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  :گردد به موارد ذیل توجه نمایند و محققین محترمی که تمایل دارند، مقاله خود را براي چاپ به این مجله ارسال دارند، دعوت می

 ر، دانشـگاه،  شـه : ، نشـانی نویسـنده مسـؤول شـامل    )شود مشخص *ت عالم با  مسؤول  نویسنده) (گان(نویسنده کامل مقاله، نام عنوان
  .تلفن آورده شود و یپست الکترونیک

  ارسـال  گیـري و تشـکروقدردانی    هـا، بحـث، نتیجـه    ، یافتهروش بررسیمقدمه، در مقاالت تحقیقی خالصه مقاله و متنی مشتمل بر
گیري و  ها، نتیجه ، یافتهروش بررسیو هدف،  زمینههاي  کلمه بوده و به تفکیک حاوي قسمت 250خالصه مقاله باید حداکثر . گردد
  .ها باشد واژهکلید

  مقاله بایستی در یک طرف کاغذ به قطعA4  افـزار   نـرم  به وسـیله متر از طرفین کاغذ، یک خط در میان  سانتی 2و به فاصلهWord 
  .ارسال فالپی دیسک حاوي فایل مقاله الزامی است .نگارش فارسی تایپ شوند  تحت ویندوز با رعایت کامل اصول آئین

 تصاویر ارسالی وضوح مناسبی داشته باشند.  
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  .ه شده است، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعالم گرددیهاي علمی ارا کنفرانس
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  گیرد به بعد مورد پذیرش چاپ قرار می 2007ترجمه مطالب جدید و جالب از سال.  

 توانند مطالب خود را به پست الکترونیکی مجله نیز ارسال نمایند نویسندگان عالوه بر ارسال پستی، می.  
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  بررسی سنگهاي ادراري در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی گرگان

  
  

  چکیده
در ایـن مطالعـه   . سنگهاي کلیوي یکی از شایعترین بیماریها در ایران میباشد : هـدف  و زمینه

مـورد   پرونده کودکان مبتال به سنگهاي کلیوي مراجعه کننده بـه بیمارسـتان طالقـانی گرگـان    
بررسی و علل زمینه اي ایجاد کننده سنگ و پاسخ  درمانی بیمـاران بـه درمانهـاي طبـی مـورد      

  .مطالعه قرار گرفت
کودك مبتال به سنگهاي کلیوي مطالعه و از لحـاظ   59در این مطالعه پرونده  : یبررس روش

ونت ادراري، توزیع سنی، جنسی، سابقه فامیلی، علل زمینه اي، وجود اختالالت آناتومیک، عف
 Tنفروکلسینوز و علل متابولیک مورد بررسی و داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمونهـاي 

Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
%). 4/42در مقابـل   6/57( سنگ هاي ادراري در دختران شایعتر از پسرها میباشـد   : هـا  یافته

 یـا  همتـرین علـت مراجعـه درد شـکمی و    مـاه و م  6/37 ± 1/36سن متوسط مراجعه کنندگان 
سـنگ تنهـا در    %9/51میلیمتـر بـوده و در    5/3 ± 7/2اندازه متوسط سنگ هـا  . هماچوري بود

. مـوارد اخـتالل متابولیـک زمینـه اي شـناخته شـد      % 6/35در . یک کلیه سـنگ وجـود داشـت   
پاسـخ مناسـبی    از بیماران به درمانهـاي طبـی  % 7/87. شایعترین این اختاللها هیپرکلسیوري بود

  .داده و در آنها سنگ ها یا از بین رفته و یا کوچکتر شده بود
تشـخیص زودرس سـنگ هـاي ادراري و درمـان بموقـع و مناسـب میتوانـد از         : گیري نتیجه

در بسـیاري از سـنگهاي   . عوارضـی ماننـد انسـداد دسـتگاه ادراري و عفونـت پیشـگیري نمایـد       
با شناسایی و درمان مناسـب میتـوان از بزرگتـر شـدن     ادراري علل متابولیک مطرح میباشد که 

  .سنگ و عوارض کلیوي احتمالی پیشگیري کرد
  هیپرکلسیوري، کودکان، سنگ هاي ادراري : ها واژه کلید 
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  مقدمه
همانند بالغین انسـیدانس سـنگهاي ادراري کودکـان نیـز در     

ماننـد   مناطق مختلف جهان متفاوت بوده و در برخی از نـواحی 
بطـور کلـی انسـیدانس سـنگ     . ایران و ترکیه اندمیک میباشـد 

سـنگهاي  .نفـر میباشـد    100.000به ازاي هر  109 – 36ادراري 
شیوع این سـنگها  . ادراري در کودکان و نوجوانان ناشایع است

نفـر   7600نفـر در هـر    1نفر تـا   1000نفر در هر  1در امریکا از 
ـ ). 1(گزارش شده است  ر سـنگ در کودکـان   علت شیوع کمت

اشـی از غلظـت بـاالي مهـار     نروشن نیست ولـی ممکـن اسـت    
ــوم در ادرار  کننــده هــاي تولیــد ســنگ ماننــد ســیترات و منیزی

   .) 4،  3، 2(کودکان باشد
رسوبات کریستالی اگزاالت کلسـیم   Robertsonدر بررسی 

در ادرار کودکان نسـبت بـه بـالغین کمتـر اسـت کـه دلیـل آن        
هـاي ادراري کودکـان و مهارکننـده هـاي     وجود ماکرومولکول

چسبندگی کریستالهاي اگزاالت کلسـیم بـه سـلولهاي اپیتلیـال     
روبرتسون اندکس خطر براي سنگهاي اگزاالت . توبول میباشد

کلسیم را مطرح کرده است که این اندکس در کودکان کمتـر  
  .)1( است

انواع مختلف سنگها بر اساس شـیوع آنهـا شـامل اگـزاالت     
ــیم  ــد 45 - 65کلس ــیم   درص ــفات کلس ــد 15 -35، فس ،  درص

، اســید  درصــد 5، سیســتئینی  درصــد 13 – 17اســتروویت 
و سـنگهاي مخـتلط معمـوال اگـزاالت      درصد 2 – 10اوریکی 

  ).1، 5(میباشد  درصد 10 – 25کلسیم و فسفات کلسیم 
ــراي تشــکیل ســن  ــه ب ــدین مرحل شــروع . گ الزم اســتچن

سپس چسـبندگی کریسـتالها   رشد کریستال و  کریستالیزاسیون،
گرچه غلظت مـواد تعیـین کننـده اصـلی اسـت امـا        .به اپیتلیوم

تحریک کننده ها و مهار کننـده هـاي موجـود در ادرار نقـش     
غلطـت مـاده مینـرال، قـدرت     . مهمی در کریستالیزاسیون دارند

، تحریک کننده ها و مهارکننده هـاي ادرار تحـت    PHیونی ، 
ت، محتویات غذایی و متابولیسم بـدن  تاثیر میزان دریافت مایعا

  .)6(هستند 
، فسفات کلسیم و فراد سالم اغلب با اگزاالت کلسیمادرار ا

سـدیم اورات سوپرسـاچوریت میشـود و بـه ایـن ترتیـب یــک       
پروسه دینامیـک تشـکیل کریسـتال ، رشـد کریسـتال ، تجمـع       

ــد   ــه در ادرار روي میده ــا  روزان . کریســتالها و حــل شــدن آنه

لیــرغم دوره هــاي متعــدد سوپرساچوریشــن، اغلــب  بنــابراین ع
تحریک کننده . در دستگاه ادراري خود سنگ ندارند کودکان

هاي کریستالیزاسیون به خوبی شناخته نشده اند اما ممکن است 
و همکــاران  Khan .)1(شــامل ماکرومولکولهــا و لیپیــدها باشــد

 دریافتند که ادرار افراد دچار سنگهاي اسیداوریکی و کلسیمی
کلسترول و تري گلیسرید بیشتري نسبت استر،  حاوي کلسترول

بعـالوه صـدمه بـه سـلولهاي کلیـه      . به افراد سالم کنترل هسـتند 
. سبب آزاد سازي فسفولیپیدهاي ممبران سلولی به ادرار میشـود 

لیپیدها تحریک کننـده تشـکیل سـنگهاي اگـزاالت کلسـیم و      
ه ممکن است عالوه بر آن کریستالهاي یک ماد. فسفات هستند

ایـن مسـاله   . به عنوان هسته اولیه انواع دیگر سنگ عمـل کننـد  
میتواند دلیل اینکـه اکثـر بیمـاران مبـتال بـه سـنگهاي کلسـیمی        

  .)1و6(هیپریوریکوزوري دارند را توجیه کند
مهارکننــده هــاي کریستالیزاســیون اغلــب روي رشــد فعــال  

لهاي مهار کننـده هـاي تشـکیل کریسـتا    . کریستال اثر می کنند
یم و اگزاالت کلسیم شامل سیترات، پیروفسـفات،  فسفات کلس

ــوم ــاي ادرار و ماکرومول منیزیـ ــان(کولهـ ، گلوکوزامینوگلیکـ
  ).7(میباشد) ، استئوپونتیننفروکلسین

براي تشکیل سنگ یا اینکه کریستالها بهـم مـی چسـبند تـا     
اندازه شان به حد کافی بزرگ شود و توبولهاي کلیه را مسدود 

ــد ــ )  Free particle theory( نمای ــه کریس ــا اینک ــه و ی تالها ب
، نـوك پـاپیال و دیـواره کـالیس در     سلولهاي اپـی تلیـال کلیـه   

ــبند    ــی چس ــتگاه ادراري م ) .  Fixed particle theory( دس
کریستالها بطور نسبی در دستگاه ادراري سـاکن هسـتند و ایـن    
ــنگ     ــد س ــل در رش ــرین عام ــداد مهمت ــدون انس ــا ب ــا ی اســتاز ب

  .)8(ندهست
بچه ها و نوجوانان مبـتال بـه سـنگهاي دسـتگاه ادراري     % 75

، ابنورمـالیتی  ننده دارند که شامل علل متابولیکعامل مستعد ک
سـنگ همـراه بـا عفونـت     . دستگاه ادراري و عفونت ها میباشد

دستگاه ادراري در شیرخواران و بچه هاي کوچـک شـایعتر از   
ر حالیکـه در نوجوانـان   بچه هاي بزرگتر و نوجوانان میباشد ، د

 .)1(اغلب سنگها ایدیوپاتیک هستند

  بررسی روش
مـاه در کودکـان    9ایـن مطالعـه توصـیفی مقطعـی در طـول      

مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان طالقانی که مبتال به سـنگ  
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کودکـان یـا اینکـه مسـتقیما بـه علـت       .ادراري بودند انجام شـد 
ارجاعی از سایر مراکز نکه آدردهاي شکمی مراجعه کرده و یا 

پرونده موجود بیمـارانی کـه پیگیـري     71از . و همکاران بودند
ماهه داشته و آزمایشـات و سـونوگرافی هـاي سـریال      3حداقل 

داشته و به گفته والـدین داروهـاي خـود را بـه خـوبی مصـرف       
سـن، جــنس،  . وارد مطالعـه شــدند ) کــودك 59(کـرده بودنـد   

بقه عفونـت ادراري  ایـک و سـ  سابقه فـامیلی، اخـتالالت آناتوم  
براي بررسی متابولیک در کودکـانی  . مورد بررسی قرار گرفت

سـاعته و در   24که کنترل ادراري داشتند از جمـع آوري ادرار  
ــدوم اســتفاده    ــه ادراري ران ــایین از دو نمون ــا ســن پ کودکــان ب

مطابق با اختالل متابولیک و سن کودکان درمانهاي پلی .گردید
تجـویز   B6آلوپورینول و ویتامین ، کلروتیازیدهیدرو،  kسیترا 

مـاه بصـورت کـوچکتر     3تا  1گردید و پاسخ به درمان پس از 
شدن سنگ یـا برطـرف شـدن آن و عـدم پاسـخ بـه درمـان بـه         

براي آنالیز داده ها . صورت بزرگتر شدن سنگ تعریف گردید
 05/0 ه گردیده و سـطح معنـی دار کمتـر از   استفاد Tاز آزمون 
  .رفته شددر نظر گ
 ها یافته

بیمار مبتال به سنگ کلیـه مراجعـه    71در این مطالعه پرونده 
بیمـارانی  . کننده به بیمارستان طالقانی مورد مطالعه قرار گرفـت 

که پیگیري مناسب نداشتند و یا دارو مصرف نکرده بودند و یا 
انســداد دســتگاه ادراري داشــتند از مطالعــه خــارج شــدند و در 

نفر  34مبتال به سنگ وارد مطالعه شدند که کودك   59نهایت 
از آنهـا  ) درصـد % 4/42(نفـر   25از آنها دختر و ) درصد 6/57(

مـاه   6/37 ± 1/36سـن متوسـط مراجعـه کننـدگان     . پسر بودند
) سـاله  12(ماه  144ماه و حداکثر  5/1حداقل سن بیماران .  بود

ــود ــود  . ب ــکم ب ــاچوري و درد ش ــه هم ــت مراجع ــرین عل . مهمت
کودکان مبـتال بـه سـنگ    ) درصد6/39(مورد  21ري در هماچو

ــه مشــاهده شــد ــه در  . کلی ــامیلی ســنگ کلی ــورد  43ســابقه ف م
سـنگ در  ) درصـد 5/58(مـورد   31در . مثبت بود) درصد8/76(

در هـر دو کلیـه وجـود    ) درصـد 5/41(مورد  22یک کلیه و در 
 25تنهـا یـک سـنگ و در    ) درصـد 9/51(مـورد   27در . داشت
انـدازه  . بیش از یک سـنگ وجـود داشـت   ) ددرص1/48(مورد 

در تمام موارد سـنگ  . میلیمتر بود 5/3 ± 7/2متوسط سنگ ها 
هـا در درون کلیــه هـا قــرار داشـت وســنگ حالـب و یــا مثانــه     

یک از کودکـان بـا کولیـک حـاد      همچنین هیچ.گزارش نشد 
 5در . کلیوي و یا انسداد مجاري ادراري مراجعه نکـرده بودنـد  

مـوارد نفروکلسـینوز وجـود داشـت و در      )ددرص 5/8(کودك 
اختالل آناتومیک زمینه اي پیدا شـده  ) درصد1/5(سه کودك 

کودکان همزمـان عفونـت ادراري   ) درصد6/23(مورد  13و در 
اخـتالل  ) درصـد 6/35(نفر از کودکان  21در . نیز وجود داشت

متابولیک وجود داشت که شـایعترین آنهـا هیپرکلسـیوري بـود     
. مشاهده گردیـد ) موارد درصد3/37(از کودکان  نفر 22که در 

و ) مـــوارد درصـــد1/27(کـــودك  16هیپریوریکـــوزوري در 
کودکان . وجود داشت) درصد3/37(مورد  2هیپراگزالوري در 

مبتال به سـنگهاي ادراري بـر اسـاس اخـتالل متابولیـک تحـت       
، آلوپورینـول و ویتـامین   ، هیدروکلروتیازید kدرمان پلی سیترا 

B6  تحـت درمـان بـا پلـی     ) درصـد 7/84(نفـر   50. گرفتندقرار
ــیترا  ــد kسـ ــرار گرفتنـ ــر  16. قـ ــد1/27(نفـ ــان ) درصـ کودکـ

آلوپورینــول دریافــت ) درصــد8/6(نفــر  4هیدروکلروتیازیــد و 
از کودکــان تجــویز ) درصــد4/3(نفــر  2در  vit B6کردنــد و 

پاسخ به درمان به شکل کوچکتر شدن یا از بـین رفـتن   . گردید
 8/87مــاه پیگیــري تعریــف شــده در  3حــداقل ســنگ بعــد از 

مـوارد علیـرغم درمـان     درصد4/3در. کودکان روي داد درصد
مـوارد تغییـري در    درصـد  8/8سنگها بزرگتر شده بودنـد و در  

  .اندازه سنگ دیده نشد
  بحث     

طبق بررسیهاي زالی از دانشگاه شـهید بهشـتی سـنگ هـاي     
بطـور کلـی   . ن اسـت کلیوي یکی از شایعترین بیماریها در ایـرا 

ــدود   ــنگ ادراري در ح ــیوع س ــر  5/0-2ش ــر  100000در ه نف
ــران ایــن شــیوع   در صــد هــزار  2/4جمعیــت اســت ولــی در ای

شیوع سنگهاي کلیوي در امریکا یـک در هـزار تـا    ) 9.(میباشد
در افـراد   و گروه سـنی کودکـان ونوجوانـان    در 7600یک در 

ــالغ  ــا  50/1ب ــت  70/1ت ــیوع  )1(اس ــارك ش ــنگهاي در دانم س
  .)10(گزارش شده است 13500کلیوي در کودکان یک در 

در مطالعه مـا سـنگهاي کلیـوي در دخترهـا شـیوع بیشـتري       
و در  درصـد %6/57میزان شیوع در دخترهـا  ).  36/1:  1(داشت 
در مطالعه اي که در عـراق صـورت گرفتـه    . بود%  4/42پسرها 

امریکـا  در  .)11(گزارش شده است 8/2:  1نسبت پسر به دختر 
گـزارش شــده   4/1 - 1:1/2نسـبت ابـتالي پســران بـه دختــران    
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شـایعترین علـت مراجعـه درد شـکمی و     در مطالعه ما ) 1.(است
در مطالعـه  . بود درصد 6/39هماچوري بوده ، شیوع هماچوري 

اي که در دانشگاه النهرین عراق صورت گرفت همـاچوري در  
در  .)11( کودکان مبتال به سنگ کلیوي دیده شـد  درصد6/44

کودکـان مثبـت بـود در     درصـد 8/76مطالعه ما سابقه فامیلی در 
سـابقه فـامیلی گـزارش     درصد1/45حالیکه در مطالعه عراق در 

بیماران اختالالت  درصد6/35در مطالعه ما در ). 11(شده است 
در ( متابولیک کشف شـد کـه شـایعترین آنهـا هیپرکلسـیوري      

. گزارش گردیـد ) ولیکبیماران داراي اختالل متاب درصد3/37
و عفونت همزمـان   درصد5/5همچنین اختالالت آناتومیک در 

در بررسیهایی کـه در امریکـا   . بیماران دیده شد درصد6/23در 
بیماران اختالالت متابولیک ، در  درصد33انجام شده است در 

 درصـد 4ابنورمالیتی ساختمان دسـتگاه  ادراري و در   درصد32
در بررسی انجـام  ). 1(ش شده استموارد عفونت ادراري گزار

و  درصـد  2/12،  درصـد  3/72در عراق این موارد بترتیب  شده
 درصـــد8/87در ) . 11(گزارش گردیـــده اســـت درصـــد5/25

بیماران پاسخ به درمانهاي طبی دیده شد و هیچکدام از بیماران 
لت سـنگ  پیدا نکردند و تنها در یک مورد به عنیاز به جراحی 

در . توصـیه شـد   ESWLسـانتیمتري   5/1 بزرگ لگنچه به قطـر 

ــ ــه بـ ــه ه کودکـــانی کـ ــینوز در زمینـ و  RTAعلـــت نفروکلسـ
Medulary spong kidney        مراجعـه کـرده بودنـد بـا توجـه بـه

ــان الزم انجـــام شـــد تـــا از پیشـــرفت   علـــت متابولیـــک درمـ
  .نفروکلسینوز جلوگیري شود

 گیري نتیجه

، ودکان علل مختلفـی دارد مثـل ژنتیـک   سنگهاي کلیوي ک
، ابنورمالیتی ساختمانی دستگاه ادراري که بسیاري از متابولیک

 8/87چنانکـه در مطالعـه مـا در    . آنها قابل کنترل و درمان است
. چنــین مــواردي پاســخ درمــانی مناســب مشــاهده شــد  درصــد

بنابراین تشخیص زودرس علل زمینه اي پیدایش سنگ میتواند 
ن پیشـگیري  از بزرگتر شدن سنگ و عوارض احتمالی بعدي آ

  .نماید
  تشکر و قدردانی

بدینوسـیله از کلیــه همکــاران محتــرم بیمارســتان طالقــانی و  
پرسـتاران محتــرم درمانگــاه کــه در ارجــاع کودکــان مبــتال بــه  
درمانگاه تخصصی کلیه و سرکار خانم دکترصدیقه هوشـیارفر  

  .که ما را در تکمیل پرسشنامه ها یاري نمودند تشکر مینمایم
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  بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به بیماري ایدز
  
  

  چکیده
در کشورهاي پیشرفته با آموزش هاي عملی و جامع درباره ایـدز و راههـاي    : زمینه و هدف

از ایـن  هـدف  . انستند به موفقیت هاي چشمگیر در این بیماري دسـت یابنـد  وپیشگیري از آن ت
 در خصـوص میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی گلسـتان   مطالعه بررسی 

  .بوده است بیماري ایدز
نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  209در این مطالعه توصیفی   :روش بررسی 

  .دادند پاسخسئوال در مورد آگاهی نسبت به بیماري ایدز  14 با پرسشنامه اي به گلستان
میـانگین رتبـه میـزان     دراین مطالعـه  .از نمونه ها دانشجویان دختر بودند درصد 54 :ها  یافته

بـه طـور کلـی وضـعیت آگـاهی      .آگاهی دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بیشـتر بـود  
  .درصد دانشجویان خوب بود 54نسبت به بیماري ایدز در 

زشـکی نسـبت بـه ایـدز بـا توجـه بـه ماهیـت رشـته          میزان آگاهی دانشجویان پ  :گیري  نتیجه
  .استتحصیلی از وضعیت قابل قبولی برخوردار 

  گرگان دانشجوي پزشکی آگاهی، ایدز، :ها  کلید واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  مقدمه
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با توجه به تمایل  سال، 18جوانان به خصوص افراد باالتر از 
ـ  ،زیادشان به انجام فعالیتهـاي جنسـی بـدون محافظـت     ه از جمل

گروههــاي پرخطــر بــراي ابــتالء بــه بیماریهــاي منتقلــه جنســی 
(STD) بـا پیشـرفت علـوم    ). 1-2(مانند ایدز محسوب می شوند

پزشکی در جهان انتظار می رفت در اوایل هزاره سوم مـیالدي  
بیماري هاي عفـونی بـه تـدریج حـذف و تـا مـرز ریشـه کنـی         

نهـا  کاهش یابند، اما ایـن طـور نشـد و بعضـی بیمـاري هـا نـه ت       
بیمـاري سـل و   . کاهش نیافتند بلکه افزایش چشمگیري یافتنـد 

ــن ) HIV(ایمنــی انســانی  نقــصعفونــت ویــروس  ــه ای از جمل
ایدز امروز در راس بیماري هـاي عفـونی قـرار    . بیماري هاست

  ).3(گرفته و روزانه قربانی هاي فراوانی در جهان می گیرد
ه ایدز مرکـز توجـ   HIV/AIDSسال گذشته پاندمی  25طی 

ــاالي ). 3(محققـــان مختلـــف بـــوده اســـت در  HIVشـــیوع بـ
ــز از اطــالع   ــه هــاي موفقیــت آمی کشــورهاي آفریقــایی و نمون
ــر رفتارهـــاي جنســـی در   رســـانی و آمـــوزش در مـــورد تغییـ
کشورهایی مانند اوگانـدا، موجـب شـد تـا توجـه ویـژه اي بـه        
آموزش جامعه بـراي پیشـگیري از عـوارض بعـدي ایـن گونـه       

این بیماري براي اولین بـار در ایالـت   ). 3(رددبیماریها مبذول گ
ــامبر  ــگیري    1981متحــده در دس ــرل و پیش ــز کنت ــط مرک توس
در کشـورهاي   1998تقریبـا بعـد از سـال    . بیماریها شناخته شـد 

پیشرفته با آموزش هاي عملی و جـامع دربـاره ایـدز و راههـاي     
پیشگیري از آن توانسـتند بـه موفقیـت هـاي چشـمگیر در ایـن       

دست یابند به دلیل عدم وجود برنامـه مـدون و فراگیـر    بیماري 
، شـیوع  گاه سـازي عمـومی، جـوان بـودن جامعـه     آموزشی و آ

باالي اعتیاد و دهها علت دیگـر شـاهد رشـد روزافـزون مـوارد      
). 4(گاهی جوانان است آتنها راه موجود . ایدز در ایران هستیم

هی لذا در ایـن بررسـی بـر آن شـدیم تـا بـا تعیـین میـزان آگـا         
دانشجویان پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی گلسـتان نسـبت بـه      

  .گاهی آنان گامی برداریمآبیماري ایدز، در جهت ارتقاء 
  یروش بررس

نفـر از   209در این مطالعه مشاهده اي با رویکـرد توصـیفی   
ــورد    دانشــجویان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان م

ــد  ــرار گرفتن ــدا پرسشــنامه اي حــاوي  . بررســی ق اطالعــات ابت
سئوال در مـورد آگـاهی نسـبت بـه      14و ) فردي(دموگرافیک 

بیماري ایدز بـه دانشـجویان تحویـل داده شـد و پـس از پاسـخ       
 SPSSداده هاي خام وارد نرم افـزار  . دهی جمع آوري گردید

 .شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت

  ها افتهی
نفــر دختــر  112و ) درصــد46(نفــر پســر  97درایــن مطالعــه 

ــکی  ) درصــد54( ــوم پزش ــگاه عل ــجویان پزشــکی دانش از دانش
میانگین رتبه میـزان آگـاهی   .گلستان مورد بررسی قرار گرفتند

میـانگین  . دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بیشتر بـود 
رتبه میزان آگاهی در ترمهاي مختلف، متفـاوت بـود و هرچـه    

. مــدت دانشــجویی بیشــتر بــود میــزان اگــاهی افــزایش داشــت 
وضعیت آگاهی نسبت بـه بیمـاري ایـدز در دانشـجویان دختـر      

ــه   ــان داد ک ــد6/19نش ــعیف،  درص ــد6/28ض ــط و  درص متوس
وضعیت آگاهی نسبت بـه بیمـاري   . خوب بوده اند درصد5/51

 1/37ضعیف،  درصد 2/7ایدز در دانشجویان پسر نشان داد که 
بـه طـور کلـی    . خـوب بـوده انـد    درصد 7/55متوسط و  درصد

دانشجویان  درصد14ی نسبت به بیماري ایدز در وضعیت آگاه
  .خوب بوده است درصد 54متوسط و  درصد 33ضعیف، 

  يریگ جهینتبحث و 
در مجموع سطح آگاهی دانشجویان پزشکی نسبت به ایـدز  
بــا توجــه بــه ماهیــت رشــته تحصــیلی از وضــعیت قابــل قبــولی 
برخوردار است، هم چنین هرچه مـدت دانشـجویی بیشـتر بـود     

این نتیجه در سایر مطالعات . آگاهی نیز افزایش می یافتمیزان 
گـاهی در دو  آمیـزان سـطح   ). 5و  3(مشابه نیز دیده شده است 

گروه جنسی دختر و پسر تفاوت چندانی نداشت و در مجمـوع  
به نظر مـی رسـد هنـوز آمـوزش پزشـکی بـراي آمـاده سـازي         
دانشــجویان ایــن رشــته بــه عنــوان مهمتــرین ارکــان ســالمت و 

  . داشت جامعه جاي کار بیشتري داشته باشدبه
اولین قدم در جهت پیشگیري از ایدز، آموزش بهداشت بـه  
مردم می باشد که شایسته است براساس واقعیـت هـاي موجـود    

  .در جامعه باشد
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  چکیده
اغلب مردم تصور می کنند که نمک یک چیز ساده، سفید رنگ و گرانوالر  : زمینه و هدف

است و براي خوش طعم شدن غذا به آن اضافه می شـود و جـاي آن در نمکـدان روي میـز یـا      
حیوانات و حتی  نمک یک عنصر اساسی نه تنها در رژیم غذایی انسان ها بلکه. آشپزخانه است

هدف از این مقاله بررسـی اسـتفاده از نمـک در میـان مـردم      . براي بسیاري از گیاهان می باشد
  . استان سمنان می باشد

این مقاله بخشی از مطالعه وسیع تري است که در خصوص طب عامیانه مـردم   :روش بررسی
دان با تجربه مصاحبه هاي در این مطالعه با درمانگرهاي محلی و سالمن. سمنان انجام شده است

در ایـن  . مصاحبه ها دست نویس و کدگذاري و طبقـه بنـدي شـدند   . اتنوگرافیک به عمل آمد
گرمسـار و   ،سمنان ، شاهرود(مقاله باور هاي مردم استان سمنان از شهرهاي مختلف این استان 

  . جمع آوري شد) دامغان
 تحت مضامینی از قبیـل مقـدس بـودن،    باور ها، عقاید و رفتار مردم در مورد نمک :یافته ها

اسـتفاده   ،دورکردن جانوران مـوذي  حرمت داشتن، درمان طبی، ،ارزش مذهبی ،برکت داشتن
بـاز   ،خشک کـردن پوسـت   ،بستنی زنی ،نگهداري مواد غذایی و مصرف آن ،در خوراك دام

  . نورگیر و ساخت تنور میباشد ،کردن راه برفی در زمستان
روش هایی که به صورت عامیانه در مورد مصارف برخی مواد در میان  باورها و :نتیجه گیري

  .مردم رایج هستند در صورت بررسی جدي و کار تحقیقی بر روي آنها می توانند مفید باشند
  سمنان نمک، مردم نگاري،  :ها  کلید واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
احتیـاج انسـان   . تقریباً تمام ممالک دنیا نمک را می شناسند

نمک خوراکی و مصرف آن در غذاها از زمانی که اسـتفاده   به
از علم پزشـکی بـراي درمـان بیمـاران معمـول گردیـد ، مـورد        

هومر نمـک را  .  )1(گفتگوي پزشکان و دانشمندان بوده است 

یک ماده الهی می دانست ، افالطون آن را بـه عنـوان محبـوب    
 امروزه ما نمـک را بـه  . مخصوص خدایان توصیف کرده است

عنوان یک ماده پیش پاافتاده و ارزان محسـوب مـی کنـیم کـه     
. غذا ها را طعم می بخشد یا یخ را از سطح جاده ها پاك میکند

انـه  با وجود این، همانطوري که مارك کرالنسکی بسـیار زیرک 
 نمک تنها سنگی که ما مید، در کتاب جدید خود بیان می کن

  .خوریم تمدن را از ابتدا شکل داده است
می و زمـین شناسـی   ا حدود صد سال قبل هنگامی که شیت  

، بـه وجـود آمـد    جدید، همانطوري کـه امـروزه متـداول اسـت    
نمک یکی از قابل مالحظـه تـرین کـاال هـا بـود وتعجـب آور       
اینست کـه بـدانیم ، بـدون نمـک انسـان هـا و حیوانـات نمـی         

نمک آنقدر با ارزش بوده کـه بـه عنـوان    . توانستند زنده بمانند
کـه اکنـون    Salaryکلمـه  .  )2(رایج به کار می رفته است پول 
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در زبـان انگلیســی بـه معنــاي حقـوق مــی باشـد، منشــاء التــین     
و از زمانی که نمک خـوراکی بـه   ) به معناي نمک SAL(داشته

  .  )1(است جاي حقوق پرداخت می شده است ، بر جاي مانده
، بـه  داولین مسیر هاي تجارت را بنا نهـا تقاضا براي نمک    

نمک برانگیزنده بعضی جنگ هـا و در مـوارد   ، دلیل ارزش آن
دیگر به عنوان یـک عنصـر اسـتراتژیک در انقـالب و جنـگ      

امپراطوري هـاي   مالیات هاي نمک،. آمریکا بوده استداخلی 
مرکـز منازعـات   ، اروپا و آسیا را حفظ کرده و در واقـع نمـک  

و  روزگار گذشته دربـاره حقـوق دولـت بـراي کسـب مالیـات      
عنصر سـدیم و  نمک طعام از دو .  )2(کنترل اقتصاد بوده است

، لـزوم و ضـرورت مصـرف نمـک کـه      کلر تشکیل شده است
منبع اصلی سدیم اسـت از قـرن هـا پـیش شـناخته شـده اسـت        

، شور مزه و بـدون بـو، کـه طـی     متبلور Naclکلرور سدیم ).3(
ــه دســت مــی   انجــام فراینــد خــالص ســازي فــرآوري شــده و ب

 ، منظـور طعـم بخشـیدن و نگهـداري غـذا      نمک را به. )4(آید
براي افزایش زمان مصرف و جلـوگیري از رشـد میکروبهـایی    

. که باعث سمی شدن غذاها می شوند به غذاها اضافه می کننـد 
این مطلب همان دلیل بیشـتر بـاقی مانـدن غـذاهاي شـور ماننـد       
ــتها مـــی   ــه دیگـــر گوشـ ژامبـــون دودي و ژامبـــون نســـبت بـ

ات تولید پنیر براي ایجـاد محـیط مناسـب بـراي     کارخانج.باشد
در پخت نان نمک بـه   .ند پنیرسازي وابسته به نمک هستندفرآی

عنوان کنترل کننده تخمیر خمیر مایه ، مورد استفاده قـرار مـی   
 نمک طعام از مواد ضروري در رژیم غذایی است و. )5(گیرد 

غذایی  این ماده در صنایع د،در طبیعت به فراوانی یافت می شو
 ،خاصیت نگهـداري  ،اي مقاصد مختلف مانند طعم دهندگیبر

بهبـود رنـگ و بافـت    ، کنتـرل تخمیـر   ،فرآیند هاي جداسـازي 
. محصول و به عنوان حامـل افزودنـی و غیـره بـه کـار مـی رود      

ارزیابی مقدار مورد نیـاز انسـان بـه نمـک بسـیار مشـکل اسـت        
مقـدار و   مقدار نمک مورد نیاز افـراد بـه بعضـی شـرایط ماننـد     

شـرایط  ، مقـدارو ترکیـب عـرق بـدن    ، شدت فعالیـت فیزیکـی  
درجه حـرارت و میـزان سـازش بـدن بـا آن و       ،محیطی به ویژه

  .)1(باالخره عوامل ژنتیکی بستگی دارد 
ی کـاربرد وسـیعی در   کلرور سدیم عالوه بـر صـنایع غـذای    

نمـک طعـام داراي   . کشاورزي و پزشکی دارد،صنایع شیمیایی
یف مهمـی در صـنایع غـذایی مـی باشـد کـه در       نقش ها و وظا

قـرن   این ماده. بعضی موارد بی نظیر و غیر قابل جایگزین است
 ،تثبیـت کننـده  ، قـوام دهنـده  ، هاست که به عنوان طعم دهنـده 

مصرف شده اسـت  ) باکتریوستاتیک -باکتریوساید(نگهدارنده 
ونقـــش مهمـــی در فـــرآوري محصـــوالت غـــذایی مختلـــف 

میزان رطوبت بعضی محصوالت غذایی نیز کنترل بافت و .دارد
انند کاربرد آن در فرآورده هاي گوشتی م. به عهده نمک است

انـواع کنسـرو هـا، ترشـی،      سوسیس وکالباس و صنایع سبزي،
یژه کـره و  ، فرآورده هـاي لبنـی بـو   شور ها، چیپس خیار شور،

، چوب شور وغیره چشمگیر پنیر و نیز صنایع غالت، نان، پفک
شتی می توان گفـت بعـد از   در فرآورده هاي گو. ) 6و1(است 

، نمـک مهمتـرین ترکیـب محصـوالت گوشـتی      خود گوشـت 
دارندگی قوي داشته و  این ماده خاصیت نگه. کارخانه ها است

غلظـت بیشـتر نمـک عمـر     . به همـین دلیـل پیشـینه درازي دارد   
نگهداري را بیشتر و یا انبار کـردن در دمـاي بـاال را میسـر مـی      

که در کارخانجات مواد غذایی اسـتفاده مـی شـود     نمکی. کند
معموالً نمک متبلـور خشـک شـده در خـالء مـی باشـد کـه از        

  .  )7(خلوص باالي شیمیایی برخوردار است 
کمبود اولیه سدیم در انسان تا کنون دیده نشده است ولـی   

، افزایش دفع سدیم بـه واسـطه اسـهال    عوارض کمبود ثانویه با
عالئـم  . بـروز مـی نمایـد   در هواي گـرم   ، شدت تعریقاستفراغ

، بـی اشـتهایی و حالـت    کمبود سدیم، ضعف، خستگی شـدید 
ی آید و بازده کار در این مرحله فشار خون پایین م. تهوع است

  .)1(، از دقت و قدرت هوشی کاسته میشودعضالنی کم شده
هدف از این مقاله بررسی باورها و رفتار مردم در استفاده از 

  .مردم استان سمنان می باشد نمک در میان
  روش بررسی

این مقاله بخشی از مطالعه وسیع تري است که در خصـوص  
در ایـن مطالعـه بـا    . طب عامیانه مردم سمنان انجـام شـده اسـت   

ــاي      ــاحبه ه ــه مص ــا تجرب ــالمندان ب ــی و س ــاي محل درمانگره
ــد   ــل آم ــه عم ــک ب ــویس و   . اتنوگرافی ــت ن ــا دس ــاحبه ه مص
در این مقاله مصـرف نمـک در    .کدگذاري و طبقه بندي شدند

  .میان مردم استان سمنان ارائه می شود
  یافته ها

باورهاي مردم استان سـمنان کـه از شـهرهاي مختلـف ایـن      
. ردآوري شـد  گـ ) و دامغـان   گرمسـار ،شاهرود ،سـمنان ( استان
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باور ها و عقاید و رفتار مردم در مورد نمک  تحت مضامینی از 
ــودن  "یــل قب ــی" ،"شــتنبرکــت دا" ،"مقــدس ب ــان طب  ،"درم

نگهـداري مــواد غــذایی و   ،اســتفاده در دام ،دورکـردن جــانور 
بـاز کـردن راه    ،خشک کردن پوست ، بستنی زنی ،مصرف آن

  . نورگیر و ساخت تنور می باشد، برفی در زمستان
  حرمت داشتن  ،ارزش مذهبی، برکت داشتن، مقدس بودن

ایگـاه  از دیرباز تـاکنون نمـک در میـان مـردم سـمنان از ج     
خاصی برخوردار بوده است تا آنجایی که آنرا ماده اي مقدس 

احترام نمک تا حدي بوده است که هنگام مطالبـه  . می دانستند
آن از همسایه، همسایه هیچگاه معـادل آنـرا طلـب نمـی کـرده      

  .است
  "ارزش مذهبی"
. همواره از نمک به عنوان برکت وسیع یاد می شـده اسـت   

ــت    ــه عل ــک را ب ــین نم ــمار آن و ارزش و  همچن ــی بیش فراوان
اعتباري که براي آن قائـل بـوده انـد ، مهریـه حضـرت فاطمـه       

  . میدانستند 
از جمله نقلهایی که باعث افزایش ارزش نمک در بین مردم 

) ع(شده است این مطلب است که شب شهادت حضرت علـی  
در هنگام افطار دخترش ام کلثوم براي افطار شیر و نمک براي 

: ، ولی حضرت به دخترشان می فرماینـد  آورد آن حضرت می
  . شیر را بردار ، من با نمک افطار می کنم

   "برکت داشتن "
حرمت نمک در بین آنان زمانی بیشتر نمایان می شود کـه    

همواره نمک را یکی از اجـزاي الینفـک سـفره هـاي خـود و      
  .با نان سبب برکت سفره می دانستند همتراز

ن دیار این اسـت کـه یکـی از افـراد     یکی از رسوم  مردم ای
خانواده قبل از تحویل سال نو و آغاز سال جدید به زیارت امام 
زاده رفته و پس از آغاز سـال نـو در حـالی کـه مقـداري آب،      

ایشان این کار . سبزي و نمک به همراه دارد وارد خانه می شود
  .را باعث افزایش برکت و رونق خانه می دانستند 

اي مردم در مورد نمک در سـمنان ایـن بـوده    از دیگر باوره
کـی از  است کـه بـه هنگـام عزیمـت عـروس بـه خانـه دامـاد ی        

، سـبزي و نمـک را درون یـک    بزرگان خـانواده مقـداري نـان   
سفره قرارداده و به پشت عروس می بسـتند تـا بـا ورود وي بـه     

  .خانه داماد، رزق و روزي خانه شان تضمین گردد

  "درمان طبی "
خواص درمانی خاصی را نیز بـه نمـک نسـبت     مردم سمنان

  :می دادند که از آن جمله می توان به نکات زیر اشاره نمود
  ضد درد 

اول اینکه به هنگام ضرب دیدگی یا شکستگی ناحیه اي در 
بدن، نمک را درون کیسه اي ریخته و گرم نموده و سـپس بـر   

نـد  روي ناحیه آسیب دیده قرار می دادند و بـراین بـاور بـوده ا   
که نمک باعـث رفـع درد مـی شـود و  یـا بـه اصـطالح درد را        

  .میکشد
اهالی شهرستان شاهرود از نمک در موارد بسـیاري اسـتفاده   
می کنند که از آن جمله می تـوان بـه اسـتفاده از نمـک بـراي      

دیـدگیها، دررفتگـی هـا،     بهبود صدمات وارده اي چون ضرب
ر اینگونـه مواقـع   د. ، کوفتگیها و شکستگیها اشاره کردرفتگیها

نمک را با زردچوبه مخلوط کرده و بر روي محل صدمه دیـده  
گذاشته و می بندند تا درد را کاهش داده یا به اصطالح درد را 

همچنین محل دررفتگی را در آب نمک ماسـاژ داده تـا   . بکشد
ــاهش یابــد  ــوفتگی حاصــل از   . درد آن ک ــین درد و ک همچن

  .در آب نمک ولرم رفع نمودخستگی پا را می توان با ماساژ پا 
زیـادي بـراي نمـک    در گرمسار نیز مصارف و کاربردهـاي  

ازآن جمله می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره      . قابل ذکر می باشد
  :نمود 

گرمسـار مـی تـوان بـه درمـان       ازخواص درمـانی نمـک در  
، کوفتگی و دررفتگی اشاره کرد بـدین ترتیـب کـه    شکستگی

، خرمـا   ها  همراه با مقداري دنبـ نرم شده رابتدا نمک کوبیده و 
و زرده تخم مرغ گرم کرده و بر روي عضو آسـیب دیـده مـی    

  .گذارند
مردم دامغان هم براي درمان گلودرد از قره قـره آب نمـک   

  .استفاده می کردند
   "ضد خارش"
غـوره را بـا دسـت آبگیـري      دیگر اینکه ، در قـدیم االیـام   

سـتها مـی شـده    ، و چون غوره باعث خارش پوسـت د میکردند
خارش دستها را با پاشیدن و نگه داشـتن نمـک بـر روي     ،است

  . آنها به مدت پنج تا شش دقیقه بر طرف می نمودند 
  "ضد شوك"
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از دیگر کاربردهاي نمک که امروزه نیـز رایـج اسـت ایـن     
است که اگر فردي به هر علتی دچار تـرس ناگهـانی و شـوك    

ود مقداري آب نمـک  شده باشد و یا با ترس از خواب بیدار ش
تقریبا غلیظ آماده کـرده و بـا قاشـق فلـزي بـر روي زبـان فـرد        
میگذارند تا مزه کند و این عمل باعث بازگشت سریعتر فرد بـه  

  .حالت عادي می شود
   "فرضد تهوع در س"

در گذشته به دلیل نا هموار بودن جـاده هـا و همچنـین نـوع     
چـار حالـت   وسایل نقلیه خـاص آن دوران مسـافران همـواره د   

مردم شاهرود بر . تهوع یا به اصطالح ماشین گرفتگی می شدند
این باور بوده اند که این مورد را با خوردن مقداري نمک قبـل  

  .از سفر یا در حین سفر می توان کاهش داد
   "بهداشت دهان ودندان"

، بـراي  ان و دنـدان در مواقـع نبـودن مسـواك    شستشوي دهـ 
بـا   جلوگیري از خونریزي لثـه هـا  استحکام بخشیدن به لثه ها و 

  . استفاده از محلول آب نمک مرسوم می باشد
  
  
  "دور کردن جانور "

حشرات هرگاه در خانه سوراخ موش و یا محل رفت و آمد 
عقیده بر این بود که بـا پاشـیدن    د،و جانوران موذي پیدا می ش

مقداري نمک بر سر محل گذر جانوران یا بردر سوراخ موش، 
البته در میـان رسـوم و    .ان دیگر مشاهده نخواهند شداین جانور

آیین ها و باور هایی که گفته و شنیده می شوند نکـاتی جالـب   
  .توجه نیز مشاهده می شود

  "برگرداندن عزیز به منزل"
از دیگر باورها این است که اگر شخص عزیزي قـرار بـوده   
است از ایشان دور شود و آنها خواهـان بازگشـت سـریعتر وي    

 هده اند در کفش وي نمک مـی ریختنـد بـه بـا ایـن بـاور کـ       بو
  .نمک باعث دلشوره فرد و سپس بازگشت وي می شود

 "دور کردن چشم زخم "

از دیگر موارد کاربرد نمک سوزاندن آن همراه اسپند براي 
  .   دور ماندن از چشم زخم می باشد 

  "نگهداري  و مصرف مواد غذایی "
چون موارد زیـر اسـتفاده   از نمک براي مصارف خاصی هم 

  : می کنند

از نمک براي خشک کـردن گوشـت در گذشـته بـه علـت      
نبودن یخچال و فریزر استفاده می شده است به اینصـورت کـه   
ــک و    ــده و ســپس در محــیط خش گوشــت را در نمــک غلطان

  .تاریک براي مدت طوالنی نگهداري می کردند
از دیگر مصارف نمـک بـراي نگهـداري غـذا بـراي مـدت       

النی می توان به نگهداري گوجه فرنگی که یـک محصـول   طو
تابستانی می باشد براي زمستان اشاره نمود که گوجه را در آب 
نمک براي مدت طـوالنی و بصـورت تـازه و سـالم نگهـداري      

  .نموده و از آن در زمستان استفاده می کردند
براي تهیه قورمه نیز نمک مورد استفاده قـرار مـی گیـرد بـه     

که گوشت را پختـه و نمـک نسـبتا فراوانـی بـرآن      این صورت 
) تا شب یلدا ( پاشیده و در شکمبه گوسفند براي مدت طوالنی

  . نگهداري می کنند
براي نگهداري برنج براي مدت طـوالنی بطـور مثـال بـراي     
یک تا یک سال ونیم مقدار زیـادي نمـک کوبیـده شـده را بـا      

  .کنند برنج مخلوط می کنند تا از خراب شدنش جلوگیري
براي پختن برنج نیـز از قبـل بـرنج را در آب نمـک خـیس      

این کار باعث میشـود  . نموده و براي چند ساعت نگه می دارند
که برنج در هنگام پخت و پز از هم باز نشده و بـه اصـطالح وا   

  .نرود
استفاده دیگري که از نمک می شود ایـن اسـت کـه چـون     

ن آن ، آنـرا  بادمجان تلخی خاصی دارد ،پـس از پوسـت کـرد   
  .درون محلول آب نمک قرار داده تا تلخی آن گرفته شود

  "خوراك  دام"
همچنین از نمک براي دامهایشان نیز استفاده می کرده اند ، 
به این صورت که درون غذاي دامهایشان مقداري نمک اضافه 

  . می کرده اند تا اشتهاي دامها افزایش یابد
  "خشک کردن پوست "

ر نگهــداري و جلــوگیري از فســاد مصــرف دیگــر نمــک د
پوست با استفاده از پاشیدن نمک پودر شده در قسمت داخلـی  

 .پوست می باشد که پوست را از فساد نگهداري می کند

عالوه بر مصارف درمانی نمـک در دامغـان از نمـک بـراي     
تهیه زیرانداز نیز اسـتفاده مـی شـود بـدین ترتیـب کـه پوسـت        

تـا خـوب خشـک شـده و      گوسفند را به نمـک آغشـته کـرده   
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سپس روي پوست را پارچه اي دوخته و از آن به . خراب نشود
  .عنوان زیر انداز استفاده می کنند

  "ساختن تنور"
کاربرد بسیار جالب توجه نمک در بین مردم منطقه گرمسار 
در ساختن تنورهاي قدیمی می باشد بدین صورت که بـه گـل   

ز به همـراه مقـدار   آماده شده براي ساختن تنور کرك و موي ب
زیادي سنگ نمک کوبیده شده اضافه می کنند و بـا ایـن گـل    

وجود نمک فراوان در گل تنـور  . آماده شده تنور را می سازند
باعث ایجاد شوره شده و مانع ترك خـوردن تنـور مـی شـود و     

  .ماندگاري آنرا افزایش می دهد 
  "بستنی زنی "

ر نمک می توان عالوه بر موارد یاد شده از کاربردهاي دیگ
بـه ایـن   . به استفاده از نمک در بستنی سازي سنتی اشـاره نمـود  

صـورت کــه مخلــوط آب و یــخ را درون یــک تشــت بــزرگ  
چوبی ریخته و دیگ مسی حاوي مـواد بسـتنی را درون تشـت    

سپس براي اینکه یخ سریعتر آب شـده و  . چوبی قرار می دهند
و یخ نمک  سرماي خود را به بستنی بدهد بر روي مخلوط آب

با این کار سریعتر به سرماي مورد نیاز براي تشـکیل  . می پاشند
  .و تهیه بستنی می رسیدند

  "پاکسازي معابر از برف "
از دیگر مصارف نمک در زمستان این بوده است که بـراي  
پاکسازي معابر از برف و یخ، با پاشیدن نمک باعث آب شـدن  

  . آنها می شدند 
  "نورگیر "

نوعی . نوع نمک در دسترس مردم بوده استدر گذشته سه 
نمک معمولی که براي آشپزي و مصارف معمول اسـتفاده مـی   

نوع دوم نمکی بوده است کـه بصـورت الیـه هـاي     . شده است
ورقه اي شکل شفاف به ضخامت چهار تا پنج میلیمتر از معدن 
استخراج شده و از آن به جاي شیشه بر سردر حمام و به عنـوان  

نوع سوم نمکی که در دسترس . استفاده می کردند نورگیر هم 
مردم قرار داشته و نسبت به دو نوع قبل گرانتر هـم بـوده اسـت    
بلورهاي بسیار شفاف نمک بود که به نمـک فرنگـی یـا نمـک     

  .ترکی معروف بوده است
  نتیجه گیري

 2500خ آن را بیش از یهرودوت تار( نمک در طول تاریخ 
یـک مـاده    هـاي مختلـف   رزمینو در س )سال ذکر کرده است

نمک همواره بـراي طعـم دادن بـه    . تجاري با ارزش بوده است
غذاها و به عنوان جلوگیري کننده از فساد مواد به کار می رفته 
واز همـان روزهـاي اول شخصــیتی مقـدس و مـذهبی در میــان     

  . مردم داشته است
نمـک اربـاب غـذاهاي    : فرمـوده انـد  ) ص(حضرت محمـد  

آتـش ،  : از آسمان چهار نعمت فرستاده است خداوند. شماست
  .)8(آب ، آهن و نمک 

عنصرشـیمیایی  . نمک معمولی ترین ماده معـدنی مـی باشـد   
سدیم بویژه براي کمک به تعادل آب بدن و فعال نگـه داشـتن   

بـدن بـراي درسـتی    . اعصاب و ماهیچه هاي ما مهـم مـی باشـد   
خـوردن مقـدار   . فعالیتهاي خود به مقدار دقیقی از آن نیاز دارد

درستی از نمک در حفظ فشـار خـون مناسـب ودریافـت مـواد      
  .)8(مغذي مورد نیاز سلولها نیز به بدن  کمک می کند 

در فــرآورده هــاي گوشــتی مــی تــوان گفــت بعــد از خــود  
گوشت ، نمک مهمترین ترکیب محصوالت گوشتی کارخانـه  
ها است این ماده خاصیت نگهدارندگی قوي داشته و به همـین  

غلظت بیشتر نمک عمـر نگهـداري را   . یل پیشینه درازي دارددل
نمکی کـه  . بیشتر و یا انبار کردن در دماي باال را میسر می کند

در کارخانجات مواد غذایی اسـتفاده مـی شـود معمـوالً نمـک      
متبلور خشک شده در خـالء مـی باشـد کـه از خلـوص بـاالي       

  .  )6(شیمیایی برخوردار است  
بـراي طعـم    اقفنـد کـه نمـک عمومـاً    همه بـه ایـن مطلـب و   

شـکل  . بخشیدن و نگهداري غذاها مورد استفاده قرار می گیرد
هاي مختلـف نمـک در میـز غذاخوري،گوشـت نمـک سـود،       

  . خیار شور و سنگ نمک مورد استفاده قرار می گیرد
  

از این موارد عمومی ترین و ارزان ترین شکل مصرف آن، 
  .)9(در انواع گوشت نمک سود می باشد 

باور ها و روش هایی که به صورت عامیانـه در مـورد مصـارف    
برخی مـواد در میـان مـردم  رایـج هسـتند در صـورت بررسـی        

  .جدي و کار تحقیقی بر روي آنها می توانند مفید باشند
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  دکتر اکرم ثناگو

  اي پرستاريدکتر
  استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
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  اله پژوهشیمق       
  
  

  اق زایمانتدود حاصل از دانه هاي اسپند در اب کشی  میکرو اثر بررسی 
  

  چکیده
در دانه . سداب است هیچند ساله، با ارتفاع کم و ظاهراً شب یعلف یاهیاسپند گ : زمینه و هدف
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 از جمله يخواص متعدد نیها و بتا کربول دیاز آلکالوئ يوجود مجموع ا لیبه دل اهیگ نیا يها
صـورت  ه اه اسـپند بـ  یدود گ. باشد ینهفته م يروده ا يضد قارچ و ضد انگل ها کرب،یضد م

ایـن مطالعـه   هـدف از   .کننده کاربرد داشـته اسـت   یدر گذشته به عنوان عامل ضد عفون یسنت
و تجهیـزات   شـگاه یزاي کردن فضـا  یضد عفون ياسپند برا ياثر دود حاصل از دانه هابررسی 

  .تموجود در آن بوده اس
گرگان نمونه برداري  یانیدز یدرمان یمرکز آموزش شگاهیدر این بررسی از زا :روش بررسی 

با دانه هـاي اسـپند    شگاهیبعد از نمونه گیري بالفاصله  فضاي زا. باز به عمل آمد تیبه روش پل
 بالفاصله بعـد از دود . گرم  براي هر سه متر مکعب اتاق بطور کامل دود داده شد 100به میزان 

بـراي اطمینـان   . کشت براي نمونه ها انجـام گرفـت   ندیانجام شد و همان فرا يبردار مونهن یده
نتـایج  نمونـه هـا در چـک     . ماه انجـام شـد   کیهفته و  کیسه بار با فاصله حداقل  ندیاین فرا

  .لیست ثبت شد
و دوم   در مرحله اول جینتا. به عمل آمد کشت یمارستانیب لیسه مرحله از وسا یط :ها  یافته

دو نوبـت اول و دوم   یمـد نظـر  طـ    يبر جرم ها يبا اسپند اثر یاز آن است که دود ده یحاک
 یدر تعداد کلـون  يا هکاهش قابل مالحظ ی،ساعت دود ده کیدر نوبت سوم بعد از . نداشت

 یبعـد از دوددهـ   یکلـون  70کشت شده در ساکشـن بـه    یکلون 200از  کهیمشاهده شد به طور
   .دیرس

همانند آنچـه در   یانسان يها طیمح يبر رو يتا کنون مطالعه ا نکهیبا توجه به ا :یري گ نتیجه
 يهـا  طیخـاص محـ   يهـا  یژگیحاضر صورت گرفت انجام نشده است و با توجه به و یبررس

موجـود صـورت    يرهایبر متغ يشتریکنترل ب يبعد قیشود تا در تحق یم هیوصت یمراکز درمان
مـوثر   قیـ تحق جیتوانـد در نتـا   یم زیاسپند مورد استفاده ن زانیم و یدر مدت دوده رییتغ. ردیگ

  .باشد

  شگاهیدود اسپند، زا ،یکروبیدانه اسپند، ضد م :ها  کلید واژه

  
  
  

مقدمه
اسپند گیاهی است که داراي نامهاي دیگر نیـز مـی باشـد از    
جمله حرمل، حرمل، سداب وحشـی، سـداب مـزروع، فـیجن،     

علفـی   Zygophyllaceaeنواده  اسپند گیاهی اسـت از خـا   سپند
چند ساله ، ارتفاع آن کم و ظاهراً شبیه سداب است و برگ بـا  
تقسیمات باریک نا منظم و سـبز روشـن، گلهـاي آن بـه رنـگ      
سفید تیره و میوه کپسول ناشکوفا مدور کـروي کـه دانـه هـاي     
سیاه رنگ در داخل آن قرار دارند این گیاه در مناطق مدیترانـه  

قـا، ترکیـه ، سـوریه مـی رویـد در ایـران نیـز در        اي شمال آفری

قزوین،  -تهران ، تهران –قم ، اصفهان  -حاشیه کویر راه تهران
رود بار و اطراف کرج، بوشهر ، ازنا ، جاده تفرش  -رستم آباد

ایـن گیـاه   . و برخی نواحی دیگر به طور خودرو دیده می شود
ند به صورت دود گیاه اسپ .)1(معموال در اراضی بایر می روید 

سنتی در گذشته به عنوان ضد عفونی کننده کاربرد داشته است 
و در منابع گیاهان داروئی متعددي و اثـرات ضـد میکربـی     )2(

و همینطـور ایـن گیـاه در    ) 4و 3(گیاه اسپند اشاره شـده اسـت   
طب قدیم به عنوان یک داروي خواب آور، ضد عفونی کننده 
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 .)5(اسـتفاده مـی شـد    ، معرق و ضـد تومورهـاي جلـد ي نیـز     
هــارمین، هارمــالین، هارمــان، نورهارمــان و غیــره از گــروه      

. )6و 1(آلکالوئیدهاي بتا کربولین موجود در گیاه اسپند هستند 
ــود مجموعــ       ــه دلیــل وج ــاي ایــن گیــاه ب اي از  هدر دانــه ه

و بتـا کربـولین    1نـو آمـین اکسـیداز   وبازدارنـده م  آلکالوئیدهاي
 یکرب، ضد قارچ و ضـد انگـل  خواص متعددي از جمله ضد م

گفتـه شـده اسـت اگـر هـر شـب       . هاي روده اي نهفته می باشد
موقع خواب یک قاشق چایخوري از آن در دهان ریختـه شـود   
بدون آنکه دندان روي هـم گذاشـته شـود و بـا آب گـرم میـل       

اثر اسـکولکس کشـی آلکالوئیـد     .)1(باشد  شود ضد انگل می
هیداتید صدها برابر بیشتر از هاي تام دانه اسپند بر روي کیست 

از طرفی عصاره اسپند اثر مهـاري قابـل    .)7(عصاره الکل است 
غلظت هاي  .) 8(ي بر هلیکو باکتر پیلوري نداشته است ا توجه

مختلف اسپند تـاثیرات متفـاوتی در میـزان کـاهش پـارازیتمی      
 شـود باعث کاهش تکثیر سلولی مـی   همچنین. ) 9(انگل دارد 

توقف رشد پالسمودیوم فالسـیپاروم  اي بر  ل توجهو اثر قاب) 5(
در بین مردم بومی بـراي بهبـود بیمـاري هـاي مـزمن       .)7(دارد 

مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و در آمـازون از جوشـانده دانـه        
اسپند به عنوان تصفیه کننده معده روده اي از انگـل و بـاکتري   

نی از دود حاصل از آن امکـان ضـدعفو   .)10(د شواستفاده می 
غلظـت هـاي متفـاوت اسـپند      .)11( آوردهوا را نیز فراهم مـی  

از ایـن رو  . )9( نیز بوده استباعث کاهش پالسمودیوم برگئی 
 ياثـر دود حاصـل از دانـه هـا    حاضر بر آن شدیم تا مطالعه در 

و تجهیـزات   شـگاه یزاي کـردن فضـا   یضـد عفـون  را در اسپند 
  .ررسی نماییمموجود آن ب

  یروش بررس
مرکز آموزشی درمـانی  بررسی از اتاق زایمان و لیبر  در این

هـوا  براي نمونـه بـرداري از   . آمد عمله مونه برداري بدزیانی ن
بالد آگـار و  ها حاوي محیط  پلیت. روش پلیت باز استفاده شد

EMB  هاي مختلف اتاق زایمان و لیبـر در   در قسمتبودند که
. قرار داده شد تر باالتر از کف اطاق یک و نیم مارتفاع حدود 

ند ددقیقه در مجاورت هواي باز گذاشته ش 15مدت ه پلیت ها ب
زمـان   ،جمع آوري و نوشتن مشخصات محل برداشـت بعد از و 

                                                
1 Monoamine Oxidase  

جهـت  . نـد دیو تاریخ نمونه برداري بـه آزمایشـگاه منتقـل گرد   
سواپ استریل را بـا   ،نمونه برداري از وسایل اتاق زایمان و لیبر

بــا فشــار بــر روي ســطوح ده و ســرم فیزیولــوژي مرطــوب نمــو
ســپس درون کاغــذ  و  مــورد نظــر کشــیده   مختلــف جســم 

بعـد از نمونـه    .شـدند آلومینیومی استریل به آزمایشـگاه منتقـل   
گیري بالفاصله فضاي اتاق زایمان و اتاق لیبر با دانه هاي اسپند 

گرم  براي هر سه متر مکعـب اتـاق بطـور کامـل      100به میزان 
اق را در بـر  تـ دود تمام ادیم مطمئن ش دود داده شد بطوري که

فضا بطور کامل بسته باشد  بایستیبا توجه به اینکه  .گرفته است
درب اتاق بسته نگاه دود داده و در این مدت ساعت  2 مدته ب

ساعت درب اطاق باز شد و تهویه صورت دو بعد از . داشته شد
، بـالد  بعـد از کشـت در محـیط   نمونه ها  آزمایشگاهدر . گرفت

بعـد   به همراه نمونه هاي جمع آوري شده از هواEMB آگار و 
نمونه هاي . ساعت، جواب مثبت و یا منفی اعالم می شد 24از 

مثبت جهت افتـراق گـرم مثبـت و منفـی بـودن بـاکتري مـورد        
بررسی قرار می گرفتند و در صورت گـرم  منفـی بـودن بـراي     

بـراي   .تعیین نوع گرم منفی بار دیگر آزمـایش انجـام مـی شـد    
. انجام آزمایش از محیط کشت هـاي اختصاصـی اسـتفاده شـد    

و در طی ایـن مـدت بطـور     ساعت جواب گرفته شد  24بعد از 
مورد بررسـی قـرار   کلونی باکتري، قارچی متناوب از نظر رشد 

بالفاصــله قبــل از ورود افــراد نمونــه گیــري از هــوا و  .نــدگرفت
لـی و مشـابه   درست نزدیک به همان نقـاط  قب  ،سطوح و وسایل

 فراینـد همان انجام شد و نمونه ها به آزمایشگاه منتقـل و همـان   
براي اطمینان این فرایند سه  .کشت براي این نمونه ها انجام شد

سـري نمونـه   شـش   هر .بار با فاصله حداقل یک هفته انجام شد
نتـایج  . مشـخص، برچسـب زده شـدند   با شماره هاي قبل و بعد 

پس از اسـتخراج داده هـا از   . شدنمونه ها در چک لیست ثبت 
سري نمونه قبل و بعـد بـا   سه زمایشگاه و ثبت در چک لیست آ

قـی پـژوهش در ایـن    کلیـه مالحظـات اخال  . ندهم مقایسه شـد 
  .مطالعه رعایت شد
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ای
  ها فته

د
ر این 

مطالع
پرونـده،  "ه طی سه مرحله کشت از وسـایل بیمارسـتانی شـامل    

اتـاق، پایـه سـرم، ساکشـن،      الکر، ترالی، کابینت، کلید و پریز
بـه   "اکسیژن دیواري، تخت بیمار، درب یخچال، فضـاي اتـاق  

نتایج در مرحلـه اول و دوم حـاکی از آن اسـت کـه     . عمل آمد

قبل از دود دهی جرم هاي موجود، اسـتاف کواگـواالز منفـی،    
دود . پسودومونا، باسیل گرم مثبت و استافیلوکوك بـوده اسـت  

م هـاي مـد نظـر طـی دو نوبـت اول و      دهی با اسپند اثري بر جر
در نوبت سوم نمونه هاي رشـد کـرده قبـل از دود    . دوم نداشت

بعد از دود دهـی  . دهی شامل استافیلوکک کواگوالز منفی بود
ــه  کــاهش قابــل مالحظــه اي در ت عــداد کلــونی مشــاهده شــد ب

کلـونی و   70کلونی کشت شده در ساکشن به  200از طوریکه 
کلـونی در اکسـیژن    200کلـونی،   100ه کلونی در ترالی ب 200

کلونی  100به 
ــد از  بعــــــــ
ــی  دوددهـــــ

  .رسید
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  
  
  
  

  مرحله دوم
  نوع باکتري  بعد از دوددهی  قبل از دوددهی  
    ساعت 24عدم رشد بعد از   ساعت 24عدم رشد بعد از   فضا
  استاف کواگوالز منفی  10  10  2تخت 

  استاف کواگوالز منفی  100  100  1کابینت بیمار
    ساعت 24عدم رشد بعد از   ساعت 24عدم رشد بعد از   اکسیژن دیواري

  مرحله اول
  نوع باکتري  بعد از دود دهی  قبل از دود دهی  

  استاف کواگوالز منفی، سودوموناس  40  40  الکر بیمار
  استاف کواگوالز منفی  10  10  کلید و پریز اتاق

  استاف کواگوالز منفی  4  4  پایه سرم
    ساعت 24عدم رشد بعد از   ساعت 24عدم رشد بعد از   اتاقفضاي 

  استاف کواگوالز منفی، سودوموناس  30  30  1اکسیژن دیواري 
  استاف کواگوالز منفی  8  8  تخت بیمار

  استاف کواگوالز منفی، باسیل گرم مثبت  10  10  2اکسیژن دیواري 

  مرحله سوم
  باکتري نوع  بعد از دوددهی  قبل از دوددهی  

  استاف کواگوالز منفی  ساعت 24عدم رشد بعد از   200  پرونده
  استاف کواگوالز منفی  100  200  اکسیژن
  استاف کواگوالز منفی  70  200  ساکشن
  استاف کواگوالز منفی  100  200بیش از   ترالی

    ساعت 24عدم رشد بعد از   ساعت 24عدم رشد بعد از   درب یخچال
    ساعت 24عدم رشد بعد از   ساعت 24عدم رشد بعد از   فضا
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  نتیجه گیري
در مطالعه حاضر طی سه مرحله از وسایل بیمارستانی شـامل  

پرونده، الکر، ترالی، کابینت، کلید و پریز اتاق، پایـه سـرم،    "
ساکشن، اکسیژن دیواري، تخت بیمار، درب یخچـال، فضـاي   

جرم هاي  دود دهی با اسپند اثري بر. کشت به عمل آمد "اتاق
در نوبـت سـوم نمونـه    . مد نظر طی دو نوبت اول و دوم نداشت

کلونی کشت شـده در   200هاي رشد کرده قبل از دود دهی از 
کلـونی،   100کلونی در ترالـی بـه    200کلونی و  70ساکشن به 

. کلونی بعـد از دوددهـی رسـید    100کلونی در اکسیژن به  200
ــه ايدر  ــتخر  )1369(مطالعـ ــپند اسـ ــاره اسـ ــد و در عصـ اج شـ

یـد  ؤمنتـایج  . آزمایشات ضد میکربی مورد استفاده قرار گرفت
، اورئوسهاي استافیلوکوکوس  اثر خوب گیاه بر علیه میکرب

ــوزا ژســودوموناس آئروپباســیلوس ســرئوس، اشرشــیاکولی و  ن
مربـوط بـه عصـاره متـانولی دانـه و      آن بیشترین اثـر  . بوده است

ساالنه موجب تلف شـدن   انگل ایمریاتنال .)12(می باشد ریشه 
بیش صدها هزار قطعه از ماکیـان و از دسـت رفـتن صـدها تـن      
گوشت و از بین رفتن بیش از ده میلیون دالر ارز جهت خریـد  

اثـر توتـال آلکالوئیـد    ) 1378( یک بررسـی  در. دارو می گردد
. )13( گزارش شـد  خوب ،گیاه اسپند بر روي انگل ایمریا تنال

کشی عصاره هـاي   1اسکولکساثر  )1381(دیگري  در بررسی
آبــی الکلــی و آلکالوئیــدهاي تــام دانــه اســپند بــر روي پروتــو 

ــد  ــت هیداتی ــاي کیس ــخص شــداســکولکس ه ــیت  ، مش خاص
قابـل توجـه اسـت    اسکولکس کشی عصاره الکلی دانـه اسـپند   

)7(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Scolex 

بررسی اثر عصاره الکلی دانه اسپند بر روي پالسمودیوم برگئی 
شـان  نیز ن) 1382(سه آن با اثر کلروکین در موش سوري و مقای

د غلظت هاي مختلـف اسـپند تـاثیرات متفـاوتی در کـاهش      اد
میزان پارازیتمی انگل دارد گـر چـه تمـام غلظـت هـاي مـورد       
استفاده بـه نحـو چشـمگیري موجـب کـاهش تعـداد انگـل در        

ــود  ــده ب ــوده ش ــه ازاي  100غلظــت . موشــهاي آل ــی گــرم ب میل
. )9(در این کـاهش نقـش داشـت    به نحو معنی داري کیلوگرم 

اثرات گیاه اسپند و آلکالوئیدهاي مشتق از آن بـر روي  بررسی 
نشان داد کـه  نیز ) 1382(رده سلولی لوسمیک حاد پرومیلوسی 

داروي گیاهی اسپند در غلظت هاي غیـر سـمی باعـث کـاهش     
مـواد گیـاهی اسـپند در     اثـر مطالعـه  . )5(تکثیر سلولی می شود 
درمـــان در  بـــودحـــاکی از آن ) 1381(آرتریـــت روماتوئیـــد 

ز اجدید  قدیم و منابع در ).  14(ارندنقش دآرتریت روماتوئید 
و  ضـد افسـردگی  آلکالوئیدهاي ایـن گیـاه در درمـان    مصرف 

نام برده شده است  از قبیل پارکیسنون هاي مزمن درمان بیماري
)15-17(.  

هارمــالون و  نیــز نشــان داد    )2002( و ) 2001(دو مطالعــه  
شتقات آلکالوئیدي اسپند از طرق آسیب هاي ایجـاد شـده در   م

DNA     و ممانعت از تقسیم سلولی از رشـد سـلولهاي لوسـمیک
K562 نع از عملکرد جلوگیري می کند و بعضی مشتقات آن ما

به اثـر ضـد التهـاب و    . )19 -18(می شود  Iآنزیم توپوایزومراز
اثـر  . ) 20(نیز توجه شده اسـت   آلکالوئید هاي اسپندبی حسی 

دود حاصل از دانه هاي اسپند بر روي گونه هاي باکتري گـرم  
مثبت بدون اسپور و بـا اسـپور، قـارچ هـاي رشـته اي و مخمـر       

مـا در  کـرده اسـت ا   از رشد آنها جلـوگیري مثبت بوده است و 
سـاعت دود   هشـت (بـاال   مقـادیر  گونه هاي گرم منفی تنها در 

وارگانیسـم هـاي   میکر. بـوده اسـت  به طور جزئـی مـوثر   ) دهی
مرغـداري و  (موجود در هواي سالن پرورش دام هـاي صـنعتی   

بر روي محـیط کشـت نوترینـت آگـار کشـت داده      ) گاوداري
نتــایج نشــان داد دود . هــاي تکــرار گردیــد و آزمــایش ندشــد

حاصــل از دانــه هــاي اســپند مــی توانــد تــا حــد زیــادي         
میکروارگانیسم هاي موجود در هواي سالن پـرورش دام هـاي   
صنعتی را از بین برده و به عنوان یک ضدعفونی کننـده نسـبی   

باشـد  هواي سالن هاي پرورش دام هاي صـنعتی قابـل اسـتفاده    
اثـر توتـال   در خصـوص  ) 1378 ( رضـایی بررسـی  نتایج ). 21(
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نشـان داد از  نیـز   آلکالوئید گیاه اسفند بر روي انگل ایمریـاتنال 
از آلودگی، دفـع  روز ششم بعد از آلودگی تا روز سیزدهم بعد 

اثر آلکالوئیـدهاي بتـا    )22(است  ها حالت نزولی داشته اویست
کربولین گیاه اسپند بر روي باکتري ها و پروتوزوئرهاي مقـاوم  

ــک   ــی بیوتی ــه آنت ــا   ) 2008(ب ــدهاي بت ــان داد آلکالوئی ــز نش نی
ــی،     ــر روي اشرشــیا کل ــی ب ــد میکروب ــر ض ــپند اث ــولین اس کرب

  ).23( هیستوموناس دارد و تریکوموناس
د ضـروري  وبا توجه به نکات فوق و نتـایج تحقیقـات موجـ   

است تا پژوهش هاي بیشتري براي به کار گیري اسپند به عنوان 
. یک ماده ضد عفونی کننده در محیط هاي درمانی انجام شـود 

دانه اسپند در ایران به وفور یافـت مـی شـود و از طرفـی هزینـه      
آن آسـان مـی باشـد و    مصرفی تهیه آن اندك و راه استفاده از 

دالیل گفته شده می تواند به راحتی  گیاهی است که با توجه به
بنابر این مـی تـوان از    .در دسترس تمام اقشار جامعه قرار گیرد

آن به علت خواص ضد میکروب، ضـد انگـل، ضـد قـارچ بـه      
در پژوهش حاضر دود دهی تنها در  .مقدار فراوان استفاده کرد

جرم هـاي بیمارسـتانی مـوثر بـوده     یک نوبت بر میکرب کشی 
است با توجه به اینکه تا کنون مطالعه اي بر روي محـیط هـاي   
انسانی همانند آنچه در بررسـی حاضـر صـورت گرفـت انجـام      
نشده است و با توجه به ویژگی هاي خاص محیط هاي مراکـز  
درمانی توصیه می شود تا در تحقیق بعـدي کنتـرل بیشـتري بـر     

تغییر در مدت دودهی و میزان . گیرد متغیرهاي موجود صورت
. اسپند مورد استفاده نیز می تواند در نتـایج تحقیـق مـوثر باشـد    

در  .انجام مطالعات آزمایشـگاهی نیـز مـی توانـد رهگشـا باشـد      
خاتمه می بایست یادآور شد که لـزوم انجـام تحقیقـات بیشـتر     

  .مورد تاکید می باشد
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  چکیده

گال در جهان یالیانه بیش از یک میلیون مرگ ناشی از ابتالء به گونه هاي شس : زمینه و هدف
 می دهد که قربانیان عمدتاً کودکانی هستند که در کشورهاي در حال توسعه زنـدگی مـی   رخ

قاله بـه ارائـه   این م .ان و افراد مسن در باالترین خطر مرگ ناشی از شیگلوز هستندکودک. کنند
   .در شهر گرگان می پردازد 1387تیر ماه سال یس در شیگلوزگزارش موارد ظهور ناگهانی 

به دنبال خـوردن نـوعی بسـتنی دسـت سـاز آلـوده در دو منطقـه        کودك  19 :روش بررسـی  
تنها مرکز فوق تخصصـی اطفـال   با تشخیص شیگلوز در  1387تیرماه روستایی طی دو روز در 

پرونـده بیمـاران   دموگرافیک، ایپدمیولوژیک و بـالینی از  اطالعات . بستري شدندشهر گرگان 
  .استخراج شد

 52کودك تحت مطالعه مبتال به شیگلوز  19نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از  :ها  یافته
عالئم بالینی به ترتیـب شـیوع    .بود ساله 4-9ابتال در کودکان بیشترین سن  .درصد مذکر بودند

 46/38اسهال خونی در  .حالت تهوع بودو  لرز ،تشنج ،اسهال، استفراغ ،)درصد 92( شامل تب
درصد بیمـاران دیـده    38/15درصد موارد و اسهال آبکی در  46/38درصد، اسهال معمولی در 

مورد  .گزارش شد مثبت مورد 11 ،بیمار 12 مدفوع دردر در آزمایش کشت خون مخفی  .شد
  .مرگی گزارش نشد

بیمار گرفتار اسهال بـا عالیـم عمـومی بایسـتی شـیگلوز را مـدنظر        کودکان در :گیري  نتیجه
از میان عوارض عصبی متعددي که براي شیگلوزیس نام برده می شود به نظر مـی آیـد    .داشت

د بررسی در این مطالعه از میان عـوارض عصـبی   که تشنج شایع تر باشد چنانکه در بیماران مور
موارد گزارش شده موید آن است که آموزش هـاي بهداشـتی چنـدان     .فقط تشنج مشاهده شد

مـی بایسـت مبـذول    اقدامات الزم در راستاي مسائل بهداشـتی  مورد توجه نمی باشد از این رو 
  .گردد

  رگان، گزارش موارد، گشیگلوزیس ظهور ناگهانی، :ها  کلید واژه

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
ــر      ــه در اث ــت ک ــاد روده اي اس ــت ح ــک عفون ــیگلوز ی ش

شـیگال نخسـتین بـار در سـال      .ارگانیسم شیگال ایجاد می شـود 
ــترده     1898 ــري گس ــه گی ــک هم ــی ی ــس از بررس ــن پ در ژاپ

ایـن  ).1(دیسانتري باسیلر در مدفوع بیماران مبـتال مشـاهده شـد   
سـاس صـفات   بـر ا ).2(بیمـاري در تمـام دنیـا دیـده شـده اسـت      

 A,B,C,Dبیوشیمیایی و آنتی ژنیکـی شـیگال بـه چهـار گـروه      
در بین اشکال گاستروانتریت، شـیگلوز یکـی   ).1(تقسیم میشود

از یک میلیـون   سالیانه بیش. از جدي ترین بیماري ها می باشد
مرگ ناشی از ابتال به گونه هاي شیگال در جهان رخ می دهـد  

کـه در کشـورهاي درحـال    کودکانی هستند  عمدتاً که قربانیان
شـیگلوز از عفونـت هـاي شـایع     ). 3(توسعه زنـدگی مـی کننـد   
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در بـاالترین   وکودکان و افـراد مسـن    )4(دوران کودکی است
شـایعترین عالمــت   .)3(خطـر مـرگ ناشــی از شـیگلوز هســتند   

 خارج روده اي این بیماري تشنج است که فراوانی آن در منابع

مچنــین اسـهال هــاي  ه.)5(مختلـف، متفـاوت بیــان شـده اسـت    
باکتریایی و خونی که یکی از علل شایع بیماریزایی و مـرگ و  

 وزیسشـیگل  مهـم  ئـم میر در کودکان می باشـد، از دیگـر عال  
شیگلوزیس در شیرخواران و در سنین قبل از مدرسـه   ).6(است

سال و در مناطق جغرافیایی گرمسـیر   10ماه تا  6در گروه سنی 
از طرفی بـا توجـه بـه بیمـاري     .دارداز جمله ایران شیوع باالیی 

سـم روده اي و سـم   (زایی باسیل شیگال قادر است دو نوع سم 
ــیگا ــه    ) ش ــوارض از جمل ــیعی از ع ــف وس ــد، طی ــد کن را تولی

که ممکن است با اختالل الکترولیتی و از دست (گاستروانتریت
و تظـاهرات خـارج دسـتگاه گوارشـی     ) دادن مایع همراه باشـد 

فلج نیمه بدن و در نهایت انسـفالوپاتی   اتی،انسفالوپ نظیر تشنج،
هـدف  ).7(ایجاد می شـود  Ekiriسمی کشنده موسوم به سندرم 

از ایـن مقالــه معرفــی ظهـور ناگهــانی شــیگلوزیس در گرگــان   
  .است

  یروش بررس
این مطالعه پژوهشی یـک بررسـی مشـاهده اي توصـیفی از     

 کودك مبتال به شیگلوز بسـتري  19نوع مقطعی می باشد که در
درمانی طالقانی شهرستان گرگـان بـین   -شده در مرکز آموزشی

که بر اثر خوردن نوعی بسـتنی   1378تیر ماه سال  5-7روزهاي 
دست ساز آلوده فروخته شده توسط چند دوره گرد در منـاطق  

انجـام   ،قرن آباد و روشن آباد بـه ایـن بیمـاري مبـتال شـده انـد      
  .استخراج شد اطالعات الزم از پرونده هاي بیماران. گرفت

  ها افتهی
روز تعـداد   3نتایج حاصل از این مطالعه نشـان داد کـه طـی    

کـودك مبـتال بـه شـیگلوز در بیمارسـتان طالقـانی گرگــان        19
 9مـذکر و  ) درصـد  63/52(نفـر  10از این تعـداد  . بستري شدند

بیشـترین سـن ابــتال در   .آنـان مونــث بودنـد  ) درصـد 36/47(نفـر 
درصـد بیمـاران    10/42بـود و درصد )89/57(ساله 4-9کودکان 

 5ســاکن روســتا و ) درصــد 15/63(نفــر 14.ســال بودنــد 4زیــر 
عالئم بالینی به ترتیب شیوع .ساکن شهر بودند)درصد 3/26(نفر

ــب،  ــامل ت ــد 73/94ش ــتفراغ، ،درص ــد 68/73اس ــهال ، درص اس

حالـت   ،درصـد  5/21لـرز   ،درصد 57/31تشنج  ،درصد 42/68
  .درصد بود 26/5تهوع 

 46/38درصـد، اسـهال معمـولی در     46/38در اسهال خونی 
درصـد بیمـاران دیـده     38/15درصد موارد و اسـهال آبکـی در   

شایع ترین یافته هاي آزمایشگاهی عبـارت بودنـد از   .شده است
کـه  ) درصـد  100(عـدد در مـدفوع    5گلبولهاي سفید بـیش از  

در مـدفوع   زیاددرصد بیماران گلبولهاي سفید با مقادیر  42/68
 100عـدد درمـدفوع    5گلبولهـاي سـفید بـیش از    . تندخود داش

درصـد بیمـاران    57/31درصد بیماران مشاهده شد کـه مـدفوع   
بیشــترین  ESRدر بررسـی  . داشـتند  زیــادمقـادیر گلبـول قرمـز    

در . بــوده اســت 6و کمتــرین مقـدار آن   41برابــر  ESRمقـدار  
ــی  ــاران  CRPبررس ــد  72/72بیم ــا  CRPدرص ــالس و  3آنه پ

در بررسـی  .پـالس بـوده اسـت    2آنها برابر  CRP درصد 27/27
 طبیعـی مورد غیر  2و  طبیعی مورد 17بیمار ، 19آنالیز ادرار این 

ــود کــه  ــون  1ب ــورد کت ــالس و  1م ــون  1پ ــورد کت ــالس  3م پ
برررسـی   (O/B)در آزمایش کشت خون مخفی مدفوع .داشتند

ــار  12شــده در  ــورد 11بیم ــت و ) درصــد 66/91(م ــورد 1مثب م
مدت بستري شدن هـر بیمـار   .منفی گزارش شد ) درصد 33/8(

  .روز بود و مرگ و میري مشاهده نشد 3تا  2بین 
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  و نتیجه گیري حثب

شیگلوز بعنوان یک عامل اسهال التهابی و دیسانتریک مهـم  
راه ).8(در کشور ما خصوصا در فصول گرم محسوب می شـود 

دهانی اسـت و انتقـال از انسـان بـه     -انتقال این بیماري مدفوعی
شیوع ایـن  . انسان در انتشار بیماري نقش اصلی را به عهده دارد

ــات گ  ــاري در مطالع ــت  بیم ــده اس ــر ش ــاوت ذک ــاگون متف . ون
 1و ) 9(درصـد  2مطالعـات انجـام شـده در تهـران شـیوع آن را      

در مطالعـه دیگـري در هنـد شـیوع     . ذکر کرده انـد ) 10(درصد
در بیمـاران گرفتـار   ). 6(درصـد ذکـر شـده اسـت     2/20بیماري 

از میان .اسهال با عالیم عمومی بایستی شیگلوز را مدنظر داشت
ایع تـرین عالئـم شـامل تـب، اسـتفراغ و      عالئم این بیماري شـ 

اسهال بوده است که باید تـدابیر کـافی بـه منظـور درمـان آنهـا       
ــرد ــراي  .صــورت گی از میــان عــوارض عصــبی متعــددي کــه ب

شیگلوزیس نام برده می شود به نظر می آید که تشنج شایع تـر  
چنانکه در بیماران مورد بررسی در این مطالعه از میـان   )1(باشد

در یـک   .داشـته اسـت  تشنج بیشترین شیوع را ی عوارض عصب
کودك مبتال بـه شـیگلوزیس،    422روي  2000مطالعه در سال 

بیمار اتفاق افتاد که شـایعترین   94تظاهرات خارج روده اي در 
آنها تشنج، افـت سـطح هوشـیاري، بثـورات، شـوك، اخـتالل       
انعقاد داخل عروقی، فلج عصبی، کـم خـونی شـدید و سـندرم     

شـیوع اسـهال در   در مطالعـه مـا،   ). 11(لیتیک بوداورمیک همو
اسـهال یکـی از   ). درصـد 42/68(جامعه مورد بررسی زیـاد بـود  

علل مهم مرگ و میـر و بیمـاري زایـی در کشـورهاي درحـال      
توسعه می باشد و شیگال از علل شایع اسهال هـاي باکتریـایی و   
شایع ترین علت اسهال خونی، به ویـژه در کشـورهاي در حـال    

در فصل هاي گـرم سـال احتمـال ابـتال بـه       ).1(می باشد توسعه
بیماري بیشتر است و بایستی اقـدامات الزم در راسـتاي مسـائل    

شیوع انواع تظاهرات بالینی در مطالعه ما . بهداشتی رعایت شود
ــد و   ــات همانن ــایر مطالع ــا س ــار   57/31ب ــاران گرفت ــد بیم درص

لعات دیگران در مطا .شیگلوز با تظاهر تشنج بستري شده بودند
سـاعت اول   24آمده اسـت کـه تشـنج در بیمـاري شـیگلوز در      
درصــد  10-45بیمــاري دیــده مــی شــود و شــیوع آن را مــابین 

ــد  ــرده ان ــزارش ک ــمیر   100در  ) .12و1(گ ــاران اس ــد بیم درص
امـا الزم بـه ذکـر     .مدفوع حاوي گویچه هاي سفید و قرمز بـود 

ه شـیگلوز  است که همیشه طبیعی بودن نمونـه مـدفوع، ردکننـد   
مرگ و میر در مطالعه مـا در مقایسـه بـا مطالعـات     ).6(نمی باشد

گــزارش ) 13(درصــد 7/16و ) 1(درصــد 10-30دیگــران کــه 
مشاهده نشد که این امـر مـی توانـد بـه دالیـل       نموده اند، اصالً

 ...صحیح با بیماري، تشخیص سریع و مختلف از جمله برخورد
  .باشد
  
  
  
  

  درصد  تعداد  
  63/52   10  مذکر     جنسیت

  36/47  9  مونث   
  10/42  8  ساله 4ماهه تا 2  سن

  
  89/57  11  ساله 9تا  5

  درجه 39باالي   تب
  درجه 39کمتر از 

  بدون تب

18  
13  
5  
1  

73/94  
42/68  
31/26  

26/5  
عالئم 

  گوارشی
  68/73  14  استفراغ

   اسهال
  

13  
  

42/68  

  5  خونیاسهال 
  

44/38  
  

  5  معمولیاسهال 
  

46/38  

  38/15  2  آبکیاسهال 
  52/10  2  دل درد
  52/10  2  دل پیچه

  26/5  1  حالت تهوع
  57/31  6  تشنج  عالئم عصبی

  5/21  4  لرز
  52/10  2  سردرد
  52/10  2  هذیان
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  گلستان ررسی ساختار فیزیکی و وضعیت نیروي انسانی انبارهاي مصرفی دانشگاه علوم پزشکیب
  

  
  چکیده

ن یک بخش اصلی و مهـم بـا سـایر بخشـهاي     به عنوا, انبار در همه  سازمانها  : زمینه و هدف
سازمان در ارتباط مستقیم است و نیازمندیهاي آنها را تامین می کند و در واقع خوراك آنها را 

تاثیر  بنابراین عملکرد مطلوب و یا نامطلوب آن بر کار سایر بخش ها مستقیماً. د ورآفراهم می 
وضـعیت نیـروي انسـانی انبارهـاي     و  ی تعیـین سـاختار فیزیکـ    هدف از این مطالعه .می گذارد

  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد 
 38 مقطعی با استفاده از روش نمونه گیري سرشماري -توصیفی مطالعهاین در  :روش بررسی 

بـا اسـتفاده از چـک لیسـت محقـق       انبارهاي موجود در دانشگاه علوم پزشکی گلسـتان انبار از 
    .و نیروي انسانی مورد بررسی قرار گرفت ساخته از لحاظ ساختار فیزیکی

 5/86. در صـد پرسـنل مـرد بودنـد      8/86نیروي انسانی  از لحاظنشان داد که نتایج  :ها  یافته
از نظـر  .  بودنـد تحصیالت دیپلم پرسنل داراي  درصد 5/59. درصد سمت انبارداري را داشتند 

 درصـد  3/5 تنهـا  و رمایشسیسـتم سـ   1/44 ،درصد سیسـتم گرمـایش    9/52 وضعیت فیزیکی
 آجـري  انبـار سـازه    در صـد  2/88ودر صد انبارها بیمـه حـوادث    9/2 . داشته اندمناسب  تهویه

  .می شده استبصورت رایانه اي انجام شان  یندهاي کاريآانبارها فر در صد 6/22 .ندداشت
را در آن  امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد که فقـط بخواهـد کـاال    :گیري  نتیجه

بلکـه در درون انبـار همزمـان بـا نگهـداري کـاال در آن       . ریخته و یا از آن جـا  صـادر نماینـد    
عملیات انبار زمانی کافی و رضایت بخش خواهد بود کـه  و  خدمات زیادي صورت می گیرد

  .هر دو جهت نیروي انسانی و فیزیکی و فرآیند کار مورد توجه قرار گیرد 
  دانشگاه علوم پزشکی، ساختار فیزیکی انبار ،انسانی ينیرو :ها  کلید واژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مقدمه
امروزه انبار دیگر حالـت  یـک محفظـه را نـدارد کـه فقـط       
بخواهند کاال را در آن ریخته و یا از آن جا صادر نماینـد بلکـه   

در آن خدمات زیـادي   در درون انبار همزمان  با نگهداري کاال



   29/ فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان فراز

  )18درپی پی( 2 شماره/  9 دوره/  1387پاییز و زمستان 

زمانی کافی و رضـایت بخـش    عملیات انبار. صورت می گیرد
ی و فیزیکی مورد توجه خواهد بود که از هر دو جهت اطالعات

ی است که در آن همـه  انبار در اغلب سازمانها محل. قرار بگیرد
تعمیرات و نگهداري و غیر   ،توزیع  ،براي تولید  ،کاال نوع مواد،

نگهداري وصادر می گردد و به همین دلیل انبار و امور انبار بـه  
در بررسـی  ) . 1(طور اساسی با نگهداري اقالم مربوط می باشـد 

، لــف، خصوصــا موسســات تولیــدي و صــنعتیســازمانهاي مخت
، لـوازم و  که اکثر سـرمایه هـاي آنهـا را مـواد    مالحظه می شود 

کاالهاي مصرفی و غیر مصرفی تشکیل می دهد و قیمت عمده 
در  .وسایل مذکور می گـردد  سرمایه آنها صرف تهیه اجناس و

راستاي جلوگیري از رکود سرمایه و یا ایجاد وقفـه در اجـراي   
 وظایف سازمان و یا موسسه الزم است روشی صحیح ، اساسـی 

، نگهداري و مصرف کاال بـه  و مقرون به صرفه در انجام خرید
ــور ــرفته . د اجــرا گــذارده شــود م ــق و پیش ، در ســازمانهاي موف

درجه اول اهمیت وظایف مربوط به انبارداري و کنترل مواد در 
قرار دارد و هدف سیستم کنترل مدیریت انبار با هـدف اصـلی   
سرمایه گـذاري همگـام بـوده و ماننـد سـایر فنـون و روشـهاي        
صـحیح  مـدیریت در هـدایت و رهبــري جهـت اجـراي دقیــق      
وظایف و وصول به هـدف نهـایی موسسـه ، داراي سـهم قابـل      

ان یـک بخـش   عنـو  ،انبار در همه سازمانها )2(توجهی می باشد
ط مسـتقیم اسـت   اصلی و مهم با سایر بخشهاي سازمان در ارتبا

ــد آآنهــا را فــراهم  مــی  ــا . ورن بنــابراین عملکــرد مطلــوب و ی
 نامطلوب آن بر کار سایر بخش هـا مسـتقیما تـاثیر مـی گـذارد     

)3 .(  
ــد  مصــرف    ــوان حلقــه اي از چرخــه تولی ــار بعن امــروزه انب

ــا  ــه منظوره ــف اســتفاده محســوب مــی شــود و از آن ب ي مختل
در بنگاههاي اقتصادي و کارخانجات عظیم ، انبارهـاي  . میشود

مواد اولیه و انبارهاي محصوالت تولید شده و بـه تناسـب سـایر    
انبارها وجود دارد که نقش دپو کردن مواد و محصـوالت را بـا   

در . هدف تولید و عرضه به بازار مصرف عهده دار مـی باشـند   
 اداري نیز مکانی به عنوان انبار که عموماًسازمانها و سیستمهاي 

ــود دارد      ــرفی وج ــواد مص ــداري م ــراي نگه ــت ب ــی اس . محل
صرف نظر از وسعت و نوع آن با توجـه بـه   انبارضرورت وجود 

مـدیریت بـر   . انکـار ناپـذیر اسـت     نیاز سازمانها متفاوت و غالباً
انبار با عنایت به اینکه بـه لحـاظ مـالی محـل تجمـع و انباشـت       

یه و به لحاظ اداري و پشتیبانی پاسخگوي نیاز سـازمان در  سرما
هدف از ایجـاد و تشـکیل   . مواقع لزوم می باشد ، اهمیت دارد 

انبارهـا چــه در سـازمانهاي دولتــی و چـه در بخــش خصوصــی    
وسـایل مـورد    عدر دسترس قـراردادن سـری   تامین ، نگهداري و

د نیـاز بـه   نیاز آنها می باشد ، بطوریکه اگـر مـواد و لـوازم مـور    
موقع تهیه ودر دسترس واحد مصرف کننده قـرار داده نشـود ،   

. در گردش کار و فعالیتهاي آن موسسه وقفه ایجـاد مـی گـردد   
ظرفیـت انبارهـا ،   : در ساخت انبارهـا معمـوال عـواملی از قبیـل     

گردش کار انبار، شیوه جابجـایی از نظـر مبـدا و مقصـد کـاال،      
آن ، محدودیتهاي قـانونی،  محدودیتهاي زمین و عوامل جانبی 

حفاظت و ایمنی وسایر عوامل را در نظر می گیرند انبارهـا نیـز   
ماننـد سـایر واحــدهاي اداري سیسـتم ویـژه خــود مـی باشــد و      
نداشتن انبارداري خود داراي معایب و ایراداتـی اسـت کـه در    

به لحاظ جایگاه نیـز در سیسـتمهاي   . جاي خود بحث می گردد
. گاههاي متفاوتی را مشاهده می نمـائیم  جای نی مختلف ،سازما

که در برخی از سازمانها زیر نظر مدیر و در برخی سازمانها زیر 
دهاي تابعه امـور  حنظر تدارکات و یا کارپردازي که خود از وا

شیوه هاي خرید . اداري و پشتیبانی است انجام وظیفه می نماید 
 و انـواع  ، شیوه هاي نگهداري کاال ، شیوه هاي جابجایی کـاال 

وسایل حمل ونقل کاال ، تاریخ تولید و مصرف ، جنس کـاال ،  
طریقه جابجـایی و چگـونگی کـاال، مـدت گـارانتی و کنتـرل       
ورود و خروج کاالهاي انبار از جمله مباحث مهمی هستند کـه  

از طـرف دیگـر   . در ارتباط با انبار مورد بحث قرار مـی گیرنـد  
ار و کمـک انبـاردار ، از   نیروي انسانی کار آمـد بعنـوان انبـارد   

از . در نظم بخشیدن به انبار برخوردار می باشد ژه اي اهمیت وی
دیگر مسائل مرتبط با انبـار سـبک سـاخت انبـار از حیـث نـوع       
ساختمان ، نـوع درهـاي ورودي و خروجـی ، سـکوهاي ویـژه      
جهت تخلیـه و بـارگیري ، نـوع وسـایل ومصـالح بکـار رفتـه ،        

در . ار ویژه حفاظت و ایمنی می باشـد  تاسیسات مورد نیاز و ابز
دن وسـایل، قفسـه   یـ خصوص فضاي داخلی انبـار نیـز شـیوه چ   

بندي،کدگــذاري کاالهــا ، تهیــه کارتهــاي شناســایی و نصــب 
برروي اجناس حائز اهمیـت اسـت و کنتـرل موجـودي انبـار و      
انطباق آن با دفـاتر انبـار و حسـابداري کـه بـه آن انبـارگردانی       

حداقل سالی یکبار انجام شـود ، موجـودي    باید. گفته می شود
شمارش شود و با لیسـتهاي ورودي و خروجـی ثبـت     انبار دقیقاً
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شده در دفاتر مذکور و همچنـین کارتهـاي موجـود همخـوانی     
  . داشته باشد

عالوه بر انبارگردانی، انبار دار باید همواره موجـودي اقـالم   
اضـاي واحـدها   انبار را با عنایت به مقدار مورد نیاز برحسـب تق 

مد نظر قرار دهد تا به هنگام لزوم درخواست خرید را به واحد 
ــدها      ــار واح ــه در ک ــاد وقف ــد و از ایج ــلیم نمای ــدارکات تس ت

شـامل   انباردار موظف است دو نوع گزارش  و پیشگیري نماید
گـزارش وضـعیت   و  گزارش مقدار ریالی و موازنه موجودیهـا  
کلـی و جزئـی انبـار    مقدار موجودیها کـه نشـان دهنـده وضـع     

  .اعالم نماید میباشد 
بررسـی  با توجه به  مـوارد فـوق محقـق بـر آن شـد کـه بـه        

ساختار فیزیکی ووضعیت نیروي انسانی انبارهاي دانشگاه علوم 
 ،شـناخت فرصـتها  تا بدین ترتیبـب بـا   پردازد بپزشکی گلستان 

نقاط ضـعف و قـوت و بررسـی امکانـات موجـود و       ،تهدیدها 
مدیریت انبارهـا ، شـیوه    لحاظسایر شرایط از   همچنین بررسی

بتوانــد ... کنتــرل ورود و خــروج کــاال ، محافظــت و ایمنــی و 
  . گامی مثبت و موثر در ارائه خدمات دانشگاه بردارد

  روش بررسی
بـــا اســـتفاده از روش  توصـــیفی مقطعـــیدر ایــن مطالعـــه  

انبار موجود در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از  38سرشماري 
حاظ ساختار فیزیکی و وضعیت نیـروي انسـانی بـا اسـتفاده از     ل

چک لیست محقق ساخته که روایی و پایـایی آن توسـط چنـد    
تن از اعضا هیات علمی مورد تایید قرار گرفته  بررسـی شـد و   

مـورد تجزیـه و     SPSS13.5داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      
  .تحلیل قرار گرفت

  ها یافته
دانشگاه علوم پزشکی گلستان کـه مـورد   انبار موجود  38از 

بـا سـمت انبـاردار    ) در صـد  5/86(نفـر   32 ندبررسی قرار گرفت
سمت هـایی از قبیـل   ) درصد8/15(مشغول  به کار بودند و بقیه 

سـن   .سریدار نگهبان و خدمتگزار و بهیـار داشـتند   ،اموراداري
 سال 35سال متغییر بوده که میانگین سنی آنها  55-25افراد بین 
در صـد   8/86از نظر جنسیت افراد شاغل در انبار ها . بوده است
 22(در صد  5/59 از نظر تحصیالت. مونث بودند5/10مذکر و 

در صـد    8/10، فـوق دیـپلم   )نفـر  6( در صـد  2/16 ،دیـپلم )نفر 
در صـد   6/2متوسـطه و   )نفـر  4(در صـد   8/10، لیسانس )نفر4(

ت کـاري افـراد شـاغل    خدماز نظر سابقه . ابتدایی بودند )نفر1(
در صـد   2/43 سابقه خدمت کاري داشته اند وسال  29 تا 1بین 

سـال   20سال و مابقی  20در صد زیر  6/41ه سال و دسابقه زیر 
از نظـر وضـعیت آگـاهی و گذرانـدن     . به باال سابقه کار داشتند
ــار داري   )نفــر 17( درصــد 2/47دمت  حــین خــدوره هــاي انب

آموزش ندیده بودنـد   )نفر  19(د  در ص 8/52 و  آموزش دیده
 )نفـر  8 (در صـد  1/21کاري تشکیالتی از نظر داشتن ردیف . 

 6/2و  بـدون ردیـف  ) نفـر  29(در صـد   3/76ردیف داشـتند و  
شـاغل در   د پرسـنل از نظر تعدا.بودند دو ردیفه ) نفر  1(درصد 

در انبـار مشـغول کـار    تـک نفـره    )نفـر  29(در صـد   3/76انبار 
دو نفــره در انبــار مشــغول کــار  )نفــر 9(در صــد  7/23و. بودنـد 
  . بودند 

متغیـر هـایی   ، مشخصات فیزیکی و وضعیت انباردر بررسی 
 ،تهویـه  ،دماسـنج  ،سیستم سـرمایش ، سیستم گرمایش، از قبیل

مطالعـه  مـورد   بیمه حوادث   ،قفسه ،پالت  ،کپسول آتش نشانی
  .مشخص شده است 1که در جدول .قرار گرفت 

   صات فیزیکی و وضعیت انبار دانشگاه هاي استان گلستانمشخ: 1جدول 
  ندارد  دارد  مشخصات انبار  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  
  47.1  16  52.9  18  سیستم گرمایش
  55.9  19  44.1  15  سیستم سرمایش

  86.8  33  2.6  1  دماسنج
  39.5  15  50  19  تهویه

  23.7  9  65.8  25  کپسول آتش نشانی
  36.8  14  47.4  18  پالت
  2.6  1  86.8  33  قفسه

  86.8  33  2.6  1  بیمه حوادث
  

ــه    ــان داد ک ــا نش ــه ه ــد  3/85یافت ــار 29 (در ص داراي  )انب
 )انبـار  5 (در صـد  7/14وضـعیت نـور مناسـب بودنـد و مـابقی       

 )انبـار  13 (در صـد  انبـار   2/38. وضعیت نور نامناسـب داشـتند  
نظـر   از. در صد یخچـال نداشـتند   7/61مابقی و  هیخچال داشتن

در صـد   6/2دانشـگاه فقـط    هـاي میزان جنس موجود در انبـار  
 . جنس مصرفی را داشتند % 2انبارها 

ــار،    ــی انب ــاختار فیزیک ــی س ــه   در بررس ــد ک ــان داده ش نش
. سـال  قـدمت داشـتند     40الـی   1هـاي دانشـگاه    ساختمان انبار
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درصـد ده سـال و    7/18سـال و   5درصد انبارها کمتـر از   8/43
 3/6تنهــا سـال و  30-21درصـد   5/12سـال   20-11درصـد   3/6

ــد  ــال  40درص ــدمت  س ــتند ق ــازه    .داش ــوع س ــر ن  2/88از نظ
 3/5آهنـی و  ) انبـار   2 (درصـد   9/5آجـري و   )انبار 30(درصد

از دوره فعالیـت انبـار در   . اسکلت بتنی داشتند  )انبار 2(درصد 
 24درصد یک شـیفت و مـابقی دو شـیفت در     5/89ساعت  24

کار انبار از نظر مـدارك ثبـت   وضعیت . ت داشتند ساعت فعالی
درصـد انبـار هـا فـرم و      6/92 ،هداشتن فرم و دفاتر مربوط ،شده

 2/63در انبـار   ،از نظـر فرآینـد کـاري    . داشـتند   دفاتر ثبـت را 
بصـورت  درصد کـار هـا را بصـورت  سیسـتم دسـتی و مـابقی       

   .اي بود  انبارداري رایانهسیستم 
  نتیجه گیريبحث و  
ي دانشـگاه  مشخصـات فیزیکـی انبـار هـا     که ر این مطالعهد

وضعیت نشان داده شد علوم پزشکی مورد مطالعه قرار کرد که 
از نظـر  بـه طـوري کـه     نها از نظر تجهیزات چندان کامل نبودآ

یخچال تقریبـا    ،گرمایش، سرمایش، تهویه، وضعیت نور، پالت
ه از نظر بیمه ر حالی است کنیمی از انبارها کامل بودند و این د

 .نشانی و دماسـنج بنـدرت مجهـز بودنـد    کپسول آتش  ،حوادث
، بایستی در خصوص ا توجه به اهمیت انبار در سازمانبنابراین ب

پیشگیري از حوادث اقدامات ایمنی الزم صورت گیرد تا بدین 
ترتیب سالمت کاالهاي مصرفی یا غیر مصرفی موجود در انبار 

  . مضرر شوندتامین شود و سازمانها کمتر 

ا نشان داد که بیشترین در صـد انبـار   ه در مطالعه حاضر داده
در  1/77در صد دیپلم داشتند و از نظـر سـابقه کـار     5/59دارها 

سـال سـابقه کـار بودنـد و از نظـر دارا بـودن پسـت         5صد زیـر  
ــا  ــارداري تنه ــن پســت را داشــتند   5/86انب ــن .در صــد ای در ای

انبار بـه سرپرسـتی افـرادي     خصوص کاظمی نیز بیان داشته که
که هر یک بایـد داراي مشخصـات معـین و وظـایف مشـخص      

امور مربوط به دریافت، باشد انبار دار بایستی باشد تشکیل شده 
قلی پـور   ) . 3( گیردنگهداري و تحویل موجودیها را بر عهده 

دار، داراي وظـایف خاصـی اسـت کـه     نیز نشان داده کـه انبـار  
و از ) 1(عنـوان انبـاردار منصـوب کـرد     هرکسی را نمی توان به

ــی کــه  ــی طرف ــه اي بســیار فن ــارداري حرف ــر انب ، تخصصــی، پ
، امـوال سـازمان  انبـاردار حـافظ   . مسئولیت و چند بعدي اسـت  

بنـابراین بکـار گیـري    ). 3( یعنی بخش مهمی از دارایی هاست
افرادي که صالحیت الزم در زمینه انبار داري را داشته یا دوره 

ی انبـارداري را گذرانـده باشـند ضـروري بـه نظـر       هاي مدیریت
    .میرسد 
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  1386کریم در سال رباط در غربالگري هیپوتیروئیدي در کل نوزادان متولد شده 

  چکیده
ول سـال  یـدي در طـ  ئهدف از این مطالعـه شـیوع نـوزادان مبـتال بـه هیپوتیرو      : زمینه و هدف

  .باشد در شهرستان رباط کریم  می1386
 این بررسی یـک مطالعـه توصـیفی از نـوع مقطعـی بـا هـدف تعیـین فراوانـی          :روش بررسی 

نـوزاد متولـد شـده در شهرسـتان ربـاط کـریم و توابـع آن در طـی          12232میان  هیپوتیروئیدي
بود از پاشنه پـاي  TSH پس از روز سوم تا پنجم تولد آزمون تیروئید که تست  .یکسال میباشد

مـالك تعیـین    .نوزاد گرفته می شد و موارد مشکوك به عنوان فراخوان در نظر گرفته می شـد 
TSH>5mU/L سپس از این موارد مشکوك نمونه خون وریدي گرفته مـی شـد و مـوارد    . بود

مثبـت کــاذب هــا کنــار گذاشـته مــی شــدند و مــوارد مثبــت حقیقـی یعنــی نــوزادان مبــتال بــه     
 مالك تعیین هیپوتیروئیدي درنمونه هاي وریـدي  .ئیدي تحت درمان قرار می گرفتندهیپوتیرو

  .میکروگرم بر دسی لیتر بود T4<6/5 و TSH>10 mu/lپس از تولد 7-14روز 
بررسـی آزمـون تیروئیـد در مرحلـه اول یعنـی       .نفر بودند 12232تعداد کل نوزادان :ها  یافته

شکوك به هیپوتیروئیدي نشان داد که پس از انجـام نمونـه   نفر را م 439نمونه گیري از پاشنه پا 
با برقـراري   .مبتال به هیپو تیروئیدي می باشند) درصد 17/0(نفر 21گیري وریدي مشخص شد 

آزمون هاي آماري بین جنس و سن نوزادان و ابتال به هیپوتیروئیدي رابطـه معنـی داري یافـت    
  .نشد

ن بیماري در کشـور و عـوارض جبـران ناپـذیر مغـزي      با توجه به شیوع باالي ای :گیري  نتیجه
بیماري در صورت عدم تشخیص و درمان بیماري به موقع که جز بـا غربـالگري بیمـاري میسـر     

  .انجام این برنامه در شهرستان رباط کریم به صورت روتین پیشنهاد می شود نمی باشد،
  باط کریمرغربال گري،  نوزاد، هیپوتیروئیدي، :ها  کلید واژه

  

  

  

  
  
  

  
  مقدمه
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پیشرفت هاي علم پزشکی و بویژه علم ژنتیک در سال هاي 
اخیر ، امکانات متعددي را در زمینـه شناسـایی علـل و مداخلـه     
هاي بموقع جهت پیشگیري از بیماریهاي واگیر بـویژه بیمـاري   

کـم  . هاي غدد و متابولیـک در نـوزادان بوجـود آورده اسـت     
مـل مهـم قابـل پیشـگیري     کاري مادرزادي تیروئید یکی از عوا

 محـور هیپوتـاالموس،   .عقب افتادگی ذهنی در نـوزادان اسـت  
هیپوفیز و تیروئید در اواسـط دوران جنینـی شـروع بـه فعالیـت      

در صـورت وجـود کـم    .کرده و تا زمان تولد ترم ادامه می یابد
اختالالتی در ارگانهاي مهم از جملـه   کاري تیروئید در جنین،

امـا اغلـب    .سکلتی ایجاد مـی شـود  سیستم اعصاب مرکزي و ا
بـدلیل ایـن    .طبیعی به نظر می رسند نوزادان در بدو تولد کامالً

 مـادري از طریـق بنـد   ) T4(تیروکسـین  یک سومکه در حدود 
ناف به جنین انتقال یافته و از بروز عالئم بالینی بارز بیماري در 

  .)1( جنین جلوگیري میکند
تشخیص زود هنگـام   ري،تا قبل از شروع برنامه هاي غربالگ

بیماري بدلیل کم و غیر اختصاصی بودن عالئم و نشانه هاي در 
با تاخیر صورت می گرفت و ایـن   روزهاي اول زندگی معموالً

موضوع با از دست دادن ضریب هوشی به درجات مختلـف در  
مطالعـات غربـالگري کـم کـاري تیروئیـد       .مبتالیان همراه بـود 
امریکـاي شـمالی آغـاز گردیـد و     در  1972اولین بـار در سـال   

میـزان   .سپس به امریکاي جنوبی، آسیا ، آفریقا گسترش یافت
 1بروز گزارش شده توسط پژوهشگران بسـیار متفـاوت و بـین    

امـروز در   ).2-6(نوزاد متغییر اسـت  8100تا  2637مورد در هر 
اکثر کشورهاي پیشرفته دنیا ایـن آزمـایش بـه صـورت روتـین      

گزارش گردیـده   4000/1تا CH ،3000/1 شیوع .اجرا می شود
کانادا و پترزبـورگ   Quebecدر  1974سپس در سال  )7(است

برنامـه هـاي غربـالگري کـم      مـیالدي،  1999تا سـال  .انجام شد
میلیـون نـوزاد را مـورد     150کاري مادرزادي تیروئیـد بـیش از   

نـوزاد مبـتال بـه کـم کـاري       42000آزمون قرار دادند و حدود 
 در حـال حاضـر تقریبـاً    .وئید شناسایی شده استمادرزادي تیر

تمامی کشور هاي صنعتی جهان برنامه غربالگري تیروئید را بـه  
کشورهاي در حـال توسـعه نیـز    .طور سیستمیک انجام می دهند

به تدریج برنامـه هـاي غربـالگري تیروئیـد را در مقیـاس هـاي       
 هانجام غربالگري نوزادان در هر جامعـ  .مختلف انجام می دهند

عالوه بر شناسـایی زودرس نـوزادان مبـتال بـه کـم کـاري        اي،

تیروئید و درمان سریع و جلوگیري از بروز عوارض و کـاهش  
موجب به دسـت آوردن اطالعـات مهمـی در     آالم خانواده ها،

زمینه هاي اپیدمیولوژیک و فیزیوپاتولوژي ایـن بیمـاري در آن   
م کـاري  در ایـران بـراي اولـین بـار طـرح کـ       .جامعه می شـود 
 توسط عزیزي و همکاران اجـرا گردیـد   1366تیروئید در سال 

 )1368(رسـانی عمـومی    و به دنبال آن و پـس از طـرح یـد    )8(
طرح غربالگري در استان فارس ، توسط کرمی زاده و امیر  )9(

در این مطالعه شیوع کـم کـاري تیروئیـد در     .حکیمی اجرا شد
 .شـد گـزارش   تولـد  914در  1تهران صورت گرفت شیوع آن 

در ) CH(با توجه بـه میـزان شـیوع بـاالي کـم کـاري تیروئیـد        
مطالعات یاد شده در مقایسه با سایر کشورها و عوارض جبـران  

بـه بررسـی   حاضـر  مطالعـه   ،ناپذیر حاصل از تشخیص دیررس
توصیفی وضعیت کم کاري مـادرزادي تیروئیـد در طـی یـک     

م پرداختـه  سال اجراي طرح غربالگري در شهرستان رباط کـری 
بستر سازي  طرح غربالگري داراي مزایاي خوبی از جمله .است

، PKU و G6PD براي انجـام غربـالگري هـاي دیگـر از جملـه     
امکان جمـع آوري اطالعـات از سـطوح پـایین تـر بـه سـطوح        
باالتر ، نسبت خوب هزینه به سود در مـورد ایـن بیماریهـا مـی     

 .باشد

گروه سنی نوزادان با  کم کاري تیروئید یا هیپوتیروئیدي در
تولـد زنـده از لحـاظ آثـار جبـران       4000شیوع جهانی یک در 

پذیري که بر تکامل مغزي و بهره هوشی می گذارد از اهمیـت  
درصـد نـوزادان مبـتال     90از آنجا کـه   .خاصی برخوردار است
غربــالگري نــوزادان توصــیه مــی شــود  .بــدون عالمــت هســتند

  .عالمت بیماري باشد زردي طول کشیده شاید زودرس ترین.
   روش بررسی 

این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی کلیـه نـوزادان شهرسـتان    
، در  1386رباط کریم که از اوایل فروردین تا پایان اسفند مـاه  

درمانی  –روزه پس از تولد به کلیه مراکز بهداشتی  3-5فاصله 
پـس از   .وارد مطالعـه شـدند   رباط کریم مراجعه کـرده بودنـد،  

نمونـه   نام و اخذ اطالعات و تکمیل فرم هـاي مخصـوص   ثبت
از کف پاي نوزاد توسط پرسـتاران   TSHخون جهت آزمایش 

نمونـه هـا بـه کمـک النسـت      . و ماماهاي با تجربه گرفتـه شـد   
چند قطره خون و به اندازه  )سوزن کوچک استریل مخصوص(

بهترین زمان براي غربالگري  .از پاشنه پاي نوزاد گرفته می شد
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 TSH<5 mU/Lدر نمونه از کف پا .روز بعد از تولد است 7-3

ــري    ــه گی ــر نمون ــذ فیلت ــر روي کاغ ــن (ب ــی 3-7در س ) روزگ
 8در سن(بر روي کاغذ فیلتر نمونه گیري   TSH<3/9 mU/Lو

ایـن نمونـه گیـري    . طبیعی تلقی می شود ) ماهگی 5روزگی تا 
از  ساده ، بی خطر و به حدي کم درد است که گاه حتی نـوزاد 

ــدار نمــی شــود  ــر روي کاغــذ   .خــواب بی ــاي خــون ب قطــره ه
مخصوص قرار گرفته و پـس از خشـک شـدن بـه آزمایشـگاه      

و در اسـرع وقـت مـورد    مـی شـد   غربـالگري در اسـتان ارسـال    
شـد و در صـورت    و نتیجـه داده مـی   فـت می گرآزمایش قرار 

مشکوك بودن بعضی نمونه هاي آزمـایش بالفاصـله نتیجـه بـه     
ونه گیري وتوسـط فـاکس بـه سـتاد بیماریهـاي      مسئول محل نم

و اطالع داده مـی شـد   استان و سپس به مرکز بهداشت مربوطه 

مرکز نیز به خانواده نوزاد از طریق تلفن و آدرسی که در زمـان  
سپس این موارد که . دامی دتلفنی اطالع  آزمایش گرفته شده،

ــد بــه پزشــک متخصــص   ــه مثبــت تلقــی شــده ان در ایــن مرحل
براي  TSH ارجاع داده می شدند پزشک نیز بر اساسکودکان 

باشـد در سـن    >TSH>5 9/9 اگر .بیمار تصمیم گیري می کند
و زمانی کـه   T4,TSH,T3RUP هفتگی نمونه گیري وریدي 4
9/19<TSH<10     2-3باشد تهیه نمونه هاي گفتـه شـده در سـن 

همزمان با نمونه گیري شـروع درمـان    TSH >20هفتگی واگر 
بر اساس جدول زیر بـر حسـب روز و یـا     .ام می دهدرا هم انج

 ماهی کـه نـوزاد بـراي تاییـد تشـخیص مراجعـه کـرده اسـت،        
  .شد رد یا مسجل هیپوتیروئیدي تشخیص

  
  مقیاس سنجش  نوع متغیر  متغیر  ردیف

1  
TSH  اولیه اندازه گیري شده از نمونه پاشنه پا

تولد  3-7بهترین زمان براي غربالگري در روز (
  )است

  میک
  طبیعی

  کمتر ازmU/L5  بر کاغذ فیلتر نمونه گیري
 )روزه گی 3-7در سن (

  کمتر ازmU/L9/3  بر کاغذ فیلتر نمونه گیري
  )ماهگی 5روزه گی تا  8در سن(

    غیر طبیعی

2  TSH در آزمایش هاي تایید ( 7- 14وریدي بین روز
  کمی  )تشخیص

  >mU/L10  طبیعی

 mU/L10  غیر طبیعی

3  T4 در آزمایش هاي تایید ( 7-14بین روز  وریدي
  کمی  )تشخیص

 µg/dl 5/6  طبیعی

 >µg/dl 5/6  غیر طبیعی

4  T3RU  کمی  )دوره نوزادي( 30وریدي تا سن  
  %36- %26  طبیعی

  <% 36یا  >% 26  غیر طبیعی

5  TSH  کمی  هفته پس از شروع درمان 4- 2وریدي  
 lower limit ofباید در محدوده (براساس سن نوزاد   طبیعی

normal range باشد(  

  اگر براساس سن نوزاد در محدوده طبیعی نباشد  غیر طبیعی

6  T4  کمی  هفته پس از شروع درمان 4- 2وریدي  
 upper limit ofباید در محدوده (براساس سن نوزاد   طبیعی

normal range باشد(  

  اگر براساس سن نوزاد در محدوده طبیعی نباشد  غیر طبیعی

  
  
  

  
پس از این مرحله افرادي که آزمایشـات آنهـا در محـدوده    

بیمار هیپوتیروئید و بقیه افرادي هسـتند کـه در    استغیرطبیعی 
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سـپس مـوارد مثبـت     .تست پاشنه پا مثبت کاذب تلقی شده اند
کاذب کنار گذاشته شده و موارد مثبت حقیقی یعنـی نـوزادان   

ــو تیروئیــدي نیــز معــین مــی شــد  آزمایشــات ،. ندمبــتال بــه هیپ
ــتر  ــی بیشـ ــاري ) 13و12(روشـــهاي تشخیصـ و تشـــخیص بیمـ

هیپوتیروئیـد قطعـی    هیپرتیروتروپینمـی،  هیپوتیروئیدي گذرا،(
بر اساس معاینات و نتـایج آزمونهـاي عملکـرد تیروئیـد و      ...)و

جداول مرجع مقادیر پارامترهاي مـذکور  "تفسیر آنها بر اساس 
ـ . انجـام شـد   "با توجه به سـن نـوزاد   وارد هیپوتیروئیـد تحـت   م

 .درمان با لووتیروکسین بر اساس جداول مرجع آغـاز مـی شـد   
پیگیـري ایـن نــوزادان تحـت نظـر پزشــک مسـئول متخصــص      

  .نوزادان انجام گرفت سپس داده ها کدگذاري و آنالیز شد
  نتایج

 .درصـد پسـر بودنـد    9/52 ،)12232( از تعداد کـل نـوزادان  
ل یعنـی نمونـه گیـري از    بررسی آزمـون تیروئیـد در مرحلـه او   

را مشکوك به هیپوتیروئیـدي  ) نفر 439( درصد 588/3 پاشنه پا
 21نشان داد که پس از انجام نمونه گیري وریدي مشخص شد 

 ومذکر بودنـد  نوزاد  12نفر مبتال به هیپوتیروئیدي می باشند که
را )  10000در  17معـادل   ( درصد جمعیت مـورد مطالعـه   17/0

با برقراري آزمون هاي آماري بـین جـنس و   . تشکیل می دادند
سن نوزادان و ابتال به هیپوتیروئیـدي رابطـه معنـی داري یافـت     

 .نشد

  نتیجه گیريبحث و  
غربالگري کم کاري مادرزادي تیروئیـد در شـهر   در مطالعه 

توسط هاشـمی پـور و همکـاران انجـام      1381-82سال  کاشان،
در شـهر کاشـان   نوزاد متولـد شـده    3005شد نمونه هاي سرمی 

  TSH و  T4نـوزادان بـا    .تولد انـدازه گیـري شـد    3-7در روز 
درصـد دختـر،    1/48نوزاد،  3005از  .غیرطبیعی فراخوان شدند

جنسـیت نامشـخص   ) درصـد  1/1(مـورد  5درصد پسـر و   8/51
ــتند ــارس  2/97 .داش ــوزادان ن ــد ن ــیده درص ــد  2/1و  رس درص

 51 ه بـود درصد سـن نـوزاد گـزارش نشـد     7/0نوزادان نارس و
تولـد زنـده    303/1و شیوع هیپوتیروئیدي  نوزاد فراخوان شدند

  .)14( بود) نوزاد 10(
از اسـفند   در مطالعه اي دیگر توسط اردوخانی و همکـاران  

 32≤(یـد تـرم   ئهیپوتیرو نـوزاد  31، 1382تا پایان خرداد  1376
 یدي نوزادان شناسایی و درئدر برنامه غربالگري هیپوتیرو) هفته

. بنـدي شــدند  دســته ) n=6(و گـذرا  ) n=25(روه دایمــی دو گـ 
و دیـس هورمونـوژنزي   ) n=18(گروه دایمی بـه دیـس ژنـزي    

)n=7 (     ــوپی ــروه اکت ــر گ ــه دو زی ــزي ب ــس ژن ــروه دی  -و گ
ــوپالزي  ــدي ئو آتیرو) n=13(هیپـ ــدند ) n=5(یـ ــیم شـ . تقسـ

 هاي مذکور از لحـاظ مقـادیر تیروکسـین سـرم و وجـود      گروه

بـا یکـدیگر مقایسـه     (T4<42.8 nmol/l) یدي شدیدئهیپوتیرو
 درصـــد  16یـــدي دایمـــی،   ئهیپوتیرو درصـــد   72 .شـــدند 
یـدي  ئهیپوتیرو نسبت شانس وقوع. داشتند یدي گذرائهیپوتیرو

  ).15( برابر گذرا بود 9/12شدید در انواع دایمی 
با توجه به شیوع بـاالي ایـن بیمـاري در کشـور و عـوارض      

رت عدم تشخیص و درمـان  جبران ناپذیر مغزي بیماري در صو
 بیماري به موقع که جز با غربالگري بیمـاري میسـر نمـی باشـد،    

انجام این برنامه در شهرسـتان ربـاط کـریم بـه صـورت روتـین       
  .پیشنهاد می شود
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  مقاله مروري

  
یکی از شایع ترین ناهنجاري هاي استخوانی  به عنوان  "پاچماقی"گاهی به مطالعات انجام شده در زمینه ن

  نوزادان
  

  چکیده
. از شایع ترین ناهنجـاري هـاي اسـتخوانی نـوزادان مـی باشـد       پاچماقی یکی : زمینه و هدف

. پاچماقی مادرزادي با نارسایی هاي لوله عصبی و طناب نخایی رابطـه مسـتقیم و نزدیـک دارد   
  .هدف از این مطالعه بررسی تازه ترین تحقیقات معتبر و به روز دنیا در زمینه پاچماقی می باشد

العات انجام شده در زمینه پاچماقی منتشره در پایگـاه  در این مقاله مروري مط :روش بررسی 
بـراي    club footاز واژه. مورد بررسی قرار گرفت 2008الی  2002از سال  Pubmedاطالعاتی 

  .گرفت مقاله مورد بررسی قرار 140. جستجوي مقاالت استفاده شد
تـوان در   بررسی حاصل از مقاالت مویـد آن اسـت پـژوهش هـاي موجـود را مـی        :ها  یافته

. تقسیم بندي نمود "اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، تشخیص، درمان، پیامدها"طبقات کلی
، امـواج هسـته اي، وجـود    65نزدیک بـه اچ او دي   2عامل ژن و محیط، رابطه بین کروموزوم 

از مواردي است که  11کیو 22 حذف پروتئین روي مفصل جنین، چند شکلی ژنتیکی، سندرم
سی تی اسـکن سـه بعـدي، اشـعه ایکـس، اولتراسـوند،       . لت پا چماقی ذکر می شودبه عنوان ع

در حال حاضر بهتـرین روش درمـان   . اي از رویکردهاي موجود براي تشخیص می باشد.آر.ام
فشار بر پاي سالم، عفونت، حرکات غیر ارادي، نکروزیس فلجی از رایج ترین . با پونزتی است

  .عوارض بیماري می باشد
. بهبودي و درمان کامل در پاچماقی به نوع درمان بکارگرفته شده بستگی دارد :یري گ نتیجه

به عنوان استاندارد طالیی شناخته شده است و بسیار سالم، مـوثر، اقتصـادي و    "پونزتی"روش 
از این ضروري است تا به پرسنل تیم درمانی مراقبتـی و خـانواده هـا در خصـوص     . آسان است

  .آموزش هاي الزم ارائه شود نتایج عالی این روش
  پاچماقی، مروري بر متون، تازه هاي تحقیقی :ها  کلید واژه
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  مقدمه
اصطالح پاچماقی به هر گونه انحراف پا از وضعیت طبیعـی  
ــر     ــوزك را درگی ــه ق ــا ک ــر شــکل پ ــر تغیی ــی شــود ه ــه م گفت

بـه   PESبه معنی قـوزك   TALIنام دارد کلمه  TALIPESکند
ناهنجاري پا و قوزك پا بر اسـاس وضـعیت   . ی باشدمعناي پا م

  . قرار گرفتن پا و قوزك پا نامگذار ي می گردد
چـرخش بـه   "بیشتر پاچماقی ها مخلوطی از وضـعیت هـاي   

داخل، چرخش به خارج، خـم شـدن پـا بـه جلـو بطـوري کـه        
پاشنه باشند، خم شدن پا به جلـو بطـوري    از انگشتان پا پائین تر
درصد 95د حدو. می باشند "پاشنه باشند از ترکه انگشتان پا باال

پـا  . مـی باشـد  TEV ( Equino Varus( از ناهنجاري ها از نـوع 
چماقی یک طرفه از نوع دوطرفه شایع تـر مـی باشـد و ممکـن     
است با سایر ضایعات مادرزادي مانند اشـکاالت کرومـوزومی   
وعدم تحرك مفاصـل و اسـپاینا بیفیـدا همـراه باشـد و معمـوال       

علــت دقیــق آن . دو برابــر دختــران گرفتــار مــی شــوند پســران
مشخص نیست عده اي از محققین قرار گرفتن در وضعیت غیر 
طبیعی و حرکت محـدود پـاي جنـین در رحـم مـادر را عامـل       
ایجاد ناهنجاري می دانند عده اي دیگر از متخصصین آنـرا بـه   

 ایـن تغییـر  . رشد غیر طبیعی و یا توقف در رشد ارتباط داده اند
شکل ظاهري بوده و به راحتی بـا سـونوگرافی و بررسـی زمـان     

  ). 1(تولد قابل تشخیص است
 اندام تحتانی در مادرزادي هاي ناهنجاري از پاچنبري یکی

). 2،3،4(باشـد  مـی  زنده تولد هزار در یک آن شیوع که است
 گیـر  تـک  صـورت  بـه  بیمـاري  ایـن  مـوارد  اغلـب  چـه  اگـر 

(Sporadic)  نیـز  غالـب  اتوزومـال  وارثیت الگوي ولی هستند 

یک  صورت به تواند می بیماري این). 2,5،4( است شده دیده
هـاي   سندرم یا و ها بیماري از جزیی یا و مادرزادي ناهنجاري

. باشد میلومننگوسل و مغزي فلج آرتروگریپوزیس، مثل دیگر
 شـده  مادرزادي مطرح فوت کالب براي مختلفی هاي تئوري

 تـر  پذیرفتـه  همـه  از تـالوس  Germ plasm defectتئوري  که

 پالنتار وضعیت در اولیه طور تالوس به استخوان آن طبق. است

 میدتارسال هاي استخوان و بقیه گرفته قرار اینورژن و فلکشن

 وضعیت در تالوس این وضعیت متعاقب Subtalar complex و

کند  می ایجاد را این دفورمیتی سرانجام که گرفته قرار مشابهی
)2,5,4,6 .(  

درمان این بیماري در ابتدا به شـکل گـچ گیـري اصـالحی     
-80سریال می باشد کـه میـزان موفقیـت آن بسـیار متغیـر بـین       

به درمان مقاوم است و  این بیماري کالً). 2(درصد می باشد 15
مـاهگی بـه    6تمایل زیادي به عود دارد در بیمارانی که تا سـن  

جراحــی جهــت درمــان کنســرواتیو جــواب ندهنــد توصــیه بــه 
سـالگی   5معمـوال تـا سـن    ). 7 ،4 ،2(اصالح دفرمیتی می شـود 

درمان جراحی نسوج نـرم پـا جهـت اصـالح دفـورمیتی کـافی       
است ولی از این سن به بعد اکثر مـوارد عـالوه بـر آزاد سـازي     

تورکـو در  ). 8, 2(نسوج نرم نیاز به جراحی استخوانی نیز دارند
نرم خلفـی داخلـی    روش جراحی آزاد سازي نسوج 1970سال 

را مطرح کرد که نتایج درمانی وي با موفقیت باالیی همراه بود 
ولی بعد از تورکو مقاالت دیگري چاپ شد کـه نتـایج   ). 7, 6(

تا حدودي متفاوت بود و میـزان موفقیـت را کـه تورکـو  بیـان      
  ).12 ،9,10,11(کرده بود در پی نداشت

ت معتبر و به هدف از این مطالعه بررسی تازه ترین تحقیقا
  . روز دنیا در زمینه پاچماقی می باشد

  روش بررسی
در این مقاله مروري مطالعات انجام شده در زمینه پاچمـاقی  

ــاتی   ــاه اطالع ــال  PUBMEDمنتشــره در پایگ ــی  2002از س ال
ــرار گرفــت مــورد 2008 ــراي   club footاز واژه. بررســی ق ب

سـی قـرار   مقالـه مـورد برر   140. جستجوي مقاالت استفاده شد
جهت تجزیه و تحلیل داده هـا از روش آنـالیز محتـوي    . گرفت

نخست کلیه عناوین تک به تک مورد مطالعه قرار . استفاده شد
سپس . گرفت و بر حسب شباهت موضوع در طبقه قرار گرفتند

ــد تحــت    ــده بودن ــرارداده ش مضــامین مشــابه کــه در طبقــات ق
  .مضمون خاص نامیده شدند

  ها یافته
-2002مقاله اندکس شده از سـال   140له مروري در این مقا

در پایگاه اطالعاتی پاپ مد مـورد بررسـی قـرار گرفـت      2008
اپیــدمیولوژي، اتیولــوژي، "کـه بــه طــور کلــی در شــش دســته  

  .طبقه بندي شدند "پیشگیري، تشخیص، درمان، پیامدها 
بررسی به عمل آمده در ده هـزار نـوزاد   . اپیدمیولوژي) الف

مرکز آموزشی درمانی دزیانی شهر گرگان نشان  متولد شده در
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نفـر بـه ناهنجـاري ظـاهري مبـتال       101داد از این تعـداد نـوزاد   
 .مطالعه کـه متولـدین دو سـال بررسـی شـدند      این در. میباشند

 در درصد 30 با عضالنی اسکلتی دستگاه در ظاهري ناهنجاري

از میـان ناهنجـاري هـاي اسـتخوانی،     . گرفـت  قـرار  اول  رتبـه 
. در هزار از شایع ترین موارد بوده است5/1اچماقی با فراوانی پ

  .تن از آنان مونث بودند 10نوزاد مبتال،  15از 
داده هــا حــاکی از آن اســت کــه ایــن ناهنجــاري از شــیوع  

  . فزاینده در سوئد حاکی می باشد
ــاز  . اتیولــوژي) ب ــه ژن و محــیط ب علــل شــیوع پاچمــاقی ب

علت یابی این بیماري انجام شد  مطالعاتی که در زمینه. میگردد
مطالعات نشـان  .  در ارتباط با مطالعات ژنتیکی می باشند عمدتاً

پیچیـده اسـت کـه در     داد که این بیماري یک بی نظمی کامالً
ــیار       ــی روي آن بس ــل محیط ــود و عوام ــی ش ــاد م ــا ایج ژن ه

 2براي این بیمـاري یـک رابطـه بـین کرومـوزوم      . تاثیرگذارند
بـا   q11 22نبـود سـندرم   . پیـدا کردنـد   65دي نزدیک به اچ او 

انقباض شریان تنه، هیپوپالزي بطـن چـپ، پاچمـاقی انگشـتان     
 شست، شکاف کام و شکاف سقف دهان و مهـره هـاي پروانـه   

تحقیـق بـر روي ژن هـایی کـه افـراد را      . اي همراه بـوده اسـت  
بررسی بر . مستعد پاچماقی می کند مورد بررسی قرارگرفته اند

اي مادران که داراي فرزندان پاچماقی هستند نشـان  روي پالسم
داد که داراي سطح هموسیستئین باالیی می باشند و ایـن یـک   
دستیابی بسـیار مهـم و یـک گـام اساسـی و نزدیـک شـدن بـه         

در ایـن مـورد یـک چنـد شـکلی      . پاتولوژي پاچماقی می باشد
در  نیـز  دررفتگـی مفصـل  . ژنتیکی موجب پاچمـاقی مـی شـود   

  . چماقی مطرح گردیده استاتیولوژي پا
امـا  . محیط نیز به عنـوان علـت مـورد بررسـی قـرار گرفـت      

مطالعات حاکی از آن است که ماه ها و تنوعات فصـلی نقشـی   
ضعف شریانی بیشـتر موجـب بـد شـکلی     . در پاچماقی نداشتند

نتـایج  . پاچماقی می گردد که این یکی از عوامل مهم می باشد
این است که روي بافت هـاي  تحقیقات و آزمایشات حاکی از 

مفصل پروتئین هایی وجود دارد کـه درتغییـر شـکل پاچمـاقی     
بیمـاران تحـت تـاثیر امـواج هسـته اي بسـیار       . جنین موثر است

پاچمـاقی کـه    مطالعه کـودك در یک . مستعد پا چماقی هستند
تحت درمان قرار گرفته شد عدم وجود سرخرگ تیبیال خلفی 

  .نادر است گزارش شد که در پا چماقی ها

 ،جهت پیشگیري از بدشکلی پـس از درمـان  . پیشگیري) ج
استفاده از پروتکل سنجش پاچماقی بسیار معتبر و موثر میباشـد  
و همین طور به حرکـت در آوردن پاهـا باعـث واکـنش بسـیار      

در درمـان  . باالیی در بافت نرم و پاهاي سفت و سخت می شود
اه برداشـته شـوند تـا    با پونزتی باید موانـع و مشـکالت از سـر ر   

  .موجب پیگیري بیشتر خانواده گردد
راههاي تشخیصی در دوران  جنینی شامل سـی   .تشخیص)د

بــا . سـونوگرافی و ام آر اي مــی باشــد  ،تـی اســکن ســه بعــدي 
وجود پاچماقی پی ه استفاده از اشعه ایکس می توان به راحتی ب

. دبرد ولی متخصصین به دلیل عوارض از آن استفاده نمی کننـ 
مطالعات نشان داد کـه سـونوگرافی بـراي جزئیـات و ویژگـی      

با اسـتفاده از سـی تـی    . هاي پس از جراحی حائز اهمیت است
بعدي مشکالت و پیچیدگی هاي آناتومی روي جنین  3اسکن 

اشعه ایکـس  . هاي سقط شده مبتال به پاچماقی کشف می شود
 گرافی اسـترس رادیـو . ش پاچماقی بسیار موثر اسـت براي سنج

بیشتر از رادیوگرافی ریشه اي و اصلی اطالعات می دهد اما به 
دلیل معایب اشعه ایکس جراحان خیلی مایل به استفاده از اشعه 

  .ایکس نیستند
رادیوگرافی با اشعه ایکس موجب پی بردن و محـرز شـدن   
تمام خصوصـیات پـاتولوژي مشـترك متنـوع در پاچمـاقی هـا       

سکن ها و رادیوگرافی ها به استفاده از انواع مختلف ا .میگردد
ي یـک راه بـراي   آ. رآ .ام.  تشخیص و درمان کمک می کند

کشف تمام مشخصه ها و ویژگی ها و تنـوع عوامـل پـاتولوژي    
راهـی بـراي رسـیدن بـه علـل بیمـاري       و  مشترك در پاچمـاقی 

سونوگرافی یک روش مناسب و مقبول براي بـاز بینـی   . میباشد
ایـن مسـئله یـک     .مـی باشـد  در طی درمـان بیمـاري پاچمـاقی    

توضیح کامل از اطالعات مربوط بـه آنـاتومی ایـن بیمـاري در     
اختیار ما قرار می دهد و یک گام موثر براي کمـک بـه گـروه    

 مقـادیر انـدازه گیـري پـارامتر هـا و     . ارتوپد در درمان می باشد
می تواند براي ارزیـابی پـا چمـاقی     ئوسنرمال آن ها در کالکان

  .دمفید باشکودکان 
اندازه گیري هاي رادیولوژیکی و کلینیکی که  قبل و پـس  
از درمان اجرا می گردد باعث رضایت شـخص و نتـایج کامـل    

این دو موجب یـک فراینـد بسـیار    . درمان کسب شده می شود
ارزشیابی رادیـوگرافی صـفحه اي   . عالی در درمان خواهند شد
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رسـد  باسن در بچه هاي پاچماقی پس از آزمایشات به نظر مـی  
دو  لگـن  مشـکالت خیلی داراي ضمانت نمی باشد پاچمـاقی و  

  . مشکلی هستند که در موارد ارتوپدي دیده می شوند
طبقه بندي سـونوگرافیکی ایـدیوپاتیک پاچمـاقی بـر طبـق      
سختی و شدت بر اساس مطالعه تکنیک سونوگرافی بـه چهـار   

  .قسمت تقسیم بندي می گردد
  پاچماقی جزیی. 1
  ی پاچماقی حد متوسط میان .2
  پاچماقی سخت  .3
  پاچماقی بسیار شدید و حاد . 4
روشهاي درمانی متفـاوتی را   ،در مجموع مطالعات .درمان)ه

 ،بعنوان یک روش غیـر جراحـی   1روش پونزتی .ندنشان داده ا
درمـان هـاي توصـیه شـده در کـل دو       .بسیار توصیه شده است

احی یک نوع روش جراحی و دیگري غیر جر: دسته می باشند
نتـایج   نتایج تحقیقات بر این اسـاس اسـت کـه دقیقـاً     .می باشد

بستگی به نـوع روش   بهبودي و درمان کامل در پاچماقی کامالً
درمـانی متفـاوت انجـام     ،هـر مرکـز   در. بکار برده درمانی دارد

اندازه گیري هاي رادیولوژیکی و کلینیکی قبل و پـس  . میشود
ین ایـن دو و رضـایت   از درمان اجرا گردیـد و یـک ارتبـاط بـ    

شخص و نتایج کامل درمان کسب شد که این دو موجب یک 
  .فرایند بسیار عالی در درمان شده بود

استفاده از آتل در نتایج درمان اثرات مطلوب  :غیر جراحی  
اســتفاده از آتــل یــک روش مــداوم و مــوثر در خــدمات . دارد

  .دهد استفاده از آتل فلزي جواب مثبت می. ارتوپدي می باشد
ــا اســتفاده از   اصــالح و درمــان ســفتی و ســختی پاچمــاقی ب

روش پـونزتی یـک روش   . دستگاه ایلیزارف مثبت بوده اسـت 
در درمـان غیـر جراحـی بیمـار     . مناسب براي درمـان مـی باشـد   

داراي زخــم و جراحــت کمتــري مــی گــردد و دوران نقاهــت  
بکار گیـري از آتـل فلـزي یـک روش مهـم      . کمتر خواهد بود

روش پونزتی . شگیري از بازگشت پس از جراحی استبراي پی
. روش موثرتر از روش هاي دیگر در بهبود بد شکلی می باشـد 

ــونزتی روش مــوثرتر از درمــان هــاي  طبــق آزمایشــات روش پ
روش پونزتی به همراه بکار گیري آتل موفقیت را . دیگر است

                                                
1 ponseti 

روش پونزتی بهترین و مجرب ترین روش . رساند درصد 93به 
تنها روش پونزتی است که نیاز کامل بـه جراحـی   . است درمان

در روش پونزتی . می برد و یک روش استاندارد استرا از بین 
زخم و جراحت و درد کمتر است و تمام مراحل درمـان بسـیار   

روش درمان ایلیزارف کمـک بـه بهبـود    . عالی جواب می دهد
کند بدشکلی پاچماقی یا عود بد شکلی و یا عفونت پاچماقی می

. ولی اغلب نیاز به یک جراحی نهایی جهت بهبـود کامـل دارد  
استفاده از روش پونزتی بیشتر بیماران پاچماقی را درمان نموده 

روش هـاي درمــانی عملـی درمـان بــه طـور وضــوح در     . اسـت 
مزایاي عمل جراحی پذیرفته شده است و اعتقاد بر ایـن اسـت   

چمـاقی راه  که روش هاي عملـی در درمـان محافظـه کارانـه پا    
مـی   درمـان شـکلی پـا و اسـتقرار     بدمناسبی جهت درمان تغییر

این فیکساتورها یا به عبارتی ثابت کننده ها اجازه میدهد . باشد
که تمام خطرات کاتانوس یـا معضـالت نورووسـکوالر بسـیار     
کاهش یابد و حتی از کوتاهی پا نیز جلوگیري می کند و حتی 

. شکلی پا و قوزك پا مـی شـود   تاثیر بسزایی در از بین رفتن بد
مطالعه و تحقیق روي کودکانی که سه ماهـه بودنـد انجـام شـد     

زاد ســـازي یافتـــه هـــاي آمیـــزان موفقیـــت بـــدون جراحـــی 
رادیولوژیکی و طبقه بندي و میزان بازگشت و دوره درمـان در  
تمام مراحل بسیار عالی جواب داد در نتیجه بیشتر موارد درمان 

نجـا کـه روش پـونزتی بـه     آاز . شـود  روش پونزتی توصیه مـی 
عنوان استاندارد طالیی شـناخته شـده اسـت بسـیار سـالم مـوثر       

سان و کاهش اشعه هاي رادیکـالی و حتـی بـدون    آاقتصادي و 
گـاهی از نتـایج عـالی ایـن     آنیاز به جراحی قابل درمان است و 

گـاه نمـودن خـانواده هـا مـوثر      آمـوزش و  آروش بسـیار بـراي   
یک طرفه که محافظه کارانه  چماقیپابتال به م کودکان .میباشد

درمــان مــی شــوند دچــار باقیمانــده هــاي بدشــکلی و بازمانــده  
ــد     ــی یابن ــحت نم ــل ص ــتند و کام ــاري هس ــاقی در  .بیم پاچم

که بالفاصله پس از تولد مورد درمان قرار می گیرند  کودکانی
ساده تر است و بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن عقیـده بسـیاري از         

اما مطالعات اخیر انجـام گرفتـه خـاطر     .پدي استپزشکان ارتو
نشان دارد کـه درمـان پاچمـاقی کودکـان بزرگتـر بـا موفقیـت        

زاد ســازي قابــل درمــان آبــاالتري و بــدون نیــاز بــه جراحــی و 
دو روش سینســفیک و روش پــونزتی بـراي ایــن نــوع  . میباشـد 

درمان مورد استفاده قرار گرفته است و همین طور از اشعه هاي 
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نیز جهت بازبینی تغییر درجات پاچماقی و انحرافـات و   ایکس
نیز بال فاصله درمان و بهبود زخمها که هیچ درد و یا عـودي در  

هـاي عکـس و تجزیـه و تحلیـل      پیشرفت. پیش نخواهد داشت
هاي کامپیوتري در تصویر سه بعدي در تحریک استخوان هاي 

سـري  سه بعدي پاچماقی که بسیار عالی انجام می شود و یـک  
ــه  اطالعــات مــوثر و مفیــد را جهــت درمــان رضــایت  بخــش ب

در این مطالعه حتی عنـوان میکنـد کـه اگـر     . پزشکان می دهند
افراد غیر متخصص که مورد آموزش قرار گیرند هم با استفاده 

ــان رســانیدن و     ــونزتی مــی تواننــد بــراي درم گســترش  از پ
تی می با استفاده از روش متداول پونز. تکنولوژي مساعد باشند

اصالح شـیوه هـاي تورکـو    . توان به درمان مطلوب دست یافت
براي درمان ایدیوپاتیک پاچمـاقی کـه موجـب اصـالح روش     
هاي درمان پاچماقی و کاهش بازگشت سختی در تغیییر شکل 

و همچنین گرفتاریهـاي زخمـی کـاهش مـی     می شود سفتی پا 
ک مده اولتراسوند می توانـد یـ  آزمایشات به دست آطبق  .یابد

وسیله با ارزش با سنجش تاثیرات مختلف پروتکل هاي متعـدد  
تجربه زود هنگام بـا روش پـونزتی بـراي درمـان     . درمانی باشد

 پاچماقی هاي مادرزادي حتی بعد از یـک دوره پیگیـري نسـبتاً   
کوتاه باعث افزایش میزان سرعت موفقیت با اسـتفاده از روش  

 .زادي مـی شـود  پونزتی در درمان ایدیوپاتیک پاچمـاقی مـادر  
پس از تمامی تحقیقات که تاکنون انجام گرفتـه اسـت بهتـرین    

تکـل هـاي   ومحـور اصـلی در اکثـر پر   . روش پونزتی می باشد
پاچماقی کشش تاندون آشیل یا تنوتومی اسـت کـه بـا    درمانی 

استفاده از آزمایشات انجام شده از سم بوتولینم و درمان تزریق 
ایـدیوپاتیک پاچمـاقی    آن روش بسـیار مـوثري در پـیش بینـی    

  . است که بسیار مطمئن در درمان است
در روش پونزتی استفاده از روش گچ آتـل موجـب دائمـی    

روش . شدن درمان و همچنین کامل شدن اصالح پا می گـردد 
. پونزتی یک روش استاندارد براي درمـان پاچمـاقی مـی باشـد    

روش پونزتی به همراه قالب هاي خوب گـچ و یـک تنومـونی    
-11سـنی  دامنه بیمار در  118مطالعه یک در . ب می باشدمناس
در  .دسال مورد بررسی قـرار گرفتنـ   14سنی سال با متوسط  18

  . نهایت همه درمان شدند
اصالح پاچماقی با روش ساده ایلیزاروف موجب بهبـود در  

روش پونزتی اولین و موثرترین روش . ماهگی می شود 58-26

ار مـی رود و موجـب کـاهش    درمانی است که در پاچماقی بک
سال بسیار  2تا  کودکان درنیاز به جراحی در درمان می شود و 

از آنجایی که هنوز درمان قطعی براي پـا چمـاقی   . کاربرد دارد
تحـت درمـان بـا جراحـی قـرار       کودکـان پیدا نشده بسیاري از 

   .میگیرند
استفاده از ثابت کننده هاي خارجی تنظیم کننده در پاهایی 

د عدم توجه قرار گرفته اند و نارسایی آنها بیشتر از حـد  که مور
بیشـتري   آگاهیکه  یوالدین .ه استاست بسیار عالی پاسخ داد

نسبت نیز تمایل بیشتري داشته اند شان  در مورد مشکل فرزندان
و ایـن روش را روش مـوثرتري    به روش پونزتی نشان داده اند

ابـت کننـده هـاي    اسـتفاده از ث . در فرزندان خـود مـی دانسـتند   
  .خارجی در پاچماقی یک روش بسیار مفید است

سـت و از هنگـام   امـادرزادي   از آنجایی که پاچماقی اکثـراً 
سـاله   45سـالگی ایجـاد مـی شـوند در یـک تحقیـق        5تولد تـا  

گزارش شده است که افرادي که از ابتداي تولد مـورد درمـان   
نورولـوژیکی   قرار گرفته اند بیشتر با استفاده از روش پونزتی و

روش پـونزتی بیشــترین میــزان  . مـورد درمــان قـرار گرفتــه انــد  
موفقیت درمان بدون جراحی و درد کمر و تغییر زود هنگام در 

  .ساله داشته است 7درمان فرم دهی با سرعت باال زیر سن 
جداسازي رباط هاي کالکانئوس بین استخوانی در  :جراحی

اسـتفاده از  . مـی شـود  پاچماقی قابل انجام مـی باشـد و توصـیه    
ــالح     ــراي اص ــر ب ــد نظ ــی جدی ــتخوان و جراح ــع اس روش قط
پاچماقی و سپس تکمیل آن به وسیله آتل موفقیـت آمیـز بـوده    

پس از آزمایشات به این نتیجه رسیدند که تنها راه درمان . است
تراپی و استفاده از حی است بالفاصله بعد از آن فیزیوکامل جرا

استفاده از اسـتنومی شـکل   . باشدکفش هاي ارتوپدي الزم می 
دهنده مکعبی نتیجه کلینیکی بسیار باالئی در درمان رفـع عیـب   

بهترین روش آن . نزدیکی جلوي پا در بد شکلی پاچماقی دارد
جراحی می باشد ولیکن امروزه بسیاري تحت درمان با پـونزتی  

درمان  درصد 90و روش هاي فرانسوي قرار می گیرند بیش از 
نـدازه گیـري هـاي رادیـوگرافی در ارزیـابی نتـایج       ا. می شوند

پس از آزمایشـات بـه عمـل    . جراحی پاچماقی بسیار مهم است
مـاهگی مـورد جراحـی     8ی که در یمده نشان داده شد بچه هاآ

گیرند به طـور متوسـط درمـان مـی شـوند امـا پـس از         قرار می
 10زمایشات در ماههاي مختلف سال کودکانی که آجراحی و 
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رد جراحی درمان پا چماقی قرار گرفته بودند جواب ماهگی مو
مثبت و نتیجه مطلوبی به بار دادنـد کـه بـدون برگشـت سـختی      

پاچماقی  سرعت در استفاده از درمان جراحی در. پاچماقی بود
بسیار گسترش یافته است و روش درمان زود هنگـام در درمـان   

ان تولـد  دقیقا از زمـ . تغییر و بد شکلی پاچماقی موثر بوده است
ــا دوران  ــاه اول از    1ت ــه در ســه م ــی کشــد ک ــالگی طــول م س

اثر تمرین حرکـت زود  . فیزیوتراپی هر روزه استفاده می کنند 
هنگام قوزك پا پس از جراحی و استفاده از لوالي ارتوسـیس  
قوزك پـا در پـا چمـاقی بسـیار در حرکـت زود هنگـام نتیجـه        

ه قبـل از  استفاده ازیـک بافـت نـرم منبسـط کننـد     . بخش است
جراحی براي درمـان بچـه هـاي پاچمـاقی و بزرگسـاالن مـوثر       
است و علت اسـتفاده آن جلـوگیري از کشـش هـاي وارده بـه      

بـا اسـتفاده از   . اسـت پوسـت و مراقبـت هـاي پـس از جراحـی      
زیر یک سال اصالح صورت  کودکانآزادسازي رادیکالی در 

پـس از  استفاده از فیزیوتراپی به طور چشمگیر مداخله . گرفت
  .کاهش میدهدرا جراحی براي درمان 

استفاده از دستگاه لبـه پهـن پـس از مرحلـه آزاد سـازي در      
بهتـرین   و جراحی بچه هاي پاچماقی مسن تر بسیار مفید اسـت 

ماه  3زیر  کودکان پاسخ کامل را در و روش جراحی می باشد 
بر اساس این بیمـاري بهتـرین روش بـراي درمـان بـد      . می دهد

اقی نماندن این مورد جراحی می باشد کـه بایـد بـین    شکلی و ب
نتایج ارتباط کلینیکـی و رادیـو لـوژي    . ماهگی انجام شود 6-4

براي کامل کردن آزاد سازي سـابتاالر در پاچمـاقی مـادرزادي    
موجب توانمند کردن اصـالح تمـام عوامـل موجـود در ایجـاد      

ر تغییر شکل پاچماقی می شـود و نتـایج کلینیکـی آن هـا بسـیا     
مطلوبتر از نتایج رادیولوژیکی بدون نیاز بـه همکـاري نزدیـک    

تمـام   میدهـد آزاد سـازي کامـل سـابتاالر اجـازه     . استوالدین 
تغییر شکل ها و بد شکلی ها پا چمـاقی در یـک جلسـه از بـین     

فیزیال استئوتومی براي درمـان تغییـر    ترنس. رفته و درمان شود
اده قـرار گرفـت   ساله مـورد اسـتف   13شکل قوزك پسر بچه ي 

ــا  .درمــان بســیار عــالی پاســخ داد  ــان در  26ت ــاه پــس از درم م
  .ویزیتهایی که از این بیمار شد بازگشتی از بد شکلی دیده نشد

در روش تنومونی دیده  عصبی عروقیعضالت م. پیامدها) و
تا پـاي  (فشار بیشتر در پاي نرمال قرار بگیرد  بایستی .شده است

وع باعـث کـاهش عـوارض پـاي     زیرا ایـن موضـ   )اصالح شده

هـیچ افـزایش خطـري در گســترش    . اصـالح شـده مـی گــردد   
ــدارد   ــراد پاچمــاقی وجــود ن . دیســپالزي هــا مفصــل ران در اف

پاچماقی مادرزادي یک رابطـه مسـتقیم و نزدیـک بـا نارسـایی      
نکروز به ندرت پـس از  . ی داردععصبی و طناب نخا هاي لوله

یـک اتیولـوژي    جراحی اتفـاق مـی افتـد ممکـن اسـت داراي     
عروقی باشد ولی بچه هاي پاچماقی بیش تر در معرض نکـروز  

جراحان باید از زنگ خطر این مورد اطالعات  .پاچماقی هستند
مـداوم پـس از جراحـی     هحرکـات بـی اراد   .کافی داشته باشند

ــزایش فلجــی  کودکــان  ــاه مــدت موجــب اف پاچمــاقی در کوت
مـان مـی   استرس موجب شـتاب کمتـري در در  . خواهد گردید

  . شود
یکی از مهمترین مشکالت در درمان نامتعادل راه رفتن بعـد  
از درمان می باشد که به علت محـدود شـدن پشـت سـاق پـا و      
قوزك می باشد که نمی تواند نیروي کافی در راه رفتن ایجـاد  

ــد ــیش از  . کن ــی پ ــري اســتفاده از آرتروگراف ــرین راه پیگی بهت
  .درمان بیماري استاز  سجراحی مرحله به مرحله قبل و پ

بــر اســاس یافتــه هــا انــدازه گیــري مثلــث تالوکالکانیــل در  
ــوگرافی م ــالح   ورادی ــه اص ــنجش درج ــدن س ــراه ش ــب گم ج

  .پاچماقی مادرزادي در درمان شده بود
 نارس بسیار پارامترهاي ارتوپدیک در نوزاداناندازه گیري 

پـا   درمـان نشان داد که تفاوت بـین سـایزها و ضـخامت هـا در     
  .هستند بسیار موثر چماقی

بکار بردن بی حسـی نخـاعی در جراحـی تـاثیري در تغییـر      
   . استفاده از نارکوتیک هاي بعد از جراحی ندارد

  نتیجه گیري 
. عوامل ژنتیک و محیطی از علل مهم پاچمـاقی  مـی باشـند   

شواهد حاکی از آن است که استخوان، مفصل، بافـت همبنـد،   
اشـکال  . وژي دخیل باشندعصب، عروق و عضله در پاتوفیزیول

در فرایند کلی چرخش به سمت وسط پاي جنین ممکن اسـت  
 احتمـاالً . مسیر رایج مرتبط با همه این جنبه هاي تکاملی باشـد 

بیش از یک دلیـل عامـل اسـت و حـداقل در برخـی از مـوارد       
فنوتایپ ممکن است نتیجه یک اثر آستانه عوامل مختلف باشد 

در پاچماقی هرگز مبـتال نبـوده    دست. که با هم عمل می کنند
است از این رو می تواند توضـیحی باشـد بـراي پـاتولوژي کـه      
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پا و انـدام تحتـانی    منجر به شناسایی ژن هایی شود که منحصراً
 . را درگیر می سازد

تکنیک هاي نقشه برداري ژنتیک، ایجـاد مـدل   پیشرفت در 
مـل و  هاي موشی، درك بهتر از مطالعات مربوط به فراینـد تکا 

اپیدمیولوژي ژنتیـک بـه شناسـایی علـل اکینـوواروس تـالپیس       
  .ایدیوپاتیک در آینده نه چندان منجر خواهد شد
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  گزارش مورد                                

  
  Choanal Atresiaآترزي دوطرفه کوان 

  ، کارشناس پرستاري مرکز آموزشی درمانی طالقانی دانشگاه علوم پزشکی گلستانفاطمه خلیلی
   طالقانی گرگان سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی ،حمیدرضا سلطانی پاشا

  
  

  مقدمه 
ــادرزادي   نقـــص زمـــان تولـــد، بدشـــکلی و ناهنجـــاري مـ
اصطالحاتی هستند که بـراي توصـیف اخـتالالت سـاختمانی،     

فتاري، عملکردي و متابولیک موجود در زمان تولد بکار مـی  ر
درصـد  دو الـی سـه    روند ناهنجاري هاي سـاختمانی عمـده در   

آتـرزي  ). 1(نوزادان زنده تازه متولـد شـده مشـاهده مـی شـود      
کوآن یکی از ناهنجاري هاي مادرزادي بینی با میـزان تقریبـی   

یـک سـپتوم    ایـن ضـایعه از  ). 2(باشد  یک در ده هزار تولد می
استخوانی یا غشایی بین بینی و حلق تشکیل می شود که ممکن 

تشـخیص ایـن بیمـاري بـه     . است یک طرفه و یا دو طرفه باشـد 
طور معمول از آنجا صورت مـی گیـرد کـه امکـان عبـور لولـه       

فرنچ از داخل بینی به قسمت تحتـانی دهـانی حلـق یـا      5تغذیه 
شخیصـی سـی تـی    البتـه بهتـرین روش ت  ). 3(معده میسر نیسـت 

تنگی دوطرفه مـی توانـد بـه طـور تیپیـک      ). 4(باشد  اسکن می
موجبات بروز مشکل در تنفس نوزادان تازه تولد یافته را فراهم 

ممکن است براي چنین نوزادانی در مـوارد عـدم امکـان    . سازد
  .تنفس از طریق دهان نظیر مواقع تغذیه، سیانوز پدید آید

  
  

بـل سـیانوز بـه گریـه خواهنـد      نوزادان بطـور تیپیـک در مقا  
پرداخت بنابراین با رفع سیانوز آرامـش بیشـتري را بـراي خـود     

درمـان آن مشـتمل بـر برداشـت سـپتوم از      . فراهم خواهند نمود
طریق جراحی است که ایـن عمـل بـه صـورت انتخـابی انجـام       

ــود  ــی زودرس   ). 3(میش ــه جراح ــه، مداخل ــرزي دو طرف در آت
ــن امــر ممکــن  ــی ای ــت ول ــود  الزامــی اس ــوارد وج اســت در م

بهتـر اسـت   . ناهنجاري هاي خطرناك همراه امکان پذیر نباشـد 
در صورت عدم وجود ناهنجاري هاي خطرنـاك و تحمـل راه   

هفتگـی یـا    6الـی   4ی دهانی توسط نوزاد، جراحی تا سن یاهو
کیلـوگرم برسـد بـه تعویـق      4زمانی که وزن نوزاد بـه بیشـتر از   

تراشـه جهـت تثبیـت وضـعیت     بیافتد، ولی اگـر گذاشـتن لولـه    
تنفسی نوزاد اجتناب ناپذیر باشد، بهتر اسـت جراحـی هـر چـه     

بیمار مبتال بـه   12مطالعه برادران فر روي ). 5(زودتر انجام شود 
آترزي کوآن در دو بیمارستان تهران و یـزد نشـان داد مناسـب    
ترین روش درمان آتـرزي کـوآن جراحـی بـا آندوسـکوپ بـا       

  ).6(می باشد رویکرد ترانس نازال 
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  معرفی مورد
 زهفته اي می باشد که در یکی ا32بیمار نوزاد دختر نارس 

با زایمان سزارین متولد  مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان
فرزند  .می باشد و حاصل حاملگی دوم. به دنیا آمده است شده

پدر و مادر بیمار نسبت فامیلی . اول سالم و مشکلی نداشت
مادر نوزاد در زمان بارداري سابقه دیابت بارداري . دنداشتن

، پره اکالمپسی و عفونت ادراري )همراه با مصرف انسولین(
براي مشکل عفونت ادراري آنتی بیوتیک و به دلیل . داشت

نارسی جنین بتامتازون و  حین زایمان نیز پتدین و سولفات 
به ترتیب  نوزاد 5و  1آپگار دقیقه . منیزیم دریافت نموده است

نوزاد پس از تولد دچار سیانوز و دیسترس تنفسی . بود 8و  7
براي بیمار احیا صورت گرفت و نوزاد با اکسیژن به بخش . شد

پس از مدتی به دلیل افت . مراقبت هاي ویژه نوزادان منتقل شد
در . فتاشباع اکسیژنی لوله گذاري داخل تراشه انجام گر

ز هیچ یک از منافذ بینی رد نشد ا 6معاینه بینی، کاتتر شماره 
کاتتر . این امر شک به آترزي کوآن دو طرفه را ایجاد نمود

دهانی معدي براي نوزاد گذاشته شد که به راحتی عبور کرد و 
در معاینه . در الواژ ترشحی مشاهده نشد. وارد معده شد

 30سانتیمتر، دور سر  42گرم، قد  780/1عمومی، وزن نوزاد 
درجه سانتیگراد، ضربان نبض  37جه حرارت سانتیمتر، در

در معاینه، اندام . در دقیقه بوده است 50در دقیقه و تنفس110
در قفسه سینه، دیسترس خفیف تنفسی وجود . ها طبیعی بودند

معاینه سایر . شنیده شد II/IVدر سمع قلب سوفل و  داشت
اندکس غیر طبیعی  CBC در آزمایش. ارگانها طبیعی بود

فتوتراپی براي . گرم دسی لیتر بود 9شد اما بیلی روبین مشاهده ن
در سه نوبت رادیوگرافی از قفسه سینه، قلب . نوزاد شروع شد

اکوکاردیوگرافی و مشاوره قلب نیز . ها طبیعی بودند و ریه
مایعات و . براي نوزاد انجام شد که نتایج آنها طبیعی بود

درصد،  5و10داروهاي مورد استفاده بیمار سرم دکستروز 
میلی گرم دو بار  2بیوتیکهاي وریدي، آمینوفیلین تزریقی  آنتی

سی سی 20درصد به مقدار  10در شبانه روز و سرم آمینوفیوژن 
لوله تراشه به دلیل بهبودي نسبی وضعیت تنفسی . بوده است

عمل جراحی . گذاشت )(airwayلوله دهانی  وخارج گردید 
هار کیلوگرم برسد به شیرخوار تا زمانی که وزن وي به چ

  .تعویق افتاد

  
  
  
  
  
  
  
  نتیجه گیري 

 5000آترزي کوان یک بیماري نادر با میزان بروز یـک در  
-7(اسـت   2به  1نوزاد زنده و نسبت ابتال دختر به پسر  8000تا 
درصد موارد بطور خالص استخوانی و 29این ناهنجاري در ). 8

خوانی درصــد مــوارد، بصــورت مخلــوط غشــایی ـ اســت   71در 
بطـور   آتـرزي کـوآن   شـیوع یـک طرفـه و دو طرفـه    . باشـد  می

درصـد مـوارد    70تـا   50تقریبـاً در  . مساوي گزارش مـی شـود  
 نظیـر ممکن است آترزي کوآن همراه با ناهنجاري هاي دیگـر  

کولوبوم، ناهنجاري هاي قلبی، عقب مانـدگی رشـد و تکامـل،    
تـال  ناهنجاري هاي سیستم عصبی مرکزي، ناهنجـاري هـاي ژنی  

). 2(باشد  ، ناهنجاري هاي گوش و یا کري می)هیپوگونادیسم(
ــا    ــایج مطالعــات، آتــرزي کــوآن ممکــن اســت ب ــر اســاس نت ب
ناهنجاري هاي صورت و جمجمه مانند ناهنجـاري هـاي حفـره    
بینی، کولوبوم پلک و چشم، هیپوپالزي اتموئیـد و ناهنجـاري   

در ). 9(باشد هاي قدام قاعده مغز و هیپوپالزي تیغه بینی همراه 
نوزاد با آتـرزي کـوآن متوسـط     5مطالعه گارابدین و همکاران 

همـراه بـا   ) مـورد یـک طرفـه    3مـورد دو طرفـه و    2(تا شـدید  
ــا   ناهنجــاري هــاي مــادرزادي صــورت، قلــب، گــوش و ژنیتالی

را مـی  در دوران بـارداري   مشکالت مـادر ). 10(گزارش شدند
. اهنجاري فرض کردپره مچوریتی و ن کننده از علل ایجادتوان 

یکی از مشکالت عنوان شده، وجـود پـره اکالمسـی در دوران    
، تشـدید  انـد  که مطالعات جدید نشـان داده  ، بارداري می باشد

امـا   گرددپروتئینوري سبب افزایش احتمال زایمان پره ترم می 
ــد     ــی کن ــمگیري نم ــر چش ــوزادان تغیی ــاي ن ــزان بق از ). 11(می

 که اختالالتبوده ي ران باردامشکالت دیگر مادر، دیابت دور

متابولیسم کربوهیدرات طی دوران بارداري در مادران مبتال بـه  
دیابت سبب ایجاد میزان باالیی از مرگ هاي نوزادي، نوزادان 

کـه  . بیش از حد بزرگ و ناهنجاري هاي مادر زادي مـی شـود  
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بروز ناهنجاري در کودکان مادران مبـتال بـه دیابـت،     این میزان
چهار برابـر فرزنـدان مـادران سـالم بـوده کـه در مـورد        سه الی 

درصد گزارش  80فرزندان مادرانی که دیابت طوالنی مدت تا 
عفونت ادراري نیـز از مشـکالت قابـل ذکـر در     ). 1(شده است 

بجز  احتماالً(و باکتریوري بدون عالمت . مادر نوزاد بوده است
ـ ) در مورد عفونت هاي جدي دستگاه ادراري ر پیامـد  یا اثري ب

بر پیامـد حـاملگی اعمـال     يحاملگی ندارد و یا اثر بسیار ناچیز
  . می کند

  

باکتریوري مخفی در برخی از مطالعات با زایمان پره تـرم و  
دادن آگـاهی   حـد نصـاب  ). 12(وزن کم در ارتباط بوده است 

نین مشکالتی به زنان سنین باروري چجهت پیشگیري از ایجاد 
ك آن براي نوزادان ضروري بـه نظـر   با توجه به عواقب خطرنا

چنـد مشـکل جـدي     هم زمانخانم هاي بارداري که . می رسد
در دوران بارداري دارند بایـد نسـبت بـه سـایرین از حمایـت و      
کنترل دقیق تري بهره مند گردند تا حاملگی با سـالمت هرچـه   

  .بیشتر مادر و نوزاد خاتمه یابد
  
  

  
  منابع

. ن شناس پزشکی النگمن، انتشارات بابازاده، تهرانجنی .ف ،قاسمی .م ،صالحی) 1
  .114ص. 1383. چاپ دوم

2) Ralph F., Wetmore. Harlan R., Mantz Trevor J. McGill-William 
P. Potsic Gerald B. Healy-Rodeny P. Lusk Pediatric 
Otolaryngology Principles and Practice Pathways. New York, 
Stuttgar, T. 2000. PP: 

. 1373. چکیده  طب اطفال نلسـون، انتشـارات شـهرآب، چـاپ اول    . ح ،نام آور) 3
  .327ص

گـزارش مـوردي، مجلـه    : آتـرزي کـوآن دو طرفـه در یـک نـوزاد      .ن ،خسروي) 4
ـتان، شـماره   9؛ دوره 1381دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -204صـفحات  : 29، تابس

201.  

5) Friedam NR., Mitchell RB., Bailey CM., Albert DM., 
Management and Outcome of Choanal Atresia Correction. Int. J. of 
Pediatric-Otorhinolaryngol. 2000, 52(1). PP: 45-51. 

بررســی نتــایج درمــان آتــرزي کــوآن توســط جراحــی       . ح م ،بــرادران فــر ) 6
مات آندوسـکوپیک بـا اپـروچ تـرانس نـازال مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خــد         

صـفحات  : 2، تابستان، شـماره  10؛ دوره 1381بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، 
41-35.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

7) Arin, Ann, Behrman, RE., Kliegman RM., Nelson Text Book of 
Pediatrics, 16 th ed, Philadelphia WB. Saunders 2000, PP: 1258-
1259. 

8) da Fontoura Rey Bergonse G, Carneiro AF, Vassoler TM. 
Choanal atresia: analysis of 16 cases-the experience of HRAC-
USP from 2000 to 2004. Braz J Otorhinolaryngol. 2005 Nov-
Dec;71(6):730-3. 

9) Behar PM., Todd NW., Paranasal Sinus Development and 
Choanal Atresia. Arch-Otolaygo-Head-Neck-Surg 2000, 26 (2), 
PP: 155-157. 

10) Garabedian EN., Ducroz V., Reger G., Denoyelle F., Nasal 
Fossa Malformations and Paramedian Facial Cleft. J. Cranicofac-
Genetic-Dev-Biol. 1999, 19(1), PP: 9-12. 

 انتشارات علـوم پزشـکی گلبـان،    بارداري و زایمان ویلیامز، .ب ،قاضی جهانی) 11
  . 886ص. ، جلد  دوم22، 2005ویراست 

انتشارات علـوم پزشـکی گلبـان،     بارداري و زایمان ویلیامز، .ب ،قاضی جهانی) 12
  . 1286ص . ، جلد سوم22، 2005ویراست 

  

  

 

 

  

  

  
  
  
  



  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات  فراز/ 48

  )18درپی پی( 2 شماره/  9 دوره/  1387پاییز و زمستان 

 گزارش مورد

  
    به فوکوملیامعرفی یک مورد نوزاد مبتال

   ، دانشجوي مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستانسمیه صرافی خیرآباد
  استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  دکتراي پرستاري، ،دکتر لیال جویباري: اهنمااستاد ر

  
  مقدمه

هاي مادرزادي با شیوع دو درصد در هنگام تولد  ناهنجاري 
میـر و نـاتوانی در    یکی از علل گسترش بیمـاري هـا، مـرگ و   

 شـیوع ناهنجـاري  ). 1( کودکی و سنین بعدي عمـر مـی باشـند   
ــا فقــدان انــدام عیــت جمدر صــد هزار 9/12، هــاي مــادرزادي ب

دنیـا  ه نوزاد تـازه بـ  صد هزار در 5/1 حدود 1شیوع آملیا. باشدمی
بـه میـزان    2پیش محوريفقدان اندام . آمده گزارش شده است

جملـه  آتـرزي مـري، آتــرزي    هـایی از   فراوانـی بـا ناهنجـاري   
دیس ژنـزي کلیـه همـراه     عیوب قلب، ،3آنورکتال یا کلوآکال

با ناهنجاري هایی از جملـه   4پس محوريفقدان اندام . می باشد
ــا   ــورتی، میکروگانتی ــه اي ص ــص جمجم و  5هیپوســپادیاس، نق

آملیـا بیشـتر بـا آتـرزي آنورکتـال،      . بوده استگوش کوچک 
ژنـزي کلیـه، گاستروشـیزي    آمفالوسل، عیـوب ژنیتـال، دیـس    

  .)2( همراه بوده است
نمـو   داده اندپژوهش هاي جدید در زمینه علم ژنتیک نشان 

تابع فعالیت مداوم و به هـم پیوسـته    ،جنین اعضا و جوارح بدن
فقدان فعالیت هر کدام می تواند باعث  است کههاي متعدد  ژن

مـی  برخی از اختالالت نیز خـود   .اختالل در رشد و نمو گردد
به عنـوان نمونـه آنومـالی     د،نتواند عامل اختالالت دیگري شو

هاي شریان ساب کالوین  موجب بسـیاري از ضـایعات نمـوي    
 ،7دفـورمیتی اسـپرینگل   ،6رم پوالنـد ددر اندام فوقانی مانند سـن 

هـدف از ایـن مقالـه    . )3( مـی گـردد  ... و  8سندرم کلیپـل فیـل  
  .اندام می باشد معرفی یک مورد نوزاد متولد شده با نقص در

                                                
1 Amelia 
2 Preaxial limb defect 
3 Cloacal 
4 Postaxial limb defect 
5 Microganthia 
6Poland syndrome 
7 Springle's deformity 
8 Klippel-Feil Syndrome 

  روش کار
رسـی  ره بمـورد مـی باشـد کـه بـ      به بررسی یک این مطالعه 

  .می پردازددر شهر گرگان  9یک نوزاد مبتال به فوکوملیا
  معرفی مورد

ساله، کارگر مزارع باقال و سیب زمینی می  24خانمی ، مادر
قبـل و حـین بـارداري در ایـن مـزارع کـار مـی کـرده         که باشد
در دوران بـارداري بـا    ويرژیم غذایی و بودهمادر معتاد ن.است

. بـوده اسـت   همـراه  محدودیت شدید مصرف گوشت و لبنیات
وي نبـوده اسـت و نسـبت     اقـوام سابقه وجود نوزاد ناهنجـار در  

سابقه تولد بچـه مـرده و مـرگ    . دارد خود فامیلی دور با شوهر
سابقه بیماري خـاص مثـل دیابـت،    . نوزاد قبلی یا ناهنجار ندارد

مـادر از ابتـداي   . خک، هیپرتانسیون، سـرخجه منفـی اسـت   سر
 ت وبارداري تا پایان ماه سوم اسید فولیک مصـرف کـرده اسـ   

   .مرتبه داشتسه  تعدادسابقه انجام سونوگرافی را به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
9 Phocomelia 



   49/ وم پزشکی گلستانفصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه عل فراز

  )18درپی پی( 2 شماره/  9دوره/  1387پاییز و زمستان 

سانتیمتر و  36گرم و دور سر نوزاد  3200نوزاد دختر با وزن
ده تـرم و زنـده فاقـد    نوزاد متولد شـ . سانتیمتر بوده است 52قد 

نوزاد ناهنجاري دستگاه ادراري و تناسلی و لولـه  . بازو می باشد
ــمی    ــاري چش ــی و ناهنج ــورت و ناهنجــاري قلب گــوارش و ص

  .نداشته است
  نتیجه گیري

با توجه به اینکه هیچگونه زمینه مستعد کننـده اي در شـرح   

حال مادر به نفع بـروز فوکوملیـا دیـده نمـی شـود لـذا بـه نظـر         
در مزارع کشاورزي و تمـاس بـا سـموم کشـاورزي      سد کارمیر

اسـتان  . می توانـد مسـبب نقـص انـدام در مـورد مـذکور باشـد       
گلستان از لحاظ مصرف سموم کشـاورزي مقـام نخسـت را در    

توجـه مسـئولین امـر بـه ایـن موضـوع بسـیار        . کشور دارا اسـت 
  .حیاتی می باشد

  
  

منابع   
شـیوع ناهنجـاي هـاي مـادرزادي      .م ع ،وکیلـی  .م ،احمد پـور . م ج ،گلعلی پور )1

مجله  عمده ظاهري در میان ده هزار تولد در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان،
  .81پاییز و زمستان  ،10شماره  سال چهارم، علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،

 

 

2) Gautam Ghosh, Sunil Gupta, Shree Jain Hospital & Research 
Center, Howrah, Kolkata,India. Indian Pediatrics 2004; 41:1267. 

نادر فقدان عضو مادرزادي در چهار اندام فوقانی  گزارش یک مورد. م ه ،نورایی) 3
  . 87،شماره 25سال  ،1386، زمستان مجله دانشکده پزشکی اصفهان و تحتانی،
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  گزارش مورد
  
  

 معرفی یک مورد سندرم پري دریایی 
  ، کارشناس پرستاري مرکز ناهنجاري هاي مادرزادي دانشگاه علوم پزشکی گلستان عصمت سعیدي

  

  
آنومالی هاي متعـدد وجـود   . بودنوزاد مرده به دنیا آمد و اندام هاي بهم متصل . با سن جنینی گزارش می شود سیرنوملیامورد  نوزاد مبتال به   یک

  .ت در مورد ناهنجاري هاي داخلی در دسترس نمی باشدبه دلیل عدم انجام اتوپسی اطالعا. داشت
  سرنوملیا، پري دریایی، سندرم رگرسیون دمی، ناهنجاري نوزادي :کلمات کلیدي

  
  

  مقدمه
یا سندرم پري دریایی ناهنجـاري مـادرزادي کـم     1سیرنوملیا

یابی است که مشخصه آن اتصال قسمت تحتانی انتهایی بدن به 
واضـحی   نقـص ژنتیکـی کـامالً    .صورت پاي منفرد مـی باشـد  

اغلــب . مــورد بحــث اســت وجــود نــدارد و پــاتوژنز آن کــامالً
ناهنجاریهاي متعددي ازجملـه اخـتالالت معـده اي روده اي و    
نقــایص دســتگاه ادراري تناســلی خصوصــا آژنــزي کلیــه،      
دیســپالزي آنورکتــال، شــریان نــافی منفــرد و نقــایص سیســتم  

عـدم وجـود طنـاب    اسکلت و اختالالت سـتون فقـرات شـامل    
تشـخیص  ). 1(نخاع در ناحیـه سـاکروم وکمـري، وجـود دارد     

سیرنوملیا براساس وجود اتصـال انـدام تحتـانی همـراه بـا سـایر       
بدشکلی هاي اسکلتی و مهره هـاي کمـري، آژنـزي دو طرفـه     

و  )سبب الیگو هیدروآمنیوس و هیپو پالزي ریه می شود(کلیه 
ص قبـل از تولـد   تشـخی ). 2(نقایص قلبی و جـدار شـکم اسـت   

سیرنوملیا با استفاده از سونوگرافی چند بعدي در سـه ماهـه اول   
به نظر می رسد این وضعیت جزیی از سندرم . امکان پذیر است

در هـر   25/0تـا   1/0شیوع ایـن سـندرم   . رگرسیون کودال باشد
درصـد ایـن نـوزادان داراي     22. هزار بارداري طبیعی اسـت  10

در این مقاله یک مورد نوزاد مبتال بـه  . مادران دیابتی می باشند
  .این سندرم گزارش می شود

  
                                                
1 Sirenomelia 

  معرفی مورد
سـاله مـی باشـد کـه بـه       31نوزاد ماحصل سزارین از مادري 

خـتم   داوطلب 28 -30دلیل اندکس مایع پایین جنینی در هفته 
سـاله و   13 دختر و فرزند اول این 2مادر گراوید .  بارداري شد

از سـقط و جراحـی سیسـتم تناسـلی      سـابقه اي . سالم می باشـد 
و  تحصیالت مادر، لیسانس است و نسبت فامیلی بـین او . ندارد

ــدارد ــاري . همســـرش وجـــود نـ ــابقه پزشـــکی وي بیمـ در سـ
. برونشکتازي قاعده چپ ریه و برونشیت ریوي ذکر شده است

سال اسـت کـه    4الی  3مادر  اظهار می دارد این بیماري حدود 
به سرما خـوردگی حسـاس بـوده و     شناخته شده است و همیشه

ــته اســت  ــق داش ــت حل ــط در پش ــاص و  . خل ــاي خ ــت ه مراقب
داروهاي خاصی، بجز شربت تئو فیلین مصرف نمی کرده است 

در دو . و تا حد امکان از گرد و خاك دوري می کـرده اسـت  
دیـد متخصـص داخلـی اسـپري      هفته آخر بـارداري بـا صـالح   

ئـــوفیلین و ســـاعت و شـــربت ت 12ســالبوتامول دو پـــف هـــر  
. کوآموکسی کالو هر هشت ساعت یک بار اسـتفاده مـی شـد   

در سـه  . در دوره حاملگی چنـدین بـار سـونوگرافی انجـام شـد     
در پـنج مـاهگی حجـم مـایع     . ماهگی همه موارد طبیعی بودنـد 

در سونوگرافی یـک مـاه قبـل از انجـام سـزارین بـه       . کمتر شد
  :موارد زیر اشاره شد

ــا حرکــات  " ــین ب ــرار طــولی تصــویر یــک جن محــدود و ق
پرزانتاسیون بریج کامل دیده می شود  که ستون فقـرات آن در  
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سمت چپ رحم مادر واقع شده است جفت در دیـواره قـدامی   
رحم قرار گرفته است و شش سانتیمتر از اندوسرویکس فاصله 

. درجه بندي دو مـی باشـد   ،جفت داراي ضخامت طبیعی. دارد
انـدکس مـایع   . ده نشـد کلسیکاسیون غیر طبیعـی در جفـت دیـ   

کـاهش   آمنیوتیک کمتر از یک سانتیمتر اندازه گیـري کـامالً  
ضـربان قلـب   . دارد "الیگو هیدرو آمنیوس شـدید ". یافته است

   ".ضربه در دقیقه است 131حدود 
به دلیل عدم انجـام اتوپسـی اطالعـات در مـورد ناهنجـاري      

   .هاي داخلی مورد معرفی شده در دسترس نمی باشد

   حثب
ـ  سـال از گـزارش سـیر نوملیـا یـا سـندرم پـري         450یش از ب

دریایی می گذرد و تئوریهاي متفاوتی براي بـروز ایـن سـندرم    
اولین فرضیه اي که بـراي علـت آن در نظـر    . مطرح شده است

طبـق ایـن فرضـیه علـت بیمـاري،      . بـود  "فرضیه فشـار "گرفتند 

وجود فشارهاي درون رحمی و احتمـال فشـار حاصـل از مـایع     
می باشد که به قسمت دمـی جنـین در داخـل رحـم      نوتیکآمی

وارد می گردد و منجر بـه پیشـرفت نقـص در ناحیـه کـودال و      
ــاب  ــودallantoic طن ــی ش ــک. م ــال  1بول ــوري  1899در س تئ

 طبق نظـر وي سـیرنوملیا نتیجـه   . را مطرح کرد "نارسایی اولیه"
  .اي از نارسایی در تکامل سومایت هاي کودال می باشد

Weigert   را بیان نمود که اخـتالل  "نقص تغذیه اي"تئوري
ــود     ــی ش ــرح م ــت آن مط ــوان عل ــه عن ــافی ب ــریان ن در . در ش

. را بیـان نمـود   "2پسـرفت دمـی   "تئـوري  نیـز دوهمـل  1961سال
پیشنهاد کرد سیرنوملیا نتیجـه آسـیب بـه     1970در سال  3داویس

در . تکامل جنینی می باشـد  32-28مزودرم کودال در روزهاي 
ه کمري و سـاکرال ایسـت تکـاملی مـانع از دو نـیم شـدن       ناحی

 1980در   4گـاردنر برنــر . جوانـه هـاي انـدام تحتـانی مـی شـود      
اتسـاع  بـیش از   . را بیان نمـود  "اتساع زیاد لوله عصبی"تئوري 

حـد لولـه عصــبی در ناحیـه کـودال منجــر بـه ایجـاد صــفحه و       
درجه و جـوش خـوردن جوانـه    180چرخش جانبی مزودرم تا 

ــانی مــی شــود  هــاي ــدام تحت ــز در ســال  استیونســن. ان  1986نی
. را به عنوان علت سـیرنوملیا بیـان نمـود   "سرقت عروقی"تئوري

مورد سیرنوملیا را بررسی نمود و در همه  11وي عروق شکمی 
  .  آنها فقط یک شریان نافی مشاهده شد

مطالعات عدم وجود ناهنجاري هاي کروموزومی و تـوارث  
. ثر قریب به اتفاق این بیماران نشان داده اندخانوادگی را در اک

ایـن  . درصد بیماران مبتال به دیابـت مـادري بـوده انـد     2حدود 
ناهنجاري اغلب در جنسیت مذکر دیده می شود و نسـبت مـرد   

به دلیل وجود ناهنجـاري هـاي متعـدد    . می باشد 1به  7/2 به زن
  ).3-1(مبتالیان به این سندرم به ندرت بقا می یابند

  تیجه گیرين
ــوپالزي،   ــه و هیپ ــه کلی ــزي دو طرف ــه دلیــل آژن ســیرنوملیا ب

درمانی در حـال حاضـر   . آنومالی کشنده اي محسوب می شود
پیشـگیري امکـان پـذیر اسـت و     . براي سیرنوملیا وجـود نـدارد  

از آنجایی که ارتباط قوي بین سـیرنوملیا و  . بایستی هدف باشد

                                                
1 Bolk 
2 Caudal regression 
3 Davis 
4 Gaedner Brner 
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ح قند خون در حفظ سط :دیابت ملتیوس مادري وجود دارد
حد مطلوب در دوره قبل از لقاح و سه مـاه اول بـارداري بـراي    

 ).2(پیشگیري از این ناهنجاري ضروري است 

  
  منابع اصلی
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گزارش مورد     

  ي شدیدکودك آزارمعرفی یک مورد 
  ن خاتم االنبیاء گنبد، کارشناس پرستاري بیمارستا عباس فرخیان

  استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ي پرستاريادکتر ،دکتر لیال جویباري :استاد راهنما
  
  

  
کـه دچـار کـودك آزاري شـدید جسـمی شـده اسـت،        ساله اي  11دختر در این مطالعه، . رفتار با کودك یک مشکل جدي در کودکان است ءسو

بـر اسـاس شـواهد    . مشاهده شد ساب دورا در سی تی اسکن مغز، هماتوم .بستري شدی در گنبد ر بیمارستانداغما به علت کودك . معرفی می گردد
والدین مطلقه، معتاد و متواري . روز همچنان در بخش مراقبت هاي ویژه بسر می برد 75وي بعد از  .کودك مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود

  .میباشند
  

  معرفی مورد
کـه بـه دنبـال     اسـت  ار دیده یازده ساله ايحمیده، دختر آز

و پدر خود سوم آبـان   يشکنجه هاي متعدد و طوالنی از نامادر
خــاتم  ســاعت ده و ســی دقیقــه بــه اورژانــس بیمارســتان 1387
نامادري او پس از آوردن او به . گنبد کاووس آورده شد االنبیا

ــه اي از بیمار  ــه بهان ــتانبیمارســتان ب ــوار س ــد يمت ــار در . ش بیم
. پـنج در سـرویس اطفـال پـذیرش شـد      GCSوضعیت کمـا بـا   

زخـم هـا و   . دکاشکسیک بوتنفس خودبخودي داشت، شدیدا 
جراحات متعدد در اندام هاي فوقانی و تحتانی، ناحیه پـوبیس،  

دور چشـمها کبـود و مردمـک هـا     . قفسه سینه و پشـت داشـت  
هیچگونـه واکـنش   . ترفلکس ضعیفی به نـور داشـ  . گشاد بود

تحریکات دردناك نشان نمی داد تنهـا اکستانسـیون   حرکتی به 
پس از ویزیت متخصص اطفـال،  . ضعیفی در پاها دیده می شد

مشـاوره نورولـوژي،    ژه،یـ و يدستور انتقال به بخش مراقبت ها
پـس از اقـدامات اولیـه    . جراح عمومی، زنان و عفونی داده شد

 شامل وصل کردن سـرم، سـونداژ مثانـه، فرسـتادن آزمایشـات،     
جهت عمل جراحی کرانیوتـومی  . زیت نورولوژي انجام شدوی

بعد از آن . و تخلیه هماتوم ساب دورا به اتاق عمل فرستاده شد
تحت ویزیت متخصص زنان قرار گرفت و از نظر معاینه زنان و 

کبودي، اکیمـوز و آثـار ترومـا در    . ژنیکولوژي سالم اعالم شد
نس پـوبیس آثـار   در ناحیـه مـو  . مشاهده نشد اژنناحیه آنال و و

 5در  10سوختگی درجه سـه شـدید تـا درجـه چهـار بـه سـایز        

ویزیـت جـراح عمـومی هـم در اتـاق      . سانتی متر وجود داشت
در . منتقـل شـد   ICUپس از عمل جراحـی بـه   . عمل انجام شد

. آبان ماه تحت تراکئوستومی اورژانس قـرار گرفـت   16 خیتار
بسـتري   ICUروز هنـوز در   75از گذشـت   سدر حال حاضر پ

بـا تحریکـات   . اسـت  دهیرسـ  15به  8از  يو GCSباشد اما  یم
 یعمـو و گـاه    يتنها مالقـات کننـدگان و  . تنها گریه می کند

بر اساس گفته هاي عمویش، . باشند یاش م یاوقات مادر واقع
ــا پــدر و نامــادري زنــدگی مــی  حمیــده و خــواهر بزرگتــرش ب

ذران و الابالی پدر و نامادرشان آدمهاي خوش گ هراًظا. کردند
در اثر آزار و . بوده و مواد مخدر و مشروب مصرف می کردند

اذیت هاي پدر و نامادري، خواهر بزرگتر از خانه فـرار کـرد و   
در حال حاضر پدر . می کند گیتاکنون مشخص نشد کجا زند

 بازداشـت و نامادري متواري می باشند و به گفته اي در تهـران  
  .شده اند

  
  
  
  

  
  1يآزار کودك

                                                
1 Child Abuse 
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در طول تاریخ کودکان به عنوان مایملک والدین تلقی میشدند 
از این رو هر رفتاري را بـا کـودك حـق خـود مـی دانسـتند از       
جمله نشـان گذاشـتن بـر بـدن کـودك خـود ، قربـانی کـردن         
کودك براي خدایان، زنده بگور کردن و نمونـه هـایی از ایـن    

ریخ بنـابراین مـی بینـیم کـه کـودك آزاري در طـول تـا       . قبیل
، قومیـت  روجود داشته و امروزه هم وجود دارد و مختص کشو

توجه جدي بـه مقولـه کـودك    . یا خانواده هاي خاصی نیست 
 آزاري علیرغم طوالنی بودن سابقه آن از زمانی شروع شـد کـه  

و همکارانش گـزارش بـا ارزش خـود را تحـت       1هنري کمپ
در مجلـه   1962در سـال   2عنوان سندرم کودك کتک خـورده 

از آن زمان مسـاله سـوء   . نجمن روانپزشکی آمریکا ارائه دادندا
  ).1(رفتار با کودکان مورد توجه عموم قرار گرفت 

عبـارت اسـت از انجـام عملـی در مـورد       رفتار با کودکان سوء 
کودك یا غفلت از کودك توسط یک فرد که منجر به صدمه 
قابل مالحظه جسمی و یا روانی به کـودك گـردد و یـا باعـث     

  ):3-2( ود یک آسیب جدي وي را تهدید کندش
انجام هر فعالیت فیزیکـی کـه حاصـل آن    :  آزار جسمی -الف

  .آسیب جسمی غیر اتفاقی در کودك باشد
شامل هر رابطه جنسـی بـین کـودك و فـرد     :  آزار جنسی -ب

  .بالغ و یا بین دو کودك که یکی از دیگري بزرگتر باشد
به کودك که وي مـورد   القاي این احساس:  آزار عاطفی - ج

تنفر، ناخواسته و یا بـی ارزش و پـوچ اسـت ویـا او را دوسـت      
  .ندارند

ترین نوع سوء رفتار با کودك کـه   شایع: از کودکان غفلت -د
در غالب اوقات نادیده گرفته می شود و عبارت است از نقـص  

  .در فراهم کردن مراقبت و حمایت کافی از کودك
کودك آزاري در دنیـا  میزان  :هاي انواع کودك آزاري نسبت

ــا  1000در  47 ــودك و در امریک ــر  15ک ــودك  1000در ه ک
ما ایران آمار دقیقی از تعداد کـل کـودك    درکشور). 4(است 

آزاري ها وجود ندارد چون غالـب اوقـات کـودك آزاري تـا     
زمانی که بـه یـک مرحلـه بحرانـی نرسـد گـزارش نمـی شـود         

هاي درسـتی از هـر   لـذا نسـبت  . بخصوص در مـورد آزار جنسـی  
هـر چنـد   . کدام از انواع سـوء رفتـار بـا کـودك وجـود نـدارد      

                                                
1 Henry camp 
2 Battered child syndrome 

میـري   یدر بررسـ . تحقیقاتی هم در این زمینه انجام شده است
شهر بـم مشـخص گردیـد     یدر دانش آموزان دبیرستان) 1382(

درصـد  95/24درصد دانش آموزان مورد آزار جسـمی،   02/20
ــرار  درصــد مــورد آزار 61/33مــورد بــی تــوجهی و  عــاطفی ق

  ). 5(گرفتند 
ــجاعی زاده   ــی ش ــر    420، )2001(در بررس ــوز دخت ــش آم دان

ــرار  1999مــدارس راهنمــایی تهــران در ســال  مــورد بررســی ق
. از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعـات اسـتفاده شـد   . گرفتند

درصـد نمونـه هـا مواجهـه بـا بـدرفتاري  و کتـک خـوردن          28
 7درصـد بـدرفتاري و   9/34.توسط پدرانشان را گزارش کردند

کـودك آزاري هـم   . درصد کتک توسط مادر، گـزارش شـد  
جسمی و هم عاطفی ارتباط معنی داري با وضعیت اقتصـادي و  
اجتماعی خانواده ها و همچنین وجود بیماري روانـی یـا اعتیـاد    

شغل مادر، باورهاي مـذهبی مـادران و   . در خانواده داشته است
معنـی دار بــا کــودك   وضـعیت تحصــیلی والـدین نیــز ارتبــاط  

  ). 4(آزاري داشته است 
بر اساس آخرین آمار در انجمن حمایـت  : کودك آزار عوامل

تـا ابتـداي آبـان     1381از حقوق کودکان، از ابتداي آبان سـال  
مورد کودك آزاري حاد و نیازمند پیگیـري و   160سال جاري 

درصـد کودکـان   2/56 .اسـت   تعقیب در شـهر تهـران رخ داده  
. درصد کودکان آزاردیده پسر بوده انـد 8/32و  تردخآزاردیده 

 8/18درصد، مـادران   5/37یزان کودك آزاري توسط پدران م
درصد، مدیر و  6/10درصد، نامادري  8/13درصد، پدر و مادر 

درصد، ناپدري و نامـادري   4درصد، نا پدري  2/6معلم مدرسه 
بـوده   ددرصـ  5/2درصد، موسسات نگهداري از کودکـان   7/3

  ). 7(ت اس
  تاثیر گذار در کودك آزاري  عوامل

که منجر به  یبه همراه فقر فرهنگی مهمترین عامل :اقتصادي فقر
منجـر بـه بهـره     است که فقر اقتصادي  شود یم يکودك آزار

کشی از کودکان و کار اجبـاري و بـدنبال آن تـرك تحصـیل     
  .کودکان می شود

کـافی   آگاهیناشی از فقدان دانش و : پایین والدین تحصیالت
والدین از فرایند رشـد و تکامـل و نیازهـاي جسـمی و عـاطفی      

به طوري که پدر و مادري که داراي تحصـیالت   استکودك 
تـر، رفتـار    باالتر هستند، در مقایسه با والدین با تحصیالت پایین



  55/ فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  فراز

  )18درپی پی( 2 شماره/  9 دوره/  1387پاییز و زمستان 

به نیازهاي عاطفی و  یشترتري با فرزندان خود دارند و ب دوستانه 
  .کنند جسمی آنان توجه می

 رابطـــه معنـــاداري میـــان طـــالق والـــدین و: والـــدین طـــالق
تـوجهی وجـود دارد کـه آن هـم      آزاري جسمانی و بی کودك

بیشتر مادر در توجـه و مراقبـت از    مسئولیتتوانند، ناشی از  می
فرزنـدان و نقــش کمتـر  پــدر در جبـران کمبودهــاي فرزنــدان    

  .)10-8(باشد
 زار تمـال وقـوع آ  معتـاد اح  يهـا  در خـانواده  : اجتماعی عوامل

 شیموجب افـزا  زین رانیدر ا ادیباالتر است روند رو به رشد اعت
حوزه نقش  نیکه در ا یمشکالت. شود یم يروند کودك آزار

در . انـد  خـورده   ونـد یبه هم پ يا  رهیبه شکل زنج کنند، یم فایا
 يهـا   از خـانواده  شتریب يکودك آزار تیپرجمع يها  خانواده

کـه   ییهـا   خانواده ایطالق  يها انواده در خ. است تیکم جمع
  . است  شتریب يمشکل دارند آمار کودك آزار یبه نوع

سنن  از کشورها آداب و ياریمانند بس رانیدر ا :یسنت باورهاي
ـ ا شیدر کاهش و افزا ينقش موثر يجار امـا  . دارد دهیـ پد نی

مطالعـات نشـان   . حـوزه داشـت   نیـ درا یقطع یابیارز توان ینم
ـ بـا غ  سـه یدر مقا یامع مـذهب داده در جو آزار کمتـر   یمـذهب  ری

کـودك   زا تیمعطوف به حما انیدر اد یعموم شیگرا. است
  . است

از  يشاید عمده تـرین دلیـل ورود کـودك آزار   : فردي عوامل
قشر کم درآمد به قشر متوسط باشد از جمله این عوامل فـردي  

  .اختالالت روانی در بین والدین این کودکان می باشد
. اسـت  رگذاریاز عوامل تاث ییایجغراف طیمح: ییایجغراف قمناط

 شیامکان افزا. از تهران است شتریب ستانیبه طور مثال فقر در س
در منـاطق جنـوب   . شـود  یم شتریبه تناوب ب زین يکودك آزار

  .است شتریب يتهران نسبت به شمال تهران کودك آزار
نقـض  "ان،حقوقـدان  از جامعه شناسان و ياریبس: حقوقی قوانین

و عـدم   شیکه باعـث افـزا   دانند یم یعامل نیرا مهمتر "نیقوان
بـراي مثـال در قـانون بـه     . اسـت  رانیـ در ا يمهار کودك آزار

و سرپرستان که  نیصراحت عنوان شده است که اقدامات والد
در حـد   هکـ  نیحقارت آنان شود مشروط بر ا ای بیموجب تاد

حـد متعـارف    نیـ کـه ا  ینـدارد، در حـال   يرادیمتعارف باشد ا
 يجد تیبه حما ازیمشکل ن نیرفع ا يبرا. مشخص نشده است

قـانون را   يهـا  ص است کـه نقـ   یو اجتماع یقانون يها دستگاه
  .را وضع کنند نیگزیجا نیشناخته، اصالح و قوان

موارد بسیاري از این پدیده گزارش میشـود  : یاطالع رسان عدم
و بـه صـورت    مراجعـه کـرده انـد    که بارهـا بـه مراکـز درمـانی    

به محـیط   عالمتی درمان شده و بدون هیچگونه حمایتی مجدداً
ایـن عـدم اطـالع بـه مقـدار      . ناسالم خود باز گردانده می شوند

 سـوء کمی ناشی از آگاهی کم و ضعف پزشـک در تشـخیص   
 سـتم یاسـت کـه در کشـور مـا س     نیـ ا یرفتار است و علت اصل

و  یسـامان ناب یوجود نـدارد، نـوع   يکودك آزار یده  گزارش
را  نیولئمسـ  یمرجعـ  چیه. شود یم دهیحوزه د نیدر ا یناآگاه

  .را اعالم کنند يوادار نکرده که موارد کودك آزار
ــی  ــاي    بررس ــی ه ــناختی و ویژگ ــت ش ــل جمعی ــاط عوام ارتب

شخصیتی با کودك آزاري و بی توجهی در گـروه هـاي آزار   
الـی   14 پسر دانـش آمـوز   104دختر و  131 ،شده و آزار نشده

تحصیالت پـدر و  نشان داد ) 1377(دبیرستان شهر اهر  ساله  18
اجتماعی خانواده و تعداد فرزنـدان در   مادر، وضعیت اقتصادي

دیگـري   عوامل).  9( بروز رفتارهاي کودك آزاري موثر است
سن کم والـدین، بـاال   : هم در این پدیده دخالت دارند از جمله

لـد کـم سـن و کـم     بودن آمار کودك آزاري در خانواده بـا وا 
تجربه، بیکاري والدین، والد مجرد، حاملگی ناخواسـته، عقـب   
ماندگی ذهنی کودك، ناتوانی جسمی کودك، محل سکونت 

   . )10-8( کوچک و غیره
  کودك آزاري عوارض
زاري عوارض متعددي در کودکان ایجـاد مـی کنـد    آ کودك

بل که آثار سوء برخی از این عوارض تا پایان زندگی فرد نیز قا
  .)2( مشاهده است

عوارض جسمی که کوتاه مدت و گذرا هستند : فردي عوارض
و یـا  ... مثل شکستگی، جراحت ، خـونریزي ، ضـربه بـه سـر ،    

  .اختالالت دیر پاي جسمی
تـر   بحرانی تر بوده و کنترل و رفع آنها مشـکل : روانی عوارض

 يترس، اضطراب و پرخاشـگر  ؛می باشد از جمله این عوارض
عدم اعتماد بـه نفـس و عـدم قـدرت      ،يپنهان کاردر کودك، 

احسـاس بـی ارزشـی، اخـتالالت رفتـاري،       گـران، یارتباط با د
 رفافسردگی، اختالالت سوماتوفرم، جسمانی کردن، سوء مص

ــانی کــه در    ــاالي خودکشــی در نوجوان ــا، وقــوع ب ــواد، فحش م
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از پیامدهاي ایـن پدیـده   ... کودکی مورد سوء رفتار بوده اند و 
  .هستند

هر ساله هزینه هاي زیادي در زمینه کودك : اجتماعی عوارض
هزینه هـا   شود که این ها و ملت ها تحمیل می آزاري به دولت

می تواند ناشی از مراقبت از کودکان کـم وزن ، مـرگ و میـر    
ی نوجوانــان و  یکودکــان، خــدمات حمــایتی، مســائل جنــا    

 یتولبزرگساالن، ترك تحصیل، درمان بیماریهاي جسمی، معل
هزینـه  . ، هزینه هاي ناشی از بیماریهاي مقاربتی و ایدز باشـد ها

ــدود    ــاالنه ح ــا، س ــودك آزاري در آمریک ــگیري از ک  43پیش
  . )10-8( میلیارد دالر می باشد

  پیشگیري
پیشگیري از کودك آزاري . ستین یتک عامل يآزار کودك

مستلزم یک رویکرد سیستماتیک و بین رشته اي است چرا که 
سوء رفتـار بـا کـودك در    . عددي در آن دخیل هستندعوامل مت

ــوارد ياریبســ ــل از م ــنل   يریشــگیپ قاب ــش پرس ــت و نق  دراس
   .)10( است تیحائز اهم یمعضل اجتماع نیاز ا يریگیشیپ

موضوع آشنا کند  نیکودکان را به ا تواند یم آموزش: آموزش
 را ياجازه نداشته باشند تا هر گونـه رفتـار   گریآنها د نیتا والد

بـدین ترتیـب کودکـان    بـا آنـان داشـته باشـند      خواهنـد  یکه م
د تـا  نـ آمـوزش آشـنا کن   حیصح يها وهیرا با ش نیوالد میتوانند

   .می باشد یبدن هیتنب تیراه ترب نیآنان گمان نکنند که بهتر
آموزش والـدین در بـاره حقـوق کـودك و اینکـه چگونـه بـا        

یـت  کودك خـود رفتـار نماینـد، تاسـیس مراکـزي بـراي حما      
کودکان در معرض خطر، آموزش زوجین جـوان بـراي اتخـاذ    
مسئولیت پذیري بیشتر در  قبال کودکان از مواردي اسـت کـه   

  ). 6(براي پیشگیري از کودك آزاري توصیه می شود  اکیداً
در یک بررسی که به منظور مطالعه دانـش و نگـرش پزشـکان    

ورد پزشـک مـ   198رفتار با کودکان انجـام شـد از    ءدرباره سو
درصد آنـان دانـش کـافی در بـاره کـودك آزاري       55بررسی 
نگرش در باره تنبیه جسمی اگرچه در کل منفـی بـود   . نداشتند

) درصـد 65(اکثریـت  . اما با جنسیت پزشک مرتبط بوده اسـت 
پزشکان، با موارد کودك آزاري در کار بـالینی خـود مواجهـه    

، مـوارد را  )ددرصـ  5/4(داشته اند اما تنها تعداد اندکی از آنان 
لـذا برگـزاري   ). 11(به مقامات  قـانونی گـزارش کـرده بودنـد     

دوره هاي آموزشی هم براي پزشکان و هـم بـراي دانشـجویان    
  .پزشکی در باره کودك آزاري ضروري به نظر می رسد

 آزاري کـودك  بـروز  در مـؤثر  عوامـل  از والدین یکی اعتیاد

 دسترسی دمع و اجتماعی انزواي و طالق مثل است و عواملی

 آزاري کودك بروز به منجر تواند می حمایتی به سیستم هاي

لذا وجود سیستم هاي حمـایتی بـراي خـانواده هـاي     ) 10(شود 
 شیافـزا . آسیب پذیر در هر شهر می تواند کمک کننده باشـد 

ی نیــز مـی توانــد یکــی از  تخلفــات نیهــا در برابــر چنـ  مجـازات 
  .شدي باکودك آزارراهکارها براي مبارزه با 
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گزارش مورد

  
  SjÖgren's syndromeندرم شوگرن س

  ، دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستانسمیه آقا محمدي
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان ي پرستاري،ادکتر ،دکتر لیال جویباري :استاد راهنما

  
  

  
  

  معرفی مورد
ــا وز  ــر شــش ســاله ب ــد  19ن بیمــار دخت ــوگرم و  ق  109کیل

ــت فــارس، اهــل روســتاي        ــانتیمتر ســاکن گرگــان، قومی س
بـه   1387علت اصلی مراجعه در مهر مـاه  . سرخنکالته می باشد

در . مرکز آموزشی درمانی طالقانی، ضایعات دهانی بوده اسـت 
معاینات بدنی، اسکار زخـم قبلـی ناشـی از خارانـدن بیمـار در      

در دهـان کـودك برفـک،    . اندام تحتـانی وجـود داشـته اسـت    
  .استوماتیت ژنرالیزه، لنفادنوپاتی تحت فکی مشاهده شده است

طی شرح حالی که از مادر بیمـار گرفتـه شـده اسـت اظهـار      
ابتـدا  . روز قبل دچار ضایعات دهانی شده است 3یا  2داشت از 

. از روي دهان شروع شد و سپس به روي لـب هـا کشـیده شـد    
ردناك اسـت و در خـوردن غـذا    برفک هم در دهان دارد که د

در همان زمان دچـار تـب شـده اسـت     . دچار مشکل شده است
که پس از مراجعه مادر به نزدیک ترین مرکز بهداشت بـه وي  

مادر بیان می کند که قبل از این ها . استامینوفن داده شده است
مـادر  . خشکی دهان را داشـته اسـت   از یک سال قبل خارش و

چ گونه سابقه حساسـیت و آلـرژي   ذکر می کند که کودك هی
. دارنـد ) دختـر دایـی و پسـر عمـه    (والدین رابطه فامیلی . ندارد

کـودك  . سطح سـواد پـدر و مـادر در حـد ابتـدایی مـی باشـد       
موقعی که تحت نظر بود آموزش هایی به مادر در مورد تغذیـه  

در گزارشات نوشته بـود کـه یـک    . و مراقبت کودك داده شد
بیوپسـی از  . لنفادپاتی بستري شـده اسـت  ماه قبل به علت تب و 

بعـد از بسـتري در   . غدد لنفاوي آگزیالري به عمل آمده اسـت 
  .زمایشات انجام شدآبیمارستان 

WBC=8400 
HCT=30.9  
ESR=62 

Platetet=19150 
MCHC=33.66 
HB=10.9 
RBC=4.42  
MCV=91.91  
 500داروهاي مورد مصرف بیمار سرم  قندي نمکـی مقـدار  

بانه روز، آنتی بیوتیک وریدي، پماد نیستاتین بـه  سی سی در ش
میزان یک قطره روزي سه بار، دهانشویه فلوراید شـبها و پـیش   

بیمــار پــس از . از خــواب و پــس از مســواك زدن بــوده اســت
بهبودي نسبی عالئم و دادن آموزشهاي مراقبتـی الزم بـه مـادر    

  .مرخص شد
  
   

  
  
  
  
  

  سندرم شوگرن 
ک چشم پزشـک سـوئدي بـه نـام     به اسم ی نسندرم شوگر 

سـندرم شـوگرن نـوعی    . هنریک شوگرن نامگذاري شده است
  خودایمنی  اختالل  اختالل التهابی مزمن با واسطه ایمنی، دومین

روماتوییـد اسـت کـه باعـث       از آرتریت  پس  شایع  روماتیسمی
اختالل عملکرد غده برون ریز و سایر خصوصیات سیسـتمیک  

اهرات آن شامل التهاب و تخریب غدد شایع ترین تظ. می شود
بزاقی و اشکی هستند که باعث خشکی چشمها و دهان خشک 

سـندرم شـوگرن را اتـو آنتـی بـادي هـاي گونـاگون و        . میشود
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 ،ویژگیهـاي بــالینی سیســتمیک از جملــه بیمــاري بینــابینی ریــه 
ــت    ــاط اس ــوم در ارتب ــکولیت و لنف ــوگرن  ). 1(واس ــندرم ش س

 50  سـنی   درصد موارد، با میانگین 90اًحدود ،ها عمدتاً در خانم
دهد ولی مردان را درگیر می کند و در افراد سنین  می  رخ  سال

). 2(مختلف و نژادها و قومیتهاي گونـاگون یافـت شـده اسـت     
  شـایع   روماتیسـمی   خـودایمنی   اخـتالل   دومین  شوگرن  نشانگان

  .ید استئروماتو  از آرتریت  پس
بروز کنـد یـا     و مستقل  طور اولیه به  ستا  ممکن  اختالل  این 

ــتالالت  همــراه ــد؛ آرتریــت  بافــت  ســایر اخ ــد، ئروماتو  همبن ی
. میوزیـت، باشـد   منتشـر، پلـی    اریتماتوي  ، لوپوس اسکلرودرمی

  مترشـحه  ،ریـز  تنهـا غـدد بـرون     اسـت   ممکـن   شوگرن  نشانگان
ا نیز مبتال ر  و کلیه  ، را درگیر سازد یا سایر اعضا نظیر ریه مخاط
  ).2(سازد 

ویژگی هاي بـالینی سـندرم شـوگرن در ارتبـاط بـا اخـتالل       
  دهـان   عملکرد غده برون ریز شامل خراشیدگی قرینه، خشکی

یا   چشایی  حس  ، اختالل و تکلم  بلع  دشواري  تواند باعث می  که
زخمهـاي  . گـردد   دنـدانی   هـاي  و حفـره   ، زخم ، تشنگی بویایی

دندان، دیسفاژي، تورم غدد پاروتید و شقاق  دهانی، پوسیدگی
  چشـم   هاي لبی و زبانی و عالئم خارج غده اي شامل خشـکی 

،  در چشـم   خـارجی   جسـم   احسـاس   توانـد باعـث   مـی   است که
  مجـاري   ، ،برونشیت مزمن، خشکی در چشم  سنگریزه  احساس

  ، خشـونت  بینـی   خونریزي  تواند باعث فوقانی شود و می  تنفسی
ــ ــرفهص ــزمن  دا، س ــدون  م ــط  ب ــت خل ــوش  ، عفون ــایر   گ و س

خشکی دهان و چشم ها بـه وضـوح   . گردد  تنفسی  هاي عفونت
. شایع ترین مشکل اسـت و بـراي بیمـار بسـیار رنـج آور اسـت      

بسیاري از خارج غده اي اگر چه نادر است مـی توانـد تهدیـد    
  ).1(کننده عضو یا زندگی باشد 

  عوامـل   اسـت   ممکـن   در بـروز آن .  است  ناشناخته  آن  علت
. باشـند   دخیـل   و محیطـی   ، هورمـونی  شـناختی   ، ایمنـی  ژنتیکی
آغـاز    باعـث   اسـت   فرد مستعد ممکن  در یک  ویروسی  عفونت

  .گردد  اختالل  این
  اخـتالالت   خـانوادگی   سـابقه  :خطـر   دهنـده  افـزایش   عوامل

  لوپــوس   یــد ، اســکلرودرمی  ئروماتو  ، آرتریــت   خــودایمنی
تعـدادي معیـار تشخیصـی    . )2(  میوزیت منتشر ، پلی  اریتماتوي

متفــاوت بــراي ســندرم شــوگرن پشــنهاد شــده انــد کــه بخــش  
  :مشترك هر مجموعه از معیارها شامل موارد زیر است

ــیکا و     - ــت س ــو کونژنکتیوی ــی کرات ــی و ذهن ــواهد عین ش
  همچنین گزروستومی

آنتـی بـادي   : وجود حداقل یکی از چهار اتو آنتـی بـادي   -
یـا    Roضد هسته اي، فاکتور روماتوئید، آنتی بادي هـاي ضـد  

  Laآنتی بادیهاي ضد 
کنار گذاشتن بیماریهاي زمینه اي که ممکن است سندرم  -

  .شوگرن را تقلید کنند
نمونـه هـاي بیوپسـی از غـدد بزاقـی کـه بـه آسـانی از لـب           

تحتـانی بـه دســت مـی آیــد ممکـن اسـت یافتــه بـارز ارتشــاح       
 CD4 از سـلو لهـاي   وسیتی فوکال را نشان دهـد کـه عمـدتاً   لنف

  .تشکیل شده است
نژنکتیویت سیکا را می توان به طور عینی به اثبات وکراتوک

رساند، این کار با اندازه گیري کـاهش تولیـد اشـک بـا تسـت      
میلـی متـر    5، کمتـر از  )schirmer test( کاغـذ صـافی شـیرمر   

دادن کاغـذ در پلـک   دقیقـه بعـد از قـرار     5مرطوب در عرض 
تحتانی و یا مشاهده کردن خراشیدگی هاي قرینه اي بـا رنـگ   

. آمیزي رزبنگال و معاینه بـا اسـلیت المـپ، قابـل انجـام اسـت      
. کاهش تولید بزاق را می توان با سیالو متري تحریکی نشان داد

همچنین از آزمایشهاي خون و ادرار براي تشخیص استفاده می 
  ).1(شود 

و سـایر    هـا، دهـان   چشـم   خشـکی   تخفیـف   دفبا هـ   درمان
و   دهـانی   بهداشـت   دقیـق   رعایـت . شـود  مـی   انجـام   بدن  نواحی
ها  چشم  محافظت  براي.  است  مهم  دندانپزشک  به  منظم  مراجعه

. مـی شـود    استفاده  آفتابی  شدید از عینک  از غبار، باد و آفتاب
  چشـم   رطوبـت   کننـده  حفـظ    مخصوص  هاي از عینک  استفاده
مـی    هـا خـودداري   چشـم   از مالیـدن . سودمند باشد  است  ممکن

تجـویز    تماسـی   لنزهـاي   است  ممکن  قرنیه  محافظت  براي. شود
بـا بخـار سـرد      کننـده  مرطـوب   دسـتگاه   از یـک   در منـزل . شود

از . هـر روز مـی بایسـتی تمیـز شـود       دسـتگاه . می شود  استفاده
  کمپـرس . شـود   خـودداري   مدت طوالنی  یا حمام  گرفتن  دوش
  تخفیـف   بـه   اسـت   ممکن  کننده گرم  از بالشتک  یا استفاده  گرم

کنـد و    کمـک   متـورم   غـده   در ناحیـه   یا نـاراحتی   درد مفصلی
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اجتنـاب یــا قطــع کــردن مصــرف داروهــاي داراي آثــار آنتــی  
  ).2(کولینرژیک از جمله درمان شوگرن می باشد

یـا    سـواب  چشـم   خشـکی   براي  مصنوعی  هاي اشک :داروها
یا   سالین  نرمال  هاي دهان، قطره  خشکی  سلولز براي  متیل  اسپري
  کننـده  نـرم   عنـوان  بـه   ، ژل تنفسـی   مجاري  خشکی  براي  اسپري

و   ضـداحتقان   داروهـاي   ، پرهیز از مصـرف  مهبل  خشکی  براي
  شــتر دهــانبی  خشــکی  داروهــا باعــث  ایــن(هــا  هیســتامین آنتــی

  ).گردند می
  دسـتگاه   کننـده  سـرکوب   یدها یـا داروهـاي  ئکورتیکواسترو

. شدید تجویز شوند  عالیم  داراي  در بیماران  است  ممکن  ایمنی
  ).2(تجویز شود   دهانی  هاي عفونت  براي  است  ممکن  نیستاتین

از آنجا که فقدان اشتها ، کاهش وزن، خستگی، مشـکل در  
خـونی از عـوارض    ن، پوسـیدگی دنـدان و کـم   جویدن و بلعید

باشد، بـه همـین دلیـل آموزشـهایی بـه مـادر        سندرم شوگرن می
  . جهت جلوگیري از این عوارض داده شد

بــراي کــاهش خطــر پوســیدگی دنــدان، مســواك زدن، یــا 
شود کـه بـه    می  طور مکرر توصیه استفاده از فلوراید موضعی به

) نـه شیشـه اي  (تیکی صورت رقیق شده بـا آب در لیـوان پالسـ   
شب ها و پیش از خـواب و پـس از مسـواك زدن بـه کـودك      

از آنجــایی کــه عمــل بلــع یــک مشــکل محســوب  . داده شــود

شود، غذاهاي مناسب که به راحتـی قابـل بلـع باشـند، مفیـد       می
غذاها باید مرطوب باشند و از افـزایش حـرارت غـذاها    . هستند

ن شده ممکن مصرف قطرات لیموي شیری. باید خودداري شود
ــد    ــک کن ــزاق را تحری ــان ب ــت جری ــا  . اس ــنوعی ی ــزاق مص ب

هایی مانند گلیسیرین لیمویی نیز ممکـن اسـت توصـیه     فرآورده
  .شوند

هـاي   احتمال کمبود آهن و ویتامین از جمله کمبود ویتامین
B12     و فوالت وجود دارد و الزم است مبتالیان بـا یـک رژیـم

مادر بیمار به علت کـم  به ). 2(خوب و متعادل شده درمان شوند
خونی کودك آموزشهایی در مـورد مصـرف غـذاهاي حـاوي     
آهن ،نحوه مصرف و اینکه چه غذاهایی حـاوي آهـن هسـتند    

  .داده شد
  

  منابع
چـاپ   و همکاران، مبانی طب داخلی سسیل ،انتشارات گلبان، ، بترجمه آقایان) 1

  .1380اول 

2) Sjögren's syndrome. Retrieved from: 
http://www.sjogrens.org/syndrome. 

3) What is Sjögren’s syndrome? Retrieved from: 
http://www.sjogrens.org/images/SSF%20patient%20brochure.pdf. 

4) Sjögren's Syndrome. Retrieved from:  
http://wwwdir.nidcr.nih.gov/sjogrens/SjogrenMain.htm. 
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  گزارش مورد  
  
  

  فتق در شیرخواران
  ارستان خاتم االنبیاء گنبدبیم، کارشناس پرستاري عباس فرخیان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستاني پرستاري، ادکتر ،دکتر لیال جویباري :استاد راهنما
  
  

  
  

  معرفی مورد
روزه اي است که به دنبال گریه شدید و عـدم   42بیمار پسر 

شیر خوردن، مادر در معاینه بدن فرزند خود متوجـه برآمـدگی   
ی شود و بالفاصله او را بـه اورژانـس   در ناحیه کشاله ران وي م

بعد از معاینه توسط پزشک اورژانس با . می آورد... بیمارستان 
اینگوئینـال بـا آنکـال جراحـی هماهنـگ شـد و        فتقتشخیص 

در بخـش جراحـی   . دستور بستري در بخش جراحـی داده شـد  
ــدامات قبــل از عمــل جراحــی شــامل گــرفتن رگ، ارســال    اق

براي عمـل جراحـی انجـام شـد و     آزمایشات و گرفتن رضایت 
نصف شیاف (همچنین اقدام دارویی طبق دستور پزشک جراح 

بیمار در بعد از ظهـر همـان روز در اتـاق    . اجرا شد) استامینوفن
عمل پس از گرفتن داروهاي پیش داروي بیهوشی و سدیشن و 
ناموفق بودن جراح در برگرداندن محتوي فتق بـه جـاي خـود،    

انتوباسیون قرار گرفت و عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی و 
بعد از عمل جراحی در بخـش  . انجام شدترمیم فتق اینگوئینال 

جراحی عالئم حیاتی بطور معمـول و همچنـین پانسـمان ناحیـه     
آمــوزش در خصــوص . عمــل چــک شــد کــه ترشــح نداشــت

خشک و تمیز نگه داشـتن ناحیـه عمـل، عـدم تمـاس کهنـه بـا        
ــرر آ   ــویض مک ــی و تع ــمان جراح ــگیري از  پانس ــراي پیش ن ب

عفونت، حمام کردن با یـک اسـفنج یـا لیـف خـیس بـه جـاي        
ریختن آب برروي طفل بدون خیس کردن ناحیه عمل در طی 

بیمار روز بعـد از عمـل   . هفته اول پس از عمل به مادر داده شد
  .جراحی از بیمارستان مرخص گردید

  فتق یا هرنی

ز یـک  فتق عبارت است از بیرون زدگـی قسـمتی ا  . تعریف
عضو از خالل یک منفذ در یک دیواره که حفره اي را در بـر  

فتق محتویات شکم شامل بیرون آمدگی احشـاء  ). 1(می گیرد 
از دیواره هاي محیطی ست که بطور طبیعی توسط آنان احاطـه  

فتق هاي جدارشکم در نقاطی دیده میشوند کـه  ). 2(شده است 
الزم از جانـب   هاي الیه جدار شکم در آن مناطق فاقد حمایت

شایعترین محل ایجاد فتق شکمی ناحیه . عضالت مخطط باشند
نـاف، خـط سـفید    : کشاله ران است ولی نقاط دیگر عبارتند از
  ).1(خط اشپیگل دیافراگم و برشهاي جراحی 

یکـی در  : در نقاط زیـر شـایع مـی باشـد     فتقدر اطفال بروز 
فتـق   ناحیه کشـاله ران و دیگـري در ناحیـه نـاف کـه بـه اولـی       

ــال  ــافی  )  inguinal hernia(اینگوئینـ ــق نـ ــی فتـ ــه دومـ و بـ
)umbilical hernia(  ــد ــی از   ). 3(گوین ــال یک ــق اینگوئین فت

درصد اعمال جراحی در مورد فتـق   80شایعترین فتق ها بوده و 
را به خود اختصاص می دهد و شایعترین عمل جراحی اطفـال  

  .می باشد
ــق  ــل فت ــق   . عل ــراي فت ــی ب ــت مشخص ــوالً عل ــود  معم وج

ندارد،گرچه در بزرگساالن گاهی با بلند کردن اجسام سـنگین  
فتقهــا ممکــن اســت در شــیرخواران و کودکــان . همــراه اســت

وقتی پوشش اطراف ارگانهاي داخل شـکم   .وجود داشته باشد
در دورة جنینی بطور مناسبی بسته نشده باشد فتق شکمی ایجاد 

از تولد به دلیل  یک فتق می تواند در ماههاي اول بعد. می شود
  ).4(ضعفی که در عضالت شکم وجود دارد، اتفاق بیافتد 

بیشتر در بچه هایی رخ  فتق ها غالباً. ایجاد فتقعوامل خطر 
می دهند که یکی یا چند مورد از ریسک فاکتورهـاي ذیـل را   
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سابقۀ خانوادگی فتق، فیبروز کیستیک، رشد غیـر  : داشته باشند
، بیضـه هـاي نـزول     dysplasia of the hipعـادي مفصـل ران   

 abnormalities of theنیافتـه، ناهنجـاري در مجـراي ادراري    

urethra 3(، یبوست مزمن، فشار حین اجابت مزاج.(  
؟ همزمان که جنین مونث در شـکم  اینگوئینال چیست فتق

در طول حاملگی رشد میکند و کامل مـی شـود بیضـه هـا هـم      
ه پــایین و داخــل رشــد کــرده و ســپس در حــدود مــاه هفــتم بــ

مدن از طریق کانالی بـه  آوتوم نزول می یابند و این پایین اسکر
مـدت کوتـاهی بعـد از    . نام کانال اینگوئینال صورت می گیرد

تولد با بسته شدن این کانال از برگشت بیضه ها به داخل شـکم  
اگر این کانال بطور کامل بسته نشود یـک  . جلوگیري می کند

اند از ناحیـه ضـعیف موجـود در پـایین     حلقه اي از روده می تو
اگـر چـه   . دیواره شکم وارد این کانال شده و ایجاد فتق نمایـد 

نها آندارد ولی کانال اینگوئینال در  در جنین دختر بیضه وجود
نیز وجود دارد و لذا فتق در این ناحیه می تواند به خوبی ایجاد 

خ دهد، یک فتق اینگوئینال اطفال در هر سنی می تواند ر. شود
 3. اما بیشترین شیوع در اوایل کودکی و شیرخواري مـی باشـد  

درصد نوزادان بالغ ممکن اسـت بـا یـک فتـق اینگوئینـال       5تا 
   .)3( متولد شوند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :اینگوئینال می تواند در موارد زیر رخ دهدفتق 
  درصد از تمام کودکان 3در 

  بیشتر در کودکان نارس
  ز دختراندر پسران به مراتب بیشتر ا

در ناحیه کشاله ران راست بیشتر از سمت چـپ، امـا در هـر    
فتـق  . اینگوئینـال  فتق ئمعال.دو طرف هم می تواند اتفاق بیافتد

در نوزادي رخ میدهند اما ممکن است در چند هفتـه   ها معموالً
الی تا چند ماه اول به دلیـل خـالی بـودن کیسـه فتـق هیچگونـه       

 کـردن و گریـه کـردن علـت     تقال. عالمت جسمی نداشته باشد
فتق نیست اگر چه هر عاملی که فشار داخـل شـکم را افـزایش    

را بزرگتر و  آندهد می تواند با راندن احشاء بطرف کیسه فتق 
مدگی آفتق اینگوئینال به مانند یک تورم یا بر. برجسته تر نماید

مـدگی در  آدر کشاله ران یا در اسکروتوم ظاهر می شود این بر
کودك و در کـودك بزرگتـر بـا ایسـتادن یـا خـم        زمان گریه

رام آشدن ممکن اسـت بیشـتر نمایـان شـود همچنـین در زمـان       
بـودن کــودك، دراز کشــیدن یــا بــا وارد آوردن فشــار آهســته  

  ).3-2(ممکن است به عقب برگردد و یا کوچکتر شود
؟ هنگامی که جنین در حال رشد و کامـل  نافی چیست فتق

، در دیواره شـکم جنـین مجـرا یـا     شدن در شکم مادر می باشد
شکاف کوچکی وجود دارد که بند ناف از این طریق جنین را 

بعد از تولد این مجرا همزمـان بـا بـالغ    . به جفت وصل می کند 
گـاهی ایـن ماهیچـه بطـور کامـل      . شدن کودك بسته می شود

ترمیم نمی شود و در این صورت مجرایی در آن بـاقی خواهـد   
تواند وارد این قسمت  ه اي از روده میبود در این صورت حلق

از نظـر انـدازه   . معیوب از ماهیچه شکم شده و تشکیل فتق دهد
  .سانتیمتر  متغیر می باشد 3تا  1سایز فتق بین 

  

  
  

  :نافی در موارد زیر رخ می دهدفتق 
  درصد از تمام  کودکان 10در حدود 
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  امریکایی -بیشتر در کودکان نژاد آفریقایی
  یشتر از پسرهادر دخترها ب

  بیشتر در شیرخواران نارس
 Down Syndromeدر کودکان با سندرم داون 

مدگی در آفتق نافی به مانند یک تورم یا بر: نافی فتق ئمعال
مـدگی در زمـان گریـه    آناحیه ناف ظاهر می شود و تـورم و بر 

رام بـودن  آتر می گردد و در زمـان   طفل برجسته تر و مشخص
کوچکتر شـده و یـا حتـی ممکـن اسـت      و یا دراز کشیدن بچه 

  ).5(درد وجود ندارد  معموالً) 3(محو گردد 
پزشک ممکن است وجـود فتـق را در یـک    . فتق تشخیص

توده ممکن است در شـیرخواران و  .معاینه بالینی تشخیص دهد
بعـد از  ). 4(کودکان بجز زمان گریه یا سـرفه نامشـخص باشـد    

 عدیل اسـت؟ مـی تـوان   معاینه تعیین می شود که آیا فتق قابل ت
با فشار تا حدودي به داخل فضاي شکم برگرداند یا نـه؟   آن را

پزشــک ممکــن اســت دســتور گــرفتن عکــس رادیولــوژي یــا  
سونوگرافی از شکم جهت معاینـه دقیـق تـر روده هـا را بدهـد      

  . بخصوص اگر فتق از نوع غیر قابل تعدیل باشد
به خاطر ؟ این نگرانی در واقع چرا فتق نگران کننده است

ترس از ادامه پیدا کردن فتق و ایجاد یک فتق گیر افتـاده و بـه   
دنبال آن پیدایش فتق مختنق و آسیب به آن قسمت از روده که 

  .در فتق گیر افتاده می باشد 
فتق که می توان با فشار به آن تا حـدودي  . قابل تعدیل فتق

  .احشاء داخل آن را به داخل فضاي شکم برگرداند
توان با فشار به آن احشاء  فتق که نمی. ابل تعدیلفتق غیر ق

  .داخل آن را به داخل فضاي شکم برگرداند
گاهی اوقـات حلقـه اي از   . Incarceratedفتق گیر افتاده 

روده که از طریق ناحیه معیـوب وارد کانـال فتـق شـده ممکـن      
ایـن  . نجا گیر بیافتد و به مدت طـوالنی تعـدیل نیابـد   آاست در 

ن قسمت روده نمی تواند بتدریج بـه داخـل   آکه بدین معناست 
بدنبال ایـن نـوع فتـق نشـانه هـاي انسـداد       . فضاي شکم برگردد

روده مثل استفراغ صفراوي، احساس پري ونفخ شـکم ، درد و  
  ).3و2(احساس ناراحتی و تب  ظاهر می شود

در صورت ادامه پیـدا کـردن   . Strangulatingفتق مختنق 
نقـص برگشـت وریـدي در روده گیـر      فتق گیر افتاده ، بـدنبال 

افتـاده و تـورم آن و فشـار وارده از طـرف دیـواره بــر روي آن      

قسمت روده جریان خون ناحیه کم یا متوقف می شـود و روده  
در صـورت  . مختنق دچـار آسـیب، نکـروز و مـرگ مـی شـود      

اختناق با عالئمی مثل ورم، قرمزي، حساسیت ناحیه همراه مـی  
  ).2(گردد 

گیر افتاده ممکن است منجر بـه خفقـان روده   فتق . عوارض
گردد،که ممکن است به گانگرن منتهی شـود، یـک وضـعیت    

  ).4(خطرناك که نیاز به جراحی اورژانس دارد 
بیشتر فتق ها را مـی تـوان بـه درون    . اینگوئینال فتقدرمان 

ایـن کـار بهتـر    ). فتق ها قابـل تعـدیل  (حفرة شکمی برگردانید 
از آرام کردن کودك صورت گیرد است توسط پزشک و بعد 

و در یـک کـودك مضـطرب شــاید الزم شـود بعـد از تجــویز      
  ).3( دارویی سداتیو این کار را انجام داد

اگر نتوان فتق را با فشار به درون حفرة شـکمی برگردانیـد،   
تقریباً همۀ فتق ها به جراحی نیاز دارند،ترجیحاً قبل از این کـه  

فته روده به جایش برگردانده تا قسمت فتق یا عوارض رخ دهد
  ).4(شده و عضالت ضعیف دیوارة شکم ترمیم شوند 

پزشـک ابتـدا ســعی در   . فتـق هـاي گیـر افتــاده و مختنـق    
برگرداندن محتویات فتق می کند و در صورت عـدم موفقیـت   
بصورت اورژانسی و فوري عمل جراحی ترمیم فتق براي بیمار 

  ).2(انجام می شود 
ا سن یک سالگی بیشتر فتـق هـاي نـافی    ت. نافی فتقدرمان  

بدون نیاز به عمل جراحی بصورت خودبخود بسته می شـوند و  
همه فتق هاي نافی تا سن پنج سالگی بدون عمل جراحی  تقریباً

  ).3(بسته می شوند 
سالگی تداوم یابد یـا بزرگتـر    5تا  3چنانچه فتق نافی تا سن 

شـود تـرمیم   شود و یا غیـر قابـل تعـدیل باشـد و سـبب عالیـم       
اختناق این نوع فتق نادر است  .جراحی ضرورت خواهد داشت

  ).2(ولی در صورت وجود نیاز فوري به جراحی خواهد داشت 
پـس از رفـع   . اقدامات پس از عمـل و آمـوزش بـه والـدین    

اثـرات بیهوشــی و امکــان مصـرف مایعــات از راه دهــان بیمــار   
یـا  در صورتی کـه فتـق از نـوع حـبس شـده      . مرخص می شود

  .ساعت نباید ترخیص شود 24مختنق بوده حداقل بمدت 
تمیز و خشک نگه داشتن شـکاف  . آموزش زمان ترخیص

جراحی، حمام اسفنجی به جاي وان بمدت یک هفتـه پـس از   
عمل، عدم تماس کهنه بـا پانسـمان جراحـی و تعـویض مکـرر      
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ــت   بــراي پیشــگیري از عفونــت ناحیــه عمــل، ممانعــت از فعالی
وسط کودکان بزرگتـر  بـه مـدت  دو تـا سـه      فیزیکی سنگین ت

  .هفته پس از جراحی
جراحی در شیرخوار و کودك غالبا بدون عارضه  :پیش آگهی

احتمـال  ). 2(احتمال بروز فتق در طرف مقابل زیاد است . است
بروز دوباره آن بعد از ترمیم خود بخود یا با جراحی نادر است 

وبـاره در صـورتی   احتمـال بـروز د  ). 4(درصد  3تا  1در حدود 
  ).3(که آن قسمت روده آسیب دیده باشد زیاد است 
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گزارش مورد  
  
  

  انقباضات نارس بطنی
  کردکوي) ع(سوپروایزر آموزشی بیمارستان امیرالمومنین و عضو تیم پرفیوژن جراحی قلب، کارشناس پرستاري سعید رستمانی

 

 
 معرفی مورد

ساله اي است که دو روز پـیش تحـت عمـل     55بیمار آقاي 
قـرار گرفتـه وهـم    ) CABG(جراحی باي پـس عـروق کرونـر    

اکنون در بخش آي سی یو جراحی قلب بیمارستان بستري می 
رن پلـور  د. مـی باشـد    stableشرایط همودینامیک بیمار . باشد

  . چپ و مدیاستن جهت خروج ترشحات به بیمار وصل میباشد
  

  
 شب بیمار به طور ناگهانی دچار آریتمی قلبی 10در ساعت 

با مراجعه به پرونده بیمار تعداد آن بـیش  .  گردید PVCاز نوع 
ساعتی بعد ایـن آریتمـی   . بار در دقیقه گزارش شده است  7از 

  .ار شدموجب برهم خوردن همودینامیک بیم
 
 

 
 
 
 
 
 

  مقدمه
یکی از اختالالت ریتم قلب PVC یا  انقباضات نارس بطنی

 برخی.  می باشد که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد

PVC  ًبر اثر عواملی همچون  خوش خیم دارند و ها منشا نسبتا
سیگار ، قهوه ، بیخوابی، مسمومیتهاي مختلف وحتی تحریـک  

هـا    PVCاما بسـیاري دیگـر از    د می شوندپذیري عاطفی ایجا
هاي ورود مجـدد هسـتند    ناشی از ایمپالسهاي سرگردان یا پیام

که از حاشیه نواحی دچار انفارکتوس یـا ایسـکمی نشـات مـی     
را نبایـد دسـت کـم     هـا   PVCبنابراین وجود این گونه . گیرند
آمار نشـان مـی دهـد کـه در افـرادي کـه تعـداد قابـل         . گرفت

ایجاد می شـود، احتمـال پیـدایش فیبریالسـیون      PVC توجهی
 خود بخود و مرگبار بطنی بـیش از معمـول اسـت کـه احتمـاالً     

ایـن حالـت   . است ها  PVCشروع آن به واسطه یکی از همین 
 Tدرست در انتهاي مـوج   PVCبیشتر زمانی اتفاق می افتد که 

ایجاد می شـود کـه زمـان مسـتعد بـراي پیـدایش فیبریالسـیون        
ا در این هنگام بطن هـا در حـال خـروج از تحریـک     زیر.است

در خصوص  شناخت بیشتر از این مقاله هدف . ناپذیري هستند

PVC  با معرفـی  ترین آریتمی هاي قلبی  شایعبه عنوان یکی از
 .می باشدیک مورد 

  بت هاقاقدامات و مرا
حین عمل جراحی قلب بعلت دستکاري قلب  PVCاگر چه 

جراحی باي پس عروق کرونر قرار  در بیمارانی که تحت عمل
می گیرند شاید کمی طبیعی به نظر آیـد امـا مداخلـه سـریع در     

. برطرف نمـودن آن از اهمیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت      
سبب  چراکه ممکن است همودینامیک را به مخاطره انداخته و

ــاکتر شــود  ــروز آریتمــی هــاي خطرن قبــل از در مــورد فــوق . ب
ر، بیمار را از نظر وجود موارد زیـر مـورد   هرگونه اقدامی پرستا

  :بررسی قرار داد
  .آرام می نماید پرستار بیمار را کامالً .طرابضوجود ا -1
متصـل بـه بیمـار از جهـت وصـل       EKGتمامی لیـدهاي   -2

نبودن یا خوب چسبیده نبودن به پوست به دقـت مـورد بررسـی    
  .قرار گرفت
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3- ABG   یعـی از قبیـل   بیمار از لحاظ وجود موارد غیـر طب
مورد بررسی .... و PCO2افزایش  ،هیپوکسی ،آلکالوز ،اسیدوز

  . قرار گرفت
کاردکس دارویی بیمارچک گردیـد تـا احتمـاال خطـر      -4

ــد   ــته باش ــود نداش ــی وج ــمومیت داروی ــا  . مس ــی از داروه برخ
بخصوص آمفتامین ها و داروهاي ضد افسردگی سـه حلقـه اي   

در رابطـه بـا ایـن بیمـار     گردند که  PVCمی توانند باعث بروز 
  .این مشکل مطرح نبوده است

ــوگرام از لحــاظ وجــود اخــتالل در ســدیم   -5 بررســی یون
  .وپتاسیم ومنزیوم و کلسیم انجام پذیرفت

پوست بیمار از نظر وجود هیپوترمی مورد بررسـی قـرار    -6
  .گرفت

بیمـار   PVCبا توجه به بررسی موارد باال معلوم گردیـد کـه   
منشا قلبـی بایسـتی در ایجـاد آن     داشته است  ومنشا غیر قلبی ن

دخالت داشته باشد لـذا بـا نظـر پزشـک معـالج داروهـاي زیـر        
جهت سرکوب تحریک پـذیري بطـن هـا بـراي بیمـار تجـویز       

  :گردید
گـرم بـه ازاء هرکیلـوگرم وزن     یک میلـی : لیدوکائین: الف

بـا توجـه بـه اینکـه      .بیمار، به صورت دوز بلوس تجویز گردید
 میلـی  60کیلـوگرم وزن داشـت پرسـتار مربوطـه      60مـار  این بی

سـپس دوز   .گرم از این دارو را به صورت بلـوس تزریـق کـرد   
 1-4نگهدارنده دارو را با توجه به نظر پزشک مربوطه به مقدار 

  .براي بیمار آغاز کرددقیقه /میلی گرم
ساعت از تجویز لیدوکائین آریتمـی   یکپس از حدود : ب

د و وضعیت همدینامیک بیمار دچار تغییـر  بیمار اصالح نگردی
بیمار پروکائین  PVC  قطع نشدن با توجه به این موضوع و .شد

این دارو اگرچه دردرمان آریتمـی  . آمید براي بیمار تجویز شد
دقیقـه زمـان مـی     30تـا   20 هاي بطنی موثر اسـت ولـی تقریبـاً   

بـا اقـدامات فـوق     .خواهد تا بدون خطر به سطوح مـوثر برسـد  
  .یتمی بیمار اصالح شد وریتم سینوسی بیمار برقرار گردیدآر

 تمـامی حرکـات و   با توجه به این که بیمار هوشـیار بـوده و  
رفتار پرستاران مراقب خود را زیر نظر دارد حفظ آرامش خود 

ــت    ــوردار اس ــاالیی برخ ــیار ب ــت بس ــی از اهمی ــنل مراقبت . پرس
 پرسـتاري کـه خـود از آرامـش وخونسـردي کـافی برخــوردار      

. طراب بیمارش را برطـرف کنـد  ضا نیست نمی تواند نگرانی و
طراب شـد بایسـتی بـه    ضدر مواردي که بیمار دچار استرس و ا

بیمـار   .قابل درك وضـعیت بیمـار را تشـریح کـرد     زبان ساده و
 مسلط به کارشان هستند و بایستی مطمئن شود که پرسنل کامالً

ن درمان ممکن را بهتری توانایی مهار چنین مشکالتی را داشته و
  .انجام می دهند

  نتیجه گیري
PVC  الزم اسـت   است کـه شناخت آن از جمله مواردي  و

ــاز آموزشــی از طــرف مســئولین اجرایــی    ــه صــورت یــک نی ب
مـوزش هـاي الزم بـه پرسـنل     آ پرستاري در نظر گرفته شـده و 

است باعث بـروز عالیـم خطرنـاکتري     ممکن PVC. داده شود
نل با شناخت این عالیم و ماهیت این در بیماران گردد که پرس

نوع آریتمی بطنی می توانند با مداخلـه درمـانی مطلـوب رونـد     
 .بهبودي بیمار را تسریع نمایند

  منابع
  .1382.نشر سالمی .کتابچه بالینی قلب .ا مصطفوي عبدالملکی،) 1
رخشــان، . احمدرضـا  نیـاورانی، : ترجمـه . فیزیولـوژي پزشــکی  . گـایتون و هـال  ) 2 

  .  1381.نشر سماط. محمد
: ترجمـه .قلـب و عـروق وخـون   : 6سودارث جلد پرستاري داخلی جراحی برونرو) 3

نشـر   .ویـرایش صـدیقه سـالمی    ،امینـی، حلیمـه  . عاصمی، صـدیقه . محمدعلیها ژاله
  . 1386.سالمی 

 رواقـی، . مجلسی، مسعود: خواندن فوري الکتروکاردیوگرام ترجمه. دوبین،دیل) 4
  .1380. نشر گلبان. ر دکتر محمد حسین ماندگارمقدمه و نظ. مونام 

 CCUمراقبتهاي پرستاري ویژه  .ذوالفقاري، م .اسدي نوقابی، ا ع. بصام پور، ش) 5

ICU  1384.نشر سالمی .دیالیز و .  
6) American Heart Association 

7) www.nursingcare.persianblog.ir 

8) Rules for Premature Ventricular Contraction. Retrieved from: 

http://www.12leads.com/pvc.htm 

9) Premature Ventricular Contractions. Retrieved from: 

http://www.medicinenet.com/premature_ventricular_ 

contractions/article.htm 

  
  گردآوري
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  هیپنوتیزم و هیپنوتراپی
  ، دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستانفاطمه علیزاده

علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانت ایه عضو ، دکتر اختر سیفی: استاد ناظر

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تاریخچه
دکتر فرانز آنتون مسمر 

)Dr.Franz Anton Mesmer ( یک پزشک استرالیایی در
میالدي تئوریی را بیان کرد که بعد ها تئوري  18اواخر قرن 
او معتقد بود که در بدن .نامیده شد) Mesmerism(مسمریسم 

یسی در جریان است و بیماري در همه حیوانات مایعات مغناط
این تئوري .نتیجه توقف جریان این مایعات به وجود می آید

 James 1842در سال .توسط آکادمی علمی رویال رد شد

Braid  این تئوري را ادامه داده و نام خلسه مسمریسم
)Mesmeric Trance (خلسه با حرکت دادن یک .را بر آن نهاد

استفاده از هیپنوتیزم .ود می آیدشئ نورانی مقابل چشم به وج
از هیپنوتیزم براي  J.Esdaileدکتر .آغاز شد 1880از سال 
هیپنوتیزم را  A.Salter.مورد جراحی استفاده کرد 300بیهوشی 

 1958در سال .بکار برد Pavlovدر ترکیب با وضعیت 
 انجمنهیپنوتراپی به عنوان یک روش درمانی مورد موافقت 

هیپنوتیزم خودبخودي . قرار گرفت )AMA(پزشکی امریکا 
می تواند در مواردي از قبیل وقتی به یک فیلم نگاه می کنیم و 
یا مشغول کتاب خواندن هستیم و یا وقتی در یک بزرگراه 

  .رانندگی می کنیم اتفاق افتد
 

( Highway hypnosis)  جدایی
)Dissociation:(  یک وضعیت

اس و حافظه از سایکلوژیک می باشد که در آن فکر ، احس
مانند وقتی که غرق (حالت استراحت بدن جدا می شود

 JBaber). خواندن یک کتاب یا تماشاي یک فیلم هستیم
هیپنوتیزم را یک وضعیت تغییر یافته از آگاهی و  E.Hilgardو

هوشیاري تعریف کردند که در آن هوشیاري از فرد جدا می 
  .شود

یک جنبه از  Suggestibity: ( T.Barber(تلقین پذیري 
هر چه .هیپنوتیزم را میزان تلقین پذیري فرد تعریف می کند

فردي تلقین پذیرتر باشد به همان نسبت هیپنوتیزم پذیري 
  .بیشتري دارد

طبق تعریف انجمن سایکولوژي امریکا : هیپنوتیزمتعریف 
)APA ( هیپنوتیزم مقدمه اي است براي فرآیندي که فرد در

هیپنوتیزم نوعی . ا تجربه می کندطی آن شرایطی از تخیل ر
. بیهوشی نیست و فرد در تمام مدت هوشیار باقی می ماند

اما همه آنها .هیپنوتیستهاي مختلف روش هاي متفاوتی دارند
  .اصول کلی زیر را رعایت می کنند

                               فرد باید بخواهد که هیپنوتیزم شود -

 .نوتیزم می شودفرد باید معتقد باشد که هیپ -
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روانی مناسبی قرار داشته  –فرد باید در وضعیت روحی   -
 .باشد

کامال هوشیار .فرد در یک وضعیت خلسه قرار می گیرد -
 .است و بعد پیشنهادات هیپنوتیست را دریافت می کند

استفاده از یک شئ نوسان دار و حرکت  :روش ایجاد خلسه
ولوژیست آن روبروي چشمان فرد در طی این حرکات سایک

آرام با فرد حرف می زند تا به آرامش برسد و در وضعیت 
حرکت نوسانی باید به صورت  .امل قرار گیردسازي ک

  .ریتمیک و آهسته باشد
بیشتر در افرادي کاربرد دارد که به قدرت : هیپنوتراپی 

قدم اول قرار دادن فرد در .هیپنوتیزم در درمان معتقد هستند
ل از آن فرد باید تلقین پذیر بوده و قب .وضعیت خلسه می باشد

   .به اثرات درمانی هیپنوتیزم معتقد باشد
در برخی موارد هیپنوتیزم می تواند با عوارض  :عوارض جانبی 

سردرد ، خواب آلودگی ، گیجی ، سفتی : اه باشدرزیر هم
  )درد گردن(گردن 

  :موارد بالینی استفاده از هیپنوتیزم 
ه محرکهاي دریافتی از استرس پاسخ بدن ب: استرس 

استرس براي پاسخ در  .محیط داخل و خارج بدن می باشد
اما استرس بیش از  .موارد اورژانسی بدن الزم و مفید می باشد

مطالعات مختلف  .بیماریها می باشد %90تا  60حد مسئول 
ثابت کردند که زخم در بیمارانی که استرس ندارند سریعتر 

  .بهبود می یابد

. استرس می تواند شدت درد را بیشتر کند: یدرد و بیحس
هیپنوتراپی به عنوان یک روش ساده قدرتمند و ایمن براي 

  .درمان وکنترل درد موثر می باشد
هیپنوتراپی می تواند مدت زمان زایمان را : زایمان

افسردگی . نیاز به داروهاي بیحسی را کمتر کند.کوتاهتر کند
بخش مراقبتها ویژه   NICUپس از زایمان را کمتر و نیاز به

  .را کاهش دهد نوزادان
ی شامل موارد زیر حکاربرد هیپنوتیزم در جرا: جراحی 

طراب قبل از جراحی، کاهش درد، ضکاهش ا:می باشد
  کاهش عوارض جراحی، بهبودي سریع بعد از جراحی

سندرم روده تحریک پذیر، آسم ، : کاربرد هاي دیگر
ش تاثیر شیمی ترك سیگار ، کنترل وزن ، افزای

  درمانی،اعتیادبه الکل و داروها
 

      
 
References 
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  ترجمه

  
  
  کاورنوس لخته سینوس

  گلستاندانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ،حبیب عظیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 هسـاله بـا سـه سـال سـابق      34 خانمی
بیمــــاري لوپــــوس اریتمــــاتوي   

 ددي که سه هفته طول کشیده بوربا گلو درد و سرد سیستمیک
ــتان  در ــدبیمارســ ــتري شــ ــته از  .بســ ــال گذشــ او در دو ســ

سیکلوفسفوماید براي درمان  نفریت لوپوسی استفاده می کرده 
در هشتمین روز بسـتري در بیمارسـتان او دچـار سـردرد     . است

یک روز بعـد  . شدید و درد و خون مردگی در دو چشمش شد
ورم پلـک   ورم شـدید ملتحمـه و  همـراه بـا   ،جلوآمدگی چشـم 

او در مقابـل نـور    چشم هر دو مردمک در معاینات،.  شددیده 
تشـخیص اولیـه ترومبـوز گسـترده      .دادنـ واکنشی نشـان نمـی د  

وریدهاي داخل جمجمه بـر اسـاس عکـس بـرداري رزونـانس      

ــی ــورت ) MRI(مغناطیســ ، صــ
 Axialعکـس بـرداري   . گرفـت 

T2 weighted   ــد ــرا ش ــاورنوس اج ــینوس ک ــطح س در . در س
د بالغ سالم، عکس بیمـار بزرگـی و   مقایسه با عکس از یک فر

عــدم یکنــواختی در ســینوس کــاورنوس دو طــرف و ســینوس 
عرضی راست، به همراه از بین رفتن جریان دفعی را نشـان مـی   

هم چنین بیرون زدگی دوطرفـه چشـم هـا ،ضـخیم شـدن      . داد
ماهیچــه ي اکســترااکوالر،  ورم دور چشــمی و ســیگنال هــاي  

هــاي ماســتوئید دو طــرف  بســیار شــدید کــه بــا التهــاب ســلول
با وجود پنج روز درمان با هپـارین،  . سازگار بودند، مشاهده شد

 . بیمار بر اثر ایست قلبی به همراه ادم مغزي وفات یافت

  
Reference 
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  پنومونی تنفسی راجعه
  لوم پزشکی گلستاندانشجوي پزشکی دانشگاه ع ،حبیب عظیمی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاري  84آقـــایی  ســـاله بـــا بیمـ
شـــریان کرونـــر، فیبریالســـیون   
دهلیزي، بیماري انسـدادي ریـوي   
مزمن و نارسایی احتقانی قلـب بـه   
دلیــل کــاهش ســطح هشــیاري در 

ــد  ــتري ش ــتان بس ــود . بیمارس کمب
شدید سدیم خون و ترشحات مشکوك در ریه بیمـار مشـاهده   

اس خفگـی در هنگـام غـذا خــوردن و    بیمـار سـابقه احسـ   . شـد 
همچنـین او داراي سـابقه ي   . اشکال در بلع را گزارش می کند

آزمـایش بلـع بـاریم بـر روي وي     . پنومونی راجعه نیز می باشد
در مشاهدات فلورسـکوپی، بلـع مـاده کنتراسـت دار     . انجام شد

باریم، استنشاق بـاریم بـه درون درخـت    
ــایی ــان داد  -ن ــی را نش ــار . برونش در بیم

ــی    ــس مالیم ــی نف ــایش تنگ ــول آزم ط
رادیوگرافی سینه نیز بـه وضـوح   . داشت

ــاریم را در   ــه ب ــوده ب ــوي آل پارانشــیم ری
. لوب هاي پایینی دو طرف نشان می داد

بیمــار بــراي . علـت خاصــی بــراي استنشــاق بـاریم یافــت نشــد  
گذاشتن لوله ي گاستروتومی آندوسکوپی زیر جلـدي ارجـاع   

با احتیاط برطرف شد و به آسایشگاه  عالیم تنفسی او. داده شد
 . منتقل شد

Reference 
1)The New England Journal of Medicince, 2008 
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  رتینوپاتی نوزادان نارس
  دانشگاه علوم پزشکی گلستانمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی پزشک عمومی ،  ،دکتر مهسا رمضانی
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ژنز رتینوپاتی نوزادان نـارس بسـیار    وري درباره پاتودانش تئ
کم است و پزشکان اطالعات الزم را براي درك و درمان این 

اي از منشـا و   بیماري در اختیار ندارند و تنها تعریف بسیار ساده
ــد    ــت دارن ــده در دس ــا کنن ــاري نابین ــن بیم ــترش ای ــد گس . رون

ــ    آاطالعـات دربـاره بیمـاري     راي نقـدر هسـت کـه چـارچوبی ب
سه راهنماي کلیدي . استراتژي هاي پیشگیري طرح ریزي شود

اجتنـاب  : در باره پیشگیري از این بیماري شرح داده شده است
از هیپرکسی در ابتداي حیات، ثابت نگه داشـتن درصـد اشـباع    

مهمتـرین  . اکسیژن و حفظ روند رشد نوزاد در حد قابـل قبـول  
پـایین هنگـام   ریسک فاکتور این بیمـاري نـارس بـودن و وزن    

حمایت تنفسـی طـوالنی،   : سایر خطرات عبارتند از. تولد است
استفاده از ست تنظیم باال براي کنترل اکسیژن درمانی با توجـه  
ــزایش   بــه درجــه اشــباع اکســیژن در پــالس اکســی متــري و اف

گیـري   مدت فشار اکسیژن شریانی در انـدازه  ه تغییرپذیري کوتا
سـت بـا مـداخالتی کـه     این ریسک همچنـین ممکـن ا  . پوستی

ــزایش مــی  ــه بافتهــا را اف . دهــد بیشــتر شــود تحویــل اکســیژن ب
. مداخالتی همچـون تزریـق خـون یـا درمـان بـا اریتروپـویتین       

برعکس این موارد ، عواملی که اثرات انتی اکسیدانی دارنـد ،  
روبین و ویتامین اي ، در برخی مطالعـات بـا کـاهش     مانند بیلی

نگرانی البته بـه جـاي خـود    . اند ارتباط داده شده ROPریسک 
با دوز باال   Eماند زیرا در یک مطالعه بالینی با ویتامین  باقی می

تاخیر . ، میزان سپسیس و مرگ ومیر ناشی از آن افزایش یافت
رشد در هر دو مرحله قبل و بعـد از تولـد فـاکتور خطـر مهمـی      

به عـالوه ، انـدازه گیـري سـریالی سـطح      . باشد می ROPبراي 
در نـوزادان نـارس ارتبـاطی بـین      1کتور رشد شـبه انسـولینی   فا

ممکن است . شدید نشان داده است ROPکاهش این فاکتور و 
ــایر      ــت نکــروزان و س ــی از سپســیس ، انتروکولی ــرات ناش اث

شـدید دارنـد    ROPبیماریهاي نوزادان نـارس کـه ارتبـاطی بـا     
ــد    ــبکیه باش ــاکتور در رشــد ش ــن ف ــایین ای ــطوح پ . ناشــی از س

فتهاي بـالینی در مراقبـت از نـوزادان در دهـه اخیـر شـامل       پیشر
ــود در     ــورفکتانت، بهب ــتفاده از س ــانی، اس ــیژن درم ــود اکس بهب

ــه  ــت تغذی ــه تنفســی، حمای ــاي تهوی ــرل  اســتراتژي ه اي و کنت
امروزه در بیشتر کشـورهاي توسـعه یافتـه،    . سپسیس بوده است

ROP تولـد   کننده بینایی، در بین کودکان با وزن هنگام  تهدید
گرم نامعمول است ؛ اگرچه در بین کودکـان بـا    1000بیشتر از 

گرم همچنان یک مشکل عمـده   750وزن هنگام تولد کمتر از 
در کشـورهاي متوسـط نظیـر بخشـهایی از     . شـود  محسـوب مـی  

آمریکاي جنوبی ، اروپاي شرقی و آسیا کودکـانی بـا وزنهـاي    
. رار دارنـد قـ  ROPباالتر هم در خطـر نسـبی نابینـایی ناشـی از     

ایـن اسـت کـه تولـد نـوزاد       ROPتصور ما از روند بیماریزایی 
. کنـد  نارس با روند وسکوالریزاسیون طبیعی شبکیه تداخل می

ــا    ــدار و ب ــد در محیطــی ناپای ــد از تول رشــد شــبکیه در دوره بع
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ــبتاً ــی  اکســیژن نس ــورت م ــاال ص ــی از   ب ــک ناش ــرد و تحری گی
نتیجـه  . یابـد  می هیپوکسی بر توسعه شبکه عروقی رتین کاهش

این امر تاخیر در عروقی شدن شبکیه است که در نهایت منجـر  
شود که به علـت وجـود بافتهـاي     سازي پاتولوژیکی می به رگ

بسیار  ROPاین توضیح درباره پاتوژنز .  افتد ایسمیک به راه می
هـا در ایـن    ساده بوده و قادر به توضیح گستره وسیع ناهنجـاري 

ــی  ــالینی نمـ ــاري بـ ــدب بیمـ ــاره  . اشـ ــات دربـ ــفانه مطالعـ متاسـ
برخـی  . هیسـتوپاتولوژي ایـن بیمـاري در انسـان محـدود اسـت      

اطالعات جالب توجه که در مطالعات میکروسکوپ الکترونی 
ــع 1980در ســالهاي  ــی  آوري شــده جم ــد نشــان م ــه  ان ــد ک دهن

بـه سـمت سـلولهاي عروقـی      "پیشـتاز "سلولهاي دوکی شـکل  
فعـال ، تغییـرات    ROPدر . کنند مهاجرت می "دار عقب"نابالغ 

ــده و    ــده ش ــکل دی ــی ش ــلولهاي دوک ــلولی در س ــاختاري س س
مشـاهده   ROPهمچنین مهاجرت فیبروبالستها به خارج در مرز 

به اینها انقباض متعاقب این دسته سلولها که منجر به . شده است
وجود این  با . گردد شود هم اضافه می جدایی کششی شبکیه می

بیماري رتینوپاتی نـوزادان نـارس هنـوز    روند سلولی و ملکولی 
 "امـن "مفهوم اکسیژن درمـانی  . بطور کامل شناخته نشده است
می باشد که بر اجتنـاب از   ROPاساس چگونگی پیشگیري از 

هـدف بایســتی  . هایپرکسـی زودرس پـس از تولــد تاکیـد دارد   
پایدار نگه داشتن وضعیت نوزاد با درجه اشـباع اکسـیژن نسـبتا    

شود  درمان هایی که باعث بهبود عملکرد جفتی می. پایین باشد
، به علت کاهش بروز تولد نوزادانی که جثه کـوچکتر از سـن   
حاملگی دارند مـی تواننـد بـروز رتینوپـاتی نـوزادان نـارس را       

اي پـس از تولـد و نیـز احتمـاال      درمانهاي تغذیـه . کاهش دهند

بسـته ،  یا سایر آنالوگهاي فاکتورهاي رشـد وا  IGF-Iاستفاده از 
 ROPممکن است با بهبود رشد نـوزاد منجـر بـه کـاهش بـروز      

در نهایت جلوگیري از تولد نوزاد نارس باعث پیشگیري . شوند
مطالعـات دربـاره عملکـرد    . شود از رتینوپاتی نوزادان نارس می

جفت ، وضعیت هاي التهابی و نیز عفونتهاي جفـت مـی توانـد    
لد نـوزادان نـارس را   منجر به کشف درمانهایی شود که بروز تو

  . کاهش دهد
دهـد کـه    یرخ م یهنگام ینارس ینوپاتیرت: باال سمت چپ

 یمواجـه مـ   ژنیاکسـ  يباال زانینارس در حال تکامل با م نیرت
 ایمکمل داده شده به نوزاد نارس  ژنیکه اکس يشود؛ در موارد
  . شود یکنترل نم یکم وزن به خوب

مـرز قابـل مشـاهده    با  -يماریمرحله اول ب: سمت راست باال
ــ ــ نیب ــعــروق جد يدارا يمرکــز نیرت ــ دی در قســمت  نیو رت

  .بدون عروق نیو رت یطیمح
 ونیفراســیپرول  ،يمــاریمرحلــه ســوم ب: ســمت چــپ نییپــا

گشـاد،   یو عـروق خـون  ) دیـ عـروق جد ( دیشد برووازکوالریف
  کهیشب دهیچیبهم پ ینعروق خو

کـه   ،يمـار یدر مرحلـه سـوم ب   یکـودک : سمت راست نییپا
ــاکر ــرا یوتراپی ــ يو يب  یعمــوم یهوشــیشــود از ب یاعمــال م

  .شود یاستفاده م
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مالسما نوعی هایپرمالنوز اکتسابی در مناطق در معرض نور 
هاي هایپرپیگمانته بروز  صورت ماکول این بیماري به. بدن است

تـرین نـواحی    ها ، لب باال ، چانه و پیشـانی شـایع   گونه. کند می
هستند، اما این بیماري می تواند در سایر نقـاط در معـرض نـور    

کلوآسـما واژه مترادفـی اسـت کـه گـاهی      . ایدبدن نیز بروز نم
  .شود براي بیان مالسماي حین بارداري استفاده می

در بیشـتر مـوارد بـه    . پاتولوژي مالسما کامال مشخص نیست
رسد ارتباطی مستقیم با فعالیت هورمونهاي جنسی زنانـه   نظر می

همچنین در مواردي با نقـص عملکـرد تخمـدان و    . داشته باشد
خی داروها و نیـز بعضـی مـواد آرایشـی نیزمـرتبط      تیرویید ، بر

مهمترین فـاکتور در گسـترش مالسـما نـور     . شناخته شده است
بدون اجتناب از نور خورشید موثرترین درمانها . خورشید است

  .شود هم با شکست مواجه می
ــی   ــده م ــردان دی ــتر از م ــیار بیش ــان بس ــود،  مالســما در زن ش

بیشـترین  . زن هسـتند  بطوریکه نزدیک به نود درصـد مبتالیـان  
میزان بیماري در سنین باروري دیـده شـده و بـروز آن در دوره    

  .قبل از بلوغ نادر است
زنـانی هسـتند در سـنین     بیماران معمـوالً  :شرح حال بیماران

ایـن  . باروري که از هایپرپیگمانتاسیون پیشرونده شکایت دارند
شکایت گاهی با حاملگی یا مصرف قرصهاي ضد بـارداري در  

کنـد   نور خورشید معموال شرایط بیمار را بدتر می. ارتباط است
اما از آنجایی که پیشرفت بیماري نامحسـوس و موذیانـه اسـت    

  .باشد بیمار اغلب قادر به تشخیص این ارتباط نمی
بــه رنــگ  هایپرپیگمنتاســیون مالســما معمــوالً ،در معاینــات

اسـیال ،  سنتروف: سـه مـدل دارد    توزیع آن عمدتاً. اي است قهوه
  . ماالر ، مندیبوالر 

ــا اســتفاده از وود المــپ مــی  ــین را در  ب ــزایش مالن ــوان اف ت
در افـرادي کـه پوسـت    . درم و بعضا در درم مشـاهده کـرد   اپی

  . اي تیره دارند این امر ممکن است مقدور نباشد قهوه
ایـن  . استعداد ژنتیکی عاملی مهم در ابتال بـه مالسـما اسـت   

افـراد بـا   . شـود  بیشتر از مـردان دیـده مـی   بیماري در زنان بسیار 
پوست قهوه اي روشن و بویژه کسانی کـه در منـاطقی زنـدگی    
می کنند که بیشتر در معرض آفتـاب هسـتند اسـتعداد بیشـتري     

درصــد بیمــاران  30در بــیش از . بــراي ابــتال بــه مالســما دارنــد
  . شود حال مثبت خانوادگی یافت می شرح

بطور متوسط در هـر میلیمتـر   فاکتور مهم دیگر آفتاب است 
امـا  . مالنوسیت وجود دارد 2000تا  1000مربع از پوست انسان 

تفاوت در رنگ پوست افراد به تعداد مالنوسیتها ارتباط ندارد، 
ــزان فعالیــت مالنوســیت  ــه می ــواج . هــا مــرتبط اســت بلکــه ب ام

ــلولی    ــاي س ــدها در غش ــیون لیپی ــث پرکسیداس ــاورابنفش باع م
هـاي آزاد اسـت کـه     امر تولیـد رادیکـال   حاصل این. شوند  می
تواند مالنوسیتها را درجهت تولید اضـافی مالنـین تحریـک     می

  . کند
هیچ نوع تست آزمایشگاهی براي تشخیص مالسـما وجـود   

ید در ایـن بیمـاران مـورد ارزیـابی     ئمعموال عملکرد تیرو. ندارد
در مطالعات هیسـتوپاتولوژیک مالنـین در درم ،   . گیرد قرار می

ــ ــی  یاپ ــزایش م ــوارد در هــر دو اف ــد درم و اغلــب م ــداد . یاب تع
هـاي موجـود    مالنوسیتها معموال افزایش نـدارد امـا مالنوسـیت   

  .تر هستند تر و بزرگ فعال
مـوارد  . شود مالسما به سختی درمان می :هاي مراقبتی درمان

عود و موارد مقاوم به درمان معمول هستند بویژه وقتی اجتنـاب  
هـایی کـه    ضد آفتاب. خورشید صورت نگیرد از مواجهه با نور
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را سد می کنند کافی نیسـتند  ) نانومتر UV-B )320-290امواج 
هـم مـی   ) و نـور مرئـی   UV-A(زیرا امواج با طول موج بلندتر 

  .توانند مالنوسیت ها را تحریک کنند
اقدامات تخریبی مانند کرایوتراپی ، استفاده از لیـزر ، الیـه   

نتایجی غیر قابل پیش بینی ) عمق متوسط بردارهاي شیمیایی با 
دارند و با عوارض جـانبی بـالقوه اي شـامل نکـروز اپیـدرمی ،      
هایپرپیگمنتاسیون التهابی و اسکارهاي هایپرتروفیک در ارتباط 

روش دقیق استفاده از این درمانها مشخص نشـده اسـت   . هستند
، اما مواردي توسط برخی پزشکان با تجربه انجام شده که امن 
.  موثر و سریع االثرتر از داروهاي موضعی گزارش شـده اسـت  

با این حال هنوز مطالعات بیشتر و کاملتري در ایـن بـاره مـورد    
  .نیاز است

جهت بهبود سریع معمـوال الیـه بـرداري بـا داروهـاي الیـه       
مطالعـات متفـاوت دال بـر ایـن     . شـود  بردار سطحی پیشنهاد می

بردار سطحی و یک عامـل  است که درمان مالسما با یک الیه 
  .سفید کننده موثر و امن است

ــده موضــعی اســت اســاس درمــان یــک عامــل روشــن  . کنن
این دارو تولید مالنین . هیدروکینون معمولترین این داروهاست

همچنـــین . دهــد  را از طریــق مهــار تیروزینـــاز کــاهش مـــی   
ها  هاي سیتوتوکسیکش با عملکرد و حیات مالنوسیت متابولیت

  .ندک تداخل می
هایی با اساس  هیدروکینون می تواند به شکل کرم یا محلول

اثر داروي تجویز شده مستقیما با غلظـت آن  . الکل تجویز شود
در ارتباط است اما عوارض جانبی هم با افزایش غلظـت بیشـتر   

هـاي   این عوارض شـامل تحریـک پوسـتی ، واکـنش    . شود می
ــیون متعاقــــب التهــــاب و  فوتوتوکســــیک و هایپرپیگمنتاســ

  .ناپذیر می باشد اگزوژن برگشت 1 اکرونوزیس
. تواند موثر باشد استفاده از ترتینویین بصورت مونوتراپی می

بهمـین  . تر از هیـدروکینون اسـت   اما پاسخ به آن کمتر و آهسته
دلیــل ترکیبــی از ترتینــویین و هیـــدروکینون بــا یــا بـــدون      

فـرض  . شـود  کورتیکواستروییدهاي موضعی امروزه ترویج می
ــل      ــد نس ــزایش تجدی ــث اف ــد باع ــه رتینویی ــت ک ــر آن اس  2ب

هـا بـه    ها و درنتیجه محدودیت مهاجرت مالنوزوم کراتینوسیت
                                                
1 Ochronosis 
2 turn over 

عارضه جانبی این دارو تحریـک پوسـتی   . شود ها می این سلول
. شـود  ویژه وقتی با غلظت باالتر و مـوثرتر اسـتفاده مـی    است به

نیز ممکن  فوتوسنسیتیویتی موقت و هایپرپیگمنتاسیون ناخواسته
  . است اتفاق بیفتد

 
 

هایی با غلظـت نسـبتا    به اندازه هیدروکینون 3اسید آزالییک
مکانیسم عمـل آن  . رسد موثر به نظر می) درصد 2بیشتر از ( باال

برخالف هیدروکینون، ایـن دارو  . به درستی شناخته نشده است
دهد و بنابراین  هاي هایپراکتیو را هدف قرار می فقط مالنوسیت

هـا   هایی با عملکـرد طبیعـی مالنوسـیت    ر روشن کردن پوستد
. عارضــه جــانبی اصــلی تحریــک پوســتی اســت. نقــش نــدارد

  . واکنشهاي فوتوتوکسیک یا فوتوآلرژیک گزارش نشده است
سایر عوامل روشن کننده پوست که براي درمان مالسما در 

ــد از    ــتند عبارتن ــه هس ــت مطالع ــینول : دس ــل رزورس ، 4ان بوتی
 ،  7اسـید کوجیـک  ،  6ایزوپروپیـل کـاتکول   ، 5یـواتر فنولیک ت

  .اسید آسکوربیک
بدون توجه به درمان انجام گرفته ، اگـر فـرد از مواجهـه بـا     

. آفتاب پرهیز نکند تمامی درمانهـا محکـوم بـه شکسـت اسـت     
اقدامات حفاظتی براي پرهیز از نور آفتاب عبارتست از استفاده 

ساز بهمـراه اسـتفاده از ضـد    از کاله لبه دار و دیگر لوازم سایه 
ضد آفتاب هایی . الطیف در طول روز آفتاب هاي قوي و وسیع

ماننـد دي اکسـید   ( که نقش حفاظت فیزیکـی برعهـده دارنـد    
به علت نقش وسیعتري که دارنـد بـر   ) تیتانیوم و اکسید زینک 

                                                
3 Azelaic acid 
4 4-N-butyl resorcinol 
5 phenolic thioether 
6 4-isopropyl catechol 
7 kojic acid 
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ضد آفتابهاي داراي محافظت کننده هاي شـیمیایی ارجـح مـی    
  .باشند
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

هاي اپیـدرم بـه    هاي موجود در درم نسبت به پیگمان پیگمان
هیچ درمـان مـوثري   . مدت زمان بیشتري براي حذف نیاز دارند

تـوان درمـان را    قادر به حذف پیگمانهاي درم نیسـت امـا  نمـی   
صرفا بـه ایـن دلیـل کـه پیگمـان هـا در درم قـرار دارنـد کنـار          

نیـز اپیـدرم اسـت    گذاشت ، به عالوه منشـا پیگمـان هـاي درم    
بنابراین اگر بتوان مالنوژنز اپیدرم را براي مدت طـوالنی مهـار   
کرد میتوان امیدوار بود که پیگمان هاي درم تدریجاً کم شـده  

همچنین باید به بیماران توضیح داد که روند . و بهبود پیدا کنند
انجامـد و   هاي متوالی به طول می درمان بسیار آهسته است و ماه

د مقاوم به درمان و عودهاي مکرر اغلب رخ مـی دهـد   نیز موار
کـه بـویژه در مــواردي کـه حفاظـت از آفتــاب دقیـق و کامــل      

  .صورت نگرفته باشد اجتناب ناپذیر است
  
  منبع

  .1387. دانشگاه علوم پزشکی ایران.پایان نامه پزشکی عمومی .م،رمضانی) 1
  

  
 

  

  
  

  ترجمه

  عروقی –سانحه مغزي 
 Accident   Cerebrovascular  

  ، دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستانپیام سرمدي
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یـا سـکته حادثـه مـرگ      )CVA( عروقـی  –سـانحه مغـزي   
آوري است که در آن به قسـمتی از مغـز اکسـیژن کـافی نمـی      
رسد، سکته می تواند سـبب مـرگ سـلول هـاي مغـزي کـه از       

تحـت درمـان   اکسیژن محروم مانده اند شود، بنابراین باید فوراً 
بنـابر آمـار موسسـه قلـب آمریکـا، سـکته پـس از        . قرار گیـرد  

بیمــاري هــاي قلــب و ســرطان ســومین عامــل مــرگ و میــر در 
  .ایاالت متحده است

سکته زمانی رخ می دهد که یکی از عروق مغز قطع شود و 
در این صورت از . یا با لخته خون یا اجسام دیگر مسدود گردد

یی به سلول هـاي عصـبی در بخـش    رسیدن اکسیژن و مواد غذا
درگیر مغز ممانعت می شود، ممکن است این سلول هـا ظـرف   
چند دقیقـه بمیرنـد و منطقـه اي از بـدن کـه تحـت کنتـرل آن        

اگر بیمار سریعاً تحت درمان قرار نگیرد . هاست از عمل بایستد
  .ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود

ــلی دارد   ــوع اص ــکته دو ن ــکمیک و ســ  : س ــکته ایس کته س
سکته ایسکمیک هنگام محرومیت مغز از اکسیژن . هموراژیک

رخ می دهد ، و معموال ًبه دلیل تشکیل لخته خـون در یکـی از   
سکته هموراژیـک در  . شریان هاي منتهی به مغز اتفاق می افتد

اثر خون ریزي بیش از حد در مغز یا اطراف آن بـه وقـوع مـی    
مل متعددي ماننـد  این خون ریزي می تواند حاصل عوا. پیوندد

بـه طـور   . فشار خون باال، آنوریسم مغزي یا آسیب به سر باشـد 
کلی، افراد مسن بیشتر سکته ایسـکمیک و افـراد جـوان بیشـتر     

  .سکته هموراژیک را تجربه می کنند
 در بعضی موارد، افراد عالئم سـکته را بـراي مـدت کوتـاه    

تري نشان می دهنـد کـه چـون ایـن عالئـم شـدت کمتـري از        
در بیشـتر مواقـع در   (ه ایسکمیک حاد دارند و بـه سـرعت   سکت

از بین می روند به آن ها حمالت ایسکمیک ) ظرف چند دقیقه
ممکن اسـت بیـانگر    TIAحمالت . می گویند  (TIA)زودگذر

عوارض پزشکی شدیدي باشند که ممکن است در آینده سبب 
  .سکته هاي جدي تري شوند

براي برقراري دوبـاره   در درمان سکته تمرکز بر اقدام سریع
جریان خون به مغز است که این اقدام نیز ریسـک بـاالیی دارد   
چرا که هنگام بازگشت جریان خـون بـه منـاطق آسـیب دیـده      

آسـیب بیشـتري ممکـن    ) روندي کـه ریپرفیـوژن نـام دارد   (مغز
بازگشت خون گلبول هاي سفید را به همـراه  . است ایجاد شود

خـونی کـوچکتر را مسـدود    می آورد که می توانند رگ هاي 
کننــد و ســمومی ترشــح کننــد کــه بــراي ســلول هــاي مغــزي  

با این وجود اگر این کار انجام نگیرد، سلول . خطرناك هستند
هاي محروم از اکسیژن در ظرف چند دقیقه می میرند و ناتوانی 

اگـر جریـان خـون بـیش از انـدازه      . بلند مدت ایجاد می کننـد 
بنابراین پزشکان مزایاي . ر بمیردمسدود بماند، ممکن است بیما

باز گرداندن جریان خون به مغز را بیشـتر از خطـراتش در نظـر    
  .می گیرند

هر چند سکته ممکن است براي هر انسـانی صـرف نظـر از     
سنش اتفاق افتد اما در بزرگسـاالن نسـبت بـه کودکـان بیشـتر      

سال سکته کودکان اطالق  18به سکته افراد زیر . دیده می شود
به دلیل اینکه سـکته کودکـان نـادر اسـت بـه راحتـی       . شود می

تشخیص داده نمی شود و درمان آن با تاخیر شروع مـی شـود،   
عوامـل  . به همین دلیل احتمال آسیب مغزي در آن بیشتر اسـت 

خطر سکته در کودکان نسبت به بزرگساالن متفـاوت اسـت از   
 این عوامل می توان بـه بیمـاري هـاي مـادرزادي قلـب، آنمـی      

خانواده هایی که کودکـان در  . داسی شکل و تروما اشاره کرد
معرض سکته دارند باید آموزش ببیننـد تـا بتواننـد نشـانه هـاي      

  .سکته را تشخیص دهند
با این وجود که سکته در مردان و زنان به طـور مسـاوي رخ   

ممکـن  . می دهد اما احتمال مرگ زنان بر اثر سکته بیشتر است
از این حقیقت باشد که احتمـال ارزیـابی   است این مسئله ناشی 

پزشکی و درمان سـریع بـراي سـکته در مـردان بیشـتر از زنـان       
بر اساس اعالم موسسه قلب آمریکا قربانیان مونث سکته . است

درصد مرگ و میر ساالنه بر اثر سکته را تشکیل می  60بیش از 
درصد زنانی که از سکته رنـج مـی برنـد در     25به عالوه . دهند

درصـد زنـان نجـات     50ف یک سال می میرند و در حدود ظر
این بدین معناسـت  . سال خواهند مرد 8یافته از سکته در ظرف 

که سکته در زنان از سـرطان پسـتان هـم قربانیـان بیشـتري مـی       
گیرد، آمار مرگ بر اثر سکته در زنان آمریکایی دو نفر بیشـتر  

  .از زنانی است که بر اثر سرطان پستان می میرند
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آمریکایی نسب به نژادهاي دیگـر بیشـتر در    -نژاد آفریقایی
معرض سکته است، علت واضـحی بـراي ایـن موضـوع یافـت      
نشده است، هرچنـد تصـور مـی شـود فقـر، عـدم دسترسـی بـه         
امکانات درمانی مناسب و عوامل ژنتیکی در این رابطـه دخیـل   

  .باشند
  

  
  عوامل خطر 

به طور . جود داردعوامل خطر متعددي در ارتباط با سکته و
کلی این عوامل میان بزرگساالن از هر دو جنس و همه نژاد هـا  

  :این عوامل عبارتند از. و طبقات یکسان است
با این وجود که سکته میتواند در هر سنی رخ دهـد، امـا   : سن -

تقریبا ) CDC(بنابر آمار مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري ها 
 .سال دیده می شود 65الي سه چهارم سکته ها در افراد با

مردان به مقـدار نـاچیزي بیشـتر از زنـان در معـرض      : جنسیت -
. ولی احتمـال مـرگ زنـان بـر اثـر سـکته بیشـتر اسـت        . خطرند

 .احتمال تجربه سکته دوم در مردان بیشتر از زنان است

مطالعات نشـان مـی دهنـد کـه     ): هیپرتانسیون(فشار خون باال  -
. بار بیشـتر اسـت   6تا  4فشار خون باال احتمال سکته در افراد با 

از آن جائیکه فشار خون باال معموالً بدون عالمت است، عامـل  
 .مهمی براي سکته به حساب می آید

 CADارتباط بسیار قوي بـین  : (CAD)بیماري عروق کرونر  -
ــر       ــر اث ــر دو ب ــه ه ــرا ک ــود دارد چ ــکمیک وج ــکته ایس و س

. بـه وجـود مـی آینـد    آترواسکلروز به عنوان عامل زمینـه سـاز   
آترواسکلروز هنگامی که عروق به واسطه ته نشین شدن پالك 
مسدود می شود به وجود می آید که ممکن اسـت سـبب پـاره    

 .شدن شرایین شود

به عنوان بـرهم زننـده ریـتم قلـب مـی      : فیبریالسیون دهلیزي -
اگر قطعاتی از ایـن لختـه هـا    . تواند سبب لخته شدن خون شود

ریانی را مسدود کند ممکـن اسـت سـکته رخ    شکسته شود و ش
بنابر اعالم موسسه ملی سالمت فیبریالسیون دهلیـزي مـی   . دهد

درصـد افـزایش    6تـا   4تواند خطر ایجاد سکته در یک فرد را 
درصـد بیمـاران قبـل از سـکته، بـه       15دهد هـم چنـین حـدود    

 .فیبریالسیون دهلیزي مبتال بوده اند

د مبـتال بـه دیابـت در مقایسـه بـا      افرا CDCبنابر آمار : دیابت -
در افـراد مبـتال   . افراد سالم دو تا چهار برابر در معرض خطرنـد 

به دیابت احتمال اینکه عوامل خطر دیگر سـکته از قبیـل فشـار    
و آترواسکلروز وجود داشته باشـد نیـز بیشـتر     CADخون باال، 

 .است

سیگار کشیدن شانس وقـوع   CDCبنابر آمار : سیگار کشیدن -
سـیگار کشـیدن ایجـاد    . ته ایسکمیک را دو برابر مـی کنـد  سک

عالوه بر آن سـیگار کشـیدن   . آترواسکلروز را تسهیل می کند
سطح خونی فاکتورهاي لخته کننده خاصی از جمله فیبرینـوژن  

هم چنین نیکوتین فشار خون را باال می برد . را افزایش می دهد
ه خـون بـه   و کربن مونوکسید دود سیگار ، مقدار اکسـیژنی کـ  

 .مغز می برد را کم می کند

اگـر والـدین، اجـداد و یـا خـواهر و      : سابقه خانوادگی سکته -
برادر فرد سابقه سکته داشته باشند شانس بروز سکته در آن فرد 

 .افزایش می یابد

سطوح پایین کلسترول خوب و : HDLسطح پایین کلسترول  -
روز سکته را به بد می تواند به آترواسکلروز بیانجامد که خطر ب

 .طور چشمگیري زیاد می کند

افـراد چـاق احتمـال    ): و یا باالتر 30نمایه توده بدنی ( چاقی  -
فشـار خـون بـاال،    : براي مثال(داشتن عوامل خطر بیشتري دارند

CADسطح کلسترول پایین ،.( 
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نداشتن مقدار متوسط فعالیـت فیزیکـی مـی    : نداشتن تحرك -
نیـز شـانس سـکته را بـاال مـی       تواند سبب چاقی شود که چاقی

 .برد

پارگی در : پارگی شریان کاروتید -
پوشش داخلی شریان کاروتید سبب 
ــی و    ــه داخل ــین الی ــله ب ــاد فاص ایج
خــارجی مــی شــود کــه درصــورت  
نشت خـون بـه درون آن مـی توانـد     

  .سبب بروز سکته شود
  عالئم و نشانه هاي سکته

هــر چنــد عالئــم و نشــانه هــا بــر 
تفاوت است، امـا  اساس نوع سکته م

چندین نشانه کلـی را یـراي سـکته    ) NIH(موسسه ملی سالمت 
  :تمام این عالئم ناگهان بروز می کنند. لیست کرده است

 کرختی یا ضعف صورت، بازو و پاها -

 اختالل شعور -

 مشکل در صحبت کردن یا ارتباط با دیگران -

 مشکل در بینایی یک یا هر دو چشم -

 مشکل در راه رفتن -

 سرگیجه -

 از دست دادن تعادل و هماهنگی -

 )بدون علت مشخص(سردرد شدید  -

 فلج بخشی از بدن -
 

 
Reference 

1) Accident  Cerebrovascular. Stroke Center. 
Retrieved from http://yourtotalhealth.ivillage.com/stroke 
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باتوجه به شـیوع قابـل تامـل ناهنجـاري هـاي مـادرزادي در       
استان گلستان و عدم وجود آمار و میزان نوع ناهنجـاري هـا بـه    

اتخاذ راهکارهـاي درمـانی مـوثر و عملیـات پیشـگیري      منظور 
ــاي   ــروز ناهنجــاري ه ــده مطلــوب، جهــت جلــوگیري از ب کنن
مادرزادي، مرکز تحقیقات ناهنجاري هاي مـادرزادي گرگـان   

با مصـوبه هیئـت امنـا و شـوراي پژوهشـی       1385از ابتداي سال 
دانشگاه فعالیت خودرا با هدف ارتقاء سطح سالمت بارداري و 

در ایـن راسـتا اجـراي    . ن متولد شده آغـاز نمـوده اسـت    نوزادا
طرح هاي پژوهشی، تدوین برنامـه هـاي آموزشـی بـراي زوج     
هاي جوان و مادران باردار در دستورکار این مرکز قرار گرفتـه  

  .است 
  شروع طرح ثبت ناهنجاري هاي مادرزادي دراستان گلستان

را  ناهنجاري هاي مادرزادي طیف وسیعی از بیمـاري هـایی  
تشکیل می دهند که در دوران تکامل جنینی بـه علـل مختلـف    

مـی   این نقص. ایجاد و موجب نقص در تکامل جنین می شود 
تواند در هر یک از دستگاه ها از جمله مغـز، قلـب، کلیـه هـا ،     

 . دستگاه گوارش، اندام ها و غدد درون ریز ایجاد گردد 

ــاهش و      ــوص ک ــزي در خص ــه ری ــراي برنام ــدم ب ــین ق اول
پیشگیري از بروز نواقص تولد در نتیجـه بهبـود سـطح سـالمت     

بـدین منظـور مرکـز    . جامعه، شناسایی متولدین مبتال می باشـد  
تحقیقات ناهنجاري هـاي مـادرزادي گرگـان بـه نماینـدگی از      
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، طرح ثبت ناهنجاري هاي 

ایـن طـرح    در. مادرزادي استان گلستان را آغـاز نمـوده اسـت    
ــدین آنهــا از کلیــه بیمارســتان هــاي   یافتــه هــاي نــوزادان و وال
خصوصی و دولتی سطح استان جمع آوري شده و مورد تجزیه 

ضمن تشکر از همکاران عزیزي که در . و تحلیل قرار می گیرد
ــتان      ــر اس ــاي سراس ــتان ه ــانی بیمارس ــز درم ــی و ( مراک دولت

. ي مـی کننـد   در اجراي این اقدام خطیر مـارا یـار  ) خصوصی 
امیــد اســت بــا اجــراي صــحیح و دقیــق ایــن طــرح بتــوانیم در  
خصوص پیشگیري و کاهش وقوع ناهنجاري هـاي مـادرزادي   

  .به ارتقاء سطح سالمت جامعه دست یابیم 

  :اعضاي مرکز تحقیقات ناهنجاري هاي مادرزادي گرگان 
دکتراي جنین ( دکتر محمدجعفر گلعلی پور  :رئیس مرکز 

  )شناسی 
متخصـص  ( دکتر الهـام مبشـري    :ونت پژوهشی مرکز معا

  )زنان و زایمان 
کارشـناس  (خانم ملیحه سـدهی   :کارشناس مسئول مرکز 

  )مامایی 
  )کارشناس مامایی ( خانم نفیسه کاویانی  :کارشناس مرکز 

  :مرکز شامل اهداف
استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقـات ناهنجـاري هـاي    .1

 مادرزادي 

وهش هاي بـالینی ، اپیـدمیولوژیک و بنیـادي در    انجام پژ.2
ــه    ــه منظــور پاســخگویی ب ــه ناهنجــاري هــاي مــادرزادي ب زمین

  نیازهاي بهداشتی و درمانی منطقه و کشور
جمع آوري تنظیم و طبقه بندي اسناد و مدارك مربوط به .3

ناهنجاري هاي مادرزادي در منطقه ودر صـورت نیـاز ، انتشـار    
 ررات چاپ و نشر مقاالت علمی وابط و مقضآنها برطبق 

 ترغیب نیروي انسانی در زمینه پژوهش .4

ترغیب، تشویق و بکارگیري دانش و تجربه اندیشمندان و .5
 دانش پژوهان طب در زمینه ناهنجاري هاي مادرزادي 

ــاتی،    .6 ــز تحقیق ــایر مراک ــا س ــاري ب ــت همک ــش جه کوش
 قیقاتی حآموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح هاي ت

وشـش جهــت همکـاري علمــی بـا مراکــز تحقیقــاتی و    ک.7
آموزشی سایر کشور ها و سازمان هاي بـین المللـی بـا رعایـت     

  .قوانین و مقررات دولت جمهوري اسالمی ایران 
  

گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، مرکز آموزشی درمانی :آدرس
  دزیانی مرکز تحقیقات ناهنجاري هاي مادرزادي استان گلستان

  0171- 2225013: تلفن 
  0171 – 2225012: نمابر 
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  )4(آموزش روش تحقیق 
 ،  کارشناس ارشد  آمار و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستانمهندس ناصر بهنام پور

   

حــوزه پزشـــکی و   در ایــن بخــش انـــواع مطالعــات در   
اي متفاوتی رویکرده  .اپیدمیولوژي مورد بررسی قرارمی گیرد

بـراي مثـال مـی    . وجود دارد  بندي انواع مطالعات براي تقسیم
و کیفـی، یـا کـاربردي     توان آنها را به دو گروه مطالعات کمی

  در مقابل بنیادي یـا توصـیفی در برابـر تحلیلـی تقسـیم نمـود،      
دیگر آن را به دو دسته مشاهده اي در برابـر مداخلـه اي    برخی

گـاهی نیـز براسـاس طراحـی      .کننـد  یا تجربی طبقه بنـدي مـی  
 شناختی، مقطعی، مورد ـ مطالعه، آنها را به پنج گروه اصلی بوم

  .کنند شاهدي، تجربی و همگروهی طبقه بندي می
بیمـاري هــا کــه بــه مثابــه   در انتخـاب روش بــراي مطالعــه  

انتخاب محمل مناسب براي رسیدن به مقصـد یـا هـدف اسـت     
عـه، قابلیـت انجـام مطالعـه و     نکته اساسی هدف مطال باید به سه

  .اعتبار مطالعه توجه داشت

گیري رخدادها، تعیـین ارتبـاط    تواند اندازه هدف مطالعه می   
وضـعیت   بین عوامل خطرزا و بیماري یا پیامد مورد نظر، تعیین

بیماري در یک جمعیت، یا مطالعه در باره علـل ایجـاد بیمـاري    
  .باشد

واردي چون قابلیت دسترسـی بـه   م قابلیت انجام مطالعه شامل   
انجام مطالعـه، و   افراد مورد مطالعه، ابزار یا مواد مورد نیاز براي

 یا نیروي انسانی، زمان، و بودجه مورد نیاز براي انجـام مطالعـه  

 .باشد

شود که اعتبار یافته هـاي   نکته می اعتبار مطالعه نیز شامل این   
چه حـد بـراي    طالعه تامطالعه با توجه به مقدورات و امکانات م

 .ما با اهمیت است

هاي مطالعات اپیدمیولوژي  توضیحات مبسوط در باره روش   
 در اینجا به بخشی از مطالعـات کـه در  . نمی گنجد هدر این مقال

 :متون متداول کمتر به آنها پرداخته شده است می پردازیم

 مطالعات توصیفی   

 :زیر است مطالعات توصیفی شامل موارد   

تجزیه و تحلیل مجـدد داده  (داده هاي موجود  ستفاده ازا -
   Existing Data (Secondary data analysis) )  هـا 

 Case studies (Case   موردي یا گزارش مـورد  مطالعه

reports) 
 Case series studies   مربوط به مرور موارد مطالعات  -

 Ecological studies   بومشناختی طالعاتم -

 Historical studies   اریخیت مطالعات -

 Summaries تلخیصات -

 Meta analyses   آنالیز متا -

 Longitudinal studies   طولی مطالعات -

 مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عمل یا رفتار مطالعات -

  KAP studies 
 Normative Studies هنجاري مطالعات -

 Cross sectional studies مطالعات مقطعی -

 :این روش ها ارائه می شود ر باره برخی ازشرح مختصري د   

   )ها تجزیه و تحلیل مجدد داده(استفاده از داده هاي موجود    

. داده هـاي موجـود اسـت    این روش شـامل آزمـایش مجـدد      
آوري و خالصه کـردن اطالعـات ثبـت شـده در پرونـده       جمع

در گذشته انجام شده از متداولترین نـوع ایـن    هاي پزشکی که
گذشـته نگـر نامیـده     این روش گاه به اشتباه. طالعه استشیوه م
ارزان بودن آن و عدم نیاز بـه   مزیت این روش، سریع و .میشود
بــــــه دلیـــل عـــدم برنامـــه ریـــزي  آوري داده هاســـت جمـــع
  .ممکن است پایین باشد اعتبار داده ها  (Unplanned)تحقیق
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  بندي طرح هاي مطالعات در پزشکی دسته
 

 Observational studies    اي لعات مشاهدهمطا   

 Descriptive studies     مطالعات توصیفی: الف   

 Case study     مطالعه مورد -        

 Case-series study     مرور موارد -        

 Normative study     مطالعه هنجاریابی -       

 Ecologic study      مطالعه اکولوژیک -       

 Longitudinal study     مطالعه طولی -       

 Historical study     مطالعه تاریخی -      

 KAP       KAP Study مطالعات -       

 Research based on existing data    موجود مطالعات مبتنی بر داده هاي -     

 Secondary data analysis     تحلیل مجدد داده ها -     

 Ancillary study     مطالعه فرعی -     

 Systematic review     مرور منظم -     

 Cross-sectional studies     مطالعات مقطعی: ب   

 Case- control studies     شاهدي -مطالعات مورد: ج   

 Cohort study     گروهی مطالعه هم: د   

  Prospective cohort study     نگر ندهگروهی آی مطالعه هم -     

   Retrospective cohort study     تاریخی گروهی مطالعه هم -     
    

 Interventional studies    اي مطالعات مداخله   

  Experimental studies     مطالعات تجربی: الف   

  Parallel or concurrent controls experiment     موازي زمان یا مطالعه تجربی با شاهدهاي هم -    

  Sequential controls experiment     متوالی مطالعه تجربی با شاهدهاي -    

  Cross-over study     مطالعه متقاطع -    

  Field study     میدانی مطالعات مبتنی بر روش هاي -    

  Quasi- Experimental study     مطالعات نیمه تجربی) ب   

 Studies with no controls                                                          شاهد مطالعات مداخله اي بدون گروه) ج   
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    مطالعه موردي یا گزارش مورد   

و بررسی دقیق یک مـورد   گزارش یا مطالعه مورد، توجه   
که چگونگی و مکانیسـم احتمـالی   غیرمعمول یا کمیاب است، 

تواننـد نتیجـه    این مطالعات نمی. کند مورد را بررسی می رخداد
مسـئله را ارائـه نمایـد و بـیش از      گیري قطعی از علّیت رخـداد 

 آنکه در صـدد تأییـد یـا رد مسـئله اي باشـند بـه توصـیف آن       

   .پردازند می
    مطالعات مربوط به مرور موارد 

مـورد و یـا گـزارش     ش یک گـزارش مرور موارد، گستر   
معمـوالً   در این نـوع مطالعـه   .چند مورد بجاي یک مورد است

خصوصیات تعدادي از بیماران در یـک مقطـع یـا دوره زمـانی     
چگونگی رخدادها در زیـر گروههـاي    شود و توزیع مطالعه می

 .گردد می مشخص) مانند سن، جنس، شغل(جمعیتی 
 
 

    مطالعات تاریخی   

و تشـریح مسـئله اي    ات تـاریخی، بـراي توصـیف   تحقیق   
این بررسی کمک میکند تا . است که در گذشته رخ داده است

تـر و   مـورد پـژوهش در حـال حاضـر مشـخص      وضیعت مسئله
طریـق   داده هاي مربـوط بـه ایـن مطالعـات از    . آشکارتر گردد

 بررسی اسناد و مدارك و یـا مصـاحبه بـا افـراد مطلـع حاصـل      

  .شود می

  اتتلخیص   

مختلفـی انجـام شـده     گاه پیرامون موضـوعی، تحقیقـات     
از مجمـوع   (Summaries) است که یک جمع بندي و تلخیص

توانـد در تعمـیم گسـترده تـر مسـئله و درك       این مطالعات مـی 
ــق ــر عمی ــد ت ــه  . آن کمــک نمای ــراي تهی ــتر ب ــیص بیش از تلخ

شود و حاصل مقایسه  استفاده می (Guidelines)دستورالعمل ها
 .تحقیقاتی است یجه گیري ها و پیشنهادها و توصیه هاينت

  
 ...ادامه مطلب در شماره بعدي 
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                                                                                         تازه هاي پزشکی
  

  
 آسپرین خطر ابتال به سرطان معده را کاهش می دهد.  

  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه
طبق مطالعه اي که بر روي بـیش از سـه هزارفـرد  کـه از مـواد      

اسـتفاده مـی کردنـد در طـی      NSAIDضددرد مثل آسـپرین و  
هفت سال انجام گرفت مصرف آسپرین بطور منظم خطر ابـتال  

میزان ابتال به سرطان در این . به سرطان معده را کاهش می دهد
یـازده در صـدهزار در کسـانی کـه آسـپرین       جمعیت هفت بـه 

ــه    ــه کســانی ک ــد ب ــی کردن ــی  NSAIDمصــرف م ــرف م مص
البته هنوز بسیار زود است که توصیه کنـیم مـردم بـراي    .کردند

محافظت خود از ابـتال بـه سـرطان معـده بطـور مـنظم آسـپرین        
  .مصرف کنند

2009-feb 6 
BBCnews 

 
 حاملگی و چاقی  

  شجوي پزشکی، دانحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه
در لندن دریافتند که زنان چـاق نسـبت    Kingمحققین در کالج 

به زنان با وزن نرمال در خطـر بـاالیی بـراي اکالمپسـی و تولـد      
نوزادان ایـن زنـان دوبرابـر در خطـر     . نوزادان نارس قرار دارند

همچنین خطر آسب . هستند)  kg 5/2کمتر از (تولد با وزن کم
اخـتالالت یـادگیري و اسـتعداد    هاي مغزي ، مشکل تنفسـی ،  

آنهـا علـت ایـن    . ابتال به عفونـت هـا در ایـن نـوزادان باالسـت     
اختالالت را ناشناخته می دانند ولی بر این باورنـد کـه ممکـن    

  .است مقاومت به انسولین یک مشکل باشد
2009-feb 6 
BBCnews 

  
 متولدین  بلندتر و قویتر از بچه هاي متولد اواخر تابستان و اوایل پایز قد

  .بهار و زمستان هستند

  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه
نتایج مطالعه اي دلیل این موضوع را مواجهـه بیشـتر مـادران بـا     

از آن  vitDبدن بـا سـاخت   . آفتاب در طی حاملگی اعالم کرد
این مطالعه پیشنهاد مـی  . در ساختمان استخوان استفاده می کند

در جنین داخـل رحـم نیـز اتفـاق مـی       کند که این فرایند حتی
بعــد از ســن ده ســالگی متولــدین تابســتان و پــاییز بطــور . افتــد

ــدتر و   ــر بلن ــیم ســانتی مت ــع ســطح  13متوســط ن ســانتی مترمرب
  .استخوانی بیشتري دارند

2009-feb 9 
BBCnews 

  
  اولین شواهد چگونگی تاثیر کمبودvitD  و ژنتیک در افزایش خطر

  .سط محققین گزارش شدمالتیپل اسکلروز تو
  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه

در کنتـرل ژن   vitDیک تیم آمریکـایی و کانـادایی دریافتنـد    
مــوثر اســت و پیشــنهاد ) در کرومــوزوم(مســئول ایــن بیمــاري 

در طی بارداري و اوایـل تولـد از ایـن     vitDکردند که مصرف 
ایاالت متحـده  در  MSخطر ابتال به . بیماري پیشگیري می کند

نفـر   300یـزان بـه یـک در    مامریکا یک در هزار اسـت و ایـن   
افزایش می یابد اگر یک کپی از ژن مذکوروجود داشته باشـد  

  .می رسد 100و همچنین با وجود دوکپی خطر به یک در 
در بدن کودك فعال می شود به سـکانس   vitDپروتئینی که با 

DNA     رد آن را تحـت  در این ناحیـه از ژن بانـد شـده و عملکـ
  .تاثیر قرار می دهد

2009-feb 5 
BBCnews 

  
  کمبود فوالت در کودکان مبتال بهIBD )نا ) تازه تشخیص داده شده

  .شایع است
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  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه
آنهـا تـازه تشـخیص داده     IBDمحققین دریافتند کودکانی که  

ت بـاالتري  شده است نسبت به کودکان سالم سطح سرمی فوال
ودنـد  است که مطالعات پیشـین نشـان داده ب  این درحالی . دارند

سطح سـرمی فـوالت پـایین تـري      IBDکه بزرگساالن مبتال به 
در اثر مصرف داروهـایی مثـل   (نسبت به بزرگساالن سالم دارند

و این حتی منجر بـه تجـویز مکمـل فـوالت در     ) سولفاساالزین
 IBDاست شـاید   دتی معتقاین تیم مطالعا. این بیماران می شود

کودکان متفاوت از بزرگساالن باشـد و یـا اینکـه حجـم نمونـه      
اهمیت این مطالعـه در ایـن   . کم بوده است) کودك37(مطالعه 

است که می تواند سیر درمانی در ایـن بیمـاران را تحـت تـاثیر     
  .ت بیشتري استاقرار دهد که البته نیازمند مطالع

2009-feb 6 
Medscape 

 
 جوانا و کانسر بیضه ماري  

  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه
ریسک . مصرف ماري جوانا خطر کانسر بیضه را دوبرابر میکند

فاکتور هاي شناخته شده براي این بیماري آسیب هاي قبلی بـه  
. بیضه، سابقه خانوادگی  و کریپتورکیدیسم در کـودکی اسـت  

مبـتال بـه    18-44ین بیمـار در سـن   369در مطالعه اي که برروي 
کانسر بیضه انجام گرفت پس از کنار گذاشتن ریسک فـاکتور  
هاي ذکر شده، مصرف ماري جوانا بعنوان واضح ترین ریسک 

  .فاکتور باقی ماند
2009-feb 9 
BBCnews 
 

 و کوتاهی تنفس ارتباط وجود دارد بین کاهش قد.  
  ، دانشجوي پزشکیحبیبه شیرمحمدلی :ترجمه

که قویاً کـاهش قـد   (به قد  arm spanر با افزایش در سنین باالت
فیـت ریـه هـا    رکوتـاهی تـنفس و کـاهش ظ   ) را نشان می دهـد 

سـاله بـا    61-81فـرد   66در مطالعه اي که بـر روي  . وجود دارد
بیماري هاي مختلف انجـام شـد ،ایـن نسـبت بـه عنـوان معیـار        

فته شد و ایـن نتیجـه بدسـت آمـد کـه بـا       رکاهش قد در نظر گ
ایـن نسـبت عملکـرد ریـه کـاهش و کوتـاهی  تـنفس         افزایش

  .افزایش می یابد
2009-feb13 
Yahoonews 

  
   اکنون دانشمندان میتوانند سلولهاي سالم و سلولهاي سرطانی را از هم

  تمایز دهند
  دانشجوي علوم آزمایشگاهی خسرو قجقی،: ترجمه

یکی از مشـکالت حـال حاضـر در درمـان سـرطان مشـکل       
ت درمان بسوي سـلولهاي سـرطانی بـدخیم و    جهت دادن عملیا

بـدون اینکـه سـلولهاي سـالم در ایـن      . نهـا اسـت  آاز بین بردن 
اما مطالعات جدیدي کـه بوسـیله محققـان     .جریان از بین بروند

صـورت گرفتـه ایـن نویـد را میدهـد کــه      McMasterدانشـگاه  
ــان و    ــه روش درم ــد ب ــت بتوانن ــه دانشــمندان ممکــن اس چگون

ند که با دقت بیشـتر سـرطان را هـدف قـرار     داروهایی دست یاب
  .سیب نبینندآدهند در حالیکه سلولهاي طبیعی سالم 

Mick Bhatia  ــدیر ــادي     م ــلولهاي بنی ــه س ــی موسس علم
McMaster   و تحقیقـــات ســــرطانی در دانشـــکده پزشــــکی

Michael G.DeGroote       و تـیم تحقیقـاتی او بـراي اولـین بـار
لولهاي بنیـادي سـرطانی   تفاوت بین سلولهاي بنیادي طبیعی و س

  .در انسان را نشان داده اند
 Nature Biotechnology)4ایـن کشــف کــه در نشــریه ي  

منتشر شـد بـاالخره توانسـت بـه شخصـی کـردن مسـئله        )ژانویه
ن بـا نیازهـاي بیمـاران کمـک     آمعالجه سرطان و مطابق کـردن  

مـدن مـدلی بـراي    آبـه زودي ایـن کشـف باعـث بوجـود      .کند
ــ ــاي  کشــف دارو از طری ــت ه ــایی کــه قابلی ق بررســی ملکوله

  .ناشناخته اي در از بین بردن سرطان دارند خواهد شد
تمـایز سـلولهاي بنیـادي نرمـال و سـلولهاي      Bhatiaبه گفتـه  

بنیادي سرطانی از یکدیگر مشـکل اسـت و خیلـی از محققـان     
سلولهاي بنیادي کـامال سـالم را بـه اشـتباه بـه عنـوان سـلولهاي        

ــه و   ــرطانی ک ــادي س ــخیص داده   بنب ــد تش ــدي دارن ــعیت ب ض
نهـا بـه اشـتباه ماننـد     آاکنون ما میتوانیم سلولهایی که ظـاهر  .اند

سلولهاي بنیادي طبیعی تلقـی میشـود و سـلولهاي سـرطانی کـه      
این کشف این امکان  .ظاهر بدي دارند را از هم تشخیص دهیم

را نیز به ما میدهد که سلولهاي بنیادي سرطانی و طبیعـی انسـان   
نهـا از لحـاظ   آتفاوت -زمایشگاه مورد مقایسه قراردهیمآرا در 

نهـا واکـنش نشـان    آژنهایی که بیان میکنند و داروهایی که بـه  
در اصل اکنون مـا میتـوانیم از ایـن کشـف     .میدهند نشان دهیم

دسـت یـابیم    magic bulletاستفاده کنیم تا به گلولـه جـادویی  
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هاي بنیـادي  یعنی دارو یا مجموعه اي از داروهـا کـه اول سـلول   
 سـیبی نمـی  آسرطانی را میکشند و بـه سـلولهاي سـالم طبیعـی     

  .رسانند
صاحب پلیت فرم این کشـف   منحصراMcMasterً دانشگاه 

مـا یکـی از   .ن توجـه نشـد  آاست و این مسئله اي است کـه بـه   
تحقیقاتی را داریم و داراي کتابخانه /مهمترین پلیت فرم رباطی

ــ  ــل پروفس و  Eric Brownورهــاي شــیمی و متخصصــهایی مث
Gerry Wright      هستیم که ملکولهایی کشـف کـرده اندکـه بـا

اکنون با کنـار هـم قـرار دادن    .بیماریهاي عفونی مبارزه میکنند
همه اینها تیمی را تشکیل داده ایم که قصد دارند سـرطان را از  

  .بین ببرند
ــات   ــادایی تحقیق ایــن تحقیقــات بوســیله موسســه هــاي کان

کانــادایی و موسســه تحقیقـــات    ســالمت و جامعــه ســـرطان  
و موسسه ملـی سـرطان کانـادا حمایـت مـالی       Ontarioسرطانی

    .شد
  
 کشف ناهنجاري ژنی براي پیش بینی بازگشت لوکمی کودکان  

  ، دانشجوي علوم آزمایشگاهیساناز ده باشی :ترجمه
اند کـه   دانشمندان جهش هایی را دریک ژن تشخیص داده

کــان مبــتال بــه لــوکمی    احتمــال بازگشــت بیمــاري درکود  
اگرچه محققـان  .را پیش بینی می کند)(ALLلنفوبالستیک حاد

تعیین چگونگی  نیازمند که تحققیقات بیشتر پیش بینی می کنند
است که باعـث بازگشـت    IKAROSیاIKZF1تغییر ژنی به نام 

زمینـه اي رابـراي تسـت     احتماالً این یافته ها اما لوکمی میشود
تا خطر عدم موفقیـت در   م می کنندینده فراهآهاي تشخیصی 

بـا اسـتفاده ازتسـت هـاي مولکـولی بـراي       .درمان مشخص شود
ــه       ــتال ب ــاران مب ــان بیم ــی در درم ــانه ژنتیک ــن نش ــخیص ای تش

ALL ــد بــراي معالجــات  ن هــا راآپزشــکان عمــومی مــی توانن
  .مناسب ارجاع کنند

ALL) ســرطان گلبــول هــاي  -)لـوکمی لنفوبالســتیک حــاد
رطان در کـودکی اسـت بـه طـوري کـه      شـایع تـرین سـ    -سفید

کــودك بـه آن مبــتال مــی   29000سـاالنه حــدود یـک در هــر   
در حـال حاضـر بـا اسـتفاده از      ALLمیزان درمـان بـراي   .شوند

اگـر  . اسـت % 80روش هاي درمان در دسترس و رایج بـیش از  
ــط     ــد فق ــوجهی دارن ــل ت ــاثیر قاب ــات ت ــن معالج ــه ای از  %30چ

تجربه کـرده انـد پـنج سـال     را  ALLکودکانی که عود بیماري 
تعیین خط بازگشت که یک فـرد بیمـار بـا    . زنده خواهند ماند 

ن روبرو ست به پزشکان کمک می کند تا شـدت درمـان بـه    آ
اما تاکنون هیچ نشانه خوبی براي پیش بینی  ،درستی تعیین کنند

  .    نتیجه وجود نداشته است
 مـی گویـد   COG ALLدکتر استفان هـانگر ریـیس کمیتـه    

پیشرفت هاي زیادي براي بهبود میزان درمان کودکان مبتال به :
ALL یافته هـاي حاصـل   . در سال هاي اخیر انجام گر فته است

از این مطالعه به ما کمـک مـی کنـد تـا بیمـارانی کـه احتمـال        
نها وجود نـدارد را تقسـیم کنـیم و بیمـارانی کـه را      آدرمان در 

  .مشخص کنیم  معالجات مختلف درآن ها باید تست شود را
مده آدر این تحقیق پژوهشگران اطالعات ژنتیکی به دست 

کودك با خطـر بـاالي لـوکمی را کـه درحـال حاضـر        221از 
آن .درمان شده اند برروي سلول هاي سرطانی آنالیز مـی کننـد  

ــاي     ــوژي ه ــتفاده ازتکنول ــا اس ــل را ب ــااین تحلی  MICROه

ARRAY  و توالیDNA   بـه   که اجازه می دهنـد پژوهشـگران
سرعت و به طور موثرژن هاي مضاعف را با هم در یک سـلول  

بـا اسـتفاده ازایـن    .مشخص کرده وآنالیز کنند انجام مـی دهنـد  
تکنولوژي ها براي تشخیص ناهنجاري هاي ژنتیکـی در سـلول   

سـلول هـاي سـرطانی را در زمـان      DNAهاي سرطانی محققان 
تشخیص آزمایش کردند وسپس تعیـین کردنـد کـه آیـا هـیچ      
کدام از تغییرات ژنتیکی مشخص شـده عـود بیمـاري را پـیش     

خیر؟ براي تایید تغییرات ژنتیکی مشخص که  یا بینی می کنند
کـودك   258با عود بیماري مرتبط اند دانشمندان گروه دوم از 

را که در سنت جود درمان شـده بودنـد آزمـایش     ALLمبتال به
پـاتولوژي   دکترچارلز مولیگان عضو دسـتیار دپارتمـان   .کردند

ما ژنوم را به قصد کنار گذاشتن هر ژنـی  : سنت جود می گوید
از این یافته هـا  .که حاکی از ارتباط با نتیجه بود بررسی کردیم

گروهی از ناهنجاري هاي ژنتیکی کـه نتیجـه ضـعیفی را پـیش     
  . بینی می کردند مشخص کردیم

ــا تغییـــرات در ژن   ــین حـــذف یـ ــوانی بـ  مهمتـــرین همخـ
IKAROS   جهش هایی از ژن  .استIKAROS  ارائه شده اند

تحـت   COGتا زیر مجموعه اي از بیمارانی را که در مطالعات 
  درمان قرار گرفته اند مشخص شوند 
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بـه    IKAROSپـژوهش هـاي قبلـی نشـان داده انـد کـه ژن       
به کـار   IKAROSعنوان برنامه کار براي محصوالت پروتئینی 

. هـا را تنظـیم مـی کننـد    می رود که فعالیت بسیاري از دیگر ژن
نقش اساسی در توسـعه لنفوسـیت هـا ایفـا      IKAROS پروتئین 

می کنند گلبول هاي سفیدي که وقتی تغییر می کننـد بـا عـث    
ــروز  ــوند  ALLب ــی ش ــه در . م ــی ک ــاي آروش ــاري ه ن ناهنج

IKAROS         باعث ثابت مانـدن عـود بیمـاري مـی شـوند تعیـین
  . گردیده است 

در سـلول هـاي سـرطانی را بـا     همچنین تحقیقـات بیـان ژن   
زمایش کرده انـد و در  آMICROARRAY استفاده از قطعات 

یافته اند کـه سـلول هـاي سـرطانی بیمـاران مبـتال بـه تغییـرات         
IKAROS     از قبل بیان می شوند ژن هاي سـلول ماننـد منشـعب

مقاومـت بیشـتري    این سلول ها نابـالغ انـد و احتمـاالً   . می شوند
 ALLي مـورد اسـتفاده بـراي درمـان     نسبت بـه اثـرات داروهـا   

این یافته ها نشان  ": چریل ویلمن در این مورد می گوید. دارند
می دهد که چگونه تحلیل جزئی سلول هاي سرطانی با استفاده 
از تکنیک هاي کمپلمان می توانند دانسته هاي مـا را در مـورد   

  . اساس ژنتیکی لوکمی افزایش دهد
بـا    IKAROSتغییـرات   یـا آزمـایش کردنـد کـه    آمحققان 

مقیاس هاي  سطوح حداقل بیماري هاي رسوبی مرتبط هستند ؟
  .پاسخ می دهند  ALLدیگر درمان به 

سنجش سطوح حداقل بیمـاري  ": جیمز دوانینگ می گوید
رسوبی در بسیاري از موارد براي حساسـیت درمـان فرانگـر بـه     
ــر روش درمــان بیمــار در   ــراي تغیی ــین ب کــار مــی رود و همچن

تحلیل مهمـی کـه مـا    . رتی که نسبت به درمان پاسخ ندهندصو
یـا تشـخیص ارتبـاط بـین تغییـرات      آانجام دادیم این بـود کـه   

IKAROS     با نتایج ضعیف تغییـري در سـطوح حـداقل بیمـاري
یافتـه هـاي   . "و در واقع اتفاق می افتـد  رسوبی ایجاد می کند؟

ممکن  IKAROSپژوهشگران نشان داده که تشخیص تغییرات 
  . ست از نظر کلینیکی مفید باشدا

ــرات      ــراي تغییـ ــی بـ ــاي کلینیکـ ــت هـ ــه تسـ ــانی کـ زمـ
IKAROS     ــعیف را در ــایج ض ــی نت ــیش بین ــت پ ــد اهمی بتوانن

ثابت کنند پیچیدگی هایی باقی مـی مـا    ALLکودکان مبتال به 
انواع مختلفی از حذف در ژن وجود دارد که برخـی تمـام    .نند

. ا شـامل مـی شـود   ن رآو برخی قسمت هایی از  IKAROSژن 

 ALLدر بیمـاران   IKAROSبه دلیل این که تغییـرات ژنتیکـی   
یکنواخت ویا محدود به یک جهش یاحذف تنهـا نیسـتند الزم   
است انواع مختلفی از تست ها و آزمایشات بـراي پیـدا کـردن    

تعیین این که کدام بیمار در خطر بیشـتري   و IKAROSآسیب 
  .ی شودبراي عود بیماري وجود دارد انجام م

انجـام  TARGET این پژوهش بـه عنـوان بخشـی از ابتکـار     
ــک     ــخیص تراپتی ــراي تش ــی ب ــات ژنتیک ــه از مطالع ــود ک میش

TARGET     جهت توسعه درمان هاي موثر بـراي سـرطان هـاي
دو سرطانی کـه مـورد مطالعـه قـرار      .کودکان استفاده می شود

نوروبالسـتوما سـرطانی   . و نوروبالسـتوما هسـتند   ALL گرفتنـد 
کـه در سـلول هـاي نابـالغ عصـبی رخ مـی دهـد وبیشـتر          است

ایـن دو سـرطان   .کودکان ونوزادان را تحت تاثیر قرار می دهد
سـبب مـی شـودودر هـر دوي      مورد جدید را 3000در هر سال 

آن ها برخی از کودکـان زمینـه مسـاعدي بـراي درمـان دارنـد       
بـا   .وبرخی دیگر در خطر باالي شکست در درمان قـرار دارنـد  

ن فاکتور هاي ژنتیکی کـه ایـن گـروه هـارا تشـخیص مـی       تعیی
ــن    ــگران از ای ــه پژوهش ــود دارد ک ــد واري وج ــن امی ــد ای دهن
اطالعات براي بهتر کردن نتایج وبهبـود در روش هـاي درمـان    
استفاده کنند به خصوص در مورد کسانی که در گروه هاي پر 

  .خطر هستند
مـا  در دراز مـدت هـدف   " :دکتر مالکام اسمیت می گویـد 

  ."توسعه موثر درمان تراپتیک است
  
  نبرد سلولهاي سرطانی وسلولهاي بنیادي براي تصاحب ریزمحیط

  مغزاستخوان
  دانشجوي علوم آزمایشگاهیفاطمه سادات بنی فاطمه،  :ترجمه

این که چگونـه سـرطان خـون جایگـاه هـاي      -ساینس دیلی
ویژه درون مغزاستخوان راتصاحب می کنـد بـه عنـوان دانشـی     

ي محققان در پیشرفت درمان تلقی می شـود کـه مـی تـوان     برا
بااین دانش از سـلولهاي بنیـادي سـالم محافظـت کـرد و نتـایج       

استخوان را براي سرطان خون ودیگرانـواع سـرطانها    مغز پیوند
  .بهبودبخشید

محققان دانشگاه مرکزي پزشکی شیکاگو نشـان دادنـد کـه    
ان خـون را  زاد شده توسـط سـلولهاي سـرط   آسیگنال هاي  اگر

متوقف کنند می توانند ما نع فعالیت مهاجم هاي سـرطانی کـه   
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ــث غ ــه ي    باع ــه وظیف ــلولهایی ک ــدن س ــال ش نهاتولیــد آیرفع
  .شوند، گلبولهاي سفیدو قرمزخون است

ما روشی رادر نمونه موش خـود کشـف کـردیم کـه مـی      "
نهـا تولیـد سـلولهاي    آتواند به حفاظت سلولهایی که وظیفـه ي  

نهـادر  آکمک کند وباعـث بهبـود دسترسـی     استخونی سالم 
تاییـد  ,مرحله ي بعدي. بکاربردن براي پیوندهاي اتولوگ شود

  ".این مطلب در مطالعات انسانی است
سیپکینز وهمکـارانش دربـاره ي ویژگـی ملکـولی جایگـاه      

یعنی جایی که سلولهاي ، هاي ویژه ي بافت درون مغزاستخوان
سـلولهاي بنیـادي   .می کنند مطالعه، بنیادي رشد وتکثیرمی یابند

موجود دراین جایگاه هاي ویژه انواع مختلف سلولهاي خـونی  
انتقال :را تولید می کنند که وظایف این سلولها عبارت است از

دفـع عفونتهـا   ، اکسیژن از شـش هـا بـه بقیـه ي قسـمتهاي بـدن      
  .وکنترل لختگی خون

سـلولهاي بنیـادي توانـایی     ،دربیماران مبتال به سرطان خـون 
بخشی از این مشکل ازدحامی .وقدرت خودرا از دست داده اند

منتشرشـدن سـلولهاي معیـوب     تکثیـر سـریع و   است که در اثـر 
  .به طوري که مغز استخوان راتصرف می کنند، یدآبوجود می 

سیپکینز وهمکـارانش ازابزارهـاي میکروسـکوپی هوشـمند     
وسیســتم هــاي پیشــرفته بــراي مشــاهده ي حرکــات ســلولهاي  

کـه بـراي   ) HPCs(وسـلولهاي پیشـرو هماتوپویتیـک     سرطانی
استفاده مـی  ، تصاحب جایگاه ویژه بایکد یگر مبارزه می کنند

گروهی از سلولها شامل سلولهاي بنیـادي کـه بـه     HPCs-کنند
و انواع متعددي از سـلولهاي خـونی را    خوبی قابل تشخیص اند

  .تولید می کنند
که کشـف شـده   غازي سلولهاي سرطانی آیکی ازفعالیتهاي 

تصرف محیطهاي  ،مستقر شدن درون جایگاه هاي ویژه :است 
راي انجام نقش اصلی خـود نیـاز   ب HPCsحامیان تخصصی که 

  .ن داردآبه 
سلولهاي سرطانی سیگنالهاي شیمیایی به نـام  ، طی چند روز

زاد می کننـد کـه ایـن سـیگنالها     آ )SCF( فاکتور سلول بنیادي
شودتا به جایگـاه هـاي ویـژه     باعث جذب سلولهاي بنیادي می

در طـی یـک مـاه سـلولهاي     .که اکنون تصرف شـده برگردنـد  
را وادار می کند تا منا طق عاري از تومـور را   HPCs ،سرطا نی

  .ترك کند و به مکانهاي بدخیم حرکت کند

لهاي سـرطانی  سـلو ،  بـه منطقـه مـی رسـد    HPCs زمانی که 
سـلولهاي   زاد می کننـد کـه بـا سـاخت    آسیگنالهاي دیگري را 

چون ریزمحیط توسـط سـلولهاي   .خونی جدید مداخله می کند
  .ها کاهش می یابد HPCsتعداد ، سرطانی تصرف شده

توسـط   SCFزاد شدنآ تیم سیپکینز توانست با جلوگیري از
هنگـامی کـه محققـان    .کنـد  ،سلولهاي تومور ایـن اثـر را کُنـد   

هـا بـه حالـت     HPCsتعـداد  ، ها را متوقف کردندSCFفعالیت 
ــن   ــت و ای ــادي برگش ــتخوان    HPCsع ــز اس ــمت مغ ــه س ــا ب ه

  .بازگشتند
هـدف درمـان    SCFداده هاي مـا اشـاره بـر ایـن دارد کـه      "

ممکن است ذخایر هماتوپویتیک را افـزایش دهـد و نتیجـه ي    
پیوند مغزاستخوان را بهبود ببخشد وسلولهاي بنیـادي اتولـوگ   

  . در محیط بدخیم هماتوپویتیک جمع شود
بیانات ".ن یک درمان براي سرطان خون نیستاین به عنوا"

ما میـل داریـم از همـه طـرف بـه سـرطان ضـربه وارد        "سیپکینز
این رویکرد می تواند پاسخ سیستم ایمنـی را بـه سـرطان    .کنیم

ها که منبـع سـلولهاي ایمنـی     HPCsالبته با حفظ ، افزایش دهد
همچنـین مـی توانـد قـدرت بیمـار را در تحمـل       .رسیده هسـتند 

  ".فعال ماندن حفظ کند درمان و
اگر پاسـخ سـلولهاي بنیـادي انسـان مشـابه سـلولهاي مـوش        

 .پس به ما فرصت بکاربردن درمانهاي دیگر را مـی دهـد  ، باشد
بـدن  ، هـا و تقویـت سیسـتم ایمنـی      HPCsبا محافظت فعالیت 

انسان مانند سالحی علیه سرطان خون می شود که بـا ایـن کـار    
  .بیمار حمایت می شود

ران و قادر سـاختن  شدن عمل پیوند براي بیشتر بیما اختیاري
وري سـلولهاي بنیـادي از خـون جنبـی کـه      آپزشکان در جمع 

بـه عنـوان یـک    ، منبع ذخیره اي براي حفظ مغزاستخوان است
 ید در ترمیم مغزاسـتخوان بیمـاران کـه   آتکنیک به حساب می 

  .سیب دیده استآدر اثر دوز باالي شیمی درمانی 
  

 سرطان خون  
  دانشجوي علوم آزمایشگاهیفاطمه سادات بنی فاطمه،  :ترجمه   

 80امروزه میزان درمان انواع سرطان خون کودکـان حـدود   
نکـه میـزان درمـان بـراي بیمـاران مبـتال بـه        آدرصد است حال 

 MLL-AF4کـه بـه   )  ALL(سرطان خـون لنفوبالسـتیک حـاد    
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درصـد   5که تنها به درمان .بسیار پایین است، شناخته شده است
درصد  70این در حالی است که ، بیماران مبتال جواب می دهد

کودکـان  .کودکـان هسـتند  ) ALLs(گیرنده هاي ایـن بیمـاري   
مبتال به این نوع سرطان خون از عود سریع بیماري رنج میبرنـد  

  .درصد است 50نها با شیمی درمانی زیر آو امکان درمان 
و در  بسـیار دشـوار اسـت    MLL-AF4درمان سرطان خـون  

ــدي دارد    ــان جدی ــه درم ــاز ب ــدخیم نی ــوارد ب ــر  . م ــد دیگ مانن
این بیماري در اثر افزایش غیر عـادي تعـداد   ، سرطانهاي خونی

یـد و  آنهـا بوجـود مـی    آلهاي سفید نابالغ وتغییر عملکـرد  گلبو
اینها در مغزاستخوان ازدحام کرده وبـا تولیـد سـلولهاي خـونی     

  .سالم مداخله می کنند
را رشد دادند  MLL-AF4ونه موش مبتال به محققان ابتدا نم

بعد نشان دادنـد پـروتئین فوزیـون غیرطبیعـی کـه مشخصـه ي       
و سـبب تغییـر غیرعـادي     سلول می رود DNAبه  بیماري است

 وظیفـه ي پروتئنهـاي اسـکافولدینگ شـکل     هیستونها می شود
در اثر این تغییر  ،دهی به کروموزومها وکنترل فعالیت ژنهاست

ساختار کروموزومها تغییر می کند که این بحرانی  ،اپی ژنتیکی
  .یدآبراي شروع سرطان خون به شمار می 

نمونـه هــاي مطالعــاتی از کودکــان مبـتال بــه ســرطان خــون   
MLL-AF4 ــیم تحقیقــاتی  .انتخــاب شــد مشــاهدات اعضــاي ت
پروتئیتهاي فوزیون هیستونها را تغییر مـی دهنـد و   ".یکسان بود

د را روشن و فعال می کنند که ایـن  ژنهایی که نباید روشن شون
اگر بتوان هیسـتونهاي   .میکندز غاآعمل فرایند رشد سرطان را 

ممکـن اسـت پروتیینهـاي فوزیـون از     ، تغییریافته را مهـار کـرد  
  ".حالت سرطان زایی برگردند

به سـادگی   این طور که نشان می دهد عمل مهارکردن نسبتاً
-MLLنـد کـه   محققـان در ادامـه ذکـر کرد   .صورت می گیـرد 

AF4  نزیم به نام آبا تقویت یکDOT1L   اثر زیان بار خـود را
با متصل کردن یک گـروه   DOT1Lنزیم آکه .تحمیل می کند

خـود  . را تغییر می دهد H3هیستون، مینواسید ویژه ايآمتیل به 
MLL-AF4         به سـختی مـورد هـدف مـواد شـیمیایی قـرار مـی

ف ملکولهـاي  براحتـی هـد   نزیمهـا عمومـاً  آنکـه  آحـال  ، گیرد
به سادگی با مهار .کوچک دارویا مواد شیمیایی قرار می گیرند

DOT1L ،     انواع ژنهاي بحرانی که تمایـل بـه پیشـرفت سـرطان
  .بدخیم دارند بالقوه متوقف می شوند

امـا  ، هنوز کشف نشده است DOT1Lداروي مهارکننده ي 
بواسـطه   را به صورت غیرمستقیم و DOT1Lزمانی که محققان 

ژنهاي فعـال غیرعـادي خـاموش و    ، مهار کردند RNA دخالت
  . غیرفعال شدند

ما بدنبال ملکول یا دارویی هسـتیم کـه    براساس این داده ها
DOT1L ــد ــال کن ــه   .را غیرفع ــتونهاي تغییریافت ــونی هیس واژگ

  . میتواند درمانی مهمی براي این ودیگر سرطانها باشد
نیـک  هـم اکنـون داروهـایی در کلی    رمسترانگ ذکر کـرد آ

ــدف    ــه ه ــرد ک ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا آم ــاي آنه نزیمه
تغییردهنــده ي هیســتون اســت یعنــی بــه عنــوان مهارکننــده ي  
داستیالز هیستون عمـل مـی کننـد کـه در درمـان انـواع لنفـوم        

  .بدخیم ودیگر سرطانها استفاده می شوند
  
    سرطان سینه  

  ، دانشجوي علوم آزمایشگاهیزهرا رحمانی: ترجمه
ن کانادایی پـروتئین تـازه اي را کـه سـرطان سـینه را      محققی

طبـق مطالعـات اخیـر از    . پیشرفت مـی دهـد شناسـایی کردنـد     
که در نشریه بیوشیمی به چـاپ رسـیده     de montrealدانشگاه 

نقش بحرانی در رشد سلول هاي سرطان ARF1 است، پروتئین 
 و گسترش تومورها دارد و این امکان وجود دارد که به وسـیله 
درمان هاي دارویی از رها سازي این پروتئین جلوگیري شود و 

  .از زنان در برابر سرطان سینه محافظت گردد
هر چند به طور همزیست با سـلولها   ARF1در حال حاضر، 

 Audreyموسـس بـزرگ   . کار می کند اما همواره مضر اسـت 

claing   کــه پروفســور داروشــناس از دانشــگاهde montreal 
اولـین    Albertaو   de montrealدانشـگاه  : اسـت مـی گویـد   

را در سـرطان سـینه مشـخص     ARF1 گروهی هستند که نقـش 
  .کردند

و همکـارانش از طریـق تهـاجم سـلول هــاي      claingدکتـر   
ایـن  . را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد      ARF1سرطان سـینه نقـش   

سلول ها حسـاس هسـتند و توسـط فاکتورهـاي رشـد ویـژه اي       
 EGFفـاکتور رشـد یـا      epidermalلول هاي س. تکثیر میشوند 

  .نشان دهنده عامل تحریک و رشد تومورها بوده است که قبالً
در سراسـر   ARF1در میـان   EGFنان پیشنهاد کردنـد کـه   آ 

 ARF1به عالوه وقتی که فعالیت شـیمیایی  . سلول کار می کند
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مسدود می شود سلول هاي سرطان سینه مهاجرت کرده و رشد 
بـیش از نیـاز    ARF1می یابد در مقابل زمانی که  ن ها کاهشآ

 ن ها حرکت کرده و افزایش مـی آدر این سلول ها تولید شود 
  . یابند

شکار آرا  ARF1 یافته هاي دیگر ما که ابهامات را از نقش 
و کشف گردید که این پروتئین کوچک ممکن اسـت از  کرد 

را  عملکرد هجوم سلول هاي سرطان سینه یک پتانسیل درمـانی 
  . رها کنند 
 d`etude desکسـی اسـت کـه عضـو گـروه       claingدکتر 

proteines       و گروهی که به طـور قطعـی بـر روي درمـان هـاي
دو گـروه پژوهشـگر کـه    . گسترده تحقیق و جستجو می کنند 

تحقیقات خود را به مطالعه بروي عملکرد غشا ایـن پـروتئین و   
  .اند شناخت و کشف درمان جدید دارویی اختصاص داده

Reference: Science daily ( jan .14, 2009) 

  
 مولکول هاي بنیادي و سلول هاي اصلی خون  

  ، دانشجوي علوم آزمایشگاهیزهرا رحمانی: ترجمه
  phD کـه داراي    Nansy Speckیک تیم پژوهشی توسط

و پروفسور سـلول وبیولـوژي پیشـرفته از دانشـگاه پنسـیلوانیا و      
شناخت موقعیت وپیشرفت لحظه  مدرسه پزشکی است منجر به

اي سلول هاي بافت مغز اسـتخوان کـه از جنـین مـوش گرفتـه      
  . شده بود شدند

یافته ها به صورت کامـل در مجلـه طبیعـت در هفتـه پـنجم      
ژانویه به عنوان گامی بحرانی در منشأ سـلول هـاي خـون سـاز     

کـه   Speck. چاپ گردیـد  ) HSCs(سلول هاي اصلی ) خون(
ــلی اســت    ــس اص ــانواده  موس ــا خ ــراه ب در Abramson  هم

  .   به تحقیقات بروي سرطان رسیدگی کردند pennانستیتو
در مغز استخوان پستانداران بالغ یافت  HSCsبدان دلیل که 

می شود ، از همه ي سلول هاي خونی بدن تولید می شود ایـن  
ن ممکـن اسـت بـه محقـق در عملکـرد بهتـر       آراز را که منشـأ  

ي تولید سلول هـاي جدیـد بـراي درمـان     سلول هاي بنیادي برا
  . کمک کنند را کشف کردند 

Speck  هدف نهایی این است سلول هاي نارس : می گوید
نها را در سلول هاي بیمار یا سلول هـایی کـه از   آگرفته شود و 

بین رفته اند در کودکان و بزرگساالن جایگزین کنند تا سلول 

ی تئـوري سـلول   درمانی صورت بگیرد براي مثال در پیچیـدگ 
زمایشگاه می تواند بیمـاري را بـا سـلول هـاي     آهاي بنیادي در 

تـازه نـاتوان اسـت را تـامین      HSCsمغز استخوان کـه در تهیـه   
  .کنند

همچنین امروزه اگرچه دانشـمندان قـادر نیسـتند کـه بافـت      
ن نشـانه  شـده انـد را بـدو    HSCsهاي سلول هاي جنینی را که 

ــراي درمــان کلینیکــی  نهــاآگــذاري ژنتیکــی کــه عملکــرد   ب
ن آاولـین  : مـی گویـد    Speck. خطرناك است را لمس کننـد 

است که شما باید  بدانید کـه در جنـین چـه اتفاقـاتی در حـال      
  .وقوع است

از یـک ردیـف     HSCsاشـاره کردنـد کـه     مطالعات قبلی 
سلول متصل به دیواره رگ ها کـه سـلول هـاي انـدوتلیال نـام      

اینکه در طی پیشـرفت سـریع سـلول    اما . دارند منشأ می گیرند
هاي اندوتلیال چگونه به خون انتقال می یابند واضح نیست قبل 

جمعــی از پزشــکان   2008درســپتامبر  penn از ملحــق شــدن
  .ن را هدایت می کردآSpeck که Dartmouthمدرسه 

داخل مغز استخوان از سـلول هـاي    HSCsاین نظریه را که 
أییـد کردنـد و ایـن تصـمیم را     اندوتلیال منشـأ مـی گیرنـد را ت   

نـام   Runx1گرفتند که فعالیت یک پروتئین شناخته شـده کـه   
و در شکل وخیم سلول هاي خونی اسـت را مسـئول ایـن    دارد 

  .َانتقال مهم دانسته اند
در ابتدا پژوهشگران یک ژن که در سلول هاي جنین موش 

در طـی  .را کد مـی کنـد را غیـر فعـال کردنـد      Runx1است و 
بیـان   Runx1بسیاري از سلول ها ي اندوتلیال توسـط   پیشرفت

در  HSCsمی شوند که نشانه تولیـد سـلول هـاي تغییـر کـرده       
زاد شدن آطول دیواره داخلی رگ هاي بزرگ است بر اساس 

 HSCs     از دیـواره رگ ، وارد گــردش خـون مــی شـوند و بــه
نهـا در  آسلول هاي بنیادي کبد مهاجرت می کنند تا بـر تولیـد   

  .هاي مغز استخوان اثر خود را بگذارند سلول
بـه وســیله توانـایی محــدود سـلول هــاي انـدوتلیال در طــی     

ــین  ــد .بیــان مــی شــوند Runx1پیشــرفت جن پژوهشــگران تولی
HSCs   را متوقف کردند و ثابت کردنـدRunx1    بـراي انتقـال
HSCs  بیان . از سلول هاي اندوتلیال ضروري استRunx1  را

  ز بارداري رو 11در جنین موش در 
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تازه تولید شده از دیواره رگ هـاي   HSCs زمانی که اکثر 
ــد   ــین مهــاجرت مــی کردن ــد جن خــونی جــدا شــدند  و بــه کب

هـیچ   Runx1پژوهشگران دریافتنـد کـه مسـدود کـردن بیـان       
بـراي   Runx1ندارد و َاظهار کردند زمانی کـه   HSCsاثري بر 

بـارداري یـک    11از اندوتلیال نیاز باشـد در روز   HSCsانتقال 
پژوهشـگران همجنـین نشـان    . پردازش کامل اتفـاق مـی افتـد    

بدین گونه همـه ي  ( بالغ   HSCs  همه%  95دادند که کمتر از 
ــونی   ــالغ خ ــاي ب ــاه در  ) ســلول ه ــرفت کوت ــن پیش ــی ای در ط
  .اندوتلیال شکل می گیرند

 Speck  این مطالعات یک گام خیلی مهم است : می گوید
کـه از سـلول انـدوتلیال     HSCsر انتقال و  براي مصور سازي د

هاي بافت جنین نیاز به حرکت دارند و به عنوان یک میـانجی  
  هستند کمک می کنند 

دانستن منشأ و مکان پیشرفت هاي بافت سلول هـاي خـونی   
به تالش و کوشش ایندگان براي تولیـد سـلول هـاي نابـالغ از     
بافــت ســلول هــاي بنیــادي کمــک خواهــد کــرد و راهنمــایی  

  .میکنند
  
 استفاده از سلولهاي بنیادي مغز استخوان در تولید مجدد پوست  

یار محمدي: ترجمه   دانشجوي علوم آزمایشگاهی، جواد عرب 
مطالعه جدید حاکی برآن اسـت کـه سـلولهاي بنیـادي مغـز      
استخوان بالغ می تواننـد در سـاخت پوسـت مصـنوعی بـه کـار       

در بهبودي زخـم هـا   یافته ها نشان دهنده پیشرفت .گرفته شوند 
می باشد که می تواندبه عنوان روشی براي بازسـازي انـدام هـا    

این تحقیق با ترمیم زخم هاي سـوخته  . مورد استفاده واقع شود
بوسیله مهندسی بافت پوست با سلولهاي بنیـادي مغـز اسـتخوان    

  ). عملی است ( قابل اجرا است 
ه بود مطالعه فوق ابتدا در زخم سوخته پوست خوك بنا شد

که براساس یافته هاي آناتومیک و فیزیولوژیک ماننـد پوسـت   
  .انسان است 

براي ساخت پوست مصنوعی بـا مـواد طبیعـی و سـلولهاي      
بنیادي گرفتـه شـده از مغـز اسـتخوان روشـهایی نظیـر فنـاوري        

نخسـت  .مهندسی و اصول نظري بیوپزشکی استفاده شده است 
الیه پوسـتی شـروع    پوست مصنوعی را به بیمار متصل کردند و

به تولید مجدد کرد ، سلول هـاي بنیـادي در سـلولهاي پوسـتی     
  .تمایز قراردادند

سلولها خود احیاء هسـتند وهمـین امـر در کیفیـت بهبـودي      
هنگامی که بـه زخـم   . زخم و درمان زخم بسیار موثر می باشد 

هاي سوخته پیوند زده میشود ، پوست مهندسی شده که شـامل  
است، بهبودي بهتري را نشان می دهـد ، زخـم    سلولهاي بنیادي

  .ها کوچکتر شده و رگهاي خونی گسترش بهتري پیدا میکنند
پوست یکی از اندام وسیع بدن بـوده ،کـه محافظـت کننـده     
بدن از بیماریها و صدمات فیزیکی و کمـک کننـده بـه تنظـیم     

هنگـامی کـه پوسـت بـه خـاطر بیمـاري یـا        . دماي بـدن اسـت   
ي میبیند، عمدتا بدن نمی توانـد سـرعت   سوختگی، آسیب جد

قربانیـان سـوختگی   . عمل کافی را براي ترمیم آن داشته باشـد  
ممکن است جان خـود را در اثـر عفونـت و کمبـود پالسـما از      
دست بدهند ، پوست پیوندي در اصل گسترش پیدا کرده و از 

  .این نتایج فوق جلوگیري می کند 
  

  شود یم یپوست ياباعث راش ه لیاستفاده از موبا  
  دانشجوي ماماییزهرا محمدي، : ترجمه

ــا ــروز راش در    يکاربره ــر ب ــرض خط ــراه در مع ــن هم تلف
واکـنش   لیـ مسـاله بـه دل   نیـ ا. گوش هسـتند  یصورت و حوال

ـ ا. شـود  یمـ  جادیا یموجود در گوش کلیزنان به ن کیآلرژ  نی
بـه اسـتفاده    یشود که مدت طوالن یم دهید يراش ها در افراد

. شودیم افتی لیاغلب در قاب موبا کلین. پردازند یم لیاز موبا
 ییاعالم کرده است خانم ها سیانجمن متخصصان پوست انگل

دارنـد در معـرض    تیموجود در جواهرات حساسـ  کلیکه به ن
ـ  يآلـرژ . هستند لیاز موبا یخطر راش ناش در کشـور   کـل ین هب

را  تیـ درصد جمع 30باشد و حدود  یمتداول م اریانگلستان بس
در  یپوسـت  يبا راشها لیارتباط موبا نیکرده است بنابرا ریدرگ
 نیـ بدون علت هسـتند بـر ا   یپوست يراش ها يکه دارا يافراد

کـه بـه    ییبه گفته متخصصان پوست خانم ها. اساس اعالم شد
سـابقه   يشـوند معمـوال دارا   یمـ  مبـتال  لیـ موبا یناشـ  تیدرمات

 يکـه دارا  يبـه افـراد  . در جواهرات هسـتند  کلیبه ن تیحساس
بـه   یصورتشان هسـتند و مـدت طـوالن    يرو یپوست يراش ها

موضوع را  نیشده است ا شنهادیپردازند پ یم لیاستفاده از موبا
 22 ییکـا یمطالعـه امر  کیدر . بگذارند انیبا پزشک خود در م
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شـده   یآنهـا بررسـ   کلین زانیو م یبررس لیمارك مشهور موبا
دکتـر  . بودنـد  کـل ین يانمونـه دار  22 نیـ از ا لیـ موبا 10. است
 یباشد که به بررس یم ياز افراد یکیدر دانشگاه بران  چیبرکو

از تمـام   یمـ یاعالم کرده اند ن شانیموضوع پرداخته است ا نیا
 هبـود  کـل ین يمقـدار  يدارا میـ کرده ا یکه بررس ییها لیموبا

گـوش و گونـه ممکـن اسـت      يرو یپوسـت  يراشها نیا. است
. شـود یم دهید زیانگشتان ن يقات رواو یتجمع داشته باشند گاه

شـده   شنهادیپ لیسازنده موبا ياز کارخانه ها ياریبه بس نیبنابرا
 .بپردازند کلیاز ن يعار يها یاست که به ساخت گوش

Reference:  Mobile phones 'cause skin rash.  2008. Retrieved 
from:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7673589.stm 

 

 بیماري قلبی  
  دانشجوي ماماییزهرا محمدي، : ترجمه  

نهـا  آدانشمندان می گویند یک سوم مردم ژنی دارند که به 
یـک مطالعـه   . بیمـاري قلبـی مبـتال نشـوند     کمک می کند تا به

 CETPنمختلـف ژ  بیمـار نشـان داد کـه انـواع     147000روي 

ممکن است به افزایش کلسترولی که نوع خوب نامیده میشـود  
گـروه تحقیقـاتی هلنـدي و انگلیسـی در ژورنـال      . منجر گـردد 

در کسـانی کـه   . این مقاله را منتشـر کردنـد   انجمن قلب امریکا
  .درصد مرگ و میر هم کمتر بود 5این ژن را داشتند 

  
Reference: BBC/June 2008 

  

 گوجه ها  
                                                     دانشجوي ماماییزهرا محمدي،  :ترجمه  

دانشـمندان  . رنگدانه هاي مفیدي هستند گوجه ها سرشار از
درست کرده اند کـه امیـد مـی رود در مبـارزه بـا       گوجه اي را

این میوه سرشار از پیگمان هاي داراي آنتی . سرطان مفید باشد
اعتقـاد بـر ایـن اسـت      مـی باشـد   anthocyanin اکسیدان به نام

یک تیم تحقیقی ژن هاي گیاهی بـه  . خواص ضد سرطان دارد
را که داراي آنتوسیانین زیادي می باشد را بـه   snapdragon نام

این مقالـه در مجلـه بوتکنولـوژي منتشـر     . گوجه تزریق نمودند
موشهایی که از این گوجه مصرف کردند طوالنی تر زنده . شد
  .دندمان

BBC/Oct 2008 

 

 

 

 بانک خون بند ناف چیست و چگونه عمل می کند؟  
  ، دانشجویان پرستاريمنوره خلیلی، آیسن ملک محمودي: ترجمه

  
  
  
  
  

بانک خون بند ناف، فرایندي است که خون خارج شده از 
بند ناف و جفت نوزاد شما بعد از تولد براي استفاده پزشکی 

فرایند جمع . و ذخیره می شوددر آینده، جمع آوري، منجمد 
آوري خون بند ناف براي نوزاد شما بی درد و بی خطر است و 
مانع برنامه هاي شما براي تولد یا تصمیمات همسر شما براي 

  . قطع بند ناف نمی شود
بعد از تولد نوزادتان و بسته شدن و قطع کردن بند ناف، 

در  ماما یا دکتر یا پرستار یک سوزن را داخل رگ نافی
. قسمتی از بند ناف که هنوز به جفت متصل است وارد می کند

همین که خون . سوزن وارد جایی نزدیک بدن نوزاد نمی شود
به سمت بیرون جریان یافت در یک کیسه خون جمع آوري 

. عموما کل فرایند کمتر از ده دقیقه طول می کشد. میشود
خون زمانی که خون در کیسه بسته بندي می شود به بانک 

در آنجا پردازش شده و براي ذخیره . بندناف فرستاده می شود
  .سازي طوالنی مدت منجمد می شود

  
 تولد نوزاد بعد از پیوند تخمدان  

   دانشجوي ماماییزهرا محمدي، : ترجمه
نوزاد دختر سالم بعد از اولین پیوند تخمدان در لندن متولـد  

فـت تخمـدان از   ساله اي بطور طبیعی بعـد از دریا  39مادر . شد
دانشمندان انگلیسی می گویند . خواهر دوقلوي خود باردار شد

این فرایند می تواند  براي حفظ باروري قبل از درمان سرطان، 
نوزاد  با وزن سه کیلو و شصـت گـرم   . مورد استفاده قرار گیرد

ــه علــت مشــکل   15از مــادر آلمــانی  بعــد از  ــاروري ب ســال ناب
نم با تخمـدان هـایی کـه از خـواهر     این خا. تخمدان، متولد شد

دوقلوي خود دریافت کرده بـود توانسـت از یائسـگی زودرس    
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جلوگیري کند و از طرفی خونریزي هاي ماهانه خود را نیز بـه  
  .صورت گذشته داشته باشد

تخمدان با خطر کم پس زدن، در کنار لوله فالوپ از طریق 
وانـد  در این حالت تخمک می ت. میکروسرجري پیوند زده شد

دکتـر  . از لوله به سمت رحم در مسیر طبیعی خود حرکت کند
عمل خارج سازي تخمـدان بـراي پیونـد را در     "شرمان فردي"

نتایج کار در کنفرانسی در . انجام داد "لوئیس"مرکز ناباروري 
وي اظهار داشت پیوند تخمدان کامـل  . سانفرانسیسکو ارائه شد

دانی خـود را افـزایش   به این زن اجازه می دهد تا ذخـایر تخمـ  
او اضافه کرد این موضوع به خانم هایی که حس مادرانه . دهند

را تجربه نکرده اند امکان می دهد تـا فرزنـدي داشـته باشـند و     
  .این حس را تجربه کنند

لورنس مشاور پزشکی مرکز ناباروري انگلستان مـی گویـد   
تی ما می توانیم تخمدان ها را در خارج از محیط بدن براي مد

نگـه داري کنـیم ماننــد فریـز کـردن تخمــک و از ایـن طریــق      
بنـابراین  . میتوانیم باروري خانم ها را در آینـده تضـمین کنـیم   

اغلب خانم هاي جوانی که تخمدان هاي نابارور دارند میتوانند 
تخمدان خود را نگه دارند بـدون اینکـه خـواهر دوقلـو داشـته      

از پیوند تخمدان بـراي   مرکز ناباروري انگلستان استفاده. باشند
افرادي کـه بـاروري آنهـا بـه علـت اسـتفاده از رادیـوگرافی و        
شیمی درمانی براي سرطان به تـاخیر افتـاده اسـت را نیـز مـورد      

  .حمایت قرار می دهد
Reference: Baby born after ovary transplant. http: 

//news.bbc.co.uk/2/hi/health/7724212.stm  
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  نامه چکیده پایان 

  
  

بررسی شیوع ناهنجاري هاي مادرزادي آشکار در دوقلوهاي متولد شده در بیمارستان دزیانی گرگان از 
  1386تا پایان  1380نیم سال دوم 

  
 ***، غالمرضا اکبري **، دکتر عباسعلی کشتکار *دکتر الهام مبشري

  )استاد راهنما(و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  اپیدمیولوژي PhD ** دانشگاه، هیات علمیعضو  زایمان ومتخصص زنان و  *
  دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ***

  
ــدف  ــه و هـ ناهنجاریهـــاي مـــادرزادي اخـــتالالت  :زمینـ

ــابولیکی هســتند کــه در   ــاري، عملکــردي و مت ســاختمانی، رفت
همچنین از علل مهم از کارافتادگی و . هنگام تولد وجود دارند

%) 21(میر اسـت و شـایع تـرین علـت مـرگ نـوزادان       مرگ و 
پنجمین علت اصلی کاهش طول عمـر بـالقوه   . می باشد) موارد

سالگی و از علل مهم ایجاد کننده معلولیتها به شمار  65بیش از 
موارد این ناهنجاریها تنها دوقلویی عامـل  % 1تا % 5در . می رود

نتظـار  خطر است یعنی اگر تولد ما بـه صـورت تـک قـل بـود ا     
از این رو مطالعـه شـیوع ناهنجـاري    . ناهنجاري در نوزاد نداریم

هاي مادرزادي در دوقلوها نسبت به تک قلوها می تواند بـه مـا   
کمک کند تا تاثیر عوامل محیطی ایجاد کننده ناهنجاري را از 

هدف تعیین میزان کلی شیوع .عوامل ارثی و ژنتیکی جدا کنیم
ــد در دوقلوهــاي ناهنجاریهــاي مــادرزادي آشــکار  در بــدو تول

-1386متولد شده در بیمارستان دزیـانی گرگـان طـی سـالهاي     
  .و ارتباط آن با بعضی از ریسک فاکتورها می باشد 1380

در این مطالعه توصیفی مقطعی تمام پرونده  :روش بررسی 
 80-86هاي بیمارستانی دوقلوهاي متولد شده در طـی سـالهاي   

ا توجه به برگه شـرح حـال و برگـه    مورد مطالعه قرار گرفته و ب
ویزیت متخصص اطفال که در پرونده موجود اسـت اطالعـات   
الزم از جمله جنس دوقلوها، نوع ناهنجـاري آنهـا و اینکـه آیـا     

منظور از . هم جنس اند یا غیر هم جنس جمع آوري و ثبت شد
ــد در تمــام   ویزیــت متخصــص اطفــال ویزیــت در روز اول تول

  .نه در نوزادان بستري استنوزادان و ویزیت روزا
ناهنجار ) درصد 3/8(قل  45قل دوقلوي ما  542از  :ها  یافته

، ناهنجـاري در تـک قلـو هـاي     % 7بودند کـه در مقابـل شـیوع    
در مطالعه . بیمارستان دزیانی تفاوت محسوسی را نشان می دهد

ما ارتباطی بین تعداد پاریته، سن مـادر، همجـنس بـودن و غیـر     
  .قلوها و شیوع ناهنجاري پیدا نشدهمجنس بودن دو

برابــر ناهنجــاري در  11بــا توجــه بــه شــیوع  :گیــري  نتیجـه 
دوقلوهاي این مرکز توجه هر چه بیشتر در معاینات قبل و بعـد  
از تولد و سونوگرافی ها پیش از تولد جهت کشف ناهنجـاري  

  .هاي مادرزادي در دوقلوها را پیشنهاد می کنیم
  ي ، دوقلوییناهنجار :ها  کلید واژه

  
  
  
  
  

  نامه چکیده پایان                                                                                                                           

  



  فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  فراز/ 94

  )18درپی پی( 2 شماره/  9 دوره/  1387 زمستان پاییز و

بررسی فراوانی میکروآلبومینوري بیماران مبتال به آنفارکتوس حاد میوکارد بستري در بخش مراقبت هاي 
  1386درمانی پنجم آذر شهرستان گرگان طی سال  - مرکز آموزشی) CCU  (قلبی  ویژه

  
  ****، سمیه سدنی***، دکتر رامین آذرهوش **، دکتر احمد شیرافکن *دکتر محمد موجرلو
  متخصص قلب و عروق  **متخصص کلیه و مجاري ادرار،  *

  جوي پزشکیدانش**** ،)استاد مشاور(ن متخصص پاتولوژي و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستا ***
  

آلبومینوري، به عنوان یک شـاخص نقـص    :زمینه و هدف 
عملکرد کلیوي در بیماران دیابتی، براي سال هـا شـناخته شـده    

همراهی میکروآلبومینوري با سندرم هاي بالینی از جملـه  . است
سکته قلبی نشان دهنده پیش آگهـی بـدتر اسـت و در صـورت     

بومینــوري در بیمــاران پــس از انفــارکتوس     وجــود میکروآل 
از  ACEinhiمیوکارد، گروهـی کـه سـود زیـادي از درمـان      

در ایـن مطالعـه   . جمله کاپتوپریل می برند مشـخص مـی شـوند   
فراوانی میکروآلبومینوري در بیماران پس از انفـارکتوس حـاد   

  .میوکارد تعیین گردید
و بـر  تحلیلـی بـوده   -از نوع توصـیفی مطالعه  :روش بررسی 

روي بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستري در بخش 
مرکز آموزشی درمانی پـنجم  ) CCU(مراقبت هاي ویژه قلبی 

تا تیر ماه سال  1386آذر شهرستان گرگان از فروردین ماه سال 
سـاعته در   8در کلیه بیماران نمونه ادراري . انجام گردید 1387

و میکروآلبومین بـه روش  سومین روز بستري جمع آوري شده 
،  CBCدر کلیه بیماران آزمایشات . االیزا اندازه گیري گردید

و کسـر تخلیـه     HDL  ،LDLتري گلیسیرید، کلسترول تام، 
  .بوسیله اکوکاردیوگرافی دو بعدي محاسبه شد) EF(بطنی 

) درصـد  4/27(بیمـار   17بیمار مورد بررسی،  62از  :ها  یافته
به طوري . ال میکروآلبومین ادراري بودندداراي مقادیر غیر نرم

درصـد بیمـاران مونـث     3/33درصد بیماران مذکر و  26که در 

میـانگین و انحـراف معیـار سـن     . فاقد میکروآلبومینوري بودنـد 
ــومین ادرار     ــطح نرمــال میکروآلب ــاران داراي س  47/13بیم

ــال م  98/52 ــر نرم ــومین و در بیمــاران داراي ســطح غی یکروآلب
به طـوري کـه در بیمـاران    . بوده است 35/1676/53ادراري 

مورد مطالعـه انـواع انفـارکتوس قـدامی، تحتـانی و انتروسـپتال       
میـانگین کسـر تخلیـه بطنـی بیمـاران در      . انواع شایع بوده است

میـانگین  . بوده اسـت ) درصد 45-54(محدوده اختالل ضعیف 
ــطح  ــر   روز CPKس ــطح غی ــاران داراي س ــتري در بیم اول بس

نرمال میکروآلبومینوري نسبت به گـروه دیگـر ارتبـاط واضـح     
ــد  ــده ش ــاري دی ــري   . آم ــطح ت ــار س ــراف معی ــانگین و انح می

تفـاوت معنـی داري در    LDLو  HDLگلیسیرید، کلسترول، 
لکوسـیتوز خفیـف در بیمـاران مبـتال     . دو گروه بیماران نداشت

  .دراري دیده شدداراي میکروآلبومین ا
فراوانی میکروآلبومینوري در مطالعـه حاضـر    : گیري نتیجه

درصد تعیین گردید و با توجـه بـه اینکـه در افـراد سـالم       4/27
جامعه بدون بیماري زمینه ایـی دیـده نمـی شـود، بنـابراین مـی       
توانیم میکروآلبومینوري را به عنوان یک فاکتور خطـر مطـرح   

مان به موقع بیماران سـیر بـالینی   کنیم و در نتیجه تشخیص و در
  .بهتري را براي آنها به ارمغان آوریم

  انفارکتوس حاد میوکارد ، میکروآلبومینوري :ها  کلید واژه

    
  نامه چکیده پایان
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آذر گرگان  5بررسی اپیدمیولوژي درماتوفیتوزیس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 
  1386طی سال 

  
  ****، سپیده حاجیان***، دکتر افسانه برقعی **، دکتر رامین آذرهوش *ر محمد دهقاندکت

  متخصص پاتولوژي و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  **متخصص پوست،  *
*** PhD  ، دانشجوي پزشکی****پزشکی اجتماعی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  
وژي درمــاتوفیتوزیس و بررســی اپیــدمیول :زمینـه و هــدف  
شامل گونه درماتوفیت، محل درگیـري،  ( عوامل مربوط به آن 

در بیماران مراجعه ) جنس، سن، شهري یا روستایی بودن افراد 
آذر گرگـان طـی سـال     5کننده به درمانگاه پوست بیمارسـتان  

1386  
ــی  ــه از  :روش بررسـ ــیفی  مطالعـ ــوع توصـ  Cross(نـ

Sectional  (ــت ــه . اس ــن مطالع ــه از   در ای ــارانی ک ــه بیم کلی
ــروردین  ــروردین  1386ف ــا ف ــه   1387ت ــرپایی ب ــورت س ــه ص ب

کلینیک خصوصی یا درمانگاه پوست مراجعه کردند و با تکیه 
بر آزمایش دید مستقیم میکروسکوپی و کشت در آزمایشـگاه  
قارچ شناسی تشخیص درماتوفیت جهت آنها مطرح شده، جزء 

ر متغیرهاي ذکـر شـده در   جامعه مورد بررسی قرار داده و از نظ

گــروه اصــلی  3درماتوفیــت هــا در . ( هــدف بررســی کــردیم
  )اپیدرموفیتون، تریکوفیتون و میکروسپوروم قرار دارند

در این مطالعه شایعترین گونه درماتوفیت با فراوانـی   :نتایج 
درصـــد اپیـــدرموفیتون فلوکـــوزوم و شـــایعترین محـــل  4/71

میـانگین  . ران بـوده اسـت  درصد ناحیه کشاله  7/25درگیري با 
ســال بــرآورد شــده  52/31ســنی مبتالیــان بــه درمــاتوفیتوزیس 

و نسبت سـاکنان   1:16/1نسبت زن به مرد طی بررسی ما . است
  .به دست آمده است  1:59/1شهري به روستایی  

ــد واژه ــل     :هــا  کلی ــت، مح ــه درماتوفی ــت، گون درماتوفی
  درگیري، جنس ، سن

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

بررسی مرفومتریک اثر عصاره هیدورالکی بر گیاه "مجله فراز، نام استاد مشاور پایان  نامه آقاي سید امیرحسین فاضلی تحت عنوان  17در شماره 
آقاي دکتر کامران حیدري اعالم شده بود که بدین  "گزنه بر شمار سلول هاي گرانوالر شکنج دندانه اي موش هاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

  :ش طلبیده و به صورت  ذیل تصحیح می گرددوسیله پوز
 دکتر مهرداد جهانشاهی، دکتراي علوم تشریح و  استادیار دانشگاه  علوم پزشکی گلستان: استاد مشاور

 
  

  
  

  اخبار و فعالیت هاي کمیته تحقیقات دانشجویی
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  آقاي محسن جام شیر و خانم فاطمـه   و 2008چاپ مقاالت آقاي علی داوریان و خانم ها مهسا بشارت و مهدیه شجاع در سال
 .در مجالت خارجی را تبریک می گوییم 2009علیزاده در سال 

  مهسا نیکنـام و   خانم ها  ،) 2009/کیش/ کنگره قلب ایران و عرب (فاطمه علیزادهپذیرش مقاله آقاي محسن جام شیر و خانم
کنگـره   (یـزاده و آقـاي سـروش امـین الشـریعه نجفـی       و خـانم فاطمـه عل    )2008/آلمـان / کنگره دانشجویی برلین( زینب فرخ
 .لمللی داخلی و خارجی را تبریک می گوییما در کنگره هاي بین ) 2009/ هلند Groningenدانشجویی 

  باعـث افتخـار    1387مقاله توسط اعضاي فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگره هاي خارجی و داخلی طی سـال   89ارائه
 .ماست

 
  

  نمونه کشوريدانشجویان 
  مهدي حسابی

 )علوم آزمایشگاهی(سحر منصوري 

  
  

  نخبگان  بسیج  کشوري
  زاهدي مهدي تمسکنی

  کاووسیعلی 
  خیر آباديصراف سمیه 

  محمديزهرا 
  

  :معرفی شده اند)1387(دانشجویان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی که به عنوان دانشجویان نمونه در سطح دانشگاه در سال 
  )پزشکی(لی امیرحسین فاض -
 )پزشکی(علی داوریان  -

 )مامایی(زهرا محمدي  -

 مامایی(مهدیه شجاع  -

 )مامایی(سمیه صراف خیرآبادي  -

 )علوم آزمایشگاهی(سحر منصوري  -

 )علوم آزمایشگاهی(جواد عرب یارمحمدي   -

 )کارشناسی ناپیوسته پرستاري( سمیه آقا محمدي  -
 

  87آذر  -جویی عناوین برتر کسب شده در کنگره ها و همایشهاي دانش
پوستر برتر در دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار شـمال  "مریم رحیمیان دانشجوي پزشکی -

  87اردبیل شهریور "کشور
تبریـز اردیبهشـت    EBMپوستر برتر در اولین سمپوزیوم بین المللی دانشجویان علـوم پزشـکی   "مهدیه شجاع دانشجوي مامایی -

87 
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پوستر برتر در چهارمین همایش دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور بیرجند آبـان  "ع دانشجوي ماماییمهدیه شجا -
87"  

  "87دي ماه  4و3کنگره سراسري بیماریهاي عفونی  و گرمسیري  "زهرا موسوي پوستر برتر -
 سایر فعالیت ها

 د نمایندگی مقام معظم رهبـري و انجمـن اسـالمی    برگزاري همایش یکروزه  سقط جنین، نگرشی بر دیدگاهها با همکاري نها
 دانشکده پزشکی

  طرح پژوهشی دانشجویی 18تصویب 

  کارگاه علمی پژوهشی توسط اعضاي کمیته 20برگزاري 

  
  

  

  


