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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان ومحققین  مدرسین، علمی، هیئت محترم اعضاء

 علیکم سالم

 به ويژه نگاه با سمنان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی سالیانه همايش دومین دارد افتخار دانشجويی تحقیقات کمیته

 و آوردهادست ارائه همايش، اين برگزاری از اصلی هدف. نمايد برگزار 49 اسفند 61 و 61 تاريخ در را سرطان

 رقابت ايجاد پژوهشی، هایفعالیت انجام به دانشجويان تشويق و ترغیب پژوهشگران، پژوهشی علمی هایتوانمندی

 پژوهشگران بین نظر تبادل و بحث جهت صمیمی و علمی فضايی ايجاد همچنین و دانشگاه، اعضای بین پژوهشی

 بیشتر چه هر پیشرفت راستای در دانشگاه پژوهشی توسعه و تحقیقاتی هایگروه ايجاد با تا باشدمی دانشگاه

اجرای پژوهش   امید است که برگزاری اين نشست علمی، بستر مناسبی جهت طراحی و. شود برداشته گام دانشگاه

 .ای و کاربردی را فراهم آوردهای بنیادی، توسعه

 

 دکتربهادرباقری

 همايش دبیر رئیس و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی
 

پزشکی سپاس حضرت حق تعالی جل و علی که توفیق برگزاری دومین همايش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم 

های شرکت کننده در اين همايش را سمنان را عنايت فرمود. پیشاپیش مقدم میهمانان داخلی و ساير دانشگاه

 نمايم.صمیمانه گرامی داشته و خیر مقدم عرض می

های علمی ارزشمند، بستر و فرصت مناسبی برای اجتماع و تبادل نظر و بدون شک برگزاری اين چنین گردهمايی

 باشد. و ارتقاء بینش دانشجويان و پژوهشگران در مسیر علمی می ايجاد انگیزه

های فعالیت سعی بر آن خواهد بود، فرصتی ايجاد شود تا پژوهشگران و دانشجويان عزيز نتايج  همايشدر اين 

های کلیدی توسط دانشمندان ارائه سخنرانی .کافی را ببرند بهره های سايرينپژوهشی خود را ارائه نموده و از يافته

های تخصصی، پانل های دنیا، ارائهترين بیماریی نگاه ويژه به سرطان به عنوان يکی از شايعمطرح کشوری در حیطه

 های محوری اين همايش خواهد بود. مند، از برنامهها در خدمت دانشجويان عالقهپوستر و نیز برگزاری کارگاه

ها توسط داوران مجرب، حاصل تجربیات و اندوخته علمی بزرگواران مقاله و داوری آن 055ايش با دريافت در اين هم

 ريزی دو روزه همايش ارائه خواهد گرديد.در برنامه

اين توفیق حاصل تالش عالمانه و دلسوزانه کمیته محترم علمی، اعضاء گرانقدر کمیته اجرايی، دبیرخانه مرکزی 

بوده است که به نوبه خود از تمام  6949تحقیقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی سمنان طی سال همايش و کمیته 

 نمايم.عزيزان تشکر و قدردانی می

 

 ترين احتراماتبا تقديم عالی

 مهرنوش پاشايی

همايش دبیر علمی   

 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی

قدر را برای ما مهیا نمود، شما  سپاس ايزد منان که بار ديگر سعادت میزبانی شما اساتید و داشجويان عالیحمد و 

 پژوهشگران ارجمندی که در رشته های مختلف علوم پزشکی منشا تحقیقات و خدمات شايسته ای برای کشور

جهانی مرهون دانشجويان و نخبگانی است هستید. شکی نیست که توسعه و ارتقای جايگاه علمی ايران در تراز های 

 که تنها به پیشرفت کشور عزيزمان می انديشند.

 جديدترين با تا میدهد قرار جوان پژوهاندانش و انديشمندان اختیار در را مغتنمی فرصت دانشجويی هایهمايش

 بیماران به رسانی خدمت اعتالی و ترويج جهت هاآن از و شده آشنا فناوری و دانش هایعرصه هایيافته

ن و دانشجويان عزيز نتايج مندگردند. در اين کنگره نیز سعی بر آن خواهد بود فرصتی ايجاد شود تا پژوهشگرابهره

های سايرين و به ويژه محققین برجسته کشوری بهره ها و يافتهخود را ارائه نموده و از سخنرانیهای پژوهشی فعالیت

 کافی را ببرند.

های خود وقتی اين مسئولیت خطیر به بنده سپرده شد با خدای خود عهد کردم که به فراز و نشیب امسال با تمام

ها برنامه ريزی و پشتکار تمام مراحل اجرايی اين ه کنم. کمیته اجرايی نیز با ساعتبهترين شکل ممکن انجام وظیف

همايش را هر چه پربارتر و با شکوه تر برگزار همايش را با دقتی خاص انجام داده است. امید آن دارم که بتوانیم اين 

نموده و گامی هر چند کوتاه در راستای پیشرفت و اعتالی پژوهش و تحقیقات در کشورمان برداريم. باشد که میزبانی 

شايسته برای پژوهشگران باشیم و خاطره خوبی در ذهن شرکت کنندگان به جای گذاريم. از همه عزيزانی که بنده را 

 رد اين مسئولیت خطیر ياری فرموده اند کمال تشکر و سپاس را دارم.در پیشب

 

 درخت عمرتان پربار

 محمد امین وفايی

همايش دبیر اجرايی   

 
 
 

 
 
 



 اعضای هیأت علمی کمیته علمی

 دکتر هادی حسن زاده

 

 دکتر امیرعلی کرمی فر

 

 پژنددکتر امید 

 

 دکتر علی رشیدی پور

 

دکتر سید محمود مهدی 

 نیا

 

 دکتر محبوبه دربان

 

 دکتر الهام صفاریه

 

 دکتر مجید میرمحمدخانی

 

 دکتر سمیه کاملی

 

 دکتر مهدی کاهویی

 

 دکتر عباسعلی ابراهیمیان

 

 دکتر پرویز کوخایی

 

 دکتر مجید فروتن

 

 دکتر عباس زیاری

 

 دکتر علی خالقیان

 

 باقری دکتر بهادر

 

 دکتر سیروس تقی زاده
 دکتر عاطفه امینیان فر

 

 مهدی براتی

 

 دکتر محمد رضا عسگری

 

 دکتر پریسا کشانی   

 
 

 اعضای دانشجویی کمیته علمی

 

 فاطمه طالبی کیاسری

 

 راضیه هادوی

 

 محمد محمدی

 

 نرگس رومنده

 )معاون دبیر علمی(

 رضا پورعلی

 

 جواد رضویان

 

 محمد امین وفایی

 

 معصومه دادخواه

 

 شیدا ذوالفقاری

 

 صدیقه یوسفی

 

 اسرا سادات طالبی

 

 نصراله مرادی کر

 

 یعقوب مدملی

 

 سروش سیستانی

 

 مهدیه شکرالهی باروق

 

 میثم یوسف زاده

 

 فاطمه نوربخش

 

 نسرین خان محمدی

 

 احمد نریمانی

 
 

 شهرام صادقی

 

 سمانه روحی

 

 محسن پورعزیزی

 

 مهدی فیروزی

 

 سادات خاتمیمحفوظه 

 

 زهرا رسولی نژاد مارال همتی 
 سعید سعیدیان

 
 
 



  کمیته اجراییاعضای 

 واحد روابط عمومی واحد اجرايی

 مدیر واحد محمد محمدی مدیر واحد محبوبه رحمتی

 روابط عمومی آقایان سید حسین حسنی مشاور دبیر اجرایی رضاپورعلی

 روابط عمومی بانوان فائزه قابل پیگیری ونظارت  مهدی فیروزی

 امور پیامکی مهدی جنیدی واحد طراحی و انتشارات

 تبلیغات درون دانشگاهی فاطمه سادات پناهی مدیر واحد محمد مرادیان

 تبلیغات بیمارستانی سعید سعیدیان طراحی و گرافیک محمد غریب

 تبلیغات بین دانشگاهی مریم کاشانی چاپ و تبلیغات شهری حبیب اله هاشمیان

 تبلیغات سایبری ریحانه غنی پور طراحی واجرای غرفه ها سبا رحیمی

 تبلیغات سایبری مینا عرب طراحی واجرای غرفه ها گلناز جدیدی

 تبلیغات سایبری امیر حسین فرخنده طراحی واجرای غرفه ها فاطمه آرون

 واحد تدارکات طراحی واجرای غرفه ها فریما فاضلی راد

 مدیر واحد میالد شاه حسینی workshopواحد 

 مسئول هماهنگی محمود کیقبادی مدیر واحد رویا وفایی

 مسئول خرید زهرا بختیاری برگزاری کارگاه مرتضی میرزایی

 حراست فاطمه قاسمی برگزاری کارگاه محمد سلطانی

 حراست علی قنبری برگزاری کارگاه امید ناصحی 

 حراست محمدامین یوسفی هماهنگی با اساتید عاطفه براتی

 حراست مهدی رجب زاده  واحد تشريفات

 حراست محمود حجتی مدیر واحد محمدرضا نمازی خواه

 واحد سمعی و بصری هماهنگی و اطالع رسانی شهریار حدائق

 مدیر واحد بهاره علی عسکری امور مربوط به سالن احسان خادم

 عکاسی سورنا نبوی امور مربوط به سالن حمیرا داودی

 عکاسی بهار ولی پور کمیته استقبال خاطره قاسمی

 عکاسی محمدعلی مرادی کمیته استقبال مهرناز رزازان

 ساخت کلیپ سبحان کبیریان ایاب و ذهاب ,پذیرایی و تور میالد خانزاده

 کامپیوتر حسین بزرگی ایاب و ذهاب ,پذیرایی و تور محمدرضا شهری

داخلی سالنهماهنگی امور  رسول خطیری    
 

 
 
 
 

 
 
 



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

1 
 

 

 فهرست

 

Effects of Carbonated Soft Drink Consumption on Orthodontic Tooth Movements in Rats ............... 1 

Evaluation of artifact removal option on subjective characteristic and linear measurement on CBCT 

images ................................................................................................................................... 2 

 با یبزاق غدد یکارسينوما اپيدرموئيد موکو و دهان یسنگفرش سلول کارسينوم درCD146(Mel-Cam ) مارکر بروز یبررس

 3 ..................................................................................................... یايمونوهيستوشيم تکنيک از استفاده

 4 .................................................... یريش یها دندان کانال طول یريگ اندازه در یکيالکترون ابي آپکس دقت نييتع

 5 ........................................................ یپيلور هليکوباکتر از یناش یپپس ديس عود بر پريودنتال درمان تأثير یبررس

 6 .............. یدرمان یميش از بعد یسرطان مارانيب در کينوروپات یدردها کنترل در الينترفرنشيا انيجر ريتاث زانيم یبررس

 حاد یتيلوسيپروم یلوسم یسلول رده درRb ژن پروموتر ونيالسيمت نديفرا بر دياکس یتر کيآرسن یتومور ضد اثر یبررس

 7 ............................................................................................................................. (NB4) یانسان

 8 ......................................................... سالم افراد و مزمن یتيلنفوس یلوسم به مبتال مارانيب در IgE سطح یسهيمقا

d-metastasis effects of beta-tumor and anti-Investigation of anti mannuronate in murine breast 

cancer model .......................................................................................................................... 9 

 Invitro ............................... 11 در مزمن یديلنفوئ یلوسم مارانيب در Survivin ژن انيب در نيبربر یدارو اثر مطالعه

 11 ............. 1394 سال در ادياعت به یآمادگ با آن ارتباط و سمنان یپزشک علوم انيدانشجو در ینيوالد ونديپ تيوضع یبررس

 شهرستان در آن با مرتبط عوامل و یباردار دوران در حوادث و سوانح از یريشگيپ رامونيپ باردار زنان یآموزش یازهاين

 12 ................................................................................................................... 1394 سال در دامغان

 13 ................................................. 1392سال در آرد یکارخانه مختلف یبخشها یهوا در موجود یقارچ یاسپورها

 14 .............. اهواز گلستان یدرمان -یآموزش مارستانيب در( ها یباکتر) ها وآئروسليب جنس و زانيم بر تيجمع ريتأث یبررس

Breast cancer and its risk factors at different levels of urbanization: Results from the WHO Stepwise 

Approach to non-communicable disease (NCD) Risk Factor Surveillance 2011 ............................... 15 

 16 ......................................................................................... دارند مشترک منشأ یهمگ مختلف یهایماريب

Comparison of the effect of Schwann cells transplantation with autograft model in rat peripheral 

nerve regeneration ................................................................................................................. 17 

Frequency and antimicrobial resistance patterns in Enterobacteriaceae and non-fermenter clinical 

isolates from hospitalized patients in Semnan ........................................................................... 18 

Electron beam dose distributions and skin dose for patients with tissue expanders in post 

mastectomy radiation therapy: a Monte Carlo study .................................................................. 19 

 21 .................................................... رت در حافظه یخاموش بر کيمبينفراليا هيناح ريپذ برگشت شدن رفعاليغ اثرات

 21 ........... تيکندروس به استخوان مغز از حاصل یميمزانش ادييبن هاي سلول زيتما در رشد فاکتورهاي يیافزا هم اثر یبررس

Misgav Ladach versus Pfannenstiel Kerr technique for cesarean section, a randomized controlled trial 

study .................................................................................................................................... 22 



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

2 
 

 

 به کننده مراجعه مونث مارانيب در سم،يرسوتيه و سيولگار آکنه و چهارم به دوم انگشت طول نسبت نيب يرابطه یبررس

 23 ................................................................ 1394 سال اول يمهين در سمنان، شهر پوست هايمارييب درمانگاه

 دانشکده انيدانشجو در (PMS) یقاعدگ از شيپ سندرم درمان در پالسبو و کمپلکس B قرص ن،يفلوکست ريتاث اي سهيمقا یبررس

 24 ........................................................................... 91-92 یهاسال در تهران شهر یهادانشگاه یپزشک یها

Topical Sucralfate10% versus placebo for Postoperative pain and Wound Healing after Fistulotomy25 

 PKA .......................................................... 26 سنجش آزمون اندازي راه و متفاوت روش دو با G نيمونوگلوبيا هيته

 هيتهو از یناش یامدهايپ یبرخ بر پرستار لهيبوس شده اجرا( پروتکل و اسيمق) شنيسد روش دو ريتأث یسهايمقا یبررس

 27 ................................................................................................ ژهيو مراقبت بخش مارانيب در یکيمکان

 28 ..................................... شاهد افراد با سهيمقا در یجنس بلوغ و یکيزيف رشد اختالل با ماژور یبتاتاالسم رابطه نييتع

 29 ...... کرمان یپزشک علوم هايمارستانيب پرستاران در آن یده گزارش عدم بر مؤثر عوامل و يیدارو اشتباهات علل یبررس

 31 .............. سيپالسکروزيمالت به مبتال مارانيب در صدا کيآکوست یهايژگيو و صدا تيمعلول شاخص انيم یهمبستگ یبررس

 31 ........................... یمغز سکته مارانيب یپنومون زانيم در یدرمان جلسات تعداد و هنگام زود یدرمان بلع مداخالت ريتأث

 32 .................................... سالم بزرگساالن دریبدن بيترک بر نيتمر با توأم و يیتنها به بدن یعموم لرزش ريتأث سهيمقا

 33 ...... 1394 سال در ادياعت به یآمادگ با آن ارتباط و سمنان یپزشک علوم انيدانشجو در یليتحص یفرسودگ تيوضع یبررس

 34 ................................................................... خون یاهدا نهيزم در انيدانشجو یاطالعات یها ازين یبند تياولو

 35 ..................................... 1394 سال در دامغان شهرستان یبهداشت کارکنان در آن با مرتبط عوامل و یشغل یفرسودگ

 36 . 1392 سال در سمنان( ع)نيرالمومنيام مارستانيب اورژانس بخش به کننده مراجعه کودکان یتروماها کيولوژيدمياپ یبررس

 37 .......................................................... رينفوذپذ واکنشدهنده مانع بوسيله آب از لنيپرکلروات حذف نديفرآ یمدلساز

 38 ...........................................1394 سال در گلستان یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو یخودمراقبت یرفتارها یبررس

 39 ....................................................... مختلف یهاحرارت در دداري یهانمک در موجود دي یداريپا زانيم یبررس

 41 1393سال در ني اسفرا شهرستان ینيخم امام مارستانيب اورژانس به گان کننده مراجعه در یخودکش به اقدام یفراوان یبررس

 41 ....................................... 94سال مالت تب یماريب مورد در دامغان شهرستان ريعشا یآگاه بر موثر عوامل یبررس

 42 .......................................................... 1393 سال در قائمشهر شهر یهايینانوا طيمح بهداشت تيوضع یبررس

 43 ..................................................... آمل شهر شرب آب( یسخت و محلول جامدات ت،يائيقل) يیايميش تيفيک یبررس

 44 .................................................................................. آمل شهر شرب آب تيترين و تراتين غلظت یبررس

 45 .................................................. 1393 سال در قائمشهر شهر زنانه یهاشگاهيآرا طيمح بهداشت تيوضع یبررس

 46 ........................................... 1393 سال بابلسردر شهرستان متبرکه اماکن و مساجد طيمح بهداشت تيوضع یبررس

 47 ................................................... خوردو رانيا شرکت کي رگاهيتعم کارگران یعضالن یاسکلت اختالالت یبررس

 48 ................................ قوچان شهرستان زن پرستاران یشغل یفرسودگ با یآور تاب و یشغل استرس نيب رابطه یبررس

 49 .................................................... یزمان-یمقطع مطالعه: رانيا در هينقل ليوسا از یديتول یصوت یآلودگ یابيارز

 51 ......... زدي یصدوق ديشه یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو در روانگردان مواد مصرف سوء به شيگرا علل و وعيش یبررس

 51 ........................... 1394 سال بهار گرمساردر شهرستان شنا یاستخرها آب يیايميش و یکروبيم یآلودگ زانيم یبررس

 52 ............................... 1393 تهران سال 12 ريز کودکان نيوالد در کودک یمنيا یصندل از استفاده عدم و استفاده ليدال



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

3 
 

 

 منتقله یها یماريب از یريشگيپ رامونيپ سمنان و کرمان یپزشک علوم دانشگاه یعموم بهداشت انيدانشجو یآگاه زانيم سهيمقا

 53 ...................................................................................................................... 1394 سال خون از

 54 .................. خون راه از منتقله یها یماريب از یريشگيپ رامونيپ درمان و بهداشت بخش نيشاغل رفتار یاسهيمقا یبررس

 یصدوق ديشه یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو در  یافسردگ اضطراب، استرس، تيوضع و یزندگ تيفيک نيب ارتباط یبررس

 55 ........................................................................................................................... 1392 سال زدي

 کالته  جامعه سالمت مرکز به کننده مراجعه سال 51 تا 31 نيب زنان در  یاجتماع کارکرد اختالل زانيم یبررس

 56 ...................................................................................................................... 1393رودباردرسال

 57 . سمنان در ساله 9 یبررس کي در کيژنيکولوژ یها سرطان نيب در تخمدان سرطان هيستولوژيک – اپيدميولوژيک تيوضع

 58 ........................................ 94 زييپا در دامغان تيوال مارستانيب در یمارستانيب یها زباله تيريمد تيوضع یبررس

 59 .......................................... 1393 سال در سبزوار یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو در نترنتيا به ادياعت  یفراوان

 61 1393 زمستان و زييپا در آب یکيزيف و يیايميش ،یکروبيم تيفيک بر دامغان شهر یهادانشگاه یهاسردکن آب ريتاث یبررس

1387-1391  یها سال در نور شهرستان یدنيآشام آب نيتام منابع در یکيالکتر تيهدا و تيائيقل ،یسخت د،يفلورا زانيم نييتع

 ............................................................................................................................................ 61 

 62 ....................................... 1393 تا 1391 سال از دامغان شهر در شده عيتوز دار دي یها نمک در دي زانيم یبررس

 63 .................................................. 93 سال فوالد کارخانه در آن یآزاردهندگ شدت و صدا با مواجهه زانيم یبررس

 64 ......................................................... مختلف یهاحرارت در دداري ینمکها در موجود دي یداريپا زانيم یبررس

 65 ........................................................... 1393 سال کرمان شهر نيگزيجا رحم با رابطه در نابارور زنان نگرش

 66 ....................................................................................................... آموزش در یابيارزش فرا کاربرد

 مقطع یپرستار انيدانشجو یتفکرانتقاد و رفتار و نگرش ،یريادگي بر یسنت وCBL  ،یمشارکت آموزش روش سه ريتاث

 67 ........................................................................................................ عمل و یتئور ادغام: یکارشناس

 68 ...................... 94 سال در دامغان شهرستان در پستان سرطان خصوص در زنان رفتار و نگرش ،یآگاه زانيم یبررس

 و یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده دياسات  توسط شده برگزار یا نهيگز چند یها آزمون سواالت تيفيک ليتحل و هيتجز

 69 .................................................................. 1394-95 یليتحص سال در سمنان استان یدرمان یبهداشت خدمات

 71 ................................... زايمان و زنان بخش در مهارت کسب براي مشاهده از استفاده:  بالين در يادگيري تجريه تبيين

 71 ....................................................... آموزش حوزه در یعلم اتيه اعضا یتوانمندساز جهت ی،راهکاریابيارزش

 72 .......... کرمان یپزشک علوم دانشگاه: اثربخش آموزش یهايژگيو مورد در یليتکم التيتحص انيدانشجو و استادان درک نييتب

 73 .................................................................... خود یليتحص رشته به نسبت عمل اتاق انيدانشجو دگاهيد یبررس

 یها مارستانيب ینيبال یها بخش یادار کارکنان یآگاه زانيم بر یسخنران و کيالکترون آموزش وهيش دو ريتاث سهيمقا و نييتع

 74 ...................................................... یمارستانيب یها عفونت کنترل نهيزم در تهران یپزشک علوم دانشگاه منتخب

 75 .................................... 1392 سال در یريادگي و یاددهي طيمح از شاهرود آزاد دانشگاه یپزشک انيدانشجو یابيارز

Genre-Mapping Strategy and Extensive Listening in Improving Iranian Intermediate EFL Learners’ 

Listening Comprehension of the Narrative /Expository Genre ...................................................... 76 

 یمطالعه: سمنان -شهريمهد شهرستان سال 31 یباال افراد در باال خون یچرب و خون یپرفشار ابت،يد کيولوژيدمياپ یبررس

 77 .................................................................................................................................... یمقطع

 78 .................... (BAC) یکيولوژيب فعال کربن و( GAC) یا دانه فعال کربن یها روش با یآب یها طيمح از وميکادم حذف



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

4 
 

 

 احمر هالل کينيکل به کننده مراجع متاکارپال ترنس سطح در عضو قطع به مبتال ماريب در یکاردرمان مداخالت  یمورد گزارش

 79 .................................................................................................................. 1394 سال سمنان شهر

 81 ................................................................................ گفتار یتکامل یآپراکس به مبتال کودک یمورد گزارش

 سال در سمنان شهر یآموزش یها مارستانيب در یجراح تحت مارانيب در ینا داخل یگذار لوله متعاقب بلع اختالل وعيش نييتع

1394 ..................................................................................................................................... 81 

 82 .................................................................. گفتار یها دربهبودمهارت یرگفتاريغ یدهان ناتيرتمريتاث یبررس

 یها سرطان به مبتال یسفاژيد مارانيدرب  transcutaneous electrical stimulation یدرمان روش یاثربخش زانيم یبررس

 83 ................................................................................................................................. سروگردن

 84 ................................................................ حنجره سرطان به مبتال مارانيب در بلع یتوانبخش یها روش یمعرف

 در دهيند آموزش و دهيد آموزش یتحتان اندام  یايپو و ستايا تعادل یرو بر پا کي یرو ستادنيا یتعادل نيتمر اثرات  یبررس

 85 .................................................................................... سمنان یپزشک علوم دانشگاه سالم دختر انيدانشجو

 86 ................................................................... سروگردن سرطان یدارا مارانيب یوتراپيراد از یناش سموسيتر

 87 ............................................................. دمانس مختلف انواع در یدهان حلق فاز در بلع اختالل ودرمان یابيارز

 88 .............................................................. یوتراپيراد با درمان تحت گردن و سر سرطان مارانيب در بلع اختالل

Comparison of fatigue after stroke with fatigue in Multiple sclerosis ............................................ 89 

 91 ..................................... سميات فيط اختالل افراد یاجتماع و یرفتار یها مهارت درمان رد دبکيرنوروفيتاث یبررس

 91 ................................................................. گفتار یها مهارت دربهبود یرگفتاريغ یدهان ناتيرتمريتاث یبررس

 92 ....................................................................... سرطان به مبتال مارانيب درد کاهش در یبخش آرامش ناتيتمر

 93 ............................................................. یزوفرنياسک مارانيب یاجتماع یها مهارت تيوضع بر یرتوانبخشيتاث

 94 .......................................................... رخوارانيش در آهن مکمل مصرف زمينه در سمنان شهر مادران عملکرد

 95 ........................................................ پايهخططرح از استفاده با یتوانبخش مداخالت یکاراي اثبات یمرور یبررس

 96 .......................................... 94 سمنان شهر نجات اميد گفتارمدرسه یتکامل یآپراکس به مبتال کودک یمورد گزارش

 97 ................................................................................ بزرگساالن در یافسردگ یرو بر فوالت ريتاث یبررس

 98 .................................................... انتظار از شيب یريگ وزن با یباردار در نيتاميو یمولت مکمل مصرف ارتباط

 99 ........................................................... زاهدان شهر در آن مرتبط عوامل با يیغذا یناامن و یچاق وعيش یبررس

 111 ...................................................... ايران شرق درجنوب مرتبط عوامل و باروري سنين زنان در یچاق بررسي

Assessmen of dietary antioxidants intake in relation to dementia .............................................. 111 

 112 ......................................................................... اليرو ژله کيولوژيب اتاثر و یدرمان خواص بر یمرور

 113 ................................................. 1394 سال در شاهرود مارستانيب  یبستر مارانيب  یقلب سکته یفراوان یبررس

 114 ................................................................ سالمندان خون یچرب و خون قند بر زيگشن و ابوجهل هندوانه ريتأث

 115 ........ 1393 سال در رجنديب ساله 14 تا 11 پسر آموزان دانش در يیغذا عادات با آن ارتباط و یچاق و وزن اضافه شيوع

 116 .................... کيستماتيس مرور: CABG مارانيب در کيولوژيزيف یهاشاخص درد، بر یماساژفلکسولوژ ريتاث یبررس

 117 ....................................................................... آموخت توانیم نتالياور طب از آنچه: یسنت طب و سرطان

 118 ................... یزياليهمود مارانيب یخستگ شدت بر  پشت یسطح استروک  و دست کف یبازتاب ماساژ روش دو  سهيمقا



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

5 
 

 

 119 ................................................................ دخترراهنمايي آموزان دانش در بدني تيبرارتقاءفعال آموزش تاثير

 111 ............................ سمنان شهرستان یها آزمايشگاه کارکنان در یاسکلت یعضالن یها یبيمار یاپيدميولوژيک یبررس

 111 ...................................................... گرگان شهر مدارس يیابتدا مقطع آموزان دانش در اضطراب سطح یبررس

 112 ......................... یبهداشت یمراقبتها دهندگان ارائه دگاهيد از رانيا جامعه در زنان هيعل یخانگ خشونت گزارش موانع

 113 ................. یدرمان یصيتشخ مرکز کي در یمداخلها یولوژيراد جيرا یآزمونها  از یناش مارانيب یافتيدر دز یابيارز

 114 ................................................................ رانيا مختلف یها تيجمع در یرسندرميغ يیناشنوا یکيژنت اساس

Methods for Phenotypic detection of carbapenemase producing Enterobacteriaceae (CRE) ......... 115 

 116 .................................................................... سولفات وميآمون روش از استفاده با G یها نيمنوگلوبيا صيتخل

 117 ............................ مزمن یديلنفوئ یلوسم به مبتال افراد یطيمح خون یهاسلول بقا یرو بر 23نينترلوکيا یکاهش اثر

 118 .......................................... رزاديشهم و شهريمهد سمنان، یشهرها یسنت یها ماست در يیايباکتر یآلودگ یبررس

Frequency of TEM and SHV among Exraintestinal pathogenic Escherichia coli isolates in Semnan.. 119 

 121 ............................... یولوژيراد آزمون از یناش ژهيو یمراقبتها بخش در یبستر نوزادان یافتيدر دز زانيم یبررس

High frequency of CTX-M groups among different phylogenetic groups of Escherichia coli clinical 

isolates in Semnan ................................................................................................................ 121 

 Region growing ......... 122 و Clustering وEdge detection از استفاده با هير ريتصو یبند قطعه یها برروش یمرور

 123 ....................................... یسوختگ از شده جدا یها اورئوس لوکوکوسياستاف در بيوفيلم ژنوتيپي و فنوتيپي بررسي

 124 ................................................................................................................. اکيسل یماريب پاتوژنز

 جينتا با دوز یمحاسبات یتمهايالگور از آمده دست به دوز عيتوز سهيمقا یبرا شده داده وزن گاما یابيارز ديجد روش یمعرف

 125 ................................................................................................................... یپرتودمان در یتجرب

fruit and Antioxidant Activity and Gas Chromatography Analyzation of Hydro alcoholic extract of 

flower Capparis spinosa L. from Iran ....................................................................................... 126 

Epigenetic-Enzyme Inhibitors for Cancer Therapy .................................................................... 127 

 128 ................................................. سمنان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده انيدانشجو استرس منابع تيوضع

 129 ............... نر رت در کياتيس عصب مزمن یفشار یعهيضا از یناش کينوروپات درد بر نايم گل اهيگ یالکل عصاره اثر

 131 ............................................................................... حافظه در دهايکوئيگلوکوکورت نقش بر کوتاه یمرور

 131 ........................................ کارلو مونت روش با مختلف فواصل در یانقطه 61-کبالت چشمه یبرا گاما ثابت نييتع

 132 ........................ یا هسته یپزشک یها بخش پرسنل در تابش هيزاو و یانرژ به نسانسيترمولوم متريدز پاسخ یوابستگ

 133 ................................................................................ یمرور مطالعه: یسونوگراف ريتصاو در زينو انواع

 134 .......................................... یتومورمغز بيماران in- vivo دز یپارامترها در یپرتوده شرايط تغيير تاثير یبررس

 135 .................... 1391-1393 یسالها  در سمنان استان خون كنندگان اهدا در HIV  و  C هپاتيت ، B هپاتيت شيوع بررسي

Assessment of patient’s dose using a custom made anthropomorphic thorax phantom ............... 136 

 137 ........................................................... يیصحرا موش یبرش زخم بهبود بر یرانيا عسل و موم بره یقيتلف اثر

 روش بهMV18 یانرژ درElekta SL75/25یخط شتابدهنده در ندهيآال نوترون نابيب بر یفوتون دانيم اندازه ريتاث یبررس

 138 ............................................................................................................................. کارلو مونت



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

6 
 

 

 139 ............................ نهيس قفسه یتیس شاتيآزما از یناش موثر دز زانيم نييتع در DLP و کارلومونت روش دو سهيمقا

 141 ................ سمنان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان بين در ونكومايسين به مقاوم آرئوس استافيلوكوكوس ملكولي تشخيص

 141 ............... سمنان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در ميوپيروسين و سيلين متي به مقاوم آرئوس استافيلوكوكوس فراواني

 142 ................................................ 93 سال فوالد کارخانه در آن یآزاردهندگ شدت و صدا با مواجهه زانيم یبررس

 143 ....... تهران یها مارستانيب در مارانيب ینيبال یها نمونه در اورئوس لوکوکوسياستاف یکيوتيب یآنت مقاومت یالگو یبررس

inflammatory drug-mannuronic acidas a novel anti-D-bPreclinical toxicity assessment of  ............ 144 

 145 ................................. است؟ مناسب شانيا یآموزش یتوانمندساز یبرا یراهکارها چه یپزشک علوم استادان نظر از

 146 ................................................................................... دارد؟ دخالت یقاعدگ از شيپ سندرم در نيکافئ ايآ

 147 ........................................ زاهدان یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو در یقاعدگ  از قبل مالل اختالل وعيش یبررس

Persian shallot and gene expression levels of three enzymes in carbohydrate metabolism in diabetic 

rats ..................................................................................................................................... 148 

 149 .......................................................................... آن بر موثر عوامل و نيجن نمو و رشد مراحل بر یمرور

 151 ........................................................... یلکتوميتانس یجراح عمل از بعد درد نيتسک در داروها يیکارآ  نييتع

 نيليمت یتر از یناش بيآس بدنبال Balb/cنر  موش پوکامپيه بر نييپا شدت با فرکانس کم سيالکترومغناط امواج اثر یبررس

 151 .................................................................................................................................... ديکلرا

 COX-2 ............................................... 152 ميآنز مهار ليپتانس با یفروسن ديجد باتيترک کيتوتوکسيسا اثرات یبررس

 153 ............................ یخودبخود مکرر سقط مارانيب در یميتنظT و Th17 یهاسلول یمترشحه یهانيتوکايسا یبررس

 154 ................................ یطالقان مارستانيب در یربردارينادرتصو  افتهي با 1نوع یدورياس کيموردگلوتار کي گزارش

Gnrh agonist plus aromatase inhibitor in the treatment of uterine Leiomyoma in near menopause 

patient .a case series study .................................................................................................... 155 

 156 ...... یولوژيراد بخش به نيمراجع در آن بروز ديتشد در موثر عوامل یبرخ و کوکولونيدول اختالل کيولوژيدمياپ یبررس

( ع)نيرالمومنيام و تهران نژاد یلباف مارستانيب به کنندگان مراجعه در ورتروسلي کياندوسکوپ برش یدرمان جينتا یبررس

 157 ........................................................................................... یشمس 1389 تا 1379 یسالها در سمنان

 158 ...................................................... یمرور مقاله: یانسداد آپنه به مبتال چاق  مارانيب در خواب تيفيک یبررس

 159 ......................................................... پا مچ مزمن یثبات یب در تعادل یرو بر وزن تحمل ناتيتمر اثر یبررس

1393-1394تحصيلي سال در مشهد پزشکي دانشکده  باليني هاي رشته تخصصي دستياران در  بيمار با همدلي ميزان  مقايسه

 .......................................................................................................................................... 161 

Is there any place for tubal reanastomosis as a reversal of fertility today? A case series study ...... 161 

 162 ........................... گرگان شهرستان آذر5یدرمان-یآموزش مرکز یابتيرديغ و یابتيد زنان در عالمت بدون یوريباکتر

 163 ......................................................... یباردار دوران در زنان اضطراب زانيم بر موثر يیردارويغ مداخالت

 164 .................................................. یمرور مطالعه کي: یباردار دوران کمردرد بهبود در موثر یدرمان مداخالت

 165 .................................... لوپرستيا یدارو با راست یپا مچ استخوان مغز ادم سندرم به مبتال ماريب مورد کي درمان

 با یهمبستگ و وژنيفيد تنسور یسيمغناط ديتشد یربرداريتصو یپارامترها قيطر از سياسکلروز مارانيب پليمولت یبررس

 166 ....................................................................................................................... ینيبال یهایژگيو

 167 ................................................ گوارش دستگاه اختهيتک یها عفونت به ابتال در کيدموگراف عوامل ريتاث یبررس



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

7 
 

 

 168 ......................................................................................... تخمدان سرطان در ها ماركر تومور بررسي

 یها مارستانيب زنان یدرمانگاهها به کنندگان مراجعه در ابتيد با آن ارتباط و يیکومونايتر تينيواژ وعيش زانيم یبررس

 169 .................................................................................... 1392 سال در تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 171 ............................. موسيتاکرول توسط وکارديم انفارکت دچار رت یموشها در التهاب توسط يیالقا یها بيآس کاهش

Leontiasis ossea a rare presentation of secondary hyperparathyroidism ..................................... 171 

 172 ........ زاهدان شهر در نيناقل زانيم یبررس و آنها یکيوتيب یآنت تيحساس نييتع ، يیسالمونال یها پيسروتا زانيم یبررس

 173 ............................................................ مورد کي گزارش: ونيانتوباس دنبال به تراشه لوله کياتروژنيا یپارگ

 174 ................................ یباردار اول ی ماهه سه در یعيرطبيغ یهايزيخونر عواقب و یدرمان یروشها ، علل یبررس

 دونيفر شهرستان ابتيد مرکز به کننده مراجعه 2 نوع یابتيد مارانيب در آن با مرتبط عوامل یبرخ و ینوپاتيرت عارضه وعيش

 175 ........................................................................................................... 1391-89 یسالها در کنار

Effects of probiotics in cancer treatment and prevention .......................................................... 176 

 177 ................................................................ ژهيو یها بخش در یپنومون با مرتبط یفيک و یکم عوامل یبررس

 178 ............................... مثانه سرطان یمرحلهبند در ومينيگادول کيناميد قيتزر با یسيمغناط ديتشد یربرداريتصو نقش

 179 ................ رت یوانيح مدل در اولتراسوند امواج یدرمان نقش و الکل مصرف ليدل به یسلول مهاجرت ريمس در اختالل

 181 .......................................................................... یقلب ستيا ليدل به بروگادا سندرم نادر مورد کي گزارش

 مطالعه کي: یبهشت ديشه یپزشک علوم دانشگاه یآموزش یها مارستانيب در ینيبال تيحاکم برنامه استقرار مشکالت و موانع

 181 ..................................................................................................................................... یفيک

 182 ........................................ 1393 درسال گرگان آذر 5  مارستانيب یزياليهمود مارانيب در یافسردگ وعيش یبررس

 183 .................................................................................. بيمار يک معرفي: شايع متغير ايمني نقص بيماري

 184 ............................................................. ینيجن و یمادر یامدهايپ بر یباردار دوران یورزشها ريتاث یبررس

 185 ................................................ (AHA) آمريكا قلب انجمن 2115 پروتكل طبق( CPR) ريويقلبي احياء هايتازه

 186 ................... 94-93 سال در سمنان پزشکي علوم دانشگاه کوثر مارستانيب در INIS اساس بر مارستانييب عفونتهاي بروز

 187 ......................................................................... مارانيب با تعامل در پرستاران یارتباط یها مهارت موانع

 188 ......................................................... متوسطه آموزان دانش جانيه زانيم بر یزندگ یها مهارت آموزش ريتاث

 189 ................................................... متوسطه آموزان دانش یپرخاشگر زانيم بر یزندگ یها مهارت آموزش ريتاث

 191 .................................................................................... پرستاران در یشغل استرس جاديا عوامل یبررس

 191 .................................. سمنان عمل اتاق انيدانشجو دگاهيد از عمل اتاق یليتحص رشته در موجود یها چالش یبررس

 192 ......................................... سمنان کوثر مارستانيب عمل اتاق کارکنان در کياست دلين از ناشي هاي آسيب فراواني

 193 ................................ 1394 سال در یسار يیماما و یپرستار دانشکده انيدانشجو در نفس به اعتماد زانيم یبررس

 194 ........................................................................................ زن و مرد پرستاران  خواب تيفيک ی سهيمقا

 195 ................................................. یاجتماع نيتام مارستانيب مرد و زن پرستاران یتيموقع اضطراب زانيم سهيمقا

 196 ............................................................................... یمارستانيب مختلف یها بخش پرستاران خواب تيفيک

 197 .................................................................... یمارستانيب مختلف یها بخش پرستاران در یتيموقع اضطراب

 198 ................................................... رانيا یها مارستانيدرب فوت یگواه یمستندساز تيبروضع مند نظام یمرور



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

8 
 

 

A Systematic review on the status of death certificate documentation in IRAN hospitals .............. 199 

 در یسار شهر ژهيو مراقبت یها بخش پرستاران نيب در یشغل یزا استرس عوامل و کيدموگراف عوامل یبرخ رابطه یبررس

 211 ............................................................................................................................. 1394 سال

 211 ......................... 1394 سال در یسار شهر یدرمان یبهداشت مراکز به کننده مراجعه ائسهي زنان یزندگ سبک یبررس

 212 ............................................. یمرور مطالعه کي: یباردار دوران در نيزوج روابط بر موثر یآموزش مداخالت

 213 ............................................................ یابتيد یپا زخم مارانيب درمان تيريمد در دور راه از یپرستار نقش

 214 ................................................................... یعيطب مانيزا و بريل در درد کاهش بر موثر عوامل بر یمرور

 215 ................................................................. یمرور مطالعه: کيولوژيزيف مانيزا کننده ديتهد عوامل يیشناسا

 216 ......................... مانيزا از بعد اندوه با نفس عزت و روابط تيفيک ،یباردار دوران یجنس تيرضا نيب ارتباط یبررس

 مراکز به کننده مراجعه یقلب يینارسا با مارانيب در مرتبط عوامل از یبرخ با آن ارتباط و یمراقبت خود یرفتارها یبررس

 217 ........................................................................................ 1394 سال در گرگان شهر یدرمان یآموزش

 218 .......................................................................... یباردار استفراغ و تهوع با خانواده آپگار ارتباط یبررس

 219 .............................................................................................................. نوزادان در یماساژدرمان

 211 ....................................................یدرمان یراهکارها و یپزشک تيفور درپرسنل سانحه از پس استرس اختالل

 211 ..................... شابوريشهرن یمارستانهايب در شاغل پرستاران نيدرب یا واعتمادحرفه یرعموميتصو نيب ارتباط یبررس

 212 ............................................................ مادران به ناتال پره مرگ( bad news)بد خبر دادن یها چالش نييتب

 213 .............................................................. بارداري در ورزش مورد در زا تازه زنان عملکرد و نگرش دانش،

 214 ......................................................................... ها استاندارد اساس بر عمل اتاق کارکنان اسکراب یابيارز

 215 .................................................................. زياليهمود تحت مارانيب تهوع شدت بر یفشار طب ريتاث یبررس

 216 ................................................................. ینخاع طناب صدمات به مبتال مارانيب تجارب: تروما بدنبال رشد

 217 ..................................... 1394 سال در شاهرود یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو یعموم سالمت تيوضع یبررس

 218 ........................................ 1394 سال در شاهرود یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو یزندگ سبک تيوضع یبررس

 219 ............................. سمنان شهر تابعه یمارستانهايب سالمت اطالعات یآور فن بخش  کارکنان در یکار یزندگ تيفيک

 221 ......................... 1394 سال در شاهرود یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو سالمت یدهنده ارتقا یزندگ سبک تيوضع

 221 ..................... 1394 سال در شاهرود یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو یزندگ سبک با یعموم سالمت ارتباط یبررس

 222 ................................... پرستاران شغلي انتظارات ساختن برآورده در بهرهوري ارتقاء قانون موفقيت ميزان بررسي

 223 ....................................................................... شبکار پيشبيمارستاني اورژانس کارکنان دقت ميزان بررسي

 224 ...................................................... سمنان پزشکي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان در مراقبتي فشار بررسي

 225 .......................... 1394 سال در سمنان شهر یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو در یگوارش عالئم شدت زانيم یبررس

والدين به آموزش جهت ژياسترات يك:  سالمت اطالعات کسب در یخون یماريب به مبتال مارانيب نيوالد حاتيترج یبند تياولو

 .......................................................................................................................................... 226 

 227 ............... ارانيبه و پرستاران یشغل یمند تيرضا زانيم بر یفيک ريدوا یمشارکت تيريمد یالگو آموزش ريتاث یبررس

Relationship between mental healthand organizational commitments of nurses working in hospitals 

affiliated with the IsfahanUniversity of Medical Sciences 2015 .................................................. 228 



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

9 
 

 

 229 ...... رازيش یخصوص یها مارستانيب در یبستر یقلب يینارسا به مبتال مارانيب سالمت دهنده ارتقاء  یزندگ سبک یبررس

 231 ........... 1394 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه به وابسته یآموزش یها مارستانيب در شاغل پرستاران روان سالمت تيوضع

 231 ........................................................... یليتحص رشته با آن رابطه و سالمت ارتقاءدهنده یزندگ سبک یبررس

 232 ....................... 1391-1394 یسالها در سمنان کوثر مارستانيب در یبستر مارانيب در سرطان کيولوژيدمياپ یبررس

 233 ..... نهيس سرطان به مبتال یوتراپيراد تحت  درزنان  یپوست تيدرمات بروز از یريشگيپ بر موثر یدانياکس یآنت یها مکمل

leave and Antioxidant Activity and Gas Chromatography Analyzation of Hydro alcoholic extract of 

stem Capparis spinosa L. from Iran ......................................................................................... 234 

 235 ............................ 94 سال شهريمهد شهرستان در  پستان سرطان  خصوص در زنان نگرش و یآگاه زانيم یبررس

 236 .......................................................... سمنان شهرستان در گوارش دستگاه یها سرطان کيولوژيدمياپ یبررس

 237 ................................................. سرطان یتراپ ژن/مونويا:  ژن شيرايو در CRISPR/CAS9 کيتکن بر یمرور

Active immunotherapy for breast cancer: going toward to overcome immune ignorance and 

tolerance ............................................................................................................................. 238 

Reliability of caregiver rating of quality of life for breast cancer patients .................................... 239 

 241 ............................................................................................... سرطان به مبتال مارانيب  یزندگ تيفيک

MCQ-30 شناخت فرا پرسشنامه از استفاده با سرطان یماريب به ابتال به ینگران از تفکرشان مورد در افراد یباورها یبررس

 .......................................................................................................................................... 241 

 242 .......... 1391 – 1381 یسالها یط یاريبخت و چهارمحال استان کولورکتال سرطان به مبتال مارانيب یبقا زانيم یبررس

 243 .......................... 87-82 یسالها یط یرضو خراسان استان در عيشا یسرطانها عيتوز و یولوژيدمياپ روند یبررس

 244 ................................................................................ سرطان علل از سرطان به مبتال مارانيب دگاهيد نييتب

 245 .... .نيقزو استان در( Oral Squamous Cell Carcinoma) دهان یسنگفرش یها سلول سرطان ساله ده یفراوان یبررس

 246 ...... (1389-1393) بابل؛ یروحان... اتيآ یدرمان یآموزش مرکز در هاآن از ناشي ومير مرگ و هاسرطان اپيدميولوژي

 247 ......... یمرور مطالعه کي:پستان سرطان به مبتال زنان در آن با مرتبط عوامل و یجسمان مشکالت شدت و وعيش یبررس

 248 ............... ینقل یمرور مطالعه: پستان سرطان به مبتال زنان در آن با مرتبط عوامل و یروان – یروح مشکالت یبررس

 249 ........................................................................سرطان به مبتال زنان یروان_  یروح مشکالت بر یمرور

 251 ........................................................... سرطان به مبتال زنان در جانيه کنترل و یمقابلها یسبکها بر یمرور

 251 .................................................... یروان مشکالت با سرطان به انيمبتال موثر مقابله  در یاجتماع تيحما ريتاث

 252 ........ سرطان یريشگيپ در هيتغذ نقش به نسبت سمنان یپزشک علوم دانشگاه انيدانشجو یآگاه و عملکرد ، نگرش یبررس

 253 ................... 94 سال شهريمهد  شهرستان ، خانواده در پستان سرطان سابقه با  ، زنان عملکرد و یآگاه زانيم یبررس

 254 ................................. يیصحرا موش وميليا کاتيتحر یرو بر (TeucriumPolium ) کلپوره اهيگ اثرات مقاله دهيچک

 255 ......................................................................................... حالل یغذا و یوتکنولوژيب نينو یها روش

Topical minoxidil versus Topical diltiazem for chemical sphincterotomy of chronic anal fissure ..... 256 

 257 ................................ سوري موش در احشايي و حاد درد بر چرخه گياه صمغ آبي عصاره دردي ضد اثرات بررسي

سوري موش در احشايي و نوروژنيك ، التهابي درد بر چرخه گياه صمغ آبي عصاره دردي ضد اثرات در اوپيوئيدي سيستم نقش

 .......................................................................................................................................... 258 



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

11 
 

 

 259 .... یرفلکسولوژ به نسبت سمنان یپزشك علوم دانشگاه یپزشك ارانيدست و دياسات یمند عالقه و باور ،یآگاه زانيم یبررس

 261 .................................................................................................. یباردار در يیدارو اهانيگ مصرف

 261 .............................................................................. کيستماتيس یمرور: پستان سرطان درمان یها روش

 262 ..................................................................................................... هيدرکل سرطان یاديبن یها سلول

 فيط یروشها کمک با  Cyperus rotundus یترپن بيترک ،   α-cyperone ريتاث تحت نيتوبول نيپروتئ یساختار راتييتغ

 263 .................................................................................................................................... یسنج

 264 ........................................... دهان ميبدخ عاتيضا به نسبت سمنان شهر یعموم دندانپزشکان یآگاه زانيم یبررس

 265 ... یدندانپزشک یها درمان در کودکان یرفتار کنترل یها روش به نسبت سمنان شهر یعموم دندانپزشکان نگرش یبررس

 در پالك تجمع ميزان بر كودكان ايرشاي و( فلورايد استانوس/ فلورايد آمين) دوليمر هاي دهانشويه اثر اي مقايسه بررسي

 266 .................................................. زاهدان یدندانپزشک دانشکده نگر جامعه گروه به شده ارجاع ساله 7-9 كودكان

 267 ............ مورد گزارش:  استئوکندروما از ناشي صورت يکطرفه شديد تقارن عدم دچار بيماران جراحي-ارتودنسي درمان

How to manage a space excess in a bilateral cleft palate patient................................................ 268 

 269 ......................................................... یمرور مقاله: دهان حفره یسرطانها و ودنتاليپر یماريب ارتباط یبررس

 271 ........................................................... مورد گزارش: طرفه دو کام شکاف بيماران در قدامي زيبايي بازسازي

The Comparison of Apical Sealing Ability of Two Phases of Gutta–Percha:  a Bacterial Leakage Model

 .......................................................................................................................................... 271 

 272 .................................................................................. سبز یچا گونه چند در ديفلورا وني غلظت یبررس

 273 ...................................................................... یدرمان یميش درمان تحت مارانيب در یدندانپزشک مالحظات

 274 .......................................... هرمزگان استان دندانپزشکان در مربوطه عوامل و یعضالن یاسکلت اختالالت یبررس

Properties and remineralization of a fissure sealant ................................................................. 275 

Comparative assessment of CBCT‚Lateral cephalometry‚PA cephalometry and panoramic 

radiography in dosimetry of target organs............................................................................... 276 

Assessment of the Effect of tissue inhomogeneities on dosimetric accuracy of conformal 

radiotherapy of prostate cancer by using Monte Carlo simulation.............................................. 277 

 278 ........................ همراه تلفن یکاربرد یها برنامه از کننده استفاده یپرستار سال انيدانشجو در یافسردگ وعيش یبررس

 279 .................................................................................... یسرطان مارانيب درمان در RFIDیکاربردفناور

RFID  281 .............................................................................................. سالمت مراقبت در نينو یفناور 

 281 .............................................................. انيدانشجو دگاهيد از یپرستار آموزش در یاجتماع یها رسانه نقش

Fabrication of Engineered Heart Tissue as a New Tool for Drug Screening and Diseased Heart Studies

 .......................................................................................................................................... 282 

 283 ......................... سمنان شهرستان هير کينيکل به کننده مراجعه یآسم  مارانيب در یزندگ تيفيک و خواب تيفيک ارتباط

 284 .................. یچشم ساده پماد بدون و با بچه شامپو و یمصنوع اشک قطره با چشم یخشک سندرم درمان سهيمقا یبررس

 285 ............... یدرمان و یبهداشت مراکز ساختمان بر ديتاک با ها سازه قيحر سکير کاهش در ساختمان یمل مقررات يیکارا

 286 ............................................................................ فاضالبها کننده هيتصف یوراکتورهايب در قارچها کاربرد



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

11 
 

 

 287 ......................... دارو زيتجو یمنيا و نسخ تيريمد به یکرديرو:مارستانيب داروخانه بخش یافزار نرم ستميس یابيارز

 288 ............. 93 سال در سبزوار پزشكي علوم دانشگاه انيدانشجو در یاجتماع اضطراب با نترنتيا به ادياعت ارتباط یبررس

Social networking patterns among students of Zahedan University of Medical Sciences 2015 ....... 289 

 291 ....................................... 1392 سال در شاهرود یاسالم آزاد دانشگاه یپزشک انيدانشجو یعموم سالمت یبررس

 291 .............................................................................. نفس به اعتماد و یشغل تيموفق بر یشغل عملکرد نقش

 292 ...................................................................................................... یقران اتيآ منظر از هيتغذ و غذا

 293 ......................................................... ايبال بازماندگان روان سالمت بهبود جهت یراهکار ؛ ميکر قرآن با انس

 294 ......................................................... یپزشک علوم فاتيتال در قرآن از یريگ بهره رامونيپ یمقطع یا مطالعه

 295 ................................. نهيس سرطان یها سلول یرو بر سرطان ضد یداروها با بيترک در نونيموکيت و دانه اهيس ريتأث

 296 ............................................................................................ یسنت طب دگاهيد از یمزاج سوء یبررس

 297 ...................................... یا حرفه اخالق و اسالم دگاهيد از عمل اتاق در یخصوص ميحر حفظ و یدار راز تياهم

 298 ...............................................یهند خوکچه لئوميا در نازيانکفال ميآنز بر نيليس یپن یها کيوتيب یآنت یمهار اثر

 c ................................................................................. 299 نيتاميو ونيکروکپسوالسيم ديتول یفناور یبررس

 311 .................................................................................... نسونيپارک در  یکينرژيدوپام یهاستيآگون نقش

 311 .................................................... منفرد یمغز متاستاز با پستان کانسر با ماريب کي موفق درمان مورد گزارش

 312 ........................... فاطميه بيمارستان یها بخش در بيماران یبالين یها نمونه از شده جدا یها یباکتر یفراوان یبررس

 313 ............................................................... کولورکتال سرطان خطر و یميرژ بريف افتيدر نيب ارتباط یبررس

 314 ................................. یخانگ کبوتر هيکل و کبد در نقره نانوذرات یسم اثرات از یناش یشناس بافت راتييتغ یبررس

 315 .............................................................................................. سرطان دردرمان هانانوحامل از استفاده

 316 .......................................................... کوثرسمنان مارستانيب یبستر مارانيب در یروانپزشک اختالالت یبررس

Influence of the flattening filter, maze and treatment room walls on photoneutron spectrum: a 

Monte Carlo study ................................................................................................................ 317 

 ASHRAE .......................... 318 استاندارد طبق شده یطراح هلمهولتز جاذب از استفاده با هوا کانال در صدا کاهش زانيم

 318 ....................................................................................................................... 1یآباد بلقن هيسم

 319 ................................................... سبزوار یرستانيدب دختر آموزان دانش مزاج و یبدن توده هينما ارتباط یبررس

 311 ...................................................................... یمارستانيب مختلف یها بخش پرستاران یشغل تنش ی سهيمقا

 311 .................................................................................... تيجنس اساس بر پرستاران یشغل تنش ی سهيمقا

 312 .................................. 1394 سال در یسار شهر سالمند زنان نيب  در یزندگ تيفيک آزمون يیروا و اعتبار سنجش

 313 ................................................ گوارش دستگاه اختهيتک یها عفونت به ابتال در کيدموگراف عوامل ريتاث یبررس

 یروانپزشک بخش به کنندگان مراجعه در یماريب نوع با آن ارتباط و یروانپزشک اختالالت به انيمبتال در یخودزن انواع مطالعه

 314 ....................................................................................... 92-93 یها سال در یلواسان ديشه مارستانيب

: 1391 سال در درگز شهرستان یدرمان یبهداشت یها واحد پوشش تحت یخانوارها نيب در روغن مصرف با مرتبط عوامل

 315 ................................................................................................................ ديپرس مدل از یکاربرد

 316 ................................................... کوثرسمنان مارستانيب در یبستر مارانيب در یعيطب زودرس یمرگها یبررس



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

12 
 

 

 317 ........................... 1392 سال در مخدر مواد ادياعت به نسبت شاهرود آزاد دانشگاه یپزشک انيدانشجو نگرش یبررس

 318 ................................................................ یشهر مناطق در روان سالمت و یاجتماع هيسرما رابطه یبررس

 319 .................................................................................... اريپژوهش یدياندرو افزار نرم ساخت و یطراح

 321 ................................................................................. ايبال در عيسر هشدار یبرا کيسندرم مراقبت نظام

 321 ................................................ (IBS)ريپذ کيتحر روده سندروم به ابتال و فود فست مصرف نيب ارتباط یبررس

 322 ..................................................................... مارانيب از یمعنو مراقبت و یمعنو سالمت از یپرستار دگاهيد

 323 .......................... یمرور مطالعه کي: پستان سرطان به مبتال مارانيب یجنس یزندگ یارتقا در یتيحما مداخالت نقش

 324 ...................................................................... یمرور مطالعه کي: نيزوج در ینابارور تجربه یها چالش

 325 .................................................... تحرک در یعملکرد استقالل به دنيرس تا یمغز ضربه یابتدا از یکاردرمان

 326 .........................................................................سرطاني بيماران در كاردرماني مداخله  هاي شيوه بررسي

 327 ........ 1392سال در ديپرس مدل اساس بر شهرقوچان یها رستانيدختردب آموزان دانش در جاتيوسبز وهيم مصرف با مرتبط  عوامل

 328 ............................................................................................................ یچاق و سرطان نيب ارتباط

 

 



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

1 
 

 

OA-1 

Effects of Carbonated Soft Drink Consumption on Orthodontic Tooth Movements in 

Rats 
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meybodi
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1- Department of Orthodontics,  School of Dentistry ,Shahid Sadoughi University of Medical 

Sciences, Yazd, Iran 

2- Department of Orthodontics,   School of Dentistry ,Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

Objective: The aim of this animal study was to evaluate the possible effects of 

Carbonated Soft Drink consumption on the rate of orthodontic tooth movement in rats. 

Materials and Methods: Thirty-six adult male Sprague-Dawley rats were ran- domly 

divided into two experimental groups and one control group. In the exper- imental groups 

(A&B), the water in the dietary regimen was replaced with soft drinks (Fanta® in group A 

and Cola® in group B) two weeks before placement of orthodontic appliances.  Then 5-mm 

nickel-titanium closed-coil springs were placed between the maxillary right first molars and 

first incisors under general an- esthesia. This regimen continued for two weeks more and 

animals drank soft drink ad libitum. At the end of the experimental period, the rats were 

sacrificed, and interproximal tooth movements were measured. Results:  The  mean  amounts  

of  tooth  movement  were  0.19mm  in  group  A,0.22mm in group B and 0.37mm in group 

C. Statistical analysis with analysis of variance (ANOVA) test showed significant 

differences between all groups. The least movement occurred in group A that had received 

Fanta® drink.Conclusion: CSDs consumption decreases the rate of orthodontic tooth move- 

ment. The role of soft drinks in decreasing tooth movement might be related to its effects on 

bone metabolism. 

Key Words: Carbonated Beverages; Rats; Soft Drinks; Tooth Movement  
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OA-2 
Evaluation of artifact removal option on subjective characteristic and linear 

measurement on CBCT images 
Houriyeh bashi zade fakhar1 ,Raheleh emami2*,kave moloudi3 

1-Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

2-Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Semnan University of 

Medical Sciences, Semnan, Iran 

3- Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Sciences, 

Tehran 

Background: Nowadays Cone Beam CT has a wide spread use in dental clinical 

procedures, but dental implants and metal fillings may cause artifacts in final images. The 

artifacts can reduce image quality and decrease anatomical accuracy. Large flat panel 

detectors in CBCT can cause scatter radiation and low contrast resolution. For years 

manufactures have proposed many different algorithms to reduce the metal artifacts in CBCT 

images. The purposes of this study are subjective evaluation of anatomical landmarks and 

linear measurements after applying artifact removal (low-medium) option on CBCT images. 

Material and methods: In this cross sectional study, 30 CBCT images from 30 qualified 

patients were selected in a private radiology center. Then artifact removal (low-medium) 

option was applied to images. Similar panoramic and cross sectional views were made for all 

three groups of artifact removal (none,low,medium) CBCT images. Three radiologists 

assessed the images and the diagnosis status of the mandibular canal, mental foramen and 

lamina dura were recorded.  The distance between alveolar crest and mandibular canal or 

mental foramen and crest width were measured on three CBCT images groups by the 

observers. Percent agreement of diagnostic status in anatomical landmarks on three images 

groups were measured and linear measurements were analyzed. Results: Percent agreement 

of diagnostic status in mental foramen outline and position, mandibular canal outline and 

position and lamina dura between three groups of artifact removal were %100, %100, %83.3, 

%96.7, and % 56.6 respectively. The results of Exact McNemar test revealed that medium 

artifact removal group had statistical difference in lamina dura observation with none and low 

artifact removal groups (p<0/001). The measurements of the crest width and bone length had 

no statistical difference between three groups of artifact removal by ICC (two way random 

model, absolute agreement type) analysis (p<0/001).Conclusion: There were no change in 

visibility of relatively large anatomical structures such as mandibular canal or mental 

foramen between different artifact removal modes, but delicate structures such as lamina dura 

were less visible by applying artifact removal option. There is no difference in linear 

measurements of alveolar bone by using artifact removal option. 

Key words: Cone Beam Computed Tomography, artifact removal, anatomical landmarks 
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OA-3 
اپيدرموئيد کارسينومای  ( در کارسينوم سلول سنگفرشی دهان و موکوMel-Cam)CD146بررسی بروز مارکر 

 غدد بزاقی با استفاده از تکنيک ايمونوهيستوشيمی

 1سميرا بهراد 

 ،سمنان، ايراندانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشکده دندانپزشکی. 1

موکواپیدرموئید کارسینوما یکی از شایعترین بدخیمی های غده بزاقی است. کارسینوم سلول  سابقه و هدف:

 MEL-CAM (Muc18ها در ناحیه دهان می باشد . یکی از شایع ترین بدخیمی  (OSCC)سنگفرشی حفره دهان

or CD146) یک گلیکوپروتئین  cell-cell adhesion    heterophilicمی باشدMel-CAM.ر بافت همچنین د
های تومورال بروز پیدا کرده و مرتبط با سایز تومور، پتانسیل متاستاز و تهاجم تومور می باشد.هدف از انجام این مطالعه 

بر روی موکواپیدرموئید کارسینومای غدد بزاقی و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به  CD146بررسی  بروز مارکر 

بلوک  91:این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر بر روی ش هارو مواد وروش ایمونوهیستوشیمی بوده است.

بلوک  پارافینی با تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی دهان انجام 91پارافینی با تشخیص موکواپیدرموئید کارسینوما و
از طریق رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل   CD146گردید و مارکر 

: در بررسی  يافته هااستفاده گردید.  Gammaو Mann-Whitney العات به دست آمده از آزمون های آماری اط

یافت شد و CD146و میزان بروز مارکر  OSCC , Mode of invasionحاضر ارتباط معنا داری بین سایز تومور 
این  در (p<0.05)بود.OSCCا باالتر از کارسینوم  میزان بروزمارکر به صورت معنی داری در تومور  موکواپیدرموئید

وجود  SCCهای مختلف تومور  gradeو  mode of invasionبررسی ارتباط معنی داری بین ناحیه رنگ پذیری و 
 MECمختلف  های gradeدرهمچنین اختالف معنی داری بین میزان، شدت و ناحیه رنگپذیری  (p >0.05) نداشت

 (p>0.05)وجو نداشت. MECوجود نداشت. همچنین بین میزان رنگ پذیری و اندازه تومور و متاستاز به لنف نود در 

به نظر می    CD146بروز  ومیزان mode of invasion   OSCC دار بیندلیل وجود ارتباط معنی  : بهگيری نتيجه

 .استفاده کرد این مارکر به عنوان یک فاکتور پروگنوستیک از بتوانرسد که 

 ، موکواپیدرموئید کارسینوما CD146کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، مارکر :کلمات کليدی
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OA-4 
 تعيين دقت آپکس ياب الکترونيکی در اندازه گيری طول کانال دندان های شيری

 ٭2، ريحانه طاليی1محمد محمدی
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 . بخش ترميمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

اندودنتیک می باشد که استفاده از رادیوگرافی معمولترین روش تعیین طول ریشه در درمان های  :و هدف مقدمه

آن در کودکان به دلیل خطرات اشعه، تداخل تصویر جوانه دندانهای دائمی با ریشه شیری، مشکالت تکنیکی و عدم 
همکاری، خطرناک و مشکل است. آپکس یاب الکترونیکی، وسیله ای برای اندازه گیری طول کانال میباشد. هدف از 

( در اندازه گیری طول کانال دندان های ipexسیله الکترونیکی تعیین طول کانال دندان )این مطالعه، ارزیابی دقت و

کانال ریشه دندان های شیری که  05در این تحقیق بالینی، از  :روش مطالعه شیری در شرایط بالینی می باشد.

محکوم به کشیدن بودند، استفاده گردید. پس از انجام بی حسی و حذف پوسیدگی، حفره دسترسی ایجاد شده و طول 
 اندازه گیری شد، بعد از ثبت طول کانال، دندان ها کشیده شده و طول حقیقی ipexکانال توسط دستگاه آپکس یاب 

 Tو با توجه به محل رفرنس کانال تعیین گردید. اطالعات با استفاده از آزمون  k-type 90کانال بوسیله فایل شماره 

دقت  يافته ها: زوجی و ضریب همبستگی درون گروهی و آنالیز رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرلر گرفتند.

 ±9و در فاصله  %66میلیمتری از انتهای ریشه  ± 0/5صله ، و در فا%05برای تعیین طول حقیقی کانال  ipexدستگاه 
زوجی اختالف مقدار واقعی طول کانال و طول اندازه گیری شده با  Tبه دست آمد، آزمون  %05میلیمتر از انتهای ریشه 

ipex ( را معنی دار نشان دادp-value<0/001  آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه خطی مستقیم ،)

 ipexدستگاه  نتيجه گيری: (  r=0/957و طول حقیقی کانال وجود دارد.) ipexوی بین طول اندازه گیری شده با ق

به طور غالب تمایل به کوتاه تر نشان دادن طول کانال نسبت به طول واقعی آن دارد. از آنجا که طول کارکرد کوتاه تر 
 دندان های شیری می تواند مد نظر قرار بگیرد. از طول واقعی است، این دستگاه برای درمان اندودنتیک

 های شیریدندان، درمان اندودنتیک ،ipex، آپکس یاب الکترونیکی کليدی: کلمات
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OA-5 
 پيلوری هليکوباکتر از ناشی پپسی ديس عود بر پريودنتال درمان تأثير بررسی

 4اسدی، ياسين *3، مريم نورالهی2، حسن سلمان روغنی1احمد حائريان اردکانی
 گروه پريودنتيکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد، يزد، ايران.1

 گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد صدوقی يزد، يزد، ايران .2

 ايران گروه پريودنتيکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، .3

 گروه پريودنتيکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش، تهران، ايران .4

هلیکوباکتر پیلوری دارای نقش اثبات شده در ایجاد زخم معده و دئودنوم است. پالک دندانی می  :و هدف مقدمه

تواند بعنوان منبع ذخیره ای برای هلیکوباکتر پیلوری عمل کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر درمانهای پریودنتال بر 

شصت بیمار با عالیم دیس پپسی و پریودنتیت  :مطالعهروش عود دیس پپسی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری می باشد.

که حضور هلیکوباکتر پیلوری در نمونه پالک زیر لثه ای و مدفوع تایید گردید به صورت تصادفی به دو گروه مورد و 
شاهد  تقسیم شدند. افراد مربوط به هر دو گروه برای درمان وضعیت دیس پپتیک خود تحت درمان عفونت هلیکوباکتر 

میلی گرم بیسموت سه بار  045میلی گرم مترونیدازول و  055میلی گرم آموکسی سیلین،  9555ند گه شامل قرار گرفت
میلی گرم امپرازول دو بار در روز می باشد. به صورت همزمان نمونه های مربوط به گروه مورد تحت  05در روز و 

تری توسط تست تنفسی اوره بیماران هر دو ماه درمان حذف پاکت پریودنتال قرار گرفتند. پس از اثبات ریشه کنی باک
یک بار تا شش ماه در مورد عود عالیم دیس پپسی بررسی شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون 

fisher exact test  .( مشاهده شد. %4.4بعد از دو ماه یک مورد عود در گروه شاهد ) ها:يافته تجزیه و تحلیل شدند

( در گروه %6.1( در گروه شاهد و دو نفر )%95.4رد هیچ عودی مشاهده نگردید. بعد از چهار ماه سه نفر )در گروه مو
نفر  0( و در گروه مورد %41.1نفر ) 99مورد عود عالیم را گزارش کردند. بعد از شش ماه میزان عود در گروه شاهد 

درمان پریودنتال تاثیری بر عود دیس پپسی  تيجه گيری:نها از لحاظ آماری معنی دار نبود. ( بود که این تفاوت96.1%)

 ناشی از هلیکوباکتر پیلوری ندارد.

 هلیکوباکتر پیلوری درمان، دیس پپسی،، پریودنتالکلمات کليدی: 
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OB-1 

 بررسی ميزان تاثير جريان اينترفرنشيال در کنترل دردهای نوروپاتيک در بيماران سرطانی بعد از شيمی درمانی

 قهرمانفردی، پرويز کوخايی، فرحناز اميرهوشنگ بختيارآبادی، محمد محمدی فيض ،1فرامينيانعاطفه 
 . مرکز تحقيقات توانبخشی عصبی عضالنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران9

تنهایی کاهش نمی یابد و درد نوروپاتیک ناشی از شیمی درمانی عمدتا توسط درمان دارویی به مقدمه و هدف: 

حتی شدت درد سبب قطع یا تعویض داروی شیمی درمانی می شود. از جریان اینترفرنشیال تاکنون جهت کاهش درد 
در بیماران مبتال به سرطان استفاده نشده است. در این مطالعه اثرات جریان اینترفرنشیال جهت کاهش این نوع درد و 

مبتال به درد  زن(  99مرد و  1بیمار ) 05تعداد :روش مطالعه ور آلفا بررسی شد.سطح سرمی فاکتور نکروزکننده توم

پس از تشخیص پزشک متخصص در بیمارستان کوثر  سال، 01.0با میانگین سنی  نوروپاتیک ناشی از شیمی درمانی
و و جریان اینترفرنشیال شهر سمنان به کلینیک فیزیوتراپی ارجاع داده شده و به طور تصادفی در دو گروه ده تایی پالسب

 4کیلوهرتز و فرکانس ضربان مدوله صفر بصورت  4قرار گرفتند. در گروه درمان از جریان اینترفرنشیال با فرکانس پایه 
مدت زمان هر جلسه یک ساعت بود که دستگاه در انتهای چهار  هفته استفاده شد. 0بار در هفته و به مدت  0قطبی، 

در گروه پالسبو با همین دوره زمانی از  دقیقه برای هر اندام استفاده شد. 90حیطی به مدت اندام در محل نوروپاتی م
( قبل از شروع  و VASدستگاه خاموش استفاده شد. میزان درد در هر دو گروه  بر اساس مقیاس بینایی سنجش درد )

 ثیر مداخله استفاده گردید.بعد از پایان مداخله اندازه گیری شد. از آزمون آماری تی زوجی جهت بررسی تا

ماه بود. داروهای شیمی درمانی  1تا  0مدت زمان درد نوروپاتیک ناشی از شیمی درمانی در بیماران بین ز ا ها:فتهیا

فلورواوراسیل بود. کاهش شدت درد در بیماران  0استفاده شده جهت درمان بیماران شامل اگزالیپالتین ، پکلیتاکسل و 
درصد  45.6به طور میانگین  VASو در پایان مداخله (p<0.05)س آنالیز آماری معنی دار بود گروه آزمون بر اسا
رسید که اختالف معنی داری را  6.9به  1.9رسید. در بیماران گروه پالسبو شدت درد از  4.0به  1.6کاهش یافت و از 

جریان اینترفرنشیال نسبت گيری:نتيجه . هیچ گونه عارضه جانبی ای طی جلسات مشاهده نشد.(p>0.05)نشان نداد 

به پالسبو در کاهش درد نوروپاتیک ناشی از شیمی درمانی تاثیر بیشتری دارد و هیچ عارضه ای هم حین درمان با آن 
مشاهده نشد. مطالعات بیشتر و با حجم نمونه بیشتر، جهت یافتن پارامترهای بهتر دستگاه و اختصاصی تر کردن درمان 

 نیاز است.

 نوروپاتی ناشی از شیمی درمانیدرد، جریان اینترفرنشیال،  کليدی: ماتکل
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OB-2 
در رده سلولی لوسمی Rbبررسی اثر ضد توموری آرسنيک تری اکسيد بر فرايند متيالسيون پروموتر ژن 

 (NB4)پروميلوسيتی حاد انسانی 

 *2علی خالقيان -1،2مائده دژم فکر

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی،  .1

 گروه بيوشيمی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.2

  (APL)به عنوان داروی موثر در درمان لوسمی حاد پرومیلوسیتی  (ATO)آرسنیک تری اکسید مقدمه و هدف:

از طریق القاء آپوپتوز در سلولهای  APLگیرد. آرسنیک تری اکسید باعث بهبود بیماران مبتال به مورد استفاده قرار می
های اپی ژنتیکی است که کند از طریق به راه انداختن فرایندشود. تغییراتی که آرسنیک تر اکسید اعمال میسرطانی می

هدف ما از این مطالعه بررسی تغییرات متیالسیون ژن بوجود می آید.   DNAدر اثر آنها تغییرات فراوانی در متیالسیون 

Rb  در رده سلولیNB4  و بیماران مبتال بهAPL .در این مطالعه وضعیت متیالسیون روش مطالعه:  بوده است

مورد ارزیابی قرار  Methylation Specific PCR (MSP)با استفاده از تکنیک NB4در رده سلولی Rbپروموتر ژن 
، آنرا تحت تاثیر بی سولفیت سدیم قرار داده و سپس  ATOاز رده سلولی تیمار شده با  DNAخراج گرفت. پس از است

  One –Way ANOVAوضعیت متیالسیون را با استفاده از پرایمر های متیله و غیر متیله بررسی شد. از آزمون آماری 

ساس این مطالعه مشخص شد که پروموتر بر اها: يافته برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات استفاده شد. SPSSو 

منجر به هیپومتیله شدن پروموتر این ژن و  ATOبه صورت متیله قرار داشته و تیمار با  NB4در رده سلولی  Rbژن 

نتایج بدست آمده نشان داد که پروموتر ژن  گيری:نتيجه شود.بدنبال آن باعث افزایش بیان این تومور ساپرسور می

Rb  در رده سلولیAPL  متیله بوده و به همین خاطر بیان آن کاهش و یا کامالً متوقف شده است و در اثر تیمار با
ATO  میزان متیالسیون کاهش چشمگیری پیدا کرده و  بدنبال آن بیان این ژن افزایش یافته است. این مطالعه نشان

کردی این دارو در بیماران مبتال به یکی از مکانیسم های عمل ATOداد که تغییرات اپی ژنتیکی اعمال شده توسط 
APL .می باشد 

 MSP, ATO, ALPکلمات کليدی:
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OB-3 
 سالم بيماران مبتال به لوسمی لنفوسيتی مزمن و افراد در IgEی سطح مقايسه

،  4،مجيد ميرمحمدخانی3، فرحناز قهرمانفرد1،2دوالبی ، احسان منوچهری1مهدی براتی، 1،2مهرنوش پاشايی

  *1،1، پرويز کوخايی1فاطمه پاک
 مرکز تحقيقات سرطان و گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.2

 گروه پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .3

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی، پزشکی بخش سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقيقات مرکز. 4

 . آزمايشگاه ايمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولينسکا، بيمارستان دانشگاه کارولينسکا، استکهلم، سوئد1

و  های آلرژیها است که داری نقشی اساسی در بیماریبادییکی از انواع آنتی Eایمونوگلوبولین  مقدمه و هدف:

موجود در پالسمای بیماران  IgEدهد که سطح ها است. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میهای ایمنی علیه انگلپاسخ
در بیماران  IgEسطح  آلرژیک ممکن است با کاهش ریسک ابتال به سرطان مرتبط باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی

 05شاهدی،  -ی مورددر این مطالعه روش مطالعه:مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن در مقایسه با افراد نرمال است.

فرد سالم فاقد لوسمی لنفوسیتی مزمن، منطبق شده با  05فرد مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن به عنوان گروه مورد و 
پالسما در هر دو گروه با استفاده از روش االیزا  IgEل مورد بررسی قرار گرفت. سطح سن بیماران به عنوان گروه کنتر

زوجی و نرم افزار  tمورد سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف و تست 

SPSS 16  .سطح  ها:يافتهتجزیه و تحلیل شدIgE  در پالسمای بیمارانIU/ml069.4±540.1  و در افراد سالم

IU/ml90.96±14.45 گیری گردید. نتایج حاصل مشخص نمود که سطح پالسمای اندازهIgE  در بیماران به طور قابل

در  IgEهای بدست آمده سطح بر طبق یافته گيری:نتيجه (.>50.5Pتر بود )توجهی نسبت به گروه کنترل پایین

رسد که یک تر بود. به نظر میداری در مقایسه با افراد سالم پایینر معنیبیماران مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن بطو
یک رسپتور با  CD23و ریسک ابتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن وجود دارد. مولکول  IgEی معکوس بین  سطح رابطه

یتی مزمن  به شدت های توموری در بیماران مبتال به لوسمی لنفوسباشد که بر سطح سلولمی IgEافینتی پایین برای 
 IgEهای کاهش این آنتی بادی ضد توموری احتماال تنظیم فیدبک منفی سنتز افزایش می یابد. یکی از مکانیسم

  غشایی است. CD23توسط 

 (CLLلوسمی لنفوسیتی مزمن )،  CD23ی االیزا، گیرنده ،Eایمونوگلوبولین  کلمات کليدی:
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4-OB 
Investigation of anti-tumor and anti-metastasis effects of beta-d mannuronate in murine 

breast cancer model 
Fatemeh Hosseini1, Hadi Hassannia2, Abbas Mirshafiey2 Parviz Kokhaei1 
1-Cancer Research Center and Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

2- Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

Backgrand: The high mortality in breast cancer is often associated with metastatic 

progression in patients. The immune suppression, and the inflammatory process play vital 

roles in the progression of breast cancer. β-d-mannuronic acid (M2000) is an anti-

inflammatory agent derived from brown algae. It is strongly predicted that this agent is 

capable of suppressing tumor growth and metastases. OBJECTIVE: In this study, we 

examined the influence of M2000 on mouse breast cancer in vitro and in vivo. Methods: In 

vitro, cancer cell proliferation, apoptosis assay, MMPs activity and expression of mouse 

breast cancer 4T1 cells were analyzed. In vivo, therapy experiments were conducted on 6- 8 

week-old female inbred BALB/c mice were divided into two groups of test and control, each 

containing 8 mice. 5×105 4T1 tumor cells/100 μL PBS was injected into the mammary of 

each mouse. When the tumor reached 3 mm (6 day after implantation), the mice were treated 

10 times at a 2 day interval at a dose of 25 mg β-d-mannuronic acid /kg. The efficacy was 

evaluated by tumor size, formation of metastasis, body weight change, survival rate, 

inflammatory responses, and histological observation of the lung, heart, liver, kidneys, and 

spleen after treatment with β-d-mannuronic acid. Results: β-d-mannuronic acid effectively 

suppressed the primary tumors and formation of metastatic colonies of 4T1 in the all of 

organs examined. In addition, β-d-mannuronic induced a significant reduction in the 

circulating myeloid-derived suppressive cells (MDSCs) and significantly decreased 

proinflammatory mediators, including levels of matrix metalloproteinase (MMP)-2, MMP-9, 

nitric oxide, in the breast cancer model mice. Furthermore, mannuronic acid prolonged the 

survival of tumor-bearing mice without significant side effects. Conclusion: This study 

demonstrates for the first time that the β-d-mannuronic acid appears to be a promising 

candidate for the development of new anti-cancer agent via inhibition of tumor development, 

metastasis and reducing immune suppression because of its correlation with prevents the 

inflammatory process and reduction MDSCs in a tumor microenvironment. 

Keywords: breast cancer, metastasis, β-d-mannuronic acid, anti-inflammatory drugs 
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OB-5 
 Invitroلوسمی لنفوئيدی مزمن در  در بيماران Survivinمطالعه اثر داروی بربرين در بيان ژن 

،احسان  1،2، مهدی براتی 4، مجيدميرمحمدخانی 3، فرحناز قهرمانفرد2،1، نيلوفر غنی زاده1،2حبيب جعفری نژاد

 *1،1، پرويز کوخايی 2و1منوچهری

 مرکز تحقيقات سرطان و گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .9

 دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانکميته تحقيقات .2

 . گروه پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران3

 پزشکی سمنان،سمنان،ايرانمرکزتحقيقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت، بخش پزشکی اجتماعی،دانشگاه علوم. 4

 ارولينسکا، بيمارستان دانشگاه کارولينسکا، استکهلم، سوئدآزمايشگاه ايمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان ک. 1

یکی از انواع سرطان های خون است که با تکثیر بیش  CLLلوسمی لنفوئیدی مزمنیا به اختصار  :و هدف مقدمه

تر شایع سال 05 باالی همراه می باشد. این بیماری درافراد سالمند رخ می دهد )در مردان Bاز حد سلول های 
همراه می باشد که منجر به تکثیر بیش از حد این سلول ها شده است.   Bبا نقص آپوپتوز در سلول های  CLL(.است

نده آپوپتوز در سلول های تک هسته ای به عنوان پروتئین مهار کن Survivinهدف ما در این مطالعه بررسی پروتئین 

در  روش مطالعه: باشد.می Invitroو افراد نرمال تحت تاثیر داروی بربرین در محیط   CLLخون محیطی بیماران 

فرد سالم فاقد لوسمی لنفوسیتی مزمن،  6فرد مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن به عنوان گروه مورد و 96این مطالعه
یماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اخذ خون از افراد، سلول های تک منطبق شده با سن ب

هسته ای خون محیطی به روش فایکول جداسازی شدهو در دو گروه همراه با داروی بربرین و بدون دارو در محیط 
به روش سایبر مورد بررسی  Real time PCRتوسط دستگاه  Survivinکشت، کشت داده شدند. در نهایت بیان ژن 

تجزیه  SPSS 16زوجی و نرم افزار  tقرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف و تست 

و افراد سالم تحت تاثیر داروی بربرین CLLدر بیماران مبتالبه survivinسطح بیان ژن ها:يافتهو تحلیل شد. 

تحت تاثیر  CLLدر بیماران مبتال به  survivinل مشخص نمود که سطح بیان ژنگیری گردید. نتایج حاصاندازه
(. اما سطح بیان ژن >50.5Pتر بود )داروی بربرین به طور قابل توجهی نسبت به گروه بدون دارو)کنترل( پایین

Survivin در افراد سالم  تاثیر داروی بربرین و بدون دارو )کنترل( تفاوت معنی داری مشاهده ن( شدP>0.05.) 

در بیماران مبتال به لوسمی لنفوسیتی مزمن  survivinهای بدست آمده سطح بیان ژنبر طبق یافته گيری:نتيجه

رسد که داروی بربرین با تر بود. به نظر میداری در مقایسه با افراد سالم پایینتحت تاثیر داروی بربرین بطور معنی
آپوپتوز در سلول های سرطانیلوسمی لنفوسیتی مزمنشده است در حالیکه این دارو باعث القا Survivinکاهش بیان ژن

 بر روی سلولهای افراد نرمال تاثیر محسوسی نداشته است.
  Survivn, Real time PCR(، CLLلوسمی لنفوسیتی مزمن ) کليدی: کلمات
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OC-1 
 1334رتباط آن با آمادگی به اعتياد در سال سمنان و ا وضعيت پيوند والدينی در دانشجويان علوم پزشکی بررسی

 2، مجيد ميرمحمدخانی2، عباس زياری1، ابراهيم بدوی1، حامد نيک پوريان1محمدامين وفايی
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.1

 پزشکی سمنان، سمنان، ايراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم جتماعی، گروه پزشکی ا. 2

در سراسر جهان در نظر  از مهمترین مشکالت سالمت عمومی امروزه مسئله مواد اعتیادآور یکی :مقدمه وهدف

گیر استفاده از مواد مخدر در میان اقشار مختلف جامعه و به خصوص نسل جوان به دنبال افزایش چشم. شودگرفته می
و با  مواد بر سبک زندگی دانشجویان و اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه داردکشور و تأثیرات سؤیی که این 

های مختلف به های درمان آن، تالش در جهت شناسایی عوامل خطر ابتال به این مشکل در جمعیتتوجه به  دشواری

ای)مقطعی( کلیۀ دانشجویان مشاهده -این مطالعه تحلیلیدر  :روش مطالعه باشدویژه دانشجویان بسیار ضروری می

شاغل به تحصیل در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان را به عنوان جامعه آماری این پژوهش درنظر 
تن حجم نمونه را به 455تن از آنها  انتخاب شده و در مجموع، 001که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  گرفتیم،
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر و پرسشنامه 0ی ها به وسیلهگیری کردیم. دادهنهها نمواز بین کالس ایخوشه صورت

ها رضایت آگاهانه دانشجویان به صورت شفاهی اخذ شد و گردید و قبل از تکمیل پرسشنامه( جمع PBIپیوند والدینی)
-SPSSی برنامه ها بوسیلهدادهماند. سپس تاکید شد که تمام اطالعات حاصل از مطالعه به صورت محرمانه باقی می

به عنوان سطح معناداری در  50/5کمتر از  Pو تحلیل شد. مقادیر دو پیرسن تجزیه و کای Tو با استفاده از آزمون   19

ها پاسخ نفر( به پرسشنامه 040درصد انها ) 00دانشجو شرکت کردند که  455در این مطالعه : افته هاي نظر گرفته شد.

باشند که میانگین سنی و معدل  این افراد به ترتیب ( زن می% 0/66نفر ) 964نفر مرد و  00این تعداد دادند. .  از 
 04/0با انحراف معیار  64/45محاسبه شده است. بیشترین میانگین در پیوند والدینی را مراقبت مادر با  16.21و  20.34

اختصاص داده اند. میانگین نمره آمادگی در مردان نسبت به خود  44/6با انحراف معیار  90/00و سپس مراقبت پدر با 
مقدار باالتری  به دست آمده  96های پیراپزشکی نسبت به پزشکی ودر دانشجویان  بامعدل باالتر از به زنان  و در رشته

جنسیت  :نتيجه گيری نفر، کمتر می باشد. 0های بیشتر از است. این در حالی است که میانگین این نمره در خانواده

مذکر، معدل باالتر، میزان مراقبت بیشتر والدین و کنترل کمتر پدر بر فرزندان  با افزایش آمادگی به اعتیاد دانشجویان 
 دهد. ارتباط نشان می

 :آمادگی به اعتیاد، پیوند والدینی، دانشجویانکلمات کليدی 
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OC-2 
سوانح و حوادث در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در نيازهای آموزشی زنان باردار پيرامون پيشگيری از  

 1334شهرستان دامغان در سال 

  *1ستاره همامی،  4، طيبه زارع زاده3، حسين حبيبيان3، طاهره ذوالفقاری2غالمرضا محمدی، 1اعظم شعبانی فر 
 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان .1

 ، سمنان، ايراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان. 2

 ، سمنان، ايرانمرکز بهداشت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان. 3

 ، سمنان، ايرانبيمارستان واليت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان. 4

: سوانح و حوادث یکی از عمده ترین همه گیری بیماریهای غیرواگیر در قرن حاضر بوده و رخداد مقدمه و هدف

آن در دوران بارداری می تواند بر حیات و سالمت مادر و جنین تاثیر گذار باشد. تروما  در طول حاملگی یک علت مهم 
خ می دهد و مطالعات نشان داده اند که درصد کل حاملگی ها ر 6-0بیماری و مرگ و میر مادر و جنین است که در 

افزایش آگاهی افراد برای پیشگیری از وقوع آن، بهترین راه مواجهه با این عامل خطر می باشد. با عنایت به لزوم 
شناسایی نیازهای آموزشی این گروه در معرض خطر، این پژوهش با هدف بررسی نیازهای آموزشی زنان باردار مراجعه 

 9414بهداشتی درمانی شهر دامغان پیرامون پیشگیری از سوانح و حوادث در دوران بارداری در سال  کننده به مراکز

تحلیلی مقطعی بوده و نمونه های مورد مطالعه،  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش مطالعه:انجام گرفت. 

باردار مراجعه کننده به مراکز  نفر از افرادی بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از میان زنان 915شامل 
درمانی شهری و درمانگاه مراقبت بارداری بیمارستان والیت شهر دامغان انتخاب شدند.  ابزار گردآوری داد  -بهداشتی

ها در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که بخش نخست آن شامل سوال های مربوط به سنجش نیازهای 
سوانح و حوادث در بارداری و بخش دوم آن سوال های جمعیت شناختی و سابقه مامایی آموزشی زنان باردار پیرامون 

وارد گردیده و با استفاده از آزمونهای آماری مجذور کای   SPSSافراد بود. داده ها پس از گردآوری در نرم افزار آماری 

گان در مطالعه در اکثریت موارد در شرکت کنند يافته ها:و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

سال قرار داشته، دارای تحصیالت دیپلم و خانه دار بودند و اغلب آنان در بارداری اول یا دوم خود  05 – 45گروه سنی 
قرار داشته و کمتر از پنج سال از مدت ازدواجشان سپری شده بود. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که از 

های مورد مطالعه، نیازهای آموزشی زنان باردار پیرامون پیشگیری از سوانح و حوادث در دوران بارداری با میان متغیر
(، و مدت زمان سپری شده از ازدواج زنان p= 0/04(، تعداد بارداریها )p= 0/034(، میزان تحصیالت )p= 0/019سن )

ته های این مطالعه بیانگر آن بود که از لحاظ نیازهای یاف . نتيجه گيری:( ارتباط معنی داری داردp= 0/005باردار )

آموزشی مرتبط با پیشگیری از بروز سوانح و حوادث در بارداری، زیرگروههای پرخطری در میان زنان باردار وجود دارند 
 ند.که کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی در آموزشهای دوران بارداری بایستی به آنان توجه ویژه ای مبذول نمای

 بارداری، سوانح و حوادث، دامغان، نیازهای آموزشی: کلمات کليدی
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OC-3 

 1332ی آرد در سالهای مختلف کارخانههای قارچی موجود در هوای بخشاسپور

 3، عليرضا دهدشتی 2جان، پيمان حميدی بگه 2، زهره بنايی1هاجر دازی
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانای، کمیته تحقیقات دانشجویی گروه بهداشت حرفه.9
 ایران ای، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،گروه بهداشت حرفه. 0

 ایران دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، سالمت، دانشکده بهداشت دامغان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر. 4

-آنجا رشد می های سری آسپرژیلوس درویژه قارچ ها و بههایی که بیوآئروسول: یکی از محیطو هدف مقدمه

نشسته  آرد ها روی ذرات گردوغباراسپور این قارچباشند. آرد می های تولیدکارخانه کنند،کارخانجات موادغذایی از جمله
ای از اثرات گسترده های شغلی با طیفقارچی در محیط تماس با اسپورهای. شودو توسط کارگران استنشاق می

شوند. این پژوهش با هدف های عملکردی ریه میها و اختالل در شاخصهای عفونی، سرطانبهداشتی شامل بیماری
انجام  9410تعیین نوع و تراکم اسپورهای قارچی در هوای تنفسی کارگران صنایع آرد شهرستان دامغان در سال 

و  های محیط کاریتمام بخش مقطعی ذرات بیولوژیک در -ی توصیفی: در این مطالعهروش مطالعه مواد وشد.

ها و محیط کشت سابرو دکستروز در فلوی ئروسولبرداری از بیوآنمونه یمحیط اداری کارخانه ، با استفاده از پمپ ویژه
ساعت قرارگیری در  40های قارچی پس از کلنی های حاویآوری شد. پلیتدقیقه جمع 0لیتر بر دقیقه در مدت  4/00

 .گردید محاسبه  (  3CFU/Mکلنی بر مترمکعب)  برحسبانکوباتور به روش گرم، شناسایی و شمارش شدند و نتیجه 

کلنی  495تا 40های مختلف تولیدی قارچی در هوای تنفسی کارگران در بخش ی تراکم اسپورهایدامنه يافته ها:

آسپرژیلوس  -رایزوپوس -کالدوسپوریوم -های موجود شامل پنسیلیومبرآورد گردید. انواع مختلفی از قارچبر مترمکعب 
ی آرد و در محیط اداری )پنسیلیوم، آسپرژیلوس گلوکوس( های مختلف کارخانهگلوکوس وآسپرژیلوس نیجر در کارگاه

گیری آرد و سبوس و حداقل مقدار آن، در واحد هقارچ، در بخش کیس . حداکثر میزان تراکم اسپورهایشناسایی شدند

، در سطح ACGIHتراکم اسپورهای قارچی در هوای تنفسی طبق استاندارد  نتيجه گيری:مشاهده گردید.  اداری

های مناسب فرآوری و نگهداری، روش های موثر محصورسازی کارگیری روشی شغلی قرار دارد. لذا بهمتوسط مواجهه
کارگران امری ضروری  گیری آرد و سبوس جهت کاهش میزان مواجههی مهندسی در بخش کیسههاو انجام کنترل

 است.

 اسپورهای قارچ، مواجهه شغلی: آرد، کلمات کليدی
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 درمانی گلستان اهواز -ثير جمعيت بر ميزان و جنس بيوآئروسل ها )باکتری ها( در بيمارستان آموزشیبررسی تأ

  2زهراسليمانی 2، نجمه پرهيزگاری1غالمرضا گودرزی 
 ، اهواز، ايرانمرکز تحقيقات  و فناوری زيست محيطی دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .1

 ، ياسوج، ايرانمرکز تحقيقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج .2

 ، سمنان، ايراندانشگاه علوم پزشکی سمنان، ميته تحقيقات دانشجويی دانشکده پيراپزشکی و بهداشت آرادان ک .3

کیفیت پایین هوای داخل بیمارستان تاثیر مستقیمی روی سالمت افراد داخل بیمارستان می  مقدمه و هدف:

باعث تشدید بیماری در افرادی که مدت بخصوص بیمارانی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند و همچنین  گذارد،
طرح کلی پروژه حاضر با هدف بررسی نسبت جمعیت میکروبی )باکتری(  .طوالنی را در آنجا می گذرانند، می شود

این  روش مطالعه: درمانی اهواز شکل گرفت. –محیط داخل و  فضای هوای آزاد محدوده بیمارستان آموزشی 

در فصل  9401مرکز آموزشی درمانی بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال پژوهش به صورت توصیفی مقطعی در 
که بخش بحرانی در هر بیمارستان می باشد. در ضمن برای  ICUپاییز انجام شد. در این بررسی، دو بخش داخلی و 

ه اتاق های مقایسه بین میزان و جنس بیو آئروسل ها محیط داخل و محیط بیرون بیمارستان با توجه به اینکه تهوی
بیمارستان طبیعی بوده و با باز بودن در و پنجره به محیط بیرون انجام می شد لذا از محیط محدوده بیمارستان نیزنمونه 

 روز یک بار نمونه برداری تعیین شد. 6هر  EPAبرداری به عمل آمده، حجم نمونه انتخاب شده بر اساس رهنمو د 

ی ها ی جدا شده در هوای آزاد محدوده بیمارستان و بخش های داخلی و جنس و میانگین میزان باکتر يافته ها:

ICU درمانی گلستان اهواز، جنس های جدا شده عبارتند از استافیلوکوک، میکروباکتریوم،  -بیمارستان آموزشی
وی میکروکوک، استرپتومیسس، باسیلوس، باسیلوس سرئوس، استوماتوک، ناشناخته، کورینه باکتری، نوکاردیا، بر

باکتریوم، درما باکتر، سودوموناس، سلوموناس، آرتروباکتر ها می باشند. در هر سه محیط  میزان باکتر ی ها بعد از 
مالقات بیشتر از قبل از مالقات بوده، در بین باکتری ها میزان  باسیلوس ها، استافیلوکوک ها و میکروکوک هادر هر دو 

: با توجه به اینکه میزان باکتری در قبل و بعد از مالقات نتيجه گيریاست.  شرایط بیشترین فراوانی و میزان را داشته

در تعداد قابل توجهی از نمونه برداری ها بیشتر از حد استانداردهای موجود که برای میزان این بیو آئروسل ها تعریف 
ها می تواند  تهدیدی شده است، بوده و همچنین حضور برخی از جنس باکتری ها و جدا شده از هوای داخل بخش 

برای افرادی که دچار نقص ایمنی هستند و افراد بستری شده  باشد بنابراین روی سالمت افراد شاغل در بیمارستان به 
علت تماس طوالنی و ماندگاری زیاد آنها در محیط داخل تاثیر نامطلوب داشته و می توانند باعث ایجاد بیماری های 

یسه با قبل از مالقات افزایش جمعیت میکروبی بعد از مالقات در مقا افراد شاغل شود،مزمن در افراد بستری شده و 
گیری داشته است. بنابراین توجه به تهویه بخش ها و استفاده از سیستم های تهویه ای که دارای فیلتر می باشند چشم

  و نظافت و میزان بستری شدن بیماران و میزان مالقات کنندگان  الزامی است.

 هوابیمارستان، اهواز، باکتری،  : کلمات کليدی

  

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

15 
 

 

OC-5 
Breast cancer and its risk factors at different levels of urbanization: Results from the 

WHO Stepwise Approach to non-communicable disease (NCD) Risk Factor 
Surveillance 2011 

Zahra khorrami1, Koorosh Etemad1, SHahin Yarahmadi2, Soheila KHodakarim3, 

Mohammad Ismail Kameli2, Ali Reza Mahdavi Hazaveh4.  
1-Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2-Department of Epidemiology ,School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

3- Endocrine and Metabolic Office, Center for Non-communicable Diseases Control, Ministry of 

Health and Medical Education, Tehran, Iran. 

4- Department of Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran. 

Introduction: Rising rates of Breast cancer and associated risk factors have been 

observed in Iran undergone relatively rapid transition of lifestyle. Urbanization has a major 

role in increasing exposure level with risk factors which increase the Breast cancer. This 

study was conducted to Determining risk factors of Breast cancer, according to the step by 

step procedure of WHO (Stepwise 2011). Methods: This study is a part of the national 

survey of NCD risk factor surveillance, with 5933 women over 20 years in all provinces in 

2011. And by utilizing census data of 2011, an amount of urbanization was determined in all 

provinces of Iran (31 province).. Major risk factors were studied using modified WHO 

STEPS approach. Breast cancer was diagnosed by a physician. PCA was utilized to 

determine the urbanization scale and multiple logistic regression analyses were used to 

determine breast cancer risk factors in different levels of urbanization. All the variables were 

obtained from the website of the Department of Statistics and Information of the Ministry of 

Health to create an index of urbanization and the information of the study of Step were 

obtained from the Ministry of Health and Medical Education. The level of significance was 

p≤ 0.05 and all the statistical analyses were calculated using SPSS 21 software.Results:In 

this study, the prevalence of breast cancer increased with increasing urbanization. Prevalence 

of Breast cancer was 0.7% in the low level of urbanization and 1.7% and 1% in the medium 

and high level. respectively. At all levels of urbanization with increasing age, the chances of 

breast cancer is significantly increased. In the low level of urbanization, the chances of cancer 

increasing by high consumption of dairy products per day (OR=6.96, CI95%=1.72-28.16), 

low physical activity (OR=4.66, CI95%=1.04-20.77) in medium level and family history of 

cancer (OR=4.24, CI95%=1.20-15.03)in high level of urbanization showed a significant 

positive correlation. Conclusion: urbanization has relationship with increase of Breast cancer 

and its risk factors in Iran. In the high level of urbanization increasing sedentary lifestyle 

caused increased incidence of breast cancer. 
Keywords: Breast cancer, Urbanization, risk factor, Iran. 
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OC-6 
 مشترک دارندهای مختلف همگی منشأ بيماری

  1 مهدی فاطمی مهر
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.1

نگاه وحدت در کثرت از مفاهیم بزرگ قرانی است که روشن گر اندیشه ها و هدایت گر انسان به   و هدف: مقدمه

ودرمان بیماری سمت علم و نور است. سالهاست که کتب پزشکی، دانشجویان این رشته را به سمت کثرت در تشخیص 
ها هدایت نموده است. اما هم اکنون شاهد افزایش روزافزون انواع بیماری ها و بروز انواع جدید هستیم که علم پزشکی 

نگاه جزء نگر و کثرت گرا در این موضوع باعث شده است که نه تنها . در تشخیص علت و درمان آن ها قاصر است
، از دید پزشکان و محققین مخفی بماند بلکه به همین دلیل درمان ریشه ای علت اصلی و مشترک بروز انواع بیماری ها

محقق معتقد است همه بیماری ها منشا مشترک   .انجام نشده و اغلب با درمان های سطحی و تسکینی روبرو هستیم
اشد. در واقع انواع دارند و آن ایجاد یک پاتولوژی به نام ) شل شدگی و تورم سلولی ( در اثر انواع استرسور ها می ب

بیماری هایی که ما با آن روبرو هستیم ، طیف وسیعی از ایجاد یک عامل به نام شل شدگی و تورم سلولی در منشور 
  .بدن انسان بوده و نام های مختلف بیماری ها، صرفا اختالف رنگ های خروجی از منشور را نمایان می سازند

روی تعداد زیادی از بیماران و با دیدگاه کل نگر باعث شده است که نه تنها مطالعات و تجربیات چندین ساله محقق بر 
، آلوپشیا آره آتا، انواع سرطان ، بیماری  MSعلت ایجاد و افزایش روز افزون بسیاری از بیماری ها از جمله : میگرن ،

 های اتوایمیون و ... خود را نشان دهد، بلکه راه منطقی و ریشه ای برای پیشگیری و درمان نیر مشخص گردد.

 بیماری، منشأکلمات کليدی: 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

17 
 

 

OD1 
Comparison of the effect of Schwann cells transplantation with autograft model in rat 

peripheral nerve regeneration 

Sam Zarbakhsh1*, Nasrin Khanmohammadi1, Mehrdad Bakhtiari2 

1.Research Center of Nervous System Stem Cells, Dept. of Anatomy, Faculty of 

Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

Backgrounds and Objectives: Evaluation of the effect of Schwann cells transplantation 

with autograft model in rat peripheral nerve regeneration. Materials and Methods: 20 male 

Wistar rats were randomly divided into 3 groups: control, Schwann cells transplantation and 

autograft model. In the control group, a 10 mm segment of the left sciatic nerve was removed 

and a silicone tube interposed into this nerve gap. In the Schwann cells transplantation group, 

after placing the silicone tube, about 500,000 Schwann cells were transplanted into the tube. 

In the group of autograft model, after removing the 10 mm segment of the nerve, reversed it 

and interposed into the nerve gap. 12 weeks after surgery, the number of axons, the number 

of blood vessels and the thickness of myelin sheath were evaluated.Results: Histological 

evaluations showed the number of axons and the thickness of myelin sheath in the group of 

autograft model were significantly greater than the other groups, and in the Schwann cells 

transplantation group was significantly greater than the control group. Moreover, the number 

of blood vessels in the Schwann cells transplantation group was significantly greater than the 

other groups (P<0.05). Conclusion: The results of this study suggest that Schwann cells 

transplantation is effective in peripheral nerve regeneration and it is hoped that 

transplantation of the cells may be a good alternative in the future for the nerve autograft.   

Keywords: Autograft, Schwann cells, transplantation, peripheral nerve regeneration 
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OD-2 
Frequency and antimicrobial resistance patterns in Enterobacteriaceae and non-

fermenter clinical isolates from hospitalized patients in Semnan 
Omid Pajand1, Khatereh Ghassemi2, Fatemeh Kamali2, Sahar Taghavipoor2, Fatemeh 

Rajabi2, Zoya Hojabri1* 
1. Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. Departement of Microbiology, faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

Introduction and objectives: Member of Enterobacteriaceae family along with 

Acinetobacter spp. and Pseudomonas aeruginosa are important agents of nosocomial 

infections. These hospital strains not only can survive in harsh environments, the problem is 

also compounded by increasing rates of resistance to different classes of antibiotics. This 

study aimed to characterize the identity of recovered clinical isolates from different infections 

and to determine the antimicrobial susceptibility patterns of them. Materials and methods: 

This study was conducted in Kowsar general hospital, Semnan. The isolates were obtained 

from clinical samples of sputum, urine, wound, chest tube and cerebrospinal fluid. 

Conventional Biochemical tests were performed for identification of isolates. Afterward, the 

antimicrobial susceptibility testing was performed using disk agar diffusion method for 

betalactams, aminoglycosides and fluoroquinolones. Results: Totally, we obtained 429 

isolates of which 358 were member of Enterobacteriaceae family and 71 non-fermenting 

isolates. Among 429 isolates, 307 isolates recovered from urine culture. The prevalence of 

most common isolates were 217, 66, 52 and 21 for Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter spp., 21 Citrobacter spp., respectively. We also found 40 and 31 Acinetobacter 

spp and Pseudomonas aeruginosa isolates, respectively.  The most efficient antibiotics 

among Enterobacteriaceae were amikacin and meropenem with 8% and 14.5% of non 

susceptibility rate, respectively.  Regarding non fermenting isolates, tobramycin and 

amikacin identified as the most potent with 47.8% and 52% of non susceptibility rates, 

respectively. Conclusion: The results of antimicrobial susceptibility pattern of the circulating 

pathogens in the hospital setting can provide a comprehensive picture of antibacterial 

resistance patterns from Semnan where the comprehensive reports in this concept are rare for 

successful empirical therapy and improving control measures.  

Keywords: Enterobacteriaceae, non-fermenter, resistance  

 
  

https://www.google.nl/search?q=enterobacteriaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNmMeWu-vKAhVCWRoKHWrKDuIQvwUIGigA
https://www.google.nl/search?q=enterobacteriaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNmMeWu-vKAhVCWRoKHWrKDuIQvwUIGigA
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OD-3 
Electron beam dose distributions and skin dose for patients with tissue expanders in 

post mastectomy radiation therapy: a Monte Carlo study 
Asra Sadat Talebi1, Majid Jadidi 2, Payman Hejazi3* 
1- MSc Student, Department of Medical Physics, Semnan University of Medical Sciences 

2- Associated Professor Department of medical physics, Semnan University of Medical Sciences 

3- Assistant Professor, Department of Medical Physics, Semnan University of Medical Sciences 

Introduction: Tissue Expanders (TE) with Internal Metallic Port (IMP) is one of the 

breast reconstruction methods. Irradiation of breast cancer in the presence of TE with IMP is 

sometimes necessary in the event of the recurrence of breast cancer. The electron beam dose 

distribution can be affected by the presence of inhomogeneities such as IMP in beam path. 
The purpose of this study was to determine the effect of IMP on the dose distribution. 

Methods: The effect of IMP on the dose distribution was calculated by general purpose 
Monte Carlo (MC) code MCNPX for 9, 12 and 15 MV electron beams in breast phantom for 
10×10 field size. Results: MC calculations showed that the presence of IMP leaded a 
Percentage Depth Dose (PDD) reduction in downstream of the IMP and did not any 
considerably effect on skin dose for the three investigated energies. The inclusion of IMP in 
breast was leaded to change maximum dose depth and increment of PDD in the vicinity of 
IMP for 9, 12 and 15 MV electron beams. Simulations in the presence of IMP showed an 
increase in dose at the interface that the beam passes from the tissue to TE for all energies. 
Discussion:  IMP leads to dose enhancement in the vicinity of IMP. Due to this variation in 
dose distribution, the heterogeneity corrections should be used in post mastectomy radiation 

therapy with TE. 

Keywords: Monte Carlo, Tissue Expanders, Internal Metallic Port  
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OD-4 
 رت در حافظه خاموشی بر اينفراليمبيک ناحيه پذير برگشت شدن غيرفعال اثرات

 1، علی رشيدی پور1وفايی ، عباسعلی1و2معصومه دادخواه

 مرکز تحقيقات و دپارتمان  فيزيولوژی .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.2

ارائه مکرر محرک شرطی در نبود محرک شرطی، پاسخ ترس را تضعیف می کند که به این  مقدمه و هدف:

مرتبط با خاموشی ترس به دلیل قابلیت های کلینیکی مورد توجه  مکانیسم های فرآیند خاموشی ترس می گویند.
مطالعات گذشته نشان می دهند که بسیاری از مناطق مغزی شامل ناحیه اینفرالیمبیک کورتکس پری فرونتال   هستند.

برای و لیدوکائین داروهایی هستند که به طور گسترده ای  TTXنقش مهمی در از بین رفتن حافظه های ترس دارند. 
غیرفعال کردن گذرای ساختارهای مغزی بکار می روند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش ناحیه اینفرالیمبیک قشر 

 پری فرونتال در خاموشی حافظه ترس شنوایی با غیرفعال کردن برگشت پذیر این ناحیه با لیدوکائین در رت می باشد. 

گرم استفاده شد. پس از  005-455نر نژاد ویستار در محدوده وزنی سر رت  05در این مطالعه از مواد و روش ها: 

جراحی استروتاکسی و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه اینفرالیمبیک، به مدت یک هفته رت ها ریکاوری شدند. پس از 
قبل  ریکاوری، طبق پروتکل مربوطه سازش، آموزش و تست خاموشی به مدت سه روز انجام شد. پس از روز آموزش، و

و با دوز  ILتزریق لیدوکائین به صورت دوطرفه در ناحیه  Auditory fear conditioningرفتاری Taskاز انجام 
20ng /0.5µl  انجام شد. میزان بی حرکتی حیوان(Freezing)  به عنوان شاخصی از یادگیری حیوان در طی سه روز

دوطرفه لیدوکائین در ناحیه اینفرالیمبیک، آن را غیرفعال نتایج نشان دادند که تزریق  يافته ها:متوالی بررسی شد. 

را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اکتساب حافظه خاموشی  Freezingمیزان ((P≤ 0.05کرده و به طور معنی داری

یافته های به دست آمده نشان می دهند که ناحیه اینفرالیمبیک نقش مهمی در  :گيرینتيجهرا مختل می کند. 

 و کاهش میزان بی حرکتی پس از یادگیری ترس دارد.  خاموشی حافظه ترس

 لیدوکائینخاموشی، ، اینفرالیمبیک، بی حرکتی، حافظه ترس :مات کليدیکل
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OD-5 
 های بنيادی مزانشيمی حاصل از مغز استخوان به کندروسيتبررسی اثر هم افزايی فاکتورهای رشد در تمايز سلول 

 *3شعبانی اکبر علی ،3 اکبری محمدرضا ،3نصر رضا ،2نژاد اسالمی باغبان محمدرضا ،2،1نصرآبادی داود
  سمنان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجويی، تحقيقات کميته.1

   سلولی علوم تحقيقات مرکز دانشگاهی، جهاد بنيادی هایسلول فناوری و شناسیزيست پژوهشکده رويان، پژوهشگاه .2

  سمنان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده فناوری، زيست تحقيقات مرکز.3

 عنوان تحت آن از که سن افزایش و فیزیکی عوامل از ناشی مفصلی غضروف صدماتمقدمه و هدف:  
 می میانسال  و مسن افراد در زندگی کیفیت و فیزیکی فعالیت محسوس کاهش موجب  شود، می یاد استئوآرتریت

 ترمیم برای را درمانی مداخالت از  استفاده مفصلی، غضروف یافته تخصص بافت ترمیم در بدن توانایی عدم. گردد
 مهندسی  و درمانی سلول در  گرفته صورت های پیشرفت اخیر های سال در. سازد می ضروری  دیده صدمه بافت
 که مهمی نقش به توجه با. است نموده چندان دو را  رفته دست از بافت جایگزینی و ترمیم به امید غضروف، بافت

 رده به تمایز در بنیادی های سلول نمودن متعهد بر آنها تاثیر برآیند و تمایزی مسیرهای هدایت در رشد فاکتورهای
 روند سازی بهینه برای مناسب  تمایزی پروتکول یک ارائه  هدف  با روی پیش مطالعه دارند، سلولی خاص های

 های سلول :روش مطالعه شد. طراحی  کندروسیت به استخوان مغز از حاصل مزانشیمی بنیادی های سلول تمایزی
 شمارش و  درجه 41 انکوباتور در تکثیر و کشت از پس و شده تهیه خرگوش  پای استخوان مغز از مزانشیمی بنیادی

 از تمایز برای. آمدند در  پلت صورت به ی تمایز روند شروع برای خانه 16های  پلیت در سلول 005555 تعداد  به آنها،
 Transforming Growth Factor Beta رشد فاکتور چهار  مختلف ترکیبات  و شده استفاده استاندارد تمایزی محیط

1(TGF B1) ،    Bone Morphogenic Protein 2 (BMP2) ، Fibroblastic Growth Factor  (FGF)  و 
Parathyroid Hormone related Peptide (PTHrP)  های پلت و شده اضافه محیط این به مختلف مراحل در 

 هیستولوژی، های بررسی برای تمایز شروع از  روزه 45 و 04 ،96 زمانی مقطع سه در و تمایزی گروه 90 در سلولی
-one صورت به شده یاد های گروه از حاصل های داده آماری آنالیز. شدند آوری جمع مولکولی و ایمونوهیستولوژی

way ANOVA که داد نشان میکروتوم با خورده برش سلولی های پلت بافتی آمیزی رنگها:  يافته .شد انجام 
. شود می غضروف به بنیادی های سلول تمایز کیفیت و سرعت بهبود موجب  TGFB1 با همراه BMP2 از استفاده

 که داد نشان بودند کرده دریافت را BMP2 که هایی سلول های گلوکوزامینوگلیکان و کالژن محتوی آنالیز همچنین
 حال این با.  دارد سلولی خارج ماتریکس قندی ترکیبات و کالژن محتوی افزایش بر داری معنی اثر رشد فاکتور این

 موجب BMP2 از استفاده که بود این بیانگر گروه 90 های نمونه فسفاتاز آلکالین محتوی و ایمونوهیستولوژیکی بررسی
 رشد فاکتور از همزمان استفاده. شود می هستند، نامطلوب غضروف به تمایز در که هایپرتورفی مارکرهای افزایش

PTHrP   این. گردد می هایپرتروفی مارکرهای بیان کاهش  بر مطلوبی اثر که داد نشان مذکور رشد فاکتور دو کنار در 
 به بنیادی های سلول تمایز در مثبتی اثرات  BMP2 نامطلوب اثرات تعدیل با   FGF2 همراه به رشد فاکتور

 بار اولین برای مطالعه این: گيری نتيجه .دارد اند، شده تیمار  BMP2 و TGFB1 رشد فاکتور دو با که  کندروسیت
 قرار بررسی مورد را کندروسیت به استخوان مغز مزانشیمی بنیادی های سلول تمایز در رشد فاکتور چهار افزایی هم اثر

 .  کند می معرفی غضروف به بهینه تمایز برای را رشد فاکتور چهار این زمانی ترکیب بهترین و داده
 هم افزایی فاکتورهای رشد ،کندروسیت ،سلول های بنیادی مزانشیمیکلمات کليدی: 
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OE-1 
Misgav Ladach versus Pfannenstiel Kerr technique for cesarean section, a randomized 

controlled trial study 

Moradan Sanam1*, Mir Mohammad khani Majid2 
1-Abnormal Uterine Bleeding Research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan.Iran  

2-Epidemiologist, Department of community medicine, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

Introduction: Cesarean section is one of the most common surgeries in the entire world 

and there are several techniques for doing of this surgery. The most common technique is 

Pfannenstiel Kerr (PK) and the newer technique is Misgav Ladach(ML).  

Based on some research there are many advantages for the last method over PK In this 

study two mentioned techniques were compared in regard to some intraoperative and short 

postoperative outcome in mother and her neonate. Method and materials:A prospective 

randomized controlled trial performed on 100 women of first elective cesarean section 

because primary infertility from April 2013 to September 2014. One hundred allocated to the 

ML and the PK techniques consists of 50 in each group. Two groups were compared in 

regard to duration of surgery and fetus delivery, blood transfusion, febrile morbidity, 

analgesic use, changes of hematocrit level, bowel transition time, wound infection 

/dehiscence and neonate  5 minute apgar score.Statistical analyses were performed using 

Mann-Whitney, Pearson chi square and fisher's exact tests and excel Computer software. The 

P-value less than 0.05 were considered statistically significant. Results: The duration of 

surgery and fetus delivery was significantly lower in ML than PK technique 

(P=0.000).Analgesic use during post operation was significantly lower in ML than PK(P< 

0.001)Post-operative fever was happened in 5 cases of PK technique but none of the cases in 

ML group. (P=0.056) There were no significant statistical difference between the groups in 

regard to drop of the hematocrit (P=0.32) and bowel transit time. (P=1.000) the mean apgar 

of 5st minute were 8.80± 0.57 and    9.89± 0.42 in PK than ML. (P < 0.001). Conclusion: To 

do faster operation, shorter incision to delivery time of fetus and less need to use analgesic 

are the advantages of ML than PK technique for elective first cesarean section. Also the apgar 

score in 5 minute is higher in KL than PK. 

Key words: Cesarean, Misgav Ladach , Pfannenstiel  Kerr 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

23 
 

 

OE-2 
ی بين نسبت طول انگشت دوم به چهارم و آکنه ولگاريس و هيرسوتيسم، در بيماران مونث مراجعه بررسی رابطه

 1334ی اول سال های پوست شهر سمنان، در نيمهکننده به درمانگاه بيماری

 کمالی نينا، *کيا الساداتنعيمه طاهری، رامين

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران* 
 معرض در افراد ترسریع شناسایی کهاین و هیرسوتیسم و ولگاریس آکنه باالی شیوع علتبه :مقدمه و هدف

 افراد این درمان و بینیپیش به شایانی کمک تواندمی دسترس، در و ارزان آسان، ابزارهای کمکبهً  مخصوصا خطر،
 در طریق از ،(4D / 2D) چهارم انگشت طول به دوم انگشت طول نسبت متوسط یمحاسبه که فرضیه این با و نماید
 افراد در افراد، آندروژن به انتهایی هایارگان حساسیت و غلظت به مربوط مستقیم غیر اطالعات دادن قرار اختیار

 روش.گرفت انجام مطالعه این رود، کاربه بیماری دو این شدت و بروز یکنندهگوییپیش معیار عنوانبه بتواند مختلف،
 درمانگاه به ،9414 سال اول ینیمه در که ساله، 96 ≤ مونث افراد از نفر 455 موردشاهدی، یمطالعه این در :مطالعه
 955) آکنه به مبتال افراد گروه سه در دسترس، در آسان روشبه بودند،کرده مراجعه سمنان شهر پوست هایبیماری

 055) شاهد گروه عنوانبه بیماری دو این فاقد افراد و( نفر 955) وهیرسوتیسم آکنه بیماری دو هر به مبتال افراد ،(نفر
 تایید مورد پزشکی سوابق و دموگرافیک اطالعات یشده استاندارد هایفرم از ها،داده آوریجمع برای. گرفتند قرار( نفر

 ICC (International سیستم از ترتیب،به هیرسوتیسم، و آکنه شدت ارزیابی برای و پوست متخصص پزشک

Consensus Conference) با انگشتان، طول گیریاندازه. شد استفاده گالوی فریمن مویی پر بندیدرجه سیستم و 
 پایه چین محل از پالمار، سطح روی بر مستقیم طوربه متر،میلی 59/5 دقت دارایcaliper ورنیه کولیس از استفاده

 سطح در کای، مجذور و t آماری هایآزمون با نتایج، و گرفت صورت( متاکارپوفارنجئال چین ترینپروگزیمال)
 دست در چهارم و دوم انگشت طول متوسط که داد نشان نتایج :هايافته .گرفت قرار تحلیل مورد ،50/5 داریمعنی

 مترمیلی 1/60 ± 65/4 و 4/60 ± 06/4 چپ، دست در و مترمیلی 1/60 ± 45/0 و 4/60 ± 00/4 ترتیب،به راست،
 هیرسوتیسم و آکنه بیماری دو هر به مبتال ،(119/5±500/5) آکنه به مبتال هایگروه در ترتیببه 4D2 / D نسبتبود. 

 راست دست در ،4D2 / D نسبت با افراد سن بین. بود ترکم ،(110/5±500/5) شاهد گروه و( 540/5±114/5)
(590/5=P 900/5 و=r) چپ دست در و (540/5=P 511/5 و=r )، داشت؛ وجود مستقیمیً  نسبتا و دارمعنی یرابطه 

 و P=544/5) مستقیمیً  نسبتا و دارمعنی یراست،رابطه دست در فقط ،4D2 / D نسبت با افراد یآکنه مدت بین
959/5=r) 4 نسبت شد،می تربیش آکنه مدت طول هرچه کهمعنی اینبه شد؛ مشاهدهD2 / D، تربیش راست، دست در 
 ،(P=550/5) هیرسوتیسم و (P=559/5) آکنه شدت هرچه .(P=191/5)نبود دارمعنی چپ، دست در رابطه این اما بود؛
 مطالعه این نتایج کل، در :گيرینتيجه .بود تربیش داریمعنی یرابطه با ،4D2 / D نسبت شد،می ترخفیف افراد، در

 است؛بوده شاهد گروه از ترکم هیرسوتیسم، به مبتال افراد نیز و آکنه به مبتال گروه در ،4D2 / D نسبت که داد نشان
 بینی پیش معیار عنوانبه دیگر، آزمایشات کنار در بتواند ،4D2/ D نسبت یمحاسبه که رسدمی نظربه بنابراین،

 انجام به نیاز گفته، این قطعیت هرچند، باشد؛ کاربردی هیرسوتیسم، و ولگاریس آکنه  ومدت شدت و بروز یکننده
 .گرددمی توصیه پژوهشگران، سایر به آن، انجام که دارد تریبیش مطالعات

 ، هیرسوتیسمچهارم به دوم انگشت طول نسبت ولگاریس، آکنه :کليدی کلمات
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OE-3 
در  (PMS)کمپلکس و پالسبو در درمان سندرم پيش از قاعدگی  Bقرص  فلوکستين، تاثير ای مقايسه بررسی

 31-32های های شهر تهران در سالدانشجويان دانشکده های پزشکی دانشگاه

 2، نسرين محمدی عارف*2، سيد محمد جواد ميرلوحی2، شبنم مرتضوی1سيده مريم وحدت شريعت پناهی

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران.2

کمپلکس و پالسبو در درمان سندرم   B: این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر فلوکستین، قرص هدفمقدمه و 

انجام  01-00در دانشجویان دانشکده های پزشکی دانشگاه های شهر تهران در سالهای  (PMS)پیش از قاعدگی 

نفر از دانشجویان  46: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد که بر روی روش مطالعه شده است.

ررسی به طور انجام شده است. افراد مورد ب 01-00دانشکده های پزشکی دانشگاههای شهر تهران در سال های 
کمپلکس و   Bمیلی گرم در روز، یک گروه قرص  05تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که یک گروه فلوکستین با دوز 

روز قبل از قاعدگی دریافت نمودند و عالئم روانشناختی، بیولوژیکی و جسمانی در گروهها  95یک گروه دارونما از 

درصد در گروه  4/0و   کمپلکس  Bدرصد در گروه 1/49فلوکستین،  درصد در گروه 4/04: در يافته ها مقایسه شد.

 1/49درصد در گروه فلوکستین،  1/19. در  (P=0.001)درصد از عالئم جسمانی بهبود یافتند. 05دارونما بیش از 
درصد از عالئم روانشناخنی بهبود یافتند  05درصد در گروه دارونما بیش از  4/0کمپلکس و  B درصد در گروه 
(P=0.001) درصد در گروه  1/96درصد در گروه فلوکستین، 955. درB   درصد در گروه دارونما  4/0کمپلکس و

: در مجموع چنین استنباط می شود نتيجه گيری . (P=0.0001)درصد از عالئم بیولوژیکی بهبود یافتند 05بیش از 

یان به سندرم پیش از قاعدگی می گردد و لذا که داروی فلوکستین سبب کاهش معناداری در شدت عالئم بیماری مبتال
 استفاده از آن در این گروه از بیماران توصیه می گردد.

 فلوکستین ،کمپلکس، سندرم پیش از قاعدگی  B: کليدی کلمات
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OE-4 
Topical Sucralfate10% versus placebo for Postoperative pain and Wound Healing after 

Fistulotomy 

Mina alvandipour1, Sharam ala2*, Hasan tavakoli1, Malihe hamidian2, Narges 

khoshdirat2 

1-Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences 

2- Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences 
Introduction: anorectal fistulas are among the major morbidities of untreated abscesses 

which can disturb the usual activities of the patients with their recurrences. The most critical 

issue, is to use the means by which we can accelerate the process of wound healing. We can 

mention sucralfate which is used in conditions such as grade 2and 3 burn injuries or in infant 

diaper and has a significant role in wound healing. This study evaluates the effect of 

sucralfate on treatment of post-fistulotomy wounds. Methods and Materials: the number of 

participants was 40. The patients were randomly divided to two groups after fistulotomy 

operation. Control group was using placebo which was Vaseline ointment and intervention 

group was using topical sucralfate ointment 10% twice daily. After discharge of the patients, 

they were reevaluated 2,3,4,5 and 6 weeks after the operation in terms of wound healing, 

wound discharge, pain and pruritus. Results: wound discharge in control group included 

serousl , puss and bloody discharge while in intervention group no bloody discharge was 

seen. Pain level, pain following defecation and the time needed for wound healing was 

significantly lower in intervention group. There was no significant difference in terms of 

pruritus, gas passing and defecation incontinence. Conclusion:  based on our results it seems 

that topical sucralfate ointment 10% can reduce post-operation pain and the pain following 

defecation in patients who were under anal fistulutomy. Also our findings suggest that this 

agent improves wound healing and reduces the time needed for complete reconstruction of 

the tissue which itself will increase the outcome of the operation and decrease its 

complications. 

Keywords: Sucralfate, Wound Healing, Perianal Fistula, Fistulotomy 
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OE-5 
  PKAسنجش  آزمون اندازی راه و متفاوت روش دو با Gايمونوگلوبين  تهيه

اکبر ، علی3،سودابه بنازاده 3محمدپور هاشم خورسند ،1،سيما محمدی بيدهندی 2*،پرويز کوخايی1مهدی باقری

 3، افسانه آقايی3پورفتح اهلل

 وايمونولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ، سمنان، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی،مرکز تحقيقات سرطان .1

 دانشکده پزشکی، مرکز تحقيقات سرطان وايمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ، سمنان، ايران .2

 رانسازمان انتقال خون ايران،شرکت مادر تخصصی پااليش و پزوهش خون ،آزمايشگاه تحقيق و توسعه،تهران،اي .3

، تولید ایمونوگلوبین هنوز بر پایه  9145با گذشت سالها از پاالیش پالسما توسط کوهن در سال  :مقدمه و هدف

رسوب با اتانول سرد می باشد. در طی این سالها به منظور بهبود خلوص ، افزایش بازدهی و کاهش هزینه تولید 
غنی  IIاعمال تغییراتی در روش کوهن ،خمیر تدا با روشهای مختلفی بررسی شده است.در مرحله اول این پروژه اب

( که PKAدر مرحله دوم میزان  فعال کننده پری کالیکرین ) را با دو روش متفاوت پاالیش به دست آوردیم.  IgGاز
( تهیه شده در فرآیند پاالیش پالسما بوده ودربیماران عوارض IVIGیک ناخالصی در ایمونوگلوبولین تزریق وریدی )

تاکنون در ایران انجام و راه اندازی  PKAجانبی ایجاد می کندرا اندازه گیری کردیم. از آنجایی که آزمون سنجش 
 .ایسه شدارزیابی و مق IVIGدر دو فرآورده مختلف  PKAنشده است، ابتدا راه اندازی آزمون در نظر گرفته شد و سپس 

،قدرت یونی و غلظت های   PHرسوب داده شد. سپس در  CRYOدر روش اول پاالیش ،ابتدا روش مطالعه:

رسوب داده شد. در روش دوم  IIرسوب داده شد و در نهایت خمیر  IIIو II، فراکشن  Iمتفاوت اتانول ،خمیر فراکشن 
مان و در یک مرحله رسوب داده شد وبه منظور تولید به طور همز IIIو I ،II، فراکشن  CRYOپاالیش ، بعد از رسوب 

توسط روش آنزیمی راه اندازی شد.پارامترهای بیوشیمیایی ،  PKA. در نهایت تست مورد استفاده قرار گرفت IIخمیر 
تهیه شده از دو روش مورد مقایسه قرار گرفت و راندمان  IVIGدر  PKAومیزان  II ایمونولوژیکی و خلوص خمیر

حاصل از دو روش پاالیش نشان  II کنترل کیفی خمیر يافته ها: بت به پالسمای اولیه محاسبه شد.محصول نس

 هم هیچ تفاوتی مشاهده نشد.میزان  SDS-PAGEدر هر دو نمونه بوده و در نتایج  IgG%955دهنده خلوص 

IgG بود. راندمان خمیر  %9و پلیمر کمتر از %11منومر در هر دو روشII  00نسبت به پالسمای اولیه در هر دو روش% 
تهیه شده از دو روش مختلف تولید محاسبه و مقایسه گردید  IVIGدر  PKA. بر اساس منحنی استاندارد میزان  بود.

در هر دو روش  IIنتایج نشان می دهد که خمیر  نتيجه گيری: که طبق استانداردهای فارماکوپه در محدوده مجاز بود.

با کیفیت باال را دارند . با این حال در روش  IIمیزان محصول و خلوص برابر هستند و توانایی تولید خمیر  پاالیش، در
 پیشنهادی  زمان فرایند، موادمصرفی ، بافرها و اتانول مورد استفاده کاهش می یابد

 کالیکرینپری کنندهفعال، II پاالیش پالسما،خمیر ایمونوگلوبین وریدی،کلمات کليدی: 
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OF-1 
ای تأثير دو روش سديشن )مقياس و پروتکل( اجرا شده بوسيله پرستار بر برخی پيامدهای ناشی بررسی مقايسه

 از تهويه مکانيکی در بيماران بخش مراقبت ويژه

 2، سعيد عباسی درچه1، محسن سليمانی2، فاطمه تنگستانی1حسن بابامحمدی

 ايراندانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  .1

 بيمارستان الزهرا )س( اصفهان، اصفهان، ايران .2

ضروری  استفاده از داروهای آرام بخش در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش ویژه مقدمه و هدف:

پروتکل آرام سازی اجرا  موثر باشد. یکی از روش هاپیامدهای تهویه مکانیکی  تواند برمیاستفاده از داروها روش است. 
این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر دو روش آرام سازی )مقیاس و پروتکل( اجرا شده بوسیله  شده بوسیله پرستار است.

پژوهش  روش مطالعه: پرستار بر برخی پیامدهای ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بخش ویژه انجام شده است. 

بیمار اینتوبه متصل به دستگاه تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت  10که حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است 
ویژه بیمارستان الزهرا در شهر اصفهان در سه گروه شامل یک گروه کنترل )روتین( و دو گروه آزمون )مقیاس و 

ای بعنوان نمونه مداخله پروتکل آرام سازی اجرا شده بوسیله پرستار( قرار گرفتند. ابتدا، بیماران واجد شرایط بدون هیچ
گروه کنترل انتخاب و برای آنها روش روتین آرام سازی انجام می شد. پس از اتمام نمونه گیری گروه کنترل، به 
صورت تصادفی در یک قسمت بخش مقیاس و در قسمت دیگر پروتکل آرام سازی اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها 

پرسشنامه ثبت نمره آپاچی دو و پرسشنامه ثبت نمره مقیاس ریچموند بوده شامل: پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، 
است. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل: مدت زمان بستری بیماران در بخش ویژه، مدت زمان دارا بودن لوله تراشه، 

زان بروز پنومونی مدت زمان تهویه مکانیکی، مدت زمان استفاده از هر یک از مدهای دستگاه تهویه مکانیکی و می

ژوهش نشان داد که در گروه پروتکل تفاوت معنی داری از های این پیافته: هايافتهگزارش شده به وسیله پزشک بود. 

، مدت زمان تهویه (P=  550/5) ، مدت زمان دارا بودن لوله تراشه(P=  599/5)نظر مدت زمان بستری در بخش ویژه 
وجود در مقایسه با گروه مقیاس و کنترل  (P=  554/5)ستفاده از مد اجباری مدت زمان ا ( وP=  559/5)مکانیکی 

: گيرینتيجه. (P=  401/5) داشت ولی از نظر میزان بروز پنومونی وابسته به تهویه مکانیکی تفاوت معنی دار نبود

ز جمله کاهش مدت زمان پروتکل آرام سازی اجرا شده بوسیله پرستار باعث بهبود برخی از پیامدهای تهویه مکانیکی ا
بستری در بخش ویژه، کاهش مدت زمان دارا بودن لوله تراشه، کاهش مدت زمان تهویه مکانیکی، و کاهش مدت 

توان استفاده از آن را به عنوان روشی  زمان استفاده از مد اجباری در بیماران بستری در بخش ویژه شده است لذا می
 نمود.برای آرام سازی بیماران پیشنهاد 

 مقیاس آرام سازی، تهویه مکانیکیپروتکل آرام سازی،  ،آرام سازی، بخش مراقبت ویژه کلمات کليدی:
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OF-2 
 تعيين رابطه بتاتاالسمی ماژور با اختالل رشد فيزيکی و بلوغ جنسی در مقايسه با افراد شاهد

حميدرضا ، 2، علی نيکخواه21،محمدرضاعبادپور، 1،2مينا عين اله زاده،  1،2، آرش رضايی1،2مريم منتظری

 2محمدعلی وکيلی، 2سکينه محمديان، 2بذرافشان

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ايران .1

 . دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ايران2

تاالسمی نوعی کم خونی ارثی نیازمند دریافت مرتب خون است.این تزریقات مکرر خون در   مقدمه و هدف:

های مختلف وبروز اختالل در ترشح هورمون ها و ایجاد نهایت منجر به افزایش بار و رسوب آهن در ارگان
ت. در ادامه افزایش بارآهن کاری و پرکاری تیروئید میشود که نتیجه آن، کوتاهی قد و بلوغ دیررس اسهیپوگنادیسم، کم

ی بتاتاالسمی ماژور با اختالل شود. هدف از پژوهش، تعیین رابطههای قلبی وکبدی و دیابت میموجب بروز بیماری
های ی با افراد شاهد و همچنین گروهرشد فیزیکی و بلوغ جنسی در مراجعین به بیمارستان  طالقانی گرگان در مقایسه

شاهدی برروی کلیه بیماران  -مطالعه از نوع  موردروش مطالعه:  فیریتین سرم می باشد.  تاالسمیک بر حسب میزان

سال انجام شد. بیماران از  90-0مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی گرگان در محدوده سنی 
موازات این کار به ازای هر بیمار نظرسن، قد، وزن و مراحل بلوغ جنسی تحت معاینه و بررسی قرار گرفتند. به 

تاالسمیک کودکانی سالمی که هم جنس با بیمار بوده و در محدوده سنی مورد نظر قرار داشته و به علل دیگر به 
بیمارستان مذکور مراجعه کردند، انتخاب گردیدند. بیماران نیز بر حسب میزان فیریتین سرم به دو گروه با فریتین 

≤9055ug/l  9055ز و بیشتر ا ug/l   تفکیک شدند.اطالعات مورد نیاز  در چک لیستی درج و کدگذاری گردید. داده ها

قد و وزن  ها:يافتهمی باشد.  5.50مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری  SPSSاز طریق نرم افزارآماری 

میانگین قد و وزن بیماران در هر سه گروه  گیری و از نطر صدک تقسیم بندی شدند. بینبیماران و افراد شاهد اندازه
های یک و دو تاالسمیک اختالف معنا سال ( در پسران و دختران بین گروه90تا90سال /  94تا90سال/  99تا0سنی )

ساله  90-94داری از نظر آماری وجود نداشت. ولی اختالف میانگینوزن دختران بیمار گروه یک تاالسمیک در رده سنی 
تاالسمیک از نظر آماری معنی دار است. اختالف میانگین قدی و وزنی در هر سه گروه سنی و در هر دو با گروه دو 

بیماران  %00ساله با افراد شاهد از نظر آماری معنی دار است. قد  0-90جنس و همچنین در محدوده سنی این مطالعه 
قرار داشت.  4از افراد شاهد زیر صدک  %9بیماران و  %41بود.همچنین وزن  4افراد شاهد کمتر از صدک  %96و 

شوند، باید تحت مراقبت سال با افزایش بار آهن مواجه می 95بیماران تاالسمی خصوصا کودکان باالی  نتيجه گيری:

 متخصص غدد قرارگیرند.

 تاالسمی ماژور، اختالل رشد فیزیکی، بلوغ جنسی کلمات کليدی:
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OF-3 
های علوم پزشکی مل مؤثر بر عدم گزارش دهی آن در پرستاران بيمارستانبررسی علل اشتباهات دارويی و عوا

 کرمان

 ،حسنعلی4خانجانی ،نرگس3محمد امراللهی،2رعدآبادی ،مهدی1سمائی سيداحسان

  *1آبادیحسينباقری،مجيد1جعفرپور

 ايران .مرکز آموزشی و درمانی آيت ا... روحانی،  دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل  .1

 ايران .مرکز تحقيقات مديريت ارائه خدمات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان  .2

 ايران .دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان . 3

 ايران .گروه آمار زيستی و اپيدميولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان  .4

 ايران .محيطی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان مرکز تحقيقات پزشکی.  1

اشتباهات دارویی یکی از موارد غیر قابل اجتناب در حرفه پرستاری می باشد که گزارش آن از  :و هدف مقدمه

یک سو موجب حفظ و رعایت ایمنی بیمار و از سویی دیگر به عنوان یک گنجینه اطالعاتی ارزشمند در راستای 
اشتباهات دارویی در آینده محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین علل اشتباهات دارویی و پیشگیری از بروز 

 :مطالعهروش  عوامل موثر بر عدم گزارش دهی آن در پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی کرمان به انجام رسید.
پرستار در سه  004بر روی نمونه ای شامل  9414مقطعی می باشد که در سال  –پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی

ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای شامل سه قسمت بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان به انجام رسید. 
شنامه علل عدم گویه در چهار حیطه و پرس 00تعیین علل اشتباهات دارویی شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه 

سوال در سه حیطه بود. تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم افزار  91گزارش دهی اشتباهات دارویی متشکل از 

SPSS.21  در بررسی علل  يافته ها: توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار انجام گرفت.و به کمک آمار

ن و کمترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به گویه های اشتباهات دارویی در پرستاران مورد مطالعه بیشتری
( بود. 59/0±11/5بخش ) در کارها زیاد تراکم( و 64/4±01/9توجه ناکافی به دستورات دارویی واقع در پرونده بیمار )

مربوط به گویه  در علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی نیز بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب
ترس از سرزنش شدن از طرف پزشک معالج ( و 0/0±0/9های فراموش کردن گزارش دهی اشتباه دارویی )

بر اساس نتایج کلیه علل در اشتباهات دارویی و عدم گزارش دهی آن نقش داشتند. نتيجه گيری:  ( بود.10/5±54/0)

و به تبع آن در مورد گزارش دهی واقعی یک خطای  لذا آموزش کافی به پرستاران در مورد تعریف خطای دارویی
دارویی و به کارگیری رویکرد سیستمی به منظور بررسی عوامل زمینه ساز و برطرف کردن این عوامل حائز اهمیت 

 است.

 گزارش دهی ،اشتباهات دارویی، پرستار کلمات کليدی:
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OG-1 
 اسکروزيسآکوستيک صدا در بيماران مبتال به مالتيپلهای بررسی همبستگی ميان شاخص معلوليت صدا و ويژگی

 ، الهام احسانی، فريده احسانی فر، مينا شمس آبادی، بهزاد رحمانی2، حديثه قمی1علی سعداللهی
 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 . دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران2

( یک اختالل نورولوژیک با آسیب در سیستم عصبی مرکزی MSبیماری مالتیپل اسکلروزیس ) ف:مقدمه و هد

سالگی آغاز می شود. بیماران مبتال به این اختالل، از مشکالت متعددی نظیر دشواری  40تا  05است که بین سنین 
بدعملکردی جنسی و نهایتا مشکالت های بینایی، عملکرد شناختی کاهش یافته، درد، افسردگی، آتاکسی در راه رفتن، 

صوت و گفتار رنج می برند. همه این عالئم منجر به آسیب در عملکرد فیزیکی و اجتماعی فرد می شود. با توجه به 
تکثر این مشکالت، بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت این گروه از اختالالت نه تنها در حوزه تحقیقات بلکه در 

ر حائز اهمیت است چراکه امکان تصمیم گیری های درست را در مدیریت درمانی این بیماران حوزه کار بالینی بسیا
در شهر سمنان می باشد  MSهدف از این مطالعه بررسی شاخص معلولیت صوتی در  بیماران مبتال به  .فراهم می کند

مراجعه کننده  MSبتال به تحلیلی و مقطعی بر روی نمونه های در دسترس م-این مطالعه توصیفی روش مطالعه: .

، با درنظر گرفتن معیار ورود نمره MSبه کلینیک های مغز و اعصاب شهر سمنان  انجام شد. از میان مبتالیان به 
EDSS   سال از شروع بیماری و نوع داروهای مصرفی و معیارهای خروج عدم بیماری  4و حداقل گذشت   6تا  9بین

های موردنظر مطالعه های عصب شناختی نمونهاری، بیماری تنفسی و سایر بیماریصوتی قبلی، جراحی حنجره، لوله گذ
نمونه و  ( را به مراجعان تحویل داده تا تکمیل نمایندVHIانتخاب شدند. سپس آزمونگران شاخص معلولیت صدا )

شد و پارامترهای  ثانیه با استفاده از میکروفن در محیطی ساکت ضبط 4/ به مدت aصوتی آنها به صورت کشش واکه /
مورد تجزیه و  Praatآکوستیک نظیر فرکانس پایه، شدت، جیتر و شیمر و هارمونی به نویز با استفاده از نرم افزار صوتی 

تحلیل قرارگرفت و میزان همبستگی این پارامترها و نمرات شاخص معلولیت صوتی با آزمون های آماری مربوطه مورد 

داری بین همبستگی معنی نتایج این پژوهش نشان داد که ها:يافتهار گرفت. تجزیه تحلیل دقیق تر اماری قر

پارامترهای آکوستیک صدا و شاخص معلولیت صدا، شدت و مدت زمان اختالل و همچنین بین شدت و شاخص 

توجه کمتری به مشکالت صوتی   MSبا توجه به اینکه افراد مبتال به : گيرینتيجهمعلولیت صدا وجود ندارد. 

است هیچگونه آگاهی نسبت به این مشکالت نداشته باشند بنابراین آگاهی دادن و وگفتاری خود دارند، حتی ممکن
 درمان این مشکالت منجر به بهبود عملکرد و ارتباط اجتماعی موثرتر و بهتر خواهد شد. 

 اسکلروزیسشاخص معلولیت صدا، مالتیپل  ،آکوستیک کلمات کليدی:
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OG-2 
 مغزی سکته بيماران پنومونی در ميزان درمانی جلسات تعداد و بلع درمانی زود هنگام تأثير مداخالت

 2، هادی بيگی 1جالل بختياری
 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 . دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران، تهران، ايران 2

است.یکی از   حلقی– دهانی بلع اختالل مغزی سکته به مبتال بیماران در شایع مشکل : یکمقدمه و هدف

 از جمله حلقی که در نهایت منجر به فوت بیمار می شود، پنومونی می باشد.-عوارض ثانویه اختالل بلع دهانی
 مغزی سکته بیماران در حلقی-دهانی بلع اختالل بخشیتوان و درمان در هاآن کارایی تحقیقات در که درمانی مداخالت

است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر این روش های  حلقی-دهانی بلع اختالل بخشیتوان مداخالت شده است، اثبات

: در این روش مطالعهدرمانی در میزان پنومونی و مدت زمان بستری در بیمارستان در بیماران سکته مغزی می باشد. 

هفته بعد از سکته از لحاظ زمان شروع 0روز بعد از سکته و  4بیمار مبتال به سکته مغزی که به دو گروه  45پژوهش 
تمرینات بلع درمانی به صورت تصادفی تقسیم شدند. معیارهای ورود عبارت بودند از؛مبتال به سکته مغزی،  هوشیار و 

اختالل بلع، نداشتن سابقه بیماری های ریوی سال، مبتال به  60-45، سن بدون مشکالت شناختی و درکی شدید
 از پنومونی تشخیص مزمن. برای ارزیابی وضعیت بلع بیماران از آزمون اختالل بلع نورث وسترن استفاده شد، برای

 و خلط تولید و سرفه گراد،سانتی درجه هشت و سی باالی تب مانند بالینی عالئم برخی و سینه قفسه رادیوگرافی
 %0برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل در سطح معناداری  .شد استفاده سرفه هنگام  زیاد حلقی ترشحات

 رادیوگرافی و بالینی های ارزیابی در بیماران از هیچ یک اول گروه بیماران در اولیه ارزیابی : درهايافته استفاده شد.

 در شدندمی ارزیابی سکته از بعد هفته دو که دوم گروه در اما .ندادند نشان را پنومونی از عالمتی گونهسینه، هیچ قفسه
 تغذیه به بیماران رسیدن زمان از معیاری عنوان به درمانی جلسات بود. تعداد مثبت هاارزیابی نتیجه بیماران از نفر 6

 زودتر را درمان که اول گروه بیماران. گردید بررسی اصلی همراه متغیرهای پژوهش در که بود کامل،متغیری دهانی
 جلسه 91 در دوم گروه رسیدند، بیماران دهانی به تغذیه درمانی جلسه 95 از بعد میانگین طور بودند؛ به کرده شروع

 مغزی، سکته بیماران در بلع اختالل درمان در زودهنگام مداخله :گيرینتيجه رسیدند. دهانی تغذیه توانایی درمانی به

 این در بلع اختالل جدی عوارض شود، ازمی بیماران این بلع اختالل در بیشتری بهبودی باعث تواندمی  اینکه بر عالوه
 . کند پیشگیری  تواندمی هم پنومونی مانند بیماران،

 حلقی، پنومونی-اختالل بلع، بلع دهانی کلمات کليدی:
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OG-3 
 در بزرگساالن سالمبر ترکيب بدنی مقايسه تأثير لرزش عمومی بدن به تنهايی و توأم با تمرين

 1الهام فاطمی، رزيتا هدايتی، شيوا توانگر

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانتوانبخشیتحقيقات دانشجويی، دانشکده  کميته .1
چاقی یکی از مشکالت سالمتی در دنیا و یک عامل خطرساز برای ابتال به بیماریهای قلبی  مقدمه و هدف:

ها مانند رژیم غذایی و یا ورزش به عروقی می باشد. در مطالعات زیادی از لرزش عمومی بدن به همراه سایر روش
ای در ته است. اما تاکنون مطالعهمنظور بهبود ترکیب بدنی استفاده شده است که نتایج ضد و نقیضی را به دنبال داش

باره تاثیر لرزش عمومی بدن به تنهایی بر ترکیب بدنی انجام نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر لرزش 

این تحقیق روش مطالعه:  عمومی بدن به تنهایی و توام با ورزش بر ترکیب بدنی در بزرگساالن سالم می باشد.

سالم که دچار چاقی یا افزایش وزن بودند انجام شد. این نمونه ها به صورت تصادفی در بزرگسال  41تجربی بر روی 
سه گروه کنترل، گروه لرزش عمومی بدن به تنهایی وگروه لرزش عمومی بدن به همراه ورزش)سه بار در هفته وبه 

شاخص توده بدنی، وزن، هفته مداخله، شاخص های ترکیب بدنی شامل  0هفته( قرار گرفتند. قبل وبعد از  95مدت 

میانگین و انحراف ها: يافته درصد چربی بدن، دور کمر وران اندازه گیری شده وبین گروه ها مقایسه صورت گرفت.

ها، قبل و بعد از مداخله  نشان داد که ضخامت چربی، شاخص توده بدنی و وزن درگروه لرزش معیار تغییرات شاخص
عمومی بدن به همراه ورزش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش عمومی بدن به تنهایی و گروه لرزش 

با ورزش وجود نداشت  WBVو WBV. اما تفاوت معنی داری در شاخص های فوق  بین دو گروه (P≤0.001)یافت

(004.5=P)ی نسبت دور کمر به دور ران سه گروه تفاوت معنی . میانگین تغییرات اندازه( 014.5دار نداشتP=.) 
به تنهایی و توام با تمرین هر دو بر کاهش درصد چربی بدن ،شاخص  WBVاین مطالعه نشان داد که  گيری:نتيجه

به تنهایی می تواند بر  WBVدهد توده بدنی و وزن موثر بوده است و بیناین دو روش تفاوتی وجود ندارد که نشان می
  بهبود شاخص های ترکیبب دنی موثر باشد.

 اضافه وزن و چاقی، ترکیب بدنی، تمرین، لرزش عمومی بدن کليدی:کلمات 
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PA-01 

سمنان و ارتباط آن با آمادگی به اعتياد در سال  وضعيت فرسودگی تحصيلی در دانشجويان علوم پزشکی بررسی

1334 

 *2، مجيد ميرمحمدخانی2، عباس زياری1، ابراهيم بدوی1، حامد نيک پوريان1محمدامين وفايی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.1

 سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقيقات . مرکز2

 ايران

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه .3

جامعه به شمار میرود. از  از مهمترین معضالت اجتمایی امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی :مقدمه وهدف

و  آنجایی که  اعتیاد به مواد مخدر اثرتِ بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه دارد و در همه مشاغل، سطوح تحصیلی
و تأثیرات سؤیی که این مواد بر سبک زندگی دانشجویان و اثرات بازدارنده بر شود اجتماعی دیده میطبقه اقتصادی و 

دانشجویان شاغل به  ۀمشاهده ای)مقطعی( کلی-این مطالعه تحلیلی :روش مطالعه .رشد و شکوفایی جامعه دارد

ی این پژوهش درنظر گرفتیم، که با تحصیل در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان را به عنوان جامعه آمار
ای از خوشه تن حجم نمونه را به صورت455تن از آنها  انتخاب شده و در مجموع، 001استفاده از فرمول کوکران تعداد 

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 0ی ها به وسیلهگیری کردیم. دادهها نمونهبین کالس
ها رضایت آگاهانه دانشجویان به صورت شفاهی اخذ خه دانشجویان جمع گردید و قبل از تکمیل پرسشنامهنس-ماسالخ

ی برنامه ها بوسیلهماند. سپس دادهشد و تاکید شد که تمام اطالعات حاصل از مطالعه به صورت محرمانه باقی می
SPSS-19   و با استفاده از آزمونT شد. مقادیر  دو پیرسن تجزیه و تحلیلو کایP  به عنوان سطح  50/5کمتر از

نفر( به  040نها )آدرصد  00دانشجو شرکت کردند که  455در این مطالعه  :يافته ها معناداری در نظر گرفته شد.

باشند و از میان رشته های تحصیلی  ( زن می% 0/66نفر ) 964نفر مرد و  00ها پاسخ دادند. از این تعداد پرسشنامه
و کمتر  0هایی با جمعیت درصد دانشجویان از خانواده 0/11دهند. این جعیت را دانشجویان پزشکی تشکیل می % 0/44

ثبت شده است. همچنین میانگین  65/94و ناکارآمدی تحصیلی  50/40باشند. میانگین فرسودگی تحصیلی نفر می 0از 
پدر و مادرشان تحصیالت دیپلم یا کمتر دارند و در نمره آمادگی به اعتیاد در مردان نسبت به زنان، در افرادی که 

مقدار باالتری  به دست آمده است.  96های پیراپزشکی نسبت به پزشکی ودر دانشجویان  بامعدل باالتر از رشته

جنسیت مذکر، معدل باالتر و فرسودگی تحصیلی بیشتر  با افزایش آمادگی به اعتیاد دانشجویان ارتباط  :گيرینتيجه

 دهد. مینشان 
                                                            فرسودگی تحصیلی ،آمادگی به اعتیاد، دانشجویان :کلمات کليدی
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PA-02 
 اولويت بندی نياز های اطالعاتی دانشجويان در زمينه اهدای خون

 *1مهدی کاهويی ، 1حسام الدين عسکری مجدآبای ،1صغری تسليمی ،1مهناز لنگری

 ، سمنان، ايراندانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

توجه و رفع  نیاز های اطالعاتی دانشجویان در زمینه اهدای خون، پیش نیاز برنامه ریزی جهت  مقدمه و هدف :

افزایش اطالعات و آگاهی آنان و در نتیجه ارتقای مشارکت و اقدام آنها به اهدای خون است. لذا هدف از این مطالعه 

: این مطالعه مقطعی در سال وش مطالعهراولویت بندی نیازهای اطالعاتی دانشجویان در زمینه  اهدای خون است.

 پرسشنامه ها داده گردآوری نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان انجام شد. ابزار  141بر روی  9414

 هایاز روش استفاده شد و با 96نسخه  SPSSوارد نرم افزار  گردآوری از پس ها داده روا و پایا بود. ساخته پژوهشگر

درصد ( از دانشجویان اطالع از فوائد اهدای خون  6/01نفر ) 404 يافته ها: گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد ریآما

درصد(  44/ 1نفر ) 449درصد(  اطالع از بیماری های قابل انتقال از طریق اهدای خون،  9/40نفر) 409بر سالمتی، 
د( اطالع از تعداد افرادی که با یک واحد خون نجات می درص 1/44) 401اطالع از امکان غربالگری از  بیماری ها ، 

درصد( از دانشجویان، تمایل به 0/40نفر) 444یابند را به عنوان اولویت اول برای دریافت اطالعات گزارش کردند. 
درصد( از دانشجویان، عدم وقت کافی  06نفر) 499دریافت اطالعات از طریق آموزش فردی توسط کارشناس را داشتند. 
درصد ( از دانشجویان، تمایل داشتند 01نفر)  094را به عنوان اولویت اول بازدارنده دریافت اطالعات  گزارش کردند. 

نتایج نشان می دهد دانشجویان نیازهای  نتيجه گيری:این اطالعات از طریق پیامک تلفنی در اختیار آن ها قرار گیرد.

ولویت اول خود قرار می دهند. این امر نشان می دهد نیازهای اطالعاتی اطالعاتی متفاوتی را در زمینه اهدای خون در ا
دانشجویان بر اساس ویژگی هایی نظیر سطح آگاهی و تاثیرپذیری از شرایط و محیط پیرامون با یکدیگر متفاوت است. 

تا به  هنگام برنامه نتایج این مطالعه می تواند به  مسئوالن و برنامه ریزان دخیل در فرایند اهدای خون کمک نماید 
ریزی جهت مشارکت افراد جامعه به ویژه دانشجویان به عنوان قشر جوان، نیازهای اطالعاتی آنان را بر اساس 

 ترجیهات خودشان بر طرف نمایند و در نتیجه زمینه مشارکت بیشتر آنها را  در فرایند اهدای خون فراهم آورند.

 دانشجویان، نیازهای اطالعاتی ،اولویت بندی، اهدای خون کلمات کليدی :
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PA-03 
 1334فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی شهرستان دامغان در سال 

  *1، ستاره همامی3، حسين حبيبيان3، علی اکبر منصوريان2، ابوالفضل فتاح1نيلوفر ساويز

 سمنان، سمنان، ايران پزشکی علوم دانشگاه دامغان، بهداشت دانشکده بهداشت، گروه .1

 ، سمنان، ايراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

 سمنان، سمنان، ايران پزشکی علوم دانشگاه دامغان، شهرستان بهداشت مرکز .3

بیماریهای مرتبط با استرس مانند فرسودگی شغلی، امروزه در بسیاری از کشورها گسترش یافته  مقدمه و هدف:

است و کارکنان مراقبت بهداشتی نیز بعنوان یکی از گروههای کار در خدمات انسانی، یک گروه شغلی پرخطر برای 
ی تواند بر روی جنبه های مختلف رفاه ابتالء به این بیماریها محسوب می گردند. وجود فرسودگی شغلی در این گروه، م

آنان، و کیفیت و بهای تمام شده خدمات انسانی آنان تاثیر گذار باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فرسودگی 

روش انجام گرفت. 9414شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی شاغل در شهرستان دامغان در سال 

نفر از کارکنان بهداشتی شاغل در شهرستان  905راز نوع توصیفی تحلیلی بوده که طی آن، مطالعه حاض مطالعه:

دامغان مورد مطالعه قرار گرفته و برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته سنجش اطالعات دموگرافیک و 
س از گردآوری در نرم افزار پرسشنامه استاندارد سنجش فرسودگی شغلی ماسالش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها پ

وارد گردیده و با استفاده از آزمونهای آماری مجذور کای، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره   SPSSآماری 

موارد دارای جنسیت مونث بوده، در  %69شرکت کنندگان در مطالعه در  . يافته ها:مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

مت، دارای تحصیالت دیپلم و خد سابقه سال 95 از کمتر دارای و داشته قرار سال 49 – 45اکثریت موارد در گروه سنی 
آنان در رسته شغلی بهداشتی و درمانی  %09.0میلیون تومان بودند و  9 -0پائین تر،  استخدام رسمی و درآمد ماهیانه 

شاغل بودند. از میان متغیرهای مورد مطالعه، سن، رسته شغلی، سابقه خدمت، نوع استخدام، و میزان درآمد افراد با کلیه 
(. جنسیت شاغلین با تمام ابعاد فرسودگی شغلی به جز فراوانی در p=0/000) شغلی در آنان مرتبط بود  ابعاد فرسودگی

  (.p=0/000بعدخستگی هیجانی ارتباط معنی داری داشت )

یافته های این مطالعه بیانگر آن بود که بر خالف تصور عمومی مبنی بر وجود سختی کار اندک در  نتيجه گيری:

نان بهداشتی، این گروه دارای فاکتورهای خطر متعددی برای بروز فرسودگی شغلی و پیامدهای مرتبط گروه شغلی کارک
 با آن هستند که نیازمند توجه و انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی مسئولین ذیربط می باشد. 

 کارکنان بهداشتی ،فرسودگی شغلی ،دامغان کلمات کليدی:
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PA-04 
تروماهای کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان در بررسی اپيدميولوژيک 

 1332سال 

 2،  طاهره وفايی نژاد*1علی فخرموحدی

 رکز تحقيقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانم .1

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .2

شود. لذا تروما یکی از مهمترین بیماریهای کودکان و عامل جدی مرگ و میر آنها محسوب می مقدمه و هدف:

این مطالعه با هدف تعیین الگوی اپیدمیولوژیک تروما در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان 

گر بود. جامعه پژوهش مطالعه حاضر به صورت توصیفی گذشته ن روش مطالعه:امیرالمومنین طراحی گردیده است.

بود. اطالعات توسط پرسشنامه با  9410کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس در سال  پرونده 906عبارت از 
محوریت علت تروما، نوع تروما و ناحیه بدنی صدمه دیده استخراج گردیدند. در نهایت اطالعات توسط آمار توصیفی و 

درصد  4/6درصد شیرخوار،  0/0سنی،  کودکان صدمه دیده از نظر رده ها:افته. ياستنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند

درصد واحدهای پژوهش مذکر و  1/61درصد نوجوان بودند.  00ای و درصد مدرسه 49درصد پیش دبستانی،  0/09نوپا، 
درصد(  0/60)درصد( محل رخداد حوادث در منزل بود. اکثر واحدهای پژوهش 0/46مابقی مونث بودند. بیشترین )

توسط خانواده به بخش مراجعه کرده بودند. از نظر زمان رخداد، اکثریت حوادث در فروردین ماه بوده که به صورت 
درصد(  بوده که تصادفات  1/40( در ارتباط با تصادفات خودرویی بود.بیشترین علت حادثه، سقوط)P=54/5داری)معنی

های بعدی بیشترین فراوانی را داشتند. از نظر نوع درصد( رتبه 6/90انندگی)درصد( و تصادفات هنگام ر 1/91عابر پیاده)
داری در کودکان دبستانی بیشتر درصد( بود که صورت معنی 0/00ها)تروما، بیشترین عامل مربوط به شکستگی

درصد( و  4/41)های فوقانیدرصد( بود. از نظر ناحیه بدنی ، اندام 6/5)(. کمترین علت حوادث سوختگیP=550/5بود)
داری بین جنس با علت و نوع درصد( بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین ارتباط معنی 0/00بعد از آن تروماهای سر)

با توجه به اینکه اکثریت حوادث در محیط منزل رویداده و همچنین  گيری:نتيجه(. P=50/5تروما نیز مشاهده گردید)

ها ریزی الزم به منظور ارتقای آگاهی خانوادهتر حوادث قرار دارند لزوم برنامهکودکان در سنین دبستان در معرض بیش
 شود. امری ضروری محسوب می

 تروما، کودکان ،بخش اورژانس :کلمات کليدی
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PA-05 
 پذير دهنده نفوذواکنش سازی فرآيند حذف پرکلرواتيلن از آب بوسيله مانعمدل

 *1مهسا مرادی

 ، تهران، ايرانتهران پزشکی، دانشگاه تربيت مدرسدانشکده  .1

های آالینده پرکلرواتیلن به دلیل اثرات سوء بهداشتی و پایداری در منابع آب زیرزمینی، در دسته مقدمه و هدف:

آن، دهنده نفوذپذیر با بستر آهن صفر ظرفیتی یک ناحیه تصفیه غیرفعال بوده که در نگران کننده قرار دارد. مانع واکنش
شوند. هدف از انجام این پژوهش، صورت در محل و از طریق مکانیسم احیای شیمیایی تجزیه میهای کلره بهاتن

پذیر با بستر آهن صفر ظرفیتی با استفاده از روش رویه دهنده نفوذسازی تکنولوژی مانع واکنشسازی و مدلبهینه

پذیر با دهنده نفوذسازی مانع واکنشبه منظور شبیه :طالعهمروش پاسخ، برای حذف پرکلرواتیلن از محیط آبی است. 

بستر آهن صفر ظرفیتی، از یک ستون پر شده با ماسه سیلیسی و پودر آهن صفر ظرفیتی استفاده شد و تاثیر سه متغیر 
pHی و ساز، مدل، ارتفاع ستون یا ضخامت مانع و دبی بر کارایی کلرزدایی کاهشی بررسی گردید. طراحی آزمایش

، =0pHدر شرایط بهینه ) %14کارایی کلرزدایی حدود  ها:يافته .ها از طریق روش رویه پاسخ صورت گرفتآنالیز داده

حاکم بودن شرایط  در طول ستون نشان دهنده pH( بدست آمد. روند افزایشی mL/min 0و دبی  cm06 ارتفاع ستون 
بینی شده حاصل از مدل را ی نتایج آزمایشگاهی با مقادیر پیشنیز تطابق باال 10/5احیا بر ستون بود. ضریب تعیین 

پذیر با بستر آهن صفر ظرفیتی کارایی دهنده نفوذبا توجه به نتایج، تکنولوژی مانع واکنش گيری:نتيجهنشان داد.

ن، عدم تولید باالیی در کلرزدایی پرکلرواتیلن دارد. همچنین با توجه به عدم نیاز به مصرف انرژی، فراوان بودن آه
پذیر با بستر آهن صفر ظرفیتی به عنوان یک دهنده نفوذاثربخش بودن، مانع واکنش-محصوالت جانبی مضر و هزینه

 های زیرزمینی مطرح است.تکنولوژی پایدار، سبز و دوستدار محیط زیست در تصفیه آب

 دهنده نفوذپذیرواکنشکلرزدایی کاهشی، مانع ،پرکلرواتیلن ،آهن صفر ظرفیتی :کلمات کليدی
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PA-06 
 1334بررسی رفتارهای خودمراقبتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

ليال  ، 1، مجيد کريمی1، مريم منتظری1، مهری آقا گلی زاده بقمچ*1، سيده زکيه سيدی1فريبا اسمعيل مشرفی

 3، فاطمه مهرآور2، اکرم ثناگو2جويباری

  ، ايراندانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگانکميته تحقيقات  .1

 ، ايرانمرکز تحقيقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان .2 

 ، ايراندانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود .3 

خودمراقبتی عملی است که در آن علم، مهارت و توانمندی افراد به عنوان منبع استفاده می شود  و هدف: مقدمه

تا هر فرد با اتکا به خود از سالمتی خویش مراقبت کند. تکرار و تثبیت رفتارهای بهداشتی و صحیح در دوران جوانی و 
ی شود. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت دانشجویی می تواند موجب بقای شیوه سالم زندگی در مراحل بعدی زندگ

رفتارهای خودمراقبتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با برخی از عوامل تحصیلی و جمعیت 

 019استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای  در این پژوهش توصیفی تحلیلی، با :مطالعه.روش شناختی بوده است

بررسی شدند. ابزار گردآوری اطالعات  9414اطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال دانشجو از  تمامی مق
سوال  بود که روایی محتوایی )از  900شامل  "توانمندی"و  "سالمت"پرسشنامه خود مراقبتی دارای دو بخش اصلی 

ضریب همبستگی آلفای کرونباخ  دانشجو( با 05طریق ده تن از اعضای هیات علمی( و پایایی )مطالعه آزمایشی روی 
و ضریب همبستگی پیرسون مورد  ANOVAو  T_Testتأیید شدند. داده ها با آزمون های اماری کای دو،  16/5

 خودمراقبتی کل نمره میانگین و سال 09/09±41/0دانشجویان  میانگین سنی ها:يافتهتجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 %41 توانمندی حیطه در و سالم دانشجویان، %9/01 سالمت حیطه در. آمد دست به 640 از 00/04±01/461
 بود معنادار توانمندی به مربوط رفتارهای با سالمتی به مربوط رفتارهای نمره بین رابطه. بودند توانمند دانشجویان،

(5559/5=P  04/5و=r( تحلیل داده ها ارتباط معنی داری بین نمره سالمت کل با رشته تحصیلی .)50/5=P مقطع ،)
( نشان داد. رابطه ترم تحصیلی با سالمت روابط و سالمت اجتماعی به P=59/5(، محل زندگی )P=551/5تحصیلی )

( و معکوس بود. دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و ساکن r=-94/5و  r( )54/5=P=-94/5و  P=54/5ترتیب )
یرین داشتند. افراد مجرد از توانمندی کلی باالتری منزل، رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با سالمت بهتری نسبت به سا

(. اگرچه نمره کل خودمراقبتی با هیچیک از مولفه های آموزشی و جمعیت شناختی ارتباط =504/5pبرخوردار بودند)
نداشت اما در مجموع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان ساکن منزل از نمره خودمراقبتی باالتری 

بیش از نیمی از دانشجویان از نظر رفتارهای خودمراقبتی در حیطه سالمت، وضعیت  نتيجه گيری:ودند.برخوردار ب

خوب همراه با نیاز به بازنگری در رفتارهای خودمراقبتی و نزدیک به نیمی از دانشجویان در حیطه توانمندی نیاز به 
یان ساکن خوابگاه ضعیفتر از دانشجویان ساکن در ارتقای رفتارهایشان داشتند. رفتارهای خود مراقبتی سالمت دانشجو

 منزل با خانواده بوده است. با افزایش سنوات تحصیلی سالمت در روابط و سالمت اجتماعی کاهش نشان داد.

  خودمراقبتی، دانشجویان، دانشگاه، سالمت، توانمندی، توانمندی  کلمات کليدی:
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PA-07 
 های مختلفای يددار در حرارتهبررسی ميزان پايداری يد موجود در نمک

 *1 غالمرضا قاينی ، 1سيد محمود مهدی نيا
 گروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

ید یکی از ریز مغذی هایی می باشد که به مقدار جزیی برای بدن مورد نیاز می باشد که معموال  و هدف: مقدمه

از طریق آب و مواد غذایی تامین می شود. یکی از مهمترین مسایل بهداشتی درمانی کشور اختالالت ناشی از کمبود ید 
ر آن بر اعمال حیاتی بدن در دوران جنینی، می باشد که نقش بسیار موثری در ساخت هورمون های غده تیروئید و تاثی

کودکی و بلوغ دارد. کمبود ید می تواند از ابتدایی ترین مرحله حیات، زندگی انسان را دستخوش مخاطراتی نماید که 
سال اخیر نشانگر  05پس از ابتال راهی برای نجات از آنها وجود ندارد.  تجربه موفق اغلب کشورهای جهان در طول 

که مناسب ترین راه پیشگیری از ناهنجاریهای ناشی از کمبود ید، مصرف نمک خوراکی یددار می باشد. از این است 
آنجاییکه امکان دارد میزان ید در شرایط مختلف نگهداری و مصرف تغییر نماید، لذا در این مطالعه میزان پایداری ید در 

در این مطالعه  میزان پایداری سه نوع نمک توزیع  :مطالعهروش حرارتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

شده در سطح استان سمنان که شامل دو نوع نمک معمولی یددار و یک نوع نمک کریستاله و تصفیه شده یددار بودند 
درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری ید از روش تیتراسیون که  00تا  90در دماهای مختلف از 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده  يافته ها:روش توصیه شده توسط فارماکوپه بریتانیا می باشد استفاده شده است.

در  ppm 41.0است که پایداری ید با افزایش دما کاهش می یابد بطوریکه میزان ید در نمک یددار معمولی شفق از 
جه  سانتی گراد کاهش یافت و در شرایط مشابه میزان ید در در 00در دمای  ppm 40.1درجه سانتی گراد به  90دمای 

کاهش داشت. تغییر میزان ید در نمک تصفیه شده و کریستاله  ppm 00.1به  ppm 45.1نمک یددار معمولی ملحه از 
ت سودمند نیز با افزایش دما مشاهده شده است اما پایداری آن در مقایسه با نمک های یددار معمولی بیشتر بوده اس

درجه سانتی گراد تغییر  00در دمای  ppm 44.0درجه سانتی گراد به  90در دمای  ppm 40.6بطوریکه میزان ید از 

براساس یافته های این تحقیق، با افزایش درجه حرارت میزان پایداری ید در نمک های یددار  نتيجه گيری: یافت.

یستاله و تصفیه شده از نمک های یددار معمولی بیشتر بوده کاهش یافته، اما میزان پایداری ید در نمک های یددار کر
 است.

 های ید دار کریستاله، یدکمبود ید، نمک کلمات کليدی:
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PA-08 
بررسی فراوانی اقدام به خودکشی در مراجعه کننده گان به اورژانس بيمارستان امام خمينی شهرستان اسفرا ين 

 1333در سال

 *1سکينه رعنايی
 دانشگاه علوم پزشکی اسفراين، اسفراين، ايران .1

دار و آگاهانه به خود اغلب در افراد اقدام به خودکشی عملی است که به قصد آسیب رساندن هدف :و هدف مقدمه

گیرد. تالشهای انجام گرفته تا کنون در کاهش خود محور ،مضطرب، متخاصم و ناتوان در برقراری ارتباط صورت می
و اقدام به خودکشی ناموفق بوده است . عوامل متعددی از جمله سن ، نژاد ،جنس ، تاهل ، مذهب، شغل، میزان افکار  

های روان پزشکی، اعتیاد به مصرف مواد مخدر، اختالالت شخصیتی به عنوان برخی فاکتورهای اقدام به بیماری
ی سیستم بهداشت و درمان پر هزینه بوده و خودکشی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه پدیده خودکشی برا

با معیارهای ارزشی و فرهنگی کشور ما مغایرت دارد ، بر آن شدیم تا ویژگی های افرادی که به این علت به اورژانس 

درصد(، گروه  09درصد(متاهل )0/64اقدام به خودکشی در زنان ) يافته ها:مراجعه می نمایند مورد بررسی قرار بدهیم.

درصد( شایعتر است.بیشترین موارد  0/00درصد(، دانش آموزان ) 1/40در صد( زنان خانه دار )01/ 1سال )90  -04سنی 
درصد( می باشد . از کل موارد اقدام به خودکشی  0/40درصد( و تحصیالت دیپلم )4/60اقدام خودکشی در شهر )

خودکشی در زنان جوان،متاهل و دانش آموزان  باال بودن اقدام به نتيجه گيری:در صد( منجر به فوت شده است. 4/9)

سالمت روان این گروه را مطرح می سازد . ارتقاء آگاهی جامعه در مورد ازدواج مناسب و باال بردن امکان دسترسی زنان 
به خدمات مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده توسط مراجع ذی ربط را می طلبد. در رابطه با شناسایی دانش آموزان آسیب 
پذیر در سطح مدارس و دادن آگاهی الزم به والدین توسط  مشاوران مدارس می تواند در زمینه کاهش اقدام به 

 خودکشی  موثر باشد. 

 سی همه گیر شنا، اقدام به خودکشی ، اورژانس کليدی: کلمات
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PA-09 
 34مالت سالبررسی عوامل موثر بر آگاهی عشاير شهرستان دامغان در مورد بيماری تب 

 *2محمدعلی جليلوند ،1، محسن عسگرزاده1حسن قربانی

 ، دامغان، ايراندامغان، مرکز سالمت کالته رودبار .1

  ، کرمان، ايران دانشگاه علوم پزشکی کرمان .2

بروسلوز، یکی از شایعترین بیماری های مشترک دام و انسان در ایران است، که شیوع این  :و هدف مقدمه

عشایر و روستاییان بیش از سایر اقشارجامعه است. این مطالعه با هدف تعیین  عوامل موثر برمیزان آگاهی  بیماری در
عشایر شهرستان دامغان صورت گرفت تا متناسب با آن اقدامات جهت افزایش آگاهی عشایر دامغان صورت 

نفر از عشایر 01مورد مطالعه مقطعی انجام گردید و جامعه -این مطالعه به صورت توصیفی :مطالعهروش گیرد.

 90شهرستان دامغان بودند .جمع آوری اطالعات توسط پرسشنامه ای حاوی سؤاالت در زمینه اطالعات دموگرافیک و 
مورد  spss سؤال در مورد آگاهی بیماری بروسلوز صورت گرفت. اطالعات جمع آوری شده ، به کمک نرم افزار آماری

درصدزن بودند. بود.میانگین سنی 00.6درصدمرد و19.4عشایر مورد مطالعه  01از :هاهيافت.تجزیه و تحلیل قرار گرفت

.درصد سابقه آموزش 01.6سال گذشته بیان کردند0درصد سابقه سقط در دامهایشان در 10.4سال بود.44جمعیت 
هرچه سطح سواد بیشتر  درصد معتقد بودند تب مالت از دام آلوده به انسان منتقل میشود.09.1بیماری تب مالت داشتند. 

بود آگاهی در مورد بیماری تب مالت بیشتر بود. وافرادی که قبألدر مورد بیماری تب مالت آموزش دیدند آگاهی آنها 
بیشتر بود. بین سابقه دامداری و آگاهی عشایر، ارتباطی وجود نداشت. سطح آگاهی خانمها بیشتر از آقایان بوده است و 

تگان درجه یک آنها مبتال به تب مالت شدند آگاهی بیشتری نسبت به بیماری تب مالت افرادی که خودشان یا بس

باتوجه به اینکه افرادی که سابقه آموزش در مورد بیماری تب مالت داشتند  آگاهی آنها بیشتر  :يجه گيری.نتداشتند

شایرجهت افزایش آگاهی آنها باید بوده و همچنین سابقه دامداری ارتباطی به افزایش آگاهی نداشت. آموزش بیشتر به ع
 صورت گیرد.

 پیشگیری، تب مالت، آگاهی کليدی: کلمات
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PA-10  
 1333های شهر قائمشهر در سال نانوايیبهداشت محيط  بررسی وضعيت

 3، پريسا شيخی آهنگرکاليی*2، مريم يوسفی1محمدعلی ززولی
مرکز تحقيقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، گروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و  .1

 ايران

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ايران .2

 . دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ايران3

کس پوشیده نیست. مت جامعه بر هیچاهمیت نان در سبد غذایی مردم و نقش آن در تغذیه و سال مقدمه و هدف:

 میکروبی و های شیمیاییآلودگی اثر در هابیماری از برخی ایجاد برای را زمینه تواندمی نان تولید غیربهداشتی وضعیت

بهداشت محیط  نماید. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فراهم جامعه سطح در

مقطعی است که  -این پژوهش یک مطالعه توصیفیروش مطالعه: باشد.می9414در سال  رشهر قائمشه هاینانوایی

چک لیست بر به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته است.  9414نانوایی در شهر قائمشهر در سال  916در آن 
سوال در ارتباط با  04تهیه گردید و شامل قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی  94ه نامه ماداساس فرم آئین

بهداشت فردی )از جمله روپوش کار، کاله و غیره(، وضعیت ساختمانی )از جمله سقف، کف، دیوار، توری پنجره و غیره( 
مشاهده و  سپس از طریق بازدیدو وسایل و ابزار کار ) از جمله ظروف، میز کار، دستگاه خمیرگیر و غیره( بوده است. 

تجزیه و  های آماری توصیفیو با استفاده از روش  Excelگردید. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار  تکمیل مستقیم

ها دارای کارت بهداشت سالمت درصد از کارکنان نانوایی 65نتایج این پژوهش نشان داد که  ها:يافتهتحلیل شدند.

و  10، 60ها به ترتیب سبی بودند. سقف، کف و دیوار نانواییی مناهای مورد مطالعه دارای تهویهبودند. بیشتر نانوایی
های اولیه بهداشتی مناسب و جعبه کمک ها دارای سرویسدرصد از نانوایی 15نامه بوده است. درصد مطابق آئین 05

ه در بودند. وضعیت ظرف رومال، ظروف مواد نگهدارنده، شیر آب اختصاصی خمیرگیر، دستگاه خمیرگیر و مواد شویند
های مورد بررسی به درصد از میز کار در نانوایی 95و  40های مورد بررسی مطلوب بوده است. درصد از نانوایی 15

ی باشد، اما ظرف خمیر اضافی و ترش در همهترتیب از سنگ، استیل و چوب بوده که نوع چوبی آن مناسب نمی
درصد تنها  40های مورد بررسی دارای شرایط بهداشتی و ییدرصد از نانوا 00ها مناسب بوده است. در مجموع نانوایی

های که وضعیت بهداشت محیط نانواییآن است نتایج این تحقیق بیانگر  گيری:نتيجه.دارای شرایط بهسازی بودند

مچنین ها و هنیست و نیاز به توجه بیشتر کارکنان نانواییو مطابق با استاندارهای بهداشتی  مورد مطالعه در حد مطلوب
 باشد.مسئوالن بهداشتی می

 بهداشت محیط، قائمشهر ، نانوایی کلمات کليدی:
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PA-11 
 بررسی کيفيت شيميايی )قليائيت، جامدات محلول و سختی( آب شرب شهر آمل

 *2، مريم يوسفی1محمدعلی ززولی

 مازندران، ايران ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات علوم بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1

 ، مازندران، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .2

کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سالمتی، بهداشت فردی و عمومی جامعه نسبت مستقیم مقدمه و هدف:

باشد. توزیع آب غیرمنطبق برخوردار میدارد، لذا پایش آب و تأمین شرایط بهداشتی و رعایت استاندارد از اهمیت باالیی 
لذا هدف از این  .گذاردکنندگان میناپذیری بر سالمت مصرفبا استانداردها در کوتاه مدت و در بلند مدت اثرات جبران

این پژوهش یک روش مطالعه:.مطالعه، تعیین کیفیت شیمیایی آب شرب شهر آمل و مقایسه با استانداردها است

نمونه آب از نقاط مختلف شهر آمل برای بررسی کیفیت شیمیایی آب مطابق  40قطعی است. تعداد م -مطالعه توصیفی
و با استفاده از   SPSS 20با روش استاندارد برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار

ه در این بررسی استاندارد ایران بوده مبنای مقایس .تجزیه و تحلیل شدند  t-testهای آماری توصیفی و آزمونروش

گرم بر لیتر و میلی 40/450نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین غلظت کل جامدات محلول برابر با  ها:يافته. است

گرم بر لیتر بوده است. متوسط میزان قلیائیت نیز برابر با میلی 010و  094حداقل و حداکثر آن به ترتیب برابر با 
گرم بر لیتر بدست آمد. میانگین، حداقل و حداکثر میزان سختی کل به میلی 411و  054با حداقل و حداکثر  10/450

گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم بوده است. میزان حداکثر مطلوب و میلی 450و  044، 41/490ترتیب برابر با 
گرم بر لیتر بر حسب میلی 055و  055ه ترتیب حداکثر مجاز سختی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ب

های سخت و خیلی سخت باشد. از لحاظ سختی، آب شرب روستاهای شهرستان آمل جزء آبکربنات کلسیم می

دهد که میزان غلظت پارامترهای مورد بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می گيری:. نتيجهشودبندی میدسته

های خیلی سخت است. از تاندارد ایران است، اما آب از نظر سختی کیفیت پائینی دارد و جزء آبکمتر از حداکثر مجاز اس
های بخار و کنندگی صابون، ضرر رساندن به جداره دیگی چای وقهوه، کاهش قدرت پاکدست دادن طعم و مزه

های اند، در مناطقی که از آبهمچنین ایجاد رسوب در ظروف از معایب آب سخت است. البته برخی مطالعات نشان داده
های قلبی و عروقی مثل سکته قلبی و فشار خون کمتر مشاهده شده است. لذا آب کلیه کنند، بیماریسخت استفاده می

های قابل شرب شهر آمل در مقایسه با استانداردهای ملی از نظر کیفیت شیمیایی، قابل قبول برای آشامیدن چاه
 باشد.می

 کیفیت شیمیایی، ب آشامیدنی، آملآ کلمات کليدی:
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PA-12 
 بررسی غلظت نيترات و نيتريت آب شرب شهر آمل

 *2، مريم يوسفی1محمدعلی ززولی

 ، مازندران، ايرانمرکز تحقيقات علوم بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1

 ايران، مازندران، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 2

های بخش سالمت کشورهای در حال توسعه ترین چالشتامین آب آشامیدنی سالم یکی از مهم مقدمه و هدف:

های صنعتی و کشاورزی همواره کیفیت بهداشتی منابع باشد. عدم رعایت حریم منابع آب و توسعه ناپایدار فعالیتمی
های سطحی و زیرزمینی های آبترین آالیندهمله مهمهای نیترات و نیتریت از جیون .کندتامین آب را تهدید می

های کشاورزی، مواد زائد جامد شهری و صنعتی وارد یاشند که در اثر ورود فاضالب خام انسانی و صنعتی، فاضالبمی
 ، سقطمتهموگلوبینمیاتواند در کودکان باعث ایجاد بیماری گردند. غلظت باالی نیترات در آب آشامیدنی میمنابع آب می

هدف از این پژوهش، بررسی غلظت نیترات و  .جنین در زنان باردار و با تشکیل ترکیبات نیتروزآمین باعث سرطان شود

 40مقطعی است. تعداد  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش مطالعه:.نیتریت منابع آب شرب شهر آمل می باشد

شود، مطابق با روش استاندارد برداشت و میزان اده مینمونه آب از نقاط مختلف مناطق شهر آمل برای تامین آب استف
 005و  055در طول موج های  HACH از مدل  DR5000نیتریت و نیترات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری

های آماری توصیفی و و با استفاده از روش  SPSS 20نانومتر تعیین گردید. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار 

نتایج این   ها:يافتهمبنای مقایسه در این بررسی استاندارد ایران بوده است. .تجزیه و تحلیل شدند  T-Testآزمون

باشد. حداقل گرم بر لیتر میمیلی 554/5و  094/9پژوهش نشان داد، میزان غلظت متوسط نیترات و نیتریت به ترتیب 
گرم بر میلی 550/5و  4/0حداکثر میزان غلظت به ترتیب و  550/5و  40/5میزان غلظت نیترات و نیتریت به ترتیب 

گرم بر لیتر بوده است. میلی 550/5و  16/5به ترتیب  10لیتر بوده است. میزان غلظت متوسط نیترات و نیتریت در سال 
ها در این آنیون گرم بر لیتر بوده که حداکثر میزانمیلی 4و  05حد مجاز استاندارد ایران برای نیترات و نیتریت به ترتیب 

میزان غلظت نیترات و  گيری:نتيجهتر است.آب آشامیدنی روستاهای شهرستان آمل نیز از حد مجاز استاندارد پائین

نیتریت مورد بررسی کمتر از حد مجاز استاندارد ایران بوده است، اما نتایج حاکی از افزایش میزان این دو آنیون در سال 
های زیرزمینی، باشد. لذا جهت جلوگیری از افزایش غلظت نیترات و نیتریت در منابع آبمی 9410نسبت به سال  9414

آموزش مداوم به کشاورزان در زمینه استفاده صحیح از کودهای شیمیایی و همچنین پایش، تصفیه و دفع بهداشتی 
 باشد. ری میآوری و تصفیه فاضالب شهری ضروهای جمعو نیز ساخت و بهره برداری از سیستم فاضالب

 نیترات، نیتریت، منابع آب شرب ل،آم کلمات کليدی:
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PA-13 
 

 1333های زنانه شهر قائمشهر در سال بررسی وضعيت بهداشت محيط آرايشگاه

 *2، مريم يوسفی1محمدعلی ززولی

 ايران، مازندران، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات علوم بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1

 مازندران، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،.2

باشند که مراجعه افراد مختلف و استفاده از وسایل ها یکی از اماکن عمومی مهمی میآرایشگاه مقدمه و هدف:

هدف از این مطالعه بررسی ها را ممکن خواهد ساخت. لذا مشترک و ابزار کار آلوده انتقال و گسترش انواع بیماری

این پژوهش روش مطالعه:باشد. می 9414های زنانه شهر قائمشهر در سال های بهداشت محیط آرایشگاهشاخص

به صورت  آرایشگاه 055شهر قائمشهر،  آرایشگاه زنانه 046مقطعی است که در آن از بین -یک مطالعه توصیفی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی  94نامه ماده ک لیست بر اساس فرم آئینتصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. چ

و آرایشی تهیه گردید و شامل دو بخش بوده است. بخش اول اطالعات عمومی و بخش دوم وضعیت بهداشتی 
ه ها بوده است. سپس از طریق بازدید، مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری تکمیل گردید. اطالعات بدست آمدآرایشگاه

ها: يافته.تجزیه و تحلیل شدند  T-Testهای آماری توصیفی و آزمونو با استفاده از روش  SPSS 20توسط نرم افزار 
درصد از آرایشگران به ترتیب کارت بهداشت سالمت و گواهینامه  40و  60نتایج این پژوهش نشان داد که تنها 

نمودند. وجود تهویه مناسب در از روپوش استفاده نمی بهداشت عمومی داشتند. متاسفانه هیچکدام از آرایشگران
ی باشد. تهویه در همهها به دلیل استفاده از مواد شیمیایی مانند رنگ، مواد کراتینه و غیره ضروری میآرایشگاه
 45تنها  کردند.های مورد بررسی مناسب بود، اما برخی در حین کار تهویه را خاموش کرده و از آن استفاده نمیآرایشگاه

درصد دیپلم و  40درصد از آرایشگران دارای مدرک لیسانس،  44نمودند. درصد از آرایشگران از ماسک استفاده می
ای( با مابقی زیردیپلم بودند. نتایج نشان داد که بین تحصیالت آرایشگران و نوع مالکیت آرایشگاه )شخصی یا اجاره

ی کاری آرایشگران با بین سن و تجربه(، اما >50/5Pvalue)ی وجود دارد ها ارتباط معناداروضعیت بهداشتی آرایشگاه

با توجه به درصد پائین گيری: نتيجه(.<50/5Pvalue)ها ارتباط معناداری مشاهده نشدوضعیت بهداشتی آرایشگاه

صورت گیرد. های ویژه صنوف ی بهداشت عمومی، باید سختگیری بیشتری در امر حضور آرایشگران در دورهگواهینامه
ها و دکلره در این صنف زیاد است، لذا بایستی به استفاده از تهویه و احتمال بروز مشکالت تنفسی با کاربرد رنگ

شود. برگزاری های تنفسی میماسک توجه بیشتری گردد. همچنین عدم استفاده از ماسک موجب انتقال بیماری
 د به فرد موثر خواهد بود.  های آموزشی بیشتر و در صورت امکان آموزش فرکالس

 آرایشگاه زنانه، بهداشت محیط، قائمشهر کلمات کليدی:
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PA-14 
 1333بررسی وضعيت بهداشت محيط مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بابلسردر سال 

 3، ناهيد زوبين*2، مريم يوسفی1محمدعلی ززولی
 ، مازندران، ايرانعلوم پزشکی مازندراندانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات علوم بهداشتی،دانشگاه  .1

 ، مازندران، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .2

 ، مازندران، ايراندانشگاه علوم پزشکی مازندران. 3

رغم وجود تعداد زیاد اماکن متبرکه در سراسر کشور و حضور گسترده مردم حاضر علی در حال  مقدمه و هدف:

هایی که در زمینه رعایت بهداشت محیط در مساجد و اماکن متبرکه شده مسلمان در این اماکن و همچنین توصیه
گردد. لذا هدف از این تحقیق بررسی وضعیت بهداشتی است، لیکن هنوز مشکالت بهداشتی بسیاری مشاهده می

مقطعی است که  -ش یک مطالعه توصیفیاین پژوه روش مطالعه:باشد.مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بابلسر می

مورد بررسی  9414به صورت سرشماری در سال  و تکیه حسینیه 6امکنه متبرکه و  01مسجد،  916که در آن تعداد 
بخش استفاده گردید که  0آوری اطالعات، از چک لیست بهداشت محیط مساجد شامل قرار گرفته است. جهت جمع

، و و بخش دوم وضعیت بهداشتی مساجد شامل وضعیت بهداشتی آبدارخانهبخش اول اطالعات عمومی مساجد 
 سه با ها از طریق بازدید و مشاهده مستقیم تکمیل گردید. سواالتدستشویی، کفشداری و غیره بوده است. چک لیست

 صفر و و، یکد نمره ترتیب به و تنظیم« ندارد وجود»و « نامه با آیین تطابق عدم»، «نامه با آیین مطابق»گزینه 

 سطح در کسب شده نمرات سپس و جمع نمرات آن، به مربوط به سواالت توجه با گزینه هر در شد. سپس امتیازبندی

با استفاده از  SPSS 20توسط نرم افزار آوری شده گردید. اطالعات جمع بندیطبقه ضعیف نمره مطلوب، متوسط و

 61نتایح حاصله نشان داد که   ها:يافتهمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. tهای آماری توصیفی و آزمون روش

امکنه امتیاز کمتر از  4کسب کردند. تنها  10درصد اماکن مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و امتیاز باالی 
ها و ها و تکیهدرصد از حسینیه 01، اما اندی مورد بررسی دارای آبدارخانه بودهرا کسب نمودند. کلیه اماکن متبرکه 05

مسجد شهری فاقد آبدارخانه بودند. سیستم فاضالب در همه اماکن شهری بهداشتی  0مسجد روستایی و  94همچنین 
امکنه روستایی غیربهداشتی بوده است. آزمون آماری تفاوت معناداری را میان مساجد شهری و روستایی  95بوده، اما در 
تری را نسبت به مساجد روستایی داشتند. اما (، به طوری که مساجد شهری وضعیت مطلوب>50/5Pvalueنشان داد )

با توجه  گيری:نتيجه(.<50/5Pvalueها و اماکن متبرکه شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود نداشت)بین تکیه

بوده، اما نیاز به توجه بیشتر به مساجد  به نتایج بدست آمده وضعیت بهداشتی اماکن مورد بررسی در حد نسبتا مطلوبی
باشد. امید است با همکاری مسئولین بهداشتی و مشارکت فعال روحانیون و ائمه جمعه و همچنین جلب روستایی می

 های مردمی وضعیت بهداشتی این اماکن بهبود یابد. مشارکت

 بهداشت محیط، مساجد، اماکن متبرکه، بابلسر کلمات کليدی:
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PA-15 
 بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی کارگران تعميرگاه يک شرکت ايران خوردو 

 3، حديث اويسی2، پريسا خسروی*1عليرضا دهدشتی

 ، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 ، سمنان، ايرانانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

 ، سمنان، ايران دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 3

 است شغلی شده گزارش سالمتی مشکل شایعترین عضالنی -اسکلتی بر اساس مطالعات صورت گرفته، اختالالت

 چند عضالنی -اسکلتی اختالالت اغلب گردد. می شاغلین در وری بهره کاهش و زیاد های صرف هزینه باعث که

شود.  می محسوب فوقانی اندامهای عضالنی اسکلتی اختالالت برای فاکتور ریسک یک شغلی استرس هستند. عاملی
طوالنی  ساعات در کار دلیل به احتماالً که باشدباال می زانو و کمر ناحیه در بخصوص عضالنی-اسکلتی اختالالت شیوع

 در بدن مختلف نواحی در عضالنی - اسکلتی اختالالت باشد. همچنین شیوعمی کار حین در نامطلوب بدنی وضعیت و

 افراد، در اصالحی اقدامات و کار بهبود شرایط در است. متفاوت معنیداری به طور کارگران به نسبت دفتری کارکنان

 نواحی اهمیت این در باال شیوع به علت دست مچ و شانه زانو، پشت، گردن، کمر، نواحی فاکتورهای ریسک به توجه

 منظم( فیزیکی )ورزش نهایت پیشنهاد می شود که کار گران  تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو، از طریق فعالیتدر . دارد

 آن کیفیت متعاقا و دهند کاهش را عضالنی-اسکلتی اختالالت به ابتال احتمال و افزایش را کارگر جسمانی آمادگی

 .ببرند را زندگی

 عضالنی، کارگران تعمیرگاه  -اختالالت اسکلتی کلمات کليدی:
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PA-16  
 بررسی رابطه بين استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی پرستاران زن شهرستان قوچان

 2، الهه ابراهيمی2، پريسا خسروی*1عليرضا دهدشتی

 ايران ، سمنان،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 1

 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسانی آشکار است، زیرا شغل  و هدف: مقدمه

عالوه بر تامین هزینه های زندگی، ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی فرد دارد و زمینه ساز بسیاری از نیازهای 
و فرسودگی شغلی پرستاران زن شهرستان  غیر مادی او نیز می باشد.مقاله حاضر به بررسی رابطه بین استرس شغلی

قوچان پرداخته است. مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که آیا بین استرس شغلی با افسردگی شغلی پرستاران زن 

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرستاران شاغل در   :روش مطالعهشهرستان قوچان رابطه وجود دارد؟ 

سال در بخش ها مشغول به کار بودند.  9حداقل به مدت  9414شهر قوچان، که در سال بیمارستان موسی بن جعفر 
پرستار، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از پرستاران شاغل در بیمارستان موسی بن جعفر شهر  945تعداد 

فرسودگی شغلی مسلش، مقیاس قوچان، انتخاب شد.گردآوری داده ها در این مقاله به روش میدانی و پرسشنامه بسته )

با توجه به نتایج بدست آمده هر  ها:يافته( و پرسشنامه اسپیلبرگر( می باشد.(CD-RISتاب آوری کونور و دیویدسون 

چه هرچه سطح استرس شغلی افزایش یابد، میزان فرسودگی شغلی پرستاران زن شهرستان قوچان افزایش می 
وری افزایش یابد، میزان فرسودگی شغلی پرستاران کاهش می . همچنین هرچه سطح تاب آ(p<0.01)یابد

نتایج نشان داد بین استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی پرستاران زن  گيری:نتيجه(.(p≤0.05یابد

 شهرستان قوچان رابطه معناداری وجود دارد.

 استرس شغلی، تاب آوری و فرسودگی شغلی:کلمات کليدی
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PA-17  
 زمانی-آلودگی صوتی توليدی از وسايل نقليه در ايران: مطالعه مقطعیارزيابی 

 2، پريسا خسروی*1عليرضا دهدشتی

 ، سمنان، ايرانرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنانم .1

 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

زیست های شغلی و محیطعنوان یک عامل مخاطره انگیز مهم در محیطآلودگی صوتی به امروزه مقدمه و هدف:

شده که بر کیفیت زندگی در مناطق شهری تأثیر گذاشته است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی میزان آلودگی شناخته

اضر در مقطع زمانی است. طرح مطالعه ح :روش مطالعه ها در تولید صدا است.صوتی ناشی از وسایل نقلیه و سهم آن

گروه موتورسیکلت، سواری سبک، اتوبوس و وسایل  4اند که در وسیله نقلیه بوده 446های موردمطالعه شامل نمونه
اند. برای ارزیابی صدای محیطی با استفاده از دستگاه صداسنج ترازهای فشار صدای کلی بندی شدهنقلیه سنگین تقسیم

نتایج نشان داد که در مقایسه با استانداردهای  ها:يافتهگیری شده است.باند اندازههای مرکزی اکتاو و فرکانس

وسایل  ،dB (A) 00/90وسایل نقلیه سنگین با  ،dB (A)00/09ها با محیطی، به ترتیب گروه اتوبوسزیست
 dB(A)60/06با ازحد استاندارد و میزان صدای تولیدی از وسایل نقلیه سبک بیش dB(A)09/41موتورسیکلتی با 

بر مبنای نتایج حاصل از آنالیز واریانس، میانگین تراز فشار صدای وسایل نقلیه سواری  کمتر از حد مجاز بوده است.
سال تفاوت  0سال و بیشتر از  0سبک، سنگین، اتوبوس و موتورسیکلت، در دو گروه با وسایل نقلیه با عمر کمتر از 

محیطی، نتایج نشان داد که در مقایسه با استانداردهای زیست گيری:نتيجه(.P<0.05دهد )معناداری را نشان می

طورکلی سهم وسایل نقلیه سنگین صدای دو گروه اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین باالتر از حد استاندارد بوده است. به
ت در برنامه پیشگیری آور بیشتر است، الزم اسونقل عمومی مشارکت دارند در ایجاد صداهای زیانکه در سیستم حمل

 و کاهش مواجهه با سروصدا موردتوجه قرار گیرند.

 تراز فشار صدا، وسایل نقلیه  ،اکتاو آنالیز فرکانس :کلمات کليدی
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PA-18 
بررسی شيوع و علل گرايش به سوء مصرف مواد روانگردان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی 

 يزد

 *1، عاطفه زاهدی3، حسين فالح زاده1، بهراد پور محمدی1سجاد رحيمی پردنجانی 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ، دانشکده بهداشت،سمنان، ايران، گروه بهداشت عمومی. 1

 نمار و اپيدميولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد، يزد ، ايراآگروه  .2

آمار و ارقام زیادی از محدودیتهای قانونی در مصرف مواد روان گردان بودن و  جدید به توجه با  هدف: و مقدمه 
شیوع مصرف این مواد در کشور ایران وجود ندارد ، لذا بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف تعیین شیوع و علل 

 و موادجام دهیم.گرایش به سوء مصرف مواد روانگردان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ان

نفر از دانشجویان دانشگاه  005است که طی آن  مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش :ها روش

علوم پزشکی یزد به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق 
  = 50/5p در سطح معنای داری  00نسخه spss از نرم افزار دهاستفا با پرسشنامه ای معتبر گرداوری شدند سپس

شیوع مصرف   يافته ها:لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رگرسیون اسکوئر و کای آماری های توسط آزمون

. مهمترین عامل گرایش به مصرف مواد روان آمد نفر( بدست 005از  94درصد) 6/0مواد روان گردان در پژوهش حاضر 
( بوده است اما انگیزه اصلی برای مصرف این مواد در %1/40گردان در بین دانشجویان عدم تامین نیازهای عاطفی آنها )

( عنوان شده است. بین مصرف مواد روان گردان با سن ، محل اقامت ، سابقه مصرف %05بیشتر موارد کسب لذت )
 <5.50پدر و مادر و  در معرض دود سیگار قرار گرفتن در طول روز ارتباط آماری معنا داری یافت شد)مواد مخدر در 

P .):با توجه به شیوع نسبتا باالی مصرف مواد روانگردان در دانشجویان علوم پزشکی بعنوان پیام آوران   نتيجه گيری

رفاهی و  تسهیالت نمودن ا دانشجویان ، فراهممشاوره ب و زندگی تهای مهار سالمت ، برگزاری کارگاههای آموزش
 ضروری به نظر می رسد.  معضل این پیشگیری از بروز  و شیوع کاهش منظور تفریحی  مناسب به

 یزد گرایش، مواد روان گردان، شیوع،، : دانشجوکلمات کليدی
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PA-19 
 1334گرمساردر بهار سال بررسی ميزان آلودگی ميکروبی و شيميايی آب استخرهای شنا شهرستان 

  2، فهيمه مهدوی *1 حميدرضا ناصحی نيا
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 ، ايرانگروه بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

 اثرات شنا شود. می محسوب ورزشی مراکز ترین جذاب و ازپرطرفدارترین یکی شنا استخرهای مقدمه و هدف :

 اهمیت از شناگران سالمتی حفظ جهت استخرها بهداشت دارد. انسان روانی و جسمی سالمت تامین در بسیارسازنده

 قبیل از هایی بیماری انتقال عامل توانند می بهداشتی موازین رعایت عدم صورت در که است ای برخوردار ویژه

 های بررسی شاخص تحقیق این از هدف گردد. انگلی های بیماری و پوستی امراض ، شناگران خارش پای ، کنژکتیویت

قرارگرفته  مقایسه مورد موجود استانداردهای با آمده به دست نتایج که بوده شنا استخرهای آب کیفی بهداشتی

 شهر فعال استخر  0در 9414 سال در بهار که بوده مقطعی و توصیفی نوع از حاضر تحقیق : ها روش و مواد.است

 عمومی مشخصات تعیین بر عالوه مطالعه این در گرفت. صورت سرشماری صورت گرمسار واقع در استان سمنان به

 قرار سنجش مورد آزمایشگاه کدورت در و   PHمدفوعی، کلیفرم ، کلیفرم های باکتری ، مانده باقی کلر استخرها،مقدار

-94روز یکبار در زمان حداکثر تعداد شناگران ) 90آب هر  از برداری نمونه گردیدند. ثبت مربوطه های فرم ودر گرفتند

يافته باقی مانده در محل نمونه برداری و سایر پارامتر ها در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. وکلر PH( صورت گرفت. 96

مورد توتال 16نمونه از 0بوده و   0کمتراز  PHنتایج مطالعه حاضر نشان داده است که در همه نمونه ها مقدار   ها :

موارد نمونه برداری شده  از 40مورد از 05کلیفرم و کلیفرم مدفوعی از حد استاندارد تجاوز کرده و میزان کلر باقی مانده 

در تحقیق انجام شده مشخص شد که بین  : گيری نتيجهپایین تر بوده است.  1mg/L)   حد استاندارد )کمتر از

از  %0( اختالف معنی داری وجود نداشت ولی در  (p≤./05ل نمونه مقدار استانداردبا اندازه گیری شده کPH میزان 
(. (p≤./05 نمونه های گرفته شده، بین میزان کلیفرم و کلیفرم مدفوعی با حد استاندارد اختالف معنی داری مشاهده شد

 متصدیان آب و عدم آگاهیتصفیه  های سیستم ناقص بودن مناسب، کلرزنی سیستم این موضوع می تواند با عدم

لذا جهت کاهش میزان آلودگی نظارت و کنترل دقیق در  درآب مرتبط باشد، باقی مانده شرایط و کلر از استخرها
 .خصوص سیستم کلرزنی و سایر موارد بهداشتی می بایست  صورت گیرد

 گرمسار  ، آب ،کیفیت شنا استخرهای کليدی: کلمات
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PA-20 
  1333سال تهران  12استفاده از صندلی ايمنی کودک در والدين کودکان زير  داليل استفاده و عدم

 3، اميررضا نبی پور*2، نرگس خانجانی1مرضيه مرادی

   سمنان، سمنان، ايران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پيراپزشکی آرادان، دانشکده کميته تحقيقات دانشجويی،. 1

   ايران کرمان، کرمان، پزشکی علوم دانشگاه دانشکده بهداشت،اپيدميولوژی،  و زيستی آمار گروه .2

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران مرکز تحقيقات علوم اعصاب، .3

صندلی  .باشدمی عمومی سالمت برای جهانی، جدی معضل و مسئله ایسوانح رانندگی و جاده :و هدف مقدمه

با هدف تعیین  های جدی را در کودکان کاهش دهند. این مطالعهآسیبتوانند خطر مرگ و های ایمنی کودک می
سال در جامعه ی ایمن تهران انجام  90دالیل استفاده و عدم استفاده از صندلی ایمنی کودک در والدین کودکان زیر 

، داشتن فرزند انجام شد. معیار ورود افراد 9414تحلیلی( در سال  -ی مقطعی )توصیفیاین مطالعه :روش مطالعه شد.

سال، خودروی سواری شخصی و رضایت آگاهانه و شفاهی برای شرکت در مطالعه بود. والدین به صورت در  90زیر 
دسترس، از جلوی مهدکودکها، در پارکها، جلوی مراکز بهداشتی درمانی و در خیابانهای اطراف این مکانها انتخاب 

ها سنجیده شد. آنالیز خته استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامهی محقق ساپرسشنامه 0شدند. در این مطالعه از 
 در نظر گرفته شد. 50/5داری کمتر از انجام شد. سطح معنی 09نسخه  SPSSها با رگرسیون لجستیک و نرم افزار داده

سال خود از صندلی ایمنی  90خانواده برای فرزندان زیر  905خانواده وارد مطالعه شدند. از این تعداد  054 :يافته ها

هایی که برای های با درآمد باال و خانوادهکردند. استفاده از این وسیله، به طور معنی داری در خانوادهکودک استفاده می
بودند،  نابع مختلفی از جمله رادیو و تلویزیون، دوستان و اقوام شنیدهاستفاده از صندلی ایمنی کودک توصیه هایی از م

ها برای استفاده از ی بیشتر رانندگی، بیشتر بود. بیشترین دالیل خانوادههای ساکن شمال شهر و پدران با تجربهخانواده
رین دالیل عدم استفاده صندلی ایمنی کودک آگاهی از مزایای این وسیله و ترس از آسیب دیدن کودک بود و بیشت

ی عبارت بود از اینکه اکثریت والدین مطمئن نبودند که کودکشان بتواند صندلی ایمنی را تحمل کند، باال بودن هزینه
خرید این وسیله، احساس نیاز به این وسیله فقط در زمان نوزادی فرزند، نبود فضای کافی در خودرو برای نصب این 

 نتيجه گيری: .  ایای این وسیله، احساس والدین در مورد امن تر بودن آغوش خودشان و ...وسیله، ناآشنا بودن به مز

-های مداخلهبا توجه به میزان کم استفاده از صندلی ایمنی کودک، این مطالعه نشان داد که نیاز اورژانسی به استراتژی

المللی وجود دارد. اجرای بین ی ایمنعهترین عضو جامای برای بهبود ایمنی کودکان در تهران به عنوان پرجمعیت
تواند گامی موثر در ی ایمن شده میمداخالتی بر مبنای الگوی جامعه ایمن در شهر تهران که به تازگی عضو جامعه

 جهت افزایش استفاده از وسایل ایمنی کودک باشد.

 حوادث جاده ای، صندلی ایمنی کودک ،تهران کلمات کليدی:
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PA-21 
ان آگاهی دانشجويان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سمنان پيرامون پيشگيری از مقايسه ميز

 1334بيماری های منتقله از خون سال 

 2زهرا عباسی ،1محمد علی جليلوند

 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت دامغان. دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 ايران، کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .2

بیماری های منتقله از راه خون از مهمترین مشکالت تمامی نظام های سالمت در دنیا هستند که  :و هدف مقدمه

عالوه بر امکان مبتال کردن دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، می توانند ارائه دهندگان را نیز درگیر کنند. در 
اسان بهداشت عمومی استوار است. بعالوه این ایران محور آموزش های جامعه در خصوص بیماری ها عمدتا بر کارشن

کارشناسان عالوه بر نقش مهمی که در آموزش بر عهده دارند خود نیز بخشی از خدمات را ارائه می دهند که آن ها را 
در خطر تماس با خون مراجعه کنندگان قرار می دهد. بنابراین ضروریست آگاهی کافی در خصوص این بیماری ها در 

نفر از دانشجویان ترم  45پژوهش حاضر به شیوه توصیفی مقطعی بر روی  :روش مطالعه جود داشته باشد.بین آنان و

کارشناسی بهداشت عمومی در دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان و کرمان که تمام دروس تئوری خود را گذرانده بودند  1
نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و  90و سابقه ی مشروطی  نداشتند انجام شد. از هر یک از دانشگاه ها 

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی که دارای سواالت  دموگرافیک و سواالت آگاهی سنجی بود مورد 
بررسی قرار گرفتند. تالش بر این بود جنبه های پرسشنامه به واسطه ماهیت کاری تنها دارای سواالت مربوط به 

اشد. نهایتا داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی) شاخص های مرکزی و پراکندگی( و تحلیلی) مواجهه شغلی ب
 96نسخه  spssآزمون مجذور کای و تحلیل واریانس و...( مورد ارزیابی قرار گرفتند. و به این منظور از نرم افزار 

درصد را  41درصد جمعیت را دانشجویان مذکر و  09سال بود  00.96میانگین سنی در دو جامعه  .يافته ها:استفاده شد

و میانگین نمره های  %69دانشجویان مونث تشکیل می دادند. میانگین نمره کسب شده در دانشجویان دانشگاه کرمان 
بود. رابطه بین معدل دانشجویان با میزان آگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان معنا دار بود  %10دانشجویان سمنان 

ر سمنان رابطه معناداری نداشت. بین میزان آگاهی در خصوص پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت ب در هر دو اما د
دانشگاه رابطه معنا داری وجود داشت به این معنی که آگاهی در مورد انتقال ایدز مناسب تر بود. در رابطه بین سن، 

  بیماری ها معنا دار نبود. جنسیت و وضعیت تاهل با میزان آگاهی در خصوص پیشگیری از این
پژوهش حاضر نشان داد که در هر دو دانشگاه بین میزان آگاهی و سطح ایده آل تفاوت هایی وجود  نتيجه گيری:

دارد الزم است منشا این تفاوت ها شناسایی شود و اصالح آنان در دستور کار قرار گیرد چرا که کارشناسان بهداشت 
 ش دهنده الزم است دارای سطح باالیی از آگاهی باشند. عمومی به نوان نیرو های آموز

 بیماری های منتقله از راه خون، هپاتیت بایدز، آگاهی،  کلمات کليدی:
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PA-22 
 ای رفتار شاغلين بخش بهداشت و درمان پيرامون پيشگيری از بيماری های منتقله از راه خون بررسی مقايسه

 2، محمد علی جليلوند 1زهرا عباسی

 دانشکده بهداشت دامغان. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمان، ايران .1

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران 2

کارکنان شاغل در بخش پزشکی به علت ماهیت شغلی همواره در خطر ابتال به انواع بیماری های  مقدمه و هدف:

خطرناک نظیر ایدز و هپاتیت ب هستند. مطالعات نشان داده میزان بروز این دو بیماری در بین کارکنان بخش پزشکی 
شده در ایران به بررسی رفتار کارکنان  در ایران دو برابر جمعیت عادی می باشد. از طرفی عمده ی پژوهش های انجام

بیمارستان ها اختصاص یافته در حالی که کارکنان خدمات بهداشتی عالوه بر در معرض خطر بودن نقش محوری در 

پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی بر  مواد و روش ها:آموزش پیشگیری از بیماری ها به افراد جامعه دارند.

نفر از بخش درمان در شهرستان های دامغان و شاهرود انجام شد. در هر  06ش بهداشت و نفر از کارکنان بخ 06روی 
دو گروه افراد شاغل در بخش دولتی، عمومی و خصوصی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. و برای 

تار بود استفاده سوال مرتبط به رف 90سنجش رفتار از پرسشنامه ی محقق ساخته که دو بخش اطالعات دموگرافیک و 
شد. تحلیل داده ها با  آمار توصیفی) شاخص های پراکندگی و مرکزی( و آمار تحلیلی) آزمون تحلیل واریانس و مجذور 

 46میانگین سن در مجموع دو گروه  يافته ها:استفاده شد. 96نسخه spssکای ( انجام شد و به این منظور از نرم افزار 

به  4.6سال بودند که  این عدد در بخش بهداشت  99.4ارای میانگین سابقه کار سال بود و شاغلین بخش درمان د
درصد از  4درصد واکسیناسیون هپاتیت ب ناقص داشتند در حالی که بخش بهداشت تنها  04دست آمد. در گروه درمان 

ا بیمار نیدل استیک شده درصد افراد هنگام کار ب 90نوبت واکسن دریافت کرده بودند. در بخش درمان  4افراد کمتر از 
درصد بود. کارکنان بخش درمان به صورت معنا داری بیش از کارکنان  90بودند که این مقدار در بخش بهداشت 

بهداشتی دچار پاشیدن خون به چهره شده بودند. همچنین  بین سابقه کار و رفتار های پیشگیری کننده از این بیماری 
داشت.  اما رابطه مدرک تحصیلی، جنسیت با رفتار های پیشگیری کننده از این  ها در هر دو گروه رابطه عکس وجود

بیماری ها معنا دار نبود. رابطه بین رفتار های پیشگیری کننده و رفتار های پیشگیری کننده در مقایسه دو بخش معنا 

وجه به نقش مهم آموزش در با ت نتيجه گيری:دار بود. به این معنا که بخش بهداشت رفتار های مناسب تری داشتند.

تغییر رفتار توصیه می شود آموزش های مناسب برای کارکنان بخش های درمانی الزم اس که برنامه های مناسبی با 
 تاکید بر تغییر رفتار انجام شود و در فواصل منظم رفتار های کارکنان پایش شود

 ان، بیماری های منتقله از راه خونکارکنان بهداشتی، کارکنان درمانی، سالمت کارکن کلمات کليدی:

 
 

 
  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

55 
 

 

PA-23 
ارتباط بين کيفيت زندگی و وضعيت استرس، اضطراب، افسردگی  در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی

 1332شهيد صدوقی يزد سال 

  2، نجيب اهلل با اراده2عاطفه زاهدی، 3، سکينه گرايلو2، فاطمه اميری1حسين فالح زاده
 ، يزد، ايراندانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد  .1

 ، يزد، ايراندانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد .2

 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ايران .3

سالمت کیفیت زندگی از مهمترین مولفه های مفهوم کلی بهداشت محسوب می شود. سطح :و هدف مقدمه

وکیفیت زندگی دانشجویان تاثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی وموفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. 
بنابراین باتوجه به اهمیت آن ارتباط بین کیفیت زندگی وسطح استرس و اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه  

   SF36پرسشنامه از استفاده با که باشد می مقطعی – این پژوهش توصیفی :روش مطالعه مورد سنجش قرار گرفت.

در بررسی ارتباط کیفیت زندگی و متغیرهای استرس ،اضطراب و افسردگی در دانشجویان انجام گرفت،  DASS21و 
نفر  045داده ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تعداد 

یافته ها نشان داد که يافته ها :نشجو به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تکمیل گردید. دا

از استرس رنج می برند و  مشخص شد که میزان  %45از اضطراب و  %1/41از دانشجویان از افسردگی ،  4/45%
دانشجویان کیفیت زندگی متوسط  %41/60استرس در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر بود.همچنین مشخص شد . 

به باال داشتند که بیشترین میزان کیفیت مربوط به حیطه عاطفی وکمترین آن مر بوط به حیطه عملکرد اجتماعی بود . 
بین افسرگی ،استرس واضطراب ارتباط مستقیم وبا کیفیت زندگی بجز حیطه عملکرد اجتماعی )ارتباط وجود نداشت(  

 نشان می دهد. ارتباط معکوسی را

با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات بیشتر به دانشجویان وتالش  نتيجه گيری:

برای مهیا کردن زمینه اشتغال آنها ورفع عوامل زمینه ساز استرس و به طبع آن افسردگی و اضطراب  از مواردی هستند 
 که می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی آنها شود.

 زندگی، استرس، اضطراب، افسردگی، دانشجویانکیفیت  :کلمات کليدی
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PA-24 
سال مراجعه کننده به مرکز سالمت جامعه  کالته  13تا  33بررسی ميزان اختالل کارکرد اجتماعی  در زنان بين 

 1333رودباردرسال
 2فاطمه صرفی ، 1محسن عسگرزاده

 ، ايراندامغان،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،رودبار مرکز بهداشتی درمانی کالته .1

 ، ايراندامغان،دانشگاه علوم پزشکی سمنان  .2

زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند و در عین حال پرورش دهنده همه افراد : و هدف مقدمه

جامعه هستند.توقع از زنان به سبب ماهیت وجودیشان از لحاظ جسمی و عاطفی باال است و این خود منجر به افزایش 
تاثیر قرار می دهد. وضعیت تاهل نقش فشارهای روانی و اجتماعی بر زنان شده و تمام ابعاد سالمت این گروه را تحت 

مهمی در سالمت روان زنان دارد. زندگی موفق در زناشویی با ایجاد حمایت های اجتماعی و عاطفی مناسب می تواند 
موجب ارتقای سالمت زنان گردد.از سوی دیگر بروز برخی مشکالت ناشی از زندگی های ناموفق مثل طالق و 

بروز برخی اختالالت روانی می گردد.این مطالعه به بررسی ارتباط بین میزان شیوع بیماری اختالفات زناشویی و... باعث 
های روانی در جامعه و درصد افراد در معرض خطر ابتال به اختالالت افسردگی و اهمیت پیشگیری از آنها در جامعه می 

مراجعه کننده به مرکز سالمت جامعه در   سال 05تا  45نفر از افراد بین  955مطالعه برروی    :روش مطالعهپردازد. 

شهر کالته رودبار صورت گرفت. مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که براساس  جمع آوری  داده ها از طریق 
( توسط پرسشگر های آموزش دیده  انجام گرفته است . پرسشنامه  ها بعد از وارد GHQپرسشنامه )براساس برنامه 

نفر مراجعه کننده که مورد  955در بین  ها:. يافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  09SPSSشدن در نرم افزار 

 %04.0در معرض خطر ابتال به این اختالالت قرار داشتند.جامعه آماری مورد بررسی را  % 90غربالگری قرار گرفتند، 
اهلین در معرض خطر اختالالت مت %90.6مجردین و  %00را مجردین تشکیل می دادند.  %90.0زنان متاهل و 

این افراد در معرض  %95.0زنان متاهل اختالل کارکرد اجتماعی داشتند. %90.0مجردین و  %0.4افسردگی بودند و 

: با توجه به نتایج تحقیق معلوم گردیده است  که درصد قابل نتيجه گيری. خطر سالمت جسمی نیز قرار داشتند

ر ابتال به اختالالت افسردگی و اختالل عملکرد اجتماعی قرار دارند.اما نگرش آنها توجهی از زنان جامعه در معرض خط
در خصوص  شناسایی عوامل خطر و کنترل آنها  بسیار پایین است  واقدام مناسبی  جهت پیشگیری و یا غربالگری 

اشتن غربالگری های منظم برای تشخیص زودرس  این اختالالت نداشته اند که ضرورت  دارد با برنامه ریزی دقیق و د
ساالنه و مشاوره با افراد در معرض خطر وآموزش افراد و خانواده آنها به بررسی، شناسایی ، کنترل و حذف عوامل خطر  

 و در صورت نیاز درمان بیماران پرداخت . 

 اختالالت افسردگی،اختالل عملکرد اجتماعی، افراد درمعرض خطر کليدی :  کلمات
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PA-25 
ساله  3يک بررسی  در ژنيکولوژيک سرطان تخمدان در بين سرطان های هيستولوژيک – يکژاپيدميولووضعيت 

  سمنان در

 3قربانی راهب ، 2 نپهلوا شهرزاد ،*1نياکی انصاری

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه، پيراپزشکی و پرستاری دانشکده .1

 ايران البرز ، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده - البرز پزشکی علوم دانشگاه .2

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم سالمت،دانشگاه بر موثر اجتماعی عوامل تحقيقات مرکز .3

 می زنان دربین ها سرطان از ناشی میر و مرگ اصلی علل جمله از ژنیکولوژیک های سرطان : هدف و مقدمه

 چگونگی از آگاهی کسب ، جغرافیایی مختلف مناطق در ژنیکولوژیک های سرطان متفاوت توزیع به با توجه . باشد

 ، آموزشی های ریزی برنامه در را ما تواند می جغرافیایی منطقه یک در ها سرطان هیستولوژیک -الگوی اپیدمیولوژیک 
 – اپیدمیولوزیکوضعیت  تعیین " هدف با حاضر مطالعه لذا نماید یاری ، منطقه نیازهای درمانی براساس و پژوهشی

 بیمارستان پاتوبیولوژی مرکز به ارسالی های نمونه در های ژنیکولوژیک سرطان تخمدان در بین سرطان هیستولوژیک

 براساس نگر گذشته توصیفی مطالعه این در : مطالعه روش.گرفت انجام 1380 - 1388 سالهای بین سمنان فاطمیه

 بیمارستان پاتوبیولوژی مرکز به ارسالی های نمونه درمیان ژنیکولوژیک های سرطان فراوانی بررسی به موجود های داده

 ارسالی زنان تناسلی دستگاه از نمونه 8420 ببن در :هايافته.شده است پرداخته 1380 - 1388 سالهای طی در فاطمیه

اپیدمیولوزیک سرطان  نظر از که شده شناسایی سرطانژنیکولوژیک مورد 64 فاطمیه بیمارستان پاتوبیولوژی مرکز به
 نظر تخمدان از سرطان اکثریت . است بوده ژنیکولوژیکمورد بعد از سرطان رحم دومین سرطان شایع  04تخمدان با 

 سال65-61 سنی گروه در ) مورد 6 ( سنی های گروه نظر از ،سروسیست آدنوم بدخیم  نوع از مورد (  1هیستولوژیک)

 در مطالعه حاضر سرطان:گيریهنتيجت.اس شده مشاهده 9404 های سال در ) ردمو 6 ( هرسال در بروز نظر میزان واز

 برنامه یافته این براساس است الزم بوده است که همانند  سرطانهای ژنیکولوژیک تخمدان دومین سرطان شایع در بین

 تخمدان سرطان عالئم و خطر زمینه عوامل در جامعه زنان آگاهی سطح ارتقاء برای مؤثرتری اقدامات و مدون ریزی

 . صورت پذیرد آن بموقع درمان و زودتر هرچه شناسایی جهت

 سمنان ،تخمدان سرطان ،کژنیکولوژی :کليدی کلمات
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PA-26 
 34بررسی وضعيت مديريت زباله های بيمارستانی در بيمارستان واليت دامغان در پاييز 

   2، زهرا عباسی*1 حميدرضا ناصحی نيا
 بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانگروه  .1

 ، سمنان، ايرانگروه بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 2

درصد از مواد زاید جامد شهری را تشکیل  0تا  9زباله های تولید شده در بیمارستان اگر چه تنها  :و هدف مقدمه

می دهند اما با توجه به اینکه بخشی از این زباله ها در دسته ی زباله های خطرناک قرار می گیرند، احتمال انتقال 
میلیون مورد  00الم سازمان جهانی بهداشت ساالنه بیماری های مهمی از طریق آن ها وجود دارد. تا آنجا که مطابق اع

مرگ به دلیل عدم دفع مناسب زباله های عفونی در سراسر جهان رخ می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین 

این  :روش مطالعه انجام شد. 9414وضعیت مدیریت زباله های  بیماستانی در بیمارستان والیت دامغان در پاییز 

انجام شد. تعیین وضعیت جمع  9414تخته والیت دامغان در پاییز 965مقطعی در بیمارستان  -وصیفیمطالعه به روش ت
 94آوری نگهداری و حمل و نقل زباله ها در بیمارستان با استفاده از چک لیست محقق ساخته انجام گردید. داده ها از 

فکیک نوع) عفونی، تیز و برنده، شیمیایی و معمولی( بخش بالینی و پشتیبانی و اداری بیمارستان تهیه شد. زباله ها به ت
بار(.  برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی ، شاخص  6و بخش) بالینی و غیر بالینی( در هر ماه دوبار توزین شد ) جمعا 

زباله های  :يافته هااستفاده شد. spss های مرکزی و آزمون آنالیز واریانس استفاده شد. و به این منظور از نرم افزار 

ساعت یکبار از بخش ها به وسیله چرخ دستی جمع  04عفونی و غیر عفونی به تفکیک در کیسه های جداگانه  هر 
درصد زباله های  06کیلوگرم در روز بدست آمد.  0/0آوری می شدند. میانگین تولید انواع زباله در هر بخش بیمارستان 

بیشترین تولید آن مربوط به بخش پشتیبانی و اداری با میانگین تولیدی از نوع زباله های معمولی بودند که 
کیلوگرم در روز بود. بیشترین زباله عفونی و  1/4کیلوگرم در روز و کمترین آن مربوط به بخش دیالیز با میانگین 4/61

بیشترین زباله های  کل زباله های تولیدی در هر نوع( و %44و  91تیز و برنده در بخش دیالیز تولید میشد ) به ترتیب% 
کیلو گرم به  4/0سرانه تولید زباله در بیمارستان والیت دامغان برابر با ( در بخش داخلی تولید می شد. %91شیمیایی)

مدیریت مواد زائد در هر یک از بخش های این بیمارستان از نظر مطابقت با  نتيجه گيری:ازای هر تخت فعال بود.

وزارت بهداشت در وضعیت مطلوب قرار داشت. میزان زباله های معمولی در بیمارستان  استاندارد های ملی دفع پسماند
نسبت به میزان تولید زباله های عفونی  کمتر است که می تواند ناشی از تفکیک نامناسب زباله ها باشد. با توجه به 

روریست آموزش های الزم انجام اینکه کارکنان بیمارستان در سال گذشته سابقه ی آموزشی در این زمینه نداشتند ض
 پذیرد. چرا که مدیریت زباله ها نیاز به همکاری تمامی کارکنان دارد.

 پسماند بیمارستانی، دامغان  ،بیمارستان والیت کلمات کليدی:

 
 
 
 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

59 
 

 

PA-27 
       1333فراوانی  اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال   

          1، مريم داورزنی4، مريم توکلی 3، ياسر تبرائی2، معصومه شريف زاده  1آگاهژيال 
 گروه زنان و مامايی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران  .2

 گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايران .3

 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايران4

 . اداره امور آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايران1

از د ـحاز یش ـبده تفاـسافراد، ااعی ـجتمودی ادـا حـتدی و رـفی سیبهااز عوامل آیکی  مقدمه و هدف:

افراد و  میان سریع و مؤثر ارتباط و اطالعات روزآمد به دستیابی امر در اینترنت مهم نقش به با توجهد. ـباشاینترنت می 

این  :مطالعه روش استفاده بیشتر  آن در دانشجویان، شناخت بیشتر مشکالت این کاربران ضرورت می یابد. نیز

دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار جمع 9555بر روی  9414مقطعی در سال  -مطالعه توصیفی
پس از  بخش متغیرهای دموگرافیک و مقیاس استاندارد سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ بود. 0آوری اطالعات شامل 

گردید و با استفاده از آزمون های توصیفی  و  SPSS -18 افزار آماری جمع آوری داده ها، اطالعات کدبندی و وارد نرم

 640در  يافته ها:درنظر گرفته شد.  50/5سطح معنی داری آزمونها  تی تست موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 1/00درصد پسر بودند،  0/01درصد دختر و 0/10بود.   9/09±0/4دانشجوی شرکت کننده در طرح، میانگین سنی 
و  1/01±0/90میانگین نمره وابستگی به اینترنت در دانشجویان  درصد افراد بومی سبزوار بودند. 1/41درصد متأهل  و

درصد( 4/90نفر )10درصد( اعتیاد خفیف،  9/09نفر ) 400درصد( افراد استفاده عادی،46نفر ) 001در حد خفیف بود. 
( و p=556/5(، وضعیت تأهل)p=554/5ن دادند. بین جنسیت)درصد( اعتیاد شدید را نشا 6/5نفر) 4اعتیاد متوسط و 

( دانشجویان با نمره کل وابستگی به اینترنت ارتباط معناداری مشاهده شد، اما ارتباط اعتیاد به p=54/5بومی بودن)

اعتیاد در معرض  توجهی از دانشجویان قابل جمعیت نتيجه گيری:( .p=50/5اینترنت با سن افراد ارتباط معنادار نبود)

در آنان اقدامات  اینترنتی اعتیاد بروز از پیشگیری برای است الزم که خطرات جسمانی و روانی آن هستند به اینترنت و
مناسبی انجام شود. فرهنگ سازی و آموزش دانشجویان درزمینه استفاده صحیح از اینترنت گامی موثر در این راستا 

 خواهد بود.

 دانشجو، اعتیاد ، اینترنت،دانشگاه کلمات کليدی:
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PA-28 
های شهر دامغان بر کيفيت ميکروبی، شيميايی و فيزيکی آب در پاييز و های دانشگاهبررسی تاثير آب سردکن

 1333زمستان 

 1، طيبه راستگو2، مريم شامانی1خليل اهلل معينيان
 ، سمنان، ايراندانشگاه علوم پزشکی سمنانگروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، . 1

 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 2

کیفیت آب آشامیدنی و رضایت مصرف کنندگان، از دستگاههای نصب شده در محل مصرف تاثیر  مقدمه و هدف:

ی است که به دلیل راکد ماندن آب در آبسردکن می پذیرد. یکی از این دستگاهها، آبسردکن ها ی محیط های دانشگاه
ها، زمینه رشد بیوفیلم و تغییرات کیفی آب فراهم می گردد. این موضوع می تواند تاثیر مهمی در میزان رضایتمندی از 

دستگاه آبسردکن در  09در این مطالعه کیفیت آب  :روش مطالعهمحیط تحصیل و سالمت دانشجویان داشته باشد. 

دانشجو را تحت پوشش دارند مورد مطالعه قرار گرفت. وضعیت آب 96144و دانشکده شهر دامغان که دانشگاه  6
ورودی و خروجی از آب هر آب سردکن با سه بار نمونه برداری طی فصول پاییز و زمستان از نظر شاخص کلیفرم ، 

[Heterotrophic Plate Count ]HPC،PH مانده آزاد و ترکیبی، کدورت و ، هدایت الکتریکی ، قلیاییت، کلر باقی
درجه حرارت، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بر اساس آمار توصیفی و تحلیلی ] آزمونهای آنالیز واریانس، کروسکال 

نتایج حاصل از این تحقیق  يافته ها:[ مورد تجزیه و تحلیل و با استانداردها نیز مقایسه گردید.T-TESTوالیس و 

حرارت، هدایت الکتریکی و کلر آزاد باقیمانده آب خروجی از آب سردکن برخی از دانشگاهها در نشان داد که درجه 
محدوده ی استاندارد نبود که دو مورد اول بر رضایتمندی از کیفیت آب و مورد آخر می توانند بر سالمت افراد تاثیر 

ای دامغان از نظر شاخصهای میکروبی هر چند آب خروجی از آب سردکن های دانشگاهه منفی داشته باشند. همچنین
[HPC ] با استانداردها مطابقت دارد اما در بعضی از دانشگاهها بار میکروبی آب خروجی از آب سردکن ها از نظر HPC 

کنترل و تنظیم  نتيجه گيری: افزایش نشان داد که آزمون آماری کروسکال والیس معنی داری تفاوت را نشان داد. 

رت و هدایت الکتریکی آب خروجی از آب سردکن ها اقدامی است که میتواند در جلب رضایت دوره ای درجه حرا
دانشجویان بسیار موثر باشد. همچنین اقدامات کنترلی و مراقبت بر کارکرد آب سردکن ها می تواند بر کنترل بیشتر 

 کیفیت میکروبی موثر واقع شود.

 یت شیمیایی، کیفیت فیزیکیآب آشامیدنی، کیفیت میکروبی، کیف :کلمات کليدی
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PA-29 
تعيين ميزان فلورايد، سختی، قليائيت و هدايت الکتريکی در منابع تامين آب آشاميدنی شهرستان نور در سال های  

1331-1331 

 3، سيده فائزه حسينی 2، خليل اهلل معينيان1رمضانعلی ديانتی
 ، مازندران، ايراندانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1

 ، سمنان، ايرانگروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 2

 ، سمنان، ايراندانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 3
 

ه توسعه و تامین آب آشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم در جوامع بشری است و دستیابی بمقدمه و هدف: 

پیشرفت در سایه سالمت افراد جامعه امکان پذیر است و واضح است که سالمتی افراد در گرو تامین آب شرب مطلوب 
است. آب همواره مقادیری امالح، مواد معلق و گازهای محلول همراه خود دارد و وجود برخی عناصر بر سالمتی انسان 

توان قبل از ی انسان را به مخاطره می اندازد و اصوال هیچ آبی را نمیضروری ولی مقدار بیش از حد مجاز آنها سالمت
بررسی کیفیت شیمیایی به مصرف شرب رساند. لذا تأمین شرایط بهداشتی و رعایت استاندارد از اهمیت باالیی برخوردار 

آشامیدنی شهرستان نور باشد. هدف از این تحقیق تعیین غلظت یون فلوراید، سختی، قلیائیت و هدایت الکتریکی آب می

 -این مطالعه نوعی مطالعه توصیفی :روش مطالعه بوده است. 9419تا9401واقع در استان مازندران طی سالهای 

بر روی منابع تامین آب شرب شهرستان نور انجام شده است. جامعه مورد  9401-9419باشد که در سال مقطعی می
دهند. برای بدست آوردن داده شهرستان نور، اعم از چاه، چشمه تشکیل میمطالعه را منابع تامین کننده آب آشامیدنی 

حلقه 96های مربوط به فلوراید، قلیائیت، سختی، هدایت الکتریکی منطقه مورد مطالعه در شهرستان نورکه مربوط به 
داده های  چاه و یک چشمه می باشد از اطالعات موجود در شرکت آب و فاضالب شهرستان نور استفاده شده است.

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استانداردهای ملی موجود مقایسه  EXCELحاصله با استفاده از نرم افزار 

میکروزیمنس برسانتی متر می باشد. میانگین غلظت   611در چاههای شهرستان نور، ECمیانگین میزان  يافته ها:شد.

میلی گرم برلیتر می باشد. میانگین سختی آب چاههای شهرستان نور در طول مدت  46/5فلوراید آب این شهرستان 
 004.61ن شهرستان میلی گرم بر لیتر برحسب کربنات کلسیم می باشد. میانگین قلیائیت آب چاههای ای 441بررسی، 

درجه  90: با توجه به دمای میانگین سالیانه این شهرستان که . نتيجه گيریمیلی گرم بر لیترکربنات کلسیم  می باشد

تر از حد استاندارد می باشد و میانگین غلظت یون فلوراید در فصل تر بیشتر سانتی گراد بوده، میزان فلوراید چاهها پایین
از لحاظ سختی، آب شرب شهرستان نور جزء آبهای سخت و خیلی سخت دسته بندی می از فصل خشک می باشد. 

ها رابطه مستقیم خطی وجود دارد بطوریکه با شود. بین سختی و هدایت الکتریکی، و همچنین سختی و قلیائیت آب چاه
 و قلیائیت چاهها هم افزایش یافته است. ECافزایش سختی، میزان 

 ی، شهرستان نور، فلوراید، سختی، قلیائیت، هدایت الکتریکی:آب آشامیدنکلمات کليدی
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PA-30 
 1333تا  1333يد دار توزيع شده در شهر دامغان از سال  بررسی ميزان يد در نمک های

 2، محمدامين آق ارکاکلی*1حميدرضا ناصحی نيا 
 

 ايرانگروه مهندسی بهداشت محيط،دانشکده بهداشت، علوم پزشکی سمنان، سمنان،  .1

 مرکزبهداشت دامغان، علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. 2

آن می تواند باعث بیماری های  ید یکی از عناصر الزم برای بدن انسان می باشد و کمبود  :و هدف مقدمه

 در فوق های هورمون تأثیر و غده تیروئید های هورمون ساختن در ید مؤثر نقش مختلف از جمله گواتر در انسان گردد.

 ید میزان بررسی تحقیق این از هدف .ید است اهمیت عمده دلیل بلوغ، و کودکی جنینی، دوران در انسان حیاتی اعمال

 با آن و مقایسه 9414تا  9415شهر دامغان درطی دروه چهار ساله از سال  در شده توزیع یددار های نمک در

تمام داده های مربوط به ید سنجی نمک طعام موجود در مرکز بهداشت  :روش مطالعه .است بوده مقداراستاندارد

در مطالعه ی حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات موجود  9414تا  9415دامغان طی دوره چهار ساله از سال  
ا مقدار مربوط به دوازده نوع نمک توزیع شده در سطح شهرستان دامغان بودند که مقدار ید موجود در نمونه ها ب

میزان ید در نمک نوع نمک یددار توزیع شده در شهر دامغان  90از  يافته ها:استاندارد مورو مقایسه قرار گرفت.

 90و1،95،99، 9،0کمتر از میانگین ید ثبت شده در روی بسته نمک ها و در نمک  های شماره 0و4،4،0،6،1شماره
یزان ید موجود در نمک های توزیع شده در سطح شهر دامغان بیشتر از مقدار میانگین ید ثبت شده بود. بیشترین م

نتيجه ثبت شده بود. ppm  1/0 با 0و کمترین میزان ید مربوط به نمک شماره ppm 44 با  99مربوط به نمک شماره

( اختالف ppm 05-45 با  محدوده استاندارد ) 0و 9نتایج نشان دادند که بین میزان ید در نمک  های شماره  گيری:

( α ≤ 0.05( وجود دارد ولی در سایر برندها تفاوت معنی دار بین میزان ید و محدوده استاندارد )α ≤ 0.05معنی داری )
مشاهده نگردید. ولی بین مقدار ید موجود درنمونه ها با مقدارثبت شده بر روی بسته ها اختالف معنی داری وجود 

ریزمغذی در سالمت انسان و نقش بسیار با ارزش آن در اعمال حیاتی بدن در دوران داشت. لذا با توجه به اهمیت این 
مختلف، کنترل الزم برای یددار نمودن نمک ها در حد استاندارد و محدوده قابل قبول برای تمامی کارخانجات تولید 

اری مستمر از نمک های یددار کننده نمک های یددار و لزوم نظارت دقیق و مستمر بر این کارخانجات و نیز نمونه برد
 توزیع شده در بازار فروش و وضع و اجرای قوانین و مقررات الزم برای جلوگیری از تخلفات ضروری به نظر می رسد.

 میزان ید، نمک  ،دامغان :کلمات کليدی
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PA-31 
 33بررسی ميزان مواجهه با صدا و شدت آزاردهندگی آن در کارخانه فوالد سال 

 3، بهرام کوهنورد2، مهدی پور*1بلقن آبادیسميه 

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران . 9

 گروه آمار، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ايران . 2

 کميته تحقيقات دانشجويی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی، يزد، ايران .3

آالینده های صوتی در صنایع، محصول فرعی و ناخواسته تبدیل انرژی های مختلف به هم می  :و هدف مقدمه

باشد. اغلب فعالیت های صنعتی با تولید صدای زیادی همراه می باشند که در صورت عدم کنترل این آالینده، سالمتی 
ن مطالعه با هدف اندازه گیری و پرسنل شاغل در این صنایع را از نظر جسمی و روحی تحت تاثیر قرار می دهد. ای

در این  :روش مطالعه ارزیابی مواجهه کارکنان کارخانه فوالد با صوت و ارزیابی میزان آزاردهندگی آن انجام گرفت.

نفر از کارکنان مجتمع فوالد استان خراسان که با سر  00انجام گردید، تعداد  14تحلیلی که طی سال  -مطالعه توصیفی
سال داشتند، به صورت تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند.  40دسی بل مواجهه و سن کمتر از  00و صدای بیش از 

 و صداسنج 4433نوع  Brüel & Kjær جهت ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با صدا و آنالیز فرکانسی از دزیمتر نوع
استفاده گردید. سپس پرسشنامه میزان آزاردهندگی که شامل سه بخش، بررسی شدت صدای محیط  CEL-450مدل 

کار، نمره دهی به میزان آزاردهندگی صدای محیط و تعیین حاالتی که افراد در طول روز آن را احساس می کنند که 
ود، توسط کارگران تکمیل شامل )احساس خستگی، سستی، کاهش قدرت تمرکز، سردرد ، اختالل در خواب و ...( ب

با کاربرد آماره های توصیفی و ضریب  05نسخه  spssگردید. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار 

کل جامعه مورد پژوهش مرد بودند که سن آن ها  يافته ها: همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین تحلیل شد.

ل داشتند. نتایج حاصل از اندازه گیری صدا نشان داد که میزان صوت سا 04-0سال و دارای سابقه کار  40-00بین 
، که باالتر از استاندارد می باشد. همچنین ارزیابی شدت صدای محیط نشان داد که Aدسی بل  1/01اندازه گیری شده 

را آزاردهنده اعالم درصد صدای تولیدی  0/04درصد از افراد صدای محیط کار خود را بسیار زیاد ارزیابی نمودند و  0/60
( از موارد %6/40( و ایجاد اختالل در خواب)%6/04(، عصبانیت در حین کار)%00نمودند. احساس سردرد در حین کار)

شایع عوارضی بود که افراد شکایت داشتند. همچنین بین عصبانیت و سردرد با صدای محیط کار رابطه معنی دار یافت 

وجه به باال بودن میزان صدای اندازه گیری شده و طبق اطالعات دریافت شده : با تنتيجه گيری .(p=0.013)گردید

از طریق پرسشنامه شدت و آزاردهندگی صدای محیط کار، ارائه راهکار فنی و مدیریتی مناسب جهت کاهش میزان 
 مواجهه کارکنان با صدا و کاهش ساعات کاری در این مجتمع احساس می شود.

 ی، شدت آزاردهندگی صدا، کارخانه فوالد: آلودگی صوتکلمات کليدی
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PA-32 
 های مختلفبررسی ميزان پايداری يد موجود در نمکهای يددار در حرارت

 *1،غالمرضا قاينی 1 سيد محمود مهدی نيا
 ، سمنان، ايرانگروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

ید یکی از ریز مغذی هایی می باشد که به مقدار جزیی برای بدن مورد نیاز می باشد که معموال  و هدف: مقدمه

از طریق آب و مواد غذایی تامین می شود. یکی از مهمترین مسایل بهداشتی درمانی کشور اختالالت ناشی از کمبود ید 
ر آن بر اعمال حیاتی بدن در دوران جنینی، می باشد که نقش بسیار موثری در ساخت هورمون های غده تیروئید و تاثی

کودکی و بلوغ دارد. کمبود ید می تواند از ابتدایی ترین مرحله حیات، زندگی انسان را دستخوش مخاطراتی نماید که 
سال اخیر نشانگر  05پس از ابتال راهی برای نجات از آنها وجود ندارد.  تجربه موفق اغلب کشورهای جهان در طول 

که مناسب ترین راه پیشگیری از ناهنجاریهای ناشی از کمبود ید، مصرف نمک خوراکی یددار می باشد. از این است 
آنجاییکه امکان دارد میزان ید در شرایط مختلف نگهداری و مصرف تغییر نماید، لذا در این مطالعه میزان پایداری ید در 

در این مطالعه  میزان پایداری سه نوع نمک توزیع  :روش مطالعهحرارتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

شده در سطح استان سمنان که شامل دو نوع نمک معمولی یددار و یک نوع نمک کریستاله و تصفیه شده یددار بودند 
درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری ید از روش تیتراسیون که  00تا  90در دماهای مختلف از 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده  يافته ها:وش توصیه شده توسط فارماکوپه بریتانیا می باشد استفاده شده است.ر

در  ppm 41.0است که پایداری ید با افزایش دما کاهش می یابد بطوریکه میزان ید در نمک یددار معمولی شفق از 
ه  سانتی گراد کاهش یافت و در شرایط مشابه میزان ید در درج 00در دمای  ppm 40.1درجه سانتی گراد به  90دمای 

کاهش داشت. تغییر میزان ید در نمک تصفیه شده و کریستاله  ppm 00.1به  ppm 45.1نمک یددار معمولی ملحه از 
 سودمند نیز با افزایش دما مشاهده شده است اما پایداری آن در مقایسه با نمک های یددار معمولی بیشتر بوده است

درجه سانتی گراد تغییر  00در دمای  ppm 44.0درجه سانتی گراد به  90در دمای  ppm 40.6بطوریکه میزان ید از 

براساس یافته های این تحقیق، با افزایش درجه حرارت میزان پایداری ید در نمک های یددار  گيری:نتيجه یافت.

ستاله و تصفیه شده از نمک های یددار معمولی بیشتر بوده کاهش یافته، اما میزان پایداری ید در نمک های یددار کری
 است.

 های یددار کریستاله، یدکمبود ید، نمک کلمات کليدی:
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PA-33 
 1333نگرش زنان نابارور در رابطه با رحم جايگزين شهر کرمان سال 

 1مرضيه مرادی
 . دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران1

 طرق به و کرده وارد نابارور زوجین بر را زیادی استرس روانی، بحران یک عنوان به ناباروری و هدف: مقدمه

 است. جنبه جایگزین رحم باروری، کمک های روش جدیدترین از کند. یکی تهدید می را آنان سالمت روانی گوناگون،

 باروری کمک روش برانگیزترین بحث اخیر، های سال در روش که این شده باعث جایگزین نظیر رحم بی های

 :روش مطالعه .شد انجام جایگزین رحم به نسبت نابارور زنان نگرش تعیین هدف با حاضر لذا مطالعه شود. محسوب
ناباروری افضلی  مرکز به درمان جهت که نابارور زن 046بر روی  9414سال  در تحلیلی(-مقطعی )توصیفی مطالعه این

آزمودنی های های مورد بررسی به روش در دسترس انتخاب شدند. شد. نمونه انجام بودند، کرده پور کرمان مراجعه
پژوهش در زمینه چگونگی انجام طرح و محرمانه بودن اطالعات و هدف از انجام طرح توجیه شده و با تمایل وارد 

آوری گردید و با جمعای که حاوی مشخصات فردی و عبارات نگرشی بود اطالعات توسط پرسشنامهمطالعه شدند. 

 6/00زن نابارور  046از  يافته ها:آنالیز شد. 50/5کمتر از کمک آزمون های توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داری 

 14/0نگرش منفی داشتند. میانگین سنی زنان نابارور درصد 4/91درصد نسبت به رحم جایگزین نگرش مثبت و 
( و خانه درصد 0/40)دانشگاهی تحصیالت دارای کنندگان شرکت اکثر. بود 11/4±4 نازایی سال میانگین و ±91/45

( بودند. بین نگرش زنان نابارور با هیچ یک از متغیرهای مستقل از قبیل: سن زنان نابارور، تحصیالت درصد 1/14دار )
اده در ماه، ارتباط آماری زنان نابارور و همسرانشان، تعداد سالهای نازایی، شغل زنان نابارور و همسرانشان و درآمد خانو

فرزند به دنیا آمده از این روش "درصد زنان نابارور بیان داشتند که  6/14. در این مطالعه معنی داری مشاهده نگردید
به نظرم انتخاب این "درصد زنان نابارور بیان کردند که  9/19. همچنین "بیشتر به من تعلق دارد تا فرزند خواندگی

. که این دو عبارت نگرشی دارای بیشترین "دا کردن یک مادر جانشین کار مشکلی استروش سخت است چون پی

یکی از چالش های اساسی در رابطه با استفاده از روش های درمانی کمک باروری  گيری:نتيجهاولویت بوده است.

رور در مورد استفاده از با توجه به نگرش مثبت باالی زنان ناباجنبه های فرهنگی و اخالقی آن در جامعه می باشد. 
روش رحم جایگزین نیاز به آگاهی جامعه و فرهنگ سازی و ایجاد بستری برای مقبولیت هر چه بیشتر جامعه در مورد 

 که در این صورت می توان به حفظ بنیان خانواده کمک شایانی کرد. این روش کمک باروری اهمیت دارد.

 ، نگرشرحم جایگزین، زنان نابارور، کرمان کليدی: کلمات
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PA-34 
 کاربرد فرا ارزشيابی در آموزش

 1،علی حسن پور1فيروزه مجيدی
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ايران .1

ارزشیابی بعنوان یک رکن اساسی و مهم در موسسات آموزشی وفرایند آموزش،شایستگی،استعداد  :و هدف مقدمه

آموزش،تجربیات و استانداردهای عملکردی را بررسی کند.تاریخ ارزشیابی در تعلیم و تربیت از قرن بیستم افراد،کیفیت 
شروع شده و شواهد نشان می دهد که فرا ارزشیابی همراه با آن بودهاست یعنی هر جا ارزشیابی بوده فرا ارزشیابی هم 

بطوررسمی شروع شد.درفراارزشیابی،اطالعات 9165ابی از دههمفهوم پیدا کرده و این دو رکن جدا ناپذیرند ولی فرا ارزشی
جمع آوری سپس کاربردآنها جهت قضاوت در ارتباط با شایستگی واهمیت ارزشیابی مورد بررسی ونقاط ضعف وقوت 

بودن یا اجرایی  به سودمندی،عملی باتوجه ر فراارزشیابی کیفیت ارزشیابی برنامه رامشخص میکند.کمیته استانداردهای

برای رسیدن به اهداف این پژوهش مقاالت مرتبط در  :روش مطالعه شدن،تناسب و دقت وصحت بررسی میکند.

ای مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت ابتدادر سایتهای مختلف با ارائه کلید واژه های فارسی منابع اینترنتی وکتابخانه
مجزاوترکیبی مقاالت چاپ شده دراین زمینه بطور سریع مرور و سپس  و انگلیسیِ ارزشیابی،فرارازشیابی،اموزش،بصورت

ای هم کتب و مجالت مقاالتی که با موضوع ارتباط بیشتری داشتند،انتخاب ومطالب آنهااستخراج شد در منابع کتابخانه
خالصه مرتبط با موضوع مرورومطالب الزم انتخاب گردید سپس محتوای انتخاب شده بدقت چندین بار مطالعه و 

فرا ارزشیابی سازمان یافته بسیار مهم  :يافته ها برداری شد پس از تسلط کامل بر موضوع مطالب مرتبط توصیف شد.

کند تا مشکالت را کشف و روی آنها تاکید کنند.همچنین بر کیفیت فرایندها تاکید دارد است زیرا به ارزشیابی کمک می
تعیین تیم فرا ارزشیابی  -9بی در اموزش رامی توان بترتیب زیر ارائه نمود:چهارچوب پیشنهادی جهت کاربرد فرا ارزشیا .

تعیین سواالت -4تعیین و ترغیب تعامل با مسئولین فرا ارزشیاب -0با یک یا بیشتر از یک نفر از ارزشیابان کیفی
انتشار مذاکرات  -0ویژهتوافق روی استانداردها، اصول یا معیارهای قضاوت سیستم ارزشیابی یا ارزشیابی  -4ارزشیابی

جمع آوری اطالعات جدید مورد  -1جمع آوری و مرور اطالعات در دسترس و مرتبط-6در یک فرا ارزشیابی رسمی
نقل کردن  -95قضاوت در مورد، معیارها، اصول و استانداردهای مناسب ارزشیابی -1تجزیه و تحلیل یافته ها- 0نیاز

کمک به مسئولین برای تفسیر و -99ات، مسئولین، سخنرانی و راههای دیگر یافته های فرا ارزشیابی از طریق گزارش

فرا ارزشیابی عبارت است از ارزشیابی از سیستم ارزشیابی.ابزار ارزشیابی یا ارزشیابی نتيجه گيری: .کاربرد یافته ها

و قبول نتایج و کاربرد آن از  .بحث در مورد فرا ارزشیابی نیاز به توجه به واقعیت ها،بودجه و امکاناتازبرنامه میباشد
 سوی مسئولین می باشدو در این زمینه در موسسات آموزشی باید بستر الزم فراهم آید. 

 ارزشیابی ،آموزش،فرا ارزشیابی :کلمات کليدی
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PA-35 
و تفکرانتقادی دانشجويان پرستاری  بر يادگيری، نگرش و رفتار و سنتیCBL تاثير سه روش آموزش مشارکتی، 

 ادغام تئوری و عمل مقطع کارشناسی:

 2،علی حسن پور1فيروزه مجيدی
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ايران .1 

 مامايی ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ايران-پرستاری دانشکده.  2

آموزش مهارت های ارتباطی، مسئولیت پذیری، احترام، آگاهی از خود و تفکر انتقادی  :و هدف مقدمه 

ازشاخصهای مهم تغییر رفتارهای  دگیری در روش های نوین است.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تاثیر سه روش 

روش  اسی می باشد.و سنتی بر یادگیری، نگرش و رفتار دانشجویان پرستاری مقطع کارشن CBLآموزش مشارکتی ، 

باشد.واحدهای پژوهش دانشجویان ترم آخر این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می :مطالعه

، مشارکتی و CBLها بصورت تصادفی به سه گروه پرستاری بودند. نمونه گیری بصورت آسان انجام شد و سپس نمونه
اطالعات پرسشنامه استاندارد ارزشیابی رفتار و نگرش دانشجو بود،که قبل و بعد از سنتی تقسیم شدند. روش جمع آوری 

مداخله توسط دانشجویان تکمیل شد. همچنین با استفاده از سئواالت محقق ساخته میزان یادگیری دانشجویان در سه 

مره رفتار و نگرش پس از و مشارکتی میانگین نCBL در دو گروه: يافته ها گروه قبل و بعد از مداخله بررسی شد.

مداخله افزایش یافت. ولی در گروه سنتی ارتباط آماری معنی داری بین میانگین نمره رفتار و نگرش دانشجویان قبل و 
،مشارکتی و سنتی نسبت به قبل از CBLبعد از مطالعه بدست نیامد. ولی میانگین نمره یادگیری بعد از مداخله در گروه 

و مشارکتی از  CBLبکارگیری هر دو روش :نتيجه گيری بود که از نظر آماری معنی دار بود.مطالعه افزایش یافته 

نظر افزایش احترام،خود آگاهی و خود ارزشیابی، مهارتهای ارتباطی، مسئولیت پذیری، تفکر انتقادی و همچنین افزایش 
وشها منجر به افزایش انگیزه یادگیری باشند. همچنین این رانگیزش و نمره یادگیری نسبت به روشهای سنتی مفید می

 در دانشجویان می شوند .

 یادگیری ،CBLروش ، رفتار ،روش مشارکتی :کلمات کليدی
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PA-36 
 34 بررسی ميزان آگاهی، نگرش و رفتار زنان در خصوص سرطان پستان در شهرستان دامغان در سال

 1،زهرا اکبريان*1مريم بهراميان
  سمنان، سمنان، ايران استان پزشکی علوم دانشگاه دامغان شهرستان بهداشت مرکز .1

با توجه به گزارشات سازمان جهانی بهداشت در جهان ، و وزارت بهداشت و درمان و آموزش : مقدمه و هدف

در ایران و پزشکی در ایران ، با توجه به اینکه الگوی ابتالی به بیماریهای واگیر به غیر واگیر تغییر پیدا نموده است . 
شهرستان دامغان بعد از بیماریهای قلبی و عروقی ، سرطان ها دومین علت مرگ و میر در جامعه را تشکیل می دهند و 
بعد از سوانح و حوادث بار بیماریها بیشتر مربوط به سرطان ها می باشد و محققین را بر آن داشت موضوع تحقیق را 

 65نفر از زنان  455مطالعه برروی  :روش مطالعه .های آموزشی انجام دهندبرای مداخالت پیشگیرانه و برنامه ریزی 

مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که براساس جمع آوری داده ها از طریق  . ساله جامعه دامغان صورت گرفت 05 -
دیده  براساس پکیج های آموزش وزارت بهداشت و درمان ) توسط پرسشگر های آموزش(پرسشنامه محقق ساخته 

ها: يافته.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است SPSS انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار
سال وجود  40ساله با زنان زیر  65-45داری درخصوص آگاهی نگرش و رفتار خود آزمایی پستان ، زنان تفاوت معنی

 65- 45درخصوص آگاهی از روش دقیق خودآزمایی درگروه  . ئسگی میباشدواین نشانه موفقیت برنامه پایلوت یا . دارد
سال اختالف درخصوص روش و مراحل خود آزمایی وجود داشت وباالتر بود اما این تفاوت معنی  45ساله از گروه زیر 

د در پستان میزان آگاهی گروه مورد تحقیق در خصوص عالئم سرطان سینه ( که شامل : وجود غده بدون در . دارنبود
)  %40.0درصد ، ترشح شیر حدود  64.0درصد . درد در تمام پستان  40/0، توکشیدگی نوک پستان حدود  %10حدود 

جواب درست دادند . همچنین دیگر شاخص ها در خصوص ترشح خونی عدم قرینگی پستان ، تغییر رنگ پوست سینه ، 

با توجه به نتایج تحقیق معلوم گردیده است که  : ه گيرینتيج .زخم و پوسته پوسته شدن مورد ارزیابی قرارگرفت

میزان آگاهی جامعه و گروههای در معرض خطر سرطان پستان و همچنین نگرش در رفتار آنها در خصوص خود 
ارزیابی بسیار پایین است و اقدام مناسبی جهت تشخیص زودرس سرطان پستان نداشته اند . پس ضرورت دارد با برنامه 

ق و داشتن برنامه استراتژیک و عملیاتی نمودن آن در کوتاه مدت نسبت به توانمند سازی کلیه افراد جامعه ریزی دقی
 - : پیشنهادات کاربردی . بخصوص زنان ، در خصوص سرطان های شایع زنان و باالخص سرطان پستان اقدام نمود

گنجانیدن دروس ارتقاء سالمت در  . ی بیماریهاانجام نیاز سنجی آموزشی در جامعه با توجه به الگوی جمعیتی و الگو
اولویت دادن به بیماریهای غیر واگیر با توجه به بار بیماریها ، شدت و  - دانشگاهیقالب دروس آموزش و پرورش و 

 .عوارض ناشی از آنها

 نعوارض سرطا ،سرطان پستان  ،سرطان :،بار بیماریها  ،بیماریهای غیرواگیر :  کليدی کلمات
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PA-37 
تجزيه و تحليل کيفيت سواالت آزمون های چند گزينه ای برگزار شده توسط  اساتيد دانشکده پزشکی دانشگاه 

 1334-31علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال تحصيلی 

 2حميد شجاعی ،2محسن قاسمی  ،1پازکی رامين  ،*1ليدا فتاحی زاده
  ، سمنان، ايرانآموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانمرکز مطالعات و توسعه . 1

 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، سمنان، ايران  دانشکده پزشکی  .2

یکی از مهم ترین وظایفی که اعضای هیات علمی با آن مواجه هستند ارزیابی دانشجویان است  : و هدف مقدمه

روشهای مختلفی برای ارزشیابی علمی دانشجویان وجود دارد. یکی از رایج ترین آنها طراحی سواالت چند گزینه ای 
دانشجویان می باشد. این  می باشد . که چنانچه به درستی طراحی شوند روش مناسبی برای سنجش آموخته های

مطالعه بمنظور ارزیابی کمی و کیفی برخی از آزمون های چند گزینه ای گروههای مختلف آموزشی دانشکده پزشکی 

در یک مطالعه توصیفی تحلیلی آزمونهای  :روش مطالعهدانشگاه علوم پزشکی استان سمنان انجام شده است. 

، بهداشت )  0و9، فیزیولوژی  0و  9مربوط به دروس بیوشیمی  9414-10سواالت چندگزینه ای پایان سال تحصیلی
، فیزیوپاتولوژی ریه و گوارش ، غدد ، جنین شناسی ، هورمون شناسی ، انگل  0و9( ، زبان تخصصی 9،0،4،0

ط به شناسی)تک یاخته ، کرمها ( ، نوروآناتومی، ویروس شناسی ، ، زیست سلولی و ملکولی ، تغذیه ، آناتومی تنه مربو
دانشجویان رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان انتخاب و سپس شاخص دشواری و 

 . يافته ها:(دانشگاه، تجزیه و تحلیل شدMCQتمیز سواالت با بهره گیری از نرم افزارمدیریت آزمون چند گزینه ای )

ریب دشواری مناسب بودند که بیشترین آن مربوط به ( دارای ض40.6سوال )% 614سوال،  9960نتایج نشان داد از 
( % 94.41سوال ) 901بود . قدرت تمیز  % 40.0با  9و کمترین آن مربوط به زبان تخصصی  %00درس آناتومی تنه با 

(  %00.01و انگل شناسی ) کرم ها (با ) 0( فیزیولوژی  %44.01در حد خوب بود، انگل شناسی) تک یاخته ( با )

اگرچه آزمون های  نتيجه گيری:عنوان درس باالترین قدرت تمایز را داشتند.  40( از مجموع %00.00با) 0وبیوشیمی 

چند گزینه ای مورد مطالعه از نظر ساختاری در وضع نسبتا خوبی قرار داشتند اما برای بهبود کیفیت آزمون ها و استفاده 
یست از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی راه کارهای از نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آزمون سواالت می با

علمی ارائه داد تا اساتید در زمینه طراحی و استفاده ازسواالت مناسب و بانک سواالت چهارگزینه ای آموزش داده شوند. 
 در این راستا بررسی کمی و کیفی آزمون های سایر گروه های آموزشی دانشگاه نیز ضروری می باشد. 

 قدرت تمایز  ،ضریب دشواری ،ایچندگزینه ،تجزیه و تحلیل ،اساتید دانشگاه، : آزمون دیکلمات کلي
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PA-38 
 تبيين تجريه يادگيری در بالين : استفاده از مشاهده برای کسب مهارت در بخش زنان و زايمان

 2، اکرم ثناگو2، بهزاد تقوی کيش، ليال جويباری*1سحر پران دوجی

 ، گلستان، ايراندانشجويی دانشگاه علوم پزشکی گلستانکميته تحقيقات .1

 ، گلستان، ايراندانشگاه علوم پزشکی گلستان . مرکز تحقيقات پرستاری،2

رشته مامایی یکی از رشته های گروه علوم پزشکی است که یادگیری و کسب مهارت در بالین  و هدف: مقدمه

 social)یکی از اصلی ترین روش آموزش آن می باشد. یادگیری از طریق مشاهده براساس نظریه یادگیری اجتماعی 

learninig throry) طی تبیین می شوند. ، بر حسب یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده محی
یادگیری از طریق مشاهده، سرمشق گیری و تقلید است. بسیاری از مهارت ها از طریق مشاهده و تقلید آموخته می 
شوند. هدف از این مطالعه تبیین تجربه دانشجوی مامایی از یادگیری در بالین بوده است که دانشجو تجربه یادگیری از 

این مطالعه یک گزارش مورد آموزشی با رویکرد کیفی است که برای : طالعهروش م طریق مشاهده را داشته است.

از  (lived experience)گردآوری داده از مصاحبه بدون ساختار و تعاملی استفاده شد. عالوه بر تجربیات دست اول 
تجربه یادگیری نیز استفاده شد. از دانشجوی مامایی خواسته شد  (shadow, third person)نقل قول های در سایه 

خود را در بالین حکایت نماید. مصاحبه ضبط، خط به خط دست نویس و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم، 

استفاده از مشاهده و  "از تحلیل داده ها یک مضمون اصلی خاص یادگیری مهارت بالین با عنوان يافته ها:آنالیز شد.

اعتماد به  نفس و "،  "گپ پراتیک و مانکن در مقابل بالین و بیمار  "فرعی و چندین مضمون  "یادگیری مهارت بالین
استخراج شد. در این تجربه دانشجو با مشاهده در بالین و مروری مطالب  "جرات در مقابل استرس و لرزش دست

و حمایت تئوری، تصویر شماتیک و تثبیت شده ای را در حافظه خود ترسیم می کرد. دادن فرصت تمرین و تکرار 
دانشجو و تحمل خطاهای او از سوی مربی می توانست این داده های ترسیم شده در حافظه را بصورت عملی بر بالین 

نتيجه  بیمار با موفقیت پیاده نماید. دادن حق تصمیم گیری و فرصت در آموزش از خواسته دانشجوی مامایی می باشد.

که دانشجوی مامایی در بالین بسیاری از دانش ها و مهارت ها را از نتایج این مطالعه گزارش مورد نشان داد  گيری:

طریق مشاهده رفتار کسب می کند. ادغام دانش تئوری و مشاهدات بالین باعث می شود توانایی بالقوه ای در دانشجو 
بالین دارد. تحمل  بوجود آورد اما برای بالفعل در آوردن این توانایی دانشجو نیاز به حمایت مربی و همتایان و پرسنل

 خطا و اجازه تمرین و تکرار می تواند او را به کسب صالحیت حرفه ای برساند.

 یادگیری، مشاهده، بالین، دانشجوی مامایی، گزارش مورد آموزشی کلمات کليدی:
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PA-39 
 ارزشيابی،راهکاری جهت توانمندسازی اعضا هيات علمی در حوزه آموزش

 1مجيدی، نجمه *1فيروزه مجيدی

 موزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ايران آ -1

شوند و توانمندی آنها بر عملکرد اعضاء هیات علمی بعنوان رکن اساسی مراکز علمی محسوب می وهدف: مقدمه

–علمیهای های اخیر در محیطو راهکارهای موثر آن طی دههمقوله توانمندسازی  آموزش عالی تاثیر مستقیم دارد

 این در.است داشته معطوف خود به را عالی آموزش موسسات کارگزاران و صاحبنظران،محققان از بسیاری توجه آموزشی
فرایند مداوم و با حمایت یک سیستم پشتیبان و با ارائه بازخورد به اساتید انجام شود و تعهد  یک بعنوان ارزیابی میان

آمیز فرایند و بکارگیری نتایج،درموثر بودن این ارزیابی،حیاتی است.ارزشیابی اساتید بطور اجرای موفقیتمدیریت برای
ید،تضمینی برای کیفیت توانمندسازی اساتید توجهی به کیفیت آموزش کمک خواهدکرد و توسعه این سیستم جدقابل

 پزشکی علوم دانشگاه در 9419 سال در مقطعی شکل به که تحلیلی–ی توصیفیدراین مطالعه:روش مطالعه .است

هرست راهکارهای مناسب توانمندسازی استادان نظران،فصاحب نظر سپس و متون بررسی با ابتدا شد انجام مشهد
ای آماده و پس از تعیین روایی محتوای و پایایی با استفاده ی محقق ساختهاستخراج،سپس براساس فهرست،پرسشنامه

ات نفر عضو هی 05)علمی دانشکده پزشکینفر از اعضاء هیات 16(دراختیار 01/5از روش بازازمایی)با ضریب همبستگی
 بودند،قرار شده انتخاب ایطبقه–گیری تصادفیروش نمونهبه نفر عضو هیات علمی بالینی(که  16علمی پایه،

-ویتنی و کروسکالوآمار استنباطی)منهای آمار توصیفیگردید و با شاخص 96SPSSافزارنرم وارد هاداده سپس.گرفت

از  ها:يافته(در نظر گرفته شد.α=50/5داری)ها،سطح معنیی آزمونودر همهوالیس(مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

 1عضو هیات علمی پایه  91سال،از  0سابقه کار بیشتر از  06عضو هیات علمی مورد مطالعه بیشترین تعداد  01تعداد 
داشتند.با توجه به سال را  0نفرسابقه کار بیشتر از  41عضو هیات علمی بالینی تعداد  15سال واز 0نفر سابقه بیشتر از 

 /11 وانحراف معیار10/9نتایج در اعضاء هیات علمی حین خدمت راهکار نظارت آموزش بر عملکرد اساتید با میانگین 
 09/9نامناسبترین راهکار و همچنین اعضا هیات علمی بدو خدمت راهکار نظارت بر عملکرد اساتید با میانگین 5

راهکارهای سنجش  اندو فقط در اعضا هیات علمی پایه بدو خدمتر دانستهنامناسبترین راهکا 61/5وانحراف معیار 
،بیشترین میانگین را در میان راهکارهای ارائه شده 46/5وانحراف معیار  10/0عملکرد توسط دانشجویان با میانگین 

نمندسازی نتایج نشان دادکه اعضا هیات علمی نظارت آموزش بر عملکرد رامناسب تواگيری:نتيجه داشته است.

ونحوه بازخورد دادن نتیجه نظارت و همچنین نگرش اند و احتماال نگرش اساتید به سیستم نظارتآموزشی خود ندانسته
نسبت به تاثیر نتیجه آن بر موقعیت شغلی اعضاء هیات علمی شایدازدالیلی باشد که دراین مطالعه این شیوه کمترین 

 رابدست آورده است. میانگین

 توانمندسازی ،ارزشیابی، آموزش ،اعضا هیات علمی :کلمات کليدی
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PA-40 
 پزشکی علوم دانشگاه: اثربخش آموزش ويژگيهای مورد در تکميلی تحصيالت دانشجويان و استادان درک تبيين

 کرمان

 *4ذوالعلی فرزانه ،3استبصاری فاطمه ،2مرادی مرضيه ،1دستورپور مريم

 ايران کرمان، کرمان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، در پژوهی آينده پژوهشکده سالمت، در سازی مدل تحقيقات مرکز .1

 سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پيراپزشکی آرادان، دانشکده دانشجويی، تحقيقات کميته بهداشت عمومی، گروه. 2

 ايران تهران، بهشتی، شهيد پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری دانشکده بهداشت، گروه. 3 ايران سمنان،

  ايران کرمان، کرمان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، در پژوهی آينده مرکز ايدز، و HIV ای منطقه مرکز .4

 در یادگیری ایجاد هدف با که است ای ریزی شده طرح پیش از فعالیت گونه هر معنی به آموزش :و هدف مقدمه

 ها،دیدگاه تبیین حاضر، مطالعه از هدف اینرو، شود. ازمی اجرا و طراحی ها آن رفتار در الزم ایجاد تغییرات و فراگیران

 و اثربخش آموزش مورد در کرمان پزشکی علوم دانشگاه استادان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان ادراک و تجربیات

 بود هدفمند گیرینمونه و محتوا تحلیل روش با کیفی پژوهش یک تحقیق این :مطالعهروش .بود آن با مرتبط عوامل

 انجام 9410کرمان در سال  پزشکی علوم دانشگاه از استادان نفر 7 و تکمیلی تحصیالت دانشجویان از نفر 40 روی که

 مقطع دانشجویان انتخاب برای مطالعه به ورود بود. معیار هاداده بر مبتنی نمونه حجم و هدفمند از نوع گیری شد. نمونه

 و ارشد در مقطع تدریس سابقه سال سه حداقل و استادان، دانشگاه بود در تحصیل به اشتغال تخصصی، دکتری ارشد و
 شد. استفاده عمیق فردی و گروهی هایمصاحبه طریق از هاداده آوریجمع برای مصاحبه راهنمای یک .بودند دکتری

 از حمایت شد. جهت واکاوی محتوا تحلیل روش به و دستنویس ضبط، هاداده شفاهی، آگاهانه رضایت کسب پس از

 مشارکت سنی طیف مطالعه، در این ها:يافته.گردید لحاظ تأییدپذیری و معیار مقبولیت ها،داده استحکام و صحت

استخراج  اولیه کد 9566 مجموع، بودند. در مجرد نفر 1 و متأهل کنندگانمشارکت نفر 45بود. سال 00-00 کنندگان
 دانشجویان دیدگاه از اصلی مایه درون دو .گردید بندیگروه طبقه یک در مشابه رویدادهای تحلیل طول در که گردید

 عوامل .شد استخراج اثربخش آموزش با مرتبط غیرمستقیم و مستقیم عوامل شامل استادان و تکمیلی تحصیالت

 مربوط عوامل غیرمستقیم، عوامل بود. انگیزشی عوامل و آموزشی محیط استاد، دانشجو، با مرتبط عوامل شامل مستقیم

 دانشجویان گيری:نتيجه.بودند اقتصادی عوامل و دانشجو پایش ارزشیابی، کشور، سیستم آموزشی سیستم به

 ویژگیهای مانند کالن عوامل که است پیچیده امری اثربخش، آموزش که بودند باور این بر استادان و تکمیلی تحصیالت

 تناقض یک گذارند. همچنین،می تأثیر آن بر استادان و دانشجویان ویژگیهای مانند خرد عوامل و کشور سیستم آموزشی

 و یادگیری مسؤول دانشجویان که بودند معتقد مربیان داشت. وجود نقش آنان از دانشجویان و مربیان درک بین

 هنگام در باید مهم موضوع این .است مربی اصلی مسؤولیت این که کردند بیان دانشجویان و هستند خودانگیزگی

 .شود گرفته نظر در اثربخش آموزش برای ریزیبرنامه

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان درک، اثربخش، آموزش :کلمات کليدی
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PA-41 
 بررسی ديدگاه دانشجويان اتاق عمل نسبت به رشته تحصيلی خود 

 *3، صادق زارع 2، مهناز شهرکی پور 1نازنين يوسفيان مياندو آب

 زاهدان،زاهدان،ايران پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری دانشکده مرکز تحقيقات سالمت بارداری،. 1

 دانشگاه ، بهداشت دانشکده گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی، مرکز تحقيقات سالمت بارداری ،مرکز تحقيقات دندان پزشکی،. 2

 زاهدان، زاهدان ، ايران پزشکی علوم

 زاهدان،زاهدان ، ايران پزشکی علوم مامايی ، دانشگاه و پرستاری یهدانشکد .3

از جمله موارد دخیل در پیشرفت علمی دانشجویان است شان نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی :و هدف مقدمه

و معموال برای رسیدن به هر هدف و موفقیتی به نگرش مثبت در همان زمینه نیاز است. بنابراین باید نگرش 
دانشجویان نسبت به رشته تحصلیشان سنجیده شده و در صورت نامطلوب بودن، ارتقا بخشیده شود. هدف از این 
مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده 

یان اتاق عمل را نسبت به رشته این مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که نگرش دانشجو :روش مطالعهاست.

نفر( و جهت جمع آوری اطالعات از پرسش  60تحصیلی خود سنجیده است. روش نمونه گیری بصورت سرشماری )
 SPSSنامه ای استفاده شدکه توسط عبداهلل زاده و همکارانش طراحی شده بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 

نفر از دانشجویان  60در این مطالعه  يافته ها:و آزمون تی تست تجزیه تحلیل گردید.و روشهای آمار توصیفی  19

 21.65درصد مرد بودند. میانگین سنی افراد 49.1درصد زن و  00.9رشته ی اتاق عمل شرکت کردند که از این تعداد 

صیلی ، سن افراد با نگرش سال بود و دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به رشته تحصیلی داشتند. بین ترم تح  1.63 ±
( ولی بین جنس با نگرش تحصیلی ارتباط معناداری وجود p>0.05تحصیلی ارتباط معنی داری وجود نداشت)

و همچنین زنها نگرش مثبت تری نسبت به رشته تحصیلی اتاق عمل درک کرده  0(. دانشجویان ترم P=0.01داشت)

عمل نگرش مثبتی به رشته ی تحصیلی خود داشتند ولی می توان در این مطالعه دانشجویان اتاق  نتيجه گيری:بود.

 با شناسایی عوامل منفی کننده در نگرش دانشجویان، نگرش تحصیلی آنها را به بهتر شدن سوق داد.

 نگرش تحصیلی، اتاق عمل، دانشجویان ، زاهدان کليدی: کلمات
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PA-42 
الکترونيک و سخنرانی بر ميزان آگاهی کارکنان اداری بخش های بالينی تعيين و مقايسه تاثير دو شيوه آموزش 

 بيمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمينه کنترل عفونت های بيمارستانی 

 1مينا سادات هاشمی پرست
 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران -1

آموزشی، دغدغه تصمیم گیران در خصوص ارزیابی اثر بخشی این به رغم ظهور شیوه های نوین  :و هدف مقدمه

تعیین و مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش الکترونیک و سخنرانی بر  "روش ها همچنان پابرجاست. مطالعه حاضر با هدف 
رل میزان آگاهی کارکنان اداری بخش های بالینی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه کنت

: در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت پیش آزمون و روش مطالعه انجام شده است. "عفونت های بیمارستانی 

نفر از کارکنان اداری بخش های بالینی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم  10پس آزمون انجام شد، 
وارد شده که گروه  "وش سخنرانی و الکترونیکآموزش به ر"پزشکی تهران به روش تخصیص تصادفی در دو گروه 

اول به شیوه سنتی و حضور در کالس درس و گروه دوم به شیوه الکترونیک از طریق اینترنت تحت آموزش قرار 
و نگرش نسبت به آموزش  گرفتند. به منظورسنجش آگاهی دو گروه در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

آماری تی مستقل ، تی  ساخته روا و پایا استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هایالکترونیک از پرسشنامه محقق 

: بین میانگین نمرات آگاهی فراگیران قبل و يافته ها تحلیل شد. SPSS 18-زوجی و ویلکاکسون به کمک نرم افزار

( اختالف معناداری =p 59/5کی)( و الکترونی=p 59/5بعد از آموزش، در داخل هر یک از گروه های آموزش سخنرانی )
وجود داشت که بیانگر تأثیر مثبت هر دو روش در ارتقاء سطح  آگاهی مشارکت کنندگان در زمینه کنترل عفونت های 

( به =p 50/5دو گروه بعد از مداخله آموزشی معنی دار بود) بیمارستانی می باشد. هم چنین اختالف میانگین نمرات بین
بود. میانگین نمره نگرش فراگیران  نمره آگاهی فراگیران در گروه سخنرانی بیش از روش الکترونیکطوری که میانگین 

. در گروه آموزش به شیوه الکترونیک نسبت به این شیوه، قبل و بعد از مداخله، اختالف آماری معنی داری را نشان داد

قاء آگاهی فراگیران، به کارگیری آن در دوره با وجود اثربخشی آموزش الکترونیک در یادگیری و ارت نتيجه گيری:

های بازآموزی کارکنان اداری سازمان های مرتبط با سالمت ، مستلزم توانمندسازی آنان، حذف موانع و ایجاد بستری 
 مناسب می باشد.

 : آموزش الکترونیک، ، عفونت های بیمارستانی، آگاهیکليدی کلمات
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 1332نشگاه آزاد شاهرود از محيط ياددهی و يادگيری در سال ارزيابی دانشجويان پزشکی دا

 *2، بهزاد فروتن1، نگين افتخاری1موسی ابوالحسنی
 ود، ايرانشاهرود، پزشکی شاهرم علوه نشگا، دایيماماری و پرستاه نشکد، دایينشجوت داقايته تحقيکم.1

 ود، ايرانشاهرود، پزشکی شاهرم علوه نشگا، داپزشکیه نشکددا.2

گردد و استفاده از ابزار سنجش مناسب ارزشیابی به معنای بررسی میزان نیل به اهداف تعریف می و هدف: مقدمه

شرایط یاددهی گردد. های آموزشی تلقی میعنوان یکی از عناصر مؤثر در نظامبرداری از دیدگاه فراگیران بهجهت بهره
هـای دانشـجویان در طـی تحصـیل و     ها و توانمندیمهارت و یادگیری و محیط آموزشی از نکات قابل توجه در کسب

ارزیـابی محـیط یـاددهی و یـادگیری     این پژوهش باهـدف  فراهم آوردن شرایط رضایت بخش حرفه آینده شان است. 

 41: در ایـن پـژوهش مقطعـی    روش مطالعهه انجـام شـد.   9410دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود در سـال  

تصادفی ساده )که تمایل به شرکت در پـژوهش را  گیری آزاد اسالمی شاهرود با روش نمونه دانشجوی پزشکی دانشگاه
دموگرافیـک و   مشخصـات  ای دو قسـمتی شـامل فـرم   پرسشنامه از ها با استفادهداشتند( مورد مطالعه قرار گرفتند. داده

و  SPSS-v20افزار ستفاده از نرمگردآوری شد و با ا (DREEMپرسشنامه روا و پایای محیط آموزشی راف و همکاران )

نتـایج   هها: يافتهوتحلیل قرار گرفت.های آماری توصیفی، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیهآزمون

 دانشـجویان  %40.1 و دختر %10.0 بود، 00.10±9.60پژوهش نشان داد میانگین سنی و انحراف معیار جامعه پژوهش 
های ، توانایی04.04، مدرسین 00.11های یادگیری حیطه در دانشجویان نمره میانگین. بودند دانشجویی خوابگاه ساکن

)مطلوب( بود. همچنـین   994.44و در مجموع  96.10، شرایط اجتماعی آموزش 00.01، جو آموزشی 90.40علمی خود 
 (p=0.019)، جو آموزشی (p=0.008)، مدرسین (p=0.044) های یادگیریبین میانگین نمره دانشجویان و سن در حیطه

همبستگی آماری معناداری مشاهده شد. ولی بین سایر مشخصات دموگرافیک با میانگین نمره  (p=0.022)و در مجموع 

کـه جـو   از آنجـایی  گيهری: نتيجهه .(p>0.05)های مختلف، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد دانشجویان در حیطه

ن نشجویااز دامستمر رد خوزیافت باای دربرش تالرو گذارد، از اینمیثر ن انشجویاداموفقیت ی و ضایتمندرشی بر زموآ
امری ضروری است. همچنین ارزشیابی محیط یاددهی و یادگیری در ارتقاء شی زموهای آی دیدگاهشان از محیطدرباره

ان نقـاط ضـعف و قـوت را    تـو باشد و براساس نتایج این مطالعـه مـی  کمی و کیفی آموزش از ارکان اساسی و مهم می
 ها، در تحول و اصالح نظام آموزشی گام برداشت.های مثبت و اصالح نارساییشناسایی نموده و با تقویت جنبه

 ، ارزشیابیDREEMپرسشنامه محیط یاددهی و یادگیری، دانشجو،  کليدی: کلمات
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Genre-Mapping Strategy and Extensive Listening in Improving Iranian Intermediate 

EFL Learners’ Listening Comprehension of the Narrative /Expository Genre 
Roghayeh Sajedi1 
1- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
Language teaching methodology has seen a dramatic increase in attention to the strategic 

investment that learners can make in their own learning process. The learning of any skill 

involves a certain degree of investment of one’s time and effort. Every complex set of skills 

is acquired through a combination of observing, focusing, practicing, monitoring, correcting 

and redirecting. In most classrooms, learners are not aware of the strategies underlying the 

learning task in which they are engaged. It is often due to their low level of learning strategy 

knowledge and lack of metacognitive control. Knowledge of strategies is important because 

the greater awareness you have of what you are doing, the learning will be more effective. 

Another point, which is of great importance in teaching, is familiarizing the students with 

different genres. Despite the growing interest in the concept of genre and proved advantages 

of a genre-based approach to language teaching over the traditional methods of teaching, 

genre-based approach has not received deserving attention.This study was an attempt to 

investigate the effect of genre awareness on the Iranian EFL learners' listening 

comprehension of narrative and expository genres. To make the students aware of the genres, 

genre mapping strategy training was employed. To come up with the objectives of the study, 

a total number of 95 pre-intermediate EFL students participated in the study as the control 

and experimental groups with the latter receiving genre-mapping instruction and being taught 

how to use their awareness of the structure of the genre to better make them enable to 

comprehend the narrative and expository genres. Meanwhile the control group received 

extensive listening of the two genres. After a two month period of instruction, the same 

listening comprehension tests were used as posttests. The gathered data was subjected to 

statistical procedures. Accordingly, t-tests were run and the results were analyzed. It was 

concluded that students in the experimental group, while listening to novel news and stories, 

had greater self-confidence and were not intimidated by unfamiliarity with such kinds of text 

type. 

Key words: genre awareness; genre mapping strategy; narratives; expository genre 
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 -سال شهرستان مهديشهر 33بررسی اپيدميولوژيک ديابت، پرفشاری خون و چربی خون باال در افراد باالی 

 مقطعی ی سمنان: مطالعه

 6سيد سعيد کسائيان ،1محمدناصررهبر ،4، اصغر تنها3، عباس زياری2مجيد ميرمحمدخانی ،1جعفر جندقی
، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمعاونت بهداشتی،  -1

 سمنان، ايرانسمنان، 

و خدمات  پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی موثر بر سالمت،  گروهمرکز تحقيقات عوامل اجتماعی  -2

  استان سمنان، سمنان، ايران بهداشتی درمانی

و خدمات  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه -3

 ايران منان،س استان سمنان، بهداشتی درمانی

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، سمنان، ايران -4

، سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ، معاونت بهداشتی،پيشگيری و مبارزه با بيماريها مديريت -1

 سمنان، ايران

 ، سمنان، ايران سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  -6

جمله در های قلبی، سکته مغزی و دیابت در جهان و ازهای غیرواگیر شامل بیماریشیوع بیماری  مقدمه و هدف:

ای محتمل بر سیستم هموقع، از هزینهاست. شناسایی عوامل خطر و درمان بهگیری پیدا کردهکشور ایران افزایش چشم
خون و عوامل هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک دیابت و پرفشاری کاهد.درمان و عوارض ناشی از بیماریها می

واگیر و نظارت های غیرمطالعه مقطعی توسط واحد مبارزه با بیماری :روش مطالعه باشد.ها میخطر مؤثر بر آن

مستقیم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان انجام گرفت. ابزار اصلی پژوهش 
ای ههای مربوط به بیمارینامه جامع شامل اطالعات دموگرافیک در کنار اطالعات جمعیت شناختی و پرسشپرسش

استفاده  STATA9.2افزار اپیدمیولوژیکی برای تحلیل از نرمها بود. خون، دیابت و عوامل خطر آنپرفشاری

مورد بررسی قرار   9401-9415سال ساکن شهرستان مهدیشهر در سال  45نفر از افراد باالی  4450 ها:يافتهشد.

( نفر را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی جمعیت درصد9/00)9104درصد( نفر را مردان و تعداد 1/49)9400گرفتند. 

 TGخون و دیابت، سطح سرمی کلسترول و در زنان شیوع چاقی، سابقه فشار .بود 50/41±40/90انحراف معیار( ±)
بطور معناداری باالتر از مردان بود. در مردان بطور معناداری مصرف سیگار، میانگین فشار خون سیستولیک و 

با  LDLو HDLبه زنان باالتر بود. میان سطح گلوکز خون ناشتا، نوع روغن مصرفی، سطح سرمی دیاستولیک نسبت 

دیابت سندروم متابولیک، های بیماریریسک فاکتورهای ابتال به  گيری:نتيجهجنسیت ارتباط معناداری مشاهده نشد.

باشند. پیشنهاد جنسیت میداشت که اکثرا در ارتباط با  مورد بررسی شیوع باالیی و فشار خون در جامعه
های الزم مطابق با جنسیت در زمینه افزایش آگاهی افراد پیرامون تبعات گسترده اقتصادی و بالینی شودآموزشمی

 ها به افراد ارائه شود.بیماری

 دیابت، دیس لیپیدمی، فشارخون :کليدی کلمات
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 (BAC) و کربن فعال بيولوژيکی (GAC) دانه ایحذف کادميوم از محيط های آبی با روش های کربن فعال 

 *1، عليرضا دهدشتی1مهديه مسيح پور هتکه پشتی
 دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ايران .1

در اثر ورود پسابهای صنعتی به آبهای پذیرنده، در سراسر دنیـا بـا آالینـده هـای مختلـف در آب       مقدمه و هدف:

از جمله این آالینده ها کادمیوم بوده که در زمره فلزات سنگین با سمیت باال به حساب می آید. . آشامیدنی روبرو هستیم
کادمیوم یک عنصر سمی با قابلیت تجمعـی ذخیـره   . کادمیوم از طریق غذا، آب و هوای آلوده وارد بدن انسان می شود

این عنصر با پروتئین های گـوگرددار واکـنش داده و موجـب بـروز اختالالتـی در      . شونده به خصوص در کلیه ها است
هدف از مطالعه حاضر  .سیستم عصبی، لوزالمعده، گردش خون، تغییرات استخوانی و سرطانهای پروستات و ریه می شود

در حـذف کـادمیوم بـوده     (BAC) و کـربن فعـال بیولـوژیکی    (GAC) دو روش کـربن فعـال دانـه ای    مقایسه کارایی

: در این مطالعه از روش مروری استفاده شده است. ابتدا با انتخاب کلید واژه های مناسب اطالعات روش مطالعهاست.

و مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. با  مورد نیاز در شبکه اینترنت جستجو شده اند، سپس متون و مقاالتی علمی استخراج
و کـربن فعـال    (GAC) توجه به نتایج به دست آمده از پـژوهش هـای قبلـی کـارایی دو روش کـربن فعـال دانـه ای       

با توجه به این مطالعه دریافت شده که میزان جذب  نتايج:در حذف کادمیوم تجزیه و تحلیل گردید. (BAC) بیولوژیکی

با افـزایش غلظـت   . فعال دارای بیوفیلم بیش از دو برابر بیشتر از کربن فعال فاقد بیوفیلم استکادمیوم به وسیله کربن 
اثر افزایش دمـا بـر افـزایش میـزان جـذب      . کادمیوم، میزان جذب آن به وسیله کربن فعال دارای بیوفیلم کاهش یافت

میزان حذف کادمیوم به وسیله کـربن فعـال    بر pHاثر تغییر . کادمیوم به وسیله کربن فعال فاقد بیوفیلم مشهودتر است

 : بر مبنای نتایج مطالعه مروری کربن فعال دانـه ای گيرینتيجه. فاقد بیوفیلم بیشتر از کربن فعال دارای بیوفیلم است

(GAC) و کربن فعال بیولوژیکی (BAC)      برای حذف کادمیوم مؤثرتر می باشد. برای حـذف کـادمیوم بـا اسـتفاده از ،
فعال گرانولی الزم است با ایجاد یک الیه بیولوژیکی و نشـاندن روی جـاذب کـارایی سـتون را در حـذف       ستون کربن

آالینده ها افزود. جاذب فرآوری شده با افزودن بیوفیلم کارایی مناسبی برای حذف غلظت های کـم کـادمیوم و حـذف    
 همزمان مواد آلی و فلزات سنگین از محیط های آبی را دارد.

 (BAC) ، کربن فعال بیولوژیکی(GAC) بیوفیلم، کادمیوم، کربن فعال دانه ای ی:کلمات کليد
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گزارش موردی  مداخالت کاردرمانی در بيمار مبتال به قطع عضو در سطح ترنس متاکارپال مراجع کننده به کلينيک 

 1334هالل احمر شهر سمنان سال 

 1علی جعفری , 1علی وجدانی ,1انيس صفرزاده  ,1فاطمه تقوی  ,1ولی وليزاده
 ، سمنان، ايراندانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

قطع عضو یا آمپوتاسیون به اختالل اطالق مس شود که در نتیجه آسیب های شـدید بخشـی از    :و هدف مقدمه

سطح متاکارپال بصورت عرضـی  یک اندام قطع می گردد. یک دسته از این اختالالت شامل قطع عضو اندام فوقانی در 
است که غالبا بدنبال ضربات شدید بوجود می آید و موجب محدودیت های عملکردی جدی برای بیماران می شـود. در  

روش این مطالعه به بررسی مداخله موردی در بیماری با این اختالل در مرکز توانبخشی هـالل پرداختـه شـده اسـت.    

ساله مبتال به قطع عضو در سطح ترنس متاکارپال که بـه کلینیـک    46، آقایی  در این مقاله گزارش موردی  :مطالعه

توانبخشی هالل احمر شهر سمنان ارجاع داده شده و تحت کاردرمانی قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بیمـار    
 -خـاطر )اضـطراب   و مصـرف دارو بـه     و کارگر شرکت لنت سازی سمنان می باشد. سابقه بیماری روانپزشکی متاهل

( crush injuryافسردگی ( دارد. آمپوتاسیون در سطح متاکارپ ها در اثر قرار گرفتن دست راست در زیر دستگاه پرس) 
به کاردرمانی مراجعه کرده است. بیمار بصورت کلینیکی مورد بررسـی قـرار گرفتـه     90اتفاق افتاده است. بیمار از هفته 
شده بیمار دارای  ادم ، درد خیالی ، اختالل حسی  بود همچنین محـدودیت عملکـردی    است. بعد از ارزیابی های انجام
از کل دامنه حرکتی وجود داشت. برنامه درمانی بـا اسـتفاده از رویکـرد بیومکانیکـال      00خم کردن مچ و انگشتان در %

ماعی برای استفاده از پروتـز  اجت -بصورت عمومی ، ارزیابی و مداخله مبتنی بر شغل ، مشاوره در خصوص مسائل روانی
اندام فوقانی بود. همچنین  رویکرد های باز آموزی حسی ، بازگشت دامنه حرکتی مفاصل ، کاهش ادم ، افزایش قدرت 

هفته از خدمات کاردرمانی افزایش دامنه حرکتـی   4پس از دریافت  :يافته هاعضالت وابسته مورد استفاده قرار گرفت.

حداکثر دامنه پسیو ، کاهش ادم ، بهبود  وضعیت حسـی و آمـادگی بیمـار بـرای      %05فوقانی تا مفاصل باقیمانده اندام 

بنظر می رسد با توجه به رویکرد کل نگر کاردرمانی به بیماران بـا  نتيجه گيری:  پذیرش پروتز عملکردی بدست آمد.

گـام بـه کاردرمـانگران ارجـاع داده     آسیب قطع عضو الزم است بیماران در فاز های اولیه آسیب برای مداخالت زود هن
 شوند.

 کاردرمانی ،رویکرد بیومکانیکال ،آمپوتاسیون  :کلمات کليدی

 
  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

81 
 

 

PA-48 
 گزارش موردی کودک مبتال به آپراکسی تکاملی گفتار

 1حديثه قمی
 دانشکده علوم بهزيستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران .1

آپراکسی گفتار نقص در توانایی اجرای حرکات مناسب ارادی برای تولید گفتار در غیاب فلجی،  :و هدف مقدمه

های مستمر برای حرکات ی تالشهای عضالنی گفتاری است. این اختالل بواسطهضعف یا عدم هماهنگی ساختار
دوران کودکی تحت عنوان  شوند، مشخص میگردد.آپراکسی گفتاردرهای آزمون و خطا تولید میتولیدی که به شیوه

های تولید و اختالل تولیدی دوران کودکی است که بر شاخص CASشود. می( شناختهCASگفتار )آپراکسی تکاملی
عملکرد کودکان درزبان درکی باالتر از زبان بیانی است. این کودکان همچنین  CAS گذارد. در نوای گفتار تاثیرمی

واندن و نوشتن ومشکالت اجتماعی و رفتاری که درنتیجه مشکالت گفتاری است؛ مشکالتی در سطوح باالتر مانند خ
نشان خواهندداد. ازآنجا که مراجعین مبتال به آپراکسی از مشکالت گفتاریشان آگاهند وباتوجه به متغیر بودن خطاهای 

 1مراجع پسر  :طالعهروش مباشد.گفتاری و عدم توانایی دربرقراری ارتباط لزوم توجه به این موضوع ضروری می

های بعمل آمده شناخت است. درطول ارزیابیایست که با شکایت عدم وضوح گفتار به کلینیک مراجعه نمودهساله
بود. ارزیابی کودک و همچنین خزانه واژگان درکی کودک متناسب با سن بوده اما وضوح گفتار بشدت آسیب دیده

در تولید حرکات سریع و هجاهای متوالی، خطاهای بی ثبات در گفتار های تولیدی نشان دهنده عدم توانایی مهارت
خودانگیخته و تقلیدی، افزایش خطا با افزایش طول گفته و پیچیدگی واجی، برتری خطاهای حذف و جابجایی بوده 

مشکل ساختاری وجودنداشت اما در عملکرد های  oral/ بود. در بررسی b/،/l/،/nوخزانه واجی مراجع محدود به واج /
حرکتی بویژه به صورت ارادی و طبق درخواست درمانگر محدودیت شدیدی وجود داشت. مراجع قادر به بازکردن دهان 

ها نبوده و در تقلید حرکات و جسچرهای صورت و بدن عملکرد ضعیفی طبق الگو، بیرون آوردن زبان و جمع کردن لب
، فیدبک بینایی و دستورات  PNFو درمانی: در ابتدا با استفاده از تحریکات حسی هایاف و روشداشته است.اهد

تمرین شد. همچنین کلمات ضروری و پرکاربرد با  ORALشنیداری، روی حرکات ارادی بدن، صورت و درنهایت 
های ل آموزش این لغات واجشد. درطوآموزش داده MITساختارواجی ساده و محدود انتخاب شد و بااستفاده از روش 

/d/،/t/،/g/،/k/،/f/،/m بااستفاده از روش /PROMPT ی واجی و بهبود هدف افزایش خزانه و رویکردهای سنتی با

مراجع بهبود یافته؛ مراجع با ارائه الگو ویا  oralجلسه درمانی حرکات  00بعداز  گيری:نتيجهوضوح گفتار کارشد.

ها و همچنین تقلید حرکات بدن دن دهان، بیرون آوردن زبان، کشیدن و جمع کردن لبدرخواست شفاهی قادر به بازکر
شده کامال تثبیت شده و به های آموزش دادهباشد. واجهای صورت و انجام دیادوهای یک و دو هجایی میو جسچر

 تر خارج از برنامه درمان تعمیم داده شده است.کلمات متنوع

 MIT ،PROMPT: آپراکسی،  کلمات کليدی
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PA-49 
تعيين شيوع اختالل بلع متعاقب لوله گذاری داخل نای در بيماران تحت جراحی در بيمارستان های آموزشی شهر 

 1334سمنان در سال 

 2،فريبا رياحی2، فاطمه حسينی1، فاطمه کسبی1، جالل بختياری1ريحانه نوروزی
 ، سمنان، ايرانسمنان پزشکی علوم دانشگاه عضالنی، – عصبی تحقيقات مرکز ،توانبخشی دانشکده  .1

 ، سمنان، ايرانسمنان پزشکی علوم دانشگاه، توانبخشی دانشکده .2

یکی از مشکالت شایع در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی لوله گذاری نای می شوند، اختالل  مقدمه و هدف: 

 بدن، آب دادن دست از تغذیه، سوء وزن، کاهش جمله از خطرناکی عوارض اختالل، این. است حلقی–بلع دهانی 
شناس گفتار و زبان تشخیص، ارزیابی و درمان یکی از وظایف آسیب. دارد پی در را مرگ حتی و پنومونی آسپیراسیون،

گذاری نای در بیماران جراحیباشد. در پژوهش حاضر، هدف ما بررسی شیوع اختالل بلع متعاقب لولهاختالل بلع می

تحلیلی از -: در این مطالعه ی توصیفیروش مطالعهبود. 9414های آموزشی شهر سمنان در سال تانشده در بیمارس

نفر از بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی لوله گذاری نای شده و در بیمارستان های آموزشی 960نوع مقطعی، تعداد 
وجود اختالل بلع دهانی، حلقی، تاخیر  شهر سمنان بستری بودند با استفاده از آزمون غربالگری نورث وسترن، از جهت

 يافته ها:حلقی و آسپیراسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کا اسکووار استفاده شد.

درصد مردان  0/01بیمار  960درصد( مبتال به اختالل بلع بودند. از 4/40نفر ) 60بیمار جراحی شده  960نشان داد که از 
درصد زنان دچار اختالل بلع بودند و ارتباط بین اختالل بلع و جنس معنادار شده است. در پژوهش انجام شده  4/01و 
سال بودند، دارای اختالل بلع بودند.  45درصد بیمارانی که زیر 1/44سال داشتند و  45درصد بیمارانی که بیش از 0/49

با توجه به میزان شیوع اختالل بلع  نتيجه گيری:. (P=0.371 P>0.05).ارتباط بین اختالل بلع و سن معنا دار نبود

در بیماران جراحی شده تحت لوله گذاری نای، تالش برای شناسایی و تشخیص زودهنگام این اختالل و انجام اقدامات 
 درمانی و مشاورات الزم جهت بیماران، امری مهم و ضروری می باشد. 

 لوله گذاری نای ،عمومی : اختالل بلع، بیهوشیکلمات کليدی
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PA-50 
 بررسی تاثيرتمرينات دهانی غيرگفتاری دربهبودمهارت های گفتار

 2هادی بيگی ،*1فاطمه سادات پناهی ،1سرورغالميان

 ، سمنان، ايراندانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،کميته تحقيقات دانشجويی .1

 ، تهران، ايراندانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران نشکده توانبخشی،دا .2

مجموعه ای از روش ها و (not speech oral motor exercises):تمرینات دهانی غیر گفتاری و هدف مقدمه 

است که باعث افزایش قدرت و بهبود تن عضالنی و تسهیل دامنه حرکت وتوسعه کنترل عضالت فک و رویه هایی
ام وحنجره و عضالت تنفسی می شود.از این مقاله بررسی تاثیرتمرینات دهانی غیر گفتاری زبان ولب و نرمک

  www.asha.comمقاالت با مراجعه به سایت های علمی  :روش مطالعه دربهبودمهارت های گفتاری است.

،Google scholar  وPubmed central .نشان  9110و9109نتایج تحقیقاتی درسال  يافته ها:جمع آوری شده است

مفید بود.در سال  tongue-thrustingتاثیری در بهبود گفتار نداشتند و فقط برای درمان   NSOMEداد که تمرینات
به تنهایی در بهبود گفتار  motor treatmentبعد از تحقیقات روی دوقلوهای مونوزیگت به این نتیجه رسیدند  0555

 0559نیاز است. همچنین نتایج بیشتر مطالعات در سال هایphonological treatment  دارد و در کنار آن بهنقشی ن
تولیدی هیچ تاثیری در  به درمان  NSOME نشان داد که با اضافه شدن درمان  0590و 0551،0599، 0554،0550،

 oral motorمشخص شد که درمان ترکیبی طی تحقیق انجام شده  0550بهبود مهارت گفتاری ایجاد نشد.تنها درسال

: طبق نتيجه گيریبه تنهایی خطاهای تولیدی کمتری داشتند. speech therapyنسبت به   speech therapyو

تحقیقات، سازمانبندی حرکات درون سیستم عصبی برای گفتار و ژسچرهای غیر گفتاری یکسان نیست. اگر چه در 
همان ساختارها استفاده می شود اما این ساختارها عملکرد متفاوتی برای هریک  فعالیت های گفتاری و غیرگفتاری از

دارند.فرایندتنفس برای فعالیت گفتاری و غیرگفتاری متفاوت است.فعالیت های حرکتی غیرگفتاری قسمت های مختلفی 
ده تولید گفتار توصیه نمی تواند به عنوان بهبود دهن NSOME از مغز را نسبت به حرکات گفتاری درگیر می کند لذا

 شود.

 حرکتی غیرگفتاری، درمان تولیدی،مهارت های گفتاری-تمرینات دهانی :کلمات کليدی
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PA-51 
دربيماران ديسفاژی مبتال   transcutaneous electrical stimulation بررسی ميزان اثربخشی روش درمانی

 به سرطان های سروگردن

 1سرورفرنام ،*1فاطمه سادات پناهی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

وغددبزاقی  حنجره ها،در دهان، لب، بینی، سینوس:سرطان سروگردن به گروهی ازتومورهاکه  و هدف مقدمه

یکی ازاختالتی که درسرطان های سروگردن رخ می دهد دیسفاژی است.دیسفاژی .می آینداطالق می شودبوجود 
عبارت است ازاینکه فرددرآماده کردن وتهیه لقمه غذا در دهان ویاانتقال لقمه غذااز دهان به معده دچارمشکل 

یکی ازروش های دردسترس برای  transcutaneous electrical stimulation (TES)باشد.درحال حاضر 
عصب یابافت عضالنی درحین انجام  شامل الکترودهاو یک نرم افزاربرای تحریک TES.توانبخشی افراد دیسفاژی است

یک فعالیت است.اعتقادبراین است که ازطریق این روش می توان عملکرد وکشش وسایز عضله را افزایش داد وباعث 
دربهبود دیسفاژی TES  هدف از انجام این مقاله بررسی میزان اثربخشی بهبود دامنه حرکات وچرخش در عضالت شد.

 www.google:مقاالت بامراجعه به سایت های علمیروش مطالعهسروگردن است. بیماران مبتال به سرطان های

scholar ,www.pubmed center .وهمکارانش جیسل که ای درمطالعه ها:يافتهجمع آوری شده است 

 .لودو دارد دیسفاژی دربیماران بهبودبلع برای تاثیرکمیTES که رسیدند نتیجه این دادندبه انجام0551درسال
 عضالت انقباضات بهبود توانددر میTES باوجوداینکه که کردند بیان تحقیقی طی نیز 0551 درسال نشوهمکارا
فرد 99با آزمایش روی 0595گاالس وهمکارانش درسال ندارد. بیماران دیسفاژی دربهبود تاثیری اما باشد مفید مختلف

بودند به این نتیجه رسیدند که تحریک الکتریکی درمحل خاصی اززیرچانه  TESکه تحت درمان ازطریق 
مسئول بلع در افراد دچاردیسفاژی مغزی میتواندفرایندبلع افراددیسفاژی راازطریق سازماندهی مجدد کورتکس 

رن یافت بعدازسکته  مغزی مفید فایده باشداما نتایجی دال براثرگذاری روی افراددیسفاژی بعلت سرطان های سروگ
نتیجه ی قانع کننده ای دربهبود TESبیان داشتند که روش درمانی 0599نشد.برتین وهمکارانش درتحقیقی درسال

بیمارمبتال به سرطان های  915، 0590عملکرد های فیزیولوژیک وابسته به بلع ندارد.النگمور وهمکارانش درسال
تاثیری روی TESی کردند وبه این نتیجه رسیدند که هفته استفاده ازاین روش درمانی بررس 90سروگردن راپس از

وتنها باعث افزایش نمره کیفیت زندگی درمان دیسفاژی بیماران مبتال به سرطان های سروگردن نداشته است 

برای TES: باتوجه به مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که روش درمانی گيرینتيجه.دربیماران شده است

دربیماران دیسفاژی بخصوص بیماران دیسفاژی مبتال به سرطان های سروگردن نمی تواند اثربخش بهبودفرایند بلع 
 باشد.لذا استفاده ازسایر تکنیک های جبرانی در توانبخشی این افراد توصیه می شود.

 ،سرطان سروگردن electrical stimulation transcutaneous دیسفاژی،روش درمانی  کليدی: کلمات

 
 

 
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
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PA-52 
 معرفی روش های توانبخشی بلع در بيماران مبتال به سرطان حنجره

 1، مهديه محمدی1، فرناز دهنوی*1فاطمه عسکری
 یدانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،کميته تحقيقات دانشجوي. 1

دربین سرطان های سروگردن افرادی که درگیرسرطان های دهان وحنجره هستند،اغلب  :و هدف مقدمه

دچاردیسفاژی میشوند که این دیسفاژی به نوع،موقعیت،سایزتومور بستگی دارد.دیسفاژی به معنی اختالل در خوردن 
ال لقمه غذاازدهان به عبارتست ازاینکه فرددرآماده کردن وتهیه لقمه غذادر دهان یاانتقASHAاست و براساس تعریف 

معده مشکل داشته باشد. عالئم دیسفاژی بعداز سرطان های سروگردن: این افرادنیاز به زمان زیادی برای خوردن غذاو 
پاک کردن غذاازدهان و گلو دارند. همچنین حین بلع،احساس درد،خشکی گلووپس از بلع احساس سرفه وخفگی دارند. 

ع روش های توانبخشی بلع دربیماران سرطان حنجره است که در سال های اخیر هدف از این مقاله، مروری برانوا

 google scholar،www.Asha.com،Pubمقاالت بامراجعه به سایت های :روش مطالعهپرکاربرد بوده اند. 

med،American journal.روش های ثابت  0590تا0550با توجه به مقاالت سال های :يافته هابه دست آمده است

توانبخشی عضالنی: -غیرمستقیم: -9و موثری برای توانبخشی بلع به وجود آمده که به آنها میپردازیم. توانبخشی بلع: 
:شامل توسعه و تعمیم ساختارهابه سمت هدف تاجایی که مقدور باشد. -Range of motionتمرینات حرکتی -9

 Functional electrical-باشدت زیاد. a/شامل جابجایی غضروف آریتنوئیدهمراه با کشیدن واکه/تمرینات 

stimulation  زوج الکترود باالی استخوان هایوئید و بین استخوان هایوئید و تیروئید برای تحریک عضالت فوق:
:نگه داشتن chin to chest maneuver- مستقیم:-0المی قرار می گیرندو درطول جلسه بیمار بلع های مداوم دارد.

 lateral head-چانه مقابل قفسه سینه این عمل باعث باز شدن والیکوال میشود تاحنجره ازخطر آسپیره محافظت شود. 

tilt .بیمار،سر خودراهنگام بلع به سمت سالم میچرخاند تاغذاازاین سمت پایین رود:-Head back سر به سمت عقب:
 super_supra glottic swallow -مانورها: -0یروی جاذبه لقمه پایین رود.کشیده میشود تابه کمک ن

maneuver بیمارنفس عمیقی می کشد سپس نفسش را حبس می کند ودر همان حال بلع راانجام می دهد سپس به:
د تمام :مراجع بلع همراه باانقباض وفشارزیاeffortful swallow-سرعت سرفه می کند تامابقی غذااز حلق پاک شود. 

:ابتدا مراجع بلع طبیعی داشته زمانی که حنجره mendelsohn maneuver-عضالت حلق و حنجره انجام می دهد. 
باالرفت،بادست ماهیچه های اطراف حنجره را گرفته و برای سه ثانیه همانطور حنجره راباال نگه دارید سپس حنجره 

یمارغلظت مواد غذایی تغییرمیکندتا مشکل بلع به حداقل اصالح غلظت وحجم بولوس: باتوجه به مشکل ب-4رهاشود.  
برسد.برای مثال باید کسانی که در مرحله دهانی بلع مشکل دارند غذاهای با حجم کمتر بخورند و برای کسانی که در 

باتوجه به گزارش مقاالت تمامی روش های ذکر  :گيری نتيجه مرحله حلقی بلع تاخیردارند مایعات رقیق حذف شود.

ده در بهبودی اختالل بلع موثر بوده وباعث بهبود مراحل بلع با توجه به توانایی های باقی مانده دربیماران سرطان ش
 حنجره شده است.

 اختالل بلع درسرطان حنجره،توانبخشی بلع،مانورهای بلع کليدی: کلمات
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PA-53 
و پويای  اندام تحتانی آموزش ديده و  بررسی  اثرات تمرين تعادلی ايستادن روی يک پا بر روی تعادل ايستا

 آموزش نديده در دانشجويان دختر سالم دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ، رزيتا هدايتی، زهرا محبی راد، نسرين صاحبی*1عاطفه امينيان فر
 رکز تحقيقات توانبخشی عصبی عضالنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .  م1

: تمرین یک گروه عضالنی در یک اندام می تواند موجب افزایش قدرت در هر دو اندام شود. این مقدمه و هدف

پدیده به نام آموزش متقابل نامیده می شود.  آموزش متقابل در تمرینات قدرتی اثبات شده است. اما در زمینه تاثیر 
ینه انجام شده و اثر آن اثبات نشده است. لذا این مطالعه تمرینات تعادلی تاکنون بررسی های بسیار محدودی در این زم

: مطالعهروش بمنظور بررسی تاثیر تاثیر متقابل تمرینات تعادلی یک پا بر روی تعادل اندام تحتانی متقابل انجام شد. 

 متر 64/9 ± 00/5قد  و  کیلوگرم 94/01 ± 91/0 وزن سال، 56/00 ± 50/9دختر سالم دانشجو با میانگین سنی  45
 تمرینات آزمون گروه. گرفتند قرار کنترل و آزمون گروه دو در تصادفی بصورت و شده مطالعه وارد داوطلبانه بطور

 روی بر فقط ایستادن از ای ثانیه 05 ست 6 شامل تمرین جلسات. دادند انجام هفته 4 بمدت و هفته در بار 4 را تعادلی
ثانیه ای بین ست ها بود. گروه کنترل  05ز، بر روی توپ نیم رول با دوره های استراحت با چشم با غالب تحتانی اندام

تمرینی انجام نداد. شاخصهای تعادل ایستا و پویای افراد با چشم باز و بسته  قبل و پس از مداخله  با استفاده از دستگاه 

آماری تی زوجی نشان داد شاخص تعادل کلی نتایج آزمون  ها:يافته سنجش تعادل بایودکس ارزیابی و ثبت گردید. 

. کلیه (P<0/05)ایستا با چشم بسته در پای آموزش دیده نسبت به قبل از مداخله بهبودی معنی دار نشان داد 
. (P<0/05)شاخصهای تعادلی ایستا و پویا در پای آموزش ندیده نسبت به قبل از مداخله بهبودی معنی دار نشان داد

انجام تمرینات تعادلی یکطرفه بصورت ایستادن تک پا روی توپ نیم رول می تواند موجب بهبودی  گيری:نتيجه

شاخصهای تعادل ایستا و پویا در اندام آموزش ندیده سمت مقابل شود. آموزش یکطرفه تعادلی اندام خصوصا اگر اندام 
 بالینی بسیاری برخوردار است. طرف مقابل در انجام فعالیت حرکتی و یا تحمل وزن محدود شود، از ارزش 

 آموزش متقابل، تمرین تعادلی، تعادل ایستا، تعادل پویا، توپ نیم رول کليدی: کلمات
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PA-54 
 تريسموس ناشی از راديوتراپی بيماران دارای سرطان سروگردن

  *1هادی بيگی

 ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران نشکده توانبخشی،دا. 1

تریسموس)محدود شدن بازشدگی دهان( با تداوم جلسات رادیوتراپی ایجاد می شود. شیوع :  و هدف مقدمه

دربیماران با سرطان سروگردن که تحت درمان رادیوتراپی قرارگرفته اند، نشان داده شده است  %06تا  %6تریموس بین 
به عضالت جویدن میشود. تریسموس از طریق آسیب که این باعث کاهش عملکرد و دامنه حرکت فک پایین و آسیب 

 که آنجایی رساندن به عضالت جویدن منجر به دیسفاژیا و همچنین مشکالتی در گفتار و بهداشت دهان میشود. از

 از قبل میتوان چنین شرایطی باشد، لذا در داشته به همراه روانی و فیزیکی ,جدی اجتماعی  پیامدهایی میتواند دیسفاژیا

 پزشکی دهند، درمانهای نشان را آسپیراسیون و پنومونی تغذیه، سوء مثل اختالل بلع عوارض شدید بیماران، هاینک

توانبخشیو از همه مهمتر بلع درمانی را از طریق متخصص آسیب شناس گفتار و زبان)گفتاردرمان( مجرب در اختالل 

: هدف این مطالعه، بررسی  مطالعهروش نمود.  جلوگیری بیماران وابستگی  و افزایش ناتوانی از و کرده آغاز بلع

 scienceتاثیرات تریسموس ناشی از رادیوتراپی در بیماران با سرطان سر و گردن می باشد. پایگاهای اطالعاتی 

direct  و pubmed  برای مقاالت انگلیسی با استفاده از فهرستی از واژگان کلیدی جستجو     0595تا 9115سال های

بررسی شد که این معیار را گزارش کرده بودند. بیشتر این 055تا9115مقاله در سال های  44:از بین  يافته ها.شدند

مقاالت حضور یا عدم حضورتریسموس را نشان میدهند و تمرکزی روی درمان تریسموس نداشتند. درتمام این 
در اثر دریافت مداخالت درمانی مختلف مطالعاتی که بررسی شدند تریسموس در بیماران دارای سرطان سرورگردن 

مقاله  90مورد از مطالعات تریسموس در اثر رادیوتراپی سنتی به وجود آمده بود، 91رادیوتراپی به جود آمده است. 
مقاله 1مقاله تریسموس در اثربراکی تراپی بوجود آمده بود،  0تریمسوس از طریق کمورادیوتراپی به وجود آمده بود، 

و یا سینوس ماگزیالری به وجود امده بود ،   nasopharynxثر رادیوتراپی افراد دارای سرطالن های تریسموس در ا
مقاله تریسموس در اثر ترکیب  6، حفره دهان و یا لوزه بوجود آمده بود،  oropharynxمقاله تریسموس در اثر1

: مدالیته های جدید رادیوتراپی ممکنِ در مقایسه با  گيرینتيجهچندمورد سرطان سروگردن بوجود آمده است. 

رادیوتراپی سنتی شیوع تریسموس کمتری داشته باشد.مطالعات کمی اثرکیفیت زندگی تریسموس نشان دادند و هیچ 
مطالعه ای اثر اقتصادی تریسموس نشون نداده بودند. پیشگیری و اقدامات درمانی کمی هم در مرور منابع وجود 

موس باعث اختالل بلع شدید میشود به طوری که حتی فرد قادر به بلعیدن نخواهد بود و این موضوع باعث داشت.تریس
میشود ک مشکالت عدیده ای باری بیمار پیش بیاد بنابراین آسیب شناس گفتار و زبان باید همواره در روند تشخیص 

   انجام دهد. ،ارزیابی و درمان تریسموس شرکت داشته و مداخالت بلع درمانی الزم

 تریسموس، رادیوتراپی، مداخالت بلع کلمات کليدی:
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PA-55 
 مختلف دمانس انواع در در فاز حلق دهانی بلع اختالل ودرمان ارزيابی

  *1هادی بيگی

 . داشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران، تهران، ايران1

 عملکرد بر و شود می ایجاد شناخت در ای پیشرونده تخریب آن در که است وضعیتی دمانس: مقدمه و هدف

 اغلب و کند پیدا توسعه بیماریشان دوره طول در دمانس بیماران در است ممکن بلع گذارد. اختالل می تاثیر فرد روزانه
 تغذیه، به سوء منجر تواند می و است دمانس در رشد به رو نگرانی یک ، بلع در کند. اختالل می پیچیده را بیماری دوره

 (QOL)زندگی  کیفیت همچنین شود و نوشیدن و خوردن از ترس و عملکرد، کاهش وزن، کاهش بدن، آب شدن کم 

هدف این مطالعه، بررسی چگونگی ارزیابی و مدیریت اختالل بلع در دمانس می :  روش مطالعه را کاهش می دهد.

برای مقاالت انگلیسی با استفاده از   0594تا  0555سال  pubmed و  science directباشد. پایگاهای اطالعاتی

 اختالل.  ، می باشد٪01-94  دمانس به مبتال بیماران در بلع شیوع :هايافتهفهرستی از واژگان کلیدی جستجو شدند.

 ی اولیه مراحل در مشکل این اما دارد، وجود (FTD) گیجگاهی پیشانی دمانس پایانی مراحل طول در یافته توسعه بلع
 اصالح وضعیتی، تغییرات اثر ، تشخیصی های آزمون سودمندی بر محدودی شواهد .شود می دیده( AD) آلزایمر
 از گاستروستومی بود. استفاده دسترس در داروها از استفاده امکان و رفتاری مدیریت مایع، و غذایی رژیم غلظت

 یا زندگی، کیفیت در بهبود بقا، به توجه با را مزایایی پیشرفته، عقل زوال در(  PEG)  پوست طریق از اندوسکوپیک
 دیس مدیریت و ارزیابی برای مدارک از  توجهی قابل شکاف .نداد نشان  پنومونی ریه ناشی ازآسپیراسیون در کاهش
 .داشت وجود عقل زوال در فاژی

 دمانس، دیس فاژی، زوال عقل کلمات کليدی:
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PA-56 
 راديوتراپی با درمان تحت گردن و سر سرطان بيماران در بلع اختالل

 2، جالل بختياری*1هادی بيگی
 . دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران، تهران، ايران1

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، ايران .2

 است میزان ممکن که گردن است و سر سرطان بیماران در کننده ناتوان عوارض از دیسفاژی :مقدمه و هدف

آسپیراسیون ایجاد کند. هدف این مقاله بیان مختصر مکانیسم بلع بر پایه های  پنومونی باالیی در اثر میر و مرگ
ی آناتومیکی فیزیولوژیکی است. در انواع درمان های شیمی درمانی و جراحی های این نوع سرطان ها  زمانی بلع درمان

:این مطالعات روش مطالعهپیشنهاد می شود که به علت فشار درمان ها فرآیند بلع در آن ها کامال مختل می شود. 

روی بیمارانی انجام شده است که در مراحل قبل از درمان و در مرحله ارزیابی سرطان هستند یا اینکه تحت درمان قرار 
ند. ارتباط این مطالعات جدید با مطالعات قبلی و اولیه از طریق گرفته اند اما دچار عوارض جانبی این درمان ها شد

نتیجه این مقاله توصیه  . نتيجه گيری:معرفی منابعی که با تحقیقات جدید مقایسه شده اند در مقاله مطرح می شود

یوتراپی دریافت هایی است برای بیماران قبل از درمان و در مرحله ارزیابی و همچنین بیمارانی که به اجبار درمان راد
 و سر سرطان کرده اند.درمان انتخابی)جراحی یا شیمی درمانی( در بیماران داوطلب نیز تاثیراتی داشت.در درمان بیماران

گردن بیماری به وسیله مقایسه  مداوم و پشت سر هم  نقص عملکرد روی فر آیند بلع کنترل می شود. آسیب شناس 
 منظم و چند گانه رویکرد ها را روی بیماران سرطان سر و گردن انجام دهد. گفتار و زبان باید به شکلی مداوم و

 فاژی، فرآیند بلعپنومونی، دیس کلمات کليدی:
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PA-57 
Comparison of fatigue after stroke with fatigue in Multiple sclerosis 

Fatemeh Motaharinezhad1,2*, Sepideh Seyed 1,3, Minasadat Mirshoja1,2 

1.  Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

2. Department of Occupational Therapy, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

3. Department of Speech Therapy, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

Introduction: Fatigue is a common symptom in people with chronic neurological 

disorders such as multiple sclerosis (MS) and stroke. This study is aimed to determine the 

frequency and severity and its objective impact on functioning in post stroke fatigue with  

fatigue in multiple sclerosis.Materials and Methods: In a cross-sectional study, thirty 

patients with MS and twenty two stroke patients with mild to moderate hemi paretic deficit 

that showed severe fatigue based on the Fatigue Severity Scale, completed the three 

instruments including Modified Fatigue Impact Scale, Mini-Mental State Examination and 

Hospital Anxiety and Depression Scale. The data were analyzed with SPSS version 

20.Results: Fatigue was higher in people with multiple sclerosis compared with the stroke 

patients (83% versus 57%). Fatigue and depression showed moderate correlation (p=0.04, 

stroke) (p= 0.002, MS) in two groups, but the impact of fatigue on functional abilities was 

strongly influenced by depression in people with MS. 

Conclusions: Our findings emphasize the need for careful clinical screening of both 

fatigue and depression in individuals after stroke and MS. 

Keywords: Fatigue, Stroke, Multiple sclerosis 
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PA-58 
 اختالل طيف اتيسم افرادمهارت های رفتاری و اجتماعی بررسی تاثيرنوروفيدبک در درمان 

 *2و1سرورغالميان،2و1فاطمه سادات پناهی

 . دانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی، سمنان، سمنان، ايران1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی، سمنان، سمنان، ايران. 2

عملکردهای  کنترلدرمان غیرتهاجمی برای افزایش نظم بخشی مغز و روش یکنوروفیدبک  مقدمه و هدف:        

دقیقه در شرایطی که 45-95الکترودبه مدت  91نوروفیدبک ازطریق .درافراد استمغزی سازعملکردسوخت ووابولیک مت
یک سپس اطالعات روی نمایشگرفرد درحالت استراحت با چشمانی باز است فعالیت های مغزی را ثبت می کندو 

تنظیم الگوهای امواج مغزی وسپس داللت  ازطریق افرادمغزبه تربیت  نوروفیدبککامپیوترذخیره می شود.
ازطریق پردازش فعالیت مناسب اختصاص دارد دراین روش افراد یاد می گیرند که فرکانس های امواج برتغییررفتار

هدف  تولیدامواجی را که کمترازحدنرمال درمغز است راتحریک کنند.تولیدشده اند رامهار ویاازحدنرمال مغزی که بیشتر
هبود مهارت های اجتماعی ورفتاری افرادی ازاین مقاله مروری بررسی میزان اثربخشی استفاده ازنورو فیدبک درب

 Pubmedو  Google scholarمقاالت با مراجعه به سایت های علمی : مطالعه روش بااختالل طیف اتیسم است.

central .ثابت 0595و 0550و0554:طی بررسی های انجام شده درتحقیقی که درساليافته ها جمع آوری شده است

.در مطالعه ای یادی باعث بهبودرفتاری و افزایش توجه در کودکان اتیسم می شودشده است که که نوروفیدبک تاحدز
ندارد.در این مطالعه  اتیسمجنسیت تاثیری در بهبود مهارت اجتماعی افراد این نتیجه گرفته شده است که 0594سال در

مطالعه ی درطی چندین ه است. بخصوص در رفتاراجتماعی بهبودی مشاهده شداتیسم تمام عالئم مراجعین در %11در 
اتیسم  افراداکثر یدر بهبود مهارت های رفتاری و اجتماع نشان داد که نوروفیدبک0594تا 0554انجام شده از سال 

هیچ زیانی هم به این افراد وارد نوروفیدبک تاثیرمثبتی داشته و در آن تعدادمحدودی که بهبودی مشاهده نشده درمان 

تحقیقات انجام شده روش درمانی نوروفیدبک  می تواند به عنوان روشی غیرتهاجمی : طبق نتيجه گيری.نیاورده است

دربهبودمهارت های اجتماعی ورفتاری افراد مبتال به اتیسم بکاررود.عالوه بر این باتوجه به اینکه هیچ درمان قطعی 
نار مداخالت فیزیولوژیکال و برای افراداختالل طیف اتیسم وجود ندارد نوروفیدبک ودرمان های رفتاری می توانددرک

 دارویی موثرباشد.

 درمان نوروفیدبک ،امواج مغزی، : اتیسم کلمات کليدی 
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PA-59 
 بررسی تاثيرتمرينات دهانی غيرگفتاری دربهبود مهارت های گفتار

 *2و1فاطمه سادات پناهی، 2و1سرورغالميان
 سمنان، ايران. دانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی، سمنان، 1

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی، سمنان، سمنان، ايران2

 ها و مجموعه ای از روش(not speech oral motor exercises)تمرینات دهانی غیر گفتاری  مقدمه و هدف:

عضالنی و تسهیل دامنه حرکت وتوسعه کنترل عضالت فک و  است که باعث افزایش قدرت و بهبود تنرویه هایی
زبان ولب و نرمکام وحنجره و عضالت تنفسی می شود.از این مقاله بررسی تاثیرتمرینات دهانی غیر گفتاری 

  www.asha.comراجعه به سایت های علمی ممقاالت با  :روش مطالعهدربهبودمهارت های گفتاری است.

،Google scholar  وPubmed central .نشان  9110و9109نتایج تحقیقاتی درسال ها: يافتهجمع آوری شده است

مفید بود.در سال  tongue-thrustingتاثیری در بهبود گفتار نداشتند و فقط برای درمان   NSOMEداد که تمرینات
به تنهایی در بهبود گفتار  motor treatmentبعد از تحقیقات روی دوقلوهای مونوزیگت به این نتیجه رسیدند  0555

 0559نین نتایج بیشتر مطالعات در سال هایچنیاز است. همphonological treatment  نقشی ندارد و در کنار آن به
تولیدی هیچ تاثیری در  به درمان  NSOME داد که با اضافه شدن درماننشان   0590و 0551،0599، 0554،0550،

 oral motorطی تحقیق انجام شده مشخص شد که درمان ترکیبی  0550بهبود مهارت گفتاری ایجاد نشد.تنها درسال

:طبق نتيجه گيریبه تنهایی خطاهای تولیدی کمتری داشتند. speech therapyنسبت به   speech therapyو

یقات، سازمانبندی حرکات درون سیستم عصبی برای گفتار و ژسچرهای غیر گفتاری یکسان نیست. اگر چه در تحق
فعالیت های گفتاری و غیرگفتاری از همان ساختارها استفاده می شود اما این ساختارها عملکرد متفاوتی برای هریک 

فعالیت های حرکتی غیرگفتاری قسمت های مختلفی تنفس برای فعالیت گفتاری و غیرگفتاری متفاوت است..فراینددارند
نمی تواند به عنوان بهبود دهنده تولید گفتار توصیه  NSOME لذا از مغز را نسبت به حرکات گفتاری درگیر می کند

 .شود

 حرکتی غیرگفتاری، درمان تولیدی،مهارت های گفتاری-:تمرینات دهانیکلمات کليدی

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.asha.com/
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PA-60 
  بخشی در کاهش درد بيماران مبتال به سرطانتمرينات آرامش 

 *2و1 یيماراماه مرضي

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجويی، تحقيقات کميته.1
  دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. 2

پیچیده شامل مجموعه ای از بیماری ها است که  در سرطان دومین عامل شایع مرگ  و فرایندی : مقدمه و هدف

علت مرگ ومیررا  درسراسرجهان شامل می  ٪90آن تکثیر بی رویه سلول های سرطانی رخ می دهد. درحال حاضر
نفر به این بیماری مبتال می شوند. سن شروع بیماری، سرعت رشد، تهاجم و وضعیت  45555شود. در ایران ساالنه 

تمایز سلولی، قابلیت متاستاز، قابلیت شناسایی با اقدامات تشخیصی، پاسخ به درمان و پیش اگهی در بیماران مختلف 
برای این پرتودرمانی،شیمی درمانی،هورمون درمانی وجراحی ان های متنوعی از جمله دارودرمانی،.درم.متفاوت است

تمرینات آرامش بخشی در کاهش درد بیماران مبتال به دسته از بیماران مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی 

 ,GoogleScholar, PubMed این مطالعه با جست و جو در سایت های مطالعه: روشسرطان است.

ScienceDirect  یکی از  :هايافته.انجام شد  سرطان، و منابع کتابخانه ای با کلید واژه های آرامش بخشی، درد

هیجانی است. آرامش بخشی یکی از تمرینات رایج آن است.  -مباحث بنیادی در افراد مبتال به سرطان سالمت ذهنی
می وذهنی با کاهش احساس درد یا نگرانی شخص است. رفع فشار یا رهایی از استرس های جسهدف این روش 

Schulman ( در بررسی تاثیر آرامش بخشی در کاهش درد بیماران مبتال به سرطان دریافتند 0599و همکارانش )
نشان دادند روش  Summrarniyrat (2009)توانایی کنترل درد در گروه درمان نسبت به گروه شاهد بیشتر است.  

و  Nunesهای خود کنترلی و آرامش بخشی سبب بهبود توانایی کنترل عالئم بیماری در این افراد می شود. 
( مطالعه ای با هدف تاثیر تمرینات آرامش بخشی وهدایت ذهن به همراه پرتو درمانی دربیماران 0551همکارانش )

لعه نشان داد که تمرینات آرامش بخشی باعث کاهش افسردگی و مبتال به سرطان سینه انجام دادند. نتایج این مطا

تمرینات آرامش بخشی یک روش غیردارویی است که با مشغول  :نتيجه گيری .اضطراب در این بیماران می شود

ذهن ، تسهیل اصالحات رفتاری و حمایت بیماران به کاهش درد ناشی از جراحی ، پرتو درمانی و شیمی درمانی کردن 
ی کند. به عبارت دیگر آموزش و یادگیری این تمرینات سبب کنترل هیجانات بدون دریافت کمک از منبع کمک م

بیرونی می شود. عالوه بر ناتوانی های جسمانی افسردگی ، اضطراب و انکار از پیامدهای رایج در روند بیماری است که 
به همین دلیل تمرینات مداوم آرامش بخشی می  عملکرد جسمی ، شناختی و اجتماعی این افراد را درگیر می سازد.

توانایی تطابق کمک کند. این روش به کاهش هزینه درمان فردی و کاهش  ،تواند به ارتقای مهارت های خود کنترل
را خستگی جسمی درمانگران منجر می شود بنابراین درمانگران با تکیه بر این روش می توانند عملکرد کاری بیماران 

 . ارتقا دهند

  آرامش بخشی ، درد ، سرطان کلمات کليدی:
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PA-61 
 تاثيرتوانبخشی بر وضعيت مهارت های اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی

 3،رقيه رزاق زاده 2، فاطمه صالح احمدی* 1زينب جوکار

 . دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايران1

 کميته تحقيقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر،ايران  .2

 بيمارستان امام حسن مجتبی )ع(داراب ، شيراز، ايران .3

:اختالل اسکیزوفرنی پنجمین عامل ناتوانی در سراسر جهان به شمار می آید و تعداد کثیری از  مقدمه و هدف

افراد مبتال به آن نیاز به خدمات درمانی در بیمارستان دارند در صورتی که تعداد تخت های موجود  در بیمارستان های 
این بیماران در جامعه و محیط خانواده  کشورجوابگوی این تعداد بیمار نمی باشد و بدنبال آن قسمت عظیمی از

نگهداری می شوند، و بدین منظور برآن شدیم که مطالعه ای در زمینه  تاثیرتوانبخشی بر وضعیت مهارت های اجتماعی 

در این مطالعه مقاالت فارسی و انگلیسی و با گزارش متن کامل با  روش مطالعه: بیماران اسکیزوفرنی انجام دهیم.

رسی اسکیزوفرنی ،توانبخشی ، مهارت های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. گستره  جستجو مقاالت کلید واژه فا
با کلیدواژه های انگلیسی   Google Scholar- pubmed-SID-Iranmedexفارسی و انگلیسی بانک های اطالعاتی

social skills -schizofernia – rehabilitation-  مورد بررسی قرار گرفتند.2015-2007 و  در فاصله زمانی 
:بیشترین مشکالت بیماران اسکیزوفرنی در حیطه روانی اجتماعی مربوط به احساس افسردگی، تنهایی و يافته ها

مشکل در ارتباط با مردم است،همچنین در این اختالل عالئم روانپریشی مثل ادراک)توهم(،تفکر)هذیان(،روند 
انی( وجود دارد و شرایطی برای فرد ایجاد می کند که دربعضی مواقع داروها موثر تفکر)ازدست دادن ارتباط(، رفتار)نابسام

نیستند و بیمار را به سمت انزوای اجتماعی، خودکشی و سوء مصرف و وابستگی به مواد می کشاند،که می توان با 

. نتيجه ی طبیعی برگرداندکمک توانبخشی ،بیمار را از وضعیت نامناسب ایجاد شده خارج کرد و وی را به جامعه و زندگ

 توانبخشی بیماران اسکیزوفرنی بر بهبود وضعیت مهارت های اجتماعی)ارتباطی و رفتاری( موثر است.  گيری:

   :اسکیزوفرنی ،توانبخشی،مهارت های اجتماعی کلمات کليدی
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PA-62 

 عملکرد مادران شهر سمنان در زمينه مصرف مکمل آهن در شيرخواران

 1، راهب قربانی2، رباب سبزی*1کريمی بتول
 مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه پزشکی اجتماعی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. 2

ترین کمبود های تغذیه ای در کودکان است و بر این اساس استفاده از آنمی فقر آهن از شایع مقدمه و هدف:

مکمل آهن از استراتژی های مقابله با آن محسوب می شود. این مطالعه به بررسی عملکرد مادران در زمینه مصرف 

-یمادر مراجعه کننده به  مراکز بهداشت 455روش مطالعه:ماهه پرداخته است. 6-04مکمل آهن در شیرخواران 

به روش آسان انتخاب وعملکردآنان در حیطه های خوراندن مکمل به شیرخوار،  9410درمانی شهر سمنان در سال 
زمان شروع، میزان مصرف آن و  چگونگی انجام مراقبت های الزم در زمان خوراندن مکمل بررسی شد. تعریف 

 6جعه ، در خصوص زمان شروع، آغاز مکمل از عملکرد مطلوب در مورد خوراندن مکمل، خوراندن آن در روز قبل از مرا
 0055برابر وزن تولد)در مورد شیرخواران با وزن کمتر از  0ماهگی) برای شیرخواران با وزن طبیعی( و هنگام رسیدن به 

قطره بوده است. از طرفی انجام تمام مراقبت ها هنگام خوراندن  90گرم( و در خصوص  میزان مکمل ، خوراندن 

مادران مورد مطالعه، به ترتیب از نظر  %4/01و  %0/14، %14يافته ها:ن عملکرد خوب تلقی شده است. مکمل بعنوا

خوراندن مکمل آهن، زمان شروع مکمل و میزان آن عملکرد مطلوبی داشتند. شانس خوراندن مکمل آهن به کودک در 
برابر  06/4بت برای کودک خود داشتند، درمانی جهت دریافت  مراق-مادرانی که مراجعه ی منظم به  مراکز بهداشتی

. هم چنین با (OR=4.56, 95%  CI: 2.94-8.33 , P< 0.001)مادرانی بوده است که مراجعه ی نا منظم داشته اند
. ( OR=0.65, 95%  CI: 0.47-0.90, P=0.009) افزایش رتبه ی تولد شانس خوراندن مکمل آهن کم شده است

و شغل پدر ارتباط (OR=5.2 ,95% CI:1.10-24.2,P=0.037)ان شروع مکمل آهن بین عملکرد مادران در مورد زم
( %0/04معنی داری مشاهده شد. شایع ترین علت عملکرد نامطلوب مادران در مورد خوراندن مکمل  فراموشی مادر )

عملکرد مادران  یافته های این پژوهش نشان داد،نتيجه گيری:انجام مراقبت ها در زمان  مرتبط با نحوه بوده است.

بویژه مرتبط با خوراندن مرتب مکمل به شیرخواران نیازمند ارتقاء است. افزایش آگاهی و پیگیری مادران به ویژه مادران 
 با مراجعه ی نامنظم به مراکز بهداشتی، مادران دارای کودکان با رتبه تولد بیشتر و همسران کارگر، ضروری است.

 مکمل آهن، شیرخوران، سمنانعملکرد مادران،  کلمات کليدی:
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PA-63 
  پايهخطبررسی مروری اثبات کارايی مداخالت توانبخشی با استفاده از طرح 

 *1نعيمی جعفری علی
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

اینکه ما باشد، همچنین باتوجه بهودارای پیشرفت کند میمدت مداخالت توانبخشی امری طوالنی هدف:و مقدمه

-نمیکنیم، نتایج کار ما به آسانی قابل مشاهدهکنیم بلکه بیشتر رشدو تکامل آنها را تسهیل میمراجعان را درمان نمی

در قبال الشعاع قراردهد..ما دربرابر هرکسی که است این نتایج را تحتباشد. ازطرفی نقایص همیشگی مراجع ممکن
گرفت تغییراتی را که دهیم اگر مداخله صورت نمیاست مسئولیم و باید نشانخدمات توانبخشی هزینه پرداخت کرده

، PubMedازطریق جستجوی الکترونیک در پایگاههای علمی مانند:  :مطالعهروشافتادند.شاهدبودیم اتفاق نمی

Elsevier ،Proquest  وSpringer شد. همچنین، برای تکمیل منابع، کتابهای مرجع نیز مورد مقاالت مرتبط جستجو

حل یک راه ها:يافتهشد.ترین روش انتخاب و بصورت خالصه ارائهاز گردآوری مطالب، مناسباستفاده قرارگرفت. پس

داد که تغییر توان نشانباشد. اما در این روش فقط میمداخله ارزیابی مراجع قبل و بعد از مداخله میبرای اثبات کارایی
پایه متعدد روشی مناسب است.طرح خطتوان ثابت کرد که این تغییر در نتیجه مداخله رخ دادهاست. اما نمیصورت گرفته

دهیم رفتارهایی که در مداخله مورد هدف کند تا نشانمیبالینی است. این طرح به ما کمکبرای ارزیابی اهداف
-توانیم مطمئن باشیم وقت و هزینهاند.با اثبات این اثر تسهیلی مداخله میکردهیشرفتاز سایر رفتارها پایم بیشقرارداده

است.گام اول شناسایی اهداف متعدد مداخله است که براساس اطالعات حاصل از شده ارزشمند بودهایی که صرف
به عنوان اهداف برنامه مداخله  هاشوند. براساس معیارهای موردنظر درمانگر موارد خاصی از این هدفمیارزیابی تعیین

شوند. رفتارهایی به عنوان مییافته تقسیممانده به دو دسته اهداف کنترل و اهداف تعمیمانتخاب خواهندشد، اهداف باقی
طوری که تعمیم پاسخ ممکن شوند که به اندازه کافی با اهداف موردنظر فرق داشته باشند بهاهداف کنترل انتخاب می

ریزی و شروع گام سوم پایه یافته وکنترل است.های مربوط به اهداف موردنظر، تعمیمآوری دادهدومین گام، جمع نباشد.

درپایان مجددا هدف موردنظر، کنترل و تعمیم یافته  گيری:نتيجهباشد.نظر مییافتن به اهداف موردمداخله برای دست

اف تعمیم افزایش قابل توجهی را باالی خط پایه نشان دهند در حالی شوند. اگر کاربرد اهداف موردنظر و اهدارزیابی می
 است.ایم که مداخله ما اثربخش و مفید بودهمانده باشد اثبات کردهکه کاربرد اهداف کنترل بدون تغییر باقی

 کنترلپایه، اهدافخطمداخله، طرح: کاراییکليدیکلمات
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PA-64 
 34آپراکسی تکاملی گفتارمدرسه اميد نجات شهر سمنان گزارش موردی کودک مبتال به 

 *1نعيمی جعفری علی
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1
 

آپراکسی گفتار نقص در توانایی اجرای حرکات مناسب ارادی برای تولید گفتار در غیاب فلجی،  مقدمه و هدف:

های عضالنی گفتاری است. آپراکسی گفتاردر دوران کودکی تحت عنوان آپراکسی ضعف یا عدم هماهنگی ساختار
های تولید و نوای گفتار خصاختالل تولیدی دوران کودکی است که بر شا CASشود. میشناخته (CAS)گفتار تکاملی
عملکرد کودکان درزبان درکی باالتر از زبان بیانی است. این کودکان همچنین مشکالتی در  CAS در گذارد. تاثیرمی

سطوح باالتر مانند خواندن و نوشتن ومشکالت اجتماعی و رفتاری که درنتیجه مشکالت گفتاری است؛ نشان 
 به آپراکسی از مشکالت گفتاریشان آگاهند وباتوجه به متغیر بودن خطاهای گفتاری خواهندداد. ازآنجا که مراجعین مبتال

ایست ساله 1: مراجع پسر روش مطالعهباشد.و عدم توانایی دربرقراری ارتباط لزوم توجه به این موضوع ضروری می

آمده شناخت کودک و های بعمل است. درطول ارزیابیکه با شکایت عدم وضوح گفتار به کلینیک مراجعه نموده
های بود. ارزیابی مهارتهمچنین خزانه واژگان درکی کودک متناسب با سن بوده اما وضوح گفتار بشدت آسیب دیده

تولیدی نشان دهنده عدم توانایی در تولید حرکات سریع و هجاهای متوالی، خطاهای بی ثبات در گفتار خودانگیخته و 
گفته و پیچیدگی واجی، برتری خطاهای حذف و جابجایی بوده وخزانه واجی تقلیدی، افزایش خطا با افزایش طول 

مشکل ساختاری وجودنداشت اما در عملکرد های حرکتی بویژه  oralبود. در بررسی  /b/،/l/،/nمراجع محدود به واج /
طبق الگو، به صورت ارادی و طبق درخواست درمانگر محدودیت شدیدی وجود داشت. مراجع قادر به بازکردن دهان 

ها نبوده و در تقلید حرکات و جسچرهای صورت و بدن عملکرد ضعیفی داشته بیرون آوردن زبان و جمع کردن لب
، فیدبک بینایی و دستورات شنیداری،  PNFدرمانی: در ابتدا با استفاده از تحریکات حسی و هایاست.اهداف و روش

شد. همچنین کلمات ضروری و پرکاربرد با ساختارواجی  تمرین ORALروی حرکات ارادی بدن، صورت و درنهایت 
 هایشد. درطول آموزش این لغات واجآموزش داده MITساده و محدود انتخاب شد و بااستفاده از روش 

/d/،/t/،/g/،/k/،/f/،/m/  بااستفاده از روشPROMPT ی واجی و بهبود و رویکردهای سنتی باهدف افزایش خزانه

مراجع بهبود یافته؛ مراجع با ارائه الگو ویا  oralجلسه درمانی حرکات  00بعداز  گيری:نتيجهوضوح گفتار کارشد.

ها و همچنین تقلید حرکات بدن درخواست شفاهی قادر به بازکردن دهان، بیرون آوردن زبان، کشیدن و جمع کردن لب
شده کامال تثبیت شده و به زش دادههای آموباشد. واجهای صورت و انجام دیادوهای یک و دو هجایی میو جسچر

 تر خارج از برنامه درمان تعمیم داده شده است.کلمات متنوع

  MIT ،PROMPT: آپراکسی، کلمات کليدی
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PA-65 
 بررسی تاثير فوالت بر روی افسردگی در بزرگساالن

 2، مريم معاذی1، اميد سهلی*1، آزاد آينه پور1مهناز مردانی
 تغذيه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد ، ايران. دانشکده بهداشت و 1

  . دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مالير ، ايران2

و یکی از شایع ترین اختالالت روانشناختی در  درجامعه روانی  تافسردگی  از شایعترین اختالال :و هدف مقدمه

سازمان جهانی بهداشت  کودکان و نوجوانان می باشد، که از دهه هفتاد قرن بیستم میالدی مورد توجه قرار گرفته است.
لت مهم مرگ و میر و ناتوانی زودرس طبقه بندی کرده است. هدف از این افسردگی اساسی را به عنوان چهارمین ع

جهت نگارش این مقاله از جستجوی :مطالعه روشاست. بوده مطالعه بررسی تاثیر فوالت بر افسردگی در بزرگساالن

اینترنتی جهت یافتن مقاالت و منابع مرتبط با موضوع استفاده شد. از موتورهای جستجوگر 
NCBI،pubmed،Googlescholar  برای مقاالت انگلیسی، و از موتور جستوجوگرSID  برای مقاالت فارسی استفاده

مقاله به عنوان منبع جهت نگارش این مقاله در قالب یک  04مقاله بررسی شده نهایتا از  45شد. از مجموع 

Systematic review .نین ضروری است. در زمان اسید فولیک برای عملکرد ذهن در تمامی سيافته ها:استفاده شد

جنینی ارتباط بین وضعیت فوالت مادر و خطر نقایص لوله عصبی به اثبات رسیده است. اخیرا چندین گزارش در رابطه 
با ارتباط بیماری های عصبی با کمبود اسید فولیک ارائه شده که بر اهمیت برگشت پذیر بودن جنون و افسردگی با 

و فوالت با نشانه های افسردگی در بزرگساالن در ارتباط دانسته  B12د. کمبود ویتامین درمان توسط ویتامین تاکید دار
شده اند. به عنوان مثال محققان ارتباط قوی را بین نشانه های افسردگی و فوالت پالسما یا کوباالمین پالسما یافته 

گی ممکن است افزایش هموسیستئین اند. یک واکنش احتمالی مرتبط با کمبود این ویتامین ها و نشانه های افسرد
بیشترین شیوع کمبود فوالت در جمعیت های سالخورده به  پالسما و متابولیسم داخل سلولی واحدهای تک کربنه باشد.
یاد کمبود فوالت در افراد مسن این است که ظاهرا غلظت ویژه بیماران روانی مسن می باشد. یک دلیل برای شیوع ز

( با افزایش سن کاهش پیدا کرده و هموسیستئین پالسما افزایش می یابد، که CSFفوالت سرم و مایع مغزی نخاعی)

اسید فولیک برای  بررسی شده،مطالعات نتاج  با توجه به  :نتيجه گيریاحتماال در فرآیند افزایش سن دخالت دارد.

از فوالت هم جهت پیشگیری و هم درمان بیماری  د مغز و عملکردهای مغزی در همه سنین الزم و ضروری است.رش
متفاوت فوالت با  افسردگی می توان استفاده کرد. با توجه به شدت و مدت زمان اختالل، طول مدت درمان افسردگی 

 می باشد.

 هموسیستئین ،افسردگی ،اسید فولیک کليدی: کلمات
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PA-66 
 در بارداری با وزن گيری بيش از انتظار ارتباط مصرف مکمل مولتی ويتامين

  4، فاطمه کرم الدين 3، شهرزاد آقا عمو *2، خديجه ميرزايی 1احمد جيدی

 تغذيه و رژيم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهرانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده علوم -1

 دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران -2

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -3

:کمبود ریزمغذی ها در بارداری یک موضوع نگران کننده است مصرف مکمل مولتی ویتامین در مقدمه و هدف
بارداری میتواند باعث کاهش خطر بروز زایمان زودرس و تولد نوزاد کم وزن و افزایش میانگین وزن هنگام تولد گردد. 
 این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مصرف مکمل مولتی ویتامین با وزن گیری بیش از انتظار در بارداری انجام شد.

مادر باردار  10برروی  9414این مطالعه بصورت یک مطالعه مشاهده ای مقطعی در بهار و تابستان روش مطالعه :
مراجعه کننده به مطب متخصصین زنان و زایمان شهر سمنان در سه ماهه سوم بارداری انجام شد.. با استفاده از 

ورد استفاده، زمان شروع، مقدار مصرف پرسشنامه، ویژگی های دموگرافیک مادران باردار، سابقه بیماری، نوع مکمل م
در هفته و مدت زمان مصرف آن در طول مدت بارداری ثبت گردید. وزن پیش از بارداری و روند وزن گیری تا پایان 

وزن  - 9بارداری با استفاده از پرونده مادران در مطب ثبت شد. وزن گیری بیش از انتظار به دو صورت تعریف شد: 
کیلوگرم در  4وزن گیری بیش از  -0قبل بارداری و   BMIی بیش از مقادیر توصیه شده بر اساس گیری در کل باردار

کیلوگرم در هفته بعد از هفته بیستم بارداری. دریافت غذایی مادران با استفاده از  4هفته در کل بارداری و بیش از 
ن هنگام تولد با پرسش تلفنی از مادران ساعته یک روزه در سه ماهه سوم ثبت شد. تاریخ زایمان و وز 04یادآمد 

اسید فولیک و آهن تقسیم شدند و روند وزن گیری در  -0مولتی ویتامین و آهن و  -9دریافت شد. مادران به دو گروه 
مکمل مولتی ویتامین مصرف میکردند. میانگین مدت زمان مصرف  مادران %01.0:يافته ها دو گروه مقایسه گردید. 

 0بارداری بود. میانگین تعداد وزن گیری ها  91.4هفته و متوسط زمان شروع مصرف، هفته  91.0مین مکمل مولتی ویتا
هفته بود.  4.0بار وزن گیری داشتند. میانگین فاصله آخرین وزن گیری تا زمان زایمان  6بار بود و تمامی مادران حداقل 

دوم نداشت اما منجر به بهبود معنی دار وزن گیری در مکمل یاری با مولتی ویتامین تاثیری بر وزن گیری در سه ماهه 
کیلوگرم و در 0.4 ± 0.1سه ماهه سوم گردید. میانگین افزایش وزن در سه ماهه سوم در گروه مولتی ویتامین برابر 

بین مصرف مکمل مولتی ویتامین با وزن گیری  (.(P=0/05کیلوگرم بود  4.4 ± 0.0گروه آهن و اسید فولیک برابر 
از انتظاربه هر دو صورت تعریف شده، در سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و کل بارداری ارتباطی دیده نشد. در آنالیز بیش 

قبل بارداری نیز بین مصرف مکمل مولتی ویتامین و وزن گیری  45و باالی  00باالی  BMIزیرگروه در مادران با 
ویتامین موجب افزایش معنی دار وزن هنگام تولد نوزادان نیز بیش از انتظار ارتباطی مشاهده نشد. مکمل یاری با مولتی 

( و در گروه آهن و CI: 3226, 3426 %95گرم ) 4406گردید. میانگین وزن هنگام تولد در گروه مولتی ویتامین برابر 
(. همچنین در آنالیز زیرگروه در گروه P = 0/04( گزارش شد )CI: 3071, 3273 %95گرم ) 4910اسید فولیک 

ادران مصرف کننده مولتی ویتامین مشاهده شد که شروع زودتر مکمل یا افزایش تعداد هفته های مصرف میتواند م
مصرف مکمل  نتيجه گيری : منجر به بهبود وزن گیری مادر در سه ماهه دوم و سوم و وزن هنگام تولد نوزاد شود.

ر و وزن هنگام تولد نوزادان گردید اما تاثیری بر وزن مولتی ویتامین در بارداری منجر به بهبود وزن گیری مادر باردا
شروع زودتر مکمل یاری با مولتی ویتامین یا افزایش هفته های مصرف لذا گیری بیش از انتظار در بارداری نداشت. 

 میتواند منجر به بهود وزن گیری مادر و نوزاد گردد. 
 تی ویتامین، تغذیه بارداری : وزن گیری، بارداری، وزن هنگام تولد، مول کلمات کليدی
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 بررسی شيوع چاقی و ناامنی غذايی با عوامل مرتبط آن در شهر زاهدان 

 2، مريم يعقوبی1فاطمه تاجی*
 مرکز پژوهش های علمی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران .1

 زاهدان، ايران. مرکزتحقيقات سالمت بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 2

چاقی واضافه وزن از مهمترین مشکالت سالمتی و تغذیه ای بخصوص در جوامع امروزی  مقدمه و هدف:

محسوب می شودکه عامل خطربروز بسیاری از بیماری بویژه در زنان است عالوه بران ناامنی هم ازمشکالت عمده 
د.لذا این مطالعه با اقتصادی فراوانی همراه دار-بهداشتی و تغذیه ای است که عالوه بر سالمت،اسیب های اجتماعی

در این  روش مطالعه: هدف بررسی وضعیت توده بدنی و ناامنی غذایی درزنان سنین باروری شهرزاهدان انجام شد.

به روش نمونه گیری جند مرحله ای مورد  9414سال زاهدان در سال  90-05نفر از زنان  9005مطالعه مقطعی تحلیلی 
عات عمومی و امنیت غذایی خانوار  طی مصاحبه حضوری تکمیل گردید . بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه های اطال

 يافته ها:مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. SPSS18نتایج با استفاده از امار توصیفی و ازمون کای اسکوئر با نرم افزار 

درصد  4/00درصد و  1/99بود. شیوع چاقی و اضافه وزن به ترتیب   28.19 6.71میانگین سنی زنان مورد مطالعه.
می باشد. بین شیوع چاقی و سن یک رابطه معنی داری مشاهده شد و در سنین باال تر شیوع چاقی بیشتر مشاهده 

افراد  %64/1(  باالترین شیوع چاقی در بین افراد با تحصیالت پایین و با درآمد باال تر مشاهده گردید. p=559/5گردید )
ناامنی غذایی با گرسنگی  %9/90ناامنی غذایی بدون گرسنگی و  %0/91من غذایی، از نظر ناامنی غذایی در وضعیت ا

بر اساس نتایج، اضافه وزن و چاقی در جامعه  نتيجه گيری:ناامنی غذایی با گرسنگی شدید داشتند. %6/4متوسط و 

و توسعه بعنوان یکی از مورد مطالعه وجود داشت. لذا با توجه به عوارض زیاد ناشی از اضافه وزن و چاقی بر سالمت 
اولویتهای مهم بهداشتی ، برنامه ریزی به منظور کاهش آن  در بین زنان توصیه می شود.همچنین با توجه به افزایش 
ناامنی غذایی بویژه در زنان ، و تاثیر آن در  سالمت جسمی، روانی و اجتماعی،تمهیداتی درجهت بهبود وضعیت 

 رسد.نظر میای غذایی خانوار ضروری بهاقتصادی در جامعه و  اصالح الگوه

 چاقی،زنان،زاهدان، ناامنی غذایی کلمات کليدی:
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PA-68 
 بررسی چاقی در زنان سنين باروری و عوامل مرتبط درجنوب شرق ايران

 4، مريم يعقوبی1، حميدصالحی نيا4، رقيه کيخا 1، مهديه فتحی3، سيمين لياقت2، هماستوان*1فاطمه تاجی
 مرکز پژوهش های علمی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران -1

 بيمارستان شريعتی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ايران -2

 مرکزپژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ايران -3

 مرکزتحقيقات سالمت بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زهدان،ايران -4

 دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ايران -1

امروزه چاقی و اضافه وزن از مهمترین مشکالت سالمتی و تغذیه ای و عامل خطر بروز بسیاری  مقدمه و هدف:

 بررسی وضعیت نمایه توده بدنی در زنان سنین باروریاز بیماری ها به ویزه در زنان می باشد. لذا این مطالعه با هدف 

سال  زاهدان در  05تا  90نفر از زنان  9005تحلیلی  -این مطالعه مقطعیدر  روش مطالعه:شهر زاهدان انجام شد.

به روش نمونه گیری چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از فرم اطالعاتی  قد و وزن مطابق  9414سال 
 96وارد نرم افزار ،توده بدنی محاسبه شد. داده ها پس از جمع اوری دستورالعملهای استاندارد اندازه گیری و سپس نمایه

spss  .میانگین  يافته ها:و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 4/00درصد و  1/99بود. بر اساس نتایج،  شیوع چاقی و اضافه وزن به ترتیب  91/00±19/6سنی افراد مورد مطالعه
درصد می باشد. بین شیوع چاقی و سن یک رابطه معنی داری مشاهده شد و در سنین باال تر شیوع چاقی بیشتر 

(  باالترین شیوع چاقی در بین افراد با تحصیالت پایین و با درآمد باال تر مشاهده p=559/5مشاهده گردید)

چاقی در جامعه مورد مطالعه وجود داشت. لذا با توجه به عوارض بر اساس نتایج، اضافه وزن و  نتيجه گيری:گردید.

زیاد ناشی از اضافه وزن و چاقی بر سالمت و توسعه بعنوان یکی از اولویتهای مهم بهداشتی ، برنامه ریزی به منظور 
 اجرای مداخالت تغذیه ای و آموزشی برای کاهش آن  در بین زنان توصیه می شود.

 مایه توده بدنی، زاهدان: چاقی، نکلمات کليدی
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PA-69 
Assessmen of dietary antioxidants intake in relation to dementia 

 3, Yadollah Mehrabi2, Reihaneh Kiamanesh1*Mahdi Shadnoush 
1- Depratrment of Clinical Nutrition Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti 

University of Medical Siences, Tehran, Iran 

2-  Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services, School of Nutrition Sciences 

and Food Technology. Tehran, Iran  

3- Deparment of Epidemiology, Faculty of Shahid Beheshti University of Medical Siences, School of 

Public Health, Tehran. Iran 

 of pathogenesis the in involved is radicals free oxygen of generation The :Background
The  Antioxidants have been hypothesized to protect against cognitive impairment. .dementia

purpose of this study is to determine intake of antioxidants (vitaminE, vitaminC, β-carotene 

 60 study, sectional-cross this In: Methods) is related to risk of dementia.and selenium

 and selected domlyran were older, and years 50 were who subjects healthy 60 and demented

 age for matched were subjects The .(in 2013) Association Alzheimer Iranian from assessed

Dietary data were collected using food frequency questionnaire that included  sex. and (±2)

major food sources of vitaminE, vitaminC, beta-carotene and selenium and 24-hour food 

recall questionnaire. The SPSS version 19.0 for Windows software program was used for all 

statistical analysis. Regression logistic Odds Ratio adjusted for confounding factors was 

and risk of  antioxidants ary intakes ofperformed to evaluate associations between diet

status from food sources, before and after  antioxidantsThe mean intake of  Results:dementia.

adjustment for confounding factors, was significantly lower among dementia patients as 

compared to healthy subjects and lower intake was no associated with increased risk of 

dementia. Conclusions: In dementia patients, intake of vitaminE, vitaminC, β-carotene and 

selenium from food sources was found to be less than healthy subjects and lower antioxidant 

status appears not related to risk of dementia. General recommendations to increase these 

micronutrients intake, in attempt to reduce risk of dementia is supported. Maintaining levels 

occurrence  dementiathrough the consumption of specific foods is a viable option to prevent 

 .progression and 

Keywords: Dementia, VitaminE, VitaminC, β-carotene, Selenium, Dietary 
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PA-70 
 مروری بر خواص درمانی و اثرات بيولوژيک ژله رويال

 2و3، مهرنوش پاشايی*1و2معصومه دادخواه

 ايرانمرکز تحقيقات و دپارتمان  فيزيولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  .1

  کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .2

 . مرکز تحقيقان سرطان و دپارتمان ايمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران3

امروزه استفاده از درمان های تکمیلی بخصوص تولیدات طبیعی به عنوان درمان کم خطر، مقرون  :و هدف مقدمه

پروتئین های ژله رویال خاصیت آنتی اکسیدانی باال و به صرفه، آسان و با عوارض جانبی محدود رو به گسترش است. 
خاصیت  است. هیدرولیز شده باالتر و این خاصیت در فرم توانایی خوبی در جذب گونه های فعال اکسیژن دارند

ضدمیکروبی ژله رویال عمدتا به بیوپپتیدهای رویالیسین و ژلین ها و تا حدی به اسیدهای موجود در آن نسبت داده شده 

روش هدف این مطالعه مروری بررسی خواص بیولوژیکی به ویژه خواص آنتی اکسیدانی ژله رویال می باشد. است.

توصیفی اقدام به مرور شواهد تحقیقی از طریق بررسی داده پایگاه های در دسترس شد.  : در این مطالعهمطالعه

 خواص بیولوژیکی ژله رویالمقاالت مروری و اصیل، راهنماهای بالینی موجود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و 

ست می آید نه تنها به دلیل ژله رویال به عنوان یک فراورده غذایی که از زنبور عسل به د يافته ها:مشخص گردید.

ارزش تغذیه ای بلکه به دلیل خواص بیولوژیکی دارای اهمیت ویژه ای است. فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد 
میکروبی برخی از این خواص می باشند. این ترکیب جز معدود ترکیباتی است که دارای تمام مواد معدنی و آلی مهم 

، کربوهیدارت ها، ویتامین ها و مواد معدنی است. ژله رویال تنها منبع طبیعی استیل کولین شامل پروتئین ها، چربیها
بوده و دارای  Eو  A, C, Dبوده که برای بدن بسیار ضروری هستند. این فرآورده غذایی سرشار از ویتامین های 

بیولوژیکی گسترده ژله رویال، این به دلیل خواص  نتيجه گيری: آمینواسیدهای دیگر مانند آسپارتیک اسید است.

فراورده می تواند به عنوان ترکیب غذایی مکمل در رژیم غذایی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر همان طور که 
قبال ذکر شد با توجه به خواص آنتی اکسیدانی این ماده، و افزایش شیوع سرطان در جوامع امروزی، می تواند مورد 

 رار گیرد.توجه ویژه ای ق

 ژله رویال، آنتی اکسیدان، خواص بیولوژیکی :کلمات کليدی
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PA-71 
 1334بررسی فراوانی سکته قلبی  بيماران بستری  بيمارستان شاهرود در سال 

 1، حسين رمضانی*1زهرا دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران .1

 سوم ازیک بیش و است ایران کشور در مرگ علل ترین مهم از یکی عروقی و قلبی های بیماری مقدمه و هدف:

شود.انفارکتوس حاد میوکارد از علل مهم مورتالیتی و موربیدیتی در جوامع  می شامل درصد را 41ها مرگ کل از
راهکارهای مناسبی تواند باشد؛ آگاهی از تغییرات در روند این بیماری و عوامل خطر آن میپیشرفته و در حال توسعه می

را جهت مداخالت همه جانبه پیش روی قرار دهد؛ به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات 

در این مطالعه  توصیفی تحلیلی، تمامی بیمارانی که با  روش مطالعه:انفارکتوس میوکارد در شهر شاهرود انجام شد.

بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده  14سال ماه اول  6تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد طی 
از چک لیست که شامل اطالعات دموگرافیک و اطالعات مربوط به نوع سکته قلبی ، ریسک فاکتورها و ... جمع آوری 

با تشخیص بیمار بستری  994از  . يافته ها:مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتspssشد. با استفاده از نرم افزار 

آنتروسپتال و خلفی  انفارکتوس حاد میوکارددرصد مرد، شایع ترین نوع 10.0درصد زن و  09.0،  انفارکتوس حاد میوکارد
درصد، شایع ترین عالمت درد قفسه سینه با  44.0درصد، بیشترین ریسک فاکتور مربوط به افزایش فشار خون با  45با 

با نتيجه گيری: درصد فوت کردند. 4.4رصد استرپتوکیناز دریافت کردند. ود vt   ،64.1درصد ریتم  90درصد،  16.0

 توان تا حد زیادی از بروز سکته قلبی جلوگیری کرد.کنترل عوامل خطر و کاهش آن می

 : سکته قلبی، عوامل خطر، عالیم بالینی کلمات کليدی
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PA-72 
 خون سالمندان تأثير هندوانه ابوجهل و گشنيز بر قند خون و چربی

 4، نيلوفر معتمد3، عليرضا رئيسی*2، شهناز پوالدی1زينت شبابی

 بوشهر، بوشهر، ايران  پزشکی علوم دانشگاه دانشکده پرستاری و مامايی، کميته تحقيقات دانشجويی، .1

 دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر،ايران .2

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايراندانشکده پزشکی،  .3

 . گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايران4

بیماری دیابت و چربی خون از شایع ترین بیماری مزمن بوده و شیوع آن با افزایش سن به میزان  مقدمه و هدف:

بارزی افزایش می یابد.با توجه به اهمیت این دو بیماری و لزوم درمان طوالنی مدت آن،استفاده از دارویی که بتواند 
د. همچنین عدم رضایت از درمان های طب ضمن استفاده طوالنی مدت عوارض کمتری داشته باشد اهمیت پیدا می کن

جدید به خصوص در باب بیماری های مزمن و عوارض جانبی داروهای شیمیایی باعث شده که امروزه استفاده از طب 
گیاهی در میان عموم مردم مورد توجه قرارگیرد. هدف از این مطالعه مرور سیستماتیک تاثیر ترکیب گیاهی هندوانه 

در این مطالعه مروری سیستماتیک  روش مطالعه:قند خون ناشتا و تری گلیسرید سالمندان است.ابوجهل و گشنیز بر 

 ,sciencedirect, Google Scholar جستجوی گسترده ای در پایگاههای اطالعاتی معتبر بین المللی شامل 

Pubmed  و پایگاههای اطالعاتی فارسی 0590الی  0555برای مقاله هایی که طی سال هایSID,medlib  طی سال
انجام گرفت.از کلید واژه های متنوعی همچون سالمندی، قره قاط،عدس الملک،قند خون و چربی  9414الی9411های 

مقاله وارد مرحله 00مقاله جستجو شده در مرحله اول،  05از يافته ها:خون برای جستجوی منابع مرتبط استفاده شد.

به حیطه قند خون و چربی خون بودند که مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج مقاله منحصرا مربوط 90دوم شدند که  تنها 
اکثر مطالعات نشان داد هندوانه ابو جهل و گشنیز هر کدام به تنهایی در پایین آوردن قند خون و چربی خون تاثیر 

همچنین نتایج مطالعات بسزایی دارند اما تعداد محدودی مطالعات نیز حاکی از بی تاثیر بودن این دو گیاه دارویی بود.
نشان داد که گشنیز  بیشتر از قند خون بر روی چربی های خون تاثیر دارد، در حالی که هندوانه ابوجهل هم بر روی 

با توجه به اینکه مطالعات متعددی بر روی این گیاهان  گيری:نتيجهقند خون و هم چربی های خون تاثیر دارد.

گاهی انجام شده و نتایج متفاوتی و گاها متضادی داشته اند و تا کنون مطالعه ای که دارویی در انسان و حیوانات آزمایش
تاثیر این دو داروی گیاهی را با هم برای کاهش قند و چربی خون سنجیده باشد یافت نشده است ما به مطالعه ای نیاز 

 داریم تا تأثیر این دو گیاه دارویی را همزمان با هم مورد سنجش قرار دهد.

 سالمندی، هندوانه ابوجهل، گشنیز ،دیابت، چربی خون مات کليدی:کل
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PA-73 
 1333ساله بيرجند در سال  14تا  13شيوع اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با عادات غذايی در دانش آموزان پسر 

  1، معصومه شريفی*1، فاطمه زرشناس 1، امير طيوری 1، ميترا مودی1ام البنين معتمد رضايی
 مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند  .1

چاقی با روندی رو به رشد در کودکان و نوجوانان، به عنوان یک معضل بهداشتی جهانی و یک  مقدمه و هدف:

وع اضافه وزن و عامل خطر اصلی در ارتباط با بیماری های غیرواگیر مطرح است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شی

این مطالعه  روش مطالعه:ساله بیرجند انجام شد. 94تا  95چاقی و ارتباط آن با عادات غذایی در دانش آموزان پسر 

نفر از دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه های چهارم، پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهر  015مقطعی روی 
نمونه گیری خوشه ای انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه با استفاده از روش  9414بیرجند در سال 

دفعات مصرف خوراک به همراه سواالتی در مورد عادات غذایی و اطالعات دموگرافیک، توسط کارشناسان بهداشتی 
جمع آوری در  آموزش دیده و از طریق مصاحبه حضوری و اندازه گیری قد و وزن در مدارس انجام شد. داده ها پس از

درصد دانش 0/90 يافته ها:وارد و توسط آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز گردید.  90SPSSنرم افزار 

آموزان دچار اضافه وزن و چاقی بودند. میانگین تعداد واحدهای دریافتی روزانه گروه های غذایی، برای گروه نان و 

 سبزیجات و میوه گروه و 04/0±0/9 ها جانشین و گوشت گروه ،10/9±9/9 لبنیات و شیر گروه ،04/4±0/9غالت 
با تعداد واحدهای دریافتی گروه های نان و  BMI بین داری معنی و مستقیم ارتباط که بود واحد 1/0±04/4

نتایج  نتيجه گيری:(.p<59/5( وجود داشت)r=04/5( و گوشت و جانشین ها)r=0/5(، شیر و لبنیات)r=91/5غالت)

روند رو به  به توجه با .این مطالعه نشاندهنده شیوع قابل توجه اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان مورد مطالعه است
سازی آن برای چاقی و دیگر بیماری های غیرواگیر در  چاقی در کودکان و نوجوانان و زمینه و وزن شیوع اضافه رشد

الت مناسب، جهت بهبود شیوه زندگی، اصالح رفتارهای تغذیه ای و بزرگسالی، لزوم برنامه ریزی و اجرای مداخ
 پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان، ضروری به نظر می رسد.

 چاقی، اضافه وزن، عادات غذایی، دانش آموزان، بیرجند کلمات کليدی:
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PA-74 
 : مرور سيستماتيکCABGاران های فيزيولوژيک در بيمبررسی تاثير ماساژفلکسولوژی بر درد، شاخص

 3، افشين استوار2*، مريم روانی پور2، شهنازپوالدی1سميه محمدی
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايران -1

 دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايران -2

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ايراندانشکده  -3

های عروق کرونری، ممکن است های طبی فعلی در درمان بیماریبا وجود موثر بودن روش مقدمه وهدف:

ها نیاز به بازسازی عروقی پیداکنند. جراحی پیوند شریان کرونر، روش موثری برای کم کردن یا از میان بسیاری از آن
تواند سبب بروز شود. جراحی میآنژین قلبی است که به دو روش با پمپ و بدون پمپ انجام میبرداشتن عالئم 

های فیزیولوژیک بیماران شود که با کنترل این عوارض امکان پاسخ فوری را عوارضی از جمله درد و تغییر در شاخص
های غیر دارویی جهت کاهش درد از روشاورد. به دلیل عوارض جانبی داروها، مهم است که در کنار داروها فراهم می

توان به ماساژ رفلکسولوژی اشاره کرد که به دلیل های اخیر در این زمینه، مینیز استفاده گردد لذا با توجه به پژوهش
تواند بخشی از مراقبت پرستاری به حساب آید. هدف از این مطالعه مرور سیستماتیک ساده و غیر تهاجمی بودن می

پس عروق کرونر است. های فیزیولوژیک در بیماران تحت بایر ماساژ بازتابی کف پا بر درد و شاخصبررسی تاثی

های اطالعاتی معتبر بین المللی ای در پایگاهدر این مطالعه مروری سیستماتیک جستجو گسترده روش مطالعه:

 0590الی  9116های هایی که طی سالبرای مقاله Pubmed, Google Scholar, Sinhal, Science directشامل 
های متنوعی انجام گرفت. از کلید واژه 9414الی  9400های طی سال medlib, SIDهای اطالعاتی فارسی و پایگاه

های فیزیولوژیک همچون جراحی پیوند عروق کرونر، روش با پمپ و بدون پمپ، ماساژ رفلکسولوژی، درد، شاخص

مقاله وارد مرحله دوم  46مقاله جستجو شده در مرحله اول،  01از  ها:يافتهابع مرتبط استفاده شد. برای جستجوی من

ها بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایح که اکثر مقاله منحصرا مربوط به کلید واژه 00شدند که تنها 
های فیزیولوژیک تاثیر بسزایی دارد. شاخصمطالعات نشان داند ماساژ رفلکسولوژی کف پا در کاهش درد و 

با توجه با اینکه مطالعات متعددی بر روی انواع مختلف بیماران انجام شده و نتایج متفاوتی و گاها  گيری:نتيجه

ای که بتواند تاثیر این روش را روی چند متغیر و در دو گروه جراحی عروق اند ولی تا کنون مطالعهمتناقضی داشته
ای ه روش با پمپ و بدون پمپ در مطالعات داخلی و خارجی سنجیده باشد یافت نشده است لذا ما به مطالعهکرونری ب

 نیاز داریم تا تاثیر این روش درمانی را به طور همزمان در دو گروه متفاوت و بر روی دو متغیر مورد سنجش قرار دهد. 

 های فیزیولوژیک رفلکسولوژی، درد، شاخص جراحی قلب، روش با پمپ و بدون پمپ، ماساژ کلمات کليدی:
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PA-75 
 توان آموختسرطان و طب سنتی: آنچه از طب اورينتال می

 *1محمدرضا اصفهانی
 ايران تهران، وتحقيقات تهران، واحدعلوم پزشکی، علوم دانشکده بالينی، تغذيه گروه .1

آید. کشف راهی مناسب با حداقل حساب می سرطان به عنوان دومین عامل مرگ ومیر در دنیا به مقدمه و هدف:

های جوامع پزشکی بوده است. طب سنتی چین به وسیله ترین دغدغهعوارض برای درمان سرطان همواره جز مهم
( از طریق کاهش QOLافزایش کیفیت زندگی ) های درمانی نظیر طب سوزنی سببگیاهان دارویی و سایر روش

عفونت کمتر، کاهش سمیت های کلیوی ناشی از شیمی درمانی و کاهش میزان  عوارض جانبی مانند عالیم گوارشی،

 پژوهش و تحقیق با 9115 سال در حاضر تحقیق :مطالعه روششود.درد و در مجموع افزایش احتمال زنده ماندن می

 گیاهان دارویی از طریق ها:يافته.است شده انجام علمی هایپایگاه منابع از استفاده با و چین مردم از نفر صدها روی

 Tهای )وادار کردن سلول T1، مونوکلونال آنتی بادی Tافزایش عملکرد سیستم ایمنی از طریق بهبود سطح لنفوسیت 
های کشنده طبیعی، ، سلول0های اینترلوکین گیرنده )تحریک سرکوب کنندگی(، T8به  T4به تکثیر(، تبدیل 

، و بهبود دیگر پارامترهای ایمونولوژیک نظیر فعالیت ماکروفاژها، Mیمونوگلوبین ها، الیمفوکاین ها، لکوسیت ها، پالکت
های ناشی گردد. همچنیین طب سوزنی از طریق بهبود تهوع و استفراغمی 0ها و القای پاسخ اینترلوکین پاسخ لنفوسیت

 64در  های جراحی سرطانلاز شیمی درمانی، بهبود درد ناشی از سرطان و در موارد نادر کمک به بیهوشی در عم

های گیاهی متفاوتی طب سنتی چین از طریق گونه نتيجه گيری:درصد از مطالعات نتایج مثبتی را نشان داده است. 

نظیر چای سبز، جینکو، آسترانگالوس، جنسنگ و دیگر موارد و استفاده از طب سوزنی به عنوان یک مداخله معتبر در 
مبتال به سرطان ایفا  موثری در درمان و کاهش عوارض ناشی از درمان در بیماران سال اخیر نقش 05علم پزشکی در 

 کند.می

 طب سنتی چین، طب سوزنی، گیاهان دارویی کلمات کليدی:
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PA-76 
 ماساژ بازتابی کف دست و  استروک سطحی پشت  بر شدت خستگی بيماران همودياليزی روش دو مقايسه 

، 3، محسن عبدالهی1، محمدرضا فيروزکوهی 1، حسين شهدادی*2رضا محمدپورهدکی ، 1مژگان رهنما

 1محمدصادق سرگلزائی
 دانشگاه علوم پزشکی زابل. زابل. ايران مامايی پرستاری . دانشکده1

 ايران زابل، دانشگاه علوم پزشکی زابل.  مامايی، پرستاری دانشکده تحقيقات کميته .2

 شاهرود، شاهرود، ايراندانشگاه علوم پزشکی  .3

ترین عالمت گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی شایع ترین وخستگی یکی از آزاردهنده مقدمه و هدف:

ماساژ کف دست و استروک  بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با  روش دو باشد، این مطالعه با هدف مقایسه می

بیمار  00پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی  است  نمونه ها این روش مطالعه: انجام گرفت شد.   همودیالیز

همودیالیزی است  که  که بصورت  سرشماری انتخاب و به دو گروه  تقسیم شدند . گروه اول ماساژ بازتابی کف دست  
 بدین صورت بود که ماساژ از سه نقطه هیپوفیزی، شبکه خورشیدی و نقطه کلیه انجام شد..  گروه دوم ماساژ به روش

 به و گیرد می قرار شانه یک نزد ستون فقرات باالی طرف دو در ها استروک سطحی پشت بدین شکل بودکه شست

 ضربات و گیرد قرار می فرد گردن دو طرف در ها دست شود کف داده می حرکت کمر تا ات فقر ستون سمت پایین

 می زده فقرات ستون یک نزد پشت و پایینسمت  به و شانه سرتاسر گردن، یین پا به سمت یی جارو یده کش و مداوم

بیمار قبل، و  پایان هفته سوم بعد از مداخله در دو گروه ماساژ کف پا و استروک  00شود . در نهایت میزان خستگی 
 آزمون مستقل، تی سطحی پشت از طریق تکمیل پرسشنامه ها بررسی شد و  اطالعات از  طریق آزمون آماری آزمون

 21نسخه  spss یشر  تجزیه و تحلیل شدند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ف و آزمون دو کای

ماساژ کف دست و ماساژ به روش  گروه دو دربیماران  خستگیمیانگین نتایج نشان داد که  .يافته ها:استفاده شد

با یکدیگر اختالف آماری معنی داری  ود وب 0/00و   45/05به ترتیب قبل از انجام ماساژ بازتابی  استروک سطحی پشت
یافته های پژوهش نشان داد که رابطه ی معناداری بین ماساژ بازتابی کف پا  و ماساژ به روش [. =p/.010نداشتند ]

مطالعه حاضر نشان داد که میتوان  نتيجه گيری:.>p ) 5559/5(استروک سطحی پشت با کاهش خستگی وجود دارد 

ان دیالیزی جهت کاهش خستگی به عنوان یک مداخله پرستاری ایمن، موثر و مقرون به صرفه از رفلکسولوژی در بیمار
 استفاده کرد.

 ماساژ کف پا، استروک سطحی پشت ، خستگی، همودیالیز کلمات کليدی:
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PA-77 
 تاثير آموزش برارتقاءفعاليت بدنی در دانش آموزان دخترراهنمايی

 1، فرشته قانونی مژن آبادی1، سمانه يعقوبی سنگانی 1زوزنی، فاطمه عرب 1هادی عليزاده سيوکی
 کميته تحقيقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه، تربت حيدريه، ايران  .1

طبق .تحرک فیزیکی از جمله مهمترین رفتار هایی است که می تواند بیماری های غیر واگیر را متاثر سازد
مرگ هادرهرسال به علت نداشتن %0.4عمده مرگ وناتوانی است وبیش از علت95بی تحرکی یکی ازWHOگزارش

امکانات وشیوه ی زندگی امروزی به خصوص درمناطق شهری سبب گردیده است که  .فعالیت های فیزیکی میباشد
نوجوانان وجوانان رغبت کمتری به ورزش وفعالیت های بدنی نشان دهند. یکی ازروش های ترغیب جوانان به داشتن 

هدف این مطالعه تعیین تاثیرآموزشبرارتقاءفعالیت .فعالیت فیزیکی بیشتر اجرای برنامه های آموزشی می باشد
آموزش های اختصاصیاین مطالعه یک مطالعه مروری است.ابتدا بااستفادهازکلیدواژهبدنیدردانش آموزان می باشد.

 و googlescolar، Pubmed، Sciencedirect، SID، magiran در موتورهای جستجو شاملبهداشت،فعالیت بدنی،
 تاثیر آموزش بر ارتقاءفعالیتبدنی دردانش آموزان درهای مرتبط باهای مقاالت علوم بهداشتی، مقاالت و گزارشبانک

ها سپس بر حسب اهداف مطالعه مورد تحلیل کیفی داده .ایران و جهان به دو زبان انگلیسی و فارسی استخراج گردید
مقاله مورداستفاده قرار 90مقاله در همین زمینه گردآوری گردیدکه از بین آن ها 00در این مطالعه شدند. بندیطبقه

گرفت .مروری بر مطالعات نشان دادکه قبل ازآموزش ،اختالف معنی داری بین گروه های موردمطالعه از نظر 
یانگین نمرات آگاهی،نگرش در گروه آگاهی،نگرش وجود نداشت اماپس ازمداخله آموزشی افزایش معنی داری در م

.نتیجه این شد که مداخله آموزشی در انجام فعالیت بدنی تاثیر مثبت زیادی دارد و باید P<0.001مداخله وجود داشت 
در مراکزی از جمله آموزش و پرورش ،دانشگاه ها و مراکز تربیت بدنی ،برنامه های عملی مناسبی جهت آموزش افراد 

 .تدوین و اجرا شود

  physical activity - Health education:آموزش بهداشت، دختران راهنمایی، فعالیت بدنی،  کلمات کليدی
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PA-78 
 بررسی اپيدميولوژيکی بيماری های عضالنی اسکلتی در کارکنان آزمايشگاه های شهرستان سمنان

 1صياد جو کينهس ،1بهاره احدی

 سمنان، ايران. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 1

اسکلتی مشکل بزرگ بهداشتی ویکی از بیماری های شایع بین افراد می -اختالالت عضالنی  :و هدف مقدمه

باشد که ممکن است به علل گوناگونی مانند قرارگرفتن در حالتهای یکنواخت به مدت طوالنی ایستادن ناصحیح 
یص طبی عالوه براینکه خطرات ناشی از بیماریهای ونداشتن تحرک عضالنی به وجود آید.کاردر آزمایشگاههای تشخ

ارتفاع نامناسب میز کار  عفونی را دربر دارد گروهی دیگراز خطرات شغلی به نام خطرات ارگونومیک را شامل می شود.
به صورت بلند یا کوتاه بودن میز نسبت به صندلی وجثه فرد باعث انقباض دائم عضالت ناحیه گردن شانه وکمر وبه 
دنبال ان خستگی زودرس ودرد در این نواحی میشود.عدم اگاهی از این موارد می تواند در کارکنان ایجاد عوارض 
جسمی بنماید وباعث گسترش بیماریهای اسکلتی عضالنی ونقصان در بهره وری وپایین امدن کیفیت خدمات شود.لذا 

نومیک ایستگاههای کاری پرسنل ازمایشگاههای هدف از این تحقیق بررسی اپیدمیولوژیکی کمردرد وارزیابی ارگو

نفراز پرسنل 60:مطالعه توصیفی مقطعی است وجامعه مورد مطالعه مطالعهروش  .شهرستان سمنان می باشد

ازمایشگاههای شهرستان سمنان می باشند.ضمن مصاحبه با انها وارزیابی ارگونومیک ایستگاههای کاری به وسیله 
ک لیست های ارگونومیک از ساعات کاری وعوارض ناشی ازکار وشغل سئوال شد وثبت پرسشنامه های استاندارد وچ

متاهل بودندوبیشترین  (%14/19) بودند. اکثریت %41مونث و مذکر  %01/69جامعه مورد مطالعه ما .يافته ها:گردید

 زیر دیپلم بودند وکمترین (%05) سال قرار داشته اند.بیشترین تحصیالت فوق دیپلم40-41انان در محدوده سنی 
افراد %65افرادنامتناسب بود.بیش از %45افرادمتناسب و%65نسبت قدبه وزن در  (%14/19) وافرادغیرسیگاری (60/1%)

عارضه زانودرد %09عارضه پادرد و%01از ناحیه گردن احساس درد می کردندو%1/40عارضه کمردرد داشتندو
کارکنان معتقد بودند که ایستگاه کاری انان را وادار میکند %11/16ونوع عارضه خودرا درد گزارش نموده  %0/14داشتند.

سال 94 تا95 سابقه کاری  (%66/00) که بدن خودرادر وضعیت نامناسب قراردهند.اکثریت افرادمبتال به درد
ورزش  این گروه زنان به طور مستمر %0/0زنان مبتال به درد سابقه سقط یا کورتاژرا ذکر کردندوفقط  %1/00داشتند.

:شیوع باالی عارضه کمردرد گردن نتيجه گيری.پرسنل جهت پیشگیری از کمردرد اموزش دیده بودند%4می کردند

درد وپادرد بیانگر این است که ایستگاههای میکروسکوپی وپایانه های رایانه ای نیاز به تجدید نظر دارندواستفاده از 
های بدنی حین کار می تواند در کاهش عوارض موثر  مشاوران ارگونومیک واموزش نحوه صحیح حرکات ووضعیت

باشد. با توجه به اینکه کمر وستون فقرات از اعضای مهم وبسیارحساس بدن هستند لذا کارکنان بویژه پرسنل 
ازمایشگاهی می توانند با رعایت اصول ایمنی خودرا از کمردردهای مزمن مصون نگه دارند ونهایتا کیفیت خدمات نیز 

 هدیافت.ارتقا خوا
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PA-79 
 بررسی سطح اضطراب در دانش آموزان مقطع ابتدايی مدارس شهر گرگان

 *3،4، نجمه شاهينی2، حميده ايزديا ر1فيروزه درخشانپور

 ايران  گرگان، مرکز تحقيقات روانپزشکی گلستان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، .1

 گلستان.کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی  .2

 مشهد، ايران، ,مرکز تحقيقات روانپزشکی و علوم رفتاری ، بيمارستان ابن سينا ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .3

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران. 4

است که متأثر از عوامل درونی و اضطراب از اختالالت مهم بهداشت روانی کودکان و نوجوانان  و هدف: مقدمه

محیطی مختلف می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای سطح اضطراب در فرزندان دبستانی مادران شاغل با 

تحلیلی و  -در این مطالعه ی توصیفی :روش مطالعهانجام شد. 9410مادران غیر شاغل در شهر گرگان در سال 

مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر گرگان با روش نمونه گیری  دانش آموز دختر و پسر 140مقطعی، 
سؤالی مقیاس اضطراب  40ترکیبی)طبقه ای و خوشه ای( انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی 

و  SPSS-21( مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار آماری SCASکودکان اسپنس)
به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته  50/5کمتر از  Pآزمون های کای دو  و تی تست آنالیز گردید. مقادیر 

 %6/69 و مذکر ها آن %4/40 که بود سال 4/1±60/9نتایج نشان داد که میانگین سنی دانش آموزان  يافته ها :شد.

ه ی کل مقیاس اضطراب نمر. داشتند غیرشاغل مادران %9/40 و شاغل مادران آموزان، دانش از %1/69. بودند مؤنث
 و شاغل مادران با آموزان دانش گروه دو بین. بود 14/00±10/90کودکان اسپنس برای نمونه های مورد بررسی، 

(.  P<50/5)شد  مشاهده معناداری آماری اختالف بررسی، مورد های ریزمقیاس لحاظ از جنس دو بین و غیرشاغل
ترس از آسیب جسمی و اضطراب جدایی، شایع ترین اختالالت و ترس از فضای باز نیز کمترین شیوع را داشت. 
همچنین شیوع اختالالت اضطرابی در دانش آموزان با مادران غیرشاغل با میزان تحصیالت پایین تر، در جنس دختر، 

مطالعه ی حاضر نشان داد که  گيری:نتيجهی بیشتر بود. در خانواده های با فرزندان کمتر و دانش آموزان مدارس دولت

شیوع اختالالت اضطرابی در دانش آموزان با مادران غیرشاغل و در میان دختران بیشتر است. از این رو توجه بیشتر به 
 ی رسد. سالمت روانی مادران و دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش مهم آن ها در خانواده و اجتماع، ضروری به نظر م

 اضطراب، فرزندان، مادران شاغل، غیرشاغل، گرگان :کلمات کليدی
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PA-80 
 موانع گزارش خشونت خانگی عليه زنان در جامعه ايران از ديدگاه ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی 

  *2عزيزیمرضيه ،  1، زينب حمزه گردشی1زهره شاه حسينی

 ايران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،مامايی،گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و  .1

  ساری، ايران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه،. 2

خشونت خانگی از نگرانی شایع بهداشتی و اجتماعی است که در تمامی کشورها، فرهنگها و  مقدمه و هدف:

جوامع دیده می شود. خشونت خانگی در زنان با افسردگی، اختالل استرس پس از سانحه، اضطراب، بی خوابی، سوء 
معرض خشونت خانگی مصرف مواد و دارو و تالش برای خودکشی مرتبط است. علی رغم اهمیت شناسایی زنان در 

توسط ارائه دهندگان خدمات، بسیاری از موارد آن به دلیل موانعی که برای گزارش زنان وجود دارد ناشناخته باقی می 

 :مطالعهروش ماند. هدف از مطالعه حاضر بررسی موانع گزارش خشونت خانگی علیه زنان در جامعه ایران می باشد.
ی و مشاوره در مامایی تجربیات خود را در یک پنل بصورت تکنیک گروهی فرد از اعضای گروه بهداشت بارور 96

. این روش ، به بحث گذاشتندبرگزار شد 9414آذر ماه در شهر ساری در که (Nominal Group Techniqueاسمی )
یقه تمرکز و دق95تا 0 -0بیان سوال )موانع گزارش خشونت خانگی علیه زنان در جامعه ایران(،  - 9 گام انجام شد: 6در 

نوشتن ایده بر روی تابلو و بحث و شفاف سازی   -0 ،جمع آوری ایده ها -4نوشتن ایده،  -4سکوت بر روی عنوان، 
 9مهمترین مانع  و نمره  0از یک تا پنج الویت دهی شد که نمره در نهایت با توجه سیستم نمره دهی، ایده ها  -6 ،ایده

ایده استخراج  05مجموع  س از بررسی نظر کارشناسان در خصوص عنوان، در پ يافته ها:کم اهمیت ترین مانع است.

سپس از حاضرین خواسته شد که به موارد باقی مانده بر اساس  نظر به دست آمد. 04پس از ترکیب موارد مشابه،  .شد
ی و مراکز ارائه اولویت بندی کنند. پس از بررسی نظرات مواردی نظیر عدم وجود سیستم حمایت9تا  0 اهمیت آن از 

نمره(، عدم آگاهی و درک درست زنان از مفهوم خشونت و حقوق بهداشت  46دهنده خدمات به زنان تحت خشونت )
نمره(، باورهای  46نمره(، ترس از بیان خشونت و پیامدهای ناشی از افشا شدن آن ) 44و باروری شان )  جنسی

نمره(از  94نمره(، تهدید زنان از جدا کردن فرزندان ) 91فرهنگی و مذهبی شامل مفهوم تمکین و حقوق همسر )
شایعترین موانع شناسایی شده برای گزارش خشونت خانگی علیه زنان در جامعه ایران توسط ارائه دهندگان مراقبتهای 

ارتباطی مراقبتهای بهداشتی باید آموزشهای الزم در زمینه مهارتهای  دگانارائه دهن نتيجه گيری:بهداشتی می باشند.

این زنان  غربالگری و مناسب  با زنان تحت خشونت و بهبود اعتماد به نفس و تخصص خود برای افزایش  شناسایی
 مادران  بردارند. سالمت ارتقاء جهت گامی مهم در دریافت کنند و بتوانند

 خشونت خانگی، موانع،ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی، سالمت زنان کلمات کليدی:
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PB-01 
 ای در يک مرکز تشخيصی درمانیارزيابی دز دريافتی بيماران ناشی از  آزمونهای رايج راديولوژی مداخله 

  3، حسين قناعتی *2، بيژن هاشمی1ساالر بيجاری 

 ، ايرانگروه فيزيک پزشکی،دانشکده علوم پزشکی،  دانشگاه تربيت مدرس، تهران -9

 پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانگروه فيزيک پزشکی، دانشکده علوم   -2

 گروه راديولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران -3

ای و گزارش عوارض پوستی های رادیولوژی مداخلهامروزه اندازه گیری مقدار دز بیماران از آزمونمقدمه و هدف: 
پرتوی توصیه شده است. هدف از انجام این تحقیق  ها توسط سازمان های مرتبط با موضوع حفاظتپرتوی این آزمون

اندازه گیری میزان دز ورودی  پوست، دز موثر و محاسبه پارامترهای الزم برای تخمین دز موثر با استفاده از خروجی 
درمانی بوده است تا بتواند  -ای در یک بیمارستان تشخیصیهای رایج رادیولوژی مداخلهدستگاها در برخی آزمون

پس از بررسی  روش مطالعه:ان راهنمایی عملی در راستای کاهش هرچه بیشتر دز دریافتی بیماران استفاده شود. بعنو
 6 آمار و جزئیات آزمون های رادیولوژی مداخله ای در مرکز تصویر برداری یک بیمارستان عمومی در طول یک دوره

گرافی، کموآمبولیزاسیون کبدی و آمبولیزاسیون فیبروئید ای شامل کالنزیوآزمون پرکاربرد رادیولوژی مداخله0 ماهه، 
رحمی، استنت گذاری مجرای صفراوی و آمبولیزاسیون مغزی برای محاسبات دزیمتری انتخاب گردید. برای هر آزمون 

-آزمونگیری شد، همچنین مقادیر دز موثر ناشی از این دز پوستی آنها اندازه TLDبیمار انتخاب شد و با استفاده  از  95

( در یک فانتوم متوسط انسانی PCXMCکارلو)افزار محاسباتی و  بر مبنای محاسبات مونتها با استفاده از یک نرم
میانگین دز ورودی پوست بیماران در  ها:يافته های تخمین دز موثر بیماران محاسبه گردید.برآورد شد سپس فاکتور

آمبولیزاسیون فیبروئید رحمی و استنت گذاری مجاری صفراوی به تکنیک کالنژیوگرافی و کموآمبولیزاسیون رحمی، 
اندازه گیری شد.  mGy   91±01 ، mGy 40±949 ،mGy 990±441 ،mGy 40± 049 mGy , 905±015ترتیب

،  mSv  94/9±66/4، mSv   01/0±1،mSv 1±9 /40 به ترتیب معادل هاهمچنین دز موثر ناشی از این آزمون
،mSv 50/0±4/90،mGy 04/0±1.01  برآوردگردید.پارامتر تخمین دز موثر با استفاده ازDAP  خروجی دستگاه که با

، 05/5،  91/5( بدست آمد برای آزمون های مذکور به ترتیب  Gy.cm2/DAP mGy Effective Doseاستفاده از نسبت  )
ای به عوامل ای رادیولوژی مداخلههدز دریافتی بیماران طی آزمون گيری:نتيجهمحاسبه گردید. 00/5، 06/5،  49/5

-درمانی، پیچیدگی و سختی آزمون مداخله-توان به نوع سیستم تشخیصیزیادی بستگی دارد، از جمله این عوامل می

ای، تجربه و مهارت اپراتور و وزن بیمار اشاره نمود. از آنجا که اندازه گیری دز پوست بیمار به صورت آنی حین انجام 
ای انجام عمل میسر نمی باشد، بررسی ارتباط بین این کمیت با سایر عوامل شامل: زمان لوژی مداخلههای رادیوآزمون

( که به صورت آنی به وسیله سیستم گزارش می شود ، روشی عملی و DAPسطح )-تابش دهی، مقدار حاصلضرب دز
موثر وجود داشته باشد میتوان از آن ها و دز مطلوب می باشد. در صورتی که ارتباط کمی و تکراپذیری بین این کمیت

-های رادیولوژی مداخله ای با دز باال، میبه عنوان پارامتری مناسب جهت تخمین دز بیماران استفاده کرد. در آزمون

توان با متمرکز کردن بهینه پرتو به ناحیه مورد نظر با استفاده از کولیماتورها، کاهش استفاده از آهنگ دز باال، کاهش 
مایی تصویر و استفاده از نماهای مختلف تصویربرداری) برای اجتناب از تمرکز پرتو به یک ناحیه بحرانی خاص( بزرگن

 ها را کاهش داد.دز  پوستی و دز موثر ناشی از این آزمون
 : دز پوستی، دز موثر، رادیولوژی مداخله ایکلمات کليدی
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PB-02 
 های مختلف ايراناساس ژنتيکی ناشنوايی غيرسندرمی در جمعيت 

 1پگاه پويا

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران  -1

-کودک متولد شده، به عنوان شایع ترین اختالل حسی 9555در هر  06/9ناشنوایی با فراوانی مقدمه و هدف: 

بدلیل شیوع  عصبی شناخته می شود. نیمی از کل موارد ناشنوایی، ناشی از عوامل ژنتیکی است. این میزان در ایران
ازدواج های فامیلی و کم توجهی به امر مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و پیش از بارداری به مراتب باالتر است. ناشنوایی 
ارثی بسته به اینکه به عنوان بخشی از عالئم سندرم هایی همچون آشر و پندرد در نظر گرفته شود یا به عنوان تنها 

اشد به ترتیب به نوع سندرمی و غیر سندرمی دسته بندی می شود. نوع غیر عارضه تشخیص داده شده در فرد ب
موارد ناشنوایی ارثی است. هدف از انجام مطالعه مروری حاضر، بررسی مقایسه ای مبنای ژنتیکی  %15سندرمی، عامل 

روش و معرفی ژن یا ژنهای شایع عامل آن در جمعیت های مختلف ایران است.  (NSHLناشنوایی غیرسندرمی )

با بررسی تحلیلی مطالعات ژنتیکی انجام شده در جهان و بویژه در جمعیت های مختلف ایران، عوامل ژنتیکی مطالعه: 

بررسی قرار و به خصوص میزان شیوع و اهمیت ژنهای کلیدی عامل آن در ایران، مورد بحث و  NSHLدرگیر در 

، GJB2عمده مطالعات انجام شده در ایران به ترتیب بر روی ژنهای با الگوی توارث اتوزومی مغلوب  ها:يافتهگرفت. 

GJB6  وPJVK  صورت پذیرفته است. از این میان، جهش های ژنGJB2  به عنوان شایع ترین علتARNSHL 
( در جمعیت های مختلف ایران است. ARNSHLب )اتوزومی مغلو NSHL %90-94در دنیا، بطور میانگین عامل 

 ARNSHLباالترین آمار  %00پایین ترین و استان های کرمانشاه و آذربایجان شرقی با بیش از  %4/0استان کرمان با 
دارا می باشند. همچون سایر نقاط دنیا، رایج ترین جهش شناخته شده این ژن در ایران،  را GJB2ناشی از جهش ژن 

خانواده های ناشنوای  %95در  SLC26A4می باشد. همچنین، کشف جهش های مختلف ژن  delG40جهش حذفی 

جهش در گيری: نتيجه.در ایران نشان داده است NSHLارثی ایران، اهمیت باالی آن را به عنوان دومین عامل بروز 

در جمعیت های مختلف ایران شناخته می شود.  NSHLبه عنوان اصلی ترین عامل بروز  SLC26A4و  GJB2 ژنهای
همچنین، تنوع بسیار باالی میزان شیوع جهش این ژنها در جمعیت های مختلف، اهمیت باالی مطالعات جمعیتی 

، NSHLدرصدی دو ژن مزبور در بروز  00-04را نشان می دهد. از سوی دیگر، با توجه به سهم  NSHLژنهای عامل 
 ل ناشنوایی غیر سندرمی در جمعیت های مختلف ایران ضروری به نظر می رسد.مطالعه سایر ژنهای عام

 GJB2 ،SLC26A4ژنتیک، ناشنوایی غیرسندرمی،  ایران،کلمات کليدی: 
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PB-03 
Methods for Phenotypic detection of carbapenemase producing Enterobacteriaceae 

(CRE) 

Khatereh Ghassemi1, Omid Pajand2* 

1 Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Carbapenem-hydrolysing β-lactamases are the most powerful β-lactamases. These β-

lactamases are plasmid encoded and are easily transferable among Enterobacteriaceae 

species. They are mostly of the KPC, VIM, IMP, NDM and OXA-48 types. Detection of 

these isolates from infected specimens first relies on careful recognition of any decreased 

susceptibility to carbapenems.A confirmatory test for carbapenemase producers suggested by 

CLSI is modified Hodge test (MHT), but a recently introduced phenotypic test, CarbaNP, has 

been proposed as a rapid and accurate way for identification of carbapenemase producers. 

Carbapenemase detection by spectrophotometric assay is the most accurate approach 

advocated for the detection of carbapenemases. It can accurately differentiate between 

carbapenemase producers and carbapenem-resistant bacteria with non-carbapenemase-

mediated mechanisms of resistance.The other phenotypic test for CRE screening is 

chromogenic media. Several commercial chromogenic media for screening of CRE have also 

been recently introduced and include CHROMagar KPC, Brilliance CRE, and Hardy 

CHROM carbapenemase, but none of these tests can discriminate between the different types 

of carbapenemases. In laboratories where the gold standard molecular techniques are not 

applicable, inhibitor-based phenotypic tests are the cornerstones of reliable, inexpensive, 

subclass characterization methods for the identification of carbapenem-hydrolyzing enzymes. 

These tests are based on the use of β-lactamase inhibitors that are class dependent and exhibit 

specificity in their hydrolytic effect, therefore enabling enzyme characterization with respect 

to the carbapenemase class. Screening procedures should be implemented worldwide for 'at 

risk' patients. These procedures represent an essential component of the efforts needed to 

prevent the further development of infections caused by multidrug-resistant or pandrug-

resistant bacteria in hospitals. 

Key words: Enterobacteriaceae, carbapenemases, phenotypic tests 
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PB-04 
 روش آمونيوم سولفات با استفاده از Gتخليص ايمنوگلوبين های 

بيژن  ،1، عباس پاکدل2و1، سارا ميرجليلی2و1، الدن بديعی پور تقی2و1، مرضيه عليپور2و1مرضيه سالمی شهيد

 4و3، پرويز کوخايی3صديقی مقدم

 بيوشيمی، دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.گروه  1

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

 . مرکز تحقيقات سرطان و گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران3

 درمانی، مرکز سرطان کارولينسکا، بيمارستان دانشگاه کارولينسکا، استکهلم، سوئد. آزمايشگاه ايمونولوژی و ژن 4
ها های عفونی، التهابی و سرطانها، عوامل درمانی موثری برای بیماریکه آنتی بادی: از آنجاییمقدمه و هدف

ی معموالً با استفاده از ها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است، تخلیص آنتی بادسازی آنهستند؛ خالص
های کنشها، برهمسازی پروتئینهای خالصگیرد. در برخی از روشهای کروماتوگرافی پرهزینه انجام میستون

از مخلوط  G هایسازی ایمونوگلوبینپروتئین دارای نقش اساسی هستند. هدف از این پروژه خالص-پروتئین
ش های خالص سازی پروتئین های سرم استفاده از نمک آمونیوم سولفات یکی از رو .باشدهای سرم خونی میپروتئین

در این روش رسوب دهی، با بازده  Gمی باشد. هر پروتئینی در غلظت خاصی از نمک رسوب می کند. ایمنوگلوبولین 
 IgGو رسوب داده شده پایدار می باشد و رسوب ناشی از سولفات  Gباالتری با نمک جفت می شود. ایمنوگلوبولین 

در این روش بدلیل نیمه عمر  .: بررسی انجام شده از نوع تجربی بود روش مطالعه مناسب ذخیره طوالنی مدت است.

اشباع و بافر  %955( استفاده کنیم. محلول آمونیوم سولفات freshبهتر است از سرم تازه ) Gکوتاه ایمنوگلبولین های 

PBS  باpH=7.4   .در بین پروتئین های سرم،  ها:يافتهرا تهیه می کنیمIgG  اشباع آمونیوم سولفات  %40در غلظت

آمونیوم  %44رسوب می کند. اما چون در این غلظت از آمونیوم سولفات آلبومین نیز  رسوب می کند، بنابراین  غلظت 
 9سرم و  حجم 0اشباع آمونیوم سولفات در سرم  %44در این مرحله به منظور تهیه محلول  سولفات مناسب تر است.

مخلوط شد. محصول به صورت سوسپانسیون زرد و مات در  c4°اشباع آمونیوم سولفات دردمای  %955حجم محلول 
شد. در نهایت با روش دیالیز پروتئین مورد  پوشیجدا و حالل  IgGیون های سولفات از  PBSآمد. سپس توسط بافر 

ه بدست آمده از الکتروفورز پروتئین  استفاده و در نهایت از نظر را خالص کردیم. سرانجام به منظور اطمینان از نتیج
  در سرم مورد نظر مطلع می شویم. IgGوجود 

  IgGآمونیوم سولفات، تخلیص، کلمات کليدی: 
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PB-05 
 های خون محيطی افراد مبتال به لوسمی لنفوئيدی مزمنبر روی بقا سلول 23اثر کاهشی اينترلوکين

، پرويز 1فاطمه پاک ، 3، فرحناز قهرمانفرد1،2، مهرنوش پاشايی1،2منوچهری دوالبی، احسان 1،2الهه همتی

 *4،1کوخايی
 مرکز تحقيقات سرطان و گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .2

 پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران . گروه3

 و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولينسکا، بيمارستان دانشگاه کارولينسکا، استکهلم، سوئد آزمايشگاه ايمونولوژی .4
( یکی از انواع Chronic lymphocytic leukemia, CLLلوسمی لنفوئیدی مزمن ) مقدمه و هدف:

نماید. پاتوژنز لوسمی لنفوئیدی مزمن  مربوط به انواع را درگیر می Bهای است که لنفوسیت های خونیبدخیمی
( microenvironmentتوان به تغییر در ریزمحیط )باشد، که از این اختالالت میمختلفی از اختالالت ایمنی می

های خارجی به سیگنال Invivoبدخیم در شرایط  Bهای های توموری اشاره کرد، که رشد و بقای سلولاطراف سلول
های های توموری وابسته است. یکی از عوامل مهم تغییر ریزمحیط اطراف سلولموجود در ریز محیط اطراف سلول

 90اشاره کرد که از خانواده اینترلوکین 04توان به اینترلوکینها، میباشند. در میان سایتوکاینها میتوموری، سایتوکاین
 nitric oxideو  TNF-αهایی است که باعث القای تولید  باشد.از عملکردهای این سایتوکاین فعال کردن ماکروفاژیم

گردد. هدف از  انجام این مطالعه بررسی تاثیر مستقیم شود که منجر به اثرات ضد سرطانی این سایتوکاین میمی
های خونی افراد نرمال است. اهمیت و سلول CLLال به های خونی بدخیم بیماران مبتبر روی سلول 04اینترلوکین

در این روش مطالعه: مطالعه در جدید بودن موضوع و کافی نبودن شواهد و مطالعات مشابه در این زمینه است. 

ی خون هپارینه از نمونه 4نمونه خون هپارینه از افراد مبتال به و  1(، Experimentalتجربی ) –ی توصیفی مطالعه
های  تک هسته ای خون محیطی و د سالم به عنوان گروه کنترل تهیه گردید و با استفاده از تکنیک فایکول سلولافرا

ای خون محیطی افراد مبتال به های تک هستهرا از سلول Bهای لنفوسیت MACSهمچنین با استفاده از تکنیک 
CLL ای جداسازی شده در محیط کشت، بر روی بقا هبر روی سلول 04جداسازی گردید. جهت بررسی اثر اینترلوکین

نتایج حاصل از این تست بر روی ها: يافتهمورد آزمایش قرار گرفتند.  MTTو تکثیر سلولی با استفاده از تست 

های توموری درمان شده با سایتوکاین هدف، کاهش چشمگیری های بیماران حاکی از این است که سلولسلول
ها تفاوت معنی داری ندارد. ز خود نشان داده و در مقایسه با تاثیر فلوداربین بروی همین سلولدرمیزان بقا و تکثیر را ا

گيری: نتيجهای خون محیطی افراد سالم نداشته است.  های تک هستهاین سایتوکاین نقشی در کاهش بقای سلول
را مهار کرده  In vitroوموری در محیط های تبقا و تکثیر سلول 04دهد که اینترلوکینهای بدست آمده نشان مییافته

می گردد که در نهایت  Th1یک سایتوکاین پیش التهابی است که منجر به فعال سازی سلول های  04و اینترلوکین
 گردد.منجر به فعال کردن ماکروفاژها و اثرات ضد سرطانی آن ها می

 زمن، لوسمی لنفوئیدی م B، بقا، لنفوسیت 04اینترلوکین کلمات کليدی:
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PB-06 
 بررسی آلودگی باکتريايی در ماست های سنتی شهرهای سمنان، مهديشهر و شهميرزاد

، 3، اميرحسين حاجی قربانی3، محمدرضا اکبری عيدگاهی2، نگين وليخانی1، مبينا مديحی1مهناز عبداهلل زاده

 *1، مهرداد عامری3، رضا نصر3نحله جمالی

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده .1

 .کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

 .مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران3

ماست به عنوان محصولی با اثرات مفید و مطلوب برای مصرف کنندگان شناخته می شود. با این  مقدمه و هدف:

حال فرآورده های لبنی مدت هاست که به عنوان عوامل مستعد در انتقال عفونت های دستگاه گوارش شناخته می 
موجود در شیر و محصوالت  شوند. منشا عوامل آلوده کننده ی محصوالت لبنی، شیر خام است. میکروارگانیسم های

لبنی حاصل از شیر همچون ماست بیانگر نقص در پاستوریزاسیون شیر، آلودگی تجهیزات، دمای نامناسب انتقال و 
شرایط نامطلوب ذخیره سازی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی باکتریایی ماست های سنتی شهرهای 

نمونه ماست از مراکز تولید ماست سنتی  90تعداد  روش مطالعه:سمنان، مهدیشهر وشهمیرزاد انجام گرفت. 

شهرهای سمنان، مهدیشهر و شهمیرزاد جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها  بر روی 
درجه، کلنی های حاصل با کمک  41ساعت انکوباسیون  04کشت داده شدند و بعد از  EMBمحیط های بالد آگار و 

گ آمیزی گرم مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از این عمل تست های تشخیصی کاتاالز، اکسیداز، کوآگوالز، تخمیر رن
مانیتول، بررسی همولیز، حساسیت به باسیتراسین و حساسیت به نووبیوسین برای جدا سازی باکتری های گرم مثبت و 

، سیترات، حرکت، MR-VPهمچنین تست های اندول،  بررسی از لحاظ تخمیر الکتوز، گلوکز، سوکروز، تولید گاز و

یافته های این بررسی نشان داد  يافته ها:اوره آز و ... به جهت تعیین هویت باکتری های گرم منفی انجام گردید. 

نمونه آلوده  0نمونه ی مورد بررسی  90نمونه های ماست سنتی دارای آلودگی باکتریایی هستند. از بین  %05بیش از 

 610بر اساس استاندارد شماره ی  نتيجه گيری: بودند.  E.coliنمونه آلوده به  4ستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و به ا

موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ماست باید در هنگام مصرف عاری از میکروب و عوامل بیماری زا باشد، 
لوده به عوامل بیماری زای باکتریایی بودند. لذا توصیه نمونه های گرفته شده آ %05ولی بر طبق این تحقیق بیش از 

 میشود نظارت کافی بر روند تهیه و تولید ماست های سنتی افزایش یابد.

 آلودگی باکتریایی، تشخیص، ماست سنتی کلمات کليدی:
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PB-07 
Frequency of TEM and SHV among Exraintestinal pathogenic Escherichia coli isolates 

in Semnan  
Fatemeh Rajabi1, Sahar Taghavipoor2, Khatereh Ghassemi2, Zoya Hojabri2* 

1. Student Research Committee, Faculty of medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 

2. Departement of Microbiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 

Introduction and objectives: Characterization of Etraintestinal pathogenic Escherichia 

coli (ExPEC) isolates and determination of TEM and SHV extended spectrum β-lactamases 

(ESBLs) in E.coli isolates. Materials and methods :Totally, 216 E.coli isolates collected 

from different samples recovered from hospitalized patients from April to December 2015. 

All isolates confirmed by traditional biochemical tests. Afterward antimicrobial susceptibility 

testing was performed which is followed by characterization of virulence factors papA, iutA, 

sfa, papC and kpsm by multiplex PCR method. Then all isolates were subjected to 

characterize TEM and SHV ESBLs Results: Of 216 E.coli isolates, the prevalence of 

virulenc factors was 23.6%, 74.5%, 7.9%, 42.1%, and 43.0% for papA, iutA, sfa, papC and 

kpsm, respectively. We found that 2, 13, 41 and 77 out of 216 isolates have 5, 4, 3, and 2 

virulence associated genes. Therefore 133 isolates grouped as ExPEC as they have at least 

two virulence associated genes. We also detected 44 TEM and 39 SHV positive isolates out 

of 216 isolates of which 31 of TEM and 28 of SHV positive isolates belonged to ExPEC. 

Among these isolates, the most and the least effective antibiotics were meropenem and 

cefotaxime, respectively. There was significant association between the presence of TEM 

gene and resistance to each of ceftazidime, aztreonam, gentamicin, 

trimethorim/sulfamethoxazol, cefepime, cefotaxime. The association between the presence of 

SHV gene and resistance against each of levofloxacin, ciprofloxacin, aztreonam, gentamicin, 

trimethoprim/sulfamethoxazol, cefepime, tobramycin and cefotaxime was also significant. 

Conclusion :More than half of our isolates classified as ExPEC carrying TEM and SHV 

genes. This will empower these isolates not only considered to be pathogenic but also highly 

resistant to most therapeutic antibiotics.            
Keywords: Escherichia coli, ESBL, SHV, TEM 
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PB-08 
 ويژه ناشی از آزمون راديولوژیهای بررسی ميزان دز دريافتی نوزادان بستری در بخش مراقبت

  2، آزاده دادگر  *1ساالر بيجاری 

 ، ايرانگروه فيزيک پزشکی،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران 9

 کارشناس راديولوژی،گروه راديولوژی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان،تهران 2

در سطح جهانی و ایران در حال افزایش می باشد یکی  استفاده از گرافی های رادیولوژیکیامروزه مقدمه و هدف: 

از گروه های پرخطر با شانس بیشتر در معرض خطرات آثار تصادفی اشعه ایکس قرار دارند افراد با سن پایین می 
که نیازمند پایش دزیمتری  باشد.نوزادان بستری در مراکز تشخیصی  درمانی یکی از مهم ترین جوامع ای می باشد 

روش  گیرند.باالیی می باشند اهمیت موضوع زمانی افزایش میابد که نوزادان تحت پرتوگیری های مکرر قرار 

پس از بررسی آمار و جزئیات آزمون های رادیولوژی یک بیمارستان عمومی در بخش مراقبت ویژه نوزادان،در مطالعه: 

با فراوانی باال انتخاب گردید با توجه به شرایط تابشی در گرافی های مورد نظر، ماهه، آزمون های  0 طول یک دوره
سانتی متر انتخاب و سپس میانگین شرایط تابشی بیماران مورد بررسی بر روی  0به ضخامت  PMMAفانتوم از جنس 

ر یک فانتوم متوسط ( دPCXMCکارلو)افزار محاسباتی و بر مبنای محاسبات مونتآن اعمال شد سپس با از یک نرم

میانگین تعداد روزهای بستری نوزادان و میانگین تعداد گرافی ریه در ها: يافته انسانی دز موثر بیماران تخمین زده شد.

گرافی شکم بود به طوری که میانگین دز پوستی  90/5گرافی لگن،  60/5گرافی ریه،  0/0روز    6/0نوزادان به ترتیب 

دز گيری: نتيجهاندازه گیری شد.  mSv 94/5و  mGy 00/0و دز موثر دریافتی نوزادان در طول مدت بستری 

ور و وزن بیمار اشاره نمود. در های رادیولوژی به نوع سیستم تشخیصی،تجربه و مهارت اپراتدریافتی بیماران طی آزمون
توان با متمرکز کردن بهینه پرتو به ناحیه مورد نظر با استفاده از های رادیولوژیکی مربوط به  نوزادان ، میآزمون

 ها را کاهش داد.،دز  پوستی و دز موثر ناشی از این آزمون Kv، افزایش  Mas کولیماتورها، کاهش
 زادان بخش مراقبت های ویژه: ، دز دریافتی، نوکلمات کليدی
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PB-09 

High frequency of CTX-M groups among different phylogenetic groups of Escherichia 

coli clinical isolates in Semnan 

Fatemeh Kamali1, Khatereh Ghassemi2, Sahar Taghavipoor2, Zoya Hojabri2* 

1. Student Research Committee, Faculty of medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 

2. Departement of Microbiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 
Introduction and objectives:Most countries have experienced rapid dissemination of 

extended-spectrum-β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli isolates which are 

difficult to treat. Our country is also not an exception. In this study we have searched for 

characterization of CTX-M types in diverse phylogenetic groups for the first time in isolates 

recovered from hospitalized patients in Semnan.Materials and methods :Totally, 216 E.coli 

isolates collected from different samples recovered from hospitalized patients from April to 

December 2015. All isolates confirmed by traditional biochemical tests. Afterward 

antimicrobial susceptibility testing was performed which is followed by determination of 

phylogenetic groups (A, B1, B2, D, E, F, clade I/II, and unknown) by multiplex PCR method. 

Then all isolates were subjected to characterize CTX-M groups 1, 2, 8, 9, 25 .Results :
Among all antibiotics tested, carbapenems were the most effective ones (susceptibility rate 

ranges between 78.2 and 94.4%) followed by amikacin (87.5%), piperacillin/tazobactam 

(71.3%). Phylogenetic groups B2 predominated the other ones with frequency of 83 (38.4%). 

The frequency of phylogroups A, F, D, B1, C, E, unknown, and clade I/II were 14.8%, 

13.4%, 9.2%, 8.8%, 4.6%, 4.6%, 4.2%, and 1.8%, respectively. Regarding CTX-M types, 

CTX-M 1 accounted for 127 out of 216 (58.8%) of isolates followed by CTX-M 9 (n=29, 

13.4%), CTX-M 8 (n=3, 1.4% ), CTX-M 25 (n=2, 1.0%). There were significant associations 

between CTX-M 1 and resistance to cefepime, cefotaxime, gentamicin, and levofloxacin. We 

found also significant associations between CTX-M 9 and phylogroup A, CTX-M 1 and 

phylogroups B1 and F. Conclusion: Seventy five percent of our isolates carried at least one 

CTX-M groups and belonged mostly to phylogroups B2. These factors raise concerns due to 

their effective dissemination among inpatient in the hospital environment and cause 

resistance which may limit the therapeutic options.       
Keywords:  Escherichia coli; CTX-M groups; phylogenetic groups 
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PB-10 
 Region و Clustering وEdge detectionاز  مروری برروش های قطعه بندی تصوير ريه با استفاده

growing 
 1, هادی طالشی1شيما مشفق

 پزشکی سمنان، سمنان، ايرانپزشکی دانشگاه علومگروه فيزيک  1

( ریه در طی تصویربرداری دچارآرتیفکت های نویز و اثرات CTاز آنجا که تصاویر سی تی اسکن ) مقدمه و هدف:

حجم جزئی می شود قطعه بندی صحیح رگ های خونی کار دشواری است. بخش مهمی از پردازش تصویر، قطعه 
دارد. قطعه بندی تصویر. تقسیم بندی تصویر به اجزاء تشکیل  MRI و  CTبندی می باشد که کاربرد زیادی در تصاویر 

بندی است که به عنوان پیش پردازش هر کاری که مربوط به پردازش تصویر است تعریف می شود. قطعهدهنده آن 
ی مروری روی سه روش مهم در قطعه تصاویر پزشکی گام ضروری برای تجزیه و تحلیل تصاویر است. در این مطالعه

دی نقاط ضعف و قوت هر سه روش بندی تصاویر ریه بررسی انجام شده است. هدف اصلی انجام این مطالعه جمع بن

مقاله ی  955ماه با جمع آوری  4ی مروری در طی این مطالعه روش مطالعه:قطعه بندی تصاویر  ریه است. 

پژوهشی اصیل  از پایگاه های داده ی مروبطه و همچنین کتابخانه ی دیجیتال اطالعات طبقه بندی شده ایندکس 
یار های ورود مقاالت مربوط به تمام مطالعات در بر گیرنده ی سه روش انجام شد. مع Web of Knowledgeشده در 

Edge detection ،Clustering  وRegion growing  .ها:يافتهبوده و مطالعات مربوط به سایر موارد حذف شدند 

 در این بررسی پس از مروری بر تاریخچه ی هر سه روش اعم موارد دخیل در قطعه بندی تصاویر در بخش

 Clustering , Edge detection, Region growing, Level set, Graph partitioning, Watershedهای

transform, Fuzzy approach, Neural network approach  مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی روش های

مقایسه ی مروری جه گيری: نتيفوق با توجه به داده های مربوط به نتایج آزمون های متلب مورد بحث قرار گرفت. 

 تغییر شدید فرکانس. باعث ایجاد لبه ها در تصاویر می شود. Edge detectionهر سه روش نشان داد در 

Clustering  .باعث طبقه بندی داده ها بر حسب معیار شباهت می شودRegion growing  از یکنواختی در ناحیه
ری پیکسل ها می باشد. که در آن شباهت کافی یک نقطه به نقاط دانه استفاده شده است. معیاری بر پایه مقدار خاکست

 Edge detectionدر  ای نشان دهنده تعلق آن به مجموعه نقاط است. با مقایسه این سه روش نتیجه گرفته شد
 وضوح بهتری وجود دارد.

 Edge detection، Clustering ، Region growingتصویر ریه، کلمات کليدی: 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

123 
 

 

PB-11 
 بررسی فنوتيپی و ژنوتيپی بيوفيلم در استافيلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سوختگی 

 3، پيراسته نوروزی2، حميد کالليان مقدم3، مژگان فضلی2 ٭، مهدی ميرزايی1مهدی باقری

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. 1

 ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. دانشکده پزشکی 2

 . دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران3

: عفونت ناشی از سوختگی مهم ترین عامل مرگ و میر در بیماران سوختگی به شمار می رود. که مقدمه و هدف

عفونت می باشند. یکی از عوامل ایجاد کننده مقاومت از عوامل مهم  پسودوموناس آئروژینوزاو  استافیلوکوکوس اورئوس
به آنتی بیوتیک ها در این باکتری ها  وجود بیوفیلم است . هدف از این مطالعه بررسی شدت تولید بیوفیلم 

های موجود درزخم های سوختگی همچنین بررسی فراوانی ژن های تشکیل دهنده بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس در

روش در نمونه های جدا شده از سوختگی می باشد.  fib.eno,cna,fnbA,fnbB,icaA,icaD,bap,ebpsشامل 

 از عفونت زخم های سوختگی جمع آوری شدند. ردیابی ژن های استافیلوکوکوس اورئوسجدایه  05 مطالعه:

fib.eno,cna,fnbA,fnbB,icaA,icaD,bap,ebps  مربوط به بیوفیلم باکتری به روشMultiplex PCR  ژن و
انجام  PCRبا استفاده از روش  استافیلوکوکوس اورئوسمربوط به شناسایی و مقاومت به متی سیلین  nucA،mecهای 

در جدایه های  يافته ها:گرفت. همچنین جهت سنجش فنوتیپی بیوفیلم نیز از روش میکروتیتر پلیت استفاده شد. 

،  eno ، % 10/90 ebps 00/16بود فراوانی نسبی %  enoبیشترین فراوانی ژنی مربوط به ژن  استافیلوکوکوس اورئوس
%00/19 fnbB %،0/41 cna   % ،00/19 fnbA  % ،0/10 fib   ،5%bap  % ،00/16 icaA % ،10icaD   بود تمامی

و  از جدایه ها بیوفیلم متوسط 00/96از جدایه ها بیوفیلم قوی ،%  0/00جدایه ها از نظر تولید بیوفیلم مثبت بودند اما% 

از جدایه های  0/00با توجه به اینکه %  نتيجه گيری:از جدایه ها دارای بیوفیلم ضعیف بودند.  00/9 %

استافیلوکوکوس اورئوس از نظر توانایی تولید بیوفیلم دارای بیوفیلم قوی می باشند که می تواند اتصال و تشکیل 
خطر ابتال به عفونت های مزمن را افزایش دهد،  بیوفیلم توسط باکتری بر روی زخم های سوختگی را تسهیل کند و

بررسی راهکار مناسب در جهت کاهش شدت بیوفیلم و کاهش بیان ژن های تشکیل دهنده بیوفیلم می تواند کمک 
 درزخم های ایجاد شده در سوختگی شود .  استافیلوکوکوس اورئوسبزرگی به بهبود درمان درعفونت های 

 اورئوس، بیوفیلم، ژن، میکروتیترپلیت استافیلوکوکوس کلمات کليدی:

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

124 
 

 

PB-12 
 پاتوژنز بيماری سلياک

 2، پرويز کوخايی*1الهام اقامحمدی خامنه

 .کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران1

 ايرانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، . گروه ايمنی2

بیماری سلیاک یک اختالل مزمن روده کوچک با واسطه ایمنی است که به دلیل پروتئین موجود مقدمه و هدف : 

در  9کند. این بیماری با شیوع تقریبا %در غالت به نام گلوتن در افرادی که از لحاظ ژنتیکی مستعد هستند بروز پیدا می
دهد. استعداد ابتال گوارشی نشان میو خود را با عالئم داخل و خارج سال دیده شده 0تا  9هر سن من جمله در کودکان 

های  ایمنی وابسته شدن و حفظ تداوم آن به سه فاکتور اساسی محیط ، فاکتورهای ژنتیکی و مکانیسمبه سلیاک، فعال
هایی هستند که والیشوند و حاوی تاست. پروتئین موجود در گندم، جو و چاودار به اصطالح گسترده گلوتن نامیده می

کرده و به عنوان سوبسترای مناسب جهت های روده و معده مقاوم بوده در روده تجمع پیدادر برابر هضم توسط آنزیم
شوند. این آنزیم با تبدیل گلوتامین به گلوتامات موجب تولید پروتئین محسوب می (TG2)گلوتامیناز بافتیآنزیم ترانس
که به طور محسوس دارای بار مثبت است  HLA-DQ 2/8ژن در که به پاکت ارائه آنتی منفی می شودگلوتن با بار

  γ-21 ,IFN-ILهای التهابی چون خاص گلوتن و تولید سایتوکاین CD4+سل های Tمتصل شده و موجب تحریک 
تلیال اپیها موجب ایجاد یک سلول ها و باکتریشود. وجود گلوتن هضم نشده و عوامل دیگری چون ویروسمی

 MHCIو از سوی دیگر باعث بروز مولکول های  IL-15استرس می شود که از یک سو باعث تولید و افزایش بیان 
ها لیگاند گردد، این مولکولتلیال میهای اپیبر سطح سلول HLA-E , MIC  غیر کالسیک مانند مولکول های

هستند.   (IE-CTLs)تلیالی یک بین اپیسایتوتوکس Tبر سطح سلول های   NKG2D, NKG2Cرسپتورهای 
بردن پرزهای روده می گردد. کرده و موجب از بینافزایش پیدا IL-15 واکنش بین این رسپتور ها با لیگاندشان  توسط 

  TG2سل ها موجب تولید پالسما سل های خاص گلوتن و همچنین  Tسل ها به  Bاز طرفی ارائه آنتی ژن توسط 

حفظ تولرانس دستگاه گوارش برای گيری: نتيجهی بادی باعث آسیب به بافت روده می شوند. شده که با ترشح آنت

جلوگیری از پاسخ های ایمنی علیه فلور طبیعی روده و انتی زن های مواد غذایی الزم و ضروری به نظر می رسد . در 
پاسخ و آسیب به روده می شود . امروزه بیماری سلیاک تولرانس غذایی نسبت به پروتئین گلوتن از بین رفته و باعث 

دلیل شکست این تولرانس و پیش برد واکنش های التهابی علیه گلوتن و بافت روده کامال مشخص نیست و 
  .( پیشنهاد نشده اندGFDهای جایگزین به جای رژیم فاقد گلوتن )درمان

 پاتوژنز، سلیاککلمات کليدی: 
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PB-13 
وزن داده شده برای مقايسه توزيع دوز به دست آمده از الگوريتمهای محاسباتی  معرفی روش جديد ارزيابی گاما

 دوز با نتايج تجربی در پرتودمانی
 9امین بنایی*
 . گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران9

یکی از چالش هایی که هنگام کنترل کیفی سیستمهای طراحی درمان یا اعتبار سنجی شبیه مقدمه و هدف: 

سازی های رایانه ای در پرتودرمانی یا پرتوشناسی تشخیصی وجود دارد، مقایسه توزیع دوز به دست آمده از 
ن منظور روشهایی پیشنهاد الگوریتمهای محاسبه دوز با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی)به عنوان مرجع( می باشد. بدی

شده اند تا به صورت کمی این توزیع دوزها را با یکدیگر مقایسه نموده و مقدار شباهت یا تفاوت آنها را نشان دهند. 
روشهای معمول برای این کار استفاده از پارامترهای اختالف دوز، فاصله تا توافق و یا ترکیبی از این دو روش است که 

دارد. مشکل این روشها در نظر نگرفتن فاکتورهای مربوط به حالت تابشدهی و تفاوت قائل نشدن بین ارزیابی گاما نام 
نواحی مختلف توزیع دوز می باشد. هدف از این مطالعه ارائه روش مقایسه دوزی است که این فاکتورها و تفاوتها را 

ناحیه مختلف و  4ات قبلی، برای توزیع دوز با توجه به مطالعروش مطالعه: حین انجام مقایسه دوز در نظر بگیرد. 

-حالت تابشدهی مختلف در نظر گرفته شد و برای هر زوج ناحیه 4برای حالتهای تابشدهی و هندسه بیمار یا فانتوم، 
حالت تابشدهی، محدودیت های خاصی برای اختالف دوز و فاصله تا توافق انتخاب شدند. با توجه به این محدودیتها، 

ابی گاما در هر ناحیه از توزیع دوز تعریف شده و مقایسه دوز به صورت ناحیه به ناحیه در کل توزیع دوز انجام روابط ارزی

الگوریتم روش ارزیابی گامای وزن داده شده به دست آمد و جدول پیشنهادی تلورانسهای مربوط به  ها:يافتهگردید. 

با توجه با این گيری: نتيجهالت تابشدهی خاص نوشته شد. درصد اختالف دوز و فاصله تا توافق برای هر ناحیه و ح

اینکه روش ارزیابی گامای وزن داده شده برای هر ناحیه و هر حالت تابشدهی خاص، تلورانسها و در نتیجه روابط 
توزیع خاصی دارد که از لحاظ بالینی معتبرتر می باشند، انتظار می رود نتیجه بهتری را نسبت به سایر روشهای مقایسه 

 دوز به دست دهد.

 های دوزاختالف دوز، ارزیابی گاما، پرتودرمانی، فاصله تا توافق، مقایسه توزیعکلمات کليدی: 
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PB-14 
Antioxidant Activity and Gas Chromatography Analyzation of Hydro alcoholic extract 

of fruit and flower Capparis spinosa L. from Iran 
Mahboubeh Gholami 1, 3, Najmeh Nazari 2, Neda Bakhshandeh 1, Abolfazl Mohammadi 1, 

Hadi Amrollahi4, Mahdi Shadnoush 1, Hossein Nazari 1* 

1. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, Semnan, 
Iran. 

2. Department of Biochemistry, Faculty of basic Science, Azad University, Science and Research 
branch, Tehran, Iran. 

3. Students Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
4. Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 
Introduction: Capparis spinosa, of the family Capparidaceae, is found in many parts. 

This plant can tolerate very well high and low temperatures. Traditionally, different parts of 
the plant are being used for eating and medicinal purposes. Caper fruits are astringent and 
useful for cardiac, hypertension and diabetic diseases.  Also, bioactive compounds identified 
in the fruit extract of C. spinosa, might have been responsible for the anti inflammatory 
effects against induced rat paw edema. Because of carcinogenic effects of some synthetic 
antioxidants used as food antioxidants, nowadays the scientists encouraged to replace them 
with natural and non-toxic antioxidants derived from the plants.  Free radicals can cause 

diseases, such as neurodegenerative disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
atherosclerosis, cataracts, and inflammation. Antioxidants are the compounds that scavenge 
the free radicals that are produced by living systems due to oxidative stress.  This study 
aimed to evaluate in vitro, the antioxidant activity and antioxidant constituents of the fruit 
and flower parts which collected from north of Semnan province in Iran. Material and 
Method: Capparis spinosa were gathered from the local area in north of Semnan, Iran. Plants 
were shade dried for a week. Plants fruits and flowers were handpicked, then crushed into 
small pieces and finally powdered using an electric blender. Plant powder were then stored in 
glass tubes in 4c for further utilization.  It was evaluated for their antioxidant capacities using 
in vitro methods, including 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging assay, β-Carotene 
bleaching test, and reducing power assay. Total free phenolics and total flavonoids content 
were also examined. The components of the hydro alcoholic extract were analyzed by GC-
Mass instrument was investigated.Results: The quenching of free radicals by plant extracts 
depend on the nature of the extract and the extraction method.  %W/W yield of extract of C. 
spinosa fruit and flower was 4.9.  The hydroalcoholic fruit and flower parts extract can 
strongly scavenge DPPH radical with IC50 values 24.06 ±3 1μg/ml. Its antioxidant capacities 
strongly correlated with the total free phenolics (R2 = 0.94) and total flavonoids (R2=0. 93). 
Also, hydroalcoholic fruit and flower parts extract had high capability inhibition of linoleic 
acid oxidation (RAA%=45. 59±4.80) and the reducing ability (83.66±4.06%). Totally 6 
constituents was identified in the C. Spinosa fruits and flower extract which major component 
of extract were Linoleic acid (71.643%), Hexadecanoic acid (24.840%), Oleic acid (1.420%) 
and Nonacosane (1.100%). Discussion: Results from this study indicate that the C. Spinosa is 
a valuable natural antioxidant compounds the experiment showed that greater antioxidant 
activity was located in those parts. However, It can be used as a natural antioxidant source to 
prevent diseases associated with free radical and some cancer. Also it can be used as a food 
supplement, against selected food-borne pathogen bacteria, in the pharmaceutical industry or 
improve the defense system in living organisms against different diseases as well. Further 
work is necessary to determine the effects of row along with different fraction of extracts to 
assessment of the anticancer effect in cell culture. 

Keywords: Antioxidant, Fruit and flower Capparis spinosa L., Hydro alcoholic extracts, 
GC analysis  
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PB-15 

Epigenetic-Enzyme Inhibitors for Cancer Therapy 

KarimDadashiNoshahr1* 

1-Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran     

Background: The term epigenetic was coined in 1939 by Waddington, to describe the 

heritable changes in gene expression or cellular phenotype that are potentially reversible, but 

are generally stable between cell divisions.  Epigenetic alterations are based in differences in 

phenotype and independent of the DNA sequence.  Although cancer are basically driven by 

the accumulation of genetic mutations, there is increasing evidence that many epigenetic 

regulatory mechanisms are deregulated in cancer, and histone marks are globally and locally 

altered within cancer epigenomes.  In this Review, we refer to the key proteins that mediate 

epigenetic signaling through depositing, removing or binding to acetyl and methyl groups.  

These proteins are emerging as druggable classes of enzymes. Methods: Searches were 

conducted in PubMed, ScienceDirect and Google Scholar using keywords for cancer, 

epigenetics and cancer chemotherapy, published between 1992 and 2015. Results: The 

potential reversibility of epigenetic states offers chance for new cancer drugs that can express 

epigenetically silenced tumor-suppressor genes.  To date, the two major protein families, 

DNA methyltransferases and histone deacetylases are a rich source of potential therapeutic 

targets.  These proteins involved in depositing, removing or binding to acetyl and methyl 

groups.  Inhibitors of DNA methyltransferases and histone deacetylase (HDAC) are approved 

for therapy of hematological malignancies. Although, at the end of 2014, 195 open trials 

based on or including epigenetic drugs were listed in the NIH (https://clinicaltrials.gov/), 

Only four drugs are currently used for the therapy of MDS and CTCL and other 

hematological disorders (Table 1).  Furthermore, several of these ongoing trials are aimed at 

treating non-cancer diseases demonstrating that the potential therapeutic utilization of 

“epigenetic drugs” is extending beyond of cancer.  Discussion: The protein families 

presented in this review contain several targets, illustrate a novel opportunity in drug 

discovery that has abundant potential for the development of aftertime therapeutics.  We 

focus on the HDAC and DNMT because of their dominant role in several diseases, as well as 

demonstrated that many of these proteins easily to inhibited by small molecules. 

Key words: Cancer, Epigenetics and cancer chemotherapy 
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PB-16 
 دانشگاه علوم پزشکی سمنانوضعيت منابع استرس دانشجويان دانشکده پزشکی 

 2راهب قربانی ،2اصل ستوده نعمت، *1فاطمه رهايی 

 پژوهش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ايران -1

 سمنان، سمنان، ايران استان پزشکی علوم دانشگاه  -2

-دانشجویان به شیوهکنند. استرس در زندگی دانشجویان در دوران تحصیل استرس را تجربه می سابقه و هدف:

پاسخ به یک سوال، سر درد شدید در پایان یک روزکاری سخت، بروز  های متفاوتی مانند پرخاشگری ناگهانی در
به منظور تعیین وضعیت منابع استرس دانشجویان دانشکده پزشکی  مطالعه این. کندعصبانیت و مواردی مشابه بروز می

 که به بود مقطعی نوع از توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعهروش مطالعه: .شد انجام دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 گیرینمونه روش به و منظور تعیین وضعیت منابع استرس دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ود و ب دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کلیه شامل پژوهش گرفت. جامعه انجام دسترس در
اند. بعد از انتخاب نفر بوده 004گردیدند که  انتخاب نمونه به عنوان داشتند تمایل در مطالعه شرکت به دانشجویانی که

گذاری شناختی و پرسشنامه استرس دوران دانشجویی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نمرهجمعیت نمونه ها، پرسشنامه
نمرات است.  000و بیشترین نمره،  09ی آن باشد که کمترین نمرهای میگزینه 0این پرسشنامه به صورت لیکرت 

پس از تکمیل، های بیشتر نسبت به استرس است. دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنشباالتر به ترتیب نشان
ا استفاده از نرم ها بها جمع آوری شده و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه

 10/906±0/01نتایج آماری نشان داد، دانشجویان از میانگین استرس متوسط  ها:يافتهپرداخته شد.   Spss 18افزار 

 1/00استرس دانشجویان پسر  نمره برخوردار بودند. نتایج  مقایسه استرس دانشجویان دختر و پسر نشان داد، میانگین
(. =961/5p(دار نبود بود که اختالف به دست آمده از نظر آماری معنی 1/904± 6/45و دانشجویان دختر  ±44/901

 09/45چنین نتایج مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی نشان داد، میانگین نمره دانشجویان بومی هم
بود  داربود که اختالف به دست آمده از نظر آماری معنی 10/904± 00/00و دانشجویان غیربومی  ±51/940

)504/5p= .) به منظور کاهش میزان استرس دانشجویان به است  الزمبا توجه به نتایج این تحقیق   گيری:نتيجه

زا در منابع استرس ،خصوص دانشجویان غیر بومی و به وجود آوردن شرایط الزم برای پیشرفت تحصیلی آنان
 های مقابله با استرس به آنها آموزش داده شود.دانشجویان شناسایی و تا حد امکان کاهش یافته و راه

 و، بومی، غیربومیمنابع استرس، دانشج کلمات کليدی:
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PB-17 
 رت نری فشاری مزمن عصب سياتيک در اثر عصاره الکلی گياه گل مينا بر درد نوروپاتيک ناشی از ضايعه

 2، علی قنبری*2، حسينعلی صفاخواه1معصومه تاتار
 .کميته تحقيقات دانشجويی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ايران1

 . مرکز تحقيقات وگروه  فيزيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ايران2

ی عصبی محیطی است. اثر بخشی  درد نوروپاتیک یکی از مشکالت اساسی بیماران دچار ضایعهمقدمه و هدف: 

( در بیماری هایی مثل میگرن، آرتریت، آسم و التهاب نشان tanacetum partheniumمصرف مزمن گیاه گل مینا)
ی این گیاه نه تنها از لحاظ اقتصادی و کاهش عوارض نا خواسته بهتر است بلکه دارای داده شده است. درمان به وسیله

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده ی 40در این مطالعه ازروش مطالعه: د.مقبولیت عمومی نیز می باش

( سالم، شم، نوروپاتی، درمان با عصاره  =0nگرم  استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به شش گروه ) 055±05وزنی 
با مخلوط کتامین و زایلوزین میلی گرم بر کیلو در روز تقسیم شدند . سپس موش ها  45و  05، 95گل مینا با دوزهای  

(نوروپاتی روی عصب CCI -Chronic Constrictive Injuryبیهوش شدند و با روش ضایعه  فشاری مزمن )
های سالم، شم ونوروپاتی سالین به عنوان حالل و در سیاتیک انجام شد. از روز اول  تا چهاردهم به صورت روزانه گروه

میلیگرم به روش گاواژ معدی دریافت کردند.  45و  05،  95اه گل مینا بادوزهای ی الکلی گیهای درمان  عصارهگروه

افزایش پاسخ  :يافته هاانجام شد.    von fery filamentام تست آلودینیای مکانیکی با استفاده از  94سپس در روز 

( . در =59/5pده گردید )در اثر تحریک مکانیکی در گروه نوروپاتی نسبت به گروه سالم و شم به طور واضحی مشاه
، کاهش درد نسبت به گروه نوروپاتی به طور معنی mg 45به  mg 95گروه های درمان به ترتیب با افزایش دوز از 

: احتماال مصرف خوراکی عصاره ی الکلی گل مینا ، باعث کاهش درد ناشی نتيجه گيری ( دیده شد .=59/5pداری)

 رگردیده . از آلودینای مکانیکی در موش صحرایی ن
 ، درد عصبیParthenium-Tanacetum ،CCI: آلودینای مکانیکی، کلمات کليدی
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PB-19 
 مروری کوتاه بر نقش گلوکوکورتيکوئيدها در حافظه 

 1دانيال رامندی

 .دانشجوی زيست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زيست شناسی، دانشگاه دامغان، سمنان، ايران1

پاسخی مناسب در برابر عوامل استرس زا برای بقا، حیاتی می باشد. در پستانداران، پاسخ استرس  مقدمه و هدف:

( و ترشح کاتکوالمین ها از پایانه های عصبی HPAآدرنال )-هیپوفیز-در وحله ی اول توسط محور هیپوتاالموس
و در شرایط تطبیقی، باعث القای کنترل می گردد. فعال شدن این مسیر ها منجر به پاسخ فیزیکی سریع به استرس، 

تغییرات بلند مدت در مغز و نهایتاً شکل گیری حافظه ی بلندمدت از تجربیات استرس زا می شود. خاطرات بلند مدتی 
که طی این فرایند شکل گرفته اند، جزئی از مکانیسم های سازشی الزامی بوده که به جانور اجازه می دهد پاسخ های 

های بعدی با چنین تجربیاتی بدهد. در حقیقت، سطح متوسطی از استرس تأثیر مثبت زیادی بر  مؤثری را در برخورد
حافظه و شناخت دارد، چرا که یک واقعه استرس زا می تواند برای تمام عمر به خاطر سپرده شود. در مقابل، قرار گرفتن 

و باعث از دست دادن حافظه، اختالالت  در معرض استرس شدید، آسیب زا و یا مزمن می تواند تأثیری متضاد داشته
شناختی و اختالالت روانی وابسته به استرس مثل اختالالت اضطرابی، افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه 

(PTSD گردد. هرچند پژوهش های بسیاری به تأثیرات منفی استرس اختصاص داده شده اند، اما مطالعات کمتری بر )
درگیر در شکل گیری حافظه پس از سوانح استرس زا انجام شده است. ادراک این  روی شناسایی مکانیسم های

مکانیسم ها می تواند کمک بسزایی در اصالح و بهبود فرایند های حافظه در شرایط بیماری زا و نرمال کند. در اینجا ما 
حافظه مرور کرده و یافته  ( را در تشکیل و تعدیلGRبه طور مختصر نقش گلوکوکورتیکوئیدها و گیرنده های شان )

در سطوح سازشی استرس که منجر به  GRهای جدید درباره مکانیسم ها و وقایع مولکولی اساسی پس از فعال شدن 
شکل گیری حافظه بلندمدت می گردد را بیان می کنیم. آخرین یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مثبت فعال شدن 

GR بر روی تثبیت حافظه ناشی از فع( ال شدن مسیر پیام رسانی فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغزBDNF .است )
این احتمال وجود دارد که دلیل تشکیل حافظه بلندمدت قوی، فعال شدن مسیر پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخی 

cAMP (CREB پس از فعال شدن )GR ایج را با های هیپوکمپ باشد. در انتها سعی خواهیم نمود ارتباط این نت
 تأثیرات منفی استرس مزمن یا آسیب زا بر روی حافظه و عملکرد شناختی بررسی نماییم.

 ، استرسBDNF ،PTSDی گلوکوکورتیکوئید، حافظه، : گلوکوکورتیکوئید، گیرندهکلمات کليدی
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PB-20 
 ای در فواصل مختلف با روش مونت کارلونقطه 63-تعيين ثابت گاما برای چشمه کبالت

  1داريوش خرميان
 کارشناس ارشد فيزيک پزشکی، گروه فيزيک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

: ثابت گاما یا ثابت آهنگ تابش، اکتیویته یک منبع رادیواکتیو را به آهنگ تابش در هوا مرتبط مقدمه و هدف

توان به راحتی اکتیویته منبع پرتوزا را ش در فواصل مختلف، میگیری آهنگ تابکند. با دانستن این ثابت و اندازهمی
کارلو در فواصل مختلف محاسبه شده است. ، با روش مونت65-تخمین زد. در این تحقیق ثابت گاما برای چشمه کبالت

کوری  9155با اکتیویته اولیه  FLUKAبا روش مونت کارلو و استفاده از کد  65-: چشمه کبالتروش مطالعه

به منظور تعیین  RADDECAY ،IRRPROFI ،DYCTIMESسازی شد. برای این منظور از دستورات شبیه
گیری دز، گیری دز استفاده شد. برای اندزهبه منظور اندازه USRBINو  DCYSCOREخواص چشمه و دستورات 

شبیه سازی  cc6/5از جنس آلومینیوم و حجم هوای حساس  اتاقک فارمر با دیواره گرافیت خالص و الکترود مرکزی
گیری، و با دانستن اکتیویته اولیه چشمه، ضریب گاما در فواصل مختلف محاسبه شد. بدین طریق آهنگ اکسپوژر اندازه

یب متر از چشمه به ترتسانتی 905و  955، 05، 65، 45، 45، 05گیری شده در فواصل : آهنگ دز اندازههايافتهشد. 

( بود. بدین ترتیب با توجه به اینکه R/hرونتگن بر ساعت ) 9010و  0014، 4045، 6455، 94965، 00065، 06005
به  R/h.Ciتعیین شده بود، ثابت گاما برای فواصل ذکر شده برحسب  Ci 9155سازی شده اکتیویته اولیه چشمه شبیه

در  65-: با توجه به اینه از چشمه کبالتگيرینتيجهت. اس 14/5و  44/9، 51/0، 19/4، 46/0، 06/94، 40/44ترتیب 

شود، تعیین میزان اکیتیوته منبع امری مهم است. با دانستن ( استفاده میHDRتراپی با شدت باال )تراپی و براکیتله
رد. در این دهی، به راحتی اکتیویته منبع را تعیین کگیری آهنگ تابشتوان با اندازهثابت گاما در فواصل مختلف، می

کارلو تعیین شد. نتایج به دست آمده در در فواصل مختلف با روش مونت 65-تحقیق ثابت گاما برای چشمه کبالت
 های دیگر محققین بود. توافق با نتایج گزارش

 کارلو، ، مونت65-: ثابت گاما، فلوکا، کبالتکلمات کليدی
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PB-21 
 ی و زاويه تابش در پرسنل بخش های پزشکی هسته ایوابستگی پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس به انرژ

 1*، حسين رجبی1توحيد نريمانی

 گروه فيزيک پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران .1

پرسنل شاغل در بخش های پزشکی هسته ای در معرض تابش های حاصل از رادیوداروها قرار مقدمه و هدف: 

دارند این تابش ها با انرژهای مختلف و در زوایای مختلف به پرسنل می رسند. دزیمتر ترمولومینسانس از جمله 
می شود. ولی پاسخ این دزیمترهایی است که برای مانیتورینگ پرسنل شاغل در بخش های پزشکی هسته ای استفاده 

دزیمتر تحت تاثیر عواملی نظیر انرژی، زاویه تابش و شرایط محیطی قرار می گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی 

در این مطالعه از نرم افزار روش مطالعه: وابستگی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس به انرژی و زاویه تابش پرتو است. 

شبیه سازی استفاده شد. دزیمتر ترمولومینسانس بعد از شبیه سازی تحت تابش فوتون  ( برایGATEمونت کارلو )کد 
( قرار گرفت. به منظور بررسی وابستگی پاسخ دزیمتر به keV655تا  keV05های تک فام با انرژی های مختلف )
فوتون ها به گونه ای در  درجه تکرار شد. در هر بار شبیه سازی تعداد 65و  40زاویه تابش، شبیه سازی ها در زوایای 

نظر گرفته شد که شار انرژی در همه تابش ها یکسان باشد. از آب به عنوان مرجعی برای نرماالیز کردن نتایج دزیمتر 

در انرژی های باال میزان وابستگی پاسخ دزیمتر يافته ها:  استفاد شد و پاسخ دزیمتر نسبت به آب گزارش شد.

از مرجع اختالف  -%90بود که  keV  055ر بود و بیشترین وابستگی مربوط به انرژیترمولومینسانس به انرژی بیشت
داشت. ولی با افزایش انرژی میزان وابستگی به انرژی کمتر می شد. با تغییر زاویه تابش میزان اختالف از مرجع تغییر 

ی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس هم پیدا می کرد به طوری که با افزایش زاویه میزان اختالف بیشتر می شد. به طور کل

در این مطالعه با تغییر انرژی و زاویه تابش، وابستگی  :نتيجه گيری به انرژی و هم به زاویه تابش پرتو وابسته بود.

پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس به انرژی و زاویه تابش بررسی شد. که پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس هم به انرژی و هم 
 پرتو وابسته بود. به زاویه تابش

  GATEانرژی تابش، دزیمتر ترمولومینسانس، زاویه تابش، کد  کلمات کليدی:
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PB-22 
 انواع نويز در تصاوير سونوگرافی: مطالعه مروری

 1مژگان شاهسوند

 .کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران1

انتقال سیگنال، پدیده های مزاحم زیادی وجود دارند کهممکن است در همه قسمتها تاثیر : هنگام مقدمه و هدف

اعوجاج، تضعیف، تداخل، نویز. وجود نویز در تصاویر موجب کاهش :داشته باشد، مهمترین پدیده های مزاحم عبارتند از
رای بهبودی نسبت سیگنال به کیفیت و در نتیجه ایجاد اختالل در تشخیص می شود. یکی از موثر ترین روش ها ب

نویز، کاهش نویز است. بنابراین هدف ما در این مطالعه بررسی انواع نویز و راه های کاهش آن در تصاویر سونوگرافی 

نویز در تصاویر فراصوت از دو منبع الکتریکی و اکوستیکمنشا میگیرد.الگوی نویز الکتریکی به صورت   ها:يافتهاست. 

در ناحیه یکنواخت تصویر بیان میشود. نویز آکوستیک خود به دو دسته اسپکل و کالتر تقسیم می  اختالف در روشنایی
شود که نویز اسپکل در نتیجه تداخل اکوهای پراکنده ناشی از جبهه موج های کروی که از رفلکتورها بوجود آمده اند 

که وجود خارجی ندارد و از خارج باریکه  تصویر برفکی ایجاد میشود و نویز کالتر یک سیگنال قوی غیر واقعی است
اصلی سرچشمه میگیرد. در یک دسته بندی دیگر ، نویز به دو دسته کلی تقسیم می شود: دسته اول، نویزی که منبع 

: نتيجه گيریایجاد آن در خارج و بیرون از دستگاه باشد.مثل خط ولتاژ. دسته دوم، نویزی که در داخل دستگاه است. 

 Rejectطالعات انجام شده سه روش کلی برای کاهش انواع نویزها وجود دارد که عبارتند از: با توجه به م

control،Frame averaging  ،Adaptive frame averaging همچنین به طور کلی از دو روش ترکیب فضایی .
نس های به منظور کاهش چند تصویر با شرایط مختلف از یک ساختار اناتومیکی و یا ترکیب تصاویر اخذ شده در فرکا

 نویز اسپکل استفاده می شود.

 : اکوستیک، سونوگرافی، نویز کلمات کليدی
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PB-23 
 بيماران تومورمغزی in- vivo بررسی تاثير تغيير شرايط پرتودهی در پارامترهای دز

 1، مهدوی1، هاشمی1رضائی جو

 .گروه فيزيک پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايران1

برای حصول اطمینان از دز صحیح تحویل داده شده به تومور  in-vivo: از روش تجربی دزیمتری مقدمه و هدف

بر مقادیر  (SSDهدف این مطالعه بررسی تاثیر شرایط پرتو دهی )ابعاد میدان، استفاده می شود. بیمار هنگام پرتودرمانی
 در پرتودرمانی تومورهای مغزی با فوتون )دز ورودی ،دز خروجی و دز میانی ( بیماران  in- vivoپارامترهای دز 

MV90  .بیمار تومورمغزی تحت پرتودرمانی با فوتون  45: این مطالعه روی روش مطالعهبوده استMV90  شتاب

ودی و خروجی،  ضرایب دهنده خطی زیمنس انجام شده است. برای بررسی تاثیر شرایط پرتودهی در پارامترهای دز ور
برای میدان های  3EBTتبدیلی )تبدیل دز پوست به دز ورودی و خروجی( را با استفاده از فیلم های گاف کرومیک 

سانتی متر  955و  05،15های  SSDسانتی متر مربعی و  90×90و  95×95، 0×0به ابعاد  درجه 45بدون وج و وج دار 
رای بررسی شرایط پرتودهی بر دز نقطه میانی، پروفایل های دز انتقال میانی و در یک فانتوم آب جامد بدست آوردیم. ب

در همان ابعاد میدانهای مربعی و  درجه 45انتقال خروجی را در فانتوم آب جامد برای میدان های بدون وج و وج دار 
SSD  سی سی 6یونیزاسیون سانتی متر به صورت جداگانه  توسط یک اتاقک   00تا  6های فوق و در عمق هایی از ./ 

نتایج نشان داد که مقادیر ضریب تبدیل پارامترهای دز ورودی و خروجی  با افزایش اندازه  يافته ها:به دست آوردیم. 

مقادیر پروفایل های دز انتقال میانی و انتقال . همچنین مشاهده شد با وجودیکه یابدافزایش می SSDمیدان و کاهش 
و افزایش عمق کاهش می  SSDمیدان افزایش می یابند ولی مقادیر این پارامترها با کاهش  خروجی با افزایش اندازه

های بدون وج های وج دار نسبت به میدانیابند. عالوه بر این، در مجموع درصد تغییرات دز هنگام استفاده از میدان

ر یک فانتوم معادل آب برای پارامترهای گیری شده ده به اینکه نتایج اندازهبا توجنتيجه گيری:  بیشتر برآورد شد.

یکسان نبود، می توان ادعا کرد که تاثیر ناشی از تغییر شرایط پرتو دهی در مقادیر پارامترهای دز  SSDو   اندازه میدان
in- vivo   بیماران )دز ورودی، دز خروجی و دز میانی( نیز متفاوت است. همچنین تغییر اندازه میدان تاثیر محسوسی بر

 تاثیر کمی براین پارامتر دارد. SSD دارد، در حالیکه تغییر in-vivoدز  پارامترهای 
 3EBT ،SSD، فیلم گاف کرومیک vivo-in: اندازه میدان، دزیمتری کلمات کليدی 
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PB-24 
 1333-1333سالهای   در سمنان استان خون کنندگان اهدا در HIV و   C هپاتيت ، Bهپاتيت  شيوع بررسی

 *2علی خالقيان -1،2مائده دژم فکر

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.1

 سمنان، سمنان، ايران.گروه بيوشيمی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی 2

 محسوب می شوند. جوامع بشری سالمتی در معضالت مهمترین از HIV ویروسی و هایهپاتیت  هدف: و مقدمه

 طریق از هاویروس انتقال ها و بیماری این کنترل هایروش غربالگری، تشخیص، در چشمگیر هایپیشرفت وجود با

 Cهپاتیت ، Bهپاتیت شیوع تعیین پژوهش باشد. هدف از اینمی خون انتقال مراکز در مهم هایچالش از یکی خون

 بوده مقطعی نگر گذشته نوع از مطالعه این روش مطالعه: .می باشد سمنان استان سالم خون اهداکنندگان در  HIVو

به انتقال خون   1393اسفند تا 1390 فروردین که از اهداکنندگانی خون آزمایشات نتایج و فردی اطالعات بررسی با که
( ارزیابی   HIVو Cهپاتیت ، Bهای قابل سرایت با انتقال خون )هپاتیتکرده اند و از نظر عفونت استان سمنان مراجعه

 نفر 100 که گرفتند قرار بررسی مورد خون اهداکننده 42253 مجموع در مطالعه این در :يافته ها شده اند، انجام شد. 

HBSAg   ،ز نظر نفر ا 06مثبت بودندHCV  نفر  4و  HIVموارد شیوع  .مثبت بودند HCV Ab ، HBsAg وAb 
HIV هپاتیت  بود. شیوع %551/5و  %237/5،  %062/5ترتیب  به خون اهداکنندگان کل بین در مثبت Bهپاتیت ،C  

منتفله از  هایعفونت شیوع در تحقیق حاضر، :گيری نتيجه .بود تربیش متاهل و مرد اول، بار اهداکنندگان در HIVو 

-می کننده امیدوار بسیار که است ترایران پایین و دنیا مناطق از بسیاری به نسبت آمده دست به آمار به توجه با راه خون

های خونی و جلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی اهدای خون، دلیل نیاز روز افزون به خون و فراورده به همچنین باشد. 
ه روند غربالگری و انتخاب اهداکننده برای یافتن افراد پرخطر موثر و ضروری است. با توجه به می توان نتیجه گرفت ک

 به دسترسی جهت رسدمی نظر به مستمر اهداکنندگان در طریق خون از انتقال قابل هایویروس پایین بسیار شیوع

 .باشد اولویت در مستمر باید اهداکنندگان از استفاده سالم، خونی ذخیره

 C ،HIV، هپاتیت B: انتقال خون، سالمت خون، هپاتیت کلمات کليدی
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PB-25 
Assessment of patient’s dose using a custom made anthropomorphic thorax phantom 

Danial Seifi Makrani1, Hadi Hasanzadeh2*, Tayyeb Allahverdi Pourfallah3, Arash 

Ghasemi4, Majid Jadidi1 

1Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 
2Cancer Research Center, Department of Medical Physics, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 
3Department of Biochemistry and Biophysics, Faculty of Medicine, Mazandaran University of 

Medical Sciences, Sari, Iran 
4Department of Radiology and radiation oncology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of 

Medical Sciences, Sari, Iran 

Purpose: To estimate patient’s radiation dose during external radiotherapy using a tissue 

equivalent anthropomorphic thorax phantom. Materials and Methods: 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) was used as bone material and for the soft tissue and fat, 

paraffin wax with different amounts of NaCl as impurity was used. For the lung tissue, 

because of its low density (0.25 gr/cm3) two pieces of foams with average density of 0.3 

gr/cm3 were used. Paraffin wax was selected from recommended materials for soft tissue 

which has general formula of CnH2n+2 and average density of 0.9 gr/cm3. 

The study of dose distribution in the phantom was carried out during radiotherapy of 

esophagus cancer using a Siemens Primus linear accelerator (15MV photon, Using 4-field 

box plan). Gafchromic EBT3 film was used to measure absorbed dose at Organ at risk’s 

several sites and depths corresponding to the lungs and spinal cord. Result:  According to the 

findings of film dosimetry, the values of depth dose for the left and right lung at four sites 

(from the apex to the bottom) and from the surface to the 15 cm depth was from 25 cGy to 

132 cGy for the apex of right lung, 13 cGy to 104 cGy for the 5 cm below the apex of right 

lung and for left lung, the values of depth dose from the apex to the bottom was from 20 cGy 

to 127 cGy. The values of depth dose for spinal cord were from 12 cGy to 98 cGy from apex 

to the bottom and also the values of depth dose for esophagus from its appex to bottom were 

from 80 cGy to 135 cGy. Finally, the measured values were compared at some points to that 

obtained from the TPS (CorePlan). Conclusion: A custom made anthropomorphic thorax 

phantom was successfully fabricated and used to evaluate OAR’s dose during radiotherapy of 

esophagus cancer. and the results of film dosimetry showed good matching to that obtained 

from the TPS (6.2 %) 

Keywords: Anthropomorphic phantom, film dosimetry, Treatment Planning System 
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PB-26 
 اثر تلفيقی بره موم و عسل ايرانی بر بهبود زخم برشی موش صحرايی

 1، مهدی زاهدی خراسانی * 1، مرتضی جراحی 1عليرضا جراحی
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی،9

: عفونت هایی که در محل انجام اعمال جراحی رخ می دهد در بهبود زخم این بیماران مشکل ساز مقدمه و هدف

است. محصوالت کندوی عسل در بهبود زخم موثر است اما اینکه آیا می تواند در بهبود زخم های  پس ازعمل جراحی 
ایرانی ، عسل و مخلوطی از   ٪65بررسی نشده است. این آزمایش برای مقایسه اثر کرم بره مومموثر باشد، به خوبی 

 عسل و کرم بره موم با کلد کرم در بهبود زخم پوستی برشی به عنوان یک مدل برای زخم جراحی در موش انجام شد. 

ه مساوی ، به عنوان شاهد، کلد کرم گرو 0سر موش صحرایی نر از نژاد آلبینو به طور تصادفی به  05: روش مطالعه 

، کرم بره موم، عسل و مخلوطی از عسل و کرم بره موم تقسیم شد. مدلی از زخم پوستی برشی در پشت تمام موش ها 
کرم  ٪65ایجاد شد. مناطق زخم برشی در گروههای دوم، سوم، چهارم و پنجم روزانه به ترتیب تحت پوشش کلد کرم، 

از عسل و بره موم قرار گرفتند. برای محاسبه کاهش اندازه درصد زخم، مساحت زخم در آغاز  بره موم، عسل و مخلوطی
روز بعد از آن مورد اندازه گیری قرار گرفت. کاهش درصد اندازه زخم با استفاده  00و  91، 95،94،96، 1، 4، 0آزمایش و 

یتلیزاسیون و قدرت کششی زخم نیز مورد اندازه از فرمول والکر محاسبه شد. سایر معیارهای بهبود زخم مانند دوره اپ

: نتایج نشان داد که بین کاهش درصد اندازه زخم در گروههای کرم بره موم و عسل نسبت هايافته  گیری قرار گرفت.

آزمایش و بین گروه مخلوط عسل و بره موم نسبت به گروه کلد کرم در  95و  1به گروه کلد کرم به ترتیب درروزهای  
(. تفاوت بین دوره اپیتلیزاسیون و قدرت P < 0.01روزهای آزمایش تفاوت آماری معنی داری وجود داشت ) بیشتر

: اگر چه استفاده گيرینتيجه(.P <0.01کششی زخم در گروههای درمان نیز نسبت به گروه کلد کرم معنی دار بود )

ای آزمایش به طور قابل توجهی موثربود، اثر مخلوط از کرم بره موم یا عسل به تنهایی، در بهبود زخم در برخی از روزه
(. بنابراین ما یک اثر درمانی سینرژیک بین P < 0.01کرم بره موم و عسل در بیشتر روزهای آزمایش معنی دار بود )

کرم بره موم و عسل در بهبود زخم پوستی برشی در موش صحرایی مشاهده نمودیم. این نتیجه و کاربرد درمانی ایمن 
 موم و عسل دلیل خوبی برای مطالعه کاربرد موضعی مخلوط آنها در یک محیط بالینی را فراهم می نماید. بره

 : بره موم ، پوست، زخم، عسل، موشکليدی کلمات
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PB-27 
در انرژی Elekta SL75/25بررسی تاثير اندازه ميدان فوتونی بر بيناب نوترون آالينده در شتابدهنده خطی

MV13 کارلوبه روش مونت 

 *3، پيمان حجازی2، محمد جواد صفری1سروش سيستانی
 .کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان1

 . دانشکده فيزيک و  مهندسی هسته ای، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران2

 منان، سمنان. استاديار گروه فيزيک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی س3

در شتابدهنده خطی در طول مسیر خود از هدف تا  8MVها تولید شده با انرژی بیش از فوتون مقدمه و هدف: 

با توجه به ای گردد. های ثانویهتواند منتجر به  تولید نوترونکنندکه میسطح پوست بیمار با اجزای مختلفی برخورد می
اندازه میدان نیز می تواند های کولیماتور در اندازه میدان های کوچکتر فکتضعیف نوترون به دلیل بسته شدن زاویه 

از آنجایی که اندازه گیری مستقیم شار و بیناب نوترون در داخل یک عامل موثر در تغییر بیناب نوترون مطرح باشد. 
روش جایگزین برای تعیین  اتاق درمان نیاز به اندازه گیری های پیچیده با آشکارسازهای منفعل دارد مونت کارلو یک

در کد شبیه   Elekta SL75/25هندسه سر شتابدهنده خطی روش مطالعه: درست بیناب نوترون در محیط است. 

،  05×05طراحی گردید. بیناب نوترون تولید شده در این شتابدهنده، در مرکز چهار اندازه میدان  FLUKAسازی 

محاسبات انجام شده در حالت با يافته ها: ر بیناب نوترون تعیین شد. سانتی متر مربع مقدا 0× 0و  95×95،  90×90

سانتی متر مربع نشان داد که با افزایش  0× 0و  95×95،  90×90،  05×05فیلتر پهن کننده برای اندازه میدان های 
با افزایش اندازه میدان رو اندازه میدان میزان نوترون آالینده افزایش می یابد. شار نوترون های تولید شده در شتابدهنده 

به افزایش است. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس نشان داد که بین هر یک از اندازه 

نتایج و شکل به دست آمده برای بیناب نوترون توسط نتيجه گيری: های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.میدان

یج به دست آمده از دزیمتری عملی سایر محققین تطابق خوبی داشت بنابراین بررسی شار با نتا Flukaکد شبیه سازی
نوترونی در رادیوتراپی بوسیله شبیه سازی می تواند راهکاری مناسب در جهت بهبود درمان بیمار و مباحث حفاظتی 

کرد تأثیر اندازه میدان بر بروز آثار  باشد. همچنین باتوجه به افزایش دز نوترون با افزایش اندازه میدان، می توان بیان
 یابد. ثانویه درمان افزایش می

 FLUKAاندازه میدان، آلودگی نوترون، شتابدهنده خطی پزشکی، کد شبیه سازی  کلمات کليدی:
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PB-28 
 تی قفسه سينه در تعيين ميزان دز موثر ناشی از آزمايشات سی DLPکارلو و مقايسه دو روش مونت

 1خرميانداريوش 

 .گروه فيزيک پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران1

به طور معمول دز موثر به عنوان بهترین توصیف کننده خطرات کمّی ناشی از آزمایشات مقدمه و هدف: 

گیرد. همچنین دز موثر مقایسه ضرر نسبی بین حوزه های رادیولوژیکی است که سی تی اسکن را نیز در بر می
تی وجود های مختلفی به منظور تعیین دز موثر در آزمایشات سیمختلف پرتویی را امکان پذیر می کند. روشمطالعاتی 

المللی حفاظت ها بر اساس ضرایب وزنی پیشنهاد شده توسط کمیسیون بیندارد. روش استاندارد شامل برآورد دز ارگان
، و روش دوم استفاده کارلو ارائه شدهبه دز بر پایه مونتافزارهای محاس( است که بر مبنای آن نرمICRPرادیولوژیکی )

تی با هر ( است. در این مطالعه دز موثر ناشی از آزمایشات قفسه سینه سیkبه دز موثر )فاکتور  DLPاز ضریب تبدیل 

اسالیس  6دز موثر ناشی از آزمایش قفسه سینه بر روی اسکنر مطالعه:  روشدو روش محاسبه و مقایسه شد. 

افزار محاسبه سال(  با دو روش، محاسبه و مقایسه شد. در روش اول از نرم 00±91بیمار بزرگسال ) 40زیمنس  برای 
پیشنهادی گزارش  kهای محاسباتی مرد و زن استفاده شد. در روش دوم از ضرب فاکتور و فانتوم CT-expo2.2دز 

ICRP-103  درDLP  استفاده شد. فاکتورk  در برای مرد و زن وkV=905 ،mSv/Gy.cm 5940/5  است.نتایج با

با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین دز موثر محاسبه شده بر ها: يافتهآنالیز شد.  SPSS.21افزار استفاده از نرم

( بود. همچنین کمترین و mSv 6/5±4/0) DLP، بیشتر از روش mSv9/9±0/4 کارلو اساس روش روش مونت
بود. با توجه به  DLPدر روش  0/4و  mSv 6/9کارلو و در روش مونت 1/4و  mSv 1/9بیشترین میزان دز موثر 

داری اختالف بین دو روش انجام ( به منظور تعیین سطح معنیt-testها )ها، آزمون مقایسه میانگیننرمال بودن داده
 ( وجود دارد.55/5) DLPکارلو و روش داری بین دز موثر در روش مونتف معنیدهد اختالشد. نتایج نشان می

محاسبه شد. دز  DLPکارلو و تی قفسه سینه با دو روش مونتدر این تحقیق دز موثر برای آزمایش سیگيری: نتيجه

چنین پیشنهاد بود. هم NSRDو گزارش  UNSCEARموثر محاسبه شده کمتر از مقادیر گزارش شده اتحادیه اروپا، 
 برای مرد و زن به صورت مجزا محاسبه شود. kشود فاکتور می

 تی قفسه سینهبه دز موثر، سی DLPدز موثر، ضریب تبدیل  کلمات کليدی:
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PB-29 
 تشخيص ملکولی استافيلوکوکوس آرئوس مقاوم به ونکومايسين در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

، 1، عطيه سادات کريمی1، سحر ميرغفوريان1، صدرا سماورچی طهرانی1عبداهلل زاده ، مهناز1مهرداد عامری

، مبينا 2، رضا نصر2، نحله جمالی2، اميرحسين حاجی قربانی2، محمدرضا اکبری عيدگاهی1مريم عليان نژادی

 *1مديحی

 ايران. کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، 1

 . مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

ونکومایسین مهم ترین آنتی بیوتیک جهت درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس آرئوس  مقدمه و هدف:

می باشد. ونکومایسین گلیکوپپتیدی است که با مهار کردن سنتز دیواره سلولی در  (MRSA)مقاوم به متی سیلین 
کند. برخی مطالعات استفاده وسیع از این آنتی بیوتیک را عامل مهم در ایجاد باکتریهای گرم مثبت اثر خود را اعمال می
های مقاومت به ونکومایسین بر به عنوان یکی از مهمترین ژن  vanAژن سویه های مقاوم استاف آرئوس می دانند. 

تواند توسط پالسمید انتقال یابد. ناقلین بدون عالمت استافیلوکوکوس قرار دارد که می  tn1546روی ترانسپوزون  
آرئوس به عنوان منبع دائمی در ایجاد عفونت و انتقال این باکتری مطرح می باشند. در صورتی که ناقل به عنوان 

این  روش مطالعه:باشد، خطر انتقال و ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار مهم می باشد. پرسنل بیمارستانی مطرح 

مورد استافیلوکوکوس آرئوس جدا از مخاط بینی دانشجویان رشته های پزشکی،  19مطالعه از نوع توصیفی و با بررسی 
لوکوکوس آرئوس با استفاده از پرستاری و تکنسین اتاق دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام گرفت. جداسازی استافی

هویت باکتری تأیید  (nuc)ژن اختصاصی استافیلوکوکوس آرئوس PCRروشهای استاندارد انجام گرفت و با استفاده از 
 (Kirby & Baur)گردید. تعیین حساسیت استافیلوکوکوس آرئوسهای تعیین هویت شده به روش دیسک دیفیوژن 

استفاده شد.  E-testاز روش  (MIC)قل غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک انجام گرفت. همچنین برای تعیین حدا

  يافته ها:انجام گرفت.  (vanA)جهت ژن مقاومت به ونکومایسین  PCRاستخراج شده آنها  DNAهمچنین بر روی 

مورد مقاومت حدواسط به  0یافته های این بررسی نشان داد مقاومت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن 
 =MICمورد با  0نشان داد بجز   E-testنمونه استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده دیده شد. نتیجه  19ومایسین در ونک

8ug/ml   سایر نمونه هاMIC≤2ug/ml   را نشان دادند. با انجامPCR   ژنvanA  .هیچ مورد مثبت مشاهده نگردید

س با مقاومت حدواسط نسبت به ونکومایسین انجام با توجه به پیدایش سویه های استافیلوکوکوس آرئو نتيجه گيری:

قبل از شروع فرایند درمان الزامی به نظر میرسد.  از طرفی با وجود ظهور این سویه  MICتست حساسیت و تعیین 
های باکتری در ناقلین بدون عالمت در افراد مرتبط با مراکز بالینی که زنگ خطری جدی برای پیدایش عفونتهای 

 ست، شناسایی و درمان آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بیمارستانی ا

   E-Test ،PCR: استافیلوکوکوس آرئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، ونکومایسین، کلمات کليدی

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

141 
 

 

PB-30 
 فراوانی استافيلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سيلين و ميوپيروسين در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

، 2، اميرحسين حاجی قربانی2، محمدرضا اکبری عيدگاهی1، محمد کريمی1مريم عليان نژادی ،1مبينا مديحی

 *1، مهرداد عامری2، رضا نصر2نحله جمالی

 .کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران1

 شکی سمنان، سمنان، ايران.مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پز2

استافیلوکوکوس آرئوس یک پاتوژن فرصت طلب است و طیف گسترده ای از عفونتها از جمله  مقدمه و هدف:

ضایعات پوستی، سپتی سمی، پنمونی، اندوکاردیت، سندرم شوک سمی، استئومیلیتیس و ... را باعث می شود. میزان 
ا درمان عفونتهای ناشی  باشد. می  %45-%05فراوانی این باکتری بصورت فلور نرمال در مخاط بینی افراد جامعه حدود 

به دلیل وجود مقاومت چند دارویی آنها بسیار مشکل است. وجود باکتری در بینی افراد سالم به عنوان یک  MRSAاز 
منبع همیشگی و دائمی در جهت ایجاد عفونت در فرد حامل و جامعه پیرامون او مطرح می باشد. عامل مقاومت به متی 

 penicillinد که بر روی کروموزوم باکتری قرار دارد و کد کننده پروتئینی تحت عنوان می باش mec-Aسیلین ژن 

binding protein 2a (PBP2a)  می باشد. این آنتی بیوتیک جهت درمان عفونت های سطحی پوست و همچنین
 tRNA-سینحذف استافیلوکوکوس آرئوس در بینی افراد بصورت پمادهای موضعی استفاده می شود. آنزیم ایزولو

که بر روی پالسمید حمل می شود کد می شود. میزان مقاومت به  mupAسنتتاز مقاوم به موپیروسین توسط ژن 

نفر از  045در این مطالعه توصیفی نمونه گیری از مخاط بینی  روش مطالعه: متفاوت  است. %0-00موپیروسین بین 

ساعت انجام  10با شرط عدم مصرف آنتی بیوتیک در  دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و تکنسین اتاق عمل
گرفت. جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس با استفاده از رنگ آمیزی گرم، آزمایشهای کاتاالز، کواگوالز و محیط های 

MSA  وDNase agar  انجام گرفت. تعیین حساسیت استافیلوکوکوس آرئوسهای تعیین هویت شده به روش دیسک
جهت ژنهای مقاومت به  PCRاستخراج شده آنها  DNAانجام گرفت. همچنین بر روی  (Kirby & Baur)دیفیوژن 

 يافته ها:انجام گرفت.  (nuc)متی سیلین، میوپیروسین و همچنین ژن اختصاصی شناسایی استافیلوکوکوس آرئوس 

هستند. در بررسی الگوی از دانشجویان ناقل استافیلوکوکوس آرئوس  (%38)نفر  19یافته های این بررسی نشان داد 
مورد مقاومت به میوپیروسین مشاهده گردید.  0مورد مقاومت به متی سیلین/اگزاسیلین و  6مقاومت آنتی بیوتیکی 

PCR  سه ژنnuc, mec-A, mupA  .با توجه به فراوانی ناقلین  نتيجه گيری:نیز نتایج بدست آمده را تأیید کردند

ع مقاوم به متی سیلین و میوپیروسین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استافیلوکوکوس آرئوس از جمله انوا
سمنان که هرکدام به نحوی در بخشهای مختلف بیمارستانی مشغول به کار خواهند شد، شناسایی و درمان آنان 

 ضروری به نظر می رسد.

 پیروسیناستافیلوکوکوس آرئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، متی سیلین، میو کلمات کليدی:

 
  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

142 
 

 

PB-31 
 33بررسی ميزان مواجهه با صدا و شدت آزاردهندگی آن در کارخانه فوالد سال 

 3، بهرام کوهنورد2، مهدی پور*1سميه بلقن آبادی

 . دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران 1

 .دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ايران2

  دانشجويی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی، يزد، ايران.کميته تحقيقات 3

آالینده های صوتی در صنایع، محصول فرعی و ناخواسته تبدیل انرژی های مختلف به هم می : و هدف مقدمه

، سالمتی باشد. اغلب فعالیت های صنعتی با تولید صدای زیادی همراه می باشند که در صورت عدم کنترل این آالینده
پرسنل شاغل در این صنایع را از نظر جسمی و روحی تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش بهره وری خواهد شد. 
این مطالعه با هدف اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارکنان کارخانه فوالد با صوت و ارزیابی میزان آزاردهندگی آن 

نفر از کارکنان  00انجام گردید، تعداد  14تحلیلی که طی سال  -فیدر این مطالعه توصی مطالعه:روش  انجام گرفت.

سال داشتند، به صورت  40دسی بل مواجهه و سن کمتر از  00مجتمع فوالد استان خراسان که با سر و صدای بیش از 
 متر نوعتصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. جهت ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با صدا و آنالیز فرکانسی از دزی

Brüel & Kjær  مدل  و صداسنج 4433نوعCEL-450  استفاده گردید. سپس پرسشنامه میزان آزاردهندگی که
شامل سه بخش، بررسی شدت صدای محیط کار، نمره دهی به میزان آزاردهندگی صدای محیط و تعیین حاالتی که 
افراد در طول روز آن را احساس می کنند که شامل )احساس خستگی، سستی، کاهش قدرت تمرکز، سردرد ، اختالل در 

با  05نسخه  spssود، توسط کارگران تکمیل گردید. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار خواب و ...( ب

کل جامعه يافته ها: . کاربرد آماره های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین تحلیل شد

ل داشتند. نتایج حاصل از اندازه سا 04-0سال و دارای سابقه کار  40-00مورد پژوهش مرد بودند که سن آن ها بین 
، که باالتر از استاندارد می باشد. همچنین Aدسی بل  1/01گیری صدا نشان داد که میزان صوت اندازه گیری شده 

درصد از افراد صدای محیط کار خود را بسیار زیاد ارزیابی نمودند و  0/60ارزیابی شدت صدای محیط نشان داد که 
(، عصبانیت در حین %00را آزاردهنده اعالم نمودند. احساس سردرد در حین کار)درصد صدای تولیدی  0/04

( از موارد شایع عوارضی بود که افراد شکایت داشتند. همچنین بین %6/40( و ایجاد اختالل در خواب)%6/04کار)

وجه به باال بودن با ت نتيجه گيری: .(p=0.013)عصبانیت و سردرد با صدای محیط کار رابطه معنی دار یافت گردید

میزان صدای اندازه گیری شده و طبق اطالعات دریافت شده از طریق پرسشنامه شدت و آزاردهندگی صدای محیط 
کار، ارائه راهکار فنی و مدیریتی مناسب جهت کاهش میزان مواجهه کارکنان با صدا و کاهش ساعات کاری در این 

 مجتمع احساس می شود.
 ی، شدت آزاردهندگی صدا، کارخانه فوالدآلودگی صوت کلمات کليدی:
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PB-32 
بررسی الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی استافيلوکوکوس اورئوس در نمونه های بالينی بيماران در بيمارستان های 

 تهران

 3، حسن حاجی  1، فاطمه بهشتی1 ، حميد ليريايی 2*، علی اکبر شعبانی1عباس فرهاديان 
 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجويی، تحقيقات پزشکی،کميته بيوتکنولوژی دکتری دانشجوی1
 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دپارتمان و مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی ، دانشکده 2
 ايران,  تهران,  بهشتی شهيد پزشکی علوم دانشگاه,  پيراپزشکی دانشکده,  آرمايشگاهی علوم کارشناس3

پاتوژنهای مهم بیمارستانی یکی از چالشهای مهم  از یکی عنوان به اورئوس استافیلوکوکوس: هدف و مقدمه

 های سال در. بالینی میباشد که بوسیله تولید آنزیم ها و توکسینهای متعدد ، طیف گسترده ای از بیماریها را ایجاد میکند
 بیماری درمان در معموال که متعدد، آنتی بیوتیکی عوامل برابر در افزایش مقاومتبروز و  از متعددی  های گزارش اخیر
وقتی  نگرانی این. سالمت شده است حوزه در شدید نگرانی باعث شوند ، می استفاده زا بیماری عامل این از ناشی های

هدف مهم در . است بوده محدود جدید میکروبی ضد عوامل توسعه گسترده، تحقیقات وجود با تشدید میشود که بدانیم 
اورئوس جدا شده از  بیماران  استافیلوکوکوس بالینی های سویه در بیوتیکی آنتی مقاومت الگوی این مطالعه بررسی

ایزوله  945 مجموع : در این مطالعه درمطالعه روش مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران می باشد .

 چندین سرپایی و بستری بیماران از تصادفی طور که به بالینی ، های نمونه از شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس
 از استفاده با اورئوس استافیلوکوکوس ایزوله های همه. آمده بود ، مورد بررسی قرار گرفت  دست به تهران بیمارستان

 متی به شده جدا هایایزوله  میکروبی ضد حساسیت تست آن از پس. شد تایید استاندارد میکروبیولوژیکی آزمون
 روش به تتراسایکلین و جنتامایسین ونکومایسین، سیپروفلوکساسین، کلیندامایسین، اریترومایسین، سیلین، پنی سیلین،
 ایزوله ها برای ( MIC) بازدارنده غلظت حداقل انجام گردید و در ادامه  CLSI به راهنمای توجه با دیفیوژن دیسک

 آنتی مقاومت الگوی از آمده دست به : نتایج يافته هاشد. تعیین E-TEST روشبه  وانکومایسین و متی سیلین

که به  داد نشان ، Kirby-Bauer روش دیسک دیفیوژن از استفاده با اورئوس استافیلوکوکوس ایزوله 945 بیوتیک
 سیلین، پنی سیلین، متی به مقاومت دارای ازایزوله ها ٪01 ،٪40 ،٪5 ،٪41 ،٪49 ،٪64 ،٪14 ،٪00 ترتیب

 مورد E-test روش. تتراسایکلین بوده اند و جنتامایسین ونکومایسین، سیپروفلوکساسین، کلیندامایسین، اریترومایسین،
مقاوم بوده اند در حالی که هیچ مقاومتی به  سیلین متی ها به ایزوله ٪40 که داد نشان مطالعه این در استفاده

 باالیی حاکی از سطح که متعدد های گزارش داده های فوق و  به توجه : بانتيجه گيریونکومایسین مشاهده نگردید. 

 از قبل آنتی بیوگرام صحیح آزمون انجام و درمانی مراکز در عفونتها مانیتورینگ آنتی بیوتیکی می باشد،  مقاومت از
کنار پرهیز از مصرف ، در  آنتی بیوتیکی مقاومت میزان در جهت کنترل مناسب کار و ساز عنوان یک به دارو تجویز

 میرسد. نظر به ضروری خودسرانه دارو امری

 E-TESTآنتی بیوگرام عفونت،: کليدی کلمات
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PB-35 

Preclinical toxicity assessment of b-D-mannuronic acidas a novel anti-inflammatory 

drug 

 

Fatemeh Hosseini1, Hadi Hassannia2, Abbas Mirshafiey2, Parviz Kokhaei*1 
1-Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran  
2- Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences. 
BACKGROUND: β-D-Mannuronic acid (M2000) has shown its therapeutic effects with 

the greatesttolerability and efficacy in various experimental models such as experimental 

autoimmuneencephalomyelitis (EAE), adjuvant induced arthritis (AIA), nephritic syndrome, 

and acute glomerulonephritis. Despite pharmacological effects of b-D-mannuronic acid, there 

have beenno systematic toxicological studies on its safety so far.OBJECTIVE:This study is 

an effort to determine the acute toxicity of b-D-Mannuronic acid, in healthy 

mice.METHODS: 42 mice were randomly divided into seven groups (n = 6) one control 

group and six treatment groups, with intraperitoneal injection different single doses of b-D-

mannuronic acid (2000, 2500, 28000, 3000, 3500, and 4000 mg/kg) and were kept under 

observation for 14 d. Mortality, clinical signs, body weightchanges, hematological and 

biochemical parameters, organ weights, and histopathological determinations were monitored 

during the study.Results:The results of toxicity indicated that the LD50 of b-D-mannuronic 

acid is 3000 mg/kg.There was no treatment-related mortality observed in mice treated at dose 

2000 mg/kg level of b-D-mannuronic and all the mice appeared healthy with normal eyes and 

skin condition during 14 days of observation period.Conclusion: Our results suggest that b-

D-mannuronic acid is relatively safe when administered intraperitonealin animals. 
Keywords: Acute toxicity, b-D-mannuronic acid, anti-inflammatory drugs 
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PB-36 
 از نظر استادان علوم پزشکی چه راهکارهای برای توانمندسازی آموزشی ايشان مناسب است؟

 3، نجمه مجيدی3، علی عمادزاده3، عباس مکارم2، حسين کريمی مونقی*1فيروزه مجيدی

 گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شهرکرد،ايران. 1

. گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی،گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامايی،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، 2

 ايران

 ، ايران گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. 3

فهم فرایند توانمندسازی و افزایش ظرفیت دانشگاهها در ایجاد جوی توانمند از عوامل موثر بر : و هدف مقدمه

رو، شناسایی راهکارها و عوامل تأثیرگذار بر توانمندی اعضاء هیات علمی ضروری عملکرد آموزش می باشد. از این
ترین راهکارهای توانمندسازی آموزشی اعضاء هیات علمی مناسبپژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی  نماید.می

ابتدا از طریق بررسی مستندات و متون و سپس نظر  -ی مقطعیدر این مطالعه :مطالعهروش  انجام شده است.

مدیران آموزشی، صاحب نظران و کارشناسان حوزه توانمندسازی، فهرست راهکارهای مناسب توانمندسازی استادان 
 16ای آماده و پس از تعیین روایی و پایایی در اختیار ی محقق ساختهپرسشنامه-شد. سپس بر اساس فهرست استخراج

نفر عضو  16نفر عضو هیات علمی پایه و  05نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )
آوری انتخاب شده بودند، قرار گرفت. پس از جمعای منظم طبقه–گیری تصادفیهیات علمی بالینی( که به روش نمونه

تجزیه و تحلیل انجام  SPSS 16 افزارها بصورت کدگذاری وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرمها، دادهپرسشنامه
فاده والیس( است-ویتنی و کروسکالآمار استنباطی )من گرفت.از آمار توصیفی )درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و

راهکارهای کارگاه آموزشی، مشاهده  ها:يافته( در نظر گرفته شد.α=50/5داری )ها، سطح معنیی آزمونو در همه شد

مناسبترین  44/0و  40/0، 09/0، 01/0مدت آموزشی و فلوشیپ به ترتیب با میانگین  های کوتاهبهترین عملکرد، دوره
که  دهد. نتایج نشان میراهکاری نامناسب شناخته شد 61/9نگین با میانظارت بر عملکرد اساتید، راهکارها و 

های سنی اعضاء هیات علمی ارتباط دارد های کوتاه مدت آموزشی و فلوشیپ با گروهدوره راهکارهای کارگاه،
(50/5>p-valueراهکار مشاهده .)50/5داری ندارد )های سنی اساتید ارتباط معنیی بهترین عملکرد با گروه<p-

valueهای فردی اعضاء هیات علمی ترین راهکارهای توانمندسازی آموزشی با سایر ویژگی( و همچنین بین مناسب
داری مشاهده نشد )جنس، نوع هیات علمی، رتبه علمی، مدرک تحصیلی، نوع استخدام و سابقه کار( ارتباط معنی

(50/5<p-value .)اعضاء هیات علمی درمحیط کار ضروری  راهکارهای متعددی جهت توانمندسازی: گيرینتيجه

ها تواند در انتخاب، شرکت و مفید بودن برنامهسازی میهای توانمنداست و آگاهی مدیران و اساتید از راهکارها و برنامه
ند ریزی و اجرا نمایها را طوری برنامهتأثیرگذار باشد. مسئولین توانمندسازی اعضاء هیات علمی باید راهکارها و برنامه

ریزی، که پاسخگوی نیازهای آموزشی اعضاءهیات علمی باشد و از طرفی مشارکت دادن خودِ اساتید در مدیریت، برنامه
 .شودهای توانمندسازی آموزشی منجر به بهبود عملکرد اساتید میاجرا و ارزیابی برنامه

 توانمندسازی اعضاء هیات علمیآموزشی، اعضاء هیات علمی، راهکارهای  توانمندسازیکلمات کليدی:
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PB-38 
 آيا کافئين در سندرم پيش از قاعدگی دخالت دارد؟

 2، صادق زارع2، غالمرضا قريشی نيا1آمنه صفر زاده
 گروه مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران.1

 .مرکز پژوهش های علمی دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران 2

 ضد ذاتاً گزانتینهاست. کافئین متیل اعضای خانواده از یکی و تلخ و متبلور آلکالوئید یک کافئین، و هدف: مقدمه

قهوه، چای ، کوکا، شکالت، بعضی از انواع کیک، بیسکوئیت  در منابع غذایی مختلفی از جملهمی باشد. کافئین  التهاب
( تاثیر گذار است. با توجه PMSو نوشابه وجود دارد. این ماده از عواملی می باشد که در اختالل سندرم قبل از قاعدگی )

العه ای با هدف به اینکه هنوز ابهاماتی در تاثیر کافئین بر سندرم قبل از قاعدگی وجود دارد تصمیم بر آن شد که مط

 914تحلیلی بروی  –این مطالعه توصیفی  :مطالعهروش  بررسی تاثیر کافئین بر سندرم پیش از قاعدگی انجام دهیم.

برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه  انجام شد. 9414نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 

. در نهایت پس از جمع آوری داده، . ایران سنجیده شده است استفاده شدکه پایایی و روایی آن در  PSSTاستاندارد 

و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی ، کای دو ، آزمون دقیق فیشر و   SPSS 19اطالعات با استفاده از نرم افزار 

 2.59 ± 21.37میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه  يافته ها: آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید.

درصد( از افراد حاضر در این مطالعه از کافئین استفاده می کردند. بین سن و تاهل با  04.0نفر )  14برآورد شد. 
ز کافئین (. ارتباط بین استفاده اP>0.05افراد ارتباط معناداری مشاهده نشد)  PMSدیسمنوره ، طول مدت خونریزی و 

( نتایج نشان داد که استفاده از کافئین با افسردگی افراد نیز ارتباط معناداری P<0.05معنادار بوده است) PMSبا 

در این  نتيجه گيری:( و افرادی که از کافئین استفاده میکردند کمتر مبتال به افسردگی می شدند. P<0.05داشت)

شده  PMSداشت و افرادی که از کافئین استفاده میکردند، کمتر مبتال به  مطالعه کافئین بر سندرم قاعدگی افراد تاثیر
 بوند. البته برای بدست آوردن نتایج مطمئن تر به یک ابزار دقیق جهت اندازه گیری کافئین نیازمندیم. 

 کافئین، سندرم پیش از قاعدگی، دانشجویان، زاهدان کليدی: کلمات
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PB-39 
 از  قاعدگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بررسی شيوع اختالل مالل قبل

 2، صادق زارع2، غالمرضا قريشی نيا1آمنه صفر زاده
 . گروه مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران 1

 .مرکز پژوهش های علمی دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران 2

 رفتاری و ،شناختی، جسمی ای دوره تغییرات مجموعه ای از  ( PMSقاعدگی)  از پیش سندرمو هدف:  مقدمه

 PMSاگر  روزمره شخص مبتال را مختل سازند.خلقی می باشد. این تغییرات می توانند چنان شدید باشند که زندگی 
 Pre Menstrual)موجب اختالل در اموری چون حضور فرد در خانواده شود  نام آن به سندرم مالل پیش از قاعدگی 

Dysphoric Disorder) با توجه به تاثیری که اختالالت قاعدگی بر روند زندگی بانوان کشورمان دارد تغییر می کند .

روش با هدف بررسی شیوع اختالل مالل قبل از  قاعدگی در دانشجویان علوم پزشکی زاهدان انجام شد. این مطالعه 

انجام شد.  9410تحلیلی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال  –این مطالعه توصیفی : مطالعه

آن در ایران تایید شده استفاده گردید. در  که پایایی و روایی PSTTجهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد 
و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی ،  SPSS 19نهایت پس از جمع آوری داده ها، اطالعات با استفاده از نرم افزار 

میانگین سنی آزمودنی ها در این مطالعه يافته ها:  کای دو ، آزمون دقیق فیشر و  تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.

(. اما P>0.05با تاهل و مدت زمان خونریزی یافت نشد ) PMDDبرآورد شد. رابطه معناداری بین  09.06 0.60±
در   PMDD(. شایع ترین عالئم P=0.02با سابقه خانوادگی سندرم پیش از قاعدگی معنادار بود) PMDDرابطه بین 

( گزارش %11.9( و مشکل در برقراری رابطه با خانواده )%955این مطالعه شامل: زودرنجی و عصبانیت متوسط تا شدید)

 علوم دانشگاه پزشکی رشته در دانشجویان قاعدگی از پیش سندرم که داد نشان مطالعه ایننتيجه گيری:  .شدند

دن اطالعات عمومی در این زمینه و بررسی های بیشتر در است. باال بر برخوردار شیوع باالیی از زاهدان پزشکی
گروههای دیگر اجتماعی کمک می کند تا وسعت این اختالالت شناخته شده و با انجام درمانهای صحیح و به موقع و 

 آموزشهای الزم تا حد زیادی از اختالل عملکرد مبتالیان به این عالئم جلوگیری کرد.
 سندرم مالل پیش از قاعدگی ،زاهداندانشجویان،  کليدی: کلمات
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PB-40 

Persian shallot and gene expression levels of three enzymes in carbohydrate metabolism 

in diabetic rats  
Mahshid Salehabadi1*, Heman Moradi-sardareh2  

1. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, 

Hamedan, Iran.  

2. Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

Background: In the current survey, hypoglycaemic properties of Persian shallot (Allium 

hirtifolium Boiss) was evaluated by studying mRNA expression levels of the key enzymes 

involved in carbohydrate metabolism in liver, Glucokinase (GCK), phosphoenolpyruvate 

carboxykinase (PEPCK), and glycogen phosphorylase.Materials and Methods: Thirty two 

male rats were divided into 4 groups: Group 1: diabetic rats received daily 200 mg/kg Persian 

shallot extract (2 ml), Group 2: diabetic rats received daily 100 mg/kg Persian shallot extract 

(2 ml), Group 3: diabetic rats received daily 0.9% saline (2 ml) (diabetic control), Group 4: 

normal rats received daily 0.9% saline (2 ml) (normal control) for 30 days. At the end of 30 

days treatment, blood and liver samples were collected and the levels of FBS was measured 

by BT-3000 autoanalyzer. and Plasma insulin concentrations were assayed by ELISA method 

and gene expression analyzed by Real-Time PCR. Findings: There was a significant 

difference in FBS level among all groups and Persian shallot consumption reduced 

significantly FBS level in diabetic treated groups in dose dependent manner (P<0.05).Persian 

shallot consumption slightly increases insulin level in diabetic rats but this elevation was not 

significant. gene expression showed that Persian shallot gently increased GCK and glycogen 

phosphorylase but decreased PEPCK gene activity, in diabetic rats. Conclusion: based on the 

finding of the present study it could be suggested that Persian shallot has complimentary 

potency to develop as a hypoglycaemic agent for treatment of diabetes mellitus. the observed 

effect may be via its ability to enhance insulin secretion and GCK gene expression and to 

decrease hepatic glucose output by reducing PEPCK.  

Key words: Diabetes, Glucokinase (GCK), Persian shallot, phosphoenolpyruvate 

carboxykinase (PEPCK), glycogen phosphorylase. 
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PB-41 
 مروری بر مراحل رشد و نمو جنين و عوامل موثر بر آن  

 2*، مريم السادات صالحی 1صغری خانی

 . گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران. 2

تکامل جنین تحت تاثیر ژنوم هایی هستند که حاوی تمام اطالعات برای ایجاد یک انسان کامل مقدمه و هدف :

داشته و منجر به سقط یا ناهنجاری می شود. می باشند. هر گونه تغییر در این روند بر روی نتیجه ی بارداری تاثیر 

مطالعه حاضر  :مطالعه روشهدف از این مطالعه بررسی مراحل رشد و نمو جنین انسان و عوامل موثر بر آن است.

جستجو در بانک های ( بوده که جهت تدوین این مقاله، پژوهشگران به Narrative Reviewمروری نقلی ) ایمطالعه
 0590 تا سال9116از سال Elsevier  و ژورنال PubMed ،OMIM،Google Scholar از جملهاطالعاتی اینترنتی 

نتایج مروری  ها :يافته کتاب جهت تهیه این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.0مقاله انگلیسی و 90پرداختند. در نهایت 

رویانی است که  از ابتدای هفته سوم پس بر مطالعات  منجر به دسته بندی یافته ها در دو گروه شد. دسته اول دوره ی 
هفته طول  0از تخمک گذاری آغاز می شود و طی آن ارگان های مختلف بدن تشکیل می شوند . دوره ی رویانی 

میلی  45ساختار بدن بزرگساالن را داراست و اندازه جنین  4055درصد از  15کشیده و در پایان این دوره جنین بیش از 
هفته به طول می  45هفته آغاز شده و تا 0گرم است .دسته ی دوم دوره ی جنینی است که از  1/0-0متر و وزن آن 

عوامل مختلف نظیر  انجامد و طی آن بالغ شدن بافت ها و اندام ها، رشد سریع بدن و تکامل صورت می گیرد.
در هر یک از این محیطی  ناهنجاری های کروموزومی، جهش های ژنی، عوامل تراتوژن مانند داروها، اشعه و عوامل

: با نتيجه گيری منجر به نقص زمان تولد و سقط های خود به خود می شوند.دوره ها بر روند تکامل تاثیرگذاشته و 

توجه به روتد ارگانوژنز در دوره ی رویانی، جنین در این دوره از هر زمان دیگری آسیب پذیرتر می باشد. آموزش و 
ری، درمان بیماری های مادر و اصالح داروهای مصرف شده قبل از بارداری برای پیشگیری مشاوره مامایی قبل از باردا

از نقایص مادرزادی ضروری است. آگاهی مراقبین بهداشتی از مراحل رشد و نمو جنین و مشاوره با والدین در فرآیند 
 تصمیم گیری برای موارد سقط درمانی موثر است.

 گانوژنز ،عوامل موثر  رشد و نمو جنین ،ار:کلمات کليدی
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PB-42 
 تعيين  کارآيی داروها در تسکين درد بعد از عمل جراحی تانسيلکتومی

 3,سيد مجتبی ميرصانع2,شيما شفق1سيد عليرضا ميرصانع

 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ايران1

 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ايران2

 . اداره آموزش و پرورش خوانسار3

ها باشد که در آن اقدام به برداشتن لوزهتانسیلکتومی نام نوعی جراحی گوش حلق بینی میهدف: مقدمه و 

های هوایی یا شود. این عمل در پاسخ به وقوع مکرر التهاب لوزه، جراحی درمانی آپنه انسدادی خواب، انسداد راهمی
در جهت تسکین درد بعد از عمل جراحی شود.هدف از مطالع حاضر بررسی نقش درمان دارویی آبسه دور لوزه انجام می

تحقیق انجام شده با استفاده از مجالت و پایگاه داده های  0مرور سیستماتیک بر روی روش: تانسیلکتومی می باشد. 

 و گوگل اسکوالرانجام گرفت.در مجموع هشت مقاله با موضوع مورد بحث یافت و تجزیه و تحلیل شد. SIDمعتبر 
از تونسیلکتومی را می توان با با تزریق موضعی بوپی واکائین به همراه اپی نفرین.دگزا : درد ناشی گيرینتيجه

متازون.کتامین در قبل و بعد از عمل و سوکرالفات تسکین و درمان نمود.دکسترومتورفان بی تاثیر بوده و دیکلوفناک و 
 استامینوفن دارای تاثیر ولیکن تاثیری یکسان می باشند.
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PB-43 
بدنبال آسيب ناشی از  Balb/cرسی اثر امواج الکترومغناطيس کم فرکانس با شدت پايين بر هيپوکامپ موش  نربر

 تری متيلين کلرايد

 *4، اکرم عليزاده 3، مجيد کاتبی2،مهدی مهدی زاده2، منصوره سليمانی1سارا ريگی
 ايران.گروه علوم تشريح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران ، تهران، 1

. مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ايران و گروه علوم تشريح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران 2

 ، تهران، ايران

 .گروه علوم تشريح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، بندر عباس، ايران3

 شهرکرد، ايران .مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،4

: با توجه به اینکه در تحقیقات مطرح شده است که امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر مقدمه و هدف

میزان بیان فاکتورهای نوروپروتکتیو درسلول  تاثیردارد، در این تحقیق نقش امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت 

سر موش 90: تعدادروش مطالعه فاده از تری متیلین کلراید بررسی گردید.پایین در مدل آسیب  هیپوکامپ بدنبال است

یاکنترل بدون هیچ  Intact  دراین تحقیق استفاده شد.گروههای مورد مطالعه شامل موارد زیربود: گروه Balb/c نر 
میلی گرم به ازای هر  0/0نوروتوکسین تری متیلین کلراید به میزان  Modelدخالتی مورد مطالعه قرار گرفتند، گروه 
یک هفته پس از دریافت نوروتوکسین  امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین، کیلوگرم دریافت کردند وگروه درمان با

ئین، روزانه به در دستگاه الکترومغناطیس به مدت یک هفته تحت تاثیر امواج الکترومغناصیس کم فرکانس با شدت پا
ساعت قرار گرفتند. بررسی ایجاد مدل و میزان بهبودی پس از درمان، با رنگ آمیزی نیسل وتکنیک تانل، 1مدت 

: رنگ آمیزی نیسل و تست تانل تغییری در  يافته ها وسترن بالتینگ عوامل ضد آپوپتوزو تست حافظه انجام شد.

تحت درمان با امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پایین نشان  های نکروتیک و آپوپتوتیک در گروهتعداد سلول
درمانی تغییری نسبت به گروه کنترل نداشت. تست وسترن بالتینگ افزایش بیان  نداد. یافته های تست حافظه در گروه

ان داد، اما این امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پایین نش درمانی با های ضد آپوپتوز را در گروهپروتئین

باتوجه به یافته  این تحقیق :نتيجه گيری افزایش تاثیر معناداری برکاهش ضایعات ناشی از تری متیلین کلراید نداشت.

 Balb/cهای مختلف نشان میدهد که امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین تاثیر نوروپروتکتیوی بر هیپوکمپ موش 
 ن تری متیلین کلراید ندارد.به دنبال آسیب ناشی از نوروتوکسی

  هیپوکامپ ، اثر امواج الکترومغناطیس کم فرکانس با شدت پایین، تری متیلین کلراید  :کلمات کليدی
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PB-44 
 COX-2 آنزيم مهار پتانسيل فروسنی با جديد ترکيبات سايتوتوکسيک اثرات بررسی

 3 *زاده ،الناززينال 1 شيرازی حسينی فرشاد سيد ، 2 حسينی شاه ،ثريا 1 زرقی افشين

 شهيدبهشتی،تهران،ايران درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم داروسازی،دانشگاه دانشکده .استاد1

 شهيدبهشتی،تهران،ايران درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم داروسازی،دانشگاه دانشکده . دانشيار2

 درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم داروسازی،دانشگاه دانشکده داروسازی، عمومی دکترای . دانشجوی3

 شهيدبهشتی،تهران،ايران

 بوده میر و مرگ عامل سومین سرطان ایران در است، افزایش حال در سرطان به ابتال جهانی آمار :هدف و مقدمه

 فروسنی ترکیبات افزایش درحال کاربرد به نظر . شوند می مبتال بیماری این به کشور در نفر 00555 از بیش سالیانه و

 نقش و ها بدخیمی از بسیاری در (COX-2) 0سیکلواکسیژناز بیان افزایش جدید، سرطان ضد داروهای توسعه در

 سرطان ضد و سایتوتوکسیک اثرات حاضر درپژوهش ، سرطان پیشرفت ارتقای در COX-2 از حاصل PGE2 برجسته

 سنتز ترکیبات:مطالعه روش .گردید بررسی COX-2 مهار پتانسیل دارای متفاوت آمین گروه با فروسنی ترکیبات

 سرطان سلول رده دو رویبر  MTTروش به سلکوکسیب  و پالتین سیس با درمقایسه M(10,1)های  درغلظت شده

  Excelافزار نرم از استفاده با  50ICو سلولی مهار درصد صورت به و گرفت قرار ارزیابی مورد  T47Dو  MCF7پستان

افزایش  1μM غلظت در MCF7 سلولی رده بر ،2 ترکیب سلولی مهار درصد :ها يافته .گردید گزارش Prism و

بر  1Mدرصدی در غلظت  59/05و افزایش  10Mدرصدی در غلظت  04/46درصدی و همچنین افزایش  44/90

 فروسنی مشتقات برخی بیشتر تأثیر از حاکی نتایج :گيری نتيجه .داشت پالتین سیس به نسبت T47Dرده سلولی 

 نظیر سرطان القاء در درگیر های آنزیم مهار طریق از مکانیسم این رسد می نظر به که.بود پالتین سیس به نسبت

COX اثرات(است، شده گرفته نظر در ترکیبات این دارویی طراحی در که فروسنی بخش سایتوتوکسیک اثر همچنین و 

 .باشد )سرطانی ضد دوگانه

 PGE2 سیکلواکسیژناز، سرطان، فروسنی، ترکیبات :کليدی کلمات
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PB-45 
 تنظيمی در بيماران سقط مکرر خودبخودیTو  Th17های ی سلولهای مترشحهبررسی سايتوکاين

 2، احد زارع2، مريم نادری2، بهنام يونسی4، جواد آراسته2،ابوطالب صارمی3، پرويز کوخايی2و1نرگس رومنده
 دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران.کميته تحقيقات 1

 . مرکز تحقيقات سلولی صارم، بيمارستان فوق تخصصی صارم، تهران، ايران2

 شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. گروه ايمنی3

 د اسالمی واحد تهران مرکز،تهران،ايرانشناسی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزا. گروه زيست4

( ممکن است به دنبال رد ایمونولوژیک جنین URSAسقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته ) :مقدمه و هدف

تنظیمی یکی از  Tو  Th17های به علت عدم تنظیم کنترل سیستم ایمنی، طی بارداری رخ دهد. تعادل بین سلول
تنظیمی ممکن است در  Tو  Th17گردد. بنابراین الگوی سایتوکاینی های تنظیم ایمنی بارداری محسوب میمکانیسم

تنظیمی را در زنان  Tو  Th17های ی حاضر، سایتوکاینمورد پاتوفیزیولوژی سقط مکرر حائز اهمیت باشد. مطالعه

-ی مورددر این مطالعه: روش مطالعه سالم مورد ارزیابی قرار داده است.دارای سابقه سقط مکرر در مقایسه با زنان 

زن سالم دارای حداقل یک زایمان  00سقط مکرر با علت ناشناخته به عنوان گروه مورد و  4زن با سابقه  45شاهدی، 
به روش  در نمونه سرم TGF-βو  IL-17 ،IL-21 ،IL-10موفق به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شدند. سطح 

ELISA سنجش و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری کلموگروف-

در گروه کنترل  IL-17سطح : هايافته تجزیه و تحلیل شد. SPSS 22ویتنی و اسپیرمن و نرم افزار -اسمیرنوف، من

در گروه کنترل نسبت به  TGF-β(. همچنین سطح P<0.001) به طور قابل توجهی نسبت به گروه کنترل باالتر بود
  نشان داد. TGF-βهمبستگی مثبت با  IL-17(. در گروه مورد، غلظت P=0.001باالتر بود ) URSAبیماران 

P=0.002)  وr=0.554 اما میزان .)IL-21  وIL-10 .در دو گروه، به لحاظ آماری تفاوت قابل توجهی نداشت 

درمقایسه با گروه کنترل  URSAدر زنان  TGF-βتر و سطح پایین IL-17در این مطالعه، سطح باالتر : گيرینتيجه

ای با پاتوژنز سقط تنظیمی، ارتباط گستردهTی سلول و تنظیم ایمنی با واسطه Th17دهد که ایمنی نوع نشان می
 مکررخودبخودی دارد.

 Th17،  تنظیمی Tسلول  سقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته، کليدی: کلمات
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PB-46 
 بيمارستان طالقانی با يافته  نادرتصويربرداری در 1گزارش يک موردگلوتاريک اسيدوری نوع

 ،سيداحمد حسينی*زهرا کردکتولی،طاهره بخشی

 .مرکزتحقيقات سالمت کودکان ونوزادان،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ايران1

 دانشجويی،دانشکده پيراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ايران.کميته تحقيقات 2

 .مرکزتحقيقات سالمت کودکان ونوزادان،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ايران3

بدلیل  کمبود   و اتوزومی مغلوب است کهیک اختالل مادرزادی نادر 9نوع  Glutaric aciduria:و هدف مقدمه

glutaryl منجر به تجمع -کوآ دهیدروژناز ،glutaric  3و اسیدهای-hydroxyglutaric  و کارنیتین ثانویه  میشود.این
ماهگی( وبصورت هیپوتونی، 90-6مشخصی دارد.اولین عالئم معموال دردوران کودکی) MRIبیماری تظاهرات بالینی و

های تصویربرداری معموال بصورت اتروفی درقسمت جلوی  میکنند.یافته زاسپاسم، سفتی، تشنج، و تاخیر تکاملی برو
 است.subependymal     ال ومشاهده کیستز،گانگلیون بازفرونتال،پهن شدن شیار سیلویان،ودرگیری ماده سفید مغ

ماهگی مراجعه کرده بود.انحراف 0ساله،فرزند اول خانواده بود.که باتشنج وتب از4بیمار پسری :ها يافته

دید همزمان که در سمت راست بیشتر بود.تشنج با تب تکرار شد.کودک تاخیر تکاملی نداشت.در  هردوچشم،کاهش
MRIال کانگلیون ها یافت زال کانگلیون دوطرفه،سنیگنال های غیرطبیعی در بازانجام شده اراکنوئید کیست دوطرفه،با

شد و برای  تشنج زدیده شد.برای اصالح دید کودک عینک تجوی زانجام شده،بنمای بال خفاش نی MRIشد.همچنین در

:وجود بال پروانه ای نتيجه گيری چندنوبت تشنج بدون تب مشاهده شد. زان نی زگردید که بعدا زبیمار فنوباربتال تجوی

یشگیری یابی و تشخیص اولیه دراین بیماری نقش مهمی در پزیک مورد خیلی نادر است وباتوجه به اینکه ار MRIدر 
بیماران میتواند کمک کننده به تیم MRIیافته های نادر درعالئم بالینی و  زو پشیرفت این بیماری دارد،توجه واگاهی ا

 درمانی درتشخیص قطعی ونهایی بیماری باشد.

 9گلوتاریک اسیدوری،نوع ، : بیمارستان طالقانیکلمات کليدی
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PB-47 
Gnrh agonist plus aromatase inhibitor in the treatment of uterine Leiomyoma in near 

menopause patient .a case series study 
SanamMoradan1  
1.Abnormal uterine bleeding Research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Introduction: Gnrh agonists are one of the known drugs that are effective in the treatment 

of uterine Leiomyomas. Also, Aromataze inhibitors are effective on the decrease of volume 

of myoma. All published studies surveyed the effect of one of these categories drugs. In This 

study as first decided to evaluate the effectiveness of combination of Gnrh agonists+ 

aromataze inhibitor on uterine leiomyoma. Materials and  method: A cross sectional 

prospective case series study was performed on 10 known cases of uterine Leiomyoma, late 

perimenopause, at least 3 myomas>5 “cm”,  abnormal uterine bleeding ,anemia , candidate 

for hysterectomy, no tendency do surgery .Single dose of diphereline 11.25 “mg” SR + 

2.5“mg” Letrozole daily for 4 week with add- back therapy +calcium carbonate were used. 

The second dose of diphereline was used 3 months after first injection. The patients were 

followed until 3 years.Results: The mean age of the study group was 49.90 ±1.66. The mean 

myoma size reduced 15.05±57.20 “cm” to13.56±39.39“cm”. (P=0.012<0.05) and myoma 

volume reduced from 72.78±110.6 to 50.96±64.2. (P=0.116>0.05). There were no 

signification changes in the serum level of hormones at the end of six months. 8 cases were 

menopause at the end of study and hypoestrogenism symptoms did not happened in none 

until the end of 24 months .Except in one case there was no need to do surgery in others. 
Conclusion: Combination  of diphereline + letrozole probably could prevent of surgery in 

cases that have multiple myomas ,perimenopause, anemic and candidate for surgery. 

Key words: Aromataze inhibitor,Gnrh agonists, Leiomyoma;Letrozole 
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PB-48 
  بررسی اپيدميولوژيک اختالل دوليکوکولون و برخی عوامل موثر در تشديد بروز آن در مراجعين به بخش راديولوژی

 3، عباسعلی وفايی2مهرآسا يوسفی *سعيد قادری  

 . بيمارستان امام حسين)ع( کرمانشاه1

 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

 . گروه فيزيولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران3

یماری : دو لیکوکولون یکی از علل یبوست می باشد که ویژگی آن افزایش طول کولون است. این بمقدمه و هدف

یبوست ایجاد می کند و گاهی اوقات ولولوس اولین تظاهر آن است. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک اختالل 
دولیکوکولون و برخی عوامل موثر در تشدید بروز آن )عوامل دموگرافیک از قبیل سن، جنس، ژنتیک و اختالالت روده 

ماه برای  6: این مطالعه برروی بیمارانی که در طی مدت لعهروش مطا. و ..(  در مراجعین به بخش رادیولوژی بود

انجام رادیوگرافی با کمک باریوم انما  به بخش رادیولوژی بیمارستان امام حسین شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند 
تشخیص احتمالی  نفر آنها 01بیمار بود که برای انجام باریم انما مراجعه نموده بودند و  955انجام شد. تعداد نمونه ها 

نفر دیگر مردان  46نفر را زنان و  04نتایج نشان داد که از کل مراجعین  ها:يافته .اختالل دو لیکوکولون مطرح بود

سال )  05-45( و %09سال )  15-65( ، %44سال ) 65-05تشکیل می دادند. ضمنا بیشترین تعداد مراجعه کننده گان 
انان مبتال  %10وجود نداشت. همچنین  % 14سابقه وجود داشت و در  % 06رثی در  ( بود. از نظر سابقه ژنتیکی و ا96%

 % 01دیده می شد و  %19به اضطراب و استرس و نگرانی بودند ضمنا بیشترین علت مراجعه انها یبوست بود که در 
  .مراجعه نموده بودند باقی مانده بخاطر سایر مشکالت روده بزرگ مثل کم خونی و خونریزی ، نفخ ، همورویید و ...

سال و نسبتا در زنان شایعتر بوده و  65-05یافته های فوق نشان می دهد که این اختالل در سنین  گيری:نتيجه

نفر  65در بین همه مراجعین از .ضمنا عواملی مانند یبوست و زندگی پر استرس از علل اصلی بروز ان بشمار می آید
آمار یبوست به صورت قابل توجهی افزایش  BMI ه گرفتیم که با افزایش مقدارازآنان قد و وزن پرسیده شد ونتیج

سالگی بود و در  65-05این بیماران به طور متوسط بیش از یک سال سابقه یبوست داشتند. مد شیوع بین سنین . میابد
دولیکوکولون دو لیکو شیوع داشت . شایعترین شکل ٪44درد شکمی  د،میان بیمارانی که تظاهرات گوارشی داشتن

 بود. ٪06سیگموئید با شیوع 

 BMIدولیکوکولون ، یبوست ، کلمات کليدی : 
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PB-49 
بررسی نتايج درمانی برش اندوسکوپيک يورتروسل در مراجعه کنندگان به بيمارستان لبافی نژاد تهران و 

 شمسی 1333تا  1313اميرالمومنين)ع( سمنان در سالهای 

 *1داوود عرب ،1آرش اردستانی زاده

 دپارتمان جراحی، بيمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ايران. 1

ما نتایج طوالنی مدت کلینیکی و رادیولوژیک روش کم تهاجمی برش اندوسکوپیک از طریق  هدف:مقدمه و 

 روش مطالعه: بررسی کردیم.های انسدادی را به عنوان قدم اول درمانی در دکامپرس کردن یورتروسل¹(TUIمجرا)

بیماری را که بصورت پشت سرهم با شکایت یورتروسل به مراکز درمانی فوق در بین  09به صورت گذشته نگر مدارک 
شمسی مراجعه کرده بودند، مطالعه شدند. پارامترهایی که مورد مطالعه قرارگرفتند شامل: سن 1389تا  1379سالهای 

ورتروسل )اکتوپیک یا اینتراوزیکال(، آناتومی یورتروسل )سیستم منفرد یا دوبلکس(، بیماران در زمان جراحی، محل ی
تغییراتی که در درجه هیدرونفروزیس و عملکرد واحد کلیوی مبتال ایجاد شده، عالیم کلینیکی، ریفالکس مثانه به حالب 

بیمار  46قرار گرفتند و پیگیری در   TUIقبل و بعد از مداخله و نیز نیاز به جراحی های بعدی. این بیماران تحت عمل

در  :هايافتهماه(.  15تا  96ماه بود ) 40.94متوسط مدت زمان پیگیری بیماران واحد کلیوی مبتال( قابل انجام بود. 41)

( یورتروسل به عنوان جزیی از واحد %41مورد ) 91یورتروسل اکتوپیک داشتند. در ( %04.4واحد کلیوی ) 99مجموع 
در هشت مورد از واحدهای کلیوی دوبلکس در پل تحتانی کلیه همان سمت وجود VUR²بود.   کامل دوبلکسکلیوی 
دکامپرشن موفق یورتروسل  بیمار در کلیه سمت مقابل ریفالکس وجود داشت. 46( و نیز در هفت مورد از %41داشت )

( بعد از %01بیمار ) 45حد کلیوی مبتال در در ارتباط با کاهش درجه هیدرونفروز و حداقل حفظ باقیمانده عملکرد وا
( بدلیل بروز عفونت های ادراری مکرر تحت همی نفرکتومی %4.4اولین اقدام اندوسکوپیک به عمل آمد. دو بیمار )

( به دلیل ریفالکس با گرید باالی پایدار %4.4الپاروسکوپیک پل فوقانی واحد کلیوی فاقد عملکرد قرارگرفتند. دو بیمار )
ونت های ادراری مکرر نیازمند ریمپالنت باز حالب بودند، ونهایتا یک بیمارنیاز به برش اندوسکوپیک مجدد پیدا و عف

( ودر دو واحد %41در شش مورد از واحدهای کلیوی ریفالکسینگ ) TUIبه دنبال  VURکرد. بهبود خودبخودی 
پایدار در پل تحتانی کلیه سمت دارای  VUR نزول پیدا کرد. یک بیمار با I( به گرید%99.1کلیوی ریفالکسینگ )

پایان زمان پیگیری، از ر د ، قرارگرفت.³یورتروسل تحت اصالح اندوسکوپیک موفقیت آمیز با مواد افزایش دهنده حجم
سونوگرافی یا کمتر بودند. IIباقی مانده، همگی فاقد عالمت و با گرید کاهش یافته به  De novo VURنه بیمار با 

( شده %91.4لد برای تشخیص هیدرونفروزیس منجر به تشخیص یورتروسل پس از تولد فقط در هشت بیمار )قبل از تو

: مطالعه ما نشان دهنده این مطلب بود که برش اندوسکوپیک یورتروسل روشی ساده، موثر و گيرینتيجه. بود

های داخل مثانه ای در سیستم های مودالیته قطعی در درمان تعداد زیادی از بیماران بخصوص در انواع یورتروسل 
منفرد می تواند باشد. یورتروسل های نابجا ممکن است نیازمند جراحی های تهاجمی تر الکتیو بعد از دکامپرشن اولیه 

 باشند.
 یورتروسل ،: برش اندوسکوپیک از طریق مجرا، ریفالکس مثانه به حالب، ریفالکس جدیدکلمات کليدی
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 در بيماران  چاق مبتال به آپنه انسدادی: مقاله مروری بررسی کيفيت خواب

 ، مریم فرجام فر، مینا عرب، منصوره شفاییان، مرجان هوشمند مطلق*9علیرضا جوادی فر
 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سمنان، ایران9

حال توسعه است. طبق آمار چاقی یکی از مشکالت  شایع سالمتی است که در کشورهای در  و هدف: مقدمه

میلیارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند. هدف از ارائه این مقاله  9.6بیش از  0590سازمان بهداشت جهانی تا سال 

با مراجعه به سایت های معتبر.  :مطالعهروش  .بررسی کیفیت خواب در بیمارا ن چاق مبتال به آپنه انسدادی است

مقاالت کامل و خالصه مقاالت منتشر شده  در مجالت   PUbMed ،Googlescholar ،Sid خارجی و ایرانی مانند
خالصه استخراج شد و  پس از  1مقاله کامل، و 41الکترونیکی با استفاده از کلید واژه های استاندارد مرور و در نهایت 

نگام خواب،  تنفس غیرطبیعی حین سندرم آپنه انسدادی هها: يافته.مقاله  جهت بررسی انتخاب شدند 0کنترل کیفی، 

و در نتیجه کاهش احساس رضایت   REM خواب است  که منجر به بیداری مکرر، تکه تکه شدن خواب کاهش مرحله
از خواب می شود مهمترین عامل در آپنه انسدادی خواب چاقی است که به دلیل تجمع بافت چربی اطراف گردن و 

ی می کند.  آپنه خواب با افزایش سطح کاتکول آمین ها و کورتیزول باعث ناحیه شکم فرد را مستعد آپنه انسداد
نیز باعث کیفیت نامطلوب خواب می شود. بعالوه آپنه انسدادی با طیف وسیعی  از  REE  شده وافزایش REE افزایش

مهمترین : چاقی نتيجه گيری.شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی همراه می باشد

 .عامل در ایجاد آپنه خواب است که باعث کاهش کیفیت خواب می شود

  : آپنه انسدادی خواب، چاقی، کیفیت خوابکلمات کليدی
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PB-52 
 بررسی اثر تمرينات تحمل وزن بر روی تعادل در بی ثباتی مزمن مچ پا

 1، هادی پور1، اسفنديار2، بينايی1حاجی حسنی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران. دانشکده توانبخشی، 1

 .کميته تحقيقات دانشجويی،دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران2

می باشد که   %05بر طبق مطالعات موجود آسیب مجدد و مکرر شدن پیچ خوردگی مچ پا حدود مقدمه و هدف : 

ای عصبی، عضالنی و مکانیکی است. این مطالعه به منظور بررسی اثر علت اصلی این بی ثباتی اختالل در مکانیسم ه

: این مطالعه  روش مطالعه تمرینات تحمل وزن بر روی تعادل در افراد مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا انجام شد.

زن( مبتال به 1مرد و 6نفر گروه مداخله ) 90زن(و 1مرد و 1نفر گروه کنترل) 94نفر شامل  01کارآزمایی بالینی برروی 
عضالنی شهرستان سمنان مراجعه  کرده بودند، صورت -بی ثباتی مزمن مچ پا که به مرکز توانبخشی عصبی

 Biodexدریافت کردند و  برای ارزیابی ثبات پاسچرال افراد،دستگاههفته تمرینات تحمل وزن را  6گرفت.گروه مداخله 

Stability System(BSS.مورد استفاده قرار گرفت و با گروه کنترل مقایسه شد ) بررسی شاخص های  يافته ها :

شاخص  1در تعادل قبل و بعد از تمرینات تحمل وزن در گروه مداخله و مقایسه آن با گروه کنترل ، تفاوت معناداری را 

هفته تمرینات تحمل وزن تاثیرات مثبتی بر روی تعادل در افراد مبتال  6:  نتيجه گيری شاخص کل نشان داد. 90از 

 به بی ثباتی مزمن مچ پا داشته است.

 تمرینات تحمل وزن ، تعادل،: بی ثباتی مزمن مچ پا کليدیکلمات 
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PB-54 
دستياران تخصصی رشته های بالينی  دانشکده پزشکی مشهد در سال مقايسه  ميزان همدلی با بيمار  در 

 1333-1334تحصيلی

،  4و3، امير خوان رضايت 4و3، رضا حبيب زاده شجاعی *3و1شاهينی، نجمه  2، کامبيز اخوان رضايت 1فاطمه بهدانی

 1مليحه دادگر مقدم

 ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد، ايران.مرکز تحقيقات روانپزشکی و علوم رفتاری ، بيمارستان ابن سينا 9

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد، ايران .2

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران3

 . دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد4

 علوم پزشکی مشهد, مشهد، ايراندانشکده پزشکی ، دانشگاه گروه پزشکی اجتماعی،  .1

همدلی یکی از مهمترین فاکتورها در ارتباط پزشک با بیمار است . که برای هر دو بیمار و پزشک مقدمه و هدف:

روش سودمند می باشداین مطالعه با هدف دستیابی به نمره همدلی در دانشجویان دوره دستیاری صورت گرفت. 

انجام شد . دستیاران چند  9414دستیار تخصصی   در سال 14که بر روی  مقطعیدر این مطالعه توصیفی  :  مطالعه

انجام شد. و ازمون  09ورژن   spssرشته پرسشنامه همدلی جفرسون را تکمیل کردند . انالیز داده ها توسط نرم افزار 

: هايافته گرفته شد. درنظر 5.50سطح معنی داری در تمام ازمون ها .انجام شدchi-square  ، t testsهای اماری 
( SD:15.14±)01.56درصد نمونه ها زن بودند .میانگین نمره کل همدلی در نمونه ها   60درصد نمونه ها مرد و  40.4

 38.90 :)بوده است .در این مطالعه میانگین نمره همدلی در سه حیطه نیز محاسبه شد.میانگین نمره احترام گذاشتن

(±SD:13.11و مراقبت دلسوزان ) 41.01ه (±SD:7.94: و ایستادن همراه با بیماران ) 8.89(±SD:2.80),,  می باشد
 pاحترام گذاشتن)  و نمره( وp value: 0.001. بین سه رشته روانپزشکی ، داخلی و جراحی در نمره کلی همدلی) 

value : 0.008   تفاوت معنی دار اماری وجود داشت .نمره همدلی با توجه به عالقه به رشته و تعداد کشیک تفاوت )

این مطالعه نشان داد که همدلی در زنان،  سال چهارم و سن های  جه گيری :نتي .p value≤0.05اماری داشت 

ی روانپزشکی بیشتر از رشته جراحی پایین تر . بیشتراست مطالعه همچنین نشان داد که نمره همدلی در رزیدنت ها
 است که مواجهه و اموزش حرفه ای در این زمینه باعث افزایش همدلی می شود. 

 دستیار تخصصی ، همدلی  ،: پرسشنامه جفرسونکليدیکلمات 
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PB-55 
Is there any place for tubal reanastomosis as a reversal of fertility today? A case series 

study 
Sanam Moradan 1* 

1. Abnormal uterine bleeding research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Introduction: In cases who regret from tubal ligation and request new pregnancy there 

are two options cosists of tubal reversal surgery or invitro fertilization.Todays  using  the 

assisted reproductive technology in tubal factor infertility is more common than past.Yet, this 

question is without answer that which option is choice, the rate and the outcome of pregnancy 

is better with which of them? Therefore, it seems that more study is necessary about the 

success rate of pregnancy after tubal reversal surgery. Materials and method: A cross 

sectional retrospective case series study was performed on 16 cases that were underwent 

tubal  reanastomosis from April 2004 to April 2014 in Amir university hospital, Semnan, 

Iran. In this study the cases that were underwent open surgery for tubal reversal were 

included. Also, the causes of regret were assessed. In all included cases the occurrence and 

the outcome of pregnancies were evaluated. Results: The mean age of the study group 

was 36.06a3.45  .Pregnancy occurred in 8 cases (50%).6 cases had good pregnancy outcome 

and delivery at term and 6 normal, alive fetus were delivered without any complication. One 

ectopic pregnancy and another spontaneous abortion occurred.Causes of regret were death of 

one or more children do not have boy offspring, second marriage and tendency to have more 

children respectively.Conclusion: After tubal reanastomosis surgery the pregnancy rate is 

high and the pregnancy outcome of most of them is good.the most common cause of regret is 

death of one or more offspring. 

Key words: Tubal ligation, Tubal reanastomosis , Tubal reversal surgery 
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PB-56 
 آذر شهرستان گرگان1درمانی-باکتريوری بدون عالمت در زنان ديابتی و غيرديابتی مرکز آموزشی

، 2، عليرضا ممشلی1، صدف لطيفی1بقمچزادهآقاگلی، مهری 1، فريبا اسمعيل مشرفی1سيده زکيه سيدی

 *2، حميدرضا بذرافشان2، محمدعلی وکيلی2حميدرضا تجری

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ايران .1

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ايران. 2

( در بیماران دیابتی شایع و زمینه ساز عفونت های مجاری ASBباکتریوری بدون عالمت ) هدف: ومقدمه

( می تواند از آسیب به ارگانها در دستگاه ادراری DM( در این افراد است. کنترل دیابت ملیتوس)UTIsادراری )
با توجه به عوارض آن و  جلوگیری کند. هدف از این مطالعه بررسی باکتریوری بدون عالمت در بین افراد دیابتی

مطالعه  :مطالعهروش  مقایسه با افراد غیردیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پنج آذر شهرستان گرگان بود.

زن دیابتی  949تحلیلی بوده و به روش موردشاهدی جهت مقایسه باکتریوری بدون عالمت در  -حاضر از نوع توصیفی
ای زن غیر دیابتی بستری در این بیمارستان انجام شد. پرسشنامه 949آذر و 0ارستان در کلینیک سرپایی دیابت بیم

براساس هدف پروژه و با راهنمایی اساتید و شامل متغیرهای مختلف برای تمامی افراد مورد مطالعه تهیه، توسط محقق 
اکتریوری، کشت ادرارصورت شد و در صورت وجود بتکمیل گردید. آزمایش کامل ادرار برای هر دو گروه درخواست

افزارهای های تکمیل شده، کدبندی و از طریق اپراتور ذخیره کامپیوتری شدند و سپس از طریق نرمگرفت. پرسشنامه

به لحاظ سن در گروه مورد، میانگین و  ها: يافته (p˂0.05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.) SPSS16آماری 

باشد که میانگین سن دو گروه همگن سال می 51/40 ± 1/91ل و در گروه شاهد، سا 0/40 ± 9/95انحراف معیار سن 
دار در میزان قند ادراری و  از نظر وجود هماتوری در دو داری نداشتند. اختالف آماری معنیبوده و اختالف آماری معنی

ر گروه دیابتی و هماتوری در ( بود یعنی قند ادرار دP  ≥5550/5( و ) P  ≥ 5559/5گروه مشاهده شد و به ترتیب )
، پروتئین ادراری، پیوری، باکتریوری بین دو گروه یافت PHداری از نظر گروه غیردیابتی بیشتر است. اختالف معنی

نفر  4درصد( منفی،  0/16مورد ) 94مورد باکتریوری در گروه یک )موردها(  91نشد. در بررسی نتایج کشت از 
 1مورد باکتریوری گروه دو )شاهدها(  1درصد( کوکسی گرم مثبت ، گزارش شد و از  1/0نفر ) E.coli 9درصد( 6/91)

درصد( باسیل گرم مثبت گزارش شد. بعد از  9/99نفر ) 9و   E.coliدرصد(   9/99مورد ) 9درصد( منفی،  0/11مورد )
داری در دو گروه معنی ادغام موارد مثبت، جهت مقایسه وجود باکتریوری در دو گروه پس از انجام آزمون اختالف

 بود. E.coli(. شایعترین ارگانیسم در باکتریوری بدون عالمت در این مطالعه P> 50/5مشاهده نگردید)

شیوع باکتریوری بدون عالمت در دو گروه بیماران دیابتی و غیردیابتی یکسان بود. با  در این مطالعه گيری:نتيجه

 گیرد.د میشود در این زمینه مطالعات بیشتری صورتتوجه به نتایج متفاوت در مطالعات پیشنها

 باکتریوری بدون عالمت، دیابت، زنان،  ،اشرشیاکالیواژگان کليدی: 
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PB-57 
 مداخالت غيردارويی موثر بر ميزان اضطراب زنان در دوران بارداری

  *2، مرضيه عزيزی1صغری خانی 
 مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايرانگروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و . 1

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری، ايران2

تواند سبب ایجاد شود که میزا  تلقی می تجربه بارداری در زندگی زنان موقعیتی استرس مقدمه و هدف: 

دیگر اختالالت روانی شود . از آنجا که اضطراب در بارداری با پیامدهای نامطلوب مادری )ادراک منفی اضطراب و 
نسبت به زایمان، محدودیت فعالیت، ترس از تولد بچه( و جنینی )زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد( همراه است، لذا 

ست. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مداخالت غیر انجام مداخالت موثر جهت بهبود سالمت روان مادر حائز اهمیت ا

ای مروری بوده مطالعه حاضر، مطالعه روش مطالعه: دارویی موثر بر میزان اضطراب زنان در دوران بارداری می باشد.

 ترپایگاههای اختصاصی و Google Scholarعمومیجستجو در پایگاه که برای تدوین آن 
ScienceDirect،SID ،Irandoc ،PubMed ،  ProQuest، Medline   با استفاده از روشText 

word   از   مطالعه غیر مرتبط با نتایج این مطالعه خارج و 95مقاله جستجو شده،  40انجام شد. از  9114-0590از سال

 U اند که اضطراب در بارداری از روند مطالعات مختلف نشان داده يافته ها: مقاله برای نگارش آن استفاده شد. 40

های پژوهشگران منجر به سازماندهی  کند و در سه ماهه اول و سوم بیشترین میزان را دارد. یافتهشکل تبعیت می 
ای گردید. طبقه آموزشی شامل، مداخالت غیر دارویی موثر در کاهش اضطراب بارداری در دو طبقه آموزشی و مشاوره 

دهنده سالمت نظیر تغذیه مناسب و متعادل، فعالیت بدنی منظم )تنفس عمیق، و سبک زندگی ارتقاء آموزش رفتارها 
(، آروماتراپی و طب مکمل نظیر طب سوزنی SSBMحرکات کششی، یوگا(، ماساژ به روش استروک سطحی پشت )

رام سازی به روش (، تکنیکهای آStress managementباشد. مشاوره روانشناختی نظیر مدیریت استرس )می 
 Motivationalپیش رونده عضالنی و تصویر سازی ذهنی، موسیقی درمانی، هیپنوتیزم، مشاوره انگیزشی )

Interview رفتاری ) _( جهت افزایش دلبستگی و انطباق مادر و جنین، مشاوره به روش شناختیCognitive 

Behavioral Therapy در خصوص هر نوع تغییر ایجاد شده در شرایط ( جهت آگاه سازی و افزایش اطالعات آنها
درونی و بیرونی و تعدیل و تغییر نگرشها و باورهای نادرست آنها، مشاوره در مورد سبکهای مقابله با استرس و اضطراب 

 با توجه به اثراتگيری: نتيجه ای جای می گیرند.و توانمندسازی زنان در به کارگیری آنها، در طبقه اقدامات مشاوره 

نامطلوب اضطراب بر نتایج مادری و نوزادی، شناسایی عوامل ایجاد کننده اضطراب در مراحل اولیه بارداری و انجام 
سریعتر مداخالت غیردارویی در  این زنان سبب بهبود سالمت روانشناختی و افزایش توانایی مقابله با اضطراب و در 

 د.شو نتیجه بهبود تطابق انها با فرایند بارداری می

 اضطراب، بارداری، فعالیت فیزیکی، مشاوره ،آموزش: کليدی کلمات
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PB-58 
 مداخالت درمانی موثر در بهبود کمردرد دوران بارداری: يک مطالعه مروری

  *2، مرضيه عزيزی1صغری خانی 
 مازندران، ساری، ايران. گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی 1

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران2

عضالنی است که اکثر زنان برای اولین بار در  _: کمردرد، یکی از شایع ترین اختالالت اسکلتی مقدمه و هدف

ورمونی و شلی مفصلی، افزایش وزن، تغییرات آناتومیکی، انتقال مرکز ثقل به کنند. تغییرات هدوران بارداری تجربه می
شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی جلوی بدن و افزایش فشار وارده بر مفاصل کمر سبب بروز کمردرد در بارداری می

ای مروری بوده مطالعه : مطالعه حاضر،روش مطالعه .مداخالت درمانی موثر در بهبود کمردرد دوران بارداری می باشد

 ترو پایگاههای اختصاصی Google Scholarکه برای تدوین آن جستجو در پایگاه عمومی

ScienceDirect،SID ،Irandoc ،PubMed   ،ProQuest ،Medline   با استفاده از روشText 

word   ه کمردرد می باشد. در انجام شد. معیار ورود مقاالت شامل، زنان باردار بدون سابق 9114-0590از سال
، خالصه مقاالت Abstract Screening Sheet مقاله جستجو شد. در این مرحله ابتدا با استفاده از 45مجموع 

 Full text مطالعه غیرمرتبط با نتایج مطالعه حاضر حذف گردید. در مرحله بعدی با استفاده از 6مطالعه شد و 

Screening Sheetمقاله لیست شده و داده های  00مرحله قبل مطالعه شده و در نهایت  ، کل مقاالت وارد شده از

های پژوهشگران منجر به سازماندهی مداخالت درمانی موثر در : یافتههايافته .این مطالعه از آن استخراج  گردید

روهای ضد التهاب، کمردرد دوران بارداری در دو طبقه دارویی و غیر دارویی شده است. در طبقه دارویی، استفاده از دا
گیرند که استفاده از آنها در بارداری با محدودیتهای جدی ¬های عضالنی جای می کننده-پمادهای مسکن و شل

 شود. در طبقه غیردارویی، اقدامات شامل استراحت و آموزش تکنیکهمراه است و جز در موارد شدید توصیه نمی

Relaxationی با تحمل وزن بدن نظیر پیاده روی، شنا، حرکات کششی و ، فیزیوتراپی، ورزش و تمرینات تقویت
در وضعیت نشسته، طب مکمل )طب فشاری و طب سوزنی،   Pelvic Tiltورزشهای تقویت کننده عضالت کمر،

کاپرو پرکتیک(، ماساژدرمانی و استفاده از گرما و سرما درمانی در ناحیه دردناک، استفاده از کمربند طبی، مشاوره در 
صول نحوه صحیح ایستادن، راه رفتن، نشستن، خوابیدن، خم شدن و بلند کردن اشیاء، پرهیز از انجام یکسری خصوص ا

باشد. در موارد فوق، ورزش و فعالیت فیزیکی حرکات تعادلی، پیشگیری از افزایش وزن بیش از حد در بارداری می

از آنجا که  نتيجه گيری: .باشدن بارداری میموثرترین و کم خطرترین شیوه درمانی غیر دارویی در کمردرد دورا

تواند منجر به ناتوانی، از کارافتادگی زنان باردار و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی آنان گردد، لذا کمردرد در بارداری می
ناتال ای مراقبتهای پره مشاوره -آموزش روشهای غیردارویی مقابله با کمردرد به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی

  .تواند موثر واقع شودمی

 ورزش ،بارداری، کمردرد، مداخالت، مشکالت شایع کلمات کليدی:
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PB-59 
 درمان يک مورد بيمار مبتال به سندرم ادم مغز استخوان مچ پای راست با داروی ايلوپرست

  0*مجتبی پیری امیرحاجلو  ، 9محمد صالح صادقی
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران  .9
 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران .0

سندرم ادم مغز استخوان، سندرمی ناشایع و بدون اتیولوژی مشخص است که با درد شدید و بدون  و هدف:مقدمه 

به علت شیوع پایین این سندرم و عالئم غیراختصاصی تشخیص بیماری اغلب به تاخیر . شودی تروما تعریف میسابقه

در این مقاله یک مورد بیمار مبتال به سندرم ادم مغز استخوان مچ پای راست که تقریبا یکسال از درد این ناحیه  افتد.می

ساله با سابقه درد یک ساله مچ پای 40بیمار زنی ها: يافتهرار گرفت.کشید تحت درمان با داروی ایلوپروست قرنج می

ها، فیزیوتراپی و تزریق NSAIDهای مختلف با ی تروما بود. وی یکسال گذشته تحت درمانراست بدون سابقه
ت مفصل آمیز نبودند. در معاینه فیزیکی درد و تورم مختصر و کاهش حرکاسترویید قرار گرفته بود که چندان موفقیت

از مچ پا انجام و ادم مغز  MRIمچ پا مشهود بود. آزمایشات مختلف و گرافی ساده پای راست انجام شد. سپس 
به عنوان شیوه درمانی جدید برای بیمار توضیح  iloprostاستخوان در استخوان تالوس گزارش شد. درمان با داروی 

ساعت در  6رم در محلول سدیم کلرید و به مدت بیش از میکروگ iloprost 50داده شد. درمان به صورت انفوزیون 
 روز متوالی انجام گرفت. 0روز و 

داروی ایلوپروست جهت درمان الگوی ادم مغز استخوان و مراحل اولیه استئونکروز استفاده میشود.  :گيرینتيجه

خواص رئولوژیکی بستر عروق  ایلوپروست باعث گشادی آرتریول ها و ونول ها و بهبود میکروسیرکوالسیون با اثر بر
ترمینال، کاهش نفوذپذیری مویرگ ها و جلوگیری از چسبندگی ترومبوسیت ها، و همچنین بهبود ویسکوزیته در عروق 
انتهایی و کاهش غلظت رادیکال های آزاد اکسیژن و لکوترین ها می شود. در این مطالعه پس از اتمام دوره درمانی 

ماه پس از درمان انجام شد که بهبودی کامل ادم مغز  4مجدد  MRIچ پا را ذکر کرد. بیمار کاهش قابل توجه درد م
 کرد.استخوان گزارش شد و بیمار نیز هیچ گونه درد و شکایتی از مچ پای خود را ذکر نمی

 سندرم ادم مغز استخوان ،ایلوپروست، استخوان تالوسکليدی:  کلمات
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PB-60 
س از طريق پارامترهای تصويربرداری تشديد مغناطيسی تنسور ديفيوژن و بررسی مولتيپل بيماران اسکلروزي

 های بالينیهمبستگی با ويژگی

، محمد فرضی 4، فاطمه محمدی3، داريوش افشاری2، رستگار رحمانی تنها1، فرهاد نعلينی1محمدغريب صالحی

 *1، ايوب رستم زاده1زاده

 گروه راديولوژی بيمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ايران .1

 انشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايراند .2

 گروه نورولوِژی بيمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ايران .3

 رکز تحقيقات ضايعات مغزی و نخاعی، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايرانم. 4

 گروه آناتومی و علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران. 1

گیری مقدار که اندازه( یک تکنیک تصویربرداری با قابلیت DTIتصویربرداری تنسور دیفیوژن ) :و هدف مقدمه

( معمولی بوده و اطالعات مفید در مورد مطالعه MRIهای تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )قادر به غلبه بر محدودیت
کند. این مطالعه بررسی تغییرات پاتولوژیک ایجاد شده در مغز بیماران مولتیپل ساختارهای میکروسکوپی فراهم می

بود.  DTI( در تکنیک FA( و فراکشنال آنیزوتروپی )MDاز میزان میانگین دیفیوزیتی )( با استفاده MSاسکلروزیس )

معمولی و  MRIفرد سالم، هم  05با حمالت عود و  MSبیمار با تشخیص قطعی  40در مجموع برای  :روش مطالعه

ش یافته وضعیت های های عصبی در این بیماران، مقیاس گسترانجام شد. به منظور بررسی پیشرفت آسیب DTIهم 
 MRI( توسط NWMو بافت به ظاهر نرمال ماده سفید مغز ) MSهای ( ثبت شد. محل پالکEDSSناتوانی )

 کرونال ، T2ساژیتال و  T2-Flair آگزیال، T2-Flairآگزیال،  T2 شاملن مغز های روتیمشخص شد و پروتکل

 MD=متوسط( نسبت به میانگین متغییر  9.59±4.4) MSهایپالک  MDمیانگین متغییر  ها:يافتهگرفته شدند. 
 FA(. همچنین میانگین متغییر =5.55559Pداری وجود دارد )=متوسط( تفاوت معنی 9.9±0.9) NWMبافت 
=متوسط( تفاوت  5.06 ±5.00) NWMبافت  FA=متوسط( نسبت به میانگین متغییر  5.50±5.04) MSهایپالک
=متوسط(  5.40±5.99بیماران )  NAWMبافت  FA(.عالوه بر این، میانگین =5.55559Pداری وجود دارد )معنی

بیماران ارتباط معنی داری با  NAWM بافت MD (.  مقادیر=5.55559Pمتفاوت بود ) NWMبطورقابل توجهی با 
EDSS   ( 5.55559بیماران نشان دادP=.) نکته مهم در  گيری:نتيجهMRI  معمولی این است که ضایعات با

قابل از این بیماری هستند. در نتیجه، جهت پیشنهادکننده یک عالمت نادانسیته باال با مدت زمان طوالنی اکو تنها 
های پیشرفته تصویربرداری شود که تکنیکها، پیشنهاد میتکمیل بررسی صدمات وارد شده به بافت مغز اطراف پالک

 بصورت روتین انجام شود.  MSی بیماران برای بررس DTIمانند 

صویربرداری تشدید مغناطیسی تنسور دیفیوژن، مولتیپل اسکلروزیس، ت بیومارکر تصویربرداری، کليدی:کلمات 

  تصویربرداری عصبی
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PB-61 

 بررسی تاثير عوامل دموگرافيک در ابتال به عفونت های تکياخته دستگاه گوارش 

 2، نسرين محمدی عارف2،سيد محمد جواد ميرلوحی2صيدی جوقان،سمانه 1حميد بلقيس زاده

 .عضو هيئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران1

 . دانشجو، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران2

: در این مطالعه سعی شده است که میزان شیوع عفونت های تک یاخته ای روده ای برآورد و هدفمقدمه و 

محاسبه گردد و پس از مقایسه میزان شیوع فعلی با مطالعات گذشته روند بیماری و کاهش یا افزایش میزان شیوع طی 
تغییرات فصلی بیماری بررسی شده سال های اخیر به دست آید و هم چنین ارتباط بیماری با متغیرهای دموگرافیک و 

بیمار مراجعه کننده جهت انجام آزمایش مدفوع به  4655مقطعی -: در این مطالعه توصیفیروش مطالعهاست. 

وارد مطالعه شده اند و میزان شیوع  19آزمایشگاه های بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین)ع( و فیاض بخش در سال 
 ای بر اساس سن و جنس و فصل مراجعه این افراد مورد بررسی قرار گرفته است.عفونت های تک یاخته ای روده 

-9نفر(  و در گروه سنی  01) %9/9: در این مطالعه بیشترین فراوانی آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا با میزان يافته ها

در برابر  % 6/0ان بیشتر بوده است )نفر( بوده است و نیز میزان شیوع در مردان نسبت به زن141) %06سال با میزان  95

: بر اساس نتایج این تحقیق میزان شیوع نتيجه گيری ( و بیشترین میزان شیوع در فصل تابستان بوده است.% 4/9

 تک یاخته های روده ای در مقایسه با سال های گذشته روند نزولی داشته است.

 دستگاه گوارش، عفونت ،: تک یاختهکليدیکلمات 
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PB-62 
 بررسی تومور مارکر ها در سرطان تخمدان

 1کمالیزهرا ،*1آال صابر محمد

  مشهد، مشهد، ايران پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و دانشکده پرستاری دانشجويی تحقيقات .کميته1

سرطان تخمدان در میان بدخیمی های ژنیکولوژیک بیشترین مرگ و میر را دارا می باشد. این  :و هدف مقدمه

بیشتر به علت تشخیص در مراحل باال می باشد. جهت بهبود نتایج درمانی در سرطان تخمدان، تشخیص  ،مرگ و میر
رند اقدامی بسیار موثر می زودرس با استفاده از تومور مارکرهای خاص که در مراحل اولیه قدرت تشخیصی را دا

 در :جستجویمطالعهروش  باشد.این مطالعه با هدف بررسی تومور مارکرها در سرطان تخمدان صورت گرفته است.

انجام 0550-0596در سالهای  SID، Science direct  ،Pubmed ,Google Scoler الکترونیکی اطالعاتی منابع

داد در مبتالیان به سرطان تخمدان بویژه تومورهای موسینوس و  : نتایج حاصل از مطالعات نشانهايافته شد.

گرانولوزا، افزایش میزان اینهیبین رخ می دهد. میانگین غلظت مس سرم و نسبت مس به روی در سرم بیماران گروه 
سرطان بدخیم به طور معنی داری بیشتر از گروه خوش خیم بود. ولی بین میانگین غلظت سرمی روی بیماران مبتال به 

در بافت های DAL-1 تخمدان و بیماران مبتال به ضایعات خوش خیم تفاوت معنی داری وجود نداشت. بیان پروتئین
سرطانی در مقایسه با بافت های سالم مجاور، به طور معنی داری کاهش یافته بود. همچنین، کاهش بیان این پروتئین 

سطح  در بیماران مبتال به توده بدخیم، متوسطد لنفاوی مرتبط بود. از لحاظ آماری به طور معنی داری با متاستاز به غد
. در سرطان تخمدان در مقایسه با توده های خوش خیم تخمدان باالتر بود HSP70و  CA125ترومبوپویتین و سرمی

میانگین اختالف در حالی که  گروه بیمار و گروه سالم  مشاهده شد -hCG اختالف معنی داری بین میانگین غلظت

اینهیبین  نتيجه گيری:. غلظت کلسیم، فسفر و فعالیت آلکالن فسفاتاز بین گروه بیمار  و گروه سالم معنی دار نبود

تومور مارکر  CA125در کنار  HSP70و اینهیبین و  CA125سرم مقادیر مس سرم و نسبت مس به روی، استفاده از 
می تواند با پاتوژنز سرطان  DAL-1 کاهش بیان پروتئینخوبی در تشخیص زودرس تومورهای تخمدان می باشد. 

حساسیت و ویژگی بیشتری در تشخیص سرطان تخمدان  CA125ترومبوپویتین در مقایسه با  تخمدان مرتبط باشد.
می تواند به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده مثبت در تعیین نوع پاتولوژی تخمدان  CA125دارد و ترکیب آن با 

در بیماران مبتال به سرطان تخمدان تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی بیشتر از افراد سالم  -hCG سطح سرمی .باشد
است. همچنین سطح سرمی کلسیم، فسفر و فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در افراد مبتال به سرطان تخمدان تحت درمان 

 ارتباطی با وضعیت بیماری ندارد.

 CA125 ، سرطان تخمدان ،کرتومور مار کلمات کليدی:
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PB-63 
بررسی ميزان شيوع واژينيت تريکومونايی و ارتباط آن با ديابت در مراجعه کنندگان به درمانگاههای زنان 

 1332بيمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

 2زاهدی، نازلی 2، نسرين محمدی عارف*2، سيد محمد جواد ميرلوحی 1حميد بلقيس زاده

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران .1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران .2

: این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع واژینیت تریکومونایی و ارتباط آن با دیابت در مراجعه هدفمقدمه و 

 انجام شده است. 9410بیمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال کنندگان به درمانگاههای زنان 

خانم مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان  944: در این مطالعه مشاهده ای از نوع مقطعی، روش مطالعه

ابتال یا عدم ابتال به واژینیت وارد مطالعه شدند. این افراد از نظر  9410های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

درصد(  6/1نفر ) 99: در این مطالعه يافته ها تریکومونایی مورد بررسی قرار گرفتند و ارتباط آن با دیابت بررسی گردید.

از بیماران مورد بررسی از نظر تریکوموناس واژینالیس مثبت بودند که ارتباط آماری معناداری با ابتالی افراد به دیابت و 

: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از نتيجه گيری  (P<0.05)ز وضعیت تاهل) مطلقه و بیوه بودن( افراد داشت. نی

این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که نزدیک به ده درصد از 
 افراد دیابتی این میزان بیشتر خواهد بود. خانم ها به واژینیت تریکومونایی مبتال می گردند که در

 شیوع، واژینیت ،: تریکوموناس واژینالیس، دیابتکليدی کلمات
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PB-64 
 کاهش آسيب های القايی توسط التهاب در موشهای رت دچار انفارکت ميوکارد توسط تاکروليموس

 2، عليرضا گرجانی2، مجتبی ضيايی2، مجتبی حمامی1آرش خرمی

 علوم پايه، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ايرانگروه  .1

 . گروه داروسازی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تبريز، ايران2

انفارکتوس میوکارد با واکنشهای التهابی مرتبط است که برای بهبود و درمان ضروری است.  :و هدف مقدمه

ری پرفیوژن برای انجام تداخالت درمانی از طریق حذف روندهای  -بنابراین شناخت اتفاقات مرتبط با فرایند ایسکمی

های کنترل، موشهای رت نژاد وستار نر در گروه :مطالعهروش التهابی آسیب رسان در اوایل ری پرفیوژن مفید است. 

( دوبار در روز و به مدت دو روز  0mg/kgو  9و 5.0ایزوپروترنول، تاکرولیموس و سه گروه درمان با تاکرولیموس ) 

ز و ایزوپروترنول باعث القا هایپرتروفی و نکرو ها:يافتهبدنبال تجویز ایزوپروترنول  در دوروز متوالی تقسیم می شوند. 

همچنین اختالل در عملکرد همودینامیکی و الکترو فیزیولوژیک بافت قلبی می شود. مشخص شد که تمامی دوزهای 
و  برقراری  نرمال پارامترهای همودینامیکی  می شود.  ECGتاکرولیموس باعث بهبود  اختالل در الگوی 

 ±09.1 از P LVdP/dtmax)(0.001>دوبار در روز باعث افزایش معنی دار  2mg/kgتاکرولیموس با دوز 
 باعث همچنین شود. می mmHg/sec ±149.09 4592 به میوکارد انفارکتوس دچار موشهای در  0190.4
 تاکرولیموس شود. می  mmHg 5.6±0.22 (P<0.001) به 81.9±2712.4 از  LVdP/dtmax کاهش
 تاکرولیموس درنهایت . (P<0.001) دهد می کاهش %15 تا نیز را سرم و قلبی بافت  آلوهید دی مالون میزان

 (1mg/kg) دار معنی کاهش باعث (P<0.001) همانند التهابی های واسطه میزان TNFα 6 و-IL شود می 

(P<0.001). ه درمان حاد با تاکرولیموس بصورت شدیدی باعث نتایج این مطالعه  نشان داد ک گيری:هنتيج

حفاظت قلب در انفارکت میوکارد ناشی از ایزوپروترنول می شود. این عملکرد دارو احتماال بدلیل خاصیت ضد التهابی 
 داروی تاکرولیموس و یا اثر آنتی اکسیدانی آن می باشد.

 انفارکت میوکارد، التهاب، تاکرولیموسکلمات کليدی: 
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Leontiasis ossea a rare presentation of secondary hyperparathyroidism 

Malihe Yarmohamadi1, Shokoufeh Savaj2,Hoda Raffiei Jelodar2,Mohammad Reza 

Babaei2,Massoud Baghai2 

1. Department of  internal Medicine, Kousar Hospital , Semnan university of medical sciences, Semnan, Iran 

2. Department of internal Medicine, Firoozgar Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Introduction: leontiasis ossea, a rare reported presentation of renal osteodystrophy which 

has been reported less than 10 cases in the world.sever hyperparathyroidism results in skeletal 

deformity which can change the patient's face as a lion. Here we report a patient with 

advanced hyperparathyroidism with skeletal changes compatible with leontiasis ossea.Case 

presentation:A 34 years old Afghan  man  known case of end stage renal disease  referred to 

our center with uncontrolled hypertension and dyspnea . He had  toggled speech(nasal 

speech)  , mouth breathing and facial change ,saddle nose , nares widening , increased 

introdontal space , mandibular enlargement .His serum intact PTH level was 3199mg/dl, 

Paranasal Sinus CT scan showed  significant expansion of mandibular, maxillary  and skull 

bone  with multifocal lytic lesions and  bone cortical thinning, pharyngeal soft tissue 

hypertrophyand  two well defined mass in maxillary sinus with calcified rim. Parathyroid 

sonography reported two severe hypertrophied parathyroid glands with considerable coarse 

calcified pattern (right: 33*25mm and left : 28*20mm).finally the patients undergone total 

parathyroidectomy.Conclusion: Nowadays severe hyperparathyroidism is a rare presentation 

in our dialysis unit due to phosphor management guideline.  Unfortunately socioeconomic 

problem of this afghan immigrant ended too such a disastrous skeletal presentation of renal 

osteodystrophy. 

Key words: Renal osteodystrophy, Leontiasis ossea, hyperparathyriodisim 
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بررسی ميزان سروتايپ های سالموناليی ، تعيين حساسيت آنتی بيوتيکی آنها و بررسی ميزان ناقلين در شهر 

 زاهدان

 4، نجمه شکيب 3، حسنعلی محمودی 2، علی عليدادی 2، ايمان هرمزی 1هادی حسينی

 ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زاهدان، ايرانزاهداندانشگاه آزاد اسالمی، واحد .1

 دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،ايران. 2

 گروه زيست شناسی،دانشکده علوم پايه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان،ايران .3

 زاهدان ، ايران رفرانسآزمايشگاه تشخيص طبی  .4

: به منظور بررسی آلودگی باکتریایی در نمونه های استول در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  و هدف مقدمه

این مطالعه ی  9414تا دی ماه  9414های آموزشی شهر زاهدان در بازه ی زمانی یک ساله ما بین دی ماه 
دست آمده انجام پذیرفت . در این آزمایشگاهی انجام و حساسیت های آنتی بیوتیکی بر روی نمونه های سالمونالیی ب

نمونه داری کشت مثب بودند ،  4041نمونه استول به آزمایشگاه ها ارسال ، که پس از کشت  45004بازه ی زمانی 

: عمل مطالعهروش  کشت های مثبت به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان منتقل شدند.

)محیط گالری باکتری شناسی شامل تست  imvicرنگ آمیزی گرم بر روی نمونه های مثبت انجام و سپس به محیط 
های سیترات ، گاز ، حرکت ، اندول و ...( منتقل شد. با استفاده از کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی ) 

برای بررسی بیمار یا ناقل بودن افراد تحت نمونه  گردید.(  شناسایی تکمیل 06عابدی ، محمدرضا.انتشارات نوردانش 
منتقل  ss agar , selenit f , xld agarگیری نسبت به باکتری سالمونال نیز نمونه های مثبت به محیط های 

 شدند ، همچنین تست تکمیلی شناسایی سالمونال با استفاده از کیت سرولوژی انجام و در ادامه نیز با تهیه رقت مناسب

: پس از انتقال به محیط هايافته در مقایسه با نیم مک فارلند تست بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انجام پذیرفت.

selenit f  سال قرار  0 - 0این ناقلین نیز بین سنین  % 15بیماران ناقلین سالمونال هستند که  %65مشخص شد
باالتر از سایر  IgGانجام پذیرفت که نشان میداد تیتر  دارند. تست تیتر ایمونوگلوبولین نیز به عنوان تست تکمیلی

: با توجه به مسافرتی بودن نتيجه گيری ایمونوگلوبولین ها داشت.)این ایمونوگلوبولین در پاسخ ثانویه افزایش میابد(.

تبر ) و همچنین باکتری سالمونال میتوان یکی از دالیل باال بودن این آمار را عدم استفاده غذای بین راهی از مراکز مع
عدم استفاده از ماست و پیاز به همراه غذای بین راهی که تاکید بسیاری در کتب میکروبیولوژی مواد غذایی به آن شده 
است( دانست شایان ذکر است اکثر مراجعه کنندگان نیز بیماران مناطق بلوچستان )جنوب استان ( بودند که برای درمان 

اکثر این مردم در روستاهای خود از آب آشامیدنی مناسب استفاده نمیکنند .این بیماری  به مرکز استان مراجعه میکردند
نیز مانند سایر بیماریهای باکتریایی در فصول گرم سال )سازگاری بیشتر باکتری با شرایط ( افزایش را نشان میداد ) 

بهداشت فردی و عدم آموزش در مدارس را شهریور ( . با توجه به پایین بودن سن بیماران میتوان عدم رعایت  -مرداد 
 نیز از عوامل افزایش دهنده این آمار دانست.

 ناقلین سالمونال فلور مدفوع، ، زاهدان،:آلودگی سالمونالیی ، حساسیت آنتی بیوتیکی کلمات کليدی
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 مورد پارگی اياتروژنيک لوله تراشه به دنبال انتوباسيون: گزارش يک

 2، ليال جويباری2اکرم ثناگو ، 1سميرا سعيدی ،1محمدرضا هاشم پور، 1*عصمت سعيدی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ايران . 1

 . مرکز تحقيقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان2

گونه آسیب یا انسداد نای به : تراشه جز ضروری سیستم تنفسی محسوب می شود. از این رو هر و هدف مقدمه

زندگی را به خطر می اندازد. پارگی تراشه می تواند تهدید کننده حیات باشد از جمله عواملی که می تواند در  طور جدی
ایجاد این عارضه نقش داشته باشد تروما های نافذ و بالنت و حوادث ایاتروژنیک باشد انتوباسیون یکی از دالیل اصلی 

یک در پارگی تراشه می باشد.  هدف از این مطالعه گزارش یک مورد پارگی ایاتروژنیک لوله تراشه به حوادث ایاتروژن

ساله بستری در یک مرکز درمانی است که چند  41بیمار خانم گزارش مورد:  است. 9414دنبال انتوباسیون در سال 

های شدید و مکرر و آمفیزم سر و گردن و ساعت بعد از  کله سیستکتومی )الپاراسکوپی( دچار دیسترس تنفسی، سرفه 
قفسه صدری می شود. از این رو با توجه عدم تشخیص و فوریت وخامت شرایط، بیمار به یک مرکز آموزشی درمانی 
فوق تخصصی با امکانات جراحی توراکس ارجاع داده می شود. در برونکوسکوپی تشخیصی، پارگی خطی به صورت 

و به فاصله چهار سانتیمتر تا کارنیا گزارش شد. بیمار به صورت فوری تحت جراحی  طولی، به اندازه سه سانتیمتر
توراکوتومی خلفی جانبی راست قرار گرفت. پلور در ناحیه مدیاستن باز و برای ترمیم پارگی تراشه از  بافت پلور به 

سینه جهت دریافت تهویه (، لوله تراشه و لوله قفسه GCS) 0عنوان فلپ استفاده شد. بیمار با سطح هوشیاری 
مکانیکی به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد. در نهایت بعد از کنترل سایر مشکالت بیمار )دیابت ، تب، کم خونی( و 
شش روز بعد از جراحی، لوله قفسه سینه نیز خارج و بیمار به بخش عادی منتقل شد ، و نهایتا بعد از طی کردن دوره 

درمان و تشخیص سریع ضایعه می تواند در  نتيجه گيری: ومی خوب ترخیص گردید .نقاهت چند روزه با حال عم

پیش آگهی بیمار موثر باشد پارگی تراشه تهدید کننده حیات می باشد. محل و میزان آسیب ناحیه تراشه در روند درمان 
 بیماری نقش موثری دارد. تشخیص اولیه محل و طول آسیب بسیار مهم می باشد.

 پارگی لوله تراشه، انتوباسیون، گزارش مورد  ی:کلمات کليد
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 بررسی علل ، روشهای درمانی و عواقب خونريزيهای غيرطبيعی در سه ماهه ی اول بارداری

 1، انسيه جها نشير*1صنم مرادان 

 مرکز تحقيقات خونريزيهای غير طبيعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران .1

سقط میکنند. علل  پنجاه درصد و یک چهارم از زنان درسه ماهه اول بارداری دچار خونریزی میشوند :و هدف مقدمه

دراین مطالعه بررسی علل، روشهای درمانی وعواقب بیماران با  و روشهای مختلفی  برای تشخیص ودرمان وجود دارند.

 055عه ی آینده نگرمقطعی بر روی : مطالروش مطالعهشکایت خونریزیهای سه ماهه اول بارداری  انجام شد.

بیماربستری دربخش زنان بیمارستان امیرالمومنین سمنان باخونریزیهای سه ماهه اول بارداری انجام شد. اطالعات 
مربوط به بیماران باحاملگی اثبات شده شامل علل خونریزی، روشهای تشخیصی و درمانی، عواقب و پیامدهای آنها 

با امار توصیفی تجزیه و   SPSS – V 16درپرسشنامه ها محفق ساخته ثبت، استخراج و بانرم افزاربررسی واطالعات 

 60(، سقط فراموش شده % 06)00(، سقط ناقص %9)0: علل خونریزی  به ترتیب تخمک خالیهايافتهتحلیل شد.

(، %0/5) 9حاملگی موالر  (،%9) 0(، حاملگی خارج رحمی %01)  04(، تهدید به سقط %90)  04(، سقط کامل 49%)
( روش % 40.01) 06( بود. در موارد سقط اجتناب ناپذیر %0/5مورد ) 9( وپولیپ سرویکس % 9)0حاملگی شیمیائی 

 05مورد تهدید به سقط  04(موارد جراحی بکار رفت. از %91.04) 05(دارویی و %44.40)  45جراحی ، +مدیکال 
زیر  بیماران منجر به زایمان ترم شد. سن حاملگی در همه %41.4)00س و ( زایمان زودر%90.0)95( سقط و 41.50%)

: شایعترین علل  منجر به بستری و روش  سقط نتيجه گيری مواردبا سابقه سقط، سقط اتفاق افتاد. % 15هفته ودر 1

ترم، سی و هفت  بترتیب سقط  اجتناب ناپذیر  ودارویی+ جراحی است. حدود نیمی از موارد تهدید به سقط با  زایمان
هفته و سابفه سقط با خطر خونریزی بیشتر  1درصد با سقط و هجده درصد با زایمان زودرس  همراه است، حاملگی زیر 

 وسقط همراه است. 

کورتاژ تخلیه ای، تهدید به سقط، خونریزیهای سه ماهه اول بارداری، سقط اجتناب ناپذیر،  کلمات کليدی:

 میزوپروستول
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مراجعه کننده به مرکز ديابت  2عارضه رتينوپاتی و برخی عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتی نوع شيوع 

 1333-33شهرستان فريدون کنار در سالهای 

  1،فرشته قانونی 1*،فاطمه عرب زوزنی 1هاشم حشمتی
 کميته تحقيقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه. 1

بیماری دیابت به دلیل تغییر در سبک زندگی به طور چشمگیری در حال افزایش است و شیوع  مقدمه و هدف:

یکی از مهمترین عوارض این بیماری رتینوپاتی یا درگیری چشمی می باشد. با توجه به اهیمت موضوع این مطالعه با 
مراجعه کننده به مرکز دیابت  0هدف تعیین شیوع عارضه رتینوپاتی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع 

 9415این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال  روش مطالعه:شهرستان فریدون کنار طراحی و اجرا شد.

به به عنوان  01-15انجام شد. پرونده های بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلنیک دیابت فریدونکنار در سال های 
پرونده این مرکز به روش سرشماری انتخاب شدند.  455گرفته شد و کل پرونده  ها به تعداد  جامعه مورد مطالعه در نظر

داده ها از طریق یک چک لیست استاندارد شده از پرونده بیماران استخراج شد، سپس داده ها کدگذاری شده و پس از 

ها: يافته تجزیه تحلیل قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و آزمون اسکوئر مورد SPSS15ورود به نرم افزار 
جامعه مورد مطالعه به عارضه رتینوپاتی مبتال بودند.   %0/06 بود. 00.11±1.06میانگین سنی بیماران مورد مطالعه  

بین گروههای سنی و شیوع عارضه رتینوپاتی  رابطه معنی داری مشاهده شد، به طوری که شیوع عارضه رتینوپاتی در 
باالتر بیشتر بود. همچنین با افزایش زمان ابتالء به بیماری، شیوع عارضه رتینوپاتی به طور معنی داری گروههای سنی 

افزایش داشت. شیوع عارضه رتینوپاتی در افرادی که انسولین تزریق می کنند نیز  به طور معنی داری بیشتر بود. اما 
 خانوادگی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. بین شیوع عارضه رتینوپاتی با تحصیالت، محل سکونت و سابقه

حاکی از شیوع باالی عارضه رتینوپاتی در بیماران دیابتی می باشد. با توجه به این که شیوع این عارضه  گيری:نتيجه

شود  در گروههای سنی باالتر، افراد با سابقه ابتال بیشتر و افرادی که انسولین تزریق می کنند بیشتر است پیشنهاد می
مداخالت مقتضی، به ویژه مداخالت آموزشی، غربالگری و معاینات منظم به منظور پیشگیری از بروز عارضه رتینوپاتی ، 

 تشخیص زودرس و پیشگیری از نابینایی و معلولیت صورت گیرد.

 دیابت، رتینوپاتی، فریدون کنار  کليدی: کلمات
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Effects of probiotics in cancer treatment and prevention 

Sahar Taghavipoor1, Zoya Hojabri2* 

1- Student Research Committee, Faculty of medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 

2- Departement of Microbiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran 

Introduction: Probiotics are live microorganisms which confer health benefits on the host. 

Since they are cheap and non-toxic, compared to many chemotherapeutic agents. This makes 

probiotics ideal candidates in cancer prevention and treatment. In this review we discuss the 

effects of probiotics on different cancers in terms of prevention and treatment.Hepatocellular 

carcinoma (HCC): HCC is a common complication of liver diseases such as those related to 

viral hepatitis and liver cirrhosis. In these conditions endotoxemia occurs in the blood results 

from translocation of gut microbiota to the liver ensuing hepatocyte damage, thus leading to 

the development of HCC. Probiotics can be used to treat or prevent the progression of HCC, 

because they may decrease the counts of gut microbiota and thus improve the endotoxemia .
Probiotics and breast cancer: Breast cancer is the most common malignancy among women 

especially, the estrogen-dependent type. Soy products contain isoflavones which are known 

to have a structure that is similar to that of female hormones and have an anti-estrogenic 

effect. It has shown that fermented soy milk by probiotics increases the isoflavone levels. 

Fermented soy milk not only can inhibit the growth of breast cancer cells but also reduce both 

tumor number and volume .Probiotics and colorectal cancer (CRC): Probiotics can prevent 

and treat CRC with cellular and molecular mechanisms including apoptosis, antioxidant DNA 

damages, immune responses, and epigenetics .Bladder cancer and probiotics: Clinical trials 

found probiotics to be effective in the prevention of both bladder cancer and its recurrence by 

inhibition of carcinogens and their cytotoxic effects as well as local and systemic modulation 

of the immune response. probiotics were also found to detoxify carcinogens. This could 

involve the binding of mutagenic pyrolates or shift of the microbial balance and competitive 

exclusion of intestinal bacteria that produce carcinogenic-related enzymes and agents , and 

also restoration and enhancement of immune response. 
Keywords: probiotics, cancer, prevention, treatmen 
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PB-72 
 بررسی عوامل کمی و کيفی مرتبط با پنومونی در بخش های ويژه

 1سيده مريم حسينی*

 .بخش مراقبتهای ويژه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران1

شایع ترین عفونت بیمارستانی است. بیماران در معرض  بیمارستانی بعد از عفونت ادراری: پنومونی و هدف مقدمه

خطر شامل دریافت کنندگان آنتی بیوتیک های داخل وریدی ،بیماران با بیش از دو روز بستری و بیماران دیالیزی می 

: مقاله مروری مطالعهروش  باشند. پنومونی سبب تحمیل هزینه و افزایش اشغال تخت های بیمارستانی می گردد.

 ،PubMedسیستماتیک بر تحقیقات مرتبط با پنومونی در بخش های ویژه دارد. پایگاه داده ها شامل: 

IranMedex،SID هایبرای مرور بر مطالعات انتخاب شدند. راهبر جستجو شامل کلیدواژه"NOSOCOMIAL 

INFECTION"و" INTENSIVE CARE UNIT"و"MECHANICAL VENTILATION " بصورت

بخش مراقبت های ویژه از نظر : هايافتهمورد بررسی قرارگرفت. 0590تا 0550ترکیبی و مجزا بودکه طی سالهای 

بروز پنومونی بیمارستانی بسیار حساس می باشد. کاهش سطح هوشیاری و اتصال به لوله تراشه و تهویه مکانیکی خطر 
 درصد میرسد. 05بروز پنومونی در افراد با لوله تراشه و تهویه مکانیکی تا ه بروز پنومونی را بیشتر میکند و از آن جایی ک

اقدامات پیشگیرانه از بروز پنومونی های بیمارستانی بایستی مورد بازنگری و تاکید قرار گیرد و در این بین، اقدامات 
بعالوه باید از  ه ای برخوردار است.پیشگیرانه در مورد بیمارانی که از تهویه مکانیکی استفاده می کنند از اهمیت ویژ

اجتناب شود به عالوه در صورت نیاز به تهویه ی مکانیکی،  ICUانجام هر گونه مداخله ی غیرضروری در بخش های 
مراقبت و رعایت بهداشت وسایل برای کاهش بروز پنومونی الزامی است. توجه به این نکته که در ساکشن بسته خطر 

ر انتقال آلودگی از طریق وسایل و دست های پرسنل کمتر می باشد، این روش در مقایسه با ساکشن باز می تواند منج
به کاهش خطر ابتال به پنومونی وابسته به ونتیالتور گردد. مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های عامل پنومونی های 
بیمارستانی در حال افزایش است و این معضل هشداری جدی به مسئوولین بهداشتی و درمانی کشور است تا با اقدامات 

وتیکی ممانعت به عمل آید. پیشگیری و کنترل موثر پنومونی های همه جانبه ای از روند رو به رشد مقاومت آنتی بی

کاهش سطح هوشیاری، اتصال نتيجه گيری:  بیمارستانی نیازمند آگاهی کافی از فراوانی و توزیع این عفونت ها است.

هداشت به لوله تراشه ، تهویه مکانیکی، انجام ساکشن، مقاومت عوامل میکروبی به آنتی بیوتیک ها، عدم رعایت ب
وسائل و دست ها از عوامل موثر در بروز پنومونی می باشند. که با رعایت اصول پیشگیری میتوان از بروز این عوارض 

 مهم و پر هزینه جلوگیری به عمل آورد. 

 بخش مراقبت های ویژه، پنومونی بیمارستانی، تهویه مکانیکی کلمات کليدی:
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PB-73 
 بندی سرطان مثانهمغناطيسی با تزريق ديناميک گادولينيوم در مرحلهنقش تصويربرداری تشديد 

 1، مهتاب مجتهدزاده3غريب صالحی، محمد*2، ايوب رستم زاده 1رستگار رحمانی تنها

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايراندانشکده پزشکی، .1

 شهرکرد، شهرکرد ،ايران گروه آناتومی و علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی .2

 پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ايران دانشگاه علوم . گروه راديولوژی بيمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، 3

هدف از این مطالعه، بررسی صحت تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با تزریق دینامیک  :مقدمه و هدف

افتراق تومورهای سطحی از مهاجم، و تومورهای محدود به مثانه از غیر بندی سرطان مثانه از طریق گادلینیوم در مرحله

روش  های با تزریق دینامیک در تشخیص پیشرفت تومور بود.محدود به مثانه؛ و همچنین بررسی مزایای سکانس

های زن( که کارسینومای سلولهای ترنزیشنال در آنها توسط یافته %44/4مرد و  %00/10بیمار ) 40 :مطالعه

تسال تصویربرداری شدند. نتایج پاتولوژی بعنوان رفرنس استاندارد  MRI 0/9هیستوپاتولوژیک تأیید شده بود با دستگاه 
 مقایسه شدند.  TURهای تصویربرداری تعیین و با نتایج پاتولوژی پس از در نظر گرفته شدند. مرحله تومور توسط یافته

و  MRIبود. ضریب توافق کاپا بین  T3bدیده شد  MRIهای پاتولوژی و ای که در یافتهترین مرحلهشایع ها:يافته

، و  (T2a≤)از مهاجم  (T1≥)در افتراق تومورهای سطحی  MRI(.صحت P<559/5بدست آمد.) 1/5پاتولوژی 
 MRIبود. صحت کلی  04/5و  11/5(، به ترتیب  T3b≤از غیر محدود به مثانه )  (T2b≥)تومورهای محدود به مثانه

 0بندی وجود داشت که و پاتولوژی در مرحله MRIمورد عدم توافق بین 95(. جمعاً P<559/5بود.) 11/5مطالعه ما در 
برای  MRI( تخمین کمتر از حد واقعی بود. نرخ آشکارسازی %05مورد ) 0( تخمین بیشتر از حد واقعی، و %05مورد آن)

درصد بود. حساسیت و ویژگی  T4 955درصد و  T3 1/06درصد،  T21/66 درصد،  T1955صفر درصد، Ta مرحله 
MRI  و در افتراق تومورهای محدود به مثانه از غیر  9و  11/5در افتراق تومورهای سطحی از مهاجم به ترتیب ،

با تزریق دینامیک گادلنیوم یک مدالیته MRI روش  گيری:نتيجه بود. 11/5و  14/5محدود به مثانه به ترتیب 

صحت تشخیصی باال در تعیین مرحله کنسر مثانه است، و گسترش و پیشرفت تومور و عمق تهاجم  مناسب، مفید و  با
-آکهی بیماران هستند را نشان میریزی و مدیریت درمان، و بهبود پیشتومور، که فاکتورهای مهم و حیاتی در برنامه

 دهد.

بندی تصویربرداری تشدید مغناطیسی با تزریق دینامیک ماده کنتراست، سرطان مثانه، مرحله کليدی: کلمات

 تومور
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PB-74 
 اختالل در مسير مهاجرت سلولی به دليل مصرف الکل و نقش درمانی امواج اولتراسوند در مدل حيوانی رت

 4، مهتاب مجتهدزاده4رحمانی تنها، رستگار 3، محمدجعفر رضايی*2، ايوب رستم زاده1هيوا محمدی بلبان آباد
 گروه علوم تشريح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايالم، ايالم،ايران.1

 گروه آناتومی و علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد ،ايران.2

 سنندج، ايرانگروه علوم تشريح، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی کردستان،، .3

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران. 4

های عمقی بدن مانند سونوگرافی یک روش تصویربرداری پزشکی برای ارزیابی و بررسی بافتمقدمه و هدف: 

ی از اطحال، کبد، عروق خونی ، مغز و ضایعات آنهاست. اگرچه ساختار مغز بهنگام تولد کامل است، اما درجه
یابد که شامل ریمودلینگ آکسونی، سیناپتوژنز، تولید نورون جدید و مهاجرت پالستیسیتی در طول زندگی ادامه می

باشد. اختالل در دهی سیستم عصبی در حال تکامل میباشد. مهاجرت سلولی یک فرآیند حیاتی برای سازمانمی
وعی از جمله لیزنسفالی، هتروتروفی ساب کورتیکال یا های ساختاری متنتواند باعث ناهنجاریمهاجرت نورونی می

های غیرطیبعی در ماده سفید شود. هدف از مطالعه  حاضر بررسی اثر امواج اولتراسوند  بر روند مهاجرت نورون

روزه به شش گروه  95نژاد ویستار سر نوزاد رت 46 روش مطالعه: .باشدهای گرانولی در مخچه حیوان رت میسلول

های سونوگرافی الکل تزریق شد؛ گروه 0g/kgشدند. گروه کنترل؛ گروه الکلی که در روز دهم بعد از تولد دوز تقسیم 
های الکل+سونوگرافی که دقیقه در معرض امواج قرار گرفتند؛ گروه 0به مدت  90و99، 95مگاهرتز که در روزهای  0و4

 94ها در روز و الکل قرار گرفتند. سپس تمام گروه مگاهرتز 0و4در روزهای ذکر شده در معرض امواج سونوگرافی 
های گرانوالر در الیه مولکوالر، های الیه گرانوالر داخلی، سلولها جدا شد. تعداد سلولبیهوش شده و مخچه آن

و  Tukey پورکینژ و ضخامت الیه گرانوالر خارجی برای هرکدام محاسبه شد. آنالیزهای آماری با استفاده از تست

داری تعداد دهد که الکل به صورت معنینتایج نشان می ها:يافته .انجام شد ANOVA محاسبه آنالیز واریانس

 0/05های پورکینژ را %و تعداد سلول4/44، در الیه مولکوالر %40/60های گرانولی در الیه گرانوالر داخلی را %/سلول
نسبت به گروه کنترل 9/49ت الیه گرانوالر خارجی را %نسبت به گروه کنترل کاهش داده است. همچنین الکل ضخام

ها در مگاهرتز به ترتیب تعداد سلول 0و4ها حاکی از آن است که اولتراسوند تشخیصی با فرکانس کم کرده است. یافته
 0/94های پورکینژ را %و تعداد سلول 0/00و % 0/04، در الیه مولکوالر %6/60و %1/65الیه گرانوالر داخلی را %

داری نسبت به گروه الکلی به صورت معنی  1/94و%1/94و همچنین ضخامت الیه گرانوالر خارجی را % 1/90و%

های پورکینژ و ضخامت الیه های گرانولی، سلول: سونوگرافی میزان مهاجرت سلولنتيجه گيری .افزایش داده است

ای واند راهکار جدیدی برای درمان اختالالت مخچهتگرانوالر خارجی را که توسط الکل کاهش یافته، افزایش داد و می
  .در طی تکامل باشد

 مخچه، مهاجرت سلولی ،الکل، امواج اولتراسوند، سونوتراپی کليدی: کلمات

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

181 
 

 

PB-75 
 گزارش يک مورد نادر سندرم بروگادا به دليل ايست قلبی

 * 2باقر صادقی - 1فرزانه سرای لو -1آرش رضايی شهميرزادی -1مريم منتظری 

 . کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ايران1

 . دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ايران2

عروقی در سنین مختلف به علل گوناگون رخ می دهند،یکی از علل ناشایع ایست  –حوادث قلبی : و هدف مقدمه

قلبی ناگهانی که میتواند منجر به مرگ انسان نیز شود،سندرم بروگادا است. سندرم بروگادا یک اختالل فنوتیپی ،ژنتیکی 
است که منجر به  STشدن قطعه و عملکردی باتوارث اتوزومال غالب است. اولین تظاهرات الکتروکاردیوگرام آن ،بلند 

تاکیکاردیای دهلیزی و سنکوپ قلبی میشود. قربانیان این سندرم، غالبا مردان جوانی هستند که از نظر ظاهری کامال 
سالم اند و مرگ آن بیشتر در نیمه های شب در طی خواب رخ میدهد. شیوع آن در آسیای جنوب شرقی باالاست. 

تشخیصی اما بدون سابقه ایست قلبی ،  تجزیه و تحلیل پیش آگهی از متغیر  ECGا بهترین روش درمانی در افراد ب

بیمار آقای جوانی است که صبح زود پس گزارش مورد: افراد سازگار با سندرم بروگادا می باشد. ECGهای بالینی و 

دقیقه به  20 و کاهش سطح هوشیاری شده و توسط همراهان پس از حدود  Syncopeاز برخاستن از خواب دچار 
اورژانس بیمارستان آورده شد.  در معاینه اولیه ، بیمار نبض نداشت و نوار قلب خط صاف را نشان می داد و مردمک دو 

آغاز شد و پس از   (C.P.R)تنفسی  – طرفه گشاد )میدیاز( و عدم واکنش به نور داشت ،بالفاصله اقدامات احیاء قلبی
در هفته   faintمنتقل شد. در سابقه یکبار حمله   I.C.Uت سینوسی در آمده و به دقیقه ریتم بیمار به صور 45حدود 

تغیرات مشخصه   E.K.Gو انجام   I.C.Uانجام نداده بود ، پس از انتقال به   E.K.Gقبل می داد که پیگیری نکرده و 
غییر قابل توجه نداشته و سطح هوشیاری وی ت  I.C.Uدر سندرم بروگادا مشاهده شد. در حدود یک ماه بستری بیمار

بیمار از بیمارستان ترخیص و به منزل منتقل شد   (N.G Tube)پس از تراکوستومی )گذاشتن لوله تراشه ( و گذاشتن 
و از طریق لوله معده به مدت زمان طوالنی تغذیه وی ادامه یافت و پس از مدتی با کمک اطرافیان تغذیه از راه دهان 

ار قادر به تحرک و فعالیت نبوده و به صورت نباتی با کمک اطرافیان به زندگی ادامه می آغاز شد.در حال حاضر بیم

با توجه به وضعیت بیمار گزارش شده و نیز بیماران مشابه این سندروم بدلیل شیوع کمی که دارد  نتيجه گيری: دهد.

ری را شامل شود درحالیکه با تشخیص معموال جدی تلقی نمیشود و همین امر سبب میشود  که پیامد بسیار جبران ناپذی
 به موقع میتوان برای درمان آن  اقدام کرد.

 ST،سنکوپ،قطعه  سندرم بروگادا ،پره سنکوپ ،: ایست قلبی ناگهانیکليدی کلمات
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PB-76 
موانع و مشکالت استقرار برنامه حاکميت بالينی در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی: 

 مطالعه کيفیيک 

 2، مريم محسنی2، محمد علی حيدرنيا3، مريم رسولی2، کامبيز عباچی زاده*1عباس زياری

مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  .1

 ايران

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران.گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، 2

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ايران پرستاری و مامايی.گروه پرستاری کودکان ، دانشکده 3

روشهای مختلفی برای ارتقای کیفیت مراقبتهای سالمت  پیشنهاد شده که یکی از آنها، حاکمیت  مقدمه و هدف :

بعنوان الگویی کشوری معرفی و بیمارستانها موظف به اجرای آن شدند. در  9400این سیستم در سال  بالینی میباشد. 
ارزیابی کشوری استقرار حاکمیت بالینی تنها دو بیمارستان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تایید قرار 

ی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم گرفتند. این پژوهش با هدف بررسی موانع استقرار برنامه حاکمیت بالین

این مطالعه با رویکردی کیفی به روش تحلیل محتوای  روش مطالعه:پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. 

نفر از افراد درگیر در اجرای برنامه، شامل پرستاران، پزشکان، مدیران و کارشناسان  00قراردادی و با مشارکت 
ت، با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار بیمارستانها و وزارت بهداش

یافته جمع آوری و بطور همزمان تحلیل شد. صحت و استحکام داده ها توسط شرکت کنندگان و کنترل خارجی تایید 

کامل نبودن سیستم های ثبت و درونمایه کمبود نیروی انسانی، کمبود منابع مالی،  1یافته ها در  يافته ها : گردید.

مستندسازی، فرهنگ سازمانی نامناسب ، کمبود آگاهی مدیران و کارکنان، نقص در رویه ها و خط مشی های مدون، 
نظارت و ارزشیابی نامناسب، فقدان هماهنگی بین بخشی و رهبری سازمانی ضعیف بدست آمده، در دو حیطه درونداد و 

یافته های مطالعه نشاندهنده وجود مشکالت و موانع متعددی در استقرار این  گيری :نتيجه فرایند قرار داده شدند.

 برنامه میباشد که الزم است اولویت بندی شده و برای رفع آنها راهکارهای مناسب ارائه شود. 

 بیمارستان، تحلیل محتوای قراردادی، حاکمیت بالینی، کیفیت، مطالعه کیفی :کلمات کليدی
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PB-77 
 1333آذر گرگان درسال  1بررسی شيوع افسردگی در بيماران همودياليزی بيمارستان  

 -3*سعيد اميرخانلو -3مژده اکبری رحمن  -1طاهره بخشی -2سعيد خزايی   -1مريم منتظری - 1آرش رضايی

 3محمد علی وکيلی

 ، گلستان، ايران.کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان1

 ، شاهرود، ايران.کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود2

 ، گلستان، ايرانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستانندا .3

همودیالیز به عنوان درمان اصلی نارسایی مزمن کلیوی، فرآیندی تنش زا شناخته می شود که با  و هدف: مقدمه

عددی همراه است.اغلب مطالعات انجام شده در ایران نشان دهنده شیوع اجتماعی مت -فشارهای روحی ، روانی
کاهش تبعیت بیماران از  که موجب همودیالیزی استمشکالت روانی به خصوص اضطراب و افسردگی در بین بیماران 

زودرس درمان و افزایش مشکالت طبی آنان می شود و سالمت آنان را به مخاطره می اندازد و در نهایت، باعث مرگ 
بنابراین با تشخیص به موقع و درمان مؤثر اختالل افسردگی، می توان کیفیت زندگی، پیش آگهی و  .شد آنان خواهد

عوامل مرتبط با  به همین منظور این پژوهش با هدف تعیین فراوانی افسردگی و شناسایی .بقاء بیماران را بهبود بخشید

این مطالعه از نوع تحلیلی و مقطعی، به روش سرشماری بر روی روش مطالعه: آن در بیماران دیالیزی طراحی گردید.

انجام شد. در این  9414آذر شهر گرگان در سال 0کلیه بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 
یت تأهل، پژوهش داده های مربوط به  مشخصات فردی و بیماری شامل سن، جنس، قومیت، میزان تحصیالت، وضع

وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، مدت زمان همودیالیز، وجود بیماری دیابت، هیپرتانسیون، آنمی، وضعیت تغذیه، از 
( استفاده BDIپرونده های پزشکی بیماران استخراج و برای بررسی وضعیت روانی بیماران از پرسشنامه افسردگی بک)

خته شده بیماری روانپزشکی و مصرف داروهای ضد افسردگی است. شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل سابقه شنا
و شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون های آماری  SPSS-21داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری 

بررسی ها  نشان داد  که میانگین سنی افراد  يافته ها: کای دو و تی تست مورد تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت.

نفر مونث بودند. بررسی   04نفر مذکر و   11می باشد.   94.14سال و انحراف معیار  04.59رکت کننده در این مطالعهش
افراد افسردگی شدید  % 49.1( افراد نرمال و %96.9نفر )  01و ارزیابی نمره آزمون بک دربین بیماران نشان دادکه 

ن بک(  در این بیماران با عوامل مختلفی از جمله  سطح تحصیالت دارند. همچنین خطر ابتال به افسردگی )نتایج آزمو
،وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال، مدت زمان انجام دیالیز ، تعداد دفعات دیالیز در هفته   دارای 

نتایج این مطالعه بر شیوع باالی افسردگی در  نتيجه گيری: (Pvalue<0.001اختالف آماری معناداری است. )

بیماران همودیالیزی، اثرات مخرب آن بر افراد و خانواده آنها دارد که باید مورد توجه خاص پزشکان و متخصصان قرار 
 گیرد.

 : افسردگی، بیماران همودیالیزی، شیوع، گرگانکليدی کلمات
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PB-78 
 بيماری نقص ايمنی متغير شايع: معرفی يک بيمار

 1، فرزانه سرايلو 3فريده کوچک،  2*،  ناصر اسماعيلی1مريم منتظری

 ، ايران.کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان1

   ، ايرانبيمارستان پيامبر اعظم، گنبد کاووس .2

 . گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان. گرگان3

شایع ترین نقص ایمنی  A( بعد از نقص انتخابی ایمنوگلوبولین  CVIDنقص ایمنی متغیر شایع ):  و هدف مقدمه

اولیه می باشد که سبب کاهش ایمنوگلوبولین ها و تولید آنتی بادی های اختصاصی می شود.میزان شیوع بیماری یک 
یمی با افزایش ریسک بیماریهای گرانولوماتوز، پدیده های خود ایمنی و بدخ CVIDنفر است. بیماران  05555در هر 

تخمین زده شده است.  %05حدود  CVIDاحتمال مشاهده هایپوگاماگلوبینمی در خانواده افراد مبتال به .روبرو هستند
شروع بیماری در سن پایین و وجود نسبت فامیلی نزدیک در والدین مبتالیان نشانگر یک اتیولوژی اتوزومال مغلوب در 

بدون سابقه بالینی از عفونت مشخص با  CVIDساله با  96تر این بیماری است. در این مطالعه به معرفی یک دخ

ساله با شکایت تب و سرفه خلط دار به بیمارستان مراجعه می  96دختری گزارش مورد: سینوزیت مکرر می پردازیم. 

فرزند  کند. با درمان آنتی بیوتیکی بهبودی حاصل نشده بود و بیمار دچار تب و تشدید عالئم گردیده بود. بیمار اولین
والدین با نسبت فامیلی نزدیک بود و سابقه عفونت مکررتنفسی در خانواده وی وجود داشت. در معاینات، کودک دارای 

ساله هماهنگ بود. در معاینات حلق، ترشحات خلف حلقی  95اختالل رشد بود و مشخصات رشدی با یک کودک 
(PNDسبز رنگ و تاکی پنه به همراه کراکل در سمع دیده ش ) د. رادیوگرافی سینوس نشانگر افزایش ضخامت

سینوسهای ماگزیالری و فرونتال بود و منجر به تشخیص سینوزیت مقاوم شدو سپس تحت درمان با آنتی بیوتیکهای 
وسیع الطیف قرار گرفت. پس از سه روز تب وی قطع گردید، اماپس از یک ماه با عود عالئم مجددا مراجعه نمود، بدلیل 

اسکن سینوس ها نشانگر افزایش ضخامت  CTار شونده بیمار تحت بررسی های بیشتر قرار گرفت. عود های تکر
اسکن ریه معرف  HRCTموکوزال و وجود مایع در سینوسهای پارانازال بود و تونسیلیت یک طرفه نیز مشاهده شد و 

سیستیک فیبروزیس و یا آلرژی بود. با آزمایشات مربوط به بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبولین هاو مشاهده کاهش 
مطرح شد و تحت درمان ایمونوگلوبولین  CVIDدر نهایت تشخیص  (IgG, IgA, IgM)هرسه کالس ایمونوگلوبولین 

با دو بار تزریق روزانه وسپس تزریق وریدی ماهانه با حال  روزه 95( قرار گرفت و پس از یک دوره IVIGوریدی )

قرار گرفت .در طی پیگیری بیمار طی شش ماه  IVIGبیمار تحت درمان با نتيجه گيری: عمومی خوب ترخیص شد. 

می تواند  CVIDبرگشت عالئم و یا عفونتهای فرصت طلب مشاهده نشد. تاخیر تشخیص و درمان در بیماران مبتال به 
 به ایجاد عوارض پایدار و مرگ این بیماران گردد. منجر

 هایپوگاماگلوبینمی نقص ایمنی متغیرشایع، ،معرفی مورد، CVID: مات کليدیکل
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PB-79 
 بررسی تاثير ورزشهای دوران بارداری بر پيامدهای مادری و جنينی

 2، صغری خانی*1مرضيه عزيزی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران .1

 ه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايرانگرو. 2

 اجرای گذارد.می اثر جنین سالمت بر مستقیماًمادر در دوران بارداری  زیستن بهتر و سالمتمقدمه و هدف: 

مطلوب  شرایط در پزشک نظر با اگر بلکه شود،نمی مادر و جنین به زیان و صدمه موجب تنها نه مناسب ورزشی حرکات
هدف از  مطالعه حاضر، مروری بر تاثیر ورزشهای دوران  صورت گیرد پیامدهای مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

ای مروری بوده که جهت ارائه مطالعه حاضر، مطالعه روش مطالعه: باشد.پیامدهای مادری و جنینی می بارداری بر

 ScienceDirect،SIDپایگاههای اختصاصیتر  و Google Scholarجستجو در پایگاه عمومیآن، پژوهشگران 

،springer  ،ProQuest، Medline با استفاده از روشText word  واژه های ورزش، فعالیت فیزیکی، با کلید و
انتخاب گردید. معیار  9114 -0590بارداری، پیامدهای مادری، پیامدهای جنینی را انجام دادند و مقاالت مرتبط از سال 

مقاله جستجو شد. پس  45باشد. در مجموع ورود مطالعات شامل عدم سابقه بیماری، سابقه ورزش منظم در باداری می
گردید، کل مقاالت باقی  Excludeمطالعه غیرمرتبط با نتایج مطالعه حاضر  0و خالصه مقاالت، از مطالعه عنوان 

های پژوهشگران یافته ها:يافته مقاله برای نگارش این مطالعه استفاده شده است. 00مانده، مطالعه شده و در نهایت از 

ی و جنینی گردید. در طبقه مادری، اثرات ورزش در تاثیر ورزشهای دوران بارداری در دو طبقه مادرمنجر به سازماندهی 
گردد. ورزش در دوران بارداری سبب کاهش اثرات نامطلوب سه دوره بارداری، زایمان و  پس از زایمان تقسیم می

خوابی، کمردرد، تهوع و استفراغ، اضطراب(، بهبود عملکرد سیستمهای تنفسی، قلبی، بهبود شکایتهای بارداری )بی
خونی، افزایش قدرت عضالت کف لگن، بازگشت سریعتر خون از اندامهای تحتانی و جلوگیری از واریس و شاخصهای 

گردد. در زمان زایمان منجر به کوتاهتر شدن طول ترومبوزهای ورید عمقی، کنترل وزن گیری، بهبود سالمت روان می
شود. در دوره پس از هش میزان زایمان سزارین میمرحله فعال و دوم زایمان، تحمل بهتر و آسانتر دردهای زایمانی و کا

افزایش توانایی تطابق فرد با فعالیتهای مربوط به نگهداری از نوزاد، شیردهی موفق، بازگشت سریعتر زایمان نیز سبب 
 _شود. در طبقه جنینی، ورزش اثرات مفیدی روی سیستمهای قلبیبارداری می شکل ظاهری بدن به حالت پیش از

 سیستم عصبی خودکار، رشد جنین و کاهش مکونیومی بودن مایع آمنیوتیک و زجر جنینی حین زایمان دارد.عروقی، 

شود که به زنان جنینی، توصیه می _با توجه به اثرات مطلوب ورزش دوران بارداری بر پیامدهای مادری نتيجه گيری:

ت در کالسهای آمادگی برای زایمان که فرصت باردار در زمینه فواید ورزش آموزشهای الزم داده شود  و به شرک
 باشد تشویق شوند.مناسبی برای بهره مند شدن از این ورزشها می

 پیامدهای جنینی، پیامدهای مادری، فعالیت فیزیکی، ورزش بارداری، کلمات کليدی:
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PC-01 
 (AHAانجمن قلب آمريکا ) 2311( طبق پروتکل CPRريوی )های احياء قلبیتازه

  1فاضل دهون  1، محمدرضا رضوی 1، محسن سليمانی1*محمدرضا عسگری

 گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

قلبی و ریوی شود. ایست می متوقف مددجو بطور ناگهانی و ریه خون و گردش قلب ، فعالیتریویقلبی در ایست
ریوی، خون و اکسیژن به مغز )یا سیستم عصبی شوند. بدنبال ایست قلبیمعموالً با هم و یا بدنبال هم ایجاد می
 علتهای از مهمترین یکی ریویقلبی امروزه ایست.کندشود و فرد فوت میمرکزی( نرسیده و مرگ مغزی ایجاد می

 نشان مختلف هایشود. بررسیایجاد می مختلفی علل به که است پزشکی مهم از فوریتهای و یکی بوده ناگهانی مرگ
 به مربوط %00، و کرونری شریان هایبیماری و بعلت بیمارستان در خارجناگهانی هایمرگ %10حدود  دهد کهمی

توجهات دقیق و مناسب که سریعاً در  ا بوسیلههمرگ از این بسیاری رسد که. به نظر میاست غیرکرونری هایبیماری
( CPR) ریویریوی یا احیاء قلبیگیرد و تحت عنوان حمایت قلبیبالین مددجو و یا در مراکز اورژانس پزشکی انجام می

 از %05سریع و صحیح، تا  CPR با انجام دهد کهمی مختلف نشان . تحقیقاتاست جلوگیری باشد، قابلمطرح می
، درصد بقاء بیماران در حال CPRهای باشند. با بهبود روشمی حیات به برگشت قابل ریویقلبی دچار ایست بیماران

از واجبات برای پرسنل پزشکی بوده و به عنوان مهمترین موضوع در فوریتهای  CPRافزایش است.فراگیری اصول 
یان گروه علوم پزشکی در فراگیری آن فعاالنه شرکت داشته باشد، لذا الزم است پرسنل و دانشجوپزشکی مطرح می

ها شود، بلکه این آموزشریوی فقط برای یکبار توصیه نمیهای احیاء قلبیهای مربوط به روشباشند. فراگیری آموزش
احیاء  سال یکبار تجدید شوند. با توجه به موارد مذکور، فراگیری تغییرات اساسی در اجرای 0ها باید هر و مهارت

باشد ( که معتبرترین مرجع در این زمینه میAHAهای جدید انجمن قلب آمریکا )بر اساس دستوالعمل ریویقلبی
توسط کمیته احیاء  9165ریوی بصورت مدون در سال های احیاء قلبیرسد.نخستین دستورالعملضروری به نظر می

تجدید نظر شده است. در این سال یکبار  0آن سال به بعد هر  ارائه گردید و از (AHAریوی انجمن قلب آمریکا )قلبی
ریوی پایه و پیشرفته پروتکل )دستورالعمل( جدید را برای احیاء قلبی 0590راستا، انجمن قلب آمریکا در اواخر سال 

ند. با توجه به اعالم نموده است که الزم است دانشجویان گروه علوم پزشکی با آخرین تغییرات در این زمینه آشنایی یاب
حجم زیاد مطالب مربوطه و ضرورت فراگیری دانشجویان گروه علوم پزشکی، نویسندگان این مقاله آمادگی دارند 

( را در قالب یک کارگاه در دومین AHA( انجمن قلب آمریکا )0590ریوی طبق پروتکل جدید )های احیاء قلبیتازه
تان سمنان به صورت تئوری و عملی ارائه نمایند تا بدین ترتیب همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اس

 دانشجویان را با آخرین یافته در این زمینه آشنا شده و دانش تئوری و مهارتهای عملی آنها افزایش یابد.
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PC-02 
  94-93 سال در سمنان پزشکی علوم بيمارستان کوثر دانشگاه در INIS اساس بر بيمارستانی عفونتهای بروز

 *1صيادجو سکينه

 علوم پزشکی سمنان -1

 معضالت مراکز مهمترین ؛از NOSOCOMIAL INFECTION یا بیمارستانی عفونت مقدمه و هدف:

بستری  بیماران به مربوط هزینه وافزایش ومیر مرگ عامل ومهمترین میباشد سوم جهان درکشورهای درمانی بهداشتی
 که دربیمار شده ایحاد عفونت و یا افتد می اتفاق بیمار پذیرش بعداز ساعت 48 که عفونتهائی "معموال میباشد

 عفونت را است قرارنداشته آن کمون دوره در یا نبوده عفونت به مبتال پذیرش ودرزمان گردیده بستری دربیمارستان

بیمارستان  در INIS اساس بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی عفونتهای بیمارستانی بر .گویند می بیمارستانی

تحلیلی  -: این مطالعه توصیفیروش مطالعه انجام گرفت. 9414-9414در سال  سمنان پزشکی علوم کوثر دانشگاه

های بصورت مقطعی و با استفاده از داده های آماری بوده است. جامعه مورد نظر کلیه بیماران بستری شده در بخش
بوده اطالعات بر اساس پرسشنامه  14الی آذر ماه  14ر سمنان از فروردین مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثمختلف 

طراحی شده توسط سیستم ملی پایش عفونت های بیمارستانی انجام شد.بیماران بطور مرتب از نظر عالئم بالینی کنترل 
آمار توصیفی و تحلیلی  و با استفاده ار spssشدند و در صورت لزوم آزمایش و کشتها انجام شد. داده ها درنرم افزار 

 نفر دچار عفونتهای 064ستری شده در بیمارستان کوثر تعداد  بیمار نفر 01140 : از تعداديافته ها .انجام گرفت

( درمردان است. %0/01درصد می باشد. اکثریت میزان بروز عفونت ) 00/5گردیده  و میزان بروز عفونت   بیمارستانی
، %6/66( بود. بیشترین میزان از نظر عفونت بترتیب تنفسی %60سال) 65نی باالیبیشترین میزان ابتال در گروه س

 بخش در بیمارستان بترتیب عفونت بروز بوده است. میزان %4/0و خون  %6/90، زخم جراحی %01عفونت ادراری 

ICU 0/15%بخش ؛  CCU00% بیشترین سوش میکروبی کلبسیال و .بود %1/94 جراحی بخش ؛ %96داخلی  بخش ؛

 بر بیمارستانی عفونتهای از پیشگیری مسئولیت پژوهش این نتایج به توجه : بانتيجه گيریسپس اشرشیا کولی بود. 

 و بیماران در عفونت ریسک کاهش برای باید همه .است بهداشتی درمانی خدمات دهنده ارائه مراکز و پرسنل عهده
 ؛فعالیتهای مراقبت برگیرنده در و جامع ؛ شده کارآمد تهیه صورت به باید عفونت کنترل برنامه.کنند همکاری کارکنان

 .باشد کارکنان آموزش و پیشگیری

 ، سمنان INIS ،بیمارستانی عفونتهای کليدی: کلمات
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PC-03 
 موانع مهارت های ارتباطی پرستاران در تعامل با بيماران 

 3 ، مقصودی زهرا2بابک، شيراوند 1*دبيری فرد مريم

 .دبيرکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهيدصدوقی، يزد، ايران، 1

 . دبيرکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم  پزشکی شهيدصدوقی، يزد، ايران2

 م پزشکی شهيدصدوقی، يزد، ايران،. کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علو3

پرستاری حرفه ای است که ایفای نقش در آن از طریق ارتباط شکل می گیرد به این معنی که  مقدمه و هدف:

اجرای صحیح مداخالت پرستاری، مستلزم برقراری ارتباطی صحیح و مناسب میان پرستار و بیمار است، زیرا ارتباط 
ای اساسی بیماران می باشد اساس کار پرستاران در مراقبت از بیماران محسوب می مناسب عالوه بر این که از نیازه

شود. بر اساس نتایج برخی از تحقیقات، پرستاران در برقراری یک ارتباط مناسب، ناموفق بوده و یکی از علل نارضایتی 
ط اطمینان بخش با بیمار مشکلی است  بیماران از پرستاران و سیستم مراقبتی نیز می باشد. ناتوانی در برقراری یک ارتبا

که نمی توان به آسانی نادیده گرفت. بیماران معتقدند که مدت زمانی که پرستاران صرف برقراری ارتباط با بیمار می 
کنند بسیار کوتاه است و گفتگوی پرستاران با بیماران بسیار سطحی است و از این که پرستاران به آن ها گوش نمی 

، SID: این مقاله بصورت مروری بوده و با جستجو در پایگاه های داده همچون روش مطالعهند.دهند ناراضی ا

Magiran ،Irandoc ،Google scholar ،IranMedex  مهم  يافته ها:گردآوری شده است. 0590تا  0550از سال

ترین موانع در این زمینه شامل: مشغله کاری زیاد پرستاران، بی انگیزگی و دلسردی پرستاران نسبت به حرفه ی خود، 
شرایط نامناسب محیط بیمارستان، شناخت ناکافی و عدم آگاهی بیماران و پرستاران از موقعیت و شرح وطایف یکدیگر، 

شی از بیماری در بیماران، تفاوت زبان محاوره ی بین پرستار و اضطراب و نگرانی و شرایط خاص جسمی و روحی نا
بیمار، دخالت های زیاد همراهان بیمار، تفاوت های سن و جنس و فر هنگی  و مذهبی بین پرستار وبیمار می 

حمایت و ایجاد انگیزه در پرستاران از سوی مسئولین پرستاری، برنامه ریزی کاری متناسب با  نتيجه گيری:باشد.

رایط پرستاران،آموزش کافی اصول و مهارت های برقراری ارتباط در دوره ی تحصیل و برگزاری دوره های آموزشی ش
ضمن خدمت، افزایش تعداد نیرو در هر شیفت کاری می تواند در بهبود مهارت های ارتباطی پرستاران در تعامل با 

 بیماران موتر واقع شود.
 

 تباطی،پرستاران، بیمارانکلمات کلیدی: موانع، مهارت های ار
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PC-04 
 تاثير آموزش مهارت های زندگی بر ميزان هيجان دانش آموزان متوسطه

 3، سيما بيک2، سيد حميد شريف نيا1، سامان جمالی*1اميرحسين گودرزيان

  دانشجوی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -1

 دپارتمان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زيستی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -3

کند، ارتقا سالمت روان شامل انعطاف پذیر بیان می "0505بهداشت سال "در برنامه  WHO مقدمه و هدف:

دهند که ارتقاء بهداشت روان و از کردن افراد در برابر عوامل استرس زای مختلف در زندگی است. تحقیقات نشان می
ه شود. برای ارتقا بهداشت پیامد آن کاهش هیجان خواهی هنگامی مؤثر است که در اوایل زندگی یک فرد آموزش داد

باشند ارائه های روانی، اجتماعی و میان فردی میای از مهارتهای زندگی را که مجموعهمهارت WHOروان افراد، 
نموده است. با توجه به اهمیت این دسته از مطالعات و عدم تکرار آن در استان مازندران، این مطالعه با هدف تعیین اثر 

: این مطالعه روش مطالعههای زندگی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان متوسطه انجام شد.تاثیر آموزش مهارت 

دانش آموز  1119بر روی دانش آموزان شهرستان قائمشهر )شمال ایران( صورت گرفت. از میان  14تجربی در سال 
دفی ساده و با توجه به دانش آموز بصورت تصا 955( 94مدارس متوسطه اول شهرستان قائمشهر طبق مطالعات مشابه )

تایی کنترل  05معیار های ورود انتخاب شدند و سپس به روش تخصیص تصادفی بلوکی این دانش آموزان به دو گروه 
ساعت( تحت  0جلسه به مدت  0جلسه آموزشی )هفته ای  0ماه طی  9و مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 
رب طبق قرار گرفتند. همچنین به منظور تداوم روند آموزش به دانش آموزش مهارت های زندگی توسط اساتید مج

آموزان بروشرهایی با محتوای هر جلسه آموزشی داده شد. در این مطالعه توسط اساتید مجرب برای خانواده کودکان 
از آموزش، گروه آزمون نیز جلسات آموزشی مرتبط با مفاهیم آموزش داده شده به کودکان برگذار گردید. قبل و بعد 

توسط آلفا  10/5میزان هیجان خواهی در هر دو گروه توسط پرسشنامه ی محقق ساخته ی هیجان )روا و پایا= 
تجزیه و تحلیل شد. جهت توصیف و ارزیابی متغیرها  SPSS.V.16ها توسط نرم افزار آماری کرونباخ( ارزیابی شد. داده

انی نسبی استفاده شد و آزمون کوواریانس برای تحلیل ارتباط از آزمون های آماری توصیفی میانگین و درصد فراو

در هر دو گروه کنترل و مداخله میانگین سنی دانش  يافته ها:متغیرهای وابسته و مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

اد نشان د ANCOVAسال بود و در هر دو گروه نیمی از دانش آموزان مرد بودند. نتایج آزمون  94.0±9.59آموزان 
( از لحاظ آماری اختالف معنی داری 01.50( و شاهد )00.05میانگین نمرات مولفه هیجان خواهی نیز در گروه مورد )

با توجه به نتایج حاصل شده، آموزش نتيجه گيری: بود. F (2,97) = 9.52, (p)<0.001, η2=0.164داشت و 

ان و کاهش میزان هیجان دانش آموزان ایفا کرد. های زندگی اثر قابل مالحضه ای بر پارامترهای سالمت رومهارت
نظر بر اهمیت سالمت روان در جامعه امروزی، الزم است با گنجاندن آموزش این مهارت در برنامه تحصیلی و برگذاری 

 های آموزشی زمینه سازی ها در راستای ارتقای سالمت روان نوجوانان فراهم شود.کارگاه

 ، هیجان، سالمت روان، دانش آموزانمهارت های زندگی کلمات کليدی:
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PC-05 
 تاثير آموزش مهارت های زندگی بر ميزان پرخاشگری دانش آموزان متوسطه

 3، سيما بيک2، سيد حميد شريف نيا1، سامان جمالی*1اميرحسين گودرزيان

  دانشجوی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -1

 دپارتمان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زيستی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -3

دهند که ارتقاء بهداشت روان و از پیامد آن کاهش خشونت هنگامی مؤثر است تحقیقات نشان می هدف:مقدمه و 

های زندگی را که مهارت WHOکه در اوایل زندگی یک فرد آموزش داده شود. برای ارتقا بهداشت روان افراد، 
است. با توجه به اهمیت این دسته از  باشند ارائه نمودههای روانی، اجتماعی و میان فردی میای از مهارتمجموعه

مطالعات و عدم تکرار آن در استان مازندران، این مطالعه با هدف تعیین اثر تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان 

بر روی دانش آموزان  14این مطالعه تجربی در سال  روش مطالعه:پرخاشگری دانش آموزان متوسطه انجام شد.

دانش آموز مدارس متوسطه اول شهرستان قائمشهر  1119ال ایران( صورت گرفت. از میان شهرستان قائمشهر )شم
دانش آموز بصورت تصادفی ساده و با توجه به معیار های ورود انتخاب شدند و سپس  955( 94طبق مطالعات مشابه )

سیم شدند. گروه مداخله به تایی کنترل و مداخله تق 05به روش تخصیص تصادفی بلوکی این دانش آموزان به دو گروه 
ساعت( تحت آموزش مهارت های زندگی توسط اساتید  0جلسه به مدت  0جلسه آموزشی )هفته ای  0ماه طی  9مدت 

مجرب طبق قرار گرفتند. همچنین به منظور تداوم روند آموزش به دانش آموزان بروشرهایی با محتوای هر جلسه 
اتید مجرب برای خانواده کودکان گروه آزمون نیز جلسات آموزشی مرتبط با آموزشی داده شد. در این مطالعه توسط اس

مفاهیم آموزش داده شده به کودکان برگذار گردید. قبل و بعد از آموزش میزان پرخاشگری در هر دو گروه توسط 

افزار ¬توسط نرمها توسط آلفا کرونباخ( ارزیابی شد. داده 05/5پرسشنامه ی محقق ساخته ی پرخاشگری )روا و پایا= 
تجزیه و تحلیل شد. جهت توصیف و ارزیابی متغیرها از آزمون های آماری توصیفی میانگین و  SPSS.V.16آماری 

درصد فراوانی نسبی استفاده شد و آزمون کوواریانس برای تحلیل ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل مورد استفاده قرار 

سال بود و در هر دو گروه  94.0±9.59مداخله میانگین سنی دانش آموزان  : در هر دو گروه کنترل ويافته هاگرفت.

نشان داد میانگین نمره خشونت بعد از مداخله در گروه مورد  ANCOVAنیمی از دانش آموزان مرد بودند. نتایج آزمون 
 F (2,97) = 9.56, (p)<0.001, η2=0.165( از لحاظ آماری اختالف معنی داری داشت و 00.50( و شاهد )90.04)

های زندگی اثر قابل مالحضه ای بر پارامترهای : با توجه به نتایج حاصل شده، آموزش مهارتنتيجه گيریبود.

سالمت روان و کاهش میزان خشونت ایفا کرد. نظر بر اهمیت سالمت روان در جامعه امروزی، الزم است با گنجاندن 
های آموزشی زمینه سازی ها در راستای ارتقای سالمت روان ارگاهآموزش این مهارت در برنامه تحصیلی و برگذاری ک

 نوجوانان فراهم شود.

 : مهارت های زندگی، خشونت، سالمت روان، دانش آموزانکلمات کليدی
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PC-06 
 بررسی عوامل ايجاد استرس شغلی در پرستاران

 *1مهدی فيرزوی

 علوم پزشکی سمنان -1

 برای ای عدیده مشکالت که است مدرن پرستاری در الینفک و شده شناخته جزء تنیدگی :هدف و مقدمه

 در شغلی استرس .میشود ها آن کاری بازده کیفی و کمی کاهش به منجر امر این کند، ایجاد می بیماران و پرستاران

 پرستاران بر گذشته آن از و باشد می مستقیم ارتباط در بیماران از مراقبت در انها عملکرد و مراقبت کیفیت با پرستاران

 بررسی به تا شدیم آن بر بنابراین .گردد می آنان در مختلف های بیماری و شغلی فرسودگی به منجر گذاشته تاثیر نیز

 شکل به مداخالت طریق این به تا بپردازیم درپرستاران مختلف ابعاد در شغلی استرس کننده ایجاد عوامل مجموعه

 در گذشته سال 95طی  پرستاران بین در زا استرس عوامل منظور این برایمطالعه:روش  .گردد دنبال هدفمندتر

و  شغلی تنیدگی/شغلی استرس های واژه کلید با  Pubmed ،,Elsevier MagIran ,Irandoc ,SIDپایگاه های 

 کار ساعت که شد مشخص شده حاصل مقاله 00 مجموع از يافته:. شد انجام انگلیسی و فارسی زبان به پرستار

 و مدیران سوی از حمایت عدم گیری، تصمیم در آزادی عمل نداشتن شیفتی، شکل به کردن کار زیاد، مشغله طوالنی،
 و پاداش دریافت عدم شب، های شیفت بخش، در مزمن های بیماری وجود محوله، های مسئولیت سنگینی همکاران،

 شغل، ارتقا عدم و کاری شرایط بر کنترل نداشتن بخش، مهم های گیری تصمیم در شرکت عدم زیاد، کاری بار تشویق،

 از موثر عوامل جمله از عمل اتاق پزشکی، روان اورژانس، ویژه، های بخش در کارکردن نهایت در و کم کاری سابقه

 استرس سبب مختلفی عوامل که داد نشان پژوهش این های یافته :گیری نتیجه شود می محسوب پرستاران دیدگاه

 دلیل به برخی و است حل قابل بالینی مسئولین و پرستاران سر آنهاتوسط از برخی که شود می پرستاران در شغلی

 مدار هیجان سازگاری های روش با توان می اما نیست، دستکاری قابل و باشد می بخش در بیماران با کردن کار ماهیت

 بنابراین .کاست آنها شدت از ...و درمانی موسیقی شده، هدایت سازی تصویر عضالنی، پیشرونده سازی آرام جمله از

 شود. می توصیه پرستاران شغلی استرس شدت بر مداخالت این کارگیری به بررسی

 استرس شغلی . پرستار . تنیدگی کلمات کليدی:
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PC-07 
 بررسی چالش های موجود در رشته تحصيلی اتاق عمل از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل سمنان

 *1صيادجو سکينه

 علوم پزشکی سمنان -1

جهت کارایی بیشتر فارغ التحصیالن یک رشته بررسی مستمر چالش های موجود به کشف نقاط مقدمه و هدف:

قوت و ضعف و تقویت و اصالح آنها از ارکان اساسی محسوب میشوند و دانشجویان مهمترین منبع دسترس به 
به اهمیت رشته تخصصی و عملی اتاق عمل و همچنین نوپا بودن رشته  اطالعات تمام در این زمینه می باشند. با توجه

در مقطع کارشناسی ارشد، مطالعه ای با هدف  بررسی چالش های موجود در رشته تحصیلی اتاق عمل از نظر 

-: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیمطالعهروش دانشجویان کارشناسی اتاق عمل سمنان انجام گرفته است.

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان انجام شد و نظرات  10-14در سال  مقطعی بود که
دانشجویان کارشناسی پیوسته گروه اتاق عمل در مورد چالش های موجود در رشته اتاق عمل مورد بررسی قرار 

ویان تکمیل گردید. داده ها گرفت.ابزار بررسی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که قبل از فارغ التحصیلی توسط دانشج

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد يافته ها:و روش های آماری تجزیه و تحلیل شد. spssبا  استفاد از نرم افزار 

که مهمترین چالش های کاری در فیلد آموزش تئوری را بترتیب تعداد زیاد دانشجویان ورودی و عدم تناسب امکانات 
(، نا کافی بودن مدرسین دروس تکنولوژی %46(، کمبود اساتید هیئت علمی و با تجربه )%10انسانی )به فضا و نیروی 

(، عدم %60( ودر فیلد آموزش بالینی بترتیب کمبود فضاهای آموزشی و تنوع آنها )%00های جراحی در این رشته )
( را بیان %40های حرفه ای و با سابقه )(، کمبود مربی %40همکاری برخی از همکاران بالینی در اموزش دانشجویان )

(، %60نمودند.سایر مشکالت را نیزمتناسب نبودن حقوق و مزایای تکنولوژیست های اتاق عمل با حجم و ساعت کاری)
(، وجود استرس شغلی %40نا آشنا بودن با روتین خاص هر جراح و آگاهی ناکافی در هنگام انتخاب رشته هر کدام )

 بالینی و  مهارت  کسب  لزوم  به  توجه  با  :گيری نتيجه( دانستند.%40دم آینده شغلی مناسب)(، ع%45خیلی زیاد)

 موجود در آموزش به چالش های تا است الزم رسد نظرمی به  عمل اتاق تخصصی  رشته تکنیک های جراحی در

آموزش های  محیط دیگر، عبارتبه . شود ی تر بیش توجه سایر مسائل دانشجویان این رشته  و نیز تئوری و بالینی
 قادرباشند دانشجویان تا شود فراهم شرح وظایف شغلی آنان در فیلد کاری با همراستا و متناسب  عملی تئوری و بالینی

 .گردند نائل عمل اتاق تخصصی زمینه در الزم های توانمندی به

  عمل اتاق رشته رشته اتاق عمل، دانشجوی رشته اتاق عمل، چالش های  :کليدی کلمات
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PC-08 
 فراوانی آسيب های ناشی از نيدل استيک در کارکنان اتاق عمل بيمارستان کوثر سمنان

 *1صيادجو سکينه

 علوم پزشکی سمنان -1

فرو رفتن سوزن در بدن از جمله مشکالتی است که افراد شاغل در سیستم های بهداشتی و  مقدمه و هدف:

قرار می دهد و در مسیر افزایش  HCVو  HIV  ،HBVدرمانی را در خطر مواجهه با عفونتهای از راه خون نظیر 
از مکان هایی است که  امنیت شغلی پرسنل بهداشتی، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. اتاق عمل نیز یکی

بیشترین احتمال آسیب با وسایل نوک تیز و برنده، جهت کارکنان در آن وجود دارد. لذا هدف ازانجام این تحقیق، تعیین 
الی آذر  9414فراوانی آسیب های ناشی از نیدل استیک در کارکنان اتاق عمل بیمارستان کوثر سمنان از فروردین ماه  

نفراز کارکنان شاغل و 10مقطعی می باشد -:این مطالعه به روش توصیفیش مطالعهروبوده است. 9414ماه  

به پرستار کمیته  needle stick ماه گذشته پس از مواجهه با  91دانشجویان از بخش های  مختلف درمانی در طی
گردید وبررسی کنترل عفونت مجتمع مراجعه نمودند، پس ازتشکیل پرونده، اطالعات حاصله در فرمهای مخصوص ثبت 

میزان خطر بیماری زایی ناشی از جراحت نظیر اندازه گیری تیتر آنتی بادی کارکنان وهمچنین بیماران درصورت 
  Bنیازانجام می شد، بطوریکه تعدادی از کارکنان ایمونوگلوبولین دریافت داشته و افراد غیر مصون دوباره از نظر هپاتیت 

 %00گزارش دهندگان نیدل استیک از کارکنان اتاق عمل بودند.اکثریت کارکنان  %04:يافته هامجددا واکسینه شدند.

با تحصیالت لیسانس بوده اند. از نظر شغل بیشتر آنان تکنولوژیست  %06سال و 09-01در گروه سنی  %01مونث و
و  %1ام ، وبعد تکنولوژیست هوشبری،دانشجو هوشبری،جراحان هر کد%01ودانشجو اتاق عمل  %49اتاق عمل

(% افراد اقدام 955بودند.شایع ترین وسیله آسیب بترتیب سر سوزن،سوزن بخیه و بیستوری بود. همه ) %0/4خدمات
فوری پس از وقوع حادثه، شستشوی  زخم با آب و صابون و عدم فشار روی موضع  ونیز سابقه واکسیناسیون هپاتیت 

B .یج میزان قابل توجهی از کارکنان اتاق عمل  در معرض آلودگی : با توجه به نتانتيجه گيریرا کامل گزارش کردند

با آموزش های مستمرکارکنان درمانی بویژه اتاق   واحد کنترل عفونتهای بیمارستانیقرار داشته اند به نظر می رسد 
ارکنان عمل و دانشجویان و نظارت بر رعایت احتیاطات استاندارد می تواند در جهت کاهش وقوع میزان مواجهه در ک

 برنامه ریزی کند.
 عفونتهای بیمارستانی-کارکنان اتاق عمل -کلمات کلیدی: آسیب ناشی از سوزن
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PC-09 
 1334بررسی ميزان اعتماد به نفس در دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی ساری در سال 

 3، مهدی بابايی هتکه لويی2٭، زهرا محمودی عالمی1الله فانی صابری
 استاديار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -1 

 دانشجوی کارشناسی پرستاری نسيبه، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -2

 دانشجوی دکترای عمومی دندانپزشکی، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -3

اعتماد به نفس حاصل قضاوت و ارزشیابی فرد از رفتار در موقعیت ها و محیط های گوناگون بر  مقدمه و هدف:

و بر اساس این که تا چه حد استانداردها را رعایت اساس استانداردهایی می باشد که خانواده و جامعه برقرار می سازد 
کرده است ، حاصل می شود. با توجه به مشکالتی که اعتماد به نفس پایین ایجاد می کند و باعث ناتوانی در ابراز وجود 
و احقاق حق در بین دانشجویان و به خصوص دانشجویان علوم پزشکی می شود و باعث صدمه و لطمات جبران 

ه آنها و حرفه شان  می شود، لذا در این پژوهش میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشکده پرستاری و ناپذیری ب

این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد. نمونه گیری  روش مطالعه:تعیین شده است. 9414مامایی ساری در سال 

م پرسشنامه ای با بهره گیری از آزمون از جامعه آماری هم به صورت تصادفی انجام گرفت.برای جمع آوری اطالعات ه
اعتماد به نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا طراحی شد. داده های به دست آمده با 

،همبستگی پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار  t-testو آمار توصیفی و استنباطی)  spssاستفاده از نرم افزار 

(، %0/00ن دادند که اکثر دانشجویان مورد مطالعه از اعتماد به نفس متوسطی برخوردار بودند)نتایج نشا يافته ها:گرفت.

( در حد پائین بودند. همچنین بین میزان اعتماد به نفس با %0/1( دارای اعتماد به نفس باال و )%6/45در حالی که )
م فرائض مذهبی اختالف معنی داری وجود متغیرهای ورزش، تاهل، سابقه بیماری جسمی یا روانی، رتبه تولد و انجا

: اعتماد به نفس نیز همانند بسیاری از مسائل روانی دیگر تحت تاثیر عوامل درونی و نتيجه گيری(  p<50/5داشت)

بیرونی متعددی قرار میگیرد که این عوامل باعث می شود تا اعتماد به نفس افراد هیچ گاه روند ثابتی نداشته باشد.به 
ثیرات مثبت و منفی عوامل درونی و بیرونی به ترتیب باعث افزایش و کاهش میزان اعتماد به نفس در افراد طوری که تا

در آن برهه از زمان می شود. از آن جائی که پرستاری و مامایی از رشته هایی می باشند که در اکثر مواقع با عوامل 
ا آموزش روش های قاطعیت و ابراز وجود اعتماد به نفس آنها را تاثیر گذار بر سالمت روانی افراد سروکار دارند، میتوان ب

 افزایش داد.

 : اعتماد به نفس، دانشجویان، جوانان، سالمت روانی کلمات کليدی
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PC-10 
 پرستاران مرد و زن   خواب مقايسه ی کيفيت

 3عمادی ، محسن3خانی محمد مير ، مجيد*2قدس اصغر علی ،1اصل ستوده نعمت
 تحقيقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز -1

 مرکز تحقيقات مرافبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 مرکز تحقيقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران-3

 سمنان پزشکی علوم نشگاهدا پرستاری ارشد کارشناسی دانشجو

: پرستاران به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های نظام بهداشتی درمانی با مسایل و مشکالت هدف و مقدمه

نشان می دهد که پرستاران عالوه بر داشتن ماهیت خاص شغل خود که  عدیده ای روبرو هستند. نتایج تحقیقات
تماس مکرر با رنج و مرگ بیماران می باشد، مواردی مانند استرس، افسردگی را نیز مراقبت از بیماران با شرایط ناپایدار، 
 حرفه در ارتباطات پذیری آسیب وظایف، انجام در ناتوانی سالمتی، در به اختالل تجربه می کنند که می تواند، منجر

ب به عنوان رضایت فرد از کیفیت خوااختالل در کیفیت خواب آنان شود.  نهایت در و ها مراقبت کیفیت کاهش ای،
تجربه خواب، شامل تمام جنبه های شروع خواب، حفظ خواب، کمیت خواب و شادابی بعد از بیداری تعریف می شود. 

 تهران اجتماعی تامین پوشش تحت های پرستاران مرد و زن بیمارستان  خواب منظور مقایسه ی کیفیت به مطالعه این

 تحت های بیمارستان پرستاران روی بر که است تحلیلی – از نوع توصیفی  حاضر مطالعه ی روش مطالعه:.شد انجام

کیفیت  پرسشنامه و نگاشتی جمعیت پرسشنامه شامل ها گردآوری داده ابزار شد. انجام تهران اجتماعی تامین پوشش
مدت زمان خواب،  زیر مجموعه دارد که شامل: خواب ذهنی، خواب نهفته، 1این ابزار بود. ( PSQIخواب پیتزبورگ )

 پرسشنامه این پایایی و روایی کفایت خواب، اختالالت خواب، مصرف داروهای خواب آور و اختالل عملکرد روزانه است.

 داده .شود می تلقی خواب حیطه در ها پرسشنامه کاربردترین پر از و گردیده تائید جهان و ایران در تحقیقات متعددی در

میانگین  و  :يافته هاگرفت. قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با ها

بود. دو گروه زن و مرد از نظر  49/99±50/0و سابقه کاری   10/40±90/0انحراف معیار سن شرکت کنندگان 
مشخصات فردی شامل سن، شرایط شغلی، تاهل و ساعت اشتغال با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند. نتایج آماری 

بودکه بیان گر کیفیت خواب نامطلوب می    40/1± 01/4خواب نمونه های پژوهش   کیفیت نمره میانگیننشان داد، 

و زنان   94/1± 46/4خواب مردان  کیفیت نمره میانگینیفیت خواب زنان و مردان نشان داد، باشد. نتایج  مقایسه ک

: کیفیت خواب گيری نتيجه (.=064/5p(که اختالف به دست آمده از نظر آماری معنی دار نبود بود  ±00/1 90/4

 خواب نامطلوب داشتند و کیفیت پرستاران کیفیت این که به توجه پرستاران مرد و زن تفاوت معنی داری ندارد اما با

 جهت در مدیران شود توصیه می باشد، ارتباط می در باال کیفیت با مراقبت ارائه ی با مستقیما پرستاران در خواب

 با را جامعه از قشر این سالمت روان سطح و دهند انجام را بیشتری مطالعات متغیرها این بر موثر عوامل شناسایی

 .بخشند بهبود شناختی روان مداخالت و صحیح مدیریت

 خواب، پرستاران، جنسیت کیفیت،  PSQ پرسشنامه کلمات کليدی:
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PC-11 
 مقايسه ميزان اضطراب موقعيتی پرستاران زن و مرد بيمارستان تامين اجتماعی

 4عمادی محسن ،خانی محمد مير ، مجيد2*اصل ستوده نعمت ،1قدس اصغر علی

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات مراقبتهای  -1

 مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 مرکز تحقيقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -3

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ارشد کارشناسی دانشجو -4

اضطراب هسته مرکزی انواع اختالالت روانی تلقی می شود. محیط کار و فعالیت های مربوط به  هدف: و مقدمه

 اختالالت که دهند می نیز نشان تحقیقات کار پرستاران از عوامل تهدید کننده و ایجاد اضطراب در آنها می باشد. نتایج

 به توجه لزوم و ها بیمارستان در پرستاران به نقش توجه است. با برخوردار باالیی میزان پرستاران از در اضطرابی

میزان  بررسی هدف با مطالعه این باالتر چه هر کیفیت با خدماتی ارائه راستای در نیز و گروه این روانی بهداشت

پرستار زن   16مرد و پرستار  40: در این مطالعه توصیفی روش مطالعه.گردید انجام پرستاران زن و مرد  در اضطراب

بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی در تهران بزرگ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  و مورد مطالعه 
سوال چهار گزینه ای  05اشپیل برگر بود که دارای  اضطراب موقعیتی آوری اطالعات، پرسشنامهقرار گرفتند. ابزار جمع

تخصیص می یافت.  4تا 9هر کدام از عبارات بر اساس پاسخ ارائه شده امتیازی بین  بهبر اساس مقیاس لیکرت بود که 
متوسط به  40-40اضطراب خفیف،  05-49روایی این پرسشنامه در ایران به تایید رسیده است. در این مقیاس، نمره ی 

 ها دادهبسیار شدید می باشد. به باال اضطراب  16شدید و  60-10نسبتا شدید،   04-64متوسط به باال،  44-04پایین، 

نتایج نشان داد که  يافته ها:گرفت. قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با

در صد دارای فرزند بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان  66در صد پرستاران متاهل و  0/05
درصد دارای  15درصد از پرستاران دارای اضطراب خفیف،  0/91 بود. 49/99±50/0و سابقه کاری   90/0±10/40

درصد از اضطراب شدید برخوردار بوده اند. میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستارام مرد  0/95اضطراب متوسط و 

 نتيجه(.=519/5p(بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود  46/40±00/1و پرستاران زن   64/1±40/41

ارتقاء  و بهبود در مهمی نقش این که پرستاران به نظر می باشند. دارای اضطراب پرستاران از توجهی قابل تعداد :گيری

به  ساز اضطراب چه در سطح فردی یا سازمانی می تواند  زمینه عوامل دارند، توجه به رفع جامعه افراد سطح سالمت
 .گردد مطرح بهداشتی اولویت یک عنوان

 سالمت روان، اضطراب، پرستاران، جنسیت کلمات کليدی:
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PC-12 
 کيفيت خواب پرستاران بخش های مختلف بيمارستانی 

 

 4عمادی محسن ،3خانی محمد مير ، مجيد2*اصل ستوده نعمت ،1قدس اصغر علی

 مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 مرکز تحقيقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -3

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ارشد کارشناسی دانشجو -4

 افراد دارد.  جسمی و روحی سالمت بر عمیقی اثرات که است لوژیک فیزیو مهم فرآیند یک خواب هدف: و مقدمه

 اجتماعی تامین پوشش کیفیت خواب پرستاران بخش های مختلف بیمارستانی تحت بررسی منظور به حاضر مطالعه

 .شد انجام تهران

 به داشتند؛ را مطالعه به ورود شرایط که پرستاری 990 مقطعی،  تحلیلی  -توصیفی مطالعه این در روش مطالعه:

ابزار گرد  از دو بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی تهران انتخاب و  مورد مطالعه قرار گرفتند. سرشماری صورت
( بود. این PSQIپرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ ) و فردی مشخصات آوری اطالعات مشتمل بر دو پرسشنامه

 5-4امتیازبندی شده است. امتیاز  5-09. امتیاز این ابزار از درجه ای می باشد 4پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 
و بیشتر از آن نشانگر کیفیت خواب بد می باشد. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از  0کیفیت خواب خوب و امتیاز 

ن شرکت میانگین و انحراف معیار س يافته ها:و روش های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد. SPSS16نرم افزار 

نمره کیفیت خواب پرستاران بخش های مختلف  میانگین .بود  49/99±50/0و سابقه کاری   10/40±90/0کنندگان 
بودکه بیان گر کیفیت خواب نامطلوب می باشد. نتایج هم چنین نشان داد، کیفیت خواب  40/1± 01/4بیمارستانی 

(. نتایج نشان داد، کیفیت خواب =541/5p(پرستاران در بخش های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت 
( =50/5p(( و اطفال =59/5p((، اورژانس=559/5p((،  جراحی=554/5p(پرستاران در بخش زنان با بخش های داخلی

اختالف معنی دار دارد. هم چنین بین کیفیت خواب پرستاران شاغل در دو بخش سی سی یو و دفتری تفاوت معنی 

: نتایج این تحقیق نشان داد، گيری نتيجه .(.  بین سایر بخش ها تفاوت معنی دار نبود=556/5p(داری مشاهده شد

ب نامطلوب رنج می برند که در سایر مطالعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. با درصد باالیی از پرستاران از کیفیت خوا
با سالمت عمومی پرستاران  توجه به تفاوت کیفیت خواب پرستاران در بخشهای مختلف و نظر به این که کیفیت خواب

 عوامل شناسایی جهت در شود، مدیران توصیه می باشد، ارتباط می در و نحوه ی ارائه خدمت به مراجعان و بیماران

 بهبود کیفیت خواب پرستاران و ارتقای آن توجه و اهتمام الزم مبذول دارند. بر موثر

  : کیفیت خواب، پرستاران، بخش بیمارستان، سالمت روانکلمات کليدی
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PC-13 
 اضطراب موقعيتی در پرستاران بخش های مختلف بيمارستانی

 *1قدس اصغر علی

  مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات  -1

اضطراب هسته مرکزی انواع اختالالت روانی تلقی می شود. محیط کار و فعالیت های مربوط به  هدف: و مقدمه

 اختالالت که دهند می نیز نشان تحقیقات کار پرستاران از عوامل تهدید کننده و ایجاد اضطراب در آنها می باشد. نتایج

 به توجه لزوم و ها بیمارستان در پرستاران به نقش توجه است. با برخوردار باالیی میزان پرستاران از در اضطرابی

مقایسه ی اضطراب  هدف با مطالعه باالتر، این چه هر کیفیت با خدماتی ارائه راستای در نیز و گروه این روانی بهداشت

در  مقطعی -توصیفی مطالعه : اینروش مطالعهگردید. بیمارستانی انجامموقعیتی در پرستاران بخش های مختلف 

تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تهران انجام شد.  بیمارستان در شاغل پرستاران از نفر 990 بر روی 9414 سال
اشپیل ن اضطراب آزموها تکمیل شد. آوری اطالعات، پرسشنامه استاندارد اشپیل برگر بود که توسط خود نمونهابزار جمع

پنهان را به عنوان یک ویژگی فردی، از اضطراب آشکار)موقعیتی(، که یک تجربه هیجانی موقت است، برگر، اضطراب 
متمایز می کند. در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب آشکار )موقعیتی( استفاده گردیده است. این پرسشنامه از روایی و 

-04متوسط به پایین،  40-40اضطراب خفیف،  05-49ن پرسشنامه، میزان اضطراب پایایی باالیی برخوردار است. در ای
 از استفاده با ها دادهبه باال اضطراب بسیار شدید می باشد.  16شدید و  60-10نسبتا شدید،   04-64متوسط به باال،  44

نتایج تحلیل آماری نشان داد  :. يافته هاگرفت قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم

که، بین پرستاران در بخش های مختلف از نظر مشخصات فردی شامل سن، شرایط شغلی، تاهل و ساعت اشتغال 

 46/49± 41/1نمره اضطراب موقعیتی نمونه های پژوهش   میانگینتفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج نشان داد، 
از تاران می باشد. میزان اضطراب موقعیتی پرستاران در بخش های مختلف بودکه بیانگر سطح اضطراب متوسط  پرس

(. اما در مقایسه دو به دو بین بخشها مشاهده شد که این اختالف بین دو بخش =440/5p(نظر آماری معنی دار نبود 

به نتایج به دست آمده پرستاران بخش های مختلف  توجه : باگيری نتيجه(.=54/5p(جراحی و دفتری معنی دار بود

توجه خاص به بیمارستانی به جز بخش های جراحی و دفتری از نظر سطح اضطراب تفاوت معنی داری نداشتند، اما 
سالمت روان پرستاران در بخش های مختلف با توجه به تماس نزدیک با بیماران و خانواده بیماران الزم است. تعیین 

 اب، ایجاد سیستم های حمایتی در بیمارستان ها برای ارتقای سطح سالمت پرستاران الزم به نظر می رسدمنابع اضطر

 اضطراب موقعیتی، پرستاران، بخش های بیمارستانیکلمات کليدی: 
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PC-14 
 مروری نظام مند بروضعيت مستندسازی گواهی فوت دربيمارستان های ايران

   2نجمه حسنی ،*1احمدیمريم 
 گروه مديريت اطالعات سالمت، دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايران،تهران،ايران.  -1

 پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه رسانی مديريت واطالع دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت، دانشکده - 2

 ،تهران،ايران.ايران
 

آمارهای مرگ ومیریکی ازمنابع مهم برای برنامه ریزی های بهداشتی وارزیابی وضعیت سالمت  مقدمه وهدف:

ازگواهی فوت به دست می آیند.هدف ازاین مطالعه بررسی وضعیت مستندسازی گواهی  جامعه می باشند وداده های آن

ری نظام منداست که درآن این پژوهش،یک مطالعه مرو روش مطالعه:های فوت دربیمارستان های ایران می باشد.

)مارس 9414تاپایان شهریورماه9405به موضوع پژوهش،دربازه زمانی فروردین  تمامی مقاالت چاپ شده مربوط
(موردبررسی قرارگرفتند.به منظوریافتن مقاالت، جستجودرپایگاه های اطالعاتی فارسی وانگلیسی 0590تاسپتامبر0559
باکلیدواژه های فارسی وانگلیسی  PubMedو Magiran ، Irandoc ،Iranmedex ،SID،Googlescholarشامل 

 يافته ها:مقاله مرتبط شناخته شدوموردبررسی قرارگرفت. 94مقاله چاپ شده بازیابی شدودرنهایت 287صورت گرفت.

مطالعه نشان دادکه سه مطالعه به بررسی کیفیت ثبت علل مرگ،سه مطالعه به بررسی میزان توافق  94نتایج بررسی 
بین تشخیص پرونده باعلت مرگ گواهی فوت،دومطالعه به مقایسه کیفیت ثبت گواهی های فوت دربیمارستان های 
آموزشی وغیرآموزشی،دومطالعه به بررسی ارتباط بین مستندسازی گواهی فوت وصحت کدگذاری علل مرگ،دومطالعه 

ویک مطالعه به بررسی  دور گواهی فوتو موارد مجاز ص به بررسی میزان آگاهی پزشکان ازقوانین ثبت علت مرگ
میزان ارتباط بین علل مرگ درگواهی فوت پرداخته بودند.اکثرمطالعات ازپایین بودن کیفیت ثبت گواهی های فوت 

مستندسازی گواهی های فوت دربیمارستان های ایران ازوضعیت مناسبی نتيجه گيری:حکایت داشتند.

 گواهی فوت الزامی می باشد. برخوردارنیست.درنتیجه آموزش مستندسازان

 گواهی فوت،مستندسازی،ثبت،کیفیت،ایران کلمات کليدی:
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PC-14 
A Systematic review on the status of death certificate documentation in IRAN hospitals 

Maryam Ahmadi1, najmeh hasani*2 

1- Health Information Management Department, Faculty of Management and Medical Information 

Sciences, Iran University of Medical Sciences,Tehran,Iran. 

2-  MSc student of Health Information Technology, Faculty of Management and Medical Information 

Sciences, Iran University of Medical Sciences,Tehran,Iran. 

Introduction: Mortality Statistics is one of the most important resources for health 

planning and evaluation of the health status of the community and its data is obtained from 

death certifications.the aim of this study was to evaluate the status of death certificate 

documenting in Iranian hospitals.Methods: this research is a systematic review study in 

which all published articles related to the subject of research in the timeframe March 2001 to 

September 2015 were studied. To find articles searching in English and Persian databases 

including magiran, Irandoc, Iranmedex, SID, Pubmed and google scholar with key words in 

Persian and English was done. 287 printed articles restored and 13 related articles were 

known and reviewed. Results: Full survey results of 13 studies showed that 3 study  

evaluated the quality of recorded causes of death,3 study evaluated the agreement between  

record diagnosis and death cause in death certificate,two studies compared the death 

certificates recording quality in Educational and non-educational hospitals,two studies 

examined the relationship between Certificate  documenting and accuracy of  death causes 

coding , Two studies examined the amount of  physicians' knowledge about  death 

registration rules and one study  examined the extent of  connection  between  causes of death  

in death  certificate. .most studies showed the low quality of registration of death certificate 

.Conclusion: The death certificates documenting in Iran hospitals is not in a good situation.as 

a result training of death certificate documentary makers is necessary. 

Keywords: Death certificate, Documenting, Record, Quality, Iran 
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PC-16 
عوامل استرس زای شغلی در بين پرستاران بخش های مراقبت ويژه بررسی رابطه برخی عوامل دموگرافيک و   

 1334شهر ساری در سال 

 4،  مهدی بابايی هتکه لويی2٭، زهرا محمودی عالمی1الله فانی صابری
 استاديار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -1

 دانشجوی کارشناسی پرستاری نسيبه، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -2

 دانشجوی دکترای عمومی دندانپزشکی، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -3

ضر است که به وسیله تاثیر بر سالمتی : استرس یکی از مهمترین پدیده های زندگی در قرن حامقدمه و هدف

روانی و جسمانی افراد به یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی تبدیل شده است .می توان گفت که مهمترین 
منبع ایجاد کننده استرس در هر فرد شغل اوست . با توجه به اختالالت روحی و جسمی که در اثر استرس شغلی بر 

رستاران بخشهای ویژه به دلیل شرایط خاص بیماران در آنجا ( وارد و باعث ایجاد فرسودگی پرستاران ) به خصوص پ
شغلی در آنها می شود ، لذا انجام تحقیقاتی در مورد استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن و روشهای مقابله با آنان ) 

راین پژوهش عوامل استرس زا و شیوه های از آنجایی که می تواند منجر به ارائه راه حل شود ( حائز اهمیت است.د

روش بررسی گردید.  9414مقابله با آن در بین پرستاران بخشهای ویژه در بیمارستان های شهر ساری در سال 

: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که پایانی و روایی مطالعه

و با کمک  spssآن در مطالعات قبلی به تائید رسیده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها ، داده ها با استفاده از نرم افزار 
و ضریب هبستگی اسپیرمن( مورد  2x  ،TEST-Tنباطی ) آزمون آمار توصیفی ) فراوانی ، نمودار ، میانگین ( و است

براساس نتایج، مهمترین عوامل استرس زا در پرستاران بخش های ویژه ، کمبود  يافته ها:تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فته ها نشان امتیاز( بوده است. یا 44امتیاز( و بی عدالتی از سوی مسئوالن )با  400پرسنل برای ارائه بهتر خدمات )با 

پرستاران  %0/61بوده است.همچنین  10 ± 40/01دادند که میانگین میزان استرس در پرستاران بخشهای ویژه 

در  نتيجه گيری: بخشهای ویژه از روش امید به آینده برای بهبود وضعیت برای مقابله با استرس استفاده می کنند.

استفاده کم پرستاران از روش های مفیدی مانند ورزش کردن و  میان نتایج بدست آمده آنچه بیشتر نمود پیدا کرده
روشهای آرام سازی و ... بوده که این خود جای تعمق بیشتری دارد. عواملی چون کمبود امکانات، در دسترس نبودن و 

ن متاهل دور بودن اماکن ورزشی، کمی تبلیغات و نبودن وقت کافی برای جامعه مورد پژوهش که اکثر افراد آن را زنا
تشکیل می دهند، می تواند دالیل پرستاران برای کم ورزش کردن باشد که این عوامل با برنامه ریزی صحیح و اجرای 

 آن قابل حل می باشد.

 : استرس، استرس شغلی، بخش های ویژه ، پرستارانکلمات کليدی
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PC-17 
 1334درمانی شهر ساری در سال بررسی سبک زندگی زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 3، مهدی بابايی هتکه لويی2٭، زهرا محمودی عالمی1الله فانی صابری
 استاديار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -1

 نشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايراندانشجوی کارشناسی پرستاری نسيبه، کميته تحقيقات دانشجويی دا  -2

 دانشجوی دکترای عمومی دندانپزشکی، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران  -3

: منوپوز یکی از مهمترین تغییرات در زندگی زنان است. دوره منوپوز بعد از پایان تخمک گذاری و مقدمه و هدف

سالگی آغاز می شود که به طور معناداری با تغییراتی در وضعیت فیزیکی، روانی و  05تا  40سنین  قدرت تولیدمثل در
جنسی زنان همراه است. کاهش فعالیت و توانمندی زنان سالمند یک چالش در حوزه بهداشت و پزشکی سالمندی 

سالمت این دسته از زنان در  است. این پژوهش با هدف مطالعه سبک زندگی زنان یائسه و عوامل کاهش دهنده سطح

زن یائسه  061در این مطالعه  توصیفی، سبک زندگی و عادات رفتاری  :روش مطالعهشهر ساری انجام شده است.

مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها با کمک آزمون  9414مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر ساری در سال 

میانگین  يافته ها:تحقیق، انجام شده و یافته ها در جداول آماری ترسیم گردید.محقق ساخته، مصاحبه با نمونه های 

آنها خانه دار بودند.  %19درصد زنان بی سواد و 95بوده ،  0/0و نمرات متوازن  6/0سال با  پراکندگی  0/05سنی زنان 
کلسیم استفاده نموده و تقریبا  از قرص %1درصداز زنان روزانه به مدت یک ساعت پیاده روی داشته؛ حدود  05بیش از 

ساعت در  4تا  9از نمونه ها تجربه خواب  %15آنها وعده غذایی کلسیم دار مانند شیر و فرآورده های لبنی داشتند.  19%
نمونه ها رابطه زناشویی منظم با همسرانشان داشتند که  %05ساعت در شب دارند. کمتر از  0تا  4روز و خواب مناسب 

از نمونه ها درد مفاصل،  %60تا  00ز آنها را تجربه ای همراه با درد و سایر مشکالت بیان نمودند. همچنین ا %45تقریبا 
درصد از نمونه های سالمند  0دردهای استخوانی، درد در ناحیه کمر،اختالل دید و سندرم اختالل خلقی دارند. کمتر از 

رابطه جنسی، حل مشکل خواب و کاهش دردهای بدنی دیده  دوره های آموزش الزم در مورد تغذیه، تمرین های بدنی،

: زنان میانسال و سالمندی که می خواهند فعالیت های منظم فیزیکی داشته باشند؛باید به طور نتيجه گيریبودند.

،شیر و فرآورده های لبنی باشند. همچنین تمرین های  Dمنظم تحت تغذیه وعده های غذایی کلسیم دار، ویتامین 
به ویژه پیاده روی، استفاده کمتر از غذاهای پرچرب برای پیشگیری از پوکی استخوان زودرس در دوران پیش از حرکتی 

یائسگی توصیه می شود. بر آموزش های سبک های مناسب و بهداشتی مهارت زندگی در دوران یائسگی توصیه می 
 خانواده و اجتماع می باشد.گردد که به نوعی می تواند نقش پیشگیری کننده از مسائل بسیاری در 

 سبک زندگی، یائسگی، شهر ساری کلمات کليدی:
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PC-18 
 مداخالت آموزشی موثر بر روابط زوجين در دوران بارداری: يک مطالعه مروری

 *2، مريم حاجی زاده ولوکالئی1صغری خانی

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران.استاديار گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی، - 1

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی  نسيبه ساری، دانشگاه  -2

 علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران. 

از آنجائیکه دوران بارداری نیز عالوه بر تغییرات جسمی تغییرات روانی را بهمراه دارد همسران  مقدمه و هدف:

بعنوان فرد حمایت کننده زنان باردار در بهداشت روان زنان موثر خواهند بود لذا مطالعه حاضر به مرور برنامه آموزشی 

در این مطالعه محقق با جستجو در پایگاههای  روش مطالعه:موثر بر روابط زوجین در دوران بارداری می پردازد.

، MEDLINE ،EMBASEو سپس جستجو در پایگاههای اختصاصی تری همانند   Google Scholarعمومی
Science Direct0590 تا 0555، با کلید واژه های آموزش، مداخله، بارداری، شریک جنسی مطالعات را از سال  

 Full Textستخراج گردید و پس از مطالعه مروری عنوان، خالصه مقاله و نهایتا مقاله ا 44استخراج کرده است. ابتدا 

: مرور مقاالت منجر به طبقه بندی مطالب در سه يافته هامقاله جهت نوشتن مقاله مروری حاضر استفاده گردید. 04

مرتبط به فرزندپروری، طبقه کلی شده است. طبقه اول مداخالت آموزشی زوجین با تمرکز بر والد شدن که شامل اصول 
باشد. طبقه دوم مداخالت آموزشی زوجین با تمرکز بر روابط  آنها شامل آموزش روابط جنسی، رشد و تکامل کودک می

مهارت حل مسئله، مدیریت استرس و تعارضات در روابط و نهایتا در طبقه سوم مداخالت آموزشی پدران با تمرکز بر 

از آنجائیکه نتيجه گيری:شود. ی تغییرات دوران بارداری زنان باردار گزارش میسالمت مادران و تاکید بر یادگیر

شود از برنامه های آموزشی با تاکید برنامه های آموزشی خود یک نوع برنامه پیشگیرانه در حوزه سالمت محسوب می
مادران باردار بکار  توان مبتنی بر فرهنگ جامعه در سیستم سالمتبر مشارکت مردان و تکنیکهای فرزندپروی می

 گرفت. 

 : آموزش، مداخله، بارداری، شریک جنسیکلمات کليدی
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PC-19 
 نقش پرستاری از راه دور در مديريت درمان بيماران زخم پای ديابتی

 *،2،  قاسم ديماذر1،  مريم خسروی1الهام ابراهيمی

 و پيراپزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ايراندانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پرستاری  -1

 مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری،دانشکده پرستاری و پيراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ايران -2

درصد  90زخم پا یکی از عوارض دیابت است که خطر آن طی سالهای حیات بیماران دیابتی به :مقدمه و هدف

می رسد. هر سال بیشتر از یک میلیون نفر از افراد دیابتی پای خود را به علت این بیماری از دست می دهند. زخم پای 
دوش مراکز خدمات بهداشتی تحمیل می  دیابتی تاثیری عمیق در کیفیت زندگی بیماران می گذارد و بار عظیمی را بر

کند. امروزه در جهان برای مدیریت بهینه، مراقبت موثر دیابت و ایجاد شرایطی که بیماران در روند بیماری شان 
مشارکت موثر داشته باشند از فناوری اطالعات و ارتباطات بهره گرفته شده و جهت ایجاد ارتباط آسان بین بیماران و 

نقش پرستاری از راه دور در مدیریت درمان هداشتی بکار گرفته می شوند. هدف از این مطالعه بررسی  مراکز مراقبت ب

:این مطالعه از نوع مروری بوده و داده های آن از طریق جستجو در روش مطالعهبیماران زخم پای دیابتی می باشد.

  PubMed, science direct, Google scholar, ProQuestمنابع اینترنتی و پایگاه های اطالعاتی معتبر همچون 
با استفاده از کلید واژه های  پرستاری از راه دور، زخم پای دیابتی و سیستم های سالمت همراه گردآوری شده 

تله نرسینگ و آموزش از راه دور بیماران از طریق تلفن همراه در ارائه :نتایج پژوهش نشان می دهد که  يافته هااست.

و مدیریت بیماری های مزمن از جمله دیابت وکنترل زخم پای دیابتی موثر است و موجب ارتقا رفتار  خدمات مراقبتی
خود مراقبتی و کنترل بیماری می شود. و همچنین باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری خصوصا 

فناوری های ارتباطی مانند تلفن همراه :با توجه به اهمیت و نقش موثری که نتيجه گيریدر مناطق روستایی می شود.

و سیستم های پیامکی بر پیگیری درمان و مراقبت بیماران دارند نهایتا ارائه خدمات مشاوره ای و مراقبتی از طریق 
 پرستاری از راه دور باعث مراقبت بهتر زخم پای بیماران دیابتی می شود. 

 م پای دیابتی:پرستاری از  دور، بیماران دیابتی، زخکلمات کليدی
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PC-20 
 مروری بر عوامل موثر بر کاهش درد در ليبر و زايمان طبيعی

 *3، مريم معصومی گرجی 2، احترام نائيج1صغری خانی
عضو هيئت علمی گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،  -1

 ايران.

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، عضو کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی نسيبه، دانشگاه علوم  -2

 پزشکی مازندران، ساری، ايران.

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، عضو کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی نسيبه، دانشگاه علوم -3

 کی مازندران، ساری، ايران.پزش

: درد لیبر و زایمان، دردی طبیعی و نشانه خوشایندی جهت ورود به مرحله جدید مادر شدن و تولد مقدمه و هدف

یک موجود زنده می باشد. این درد منحصر به فرد بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. به کار بردن روش 
لیبر و زایمان می تواند جهت تسکین درد کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر هایی جهت کاهش درد در طی 

: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری .روش مطالعهبررسی عوامل موثر بر کاهش درد در لیبر و زایمان طبیعی می باشد

 PubMedهمانند  و در نهایت پایگاه های اختصاصی تری Google Scholarبوده، ابتدا پایگاه های عمومی همانند 

,ScienceDirect, Magiran, Iranmedex  با استفاده از کلید واژه های زایمان طبیعی، لیبر، کاهش درد و فاکتور
استخراج گردید. سپس در این مرحله   0590تا   9110مقاله از سال  60مرتبط مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 

ه غیرمرتبط حذف گردید. در مرحله بعدی غربالگری کامل مقاالت وارد شده مطالع 95ابتدا خالصه مقاالت مطالعه شد و 

يافته مقاله لیست شده و داده ها از آن استخراج شد. 45مطالعه حذف گردید و در نهایت  90از مرحله قبل انجام شد و 

بکار بردن روش هایی در مرور بر یافته ها نشان می دهد که عوامل موثر بر کاهش درد در طی لیبر و زایمان شامل  ها:

دو دوره حاملگی و زایمان می باشد. در مرحله حاملگی از جمله مواردی که می تواند به کاهش درد در طی لیبر و 
زایمان کمک کند )افزایش آگاهی مادر در رابطه با مراحل زایمان، آموزش تکنیک های موثر بر کاهش درد، تمرین 

یل ترس مادر از زایمان( می باشد. در مرحله لیبر و زایمان روش های دارویی و تکنیک های دریافت شده، شناسایی دال
غیر دارویی جهت تسکین درد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. روش های دارویی شامل )استفاده از داروهای بی حسی 

ویی موثر میتوان استفاده از به صورت تزریقی و موضعی، استفاده از گازهای استنشاقی( می باشد. از روش های غیر دار
)تکنیک های تنفسی، ماساژدرمانی، طب فشاری، تصویر سازی ذهنی، آروماتراپی، گرمادرمانی، موسیقی درمانی( را نام 

: درد در طی لیبر و زایمان می تواند منجر به ایجاد تنش و اضطراب در مادر شود و به دنبال آن .نتيجه گيریبرد

باضات رحمی مادر و طوالنی شدن زایمان و در نهایت دیسترس جنین داشته باشد. در صورتی تاثیرات نامطلوبی بر انق
که کسب مهارت مدیریت و کنترل درد می تواند در انجام زایمان به طور طبیعی و با کمترین میزان تنش کمک کننده 

 باشد.

 : زایمان طبیعی، لیبر، کاهش درد، فاکتور مرتبط کلمات کليدی
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PC-22 
 اسايی عوامل تهديد کننده زايمان فيزيولوژيک: مطالعه مروریشن

 *3، مريم معصومی گرجی 2، احترام نائيج1صغری خانی
عضو هيئت علمی گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،  -1

 ايران.

در مامايی، عضو کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی نسيبه، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره  -2

 پزشکی مازندران، ساری، ايران.

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، عضو کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی نسيبه، دانشگاه علوم -3

 .پزشکی مازندران، ساری، ايران

یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فردی، بارداری و زایمان می باشد. مکانیسم انجام زایمان یک  مه و هدف:مقد

فرآیند خودبخودی و بدون نیاز به انجام مداخله است، در صورتی که امروزه عوامل متعددی می تواند بر عدم انجام 
ه باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر شناسایی عوامل زایمان به طور فیزیولوژیک و بدون مداخله مورد نیاز نقش داشت

تهدید کننده زایمان فیزیولوژیک می باشد.روش مطالعه: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری بوده، پژوهشگر با استفاده از 
 Google, کلیدواژه هایی نظیر زایمان فیزیولوژیک، سزارین، عوامل مرتبط و ترس از زایمان در پایگاه های اطالعاتی

Scholar  ScienceDirect, PubMed, Magiran, Iranmedex,  مقاله  60به جستجو پرداخته، و در مجموع
استخراج گردید. ابتدا عنوان و خالصه مقاالت مورد بررسی قرار گرفت، سپس ارزیابی کیفیت متن کامل مقاالت صورت 

جهت نگارش این  9110-0590مقاله از سال  45مقاله خارج شده و نهایتا  00گرفته و در طی این ارزیابی دو مرحله ای 

یافته های مطالعه مروری حاضر در چهار طبقه اصلی شامل عوامل  .يافته ها:وری مورد استفاده قرار گرفتمطالعه مر

فردی، عوامل محیطی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی تهدید کننده زایمان فیزیولوژیک سازماندهی شد. مرور بر 
مثبت نسبت به سزارین، ترس از درد  مطالعات نشان می دهد که عوامل فردی تهدید کننده شامل )داشتن نگرش

زایمان، دانش و آگاهی مادر در رابطه نوع زایمان(، عوامل محیطی تهدید کننده شامل )شرایط محیطی اتاق زایمان، 
نحوه برخورد کارکنان، معاینات مکرر(، عوامل فرهنگی تهدید کننده شامل )مد شدن فرهنگ سزارین، نقش دوستان و 

ا(، عوامل سازمانی تهدید کننده شامل )دخالت پزشکان، نقش بیمارستان خصوصی، نظارت بستگان، نقش رسانه ه
ناکافی سیستم بهداشت و درمان بر عملکرد پزشکان( می باشد، که هر یک از این عوامل می تواند نقش به سزایی در 

ی باشد و انجام زایمان به : زایمان یک فرآیند فیزیولوژیک منتيجه گيریانتخاب زایمان فیزیولوژیک داشته باشد.

صورت فیزیولوژیک می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف فردی، محیطی، فرهنگی و سازمانی قرار گیرد و توجه به هر 
یک از جوانب مطرح شده و بر طرف کردن عوامل تهدید کننده مرتبط می تواند به انجام زایمان به صورت فیزیولوژیک 

 کمک کند.

 فیزیولوژیک، سزارین، عوامل مرتبط، ترس از زایمان : زایمانکليدی کلمات
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PC-23 
 بررسی ارتباط بين رضايت جنسی دوران بارداری، کيفيت روابط و عزت نفس با اندوه بعد از زايمان 

 4، احمد خسروی3، زهرا متقی2، افسانه کرامت1*معصومه شريف زاده

دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، کميته تحقيقات  -1

 شاهرود، ايران

 استاديارعلوم بهداشتی و بهداشت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران -2

 دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران -استاديار -3

 ايران شاهرود، شاهرود، پزشکی علوم دانشگاه رفتاری، و اجتماعی علوم تحقيقات مرکز اپيدميولوژی، دکترای دانشجوی -4

تواند باعث بروز مشکالت متعدد و کم شدن روابط جنسی و یا قطع بدون دلیل آن در بارداری می و هدف:  مقدمه

را با اختالل روبرو کند. هدف از این  کم شدن ارتباط عاطفی از طرف همسر شده و در نتیجه بهداشت روانی خانواده
 "ارتباط بین رضایت جنسی دوران بارداری، کیفیت روابط و عزت نفس با اندوه بعد از زایمان بررسی "مطالعه

نمونه در دسترس از جامعه پژوهش شامل 400با 9414مقطعی در سالتحلیلی-: این مطالعه توصیفیمطالعهروشبود.

ای شامل اطالعات دموگرافیک و ها پرسشنامهدادهآوریابزار جمع بیمارستان مبینی سبزوار اجرا شد.کرده زنان زایمان
مامایی، پرسشنامه استاندارد اندوه بعد از زایمان ادینبرگ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، کیفیت روابط پیرس و رضایت 

شرایطی که مادر قادر به پاسخ دادن به سؤاالت ساعت اول پس از زایمان در  04جنسی الرسون بود. پرسشنامه در طی 
های و آزمون  spss-18ها با استفاده از نرم افزار در روز سوم، هفتم و دهم بعد از زایمان تکمیل شد. سپس داده بود،

درنظر گرفته =5/50pدو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری تست و کایتوصیفی و پیرسون، تی

زا، ( نخست%5/49نفر)940( خانه دار، %1/19نفر)016بود.  0/06±54/0میانگین سنی زنان مورد بررسی ها:يافته .شد

( زایمان طبیعی و %0/10نفر)044( دارای نوراد پسر بودند. %9/40نفر) 900( دارای نوزاد دختر و %1/09نفر)964
اطالعات دموگرافیک وه بعد از زایمان از نظر ( زایمان سزارین انجام دادند. دوگروه سالم و دارای اند%0/04نفر)10

اندوه زایمان در روزهای مختلف اختالف معناداری با هم نداشته و  میزان اندوه زایمان در سطوح مختلف . یکسان بودند
و   (، حمایت اجتماعی ادراک شدهp<559/5ارتباط بین عزت نفس).(p<559/5)رضایت جنسی با هم متفاوت هستند
با اندوه بعد از زایمان معنادار می (، عمق روابط با همسر p=50/5و p=59/5تعارض از طرف همسر و والدین)

گيری: نتيجه(. p=4/5اما اختالف نمره حمایت درک شده از طرف دوستان در دو گروه معنادار نبود). (p=5/551)باشد
همیت حمایت روحی و روانی مادر در دوران بارداری و پس از و ا با توجه به تأثیر نارضایتی جنسی بر اختالالت روانی

زایمان لزوم آموزش و مشاوره های مؤثر و تأکید بیشتر به روابط بین زن و شوهر در دوران بارداری، در پیشگیری از 
 بروز اندوه بعد از زایمان و عوارض طوالنی مدت دیگر  توصیه می شود.

 رضایت جنسی، زایمان: اندوه پس از زایمان، کلمات کليدی
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PC-24 
بررسی رفتارهای خود مراقبتی و ارتباط آن با برخی از عوامل مرتبط در بيماران با نارسايی قلبی مراجعه کننده به 

 1334مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان در سال 

 2اکرم ثناگو ،2، ليال جويباری1عصمت سعيدی ،1*سميرا سعيدی

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران،            -9
 مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه گلستان، گرگان، ایران  -0

 شود می محسوب دنیا سراسر در مزمن های بیماری ترین شایع از یکی عنوان به قلبی، نارسایی هدف: و مقدمه 

 متعددی راهکارهای قلبی، نارسایی کنترل برای نماید. می تحمیل بهداشتی های ستمسی بر نیز را زیادی های هزینه که
 مبتال بیماران در خودمراقبتی ایفای تعیین هدف با حاضر پژوهش .هاست روش این از یکی خودمراقبتی که دارد وجود

 توصیفی پژوهش این :مطالعه روش.گرفت صورت مرتبط عوامل از برخی با آن ارتباط بررسی و قلبی نارسایی به

 مرکز دو به کننده مراجعه قلبی نارسایی با با بیمار 946 روی نمونه حجم فرمول از استفاده با و 9414 سال در تحلیلی
 و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار گرفت. صورت گرگان شهر تخصصی فوق درمانی آموزشی

 946 از :ها يافتهاست. بوده سوال 90شامل قلب نارسایی بیماران مراقبتی خود رفتارهای اروپایی پرسشنامه و بالینی

 و فارس قومیت %1/14 دیپلم، زیر و دیپلم تحصیالت با %06 و متاهل %15 زن، آنان %0/40 قلبی نارسایی با بیمار

 به مبتال بیماران اقبتیمر خود کل ی نمره است. بوده 1/04±61/90 نبیمارا سنی میانگین بود. ها قومیت سایر از بقیه
 وضعیت داشتند. ضعیف مراقبتی خود %4/4 و متوسط مراقبتی خود %0/15 خوب، مراقبتی خود بیماران %0/00 نارسایی

 نتيجه (.P=59/5) داشت دار معنی ارتباط بستری دفعات تعداد و (P=559/5) بیماران سواد سطح با مراقبتی خود

 مزمن به توجه با و داشتند، خوب خودمراقبتی رفتارهای قلبی نارسایی با بیماران از کمی درصد اینکه به توجه با :گيری

 .گیرد صورت الزم اقدامات  بیماران خودمراقبتی رفتارهای بهبود و ارتقا برای تا است ضروری بیماری، بودن

 سالمتی رفتارهای مراقبتی، خود قلبی، نارسایی :کليدی کلمات
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PC-25 
 ارتباط آپگار خانواده با تهوع و استفراغ بارداریبررسی 

 *4، احمد خسروی3،زهرا متقی2، افسانه کرامت1مهديه عشقی
 دانشجوی ارشد مشاوره در مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران-1

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.دانشيار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامايی، -2

 استاديار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. -3

 دانشجوی دکتری اپيدميولوژی، مرکز تحقيقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.-4

تواند بر ابعاد مختلف باشد که میواستفراغ بارداری یکی ازشکایتهای شایع زنان باردار می: تهوع مقدمه و هدف

بررسی ارتباط آپگار خانواده با تهوع و  "ای با هدف زندگی زنان باردار تاثیر منفی داشته باشد. لذا  بر آن شدیم  مطالعه

زن باردار  405بر روی 9414تحلیلی در سال  : این مطالعه توصیفیمطالعهروشانجام دهیم . "استفراغ بارداری

مرکز انتخاب شده بودند انجام  0مرکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور که به صورت تصادفی از بین  4مراجعه کننده به 
آوری شد. ها براساس جمعیت زنان باردار تحت پوشش هر مرکز به صورت سهمیه ای و افراد در دسترس جمعشد. نمونه
ها باشد. دادهو آپگار خانواده می PUQEای شامل اطالعات دموگرافیک، مقیاس استاندارد د استفاده پرسشنامهابزار مور

 p<0/05های آماری توصیفی و آنوا، پست هوک تجزیه و تحلیل شد. و و با آزمون  SPSS-19بعد از ثبت در نرم افزار 

نفر( 44)%6/90سال( که 44تا96) با محدوده 61/01±06/0نی زنان با میانگین س ها:يافتهمعنی دار در نظر گرفته شد.

نفر( خانه دار بودند مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین نمره تهوع و استفراغ در گروه با آپگار با 456)%4/10شاغل و 
بود 05/95±54/4و گروه آپگار با عملکرد ضعیف 10/6±00/4،گروه آپگار با عملکرد متوسط 16/6±44/4عملکرد باال

( و بین گروه آپگار متوسط و ضعیف p=501/5که بین گروه آپگاربا عملکرد باال و ضعیف اختالف آماری معنی داری)

: با افزایش میزان حمایت و توجه خانواده به زن باردار شکایاتی نتيجه گيری( بود.p=549/5اختالف آماری معنی دار)

یابد. این امر نشان دهنده اهمیت بعد روان و احساس حمایت زنان می از جمله تهوع و استفراغ دوران بارداری کاهش
های بارداری توجه شود تیم درمان و سالمت روان در مراقبتباشد. لذا پیشنهاد میباردار از طرف همسرو خانواده می

 های روانی زنان باردار مبذول دارند.ای به عواطف، احساسات و نیازویژه

 خانواده، تهوع استفراغ بارداری، روان ، عاطقه: آپگار کلمات کليدی
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Pc-26 
 ماساژدرمانی در نوزادان

  2 ، دبيری فرد اعظم1*دبيری فرد مريم
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژه نوزادان، کميته تحقيقات دانشجويی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم  -1

  پزشکی شهيد صدوقی ، يزد، ايران،

  کارشناس پرستاری، بيمارستان شهيدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان -2
: درطی بارداری، جنین توسط مایع آمنیوتیکی که اطرافش را فراگرفته است مورد نوازش قرار می مقدمه و هدف

می شود. ماساژ یک گیرد. ضربان قلب مادر، این امواج را در مایع آمنیوتیک ایجاد می کند و باعث ایجاد نوازشات لمسی 
احساس فیزیولوژیک است که در نتیجه تحریک گیرنده های حس المسه در پوست و تجزیه و تحلیل آن در مغز بوجود 
می آید. لمس با دست و حرکت بر روی بافت های نرم بدن نوزاد یا شیرخوار بمنظور درمان، ماساژدرمانی نام دارد. 

اشد که بصورت سنتی انجام می شود و اولین گزارش در زمینه ماساژدرمانی ماساژ نوزادان یک جزء مهم مراقبتی می ب
در نوزادان در مصر ارائه شد. ماساژدرمانی با روغن جایگاه ویژه ای در بعضی از کشورها بویژه هندوستان دارد، جهت 

اهی سالم تر و تسهیل حرکت دست ها بر روی بدن نوزاد از روغن استفاده می شود که در این میان روغن های گی

: این مقاله به صورت مروری بوده و برای استخراج آن از پایگاه های اطالعاتی همچون روش مطالعهبهترند.

Google scholar  وIrandoc  ،SID  ، PubMedاز با استفاده از کلید واژه هایInfants   Massagetherapy, 

neonates, ماساژدرمانی منجر به کنترل و کاهش درد، بهبود وزن يافته هااستفاده شده است.  0550 -0590تاریخ :

گیری، کاهش بروز آپنه)قطع تنفس( و عدم تحمل تغذیه، بهبود الگوی خواب، ترخیص زودتر از بیمارستان، کاهش 

: نظر به اینکه ماساژدرمانی فواید نتيجه گيریعفونت، ایجاد احساس امنیت و افزایش وابستگی مادر و نوزاد می شود.

دی برای نوزادان دارد و یکی از پرکاربردترین شاخه های طب مکمل می باشد الزم است پرستاران ومادران نسبت به زیا
 فواید و اثرات آن آگاه و کاربرد آن مورد توجه قرار گیرد.

 : ماساژدرمانی، نوزادانکلمات کليدی
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PC-27 
 راهکارهای درمانی اختالل استرس پس از سانحه درپرسنل فوريت پزشکی و 

 3 ، دبيری فرد اعظم2، عصاری مرقی احمد1*دبيری فرد مريم

 د، ایران، دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری،دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری مراقبت ویژه نوزادان، دانشگاه علومپزشکی شهیدصدوقی، یز -9
 های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران کارشناس ارشدپرستاری مراقبت ویژه، مرکز فوریت -0
 کارشناس پرستاری، بیمارستان شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران -4

:اختالل استرس پس از سانحه شامل مجموعه ای از عالئم است که در پی مواجهه با حوادث و مقدمه و هدف

شود. دراین اختالل فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد خاطرات آسیب زای زندگی پدیدار می 
و وقوع حادثه را دائما در ذهن خود تجسم می نماید و درعین حال می خواهد از یادآوری آن اجتناب کند. مواجه مکرر 

ر معرض استرس های با آالم مردم و مرگ آنها و کار در محیط و موقعیت های خطرناک، پرسنل فوریت پزشکی را د

: این مقاله بصورت مروری بوده و با استفاده از کلید واژه های پرسنل فوریت روش مطالعهترومایی قرار می دهد.

 SID ،Magiran ،Irandoc ،Googleپزشکی ،اختالل استرس پس از سانحه، درمان در پایگاه های داده همچون 

scholar ،IranMedex  شواهد نشان می دهد افرادی که یک يافته هاری شده است.گردآو 0590تا  0550از سال :

رویداد آسیب زا را تجربه می کنند بطور معنی داری نرخ باالتری از افسردگی، سوء استفاده از مواد، روابط بین فردی 
واند مختل، سالمتی معیوب و افکار خودکشی را دارند. یافتن راه حلی برای کاهش یا پیشگیری از این اختالل می ت

منجر به ارتقاء کیفیت و کارایی پرسنل فوریت پزشکی، افزایش سالمت فیزیکی و روانی آنها گردد. درمانهای رفتاری 
شناختی بعنوان خط مقدم در درمان اختالل استرس پس از سانحه محسوب می شوند، از دیگر مداخالت اثربخش در دو 

نی بر پذیرش و تعهد یک مداخله روانشناختی تجربی محور است دهه اخیر، درمان فراشناختی است. همچنین درمان مبت
که منجر به کاهش افسردگی و خشم و استرس آسیبی می گردد. موسیقی درمانی نیز بعنوان یکی از درمانهای موثر و 

نتيجه کم هزینه برای کاهش افسردگی در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه استفاده می گردد.

به استرس شغلی کارکنان فوریت پزشکی قابل توجه است به این دلیل که این کارکنان اغلب اولین افرادی :تجرگيری

هستند که درشرایط اضطراری همچون تصادفات سنگین خودرو و بالیای طبیعی حضور می یابند. با توجه به اینکه 
، باید عوامل زمینه ساز را شناسایی و پرسنل فوریت پزشکی یکی از اجزاء اصلی سیستم بهداشتی درمانی می باشند

 اقدامات الزم جهت پیشگیری و درمان انجام گیرد.

 : اختالل استرس پس از سانحه، پرسنل فوریت پزشکی، درمانکلمات کليدی
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 بررسی ارتباط بين تصويرعمومی واعتمادحرفه ای دربين پرستاران شاغل در بيمارستانهای شهرنيشابور

 *2سيده معصومه سعادتی  ،3، آرزو اروجی2،الهه رمضان زاده تبريز 1 ، جواد رحمتی 1خورشيدیمهدی 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور, نيشابور, ايران -1

 مربی،گروه پرستاری, دانشگاه علوم پزشکی نيشابور, نيشابور, ايران -2

 مشاوره آماری و متدولوژی، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ايرانواحد  -3

اعتماد یک بعد مهم از مراقبت های سالمت است که به معنی رهایی از شک و باور داشتن  :مقدمه و هدف

ثرتر توانایی های خود می باشد و از پیامدهای مثبت اعتماد حرفه ای می توان به افزایش مشارکت فرد و انجام مؤ
اعمال حرفه ای و توسعه مهارت ها و در نتیجه بهبود شرایط بیمار اشاره نمود. تصویر عمومی منفی می تواند تأثیرات 

بررسی ارتباط بین اعتماد حرفه لذا این مطالعه با هدف  بسزایی بر حالت روانی و اعتماد حرفه ای پرستاران داشته باشد

همبستگی -مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی: روش مطالعهام شده است.ای و تصویر عمومی در بین پرستاران انج

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر نیشابور 946ماه بر روی 4به مدت 9414بصورت مقطعی است که در سال
حرفه  تصویر عمومی و پرسشنامه اعتمادبه روش سرشماری انجام شد و داده ها توسط فرم اطالعات فردی، پرسشنامه 

مستقل، های آنالیز واریانس یک طرفه، تیو آزمون09نسخه SPSS با استفاده از نرم افزارای جمع آوری گردید و 

میانگین : نتایج مطالعه نشان داد که يافته هاضریب همبستگی پیرسون بر حسب نوع متغیر تجزیه و تحلیل شدند.

تفسیر اطالعات نشان دهنده نصویر عمومی مثبت می باشد که براساس 09/44±10/00تصویر عمومی پرستاران
پرستاران نسبت به حرفه خود است. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میانگین تصویر عمومی در بین 

 00(بطوریکه تصویر عمومی پرستاران در بیمارستان p<0.05پرستاران سه بیمارستان در شهر نیشابور معنا دار بود)
بیمارستان عمومی محسوب می شود نسبت به دو بیمارستان دیگر بیشتر بود. همچنین برای مقایسه میانگین بهمن که 

(. p=0.02اعتماد حرفه ای در سه بیمارستان از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد که اختالف معناداری را نشان داد )
رفه ای و تصویر عمومی رابطه مثبت و معناداری نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد ح

:نتایج مطالعه نشان داد که پرستاران تصویر عمومی مثبتی نسبت به شغل نتيجه گيری(.r=0.28,p=0.02وجود دارد )

 و حرفه خود دارند و هر چه تصویر عمومی فرد افزایش یابد اعتماد حرفه ای فرد نیز افزایش می یابد، تصویر عمومی

مشکالت  کار، از ناشی محیطی دارد و می تواند باعث کاهش مشکالت و اجتماعی حمایت جلب در بسزایی یرتأث مثبت
 انسانی نیروی پرستاری می شود.از نتایج این مطالعه می تواند در جذب وظایف به مربوط مشکالت و اجتماعی-فرهنگی

 .سازمان استفاده کرد در آن بقای و و حفظ کارآمدپرستاری

 : اعتمادحرفه ای، تصویر عمومی، پرستارکليدیکلمات 
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 ( مرگ پره ناتال به مادرانbad newsتبيين چالش های دادن خبر بد)

 2، مريم السادات صالحی*1، صغری خانی1، زهره شاه حسينی 1زينب حمزه گردشی
گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،  عضو هيئت علمی -1

 ايران.

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی، عضو کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم  -2

 پزشکی مازندران، ساری، ايران.

: مرگ نوزاد در حوالی تولد تجربه ی دردناکی برای والدین بوده و واکنش سوگ را به دنبال خواهد هدفمقدمه و 

داشت. تجربه ی فقدان پره ناتال مادر را در در معرض افسردگی ، اختالالت اضطرابی و ترومای پس از سانحه قرار داده 
ع رسانی خبر مرگ پره ناتال در بروز این پیامدها . نحوه ی اطال و عامل خطری برای روابط زناشویی محسوب می شود

هدف از این مطالعه تبیین چالش های موجود جهت اطالع خبر بد مرگ پره ناتال به مادران می باشد موثر است . 

یک در  90/50/14در تاریخ بود که طی بحث گروهی در  کیفی رویکرد مطالعه حاضر یک مطالعه با :.روش مطالعه

چالش های موجود جهت نفر از  متخصصین سالمت باروری و مامایی در مورد  00پانل متخصصین به تبیین درک 
یافته  ساختار نیمه مصاحبه ها، داده جمع آوری در این مرحله، ابزاراطالع خبر بد مرگ پره ناتال به مادران پرداخته شد.  

نتایج  :يافته هاالندمن مورد آنالیز قرار گرفت. و گرانهیم محتوای لتحلی بود. در نهایت یافته ها با استفاده از  روش

 –چالش های موجود در مراکز بهداشتی : 9زیرطبقه سازماندهی شد. طبقه  ده طبقه و  سهبدست آمده از این بحث در 
و درمانی )کمبود مراکز تخصصی مشاوره ای و مددکاری ، کمبود فضای مناسب جهت حفظ حریم خصوصی بیمار 

: چالش های مربوط به مراقبین بهداشتی )کمبود نیروی انسانی، پایین 0فقدان فلوچارت اطالع رسانی خبر بد(؛ طبقه 
: 4بودن مهارت تیمی کارکنان در خصوص نحوه مشارکت در دادن خبر بد و فقدان زمان کافی برای مراجع(؛ و طبقه 

( در مادران دارای تجربه self- helpتبط با گروه همیاری )چالش های مربوط به جامعه )فقدان سازمان های مردمی مر
مشترک، کمبود وب سایت های آموزشی و حمایتی، کمبود برنامه های رسانه های جمعی در این حوزه و شفاف نبودن 

از یافته های مطالعه حاضر می توان استنباط کرد : نتيجه گيریمسائل قانونی در خصوص اطالع رسانی خبر بد( بود. 

که برای تسهیل در امر اطالع رسانی خبر بد مرگ پره ناتال طراحی برنامه های مداخله ای مشاوره ای و سالمت محور 
در جهت رفع چالشهای موجود می تواند در تسهیل اطالع خبر بد به مادر و خانواده گام برداشت. امید است این امر 

 ند بهبود واکنش سوگ والدین را بدنبال خواهد داشت. بتوا

 خبر بد، مرگ پره ناتال ، مادر، خانواده  :کلمات کليدی
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 زا در مورد ورزش در بارداری  دانش، نگرش و عملکرد زنان تازه

 

 *3، صادق زارع3، نوذر نخعی2، مهشيد ناظم زاده شعاعی1عصمت نوحی

 پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری علمی، دانشکده هيئت عضو جراحی، -پرستاری داخلی  ارشد کارشناس -9

 کرمان،کرمان،ايران

 علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری دانشکده علمی، مرکز تحقيقات سالمت بارداری، هيئت عضو پرستاری، ارشد کارشناس -2

 زاهدان،زاهدان،ايران پزشکی

 هيئت علمی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايراندکتری آمار، عضو  -3

 پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری ی دانشکدهعضو کميته تحقيقات دانشجويی،اتاق عمل،  کارشناسی، گروه دانشجوی -4

 زاهدان،زاهدان،ايران

رشد جنین، مورد توجه  در سال های اخیر، تاثیر فعالیت فیزیکی بر سالمت زنان باردار و روند :مقدمه و هدف

بسیاری از محققان قرار گرفته است. در صورتیکه مادر سالم باشد و بارداری طبیعی را پشت سر بگذارد؛ فعالیت ورزشی 
استاندارد به ارتقا سالمت مادر، رشد بهتر جنین، کاهش شیوع سزارین، زایمان راحت و کوتاه شدن مرحله دوم زایمان 

زای بستری در زایشگاه های شهر  با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد زنان تازهکمک می نماید. این پژوهش 

این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع : روش مطالعه.کرمان در مورد ورزش در دوران بارداری انجام شده است

خاب شده اند. نفر تعیین شده است و نمونه ها با روش نمونه گیری متوالی انت 006مقطعی است که حجم نمونه آن 
بخش بود، استفاده گردید. جهت تعیین روائی  4جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای که شامل 

پرسشنامه از شاخص روائی محتوا و جهت تعیین پایائی از روش محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تعیین گردید. داده ها به 
ضریب همبستگی اسپیرمن  و  SPSSو در نهایت با استفاده از نرم افزار صورت مصاحبه ساختاریافته جمع آوری گردید 

در این مطالعه :. يافته هاو آزمون های غیرپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردیده است.

بوده  درصد 0درصد و میانگین نمره عملکرد  10درصد ، میانگین نمرات نگرش  41میانگین نمره دانش زنان حدود 
و بین  (r=0.14) دانش و عملکرد، (r=0.23) است. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط مثبتی بین دانش و نگرش

وجود دارد. همچنین تفاوت آماری معناداری بین دانش و محل سکونت )شهر یا روستا(  (r=0.26) نگرش و عملکرد
تحصیالت همسر، همچنین بین نمرات عملکرد با سطح بین نمره نگرش با تحصیالت زن و . (P<0.05) وجود داشت

نتایج مطالعه نتیجه گیری:.  (.P<0.001دار آماری وجود داشت)تحصیالت زن، سابقه سقط و نوع زایمان رابطه معنی 
حاضر نشان داد که دانش، نگرش و عملکرد واحدهای مورد پژوهش در مورد ورزش در بارداری ضعیف بوده است. به 

های مادران در مورد ورزش ناشی از عدم اطالع آنها از انواع ورزش های مجاز و چگونگی انجام نگرانی  نظر می رسد
آنها می باشد و از آنجا که دانش و نگرش افراد از عوامل موثر بر رفتار آنهاست این اعتقادات غلط موجب می شوند زنان 

 در طی بارداری روش زندگی کم تحرک را انتخاب کنند. 

 زا، دانش، نگرش، عملکردورزش در بارداری، زنان تازه : کلمات  کليدی
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PC-31 
 ارزيابی اسکراب کارکنان اتاق عمل بر اساس استاندارد ها 

 *3، صادق زارع2، شهال شفيعی  1مهدی رضوانی امين

 علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری دانشکده علمی، مرکز تحقيقات سالمت بارداری، هيئت عضو پرستاری، ارشد کارشناس  -1

 زاهدان،زاهدان،ايران پزشکی

 .ايران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری دانشکده تغذيه، گروه استاديار -2

 پزشکی علوم دانشگاه مامايی، و پرستاری ی دانشکدهعضو کميته تحقيقات دانشجويی،اتاق عمل، کارشناسی، گروه دانشجوی -3

 زاهدان،زاهدان،ايران

اسکراب کردن) ضد عفونی دست قبل از عمل( توسط تیم جراحی یک بخش اساسی از استراتژی  :مقدمه و هدف

برای جلوگیری از عفونت محل جراحی است که برای اطمینان از ضد عفونی درست باید مطابق با استانداردها عمل 

 :روش مطالعهمی باشد. رکنان اتاق عمل زاهدان بر اساس استاندارد هاارزیابی اسکراب کاکرد. هدف از این مطالعه 

نفر بودند که  06در زاهدان صورت گرفت. تعداد کل افراد  9414تحلیلی که در سال  –این مطالعه یک بررسی توصیفی 
 & Berryبصورت سرشماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطالعات از یک چک لیست برگرفته از منبع معتبر 

Kohns  استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS19  و با آزمون های انالیز واریانس و تی تست مورد

نفر  6نفر کارشناس اتاق عمل،  94نفرکاردان و  91از تعداد کل افراد  يافته ها:.. ه استتجزیه و تحلیل قرار گرفت

نفر زن بودند.  46نفر از پرسنل مرد و  05 و 09/45 ± 01/4نفر رزیدنت جراحی بودند. میانگین سنی پرسنل  91جراح و 
شد. میانگین نمره ارتباط بین عملکرد اسکراب با مدرک تحصیلی معنادار و با جنسیت هیچ رابطه معناداری مشاهده ن

به طور کلی عملکرد کارکنان :. نتيجه گيریاز بیست نمره بدست آمد. 16/94±10/0کلی پرسنل از عملکرد اسکراب 

نسبت به عملکرد استاندارد مطلوب نبود و پیشنهاد می شود که مدیران و مسئولین جهت بهبود این روند اقدامات موثری 
 برنامه ریزی شده ای توسط آنها صورت گیرد. انجام دهند. همچنین یک نظارت دقیق و

 کارکنان اتاق عمل،زاهدان ،: اسکراب کلمات  کليدی
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PC-32 
 بررسی تاثير طب فشاری بر شدت تهوع بيماران تحت همودياليز

 1،امين بيگی 4، مصطفی زمانی3، فرشته صادقی2، سيدجواد مجتبوی 1طاهره بلوچی

 پرستاری، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ايرانکارشناس ارشد آموزش  -1

 دکترا تخصصی طب سوزنی، بيمارستان امام رضا)ع(، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران -2

 گناباد، ايراندانشجوی کارشناسی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،   -3

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ايران  -4

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،   -1

است که درسالیان اخیر روند رو به رشد داشته  نارسایی مزمن کلیوی، از جمله بیماری های مزمنی مقدمه و هدف:

در ایران و جهان است.یکی از عارضه های  (ESRD)است. همودیالیز رایج ترین شیوه درمانی مرحله آخر نارسایی کلیه
احتمالی، ایجاد حالت تهوع می باشد که بیشتر به علت هایپوتانسیون می باشد.این مطالعه برای تاثیر طب فشاری به 

یک روش بالقوه سالم نسبت به سایر روش های درمانی جهت جلوگیری و یا کاهش تهوع و استفراغ در جریان عنوان 

مددجو تحت همودیالیز با تخصیص تصادفی  04: در این کارآزمایی بالینی، .روش مطالعههمودیالیز انجام شده است

ام شد. شدت تهوع مددجویان توسط مقیاس در سه گروه مورد،پالسبو و شاهد در بیمارستان های سطح شهر مشهد انج
دقیقه بعد از مداخله در سه گروه سنجیده شد. سپس برای گروه مورد هریک از  4-0قبل از مداخله و  VASاستاندارد 

دقیقه به صورت دورانی تحت فشار قرار گرفتند. برای گروه پالسبو 0الی4به مدت  PC6, LI4, ST36, KID9نقاط 
دقیقه به صورت دورانی تحت فشار قرار گرفتند. در گروه کنترل نیز درمان های رایج توسط  0الی4نقاط شم به مدت 

تجزیه  T-testو  ANOVAتیم درمانی برای رفع تهوع مددجویان صورت گرفت. اطالعات توسط آزمون های آماری 

و بعد از مداخله اختالف : مقایسه اختالف میانگین شدت تهوع در سه گروه مطالعه، در قبل يافته هاو تحلیل شد.

اما در مقایسه شدت تهوع قبل و بعد از مداخله در گروه مورد، کاهش بیشتری نسبت به  =P) 040/5(معناداری نداشتند.

: نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه طب فشاری به تنهایی نمی تواند روی نتيجه گيریسایر گروه ها مشاهده شد.

ثر باشد؛ ولی می توان به عنوان یک روش مکمل در کنار روش های رایج درمانی  شدت تهوع بیماران همودیالیز مو
 مورد استفاده قرار بگیرد.

 :طب فشاری، شدت تهوع، همودیالیزکلمات کليدی
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PC-33 
 رشد بدنبال تروما: تجارب بيماران مبتال به صدمات طناب نخاعی

 *1حسن بابامحمدی

 دانشگاه علوم پزشکی سمناناستاديار، عضو هيات علمی  -1

شماری در های بیصدمه طناب نخاعی یکی از ناگوارترین صدماتی است که افراد را با چالش مقدمه و هدف:

کند. زندگی با صدمه طناب نخاعی فرایندی پیچیده است سالمتی و عملکرد جسمی، روانشناختی و اجتماعی مواجه می
فیزیکی، روانی و اجتماعی است. اگرچه بیماران مبتال در زندگی با صدمه دچار که نیازمند تطابق با تغییر در عملکرد 

کاستی ها و نقایص بیشماری می شوند اما در نهایت به موفقیت ها و امتیازاتی نیز دست پیدا می کنند. هدف این 

کیفی است که به روش  این مطالعه از نوع روش مطالعه:مطالعه بررسی این موفقیت ها از دیدگاه مبتالیان بوده است.

بیمار مبتال به صدمه طناب نخاعی در مرکز تحقیقات و ترمیم ضایعه نخاعی دانشگاه علوم  90تحلیل محتوی بر روی 
پزشکی تهران و مرکز حمایت از معلولین ضایعه نخاعی انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه عمیق نیمه ساختار 

در  يافته ها:ان و به روش تحلیل محتوی کیفی )مقایسه مداوم( تجزیه و تحلیل شد.ها به طور همزمیافته بود. داده

به عنوان طبقه رشد  "استقالل نسبی/ خودمراقبتی"و  "احساس رضایت"، "پختگی"مفهوم  4ها، جریان تحلیل داده

نمودند که صدمه، : مبتالیان دنبال زندگی با صدمه طناب نخاعی احساس مینتيجه گيریبدنبال تروما پدیدار شد.

ها، و گامی برای ارتقاء بوده و بدنبال دست و ها، عامل شکوفایی تواناییعاملی برای تجربه اندوزی، رشد و بروز خالقیت
های فیزیکی پنجه نرم کردن با مشکالت به احساس رضایتی ناشی از مفید بودن، رسیدن به استقالل نسبی و پیشرفت

 اند.دست یافته

 رشد بدنبال تروما، صدمه طناب نخاعی، تحلیل محتوی، مطالعه کیفی :کلمات کليدی
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PC-34 
 1334بررسی وضعيت سالمت عمومی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

 *1ندا امينيان

 علوم پزشکی شاهرود -1

دار مسئولیت سالمت های مختلف علوم پزشکی در آینده عهده: با توجه به اینکه دانشجویان گروهمقدمه و هدف

توانند سالمت عمومی دانشجویان را به مخاطره بیندازد ضروری به نظر جامعه خواهند بود، شناخت مسائلی که می
ای بزرگ و نواده، وارد شدن به مجموعهرسد. اصوالً دانشجویان به دلیل شرایط خاص دانشجویی ازجمله دوری از خامی

تواند در توانایی یادگیری و کارآیی آموزشی اثرگذار باشند که میپرتنش و... مستعد از دست دادن سالمت عمومی می
باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

 455انجام شد. تعداد  9414: این مطالعه مقطعی با رویکردی تحلیلی، در سال العهروش مطانجام شد. 9414

های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پخش شد. ابزار پرسشنامه به صورت تصادفی بین دانشجویان رشته
 GHQو پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی ی دموگرافیک آوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامهجمع

سؤالی و در چهار حیطه عالئم جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی اساسی بود.  00نسخه 
های آماری توصیفی، مجذور کای و ضریب و با آزمون SPSS-v23ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار داده

ها نشان داد که میانگین سنی و انحراف معیار ده: تحلیل داهايافتههمبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قبل از ورود به دانشگاه در شهر زندگی  %19.4مجرد،  %00.0دختر،  %10.0بود. همچنین  09.91±0.99ها، نمونه
دانشجویان ساکن خوابگاه بودند. میانگین و  %10شود و شان با کمک والدین تأمین میمخارج زندگی %10.1کردند، می

ی وضعیت تا حدی مطلوب بود که نشان دهنده 41.11±90.41معیار نمره دانشجویان از نظر سالمت عمومی انحراف 
بین دانشجویان در وضعیت نامطلوب قرار داشت.  %00.6سالمت عمومی سالمت عمومی دانشجویان است. همچنین 

داری مشاهده ارتباط معنی (P=0.002)و افسردگی اساسی با درآمد  (P=0.041)اختالل در عملکرد اجتماعی و درآمد 
های آن با سایر مشخصات دموگرافیک ارتباط آماری معناداری نداشت شد. اما وضعیت سالمت عمومی و حیطه

(P>0.05.)نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان از نظر عملکرد اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، گيرینتيجه :

های روانشناسی بیشتر و مؤثرتری در دانشگاه برگزار رتقای سالمت دانشجویان، همایششود جهت الذا پیشنهاد می
داری که بین وضعیت درآمد با عملکرد اجتماعی مشاهده شد، جهت بهبود گردد و همچنین با توجه به ارتباط معنی

نشجویی توسط دانشگاه ها از دانشجویان و همچنین افزایش کار داعملکرد اجتماعی، حمایت مالی بیشتر خانواده
 گردد.پیشنهاد می

 GHQ: سالمت عمومی، دانشجویان، شاهرود، پرسشنامه کلمات کليدی
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PC-35 
 1334بررسی وضعيت سبک زندگی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

 *1ندا امينيان

 علوم پزشکی شاهرود -1

 مؤثریطور  به خود زندگی در را هاآن افراد که است روزانه معمول و عادی فعالیت زندگی، سبک :و هدف مقدمه

 زندگی، به فرد  نگاه کنندهبیان زندگی سبک گذارند.می اثر افراد سالمت روی هافعالیت این که طوریبه اند؛پذیرفته

 یهمه که است جامعه یک افراد هدایت نماد و سمبل زندگی سبک دیگر عبارتبه.اوست  مورد تأیید هایارزش و جهان
گیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی میبر در  را هاآن ابعاد زندگی

انجام شد.  9414: این مطالعه مقطعی با رویکردی تحلیلی، در سال روش مطالعهانجام شد. 9414شاهرود در سال 

های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پخش شد. پرسشنامه به صورت تصادفی بین دانشجویان رشته 455تعداد 
که  LSQی دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی آوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامهابزار جمع

ستی، کنترل وزن و تغذیه، های زندگی )سالمت جسمانی، ورزش و تندرسؤال در ابعاد مختلف سبک 15شامل 
ها، سالمت روان شناختی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از بیماری

های آماری و آزمون SPSS-v23ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی( بود. داده

ها نشان داد : تحلیل دادههايافتههمبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.توصیفی، مجذور کای و ضریب 

د وقبل از ور %19.4مجرد،  %00.0دختر،  %10.0بود. همچنین  09.91±0.99ها، که میانگین سنی و انحراف معیار نمونه
دانشجویان  %10شود و ن میشان با کمک والدین تأمیمخارج زندگی %10.1کردند، به دانشگاه در شهر زندگی می

بود. بین  405.45±00.19ساکن خوابگاه بودند. میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان از پرسشنامه سبک زندگی 
. همچنین بین سالمت جسمانی و (P=0.013)داری مشاهده شد سبک زندگی و وضعیت درآمد ارتباط آماری معنی

 (P=0.037)شناختی با وضعیت تأهل ، سالمت روان(P=0.009)ها و درآمد ، پیشگیری از بیماری (P=0.005)درآمد 
، اجتناب از داروها و مواد مخدر و جنس (P=0.006)، سالمت اجتماعی و وضعیت درآمد (P=0.028)و وضعیت درآمد 

(P=0.001) .سبک : نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان از نظر گيرینتيجهرابطه آماری معنی داری مشاهده شد

برند و درمقایسه با مطالعه نصیری و همچنین مطالعه صمیمی، دانشجویان در زندگی در وضعیت مطلوبی به سر می
های تفریحی و رفاهی به روال گذشته ادامه داشته شود برنامهوضع بهتری از سبک زندگی قرار داشتند. لذا پیشنهاد می

 انشجویان قرار گیرد.و امکانات ورزشی نیز طبق روال گذشته در اختیار د

 LSQ: سبک زندگی، دانشجویان، شاهرود، پرسشنامه کلمات کليدی
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PC-36 
 کيفيت زندگی کاری در کارکنان  بخش فن آوری اطالعات سالمت بيمارستانهای تابعه شهر سمنان 

  ،فاطمه اصالنی*2، مرضيه طاهری مندرجاتی1سهيالسادات قضوی شريعت پناهی
 پيراپزشکی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ايرانمدرس،گروه  -1

 پزشکی علوم دانشگاه ، پيراپزشکی و پرستاری دانشکده دانشجويی تحقيقات کميته سالمت، اطالعات فناوری دانشجوی  -2

 ايران سمنان، سمنان،

 پزشکی علوم دانشگاه ، پيراپزشکی و پرستاری دانشکده دانشجويی تحقيقات کميته سالمت، اطالعات فناوری دانشجوی -3

 ايران سمنان، سمنان،

 علوم دانشگاه پيراپزشکی، و پرستاری دانشکده پيراپزشکی، گروه برسالمت، موثر اجتماعی عوامل تحقيقات مرکز دانشيار، -4

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی

اثربخشی ،بهره وری و رضایت مندی بیشتر در : افزایش کیفیت کاری کارکنان ، موجب افزایش مقدمه و هدف

کارکنان بیمارستان ها میشود،بنابراین توجه به کیفیت زندگی کاری در کارکنان فناوری اطالعات سالمت که در زمان 
م مختلف نظاح سطوان مدیری هازنیاه ای از بخش عمده ی تأمین کنندکه طالعاتی امهم ترین منابع کنونی به عنوان 
،بسیار حایز اهمیت است . لذا هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی کاری در کارکنان فناوری سالمت میباشد

نفر از کارکنان بخش فناوری اطالعات سالمت در 999: این مطالعه توصیفی بر رویروش مطالعهاطالعات می باشد.

ه ها بوسیله یک پرسشنامه انجام شد. داد 14-14بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 
پژوهشگرساخته و تلفیقی که روایی آن براساس تایید صاحب نظران و پایایی آن بر اساس آزمون  و بازآزمون تایید  شده 

يافته تجزیه و تحلیل شدند.spss16 بود، جمع آوری و بوسیله آزمون های آمارهای توصیفی با استفاده از نرم افزار

و در  0.54بود که میانگین وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان در حیطه محیط کاری برابر  :یافته ها حاکی از آنها

:باتوجه به نقش اساسی کارکنان بخش فناوری اطالعات سالمت در نتيجه گيریبود. 9.60حیطه مدیریت برابر

 ت بهداشتی را افزایش داد.بیمارستان با بررسی میزان کیفیت زندکی کاری آنان وافزایش آن می توان کیفیت ارائه خدما

 :کیفیت زندگی کاری ، کارکنان، فناوری اطالعات سالمتکلمات کليدی
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PC-37 
 1334ی سالمت دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال وضعيت سبک زندگی ارتقا دهنده

 *1مهران نجفی

 علوم پزشکی شاهرود -1

ی زندگی هر چقدر تنگاتنگی با سالمت فرد دارد؛ به طوری که شیوه: شیوه ی زندگی فرد رابطه مقدمه و هدف

ی سالمت تعیین کننده سالمتی در یابد. سبک زندگی ارتقا دهندهبهتر باشد، سالمتی فرد نیز به همان میزان ارتقا می
زندگی ارتقا ای روی سبک تواند نقش تعیین کنندهزمان حال و آینده است. شرایط خاص زندگی دوران دانشجویی می

ی سالمت ی سالمت دانشجویان داشته باشد. لذا هدف این پژوهش، بررسی وضعیت سبک زندگی ارتقا دهندهدهنده

: این مطالعه مقطعی با رویکردی تحلیلی، روش مطالعهبود. 9414دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

های مختلف دانشگاه علوم ت تصادفی بین دانشجویان رشتهپرسشنامه به صور 455انجام شد. تعداد  9414در سال 
و پرسشنامه ی دموگرافیک آوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامهپزشکی شاهرود پخش شد. ابزار جمع

پذیری در مورد سالمت، تغذیه، ورزش، مسئولیتی سالمت والکر در شش بعد استاندارد سبک زندگی ارتقا دهنده
و با  SPSS-v23آوری، توسط نرم افزار ها پس از جمعبود. داده حمایت بین فردی و خودشکوفایی مدیریت استرس،

تحلیل : هايافتههای آماری توصیفی، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آزمون

مجرد،  %00.0دختر،  %10.0بود. همچنین  09.91±0.99ها، ها نشان داد که میانگین سنی و انحراف معیار نمونهداده
شود و شان با کمک والدین تأمین میمخارج زندگی %10.1کردند، قبل از ورود به دانشگاه در شهر زندگی می 19.4%

 946.04±00.09دانشجویان ساکن خوابگاه بودند. میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان از پرسشنامه والکر  10%
 (P=0.021)و خودشکوفایی با محل سکونت  (P=0.007)پذیری در مورد سالمت با محل سکونت مسئولیت بود. بین

داری مشاهده شد. اما بین سایر ارتباط آماری معنی (P=0.026)و همچنین حمایت بین فردی با رشته تحصیلی 
داری وجود نداشت معنیی سالمت ارتباط آماری مشخصات دموگرافیک و استاندارد سبک زندگی ارتقا دهنده

(P>0.05.)نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان در ابعاد تغذیه، ورزش و مسئولیت پذیری در مورد سالمت گيرینتيجه :

ربط از جمله های مربوط و مسئولین ذیگذاران و ارگانسیاستشود در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، لذا پیشنهاد می
ارتقاء سالمت جامعه گام بردارند، توجه بیشتری به این امر مهم داشته و امکانات ورزشی  توانند درها که میدانشگاه

بیشتری در اختیار دانشجویان قرار داده و باتوجه به اینکه تغذیه بیشتر آنها معموال از سلف سرویس دانشگاه تأمین 
 ها داشته باشند.شود، توجه بیشتری به تغذیه آنمی

 ی سالمت، دانشجویان، شاهرودگی ارتقا دهنده: سبک زندکلمات کليدی
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 1334بررسی ارتباط سالمت عمومی با سبک زندگی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

، مظاهر 1، حکيمه مالنژاد 2، موسی ابوالحسنی1، هديه عسگری1*، حميدرضا سهيلی1، مهران نجفی 1ندا امينيان

 4، اکرم اسدپور1، ناصر مقربيان4، منا جزمحتشمی 1، آتنا آهويی 1صالح، زهرا 3فردعبداله

 دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.دانشجوی کارشناسی هوشبری، کميته تحقيقات دانشجويی،  -1

 مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.دانشکده پرستاری و کميته تحقيقات دانشجويی، دانشجوی کارشناسی پرستاری،  -2

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده بهداشت،  -3

 گروه هوشبری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. -4

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسين )ع(، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. -1

 مؤثریطور  به خود زندگی در را هاآن افراد که است روزانه معمول و عادی فعالیت زندگی، : سبکمقدمه و هدف

 زندگی، به فرد  نگاه کنندهبیان زندگی سبک گذارند.می اثر افراد سالمت روی هافعالیت این که طوریبه اند؛پذیرفته

 گیریجهت و تعادل نگهداری و انسان پتانسیل به بخشی معنای تحققبه سالمتی. اوست مورد تأیید هایارزش و جهان

 جوامع پیشرفت تأثیرگذار ارکان از یکی جامعه افراد و نگهداری سالمت بهداشت است. پیشرفت محیط در هدفدار

این مطالعه تعیین ارتباط سبک زندگی با سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در باشد. هدف می

 455انجام شد. تعداد  9414این مطالعه مقطعی با رویکردی تحلیلی، در سال  روش مطالعه:بود. 9414سال 

رود پخش شد. ابزار های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهپرسشنامه به صورت تصادفی بین دانشجویان رشته
که شامل  LSQی دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد سبک زندگی آوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامهجمع
 سؤالی بود.  00نسخه  GHQهای زندگی و پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی سؤال در ابعاد مختلف سبک 15

دختر،  %10.0بود. همچنین  09.91±0.99ها، سنی و انحراف معیار نمونهها نشان داد که میانگین : تحلیل دادههايافته.

شان با کمک والدین مخارج زندگی %10.1کردند، د به دانشگاه در شهر زندگی میوقبل از ور %19.4مجرد،  00.0%
سشنامه سبک دانشجویان ساکن خوابگاه بودند. میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان از پر %10شود و تأمین می

براساس نتایج آزمون کای دو، سالمت  بود. 41.11±90.41و  405.45±00.19زندگی و سالمت عمومی به ترتیب 
شناختی، سالمت ها، سالمت روانهای سالمت جسمانی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماریعمومی با حیطه

( و ورزش P=0.000پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی )معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، 
داری داشت. از ارتباط آماری معنی (P=0.041)( و همچنین عملکرد اجتماعی با وضععیت درآمدP=0.001و تندرستی )

طرفی بین سالمت عمومی و سبک زندگی با سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت، درآمد و رشته تحصیلی ارتباط 

: نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان از نظر سبک زندگی در گيرینتيجه (.P>0.05اری مشاهده نشد )دآماری معنی

شود برند، اما از نظر عملکرد اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند، لذا پیشنهاد میوضعیت مطلوبی به سر می
در دانشگاه برگزار گردد و همچنین جهت  های روانشناسی بیشتر و موثرتریجهت ارتقای سالمت دانشجویان، همایش

ها از دانشجویان و همچنین افزایش کار دانشجویی توسط دانشگاه بهبود عملکرد اجتماعی، حمایت مالی بیشتر خانواده
 گردد.پیشنهاد می

  : سبک زندگی، سالمت عمومی، دانشجویانکلمات کليدی
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 در برآورده ساختن انتظارات شغلی پرستاران وری بررسی ميزان موفقيت قانون ارتقاء بهره

 2*، فاضل دهون1عباسعلی ابراهيميان

          استاديار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران                                -9

 پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و -2

گذرد. اما به درستی وری پرستاران در ایران می: بیش از چهار سال از اجرای قانون ارتقاء بهرهمقدمه و هدف

مشخص نیست که اجرای این قانون تا چه حد در برآورده ساختن انتظارات شغلی پرستاران موفق بوده است. لذا 
وری در برآورده ساختن انتظارات شغلی پرستاران انجام ی با هدف بررسی میزان موفقیت قانون ارتقاء بهرهامطالعه

های اجرا پرستار شاغل در بیمارستان 900باشد. : مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی میروش مطالعهشد.

های ها شامل پرسشنامهدادند. ابزار گردآوری دادهوری شهر سمنان نمونه پژوهش را تشکیل کننده قانون ارتقاء بهره
-پرستاران با توجه به شرایط کاری ایجاد شده پس از اجرای قانون ارتقاء بهره شناختی و انتظارات شغلی بود کهجمعیت

ارتقاء قانون  ها:يافتهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. وری به سواالت آن پاسخ دادند. داده

وری توانسته بود به حدود نیمی از انتظارات پرستاران در حوزه دستمزد پاسخ دهد. اما در راستای توسعه شغلی بهره
از پرستاران اعتقاد داشتند که اجرای این قانون به بهبود ارتباطات کاری  %64موفقیت چندانی نداشته است. بیش از 

وری و یک از متغیرهای مربوط به قانون ارتقاء بهرهکه بین هیچمنجر شده است. ضرایب همبستگی نشان دادند 

-قانون ارتقاء بهره گيری:نتيجه.(P> 0.05)دار آماری وجود ندارد شناختی با ابعاد انتظارات شغلی رابطه معنیجمعیت

ر سایر ابعاد انتظارات وری تنها در برآورده ساختن انتظارات شغلی پرستاران در بعد ارتباطات کاری موفق بوده است اما د
شود نقاط قوت و ضعف آن مجدداً بررسی شده و به انتظارات شغلی موفقیت چشمگیری نداشته است. لذا پیشنهاد می

 شغلی پرستاران در اجرای آن توجه بیشتری شود.

 وری، پرستار: انتظارات شغلی، ارتقاء بهرهکلمات کليدی
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PC-40 
 بيمارستانی شبکاراورژانس پيشبررسی ميزان دقت کارکنان 

  3* ، حسين درگاهی2، مائده تورده1عباسعلی ابراهيميان

ها، استاديار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم دکترای تخصصی سالمت در باليا و فوريت -9

 پزشکی سمنان، سمنان، ايران

 ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران دانشجوی کارشناسی -2

مرکز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات دکترای مديريت خدمات بهداشتی و درمانی، استاد  -3

 ، ايرانبهداشتی درمانی تهران، تهران

توانند نقش مؤثری در احتمال زنده ماندن و پیشگیری میهای پزشکی فوریت: کارکنان خدمات مقدمه و هدف  

به شرط آنکه دارای سالمت جسمی و روحی مناسبی بوده و در از صدمات جدی به بیماران و مصدومین داشته باشند، 
و عوامل مرتبط با  ای با هدف بررسی میزان دقتلذا مطالعهانجام کارهای خود از دقت و تمرکز کافی برخوردار باشند. 

تحلیلی  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: روش مطالعهبیمارستانی شبکار انجام شد.آن در پرسنل اورژانس پیش

ای نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی تهران در مطالعه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 994است. 
-قت و آزمون قلم و کاغذی سنجش دقت بوناردل بود. میزان دقت مشارکتحاوی برخی از عوامل مؤثر بر میزان د

های از آزمونهای به دست آمده با استفاده بامداد سنجیده شد. سپس داده 4-0شب و  95-99کنندگان در ساعات 

کارکنان اورژانس پیش میانگین دقت : هايافتهمستقل تحلیل شدند.tآماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون 

بین میانگین نمرات دقت در بود.  406/5±000/5بامداد  4-0و  415/5±041/5شب  95-99بیمارستانی در ساعات بین 
شبانه اختالف  با میزان دقت "سن"بین . همچنین (P˃0.01)دار آماری وجود نداشتدو زمان مورد بررسی تفاوت معنی

بیمارستانی حد دقت شبانه کارکنان اورژانس پیش میانگینگيری: نتيجه.(P< 0.01)دار آماری وجود داشت معنی

های مختلف نسبت به افزایش های شبانه در پایگاهمتوسط بود. بنابراین الزم است تا بر حسب میانگین تعداد مأموریت
داد های عملیاتی شلوغ، کاهش تعهای اورژانس در حوزهها و یا افزایش تعداد پایگاهها در این پایگاهتعداد آمبوالنس

های اورژانس ای در طی شیفت شب در پایگاهتر و افزایش امکانات رفاهی و تغذیههای محوله به افراد مسنمأموریت
 بیمارستانی اقدام مقتضی صورت گیرد. پیش
 

 بیمارستانیهای پزشکی، کارکنان اورژانس پیش: دقت، خدمات فوریتکلمات کليدی
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PC-41 
 دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنانبررسی فشار مراقبتی در 

 *2، الهام نامور2، معصومه فالحی1عباسعلی ابراهيميان

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات مراقبت -1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

شود. اما عبور از آموزش : آموزش بالینی از اجزاء اصلی و حیاتی آموزش پرستاری محسوب میو هدف مقدمه

های بیمارستانی بدنبال برخود با مشکالت بالینی برای برخی از دانشجویان پرستاری آسان نیست. زیرا آنها در محیط
توان بوسیله آن دریافت که کدام ی که میهایشوند. یکی از روشبیماران، فشارهای روحی فراوانی را متحمل می

باشد. گیری فشار مراقبتی وارد شده به وی میباشد، اندازهدانشجو در معرض خطر ورود به فازهای اختالالت روانی می

روش ای با هدف بررسی فشار مراقبتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.لذا مطالعه

پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش سرشماری انجام شد. جامعه و نمونه پژوهش کلیه این  مطالعه:

دانشجو فرم  999دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند. حجم نمونه مبتنی بر هدف تعیین شد. 
شناختی و پرسشنامه فشار ه جمعیتها از طریق پرسشنامرضایت آگاهانه را تکمیل کرده و وارد مطالعه شدند. داده

بوده و روایی  15/5مراقبتی با مراجعه مستقیم به دانشجویان در کالس و خوابگاه گردآوری شد. ضریب آلفای این ابزار 
های همبستگی شده و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون SPSS-21ها وارد و پایایی آن تأیید شده بود. در پایان داده

سال  05/09±09/9: میانگین سنی دانشجویان هايافتهتحلیل شدند.  50/5داری پیرسون در سطح معنی اسپیرمن و

ترم شش و بقیه ترم هشت  %0/95ترم چهار،  %4/44آنها در ترم دو،  %6/45از آنها دختر و بقیه پسر بودند.  %4/69بود. 

بود. همچنین میانگین فشار مراقبتی وارد شده به  10/46±54/9بودند. میانگین فشار مراقبتی وارد شده به دانشجویان 
، اجتماعی 01/6±90/4، جسمی 50/95±65/0، تکاملی 65/0±59/4های وابسته به زمان دانشجویان در حیطه

بود. ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان دادند که بین فشار  00/0±40/4و در حیطه عاطفی  59/4±11/0
دار شناختی دانشجویان رابطه معنیهای آن با متغیرهای جمعیته به دانشجویان و خرده مقیاسمراقبتی کلی وارد شد

باشد و : فشار مراقبتی وارد شده به دانشجویان پرستاری در حد خفیف میگيرینتيجه.(P˃0.05)آماری وجود ندارد 

اختی آنها ندارد. اظهار نظر کردن در شنای با سن، جنس، ترم تحصیلی و سایر متغیرهای جمعیتاین فشار هیچ رابطه
رسد که عواملی مانند درگیر نشدن ای نیاز به مطالعات بیشتری دارد. اما به نظر میمورد علل پیدایش چنین یافته

پذیری دانشجویان، ناتوانی مربیان و کارکنان دانشجویان با مسائل و مشکالت جسمی و روانی بیماران، کاهش مسئولیت
رستانی در دخیل کردن دانشجویان در امر مراقبت در پیدایش این یافته موثر باشند. بنابراین پیشنهاد های بیمابخش

 شود که در مراقبت از بیماران سهم بیشتری به دانشجویان پرستاری داده شود.می

 : فشار مراقبتی، دانشجو، پرستارکليدی کلمات
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PC-42 
 1334دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان در سال بررسی ميزان شدت عالئم گوارشی در 

    3، دکتر راهب قربانی*2، منير نوبهار1حسين قاسميان نيک
 دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1

 سمناندانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  استاديار پرستاری، -2

باشد. این اختالالت با الگویی از اختالالت عملکردی گوارشی، شایع ترین اختالالت گوارشی می :مقدمه و هدف

های مهم در جهت ارزیابی درمان بیماران شوند. تغییر در شدت عالئم گوارشی یکی از مالکعالئم متعدد توصیف می
مطالعه، تعیین میزان شدت عالئم گوارشی در دانشجویان مبتال به اختالالت عملکردی گوارشی است. هدف از این 

-: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی میروش مطالعهباشد.می 9414دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان در سال 

( که پایایی و روایی آن سنجیده شده است، جهت GSRSباشد که بر پایه پرسشنامه مقیاس شدت عالئم گوارشی )
 45) درد شکم، ریفالکس، یبوست، اسهال و سوء هاضمه( بر روی  ئم اختالالت گوارشی در پنج بعدبرآورد شدت عال

در  يافته ها:نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد.

از افراد زن و مابقی مرد بودند  % 4/14رار گرفتند. نفر از دانشجویان از نظر عالئم گوارشی مورد بررسی ق 45این مطالعه 
سال گزارش شده است. در  41و باالترین  05سال بوده است. کمترین سن  0/01±0/0انحراف معیار سن  ±و میانگین 

افراد مبتال به ریفالکس،  44/9افراد مبتال به درد شکم،  44/9، بطور میانگین GSRSمجموع بر اساس پرسشنامه 

-نتيجهافراد مورد مطالعه مبتال به سوءهاضمه بودند. 60/9افراد مبتال به اسهال و  65/5راد مبتال به یبوست، اف 56/9

باشد. شاید تعداد نمونه دهنده میزان پایین عالئم گوارشی در بین دانشجویان شهر سمنان می: این مطالعه نشانگيری 

 .ها علتی جهت تخمین کم میزان شدت عالئم گوارشی باشد

 (، اختالالت عملکردی گوارشیGSRS: مقیاس شدت عالئم گوارشی )کلمات کليدی
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PC-43 
ژی جهت اولويت بندی ترجيحات والدين بيماران مبتال به بيماری خونی در کسب اطالعات سالمت : يک استرات

 آموزش به والدين 

 4*مهدی کاهويی ،3، سهيال اعوانی2صفا، مريم 1، سميه حيدری1، فاطمه احمدی تخورانی1نسيم ابراهيمی
دانشجوی کارشناسی، فناوری اطالعات سالمت، کميته تحقيقات دانشجويی،  دانشکده پرستاری و پيراپزشکی،  دانشگاه علوم  -1

 پزشکی سمنان، سمنان، ايران

 مدارک پزشکی ، بيمارستان اميرالمومنين سمنان  -2

 اميرالمومنين سمنانکاردان مدارک پزشکی ، بيمارستان  -3

 عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ايران -4

، اما هیچ  : اگرچه  مطالعات زیادی در زمینه ی بیماران تاالسمی در ابعاد مختلف صورت گرفتهو هدف مقدمه 

ژور را در کسب اطالعات مورد نیاز شان را شناسایی و اولویت بندی کدام از آنها ترجیحات والدین  بیماران تاالسمی ما
نکرده اند. از این رو این سوال مطرح است که والدین این دسته از بیماران کسب چه نوع اطالعاتی را ابتدا ترجیح می 

در چه زمانی و نحوه  کسب آنها را چگونه ترجیح می دهند. این مطالعه با هدف اولویت  آنها این نوع اطالعات را دهند،

: مطالعهروش بندی ترجیحات والدین بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در کسب اطالعات سالمت پرداخته است. 

ور بستری شده دربخش ماژ والدین بیماران مبتال به تاالسمی تحلیلی است که روی -مطالعه حاضر از نوع توصیفی
صورت پذیرفت. در این مطالعه از 9414در سال  سمنان، ایرانبیمارستان امیرالمومنین )ع( دانشگاه علوم پزشکی   اطفال

والدین بیماران به منظور مراقبت : نتایج نشان داد که يافته هایک پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پایا استفاده شد.

کسب  اطالعات متعددی  را در اولین ترجیحات خود قرار دادند.همچنین آنها تمایل بسیار زیادی بهتر از فرزند ان خود ، 

نتيجه داشتند که اطالعات موردنیاز خود را از طریق رسانه های جمعی به عنوان رسانه های معتبر و به روز کسب کنند.

می دهد. حمایت اطالعاتی  باعث می شود  : این اهمیت  تدارک موثر اطالعات با کیفیت را برای والدین نشانگيری

والدین بتوانند بیماری فرزندشان را بهتر مدیریت کنند. ارایه اطالعات مفید از طریق منابع اطالعاتی متعدد  به بهبود 
 سالمت جامعه منجر می شود. والدین احساس کنند که مورد حمایت اجتماعی قرار گرفته اند.

 ، بیماری خونی،  اطالعات سالمت،  آموزش والدین ترجیحات والدین:  کلمات کليدی
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PC-44 
 بررسی تاثير آموزش الگوی مديريت مشارکتی دواير کيفی بر ميزان رضايت مندی شغلی پرستاران و بهياران

 2،  مطهره فرامرزپور *1کاظم نجفی
بم، ايران)مربی عضو هيئت علمی  دانشکده  گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی بم، -1

 مامايی، دانشگاه علوم پزشکی بم،بم، ايران -پرستاری

گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ايران)مربی عضو هيئت علمی  ، دانشگاه علوم پزشکی  -2

 بم،بم، ايران(

مدیریت مشارکتی به الگوهای . ایت شغلی امکانپذیر نمی باشدتحقق اهداف سازمانی بدون رض:  مقدمه و هدف

درمانی در  –عنوان رویکردی  مهم در بهبود رفتار، افزایش انگیزه و کاهش استرس کارکنان سیستم های بهداشتی 
نظر گرفته می شوند لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش الگوی مدیریت مشارکتی دوایر کیفی بر میزان 

نفر از تمامی 90:در این پژوهش نیمه تجربی  روش مطالعهرضایتمندی شغلی پرستاران و بهیاران صورت گرفت. 

بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( شهر تهران انتخاب شدند.  نمونه های در دسترس پرستاران و بهیاران بخش قلب مردان
به صورت پیش بعد از انجام روایی و پایایی که ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی پژوهشگر ساخته بود 

ار از طریق روش آم SPSS19آزمون و پس آزمو توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. نتایج با استفاده از نرم افزار 

: قبل از آموزش  يافته هابرای تعیین مقایسه نتایج استفاده گردید.زوجی T توصیفی و تحلیلی گزارش شد و از آزمون 

( از میزان رضایت شغلی پایینی برخوردار بودند اما بعد از آموزش میزان رضایت %10اکثریت واحد های مورد پژوهش)

نتيجه (. P≤/05ین نمره های قبل و بعد از آموزش وجود داشت)شغلی ارتقاء یافت و اختالف معنا داری بین میانگ

:نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که استفاده از الگوی مدیریت دوایر کیفی، منجر به پاره ای از تغییرات در  گيری

 محیط کار و سبب افزایش میانگین نمرات رضایت شغلی و انگیزشی می گردد. 

 مندی شغلی، مدیریت مشارکتی، دوایر کیفی: پرستار، رضایت کلمات کليدی
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Relationship between mental healthand organizational commitments of nurses working 

in hospitals affiliated with the IsfahanUniversity of Medical Sciences 2015 
Azadeh akbari jabali1, Saied Pahlavanzadeh2, jahangirMaghsoudi3 

1- Azadeh Akbari Jabali, MSc Student of School of Nursing and Midwifery,  Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, Iran 

2- Saied Pahlavanzadeh , Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of  Nursing and 

Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, ,Fax: +98 3136699398 

3- jahangirMaghsoudi,PhD, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty ofNursing and 

Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences,Hezarjrb Ave, Isfahan, Ira 

Introduction: Not paying attention to factors related to health and organizational 

commitment is one of the important factors in decreasing efficiency, losing human force and 

making physical and mental side effects especially in professional services. The goal of this 

study was to determine the relationship between mental health and organizational 

commitment of nurses in 2015.Method: This study is a descriptive - analytical- type. 

Samples were 211 nurses who selected by systematic method. Data were collected using 

SCL- 25 and Allen & Mayer‘s organizational commitment. SPSS software (20th version) and 

descriptive and analytical, statistical methods applied to analyze data.Results: The mean 

score of mental health and organizational commitment in nurses was (18.3±16) and 

(64.4±7.4), respectively. No significant relationship observed between mental health with the 

organizational commitmentin general and in its dimensions (emotional, continuous and 

normative).Discussion and Conclusion: This study emphasizes that nurses were in good 

mental health and showed medium organizational commitment, butmental health was 

unrelated to organizational commitment.Nurses who enjoyed good mental health can react 

appropriately against the changes and stresses and work more responsibly in the workplace. 

Organizational commitment is a precious capital for hospitals. Better understanding the 

mental health and organizational commitment of nurses is the outcome of this study. 

 Keywords: mental health, organizational commitment, nurse, Iran, Isfahan 
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PC-46 
بررسی سبک زندگی  ارتقاء دهنده سالمت بيماران مبتال به نارسايی قلبی بستری در بيمارستان های خصوصی 

 شيراز

 *1مليحه خسروی زاد
 مامايی، واحدآباده، دانشگاه آزاد اسالمی، آباده، ايرانگروه پرستاری، دانشکده پرستاری و  -1

ترین علت مرگ در های غیرواگیر که عمدهامروزه نقش مهم سبک زندگی در ابتالء به بیماری مقدمه و هدف:

همه جهان هستند به خوبی مشخص شده است. رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و سبک زندگی سالم راهبردهای اصلی 
سالمت افراد هستند. با توجه به گسترش روزافزون شمار بیماران مبتال به نارسایی قلبی در جهان، مرگ و برای حفظ 

گردد، توجه میر باال و مشکالت عدیده ای که از نظر جسمی، روانی و اقتصادی که بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می
رسد. لذا این تحقیق با هدف  بررسی و مهم به نظر می به شیوه زندگی ارتقاء دهنده سالمت  این بیماران امری الزم

: این مطالعه به صورت روش مطالعهسبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت بیماران مبتال به نارسایی قلبی انجام گردید.

بیمار مبتال به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه  905توصیفی تحلیلی روی 
که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است، انجام شده  Health promotion lifestyle profile2تاندارد اس

 %40/14سال،  09±09/90: میانگین سنی يافته هاها از آمار توصیفی و استنیاطی استفاده شد. است. جهت تحلیل داده

ایی یا دبیرستان بودند. از میان شش بعد رفتارهای ارتقاء دارای تحصیالت راهنم %49/00بازنشسته و  10/04متاهل، 

 0.49±91های به ترتیب با میانگین « حمایت بین فردی»و « پذیریمسوولیت »و « تغذیه»دهنده سالمت، 

نتيجه کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.  4.9±95با میانگین « فعالیت جسمانی»بیشترین و  0.00±91و

های حاصل از مراقبت از بیماران در اصالح و حفظ سبک زندگی متعادل ضروری است زیرا محدودیت: توجه و گيری

تواند خود باعث بروز عوارض نامناسبی در بیمار گردد. درک عملکرد و بهبود سبک بیماری در سبک زندگی نیز می
و می بایست در جهت ارائه راهکارهای زندگی زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی از اهمیت باالیی برخوردار است 

 عملی به منظور حفظ و ارتقاء استقالل بیماران تالش بیشتری نمود.

 : سبک زندگی، نارسایی قلبی، ارتقاء دهنده سالمتکلمات کليدی
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PC-47 
اصفهان پزشکی  علوم دانشگاه به وابسته آموزشی های بيمارستان در شاغل پرستاران روان وضعيت سالمت

1334 

 3.سعيد پهلوان زاده2جهانگير مقصودی،*1آزاده اکبری جبلی

 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری،دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-1

 دکترای تخصصی پرستاری،استاديار گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. -2

 تحقيقات مراقبتهای پرستاری ومامايی دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. عضومرکز -3

و یکی ازعوامل موثردربازده سازمان  سالمت شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است :مقدمه و هدف

آیی،ازدست رفتن نیروی است. عدم توجه به سالمت روان یکی ازعوامل مهم درکاهش کار وپابرجایی نیروی انسانی
. این مطالعه با هدف تعیین سطح سالمت انسانی وایجادعوارض جسمی و روانی بویژه در خدمات حرفه ای می باشد

روش انجام شده است.9414روان پرستاران شاغل دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال

ربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت  د 14-14این مطالعه مقطعی در سال  :مطالعه

انتخاب شدند.سپس پرسشنامه مشخصات دموگرافیک  سیستماتیکنمونه گیری نفراز پرستاران شاغل به روش 099،
 SPSSرا تکمیل نمودند.به منظورتجزیه وتحلیل داده هااز نرم افزار  SCL-25سوالی سالمت روان00وپرسشنامه 

بدست آمدکه 90.4(96برابر ) 955در این مطالعه میانگین سالمت روان پرستاران از  :ها يافتهاستفاده گردید. 05نسخه

در مواجهه با اختالالت روان از جمله  %90.0پرستاران ازسالمت روان خوبی برخورداربوده اند.وتنها %00.0نشان می دهد

:سالمت روان پرستاران به نتيجه گيریواضطراب بوده اند.جسمانی سازی،حساسیت بین فردی و وسواس واجبار 

دالیل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر است.از این رومطالعه وضعیت سالمت روان 
پرستاران،اطالعات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی ،پیشگیری ودرمان اختالالت روانی در اختیار سیاست گزاران،برنامه 

 ان سیستم های بهداشت ودرمان کشور قرار می دهد.ریزان ومدیر

 :سالمت روان،پرسشنامه سالمت روان،پرستار،اصفهانکلمات کليدی
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 بررسی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت و رابطه آن با رشته تحصيلی 

 0، امین بیگی9بتول محمدیان

 مامايی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ايرانکارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری  -1

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،  -2

 ايران

 زندگی شیوه و سالمت ارتقاءدهنده های فعالیت و دارد تاثیر او سالمت بر فرد هر زندگی سبک مقدمه و هدف:

 به معطوف جزء سالمت ارتقاءدهنده زندگی هستند. سبک سالمتی از حفاظت و تسهیل اصلی های بهداشتی، استراتژی

درباره  پذیری مسؤولیت" ،"تغذیه"، "فعالیت جسمانی" بعد شش دارای که است زندگی سبک از سالمت ارتقای
 تقویت و تداوم بر عالوه سبک زندگی باشد. این می"استرس مدیریت" و "فردی بین روابط" ،"معنوی رشد" ،"سالمت

 یک مطالعه، این: روش مطالعهمی شود. شکوفایی خود و شخصی اقناع رضایت، احساس باعث رفاه و سالمت سطح

 انجام 9414سال  در دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشجویان از نمونه گیری طبقه ای روش با توصیفی،تحلیلی بررسی

دانشجو وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه های استاندارد سبک زندگی ارتقاءدهنده  914.شد
و به  96نسخه  Spss(انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از Health promotion lifestyle profile2سالمت)

درصد از آنها  00و  45/09± 00/0کنندگان  : میانگین سنی شرکتيافته هاکمک آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

و کمترین نمره در بعد 00/0 ± 65/5با میانگین میانگین نمره سبک زندگی در بعد رشد معنوی بیشترین خانم بودند. 

رابطه آماری معنی داری بین رشد معنوی و فعالیت جسمانی است.  04/0 ± 11/5فعالیت جسمانی با میانگین 
(، بطوریکه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی نسبت به سایر P>50/5ته تحصیلی وجود دارد)دانشجویان بر اساس رش

رشته ها، در بعد رشد معنوی از میانگین باالتری برخوردار بودند و همچنین دانشجویان رشته هوشبری در بعد فعالیت 

: با توجه به نتایج بدست آمده، رینتيجه گيجسمانی نسبت به سایر رشته ها از میانگین باالتری برخوردار بودند.

کمترین نمره دانشجویان در بعد فعالیت جسمانی است که طراحی برنامه های آموزش سالمت در جهت افزایش فعالیت 
 فیزیکی پیشنهاد می شود. 

 : سبک زندگی، ارتقا سالمت، دانشجو، رشته تحصیلیکلمات کليدی
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 1331-1334های بيماران بستری در بيمارستان کوثر سمنان در سالبررسی اپيدميولوژيک سرطان در 

   2و علی فخرموحدی 1، سارا حيدری1، فائزه عاشوری1، گلناز جديدی1فاطمه آرون
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 پرستاری و پيراپزشکی، مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراندانشيار دانشکده  -2

ها از مشکالت مهم سالمتی محسوب شده که در کشور ما بعنوان سومین عامل مرگ سرطان مقدمه وهدف:

ستری در بیمارستان کوثر سمنان انجام لذا این مطالعه با هدف تعیین اپیدمیولوژیک سرطان در بیماران باند. شناخته شده

پرونده بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به  010: مطالعه از نوع گذشته نگر بوده که به بررسی روش مطالعهشد.

پرداخت. بعد از مراجعه محققین به بخش مدارک پزشکی، اطالعات  9419-9414های بیمارستان کوثر سمنان در سال
سن، شغل، سطح تحصیالت، محل سکونت، سابقه مصرف سیگار و مواد مخدر، نوع بیماری و میزان مربوط به جنسیت، 

و محل گسترش بیماری توسط پرسشنامه جمع آوری شدند. داده های جمع آوری شده در نهایت توسط آزمونهای 

د. از نظر سنی بیماران در درصد زن بودن 1/44درصد بیماران مرد و  4/00 ها:يافتهآماری مورد تحلیل قرار گرفتند. 

درصد  4/4درصد بیماران شهری و  6/10قرار داشتند. همچنین   54/69±04/90سال با میانگین  16تا  94بین 
درصد  0/61درصد لیسانس داشتند، در حالیکه  9/4درصد مردان بیسواد و  1/04روستایی بودند. از نظر سطح تحصیالت 

 6/96دار بودند. درصد زنان خانه 1/60درصد مردان دارای شغل آزاد و  0/04بودند. درصد لیسانس  9/0از زنان بیسواد و 
درصد زنان اعتیاد داشتند. انواع  0/9درصد مردان و  0/6درصد زنان سیگاری بودند. همچنین  4/0درصد مردان و 
درصد(،  4/91ون)نوع بیماری بود. بیشترین انواع سرطان در مردان به ترتیب مربوط به کول 40سرطان شامل 

درصد( بود و کمترین انواع سرطان نیز عبارت از کانسر  9/0درصد( و میلوم مولتیپل) 1/1درصد(، ریه) 4/90معده)
درصد( بود. در زنان نیز بیشترین نوع سرطان به  6/5آمپوالری، تیروئید، تومور دیواره سینه و اوئینگ سارکوما)هر کدام 

 0/4درصد( و میلوم مولتیپل) 4/0درصد(، لوسمی) 0/6درصد(، معده) 6/95(، کولون)درصد 6/40ترتیب مربوط به پستان)
درصد( بود. اما کمترین موارد سرطان در زنان شامل پریتونئال کارسینوما، مالنوما، سارکوم بافت نرم، تومور زبان و 

د متاستاز به کبد و ریه وجود درص 0/90و  1/40درصد( بودند.از نظر گسترش بیماری به ترتیب  0/5گردن رحم)هرکدام 
 4/6درصد( و پستان) 4/1درصد(، معده) 1/90های کولون)داشت که بیشترین میزان متاستاز به کبد به دنبال سرطان

داری نیز بین بروز درصد( بود. ارتباط معنی 1/0درصد( و معده) 6/4های پستان)درصد( و متاستاز به ریه به دلیل سرطان
 (. P=550/5ه با استعمال سیگار وجود داشت)سرطان کولون و مثان

با توجه به اینکه در مجموع شایعترین موارد سرطان مربوط به کولون، معده، ریه و پستان بوده است  گيری:نتيجه

های پیشگیرانه صورت باید تمهیدات الزم به منظور شناسایی عوامل خطرزا و بدنبال آن برنامه ریزی جهت سیاست
 گیرد. 

 : اپیدمیولوژی سرطان، سمنانليدیکلمات ک
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PC-50 
مکمل های آنتی اکسيدانی موثر بر پيشگيری از بروز درماتيت پوستی  درزنان  تحت راديوتراپی مبتال به سرطان 

 سينه

 3 ، دبيری فرد اعظم2، دبيری فرد مريم1*زهرا مقصودی

 دبيرکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری، دانشگاه  علوم پزشکی شهيدصدوقی، يزد، ايران  -1

 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهيدصدوقی، يزد،ايران -2

 کارشناس پرستاری، بيمارستان شهيدبهشتی، دانشگاه علوم  پزشکی کاشان، کاشان، ايران-3

شایع ترین سرطان در زنان و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در دنیا : سرطان سینه مقدمه و هدف

رین ـبهتل وـحصای رـبی سیستمیک و موضعی هان مااز دری ــترکیبران ، اــبیماین ر ــکثمحسوب می شود. درا
ن مادر یکرت غلب به صوان و ایونیزی ست که توسط پرتوهاامانی ، درپیایوتررادست. وری اضرن اـمـه ی درنتیج

د. درماتیت پوستی ناشی از رادیوتراپی یکی از شایع ترین عوارض درمان با رادیوتراپی در بیماران می شوم نجااموضعی 
مبتال به سرطان سینه می باشد، طبق براوردهای انجام شده میزان درماتیت پوستی ناشی از رادیوتراپی در زنان مبتال به 

داشته است.که با مصرف موضعی مکمل های آنتی اکسیدانی در زمان  %16تا %01سرطان سینه دامنه ای بین 

: این مقاله بصورت مروری بوده و با روش مطالعه.رادیوتراپی می توان از بروز این عارضه تا حدودی پیشگیری کرد

تا  0550از سال  SID ،Magiran ،Irandoc ،Google scholar ،IranMedexجستجو در پایگاه های داده همچون 

: طبق مطلعات انجام شده مکمل های آنتی اکسیدان موثر بر پیشگیری از بروز يافته هاگردآوری شده است. 0590

درماتیت پوستی شامل : عسل، عصاره گیاه کاالندوال، آلوورا، روغن زیتون، کورکومین، روغن کنجد و جو دوسر می 

ران دردسترس می بیمااین حتی راناس حسااهش کاای بردی یی متعدی داروهاآورده فروزه مرا نتيجه گيری:باشد.

ده از مکمل های آنتی اکسیدانی ستفاد، اخوص جانبی خاارض شتن عواه دابه همردن و لیل شیمیایی بودما به اباشند 
 د.می شود پیشنهارادیوتراپی ضه شایع رین عاوز ابرت کاهش شدی و گیاهی جهت پیشگیر

 درماتیت پوستی، رادیوتراپی، سرطان سینهآنتی اکسیدان،  :طب مکمل،کلمات کليدی
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PC-51 
Antioxidant Activity and Gas Chromatography Analyzation of Hydro alcoholic extract 

of leave and stem Capparis spinosa L. from Iran 
Neda Bakhshandeh 1, Mahboubeh Gholami 1, 3, Ali Khaleghian 1, Abolfazl Mohammadi 1, 

Hadi Amrollahi 4 , Najmeh Nazari 2, Mahdi Shadnoush 1, Hossein Nazari 1* 

1- Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2- Department of Biochemistry, Faculty of basic Science, Azad University, Science and Research branch, 
Tehran, Iran. 
3- Students Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
4- Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

Introduction: One of the important plant families, namely Capparaceae consists of 39 
genera and 650 species, which are mostly distributed in warm regions all around the world. 
Caper fresh leaves decrease toothache and the paste prepared with the leaves is used to cure 
swellings and blisters. Free radicals can cause diseases, such as neurodegenerative disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, atherosclerosis, cataracts, and inflammation. Antioxidants 
are the compounds that scavenge the free radicals that are produced by living systems due to 
oxidative stress.  The phenolics, along with vitamin C, Tocopherols, and carotenoids, are 
responsible for the antiradical activity of plant materials. Because of carcinogenic effects of 
some synthetic antioxidants used as food antioxidants, nowadays the scientists encouraged to 
replace chemical antioxidant drug with natural and non-toxic antioxidants derived from the 
herbal plants . This study aimed to evaluate in vitro, the antioxidant activity and antioxidant 

constituents in aerial parts of domestic C. spinosa which is collected from north of Semnan 
province in Iran.Material and Method:Leave and stem of C. spinosa were collected from 
their wild habitat in the local area in nourth of Semnan, Iran. Plants were identified by 
experienced botanists of the University of Applied Science and Technology Education Center 
in Semnan branch. Plant Leave and stem were washed with running tap water to cleanness 
and were shade dried at room temperature for a week, then crushed into small pieces and 
finally powdered using an electric blender. Leave and stem powder was then stored in sterile 
bags for further utilization. Capparis spinosa aerial parts hydro alcoholic extract were 
evaluated for their antioxidant capacities using in vitro methods, including 1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl radical scavenging assay, β-Carotene bleaching test, and reducing power 
assay. Total free phenolics and total flavonoids content were also examined. The components 
of the hydro alcoholic extract were analyzed by GC-Mass instrument was 
investigated.Results: The extraction yield was 6.5 W/W% then calculated as a percent of the 
used powder. The hydroalcoholic aerial parts extract can strongly scavenge DPPH radical 
with IC50 values 24.06 ±3 1μg/ml. Its antioxidant capacities strongly correlated with the total 
free phenolics (R2 = 0.94) and total flavonoids (R2=0. 93). Also, hydroalcoholic aerial parts 
extract had high capability inhibition of linoleic acid oxidation (RAA%=45. 59±4.80) and the 
reducing ability (83.66±4.06%). Totally 9 constituents were identified in the C. Spinosa leave 
and stem extract that major component of extract were Methyl β-d-galactopyranoside 
(64.384%), Oleic acid (18.810%), Hexadecanoic acid (8.692%), 2-Furancarboxaldehyde 
(8.659%).Discussion:This study revealed a higher antioxidant capacity in the aerial organ as 
compared to control groups. It can be used as a natural antioxidant source to prevent diseases 
associated with free radical and some cancer. Results from this study indicate that the C. 
Spinosa is a valuable natural antioxidant compounds the experiment showed that greater 
antioxidant activity was located in aerial parts. However, it can be used as a food supplement, 
against selected food-borne pathogen bacteria, in the pharmaceutical industry or improve the 
defense system in living organisms against different diseases as well as some cancers and 
diabetes. Further work is necessary to determine the effects of crude along with different 
fraction of extract to evaluate the anticancer properties in cell culture. 

Keywords: Antioxidant, Leave and stem Capparis spinosa L., Hydro alcoholic extracts, 
GC analysis.  
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PC-52 
 34بررسی ميزان آگاهی و نگرش زنان در خصوص  سرطان پستان  در شهرستان مهديشهر سال 

   1*سيدجعفریمرجان السادات 

 علوم پزشکی سمنان ، شهرستان مهديشهرکارشناس پرستاری دانشگاه  -1 

با توجه به گزارشات سازمان جهانی بهداشت در جهان، و وزارت بهداشت و درمان و آموزش مقدمه و هدف : 

پزشکی  در ایران، با توجه به اینکه الگوی ابتالی به بیماریهای واگیر دار  به غیر واگیر تغییر پیدا نموده است و اینکه در 
لت مرگ و میر در جامعه را تشکیل می دهند و بعد کشور ایران  بعد از بیماریهای قلبی و عروقی ، سرطان ها دومین  ع

از سوانح و حوادث بار بیماریها بیشتر مربوط به  سرطان ها  می باشد  وهمچنین در خصوص  اینکه  درزنان  اولین 
سرطان شایع، سرطان پستان می باشد و این مورد  در صورت توانمند سازی مردم خصوصا زنان در خصوص  خود 

ه ادواری و آزمایشات  تشخیصی بموقع می تواند از مرگ و میر و عوارض آن  بشدت بکاهد ، محققین آزمایی و مراجع

 روش مطالعهرا بر آن داشت موضوع  تحقیق را برای مداخالت پیشگیرانه و برنامه ریزی های آموزشی انجام دهند . 

ز نوع توصیفی تحلیلی است که براساس  ساله  جامعه صورت گرفت. مطالعه ا05-65نفر از زنان 005: مطالعه برروی 
جمع آوری  داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگر های آموزش دیده  انجام گرفته است . پرسشنامه  

میزان آگاهی گروه  مورد يافته ها: مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .  SPSSها بعد از وارد شدن در نرم افزار 

نسبت به  % 90جواب درست داده بودند  .حدود  %91عالئم و نشانه های  سرطان  سینه حدود  تحقیق در خصوص
خود آزمایی پستان بطور مرتب انجام می  %05نگرش منفی داشتند. و  %10تشخیص و درمان به موقع نگرش مثبت و 

 p=%008( وتحصیالت )   (p=%009شغل خانم  (  و  p=%039دهند . میزان آگاهی در متغیر های شغل همسر ، ) 
( تفاوت p=0/00(  و اگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش )  p=%004(و نگرش آنان نیز درمورد متغیرهای تاهل،)

با توجه به نتایج تحقیق معلوم گردیده است  که میزان آگاهی جامعه و نتيجه گيری : معنی داری وجود دارد .

ن نگرش در رفتار آنها در خصوص  خود ارزیابی  بسیار پایین است گروههای در معرض خطر سرطان پستان و همچنی
که ضرورت  دارد با برنامه ریزی دقیق و داشتن برنامه  استراتژیک بلند مدت و عملیاتی نمودن آن در کوتاه مدت نسبت 

ود. امید به توانمند سازی  جامعه خصوص زنان در خصوص سرطان های شایع زنان باالخص  سرطان  پستان اقدام نم
 است اجرای برنامه میانساالن این اهم را براورده سازد .

 : سرطان پستان ، الگوی بیماریها ، بار بیماریها. کلمات کليدی
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PC-53 
 بررسی اپيدميولوژيک سرطان های دستگاه گوارش در شهرستان سمنان 

 ،  مهرآسا يوسفی، الهه قدس، فرحناز قهرمانفرد، نعيمه السادات کيا *1مصطفی نجفی

 کميته تحقيقات دانشجويی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ايران-9

داشتن اطالعات مناسب درباره ی شیوع سرطان در هر منطقه جغرافیایی خاص ، به طراحی  مقدمه و هدف:

غربالگری موثر می انجامد . طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، سرطان به عنوان سومین  برنامه های درمانی و
نفر  961451دارای 9415عامل مرگ و میر در ایران مطرح است.شهرستان سمنان طبق آخرین سرشماری در سال 

ش به تنهایی یک نفر ساکن مناطق شهری هستند. سرطان های لوله گوار 904605جمعیت می باشد که از این تعداد 
ششم ازهمه ی سرطان ها را در استان سمنان تشکیل می دهد که دارای باالترین میزان شیوع  گزارش شده در ایران 

( .پژوهش حاضر که بر اساس اطالعات مربوط به مراجعین تنها مرکز 0550 _تا کنون می باشد..) بابایی و همکاران 
( تنظیم شده  14تا نیمه اول سال  15ان طی پنج سال اخیر ) از سال تخصصی انکولوژی و هماتولوژی شهرستان سمن

از آنها زن بوده اند  % 45.16آنها مرد و % 01.54نفره مراجعه کننده،  001است ، نشان می دهد از میان جامه آماری 
لون نیز .طبقه بندی صورت گرفته شامل سرطان های معده ، کولون و مری می باشد. همچنین بخش های مختلف کو

 09نفر ، مبتالیان به سرطان معده  944به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.تعداد مبتالیان به سرطان کولون مجموعا 
نفر گزارش شده است  که طبق این آمار ، سرطان کولون شایع ترین نوع سرطان در  90نفر و مبتالیان به سرطان مری 

ز های شایع به تفکیک نوع سرطان نیز مشخص گردید که در این میان دستگاه گوارشی می باشد. همچنین انواع متاستا
، کبد دارای باالترین میزان متاستاز است. سایر متاستاز ها در نمودار ذیل  نمایش داده شده است . از سوی دیگر میزان 

دارای   +60شیوع این نوع سرطان در گروه های مختلف سنی نیز  مشخص گردید که در این میان ، گروه سنی 
بیشترین میزان ابتال  هستند. در این پژوهش سعی شده تا دورنمای زنده ماندن افراد مبتال با در دست داشتن اطالعات 
در مورد اولین تاریخ مراجعه به این مرکز تخصصی و تاریخ فوت آن ها مشخص گردد. بر اساس این داده ها، می توان 

نی و جسمانی این بیماران و خانواده ی آن ها چه از نظر مراقبتی و چه از یک برنامه ریزی روشن به منظور حمایت روا
 نظر درمانی تدوین نمود.
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PC-54 
 در ويرايش ژن : ايمونو/ژن تراپی سرطان CRISPR/CAS9مروری بر تکنيک 

 2*، پرويز کوخايی1مهديه شکراللهی

 مرکز تحقيقات ايمونولوژی، آسم آلرژی -9

 سرطان و بخش ايمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنانمرکز تحقيقات   -2

: نئوپالزی بدخیم از مهمترین بیماری های عصر حاضر است که میزان شیوع آن سالیانه در حال مقدمه و هدف

افزایش است. در حال حاضر درمان سرطان با روش های معمول مانند جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی انجام می 
همترین معضالت درمان با این روش ها عدم قطعیت و اختصاصی نبودن روش درمان است. ایمونوتراپی شود. یکی از م

و ژن درمانی سرطان می توانند با درمانی اختصاصی از بسیاری از معضالت رادیوتراپی و شیمی درمانی جلوگیری 
زیابی سلول های سالم و حذف سلول کنندمطالعات نشان داده است که تغییرات ژنومیک و اپی ژنتیک می تواند در با

یکی از جدیدترین روش های ویرایش هدفدار ژنوم است  CRISPR/CAS9های سرطانی بسیار مفید واقع شود. روش 
که می تواند الگوی بیان ژن، آنتی ژن در سلول های سرطانی، یا سلول های عرضه کننده ی آنتی ژن و همچنین توان 

: این مطالعه یک مطالعه ی روش مطالعهاسخ به سلول های توموری تغییر دهد.سلول های سیستم ایمنی را در پ

انجام شد. مقاالت براساس تکنیک های ویرایش ژن،  0590ماه در سال  4مروری تخصصی بوده که در مدت زمان 
و در پایگاه سرطان، ایمونوتراپی سرطان انتخاب شده و مطالعات مربوط به ژن درمانی سایر بیماری ها از نتایج جستج

حذف شدند. پروتوکل جستجو بر اساس داده ها و  Science Directو  Web of Knowledg ،Pubmedهای داده ی

patent های تایید شده ی سازمانFDA  و کارآزمایی ها وLab working  .يافته های در حال اجرا جمع آوری شد

یک، سال انتشار، نوع بیماری و روش درمان طبقه بندی مقاله در این مطالعه جمع آوری شد که بر اساس تکن 905: ها

شدند. نتایج این مطالعات با سایر روش های مولکولی در درمان سرطان مقایسه شد. استفاده از سلول های بنیادی 
، طراحی مدل های سلولی و حیوانی با این روش، تغییر هدفمند بافت ها و CRISPR/CAS9ویرایش شده با روش 

ل های حیوانی و در نهایت توانمند سازی سلول های سیستم ایمنی در مبارزه با سلول های سرطانی از سلول های مد

در  CRISPR/CAS9: روش ویرایش ژنوم نتيجه گيریجمله مطالب طبقه بندی شده در این مطالعه ی مروری بود.

ان های با منشا ژنتیکی یکی از تولید مدل های مطالعه ی سرطان دارای سابقه و کارایی خوبی است. در درمان سرط
بهترین گزینه هاست و در تولید سلول های کارآمد در درمان بسیاری از سرطان ها می تواند ابزار مناسبی باشد. بدیهی 

ها می تواند در درمان بنیادی سرطان  RNAاست تلفیق این روش با سایر روش های مولکولی مانند استفاده از میکرو
 بسیار موثر باشد. 
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PC-55 
Active immunotherapy for breast cancer: going toward to overcome immune ignorance 

and tolerance 
Fatemeh Hosseini1, Hadi Hassannia2, Dr Parviz Kokhaei1* 
1-Cancer Research Center and Department of Immunology, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

2- Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

Breast cancer is the most common malignancy in women with high mortality and 

incidence of >1,000,000 cases occurring worldwide annually. There is no effective therapy 

for patients with invasive and metastatic breast cancer. The immune system is active in breast 

cancer, but the ability of tumor cells to evade the immune system and poor immunogenicity 

of self/tumor antigens prevent to formation of the effective immune response against cancer. 

Recent progress in fundamental understanding of tumor immunology and identification of 

tumor-associated antigens have opened a new avenue of cancer vaccines. Active 

Immunotherapy provides long-term immunologic disease control compared to conventional 

chemotherapy or chemoimmunotherapy. Hence, in this review, we have discussed recent 

progress in in the field of active immunotherapy under clinical and animal models 

investigation of breast cancer: peptide and protein based, DNA based, whole tumor cell 

based, dendritic cell based, and provides a determination of the best vaccine formulation .
adjuvant selection, delivery system and strategies to overcome distinct immune tolerance 

pathways to self/tumor antigen. 

Keywords: breast cancer, active immunotherapy, tolerance 
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PC-56 
Reliability of caregiver rating of quality of life for breast cancer patients  

Fereshteh Najafi1* ،Saharnaz Nedjat2, Kazem Zendehdel3 , Mehrzad Mirzania4,Ali 

Montazeri5 

1- MSc in Epidemiology, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, (THUMS), Torbat 

Heydariyeh, Iran 

2- Epidemiology and Biostatistics Departmen t, School of Public Health, Knowledge Utilization 

Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3- Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran 

4-  Hematology and Medical Oncology Department, Cancer Research Center , Cancer Institute of 

Iran, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran Iran 

5- Mental Health Research Group, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health 

Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran 
Introduction: Since quality of life (QoL) is a subjective construct, self-reported QoL is 

the main source of its assessment, but in some situations the patient cannot evaluate his own 

status. The objective of   this study was to determine how the caregivers can be considered as 

an alternative for this assessment among Iranian breast cancer patients.Methods: In this 

cross-sectional study which was conducted from June to December 2014, 148 patients with 

breast cancer who had referred to the Chemotherapy Section of the Cancer Institute of Iran 

and their caregivers were selected through sequential sampling methods.  The European 

Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC 

QLQ-C30) was completed by these two groups and the results were compared.Findings: The 

patient-caregiver Intra-class Correlation Coefficients (ICC) on all 15 QLQ.C30 domains were 

moderate to good (ICC=0.41 to 0.76). Of all comparisons made, 55% were in exact 

agreement in patient-caregiver.Concolusion: The findings indicate that caregivers as proxy 

respondents can be useful sources of information about breast cancer patients’ QoL. 
Keywords: Quality of life, proxy, breast cancer 
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PC-57 
 کيفيت زندگی  بيماران مبتال به سرطان

 4، کاظم زنده دل 3، سحرناز نجات 2، فرشته نجفی *1رسول نجفی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 کارشناس ارشد اپيدميولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه ، تربت حيدريه ، ايران -2

 علوم پزشکی تهران، ايران گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه -3

 مرکز تحقيقات سرطان ، انستيتو کانسر ايران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ايران -4

 ایران در درمان و بهداشت اصلی و مهم های موضوع از یکی سرطان به ابتال حاضر حال :در مقدمه و هدف

 زندگی کیفیت بر موارد تمام در باشد. سرطان می مطرح ایران در میر و مرگ سومین عامل عنوان به بطوریکه .میباشد

 بالینی تحقیقات در گیری قابلیت اندازه با پیامدی عنوان به زندگی کیفیت .میگذارد تاثیر مختلف درجات به بیماران

مختلف سالمت است.با توجه به تاثیرات سرطان بر ابعاد  مطرح بالینی های گیری تصمیم در معیاری عنوان به سرطان و

: در این روش مطالعهجسمی و روانی بیمار،لزوم پرداختن به کیفیت زندگی در این بیماران ضروری به نظر می رسد.

بیمار مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران به روش نمونه گیری در دسترس  14مطالعه مقطعی،
انجام شد.تحلیل EORTC QLQ-C 30   ه کیفیت زندگی با پرسشنامهانتخاب شدند. جمع آوری اطالعات مربوط ب

و استفاده از آزمون های اماری توصیفی و تحلیلی  SPSS -22اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اماری 

ی ( و دارا%11سال بود. بیشتر شرکت کنندگان متاهل) SD  95 ±41:میانگین سنی زنان يافته هاصورت پذیرفت.

تعیین  04با انحراف معیار  41( بودند.میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در افراد تحت مطالعه % 46تحصیالت ابتدایی )
شد.در حیطه های عملکردی، ضعیفترین عملکرد مربوط به حیطه احساسی و بهترین عملکرد مربوط به حیطه شناختی 

واد،وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی اجتماعی با نمره ی کلی بود. .در تحلیل تک متغیره ارتباط معناداری بین سطح س

: با توجه به نتایج بدست امده بنظر می رسد حمایتهای  نتيجه گيری(.P  0.001>کیفیت زندگی به دست امد )

 اقتصادی و عاطفی در جهت باالبردن کیفیت زندگی این بیماران مسمر ثمر خواهد بود.

  EORTC QLQ-C 30طان پستان ، پرسشنامه : کیفیت زندگی ، سر  کلمات کليدی
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PC-58 
بررسی باورهای افراد در مورد تفکرشان از نگرانی به ابتال به بيماری سرطان با استفاده از پرسشنامه فرا شناخت 

MCQ-30 

 حسن ايمانی کتولی،مهندس عبدالرحمان دری، ، اکرم ثناگو ، ليال جويباری1*سحرپران  دوجی

 ، مرکز تحقيقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان1مامايی مرکز بهداشت مراوه تپهکارشناس  -1

: هر اندازه که موضوعی برای مردم ناشناخته باشد، تلقی جادویی و رمزآلود بودن درباره آن بیشتر  مقدمه و هدف

ها بماند نیست که در ذهنهاست. باورهای نادرست فقط یک تلقی نادرست  خواهد شد. سرطان یکی از این موضوع
بیماری سرطان قابل انتقال نیست بنابراین الزم نیست از یک بیمار .گذاردها در زندگی اثر میگیری انسانبلکه بر جهت

مبتال به سرطان دوری کنیم. الیته برخی از عوامل ایجادکننده سرطان، عفونی هستند مانند نقش برخی عوامل عفونی 
توانند انتقال یابند ولی خود بیماری سرطان انتقال هایی میمعده، گردن رحم و کبد و به شیوههای در ایجاد سرطان

هدف تعیین باورهای  افراد در مورد تفکرشان از نگرانی به ابتال به بیماری سرطان با استفاده از پرسشنامه  فرا  یابد.نمی

مقطعی ، با جامعه پژوهش افراد  با  -فی: در این مطالعه  توصی روش مطالعهمی باشد . MCQ-30شناخت  

نفر  به روش نمونه گیری  در دسترس  و با استفاده از پرسشنامه فرا شناخت  955تحصیالت کارشناسی با حجم نمونه 
هاتن ،  باور های افراد را در مورد تفکرشان از نگرانی در مورد ابتال به  -آدریان ولز و سامانتا کارترایت   MCQ-30ها 

امتیاز  9و موافق نبودن 0، کمی موافق 4، تقریبا موافق 4سوالی ،کامال موافق  45ن سنجیده شد . این پرسشنامه  سرطا
بود . دارای پنج بعد:  باورهای مثبت درباره ی نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر،  905-45داد ه می شد دانها امتیاز 

شناختی که هریک شش سوال را به خود اختصاص داده بود . داده اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار،  خود آگاهی 

 00: داده ها نشان داد که  ها يافته.ها با استفاده از ازمون آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت 

افراد از نگرانی در درصد نمونه ها مذکر ، بودند . میانگین و انحراف معیار نمره کل کسب شده از باورهای فراشناختی 

، کنترل  94.90بود . از ابعاد این پرسشنامه ، میانگین باورهای مثبت در باره نگرانی  10.0 ± 90.49مورد سرطان 
بود . ارتباط  91.06، خود آگاهی شناختی 90.1، نیاز به کنترل افکار  90.00، اطمینان شناختی  90.60ناپذیری و خطر ، 

 :نتایج این مطالعه  نتيجه گيریبین ابعاد مختلف فراشناختی و نمره کل دیده شد .    p<0.000معنی دار آماری با 

درصد  تقریبا موافق ، ادرصد کمی موافق و نبود فردی که کامال  10درصد افراد کامال موافق و  90بیانگر این است که 
 ری سرطان باشد .مخالف باشد و بیانگر رضایت بخش نبودن باورها تفکرات افراد در مورد  بیما

 : سر طان ، زنان ، فراشناختی ، ترس و نگرانی  کلمات کليدی
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PC-59 
 1333 – 1333طی سالهای  بررسی ميزان بقای بيماران مبتال به سرطان کولورکتال استان چهارمحال و بختياری

 1، با اراده1، انصاری1، پورمحمدی1، وکيلی*1رحيمی پردنجانی

 علوم پزشکی سمنان -1

درصد سرطان  40سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر دنیا می باشد که  مقدمه و هدف:

های دستگاه گوارش را تشکیل می دهد. سرطان کولورکتال در مردان ایرانی رتبه سوم و در زنان رتبه چهارم را به خود 
ران  مبتال به سرطان کولورکتال در استان چهار محال و هدف از این مطالعه برآورد میزان بقای بیما اختصاص داده است

این مطالعه جز مطالعات مشاهده ای و از نوع تحلیلی بوده است که به روش :  روش مطالعهبختیاری می باشد.

بر روی کلیه بیماران مبتال به سرطان کولورکتال استان چهارمحال و بختیاری (Survival study) مطالعات طولی
مورد بیمار مبتال  400ه است. در این پژوهش با مراجعه به مرکز ثبت سرطان استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت

تشخیص داده شده بودند به روش سر شماری وارد مطالعه شدند 9405-9415به سرطان کولورکتال که طی سالهای 
داده ها پس از تان استخراج گردید .سپس زمان دقیق مرگ هر بیمار با مراجعه به مرکز ثبت مرگ و میر سرطان اس

آنالیز شدند. بمنظور برآورد میزان بقای بیماران از  STSTA12 و  SPSS16نرم افزار های آماریجمع آوری توسط 
( و برای مقایسه ی توابع بقاء در زیر گروههای KAPLAN MEIERروش آماری حد حاصل ضرب کاپالن مایر )

( استفاده Wilcoxon ) ( و آزمون تعمیم یافته ویلکاکسونLOG-RANK TESTمختلف از آزمونهای رتبه لگاریتمی)

ساله تشخیص داده شده  95بیمار مبتال به سرطان کولورکتالی که در طی یک دوره  400از مجموع :  يافته هاشد. 

 ±11/91کولورکتال( زن بودند. میانگین سنی افراد مبتال به سرطان  %1/40نفر )  005( مرد و  %4/09نفر )  040بودند 
بیماران مبتال به سرطان ساله  95ساله و  0ساله،  9احتمال بقای . سال بوده است 65سال و میانه سنی افراد نیز  90/01

 0/ 44±06/5محاسبه شد و میانه زمان بقا در این بیماران  نیز  %0/00و  %1/19،  %1/00به ترتیب  معادل کولورکتال 

: میزان بقای سرطان کولورکتال در بیماران  استان چهار محال و بختیاری باالتر از رینتيجه گيسال برآورد گردید.

سایر مطالعات بدست آمد بنابراین انجام مطالعات مشابه بر روی شناسایی عوامل پیش اگهی کننده بقای این بیماران 
 ضروری بنظر می رسد.

 بختیاری.سرطان کولورکتال، میزان بقاء، چهار محال و  :کلمات کليدی
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PC-60 
 31-32بررسی روند اپيدميولوژی و توزيع سرطانهای شايع در استان خراسان رضوی طی سالهای 

 4*، نجيب اهلل بااراده 3، مسعود ميرزايی 2، سجاد رحيمی پردنجانی  1بهراد پور محمدی

 استاديار انگل شناسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ، سمنان، ايران -1

کارشناس ارشد اپيدميولوژی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،سمنان،  -2

 ايران.

وژی بيماری های غير واگير، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد مرکز تحقيقات پيشگيری و اپيدميول -3

 ،يزد، ايران

 کارشناس ارشد اپيدميولوژی، ،دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد، ايران  -4

می روند به گونه ای کشنده ترین و بدخیم ترین بیماریها در سطح جهان  به شمار  جز سرطانها مقدمه و هدف:

یافته اند. هد ف  توسعه کمتر کشورهای در مرگ سومین عامل و یافته توسعه کشورهای در میر و مرگ عامل که دومین

مطالعه  روش مطالعه: از این مطالعه بررسی روند اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی بوده است.

خراسان  دراستان9401-9400اشد که به صورت گذشته نگر طی سالهای حاضر از نوع مطالعات مشاهده ای می ب
بیمار مورد بررسی قرار گرفتند سپس میزان شیوع و میزان بروز  00004 رضوی انجام شده است. در این مطالعه تعداد

این  به تفکیک جنس برای بیماران محاسبه گردید.برای انجام 9401-9400طی سالهای  (ASR)استاندارد شده سنی  
 مطالعه از سیستم ثبت سرطان که یک برنامه کشوری است استفاده شده است .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری

SPSS  در سطح معنا داری   09نسخهp<0/05).نفر بیمار  00004در این مطالعه از تعداد کل  :يافته ها( آنالیز شدند

( %9/06بیمار  مرد) 96964( و تعداد %1/44بیمار زن) 90615تعداد  9400-9401سرطانی ثبت شده طی سال 
. پنج سرطان (p<0/001)سال بدست آمد 00± 0/91و 64±4/90بودند.میانگین سنی در بیماران مرد و زن به ترتیب 

به ترتیب شامل سرطانهای پوست، معده، مری،  01تا  00در هر دو جنس در طی سالهای شایع استان خراسان رضوی 
به  00برای مردان و زنان در استان خراسان رضوی در سال  پستان و کولورکتال بودند.میزان بروز استاندارد شده سنی

درصد  990و 60/906ترتیب  این میزان در مردان و زنان به 06در صد هزار مورد و در سال  40/996و 0/941ترتیب 

با توجه  نتيجه گيری:بدست آمد. 944و  961.0این میزان در مردان و زنان به ترتیب  01هزار مورد و نهایتا در سال 

به باال بودن شیوع و میزان بروز انواع بدخیمی ها  و سرطانهای مختلف در  بین مردم شهرستانهای استان الزم است 
 ر پیشگیری از میزان بروز و کاهش میزان شیوع این سرطانها اتخاذ گردد.برنامه های مناسبی بمنظو

 : سرطان، اپیدمیولوژی، میزان بروز، خراسان رضویکلمات کليدی
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PC-61 
 تبيين ديدگاه بيماران مبتال به سرطان از علل سرطان

 ، اکرم ثناگو ، ليال جويباری . حسن ايمانی کتولی*1سحر پران دوجی
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1

توان آلودگی، دخانیات، های سرطانی نقش دارند میای که در ایجاد سلول: از عوامل محیطی مقدمه و هدف

ن اعضای نزدیک خانواده ها را نام برد.وجود سابقه سرطان بیموادغذایی، الکل، برخی پرتوها و نیز رشد و تکثیر ویروس
های ها که به آنها آنکوژن و ژندهد. وجود جهش در برخی ژننیز احتمال دچار شدن به سرطان را افزایش می

شود. هدف از این  مطالعه تبیین دیدگاه بیما ران مبتال به  سرطان از گویند، باعث بروز سرطان میسرکوبگر تومور می

بیمار مبتال به سرطان در یکی از مراکز  05 پژوهش کیفی در این:  مطالعه روشعلل بیماری آنها بوده است .

دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و حداکثر تنوع ، جنسیت ، سن ،  آموزشی درمانی 
ساختار بوده است. حداقل یک  قومیت و نوع سرطان  وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه 

در تمامی مصاحبه ها تکرار شد. سایر سواالت کاوشی )چرا، چگونه،  "علت بیماری خود را چه می دانید  "سوال شامل 
مثال بزنید( بوده اند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع )تکرار پذیری( داده ها ادامه یافت. مصاحبه ها ضبط، دست نویس 

: بیماران خود علت بیماری سرطان را متفاوت تجربه  يافته هاتحلیل شدند. "یل محتوای مرسومتحل"و مطابق روش 

کردند ، که اکثرا ناشی از شغل و سپس سبک زندگی بود ، در معرض گرد و خاک ، دود و االینده ها ، سم و کود های 
لی از قبیل ، کشاورزی ، راننده کامیون ، شیمیایی و دود سیگار ، عفونت ها ی ناشی از بیماری بود . بیماران در مشاغ

 نتيجه گيریجوشکار ، بنا ، نجار ، چو پان بودند . بطور کلی بیماران به دالیل شغلی در معرض آالیند ها قرار داشتند .

 : نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیماران مبتال درمشاغلی مشغول بکار بودند که هر یک بدالیلی اسیب پذیزی را از
 نظر عوامل خطر سرطان داشت . سبک زندگی ناسالم یکی دیگر از عوامل بود که بیماران به آن اشاره کردند .

 : سرطان ،علل بیماری ، بیمار کلمات کليدی
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PC-62 
( در Oral Squamous Cell Carcinomaبررسی فراوانی ده ساله سرطان سلول های سنگفرشی دهان )

 استان قزوين. 

 1، سويل جالير4*، مهسا اصفهانی3، فروز کشانی2، شبنم قاسم زاده1کهنی پريسا
 دانشجوی دندانپزشکی، کيمته تحقيقات دانشجويی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی قزوين -1

 دانشجوی دندانپزشکی، کيمته تحقيقات دانشجويی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی قزوين.-2

 دندان، استاديار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.متخصص پاتولوژی دهان و  -3

 متخصص بيماری های دهان و دندان، استاديار دانشگاه علوم پزشکی قزوين.-4

 دندانپزشک.- 1

سرطان ها گروه بزرگی از بیماری های انسانی را تشکیل داده اند که با وجود وسایل تشخیصی  و هدف: مقدمه

مدرن و روش های درمانی پیشرفته میزان مرگ و میر ناشی از آنها زیاد می باشد. با در نظر گرفتن نقش عوامل 
بد. هدف از این مطالعه، بررسی محیطی و فرهنگی در شیوع سرطان دهان، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک اهمیت می یا

تحلیلی و گذشته نگر، -: در این مطالعه توصیفیروش مطالعهدر استان قزوین می باشد. OSCCفراوانی ده ساله 

بیمار مبتال به سرطان سلولهای سنگفرشی دهان که در بایگانی ثبت سرطان شبکه معاونت درمان استان  00پرونده 
وجود داشت، بررسی شد. اطالعات فردی شامل سن ، جنس و محل ضایعه  9410تا  9400قزوین در فاصله سال های 

و تست کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS 18ی بدست آمده توسط نرم افزار آماری استخراج و داده ها

بدست آمد. فراوانی نسبی بروز بیماری  1/64±0/91و در زنان  0/64±0/90: میانگین سنی در مردان يافته هاگرفت.

روز ضایعه در حفره دهان، شایع محاسبه گردید. از نظر موقعیت مکانی ب %40و در مردان  %00بر حسب جنس، در زنان 
( مشاهده %6/9( و کمترین میزان شیوع در لب باال)%1/64در هردو جنس، در بوردر زبان) OSCCترین مکان وقوع 

( اما بین سن ابتال و مرگ و میر p>0/05شد. میان ابتال به بیماری و سن و جنس آنها تفاوت معنی داری وجود نداشت )

: در کتاب پاتولوژی دهان نویل نسبت میزان ابتالی مذکر نتيجه گيریناداری وجود داشت.ناشی از بیماری تفاوت مع

بود، یعنی در زنان بیشتر از مردان  %40و مردان  %00در این بررسی میزان زنان مبتال  بیان شده است. 9به  4به مونث 
( است و این مطلب را اکثر %1/64بدست آمد. توزیع آناتومیک بیماری نشان داد که بیشترین محل درگیری زبان)

مطالعات از جمله دالوران و سرگردان در مشهد و تهران تایید می کنند. در این مطالعه بیشترین نسبت مرد به زن در 
SCC .لب ها مشاهده گردید که این امر نشان دهنده تاثیر نور خورشید در ابتالی مردان به سرطان است 

 ، اپیدمیولوژی، فراوانی، قزوین.SCCی دهان، : سرطان سلول سنگفرشکلمات کليدی
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PC-63 
 (1333-1333ا... روحانی بابل؛ )ها در مرکز آموزشی درمانی آيتها و مرگ ومير ناشی از آناپيدميولوژی سرطان

  3*، محمود صادقی2،حسنعلی جعفرپور1منصور بابايی

 تحقيقات اختالالت حرکتی، فوق تخصص روماتولوژی، بابل، ايرانواحد توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان روحانی،مرکز  -9

 واحد توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان روحانی، کارشناس ارشد پرستاری، بابل، ايران -2

 واحد توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان روحانی،مرکز تحقيقات بيماری های عفونی و گرمسيری، متخصص عفونی، بابل، ايران -3

 حساب به میر و مرگ عامل سومین هاهای صورت گرفته در ایران، سرطانبراساس بررسی :و هدفمقدمه 

ساله  0آیند. آمارها نیز حکایت از افزایش روز افزون این موضوع را دارند، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک می

 مطالعه این :روش مطالعهبابل صورت گرفت.ا... روحانی ها و مرگ و میر ناشی ازآن در مرکز درمانی آیتسرطان

بخش بالینی  04در  9401-9414درسالهای  بیمارستانی سرطان ثبت از حاصل هایبرداده مبتنی تحلیلی-توصیفی ازنوع
صورت گرفت.  با استفاده از موارد ثبت شده در واحد مدارک پزشکی و  گواهی فوت بیمارستان آیت ا... روحانی بابل

يافته گرفت. انجام آمارتوصیفی و آزمون آماری مجذور کای کمک و به SPSS.22افزار نرم با اطالعات وتحلیل تجزیه

بدست آمد. براساس نوع  05/65±40/90میانگین و انحراف معیار سن افراد فوت شده در اثر سرطان به ترتیب  :ها

درصد( مرگ و میرها ناشی از سرطان  05/90مورد ) 404مورد مرگ و میر در دوره مذکور،  4145تشخیصی، از بین 
درصد(. در این بین بیشترین و  19/01بوده که فرآوانی آن در بین جنس مذکر بیشتر از جنس مونث گزارش شد)

مورد  4درصد( و به سرطان الرنژ با  15/05مورد ) 14ها به ترتیب مربوط به سرطان معده با  کمترین نوع سرطان
ین براساس نتایج حاصل از آزمون  مجذور کای، رابطه معنی داریبین علل مرگ و میر درصد( گزارش شد.  همجن 66/5)

براساس نتایج، تقریباً سهم قابل توجهی از  :نتيجه گيری.(p<0.001)ناشی از سرطان با جنسیت و سن برقرار شد

باشد. در یابد که نشاندهنده اهمیت موضوع میمرگ و میرهای صورت گرفته در این مرکز به سرطان اختصاص می
همین راستا نتایج حاصل از ثبت دقیق موارد سرطان در این منطقه جغرافیایی و ارائه پژوهش های تکمیلی از یک سو و 

ولوژیک آن به منظور درکی از  توزیع بیماری از سوی دیگر  نقش مهمی در  طراحی، برنامه ریزی و بررسی  اپیدمی
 کند.های مداخله  مانند غربالگری و ارتقای آموزش و آگاهی ایفا میاجرای برنامه

 : بررسی اپیدمیولوژیک،  مرگ و میر، سرطان، بیمارستانکلمات کليدی
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PC-65 
 مشکالت جسمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان پستان:يک مطالعه مروری بررسی شيوع و شدت 

 1، شاه حسينی1، فوالدی*1رضايیما ئده 

 علوم پزشکی مازندران -1

درمان های رایج سرطان پستان میزان بقای بیماران را به طرز چشم گیری افزایش داده است. در   مقدمه و هدف:

نتیجه شیوع بازماندگان سرطان پستان در جامعه در حال افزایش است. حضور بیماری ،درمان و عوارض ناشی از آن 
می گردد.هدف از این مطالعه بررسی  روانی، اقتصادی و اجتماعی در بیماران مبتال-باعث بروز مشکالت جسمی، روحی

 :روش مطالعهشیوع وشدت مشکالت جسمانی بیماران مبتال به سرطان پستان  و عوامل مرتبط با آن بوده است.

،از  SIDو Pubmed ,Elsevier Medline , ،Google   scholarجستجو در بانکهای اطالعاتی اینترنتی از جمله 
مقاله ی  06انجام شد. جستجوی دستی نیز جهت استخراج مقاالت بیشتر، صورت گرفت. در مجموع 0594تا9116سال 

مشکالت گوارشی)بی  يافته ها:مقاله ی فارسی جهت تهیه ی این مقاله مورد  بررسی قرار گرفتند. 0انگلیسی و 

اژن، دی پارونی(، مشکالت قاعدگی)پریود اشتهایی، یبوست، اسهال(،مشکالت جنسی)کاهش میل جنسی، خشکی و
های نامنظم، لکه بینی، یائسگی زودرس( و سایر مشکالت)ادم، درد، بی خوابی، ریزش مو، ضعف عضالنی، افزایش 
وزن و..(از مهم ترین مشکالت بوده اند. بروز این مشکالت با سن،  طالق، سطح تحصیالت پایین، نداشتن شغل، تغییر 

روع منوپوز بدلیل شیمی درمانی یا رادیو تراپی ،انجام  مستکتومی و لنفکتومی ارتباط مثبتی داشته وضعیت هورمونی و ش
است. عالوه بر آن خجالت از شکل ظاهری  و کاهش تصور از بدن خود در ایجاد مشکالت جنسی نقش داشته است. 

ناسایی عوامل خطر ایجاد مشکالت :عوارض جسمانی در بیماران بعد از سرطان پستان شایع می باشد. شنتيجه گيری

حضور حمایت گرهای  جسمی می تواند در پیشگیری از ابتال به آنها در بازماندگان سرطان پستان کمک کننده باشد.
خانوادگی می تواند نقش پررنگی در این مسیر داشته باشدوهمراهی تیم درمان درتشکیل کالس های –اجتماعی 

رفتاری خود مراقبتی و –ران با عالئم بعد از درمان وآموزش تکنیک های مهارتی مشاوره ای بابت  آشنا کردن بیما
 انتخاب بهترین جراحی همراه با کمترین عوارض تاثیر بسزایی در روند بیماری دارد.

 : سرطان پستان، مشکالت جسمانی، عوامل مرتبط کلمات کليدی
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PC-66 
 روانی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان پستان: مطالعه مروری نقلی –بررسی مشکالت روحی 

 *3، ربابه پتکی3، مريم صالحی3، مائده رضايی2، زهره شاه حسينی 1انسيه فوالدی
 عضو هيئت علمی گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامايی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ايران.-1

 استاديار گروه بهداشت باروری و مامايی،دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ايران.-2

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو کميته تحقيقات دانشجويی،دانشکده -3

 دران ،ساری،ايران.پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازن

: سرطان پستان رتبه نخست را در میان سرطانها در زنان ایرانی به خود اختصاص داده است. مقدمه و هدف

تشخیص و درمان سرطان پستان با ایجاد استرس، تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی زنان می گذارد. هدف از این 

: روش مطالعهسرطان پستان و عوامل مرتبط با آن بوده است.روانی مبتالیان به -مطالعه بررسی مشکالت روحی

تا  0555از سال  SIDو  PubMed, Elsevier, Google Scholarجستجو در بانکهای اطالعاتی اینترنتی از جمله 
مقاله انگلیسی و  04انجام شد. جستجوی دستی نیز جهت استخراج مقاالت بیشتر صورت گرفت. در این مطالعه،  0590

مطالعه  طولی مورد  0شاهدی و –مطالعه مورد   0مطالعه مروری ، 4مطالعه ی مقطعی، 91له فارسی شامل مقا 6

: یک سوم تا نیمی از زنان مبتال به سرطان پستان، اختالالت روانی )اضطراب و افسردگی( را يافتهبررسی قرارگرفتند.

یمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی ماستکتومی تجربه میکنند و شیوع این اختالالت بخصوص در دریافت کنندگان ش
روانی میتوان به افسردگی ماژور، اختالل استرس پس از حادثه، اضطراب -بیشتر بوده است. از سایر مشکالت روحی

عمومی و اختالالت سازگاری اشاره نمود. در بروز این مشکالت فاکتورهای زمینه ای) سن، وضعیت تاهل ، اشتغال و 
ویژگیهای شخصیتی ) خوش بینی، مهارتهای مقابله ( مشکالت جسمی ناشی از درمان ) درد  سطح تحصیالت(،

: با نتيجه گيری،خستگی ، افزایش وزن (و فاکتورهای پزشکی) مرحله بیماری، نوع و وسعت جراحی ( نقش داشته اند. 

تبط و مداخله جهت به حداقل توجه به شیوع افسردگی و اضطراب در باز ماندگان سرطان پستان، شناسایی عوامل مر
رساندن پیامدهای ناشی از تشخیص و درمان بیماری جهت حفظ سالمت روان مبتالیان حائز اهمیت است. حمایتهای 
فردی، گروهی و اجتماعی، دریافت خدمات مشاوره ای از متخصصین روانشناسی ، آموزش مهارتهای مقابله ، کاهش 

 تباطات قوی خانوادگی میتواند سبب کاهش استرس روانی  مبتالیان گردد.  عوارض جسمانی با ورزش های منظم و ار

 سرطان پستان. اختالالت روانی . عوامل مرتبط: کلمات کليدی
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PC-67 
 روانی زنان مبتال به سرطان  _مروری بر مشکالت روحی 

 1، حمزه گردشی1، شاه حسينی*1عزيزی مرضيه
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1

می  روانی _روحی  فشارهای معرض در ن عالوه بر مشکالت جسمی،سرطا به مبتال بیماران: مقدمه و هدف

 سرطان، از رنج ناشی و آنان گردد. درد زندگی در متعددی و اجتماعی روانی اختالالت به منجر تواندمی  که باشند

 عواملی از جنسی و مشکالت ذهنی تصویر در اختالل درمان، از عوارض ناشی مرگ، از ترس خانواده، آینده از نگرانی

. هدف از مطالعه مروری حاضر،  مروری بر مشکالت سازندمی  اختالل دچار را بیماران مبتال روانی بهداشت که هستند

پژوهشگران برای مطالعه مروری حاضر جستجو اولیه را در : مطالعه روشروانی زنان مبتال به سرطان است.  -روحی

 SID ،Web ofاطالعاتیدر پایگاه های تربطور اختصاصی  و Google Scholar از جملهبانکهای اطالعاتی اینترنتی 

Science  ،PubMed ،ScienceDirect ،ProQuest،  Embase  های مشکالت روانی،  واژه با استفاده از کلی
را انتخاب  9114 -0590زندگی، سرطانهای شایع، انجام دادند و مقاالت مرتبط از سال اضطراب، کیفیت افسردگی،

، جهت نگارش این مقاله مقاله فارسی 90مقاله انگلیسی و  05مقاله جستجو شد و در نهایت از  05نمودند. در مجموع 

دهد که شش اختالل روانی در بیماران مبتال به  : نتایج مقاالت بررسی شده نشان میيافته ها.مروری استفاده گردید

توان باشد. این اختالالت را میهای دقیق و مداخالت بالینی می سرطان از شیوع باالیی برخوردار است و نیازمند ارزیابی
ه با در دو طبقه جای داد. طبقه اول این اختالالت واکنش مستقیم نسبت به بیماری است و شامل اختالل انطباق همرا

باشد. طبقه دوم اختالالت نظیر اختالل اضطراب اولیه، اختالل افسردگی/ اضطراب، افسردگی عمده و دلیریوم می 
باشند که غالبا قبل از بروز بیماری وجود داشتند و اغلب با ظهور بیاری تشدید شخصیت، اختالل افسردگی عمده می 

ه با افسردگی و اضطراب شایعترین اختالالت روانی به دنبال شوند. در بین موارد فوق، اختالل انطباق همرا می
تشخیص سرطان بوده است و شدت آنها در زنان مبتال متفاوت است و با نوع بدخیمی، پروتکل درمانی و مدت درمان 

لها ارتباط مثبت داشته است. نتایج حاکی از آن است که اختالالت روانی ناشی از بیماری و عوارض درمان گاهی تا سا

: از آنجا که مشکالت نتيجه گيریشود. پس از درمان باقی مانده و باعث کاهش کیفیت زندگی در این بیماران می 

 عنوان یکی به شود، لذا در نظر گرفتن درمان افسردگی روانی در مبتالیان سبب کاهش کیفیت زندگی و بقای آنان می

و  اجتماع با بیماران این افزایش پیوند در نقش مهمی تواندمی  و بوده ضروری سرطانی، بیماران درمانی برنامه اجزای از
  .باشد بهبود کیفیت زندگی آنها داشته

 مشکالت روانی، افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی، سرطانهای شایع: کليدیکلمات 
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PC-68 
 ای و کنترل هيجان در زنان مبتال به سرطانمروری بر سبکهای مقابله

 1، حمزه گردشی1، شاه حسينی*1عزيزی مرضيه
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1

تجربه رویدادهای  .است فرد هر برای باور قابل غیر و ناخوشایند بسیار ایتجربه سرطان : تشخیصمقدمه و هدف

شود. در این شرایط تنش زا در زندگی زنان سرطانی منجر به ایجاد هیجانات منفی نظیر خشم، اضطراب و افسردگی می
کنند. هدف از مطالعه باشد، استفاده میای که عامل میانجی بین استرس و اختالل روانی میمبتالیان از سبکهای مقابله

مطالعه حاضر،  :مطالعهروشای و کنترل هیجان در زنان مبتال به سرطان است. حاضر، مروری بر سبکهای مقابله

کلید  Medical subject heading(MeSH)ابتدا با استفاده از دوین آن، پژوهشگران ای مروری بوده که جهت تمطالعه
در نهایت پایگاههای  و Google Scholarهای مرتبط را مشخص نمودند و سپس جستجو در پایگاه عمومی واژه

با  و  Text wordبا استفاده از روش  ScienceDirect،SID ،Web of Science  ،ProQuest، Medline تراختصاصی
انتخاب  0550 -0590ای، کنترل هیجان، سرطان انجام شد و مقاالت مرتبط از سال های سبکهای مقابلهواژهکلید

، خالصه Abstract Screening Sheetمقاله جستجو شد. سپس در این مرحله ابتدا با استفاده از  45گردید. در مجموع 
گردید. در مرحله بعدی با  Excludeغیر مرتبط بودن نتایج آنها با مطالعه حاضر  مطالعه به دلیل 95مقاالت مطالعه شد و 

مقاله برای  45های ، کل مقاالت باقی مانده مطالعه شد و در نهایت از دادهFull text Screening Sheetاستفاده از 

 و ارزیابی شروع، در اساسی اصل یک هیجان تنظیمنتایج نشان داد،  ها:يافتهنگارش این مطالعه استفاده شد.

بندی سبکهای مقابله با هیجان در بیماران های مطالعه حاضر منجر به طبقهیافته باشد.می سازگارانه سازماندهی رفتار
ریزی، مدار )پذیرش و برنامهمقابله مسئلهسبکهای مدار گردید. مدار و هیجاندسته مقابله مسئله دو به مبتال به سرطان 

 مسئله، حل مدارانه جهتمسئله هدفمند مثبت( شامل تالش مجدد ارزیابی پذیری، مسئولیت اعی،اجتم حمایت

مدار )انکار ، فرار، باشد در حالی که سبکهای مقابله هیجانموقعیت می تغییر کوشش برای یا مسئله مجدد سازماندهی
درگیری مستقیم و موثر با مشکل، عدم خویشتن داری( شامل واکنشهای خودمدارانه با هدف کاهش استرس بدون 

های بیماری تالش برای حل منطقی مسئله و تغییر موقعیت است و با افزایش اختالل در عملکرد اجتماعی، تداوم نشانه
باشد. بیماران مبتال به سرطان در مقایسه با افراد وکاهش توانمندی بیمار در حل مشکل در طوالنی مدت همراه می

مدار در حل ای مسئله: از آنجا که سبکهای مقابلهگيرینتيجهکنند. سبکهای هیجان مدار، استفاده می سالم، بیشتر از

شود که در کند، لذا توصیه میمشکالت بیماران مبتال به سرطان و بهبود کیفیت زندگی آنان نقش مهمی ایفا می
بیماران توجه شود و سبکهای مقابله ای مسئله ای استفاده شده در جلسات مشاوره ای روانشناختی به سبکهای مقابله

 مدار آموزش داده شود.

 ای، کنترل هیجان، سرطان: سبکهای مقابلهکليدیکلمات 
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PC-69 
 تاثير حمايت اجتماعی در  مقابله موثر مبتاليان به سرطان با مشکالت روانی

 1، حمزه گردشی1، شاه حسينی*1عزيزی مرضيه
 مازندراندانشگاه علوم پزشکی  -1

کند که از مهمترین آنها می : بیماری سرطان مشکالت روانی متعددی را برای بیماران ایجاد میهدف و مقدمه

توان به افسردگی و اضطراب اشاره کرد. این مشکالت موجب کاهش احساس خوب بودن بیمار و کاهش اثربخشی 
های مهم مراقبت از که حمایت اجتماعی از جنبه شود. از آنجااشخاص در مشارکت فعال در فرایند بهبودیشان می

دارد، لذا هدف از مطالعه حاضر،  روانی بیماران بعد بر بیماری منفی اثرات تسکین در مهمی و نقش بیماران سرطانی بوده

: مطالعهروش.حمایت اجتماعی در مقابله موثر مبتالیان به سرطان با مشکالت روانی بوده است مروری بر تاثیر

و  سپس   Google Scholarپژوهشگران برای مطالعه مروری حاضر جستجو اولیه را در بانک اطالعاتی عمومی  
ا ب SID،Web of Science  ،Medline ،PubMed ،ScienceDirectاطالعاتی بطور اختصاصیتر در پایگاههای 

انجام دادند.  9110 -0590مقابله موثر از سال  های حمایت اجتماعی، افسردگی، اضطراب، سرطان، واژهاستفاده از کلید
مقاله فارسی جهت نگارش این مقاله مروری   90مقاله انگلیسی و 18مقاله جستجو شد و در نهایت از 40در مجموع 

ها: نتایج مروری بر مقاالت نشان داد، حمایت اجتماعی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در غلبه بر یافتهاستفاده شده است.
زای زندگی، احساس ناامیدی و افسردگی ناشی از عوارض بیماری است و از طریق تغییر ارزشیابی افراد از حوادث تنش

کاهش پاسخ روانی منفی به این حوادث، کاهش تنش از طریق تقویت شناخت سبب برخورد موثر با مشکالت روانی 
مایت اجتماعی در پنج طبقه شده است. حمایت های حهای پژوهشگران منجر به طبقه بندی جنبهشود. یافتهمی

ملموس)کمک در کارهای روزمره وکمکهای مالی(، حمایت با تعامالت اجتماعی مثبت)ایجاد محیط آرامش بخش و 
لحظات خوش برای بیمار(، حمایت اطالعاتی و مشاوره ای)مشورت و کمک در مورد چگونگی غلبه بر مشکالت(، 

عالقه و ایجاد احساس مهم بودن در بیمار( و حمایت عاطفی)همدلی و سهیم بودن در  حمایت محبت آمیز)ابراز عشق و
نگرانی های بیمار و درک مشکالت او( که در این بین حمایتهای ملموس بیشترین حمایتی است که مبتالیان به 

ماران با یکدیگر یکی از ها حاکی از آن است که فعالیتهای گروهی و ارتباط نزدیک بیسرطان از آن برخوردارند. یافته

از آنجا که حمایتهای اجتماعی از زنان مبتال به : گيرینتيجه شود.روشهای موثر در افزایش این حمایتها محسوب می

باشد، لذا اجتماعی سرطان و آمادگی برای برخورد موثر با آنان حائز اهمیت می_سرطان به منظور کاهش اثرات روانی
اسی از درمان آنها در نظرگرفته شود و در این بین خانواده و پزشکان هر کدام نقش مهمی الزم است به عنوان بخش اس
 را در ارائه آن بر عهده دارند.

 حمایت اجتماعی، افسردگی، اضطراب، سرطان، مقابله موثر : یکلیدکلمات
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PC-70 
 

علوم پزشکی سمنان نسبت به نقش تغذيه در پيشگيری بررسی نگرش ، عملکرد و آگاهی دانشجويان دانشگاه 

 سرطان

 1. سيمين حقيقی4. اميد ناصحی 3. امين ايزدی 2. نعيم السادات کيا 1 *الهه قدس

 متخصص تغذيه، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنانمتخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقيقات عوامل  -2

 دانشجوی پزشکی ، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 دانشجوی پزشکی ، کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 دانشجوی فيزيوتراپی ،کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1

میلیون نفر در سال  6/1: سرطان یکی از علل مرگ و ناتوانی در جهان است و عامل مرگ تقریبا دمه و هدفمق

درصد  10تا  15درصد وقوع سرطان ها به علت نقش ژنتیکی است و   95تا  0می باشد. واقعیت  این است که تنها 
درصد موارد سرطان از طریق  45تا  45دهد که باقی مانده به علت شیوه نامناسب زندگی می باشد. مشاهدات نشان می 

اصالح عوامل تغذیه ای و الگوی مصرف مواد غذایی قابل پیشگیری می باشد .با توجه به اهمیت نقش تغذیه در 
پیشگیری از سرطان ، نیاز به اطالع از دانش ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان 

ان و آموزش بهداشت ضروری می نماید. لذا این مطالعه به منظور بررسی نگرش ، عملکرد و عناصر مهم سیستم درم

روش آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبیت به نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان طراحی گردید.

نان در آذرماه  سال نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سم 455: پژوهش توصیفی مقطعی حاضر برروی مطالعه

که با روش نمونه گیری آسان انتخاب می شوند ، انجام می گیرد. نگرش ، دانش و عملکرد با استفاده  از  9414
( تهیه شده توسط گروه ، سنجیده می شود. پس از گرداوری داده ها ، پرسشنامه ها KAPپرسشنامه )پرسشنامه 

وارد رایانه می گردد. جهت توصیف و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی  SPSSکدگذاری شده و با استفاده از نرم افزار 

نتایج مطالعه يافته:شامل جداول توزیع فراوانی ، شاخص های مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد.

نتيجه ت .نشان دهنده ی عدم انطباق عادات و رفتارهای غذایی و دانش تغذیه در خصوص پیشگیری از سرطان اس

:تعداد کمی از دانشجویان در تمام رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی عملکرد مناسبی در خصوص تغذیه گيری

 دارند. برای کسب آگاهی و نگرش مطلوب در دانشجویان پیشنهاد میگردد در کوریکولوم آموزشی بازنگری شود.

 ان، دانشجویان، علوم پزشکی: نگرش، دانش، عملکرد، تغذیه، پیشگیری از سرطکلمات کليدی
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PC-71 
 34بررسی ميزان آگاهی و عملکرد زنان ،  با سابقه سرطان پستان در خانواده ، شهرستان  مهديشهر سال 

  1مرجان السادات سيدجعفری

 کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، شهرستان مهديشهر -1

ترین سرطان های زنان است که در صورت تشخیص زودرس و به سرطان پستان یکی از شایع : مقدمه و هدف

موقع در مراحل اولیه شانس درمان آن افزایش یافته و موجب باال رفتن طول عمر افراد مبتال به این سرطان خواهد شد. 
ال به این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و عملکرد زنان از خودآزمایی پستان که بستگان درجه یک آنان مبت

سرطان پستان بوده اند انجام گرفت تا از نتایج آن در طراحی برنامه های آموزشی مناسب در مورد افزایش آگاهی زنان 

-65نفر از زنان 955: مطالعه برروی  روش مطالعهدرباره سرطان پستان و روش های تشخیص زودرس استفاده شود.

ساله  جامعه صورت گرفت. مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که براساس  جمع آوری  داده ها از طریق پرسشنامه 05
محقق ساخته توسط پرسشگر های آموزش دیده  انجام گرفته است . پرسشنامه  ها بعد از وارد شدن در نرم افزار 

SPSS لیل قرار گرفته است . یافته ها :میزان آگاهی گروه  مورد تحقیق در خصوص عالئم و نشانه مورد تجزیه و تح
نسبت به تشخیص و درمان به موقع نگرش  % 90جواب درست داده بودند  .حدود  %05های  سرطان  سینه حدود 

زان آگاهی در متغیر های خود آزمایی پستان بطور مرتب انجام می دهند . می %05نگرش منفی داشتند. و  %10مثبت و 
(و نگرش آنان نیز درمورد  p=%008( وتحصیالت )   (p=%009شغل خانم  (  و  p=%039شغل همسر ، ) 
( تفاوت معنی داری وجود دارد . p=0/00(  و اگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش )  p=%004متغیرهای تاهل،)

رد افراد تحت مطالعه در مورد خودآزمایی پستان و مراجعه به با توجه به اینکه میزان آگاهی و عملکنتیجه گیری : 
پزشک برای معاینات پستان پایین بوده است. بنابراین تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با خودآزمایی ماهیانه پستان 

حی و و گذراندن دوره آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی زنان در مورد تشخیص زودرس سرطان پستان و انجام صحی
با توجه به نتایج تحقیق معلوم گردیده است  که میزان آگاهی جامعه و گروههای در معرض مرتب آن ضروری می باشد.

خطر سرطان پستان و همچنین نگرش در رفتار آنها در خصوص  خود ارزیابی  بسیار پایین است که ضرورت  دارد با 
دت و عملیاتی نمودن آن در کوتاه مدت نسبت به توانمند سازی  برنامه ریزی دقیق و داشتن برنامه  استراتژیک بلند م

جامعه خصوص زنان در خصوص سرطان های شایع زنان باالخص  سرطان  پستان اقدام نمود. امید است اجرای برنامه 
 میانساالن این اهم را براورده سازد .

 کلمات کلیدی : سرطان پستان ، الگوی بیماریها ، بار بیماریها.
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PC-72 
 صحرايی موش ايليوم تحريکات روی بر (TeucriumPolium ) کلپوره گياه اثرات مقاله چکيده

 1، دادرس1، طهماسيان 1قهار ، قريبی 1، وفايی*1ابرقويی امامی

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه -1

 تحریک ی روده بیماری درمان برای شده شناخته گیاه یک عنوان به سنتی طب در کلپوره گیاه: مقدمه و هدف

 ( تقریبی وزن با ویستار نژاد از صحرایی های موش .نیست مشخص عمل این مکانیسم ولی رود می کار به پذیر

gr250 - 220 ( که بافت حمام یک در سانتیمتر 3 تا 2 طول به را ایلئوم از قطعاتی.گرفتند قرار موردآزمایش ml 50 

 با ایلئوم .شد داده قرار % 5CO² و O² % 95 و سانتیگراد درجه 37 حرارت درجه با تیرود محلول حاوی و داشت حجم

 که دهد می نشان قبلی مطالعات .گردید می ثبت فیزیوگراف توسط آن انقباضات و گردید می تحریک Hz 1 / 0 شدت

 اضافه .یابد می کاهش آتروپین با که گردد می انقباضاتی به منجرHz 1 / 0 شدت با صحرایی موش ایلئوم تحریک

 کاهش را ها انقباض مقدار به وابسته صورت به Hz 1 / 0 تحریک ضمن در بافت همان به کلپوره آبی ی عصاره کردن

 کلپوره گیاه که رسد می نظر به .دهد می نشان ما به را اثر این 1mg/per ml با برابر Ec %50 آن غلظت .دهد می

 .دارد بیشتر تحقیقات به نیاز قضیه این اثبات ولی .دهد می نشان کولینرژیک سیستم مهار با را خود اسپاسمی ضد اثرات

 صحرائی موش ایلئوم روده، تحریک کلپوره،:کليدی کلمات
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PC-73 
 روش های نوين بيوتکنولوژی و غذای حالل

  2، احسان مرادی *1فاطمه مرادی
 ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، زنجان ، ايران داروسازیدانشکده دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی ،  -1
 ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، بورسيه آجا ،  مرکز تحقيقات ژنتيکدانشجوی کارشناسی ارشد ژنتيک پزشکی،  -2

 تهران،ايران

: امروزه با ارتقای سطح دانش و افزایش روزافزون فناوری های نوین در جامعه، علم بیوتکنولوژی  مقدمه و هدف
در علوم پزشکی و دیگر رشته های مرتبط با آن باشد. به همین   می تواند پاسخگوی سواالت و مشکالت ایجادشده

کالت را در بیشتر زمینه های علمی ازجمله دلیل  آشنایی  با علم بیوتکنولوژی مفید بوده ، و می تواند بسیاری از مش
:علم پزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی را حل کند. این تکنولوژی های نوین در نحوه ی زندگی ، اعتقادات اخالقی و 
مذهبی یکایک افراد جامعه اثربخش خواهندبود. به این منظور بیشتر صاحب نظران علوم دینی و اخالقی در جامعه، به 

ین توجه بسیار زیادی دارند. امروزه برای مقاصد علمی و امکان ایجاد شرایط مناسب تر برای زندگی انسان از این علم نو
تکنولوژی های جدید، مانند بیوتکنولوژی  استفاده های مختلفی می شود. در جامعه مسلمان و معتقد به غذای حالل، 

ی غذای حالل مثل :ذبح شرعی، خوراک مناسب برای دام، دست اندرکاران تولید و تهیه غذا بایستی با دستورالمعل ها
: این تحقیق از نوع نظری و از لحاظ  .روش مطالعهغصبی نبودن زمین، آب و غذای دام آشنایی کامل داشته باشند

( انجام گرفته و الزم به ذکر است از مطالبی استفاده شده که صحت Content Analysisروش به شیوه تحلیل محتوا )
در مقاالت متعدد به اثبات علمی رسیده و صرفاً نظریه یا تئوری نیست. در روش جمع آوری و گردآوری اطالعات  آن ها

های : روش های نوین  ،  بیوتکنولوژی و  ای ، اینترنتی و متون حیطه بیوتکنولوژی با کلید واژهاز طریق منابع کتابخانه
هر فرد مسلمانی در زندگی خود، با دانستن نکاتی در باب : ها يافتهغذای حالل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

استاندارد ملی غذای حالل در مصرف غذایی بهداشتی همراه  با خصوصیت شرعی التزام داشته باشد. نتایجی که از 
غذای حالل  استنباط می شود این است که مواد اولیه و فراورده هایی  غذایی حالل  باید به هر شکل    90555شماره  

ممکن و در هر مرحله از تولید تا مصرف عاری از نجاسات و ترکیبات حرام باشند. اما این استاندارد به صورت خاص و 
در مورد میکرواورگانیسم های تراریخته ژنتیک ورود پیدا نمی کند.و به طور کلی  جزئی در مورد اشکال مختلف مهندسی

مورد استفاده در مواد اولیه و فراورده های غذایی حالل باید از محیط کشت حالل تولید شده باشند و نباید اجزاء حرام از 
یگر محصوالت مشتق شده از آن ها قبیل : خون و یا اجزای حیوانات حرام باشد. همچنین مخمرهای استخراج شده ود

: سواالتی که در مورد انتقال ژن از یک  گيری نتيجهنیز نباید از مخمرهای فرایند های مستی آور درست شده باشند. 
از نظر شرعی بر اساس استفتاء دفتر مرجع عالیقدر "موجود به موجودات دیگر از نظر شرعی مورد بررسی قرار گرفت . 

از گیاه یا حشرات به گیاه یا حشره ی دیگر اشکالی ندارد. در  DNAنی در صورت انتقال جزئیآیت اله جعفر سبحا
صورت انتقال ژن از حیوان حالل گوشت به حیوان حالل گوشت جایز است ولی انتقال از حیوان حرام گوشت به جنین 

اهل سنت نیز چنین بر می آید، انتقال از منابع  "حیوان حالل گوشت اگر تاثیری در ظاهر آن پدید نیاید اشکالی ندارد.
ژن از حیوان به گیاه  را تا زمانی  که منبع حیوان انتقال دهنده ژن حالل باشد محصول را حالل می دانند و در صورتی 
که منبع حیوان انتقال دهنده ژن حرام باشد محصول مشکوک بوده و نظر دانشمندان متفاوت می باشد. در مورد انتقال 

به گیاهان، مادامی که محصول  فاقد هر اثر مشخص از اثر حشرات و همچنین فاقد هرگونه خواص سمی و از حشرات 
ضر در گیاه باشند، حالل خواهد بود. در مورد انتقال ژن از حیوان به حیوان همان طوری که در باال گفته شد باز باید 

   منبع ژن و دریافت کننده باید حالل باشند تا محصول حالل باشد.
 : روش های نوین  ،  بیوتکنولوژی ، غذای حالل کلمات کليدی
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Pc-74 

Topical minoxidil versus Topical diltiazem for chemical sphincterotomy of chronic anal 

fissure 
Mina alvandipour1, 2Sharam ala*,mehdi khalvati3, Malihe hamidian4, Narges khoshdirat4 

1-Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences 

2- Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences 

3- Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences 

4- Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences 

Background: Anal fissure is a common anorectal problem causing severe pain and 

discomfort to the patients. Chemical sphincterotomy has emerged as a non-invasive 

alternative to the surgical method s of fissure treatment. The objective of this study was 

evaluation of the efficacy and the adverse effects of topically applied minoxidil in chemical 

sphincterotomy of chronic anal fissure in comparison with topical diltiazem. Methods: 88 

patients with chronic anal fissure aged between 15 and 65 years were included in this double-

blind, randomized clinical trial and were randomly assigned to either 0.5% minoxidil cream 

or 2% diltiazem cream twice daily for two weeks. The pain intensity, bleeding, wound 

healing, itching, headache, dizziness, significant drop in blood pressure, allergy and fissure 

relapse was assessed on a monthly basis for two months.Results: both medications reduced 

the pain, bleeding and improved fissure healing with no significant difference. There were no 

differences between groups in the frequencies of adverse effects, except for itching which 

was slightly higher with minoxidil during the first month. Allergy occurred in two patients in 

the minoxidil group, which was not severe and did not lead to discontinuation of the trial. No 

cases of fissure relapse were observed in either group.Conclusion: topically administered 

minoxidil is of equal efficacy as diltiazem in the treatment of chronic anal fissure with low 

frequency of adverse effects and can thus be considered as an agent for chemical 

sphincterotomy of anal fissure.  

Key words: anal fissure; chemical sphincterotomy; diltiazem; fissure healing; minoxidil. 
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PC-75 
 بررسی اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گياه چرخه بر درد حاد و احشايی در موش سوری 

 3، ابوالفضل محمدی 3، دکتر حسين نظری 2، شايان بيدختی *  1، مريم جعفری1عباسعلی طاهريان 

 آزمايشگاه درد ، مرکز تحقيقات فيزيولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران -1

 کميته تحقيقات دانشجويی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران -2

 گروه بيوشيمی ، مرکز تحقيقات گياهان دارويی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران  -3

: مطالعات  نشان دادند گیاه چرخه دارای اثرات  ضد صرعی ، ضد دیابت ، ضد پرفشاری خون ، مقدمه و هدف

اما مکانیسم های واسطه ای این اثرات بخوبی کاهنده پتاسیم خون ، دیورتیک ، ضد تشنج  و ضد دردی می باشد.
شناخته شده نیستند . مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثرات ضد دردی حاد و احشایی صمغ گیاه چرخه بر درد حاد و 

روش طراحی و انجام شد.   Writhingو    Hot plate, Tail flickاحشایی و با استفاده از آزمون های سنجش درد 

تایی استفاده  0گرم در گروه های  45تا  00طالعه از موش سفید کوچک آزمایشگاهی به وزن : در این م مطالعه

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش و وهیکل هم  055و  055، 955شد.عصاره صمغ گیاه چرخه با دوز های 
 Hot  حاد بوسیله آزمون های دقیقه قبل از انجام آزمون ها به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. درد  45حجم عصاره 

plate, Tail flick  و درد احشایی بوسیله آزمونWrithing . نتایج تحقیق دال بر  يافته هامورد ارزیابی قرار گرفتند :

با هر سه دوز مصرفی بود و باالترین دوز بیشترین اثر ضد (P<0.05)اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه 

: یافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد  نتيجه گيری. (P,0.01)دردی نشان داد 

 دردی است .

 : چرخه ، درد حاد ، درد احشایی ، موش سوری  کلمات کليدی
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PC-76 
احشايی در نقش سيستم اوپيوئيدی در اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گياه چرخه بر درد التهابی ، نوروژنيک و 

 موش سوری 

 3، ابوالفضل محمدی 3، حسين نظری 2، شايان بيدختی 1، مريم جعفری *  1عباسعلی طاهريان 

 آزمايشگاه درد ، مرکز تحقيقات فيزيولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران -1

 کميته تحقيقات دانشجويی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران -2

 گروه بيوشيمی ، مرکز تحقيقات گياهان دارويی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران  -3

اثرات  ضد دردی می باشد.اما  مطالعه قبلی ما نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای مقدمه و هدف:

مکانیسم های واسطه ای این اثرات بخوبی شناخته شده نیستند . تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره 
آبی صمغ گیاه چرخه و نقش سیستم اوپیوئیدی  بر درد التهابی ، نوروژنیک و احشایی با استفاده از آزمون های سنجش 

: در این مطالعه از موش سفید کوچک آزمایشگاهی  روش مطالعهطراحی و انجام شد.   Writhingدرد فرمالین  و  

میلیگرم  055و  055، 955تایی استفاده شد.عصاره صمغ گیاه چرخه با دوز های  0گرم در گروه های  45تا  00به وزن 
مون ها به صورت داخل دقیقه قبل از انجام آز 45به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش و وهیکل هم حجم عصاره 

 Writhingصفاقی تزریق شدند. درد التهابی و نوروژنیک بوسیله آزمون های فرمالین و درد احشایی بوسیله آزمون 
دقیقه قبل از  90میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش  0مورد ارزیابی قرار گرفتند . بعالوه نالوکسون با دوز 

: نتایج  يافته هاررسی نقش سیستم اوپیوئیدی  در اثرات ضد دردی عصاره استفاده شد .انجام آزمون ها و به منظور ب

با هر سه دوز مصرفی بود و باالترین دوز (P<0.05)تحقیق دال بر اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه 
ل اثرات ضد دردی . همچنین پیش درمانی با نالوکسون منجر به تعدی(P<0.01)بیشترین اثر ضد دردی نشان داد 

: یافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد  نتيجه گيریعصاره در هر دو آزمون شد.

دردی است. این یافته ها همچنین دال بر وجود تعامل بین سیستم اوپیوئیدی و اثرات ضد دردی عصاره گیاه چرخه 
 بودند . 

 اوپیوئیدی، موش سوری  : چرخه ، درد ، سیستم کلمات کليدی
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PC-77 
بررسی ميزان آگاهی، باور و عالقه مندی اساتيد و دستياران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به 

 رفلکسولوژی

 *2 ميثم يوسف زاده ، 1محسن پورعزيزی  
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    – کميته تحقيقات دانشجويی –گروه چشم پزشکی  -1

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  –کميته تحقيقات دانشجويی  –دانشجوی پزشکی  -2

: به دلیل اثرات جانبی و مخرب بعضی از داروهای شیمیایی، عدم نیاز به روش های تهاجمی درمان مقدمه و هدف

ومقرون به صرفه بودن، مراجعات بیماران به شاخه های مختلف طب مکمل درحال افزایش است. یکی از مهم ترین 
ریستالیزه در پای بیمار، باعث رفلکسولوژی است که در آن درمانگر به وسیله ی ماساژ نقاط کمکمل، روش های طب 

عادی شدن فعالیت عضو مربوطه در بدن می شود. ازین روش برای درمان اختالالتی نظیر تهوع و استفراغ، افسردگی و 
افزایش کیفیت زندگی، خستگی و اضظراب، کاهش شدت یبوست، درد بیماران سرطانی، آسم، درد زایمان و سندرم 

جهت ساماندهی به این فعالیت ها داشتن اطالعات در مورد آگاهی و نگرش پزشکان پیش قاعدگی استفاده شده است. 
در خصوص رفلکسولوژی یک الویت به نظر می رسد. ما در این مطالعه به بررسی میزان آگاهی، باور و عالقه مندی 

در این مطالعه  : روش مطالعهاساتید و دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به رفلکسولوژی است.

نفر از اساتید دانشکده پزشکی و دستیاران تخصصی رشته های داخلی،  11مقطعی تحلیلی عالقه مندی، باور و آگاه 
نسبت به رفلکسولوژی به روش تمام شماری و به وسیله پرسش نامه،  9419کودکان و زنان و مامایی سمنان در سال 

ح جامع نگرش به طب سنتی و مکمل است که پس از تصویب در کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت. مقاله بخشی از طر

: رفلکسولوژی برای بسیاری از اساتید و پزشکان يافته هااخالق دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام گرفته است.

خصی و یا ناشناخته است و اکثر آن ها در مورد مبانی و اصول آن اطالعی ندارند و تمایل به یادگیری، میزان استفاده ش
استفاده در خانواده افراد مورد مطالعه کم است. میزان آگاهی مردان از این روش درمانی بیشتر از زنان و نگرش منفی در 

: مطالعات مشابه حاکی از آن بود که افراد پرسش نتيجه گيری بین اساتید علوم بالینی بیشتر از اساتید علوم پایه بود.

مدت قرار گرفته اند در مرحله ی بعد پرسش، دیدگاه متفاوتی در مورد طب مکمل شونده ای که تحت آموزش کوتاه 
پیدا کرده اند. به نظر می رسد میتوان با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و ایجاد آگاهی و عالقه در بین آن ها، 

ران و همچنین تشویق زمینه را برای استفاده از رفلکسولوژی بجای بسیاری از روش های تهاجمی درمان بیما
دانشجویان به مطالعه درباره ی رفلکسولوژی ، فراهم کرد. با آموزش به دانشجویان امروز، می توان اساتیدی آگاه از 
فواید بیشمار آن و عالقه مند به استفاده از آن در درمان بیماران و ترویج آن، برای آینده پرورش داد و آن ها را به 

 درمانی و آن تشویق کرد. مطالعه در مورد این روش
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PC-78 
 مصرف گياهان دارويی در بارداری

 2، بابک شيراوند1*مريم دبيری فرد
، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد NICUدبير کميته تحقيقات پرستاری، دانشجوی ارشد پرستاری  -1

 صدوقی يزد

 تخصصی سالمت در باليا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزددبير کميته تحقيقات و دانشجوی دکترای  -2

سال پیش ، در زمان سومری ها باز می  0555اولین نوشته ها در زمینه گیاهان دارویی به حدود  مقدمه و هدف:

امروزه استفاده از آن در گردد. قرن هاست که مردم از گیاهان دارویی برای بهبود امراض خویش استفاده می نمایند و 
حال گسترش است. مطالعات متعدد بیان می دارند که خانم ها تمایل زیادی به استفاده از داروهای گیاهی دارند و 

برای مشکالتی همچون دیس منوره، رفع عالئم مونوپوز، اختالل خلق و همچنین مشکالت بارداری از  معموال

مطالعه مروری حاضر از طریق جستجو در پایگاه های داده ای : طالعهروش مگیاهان دارویی استفاده می کنند.

Magiran , SID, Irandoc       Pub Med, ,Google Scholar   انجام گرفته است.   0590تا  0555از سال

اغلب زنان باردار با این تصور که درمان با داروهای گیاهی خطر آفرین نیستند و عوارضی برای مادر و جنین  يافته ها:

ندارند اقدام به خوددرمانی با ترکیبات گیاهی می کنند. در حالیکه مطالعات نشان می دهد که مصرف گیاهان دارویی 
ید مثل اثر داشته باشد. داروهای گیاهی توسط بسیاری از می تواند بر روی سیستم های مختلف بدن از جمله سیستم تول

زنان باردار جهت درمان بسیاری از بیماری های همراه با بارداری استفاده می شود در حالیکه بر اساس تحقیقاتی که 
 انجام شده است بسیاری از این داروها منجر به القای زودرس زایمان و عوارض جنینی یا سقط می گردد. از جمله
عواملی که می تواند منجر به اختالل در دوران بارداری و سقط شود مصرف بی رویه برخی گیاهان دارویی همچون 

عصاره برخی از گیاهان اثر خود را درحین بارداری و یا در زمان زایمان : نتيجه گيری زرشک، زعفران و کلم پیچ است.

زنان باردار و میزان آگاهی آنان درباره ی کاربرد گیاهان نشان می دهند که این موضوع بیانگر اهمیت رژیم غذایی 
دارویی و خطرات بالقوه ی این روش درمانی است، لذا برای پاسخگویی به نیازهای زنان باردار الزم است پرسنل 

باردار  مراقبت بهداشتی درباره ی استفاده از گیاهان دارویی در بارداری آگاهی و اطالعات دقیق و کافی در اختیار زنان
 قرار دهند.

 گیاهان دارویی، بارداری، زنان، مصرف: کلمات کليدی
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PC-79 
 روش های درمان سرطان پستان: مروری سيستماتيک

 *1، سعيد بديعی1، ناصر شيريان1، فرانک فيلسوف2، فروزان گنجی1صدرا انصاريپور
 پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران.کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  -1

 دانشيار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران.  -2

: سرطان بعد از بیماری های قلبی عروقی دومین علت مرگ در جوامع انسانی است. در این میان مقدمه و هدف

کننده سالمت در آنان می باشد. سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و مهم ترین عامل نگران 
یک مشکل بهداشتی عمومی رو به رشد در سرتاسر جهان است، به طوری که هر ساله بیش از یک میلیون مورد جدید 
سرطان پستان در دنیا تشخیص داده می شود. علیرغم پیشرفت در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پستان، این 

بدخیمی و دومین علت مرگ بر اثر سرطان در زنان است. درمان سرطان پستان مقوله مهمی  بیماری هنوز شایع ترین
است که می تواند باعث کاهش شیوع و نهایتاً کاهش مرگ و میر و افزایش میزان بقای بیماران شود. در این مطالعه 

ین و رایج ترین آن ها بررسی سعی بر این بوده است که برخی از روش های درمان سرطان پستان مرور و کاربردی تر

: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک بر روش های موجود در درمان سرطان پستان می روش مطالعهشود.

 Pubmed,Google Scholar,SID,Sciencedirectباشد. که با جستجو در سایت ها و پایگاه های معتبری نظیر 

,Magiran و با استفاده از کلید واژه های س(رطان پستانbreast cancer(درمان ،)treatment(سرطان ،)cancer )00 
 0590تا  0550مقاله به صورت چکیده از سال های  90و  Fulltextمقاله   06مقاله فارسی و انگلیسی دریافت شد و 

امروزه روش : يافته هاکه مرتبط با روش های درمانی موجود و تایید شده و اصیل بودند مورد استفاده قرار گرفت. 

های گوناگونی نظیر شیمی درمانی، پرتودرمانی، رادیوایمونوتراپی، استفاده از داروهای مختلفی مانند هرسپتین، مهار رگ 
زایی، استفاده از مالتونین، روش های مولکولی و مهار ژنی برای درمان سرطان پستان وجود دارد که هر کدام از روش 

اشت که در این میان شیمی درمانی و پرتودرمانی از مرسوم ترین درمان های موجود های فوق مزایا و عوارضی خواهد د

: عوارض بسیار زیاد روش های متداول درمان باعث شده مطالعات زیادی در رابطه با روش نتيجه گيریمی باشد.

و به دست آوردن روش های نوین و کم عارضه انجام شود که با وجود نتایج خوب به دست آمده نیاز به مطالعات بیشتر 
های اجرایی تری دیده می شود زیرا درمان کم عارضه و کم هزینه سرطان پستان به دلیل شیوع باالی آن می تواند 

 نقش موثری در افزایش بقای بیماران و کاهش مرگ و میر ناشی از آن داشته باشد.

 : درمان، سرطان پستان، سرطان، روش های درمانیکلمات کليدی
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PD-01 
 سلول های بنيادی سرطان درکليه

 1*،علی رضايی 1صاينه خدادادی
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بيوتکنولوژی پزشکی -1

یک شکل رایج از سرطان های دستگاه  RCC (Renal cell carcinoma)یا  سرطان کلیه مقدمه و هدف:

سرطان کلیه کشنده ترین کل بدخیمی ها در بزرگساالن را تشکیل می دهد. درصد  %4.0ادراری تناسلی است که
تحقیقات اخیر نشان داده است در چندین سرطان انسانی از جمله سرطان کلیه یک .سرطان دستگاه ادراری است

یادی، خود جمعیت کوچک سلولی توانایی آغاز و حفظ تومور را دارند. مهم ترین ویژگی این سلول ها مانند سلول های بن
تجدید شوندگی، تقسیم نامتقارن سلولی و توانایی تمایز است به همین دلیل به آنها سلول های بنیادی سرطان 

Cancer Stem Cells   اطالق می گردد. طبق نظریهCSCs  کل تومور را تشکیل می دهند،  %0-9، این سلولها تنها
یا Renal CSCsشند. مروری بر یافته های حاصل از شناساییاما مسئول تکثیر و تولید سلولهای توموری جدید می با

، منشا ایجاد Hoechstسلول های بنیادی سرطان کلیه با استفاده از مارکرها، روش کشت اسفیر،جداسازی با رنگ 

: روش مطالعهسلول های بنیادی سرطان کلیه،نقش آنها در واسکوالریزاسیون، رگ زایی و تشکیل نیچ پیش متاستاز.

های حاصل با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری با مارکرهای سلول های بنیادی سرطان، روش کشت اسفیر در  یافته
، ارزیابی ژن های 33342Hoechstبا جذبرنگ SP (Side Population)محیط فاقد سرم، جداسازی جمعیت 

Stemness صورت گرفته نتایج درشرایطInvivo.در نمونه های بافت ه ها:يافتنیز مورد بررسی قرار گرفته است

جداسازی شدند که توانایی تحریک توموری را CD105توده تومور، با مارکر+ % 95سرطان کلیه، جمعیتی کمتر از 
تولید تومور نمایند. این جمعیت، مارکر سلول های بنیادی مزانشیمی و SCIDNOD/نشان دادند و توانستند در موش

نبودند. سلول های حاصل از کشت  CD133بیان کننده  CD105سلول های + سلول های بنیادی جنینیرا بیان کردند.
اسفیر بیان باالیی از ژن های بنیادینگی را داشتندو مقاومت زیادی به عوامل شیمی درمانی و رادیو تراپی نشان دادند.در 

می شود  ، موجب آزاد سازی میکرووزیکولهاییCD105منفی بود. جمعیت + CD133مثبت و SP ،CD105جمعیت 

با ویژگی  CSCs:نتایج نشان می دهد که سرطان کلیه دارای نتيجه گيریوجود ندارند.  CD105-که درجمعیت 

-CD133کلیوی CSCsمنشا  .های مزانشیمی است.هنوز یک مارکر اختصاصی جهت جداسازی قطعی آنها وجود ندارد

گی های سلول های بنیادی سرطان نیز در یک ،از سلول های بنیادی تمایزنیافته جنینی است.جمعیت کوچکی با ویژ
 تومورکلیه وجود دارد که با تولید میکرو وزیکول هایی،در رگ زایی و تشکیل پیش متاستاز نیچ نقش دارند.

 Cancer Stem Cells,Renal Carcinoma, CD105-CD133,SPکلمات کليدی: 

 
 
 
 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

263 
 

 

PD-02 
با کمک   Cyperus rotundusترکيب ترپنی  ،   α-cyperoneتغييرات ساختاری پروتئين توبولين تحت تاثير 

 روشهای طيف سنجی

 *1عظيمی اعظم

 تهران دانشگاه-1 

در طب سنتی برای  Cyperaceaeاز خانواده  Cyperus rotundusریزوم های سعدکوفی  مقدمه و هدف:

درمان بسیاری از بیماری های بیوشیمایی سیستم عصبی بکار می رفته است اما مکانیسم مولکولی و تاثیرات بیوشیمایی 
α-cyperone  .آلفا سیپرون ماده موثره سعد کوفی( هنوز ناشناخته است(α-cyperone  ممکن است با پروتئین ها

ا تغییر دهد اما پروتئین هدف این ماده هنوز ناشناخته است. پروتئین های مختلف سلولی واکنش دهد و اعمال آنها ر
میکروتوبول یکی از مهم ترین پروتئین های داخل سلول است و اعمال مختلفی در انواع فرایندهای سلولی انجام می 

مریزاسیون بر حافظه و فرایند یادگیری در مغز براساس پلی  α-cyperone دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات

میکروتوبول ها از مغز رت ها استخراج شد و توسط کروماتوگرافی تعویض یونی  روش مطالعه:میکروتوبول ها است. 

از طریق طیف سنجی فلورسانس ذاتی  α-cyperone توبولین خالص گردید. تغییرات هیدروفوبیستی توبولین تحت تاثیر
 ultra violet ز طریق اسپکتروسکوپی فرابنفش مرئیبررسی شد. میزان پلیمریزاسیون توبولین ا  ANSو 

spectroscopy  .نتایج این تحقیق نشان داد که يافته ها:مطالعه گردید α-cyperone  پلیمریزاسیون توبولین و

پلیمریزاسیون توبولین نقش مهمی در انتقال سیگنال های سلولی  نتيجه گيری:سرعت هسته زایی را کاهش داد. و 

می تواند با مهار مسیرهای سیگنالی التهابی   α-cyperone به همین دلیل به نظر می رسد که بازی می کند.
 سبب افزایش حافظه و یادگیری شود.  NFκBمانند

 Cyperus rotundus، میکروتوبول، توبولین ، حافظه ، α-cyperone کلمات کليدی:
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PD-03 
 سمنان نسبت به ضايعات بدخيم دهانبررسی ميزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر 

 3راهب قربانی ،2، بهاره علی عسکری*1نازيال عاملی
 استاديار، بخش ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 دانشجو دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراناستاد مرکز تحقيقات عوامل  -3

با انجام صحیح  هنگام ضایعات بدخیم، دندانپزشکان عمومی نقش مهم و حیاتی در تشخیص زود و هدف: مقدمه

سمنان میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر  هدف از انجام این مطالعه، بررسی معاینات خارج و داخل دهانی دارند.

این مطالعه بصورت مقطعی از طریق توزیع پرسشنامه ای  روش مطالعه: نسبت به ضایعات بدخیم دهان بوده است.

که پایایی و روایی آن  تایید شده بود، بین دندانپزشکان عمومی شهر سمنان، شاغل در مطب خصوصی و درمانگاه ها 
بود که به  نسبت به ضایعات بدخیم دهانخصوص آگاهی  سوال  چند گزینه ای در 94انجام شد. این پرسشنامه شامل

و با  %0در سطح معنی داری  t-studentو به پاسخ غلط نمره صفر داده شد. با استفاده از آزمون  9پاسخ صحیح نمره 

دندانپزشک عمومی شهر سمنان که  46از  يافته ها:تحلیل داده ها انجام شد.  SPSS 16.0استفاده از نرم افزار 

نفر در مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه تکمیل شده را عودت دادند. میانگین نمرات  49نامه برای آنان ارسال شد،پرسش

و  4( بوده است.کمترین تعداد پاسخ صحیح 94)از 90/1±14/9آگاهی دندانپزشکان بر اساس تعداد پاسخ های صحیح 

بوده است که تفاوت  04/1±60/9و  04/1±04/9رتیب بود. میانگین پاسخ های صحیح مردان و زنان به ت 90بیشترین 
( را می شناختند ولی SCCدندانپزشکان مورد بررسی،شایع ترین فرم سرطان دهان) 00% .(p= 116/5معنی دار نبود) 
را می شناختند. از بین روش های ارائه شده برای  SCCاز آنان شایع ترین ریسک فاکتورهای  %0/91در مقابل فقط 

: با نتيجه گيریاز دندانپزشکان دوره های بازآموزی را برای افزایش اگاهی خود ترجیح دادند. %0/40اهی،  افزایش آگ

توجه به نمره میانگین آگاهی دندانپزشکان و هم چنین تمایل انها برای شرکت در دوره های باز اموزی، به نظر می رسد 
نان در خصوص افزایش اگاهی انان نسبت به ضایعات که برگزاری این دوره ها برای دندانپزشکان عمومی شهر سم

 بدخیم دهان ضروری است. 

 آگاهی، دندانپزشکان عمومی، ضایعات بدخیم کلمات کليدی:
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PD-04 
بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر سمنان نسبت به روش های کنترل رفتاری کودکان در درمان های 

 دندانپزشکی

 3، راهب قربانی2فائزه قابل، *1مهدی صالحی زين آبادی
 استاديار، بخش دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 دانشجوی دندانپزشکی،کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراناستاد مرکز تحقيقات عوامل  -3

ناپذیر دارد. عالوه بر رفتاری کودکان در اعمال دندانپزشکی در موفقیت کار  نقشی اجتناب کنترل مقدمه و هدف:

سالمت  های کنترل رفتار درصورت استفاده صحیح، در بهبود همکاری کودک در آینده و نگرش وی بهاین تکنیک
دهان و تیم دندانپزشکی نیز تاثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر سمنان در 

تحلیلی و از نوع مقطعی بوده -این مطالعه توصیفی روش مطالعه: های هدایت رفتاری کودکان بود.ارتباط با روش

 46از معاونت درمانی دانشگاه گرفته شد و پرسشنامه برای است. لیست دندانپزشکان عمومی سطح شهر سمنان 
سوال بود و از  40دندانپزشک عمومی شاغل در سطح شهر سمنان وحومه فرستاده شد. به طورکلی پرسشنامه  شامل 

 بود تا نگرش خود را در رابطه با پنج روش هدایت رفتاری به صورت کامال مخالف، مخالف، دندانپزشکان خواسته شده 
به آنها داده شد. سواالت پرسشنامه قبال  0تا  9نظری ندارم، موافق و کامال موافق مشخص نمایند که به ترتیب نمره 

انجام  -نشان بده -توسط محققین ایرانی طراحی شده و روایی و پایایی آن تاییدشده بود. دو روش کنترل صدا و بگو
درصد جهت  0دار و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی t-studentبده به پرسشنامه اضافه شد. از آزمون های 

پرسشنامه ارسال شده  46از  يافته ها:بوده است. SPSS 16.0 تحلیل داده ها استفاده شد.  نرم افزار مورد استفاده  

انحراف معیار نگرش دندانپزشکان   ±پرسشنامه توسط داندانپزشکان تکمیل و عودت داده شد. میانگین 41تعداد 
( بوده است که به تفکیک تقویت 0)از  01/4±01/5عمومی شهر سمنان نسبت به روش های کنترل رفتاری کودکان 

 49/4±04/5، آرام بخشی 16/4±05/5انجام بده  -نشان بده -، بگو51/4±01/5، بیهوشی عمومی  00/4±46/5مثبت 
انجام  –نشان بده  –نگرش خانم ها و آقایان در دو روش تقویت مثبت و بگو  بوده است. 01/4±01/5و کنترل صدا 

داری نشان داد. به طوری که در هر دو روش نگرش خانم ها مثبت تر از آقایان بود. بین سابقه کاری و بده تفاوت معنی

نگرش  گيری:نتيجه ( دیده شد.P= 595/5و  r= -496/5استفاده از روش آرامبخشی همبستگی منفی و معنی دار )

های کنترل انجام بده در مقایسه با سایر روش -نشان بده -دندانپزشکان عمومی سطح شهر سمنان نسبت به روش بگو
دارویی کنترل رفتاری داشتند. بنابراین تر بود. دندانپزشکان عمومی تمایل بیشتری به روش های غیررفتاری مثبت

ر مراکز آموزشی دانشجویان دندانپزشکی و جلسات بازآموزی دندانپزشکان عمومی ها دپیشنهاد می شود که این روش
 مورد تاکید بیشتری قرار بگیرند.

 انجام بده-نشان بده-کودکان، کنترل رفتاری، نگرش، آرامبخشی، بگو کلمات کليدی:
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PD-05 
و ايرشای کودکان بر ميزان تجمع  بررسی مقايسه ای اثر دهانشويه های مريدول )آمين فلورايد/ استانوس فلورايد(

 ساله ارجاع شده به گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی زاهدان 1-3پالک در کودکان 

 4*مريم نورالهی ،3ناهيد رمضانی، 2راحيل احمدی، 1محمد محمدی
  ايران سمنان، سمنان، یپزشک علوم دانشگاه ،یدندانپزشک دانشکده -یدانشجوي تحقيقات کميته -1

 استاديار بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،ايران  -2

    استاديار بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،ايران -3

 رانيا ،سمنان ، سمنان یپزشک علوم دانشگاه ی،دندانپزشک دانشکده سمنان یپزشک علوم دانشگاه بخش پريو ارياستاد -4

به حساب می  دندان درکاهش پالک میکروبیروش مکانیکی کنترل پالک هنوز موثرترین روش و هدف:  مقدمه

گرفتن از روشهای شیمیایی کنترل پالک پیشنهاد شده  نظرگرفتن محدودیتهای این روش در کودکان، کمکر . با دآید
 1کودکان  ایرشای کودکان بر میزان تجمع پالک درو  مریدول های دهانشویه مقایسه تاثیرهدف از این مطالعه است. 

می  9401-15ل تحصیلی ارجاع شده به گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی زاهدان در ساساله دبستانی  1تا 

ورت تصادفی در نمونه به ص 40زمایی بالینی و دوسویه کور صورت گرفت. آمطالعه به روش کار :مطالعه روشباشد.

 .قرار گرفتند)کنترل منفی(  )کنترل مثبت( و نرمال سالین ، کلرهگزیدینی کودکانمریدول، ایرشاشامل  چهار گروه
هر نمونه برای  45 و صفرشاخص پالک در روز ساعت  40بعد از گذشت  پروفیالکسی برای تمام نمونه ها انجام و

نرم افزار  با ای حاصلداده هها در طول این دوره بصورت روزانه از دهانشویه ها استفاده کردند. نمونه تعیین شد. 
SPSS  در این مطالعه مورد آنالیز قرار گرفت ویتنی -والیس و من –کراسکال  آزمونهای و با استفاده از 91نسخه .

بصورت معنی داری در  هر چهار گروه دهانشویه پالک در شاخص يافته ها:مد نظر بوده است. 50/5داری  سطح معنی

در مورد گروه  45وصفر پالک بین روز  درصد کاهش شاخصمیزان  .کاهش نشان دادصفرنسبت به روز  45روز 
به دهانشویه  کلرهگزیدین نسبت. در حالیکه نبود یکدیگر و نیز سالین معنی دار نسبت به ی کودکانمریدول و ایرشا

دهانشویه های مریدول و  تاثیر :نتيجه گيریتفاوت معنی داری نشان داد. ی کودکان و سالینایرشا ،مریدول های

 .قابل توجه نیست در مقایسه با کلرهگزیدین شاخص پالکر درصد کاهش بایرشای کودکان 

 کودکان ک،دهانشویه، ایرشا، مریدول، پال کلمات کليدی:
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PD-06 
 جراحی بيماران دچار عدم تقارن شديد يکطرفه صورت ناشی از استئوکندروما : گزارش مورد-درمان ارتودنسی

 4، سينا کوشا3، مريم داوری2 *، امير علی کرمی فر1علی حسنی
 ايراندانشيار بخش جراحی فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  -1

 استاديار بخش ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران  -2

 استاديار بخش پروتز، دانشکده دندانپزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران  -3

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانپزشکی، دندانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده دانشجو دندانپزشکی، -4

عدم تقارن صورت ناشی از علل مختلفی می باشد. علیرغم اینکه تقارن کامل تقریبا نایاب است  مقدمه و هدف :

شرایطی وجود دارد که طی آن عدم تقارن می تواند منجر به آسیب های روانی و یا اجتماعی در زندگی فرد گردد. عدم 
.  دیده می شد.درمان بیماران فوق نیاز به تقارن های شدید و میکروزومی همی فاشیال، هایپرپالزی همی فاشیال ویا ..

کار گروهی دقیق و بین گروهای مختلف درمانی دارد. این مقاله در ارتباط با درمان یک بیمار با عدم تقارن بسیار شدید 

ساله که با شکایت ناقرینگی پیشرونده طی سالهای اخیر مراجعه کرده  00: بیمار یک پسر  روش مطالعهاست.

میلیمتر اختالف بین بوردرهای تحتانی دو فک دیده می شود.  00کلیلنیکی مشخص ساخت که حدود بود.معاینات 
در  Cantمیلیمتر  95همچنین طی معاینات داخل دهانی اپن بایت یکطرفه سمت چپ ناشی از رشد فعال کندیلی و نیز 

نتایج آن نشانگر رشد فعال استخوانی از بیمار به عمل آمد که  11آزمایش تکنسیوم يافته ها:ماگزیال مشاهده گردید.

سال از درمان اتودنسی بیمار آماده عمل  9بود. درمان ارتودنسی جهت کواردیناسیون دو فک آغاز گردید. پس از حدود 
جراحی گردید. مداخله جراحی شامل یک برش خارج دهانی در مجاورت بوردر تحتانی مندیبل بود. ازهمین برش به 

حاصل شد.ناحیه فعال کندیلی جهت بررسی پاتولوژی خارج گردید. کندیل جدید برای بیمار  ناحیه کندیلی دسترسی
 Cantبوردر تحتانی کندیل برای ایجاد تقارن دو سمت ونیز عمل جراحی ماگزیال برای تصحیح  Sharingایجاد گردید. 

های پاتولوژی مشخص بررسی : نتيجه گيریانجام شد. در شکل میزان جابجائی هر قسمت مشخص گردیده است.

ساخت که رشد فعال کندیلی ناشی از استئوکندروما بوده است.پس از جراحی بیمار تحت االستیک تراپی قرار گرفت و 
یکساله در بیمار نشاندهنده ثبات کامل   Follow-up قرار گرفت. Follow-upپس از پایان فاز فعال درمانبیمار تحت 

 ده است.درمان و نتایج بسیار رضایت بخش بو

 ماگزیال Cant: استئوکندروما، آسیمتری صورتی،  کلمات کليدی

 
 
 
 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

268 
 

 

PD-07 
How to manage a space excess in a bilateral cleft palate patient 

Maryam Davari*1, Amirali Karamifar1, Mohammadreza Namazikhah1, Sina Kousha1, Amin 

Naqipur1 

1- Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

Cleft lip or palate is a common anomaly and is considered one of the most frequent 

congenital abnormalities.Cleft palate patients usually suffer from different anomalies such as 

missing, ectopic eruption, hyperdontia, crown malformations and so on. The most common 

site in cleft patients is lateral incisor area. Cleft pateients usually require comprehensive and 

teamwork treatment. Their treatment begins from early childhood to adult age.A 22 y/o 

female patient with bilateral cleft lip & palate referred to our office. The intra oral exam 

revealed that both lateral incisors are missing. Past dental history revealed that bone graft and 

two narrow implant in cleft side had been inserted. Precise examination showed that because 

of narrow sizes of implants appropriate crown can not be fabricated on the implants. The 

implants could not tolerate the loads exerted by crowns. Space examinations showed that 

proper proportion between anterior teeth and thereby anterior esthetics can not be achieved 

.The previously inserted implants were submerged. The advantage of this operation is to 

preserve height and contour of the bone in missing site.Considering spaces the treatment plan 

changed to Maryland fiber reinforced bridge. The bridge had two wings adheres to lingual 

side of both centrals and canines. The patient approved the esthetics and later the bridge was 

inserted in the site. Follow-ups were planned ad the results were satisfactory. 
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PD-08 
 بررسی ارتباط بيماری پريودنتال و سرطانهای حفره دهان: مقاله مروری

 3, بهناز روشن نيا*2, زهرا حياتی1مريم نورالهی

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراندنداندانشکده استاديار, بخش پريودنتيکس,  -1

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراندنداندانشکده استاديار, بخش بيماريهای دهان,   -2

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراندنداندانشکده کميته تحقيقات دانشجويی,  -3

سرطانهای حفره دهان یکی از شایع ترین انواع سرطانها هستند که عوامل مختلفی در بروز آنها  مقدمه و هدف:

اتیولوژی این بیماری مولتی فاکتوریال است. تنباکو، الکل و جویدن دانه های اورکا از عوامل  دخیلند به عبارتی دیگر
اصلی ایجاد کننده سرطانهای دهان هستند. بیماری پریودنتال یک بیماری التهابی است که بروی ساختارهای حمایت 

ذارد. ارتباط بین بیماریهای پریودنتال با بسیاری کننده دندان شامل لثه، لیگامنت پریودنتال و استخوان آلوئوالر تاثیر میگ
از بیماری های سیستمیک اثبات شده و اخیرا دربسیاری از مقاالت مختلف این ارتباط درخصوص سرطان دهان هم 
مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از نگاشتن این مقاله مروری بررسی ارتباط بین بیماری پریودنتال و بروز سرطانهای 

شناخت عوامل دخیل دراین امر هستند.بررسی متون: بر اساس نتایج اکثر مطالعاتی که در زمینه ارتباط بین  دهان و
شرایط دهانی و بروز سرطان با تاکید بر سرطانهای حفره دهان انجام شده است. نتیجه گرفته شد که سرطانهای حفره 

انی ضعیف یا تعداد کمتری دندان باقی مانده در دهان دهان در افرادی که دارای بیماری پریودنتال بوده. بهداشت ده
دارند به صورت معنی داری بیشتر بروز می کند. دالیل ارتباط بین سرطانهای دهان و بیماری پریودنتال: بیماریهای 

دهد که پریودنتال فرد را برای مدت زمانی تحت تاثیر فاکتورهای التهابی. سایتوکاین ها و توکسینهای باکتریایی قرار می
مجموع این فاکتورها سبب افزایش ریسک ابتال به سرطانهای دهان می گردد. تغییر فلور میکروبی دهان و تولید 

به سرطان دهان محسوب میشود.  متابولیتهای کارسینوژنیک در بیماری پریودنتال نیز از عوامل افزایش ریسک ابتال
سرطان دهان در بافت لثه میتواند نماهای کلینیکی متنوعی به نماهای کلینیکی سرطان دهان در بافتهای پریودنتال: 

خود بگیرد.ازجمله نماهای شایع میتوان به ایجاد بافت گرانوالسیون و هیپرپالزی، ضایعات اگزوفیتیک، ضایعات 
 اریتروماتوز با یا بدون ترشح چرک، لکوپالکیای وروکوز و تورم لثه اشاره کرد.

 پریودنتیت. بدخیمی. نئوپالسم. حفره دهان کلمات کليدی:

 
 
 
 
 

 
  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

271 
 

 

PD-09 
 بازسازی زيبايی قدامی در بيماران شکاف کام دو طرفه: گزارش مورد

 4، محمدرضا نمازی خواه3، سينا کوشا2، مريم داوری1 *امير علی کرمی فر
 استاديار بخش ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران  -1

 استاديار بخش پروتز، دانشکده دندانپزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران  -2

 وم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانپزشکی، دانشگاه علدندانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده دانشجو دندانپزشکی، -3

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراندندانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده دانشجو دندانپزشکی، -4

ع مادرزادی است.بیماران شکاف کام دچار ناهنجاریهای مختلف یشکاف کام یک ناهنجاری شا مقدمه و هدف :

.. میباشند.شایعترین مکان شکاف کام در ناحیه دندان لترال .ا.دندان اضافه و قبیل غیبت .رویش نابج زدندانی ا

ساله دچار  90بیمار یک خانم :  روش مطالعهمیباشد.این مقاله در ارتباط با جایگزینی دندان لترال بوسیله بریج میباشد.

اشد.یک فیستول اورونازال کوچک شکاف کام دو طرفه که ناحیه پره ماگزیال کامال از سگمنت خلفی جدا بوده است میب
وجود داشت.در معاینه کلینیکی هر دو دندان لترال و سانترال سمت چپ دچار غیبت بودند.بیمار هر گونه مداخله جراحی 

به علت :  نتيجه گيری یکند گردید.م متصل  رارد کرد.طرح درمان شامل یک بریج که سگمنت قدامی و خلفی را بهم

شدگی دو سگمنت است بایستی از بریجی استفاده گردد که حداقل شستشوی سمان اتفاق حرکتی که ناشی ار جدا 
بیفتد.بدین منظور یک کراون تلسکوپیک بر روی سانترال باقیمانده با تکنیک الکتروپلیت ساخته شد.سپس یک بریج از 

ک گردید.پس از تایید بیمار بریج دندانهای پره مولر اول هر دو سمت ساخته شد.بریج از لحاظ زیبایی و اکلوژن چ  ناحیه
 .در محل چسبانده شد

 : شکاف کام، تلسکوپیک کراون، زیبایی کلمات کليدی
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PD-10 

The Comparison of Apical Sealing Ability of Two Phases of Gutta–Percha:  a Bacterial 

Leakage Model 
Raheleh emami1* 
1- Semnan university of medical science 

Objectives: The aim of this study was to compare apical sealing ability of alpha and beta 

phase of gutta-percha by means of bacterial leakage model.Materials and Methods: 

Fiftysingle rooted human premolars were selected. The root canals were prepared with Mtwo 

rotary instruments up to apical # 35 .04.Forthy of which, were randomly divided into two 

groups (n= 20). The canals were obturated by alpha phase (G1) and beta phase (G2) gutta-

perchaand AH26 sealer, respectively, with warm vertical compaction technique. Ten teeth 

served as positive (n=8) and negative (n=2) control groups.Then the specimens were 

sterilized with ethylene oxide gas. Bacterial suspension of E.faecalis in 0/5 Mac farland 

concentration was made. All teeth were mounted in plastic caps of vials which containing 

Muller hinton broth and then exposed to bacterial suspension of E.feacalis every 3daysup to 

31 days. The number of days required for the entire contamination of the root canals was 

recorded. The data were analyzed using Mann WhitneyU test.Results: There were no 

significant differences in bacterial leakage between the G1 and G2 groups (P>0/05). Negative 

controls revealed no microbial leakage whereas positive controls showed gross microbial 

leakage.Conclusion: With regard to better thermal conduction and adaptability of alpha 

phasegutta-percha, our study revealed no significant differences in bacterial leakage between 

alpha and beta phasesof gutta-percha in warm vertical compaction. 

Key words: Dental Leakage, Gutta-Percha, Dental Seal 
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PD-11 
 بررسی غلظت يون فلورايد در چند گونه چای سبز 

 *1زاده قاسم شبنم خانم

 قزوين پزشکی علوم -1

نوشیدن فراوان چای ممکن است  چای یکی از رایج ترین نوشیدنی های مصرفی دردنیا می باشد. مقدمه و هدف:

منبع فلوراید شناخته شده است که مصرف ان به ویژه اگر با سایر چای به عنوان یک  بر سالمت اثراتی داشته باشد.
منابع فلوراید همراه باشد،می تواند خطر بروز فلوروزیس دندانی را افزایش دهد.با توجه به نامشخص بودن فلوراید چای 

در  روش مطالعه:.نوع چای در ایران انجام گردید 4مطالعه حاضر با هدف ارزیابی غلظت فلوراید در  سبز در کشور ما،

این مطالعه محتوای فلوراید چای سبز اندازه گیری شد. از هر نمونه چای کیسه ای دو عدد تی بگ و از چای بسته 
میلی لیتر اب مقطر در حال جوش قرار داده شد و  955بندی دو نمونه یک گرمی انتخاب گردید .در هر بار نمونه ها در 

قرار داده می شود .و پس از زمان های مورد نظر محلول فیلتر میشود.غلظت  درجه 05جهت دم کشیدن در انکوباتور 
زمو نهای آفلوراید توسط کروماتوگرافی  اندازه گیری و برحسب میلیگرم بر لیتر ثبت گردید.داده ها با استفاده از 

ANOVA ، ،repeate   measure ید در محلول های غلضت فلورا :يافته هامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ..و

 بر میلیگرم 44/0 – 19/0 دقیقه 95 در و لیتر بر میلیگرم 01/0 – 09/0دقیقه  4تهیه شده از چای سبز کیسه ای در 
. بود دقیقه 95 در 40/9 -41/9 و دقیقه 4 در 01/9 -40/9 ترتیب به مقادیر این بندی بسته سبز چای در. بود لیتر

انواع کیسه ای چای بیشتر از نوع بسته بندی آن بود و هرچه زمان دم کشیدن  میزان غلظت فلوراید در نتيجه گيری:

 افزایش یافت میزان غلظت فلوراید آزاد شده بیشتر شد.

 فمسمومیت با فلوراید،فلوراید،چای،کروماتوگرا :کلمات کليدی
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PD-12 
 مالحظات دندانپزشکی در بيماران تحت درمان شيمی درمانی

 *2، مهدی صالحی زين آبادی1عاملینازيال 

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشجوی دندانپزشکی،  -1

 استاديار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -2

اثرات سمی شیمی درمانی یا رادیوتراپی در حفره دهان می تواند به صورت ثانویه در بیماران مبتال  مقدمه و هدف:

به سرطان مشاهده شود.خطر بروز این عوارض با فاکتورهای متعددی از جمله پیچیدگی و تنوع در فلور دهانی، سرعت 

: مطالعه حاضر مروری روش مطالعهاست. تکثیر باالی سلول ها در دهان و ترومای بافت نرم حین فانکشن مرتبط 

بر عوارض دهانی شایع ثانویه به شیمی درمانی ارائه داده و درمان های دندانپزشکی متفاوت قبل، حین و پس از درمان 

عارضه دهانی اصلی ناشی ازشیمی درمانی عبارت است از موکوزیت،  يافته ها:های سرطان را توصیف می کند. 

استعداد ابتال به عفونت ، تغییرات در دندانها، بزاق و حس چشایی و استئونکروز. بر اساس  مسمومیت عصبی، افزایش
مقاالت موجود، درمانهای دندانپزشکی انتخابی را می توان با تاکید بر برطرف نمودن کانون عفونت قبل از آغاز درمان 

د به مراقبت های اورژانسی بوده و هرگونه سرطان انجام داد.در حین شیمی درمانی، درمانهای دندانپزشکی باید محدو
 درمان نهایی تا پس از شیمی درمانی به تعویق بیفتد. 

 شیمی درمانی، درمان دندانپزشکی، درمان سرطان کلمات کليدی:
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PD-14 
 عضالنی و عوامل مربوطه در دندانپزشکان استان هرمزگان  اسکلتی بررسی اختالالت

 *1، فرنوش فنون1، سوسن نعمت الهی2مهرافروز دانشيان، 1مريم شرفی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه فرهنگيان فارس، مرکز آموزش عای سلمان فارسی، شيراز، ايران-1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ايران -2

 در شغلی های آسیب شایع عوامل از یکی آن از ناشی مزمن دردهای و عضالنی اسکلتی اختالالت :مقدمه و هدف

 عضالنی اسکلتی باشد. دندانپزشکی هم به دلیل شرایط خاص یکی از شغل هایی است که اختالالت می کشورها بیشتر

که بر  مقطعی بود. –این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی  روش مطالعه:مزمن در آن شیوع باالیی دارد. دردهای و

تعداد کل دندانپزشکان  گرفت،انجام  9414تا فروردین  9410روی دندانپزشکان استان هرمزگان در بازه ی زمانی مهر 
با استفاده از آزمون  Spssداده ها را با نرم افزار نفر بود، بر جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد سپس  950

 950در مطالعه ما  يافته ها:ر، آزمون تی مستقل تحت آنالیز قرار گرفتند.های آماری توصیفی میانگین، انحراف معیا

( نفر را خانم ها تشکیل می دادند. در این %40.0)41(نفر از آن ها آقایان و %69.0)64دندانپزشک حضور داشتند که 
(نفر از زنان و %66.66) 06( نفر از مردان و %05.11)40به ترتیب شیوع بیش ترین عالمت درد مربوط به گردن، مطالعه

(نفر از زنان  را شامل می شد. همچنین در مطالعه حاضر %06.49) 00(نفر از مردان و %41.05) 49سپس درد کمر که 
، نحوه ی پوزیشن، سابقه کاری و استراحت بین ویزیت رابطه بین دردهای اسکلتی و عضالنی با میزان ساعات کاری

بررسی قرار گرفت، که رابطه ی معنادار آماری بین میزان ساعت کاری و درد نشیمن گاه دندانپزشکان مورد  در بیماران 
، همچنین رابطه ی میان میزان استراحت بین ویزیت ها و درد شانه نیز از لحاظ آماری معنادار (=5.590Pبدست آمد)

شکایت داشتند و در این  در این پژوهش اغلب دندانپزشکان از درد عضالنی اسکلتی نتيجه گيری:(.P=0.032بود)

بین درد گردن و کمر دارای باالترین میزان شیوع در هردو جنس و در کل در دندانپزشکان بود. که از دالیل آن می 
 دندانپزشکان اشاره کرد. میزان استراحت بین ویزیت ها در میزان ساعت کاری و توان به

 ، شغلدندانپزشک،درد عضالنی اسکلتی، سابقه کارکلمات کليدی: 
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PD-15 
Properties and remineralization of a fissure sealant 

Roza Haghgoo1, Mohammad Ataie2, Sara Tavassoli Hojjati 3, Somayeh Kameli4*, Sara 

Rahimian Imam4 

1- Associate Professor, Dept. of Pediatric Dentistry, Dental School, Shahed University, Tehran- Iran. 

2- Associate Professor, Dept. of Polymer, Petrochemical and Polymer Research Center of Iran, 

Tehran- Iran. 

3- Assistant Professor, Dept. of Pediatric Dentistry, Dental School, Shahed University, Tehran- Iran. 

4- Postgraduate Student, Dept. of Pediatric Dentistry, Dental School, Shahed University, Tehran- Iran 

Objective: The main reason for failure in application of fissure sealant is its loss of bond 

to tooth and development of secondary decays. Nanoparticles of hydroxyapatite have 

convenient biologic properties and we can try to benefit from these characteristics by adding 

them to repair materials. The present study was performed with the aim to assess the effect of 

addition of various amount nanoparticles of hydroxyapatite on mechanical properties such as 

microshear bond strength and physical properties like curing depth and degree of conversion 

as well as evaluation of teeth enamel remineralization. Methods: In the present laboratory 

experimental studydifferent weight percentages comprising 0% (control), 1%, 3%, 5%, 10% 

and 15% of nanoparticles of hydroxyapatite with 50 nm dimensions wereseparately added to 

fissure sealant. Then degree ofconversiontest by Fourier Transform InfraredSpectroscopy 

(FTIR) and curing depth according to ISO 4049 standard were performed on prepared 

Samples. For the microshearbond strength test 35 premolar teeth without caries were used. 

The substance properties measurement device (Zwick) was used to do the test. 

Remineralization of permanent teeth enamel was assessed by Scanning Electron Microscopy 

(SEM). Raw data obtained were statistically analyzed by normal distribution test 

(Kolmogorov-Smirnov), one way ANOVA and Tukey Post Hoc.Results: Results: showed 

that microshear bond strength and degree of conversion had no significant difference in 

various concentrations of fissure sealant containing hydroxyapatite nanoparticles 

(P>0/05).Between microshear bond strength and degree of conversion means of 3M 

commercial fissure sealant andusual fissure sealant there was no significant difference 

(P>0/05). Curing depth in concentrations of 10 %( P=0) and 15% (P=0) statistically 

significantly decreased compared to previous groups (P<0/05). Curingdepth of 3M 

commercial fissure sealant group was lower compared to conventional fissure sealant group 

(P=0) and the difference was statistically significant (P<0/05). A remineralized region on the 

surfacebetween the fissure sealant and tooth enamel was observed by SEM. This region was 

more remarkable inhigher concentrations.Conclusion: Fissure sealant containing 

hydroxyapatite nanoparticles with effect on remineralization on the surface of tooth enamel 

can lead to reduction of micro-leakages and prevention of development of secondary caries 

while mechanical properties do not decline. 

Key words: Fissure sealant, Hydroxyapatite nanoparticle, Microshear bond strength, 

Degree of Conversion, Curing depth, Remineralization 
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PD-16 

Comparative assessment of CBCT‚Lateral cephalometry‚PA cephalometry and 

panoramic radiography in dosimetry of target organs 
Samane yazdanpanah1, Talaeipour A2‚Mianji F3, 4 

1- Assistant Prof, Oral and Maxillofacial Radiology Department , Faculty of Dentistry, Semnan 

University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2- Professor, Oral and Maxillofacial Radiology Department, Dental Branch, Islamic Azad University, 

Tehran 

3-Nuclear Science & Technology Research Institute‚End of North Kargar‚Tehran‚Iran 

4- Iran Nuclear Regulatory Authority‚End of North Kargar‚ Tehran‚Iran 

Aim and bachground: Cone-beam computed tomography (CBCT) has become a routine 

imaging modality for diagnostic and therapeutic purpose. However, questions remain about 

the amount of radiation patients are exposed to during the scans. This study determined the 

dosimetric evaluation of CBCT‚Lateral Cephalometry ‚Posteroanterior Cephalometry and 

Panoramic on head and neck organs.Method and materials: In this experimental cross over 

study‚RANDO phantom was used for absorbed dose estimation in head and neck organs. 150 

Thermoluminescent dosimeters placed inside a head and neck phantom.The phantom was 

exposed 50 time with standard exposure factors. In this study ‚the CBCT scans were carried 

out with and without thyroid collar and leaded glasses. Effective organ doses resulting from 

each protocol were assessed statistically using one-way ANOVA and post HOC teste. 

Results: CBCT was higher dose than digital radiography.the difference in absorbed dose in 

all organs was statistically meaningful between 5 radiographic technique (P<0.05). in  CBCT 

scans use of leaded glass and thyroid shield results dose reduction  of eye (75% ) and thyroid 

(52%)‚respectively .Conclusion :CBCT‚ although providing additional diagnostic and 

therapeutic benefits‚also exposes patients to higher levels of radiation than conventional 

radiography. Thyroid collars and leaded glasses can effectively reduce the radiation dose to 

the thyroid and Ocular lens if used appropriately. 

Key words: dosimetry‚CBCT ‚ cephalometric radiography ‚panoramic imaging 
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PD-17 

Assessment of the Effect of tissue inhomogeneities on dosimetric accuracy of conformal 

radiotherapy of prostate cancer by using Monte Carlo simulation 
Mahdi Elahi1, Bijan Hashemi2, Seyed Rabie Mahdavi3 
1- M.Sc. Graduate, Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. 
2- Associate Professor, Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. 
3- Associate Professor, Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

Background and purpose: The human body is composed of various inhomogeneous 

tissues with a variety of physical and radiological properties. These inhomogeneities could 

change isodose distributions and increase the probability of geometric errors and eventually 

lead to missing of the target irradiation or incorrect isodose coverage in conformal radiation 

therapy (CRT) due to the uncertainties resulted from the effect of such inhomogeneities on 

isodose curves. In this study the effect of inhomogeneities on dosimetric accuracy of the CRT 

of prostate was investigated by using Monte Carlo simulation method.Materials and 

methods: An anthropomorphic pelvis phantom was used in two modes representing a 

homogeneous and heterogeneous phantom. Three dimensional CRT planning composed of 

five fields were performed on the CT images of the two phantoms by using the CorPLAN 

software of a 2100C/D Varian linac. Delivery of 3DCRT was also simulated by using the 

EGSnrc Monte Carlo code for the same conditions used in the CorePLAN. The dose 

distributions resulted from the MC simulations were compared with those of the linac 

CorePLAN for both phantoms based on the "dose difference percentages" and "distance to 

agreement" parameters.Results: Findings showed that the heterogeneity leads to overdose 

estimation by the algorithm used in CorPLAN TPS in the target location up to 2.8% and 4.4% 

for 6 and 18 MV energies respectively relative to the MC simulation data. The average dose 

difference (DD) and distance to agreement (DTA) for the homogeneous phantom were 2.7%-

3.4mm and 1.6%-2.3mm at 6 and 18 MV energies respectively while for the inhomogeneous 

phantom those values were 5.5%-3.7 mm and 6.0%-2.5 mm at the above 

energies.Conclusion: Results indicated that the accuracy of the CorPLAN TPS dosimetry 

parameters is for the 18 MV is more than that of the 6 MV. But, the heterogeneity affects 

more the accuracy variation of the commercial TPS algorithm at 18 MV. 

Keywords: Prostate cancer, conformal radiation therapy, Monte Carlo, Treatment 

planning system 
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PD-18 
 استفاده کننده از برنامه های کاربردی تلفن همراه سال پرستاری ررسی شيوع افسردگی در دانشجويانب

 3فاطمه رهايی، *2نيره رئيس دانا، 1مريم کاشانی

علوم پزشکی  کميته تحقيقات دانشجويی،دانشکده پرستاری،دانشگاه.دانشجوی کارشناسی ترم آخر کارشناسی پرستاری- 1

 سمنان،سمنان،ايران
 .سمنان.ايران علوم پزشکی سمنان دانشگاهذانشکده پرستاری و پيراپزشکی.استاديار.دکتری پرستاری- 2

 کارشناس ارشد آمار، کارشناس پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان.سمنان.ايران -3

های قابل نصب روی تلفن  برنامه های کاربردیاز  در دنیای مدرن امروزی مردم به استفاده مقدمه و هدف:

عادت کرده اند. این امر باعث تاثیر عظیمی بر نحوه برقراری ارتباط مردم با  از جمله شبکه های اجتماعی مختلفهمراه
مدهای جسمانی و آپی  ،یکدیگر و چگونگی استفاده و تبادل اطالعات گذاشته است. این فن آوری علی رغم فواید خود

افسردگی، وابستگی روانی و  استفاده بی رویه از این فن آوری،نظران روانی متعددی به همراه دارد و به اعتقاد صاحب
وهش حاضر با هدف ژبه همراه دارد.یکی از گروههای در معرض خطر دانشجویان می باشند.لذا پ را مشغولیت ذهنی

تاری پرس سال آخر از برنامه های کاربردی تلفن همراه در دانشجویان کنندگان استفاده شیوع افسردگی دربررسی 

 و تحلیلی –این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی  روش مطالعه:دانشگاه  علوم پزشکی سمنان انجام شده است. 

-10نمونه ها در دانشجویان سال آخر پرستاری شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی  تمام شماری براساس
در کالس  پژوهشگرانانجام  شد.پس از تصویب طرح و اخذ تاییدیه کمیته اخالق و هماهنگی با اداره آموزش،  9414

فردی و داوطلبانه بودن  درس حضور یافته و ضمن معرفی و هدف از انجام پژوهش و ذکر محرمانه بودن اطالعات
شرکت در پژوهش، برگه رضایت نامه مکتوب برای شرکت در پژوهش و برگه مشخصات فردی و برگه مربوط به 

در اختیار داوطلبان قرار داده و بدون در نظر گرفتن زمان  (CES-D)افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک پرسشنامه 
مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار آوری شد. برای تکمیل آن ،در پایان همان جلسه جمع

سال بود. بیشترین  14/00از نمونه ها مونث و میانگین سنی  نمونه ها %6/01 نتایج نشان داد که: يافته هاگرفت.

برای ارتباط با و بیشترین مورد استفاده از شبکه های اجتماعی  1/94شبکه اجتماعی مورد استفاده تلگرام با 
درصد از  % 0/06( بوده است. هم چنین %91(  و بیشترین دلیل استفاده  از این شبکه ها برای تفریح )%6/11دوستان)

نتایج تحقیق حاکی از میزان نسبتا  نتيجه گيری:افسردگی متوسط داشتند. %9/91نمونه ها دارای افسردگی شدید و 

ال آخر و استفاده  فراگیر از شبکه های اجتماعی برای مقاصدی چون تفریح باالی افسردگی در دانشجویان پرستاری س
 و سرگرمی بود که لزوم توجه جدی تر  و برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت در این گروه می باشد.

 دانشجویان پرستاری ،برنامه های کاربردی تلفن همراه ،افسردگیکلمات کليدی:
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PD-19 
 در درمان بيماران سرطانی RFIDکاربردفناوری

 4، مهدی کاهويی3، الهام گوهری نژاد2، زهرا رمضانی پور1مليحه صادقی
 مربی، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1 
 دانشجوی فناوری اطالعات سالمت، کميته تحقيقات دانشجويی  -2
 دانشجوی فناوری اطالعات سالمت، کميته تحقيقات دانشجويی، نويسنده مسئول  -3

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراناستاديار، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پرستاری و پيرا پزشکی،    -4

سرطان یکی ازشایعترین بیماریهای مزمن است که نقش بسیار مهمی در مرگ و میر و صرف مقدمه و هدف:

 یگیریبه پ یازنبه دلیل نوع بیماری خود و شدت درمان آن  مبتال به سرطان  یمارانبهزینه های مراقبت سالمت دارد. 
حل سیستمی و فناوری های نوین است . یکی از رویکردهای مراقبت سرطان از دیدگاه مدرن استفاده از راه مداوم دارند

مطالعه حاضر با هدف که سازمانها در رسیدن به پزشکی بالینی و  اهداف مراقبت بیمار محور از آن حمایت میکنند. 
در درمان و مدیریت بیماران سرطانی انجام  RFID( Radio Frequency Identification)بررسی بکارگیری فناوری 

مطالعه یک مطالعه مروری است و بر اساس مرور ساختارمند مقاالت منتشر شده در پایگاههای این روش مطالعه:.شد

الی  0550)بین سالهای ،  pubmed, proquest, science direct, google scholar, Scopus, SID اطالعاتی

نتایج نشان می دهد ايج:نتو تاثیر آن بر درمان و مدیریت بیماران سرطانی انجام شده است. RFID( در زمینه 0590

است که برای ردیابی کارمندان، بیماران، تجهیزات،  یمس یابزار ب یک RFID)یویی)راد یی از طریق امواجشناساسیستم 
های کاشتنی در زیر پوست تعبیه شده  RFIDداروها و .... استفاده می شود. و انواع مختلفی کاشتنی و غیرکاشتنی دارد. 

ی داده ها در زمان واقع یدر جمع آور ییتوانا یلدلمار سرطانی را می توان در آن ذخیره نمود. بو اطالعات مربوط به بی
مبتال  یمارانبو  با ارزش استاین فناوری، بسیار  یریگ یمتصمجهت  یمارو وضعیت ب یاتیدر مورد عالئم ح و مورد نیاز

 یمنابع الزم برابه کمک آن شرکت و سالمت خود  یتبه صورت فعال در مراقبت از وضعمی توانند به سرطان 
مبارزه با بدتر شدن  یاو  یریجلوگ یبرا یشگیرانهبه اقدامات پو داشته بهمراه را خود  یاضطرار یطبه شرا یدگیرس

در دسترس بودن منابع جهت نظارت با  تواند یم  RFID. همچنین مطالعات حاکی از آن بود یابند دست ودخ یماریب
ی در مراقبت و مدیریت بیماران سرطانی و برای ردیابی ابزارهای اطاق عمل زمانی درمان یمیشضد سرطان و داروهای 

فناوری در  این استفاده ازاز آنجا که نتيجه گيری:که بیمار سرطانی به آن واحد مراجعه می کند، کمک موثری باشد.

ارائه خدمات داشته  یفیتبهره وری و ک یشدر افزا ییبسزا یرتاثسایر کشورها بهداشت و درمان مراکز ن ها و یمارستاب
، لذا پیشنهاد میشود که سازمانهای مراقبت بهداشتی کشور در راستای بکارگیری این فناوری امکانات الزم جهت است

منظم  وجود یک برنامه استراتژیکاجرای آن را فراهم نمایند. همچنین تدوین قوانین و مقررات برای استفاده از آن و 
 نقش موثری داشته باشد توصیه می شود.در تسریع بکارگیری این فناوری درسازمان ند که می توا

 (، سرطانRFID) یوییفرکانس راداز طریق  ییشناسافناوری، سیستم،  کلمات کليدی:
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PD-20 
RFID  در مراقبت سالمت فناوری نوين 

 4، مهدی کاهويی3، الهام گوهری نژاد2، زهرا رمضانی پور1مليحه صادقی

 مربی، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1
 دانشجوی فناوری اطالعات سالمت، کميته تحقيقات دانشجويی، نويسنده مسئول  -2
 دانشجوی فناوری اطالعات سالمت، کميته تحقيقات دانشجويی  -3
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايراناستاديار، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پرستاری و پيرا پزشکی،   -4

سالمت یکی از ارکان شکل گیری دولت الکترونیک است و به منظور بهینه سازی ارائه خدمات،  مقدمه و هدف:

های نوین، جهت خودکارسازی فرایندهای داخلی است.  این حوزه بیش از سایر حوزه ها نیازمند استفاده از فناوری
، یکی از فناوری های RFID( Radio Frequency Identificationسیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی )

این فناوری از شناسایی خودکار محسوب میشود که  از امواج رادیویی برای جمع اوری داده و انتقال آن استفاده می کند 
ئت گر، آنتن و نرم افزار مدیریت اطالعات تشکیل میشود. تگ ها برروی تجهیزات، کارکنان و بیماران نصب و تگ، قرا

تاثیر بکارگیری این فناوری در و  RFIDمطالعه حاضر با هدف بررسی شناسایی و ردیابی از طریق آن انجام می شود. 

این مطالعه یک مطالعه مروری است و بر اساس مرور  : روش مطالعه مراقبت سالمت و مدیریت آن انجام شد.

 ,pubmed, proquest, science direct, google scholar ساختارمند مقاالت منتشر شده در پایگاههای اطالعاتی

Scopus, SID  ، ( در زمینه 0590الی  0550)بین سالهایRFID  و با کلید واژه های آن بر خدمات سالمت  تاثیرو

یک فناوری در حال پیشرفت است و با  RFIDمطالعات نشان می دهد :  يافته هافارسی مرتبط می باشد. انگلیسی و 

قابلیت منحصر به فرد خود در گردآوری خودکار داده ها بدون مداخله انسانی، توجه بسیاری را در صنعت مراقبت 
ر اشتباه شدن و جابجایی نوزادان سالمت به خود معطوف داشته است. همچنین در کاهش خطاهای پزشکی، کاهش خط

در پیگیری اشیا و کنترل تجهیزات خاص با یکدیگر، و افزایش امنیت بیماران راه حل مناسبی است. این فناوری 
ارتقاء بیمارستانی، دریافت اطالعات و ردیابی بیماران، شناسایی و تایید هویت کارکنان و بیماران کاربرد دارد و منجر به 

اثربخشی در صنعت مراقبت سالمت می شود. همچنین نتایج حاکی از آن بود در کنار مزایای گسترده آن کارایی و 
نگرانی هایی همچون هزینه های سرمایه گذاری، تداخل با تجهیزات پزشکی و فقدان استانداردهای جهانی نیز مطرح 

 RFIDوجه به کاربردها و فواید زیاد فناوری : با ت نتيجه گيری است که می تواند منجر به ممانعت در پذیرش آن شود.

در نظام سالمت، سازمان های مراقبت بهداشتی کشور باید خود را آماده پذیرش این سیستم نمایند.  از آنجا که استقرار 
این فناوری بر ناکارآمدی مرتبط با شناسایی و ردیابی بیمار و تجهیزات و سایر سرمایه های نظام سالمت بصورت 

لبه می کند می بایست با برنامه ریزی صحیح و ایجاد زیرساخت های الزم، موانع و چالش های موجود در دستی غ
 اجرای آن را در بیمارستان ها و مراکز مراقبت سالمت برطرف نمود.

 ، مراقبت سالمتRFID: فناوری، فناوری اطالعات، کلمات کليدی
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 پرستاری از ديدگاه دانشجوياننقش رسانه های اجتماعی در آموزش 

 *1زاده حاجی سکينه

 ايران تهران، ايران، پزشکی علوم دانشگاه مامايی و پرستاری دانشکده پرستاری، ارشد کارشناس -1

رسانه های اجتماعی بعنوان شبکه های فناوری اطالعات منجر به توسعه مهارتهای ارتباطی در  :و هدف مقدمه 

نها، آسطوح ملی و بین المللی  می گردند و در آموزش پرستاری نقش بسزایی دارند. رایگان بودن و سهولت بکارگیری 
فرصتهای یادگیری، تعامالت در میان  ،در زندگی روزمرهبه افزایش نفوذ افزایش سرعت در دسترسی به اطالعات منجر 

قابلیت استفاده از  .دانشجویان و اساتید، توسعه مهارتهای اجتماعی در پرستاری بدون محدودیت زمانی و مکانی گردند
از الگوی نظام آموزش و پرورش می باشند. درک  باید ارزشیابی شود. رسانه ها در حال تبدیل شدن به بخشی رسانه ها

منظور ارزیابی پتانسیل برای استفاده از آن در روشهای تدریس امری مهم است. ه ب هارسانه  بوسیلهو تعامل دانشجویان 
قت آزاد بوده است. وو   بررسی برنامه های رسانه های اجتماعی دانشجویان پرستاری سال دوم در زمان مطالعات ،هدف

بصورت مقطعی با آنالیز توصیفی بوده است. با انتخاب تمامی دانشجویان سال دوم پرستاری در دانشکده  :ش مطالعهرو
را جهت شرکت در مطالعه  دانشجو تمایل خود 905نفر،  044انجام شد. از میان  دانشگاه علوم پزشکی ایران پرستاری

ختیار آنها قرار گرفت که شامل بخشهای: دموگرافیک، اظهار کردند. پرسشنامه بصورت الکترونیکی و دستی، در ا
منافع و میزان بهره  با بیشترین برنامه های استفاده شده در زمان مطالعات و وقت آزاد، نظرات دانشجویان در رابطه

بیشترین برنامه های مورد استفاده  يافته ها:مندی آنها و عوامل مرتبط در بکارگیری این برنامه ها بوده است. 

صفحات وب بوده است. همچنین اکثر  خود، آموزش الکترونیکی و در وقت آزاد ،مطالعات خود زمان دانشجویان در
دانشجویان از سرویسهای آنالین روزانه و از وب بطور هفتگی استفاده می کردند. ارتباط معناداری بین سن، سطح 

اکثر دانشجویان در بکارگیری این برنامه ها بهره مند مهارت و میزان عالقمندی به این برنامه ها وجود داشت. ، دانش
احساس مسئولیت، استقالل  ،بودند و اظهار داشتندکه استفاده از این برنامه ها منجر به افزایش یادگیری و تجارب مثبت

ش فعال کردن نقاط قوت در آنها گردیده است . نتیجه گیری:  توسعه آموزش و پرور، کاری، مهارتهای تصمیم گیری
 .الزامی است برای اساتید و دانشجویان امریباید در راستای دانشجو محوری باشد. مهارت استفاده از این برنامه ها 

انگیزش و یادگیری استقالل،  ،اساتید باید از دو مهارت فنی و آموزشی برخوردار باشند تا منجر به  افزایش ارتباطات
وژی در آموزش و پرورش باید بعنوان یک فرصت درک شود نه تنها مؤثر در دانشجویان گردند. استفاده از تکنول

 تکنولوژی. از این رو ما می توانیم یادگیری عمیق و یادگیری فعال را توسعه دهیم. 

 : رسانه های اجتماعی، آموزش پرستاری، دانشجویان کلمات کليدی
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 Fabrication of Engineered Heart Tissue as a New Tool for Drug Screening and 

Diseased Heart Studies  
Ali Davarian13*, Behzad Babaei2, Sanaz Moayyeri3, Vahid Khori3  
1- School of Medicine, University of Medical Sciences, Semnan,, Iran  

2- Department of Mechanical Engineering, Washington University in St.Louis, St. Louis, MO,USA  

3- Ischemic Disorders Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran  

Introduction: Culturing cardiomyocytes in a collagen matrix creates a coherently 

contractile 3D tissue named as engineered heart tissue (EHT) which serves as a model of 

normal or diseased heart. This could provide a reliable in vitro model for drug testing and as a 

novel treatment for salvaged myocardium after infarction. We herein developed an EHT from 

chick embryonic cardiomyocytes for the first time in Iran. Methods: The cardiac cells were 

isolated from 11-day old embryonic chicken by enzymatic digestion and then engrafted in 

collagen matrix. These cells then were casted in 8-well polycarbonate mold with a 5x106 

cardiomyocyte density in each well (mold, N=4). Tissue formation process was observed 

using inverted microscope. In order to evaluate tissue characteristics, mono-phasic Action 

Potential Duration (APD), Sinus Rate (SR) and contractile force measurement were done for 

each tissue before and after injection of a β-adrenergic drug (Epinephrine 0.1 μM). 

Electrophysiological tests were recorded using silver electrodes. Contractile forces of EHTs 

were measured by an isometric force transducer. Results: The EHTs started to beat 

spontaneously after 4-6 days with a rate of 120-140/min. The contractile force measures 

significantly increased from 0.2±0.001 μN to 0.4±0.0014 μN in response to β-adrenergic 

stimulation (p<0.01). Tissue recordings revealed that SR decreased from 839.8±3.07 ms to 

437.7±3.45 ms (p<0.0001) before and after epinephrine and action potential duration (APD) 

decreased from 206.6±6.73 ms to 187.9±2.05 ms (p<0.02). Conclusion: It seems that EHT 

contains many physiological characteristics of a cardiac tissue and acts as a functional model, 

suitable for being considered to use in regenerative medicine and a platform for drug tests.  

Keywords: Engineered Heart Tissue, Drug screening, Electrophysiological tests. 
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 ارتباط کيفيت خواب و کيفيت زندگی در بيماران  آسمی مراجعه کننده به کلينيک ريه شهرستان سمنان

 1ی، محفوظه السادات خاتم4، فرح عباسيان 3، الهه قدس2، فرهاد ملک *1نعيم السادات کيا 

 مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه پزشکی اجتماعی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ايران -1

 متخصص داخلی ، بيمارستان کوثر ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -2

 سمنانمرکزتحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، گروه پزشکی اجتماعی،  دانشگاه علوم پزشکی  -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ، دانشگاه آزاد اسالمی سمنان -4

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

بیماری آسم با افزایش حساسیت پذیری مزمن وقابل برگشت راههای هوایی همراه است. شیوع مقدمه و هدف :

این  بیماری ضرورت توجه به کیفیت زندگی مبتالیان را مطرح می کند. اختالالت خواب در بیماری  باال و سیر مزمن
های مزمن تنفسی شایع است و می تواند کیفیت زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.  این مطالعه با هدف 

: این پژوهش یک  روش مطالعهشد. بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در مبتالیان به آسم انجام 

صورت گرفته است. نمونه گیری  14بیمار آسمی مراجعه کننده به کلینیک ریه در سال  16مطالعه مقطعی است که در 
( و کیفیت خواب با پرسشنامه پیتزبورگ SF36سوالی ) 46بصورت آسان انجام گردید. کیفیت زندگی با پرسشنامه کوتاه 

(PSQI اندازه گیری شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری )T  مستقل ، ضریب همستگی پیرسون و

ANOVA .( بیمار مشاهده گردید. تمام حیطه های %6/09) 60کیفیت نامطلوب خواب در    يافته ها :استفاده شد

(. نمرات P<0.05وس و معنی دار داشت )ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی با نمره کلی کیفیت خواب ارتباط معک
کیفیت ذهنی خواب ، تاخیر در بخواب رفتن ، اختالل خوابو عمکرد ناقص در طول روز با ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت 

اختالل خواب در مبتالیان به آسم شایع است و باعث  نتيجه گيری :زندگی ارتباط معکوس و معنی داری نشان داد.

زانه و کیفیت زندگی در این بیماران می شود. توجه به کیفیت خواب و رفع اختالالت خواب در کنار افت در عملکرد رو
 درمان های دارویی و توانبخشی باعث بهبود کیفیت زندگی این بیماران می شود.

 کیفیت خواب، کیفیت زندگی، آسم کلمات کليدی:
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 اشک مصنوعی و شامپو بچه با و بدون پماد ساده چشمی بررسی مقايسه درمان سندرم خشکی چشم با قطره

 4، حميد ميرحسينی 3السادات کيا، نعيم*2، دکتر گلديس اسپندار1عابدين وکيلی

 مرکز تحقيقات فيزيولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1

 متخصص چشم ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ايران -2

 اجتماعی موثر بر سالمت، گروه پزشکی اجتماعی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنانمرکز تحقيقات عوامل  -3

 دانشجوی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان - 4

با در نظرگرفتن جمعیت نسبتاً زیاد بیماران مبتال به سندرم خشکی چشم در ایران و اهمیت حفظ  مقدمه و هدف :

و ارتقای کیفیت زندگی در این بیماران، هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه درمان سندرم خشکی چشم با قطره 

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، کلیه  روش مطالعه :بچه با و بدون پماد ساده چشمی بود.اشک مصنوعی و شامپو

پزشک مجری پزشکی بیمارستان کوثر سمنان و مطب چشمبیماران مبتال به سندرم خشکی چشم که به درمانگاه چشم
طرح مراجعه نمودند، پس از ارزیابی از لحاظ معیارهای ورود، وارد مطالعه گردیدند. افراد حائز شرایط پس از ارائه 

نامه کتبی، با استفاده از روش پاکت وارد مطالعه شدند. در گروه کنترل به بیماران درمان اخذ رضایتتوضیحات الزم و 
ساعت یک قطره و  0بچه شبی یک نوبت( و اشک مصنوعی)در گروه خفیف هر روتین بهداشت چشم)شستشو با شامپو

بر درمان روتین مذکور، پماد ساده گردید. در گروه درمان، عالوه ساعت یک قطره( تجویز  6در گروه متوسط هر 

در شکاف پلک تحتانی( نیز اضافه شد. در بدو ورود به مطالعه)قبل از شروع درمان(، دو هفته  cm 0/5-9چشمی)شبانه 

ها دادهسنجیده شد.  DEWSبندی شدت خشکی چشم هفته بعد از درمان، شدت بیماری با استفاده از معیار درجه 4و 

 45گروه  0بیمار وارد مطالعه شدند، که در  65در انتها: هايافتهآنالیز شدند.  SPSSافزارده از نرمجمع آوری و با استفا

(. P.value = 0.598( زن بودند)%65نفر) 46( مرد و %45نفر) 04نفره کنترل و درمان تقسیم شدند. از این تعداد 
(. میانگین P.value = 0.611بوده است)(سال 05-65)رنج  00/40±01/95میانگین سنی بیماران در این مطالعه 

بود. میانگین  04/94±00/0و در گروه درمان   59/94±46/0نمره شدت خشکی چشم در گروه کنترل قبل از مداخله 

بود.  94/95±64/0و در گروه درمان   64/95±49/0نمره شدت خشکی چشم در گروه کنترل پس از یک ماه مداخله  
روند بهبودی با توجه به کاهش میانگین نمره کلی شدت خشکی چشم در بین گروه طبق نتایج بدست آمده میزان 

داری برخوردار بود و گروه درمان از روند بهبودی بیشتری نسبت به گروه کنترل کنترل و درمان، از اختالف آماری معنی

استفاده  توان بیان نمودهای مطالعه حاضر میبا توجه به یافتهگيری:نتيجه(.P.value = 0.013برخوردار شدند)

 تواند بر تسریع روند بهبودی بیماران مبتال به سندرم خشکی چشم تأثیرگذار باشد.پماد ساده چشمی، می شبانه از

 خشکی چشم، درمان، پماد ساده چشمی، شدت خشکی. کلمات کليدی:
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PD-25 
 ساختمان مراکز بهداشتی و درمانیکارايی مقررات ملی ساختمان در کاهش ريسک حريق سازه ها با تاکيد بر 

  3*، الهه کاظمی2، مصطفی مرزبان1طالب عسکری پور
 ، دانشگاه علوم پزشکی سمناندامغان گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت -1

 کارشناس ارشد مهندسی محيط زيست، شرکت مديريت توليد برق دماوند  -2

 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

ایمنی حریق موضوعی بسیار حساس از نظر قانونی بوده و یکی از چالش های مهم پیش روی مقدمه و هدف: 

ی را ایجاد کند که طراحان و کاربران ساختمان ها می باشد. به طور کلی قوانین ایمنی حریق بایستی سطحی از ایمن
ضمن محدود کردن شروع، رشد و گسترش حریق، از ریزش ساختمان در هنگام حریق پیشگیری نموده، اجازه تخلیه 
ایمن ساکنین و ورود نیروهای آتش نشانی به ساختمان را جهت اطفاء حریق فراهم نماید. این مطالعه با هدف تعیین 

درمانی انجام  و بهداشتی مراکز ساختمان بر تاکید با ها سازه حریق ریسک کاهش در ساختمان ملی مقررات کارایی

سطح ریسک ساختمان و محتویات،ساکنین و  کنترل، اتاق در این پژوهش، ابتدا در یک روش مطالعه:شده است.

 این روش، در اینکه به توجه محاسبه شد. با ،(FRAME)حریق ریسک مهندسی ارزیابی روش از استفاده با فعالیت ها
 های پارامتر و اطالعات نمودن مند نظام و بندی دسته جهت باشد، می ارزیابی مورد محل از زیادی اطالعات به نیاز

 ریسک ارزیابی در استفاده مورد روابط پیچیدگی و کثرت دلیل به. گردید لیست چک یک تهیه به اقدام شده، آوری جمع
تعیین  EXCEL افزار نرم در محاسباتی بسته یک استفاده ازبا  ریسک حریق محاسبات، بودن طوالنی همچنین و

گردید. در ادامه، با بررسی شرایط موجود در ساختمان، میزان تأثیر اجرای مقررات ملی ساختمان در کاهش سطح 

نتایج مطالعه نشان داد ریسک حریق ساختمان و محتویات و ساکنین ساختمان   يافته ها:ریسک حریق مشخص شد.

هش در محدوده غیرقابل قبول قرار دارد. همچنین در صورت بروز حریق، میزان خسارت مورد انتظار در این مورد پژو
درصد خواهد بود. نتایج نشان داد در صورت اجرای اصول مقررات ملی ساختمان در سازه مورد مطالعه  95-05ساختمان،

 با نتيجه گيری:د کاهش خواهد یافت. درص 45به عنوان یک سازه های بزرگ و پیچیده، سطح ریسک حریق تا 

 و تدارک بررسی، پیش، از حریق، شرایطی برابر از ساختمان در  محافظت های نامه آیین و استانداردها اجرای و تدوین
 .برسد مقدار کمترین به سوزی آتش از ناشی مالی و جانی زیانهای و تلفات حریق، وقوع صورت در تا شوند می طرح

سازه های حساس مانند مراکز بهداشتی درمانی، باید به نحوی طرح ریزی شود که امنیت و سالمت انسان ها به هیچ 
 ایمنی تواند می موجود قوانین و استانداردها اجرای داد نشان پژوهش این عنوان توسط سازه ها به خطر نیفتد. نتایج

 . نماید تامین ساختمان، ساکنین خروج تسهیل و فرار های راه صحیح بینی پیش با را ساکنین جانی

 حریق، ارزیابی ریسک حریق، مقررات ملی ساختمان کلمات کليدی:

 
 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

286 
 

 

PD-26 
 کاربرد قارچها در بيوراکتورهای تصفيه کننده فاضالبها

 2، حسين جاللی 1*مهال رضوانی
  شاهرود واحد اسالمی زادآ کشاورزی،دانشگاه ،دانشکده غذايی وصنايع علوم کارشناسی دانشجو -1

 دامغان واحد اسالمی زادآ دانشگاه کشاورزی، غذايی،دانشکده وصنايع علوم گروه استاديار -2

زبالهای خطرناک دائما به وسیله صنایع در سراسرجهان تولید می شوند.بیشتر این زباله ها به  مقدمه و هدف:

یانوس ها نیاز به سم زدائی دارند.فرایندهای تصفیه صورت فاضالبها هستند و برای بازگشت دوباره به رودها و اق
قیمت هستند و خود تولید زباله سمی می کنند و از هزینه اضافی برای حذف این سموم  فاضالب کنونی گران

برخوردارند.از آنجائی که سیستم های بیولوژیکی آسیب کمتری به محیط زیست وارد می سازند و زباله سمی تولید نمی 
ک ارگانیسم بوده یا از حمایت کنند مزیت بیشتری نسبت به تیمارهای دیگر دارند .بیوراکتور سیستمی است که شامل ی

یک ارگانیسم برخوردار می باشد.ثابت شده است که قارچها قادر به تصفیه انواع مختلف فاضالبها هستند.همچنین 
قارچها در هنگام تجزیه آلوده کننده های آلی،محصوالت دارای ارزش افزوده مانند آنزیم و پروتئین تک یاخته 

(single-cell protein)SCPمی کنند.بیشتر تحقیقات درباره تصفیه فاضالبها به وسیله قارچها در مقیاس  تولید
 .آزمایشگاهی صورت گرفته و از این رو نیاز است که این تحقیقات برای کاربرد در مقیاس صنعتی گسترش داده شوند
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 دارو تجويز ايمنی و نسخ مديريت رويکردی به:بيمارستان داروخانه بخش افزاری ارزيابی سيستم نرم

 2،حميد مقدسی*2،رضا ربيعی2عليرضا کاظمی،1قاسم ديماذر
 مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری،دانشکده پرستاری و پيراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ايران -1

 شهيد بهشتی،تهران،ايرانگروه مديريت و فناوری اطالعات سالمت،دانشکده پيراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی  -2

 و مدیریت و توزیع داروهاطریق یک سیستم کامپیوتری است که از  سیستم اطالعات داروخانه و هدف: مقدمه

سایر عوارض احتمالی  و داروها مصرف الگوی ارزیابیکنترل تداخالت دارویی، حساسیت های دارویی، کنترل دوز دارو و 
سه  تابعه بیمارستان های داروخانه افزاری نرم سیستم حاضر پژوهش در .کند درمانی کمک میتصمیم گیری دارویی به 

 دارو ارزیابی تجویز مدیریت نسخ و ایمنی نظر از شده تهیه ارزیابی مدل اساس بر در شهر تهران پزشکی علوم دانشگاه

های تابعه سه دانشگاه در آن پنج داروخانه از بیمارستان این پژوهش از نوع کاربردی بود که روش مطالعه: .شدند

گردآوری داده ها با علوم پزشکی بر اساس شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با این دانشگاه ها انتخاب شدند.
استفاده از فهرست وارسی و از طریق مشاهده انجام گردید. فهرست وارسی از طریق بررسی متون و منابع تهیه شده 

قابلیت نمایش موارد منع مصرف، بررسی تداخالت دارویی، که ته نشان داد نتایج پژوهش انجام گرفيافته ها:بود.

نمایش عوارض جانبی داروها و قابلیت نمایش حساسیت بیمار به دارو در هیچ یک از سیستم های مورد مطالعه وجود 
 و حداقل هگستر) دارویی دوز ساختن مشخص نداشت و همچنین از پنج سیستم مورد ارزیابی فقط یک سیستم، قابلیت

 سیستم این طراحی در افزاری نرم شرکت هاینتيجه گيری:نداشت. دارویی را دستورات اصالح امکان نیز و (حداکثر

 های جنبه بیشتر واقع از جمله معیارهای ایمنی تجویز دارو توجه الزم را لحاظ نکرده بودند.در درمانی معیارهای به ها
و این سیستم ها بر خالف سیستم های اطالعات داروخانه  بود قرار گرفته توجهمورد  افزارها نرم این طراحی در مالی

 متداول در کشورهای توسعه یافته نمی تواند در بهبود ایمنی بیماران موثر واقع شود.

 سیستم اطالعات داروخانه،ارزیابی،ایمنی تجویز دارو کلمات کليدی:
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PD-28 
 33با اضطراب اجتماعی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  بررسی ارتباط اعتياد به اينترنت

 4، ياسر تبرائی3، مريم توکلی2*، ژيال آگاه1معصومه شريف زاده 

کارشناسی ارشد مشاوره در مامايی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،  -1

 شاهرود، ايران

 ، متخصص زنان، گروه زنان و مامايی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايراناستاديار -2

 روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ايران استاديار -3

 ار، سبزوار، ايرانمربی، کارشناسی ارشد آمار، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزو -4

روابط اجتماعی افراد و  بردر عصر حاضر است که روانی  اضطراب اجتماعی یک اختالل  شایع مقدمه و هدف:

کیفیت زندگی آنان اثرگذار می باشد. به نظر می رسد اعتیاد به اینترنت  یکی از عوامل موثر بر اضطراب اجتماعی است. 
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  "این مطالعه با هدف

به صورت  دانشجو 9555در 9414تحلیلی مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفی :العهروش مطانجام شد.  "

و نیزپرسشنامه های استاندارد یانگ وکاورنو ارتباط اعتیاد به  دموگرافیکانجام شد. با جمع آوری اطالعات  سرشماری
گردید  SPSS -18 افزار آماریها، اطالعات وارد نرم  آوری داده پس از جمعاینترنت با اضطراب اجتماعی بررسی شد.  

داری  سطح معنی ت.مورد تحلیل قرار گرف پیرسون و کای دو ،تی تستهای  آزمونآمار توصیفی و و با استفاده از 

و در  09/ 51±4/4شرکت کردند که میانگین سنی آنها  در طرح دانشجو650 يافته ها:.درنظر گرفته شد 50/5آزمونها 

درصد(  0/00نفر) 940درصد( پسر بودند، 06نفر) 901درصد( دختر و14نفر ) 441بود. سال  44تا  91محدوده سنی 
درصد( بومی سبزوار بودند. میانگین نمره وابستگی به اینترنت در  4/41نفر )004درصد( مجرد و 0/11نفر) 461متأهل، 

ضطراب اجتماعی با نمره بود. بین نمره ا 64/91 ±0/90و میانگین نمره اضطراب اجتماعی 44/00±0/90دانشجویان 
(، وضعیت p=01/5(. بین نمره اضطراب اجتماعی با جنسیت) p<559اعتیاد به اینترنت ارتباط معنادار مشاهده شد) 

نتيجه  ( ارتباط معنی دار ی مشاهده نشد.p=0/5( و ترم تحصیلی)p=0/5(، سن)p=4/5(، محل سکونت)p=6/5تأهل)

ماعی  با هم ارتباط دارند، لذا فرهنگ سازی بیشتر در دانشگاه ها و آنجایی که اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجت گيری:

اعتیاد به اینترنت خانواده ها در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی در جهت تقویت اعتماد به نفس جوانان و 
 آموزش مهارت های ارتباطی در دانشجویان ضروری می باشد.

 عتیاد به اینترنت، اضطراب اجتماعی، سالمت روان، شبکه های اجتماعیدانشجویان، ا کلمات کليدی:
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PD-29 
Social networking patterns among students of Zahedan University of Medical Sciences 

2015 
Shahla Shafiee1, Fatemeh Taji2*, Gholamreza Ghoreishinia2 
1- Faculty member of Nursing and Midwifery school, Zahedan University of Medical Sciences, 

Zahedan, IR Iran  

2- Student Scientific Research Center, Nursing and Midwifery School, Zahedan University of Medical 

Sciences, Zahedan, Iran 

Introduction: Social networks are popular among people these days. Especially among 

students. Today social networks has an important role in human's life. Millions of people are 

member of social networks in all around the universe. For so many people using social 

networks is such as an ordinary daily task such as drinking a cup of coffee. Studies had 

shown that social networks could directly affect student's educational performance and rate of 

study. This study aimed to investigate the pattern of social network usage among students in 

Zahedan University of Medical Sciences 2015.Material and methods: This cross-sectional 

study was conducted on 242 students of Zahedan University of Medical Sciences.  Data were 

collected through a checklist designed by researchers. Validity of this checklist was approved 

by ten faculty members and expert panel at the university. After data collection they were 

analyzed by SPSS v.19 through descriptive statistics and chi square test.Results: The mean 

of age was 21.34±1.97 among respondents. 75 were in semester 1 up to 3 (33.5%), 80 were in 

semester 4 up to 6 (35.7%) and 69 were in 7 up to 12 semester (30.8%).There  was  a  

significant  relationship  between kind  of  device  used  for  getting  online  and  how  much  

time students  were  online  (p=0.02).  104  of  respondents  were  member  of  social  

networks  before  coming  to university (46.4%), 74 got member of them in first  year of 

entering university (33%) and 46 got member of them after first year of entering university 

(20.5%).Conclusion:Al most all of the respondents were member of social networks. What's 

app had the highest number of members among students. Given  that  social  networks  are  a  

recent  technology, conducting  studies  on  other  effects  of  this  technology  on  student's  

life  such  as  mental  health,  life  quality  and educational burnout can be useful. 

Key words: Social networks, students, Zahedan 
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PD-30 
 1332بررسی سالمت عمومی دانشجويان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود در سال 

 *2بهزاد فروتن، 1، نگين افتخاری1موسی ابوالحسنی
ود، شاهرود، شاهر پزشکی معلو هنشگا، دامامايی و ریپرستا هنشکد، دانشجويیدا تتحقيقا کميتهدانشجوی رشته پرستاری،  -1

 ايران 

 ود، ايرانشاهرود، شاهر پزشکی معلو هنشگا، داپزشکی هنشکداستاديار فارماکولوژی، دا -2

 سالمت مسئولیت دارعهده آینده در پزشکی علوم مختلف هایگروه دانشجویان اینکه به توجه با مقدمه و هدف:

 نظر به ضروری بیندازد مخاطره به را دانشجویان عمومی سالمت توانندمی که مسائلی شناخت بود، خواهند جامعه
 و بزرگ ایمجموعه به شدن وارد خانواده، از دوری ازجمله دانشجویی خاص شرایط دلیل به دانشجویان اصوالً. رسدمی

 عمومی سالمت میزان تعیین منظوربه حاضر پژوهش لذا. باشندمی عمومی سالمت دادن دست از مستعد... و پرتنش

 این مطالعه روش مطالعه:گرفت. صورت 9410شاهرود در سال  اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی دختر دانشجویان

 تصادفی ساده طوربه که شاهرود اسالمی آزاددانشگاه  پزشکی رشته دختر دانشجویان از نفر 40 روی بر مقطعی
 شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه در این پژوهش، هاآوری دادهشد. ابزار جمع شدند، انجامانتخاب
 عالئم بعد چهار در پرسشنامه این بود.  (General Health Questionnaire28=GHQ.28) عمومی سالمت

همچنین  .باشدمی افسردگی عالئم و اجتماعی عملکرد در اختالل عالئم خواب، اختالالت و اضطراب عالئم جسمانی،
های و آزمون SPSS-v20 افزاربه کمک نرم هاسپس داده روایی و پایایی ابزار در مطالعات مختلف تأیید شده است.

 هانمونه %00.9 که داد نشان هاداده تحلیل ها:يافتهآماری توصیفی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 موردمطالعه جمعیت %04.0 در. بود 04.901±9.114 و انحراف معیار دانشجویان سنی میانگین و هستند خوابگاه ساکن
 و اضطراب ، عالئم%04.0 جسمانی عالئم ازنظر مختلف ابعاد در که بود برش نقطه از باالتر عمومی سالمت نمره

 سالمت در اختالل دچار %91.1 افسردگی عالئم و %09.0 اجتماعی عملکرد در اختالل ،%41.1 خواب اختالالت

 نمرات گيری:نتيجه(.P=0.025بودند. بین نمره سالمت عمومی و خوابگاهی بودن ارتباط آماری معنادار بود ) عمومی

 دیگران به نسبت خوابگاه ساکن دانشجویان بین در اجتماعی عملکرد در اختالل ویژهبه آن مشکالت و عمومی سالمت
 هاآن سالمتی وضعیت ارتقاء در تواندمی تحصیل، طی در دانشجویان عمومی سالمتبه بینش و نگرش با لذا. بود باالتر

 .باشد مؤثر نیز آینده در

 GHQ پرسشنامه پزشکی، دانشجویان عمومی، سالمت :کليدی کلمات
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PD-31 
 و اعتماد به نفسنقش عملکرد شغلی بر موفقيت شغلی 

 2، افسانه ملک پور تهرانی1، ناصر شيريان1، فرانک فيلسوف1، سعيد بديعی1*صدرا انصاريپور
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران. -1

 استاديار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران. -2

در مطالعات مختلف، عواملی نظیر مشارکت جمعی و سابقه شغلی، توانایی های شناختی و تجارب،  مقدمه و هدف:

از آنجا که منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های هر نیاز به پیشرفت، تجربه و سن بر عملکرد شغلی تاثیر مثبتی دارند. 
ها موثر باشند،  تبط با این منابع که می تواند بر عملکرد شغلی آنسازمان به شمار می رود، بررسی و شناسایی عوامل مر

است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میان عملکرد شغلی با میزان موفقیت و  از اهمیت روز افزونی برخوردار

ضر یک پژوهش حا روش مطالعه: اعتماد به نفس در کارمندان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرفت.

نفر از کارمندان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  045مطالعه تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه شامل 
نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. به منظور بررسی نقش عملکرد شغلی بر موفقیت  06بوده که 

ژوهشی شامل پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک، عملکرد شغلی شغلی و اعتماد به نفس کارکنان از ابزارهای پ
، ANOVAاستفاده گردید. از روش های آمار توصیفی،  اعتماد به نفس آیزنگیپ و شغلی رادس موفقیتپاترسون، 
برای مقایسه داده های عددی وضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.  t-testاسپیرمن،

 ها:يافته تجزیه و تحلیل شدند. 50/5کمتر از  Pدر سطح معنی داری  91SPSSامی داده ها با استفاده از نرم افزار تم

( با میانگین %44نفر مرد) 41( و %01نفر زن)41فرد مورد مطالعه  06یافته های دموگرافیک نشان دادند از 
سال 0کمتر از  ،%1/05نفر بودند. از لحاظ سابقه کاری  15نفر مجرد و  96سال بودند. که در این میان 00/41±6/1سنی

سال سابقه داشتند. همچنین نتایج نشانگر عدم وجود رابطه 90باالی  ،%0/00سال و 90-95،%4/1سال و 95-0،%94و 
بودند.  %10 معناداری بین اطالعات دموگرافیک با عملکرد و موفقیت شغلی و اعتماد به نفس با شاخص اطمینان

طبق ضریب همبستگی  >P).50/5(غلی و اعتماد به نفس با هم همبستگی مثبت و رابطه معنی داری دارندعملکرد ش

با توجه به نتایج  گيری:نتيجه(. =91/5P)اسپیرمن رابطه معناداری میان عملکرد شغلی و موفقیت شغلی دیده نشد 

د به نفس کارکنان می سنجد میان عملکرد این پژوهش که برای نخستین بار نقش عملکرد شغلی را بر موفقیت و اعتما
شغلی و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد به دلیل وجود رابطه متقابل بین عملکرد شغلی 
و اعتماد به نفس، مسئوالن با تقویت اعتماد به نفس پرسنل،زمینه بهبود عملکرد و درنتیجه موفقیت شغلی پرسنل را 

 ازند.فراهم س

 عملکرد شغلی، موفقیت شغلی، اعتماد به نفس، کارمندان کلمات کليدی:
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PD-32 
 غذا و تغذيه از منظر آيات قرانی

 2و حسام الدين عسکری 1*بستانیفائزه 
 کمينه تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1

 دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشکده پرستاری و پيراپزشکی  -2

نیاز به غذا از مهم ترین و حیاتی ترین نیازهای انسانی است که از تولد تا مرگ وجود دارد؛ رشد،  مقدمه و هدف:

طول عمر، سالمتی، خلق وخوی متعادل و ... وابسته به تغذیه سالمند.  قرآن کتاب دنیا و آخرت و هدایت کننده انسان 
ن می دهد. با توجه به اهمیت تغذیه در سالمتی هدف از جانب پروردگار عالم است که راه رستگاری دنیا و آخرت را نشا

این مطالعه مروری با روش کتابخانه ای روش مطالعه:  از این مطالعه بررسی آیات قران در رابطه با تغذیه سالم است.

و  آیه قرآنی بر اهمیت غذا و تغذیه سالم، پاک 005حدود  يافته ها: و الکترونیکی و مطالعه قرآن کریم انجام گرفت.

حالل داللت دارند، به عنوان مثال، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم: ای مومنان از روزی پاکیزه که به شما 
دادیم تناول کنید؛ و یا کلوا من الطیبات و عملوا صالحا: از غذای پاکیزه بخورید و عمل نیک انجام دهید و یا  

میوه و گیاه شامل:  90به خوراکش نظر کند. همچنین در آیات قرانی به حدود فلینظراالنسان الی طعامه: انسان باید 
زیتون، خرما، انجیر، انگور، انار، ترنجبین، مسواک، زنجبیل، خردل، سیر، پیاز، خیار، کدو، ریحان، موز، عدس، سیر، پیاز و 

ی برخی از میوه ها و خوراکی همچنین غذاهایی همچون گوشت و ماهی و نان و عسل  اشاره شده است. در آیات قرآن
بار، سوره ای از قرآن  99بار، انگور  6بار یاد شده است، از زیتون  90ها چندین بار نام برده شده اند:  مثال از گوشت 

)تین(  به نام انجیر )تین( است و حتی خداوند در آیات قرانی به میوه هایی همچون انجیر و زیتون قسم یاد کرده است. 

بدون شک تغذیه پاک و  حالل و  نتيجه گيری: آنی از شیر به عنوان بهترین نوشیدنی یاد شده است.در آیات قر

منطبق با اصول اسالمی نقشی شگرف در سالمت جسم، روح و روان انسان دارد. به اهمیت برخی از مواد غذایی مهم 
ه می تواند صحت و سالمت انسان را در کتاب آسمانی اشاره شده است که پیروی از آموزه های قرآنی در این زمین

 تضمین کند.

 قرآن، تغذیه، سالمتی، آموزه های دینی کلمات کليدی:
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PD-33 
 انس با قرآن کريم ؛ راهکاری جهت بهبود سالمت روان بازماندگان باليا

 *1آقالری زهرا

 ايرانبابل، بابل،  پزشکی علوم دانشگاه محيط ، بهداشت مهندسی دانش آموخته -1

 در کمبودهایی تکنولوژی، و علم وجود پیشرفت با که دنیاست خیز حادثه کشور ده از یکی ایران مقدمه و هدف:

می شود. از جمله عوامل آرامش بخش در هنگام بروز بالیا انس  احساس آن در بالیا روانی جنبه های مؤثر با رویارویی
 بر سالمت روان کریم قرآن پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرگذاریبا کالم آرامش بخش خداوند، قرآن کریم  است. لذا 

 التین منابع از استفاده با مروری سیستماتیک،  مطالعه یک تحقیق این: روش مطالعهبالیا انجام پذیرفت.  بازماندگان

 ،  magiran، Googleو جستجوی مقاالت مرتبط در پایگاههای استنادی  اینترنتی منابع تا چاپی مواد از فارسی و

Iranmedex  ، SID در . بالیا، سالمت روان، قرآن کریم : از عبارتند مورداستفاده کلیدی کلمات. انجام پذیرفته است
مقاله در این تحقیق مورد  91مقاله یافت شد که پس از مطالعه چکیده مقاالت و حذف مقاالت غیر مرتبط،  05مجموع 

الگوها و اعتقادات  از سرشار ابتدا از ایرانیان زندگی مقاالت نشان داد که تاریخبررسی  ها:يافته استفاده قرار گرفت. 

 شده توصیه بالیا و ها سختی در و توسل به ائمه اطهار خداوند توکل بر به در قرآن کریم نیز بوده و مذهبی -اخالقی
در این . است شده اشاره است خداوند صالح مصیبت ها که سختی ها و مشکالت، تحمل قرآن به در سوره های. است

کتاب ارزشمند آمده است که هر نوع بال و حادثه ای نوعی امتحان الهی است که انسان باید در رویارویی با آن صبر 
 روانی بالیادیدگان -روحی  پشتوانه و حمایت بزرگترین پیشه کند تا از آن سربلند بیرون آید. تقویت این نوع اعتقادات

مذهبی،  اعتقادات گيری:نتيجهعث آرامش ذهنی فرد داغدار و کاهش استرس وی خواهد شد. می باشد و قطعا با

هدفمندی حوادث را هویت بخشیده و حتی رشد و بالندگی انسان را در گرو بالیای ناگوار تضمین کرده که همین امر 
 ارزشمند قرآن کریم دیدگاه وسیعیموجب آرامش و بهبود سالمت روان حادثه دیدگان خواهد شد. بنابراین انس با کتاب 

و تحمل رنج از دست دادن افراد خانواده ،دوستان و آشنایان را  کشیدن رنج قبول درک حوادث ایجاد کرده و برای را
 .می کند آسانتر

 قرآن کریم، سالمت روان، بالیا. کلمات کليدی:
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PD-34 
 ات علوم پزشکی مطالعه ای مقطعی پيرامون بهره گيری از قرآن در تاليف

 3* ، زهرا آقالری 2، ياسمن حبيب زاده 1آرام تيرگر

، دانشيار و عضو هيأت علمی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1

 بابل، ايران

 توانبخشی، تهران، ايراندانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم بهزيستی و  -2

 ، بابل، ايران، دانشگاه علوم پزشکی بابلبهداشت محيطدانش آموخته مهندسی  -3

گرچه قرآن کریم کتابی در زمینه پزشکی و بهداشت قلمداد نمی شود اما از بسیاری از آیات این  مقدمه و هدف:

بهداشتی و یا فهم ریشه برخی وقایع مرتبط با کتاب الهی میتوان در تبیین اهمیت سالمت، ضرورت رعایت نکات 
 و ربکم من موعظه جاءتکم قد الناس ایها یا» است آمده صراحت به آسمانی کتاب این سالمت و بیماری سود جست. در

 شفا که آمد( قرآن)ای  موعظه پروردگارتان  جانب از شما برای مردم ای  للمومنین؛ رحمه و هدی و الصدور فی لما شفا
 نجویید را دل بیماری درمان قرآن، از حضرت علی علیه السالم نیز می فرمایند: جز. است مومنان بر رحمت و هدایت و
 شدیم آن بخواهید . با توجه به چنین ویژگی هایی در کتاب آسمانی ما مسلمانان، بر سالمتی قرآن از دردهایتان، برای و

پژوهش  روش مطالعه: .بپردازیم پزشکی علوم علمی بروندادهای در قرآن کریم از گیری بهره میزان بررسی به تا

یکی از روش های  – توصیفی حاضر به صورت تحقیقی چند مرحله ای و بدنبال هم  با استفاه از روش تحلیل استنادی
روی بروندادهای علوم پزشکی )پایان نامه های پزشکی و   9415-14طی سالهای  -متداول در علم سنجی

 محقق ساخته متناسب با اهدافدندانپزشکی، مجالت ، مقاالت و همایش های علوم پزشکی( به کمک چک لیست  

 05116بررسی  ها:يافته .گردید استفاده آماری توصیفی شاخص های از ها داده پردازش جهتانجام شد. پژوهش 

 9/5 -مورد91)در تدوین پایان نامه ها  قرآن کریممیزان استفاده از پایان نامه نشان داد  099شده در  منابع استفاده
مقاله منتشره از مجله فارسی  016منبع مورد استفاده در  91561یافته های حاصل از استخراج همچنین  ( بود.درصد

 مقاالت نگارش در منبع عنوان به قرآن از استفاده میزانسال، نشان داد  00علوم پزشکی طی  های دانشگاهیکی از 
 پزشکی علوم دانشگاه 41 به وابسته نشریه 906 میان منتشره مقاله 94944 درصد( بوده است. بررسی 0/5-مورد 901)

. بود رفته بکار قرآن ی واژه( مقاالت کل از درصد 9/5-اثر 91) در که داد نشان 9419-9410 سال دو طی کشور
-مقالهخالصه  0) ، نشان داد کهساالنه بهداشت محیطهمایش دوره  96مقاله ارائه شده از سوی خالصه  0100بررسی 

نقش با وجود این طور به نظر می رسد که  گيری:نتيجه . بوده استدر ارتباط با قرآن  از مجموع مقاالت( درصد9/5

ی پزشکی در توسعه جوامع بشری و از سویی نقش اثر گذار توصیه ها  تعیین کننده پژوهش ها و مقاالت علمی علوم
علوم پزشکی اندک علمی  برونداد در کتاب ارزشمندگیری از این  هرهب موضوعات و جوامع، سهم بسیاری از درقرآنی 
 هره گیری ازب به ترویج سازوکارهای متنوعبنابراین پیشنهاد می شود از طریق جلب نظر اساتید و دانشجویان با  است.

 پرداخته شود. قرآن در راستای توسعه بهداشت و سالمت در جامعه

 علوم پزشکی، علم سنجی، مجالت، مقاالت، پایان نامه. قرآن ، :کليدی کلمات
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PD-35 
 سينه سرطان های سلول روی بر سرطان ضد داروهای با ترکيب در تيموکينون و دانه سياه تأثير

 2عاليی اهلل ، سيف1احمدپناه مهساالسادات ،1*مالکاظمی ريحانه

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

 گروه هوشبری، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

های تکمیلی و فرعی، استفاده از اند که جهت درمانتحقیقات اتنوفارماکولوژی جدید نشان داده مقدمه و هدف:

داروهای گیاهی ارجحیت بیشتری دارد. از طرفی تحقیق در مورد داروهای گیاهی و مواد طبیعی و پی بردن به مکانیسم 
مت پایین داروهای گیاهی سنتی؛ به این عملشان در بدن رو به افزایش است. عالوه بر فوائد و خواص؛ به دلیل قس

های درمان ها شده است. های مزمن از جمله سرطانداروها توجه زیادی جهت پیشگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری
( به عنوان عوامل ضد سرطان، فرصت جدید را فراهم آورند تا phytochemicalsسنتی با داروهای گیاه شیمیایی )

ها ارتقاء پیدا کند. سرطان یک اختالل مرگ آور است که ارد موجود برای بسیاری از سرطانهای استاندمراقبت
ی سالمت در جهان محسوب ترین نگرانی در حوزهدهد و بزرگها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار میمیلیون

های اخیر حاکی از آن نی بر گزارشباشد. یک نگرانی بزرگ مبها میشود. سرطان سینه نیز جزء شایعترین بدخیمیمی
های سرطانی به داروها پیشرفت نموده است. این وضعیت به مرور زمان با درمان های طوالنی سلول است که مقاومت

 blackهای تحلیلی بوده و اطالعتن با استفاده از کلید واژه-نوع مطالعه، توصیفی روش مطالعه:شود. مدت ایجاد می

east cancerseed, Nigella, br های اطالعاتی خارجی و معتبر همچون و از پایگاهPubMed, Science Direct  از

 Ranunculaceaeی سیاه دانه گیاهی است که متعلق به خانواده ها:يافتهجمع آوری شده است.  0596تا  0599سال 

ای و استفاده ها، اختالالت رودههای مختلفی همچون سرطان، تب، عفونتباشد و به طور سنتی برای درمان بیماریمی
باشد، دارای یک منبع گیاهی است و برای ی اصلی و فعال این دانه میشود. عالوه بر این، تیموکینون که مادهمی

عدادی از مطالعات در مورد درمان طوالنی مدت سرطان سینه های نرمال توکسیک و سمی نیست. بررسی نتایج تبافت
ی اصلی و فعال جدا شده از آن صورت گرفته است که در نهایت منجر به توقف و کاهش ی سیاه دانه و مادهبا عصاره

 اکسیدانی، کاهشهای آنتی، افزایش فعالیت آنزیمP53های سرطانی، کم نمودن موتاسیون در ژن سرعت تکثیر سلول
گردد. درمانی میدادن اثر سمی داروهای ضد سرطان مانند سیکلوفسفامید، افزایش اثر درمانی عوامل شیمی

در طب سنتی و اسالمی سیاه دانه مصارف درمانی بسیاری داشته و نتایج مطالعات گوناگون نشان  گيری:نتيجه

سرطانی به همراه داروهای ضد سرطانی دیگر ی ضد تواند یه صورت ایمن به عنوان یک مادهدهد که این گیاه میمی
 گردد.های بیشتر در این زمینه توصیه میمورد استفاده قرار گیرد که نیاز به پژوهش

 سیاه دانه، سرطان سینه، طب سنتی، طب اسالمی کلمات کليدی:
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PD-36 
 بررسی سوء مزاجی از ديدگاه طب سنتی

 *1آرش امير سيافی

 دانشجويی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنانکميته تحقيقات  -1

سوء مزاجی عبارت است از نقص و کاهش در کنش و واکنش فیزیولوژیک بدن ، به نحوی که  مقدمه و هدف:

اختالل و کندی در اعمال شیمیایی بدن رخ می دهد که در این صورت نمی توان همه موادی را که بایستی با 
ا محصول حاصله از آنها را استحاالت و تغییرات مبدل به اوره و اوریک اسید و سایر مواد دفعی گردند به کار گرفت و ب

تجمع این سموم برای بدن بسیاز خطرناک است و گلبول های قرمز را تباه می نماید به خصوص کراتینین و . دفع نمود 
اورات ها که بیشتر به گلبول ها زیان می رسانند .به عقیده قدما سموم خون باعث ناتوانی اعضا شده و مانع انجام وظیفه 

اساس طب سنتی بواسیر که معموال نوعی سوء مزاجی ارثی به شمار می رود اغلب با داروهای پاک آنها می گردند بر 

روش تحقیق به صورت مروری سیستماتیک بوده و  : روش مطالعه کننده خون و معجون و هلیه ها درمان می شود .

ای جست و جوی مقاالت در طی از بین پایگاه ه« سوء مزاجی ، طب سنتی » تمام مقاالت مرتبط با کلید واژه های 
مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفته اند و در بررسی فرآیند تحقیق از کتاب راز درمان  9414تا  9415سالهای 

نفری انجام شده  90تحقیق حاضر با جامعه آماری  ها :يافته نوشته دکتر عبداهلل احمدیه نیز کمک گرفته شده است .

و یافته هایی که منجر به ارائه طرح شده اند به شرح زیر است : در افراد مورد بررسی عارضه است که نتایج تحقیقات 
های چاقی ، سنگ کلیه ، عصبی بودن ، ورم مفاصل و ... دیده شد و در نهایت مشخص گردید که همه افراد یک 

است که بعد از بررسی های درمان مشترک دارند و آن هم تجویز دارو برای کوتاه مدت جهت شناسایی مزاج بیمار 
بسیار مشخص شد علت اصلی سوء مزاجی در بیماران کاهش و کندی اعمال کبد و دیگر غدد بدن می باشد و نتاجتا 

در درمان بیماران سوء مزاج آنچه که خیلی قابل توجه است  گيری :نتيجه باعث ایجاد سموم در خون فرد می شود .

نسبت به دارو می باشد چون هر طبیعتی داروی مخصوص به خود را با توجه به فهمیدن طبایع بیمار و استعداد او 
ساختمان خاص خود می پذیرد بدین جهت  دارویی که در بیماری اثر خوب می گذارد ممکن است در بیماری دیگر اثر 

می دادند تا بدن آنها از بد به جای بگذارد ، پیشینیان به این گونه بیماران در هر بهار شیر بز ، آب کاسنی و مانند آن 
 سموم پاک شود .

 

 سوء مزاجی ، طب سنتی ، بررسی  کلمات کليدی:
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PD-37 
 اهميت راز داری و حفظ حريم خصوصی در اتاق عمل از ديدگاه اسالم و اخالق حرفه ای

 1*صيادجو کينهس
 سمنان کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی -1

و  جراحیهای جدید پیدایش روشهای اخیر پیشرفت های روز افزون علم پزشکی، در دهه مقدمه و هدف:

امکان خدمات جراحی به روش بسته یا از راه دور را برای بیماران های تازه پزشکی، استفاده از تجهیزات و فناوری
اجرای موفقیت  محسوس می باشند. نیازهایی وهای اخالقی زیادی چالش ها،علیرغم این پیشرفتفراهم نموده است 

عدم افشاء راز بیماران بویژه در محیط اتاق عمل بوده که غالبا بیماران  ها مستلزم حفظ حریم شخصی وآمیز جراحی
ت رسول)ص( حضر  باید به حقوق آنان توجه ویژه شود گونه کنترل و اختیاری را ندارند لذاهوشیار نبوده و هیچ

و یا در حدیثی آمده ا و آخرت برایش پرده پوشی می کند هرکس پرده پوش برادر خویش شود،خداوند در دنی فرمایند:می
اجرای آن در اتاق عمل به عنوان بخشی از اخالق  خیانت است. راز برادر مسلمان  خود را به دیگران بازگو کردن، است،

، خوب ان وکارکنان اتاق عملترین ویژگیهای پزشکو باالخره یکی ازاساسیازد سین مسئولیت را خطیرتر میحرفه ای ا
در انجام وظیفه خود به  شود هر کسیاین اعتقاد باعث می او به وجود قدرتی برتر است که همه را تحت نظردارد. باور

ز دیدگاه اسالم و اخالق . این مقاله با هدف اهمیت راز داری و حفظ حریم خصوصی در اتاق عمل ابهترین نحو بکوشد

باشد که از منابع مختلف علمی این مطالعه مروری سیستماتیک می :روش مطالعه حرفه ای تنظیم شده است.

یکی از چالش ها و نیاز های بزرگ اخالق حرفه  ها:يافته کتابخانه ای و الکترونیکی در نگارش آن استفاده شده است.

 حین و قبل،یا    عمل درحین انتقالش به اتاقوحریم شخصی بیمار  ششعدم رعایت حفظ  پو  ای در اتاق عمل ،خطر
نتایج برخی مطالعات انجام  بوده و از طرفی محرمانگی اطالعات بیماران در طی خدمات مراقبتی می باشد.عمل  از بعد

 ده رضایت ناکافی بیماران درنشان دهن ،ای دراجرای  طرح انطباق اتاق عملشده در زمینه رعایت اخالق حرفه 
 محرمانگی اطالعاتشان و رعایت پوشش کامل آنان در حین معاینه، انجام روش جراحی یا اجرای طرح انطباق می باشد.

های بالینی نیست بلکه رشد تنها وابسته به دانش تئوری و مهارت ارتقاء شیوه های مراقبتی و درمانی  گيری:نتيجه

چراکه فن آوری ها  مسئولیت اخالقی هم الزم است یری این دانش و مهارت در یک مسیر برتجارب اخالقی در بکارگ
نادیده گرفته  شود برآورده نکرده وه بعنوان بیمار به آن پرداخته میو تکنولوژی مدرن جراحی همه نیازهای انسان را ک

سرجری به عنوان یک شیوه درمانی در شدن  ابعاد دیگر انسانی  پیامدهای سوء آن می تواند باشد به هر جهت تله 
ممکن  جهان و ایران گشترش خواهد یافت و در برخی موارد به دلیل مشاوره و یا تداوم بخشی از روند درمانی بیمار

های پزشکی در سایر نقاط جهان گردد.این در حالی است که بیماران نگران افشای اطالعات هاست نیازمند ارتباط با گرو
که  بنابراین با توجه به اهمیت راز داری و حفظ حریم خصوصی بیماران درهمه جا بویژه اتاق عمل،خود می گردند 
 گردد، ضرورت بیشتری پیدا می کند.ر نبوده و یا تله سرجری انجام میاق معموالبطور کامل امکان پذیاجرای طرح انطب

 

 حریم شخصی، رازداری، مسئولیت اخالقی کلمات کليدی:
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PD-38 
 مهاری آنتی بيوتيک های پنی سيلين بر آنزيم انکفاليناز در ايلئوم خوکچه هندی  اثر 

 1، دالرام طهماسيان1، هما دادرس1بهادر باقری , 1*ميترا امامی ابرقويی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -1

با مطالعه بیوشیمیایی آنزیمی نشان داده شده است که آنتی بیوتیک های پنی سیلین قادرند که به  مقدمه و هدف:

صورت برگشت پذیر آنزیم انکفالیناز را به صورت رقابتی  مهار کنند. در این مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک های پنی سیلین 

ایلئوم خوکچه هندی در محلول  روش مطالعه: .یملئوم  خوکچه هندی ارزیابی نمودرا روی آنزیم انکفالیناز در ای

تحریک شده بود و انقباض ایزوتونیک این عضله    ZH 5.9 مورد استفاده قرار گرفت. ایلئوم در فرکانس  تیرود نرمال
 منجر به یک تضعیف حساس به   ZH  95 تحریک ایلئوم خوکچه هندی در توسط یک فیزیوگراف ثبت شد.

پپتید های مخدری داخلی است. پس از چند  شدید این عضله گردید که نشان دهنده آزاد شدننالوکسان در انقباضات 

اضافه کردن آنتی بیوتیک های پنی سیلین در طی  ها:يافته دقیقه این اثر تضعیفی  توسط آنزیم انکفالیناز برمی گردد.

از آمپی  CI05بسته به  دوز  گردید. باعث افزایش اثر تضعیفی  پپتید های مخدری داخلی در حالت وا ZH 95 تحریک
به   x 10-9 M , 1.4 x 10-8 M , 4.8 x 10-8 M 7.4کلوکساسیلین به ترتیب به مقادیر و  نافسیلین . سیلین  

   ZH 95نتایج ما نشان می دهد که آنتی بیوتیک های پنی سیلین اثرات تضعیفی در ضمن  گيری:نتيجه دست آمد.

 نزیم انکفالیناز تقویت می کند.روی خوکچه هندی با مهار آ

 پپتید های مخدری .ایلئوم  .انکفالین  .پنی سیلین  کلمات کليدی:
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PD-39 
 cتوليد ميکروکپسوالسيون ويتامين  بررسی فناوری

 4، بابک شيراوند4،1، عبدالخالق گلکار 1،2،3مهرنوش شيردل

 رانيا زد،ي زد،ی يصدوق ديشهی پزشک علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده ،يیغذا موادی منيا و بهداشت گروه -1

 ا، اصفهان، ايرانشهرضی آزاداسالم دانشگاه شهرضا، واحد، جوان پژوهشگران باشگاه -2

 علوم وصنايع غذايی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبيعی ساری،مازندران، ايران -3

 پزشکی يزد، يزد، ايرانکميته تحقيقات دانشجويی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم  -4

 شرکت دانش بنيان  طعم ورنگ فرير، شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان، اصفهان، ايران -1

توان به ی این مواد را نمیاکثرمواد غذایی خام منابع غنی این موادند ولی  باید توجه کرد که همه مقدمه و هدف:

زندگی صنعتی و نیاز به مواد غذایی به صورت آماده که باعث  ،صورت خام مصرف نمود صرف نظر از روش پخت
افزایش  مراحل حرارت دهی می شود نیز می تواند بر این مواد موثر باشند یکی از حساس ترین این ریز مغذی ها 

می می باشد که میزان زیادی طی فرآیند از بین می رود  وباید بیان کرد دارای نقش های مهمی در بدن  cویتامین  
به عنوان یک تکنولوژی جدید می  cبررسی فناوری تولید میکرو کپسوالسیون ویتامین  باشد. لذا هدف از این مطالعه 

) اسید آسکوربیک( یک ویتامین محلول در آب می باشد. این ویتامین در میوه ها و   Cویتامین روش مطالعه: .باشد

ها، ایمنی سالمت بدن و سیستم عصبی بسیاری کالژن، التیام زخمبرای تولید  C شود. ویتامینسبزیجاتی یافت می
باشد. این ویتامین در حالت پودری پایدار می باشد ولی هنگامی که در آب حل می شود این پایداری کاهش ضروری می

این ویتامین اثر سوء بر ثبات  UV و پرتو X های فلزی، اشعه، اکسیژن، یونpHفاکتورهای محیطی مانند دما،  .یابدمی
با استفاده از تکنیک میکرو کپسوالسیون می توان از هدر رفت این ویتامین ارزشمند به میزان زیادی امروزه دارند. 

میکروکپسوله کردن تکنولوژی جدیدی است که برای حفاظت تثبیت و کند کردن رهاسازی  ها:يافته جلوگیری کرد.

ها صمغ ها،، پروتئینمشتقات نشاسته، شامل نشاسته بطورعمومدیواره   دشود کپسول یا مواترکیبات غذایی استفاده می
ها می باشد روشهای کپسوله کردن ترکیبات غذایی شامل خشک کردن پاششی، خشک و لیپیدها یا هرترکیبی از آن

یون می کردن انجمادی، پوششدهی به طریق بستر سیال، اکستروژن کریستالیزاسیون مرکب دخول ملکولی و کوآسرواس
باشد  با استفاده از این روش می توان تا حد زیادی پایداری این ویتامین را باال برد وارزش غذایی مواد غذایی را افزایش 

به گرما از آن به عنوان شاخص شدت فرآوری مواد غذایی  Cبه دلیل حساسیت زیاد ویتامین   نتيجه گيری: . داد

فرآیند نانو  در ماده غذایی رابطه عکس با شدت فرآوری دارد Cشود. بدین ترتیب که باقیمانده ویتامین استفاده می
کپسوله کردن به این معناست که این امکان وجود دارد که مواد غذایی مفید برای بدن بدون اینکه در فرآیند ساخت در 

ها به طور مستقیم وارد ن و معده از بین بروند این کپسولهای دهاکارخانه یا هنگام پخت در آشپزخانه و یا توسط آنزیم
 جریان خون شده و در نتیجه جذب بدن شوند 

 ، رها سازی : ویتامین ث، میکروکپسوالسیونکلمات کليدی  
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PD-40 
 نسونيپارک در های دوپامينرژيکی نقش آگونيست

 1*آرش امير سيافی

 پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنانکميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده  -1

های نورودژنراتیو در پارکینسون یک بیماری پیشرونده است و از نظر میزان شیوع میان بیماری مقدمه و هدف:

های کننده این بیماری به درستی مشخص نیست اما مرگ نورونمقام دوم )پس از آلزایمر(قرار دارد. علت ایجاد
شود. فعالیت طبیعی های بازال میو متعاقب آن کمبود دوپامین باعث کاهش قابلیت مهاری گانگلیون نیگرواستریاتال

رسد افتد. به نظر میشود و فعالیت بیش از حد کولینرژیک اتفاق میکولین مرتبط است مختل میدوپامین که با استیل
صه پارکینسون است. به عالوه، اجسام لووی در این برهم خوردن عملکرد نوروترانسمیترها علت اختالالت حرکتی مشخ

ها ناشی از بیماری هستند و نه شود. برخی معتقدند این پروتئینهای مغزی این بیماران تشخیص داده میسلول
مرحله برای بیماری پارکینسون درنظر گرفته شده است؛ مرحله پیش از بروز عالیم و مرحله عالمتدار  0کننده آن. ایجاد

سن و خصوص در بیماران کمارزیابی است. تاثیر فاکتورهای ژنتیکی بهفقط فاز دوم بیماری از لحاظ بالینی قابل بیماری.
تر است. سال(پررنگ 45درصد از موارد بیماری با شروع در سنین جوانی )زیر 05سال قطعی است. این رابطه ژنتیکی در 

شود. تصویربرداری دهی به لوودوپا گذاشته میبراساس عالیم موجود و وضعیت پاسخ بیماریتشخیص  روش مطالعه:

ترین عالمت است و . ترمور اولین و شایعکندر تشخیص این بیماری ایفا نمیمعیار قابل قبولی است اما نقش مهمی د
ها، چانه و ی هستند اما پاها، لبترین محل درگیرها شایعخصوص دستها بهشود. انتهای انداممعموال یکطرفه آغاز می

ترین آنها آگونیست دوپامین برای درمان پارکینسون متداول هستند. قدیمی ها:يافته. فک نیز ممکن است درگیر باشند

داروی پرامیپکسول و روپینیرول ، غیر ارگولین هستند در  0رود. آپومورفین است که برای کنترل عالیم کلی به کار نمی
های پست سیناپسی را تحریک های دوپامین مستقیما گیرندهوموکریپتین یک مشتق ارگوت است. آگونیستحالی که بر

دارند. عالیمی نظیر پلوریت، فیبروز ریوی و  D3 و D2 هایبه گیرندهها، تمایل بیشتری کنند. غیر ارگولینمی
سب پوستی است. اولین مزایای این پریکاردیت با مصرف مشتقات ارگوت مرتبط هستند. روتیگوتین به شکل برچ

شود. برخی از دریافت کنندگان سیستم انتقال دارو عبارتند از غلظت دارویی پایدار که باعث تحریک مداوم گیرنده می

کلید درمان لوودوپا شاه: گيرینتيجه. کنندهای دوپامین، شروع ناگهانی و غیرقابل کنترل خواب را تجربه میآگونیست

ها، تجویز دوپامین برونزاد دست رفتن مداوم نورون شود. با ازست. این دارو در مغز به دوپامین تبدیل میپارکینسون ا
برای بیماران حیاتی خواهد شد. لوودوپا باید همراه یک مهارکننده دوپادکربوکسیالز تجویز شود. کربی دوپا یکی از 

نورولپتیک بدخیم )یک اختالل تهدیدکننده حیات که با  آنهاست. قطع ناگهانی این دارو به دلیل خطر بروز نشانگان
 شود.کند(توصیه نمیدلیریوم، سفتی عضالت، تب و ناپایداری سیستم عصبی خودکار بروز می

 دارو ، پارکینسون ،  کربی دوپا   :کليدی کلمات
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PD-41 
 با کانسر پستان با متاستاز مغزی منفرد  گزارش مورد درمان موفق يک بيمار

 1فاطمه رضايی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ايران -1

یکی از پیامد های پس از درمان سرطان پستان برگشت بیماری بصورت متاستاز است.متاستاز  مقدمه و هدف:

سرطان پستان یک فرایند پیچیده است که اغلب منجربه مرگ بیمار می شود.مطالعات مختلف نشان داده است که 
دارای متاستاز هستند دارای عمر کوتاهتری نسبت به سایر بیماران می باشند.از سوی دیگر برگشت بیماری بیمارانی که 

بصورت متاستاز کیفیت زندگی را در ابعاد جسمی و روانی کاهش می دهد.ما در این مقاله یک خانم دارای کانسر پستان 

بیمار روش مطالعه:  از پیشرفت بیماری نداشته است. با متاستاز مغزی را گزارش کرده ایم که پس از درمان نشانه ای

گرید  MM06شده است.کار سینومر داکتال مهاجم به اندازه 9404MRMساله پرمونوپوز می باشد که در سال  05خانم 
2با درگیری سه لنف نود وگیرنده های استروژنی و پروژستوونی مثبت    0

-HER   بوده است .پس از جراحی بیمار تحت
قرار گرفت سپس بر روی  CYCLOPHOSPHAMIDI  ADRIAMG SFUشیمی درمانی با رژیم آدریامارسین

جلسه انجام گردید.در ادامه پس از پایان رادیوتراپی  00گرید در  05بیمار پرتو درمانی جدار سینه و آگزیال با دوز 
TAMOXIFEN  نه تجویز شد.یک سال بعد از مصرف میلی گرم روزا 05با دوزTAMOXIFEN  با  توجه به

 0/0میلی گرم تجویز شد.در  0/0روزانه  LETROZOLقطع و  TAMOXIFENعوارض آن و مونوپازشدن بیمار 
بیمار یک توده در ناحیه فرونتوپاریتال چپ با CTSسال بعد از تشخیص بیمار دچار اختالل هوشیاری ناگهانی شد و در 

توجه مشاهده شد.بیمار در این شرایط تحت عمل جراحی قرار گرفت و توده برداشته شد.آزمایش بافت شناسی ادم قابل 
جلسه انجام گردید و  95گرید در  45آن توده کار سینوم متاستاتیک گزارش شد.پس جراحی رادیوتراپی تمام مغز با 

ه منفرد بوده است جراحی اولیه صورت در این بیمار چون ضایع گيری :نتيجه ادامه یافت. LETROZOLمصرف 

 نرمال 4/14 تاریخ در MRI گرفت و به دنبال ان پرتودرمانی وشیمی درمانی توانست ضایعه را کنترل کند . آخرین
  .بود متاستاز و تومور از عاری بیمار و است شده گزارش

 ضایعه منفرد ،پرتو درمانی ،کانسر پستان ،متاستاز مغزی کلمات کليدی:
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PD-42 
 بررسی فراوانی باکتری های جدا شده از نمونه های بالينی بيماران در بخش های بيمارستان فاطميه

 1*بهاره احدی

 ، ايرانسمنان، دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز بهداشت شهرستان سمنان -1

عفونتهای بیمارستانی یکی از معضالت قرن حاضر می باشند.با توجه به اثرات زیانبار این عفونتها : و هدف مقدمه

برای فرد وجامعه کنترل عفونت بیمارستانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.هدف ازاین مطالعه بررسی عوامل 
ختلف بیمارستان آموزشی فاطمیه سمنان ستری در بخشهای مبباکتریایی ایزوله شده از نمونه های کلینیکی بیماران 

مورد کشت مثبت باکتریال از 000نتایج  مطالعه توصیفی مقطعی است. :مطالعهروش  سال بوده است. 4طی مدت 

سال  4نمونه های بالینی بیماران بستری در بخشهای مختلف که در آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه سمنان طی مدت 

مورد  000از :هايافته ا والگوی مقاومت آنها دربرابر انتی بیوتیکهای مختلف تعیین شد.هثبت شده بود از نظر باکتری

استافیلوکوک کواگوالز  (%0/99) مورد40 -اشرشیا کلی  (%4/00) مورد150کشت مثبت باکتریال از بیماران بستری 
 (%5.6) ردوم0پروتئوس و (%5.14) مورد6-کلبسیال (%1/4) مورد40-سدوموناس آئروژینوزا (%00/4) مورد40-مثبت

از مجاری  %44/09مورد سدومونا ایزوله گردیده از نمونه های کلینیکی بیماران  40از  استاف کواگوالز منفی جدا گردید.
 از ترشحات گوش و %1/0 از محل تراکئوستومی و %6/0از عفونت زخم و %01/94از نمونه خلط و  %94/91ادراری و

ها با توجه به نتایج انتی بیوگرام به ترتیب امیکاسین موثرتریت انتی بیوتیک شیال بود.از ترشحات تراکئوبرون 00/0%
 بود. %4تری متوپریم سولفامتوکسازول  و  %95کانامایسین  و  %00وکربنی سیلین  %1/60جنتامایسین  و 4/14%

اشرشیا کلی مهمترین عامل باکتریال جدا شده از نمونه های بالینی بیماران  دهداین تحقیق نشان می :نتيجه گيری

بستری وسپس استافیلوکوک کواگوالز مثبت وسدوموناس ائروژنوزا بود.بیماران با بیماریهای زمینه ای مثل دیابت 
انها باال میبرد که مصرف انتی بیوتیک وداروهای سرکوب کننده ایمنی ...استعدادابتال به عفونتهای فرصت طلب رادر 

 . میزان این عوامل نقش بسزایی داردتشخیص عوامل این عفونتها وارائه راهکارهای کنترلی در کاهش 

 : عفونت بیمارستانی، بیماران بستری، کشت باکتریالکلمات کليدی

 

 

 

 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

313 
 

 

PD-43 
 کتالربررسی ارتباط بين دريافت فيبر رژيمی و خطر سرطان کولو

 2، مريم رضاپور1، فاخره فرجی1*آينه پور ، آزاد1مهناز مردانی

 دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد ، ايران -1

 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز ، ايران -2

(  بعد از سرطان های ریه و پروستات سومین سرطان شایع در مردان، و CRCسرطان کولورکتال) :و هدف مقدمه

بعد از سرطان پستان، دومین سرطان شایع در زنان می باشد. با توجه به تناقضاتی که درمورد تاثیر دریافت فیبر رژیمی 

روش  بوده اسـت.  CRCو خطر سرطان کولورکتال وجود دارد، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط فیبر رژیمی و خطر 

مقاله جستجو شده در پایگاه اینترنتی  45مطالعه مروری می باشد، لذا جهت نگارش مقاله ازن نظر به اینکه ای مطالعه:

NCBI  .تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی می تواند خطر ابتال و مرگ و میر ناشـی از   يافته ها:استفاده شده است

CRC  و هستند، کولورکتال سرطان موارد ٪15-15را کاهش دهد. نشان داده شده است که فاکتورهای رژیمی مسئول 
. اکثـر مطالعـات انجـام گرفتـه نشـان      کند جلوگیری کولورکتال سرطان موارد از بسیاری از تواند می غذایی رژیم بهبود

نشـان داده انـد.    CRCر اثر پیشگیرانه آن را بر هستند و بعضی دیگ CRCدهنده ی تاثیر فیبر رژیمی در کاهش خطر 
 برخیرا بیان کرده اند، در حالیکه  CRCرابطه قوی بین دریافت فیبر و کاهش خطر  نیز شاهدی –چندین مطالعه مورد 

 . اثر پیشگیرانه فیبر شامل کاهش زمان انتقال روده ای مـواد، رقیـق  ننموده انداین رابطه را تایید  بررسی شده مطالعات
کردن و یا باند شدن با مواد کارسینوژن، تغییر در پرولیفراسیون اپیتلیوم دستگاه گوارش، حفظ یکپارچگی سـلول هـای   
اپیتلیوم کولون، جذب سطحی آمین های هتروسیکلیک، اثر بر متابولیسم اسید های صفراوی و تحریک تخمیر باکتری 

( از قبیل استات، پروپیونـات و بـوتیرات مـی    SCFAsجیر)های بی هوازی جهت افزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زن

نتيجهه   باعث کاهش اسیدیته کولون و مهار مـوارد کارسـینوژن مـی شـوند.     SCFAsباشد. نشان داده شده است که 

و مروری نشان دهنده تاثیر فیبر رژیمی در کاهش خطـر   پژوهشیبا توجه به  اینکه اکثر مطالعات انجام گرفته  گيری:

CRC  کاهش خطر پیشگیری و می باشند بنابراین، دریافت فیبر به عنوان یک فاکتور رژیمی درCRC .موثر می باشد 

 SCFAs -فیبر رژیمی -سرطان کولورکتال کليدی: کلمات
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PD-44 
 بررسی تغييرات بافت شناسی ناشی از اثرات سمی نانوذرات نقره در کبد و کليه کبوتر خانگی

  3، مريم قاسمی2، مهران عربی1*ميانرودیمهسا تشکری 

 گروه فيزيولوژی جانوری، دانشکده علوم پايه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران -1

 گروه زيست شناسی، بخش فيزيولوژی جانوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران -2

 گروه پاتولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ايران -3

هدف از این تحقیق حاضر بررسی تغییرات بافت شناسی ناشی از اثرات سمی نانوذرات نقره در  و هدف: مقدمه

های نانوذرات نقره غلظت :مطالعهروش . مدل مناسب اکوتاکسیکولوژی بود کبد و کلیه کبوتر خانگی به عنوان یک

(( Ag-NP   905و  10در دو دوزppm  ارزیابی قرار گرفت. غلظت های مورد نظر از روزه مورد  94در یک دورهAg-

NP تغییرات بافت شناسی با استفاده از رنگ روزانه سه بار به روش خوراکی و به کمک گاواژ به کبوترها خورانده شد .

نتایج ما نشان میدهد که نانوذرات نقره به صورت وابسته غلظت  يافته ها: مورد بررسی واقع گردید. H&Eآمیزی 

تلیال توبوالر های اپیهای قهوه ای، تجمع لنفوسیتی، التهاب سیتوپالسم سلولایش تجمع و رسوب پیگمانسبب افز

به طور خالصه نانوذرات نقره در باالترین  نتيجه گيری: کلیوی و پرخونی سینوزوئید ها در کبد و کلیه کبوتر میشوند.

کبوتر خانگی وارد میسازند. نتایج این پژوهش نشان  ترین آسیب بافتی را به کبد و کلیهبیش ppm)905غلظت خود )
 بر روی موجودات زنده می باشد. Ag-NPدهنده اثرات سمی 

 .نانوذرات نقره، کبوتر خانگی، تغییرات بافت شناسی کلمات کليدی:
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PD-45 
 ها دردرمان سرطاناستفاده از نانوحامل

 2، الهه شمس*1مائده نيکوکار
 بيوتکنولوژی، دانشکده علوم پايه، موسسه آموزش عالی نوردانش، ميمه، ايران.گروه  -1

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فالورجان، اصفهان، ايران. -2

باشد. در نتیجه ها میها، هدفمندی و اختصاصی بودن آناز مهم ترین دالیل استفاده از نانو حامل مقدمه و هدف:

های سرطانی در یک بافت مشخص هایی نظیر سرطان که سلولشود. در بیماریاز به هدر رفتن دارو جلوگیری می
های صعب العالج باشد. هت درمان بیماریی خوبی جتواند ایدههای دارویی میتجمع کرده، استفاده از این نوع حامل

های دارورسان مورد استفاده قرار گیرند. توانند به عنوان حاملها به دلیل داشتن لیپید دو الیه میلیپوزوم ها:يافته

ها را مورد توجه توانایی این ساختارها جهت کاهش عوارض جانبی دارو، تاثیرگذاری هر چه بهتر و کاهش سمیت، آن
ها جهت کاهش عوارض دارویی استفاده کنند. آرتیمیزینین اند از لیپوزوممحققین توانسته "قرار داده است. اخیرا محققین

اند ابتدا باشد. برای کاهش عوارض این دارو ، محققین توانستهنوعی داروی مورد استفاده در درمان سرطان پستان می
سانند. هم چنین دارویی به نام پاکلی تاکسل که به نوعی عامل ضد آن را نانولیپوزومه کرده و سپس به مصرف بیمار بر

توان بدین گونه به مصرف بیماران رساند. در مطالعات انجام شده توسط محققین، با مخلوط باشد را میسرطان سینه می
های داروی ههای بسیار ریزی از قطرات بسیار کوچک چربی به دست آمده که در آن الیکردن لیپیدها و داروها قرص

ها به درون های چربی قرار گرفته بود. هدف این تحقیق آن بود که با تزریق لیپوزوممحلول در آب در بیــــن الیه
های توموری انتخاب و جذب گردند و در نهایت مواد دارویی در اثر برخورد با دستگاه گردش خون، توسط سلول

را به نحو مناسبی در سطح لیپوزوم  (PEG) ی به نام پلی اتیلن گلیکولها را نابود کنند. پلیمرهای سرطانی آنسلول
های لیپاز بود. در نتیجه ها در برابر دستگاه ایمنی بدن و آنزیمها و حفاظت از آنقرار دادند. هدف پنهان کردن لیپوزوم

های اخیر استفاده از در سال گيری:نتيجه گردد.ها فراهم میهای سرطانی و نابودی آنزمان کافی برای یافتن سلول

های صعب العالج کند. استفاده علم نانوتکنولوژی در زمینه پزشکی و داروسازی توانسته کمک شایانی به درمان بیماری
ها در رهایش ها که شباهت زیادی به غشاهای زیستی دارند و هم چنین هدفمندی آنهایی مانند لیپوزوماز نانو حامل

 اری از عوارض جانبی داروها شده است.دارو، سبب کاهش بسی

 لیپوزوم ، سرطان ، نانو حامل :کليدی کلمات
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PD-47 
 بررسی اختالالت روانپزشکی در بيماران بستری بيمارستان کوثرسمنان

 *1سهيالسادات قضوی شريعت پناهی
 دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ايران -1

اخیر شیوع اختالالت روانی در سراسر جهان از سیر صعودی برخوردار است. در   هایطی سال  مقدمه و هدف:

بارزتری دارد. جایی که شیوع این بیماریها در حال افزایش و   این میان، این مشکل در کشورهای درحال توسعه نمود
دار به حساب می  مشکل  مورتوجه به پیشگیری، تشخیص ، درمان و مراقبت به موقع در آن از جایگاه نامطلوب و از ا

و مزمن برخوردار بوده و هزینه  ناتوان کنندگی بسیار شدید و طوالنی  آید. این درحالی است که بیماریهای روانی از 
بررسی اختالالت روانپزشکی در هدف از این مطالعه بررسی های هنگفتی را برفرد، خانواده و جامعه تحمیل می کند.

این مطالعه مروری نظام مند بوده است.ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه  :روش مطالعه .بیماران بستری بوده است

و آمار  spss16بوده و اطالعات آن با استفاده از مدارک پزشکی بیماران بستری تکمیل گردیده و بااستفاده از نرم افزار

 %60.00 سال 05-45در فاصله سنی ،%14.1 نشان داداکثر بیماران مرد :يافته ها توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.

ارجاع از  ساکن شهر، % 01 بیکار، %60.10شغل  ،%00.61میزان تحصیالت سیکل و دیپلم ، %01.41 متاهل ،

نتيجه  بوده است.  %06.44 افسردگی و  %44.40 بیشترین اختالل اعتیاد دارند، %61.49سابقه بستری  ،%00.46مطب

سالم، استراحت و خواب کافی، مصرف دارو )در صورت نیاز(، یادگیری مدیریت زمان، درگیر ورزش، رژیم غذایی  :گيری

شدن در فعالیتهای لذتبخش، دستیابی به تعادل در زندگی، پذیرش اختالل و نیاز به کمک، ایجاد انگیزه برای تغییر، 
 روشهایی است که توصیه می گردد. زا تغییر باورها و افکار ناسالم، تغییر الگوهای مخرب رفتاری، پایش خلق و خو

 :اختالالت روانپزشکی،بیماران بستریکلمات کليدی
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PD-48 
Influence of the flattening filter, maze and treatment room walls on photoneutron 

spectrum: a Monte Carlo study 
Asra Sadat Talebi1 , Majid Jadid2, Payman Hejazi3* 
1- MSc Student, Department of Medical Physics, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran  

2- Associated Professor Department of medical phydics, Semnan University of Medical Sciences 

3- Assistant Professor, Department of Medical Physics, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran, Tel: 09126474163, Email:  hejazip@semums.ac.ir 

Background and Objective: Medical linear accelerators are one of the most widespread 

methods for cancer treatment. Despite their advantages, unwanted photoneutrons are 

produced by high energy linacs (E>10 MV). This photoneutrons are as undesired doses to 

patients and a significant problem for radiation protection of the staffs and patients. 

Photoneutrons radiological risk must be evaluated because of their high LET and range.in 

order to achieving this aim, photoneutron spectrum are calculated. Methods: The head of 

Elekta SL75/25 linac and a common treatment room was simulated by the MC code of 

MCNPX. Photoneutron spectrum was calculated in different cases (with and without 

structures and materials such as flattening filter, maze and treatment room walls) by F4 tally 

in 15×15 cm2 field size. Results: The inclusion of the flattening filter had not any effects on 

shaping the photoneutron spectrum and neutron flux are reduced for unflattened beam. The 

calculation of photoneutron spectrum in treatment room with concrete walls show that the 

component of fast neutrons is decreased and thermal neutrons are increased due to the room-

return.. The neutrons flux are decreased near the door due to maze effect. Conclusion: The 

photoneutron spectrum investigation and risk estimation due to inclusion of neutron 

contamination in treatment room prevent from secondary cancer mortality. 

Keywords: Photoneutrons, Medical linear accelerators, Monte Carlo 
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PD-49 
 ASHRAE استاندارد ميزان کاهش صدا در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق

  1سميه بلقن آبادی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت-1

صوتی یکی از معضالت زیست محیطی در نواحی شهری است که محصول توسعه و  آلودگی مقدمه و هدف:

پیشرفت تکنولوژی است. تاثیرات آلودگی صوتی بر زندگی جوامع شهری بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است. با 
کنترل آن  توجه به مشکل کنترل صدا بخصوص صداهایی که در محدوده فرکانسی پایین در محیط ایجاد می شوند و

جهت حذف و کاهش صدا در فرکانس های پایین در سیستمهای تهویه مطابق با ها مشکل می باشد، این پژوهش 

این مطالعه تجربی بود که بر روی  روش مطالعه:توسط جاذب هلمهولتز صورت گرفت. و   ASHRAEاستاندارد 

 6/5 متر عرض از جنس آهن گالوانیزه به ضخامت سانتی 45متر ارتفاع و سانتی 45متر طول،  0 به ابعاد ای محفظه
جاذب هلمهولتز نیز با  میلیمتر با دو دهانه ورودی و خروجی بر اساس ابعاد مورد بحث در استاندارد اشری ساخته شد.

جاذب  طراحی و ساخته شد. PVCو لوله  MDFهرتز با استفاده از چوب  055، 005، 900توجه به فرکانس پایین 
احی شده روی کانال مشابه کانال تهویه نصب و با استفاده از نرم افزار پردازش و تولید سیگنال هلمهولتز طر

(MATLAB سیگنال هایی در فرکانس های بسیار پایین ،)هرتز تولید و از طریق بلند گو در طول کانال  055تا  900
ب جاذب هلمهولتز میزان صوت کاهش پخش شد، سپس با مقایسه تراز فشار صوت اندازه گیری شده قبل و بعد از نص

بیشترین کاهش صدا را در در این جاذب های طراحی شده  يافته ها: یافته در فرکانس های مختلف بدست آمد.

سانتی متر داشتیم که با افزایش قطر دهانه  9میلی متر و قطر دهانه جاذب  64هرتز، با قطر محفظه  900فرکانس 
کرد. با توجه به اندازه گیری های انجام شده در این نوع جاذب با افزایش فرکانس  جاذب میزان کاهش صدا کاهش پیدا

این پژوهش نشان داد که جاذب های  نتيجه گيری: .و افزایش قطر دهانه جاذب، میزان جذب صدا کاهش می یابد

ن کاهش صوتی طراحی و نصب شده در کانال در فرکانس مشخصی از صدای با فرکانس های پایین بیشتری هلمهولتز
را خواهد داشت که این کاهش در جاذب های با سایز کوچکتر بیشتر بود و همچنین با افزایش قطر محفظه جاذب های 

در حقیقت می توان با تغییر ابعاد هلمهولتز و افزایش سطح مقطع گردنه در جاذب ها میزان جذب صدا کاهش پیدا کرد. 
 م های تهویه و کانال هوا دست پیدا نمود.محفظه به نتایج بهتری از کاهش صدای سیست

 کاهش صدا ،جاذب هلم هولتز، فرکانس پایین، کانال تهویه، استاندارد اشری کلمات کليدی:
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PD-51 
 سبزواردبيرستانی  دختر دانش آموزان بررسی ارتباط نمايه توده بدنی و مزاج

 1هانيه همتی ,1معصومه انديش,*1فرشته قراط

 طب سنتی  علوم پزشکی سبزوارمرکز تحقيقات  -1

بر  یادیز ریتواند تاث یم  مزاج نیکه ا است یمزاج یبدن هر انسان دارا طب سنتی نظر مکتب از: و هدف مقدمه

چاقی یک بیماری مزمن است که شیوع آن در  با توجه به اینکه . داشته باشد شانیدر بدن ا ییامواد غذ سمیمتابول
ارتباط موثر بین این بیماری مزمن  اثبات  بودیم با در این تحقیق بر آن ما ،کودکان ونوجوانان درحال افزایش می باشد

ویک نوع مزاج، می توان با توصیه های بهداشتی  وتغذیه ای به افراد بر اساس مزاج آن ها از این بیماری پیشگیری 

در : این مطالعه مقطعی مطالعه روش  .یا کمک موثری در درمان چاقی بر اساس تدابیر طب سنتی داشته باشیم کرده

تخاب شده ان دانش آموز دختر در دبیرستان های  شهر سبزوار از طریق نمونه گیری خوشه ای  465برروی  9414سال 
وزن نمونه  و اندازه گیری قدسپس  گردیدابتدا یک پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار گرفته و تکمیل بودند انجام شد، 

اطالعات وارد نرم افزار های مربوطه شد جهت هر نمونه محاسبه  نمایه توده بدنی ها توسط پژوهشگر انجام شد و

دانش آموزان دارای اضافه  وزن بودند  که   %  90.40 يافته ها: .گرفت تحلیل آماری قرار و مورد تجزیه گردیده 

)الغر( که  90.0از دانش آموزان دارای نمایه توده بدنی  کمتر از  %40.59 .از آنها دارای مزاج گرم وتر بودند 16.10%
 اضافه وزن از لحاظ آماری ارتباط معنی دار مشاهده تر و بین مزاج گرم ونها دارای مزاج گرم وخشک  بودند . از آ 40%
 .(p=0ومزاج گرم وخشک ارتباط معنی دار مشاهده گردید )0/90همچنین  بین حجم توده بدنی کمتر از  . (p=0) شد

-P =55/5: باتوجه نتایج  حاصل از تحقیق  ارتباط بین مزاج و نمایه توده بدنی  معنی دار می باشد ) نتيجه گيری

valueگرم وخشک و الغری ارتباط  مشاهده شد ( بنابراین بین مزاج گرم وتر با اضافه وزن و مزاج.  

 طب سنتی ,مزاج,: نمایه توده بدنی  کلمات کليدی
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PD-52 
 مقايسه ی تنش شغلی پرستاران بخش های مختلف بيمارستانی

 1عمادی محسن ،2خانی محمد مير مجيد ،1اصل ستوده نعمت ،*1قدس اصغر علی 

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری،  -1

 مرکز تحقيقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

 که مشاغلی مانند پرستاری است. افراد زندگی در تنیدگی دالیل ترین عمده از یکی : شغلهدف و مقدمه

 فرد را سالمت رفتاری، و روانی جسمی، عوارض ایجاد با توانند باشد، می شغل در آن باال می  از ناشی روانی فشارهای

 خود، به نسبت نگرش منفی و رفتار به منجر که است روانی و جسمانی یک سندرم شغلی، فرسودگی .اندازند مخاطره به

نتایج برخی  .آن است عوارض دیگر از شغلی رضایت عدم و پایین اخالق از کار، غیبت و شود می مددجویان و کار
تحقیقات نشان می دهند که پرستاران در بخش های مختلف بیمارستانی از سطح تنش متفاوتی برخوردارند و این 

منظور تعیین میزان تنش شغلی  به مطالعه اینمفهوم به صورت های متفاوت در رفتار پرستاران نمود پیدا می کند. 

 مطالعه روش مطالعه: .شد انجام تهران اجتماعی تامین پوشش تحت های ارستانپرستاران بخش های مختلف بیم

منظور تعیین و مقایسه ی سطح تنش شغلی پرستاران بخش های  که به بود مقطعی نوع از توصیفی مطالعه یک حاضر
 های بیمارستانپرستاران  کلیه شامل پژوهش گرف. جامعه انجام دسترس در گیری نمونه روش به و مختلف بیمارستانی

 تمایل در مطالعه شرکت به که دانشگاهی تحصیالت دارای کلیه پرستاران بود. تهران اجتماعی تامین پوشش تحت

سوالی که توسط  44تنش شغلی با استفاده از پرسشنامه تنش شغلی پرستاران گردیدند.  انتخاب نمونه به عنوان داشتند
متعدد در ایران روایی و پایایی آن تائید گردید،  ارزیابی شد. نمره گذاری این اندرسون تهیه و در مطالعات  -گری تافت

است. نمرات باال  946و بیشترین نمره  44گزینه ای می باشد که کمترین نمره ای آن  4پرسشنامه به صورت لیکرت 

نش شغلی متوسط نتایج آماری نشان داد، پرستاران از میانگین ت :يافته ها به مفهوم تنش بیشتر می باشد.

درصد تنش  4/90درصد تنش کم و  4/90درصد تنش متوسط ،  1/69برخوردار بودند. بدین صورت که  49/91±51/01
زیاد داشته اند.  در جدول زیر وضعیت تنش شغلی پرستاران به تفکیک بخش کاری ارائه شده است. همان گونه که 

 پرستاران بخش های مختلف مشاهده نمی شود. مشاهده می شود، تفاوت معنی داری بین سطح تنش شغلی

)600/5p=.) با توجه به نتایج این تحقیق تفاوتی بین سطح تنش شغلی پرستاران از نظر بخش اشتغال   :یگير هنتيج

نظر به این باال برخوردارند و نیازمند توجه ویژه می باشند .  از سطح تنش شغلی درصد از پرستاران 4/90وجود ندارد، اما 
 شناسایی تهج در مدیران شود میه توصی باشد، می ارتباط در باال کیفیت با مراقبت ه یارائ با مستقیما تنش شغلی که

از روش هایی برای بهبود تنش شغلی  و هندد انجام را بیشتری مطالعات یجاد تنش شغلی در پرستارانا بر موثر عوامل
 پرستاران استفاده نمایند

  اندرسون -گری تافت: تنش شغلی، پرستاران، بخش بیمارستان، پرسشنامه کليدی کلمات
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 مقايسه ی تنش شغلی پرستاران بر اساس جنسيت

 1عمادی محسن ،2خانی محمد مير ، مجيد1قدس اصغر علی، *1اصل ستوده نعمت

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايرانمرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری،  -1

 مرکز تحقيقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -2

پرستاران به عنوان بازوی توانمند سیستم خدمات بهداشتی، درمانی نقش به سزایی در تحول و : هدف ومقدمه 

کنند و از جایگاه ویژه ای در نظام سالمت  ایفا می پیشرفت امور مراقبتی، درمانی، بهبود و ارتقاء سالمت جامعه
برخوردارند. پرستاران به طور روزمره با درد، رنج، حوادث و مرگ و میر بیماران در محیط کاری خود روبرو هستند و 
واکنش های هیجانی نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگی جزء شناخته شده و الینفک در پرستاری مدرن بوده و 

عدیده ای به خصوص تنش شغلی در آنان می گردد. تنش شغلی، پاسخ های جسمانی و هیجانی زیان موجب مشکالت 
آور افراد است که در شرایطی یا مواقعی که نیازهای شغلی، توانایی ها، منابع یا نیازهای کارکنان تطابق نداشته باشد، 

 پوشش تحت های اران مرد و زن بیمارستانتعیین و مقایسه ی تنش شغلی پرست منظور به مطالعه اینروی می دهد . 

 پرستاران روی بر که است تحلیلی – توصیفی : مطالعه ی حاضر روش مطالعه .شد انجام تهران اجتماعی تامین

 نگاشتی جمعیت پرسشنامه شامل ها گردآوری داده ابزار شد.  انجام تهران اجتماعی تامین پوشش تحت های بیمارستان

 جهان و ایران در تحقیقات متعددی در ها پرسشنامه این پایایی و بود. روایی( PSQIپرستاران )پرسشنامه تنش شغلی  و

مقیاس اندازه گیری به صورت  .تنش شغلی محسوب می شود حیطه در ها پرسشنامه کاربردترین پر از و گردیده تائید
است.  946و بیشترین نمره  44گزینه ای می باشد که کمترین نمره ای که از این پرسشنامه به دست می آید  4لیکرت 

 تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با ها داده نمرات باال به مفهوم تنش بیشتر می باشد

 51/01±49/91نتایج آماری نشان داد، پرستاران از میانگین تنش شغلی متوسط  :يافته ها گرفت. قرار تحلیل مورد

درصد تنش زیاد داشته اند.   4/90درصد تنش کم و  4/90درصد تنش متوسط ،  1/69برخوردار بودند. بدین صورت که 

 41/96و زنان   64/06± 90/91مردان  تنش شغلی نمره میانگیننتایج  مقایسه تنش شغلی زنان و مردان نشان داد، 

به این که  هتوج با  نتيجه گيری: (.=044/5p(که اختالف به دست آمده از نظر آماری معنی دار نبود بود  ±44/01

 شناسایی تهج در مدیران شود میه توصی باشد، می ارتباط در باال کیفیت با مراقبت ه یارائ با مستقیما تنش شغلی

از روش هایی برای بهبود تنش شغلی  و هندد انجام را بیشتری مطالعات یجاد تنش شغلی در پرستارانا بر موثر عوامل
 پرستاران استفاده نمایند

 اندرسون -تافت: تنش شغلی، پرستاران، جنسیت، کليدی کلمات
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 1334سنجش اعتبار و روايی آزمون کيفيت زندگی در  بين زنان سالمند شهر ساری در سال 

 2، مهدی بابايی هتکه لويی2٭، زهرا محمودی عالمی1الله فانی صابری

 دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -1

 کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران -2

اهمیت دسترسی به ابزار سودمند و قابل اعتماد برای سنجش مسائل و موضوعات مرتبط با زندگی  مقدمه و هدف:

روش سالمندان حیاتی است. کیفیت زندگی یکی از مولفه های مهم و موضوعات مرتبط با دوران سالمندی می باشد. 

در بین سالمندان  (SF-36): پژوهش حاضر با هدف بررسی و سنجش اعتبار  و روایی آزمون کیفیت زندگی  مطالعه

تحلیلی است. نمونه تحقیق شامل  –به اجرا درآمده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی  9414ساروی در سال 
ی و همگنی آیتم ها اعتبار آزمون مورد نفر از سالمندان زن در  شهر ساری می باشد. با روش سنجش اعتبار درون 446

: این يافته هاتائید قرار گرفته و با روش تحلیل عوامل چندمتغیره، همسانی درونی فاکتورهای آزمون پذیرفته شد. 

ترتیب  بررسی نشان داد که بین سالمت عمومی و کیفیت زندگی سالمندان بیشترین رابطه معناداری وجود دارد و به
سالمت روانی و در آخر عملکرد اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان از نقش مؤثر تری برخوردارند  خستگی یا نشاط و

: بر طبق یافته ها مشخص شد که سالمت عمومی یکی از  نتيجه گيریو رابطه معنادار بودن را تأیید می کنند. 

عنی زمانی که سالمندان از سالمت مهمترین عوامل تأثیر گذار بر حوزه های مختلف کیفیت زندگی سالمندان است. ی
 عمومی باالیی برخوردارند زندگی مطلوب تر و بهتری خواهند داشت و بالعکس.  

 ، شهر ساری SF-36: سنجش اعتبار، کیفیت زندگی، سالمندی، آزمون کليدی کلمات

 
 
 
 
 
 
 
 

  



(49اسفند  61و  61)دومین همایش سالیاهن علوم زپشکی سمنان     

 

313 
 

 

PD-55 
 ارش بررسی تاثير عوامل دموگرافيک در ابتال به عفونت های تکياخته دستگاه گو

 *2، نسرين محمدی عارف2،سيد محمد جواد ميرلوحی2،سمانه صيدی جوقان1حميد بلقيس زاده

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران -1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران -2

: در این مطالعه سعی شده است که میزان شیوع عفونت های تک یاخته ای روده ای برآورد و مقدمه و هدف

محاسبه گردد و پس از مقایسه میزان شیوع فعلی با مطالعات گذشته روند بیماری و کاهش یا افزایش میزان شیوع طی 
تغییرات فصلی بیماری بررسی شده سال های اخیر به دست آید و هم چنین ارتباط بیماری با متغیرهای دموگرافیک و 

بیمار مراجعه کننده جهت انجام آزمایش مدفوع به  4655مقطعی  -: در این مطالعه توصیفیروش مطالعه است. 

وارد مطالعه شده اند و میزان شیوع  19آزمایشگاه های بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین)ع( و فیاض بخش در سال 
 ه ای بر اساس سن و جنس و فصل مراجعه این افراد مورد بررسی قرار گرفته است.عفونت های تک یاخته ای رود

-9نفر(  و در گروه سنی  01) %9/9: در این مطالعه بیشترین فراوانی آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا با میزان يافته ها

در برابر  % 6/0زنان بیشتر بوده است )نفر( بوده است و نیز میزان شیوع در مردان نسبت به 141) %06سال با میزان  95

: بر اساس نتایج این تحقیق میزان شیوع نتيجه گيری ( و بیشترین میزان شیوع در فصل تابستان بوده است.% 4/9

 تک یاخته های روده ای در مقایسه با سال های گذشته روند نزولی داشته است.

 : عفونت، دستگاه گوارش، تک یاختهواژه های کليدی
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مطالعه انواع خودزنی در مبتاليان به اختالالت روانپزشکی و ارتباط آن با نوع بيماری در مراجعه کنندگان به بخش 

 32-33روانپزشکی بيمارستان شهيد لواسانی در سال های 

 *1، سيد محمد جواد ميرلوحی1، فاطمه ناصری آتشانی1سيده مريم وحدت شريعت پناهی

 علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهراندانشگاه  -1

: این پژوهش به منظور مطالعه انواع خودزنی در مبتالیان به اختالالت روانپزشکی و ارتباط آن با مقدمه و هدف

روش  انجام شد. 10-14نوع بیماری در مراجعه کنندگان به بخش روانپزشکی بیمارستان شهید لواسانی در سال های 

نفر از بیماران مبتال به  40مطالعه مشاهده ای از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد. : پژوهش حاضر مطالعه

بیماری های روانپزشکی که خودزنی کرده بودند وارد مطالعه شدند و شیوع انواع خودزنی، وسیله مورد استفاده آن ها 

: نتایج به دست آمده در این يافته ها .برای انجام این عمل و ارتباط آن با نوع اختالل روانی مورد بررسی قرار گرفت

درصد به وسیله  0.4درصد به وسیله آتش،  4.0درصد از بیماران به وسیله اشیای تیز و برنده،  15.0مطالعه نشان داد که 
درصد سر و  91درصد از بیماران اندام ها،  16.0درصد به وسیله سایر موارد اقدام به خودزنی نمودند. در  0.4سنگ و 

درصد شکم محل خودرنی بود. سن و جنسیت بر محل و وسیله خودزنی تاثیری  4و0درصد تنه و  0.4، گردن

: در مجموع بر اساس نتایج نتيجه گيری (.P=0.0001اما نوع بیماری ارتباط معناداری را نشان داد) .(P>0.05نداشت)

به بیماری های روانپزشکی عمدتا با استفاده حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که خودزنی در بیماران مبتال 
 از اشیای نوک تیز و در ناحیه اندام ها می باشد.

 : بیماری های روانپزشکی، خودزنی، اختالل روانیکليدی کلمات
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در سال  عوامل مرتبط با مصرف روغن در بين خانوارهای تحت پوشش واحد های بهداشتی درمانی شهرستان درگز

 : کاربردی از مدل پرسيد1331

 1،فرشته قانونی مژن آبادی 1*،فاطمه عرب زوزنی 1هاشم حشمتی
 کميته تحقيقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه -1

. علیرغم مصرف مهم ترین روغن های مصرفی مردم ایران هستند )جامد( روغن های هیدروژنه مقدمه و هدف:

مطالعه حاضر با هدف  ا.لذجامد در کشور ما ، عوامل موثر بر این رفتار همچنان ناشناخته مانده اندباالی روغن های 
عوامل مرتبط با مصرف روغن بر اساس مدل پرسید در بین خانوارهای تحت پوشش واحد های بهداشتی درمانی تعیین 

نفر  060تحلیلی( بوده که بر روی  –ی این مطالعه از نوع  مقطعی )توصیف: روش مطالعه انجام شد. شهرستان درگز

، که به روش نمونه گیری چند مرحله 9419در سال  مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان درگزاز زنان 
بود که روایی و پایایی آن مورد تایید و عملکرد های مدل پرسید سازه  پرسشنامه شامل ای انتخاب شده بودند،انجام شد.

آنالیز واریانس  و آزمون های تی مستقل و   SPSS(96) ها ی جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری داده بود.

 04.4درصد افراد روغن جامد گیاهی،  00از نظر روغن مصرفی نیز : يافته ها مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند.

، 69.45 ±90.06ستفاده می کردند. میانگین نمره آگاهیدرصد روغن حیوانی ا 94.6درصد روغن زیتون و آفتابگردان و 
پرسنل بهداشت در بوده است . بیشترین درصد در مورد عوامل قادر کننده آموزش   69.90 ± 1.04میانگین نمره نگرش

افراد بوده است. مهمترین  عوامل تقویت کننده کارمند مراکز بهداشت و آموزش دهنده رابطه با جایگزینی روغن به 
ازنظرآماری رابطه  ، شغل و محل سکونت عملکرد بابین تحصیالت  ه  که آزمون آنالیز واریانس نشان داد بوده اند.

مصرف روغن های جامد در سطح مطلوبی قرار ندارد و با توجه به اینکه : نتيجه گيری .معنی داری وجود دارد

ظر می رسد که باید آموزش هایی در ارتباط با مهمترین عامل قادر کننده آموزش پرسنل بهداشتی بوده است به ن
 جایگزینی روغن جامد با روغن مایع و با تاکید بر سازه های مدل پرسید انجام گیرد.

 : روغن خوراکی، مدل پرسید، آگاهی، نگرشکليدی کلمات
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 بررسی مرگهای زودرس طبيعی در بيماران بستری در بيمارستان کوثرسمنان 

 3،فريباسحرخيز2، محترم فاميلی*1سهيالسادات قضوی شريعت پناهی
 گروه پيراپزشکی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ايران -1

 ايران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه سمنان، کوثر بيمارستان -2

 می کند.مرگ همواره از مسائل پیچیده و مرموزی است که آدمی را به طور ناگهانی غافلگیر  :مقدمه و هدف

 465الی  455از موارد مرگ در استرالیا ودر امریکا %05مرگ ناگهانی مشکلی عمده در دنیای صنعتی است.ساالنه 
ف سیگار،اضافه هزارنفر به کام مرگ فرو می روند. عواملی همچون سن باال،جنس،،فشارخون باال،مصر

وزن،دیابت،اختالل ضربان قلب از عوامل افزاینده علل وقوع مرگ ناگهانی زودرس هستند . این مطالعه باهدف تعیین 

این مطالعه مقطعی بوده  :روش مطالعه انجام شده است مرگهای زودرس طبیعی در بیماران بستری

اطالعات چک لیست بوده که با مراجعه حضوری محقق به بخش مدارک پزشکی بیمارستان کوثر و است.ابزارگردآوری 

به روش سرشماری  وجهت تجزیه و تحلیل  ازآمار توصیفی و  ؟  ماهه اولبه شش پرونده مربوط  05اطالعات تعداد

(، از %05سال) 60-61ی از متوفیان درفاصله سن%05: نشان داد يافته هااستفاده شده است.  96spssنرم افزار

 (،%44.10سابقه بیماری) (آزاد،%40شغل) (،%955( بیسواد، متاهل)40.10) حصیالت( مرد، میزان ت%60نظرجنس )
تنگی  (%49.00بیشترین شکایت بیمار) (،%41.0فشارخون باال) (،%45) قند (،%04تریاک و سیگار) (،%41.0بیماری قلبی)

بیشترین علت زمینه ای سرطان  ( ،%41.0روز ) ( 9-4بیشترین مدت بستری )  (،%00عدم تواالی علتهای مرگ ) نفس،

انجام مطالعاتی جهت شناسایی و تشخیص عوامل  :نتيجه گيری بوده است. (90.10متاستاتیک نقاط مختلف بدن)

 علت مرگ، سطح آگاهی  پزشکان در جهت تطابق هرچه بیشتر تشخیص بالینی با ارتقاء خطر در افراد با مرگ ناگهانی،
 (ضروری به نظر می رسد.ICD_10تطابق علل ذکر شده با استانداردهای جهانی)

 :مرگ زودرس طبیعی،بیماران بستریکلمات کليدی
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PD-59 
 1332بررسی نگرش دانشجويان پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود نسبت به اعتياد مواد مخدر در سال 

 2*فروتن ، بهزاد1، نگين افتخاری*1موسی ابوالحسنی
 ود، ايران.شاهرود، شاهر پزشکی معلو هنشگا، دامامايی و ریپرستا هنشکد، دانشجويیدا تتحقيقا کميته -1

 .ود، ايرانشاهرود، شاهر پزشکی معلو هنشگا، داپزشکی هنشکددا -2

باشد، که سبب بـروز  های اجتماعی در بین افراد جامعه میاعتیاد به مواد مخدر یکی از ناهنجاری و هدف: مقدمه

 الالتبـا اخـت   اعتیاد به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنـی اسـت کـه   مشکالت جدی در اجتماع شده است. 
صورت خطی و از . مصرف مواد یک پدیده رشدی است که بهشدید و از دست دادن تسلط رفتاری همراه است انگیزشی

ابد، لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش دانشـجویان پزشـکی دانشـگاه آزاد    یاوایل نوجوانی تا اوایل جوانی افزایش می

ی پزشکی دانشجو 950در این پژوهش مقطعی  :روش مطالعه بود. 9410شاهرود نسبت به اعتیاد مواد مخدر در سال 

 مـورد  تصادفی ساده )که تمایـل بـه شـرکت در پـژوهش را داشـتند(     گیری دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود با روش نمونه
ی روا و پایای نگرش جامعه نسبت به اعتیاد گردآوری شد و با استفاده پرسشنامه از با استفاده هادادهقرار گرفتند.  مطالعه

ـ تجزی آماری توصیفی، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون مـورد  هاآزمونو  SPSS-v20 افزارنرماز   لیـ وتحلهی

 %15.0بـود،   04.04±9.49: نتایج پژوهش نشان داد میانگین سنی و انحراف معیار جامعه پژوهش هايافته قرار گرفت.

نمـره(   965)از مجمـوع   14.66±99.11دانشجویان دختر بودند. میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر 
بت بـه اعتیـاد مـواد مخـدر     مطلـوب نسـ   %1.6متوسط و  %10.9دانشجویان نگرش بسیار منفی،  %94.4بود. همچنین 

: گيرینتيجه .(p>0.05)داشتند. بین میانگین نمرات دانشجویان با سن و جنسیت ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد

با توجه بـه  شود. و اجتماعی افراد می شناختی کارکردهای در اختالل موجب مخدر مواد مزمن که مصرف گفت توانمی
ویژه در دانشجویان در حال افزایش است، لذا آموزش دقیـق جهـت   بین قشر جوان و به اینکه گرایش به مواد مخدر در

 گردد.جلوگیری از این ناهنجاری پیشنهاد می

 : اعتیاد، مواد مخدر، دانشجویان پزشکیکليدی کلمات 
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PD-60 
 بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و سالمت روان در مناطق شهری

 *2، فرنوش فنون2و1، مريم شرفی 2الهی ، سوسن نعمت1عباس پاک نهاد
 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ايران -1

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه فرهنگيان فارس، مرکز آموزش عالی سلمان فارسی، شيراز، ايران -2

سرمایه اجتماعی با فراهم آوردن حمایت های عاطفی و روانی نقش موثری در ارتقاء سالمت افراد  مقدمه و هدف:

دارد. این سرمایه یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بهزیستی و سالمت انسان هاسـت بنـابراین هـدف از پـژوهش حاضـر      

مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه      :روش مطالعه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت روان در مناطق شهری است.

جامعـه آمـاری در ایـن تحقیـق      مطالعه موردی می باشد و روش گردآوری اطالعات نیز اسنادی و پیمایشی می باشـد. 
نفر می باشد. در این  404نمونه مناسب برای این جامعه  برابر با  می باشد 1و 0و 9شهروندان ساکن در مناطق شهری 

استفاده از پرسشنامه های اظالعـات دموگرافیـک، سـرمایه اجتمـاعی و سـالمت روانـی )       پژوهش تمام آزمودنی ها با 
GHQ-28 پیرسـون   همبسـتگی  ضـریب  روش( مورد سنجش قرار گرفتند و دادها با استفاده از آزمون الفای کرونباخ و

بودند که در بین سه منطقه نفر  404: نمونه مورد مطالعه در تحقیق حاضر  يافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

درصد 46.6نفر زن که برابر با  911درصد و  04.4نفر مرد که برابر با  050از شهر شیراز انتخاب شده اند که از این تعداد 
سال بیشترین درصـد و فراوانـی    41-45از کل پاسخگویان را تشکیل می دادند. در بین گروههای سنی نیز گروه سنی 

صد از پاسخگویان را داراست. از نظر سطح تحصیالت نیز بیشترین درصد فراوانی متعلق به گروه که در 44.0که برابر با 
 41/41سـالمت روانـی:   درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دادند. 40.1دارای تحصیالت باالتر از دیپلم هست که 

 04/94زدارای سـالمت روان خفیـف،   از پاسخگویان نیـ  49/40درصد سالمت روان پاسخگویان هیچ یا به میزان کم ، 
میزان همبستگی بـین  . درصد از پاسخگویان نیز دچار اختالل شده است 06/9درصد نیز دارای سالمت روان متوسط و 

متغیرهای سرمایه اجتماعی و سالمت روانی. نتایج نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتمـاعی، حمایـت   

نتيجه  تعهد اجتماعی ، همیاری اجتماعی  و سالمت روانی ارتباط معناداری وجود داشـت. اجتماعی، مشارکت اجتماعی 

: با ارتقاء سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل مهم، می توان به رضایت از زندگی و سـالمت  روانـی افـراد در    گيری

 مناطق شهری کمک کرد.
 

 : سرمایه، سالمت، سالمت روان، سرمایه اجتماعیکليدی کلمات
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PD-61 
  طراحی و ساخت نرم افزار اندرويدی پژوهشيار

 2، افسانه ملک پور تهرانی*1، ساناز فصيحی1صدرا انصاريپور

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران.  -1

 گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ايران -2
امروزه پژوهش یکی از زمینه های ضروری و مهم در توسعه و پیشرفت کشور است و کارهای : مقدمه و هدف

تحقیقاتی پایه و اساس سوق جامعه به سمت استقالل و سربلندی جامعه خواهد بود. در این راستا مشکالت و محدودیت 
سرعت تولید علم و توسعه کشور هر روز باالتر هایی در امر پژوهش وجود دارد که با برطرف کردن هرچه بیشتر آن ها 

خواهد رفت. مشکالتی از جمله عدم دسترسی پژوهشگران به یکدیگر، پخش پرسشنامه ها و عدم همکاری افراد در 
پرکردن پرسشنامه ها، اطالع رسانی و تبلیغات جامع و به موقع همایش ها و کارگاه های آموزشی که هر کدام می تواند 

روند پژوهش را کند و کیفیت آن را پایین آورد و منجر به عدم تبادل علم و دانش روز دنیا میان محققین به طور جدی 
و عدم بهره مندی هریک از هم شود. لذا با توجه به لزوم استفاده از فناوری اطالعات که می تواند کمک کننده در امر 

امر باشد نیاز به طراحی و ساخت نرم افزاری با قابلیت توسعه پژوهش و مشوق دانشجویان و هموارکننده مسیر در این 

تحقیق حاضر از نوع : روش مطالعه اجرا در گوشی های تلفن هوشمند اندروید و سهولت در استفاده دیده می شود.

ای  کاربردی است و به منظور طراحی و ساخت نرم افزار اندرویدی پژوهشیار به اجرا درخواهد آمد. این نرم افزار به گونه
ساخته می شود که در گوشی هایی با سیستم عامل اندروید قابل نصب و اجرا خواهد بود. با توجه به ماهیت تحقیق، 
جامعه آماری و حجم نمونه خاصی نمی توان برای آن متصور شد. البته قابل ذکر است که این نرم افزار در مورد هر 

 JetBrains IntelliJ IDEA 13.1.4ژوهشیار توسط نرم افزار های جامعه آماری قابل استفاده خواهد بود. نرم افزار پ

Ultimate Edition  وPhotoshop CC .نرم افزار پژوهشیار دارای قابلیت : يافته ها  طراحی و تهیه خواهد شد

اعالم طرح های تحقیقاتی در ، معرفی برترین مقاالت و مقاالت منتخب به همراه تصویر مجری طرح هایی همچون:
آموزش متنوع همچون مقاله نویسی و عصاره گیری و ، قابلیت سرچ در مقاالت سایت های معتبر، حال اجرا و مصوب

بیان مناسبات هر روز در تقویم و هشدار دهنده و اعالم کننده تاریخ و زمان برگزاری ، ارائه مطالب در کنفرانس ها
نامه و ارسال آن برای افراد مشخص و پرکردن پرسشنامه ایجاد پرسش، کارگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی

جستجو طرح های ثبت شده در نرم افزار بر اساس کلمات کلیدی می ، تقاضای همکاری توسط مجری، توسط افراد

: طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی و پژوهشی برای گوشی های هوشمند اندرویدی، با توجه به نتيجه گيری  باشد.

ده آن ها می تواند کمک کننده در امر توسعه پژوهش و تحقیق باشد و همچنین مشوق دانشجویان و کاربرد گستر
 هموارکننده مسیر در این امر باشد.

 : نرم افزار، اندروید، تلفن هوشمند، پژوهشیارواژه های کليدی
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PD-62 
 نظام مراقبت سندرميک برای هشدار سريع در باليا  

 1پروانه کرديزدی ، 1، سيد اکبر حسينی1ابراهيم نظری ،2، دبيری فرد مريم  1*شيراوند بابک

 دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم  پزشکی شهيدصدوقی، يزد، ايران -1

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد ،پرستاری و مامايیدانشکده  -2

دغدغه خاطری که خواب خوش بشریت را سوز، شاید نخستین  ها و نبردهای خانمان بعد از جنگ: و هدف مقدمه

جویی واداشته حوادث و اتفاقاتی بوده که ممانعت از بروز و وقوع آنها در بسیاری  پریشان کرده و او را به چالش و چاره
ظام مراقبت سندرمیک روش نوینی برای تشخیص طغیان های بیماریهای واگیر ن از موارد از قدرت بشر خارج بوده است

مشمول گزارش دهی  نظام مراقبت های  سندرم ایننظام مراقبت سندرم مبتنی بر پیگیری عالئم بوده  است که اساس
سندرم تب طول  -سندرم مننژه -سندرم اختالل شدید تنفسی -نفلوانزاآسندرم شبه  -سندرم تب و خونریزی عبارتند از:

سندرم فلج شل  -سندرم زردی -سندرم اسهال خونی -سندرم اسهال شدید آبکی -سندرم مسمومیت غذایی -کشیده

: مطالعه مروری حاضر از طریق مطالعهروش .سندرم مرگ ناگهانی -سندرم سرفه مزمن -سندرم شوک  -حاد 

 ه های داده ای خارجی و پایگا Magiran , SID,  ،Iranmedex, Irandocجستجو در پایگاه های داده ای داخلی 

Google Scholar ,Science Direct انجام گرفته است. جستجو با کلید واژه هایDisaster وSyndromic 

surveillance و Communicable disease .نظام مراقبت سندرمیک برای ارزیابی : نتيجه گيریانجام شده است

پاسخ درست به  این سیستم کشف به موقع همه گیری ها و هدف مهمترین .خطر و پایش روند بیماریها ایجاد می شود
مبنای نظام مراقبت سندرمیک در  .آنهاست تا اقدامات بالینی مناسبی برای جلوگیری از همه گیر شدن صورت پذیرد

فیلد کاربرد زیادی در  . این نظامستبر شکایت اصلی بیمار می باشد که در قالب سندرم طراحی شده ا حقیقت مبتنی
 است که این نظام مراقبت را بصورت بومی طراحی کرده EMRO . ایران اولین کشور در منطقهدارددث و بالیا حوا

هشدار زودهنگام  ( برایمراقبت سندرمیک) این نظاموزارت بهداشت از  بیماریهای واگیر هم اکنون مرکز مدیریت است.
 استفاده می کند. بیماریهای واگیر در مواقع بروز

 ، نظام مراقبت سندرمیکبه موقع، حوادث و بالیاهشدار  ،بیماریهای واگیر کليدی: کلمات
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PD-63 
 (IBSبررسی ارتباط بين مصرف فست فود و ابتال به سندروم روده تحريک پذير)

 1*سحر کريمی
 سمنان،سمنان،ايران پزشکی علوم ،دانشگاه پرستاری دانشکده -1

بر کسی پوشیده نیست وتحقیقات زیادی در رابطه با ناراحتی های  مضرات مصرف فست فود :مقدمه و هدف

همچنین دیده شده الگو های غذایی در تشدید یا تخفیف عالئم  گوارشی ناشی از مصرف فست فود انجام گرفته است.
دروم روده تاثیر داشته است.این مقاله به ارتباط بین مصرف فست فود و سن افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیردر 

 آخرین و موجود مقاالت:این مطالعه مروری بوده که با اطالعات  بدست آمده ازمطالعهروش  تحریک پذیر میپردازد.

 :يافته ها و نقد و بررسی این اطالعات نگاشته شده است. زمینه این در در پایگاه های اینترنتی معتبر علمی های یافته

افرادی که بیشترین میزان مصرف فست فود راداشته اند در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف فست فود را 
داشته اند از شانس بیشتری برای ابتال به سندروم روده تحریک پذیربرخوردار بودند.همچنین کاهش و کنترل مصرف 

مصرف غذاهایی که باعث در آنها شده است.بطور کلی  باعث بهبود عالئم  بیماری IBSفست فود در افراد مبتال به 

 شود، می استفاده زیادی روغن از آنها غذاهایی که برای تهیه  و تحریک روده بزرگ می شوند مانند انواع ادویه جات
 که فست فود هاباعث تولید گاز در روده خواهند شد و مصرف آن ها برای مبتالیان به این بیماری مناسب نخواهد بود 

نتيجه  .را کاهش خواهد داد IBS ولی مصرف غذاهای حاوی فیبر عالیمجزء این دسته از غذاها می باشند 

دارد و باعث تشدید عالئم  ارتباط پذیر تحریک روده سندرم به ابتال خطر با افزایش  "فود فست" غذایی :الگویگيری

 میشود.  IBSدر مبتالیان به

 تحریک پذیر،الگوهای غذایی:فست فود،سندروم روده کلمات کليدی
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PD-64 
 بيماران از معنوی مراقبت و معنوی سالمت از پرستاری ديدگاه

 *1مهدی فيروزی
 سمنان،سمنان،ايران پزشکی علوم ،دانشگاه پرستاری دانشکده -1

 به معنوی سالمت اخیر سالهای طی و است معنوی و اجتماعی عاطفی، شناختی ابعاد دارای انسان و هدف: مقدمه 

 نگر، جامع پرستاری دیدگاه از.است شده مطرح اجتماعی و ذهنی جسمی، سالمت کنار در سالمتی ابعاد از یکی عنوان

 .دارد سزایی به تاثیر سالمتی کسب در و داشته قرار ابعاد این مرکز در معنوی بعد که است بعدی چند موجودی انسان

 و معنوی سالمت از پرستاری دیدگاه :هدف با حاضر مطالعه.است پرستاری عملکرد از مهمی بخش معنوی مراقبت

 و انگلیسی مقاالت بررسی و متون بر مروری با مقاله این : مطالعه روش .است شده طراحی بیماران از معنوی مراقبت

يافته  .است گردیده تهیه شده، ایندکس معتبر های اطالعاتی بانک در 2113 تا 2008 های سال فاصله در که فارسی

 به بیماران که نیازی عنوان به معنوی نیروهای به توجه که است آن از حاکی اخیر دهه در شده انجام های پژوهش : ها

 مسئولیت از یکی .است بوده پرستاری پردازان نظریه خاص توجه مورد بخشد، می ناپذیری وصف نشاط و نیرو آرامش،

 کنند می تالش آنان .است بیماران برای شفابخش محیطی آوردن فراهم و مراقبت معنوی ابعاد به توجه های پرستاران،

 معنوی میدهد سازگاری نشان نتایج .سازند فراهم را جامع مراقبت پرستاری، عملکرد در معنوی گنجاندن مراقبت با تا

 در معنوی کنندمراقبت می استفاده آن از سرطان مانند جدی بیماری با مقابله برای آنان که است ای وسیله قدرتمندترین

 و نوآوری خدا ، به اعتقاد روابط، ها، ارزش و عقاید هدف،بخشش، و معنا امید، چون مفاهیمی با پرستاران توسط بیماران
 ارائه و مذهبی اعمال حفظ بیمار، شأن و خلوت به احترام زمان، صرف دادن، مانندگوش هایی شاخص و خودبیانی

 بیماران معنوی نیازهای از پرستاران درک :گيری نتيجه .بخشد معنامی مهربانی نظیر کیفیاتی دادن نشان با مراقبت

 در حیاتی نقش معنوی سالمت .باشد تأثیرگذار بیماران به معنوی مراقبت ارائه و ارتباط چگونگی بر مستقیماً میتواند

 اعتقادات داردزیرا ذهنی اختالالت کاهش و شخص ذهنی سالمت ارتقا در تاثیرمثبتی و کند می ایفا بااسترس سازگاری

 به اعتماد وافزایش افسردگی و اضطراب کاهش مانند ذهنی سالمت های نشانه با توجهی قابل ارتباط مذهبی و معنوی

 فرهنگی مراقبت ارائه در حیاتی عنصر یک عنوان به معنوی نیازهای شناسایی اینکه به توجه با دارد . خود وکنترل نفس

 .آید دست به معنوی مراقبت ماهیت مورد در بهتری درک است الزم است مطرح

 پرستاری،  مراقبت معنوی ،سالمت معنوی، بیمار:  کليدواژه
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PD-65 
 نقش مداخالت حمايتی در ارتقای زندگی جنسی بيماران مبتال به سرطان پستان: يک مطالعه مروری

 *1شکيبا فاتحی عبدالملکی

 شاهرودعلوم پزشکی دانشگاه  -1

بعد از این بیماری شود. سرطان  پستان شایع ترین بیماری در بین زنان سراسر جهان محسوب می مقدمه و هدف:

تمام سرطان  %00سرطان پستان یران، شود. در ا یدر زنان م یراست که منجر به مرگ و م یعامل یندومیه، سرطان ر
متاسفانه این میزان در  کهاست  یسالگ 40-44 یندر سنبیماری بروز  یزانم یشترینب .دهد یم یلزنان را تشک یها

غربالگری، تشخیص با توجه به درمانهای پیشرفته )افتد. ایران نسبت به کشورهای دیگر یک دهه زودتر اتفاق می
غلب اما اکه برای بازماندگان صورت گرفته است میزان بقا افزایش پیدا کرده است (زودرس، درمان های علمی و منظم 

این مطالعه مروری  گذارد.اثرات سوئی بر ابعاد مختلف زندگی میهمراه بوده و  یاریبس یدرمان ها با عوارض جانب ینا

روش  با هدف بررسی نقش مداخالت حمایتی در ارتقای زندگی جنسی بیماران مبتال به سرطان پستان انجام شد

مندی جنسی، عملکرد حمایت، مشاوره روانی، سرطان پستان، رضایتهای مداخله، : جستجو اولیه با کلید واژهمطالعه

های و سپس در بانک Google scholarجنسی کیفیت زندگی، در ابتدا به صورت عمومی در بانک اطالعاتی اینترنتی 
مقاله ی  90مقاله انگلیسی و  45در مجموع انجام شد. SID، ,Medical Journals Elsevier ،Pubmeb اطالعاتی 

: نتایج مداخالت حمایتی یافت شده در مطالعات در سه دسته  مداخالت يافته ها فارسی جهت مرور انتخاب گردید.

 _ روانی اجتماعی  قابل تقسیم بندی بودند. مداخالت-آموزشی و مداخالت روانی-جنسی، مداخالت روانی-روانی
 در بیماران به مداخله این گیرد،می صورتمتخصصان  یامشاوران  یلهکه بوس است یخاص یدرمان یکتکن یک جنسی
طبقه دوم از این مداخالت، . کنندمی کمک مشکالت این از ترکیبی و دیگر مشکالت یا جنسی روانی، هایزمینه

 زمان در یو روان یرفتار یشناخت هایمولفه وآموزش  از چارچوبی دارای باشد کهآموزشی می-روانی مداخالت
 را بیمارستان از بعد شدن مرخص همچنین و بیمارستان در بستری دوران طی و عمل از بعدقبل از عمل،  تشخیص،

 _ یروان این مداخالت به مداخالتسوم  در دستهاست.  یمارانب یرشپذ یزانم یشکه هدف آن افزا شودمی شامل
افراد  یو روح اجتماعی روانی، نیازهای روی بر نظارت و کنترل هدف با درمانی روش نوعیکه  اشاره دارد یاجتماع

: مداخالت نتيجه گيری  . این مداخالت تاثیرات مثبتی بر عملکرد جنسی و تصویر بدنی بیماران نشان داد.است

. گرچه تاثیرگذار است اجتماعی بازماندگان سرطان پستان -عملکرد جنسی، کیفیت زندگی، سالمت روانی  آموزشی در
مشاوره به عنوان یک فرآیند پویای حل مشکل می لذا  نادیده گرفته می شودمراقبت و مداخله در این حوزه همچنان 

دانش، معلومات و  شود و به طور چشمگیری باعث کاهش اضطراب، افزایشبیماران زندگی جنسی ارتقا تواند باعث 
همه  مداخله .توانایی سازگاری بیمار را بهبود می بخشد تقویت ادراک شخص از اهداف زندگی شده و رفتارهای تطبیقی

 مبتال بیماران زندگی جنسی یتواند به ارتقا یم یاجتماع-یو روان یآموزش-یروان ی،جنس-یجانبه از هر سه حوزه روان
 کند. کمک

 عملکرد جنسی ’رضایت جنسی ’مشاوره  ’کیفیت زندگی جنسی  ’: سرطان پستانکليدی کلمات
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PD-66 
 مطالعه مروریچالش های تجربه ناباروری در زوجين: يک 

 2*، مائده رضايی 1، زهره شاه حسينی  1زينب حمزه گردشی

 ساری، ايران. گروه بهداشت باروری و مامايی، دانشکده پرستاری و مامايی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  -1

 دانشکده پرستاری مامائی نسيبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ايران. -2

فرزند از نظر روان یک مقوله گذار به زندگی بزرگسالی است و این بعد تنها یک جنبه  : داشتنو هدف  مقدمه

زندگی می باشد. ناباروی هم بعد دیگر از زندگی است که صرفا یک رخداد تلقی می گردد اما این واقعه به ناراحتی 
هدف از این مطالعه مروری  را متحمل می شوند.عظیمی منجر می گردد که در اثرآن و فقدان فرزند افراد رنج بسیاری 

مروری نقلی  ایمطالعه حاضر مطالعه: روش مطالعه بررسی چالش های تجربه ناباروری در زوجین است.

(Narrative Review ) بانک اطالعاتی اینترنتیبوده که جهت تدوین این مقاله، پژوهشگران در ابتدا  به جستجو در 
Google Scholar اطالعاتیتر در پایگاه هایو بطور اختصاصی SID،Science Direct  ،PubMed، و در ژورنال-

، آسیب شناختی مقاالت هاناباروری، زوجین، چالشبا استفاده از کلید واژه های  Elsevier،Medical Journals های 
طالعه را استخراج کردند و پس از بررسی م  05و در مجموع انجام داده0590تا  2000مرتبط با موضوع مقاله را از سال

: با يافته ها مقاله فارسی بودند. 06مقاله انگلیسی و  05مقاله جهت نگارش استفاده شد که  46متن کامل مقاالت، از 

توجه به اینکه این مطالعه با مروری بر مطالعات طراحی شده است نتایج مطالعات در سه طبقه ) چالش های زنان در 
زیر طبقه سازماندهی گردید. طبقه اول  0چالش های مردان در ناباروری و چالش های زوجین در ناباروری( و  ناباروری،

 چالش های تجربه شده در زنان نابارور  بود که دارای طبقات: چالش فردی )جسمی )تصویر ذهنی منفی از خود(، چالش
سی )کاهش ارتباط، کاهش میل جنسی، کاهش جن روانی )انزوا، افسردگی، اضطراب، خشم، احساس گناه(، چالش

اجتماعی   رضایت جنسی((، چالش خانوادگی )نقش خانواده و تشویق به فرزند خواندگی، ترس از طالق مرد،(، چالش
طبقه دوم چالش های تجربه  اقتصادی )هزینه های باالی درمان( بود.  )سرزنش اطرافیان و داغ ننگ ناباروری(، چالش

ناباروری را حمله به قدرت مردانگی خود اذعان می دارند؛ لذا درگیر مشکالت جسمی،  بارور بود. مردان شده در مردان نا
در طبقه سوم  اجتماعی می گردند و به دلیل استرس از این شرایط، خود را درگیر فعالیت هایی همچون شغل می کنند. 

روانی )فشار روانی ناشی از آزمایشات و  چالش چالش های تجربه شده در زوجین نابارور بود، که شامل زیر طبقات
اجتماعی )سرزنش دیگران و تشویق به جدایی و ازدواج مجدد( بود، نفوذ افراد خانواده اصلی هم  درمانها( و چالش

با توجه به اینکه بچهدار شدن یک بخشی از  :گيری نتيجه مشکل را مزید بر علت می کند و بر رنج آنان می افزاید.

ی فرد است؛ لذا تنها یک بخش از ادامه زندگی قلمداد می گردد، معیار هایی برای استحکام خانواده وجود هویت جنس
دارد و برای تبیین این موضوع در افراد و خانواده فرد نابارور، آشنایی و آگاهی و آموزش در این راستا حیاتی است. 

این مسیر با حضور در کالس های آشنایی با تکنیک های  بنابراین درک فرد نابارور به شیوه هایی منطقی الزم است و
مهارتی و حضور درگروه درمانی و ایجاد راهکارهایی برای زوجین و خانواده های انان نقش بسزایی در کاهش مشکالت 

 دارد.

 ناباروری، زوجین،  چالش ها، آسیب شناختی: کليدیکلمات 
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PD-67 
 رسيدن به استقالل عملکردی در تحرککاردرمانی از ابتدای ضربه مغزی تا 

 1*مرضيه مارامايی

 کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران -9

است که توسط نیروی مکانیکی  آسیب بافت مغزی ترین علت مرگ و عامل:ضربه مغزی رایجمقدمه و هدف

و مشکالت  هشیاری، فراموشی، شکستگی جمجمه، بروز عالیم نورولوژیکمنجر به از دست دادن  ایجاد و خارجی
 تصادف با خودروها و موتورهای  پرسرعت، پرت شدن از بلندی از علل شایع ضربه مغزی است. می شود.جسمانی 

 ست.رسانی، کنترل فشار داخل مغزی و پیشگیری از تشنج ادرمان های ابتدایی شامل احیا، تنظیم فشارخون و اکسیژن
پس از عبور از اقدامات پزشکی اولیه، بازگشت افراد به زندگی روزمره و توانایی شرکت کردن در جامعه مطرح می شود 
که در این مرحله خدمات توانبخشی از جمله کاردرمانی بسیار مهم جلوه می کند. تعدیل تون عضالنی، تقویت و کنترل 

، دستشویی رفتنخواب، پایین رفتن از تختالیت هایی مانند باال و آموزش فع حرکت، تعادل ایستادن و گام برداشتن،
از ابتدای ضربه مغزی تا از اقدامات رایج کاردرمانی است. بنابراین حضور کاردرمانگران  حمام کردن و لباس پوشیدن

جو در این مطالعه با جست و  :روش مطالعه در تحرک بسیار مهم و ضرورری است.رسیدن به استقالل عملکردی 

کاردرمانی، ضربه  و منابع کتابخانه ای با کلید واژه هایGoogleScholar,PubMed,ScienceDirectسایت های

 زندگی روزمره های فعالیت یکی از نقش های کاردرمانگر ارزیابی :يافته ها .انجام شد مغزی،  استقالل عملکردی

خود می باشد و مشکالت  همساالن کمتر از مهارت مغزیاست. معموال توانایی حرکتی افراد پس از ابتال به ضربه 
رفتن در این افراد به وجود می آید . تعادل ضعیف تنه و اختالل در کنترل  راه و ناتوانی در تعادلی، ضعف عضالنی

تجویز  گام می شود که با طول تقارن عدم و رفتن راه نهایتا کاهش سرعت پوسچر سبب ناتوانی فرد در ایستادن  و
های تسهیل حرکات از مؤثرترین راه له کمکی مانند صندلی چرخدار، عصا می توان به تحرک این افراد کمک کرد.وسی

در روزهای  فعالیت های عملکردی روزمره است. متعادل کردن ارادی، انجام ارادی و کنترل شده حرکات از طریق
وی تخت، خشک کردن صورت، شانه کردن موها ر چرخیدننخستین درمان،  بیمار با کمک درمانگر حرکات ساده مثل 

های عصبی است وبازگشت عملکرد فرد به سطح قبل از ضایعه را انجام می دهد. هدف نهایی درمانگر بازساز مجدد راه
مدیریت بودجه، خرید  عالوه بر این بیمار باید بتواند فعالیت های سطح پیشرفته روزمره مانند تهیه غذا، است.

نیز می تواند  های شناختی، درکی و رفتاریخانه، مصرف دارو و آمادگی کاری را انجام دهد. مهارت کردن،مراقبت از
بیماران سطح پیشرفته در مورد بازگشت افراد به جامعه کمک می کند. ارزیابی  ارزیابی شود که به مدیریت زمان و

نتيجه  ی، عصبی روانشناختی کمک کند.آمادگی برای بازگشت به کار است که می تواند به تغییرات روحی، رفتار

از آن بسیار عمده می  ابتال به ضربه مغزی اغلب ناگهانی بدون هیچ زمینه ای رخ می دهد. مشکالت ناشی :گيری

 از این رو مشارکت فعال بیمار و خانواده بسیار ارزشمند و مهم است که سبب تسریع روند درمان می شود.  .باشد

 ضربه مغزی،  استقالل عملکردی :کاردرمانی،کلمات کليدی
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 بررسی شيوه های  مداخله کاردرمانی در بيماران سرطانی

 2کريم ايوبی  -1مينا سادات مير شجاع   –1زهرا احمدی زاده   - 1*معصومه رسول زاده 
دانشگاه علوم پزشکی  عضو هيات علمی گروه آموزشی کاردرمانی و عضو مرکز تحقيقات عصبی عضالنی دانشکده توانبخشی -1

 سمنان

 عضو هيات علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان -2

کاربرد روش های مداخله کاردرمانی  در سرطان به عنوان یکی از شیوه های توانبخشی رکن  مقدمه و هدف:

کاردرمانی در این بیماران به حداکثر رساندن استقالل اساسی در امور مراقبت های نگهدانده دارد و از جمله اهداف 
فردی و کاهش درد با روش های غیر تهاجمی و غیر دارویی می باشد . در این خصوص  توجه به مسائل فرهنگی ، 
اقتصادی ، نیاز ها و توانمندی بیمار همواره مورد توجه کاردرمانگران بوده است .این مقاله سعی در معرفی روش های 

خله کاردرمانی جهت آشنایی بیشتر متخصصان  در این حوزه می باشد . انواع مداخالت کاردرمانی در سرطان: مدا
شناخت مشکالت بیمار ، برقراری رابطه نزدیک با بیمار ، دادن آگاهی و توانایی به بیمار ، تدارک خدمات ، تسهیل و 

ن به مراقبا Copingخیره انرژی، حمایت و آموزش مدیریت خستگی، ذ ایجاد مناسب ترین شکل استقالل عملکردی .
اختالل عملکرد اندام فوقانی و مداخله در جهت تجویز  بیمار و رعایت ارگونومی وتجویز تجهیزات کمکی می باشد.

اسپیلنت ، حرکت درمانی، تکنیک های کنترل ادم ، ساخت اسپیلنت داینامیک و استاتیک دست ،  آموزش تکنیک های 
بیماری  -جراحات و زخم های فشاری  -.استقالل در غذا خوردن ، تجویز ویلچردرموارد خاص ADL  جبرانی برای

کاردرمانی در سرطان     تنگی نفس  -فشردگی طناب نخاعی  -(RIBP ) های شبکه براکیال ناشی از پرتو افکنی  
، مدرسه ، بازی واوقات فراغت  ADL کودکان نیز مداخالتی موثر دارداز ان جمله  کار کردن با کودک در حال مرگ  ،

تشکیل جلسات گروهی برای والدین هدف کاردرمان این است تا کودک و  -گروه های نوجوانان   -، بررسی محیط 
خانواده ی او برروی مو قعیتشان تا حدودی کنترل یابند . کاردرمانگر باید از نقش های اجتماعی و خانواده آگاهی داشته 

با توجه به افزایش نیاز به باال بردن کیفیت زندگی در ویارویی آنها با مرگ کودک احترام بگذارد . باشد و به شیوه ر
هایشان، توجه به این حوزه که زمینه ساز کیفیت زندگی کودکان سرطانی است حائز کودک مبتال به سرطان و خانواده

 اهمیت است.

 ابق تط ،کیفیت زندگی  ،کاردرمانی  ،:  سرطان کلمات کليدی
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PD-69 
بر اساس مدل پرسيد قوچان دبيرستان های شهررعوامل  مرتبط با مصرف ميوه وسبزيجات در دانش آموزان دخت

 1332در سال

 9،سمانه یعقوبی سنگانی9مژن آبادی ،فرشته قانونی* 9،فاطمه عرب زوزنی 9هاشم حشمتی
 کميته تحقيقات دانشجويی،دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه -1

یکی از حیطه های بسیار مهم سبک زندگی، وضعیت تغذیه و بویژه مصرف میوه و سبزیجات : مقدمه و هدف

 ی مربوط بهارفتارهای سالم و رفتارهاست، از طرفی مصرف این گروه غذایی در سطح مطلوبی نمی باشد. از سوی 
عوامل مرتبط  این مطالعه با هدف تعیینمی گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، شکل  تغذیه در نوجوانی و دوران مدرسه

روش  انجام شد. بر اساس مدل پرسید قوچان با مصرف میوه وسبزیجات در دانش آموزان دختر دبیر ستان های شهر

روش نمونه  دبیرستان های شهر قوچان که به دانش آموز دختر455بر روی 9410این مطالعه مقطعی در سال  مطالعه:

گیری دو مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای روا وپایا که بر اساس مدل پرسید 
و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه  SPSS18طراحی شده بود،جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری 

 .در نظر گرفته شد  5.50تراز شد و سطح معنی داری  955ت هر حیطه از مجموع نمرا وتحلیل آماری قرار گرفت،

،میانگین نمره %15.94سال بود.میانگین نمره آگاهی دانش آموزان  96.99± 9میانگین سنی دانش آموزان يافته ها:

ومیانگین نمره %10.10کننده، میانگین نمره عوامل تقویت % 05.10،میانگین نمره عوامل قادر کننده%11.14نگرش 
بود.  0.9±9.04و  0.91±9.50بود. میانگین سهم مصرف میوه و سبزیجات به ترتیب برابر بود با %69.66عملکرد 

اجتماعی پایین تر، به طور  -میانگین نمرات عملکرد، عوامل قادر کننده و آگاهی  در دانش آموزان با وضعیت اقتصادی

در این مطالعه میانگین نمره آگاهی، نگرش وعوامل تقویت کننده دانش آموزان : يرینتيجه گ معنی داری کمتر بود.

در سطح خوب بود ولی میانگین نمره عوامل قادر کننده وعملکرد در سطح متوسط بود و میانگین سهم مصرف میوه و 
، وسبزیجات در دانش آموزانبه منظور مصرف مناسب میوه سبزیجات پایین تر از استانداردها بود. لذا پیشنهاد می شود 

 صورت گیرد.مداخالت مقتضی به ویژه، مداخالت مبتنی بر سازه های مدل پرسید 

 : تغذیه ،مدل پرسید، دانش آموزانکليدی کلمات
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PD-70 
 ارتباط بين سرطان و چاقی

 1،راضيه قزوينی *1شريعت پناهی، 1سهيالسادات قضوی

 پزشکی سمنان،سمنان،ايراندانشکده پرستاری،دانشگاه علوم -1

:چاقی به عنوان یک فاکتور قابل اصالح سبک زندگی و یکی از مشکالت جدی بهداشت عمومی مقدمه و هدف

در کل جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه است. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد چاقی با افزایش خطر 
مرتبط می باشد،لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط برخی سرطانها و چندین نوع سرطان از جمله کولون،سینه و مری 

روش  چاقی  و پیشرفتهای اخیر و استراتژیهای درمانی و پیشگیرانه در خصوص چاقی و بدخیمی های آن می باشد.

مرتبط :این مطالعه مروری سیستماتیک بوده وجهت گردآوری اطالعات  ازسایتهای علمی معتبرالکترونیکی و مطالعه

تاکنون استفاده 0590ومنابع کتابخانه ای موجودمربوط به سالهایGoogle,springer,CINHAL,sciencedirectنظیر

همه بدخیمی ها است،برآورد شده است که نیمی از %05نشان داد چاقی مسئول تقریبا  يافته ها: شده است.

سرطانها در کشورهای 4/9پیشگیری است.در حدودسرطانهایی که اتقاق می افتد با دانشی که در دسترس داریم قابل 
پیشرفته با فاکتورهایی مانند موادغذایی،تغذیه و فعالیت فیزیکی در ارتباط است. شناسایی ارتباط بین این فاکتورها با 
سرطان در طول زندگی به علت دوره طوالنی نهفته پیشرفت آن و پاتوژنزهای پیچیده آن چالش برانگیز است. شواهد 

می دهد خظرآدنو کارسینوم مری عمدتا به چاقی شکم و سرطان سینه و وزن باالی بدن به عنوان عامل خطر در  نشان
بین زنان قبل وبعد از یائسگی  وبویژه در زنانی شایعتر است که بعد از یائسگی هورمون جایگزین دریافت نکرده 

برای ادنوکارسینوم مری است که به تنهایی و در اند.ریفالکس معده به مری نیز به عنوان  یک فاکتور بسیار مهم 
ترکیب با چاقی به عنوان یک ریسک فاکتور مهم محسوب می شود. شواهد نشان می دهد جنس نقش مهمی در 

نتيجه  سرطان کولورکتال دارد و خطر چاقی بدن در سرطان کولورکتال در زنان نسبت به مردان بسیارکمتراست.

ای جمعی و شخصی و رعایت بهداشت عمومی و تعهد اجتماعی می توان ازپیشرفت :با اصالحات در رفتارهگيری

سرطان و بیماری مزمن جلوگیری نموده ،لذا مابه یک واکنش هماهنگ شده توسط سیاست گزاران،آموزش دهندگان و 
 حرف بهداشتی نیاز داریم.

 :چاقی،سرطانکلمات کليدی 

 

 
 
 
 
 
 


