر بوده است .از بازماندگان ،سن بیمار در زمان تشخیص بیماری در ( 76)% 71نفر کمتر از  51سال 34)% 61/1( ،نفر دارای سابقه
فامیلی سرطان و ( 43)% 44/5نفر نیز دارای سرطان کولورکتال در یکی از بستگان بودهاند .شایعترین عالیم بیماری در هنگام مراجعه
عبارت بودند از :تغییر اجابت مزاج ،دفع خون همراه مدفوع ،درد شکمی ،یبوست و کاهش وزن .میانگین فاصله زمانی بین ظهور عالیم تا
تشخیص  01ماه بوده و ( 009)%99/4نفر بدلیل عالیم واضح بیماری جهت تشخیص به پزشک مراجعه کرده بودند .اختالف معنی داری از
نظر سن ابتال ،سابقه فامیلی سرطان و فاصله زمانی عالیم تا تشخیص بین دو جنس مشاهده نشد.
بحث و نتيجهگيري :بنظر میرسد بروز سرطان کولورکتال در بابل در حال افزایش است .همچنین درصد افراد جوان و فاصله زمانی شروع
عالئم تا تشخیص قطعی زیاد میباشد  .بنابراین برنامه ریزی در جهت کاهش عوامل خطرزا و آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم و عالئم
هشدار سرطان کولورکتال و غربالگری مورد تأکید است.
کلمات کليدي :اپیدمیولوژی ،بروز ،سرطان ،کولورکتال
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بررسي ميزان بقا سرطان سينه درکشور :مطالعه مروري نظام مندومتاآناليز

 7و 8

نويسندگان :آرزوکریمی  ،،0راضیه میرزایی  ،0زینب مرادی  ،0علی دلپیشه  ،4کورش سایه میری
آدرس :عضوکمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم 0
دانشیارگروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم 4
دانشیارگروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 7

دانشیارآمار زیستی ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی روانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم-ایران 8
Karimi.rooya@yahoo.com

چكيده:
مقدمه :امروزه انواع سرطان یکی از مهمترین عوامل مرگ ومیر در دنیا و سرطان سینه از شایعترین آنها در زنان میانسال میباشد .میزان
بقای پس از تشخیص و درمان در بیماران سرطانی یکی از شاخصهای مهم در کنترل بیماری و ارزیابی روشهای درمانی مورد استفاده
است .در مطالعات مختلف میزان بقای سرطان سینه در کشور متفاوت آمده است اما یک برآورد کلی از آن وجود ندارد .لذا این مطالعه با
هدف تعیین بقای یک تا پنج ساله سرطان سینه درایران به روش متا آنالیز انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه یک مرورسیستماتیک براساس پایگاههای معتبرپزشکی داخلی شامل Iranmedex،Magiran،SIDوپایگاههای
معتبرانگلیسی شامل Scopusو  PubMedمیباشد .جستجو با کلیدواژههای سرطان سینه و میزان بقا انجام شد .سپس تمام مقاالت و
پایان نامههای مرورشده که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از روش متاآنالیز (مدل اثرات
تصادفی ) و نرمافزار ( STATA (Ver. 11.1موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
يافتههاي پژوهش :در  43مطالعه تعداد نمونه  48953مورد بررسی قرار گرفت .میزان بقای 0ساله سرطان سینه در ایران :90-93)%98
5،)%95CIساله  )%95CI :65-35(%30و 01ساله  )%95CI :75-38(%56به دست آمد و نیز میزان بقای 4،7و 8ساله بترتیب -93( %57
)%95CI :50-90) %30 ،)%95CI :30-53)%39،)%95CI :65برآورد گردید .کمترین و بیشترین بقای  5ساله مربوط به اردبیل
()%50وتهران ()%59بود.
بحث و نتيجهگيري :طبق یافتههای این تحقیق میزان بقای یک ساله سرطان سینه درایران تقریباً  005برابر بقای پنج ساله آن است و
همچنین بقای 5ساله درایران کمتراز بسیاری از نقاط دنیا بود لذا غربالگری سرطان سینه درجمعیت های درمعرض خطر جهت تشخیص
درمراحل اولیه ضروری به نظرمیرسد و همچنین لزوم هرچه بیشترآموزش زنان جهت شناسایی موارد سرطان درمراحل اولیه آن باید مورد
توجه قرار گیرد.
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بررسي ميزان بقا سرطان کولورکتال درکشور :مطالعه مروري نظام مند و متاآناليز

نويسندگان :زینب مرادی  ،0راضیه میرزایی* 00آرزو کریمی  00علی دل پیشه  ،4کورش سایه میری 7

و8

آدرس :عضوکمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم  ،0دانشیارگروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم،
دانشیار گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم  ،7دانشیار آمار زیستی ،مرکز تحقیقات پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی روانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم 8
zn.moradi@yahoo.com

مقدمه :سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در سراسر جهان و پنجمین و سومین سرطان شایع در مردان وزنان در ایران میباشد .در
سالهای اخیر بروز این سرطان در ایران افزایش یافته است .در مطالعات مختلف میزان بقای سرطان کولورکتال درکشور متفاوت آمده
است اما یک برآوردکلی از آن وجودندارد .لذا این مطالعه با هدف تعیین بقای یک و پنج ساله سرطان کولورکتال درایران به روش متاآنالیز
انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه یک مرورسیستماتیک براساس پایگاههای معتبرپزشکی داخلی شامل Iranmedex،Magiran،SIDو
پایگاههای معتبرانگلیسی شامل Scopusو  PubMedمیباشد .جستجوبا کلیدواژههای سرطان کولورکتال و میزان بقاانجام شد .سپس تمام
مقاالت و پایان نامههای مرورشده که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودندمورد بررسی قرار گرفتند .دادهها بااستفاده ازروش متاآنالیز
(مدل اثرات تصادفی ) و نرمافزار ( STATA (Ver. 11.1موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
يافتههاي پژوهش :در  08مطالعه تعداد  3579نمونه مورد بررسی قرار گرفت .میزان بقای 0ساله سرطان کولورکتال در ایران -90)%39
)%95CI :65و 5ساله  )%95CI :49-37(%50برآورد گردید .کمترین و بیشترین بقای  5ساله مربوط به شیراز ()%43وتهران ()%57بود.
بحث و نتيجهگيري :یافتههای ما نشان دادند که میزان بقای یک ساله در ایران  005برابر میزان بقای پنج ساله است .میزان بقای  5ساله
بیماران ایرانی کمتر از کشورهای غربی است و بدلیل نسبت باالی افراد جوان مبتال به سرطان در ایران الزم است تا برنامههای غربالگری
منظم برای یافتن بیماران پی ریزی شود و سپس پیگیری و درمانهای الزم انجام گیرد.
کلمات کليدي :سرطان مری ،میزان بقا ،متاآنالیز ،مرور نظام مند
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Middle East countries’ scientific productivity in oncology from 1996-2012
Author: Ali Rashidi
Address: PhD in Bibliomtric and Scientometric, Associate professor at Urmia university of Medical Sciences
alirashidi@umsu.ac.ir
Abstract
Background: Unfortunately, newly published data warns that oncologic related diseases are increasing in almost
all Middle East countries. One of the immediate questions which comes to mind is that what is happening in that
field from scientific output point of view.
To answer in this question, this research was conducted to show scientific productivity and internationally
recognized scholar journals published in that field by the researchers working in the Middle East.
Method and materials: The data was extracted from Scimago portal on 24th of April in 2014 and was
transferred to Microsoft Excel for further evaluation.
Result: Turkey with 4633 documents, with H index criteria (54) and 3 journals indexed in Scopus took the first
place. Iran was in second place taking into account the number of published document which was 993 and
succeeded to publish 2 journals in Scopus dedicated entirely to this field.
From the remaining Middle East countries only Saudi Arabia has a journal in Scopus database.
However United Arab Emirate researchers were able to publish 116 documents, their citation per document with
22.32 was in the first place which is an indication of their papers quality.
Conclusion: overall Middle East researchers working in the field of oncology along dealing with therapeutic
issues are struggling to be up dated as their scientific productivity trend is promising.

Table 1: Number, citation and cite per paper for the published papers of Middle East oncologists.

Country
1

Turkey

3

Documen

Citable

Citatio

Self-

Citations per

H

ts

documents

ns

Citations

Document

index

4633

4060

27544

4146

7.2

54

Iran

993

922

6167

1699

12.57

35

4

Egypt

805

763

7701

797

15.99

41

5

Saudi Arabia

478

442

4308

423

13.61

32

6

Lebanon

219

192

2148

185

13.34

26

7

Jordan

123

117

847

58

12.94

14

United Arab
8

Emirates

116

102

1936

86

22.32

20

9

Kuwait

104

97

1304

66

14.86

19

1

Oman

55

48

287

20

6.84

11
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0
1
1

Iraq

35

34

52

6

3.08

3

1

Syrian Arab

2

Republic

32

25

74

13

4.53

5

Qatar

28

26

196

9

9.75

8

Yemen

16

16

79

18

5.6

5

Palestine

11

11

55

3

9.6

4

Bahrain

5

5

85

6

17

4

1
3
1
4
1
5
1
6

Table 2: Journals indexed in Scopus by Middle East countries.

Title

H

Total

Total

Total

Citable

Cites /

ind

Docs.

Docs.

Cites

Docs.

Doc.

Count

ex

(2012)

(3years)

(3years)

(3years)

(2years)

ry

UHOD - Uluslararasi
1 Hematoloji-Onkoloji Dergisi

Turke
6

43

141

35

136

0.25

y
Turke

2 Turk Onkoloji Dergisi

2

29

88

5

87

0.07

Turk Jinekolojik Onkoloji
3 Dergisi

y
Turke

1

5

68

1

60

0

y

3

39

96

31

95

0.42

Iran

1

32

92

7

92

0.07

Iran

Iranian Journal of Cancer
1 Prevention
International Journal of
Hematology-Oncology and Stem
2 Cell Research

Saudi
Hematology/ Oncology and
1 Stem Cell Therapy

Arabi
5

21

113

64

67

98

0.8

a
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تهيه کانتور پستان با روش پردازش تصاوير ديجيتال فوتوگرافيک و مقايسه پارامترهاي بدست آمده با کانتورينگ سيستم
طراحي درمان حاصل از تصاوير سي تي اسكن
نويسندگان :یاشار قره ایاقی ،دکتر احد زینالی ،دکتر حسن صابری ،مهندس مهدی اقدسی
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشیار فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استادیار فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کارشناسی ارشد فیزیک ،بخش پرتودرمانی مرکز پژوهشی-درمانی امید ارومیه
cyshar@yahoo.com

مقدمه :سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان میباشد .در دنیا ساالنه از هر  5زن یک زن به این سرطان مبتال میگردد .در سال
 4113در امریکا یک میلیون وسیصد هزار مورد جدید سرطان پستان تشخیص داده شده است که از این تعداد  856111نفر فوت کردهاند.
این رقم در سال  4115به یک میلیون و چهارصدو سی هزار نفرافزایش پیدا کرده که امار مرگ ومیرناشی از آن  565111نفر بوده است.
با گذشت هر  51سال ،نمونههای تشخیص داده شده سرطان پستان  4برابر میشوند .پرتودرمانی پستان به دو روش تله تراپی (درمان از
فاصله دور) و براکی تراپی (درمان از فاصله نزدیک) انجام میگردد که روش تله تراپی بویژه با دستگاه شتاب دهنده خطی رایج تر است.
در این روش تمام پستان و یا بستر تومور پس از از ماستکتومی تحت تابش قرار میگیرد که هدف ،از بین بردن بقایای میکروسکوپیک
تومور در محلی است که تومور را با جراحی برداشتهاند .بر اساس توصیههای واحد بین المللی استانداردهای تابشی  ،ICRU -60برای
انجام درمان مؤثر و موفقیت آمیز بروش پرتودرمانی ،نیاز به یک سیستم طراحی درمان ()TPSدقیق برای نشان دادن ارگانهای سالم در
خطر ،توزیع دز پرتو در بافتهای تحت تایش و حجم تابشی میباشد تا دید مناسبی از نتیجه درمان ایجاد گردد .یکی از مهمترین
قسمتهای سیستم طراحی درمان ،کانتورینگ است که به دو صورت دو بعدی و سه بعدی انجام میشود .در روشهای سه بعدی که با
استفاده از تصاویر  CT-Scanو نرم افزارهای  TPSانجام میگردد امکان پرتوگیری بیمار و تحمیل هزینههای بیشتر و افزایش زمان انتظار
بیمار (  )Watingگاه باعث روآوردن پزشکان به روشهای دوبعدی میگردد که بر اساس مطالعات صورت گرفته ،در برخی موارد از نتایج
مشابهی با روشهای سه بعدی همراهاند بویژه در بیماران با ابعاد پستان کوچک .روشهای کانتوینگ دو بعدی شامل روشهای مکانیکی،
الکترومکانیکی ،اپتیکی و الترسونیک می باشدکه هر یک با محدودیتها و خطاهایی همراهاند که در صورت کاهش میزان خطاهای
روشهای دوبعدی و افزایش صحت و دقت آنها در کنار نبود ریسک پرتوگیری و سهولت انجام ،میتوان از این روشها در پاره ای موارد
بعنوان جایگزین روشهای سه بعدی استفاده نمود .این مطالعه بمنظور معرفی یک روش جدید کانتورینگ دوبعدی پستان و مقایسه آن با
روش استاندارد مبتنی بر تصاویر  CT-Scanانجام میگردد.
مواد و روش کار :با استفاده از دو دوربین فتوگرافیک ،دو عکس همزنان از جهت شانه ()Cranio-caudalو با زاویه صفر درجه نسبت به
افق و دیگری از سمت نیمرخ قفسه سینه ( )Lateralو با زاویه صفر درجه نسبت به افق از پستان مدل گرفته میشود .تصاویر فتوگرافیک
در محیط برنامه نویسی  MATLABو با استفاده از ابزارهای پردازش تصاویر ) )Image processing tool boxو با استفاده از روشی که
اصطالحاً  Matching Techniqueنامیده میشود پس ازتشخیص لبههای مدل پستان و تکمیل انحنای لبه بدست آمده از سمت شانه،
این لبه با لبه بدست آمده از سمت مخالف  Matchمیشود و پس از اینکه با ابعاد واقعی پستان کالیبره گردید جهت استخراج پارامترهای
درمانی همچون عمق درمان ،زاویه چرخش گانتری و فیلد سایز مورد استفاده قرار گرقته و با دادههای بدست آمده از سیستم TPS

وتصاویر  CTمقایسه میشود.
نتيجه و بحث :با توجه به نتایج اولیه بدست آمده از این روش و دقت بسیار باال در تعیین لبهها و درنهایت تعیین انحنای سطح موردنظر
از پستان ،در مقایسه با روش دستی بسیار دقیق تر و سریعتر میباشد و نتایج بدست آمده به نتایج روش  CT-scanنزدیکتر است.
کلمات کليدي :طراحی درمان ،التراسوند ،تله تراپی ،براکی تراپی ،اسکرینینگ
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بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد خانوارهاي استان آذربايجان غربي درخصوص عوامل تغذيه اي مرتبط با پيشگيري از سرطان
در سال 0131
نويسندگان :دکتر سکینه نوری سعیدلو* ،فریبا بابایی
آدرس :مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی وآشامیدنی ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ارومیه

*

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ارومیه
saeedlou2003@yahoo.com

مقدمه و اهداف :مطالعات مختلف حاکی ازآن است که یکی از مهمترین عوامل محیطی مربوط به سرطان ،تغذیه است .به گونه ای که
نقش عوامل تغذیه ای در پیشرفت و پیشگیری از سرطان قویاً پذیرفته شده است و بر اساس آمار و اطالعات موجود ،تغذیه در حداقل 75
درصد کل موارد سرطانها نقش تعیین کننده دارد .این پزوهش با هدف تعیین آگاهی ،نگرش و عملکرد خانوار هادرخصوص عوامل تغذیه
ای مرتبط با پیشگیری از سرطان درخانوارهای استان آذربایجان غربی انجام گرفت.
روش اجرا :مطالعه بصورت مقطعی برروی  855خانوار ساکن در استان آذربایجان غربی انجام گردید .روش نمونهگیری طبقه ای خوشه
ای تصادفی صورت گرفت وپس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها توسط نرمافزار  SPSSوآزمون های توصیفی تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.
نتايج :در زمینه آگاهی خانوارها ازمنبع اصلی فیبر غذایی این بررسی نشان داد  4705درصد خانوارها ،سبزیجات و  0800درصد خانوارها،
میوهها را به عنوان منبع اصلی دریافت فیبرغذایی میدانستند .در این مطالعه فقط  46درصد خانوارها به نقش فیبرغذایی در پیشگیری از
سرطان اشاره نموده بودند .در خصوص نحوه نگرش خانوارها به مصرف سبزی و میوه تنها  85درصد از آنان اعتقاد برمصرف میوه به عنوان
میان وعده داشته و دربررسی عملکرد خانوارها نیز مشاهده گردید به ترتیب  3509و  5008درصد خانوارها دربرنامه غذایی روزانه از سبزی
(ساالد و سبزی خوردن )ومیوه ها استفاده مینمودند.
بحث ونتيجه گيري :نظر به اینکه آگاهی ،نگرش و عملکرد خانوارها در مورد عوامل تغذیه ای درپیشگیری از سرطان درسطح مطلوب
نمیباشد لذا مؤسسات درگیر با امر سرطان ،رسانهها و متولیان سالمت استان نقش بسیار مهمی در اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم در
زمینه عادات غذایی خواهند داشت.
کلمات کليدي :تغذیه ،سرطان
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Demographic and Prognostic Factors of 455 Patients with Acute Leukemia Admitted to Two Referral
Hospitals in Tehran‐Iran During Ten Years (2001‐2011)

Authors: Parvin Ayremlou1*, Sakineh Nouri Saeadlou1, Masoumeh Taleghi2

Address: 1Food and Beverage Safety Research Center, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran
2

Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran
p.ayremlou@gmail.com

Abstract
Background: Global death toll of Acute Leukemia (AL), as a heterogeneous group of hematopoietic
malignancies, is rather high, i.e. almost 74% of 300,000 new cases die every year. This reflects a poor prognosis
of this malignancy in most parts of the world, where contemporary and rather complex remedies are not
available. There are a few well documented reports about the epidemiologic features of AL at national level in
Iran. This retrospective study demonstrates demographic and laboratory features of Acute Myeloid Leukemia
(AML) and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) patients admitted to the main referral Oncology hospitals in
the ex-Iran University of Medical Sciences in Tehran (Firoozgar and Rasoul-Akram hospitals) during the last
decade (2001-2011).
Methods: Medical records of all patients admitted to the both hospitals diagnosed with AML and ALL were
reviewed during the study period for demographic, biological and clinical characteristics at diagnosis.
Results: Four-hundred fifty five patients were diagnosed with AML and ALL, who admitted to the both
hospitals during ten years, of whom 59.6 % (271 patients) were male. Fifty five percent of patients had AML and
44.6 % had ALL, both significantly dominated in men (p<0.001). AML patients died more significantly.
(p<0.05) and the most deaths occurred in older patients (p<0.001). Initial WBC count was significantly related to
death (p= 0.001), where the least death (13%) occurred in the group with initial WBC between 5-10×103/μL and
most of deceased had an initial WBC more than 10×103/μL. Logistic regression showed
that age, fever and WBC were significant prognostic factors.
Conclusion: Demographic characteristics of AL patients were almost the same as other global reports. Most
deaths occurred in older patients, those who had fever, and patients with higher WBC count at first admission,
which warrants more investigations accurately and also improvements in hospital records.
Keywords: Acute Myeloid Leukemia; Acute Lymphoblastic Leukemia; Epidemiology; Iran
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تأثير اجراي برنامه آموزشي به مراقبتکنندگان کودکان مبتال به سرطان تحت شيميدرماني بر پيشگيري از عوارض جانبي
شيميدرماني
نويسندگان :حمیده الهی عسگرآباد* ،آفاق آقاجانی اینچه کیکانلو
آدرس :مربی گروه آموزش پرستاری کودک ونوزاد ،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد
elahiah1@mums.ac.ir

چكيده
مقدمه :شیمیدرمانی به عنوان یکی از روشهای درمانی جهت افزایش طول مدت زندگی و بقاء کودک انجام میشود اما شیمیدرمانی
بهعنوان درمان اصلی دارای عوارض جانبی بسیاری است که عالوه بر مزایای درمانی برکیفیت زندگی و میزان قبول و پذیرش درمان از
جانب مددجو تأثیر میگذارد و عاملی برای عدم پذیرش بیمار جهت تکمیل دوره درمان میگردد لذا شناخت این عوارض و راههای
پیشگیری از آنها در بهبود سیر درمان و جلوگیری از بستری شدنهای مکرر و بقاء این بیماران کمک کننده است.

روش :این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد درسال 0794با دو گروه آزمودنی و کنترل انجام شد  71نفر از
مراقبتکنندگان درگروه آزمون و  71نفر در گروه شاهد قرار گرفته ،پروتکل و راهنمای آموزشی مراقبت از بیماران سرطانی در قالب سه
جلسه آموزشی با تمرکز بر عوارض عفونت ،تهوع و استفراغ ،اسهال ،یبوست ،بی اشتهایی و زخم دهان به گروه آزمون طبق مدل
توانمندسازی گیبسون آموزش داده شد اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد گزارش عوارض جانبی شیمیدرمانی در سه مرحله قبل
مداخله حین و بعد از مداخله در هر دو گروه جمع آوری و دادهها با استفاده از  Spssنسخه  00/5و محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن،
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون فریدمن تجزیهوتحلیل شدند.
يافتهها :از لحاظ نسبت نوع بدخیمی بیماران مورد مطالعه ،لوسمی لنفوبالستیک حاد ،لوسمی میلوبالستیک حاد ،لنفوما ،سارکوما و
رابدومیوسارکوما به ترتیب  7،41/ 6،7/3 ،01 ،07/7 ،56/3درصد از بیماران را تشکیل داد .میانگین سن کودکان موردمطالعه 5/6±7/47
سال و میانگین سن مراقبت کنندگا ن  74/0±5/15بود .میانگین عوارض جانبی بعداز مداخله درگروه آزمون کمتر از گروه شاهد بوده و
بین میزان بروز عوارض قبل از مداخله و بعد از آن تفاوت معنی داری در گروه آزمون مشاهده شد (.)P>1/110
نتيجهگيري :برنامه آموزشی باعث کاهش عوارض جانبی شیمیدرمانی در کودکان مبتال به سرطان تحت شیمیدرمانی شده است.

کلمات کليدي :عوارض جانبی شیمیدرمانی ،کودکان ،رنامه آموزشی ،مراقبتکنندگان
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بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشكان و پزشكان درباره سرطان دهان ()scc
نويسندگان :دکتر سید امیر سیدی¹؛ محمدرضا کریملر²
آدرس :استادیار گروه بیماریهای دهان فک وصورت ،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 0
دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
seyyediamir@yahoo.com

مقدمه :سرطان دهان یکی از سرطانهای شایع و جز  01علت مرگ در سرتاسر جهان است که در سال  0758در ایران میزان بروز سرطان دهان 0
نفر به ازای هر  011111نفر گزارش شده است ،بروز سرطان دهان در مردان نسبت به زنان 4به  0است که این نسبت نیز در حال تغییر است و
میانگین سنی بیماران هنگام تشخیص  61سال است.
مهمترین عامل سرطان دهان تنباکو ،الکل ونور خورشید است بطوریکه سرطان دهان در افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاری 4تا  7برابر شایعتر
است که در مراحل اولیه سرطان دهان بدون عالمت است و احساس ناراحتی معمولترین عالمت در  %55از موارد موجود است.
بنابراین متاسفانه اکثر سرطانهای دهان در مراحل پیشرفته زمانی که بر اثر پیشرفت زیاد منجر به ظهور عالئم بالینی شدهاند تشخیص داده
میشوند و این موضوع باعث شده پیش آگهی سرطان دهان در اکثر نقاط جهان خوب نباشد.
اعلی رغم پیشرفتهایی که در درمان سرطانهای دهان صورت گرفته است اما میزان بقا 5ساله در 51سال گذشته تغییر قابلتوجهی نکرده است که
عمدهترین دلیل آن تشخیص دیر هنگام میباشد ،آگاهی دندانپزشکان و پزشکان در این زمینه نقش مهمی در شناسایی زودهنگام ضایعات بدخیم و
دیسپالستیک که خطر تبدیل شدن به سرطان را دارند و درمان سریع تر دارد.
این هدف با آموزش صحیح تئوری و عملی درباره سرطان دهان ،شامل شناخت انواع ضایعات سرطانی ،پیش سرطانی و عوامل اتیولوژیک آن و
معاینه دقیق تمام بیماران بخصوص آنان که بیش از  81سال دارند تحقق مییابد.
از این رو با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیص دندانپزشکان و پزشکان عمومی درباره بیماریهای دهان خواهیم
پرداخت.
مواد و روشها :در این مطالعه میزان آگاهی و مهارت تشخیصی تعدادی از پزشکان و دندانپزشکان بررسی شد .ابزار گردآوری دادهها در این
پژوهش پرسشنامه به همراه تعدادی تصویر بود.
يافتهها :از بین این تعداد کمترین نمره آگاهی  0045وحداکثر نمرات  7035بود .حداقل نمره مهارت تشخیصی  1076و حداکثر نمره  7035بود.
میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان  7005ومیانگین نمره مهارت تشخیصی آنها  4049بود .در پزشکان میانگین نمره مهارت تشخیصی 0037
ومیانگین نمره آگاهی  7015بود .بین میزان آگاهی دوگروه اختالف معنی داری نبود اما بین مهارت تشخیصی دو گروه از لحاظ آماری اختالف معنی
داری بودو دندانپزشکان از لحاظ آماری مهارت بهتری داشتند.
نتيجهگيري :با توجه به اینکه میزان مهارت تشخیصی و میزان آگاهی پزشکان و دندانپزشکان از حد قابل قبول پایین تر بود لذا برگزاری
بازآموزیهای مختلف بیماریهای دهان برای پزشکان ودندانپزشکان که با بیماریهای دهان در ارتباط هستند توصیه میشود.
کلمات کليدي :آگاهی ،سرطان دهان ،دندانپزشک عمومی ،ضایعات پیش سرطانی ،مهارت ،تشخیص
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تجربيات زنان از سرطان پستان :مطالعه کيفي
نويسندگان :مولود رادفر* ،فاطمه مقدم تبریزی
آدرس :دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
mradfar1343@gmail.com

زمينه و هدف :سرطان پستان سومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه و معده در جهان و شایعترین سرطان زنان در ایران است .زندگی با
سرطان پستان اثرات جسمی و روحی زیادی در زنان داشته و زندگی آنها را با چالشهای مختلفی مواجه میکند .هدف از این مطالعه
تبیین تجربیات زنان از زندگی باسرطان پستان میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا انجام شده است .نمونهها زنان مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده
به مرکز آموزشی پژوهشی امید بودند .نمونهگیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد .گردآوری دادهها با مصاحبهها ساختار نیافته و عمیق
انجام شد .جمع آوری دادهها تا اشباع دادهها ادامه پیدا کرد .کلیه مصاحبهها ضبط و پس از پیاده نمودن به روش تحلیل مقایسه ای مداوم
آنالیز گردید .نرمافزار  MAXQDAبرای مدیریت دادهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نتايج :سه طبقه اصلی از دادهها استخراج گردید که شامل «انتظارات»« ،تغییرات» و «بیمها» بود .هرکدام از طبقات دارای زیرطبقاتی
بودند بدین ترتیب که طبقه انتظارات شامل زیرطبقات نیاز به حمایت خانواده ،نیاز به حمایت جامعه و نیازهای معنوی ،طبقه تغییرات
شامل تغییر نقش ،تغییر در درک از خود ،تغییر درک از سالمتی و تغییر در ارزشها و طبقه بیمها شامل ترس از مردن ،احساس درماندگی
و ترس از دست دادن خانواده بود.
نتيجهگيري :آگاهی تیم درمان ،خانواده و جامعه از تجارب زنان مبتال به سرطان پستان به آنان شناختی میدهد تا در فرآیند سازگاری
این بیماران نقش خود را به نحو مناسبی ایفا نمایند.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،تحلیل محتوا ،تجربیات
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قطعهبندي و تشخيص کامپيوتري تومور مغزي با استفاده از آستانهگذاري هيستوگرام
نويسندگان :میر حجت اله موسوی ملکی ،دکتر اکبر غربالی
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،استادیار گروه فیزیک پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Mousavi_hojjat@yahoo.com

مقدمه و اهداف :تومور مغزی یکی از سرطانهای شایعی است که شیوع آن مستقل از سن و جنس است .طی تحقیقات بنیاد ملی تومور
مغزی در آمریکا ،تخمین زده شده است که هر ساله  49111فرد در ایاالت متحده مبتال به تومور مغزی تشخیص داده میشوند و نزدیک
به  07111نفر به علت تومور مغزی میمیرند .در این میان تومورهای مغزی در کودکان علت یک چهارم مرگهای سرطانی میباشد .با
توجه به حساسیت مغز و عدم امکان دسترسی کامل به این ارگان ،اهمیت روشهای جانبی درمان ،نظیر رادیوتراپی و شیمیدرمانی در
درمان تومورهای مغزی اهمیتی دو چندان دارد .تعیین محل دقیق تومور ،اندازه و ابعاد آن در رادیوتراپی برای طراحی درمان با کمترین
خطا ضروری است .تصاویر  MRIبه دلیل داشتن بیشترین حساسیت در کنتراست و امکان آشکارسازی ضایعات بسیار کوچک و غیر
تهاجمی بودن بین پزشکان و بیماران مقبولیت بیشتری نسبت به سایر روشهای تصویربرداری دارد .قطعهبندی دستی تومور از روی
تصاویر  MRIکاری سخت ،وقتگیر و توأم با خطاست .بطوریکه در تکرار قطعهبندی توسط کارشناس آموزش دیده طی فواصل یک ماهه
خطایی در حدود  41±05درصد و انجام همین کار توسط کارشناسان مختلف  45±04درصد گزارش شده است .امروزه از پردازش تصاویر
پزشکی به عنوان ابزاری برای استخراج مشخصههای تصاویر پزشکی و تعیین دقیق اندازه و مکان تومورها بهصورت گسترده استفاده
میشود.
روش اجرا :در مورد تومورهای مغزی به علت تقارن مغز و قرار گرفتن تومور در یکی از نیمکرههای مغز در اغلب موارد ،استفاده از روشی
که دو نیمکره را با هم مقایسه کند ،مفید خواهد بود .این تحقیق بر روی  81بیمار که دارای تصویر  MRIبودند انجام و برای قطعه بندی
از روش آستانهگذاری هیستوگرام و نرمافزار متلب استفاده شده است .هیستوگرام مغز برای نیم کرهی نرمال و سرطانی رسم و با بدست
آوردن شدت بروز هر رنگ در تصویر ،مدلی برای هر دو حالت نرمال و تومورال بدست آورده و با مقایسهی آنها شکل ،اندازه و محل تومور
مشخص میگردد.
بحث و نتيجهگيري :آنالیز  ROCنشان میدهد که الگوریتم نوشته شده برای روش فوق ،میتواند به دقتی در حدود  55%در تشخیص دست یابد
که در عین سادگی قابل مقایسه با سایر روشهای پردازش تصویر و نظریه پزشک متخصص میباشد .و میتوان بهصورت رضایتبخشی در طراحی
درمان به کار گرفت
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عوارض ريوي بعد از راديوتراپي سرطان پستان
نويسندگان :حامد عالی ،یاشار قره ایاقی
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
hamedaali1991@gmail.com

مقدمه :سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان میباشد .که 71درصد سرطانهای زنان را تشکیل میدهند .امروزه در درمان
سرطان پستان از مجموعه درمانی شامل جراحی ،رادیوتراپی ،شیمی درمانی و بیوتراپی استفاده میشود .درمان جراحی پستان شامل
ماستکتومی و المپکتومی میباشد .رادیوتراپی اغلب پس از جراحی برای سرطان پستان جهت از بین بردن موضعی سلولهای سرطانی بکار
میرود .شیمی درمانی ،از داروهای ضد سرطان شیمی درمانی به منظور پیداکردن و از بین بردن سلولهای سرطانی در سرتاسر بدن
استفاده میشود .بیوتراپی یا زیست تراپی روش استفاده از جانوران زنده برای درمان بیماری و دردهای انسان است .در انجام رادیوتراپی
پستان این احتمال میرود که ریه هم دچار عوارض بعد از درمان بشود .مطالعات نشان میدهد که خطر سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی
افزایش مییابد.
مواد و روش :در اين تحقيق از پایگاههای اطالعاتی مثل  pub medو  science directو مجلههای معتبر بهره گرفتیم و از کلید
واژههای مناسبی مثل رادیوتراپی ،سرطان پستان ،عوارض ریوی ،سرطان ثانویه و تکنیکهای رادیوتراپی استفاده کردیم .طبق مطالعه ای
که آقای  Jean-Philippe pignolو همکاران در ژورنال  Radiation oncologyچاپ کردند .از  5تکنیک رادیوتراپی مثل ،IMRT
 PBSI0HDR،Wedge،3D-CRTبرای درمان سرطان پستان استفاده کردند .که بیشترین دوز ریه مربوط تکنیک HDRبود .وکمترین
دوز ریه مربوط به تکنیک IMRTو  7D-CRTبود .طبق گزارش  NCRP،006احتمال سرطان ریه 1055درصد  Svاست که سهم
400HDRدرصد  Svمیباشد.
نتيجه و بحث :تابش اشعه به سلولهای سرطانی پستان باعث در معرض تابش قرارگرفتن ریهها نیز میشود .اشعه باعث اختالل در
عملکردریه میشود .حتی با افزایش دوز اشعه میتواند میتواند مهلک آور باشد .میزان دوز ریه در رادیوتراپی به عواملی مانند تکنیک
رادیوتراپی ،منبع اشعه ،فیلد سایز ،اکسپوژر و فرکشنیشن بستگی دارد .طبق مطالعات صورت گرفته ارزیابی خطرات وارد به ریه و
راهکارهای مناسب جهت کاهش این خطرات هنگام رادیوتراپی سلولهای سرطانی ضروری به نظر میرسد.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،رادیوتراپی ،تکنیکهای رادیوتراپی ،عوارض ریوی ،سرطان ثانویه
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ارتباط سبک زندگي و شيوع سرطان معده در ايران
نويسندگان :طاهره علیزاده  ،0زینب عظیمی  ،4دکتر زکیه رستم زاده 7
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
alizadeh1443@yahoo.com

مقدمه واهدف :سرطان معده چهارمین سرطان شایع در جهان و هفتمین علت مرگ ناشی از سرطان دردنیا است .ایران اولین
رتبه در سرطان معده را در جهان دارد .باآگاهی از لزوم امرتحقیقات در مورد سرطانها وعوامل زمینه ساز آنها برای شناسایی
اولویتها در پیشگیری و درمان ،این پژوهش با هدف بیان اهمیت اصالح سبک زندگی درکاهش احتمال ابتال به سرطان معده
صورت گرفته است.
نتايج :در کشور ما بیشترین فراوانی سرطان معده در منطقه شمال و در استانهای اردبیل ،گیالن ،مازندان وگلستان بوده است.
استان اردبیل به عنوان منطقه پرخطر در شیوع این بیماری معرفی شده و دلیل آن هم ریشه درمصرف بیش ازحد گوشت در بین
اهالی این منطقه گزارش گردیده است .از طرفی طبق مطالعه ای که توسط یک گروه تحقیقاتی براساس دادههای نظام ثبت
سرطان در سالهای 0739-0758صورت گرفت روند بروز سرطان معده درغرب کشور از  448مورد درسال 0739به  888مورد در
0758رسیده بود .عوامل ژنتیکی تنها  5تا 01درصد درایجاد سرطان معده موثراند و این درحالی است که علت عمده شیوع این
سرطان به عواملی مرتبط است که مردم درکنترل آن نقش دارند به گونهای که ثابت شده %41سرطانهای معده و روده بر اثر
مصرف فست فودها است .باتوجه به سنتی بودن فرهنگ غذا خوردن در ایران ،درمناطقی که طی نسلها عادتهای غذایی نادرست
مثل استفاده ازغذاهای مانده و سرخ شده ،مصرف طوالنی غلظت باالی نیتراتها درغذاهای دودی ،خشک و نمک سود وجود دارد،
سرطان معده رایج تر است همچنین کمبود ویتامین Cو ، Aرژیم غذایی خالی از میوه و سبزیجات ،مصرف دخانیات و عدم
نگهداری غذا در یخچال ازعوامل دیگر مرتبط با شیوه نادرست زندگی در بروز سرطان معده است .آلودگیهای زیست محیطی،
تماس با اشعه ،جراحیهای قبلی معده برای ضایعات خوش خیام مثل زخم معده نیز ازموارد زمینه ساز ابتال به این سرطان است.
از طرفی مصرف سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی درمناطق کشاورزی ایران ،به دلیل دارا بودن کادمیوم و نیترات باعث رشد
فزاینده سرطان دراین مناطق گردیده است.
بحث و نتيجهگيري :روند بروز سرطانها در ایران در حال افزایش است .هر چند نسبتی از این تغییرات میتواند دراثر بهبود
سیستم ثبت سرطان درکشور باشد اما احتمال افزایش میزان بروز سرطان معده در اثر افزایش عوامل خطر در کشور از جمله شیوه
نادرست زندگی افراد وجود دارد.
کلمات کليدي :سرطان ،معده ،سبک زندگی ،ایران
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مروري بر مهمترين ريسک فاکتورهاي سرطان پستان
نويسندگان :بهنام قدیمی  ،0نصراله جباری  ،4امید اثناعشری  ،7لیلی رحمت نژاد
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی  ،0دکتری فیزیک پزشکی ،مرکز تحقیقات سالید
تومور  ،4متخصص انکولوژی-رادیوتراپی ،مرکز پژوهشی درمانی امید  ،7دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه
njabbarimp@gmail.com

مقدمه  :سرطان پستان یک بیماری وابسته به هورمون است که عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند .این بیماری به عنوان
شایعترین سرطان در زنان و دومین بدخیمی بعد از سرطان ریه در کل جهان شناخته شده است .طبق اعالم آژانس بین المللی
تحقیقات سرطان ) (IARCساالنه بیش از یک میلیون نفر به این بیماری مبتال میشوند که از این میان بیش از  611هزار نفر در
کشورهای توسعه یافته و بیش از  511هزار نفر در کشورهای کمتر توسعه یافته میباشند .در ایران نیز سرطان پستان مهمترین
بیماری زنان محسوب میشود که  40/8درصد از کل بدخیمیهای زنان را به خود اختصاص داده است.
مواد و روشها :نویسندگان در این مقاله مروری ،مطالب مرتبط را از پایگاه دادههای علمی معتبر همچون ،Pub Med
 Springer Google Scholar, ،Science Directو  Web of Scienceبا استفاده از کلید واژههای مناسب جمع آوری
نمودهاند.
نتایج :سرطان پستان بواسطه ترکیبی از عوامل متعدد ایجاد میشود که در ایجاد آن یکسری عوامل ثابت شده و یکسری احتمالی
و یکسری ثابت نشده است .عوامل مؤثر در سرطان پستان شامل :فاکتور ژنتیک ،سن ،نژاد ،داشتن سابقه فامیلی ،جنسیت ،قد،
قاعدگی زودرس و یائسگی دیرتر ،بیماریهای خوش خیام پرولیفراتیو پستان و ریسک فاکتورهای کودکی است .سبک زندگی،
محیط زندگی ،ویتامینها ،الکل ،شیردهی ،هورمون درمانی ،ورزش و فعالیت فیزیکی ،قرصهای ترکیبی جلوگیری از بارداری،
حاملگی ،وزن بدن بعد از یائسگی ،رژیم غذایی ،داروهای ضد التهاب استروئیدی ،سقط ،دئودورانت ،سیگار ،تماس با اشعه یونیزان،
کار شیفتی در شب ،استرس ،از دیگر ریسک فاکتورهای مؤثر در سرطان پستان هستند.
نتيجهگيري :با در نظر گرفتن میزان بروز و شیوع سرطان پستان ،هزینههای باالی درمان بیماری و توجه به این نکته که این
بیماری اغلب زنان جوان را گرفتار میکند که از نظر اقتصادی و اجتماعی مولد بوده ( 75سال به باال) و در صورت تشخیص
زودهنگام ،این بیماری از قابل عالج ترین سرطانها به شمار میرود ،اهمیت آن بیش از پیش آشکار میشود.
کلمات کليدي :ریسک فاکتورها -سرطانهای شایع -سرطان پستان -بروز و شیوع سرطان پستان
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بررسي رابطه سالمت رواني وکيفيت زندگي در بيماران مراجعهکننده به درمانگاه خون و انكولوژي بيمارستان شهيد قاضي
تبريز
نويسندگان :همت خدائی ،معصومه منصوریان
آدرس :بیمارستان شهداء تبریز
Khodai.hemmat@gmai.com

زمينه و هدف :بیماران سرطانی دچار مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی زیادی میشوند که ممکن آ ست این مشکالت باعث اختالل در
روند کیفیت زندگی آنان گردد .به همین منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میان وضعیت سالمت روان و کیفیت زندگی در بیماران
مراجعهکننده به درمانگاه خون و انکولوژی بیمارستان شهید قاضی تبریز انجام شد.
روش بررسي :این پژوهش توصیفی -همبستگی میباشد که بر روی  91بیمار سرطانی مراجعهکننده به درمانگاه خون و انکولوژی
بیمارستان شهید قاضی که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند؛ انجام گرفت و با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک،
پرسشنامه سالمت عمومی (  ) GHQو پرسشنامه کیفیت زندگی  76سؤالی (فرم کوتاه) دادههای الزم گردآوری شد و با استفاده از
محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن t-test ،و  Anovaمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد که در بیماران بسیاری از حیطههای کیفیت زندگی با سالمت روان همبستگی معنیداری دارد .حیطههای عملکرد
فیزیکی از کیفیت زندگی با سه حیطه اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی معنیداری نشان داد ( ،p <1/104
 ،) p< 1/118 ،p 1</114حیطه سالمت روانی از کیفیت زندگی با حیطه عالیم جسمی از سالمت روان (  ) p <1/18و حیطه اختالل
خواب ) p <1/110 ( .همبستگی معنیداری نشان داد .و همچنین در حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با حیطه اختالل در
عملکرد اجتماعی از سالمت روان همبستگی معنیداری مشاهده شد ،) p <1/114 ( ..همچنین حیطههای سالمت روان مثل اختالل
خواب با  ،P =1/118در زنان بیشتر از مردان و عالیم جسمی با  ،P =1/4در زنان بیشتر از مردان ارتباط معنیدار را نشان داده است و از
حیطههای کیفیت زندگی عملکرد فیزیکی با  ،P= 1/17در مردان بیشتر از زنان و درد جسمی با  ،= P 1/110در زنان بیشتر از مردان
معنیدار میباشد.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به یافتههای پژوهش چنین نتیجهگیری میشود که میان بعضی از ابعاد سالمت روان با حیطههای کیفیت
زندگی ارتباط وجود دارد و کاهش سالمت روان در بیماران سرطانی بر کیفیت زندگی آنها اثر میگذارد.
کلمات کليدي :سالمت روانی ،کیفیت زندگی ،خون ،انکولوژی ،درمانگاه
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بررسي رفتارهاي تغذيه اي خانوارهاي استان آذربايجان غربي در ارتباط با پيشگيري از سرطان
نويسندگان :فریبا بابایی ،سکینه نوری سعیدلو
آدرس :معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ارومیه،
مرکز تحقیقات سالمت مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
saeedlou2003@yahoo.com

مقدمه و اهداف :مطالعات نشان میدهد بسیاری از رفتارهای تغذیه ای مانند نوع غذا ،روش آماده کردن ،میزان تعادل در کالری دریافتی و
تنوع غذایی و اندازه سهمها میتوانند به عنوان عامل خطر ،در ابتال به سرطان تأثیر گذار باشند که باتغییر در رفتارهای تغذیه ای میتوان
از بروز  71تا  51درصد موارد سرطان پیشگیری کرد .لذا این پژوهش با هدف بررسی رفتارهای تغذیه ای مرتبط با پیشگیری از سرطان
درخانوار های استان آذربایجان غربی درسال 0791انجام گرفت.
روش اجرا :مطالعه بصورت توصیفی – مقطعی برروی  855خانوار شهری و روستایی ساکن در استان آذربایجان غربی انجام گردید .روش
نمونهگیری طبقه ای خوشه ای تصادفی صورت گرفت وپس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.
نتایج :این بررسی نشان داد به ترتیب  508 ،7804و  8804درصد روغن مصرفی خانوارها برای پخت وپز از روغن نباتی جامد ،روغن حیوانی
و روغن مایع میباشد 6106.درصد خانوار در تهیه غذهای سرخ کرده از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده مینمایند .درزمینه نحوه
پخت مواد غذایی 6100 ،درصد خانوارها ماهی را بصورت سرخ کرده طبخ نموده و طبخ سبزیجات از جمله سبزیجات خورشی ،کدو
وبادمجان و لوبیا سبزبه ترتیب در  6503 ،5103و  8307درصد خانوارها به روش سرخ کرده انجام میگیرد 8805.درصد خانوارها حداقل
درماه یکبار از سوسیس وکالباس مصرف مینمودند .تنها  06درصد خانوارها مصرف بیش از حد غذاهای آماده و سریع (فست فود ها) را به
عنوان یکی ازعوامل خطر سرطان معرفی نمودند.
بحث ونتیجه گیری :نظر به اینکه درمجموع رفتارهای تغذیه ای درپیشگیری از سرطان در اکثر خانوارها در ابعاد مختلف نامطلوب میباشد.
برنامه ریزی الزم در خصوص ترویج رفتارهای صحیح تغذیه ای با هدف پیشگیری از بروز سرطان ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :رفتارهای تغذیه ای ،روغن ،فست فود ،سرطان
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بررسي تأثير انرژي فوتون و تعداد فيلدهاي تابشي بر دز دريافتي مثانه و اندامهاي حساس به پرتو در راديوتراپي مثانه
درگير با سيستم شتابدهنده خطي

نويسندگان :اقدس ارجمند ،دکتر احد زینالی ،دکتر حسن صابری ،دکتر امید اثنی عشری ،مهندس مهدی اقدسی
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشیار فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استادیار فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
متخصص رادیوتراپی-انکولوژی ،مرکز پژوهشی –درمانی امید ارومیه
کارشناسی ارشد فیزیک ،بخش پرتودرمانی مرکز پژوهشی-درمانی امید ارومیه
Soheila.arjmand@gmail.com

سرطان مثانه ،شایعترین بدخیمی مجاری ادراری است که در مردان چهارمین و در زنان سیزدهمین سرطان شایع محسوب میشود.
میزان بروز در مردان  7برابر زنان است .در ایران ،بیماری سرطان بعد از بیماریهای قلبی-عروقی وحوادث ،سومین علت مرگ و میر
محسوب میشود .جراحی ،شیمی درمانی و رادیوتراپی از روشهای اصلی درمان سرطان محسوب میشود .معمولترین روش استاندارد
پذیرفته شده برای درمان موضعی تومورهایی که به بافتهای عضالنی اطراف مثانه تجاوز میکنند ،رادیکال سیستکتومی همراه با برداشتن
غدد لنفاوی ناحیهی لگن است .امروزه ،درمانهای محافظتی (  ،)svcestcist evitcvoesnocروش استانداردی برای درمان پستان،
حنجره ،مری ،مقعد و ...در بسیاری از مراکز آنکولوژی محسوب میگردد و بر همین اساس ،رادیوتراپی نیز که جزو همین روشهاست در
درمان موضعی سرطان مثانه پیشرفتهای قابلتوجهی را در دو دههی اخیر داشته است.
بر اساس توصیههای  ،URCI-50,60تغییرات دوز در بر گیرندهی تومور تحت تابش میبایست درمحدوده ی 95درصدو  013درصد باشد
لذا انرژیهای مختلف فوتونی بسته به اینکه تا چه حد به این محدوده از دوز دست یابند ،جزو چالشهای رادیوتراپی در انتخاب مد فوتونی
و انرژی مربوط به آن محسوب میگردند .برخی مطالعات نیز تعداد فیلدهای تابشی را در کنار انرژیهای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند
که نتایج نشان دهنده پوشش مطلوب دوز تومور و کاهش دوز ارگانهای حساس ( )sRCtمیباشد .هدف اصلی این مطالعه ،بررسی
میزان دوز دریافتی تومور و ارگانهای حساس در بیمارانی است که جهت درمان سرطان مثانه به مراکز پرتودرمانی مراجعه مینمایند.
مواد و روشها :مطالعه صورت گرفته در این پروژه از نوع مطالعه غیرمداخله ای توصیفی -تحلیلی است ،در این پروژه از اطالعات 71
بیمار مبتال به سرطان مثانه با میانگین سنی  51-31که به بخش رادیوتراپی بیمارستان امید ارومیه در سال 0797مراجعه مینمایند به
اجرا درمی آید .ابتدا از بیماران ،تصویر سی تی اسکن تهیه میگردد و سپس تصاویر به نرمافزار طراحی درمان سه بعدی Core Plan

انتقال یافته و برای هر یک از بیماران  8طرح درمان و در هر جلسه  411گری دوز طراحی میشود سپس طرح درمانهای مشابهی ،در
انرژیهای  6و  05مگاولت و میدانهای  7و  8فیلد طراحی و مقدار دوز رسیده به حجم هدف و هر یک از ارگانهای حساس مانند رکتوم،
سر استخوان ران ،پروستات در مردان و رحم در زنان به دست میآید و در انتها با استفاده از دادههای سیستم طراحی درمان همچون
منحنیهای  DVHو الگوی توزیع دزهای مطلق ،نسبی و تجمعی ،ارزیابی مقایسه ای روشهای مورد استفاده بعمل میآید.
نتایج :بررسیهای اولیه بر روی تعداد سه عدد از بیماران نشان دهنده پوشش دز مطلوبی برای حجم تومور تحت تابش در مد انرژی فوتون
15مگا ولت در مقایسه با  6مگا ولت میباشد .همچنین این نتایج حاکی از کاهش دز ارگانهای حساس به پرتو در درمان با انرژی  15مگا
ولت میباشد .نتایج همچنین بیانگر واگذاری دز بهینه در پرتو درمانی با تعداد چهار فیلد در مقایسه با سه فیلد میباشد.
کلمات کليدي :پرتودرمانی ،انرژی فوتون ،تعداد فیلد ،سرطان مثانه ،طرح درمان بهینه
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Breast ultrasound images segmentation using threshold and slippery block to distinguish benign and
malignant masses

Author: Hamid Abouei
Address: Master of Science in Biomedical Engineering, Islamic Azad University of Science and Research of
Tehran
Hamidabouei_bme@yahoo.com
Abstract:
Introduction: Breast cancer is the most common cancer among the women. Sonography is one way to diagnose
this cancer. Due to the nature of the noise of Sonography images, tiredness and lack of sufficient experience of
the radiologist may lead to false interpretation of the image and wrong diagnosis. So researchers like to offer
computer-assisted systems in the field of image processing. These methods consist of four stages of image
preprocessing, segmentation, feature extraction and selection and also classification. Segmentation is a very
useful tool for the study of the anatomical structures but the quality of image segmentation is low because of
high noise and distortion.
Materials and Methods: At the first step, we choice ten images from database, 5 benign and 5 malignant, and
then prepare them to evaluate the proposed methods. In this method using threshold we change the value of
pixels smaller than 30 to zero and pixels bigger than 30 to 255. After that using a slippery block (square 20*20)
we calculate the average of pixels under this block and changed the value of these pixels to zero if the average
was smaller than 200 and to 255 if the average was bigger than 200.
Results: The sensitivity of this method was 86.99%, The time of performance was 23.87 seconds, The accuracy
was 74.05% and the specificity was 72.09%.
Conclusions: The sensitivity of this method was 86.99% in compared with two traditional methods, Activecontour (82.86%) and Region-growing (85.20%), is better. The time of performance in this method is shorter
than 2 traditional methods, (23.87 seconds vs. 97.98 seconds for Active-contour and 87.90 seconds for Regiongrowing). Also the accuracy of this method is 74.05% and specificity is 72.09%. Unlike two traditional methods,
in this method we do not need to specify the initial point of the tumor for starting the process of segmentation
and it is the best advantageous of this method.
Key Words: Breast cancer, benign tumors, malignant tumors, Ultrasound, Segmentation
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تعيين روشهاي مقابله با استرس والدين کودکان مبتال به سرطان مراجعهکننده به بيمارستان شهيد مطهري اروميه
نويسندگان :معصومه اکبربگلو ،اکرم گرامی ،مرضیه حسینی
آدرس :کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 ،دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 ،کارشناس پرستاری ،بیمارستان شهید مطهری ارومیه
m.akbarbegloo@yahoo.com

چكيده
مقدمه :تشخیص و درمان سرطان تجربهای همراه با تنش و اضطراب است .والدین به عنوان مهمترین سیستم حمایتی کودک محسوب
می شوند و زمانی که بتوانند احساس کفایت و توانمندی بکنند به خوبی قادر خواهند بود که کودک بیمار خود را مورد حمایت قرار دهند.
لذا این مطالعه با هدف تعیین روشهای مقابلهای والدین کودکان مبتال به سرطان انجام شده است.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و حجم نمونه شامل  31نفر از کودکان مبتال به سرطان که به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدهاند .روش بررسی شامل استفاده از پرسشنامه شیوههای مقابله با استرس (مشکل مدار و هیجان مدار) میباشد که
روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط اساتید دانشکده پرستاری و پایایی به روش آلفای کرونباخ ( )1/35صورت گرفت .تجزیهوتحلیل
داده با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گردید.
يافتهها :نتایج نشان داد که در بعد شیوههای مقابله با استرس مشکل مدار  78/6درصد خوب 57/3 ،درصد متوسط و  00/3درصد ضعیف
از این روشها استفاده کردهاند .در بعد شیوههای مقابله با استرس هیجانمدار  9/5درصد خوب 69/3 ،درصد متوسط و  41/5درصد ضعیف
از این شیوهها استفاده کردهاند .بیشترین شیوههای مقابله با استرس مشکلمدار مربوط به گزینه "وضعیت را آن طوری که هست می-
پذیرم" و در مورد شیوههای مقابلهای هیجانمدار "دعا میکنم و به خدا متوسل میشوم" بود.
نتيجهگيري :اکثر والدین از راهبردهایی مانند نگرش مذهبی و امیدواری استفاده میکردند و در این میان پرستاران با برقراری ارتباط با
کودک و والد و برخورداری از دانش و تجربه میتوانند نقش ارزندهای در کاهش استرس والدین و کودکان داشته باشند.
کلمات کليدي :مقابله با استرس ،سرطان ،والدین ،کودک
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Imaging and automated diagnosis of breast cancers

Author: Akbar Gharbali, Ali Abbasian Ardekani

Address: Department of Medical Physics, Urmia Universityof Medical Science Urmia- West Azerbaijan – Iran
gharbali@yahoo.com
Abstract
Objective: to evaluate the diagnostic imaging methods and diagnostic potential of computer aided analysis of
breast cancers
Methods and Materials: A mammography, Sonography, and or MRI scan is required for all patients with
suspected breast cancer. They provide complementary pathological information for breast cancer diagnosis and
surgical/treatment planning
Results: X –ray mammography shows great variability in detecting breast cancer. But breast density, age, and
hormone replacement therapy in the subject, as well as technical factors and the biological subtypes of cancer,
are factors known to affect the sensitivity as well as the specificity of mammography. Further, for some women,
mammography is unable to accurately depict the extent of disease, particularly in patients with dense breast or
with lobular carcinoma.
MRI is recognized as a very sensitive imaging modality for the detection and diagnosis of invasive breast cancer.
However, the technique has some drawbacks, including low-to-moderate specificity, high costs, and variability
in technique and interpretation. Radiologists involved in breast imaging must have a clear understanding of
valid indications and selection criteria for breast MRI.
In general, imaging findings should absolutely be proven via specific biochemical tests and /or repeated biopsy
before any treatment decision is applied.
Conclusion: On the basis of the current management, it has not been possible to demonstrate any significant
increase in diagnostic accuracy when conventional views have been viewed with radiological image. So, current
management has morbidity and mortality. There is evidence that applying computer aided diagnosis techniques
to breast imaging would be a major advance in diagnosis and monitoring of breast cancer with no need to biopsy
and/or other biological tests. Hear we present an overview of the diagnostic information that clinician might gain
from imaging techniques and computerize texture analysis methods in the setting of breast cancer.
Key Words: Breast Cancer, Mammography, Ssonography, MRI scan and Texture analysis.
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Computerized differentiation of the liver cancers By magnetic resonance imaging
Author: Akbar Gharbali
Address: Department of Medical Physics, Medical School, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, IRI
gharbali@yahoo.com

Abstract
Purpose: The rapid analysis and correct evaluation of liver cancers is a vital step in diagnostic process and
treatment planning. The availability of an automated analysis tool can lead to a more reliable and reproducible
diagnostic procedures. We present novel computerized method of feature descriptor derivation for differentiation
of any single sample MRI texture patterns within focal liver lesions.
Methods: T2-weighted images of focal liver lesions and normal controls were acquired with Half-fourier turbo
spin-echo (HASTE) sequence on a 1.5-Tesla MR scanner. The Liver MRI database consists of three hepatic
haemangioma (HH) (benign tumer), 17 malignant (three hepatocellular carcinoma (HCC) and 14metastasis).
Images retrospectively evaluated by two Radiologists. MaZda and Mathcad software are used for texture feature
analysis by selecting region of interest (ROI) on MR image slices. A novel method is applied for obtaining the
best ten statistical feature parameters for differentiating benign from malignant, HH from HCC, HH from
metastasis and HCC from metastasis. Performance of four texture analysis (TA) methods namely Linear
discriminate analysis (LDA), Principle component analysis (PCA), FLPA (Fusion of LDA and PCA) and PLA
(PCA plus LDA) are compared under the selected features set by receiver operating characteristic (ROC)
analysis and curve, in distinguishing focal liver lesions.
Results: LDA analysis yielded the highest Az (area under ROC curve) with value of 84%, 90% and 97% in
differentiation of benign from malignant lesions, HH from metastases, HH from HCCs, respectively.

In

differentiating HCC from metastases, although applied analysis showed high specificity (91% to 100%) in
diagnosis of HCCs, their sensitivity is very low.
Conclusions: Our new method of texture feature derivation and analyses can detect with high sensitivity and
specificity focal liver, and discriminate between normal and malignant tissues. It has the potential to greatly
enhance accuracy of interpretation of liver MRI and early diagnosis of hepatic haemangioma, HCC and
metastasis, creating a diagnostic tool that can diminish the need for other radiological and or pathological
examination.
Key words: Computers differentiation, Texture analysis, MRI, focal liver lesion, MaZda, Math cad Software,
ROC
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لوسمي يكي از سرطانهاي شايع
نويسندگان :سجاد رسولی  ،0رامین ده پهلوانی  ،4وحید مرادی زاده 7
آدرس :دانشجوی کارشناسی علوم ازمایشگاهی _دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دانشجوی کارشناسی پؤوتز های دندانی_دانشگاه علوم پزشکی ارتش-دانشجوی کارشناسی علوم ازمایشگاهی _دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Ramin.prr@gmail.com

مقدمه واهداف :در تمام بافتهای بدن یک انسان تعادل میان تجدید سلول و مرگ سلول حفظ میشود .اماگاهی اوقات سلولها
کلونهایی را به وجود می آورندکه از نظر تعداد واندازه دارای یک حالت غیر طبیعی میباشند .که باعث ایجاد سرطان یا نئوپالسم میشوند.
از جمله سرطانهای شایع میتوان لوسمی یا سرطان خون نام برد که همه ساله قربانیان زیادی را در جهان میگیرد که دارای انواع
مختلفی میباشد .اکنون این سؤاالت مطرح است که نشانههای شایع و همچنین عوامل این عارضه چه میباشد ؟و چگونه میتوان با این
بیماری مقابله کرد؟
مواد وروش ها :در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای استفاده شده .برای این منظور با مراجعه به منابع دست اول ،کتب پزشکی معتبر
وهم چنین با جستجو در پایگا ههای اینترنتی در زمینه فشار خون وعوامل ان به جمع اوری اطالعات پرداختهایم.
نتايج :سلولها ،خون و سایر بافتهای بدن را میسازند .تمام سرطانها از سلول شروع میشوند .لوسمی از جمله سرطانهایی میباشد که
منشآ آن سلولهای خونی میباشند در بیماران مبتال به این عارضه ،مغز استخوان گلبولهای سفید غیر طبیعی تولید میکند .لوسمی را
میتوان به انواع حاد و مزمن تقسیم کردکه دارای عومل بیماری زایی مختلفی میباشد .انواعی مشخصی از آزمایشات و تستهای
تشخیصی ،برای تشخیص این بیماری وجود دارد .امروزه درمانهای موثری برای این عارضه پیشنهاد شده است.
بحث و نتيجهگيري :لوسمی از جمله سرطانهایی میباشد که گروههای مختلف سنی را در بر میگیرد .با توجه به تکنولژی های حاظر
پزشکان در تشخیص نشانهها و عوامل ابتالی خطر به این بیماری درک بهتری پیدا کردهاند .از جمله ازمایشات تشخیصی برای این بیماری
را میتوان شمارش افتراقی گلبولها و همچنین  ،CBCبیوپسی ،مطالعات سیتوژنتیک ،آسپیراسیون (مکش) مغز استخوان و ...نام برد.
بیشتر بیماران مبتال به لوسمی ،شیمی درمانی دریافت میکنند .شیمی درمانی استفاده از داروهای ضد سرطان برای از بین بردن
سلولهای سرطانی است .روشهای درمانی مؤثر دیگر را میتوان درمان بیو لیژیک ،اشعه درمانی را میتوان نام برد.
کلمات کليدي :سلول ،نئوپالسم ،لوسمی ،گلبول سفید،
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بررسي استفاده از خون بند ناف در درمان سرطان خون
نويسنده :فریبا کشاورز
آدرس :دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ،کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
keshavarz71f@yahoo.com

زمينه وهدف :سرطان خون یا لوسمی ،بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است که با تکثیر و تکامل ناقص گلبولهای
سفید خون و پیش سازهای آن در خون و مغز استخوان ایجاد میشود .تاکنون روشهای مختلفی برای درمان این نوع از سرطان انجام
شده است .همچنین به تازگی احتمال دیگری برای درمان سرطان خون پیدا شده که همان استفاده از خون ذخیره شده در بند ناف است،
لذااین مقاله باهدف بررسی استفاده از خون بند ناف در درمان سرطان خون انجام شده است.
مواد وروش ها :این پژوهش بهصورت مروری و کتابخانه ای و با جستجو در پایگاههای اینترنتی مختلف ازجمله گوگل ،گوگل
اسکوالر ،PubMed،پایگاه اطالعات علمی ) ، Medline،Iiran medex ، (SIDمرکز تحقیقات سرطان ایران ،موسسه تحقیقات درمان
وآموزش سرطان ،پایگاه اطالع رسانی سالمت ایرانیان ،سایت پزشکی بالینی و ...انجام شده که دراین روش  81سایت و مقاله مرتبط
باموضوع بدست آمده و از این میان تعداد  74مقاله مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و سپس یافتههای پژوهش استخراج گردیده است.
يافتهها :خون بند ناف منبعی غنی از سلولهای بنیادی و پیش ساز سلولهای خونی است که توانایی بازسازی سیستم خونساز را در
مبتالیان به بیماریهای بدخیم و غیر بدخیم را دارا میباشد .جان واگر متخصص خون دانشگاه مینه سوتا و همکارانش توانستهاند 517
کودک زیر  06سال را با استفاده از خون بند ناف تحت درمان سرطان خون قراردهند .سرطان خون یا لوکمیا حدود  %8کل سرطانها را
شامل میشود و پنجمین سرطان شایع جهان است .این بیماری به سرطان کودکان نیز معروف است ،زیرا حدود  %15از کودکان زیر 05
سال ،به این عارضه مبتال هستند .در حال حاضر در ایران نیز بیماریهایی که منشاء خونی دارند از جمله تاالسمی ،سرطان خون و کم
خونیها با استفاده از سلولهای بنیادی خون بند ناف قابل درمان هستند .همچنین بااین وجود استفاده از خون بند ناف یک گزینه درمانی
جدید برای درمان سرطان خون توسط پزشکان محسوب میشود.
نتيجهگيري :با توجه به اینکه بسیاری از بیماران مبتال به لوسمی ،خواستار مشارکت فعال در تصمیماتی هستند که برای درمان آنها
اتخاذ میشود .و همچنین سلولهای بنیادی که از خون بند ناف گرفته میشوند بسیار پر توان و نامیرا هستند و توانایی بازسازی سیستم
خون ساز رادارند.به نظر میرسد که در این میان حفظ و نگهداری سلولهای بنیادی خون بند ناف برای دستیابی هرچه بیشتر به
قابلیتهای آن در درمان سرطان خون واستفاده احتمالی از آن در آینده ،انتخابی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کليدي :درمان سرطان ،سرطان خون ،خون بند ناف
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تعامل پرستار و بيمار و ارتباط آن با رضايتمندي از خدمات پرستاري از ديدگاه بيماران مبتال به سرطان بستري در مرکز
آموزشي-درماني شهيد قاضي طباطبايي تبريز
نويسندگان :سیما مقدسیان ،فرحناز عبدالهزاده ،آزاد رحمانی ،مریم صالحیان ،علی اصغر فیروزیان ،رقیه عظیمزاده

*

آدرس :کارشناس ارشدپرستاری*-هیئتعلمی دانشکده پرستاری ارومیه
azimzadeh20@gmail.com

مقدمه و هدف :برخورداری از مهارتهای ارتباطی مؤثر ،جزئی جداییناپذیر از فرایند مراقبت پرستاری در بیماران مبتال به سرطان و
اعضای خانواده آنان میباشد .به نظر میرسد که ارتباط خوب با بیماران مبتال به سرطان ،تاثیری مهم بر رضایت این بیماران از کل
مراقبتهای پرستاری داشته باشد .از طرف دیگر ،در مورد نحوه ارتباط پرستاران با بیماران مبتال به سرطان و رابطه کیفیت این ارتباط با
رضایت بیماران از خدمات پرستاری اطالعات زیادی وجود ندارد .بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی تعامالت پرستاران و بیماران و ارتباط
آن با رضایت مندی از خدمات پرستاری در بخشهای سرطان میباشد.
روش اجرا :این پژوهش یک مطالعه توصیفی و همبستگی است که بر روی  070بیمار بستری در بخشهای سرطان بیمارستان شهید
قاضیطباطبایی تبریز صورت گرفته است که با روش نمونهگیری دردسترس وارد مطالعه شدند .تعامالت پرستار-بیمار در این مطالعه ،با
پرسشنامه کیفیت تعامل پرستار-بیمار طراحیشده توسط وکوویچ موردسنجش قرار گرفت که نمره آن از  48تا  088متغیر است و رضایت
بیماران از خدمات پرستاری با پرسشنامه رضایتمندی از خدمات پرستاری المونیکا بررسی شد که نمره آن از  80تا  453متغیر است.
برخی از مشخصات فردی-اجتماعی و مشخصات وابسته به بیماری نیز با چکلیست بررسی شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
نتايج :نتایج نشان داد که میانگین نمره تعامل پرستار-بیمار و رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری بترتیب  9803و  41704بود .بین
تعامل پرستار -بیمار و رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارتباط آماری وجود داشت ()p=0.001
بحث و نتيجهگيري :باتوجه به نقش مهم تعامالت پرستاران با بیماران مبتال به سرطان بر رضایت بیماران از خدمات و مراقبتهای
پرستاری ،ضرورت ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت تعامالت پرستاران با بیماران در بخشهای سرطان ،الزم به نظر میرسد.
کلمات کليدي :تعامل پرستار ،بیمار ،رضایتمندی ،خدمات پرستاری ،بیمار مبتال به سرطان
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بررسي استفاده ازسيستم اطالعات و تفسيرتصاوير پستان ( )BI-RADSدر تشخيص زود هنگام سرطان پستان
نويسندگان :دکتر ژاله بهروزکیا -0دکتر رضا زهدی اقدم -0بهار خالندی 4
آدرس :استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  ،0کارشناس رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
zohdiaghdam@gmail.com

مقدمه وبيان مسئله :تشخیص زودهنگام و درمانهای بعد از جراحی ،مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را در سا لهای اخیر کاهش
داده است .ماموگرافی به عنوان یک روش غربالگری ،نقش عمده ای در تشخیص به موقع بیماری دارد .ماموگرافی روش انتخابی در بررسی
پستان میباشد به ویژه در خانمهای باالی چهل سال که بیوشترین خطر بروز سرطان پستان را دارند .بعضی مطالعات نشان داده است که
ماموگرافی میتواند به خصوص در خانمهای  51ساله و یا بواالتر نیز مفیود باشود.
روش کار :اولوین عالموت سرطان پستان وجود یوک آبنرما لیتوه در ماموگرافی است حتی قبل از این که توسط بیمار یا پزشوک احوساس
شود .امروزهBreast Imaging Reporting and Data System
) (BI-RADSبه عنوان راهنمایی جهت تشخیص و پیگیری بیماران مبتال به سرطان پستان در مجامع علمی به ثبت رسیده استBI - .

 RADSرادیولوژیستها و پزشکان را راهنمایی میکند تا تصمیم گیری در مورد تشخیص سرطان پستان از بیمار آسا نتر شود.
نتايج :در بررسی کلیشههای ماموگرافی سایز ،قرینه بودن ،دانسیته کلی و توزیع بافوت گالنودوالر بررسی میشود .سپس یک جستجو
برای تووده ،دانوسیته هوا ،کلسیفیکاسیونها و دسیتورشن های سواختمانی و یافتههای همراه انجام میشود .در مورد تودهها شکل ،لبهها،
دانسیته باید آنالیز شود .ضایعات بدخیم تمایل دارند که لبههای نوامنظم داشته باشند ،بدخیمیها بوه خوصوص انوواع اسکیروز دانسیته
باالتر از بافت نرمال پستوان دارنود .در ضوایعات خوشخیم ،دانسیته همانند آنچه که در چربی مثول کیوست چربوی ،لیپووم ،گاالکتوسول
و هامارتوم دیوده میشود ،خیلی پایین است .ماموگرافی خو شخیم معموالً بوزرگ تور وخشن تر از انواع بدخیم هستند .اغلوب گورد بوا
لبههای صاف بوده و راحتتر دیده میشوند .کلوسیفیکاسیونهوای خوشخیم شکلهای خاصوی ،مثل پوسوتهای شدن شوکل
کلسیفیکاسیون در دیوواره کیسوت ( ،)eggshellشبیوه خط راه آهن در دیواره شریانها نمای پاپ کورن در فیبروآدنوم ،به خود اختصاص
میدهند .همچنین انوو اع بزرگ و بیضی شکل کلوسیفیکاسیونهوای خوشخیم همراه با شاخه شواخه شودن احتموالی دراکتازی داکتال
و کلسیفیکاسیو نهای کوچک با مرکز لوسنت در پوست قابل نمایانسازی میباشند.کلسیفیکاسیو نهای همراه با بدخیمی معموالً کوچوک
و کمتر از  1/5 mmهستند و اغلب جهت دیوده شدن به ذره بین نیاز دارند
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نقش اطالع بيمار از تشخيص سرطان بر کيفيت زندگي
نويسندگان :شیما سادات آقاحسینی ،آزاد رحمانی ،فرحناز عبداله زاده ،ایرج اسودی کرمانی ،رقیه عظیمزاده

*

آدرس :کارشناس ارشدپرستاری*-هیئتعلمی دانشکده پرستاری ارومیه
azimzadeh20@gmail.com

مقدمه و هدف :اطالع از تشخیص سرطان توسط بیمار یکی از چالشهای اصلی در مراقبت از این بیماران است و این نگرانی وجود دارد که
آگاهی از تشخیص بیماری سبب کاهش کیفیت زندگی آنان گردد .این مطالعه به منظور تعیین نقش اطالع بیمار از تشخیص سرطان بر
کیفیت زندگی وی انجام شد.
روش اجرا :این مطالعه مورد-شاهدی روی  711بیمار با تشخیص قطعی سرطان ،در مرکز آموزشی-درمانی شهیدقاضی طباطبایی تبریز
انجام شد .بیماران با روش نمونهگیری در دسترس در دو گروه  051نفری مطلع و غیرمطلع از تشخیص قطعی سرطان قرار گرفتند .کیفیت
زندگی بیماران شامل ابعاد جسمی ،ایفای نقش ،عالیم بیماری ،عاطفی و اجتماعی با استفاده از پرسشنامه  EORTC QLQ-C30ارزیابی
گردید .روایی پرسشنامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش بازآزمایی تعیین گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSS- 17و  student’s t-testتجزیهوتحلیل شدند.
نتايج :نتایج نشان میدهد که میانگین کیفیت زندگی بیماران مطلع و غیرمطلع از تشخیص سرطان بترتیب  68005±05055و
 65006±09014تعیین شد و تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه یافت نشد .فقط بعد اجتماعی کیفیت زندگی بیماران غیرمطلع از
تشخیص سرطان ( ،)5035±4055بهتر از کیفیت زندگی بیماران مطلع ( )3096±7010بود (.)p<0.05
بحث و نتيجهگيري :این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی بیماران مطلع از تشخیص بیماری سرطان تفاوتی در مقایسه با بیماران
غیرمطلع ندارد.

کلمات کليدي :سرطان ،اطالع از تشخیص سرطان ،کیفیت زندگی
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ابعاد مهم مراقبت از ديدگاه بيماران و پرستاران انكولوژي
نويسندگان :رقیه عظیمزاده*-دکتر وحید زمانزاده-دکتر آزاد رحمانی
کارشناس ارشدپرستاری*-هیئتعلمی دانشکده پرستاری ارومیه
azimzadeh20@gmail.com

مقدمه و هدف :مراقبت اساس پرستاری است .برای اینکه مراقبت معنا و مفهوم پیدا کند ،ضروری است تا پرستار و بیمار درک یکسانی
نسبت به مراقبت داشته باشند .در پژوهشهای انجام شده در رابطه با درک پرستاران و بیماران نسبت به اهمیت رفتارهای مراقبتی ،تضاد
ادراکی بین دو گروه وجود دارد .شناسایی نوع ادراک پرستاران و بیماران نسبت به اهمیت رفتارهای مراقبتی ،پرستاران را توانمند میسازد
تا با شناخت رفتارهایی که تعامل بهتر پرستار -مددجو را موجب میشود ،از بیماران بهتر مراقبت کرده و با ارائه این رفتارها ،رضایت
بیماران را نسبت به خدمات پرستاری افزایش دهند .با اینحال در کشور ما ،این مسأله به عنوان یکی از عوامل مهم رضایتمندی بیماران
سرطانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .لذا این مطالعه با هدف مقایسه ادراک پرستاران و بیماران انکولوژی از اهمیت رفتارهای
مراقبتی پرستاران اجرا گردید.
روش اجرا :این مطالعه یک پژوهش توصیفی -مقایسهای است .نمونه پژوهش ،کل پرستاران انکولوژی با تعداد  81نفر و تعداد  411نفر از
بیماران انکولوژی را تشکیل میدادند که با روش نمونهگیری در دسترس از بیمارستان شهیدقاضی طباطبایی تبریز انتخاب شدند .ابزار
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه  CARE-Qالرسون میباشد که رفتارهای مراقبتی را در شش بعد شامل در دسترس بودن پرستار ،پایش و
پیگیری بیمار ،ارتباط توأم با اعتماد با بیمار ،پیشبینی نیازهای بیمار ،آسودگی جسمی و عاطفی بیمار و توضیح دادن به بیمار مورد
بررسی قرار میدهد.
نتايج :نتایج نشان میدهد که اولویتبندی مراقبتی در هر دو گروه پرستاران و بیماران به ترتیب مشابه یکدیگر است .هردوگروه ،زیرگروه-
های "پایش و پیگیری بیمار" و "در دسترس بودن پرستار" را با اولویت باال و "آسودگی جسمی و عاطفی بیمار" و "ارتباط توأم با اعتماد
با بیمار" را با اولویت پایین در مراقبت ارزیابی نمودند .تنها بیماران دو زیرگروه "در دسترس بودن پرستار" ( )P=1/18و "توضیح دادن به
بیمار" ( )P=1/17را بهطور معنیدار مهمتر از پرستاران مشخص کردند.
بحث و نتيجهگيري :در پژوهش حاضر پرستاران و بیماران انکولوژی نسبت به اهمیت مراقبت ،توافق درکی داشتهاند .با توجه به اینکه
"توضیح دادن به بیمار" و "در دسترس بودن پرستار" برای بیماران مبتال به سرطان در مقایسه با پرستاران اهمیت باالیی داشته ،لذا نیاز
است تا پرستاران این مسأله را در عملکرد بالینی خود بیشتر مدنظر قرار دهند .همچنین ،بررسی دقیقتر یافتهها نشان میدهد که از
دیدگاه هر دو گروه ،بعد جسمی مراقبت نسبت به بعد عاطفی آن اولویت پایینتری دارد ،با اینحال ضروری به نظر میرسد تا پرستاران
انکولوژی برای دستیابی به مراقبت کلنگر ،ضمن حفظ دانش و مهارت فنی -تکنیکی ،به رفتارهای نشاندهنده بعد عاطفی مراقبت نیز
اهمیت دهند.
کلمات کليدي :مراقبت ،رفتار مراقبتی ،مراقبت پرستاری
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بررسي تأثير آروماتراپي بر مراقبت تسكيني در بيماران سرطاني
نويسندگان :صونا پاشایی* ,0فاطمه جونبخش  ,4علی کارخواه  ,7امیر عزیزی  , 7وحید معصومی 7
 -0عضو هیئتعلمی (گروه اطاق عمل و هوشبری ,دانشکده پیراپزشکی ارومیه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،
 -4کارشناس ارشد کودکان دانشکده پرستاری مامایی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -7دانشجوی کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
pashaee.sona@yahoo.com

مقدمه :آروماتراپی یکی از درمانهای مکمل است و امروزه به عنوان بخشی از پرستاری هالیستیک کل نگر معرفی شده است که به مهارت
و کاربرد روغنهای معطر جهت ارتقا سالمت جسمی و روانی و احساس کلی خوب بودن اطالق میشود .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر
آروماتراپی بر مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی میباشد.
روش کار :این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی «science direct,

pubmed, scopus,

» google scholarو استفاده از کلید واژههای  «aromatherapy, care, cancerانجام شد .از بین مقالهها ،مقاالت دارای طرح توصیفی
مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تجزیهوتحلیل شد .

يافتهها :آروماتراپی به عنوان بخشی از فعالیتهای درمانی در بسیاری از فرهنگهای باستان بوده است .امروزه آروماتراپی کاربرد روغنهای
معطر برای تسکین مشکالت بهداشتی و بهبود کیفیت زندگی میباشد .روغنهای معطر از طرق مختلف نظیر :استنشاقی ،جلدی و خوراکی
به کار میرود .شواهدی از تأثیر آروماتراپی در کاهش اضطراب و استرس ،آرام سازی ،افزایش خلق ،اثرات تسکینی و ضد درد ،تأثیر مثبت
بر خواب و احساس کلی خوب بودن وجود دارد .آروماتراپی در پرستاری توسط فلورانس نایتینگل به کار برده شد .دانش آروماتراپی باید در
اصول حرفه ای پرستاری مفهوم سازی شود و راهنمای کاربرد آن در مراقبت پرستاری تعریف شود.
نتيجهگيري :نتوایج حاصول از ایون پژوهش بیوانگر تأثیرات مثبت آروماتراپی بر مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی میباشد و به عنوان
یک گزینه جدید و آسوان بورای پرسوتاران کشوورمان پیشنهاد میشود .اموا الزم است مطالعوات بیشوتری در زمینوه ایمون بوودن و
کیفیوت روغنهای خاص بر روی بیماران مختلف انجام شود .همچنین کاربرد صحیح آروماتراپی نیازمند دانش مخصوص و مهارت میباشد
و از آنجا که پرستاران نقش مهمی را در آمادگی عوواطفی و روانوی بیمواران در دوره درمان دارند الزم است که آروماتراپی را از طریق
کالسها وبرنامههای معتبرآموزش ببینند.

کلمات کليدي :مراقبت تسکینی ،سرطان ،آروماتراپی
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بررسي  5ساله اپيدميولوژي مرگ ومير ناشي از سرطانها در استان آذربايجان غربي
نويسندگان :دکتر شاکرساالری لک  ،0نجف احمدی  ،4دکتر محمد باقر ولیزاده 7
 -0دانشیار اپیدمیولوژی ،دنشکده پزشکی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز
-4کارشناس ارشد اپیدمیولوِژی ،معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -نویسنده مسئول
 -7پزشک عمومی ،معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
arya.ahmadi@gmail.com

مقدمه و اهداف :آنچه امروز توجه به ثبت دقیق و اجرای روشهای پیشگیری و درمان سرطان را الزامی میسازد تغییر الگوی بیماریها
است .سرطان بهطور فزاینده ای عاملی مهم در بار جهانی بیماری در دهههای آینده خواهد بود .در سال  ،4115در دنیا  3/6میلیون نفر در
اثر ابتال به سرطانها جان خود را ازدست دادند که  %31این مرگها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بود .در ایران بعد از بیماریهای
قلبی عروقی وحوادث ،سرطانها سومین علت مرگ و میر میباشد .در این مطالعه به اپیدمیولوژی مرگ و میر ناشی از سرطان بر اساس
برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر پرداخته میشود.
روش اجرا :در این مطالعه توصیفی دادههای مرگ ناشی از سرطان از برنامه ثبت مرگ معاونت امور بهداشتی استخراج گردید .این
اطالعات شامل کل موارد مرگ ثبت شده از سال  55تا  59در مراکز بهداشت  08شهرستان استان بود .دادهها تکرار گیری شد و سپس با
استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتايج :از  53167مرگ ثبت شده در طی  5سال  5740نفر ( )%08/5علت مرگ آنها سرطان ثبت شده بود %73/7 .مرگ ناشی از
سرطان در زنان و  %64/3در مردان رخ داده بود .میانگین سنی مرگ در زنان  64سال و درمردان  66سال بود %89 .افراد متوفی در روستا
و  %50محل زندگیشان در شهر بود .سرطان معده با  ،%45/5سرطان ریه با  %08/4و سرطان ریه با  %5/5به ترتیب بیشترین علت نوع
سرطان را در  5سال تشکیل میداد.
نتيجهگيري :با توجه به میزان باالی مرگهای ناشی از سرطانهای دستگاه گوارش و ریه ،برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی و افزایش
آگاهی مردم درجهت پیشگیری از این بیماری و انجام تحقیق در زمینه عوامل خطر سرطانهای شایع در استان ضروری به نظر میرسد.
کلمات کليدي :سرطان ،اپیدمیولوژی ،بار بیماریها ،نظام ثبت مرگ ومیر
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نقش آرامش روحي و رواني در ارتقاء و بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان مراجعهکننده به بخش انكولوژي
بيمارستان دکتر گنجويان دزفول

نويسندگان :دکتر محمد درچین 0و  ،7مریم ظهیری زاده

4

-0متخصص رادیوتراپی انکولوژی از دانشگاه دمشق –مسئول بخش انکولوژی .بیمارستان دکتر گنجویان .دانشکده علوم پزشکی دزفول -
ایران
 -4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،مرکز سرطان رها ؛ دزفول
 – 7ارائه کننده
dr.dorchin@gmail.com

مقدمه :امروزه سرطان یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی در سرتاسر جهان محسوب میشود که مواجهه با آن بر ابعاد جسمانی ،روانی،
اجتماعی و معنوی فرد تأثیر گذاشته و بحران ایجاد مینماید .در نتیجه به نظر میرسد که توجه به این بیماران بویژه توجه به بعد روانی
این بیماری و اثرات مخربی که بر آنان دارد میتواند در آینده کمک بزرگی به آنان و خانوادههایشان نماید و بخشی از آالم این بیماران را
تسکین دهد از این رو در این تحقیق سعی شده است به این بعد از مشکالت بیماران پرداخته شود.
روش بررسي :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران سرطانی باالی 09سال
مراجعهکننده به بیمارستان دکتر گنجویان شهرستان دزفول و مرکز سرطان رها از  0791/3/0لغایت  0790/3/0تشکیل میداد که روش
نمونهگیری بهصورت نمونهگیری در دسترس میباشد .حجم نمونه در این پژوهش  008نفر است ( %88مرد و  %56زن) بر اساس فرم
پذیرش خاصی انتخاب شدند .اطالعات با استفاده از پرسشامه سالمت عمومی ( ) GHQو بررسی رنج عاطفی ( )DISTRESSاستفاده شد
که بصورت پرسشنامه  44سؤالی؛ گردآوری شد و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمونتی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .الزم به ذکر است که این پرسشنامه توسط مسئول پذیرش مرکز ؛ تکمیل و کارشناس روانشناسی ؛ بررسی ومشاوره های
روانشناختی را انجام میداد.
نتايج :یافتهها نشان داد بسیاری ازمعیار های کیفیت زندگی با سالمت روحی و آرامش روانی وابستگی معنی داری را نشان میدهد .میدان
عملکرد فیز یکی و کیفیت زندگی با سه عامل ؛ همبستگی معناداری را نشان داد که عبارتاند از - 0 :اضطراب و استرسهای موجود در
زندگی بیمار ( نگرانی و اضطراب ناشی از مشکالت و مسائل گذشته و ترس از رخدادهای آینده) - 4،مشکالت عاطفی و روانی مانند:
(افسردگی ،احساس ترس ( در زنان) ،عصبانیت ،غمگینی ،نگرانی ،احساس عدم عالقه به فعالیتهای معمول زندگی) - 7 ،مشکالت
جسمی نظیر ( :اشکال در راه رفتن ،وجود ورم در بدن ،سرگیجه ،اشکال در حافظه و تمرکز ،اشکال در خواب و سوزش و گزگز دست و پا
در زنان ،حالت تهوع در مردان ،احساس اشکال در ظاهر ،سوء هاضمه ،درد و احساس خستگی در هر دو جنس) .سالمت روانی درنهایت در
عملکرد و کیفیت زندگی تنها با عالیم شبه جسمی ناشی از سالمت روان هبستگی معنی دارنشان داد ؛ همچنین عملکرد و فعالیتهای
اجتماعی سبب ارتقا کیفیت زندگی میگردد.
عالیم شبه جسمی ؛ در زنان بیشتر از مردان؛ و درد جسمی ؛ در مردان بیشتر از زنان ؛ آمار معناداری را نشان داده است و در حیطههای
کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی در زنان بیشتر از مردان ،میباشد.

بحث و نتيجهگيري :با توجه به یافتههای پژوهش ،حیطههای کیفیت زندگی بیماران سرطانی با حیطههای سالمت روان آنها رابطه دارد
و سرطان بر جنبههای مختلف زندگی بیماران اثر گذاشته است.

کلمات کليدي :آرامش روحی و روانی؛ کیفیت زندگی ؛ سرطان
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Background: Cancer is the second leading cause of mortality in the developed countries and the third in the
developing countries. Currently, there are 25 million people worldwide living with cancer, and annually, 11
million are diagnosed with cancer and 7 million die of cancer. suitable information of different cancers in special
geographic areas can help define medical programs for treatment and screening of high-risk groups.
Aims and Methods: The aim of this study is to present the frequency of cancers in Urmia Province. A
comprehensive search was undertaken to survey and register all cases of cancer during March 2013 till March
2014 period among the indigenous population of Urmia. Diagnosis of cancer was based on histopathology,
clinical or radiological findings. From these analyses, the general and specific frequencies by age and by sex
were obtained for the different group of neoplasms. Also, the frequency of the stage of the disease that had been
diagnosed in cases with solid tumors was obtained.
Results: A total of 1596 patients with cancers (mean age 53±19 years) were found during the study. Of these,
843(51.5%) were in males and 796(48.5%) were in females. Crude rates were 120.4/100’000 and 113.7/100,000
for males and females, respectively. Breast cancer was the most common cancer with a frequency 17%. The top
5 cancers in males to the calculated ASR(age standard rate ) were stomach, bronchus and lung, esophagus,colon
and rectum and brain. In females, these were braest, esophagus, colon and rectum, stomachand ovary. In the
child population the most common tumors were Acute lymphocytic leukemia, and bone.
Conclusion: The principals cancers in the patients treated in Hospitals of Urmia were breast cancer, stomach
cancer, esophagus cancer, bronchus and lung cancer. In this population Breast cancer had a very high incidence.
This fact will need to be confirmed by a longer period of observation, but even now the total number of cases is
high when compared with the data of other Breast cancer registries which give rates for longer period and for
similar or larger population.
Key words: Cancer, Incidence, Radiotherapy, Urmia
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Abstract
Nausea and vomiting are the most feared and distressing side effects developed in patients receiving
antineoplastic treatment. Hence, effective means to prevent nausea and vomiting arising from chemotherapy
serves as an importantsupportive care for patients. Antiemetic therapy markedly reducethe amount of emesis and
provide complete protection for a significant number ofpatients. High-dose metoclopramide was the first
evaluated antiemetic therapy. However, extensive side effects associated with this regimen especially in
pediatrics, lead investigators to new and safer therapeutic options. In addition of dopamine receptor antagonists
(Metoclopramide), many other drugs such as serotonin receptor (5-HT3) antagonists,neurokinin-1–receptor
antagonists,and corticosteroidsare commonly used antiemetic agents in antineoplastic drugs-treated patients. A
number of other drugs, including butyrophenones, phenothiazines, cannabinoids, and olanzapine, are also
evaluated as antiemetic agents.However these drugs have a lower therapeutic index and a higher rate of adverse
effects. This study attempted to introduce currently available treatments in addition of potential therapeutic
strategies against chemotherapy-induced nausea. Moreover, the available therapeutic options are compared with
each other to provide a new insight on therational antiemetic therapy and help clinicians to choose the most
appropriate drugs according to factors such as sex and age of each patient.

Key words: Antiemetic therapy, Anticancer, Chemotherapy, Nausea
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Background:
Methotrexate (MTX) is an effective anticancer compound in chemotherapy. It used widely in treating neoplastic
disorders, leukemia, breast cancer, and testis tumors. It can induce some side effects such as males infertility.
Cornus mas fruit extract (CFME) is a member of Cornacea species. Chemical analysis of CMFE has shown that
it is a rich source of anti-oxidant and phenolic compounds. Therefore this study was designed to investigate the
protective effect of CFME against MTX –induced damage on testis tissue.
Methods and Materials: 24 young mature male mice were divided in 4 groups. Control group received only
normal saline (0.2ml/day) orally, and the second group was administered MTX (20mg/kg/week, IP). The third
group received CFME orally (1000mg/kg/day), along with MTX. The fourth group was only given CFME with a
dose of 1000mg/kg/day orally. The study period for all groups was 35 days. Repopulation index (RI), Tubular
differentiation index (TDI), Spermiogenesis index (SPI), Sertoli cell index (SCI) was measured using a light
microscope and graded and latticed objective devise. SPSS software was used for statistical analyses. The
analytical method for comparison groups was one way ANOVA.
Result: Histological results showed that the male mice exposed to MTX in comparison with control group had
significant (p<0.001) reduction in TDI (p<0.001), SPI (p<0.001), and RI(p<0.001). However, CFME1000+MTX
group was increased in comparison to MTX group in TDI (p<0.001), SPI (p<0.007), and RI(p<0.001). CFME
reduced all negative impacts of MTX. There were not shown significant difference in Sertoli cell mean
distribution in MTX with comparison to MTX+ CFME.
Conclusion: Methotrexate can induce male infertility. Simultaneously administration of CFME will be prevents
negative effects of MTX on testis.
Key words: Methotrexate, Cornus mas, testis, adult mice, SCI (p=0.069)
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Background: Lung cancer is one of the most common cancers in the world and is considered as one of the top
five cancers in Iran. The aim of this study was to evaluate the epidemiology and risk factors for lung cancer in
Urmia.
Methods: Data were recorded according to ICD-O and registered cases included all invasive cancers in Omid
hospital center of radiotherapy chemotherapy in West Azarbaijan during March 2013-March 2014. All previous
history of cancer patients recorded and documented. Statistical analysis was performed using independent t-tests.
P value less than 0.05 was considered significant.
Results: A total of 148 patients with lung cancer enrolled in this study (March 2013-March 2014). The male
gender was dominant among the patients (124 cases- 83.8% - range32-106 years) and the mean age of
61.92±12.35 years and women(24 cases, 16.2%- range 48-83 years) with mean age 64.33±9.22. The male to
female ratio was 5:1.7. More than half of the patients (61.8%) were rural, 70.8% had a history of smoking (mean
35.43±28.60 packs of cigarettes per year) and the history of opium abuse was high among subjects (29.4%), the
positive family history of cancer was 20.3%. Squamous cell carcinoma was the most common form of
malignancy in males(55%), then Small cell carcinoma(12%), Adeno carcinoma(10%), Non small cell(10%) and
other malignancies(13%) and in women Adeno carcinoma was the comoon malignancy(30%), then Squamous
cell

carcinoma(16.6%),

Small

cell

carcinoma(12.5%),

Carcinoma

metastatic(12.5%)

and

other

malignancies(28.4%).
Conclusions: This study showed that squamous cell carcinoma was the most common lung cancer in men and
adeno carcinoma was the most common malignancy in men. Our results showed a higher prevalence of lung
cancer in males(5.16 times more than females), age group of 50-65, smokers and low and moderate
socioeconomic classes. However, preventable exposures in the environment, including occupational settings,
should not be ignored
Key words: Lung Cancer; Urmia; Epidemiology; Risk Factor
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ABSTRACT
Background: The JAK2 V617F mutation presents in the majority of the Philadelphia negative chronic
myeloproliferative disorders, nearly all the patients with polycythemia vera, in about 50% of cases with
essential thrombocytosis, primary myelofibrosis and 20% of Philadelphia negative chronic myeloid leukemia
patients. This mutation is an acquired and somatic point mutation and results in cytokine signaling as well as
clonal hematopoiesis activation. Present study was carried out to evaluate the JAK2 V617F mutation in the west
Azerbaijani Patients with the Philadelphia negative chronic myeloproliferative disorders.
Materials and methods: Peripheral blood samples were obteined for total DNAs and RNAs extraction by
standard methods. The JAK2 V617F mutation was tested by ARMS-PCR and RT-PCR in 43 west Azerbaijani
patients with the Philadelphia negative chronic myeloproliferative disorders.
Results: The frequency of JAK2 V617F mutation was 76.74% in our samples regarding ARMS-PCR and RTPCR methods.
Conclusion: Our results indicated that ARMS-PCR is a appropriate method to recognize the JAK2 V617F
mutation in the west Azerbaijani patients with the Philadelphia negative chronic myeloproliferative disorders.
Key words: JAK2 V617F, Philadelphia negative CMPDs, ARMS-PCR, west Azerbaijan
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ABSTRACT
Background: The Philadelphia chromosome (Ph) characterized by

the t(9;22)(q34;q11.2) reciprocal

translocation giving rise to a chimeric BCR-ABL gene fusion. The incidence of Ph is over 99% in Patients with
Chronic Myeloid Leukemia (CML) and around 20% in acute lymphoblastic leukemia (ALL). The finding of this
fusion gene is essential for diagnosis of CML and ALL by detection of various fusion transcripts associated with
CML (b2a2 and b3a2 transcripts) and ALL (e1a2 transcript). We conducted this study to determine the
frequency of various BCR-ABL fusion transcripts in the west Azerbaijani patients with CML.
Materials and methods: RNA was isolated from peripheral blood samples by standard protocols. BCR-ABL
fusion gene detection was carried out with one-step multiplex reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR) in 41 west Azerbaijani patients with CML.
Results: The frequencies of b2a2 and b3a2 transcripts were 52.5% and 12.5%, respectively. Coexpression of the
b3a2 and b2a2 transcripts was found in 12.5% of patients and the transcript of e1a2 was not found in our
samples. The remaining of cases (22.5%) failed to show one of the typical transcripts of b2a2, b3a2, e1a2 or coexpression of b3a2 and b2a2.
Conclusion: The findings of this study showed that multiplex RT-PCR is a suitable technique to identify the
typical BCR-ABL fusion transcripts in the west Azerbaijani patients with CML. Atypical transcripts may
possibly run away revealing while using multiplex PCR that allows to detect the typical BCR-ABL transcripts.
Key words: BCR-ABL, Multiplex RT-PCR, CML, west Azerbaijan
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مقدمه :پرتوهای یونیزان ایکس و گاما بهطور گسترده ای در پرتودرمانی استفاده میشوند .از جمله مزایای این پرتوها قدرت نفوذ باالی
آنها و توانایی پرتودهی به ناحیهی بزرگ میباشد .از جمله عوامل مهم در موفقیت پرتودرمانی کیفیت پرتوی تابشی مورد استفاده است
بطوریکه پرتو موردنظر قادر باشد ماکزیمم انرژی خود را در محل تومور آزاد کند .از جمله پرتوهای ذره ای مورد استفاده در رادیوتراپی
میتوان آلفا ،بتا ،الکترون اوژه ،نوترونهای سریع ،یونها (کربن ،نئون ،هلیوم ،نیتروژن ،آرگون) و پروتون را نام برد.
مواد و روشها :این مقاله مروری از پایگاه دادههای علمی معتبر همچون Google ،Science Direct ،Pub Med, Web of Science ,

 Scholarو  Springerبا استفاده از کلید واژههای مناسب جمع آوری شده است.
بحث و نتيجهگيري :یونهای سنگین همانند کربن بوسیله ی سیکلوترون ها و سینکروترون ها تولید میشوند .در میان انواع یونها ،یون
کربن متعادل تر بوده ،شرایط فیزیکی مناسبی در مسیر عبور خود در بدن بیمار ایجاد کرده و اثرات بیولوژیکی دوز مؤثر آن محدود به
نقطهی موردنظر در بدن میباشد .در مقایسه با سایر ذرات ،یون کربن پراکندگی کمتری داشته و دوز کمتری به بافتهای مجاور میرساند.
به طوریکه ماکزیمم دوز به نقطهی هدف میرسد .مطالعات بر روی یون کربن در بخشهای رادیوتراپی نشان میدهد که استفاده از یون
کربن برای هر نوع توموری بهطور چشم گیری زمان درمان را کاهش میدهد و تومور دوز قابلتوجهی دریافت میکند .کربن از پروتون
سنگین تر بوده و اثرات بیولوژیکی آن بر تومور بیشتر میباشد .با این وجود علی رغم موفقیتها در پرتودرمانی با ذرات باردار هنوز بایستی
به پاسخ مناسب تری از واکنش سلولهای سرطان با پرتو ،نسبت به سلولهای نرمال دست پیدا کنیم.
کلمات کليدي :رادیوتراپی ،پرتوهای ذره ای
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Background: Breast cancer is the most common type of cancer in women global. Mammography is considered
the “gold standard” in the assessment of the breast from an imaging viewpoint. Separately from mammography,
ultrasound and magnetic resonance imaging are being obtainable as attachments to the preoperative workup.
Recently, other new modalities like scintimammography, MRI and electrical impedance Tomography (EIT) are
also being offered. However, there is still discussing over the most proper use of these new modalities. Based on
the literature, this review evaluates the role of various modalities used in the screening and diagnosis of breast
cancer.
Methods and Results: Based on related literatures this article gives an overview of the old and new modalities
used in the field of breast imaging. A narrative literature review of all the related papers known to the authors
was performed. The search of literatures was done using pubmed search engines. Other references were found
through bibliography reviews of relevant articles. It was clear that though different new techniques and methods
have appeard, none have substituted mammography and it is still the only proven screening method for the breast
as of date.
Conclusion: From the literature it is clear that regarding modern radiology’s impact on diagnosis, staging and
patient follow-up, only one imaging technique has had a important force on screening asymptomatic individuals
for cancer i.e.; low-dose mammography. Mammography is the only screening test proven in breast imaging.
MRI also plays an important role in staging breast cancer and monitoring treatment response.
As imaging techniques progress, the role of imaging will continue to develop with the goal remaining a decrease
in breast cancer morbidity and mortality. Progress in the development and of EIT breast imaging system will
certainly help to promote other systems and applications based on the EIT and similar visualization methods.
Breast ultrasound and breast magnetic resonance imaging (MRI) are frequently used accessories to
mammography in today’s clinical practice and these techniques improve the radiologist’s ability to distinguish
cancer and assess disease extent, which is vital in treatment planning and staging.
Keywords: Breast cancer, Mammography, EIT, MRI, scintimammography
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A new herbal mixture of saffron carotenoids, significantly inhibits gastric cancer cell proliferation in vitro
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Despite the use of surgery, radiation therapy and chemotherapy therapy, the five-year survival rate is only
about 20 percent in patients with gastric cancer [1,2]. Saffron is the red dried stigma of Crocus sativus L. herb
which its main use in modern medicine is as an anticancer agent [3,4]. The molecular mechanism of saffron,s
metabolites have not been investigated enough. In the present study, cytotoxic effect of tow carotenoids of
saffron, as a new herbal mixture (HB-89), on cell cycle and apoptosis in AGS gastric cancer cells were studied.
The cells with different amounts of mixed carotenoids were incubated for various times. Cell survival was
measured using MTT method [5]. Its effect on cell cycle of tumor cells were analyzed by flow cytometry.
Annexin V-FLUOS staining and measuring caspase activity evidenced the carotenoids-induced apoptosis [6].
Expression of both Bax and Bcl-2 was determined using RT-PCR in these cells before and after treatment. The
results of our study showed the significant inhibitory effect of HB-89 mixture on the AGS cell growth. Flow
cytometry studies and caspase activity assay indicated a significant difference in the percentage of apoptotic cells
in AGS cells before and after treatment with HB-89 mixture. In conclusion, HB-89 mixture effectively inhibited
the proliferation of AGS gastric cancer cells and induce apoptosis. This study demonstrates the antioxidant,
antiproliferative, and apoptotic activities of this new herbal mixture against gastric cancer that may benefit
human stomach cancer treatment.
Key words: saffron, gastric cancer, apoptosis
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Abstract
Introduction: Cancer is one of the main causes of mortality in the worldwide, recently. Molecular Cell Biology
and expression of genes researches has a wide place in new studies and led to microarray technology appearance.
Scientists enable evaluating the expression of thousands genes simultaneously and in possible shortest time with
this technology. Finally, this technology produces vast amounts of gene expression data. There are many ways to
analyze these data, one of the practical method, is survival prediction based on gene expression. The aim of this
study was identity of most efficacious genes over B-cell lymphoma by combination of dimension reduction
method of concordance regression with Cox regression model.
Methods: This research was a secondary study. We used data of 40 patients with diffuse large B-cell lymphoma
that measured 4026 gene expressions. Data of 2042 gene expression had no missing value. In order to predict the
patient survival time we used Cox regression model and dimension reduction method of concordance regression.
We used R and SPSS software for analysis.
Result: In this study after elimination of missing value genes, 2042 gene expression were remained Using
dimension reduction method of concordance regression selected 16 genes that had maximum affect over B-cell
lymphoma patient. Then these variables were analyzed in Cox regression model and dimension reduction
method of concordance regression and two genes GENE3980X and GENE3045X among 16 genes were
extracted.
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Conclusion: Based on biologic studies and this analysis GENE3980X and GENE3045X genes were recognized
as the most effective genes on survival of patients with diffuse large B-cell lymphoma.
Key words: B-cell lymphoma, gene expression, Cox regression, concordance probability
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مروري بر مواد معادل بافتهاي مختلف بدن در راديوتراپي
نويسندگان :رضا محمودی  ،0نصراله جباری  ،4مهدی اقدسی  ،7لیلی رحمت نژاد
آدرس :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی  ،0دکتری تخصصی فیزیک پزشکی ،مرکز تحقیقات سالید
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مقدمه :مواد معادل بافت برای پروسههای کنترل کیفی و کالیبراسیون سیستمهای تصویربرداری تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار
میگیرد .در رادیوتراپی ،باید توزیع دز روشهای درمانی مختلف و تکنیکهای جدید مورد محاسبه قرار گیرند .برای پرتوهای درمانی
مختلف اعم از فوتون ،ذرات باردار و نوترونها ،مواد مختلفی بصورت جامد ،مایع ،ژل و پودر برای همانند سازی بافتهای اساسی بدن انسان
در دسترس میباشد .این مواد باید دارای خصوصیات جذب و پراکندگی پرتوی همانند بافتهای بدن در محدوده انرژی مشخص شده
باشند .روش تهیه این مواد و ترکیباتی که آنها دارند باعث میشود که مطالعات فراوانی برای هرچه دقیق تر بودن ترکیبات مواد معادل
بافت و برآورده کردن نیازهای دزیمتریک انجام شود.
مواد و روشها :در این مقاله مروری با استفاده از کلید واژههای مناسب ،مقاالت مرتبط از پایگاه دادههای علمی معتبر همچون
 PubMed ، Google Scholar ،Springer, Science Directو Web of Scienceجمع آوری شده است.
بحث و نتيجهگيري :با توجه به اینکه مواد معادل بافت مورد استفاده باید از خصوصیات فیزیکی (چگالی فیزیکی ،چگالی الکترونی و عدد
اتمی مؤثر ) با بافتهای که در گزارش  ICRU- 88مشخص شده همخوانی داشته باشد و در اندازه گیریهای دزیمتریک نتایج مشابهی را
فراهم نمایند .بر اساس مطالعات انجام شده و گزارشات منتشر شده مواد معادلی که توافق خوبی با بافتهای بدن در محدوده انرژیهای
موردنظر داشته باشد بدین صورت معرفی شدهاند .برای بافت چربی پلی اتیلن و  ، Ethoxyethanolبرای بافت نرم (عضله)  A150و
 ،Frigerio liquidبرای مغز  ،A181برای استخوان ( SB3 )corticalو  ،Witt liquidبرای استخوان اسفنجی ( IB1 )Cancellousو
برای خون ترکیب  BL/L2که ماده اول در هر مورد جایگزین بافت جامد و دومی جایگزین بافت مایع میباشد ،توصیه شده است .الزم
بذکر است  Nylonبا ترکیبهای مختلف برای همه موارد بافتهای یاد شده نتایج خوبی به همراه داشته است .همچنین تعدادی از
مطالعات مواد معادل بافت با پایه پلی اورتان را معرفی کردهاند که از توافق خوبی با بافتهای بدن داشتهاند.
کلمات کليدي :رادیوتراپی ،مواد معادل بافت ،شبیه ساز بافت ،فانتوم ،دزیمتری
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مقدمه :آدنو ویروسها برای استفاده ژن جهت اصالح چندین بیماری انسانی مانند نارساییهای ایمنی نظیر کمبود آدنوزین دی آمیناز،
سیستیک فیبروزیز ،بیماری ذخیره لیزوزومی و حتی سرطانها مورد توجه قرار گرفته و بکار رفتهاند.
سروتیپ های خاصی از این ویروس جهت ژن درمانی در سرطانهای مختلفی به کار میرود تحقیقات زیادی در این باره صورت گرفته
است محققان دریافتند که با جایگذاری ژن آپوپتوز نکروز دهندهی تومور یا اینترلوکین داخل ژنوم آدنوویروس میتوان آدنوویروس
نوترکیب با ژنوم جدید ساخت که این آدنوویروس میتواند در درمان سرطانهای مختلف مثل سرطان پستان ،کبد ،تخمدان و برخی
سرطانهای دیگر به کار میرود.
روش کار :در مطالعهی حاضر به بررسی سه روش ژن درمانی علیه سرطانها پرداخته شده است.
در مطالعه ای که در سال  4104در چین انجام شد محققان دریافتند که با جایگذاری ژن ( TRAILفاکتور نکروز دهنده تومور وابسته به
آپوپتوز با لیگاند القا شده) یا  IL-24بهطور مجزا داخل آدنو ویروس تخریب کننده نئوپالسم به نام  ZD55میتوان آدنو ویروس نوترکیب
 ZD55 - TRAILو  ZD55 - IL-24را ساخت .در این مطالعه خاصیت ضدتوموری سینرژیک این دو ژن نوترکیب علیه سرطان کبد
بررسی شد ZD55 – IL-24 .و  ZD55 – TRAILمیتوانند متقابالً هر خاصیت ضدتوموری بزرگ دیگری را افزایش دهند.
در مطالعه ای که درسال  4107در چین انجام شد اثرات ضد توموری هم افزایی  ZD55-IL24با داروی پاکلیتاکسل در سلولهای
سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت .میکروتوبولهای تثبیت کننده پاکلیتاکسل فعالیتی را در سرطانهای بازگشت پذیر نشان میدهد.
رونویسی آدنوویروس انتخابی  ،ZD55-IL24با یک حذف  55کیلودالتونی و مسلح شدن به ژن  IL-24ساخته شد ZD55-IL24 .در
ترکیب با پاکلیتاکسل باعث مهار رشد مشخص  MDA-MB-231و سلولهای  Bcap-37میشود .پاکلیتاکسل جذب ویروسی را افزایش
میدهد و به نظر میرسد تغییری در رونویسی از  ZD55-IL24در سلولهای سرطانی پستان ایجاد نمیکند .این نتایج نشان میدهد که
 ZD55-IL24در ترکیب با پاکلیتاکسل بهطور قابلتوجهی افزایش اثر القا سمیت سلولی و آپوپتوز در سلولهای سرطان پستان را نشان
میدهد  .بنابراین ،این روش شیمی ژن ویرس درمانی نتایج بهتری نسبت به شیمی درمانی معمولی یا ویروس درمانی به تنهایی را نشان
داد.
همچنین در مطالعه ای که توسط محققان در سال  4104در چین انجام شد محققان دریافتند که اینترلوکین  )IL-24( 48میتواند
بهصورت انتخابی آپوپتوز را در سلولهای سرطانی القا کند و این میتواند بهصورت یک استراتژی درمانی سرطان استفاده شود در این
بررسی آدنوویروس نوترکیب تیپ  5به نام  CNHK600-IL24ساخته شد که فقط در سلولهای توموری رونویسی میشد .نتایج نشان
داد آدنوویروس نوترکیب  CNHK600-IL24میتواند بهطور موثری و با مقادیر باالیی  IL-24را تولید کند که باعث مرگ سلولهای
توموری در انسان و نه در فیبروبالست های نرمال میشود.
نتايج :با بررسی مطالعات انجام شده دریافتیم که میتوان از آدنوویروس ها ی نوترکیب با  IL-24به عنوان یک استراتژی درمانی در
درمان سرطانها استفاده کرد.
کلمات کليدي :آدنوویروس ،ژن درمانی ،اینترلوکین  ،48سرطان
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سرطان نوعی فرایند پویا است که توسط متغیرهای متعددی موجب تغییرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سیستم تکثیر
سلول میشود لذا سلولها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست داده و منجر به تخریب و فاسد شدن بافتهای سالم میشود .

عوامل زیادی مانند عوامل ایمونولوژیکی ،عوامل محیطی همچون ویروس ها و مواد سرطانزا و عوامل ژنتیکی در بروز سرطان موثرهستند.
در یک جاندار سالم ،همیشه بین میزان تقسیم سلول ،مرگ سلولی و تمایز تعادل وجود دارد  .ساختار ژنتیکی هر سلول سرعت رشد،
تقسیم و زمان مرگ آن را تعیین میکند .در حالت طبیعی ،جایگزینی سلولهای فرسوده با سلولهای جوان از یک برنامه منظم تبعیت
میکنند و فرایند رشد و تجدید سلولی بهطور ثابت در بدن اتفاق میافتد .اما جهشها منجر به تغییر هر یک از فاکتورهای مؤثر در
سرنوشت سلول میشوند و سلولهای سرطانی کنترل خود را بر چرخه سلولی از دست داده و بهطور مداوم و بدون توجه به پیامهای سلولی
و فاکتورهای رشد ،به تکثیر ادامه میدهند در سلولهای سرطانی بیان پروتئینهای سلولی تغییر کرده و بیان برخی دیگر از ژنها متوقف
یا افزایش میابد .بهطور کلی فاکتورهایی که نقص در آنها منجر به از دست رفتن کنترل رشد و تکثیر سلولها و بروز سرطان میشوند به
چند دسته تقسیم میشوند :الف -آنکوژنها ب -ژنهای سرکوبگر تومور ج -ژنهای خودکشی د-ژنهای ترمیمی :این ژنها مسئول
ترمیم  DNAآسیب دیده هستند اما زمانی که خود این ژنهای ترمیمی  DNAآسیب میبینند ،سلول توانایی ترمیم خود را از دست داده
و اختالالت ژنتیکی منجر به سرطان میشود ه -ممانعت از کوتاه شدن طول تلومر به کمک آنزیم تلومراز .امروزه با شناسایی ساختار تلومراز
از مولکولهای این آنزیم به عنوان هدف داروهای شیمی درمانی استفاده میشود.
نتيجه :امروزه پیشرفتهای زیادی مانند استفاده از نانو تکنولوژی ،ساخت آنزیمهای ترمیمی و جاودانگی ،حفاظت از  DNAاز طریق
ایجاد بانکهای ویژه  ،DNAفریز کردن سلولها ،استفاده از سلولهای بنیادی نامیرا و نامیرا سازی بیولوژیکی جهت جلوگیری از رشد
سرطان و ترمیم سرطان انجام میشود.
کلمات کليدي :سلول سرطانی ،تلومراز ،عوامل ژنتیکی
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Introduction: Breast cancer is the leading cause of cancer death of women worldwide. One in ten of all new
cancers in the world are female breast cancers. It is well known that different pregnancy outcomes lead to
changes in the rates of breast cancer among women. There are various long-established insights on the relation
between pregnancy and breast cancer. If scientists worldwide did not know and agree that induced abortion is a
known risk for breast cancer, they would not refer to it as commonly accepted in their studies and analyses. This
report will focus primarily on recent developments in research as published in the peer reviewed medical
literature in induced abortion and breast cancer.
Method: We conduct a systematic review up to 2014, using the MeSH search terms “induced abortion” and
“breast cancer” from various databases PubMed, Google scholarand and Science Direct.
Result: Compared to pregnancy and delivery, that the risk of future breast cancer is increased in women who
choose abortion has been documented in the peer-reviewed medical literature since at least 1970, with the
publication of a 7-nation international epidemiological study in the Bulletin of the World Health Organization.
although the National Cancer Institute’s2003 “Workshop on Early Reproductive Events and Breast Cancer Risk”
concluded that there was no association of abortion and breast cancer, some articles have demonstrated error and
bias in that conclusion. The majority of world-wide published evidence shows abortion raises breast cancer risk
beyond “never having had that pregnancy “.
Conclusion: Induced abortion is significantly associated with an increased risk of breast cancer among women,
and the risk of breast cancer increases as a number of induced abortion increases. If induced abortion were to be
confirmed as a risk factor for breast cancer, high rates of induced abortion in any community may contributes to
increasing breast cancer rates.
Key words: Induced abortion, breast cancer
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رابطه بين چاقي و خطر بروز سرطان پستان
نويسندگان :حمیده محدثی ،زهراصاحب الزمانی ،رونا رضوی ،الله محمود نژاد ،زهرا کوسه لو
آدرس :مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک ،بیمارستان شهید مطهری ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
hmohaddesi.han@gmail.com

مقدمه :امروزه چاقی به عنوان یکی از اصلیترین مشکالت بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه است
و به یک نگرانی عمومی در سطح جهان تبدیل گردیده است .با توجه به افزایش شیوع چاقی و افزایش بروز سرطان پستان در دو دهه اخیر
در زنان ایرانی این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین چاقی و خطر بروز سرطان پستان در مطالعات مختلف انجام گرفت.
روش :این مطالعه از نوع مروری بوده و با جستجوی کلید واژههای سرطان پستان ،چاقی ،اضافه وزن ،شاخص توده بدن در پایگاههای ،SID
 Science Direct ،googlescholarو  PubMedانجام شده است.
يافتهها :اگرچه موسسه ملی سرطان در آمریکا شانس ابتال به سرطان پستان برای افراد چاق را دو برابر افراد نرمال گزارش کرده است،
برخی مطالعات بین چاقی و سرطان پستان رابطهای را نشان ندادهاند .در مطالعات انجام شده در اکثر موارد  BMIبا سرطان پستان در
بیماران یائسه ارتباط مثبت و در زنان غیر یائسه ارتباط منفی و گاهی اوقات ارتباط معکوس داشته است .طبق مطالعات متاآنالیز اگرچه
 BMIباال با افزایش خطر سرطان پستان تنها در زنان یائسه در آمریکای شمالی و اروپا همراه است اما افزایش  BMIبا افزایش خطر بروز
سرطان پستان در هر دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه در مطالعات انجام گرفته در کشورهای آسیایی همراه بوده است.
بحث :طبق مطالعات اضافه و زن و چاقی با افزایش خطر سرطان پستان در زنان یائسه و غیر یائسه همراه است .بنابراین برای پیشگیری از
سرطان پستان و عوارض ناشی از آن اجرای برنامههای مداخلهای برای کنترل چاقی و نیز غربالگری سرطان پستان در زنان چاق و اضافه
وزن ضروری به نظر میرسد.
کلمات کليدي :سرطان پستان ،چاقی ،اضافه وزن ،شاخص توده بدن
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مقايسه بروز و مرگ ناشي از سرطان بر اساس چرخههاي زندگي انسان در استان آذربايجان شرقي در سال 0131
نويسندگان :مصطفی فرح بخش ،جعفر صادق تبریزی ،اکرم ذاکری ،لیال عبدالهی
آدرس :دستیار روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،4دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی تبریز  ،،0مدیر گروه کارشناسان آمار و فن آوری مرکز بهداشت
استان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،7کارشناس ثبت سرطان مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز 8
js.tabrizi@gmail.com

زمينه و هدف :در کشورهای صنعتی سرطان بعد از بیماریهای قلبی -عروقی دومین علت مورگ و میور بوه شومار مویرود .بوا مطالعوات
اپیدمیولوژیک میتوان الگوی سنی ،جنسی ،نژادی ،اقتصادی و فرهنگی این بیماری را مشخص نمود تا با برنامه ریوزی دقیوق در راسوتای
غربالگری ،تشخیص و درمان زودرس بار این بیماری را کاهش داد .این مطالعه برای بررسی اپیدمیولوژیک بروز و مرگ ناشی از سورطان در
چرخههای زندگی مختلف انسان در استان آذربایجان شرقی اجرا شد.
مواد و روش :این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر اساس دادههای ثبت سرطان و مرگ سال  0791و جمعیت سرشماری همان
سال اجرا شد .ابتدا گروههای سنی بر اساس چرخههای زندگی کودکی ( تا  04سالگی ) نوجوانی (  ،) 04 – 05جوانی ( ،) 05 – 81
میانسالی (  ) 81 – 65و سالمندی ( باالتر از  65سال ) تعریف شدند .سپس فراوانی بروز بیماری سرطان و مرگ ناشی از آن بر اساس این
گروههای سنی تعریف شده به تفکیک جنسیت و منطقه سکونت استخراج شد.
يافتهها :نسبت بروز سرطان در دوره کودکی ،نوجووانی ،جووانی ،میانسوالی و سوالمندی بوه ترتیوب  0055درصود 88095 ،0404 ،0005 ،و
 79054درصد بود .نسبت مرگ ناشی از سرطان در این گروههای سنی به ترتیب  75079 ،5006 ،103 ،4037و  57014درصد بوود .در دروه
کودکی شایعترین سرطان به ترتیب سرطان بافت همبند و پوست ،در دوره نوجوانی سرطان خون و غدد لنفاوی ،در جوانی سرطان پسوتان
و خون ،در میانسالی سرطان معده و پستان و در سالمندی سرطان معده و پوست بود .شوایعتورین علوت مورگ ناشوی از سورطان در دروه
کودکی سرطان دستگاه عصبی مرکزی ،در نوجوانی لوسمی ،در جوانی سرطان دستگاه عصبی مرکزی و بعد سورطان پسوتان ،در میانسوالی
سرطان معده و بعد به ترتیب ریه و کبد و پستان و در سالمندان به ترتیب سرطانهای معده ،ریه ،کبد و مری بود.
نتيجهگيري :در دورههای زندگی نوع سرطانها و نیز مرگهای ناشی از سرطان متفاوت بوده و این امر برناموههوای غربوالگری و درموانی
مختلف برای دورههای زندگی نیاز دارد.
کلمات کليدي :سرطان ،چرخه زندگی ،استان آذربایجان شرقی0791 ،
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بررسي ارتباط  CMVو سرطان غدد بزاقي

نويسندگان :دکتر زکیه رستم زاده ،لیال پوریحیی
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده پیراپزشکی
zakieh@umsu.ac.ir

 CMVمیتواند سبب ایجاد سرطان در سلولهای سالم شود یا در سلولهای جهش یافته سبب افزایش تشکیل تومور شود .مقدار پروتئین
ایجاد شده توسط  CMVکامالً با شدت سرطان مرتبط است .اکثر ما به دلیل قرار گرفتن در معرض  ،CMVناقل آن هستیم ؛ اما این
ویروس درافراد با ایمنی سالم در غدد بزاقی غیر فعال باقی میماند .این ویروس سبب فعال شدن مسیر ERK / EGFRمیشود که در
حالت عادی در رشد و تمایز جنینی فعال است و سبب هیپرپالزی اپی تلیال و تبدیل بافت اپی تلیال به مزانشیمال و دیس پالزی،
متاپالزی و آناپالزی میشود .همچنین برای توقف پایدار رشد تومور باید همزمان از آسیکلوویر و مهارکننده مسیر ERK / EGFR

استفاده کرد
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ارتباط رفتارهاي تغذيهاي و خطر ابتال به انواع سرطانها
نويسندگان :دکتر نادر آقاخانی ،حمیده کریمی ،آنیرودا برومند
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
naderaghakhani2000@gmail.com

بر طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی ،سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جهان میباشد که با روند
رو به رشدی مردم کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را در معرض خطر قرار داده است و عالوه بر تهدید زندگی بر وضعیت اقتصادی و
خانوادگی خانوادهها تأثیر مخربی بر جای میگذارد .ضمن آن که مراقبتهای بالینی سرطان نیز بخش عمده ای از بودجه بهداشتی را به
خود اختصاص میدهد.
اگرچه عوامل ژنتیک به عنوان عامل خطر در ابتال به سرطان مؤثر میباشند ،مطالعات مختلف نشان میدهد ،بسیاری از موارد سرطان به
علت عوامل محیطی و سبک زندگی افراد ایجاد میشوند .از میان عوامل محیطی چون سیگار کشیدن ،چاقی ،مصرف الکل ،عوامل عفونی،
نور خورشید ،فشارهای روانی ،آلوده کنندههای محیطی و مواد غذایی مهمترین عوامل خطر ایجاد کننده سرطان میباشند .هر چند سبک
زندگی ارتباط نزدیکی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد دارد ،ولی با مسائل دیگری از جمله نقشها و فعالیتها ،عادات کاری و مطالعه،
فعالیتهای سرگرم کننده و آرام بخش ،نوع و محل اقامت ،تأثیر عقاید فرهنگی بر تغذیه و سالمتی ،نحوۀ نقل و انتقال و جابجایی ،رفتارهای
پیگیری کننده درمانی ،عادات بهداشتی نظیر استفاده از الکل ،دارو ،نیکوتین ،داروهای سرگرم کننده ،سطوح استرس مرتبط هستند .از این
میان رفتارهای تغذیه ای از عوامل محیطی بسیار مؤثر در بروز سرطان هستند ،به نحوی که نوع غذا ،روش آماده کردن غذا ،میزان تعادل
در کالری دریافتی ،تنوع غذایی مصرف غذاهای پرچرب ،کم فیبر و مصرف نکردن روزانه میوه و سبزی و اندازه سهمها میتوانند به عنوان
عامل خطر در ابتال به سرطان تأثیر گذار باشند .بر همین اساس ،این باور وجود دارد که با رفتارهای تغذیه ای صحیح میتوان از بروز
بیشتر سرطانها پیشگیری نمود .به منظور بهبود رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان و انتخاب تغذیه مناسب ،نیاز به مداخالت و
برنامههای آموزشی مرتبط با تغذیه سالم در خانوادهها بیش از پیش احساس میشود ،.به همین دلیل ارائه برنامه آموزشی از طریق اینترنت
و کتابچه آموزشی به همراه پیگیری تلفنی همراه میتواند در این مساله مؤثر باشد.
کلمات کليدي :رفتارهای تغذیه ای ،خطر ابتال ،سرطانها
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بررسي رابطه تيپ شخصيتي  Dبا سرطان
نويسنده :ویدا چشم براه
آدرس :معاونت امور بهداشتی استان آذر بایجان غربی
vidacheshmberah@yahoo.com

سرطان دارای شیوع باالیی میباشد ،که بعد از بیماریهای قلبی -عروقی دومین عامل مرگ و میر در دنیا به شمار میرود که عوامل
روانشناختی زیادی در شکل گیری آن نقش دارند .پژوهش حاضر نقش تیپ شخصیتی  Dرا در بیماران مبتال به سرطان خون بررسی
نماید.
روش بررسي :جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی افراد مبتال به سرطان خون در سطح شهرستان ارومیه میباشند که از این تعداد  35نفر
با استفاده از فرمول کوکران بهصورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند .دادههای پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه
تیپ شخصیتی  Dبرای سنجش عاطفه منفی و بازدارای اجتماعی گردآوری شدهاند؛ یافتهها در پژوهش حاضر با استفاده از روش
همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و آزمون  Tتجزیهوتحلیل گردیدند.
يافته :نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی معنادار بین تیپ شخصیتی Dدر دو زیر مقیاس عاطفه منفی و بازدارای میباشد؛ همچنین
نتایج حاصل از مقایسه گروه افراد سرطانی و افراد بهنجار بیانگر سطوح باالی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی برای افراد سرطانی است.
نتيجهگيري :یافتههای این پژوهش بیانگر ارتباط بین تیپ شخصیتی  Dو زیر مقیاسهای آن (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) با انواع
پاتولوژی جسمانی و روانی میگردد؛ همچنین گروه سرطانی نسبت به گروه افراد بهنجار سطوح باالیی از عواطف منفی و بازداری اجتماعی
را تجربه میکنند.
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مقايسه سونوگرافي ترانس واژينال و هيستروسكوپي در ارزيابي خونريزيهاي غيرطبيعي رحمي
نويسندگان :دکتر افسانه امیرآبی ،دکتر هاله آیت الهی ،دکتر سیامک ناجی ،دکتر سوزان صوفی زاده ،سیما اشنویی
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
afsaneh_amir@yahoo.com

مقدمه :خونریزی واژینال شایعترین شکایت زنان در مراجعه به پزشک میباشد .تشخیص زود هنگام علت خونریزی بویژه در زنان یائسه
ضروری هست اما توافق عمومی در مورد بهترین روش تشخیص وجود ندارد .هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه نتایج دو روش
تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در خونریزیهای غیر طبیعی رحمی مشکوک به ضایعات ارگانیک آندومتر میباشد.
هیستوپاتولوژی به عنوان استاندارد طالیی در نظر گرفته شد.
روش اجرا 000 :نفر (  75یائسه و  36غیر یائسه ) از زنان مبتال به خونریزیهای غیر طبیعی رحمی مشکوک به ضایعات ارگانیک آندومتر
بستری در بخش زنان بیمارستان شهید مطهری ارومیه در سالهای  ٬ 0790-0794وارد طرح شدند .طبق روتین  ٬ابتدا تحت سونوگرافی
ترانس واژینال و سپس هیستروسکوپی قرار گرفتند .حین هیستروسکوپی ٬بیوپسی آندومتر تهیه و جهت بررسی هیستوپاتولوژی ارسال
شد.
نتايج :در سونوگرافی ترانس واژینال ؛ حساسیت  ٬ویژگی  ٬ارزش اخباری مثبت  ٬ارزش اخباری منفی  ٬دقت و شاخص یودن به ترتیب:
 %81 ٬ %38 ٬ %53/5 ٬ %31/00 ٬ %88/3 ٬ %95/70و در هیستروسکوپی به ترتیب%83/8 ٬ %33 ٬ %95/5 ٬ %30/7 ٬ %89 ٬ %95/8 :
بود.
بحث :هیستروسکوپی در تشخیص ضایعات داخل حفره رحم  ٬بویژه دربیماران یائسه  ٬کارایی باالتری نسبت به سونوگرافی ترانس واژینال
دارد.
کلمات کليدي :سونوگرافی ترانس واژینال  ٬هیستروسکوپی ٬خونریزیهای غیر طبیعی رحمی  ٬هیستوپاتولوژی
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کنترل مشكالت رواني در بيمار مبتال به سرطان
نويسندگان :حمیده کریمی ،مهناز حاجی محمدیان ،نرگس رهبر ،حسن نظری
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
hamidehk@yahoo.com

بیمار مبتال به سرطان از آنجایی که بدحال یا بسیار وحشتزده است ،قاعدتاً عالقهای به گفتگو ندارد و اصوالً مسائل خیلی معمولی که
مورد عالقه فرد بیمار هم باشند بهترین جمالتی هستند که در زمان عیادت استفاده میشوند .این مسائل هم برای بیمار جذاب هستند و
هم باعث میشوند برای مدتی بیماری را از یاد ببرد .در واقع ،مهمترین نکته این است که موضوعات مورد عالقه بیمار (و نه موضوعات
مطرح روز) در آن زمان مورد بحث قرار بگیرند.
مراحلی که بیماران مبتال به سرطان پس از اطالع از بیماری خود از آن گذر میکنند شامل مرحله انکاراست که در این مرحله بیمار حاضر
به قبول تشخیص بیماری سرطان نیست .انکار در واقع مکانیسمی دفاعی در مقابل اضطراب ناشی از خطر میباشد .این مکانیسم خود
میتواند در چند مرحله انجام پذیرد ،در ابتدا با مطلع شدن بیمار از ابتالء به سرطان یک سری بحرانهای اولیه ،بهصورت شوک ،خشم
وافسردگی در او ایجاد میگردد و به دنبال این مرحله انکار بروز مینماید که میتواند موجب یک آرامش نسبی گردد .انکار میتواند رفتاری
در بیمار ایجاد کند که گویی از بیماری خود به کلی بی اطالع است .در مرحله خشم بیماران عصبی میشوند که چرا باید مبتال به سرطان
شوند .در مرحله افسردگی بیمار که از مراجعه مکرر خسته شده است حالت افسردگی در او بروز میکند .در این مرحله عالقمند به
شناسایی علت بیماری میشود .درباره بیماری خود اطالعات میخواهد و هر چه درباره سرطان مییابد میخواند و میخواهد درباره بیماری
خود بحث کند ولی بهطور کلی در مرحله افسردگی بیمار کمتر حرف می زند و بیشتر در خود فرورفته است.

اختالالت خواب ،از دست دادن اعتماد به نفس ،ناتوانی درک واقعی از وضعیت خود ،خستگی ،نداشتن انرژی ،مردم گریزی ،کاهش میل و
قوای جنسی ،بی اشتهایی ،کاهش وزن ،تحریک پذیری ،ترس ،زود رنجی و برخی ناراحتیهای جسمی دیگر به تدریج بروز میکنند .البته
به ندرت همه این عالئم با هم بروز میکند ولی معموالً برخی از آنها با بیماری همراه است .در مرحله وابستگی ،بیمار به اطرافیان خود و
گاهی به یکی از اطرافیان یا یکی از پرستاران وابستگی بسیار زیاد پیدا میکند و استقالل و اعتماد به نفس خود را از دست میدهد و گاهی
موجب رفتاری میشود که برای کادر درمانی و اطرافیان مشکالتی را فراهم میسازد و سرانجام در مرحله قبول ،بیمار باالخره تسلیم
میشود .ممکن است حالت تسلیم کامل با حالت نزول روانی فیزیولوژیک همراه باشد زمانی که بیمار از بهبود خود مأیوس میشود تسلیم
سرنوشت میگردد و این واکنش نیز در واقع یک نوع مبارزه با اضطراب میباشد .بیمار با احساس درماندگی به بهبود توجه ندارد ،بلکه از
بین رفتن درد و طوالنی شدن عمر به هر قیمت مورد عالقه اوست .

مراحل ذکر شده غالباً حد و مرزکامال مشخصی ندارند ،بلکه گاهی بهطور تدریجی و با حاالت و بخشهای مشترک از مراحل مختلف و گاهی
با توقف بیشتر در یک مرحله و گذر سریع در مراحل دیگر سپری میشوند .کیفیت این مراحل متناسب با نوع سرطان ،سیر بیماری،
شخصیت ،تربیت و آگاهیهای قبلی و حاالت روانی قبلی بیمار و عوامل دیگر میباشد که در رفتارهای بیمار در مراحل مختلف اثر
میگذارند .پرستار باید بداند که فرد مبتال به سرطان در آغاز ذهن بسیار مغشوش و آشفتهای دارد .بنابراین برای کمک کردن به این
بیماران نباید منتظر درخواست آنها برای انجام کاری شد بلکه باید هرگونه نیاز به کمک احتمالی را سؤال کرد .همچنین برقراری ارتباط
غیرکالمی و کالمی با بیمار همگی آثار مثبتی روی او به جای میگذارند .حتی ایستادن در اتاق با سکوت کامل برای بیمارانی که بدحال
هستند یا جراحیهای بزرگ داشتهاند میتواند آرامبخش باشد.

112

کنگره ژپوهشاهی کارربدی رد سرطاناهی شاعی اریان
 8-01خرداد ماه -0131ارومیه

بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي در زنان مبتال به سرطان تخمدان و زنان سالم
نويسندگان :اکرم پورشایگان  ،0دکتر احمد اسمعیلی  ،4دکتر هاله آیت الهی  ،0دکتر لیال زارعی

0

آدرس :مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک بیمارستان شهید مطهری  ،0دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،
دانشگاه مراغه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه روانشناسی 4
shadi.shaygan85@yahoo.com

امروزه سرطان به عنوان یک مشکل بزرگ سالمت عمومی به شمار می آیددر بین سرطانهای ژنیکولوژیک بدخیمیهای تخمدان بیشترین
بحثهای بالینی را به خود اختصاص دادهاند .این سرطانها باالترین موارد مرگ و میر را نسبت به سایر بیماریهای ژنیکولوزیک شامل
میشوند .ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران سرطانی مهم است .کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی دارد که شامل اجزاء فیزیکی،
اجتماعی ،روانشناسی و عملکردی میباشد.
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است .جامعه آماری زنان مراجعهکننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری (کوثر)
میباشد .که  051نفر نمونه آماری خانمهای مبتال به سرطان تخمدان که تحت درمان در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری (کوثر)
بود وگروه شاهد  051نفرخانم های نرمال مراجعهکننده به درمانگاه سرپایی کوثر غیرمبتال به سرطان تخمدان بود .در این مطالعه از آزمون
 T-testو برای آنالیز از نرمافزار  SPSSورژن  41استفاده شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد تفاوت معناداری از لحاظ کیفیت زندگی بین دو گروه سرطانی
( (83058 ±3056و سالم ( )36056±9061وجود دارد ).(p=0.001
نتایج حاصل از دادههای پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در تاب آوری ،کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای آن (عملکرد جسمی،
محدودیت جسمی ،مشکالت روحی ،نشاط ،سالمت روان ،عملکرد اجتماعی ،درد جسمی ،سالمت عمومی) و تیپ شخصیتی ( Dعاطفه
منفی و بازداری اجتماعی) بین دو گروه زنان مبتال به سرطان تخمدان و زنان سالم وجود دارد
نتایج حاصل از دادههای پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در تاب آوری ،کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای آن (عملکرد جسمی،
محدودیت جسمی ،مشکالت روحی ،نشاط ،سالمت روان ،عملکرد اجتماعی ،درد جسمی ،سالمت عمومی) و تیپ شخصیتی ( Dعاطفه
منفی و بازداری اجتماعی) بین دو گروه زنان مبتال به سرطان تخمدان و زنان سالم وجود دارد
کلمات کليدي :تیپ شخصیت  ،Dکیفیت زندگی ،تاب آوری ،سرطان تخمدان
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مراقبت تسكيني مبتني بر معنويت از مبتاليان به سرطان
نويسندگان :نرگس رهبر ،حمیده کریمی ،امین سهیلی ،مهناز حاجی محمدیان
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
rahbarn@yahoo.com

سرطان از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در جوامع بشری بوده و در کشور ما نیز سالیانه بیش از  111 ،31نفر به این بیماری مبتال شده
ومتاسفانه بیش از  71111نفر فوت میکنند و تخمین زده میشود که تا  41سال آینده  91%به این تعداد افزوده شود .بر اساس آمار
سازمان بهداشت جهانی با زندگی سالم ،تغذیه صحیح ،فعالیت بدنی مناسب و دوری از عوامل سرطان زا از بیش از  81%موارد سرطان
میتوان جلوگیری نمود .بروز سرطان و روشهای درمانی بسیار دشوار آن میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی بیماران وخانواده آنها
شود .این مساله باعث شده که بیماری سرطان در مراقبت پرستاری جایگاه ویژه ای داشته باشد .از آنجایی که در کلینیکها و
بیمارستانها پرستاران در تماس بیشتری با بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنها هستند ،میتوانند نقش موثری در بهبود وضعیت بیمار
و خانواده و افزایش دانش و آگاهی آنها جهت مشارکت در تصمیم گیری درمانی و کنترل وضعیت سالمتیشان داشته باشند که در این
زمینه یکی از مناسبترین مداخالت پرستاری توجه به جنبه معنوی در مراقبت از این مددجویان است .این توجه موجب ارتقای عزت نفس
بیماران ،احساس هدفمندی و معناداری در زندگی آنان میشود .مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت یکی از مهمترین مفاهیم در پرستاری
از بیماران مبتال به سرطان میباشد که این بیماران به آن نیاز دارند .مطالعات نشان داده است که متاسفانه ارائه این گونه مراقبتهای کل
نگر و انسانی نیاز به فرصت زیادی برای اجرا دارد .از طرف دیگر وجود چالشهای سازمانی و حرفه ای موانعی را در این جهت ایجاد نموده
است .مشخص شده که معنویت و اعتقادات معنوی باعث میشود که انسان احساس بهتری داشته باشد و درنتیجه ،قدرت بیشتری برای
مقابله با بیماری به دست آورد وهمین امر ،حتی اگر بیماری را شفا ندهد سبب بهتر شدن بیمارمی شود یا کمک میکند بیمار بهتر با
بیماریش کنار بیاید .فرد در مواجهه با بیماری ،با تمام ابعاد وجودی خود به بیماری پاسخ میدهد.
مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت با ایجاد نگرشی فراتر و فارغ از زندگی عادی ،دیدگاهی معناگونه به زندگی میبخشد .در نتیجه با
دستیابی به آرامش و رهایی از فشارهای روحی و روانی ناشی از بیماری به سازگاری فرد و بهصورت غیر مستقیم به روند درمان فعلی و
وضعیت سالمت او کمک خواهد کرد .با اجرای مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت و شریک کردن خانواده و خود بیمار در امر مراقبت پس
از ترخیص و ادامه مراقبت در محیطی امن همچون خانه ،کیفیت زندگی بیمار ارتقا مییابد .اهمیت این مراقبت برای پرستاران ،ایجاد شیوه
ای ساختار یافته در ارائه مراقبتها و کوشش در جهت افزایش سالمت بیمار تا حد ممکن است که با توجه به نیازهای وی ،در دسترس
بودن پرستار ،تالش برای مشارکت بیمار و تالش برای سازگاری وی با تنشهای ناشی از بیماری بهصورت مراقبتی جامع انجام میگیرد.
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اهميت تشخيص زودرس و پيشگيري از سرطان پستان
نويسندگان :مریم مسگرزاده ،نرگس رهبر ،نسیم آیرملو
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Mesgarzadeh2005@yahoo.com

سرطان یکی از بیماریهای مزمن غیر واگیر است که در اثر رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلولهای غیر طبیعی ایجاد و در صورت عدم
کنترل و درمان میتواند منجر به مرگ شود.

این بیماری دومین علت مرگ ناشی از سرطان را در زنان تشکیل میدهد که تشخیص زودرس این بیماری و آگاهی از عالئم زودرس این
بیماری و آشنایی با روشهای خود آزمایی پستان و انجام ماموگرافی میتواند موجب کاهش مشکالت و مرگ و میر شود .بر اساس مطالعات
انجام شده پیشگیری از سرطان و تشخیص زودرس آن از جمله عوامل حیاتی در کنترل بیماری و افزایش بقای عمر است  .بنا بر این با
پیشگیری و استفاده ازروش های غربالگری ،میزان ابتال به سرطان و مرگ و میر ناشی از آن کاهش خواهد یافت .خود آزمایی پستان یک
عمل ساده ،مؤثر و ارزان برای تشخیص زودرس سرطان پستان است ،اما متاسفانه بهطور جدی از طرف اغلب پزشکان و همچنین زنان در
اکثر مراکز درمانی مورد استفاده و استقبال قرار نمیگیرد که باعث میشود که افراد زمانی به مراکز درمانی مراجعه کنند که بیماری در
مراحل پیشرفته قرار دارد .از آنجایی که میزان موفقیت درمان در این بیماری در مراحل اولیه بیشتر است الزم است آگاهی افراد جامعه در
مورد این سرطان افزایش یابد.

در این رابطه ،انجمن سرطان آمریکا انجام ماهانه و مداوم خودآزمایی پستان را به زنان باالی  41سال و به ویژه برای سنین باالی  75سال
توصیه میکند .مطالعات نیز نشان دادهاند که انجام منظم یک بار خودآزمایی پستان در ماه میتواند باعث افزایش میزان تشخیصهای
زودرس سرطان پستان و به تبع آن کاهش میزان مرگ و میر بیماران مبتال گردد .هر چند از فقر ،فقدان بیمه سالمتی و افزایش سن به
عنوان عوامل مؤثر در عدم انجام معاینه بالینی پستان در زنان مناطق مختلف دنیا نام برده میشود ،با این حال مشاهده میشود که اکثر
زنان با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین و یا حتی تحصیل کرده و دارای پوششهای بیمه ای ،از روشهای معاینه بالینی پستان و
ماموگرافی بهره ای نمیبرند .به نظر میرسد که کمبود آگاهیهای موجود در زنان جامعه ایرانی نسبت به عوامل خطر ،عالیم و نشانهها و
مزایای اجرای برنامههای غربالگری و نحوه عملکرد کلینیکهای بهداشتی و درمانی مربوط به سرطان باالخص سرطان پستان ،ناشی از عدم
وجود برنامههای پیشگیری و آموزشی باشد.
با توجه به نقش کلیدی کارکنان درمان از جمله پرستاران ،در پیشبرد اهداف تعیین شده ارتقاء سالمت و آموزش جامعه و اجرای صحیح
برنامههای پیشگیری از بیماریها ،الزم است مسئولین مربوطه برنامه ریزیهای مناسب را جهت آموزش این کارکنان و تاکید بر نقش مهم
آموزشی آنان برای زنان در معرض خطر انجام دهند.
کلمات کليدي :تشخیص زودرس ،پیشگیری ،سرطان پستان
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َFacilitators and Perceived Barriers for Early Detection of Breast Cancer among Iranian Women
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Abstract
Background: It is well known that regular screening greatly reduces breast cancer mortality. However,
breast cancer screening rates in the past 1–2 years for the majority of women ranged from 36% to 67%. The
purpose of this qualitative descriptive investigation was to identify the beliefs of Iranian women about
breast cancer and breast cancer screening.
Methodology: The aim of this study was to explore the women´s experiences of barriers and facilitators
related to breast cancer screening. In this qualitative study a total of 38 women, whose mean age was 55
years, participated in a semistructured interview in a private setting. The interviews were audiotaped and
transcribed verbatim. The interview questions addressed knowledge, experience, barriers, and facilitators
related to breast cancer screening. The interviews were analyzed based on qualitative content analysis
according to Graneheim and Lundman. For managing the data MAXQDA2007 were used.
Findings: The findings include that about 98% of the women in the sample were married, 57% had at least
a bachelor’s degree, and 64% were unemployed. Thems emerged from the data in 2 main categories
(environmental and intrapersonal) with 3 subcategories women’s knowledge and beliefs; support,
communication, and educational needs; and access to care. Facilitators included: fear (having breast cancer
and metastasis to other organs, need for assistance in self-care), familial history of breast cancer and social
support, annual reminders throw media, health professionals’ communication skills and physicians’
recommendations. Barriers related to long waiting hours, misinformation, ineffective health
communication, not remembering, cancer related fear, negligence, discomfort, religious beliefs, presence of
other problems or competing priorities.
Conclusion: Public health nurses and health professionals should be aware of women’s need for
knowledge about screening, understand women’s fear and worries about their health and know barriers to
and facilitators of screening.
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