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 خالصه مقاالتکتابچه 

 اولین همایش کشوری دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 کمیته تحقیقات دانشجویی
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o نام کتاب: اولین همایش کشوری دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی 
o همایش کشوری دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی تهیه و تنظیم: دبیرخانه اولین 
o  1394تاریخ انتشار: آذر 

 

 صحت علمی مطالب مندرج در کتابچه به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاالت می باشد.
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 همایش: دکتر جهانبخش اسدی ئیسر

 

  

  
 دکتر لیال جویباری  همایش:کل  دبیر

 نیمونا رضاپور اصفهادبیر علمی همایش: 
 آرش رضایی شهمیرزادی همایش: اجرایی دبیر

 

 

 



       ا  

 

8 

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                1394آذر  25ولین همایش سراسری دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ا

 

 همایش کل پیام دبیر

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  

 بنی ادم اعضای یک پیکرند

 یک گوهرند که در افرینش ز

 چو عضوی به درد اورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

 توکز محنت دیگران بی غمی

 نشاید که نامت نهند ادمی
  

  All men are members of the same body  , 

Created from one essence  
If fate brings suffering to one member , 

 The others cannot stay at rest  
You who remain indifferent to the 

burden of pain of others , 

 Do not deserve to be called human 

 گلستان سعدی

 

که به ما توفیق خدمت به بندگان خود را از طریق ترویج علم و آگاهی و  تالش خداوند را شاکریم 

ادای وظیفه و سر فرود برای سالمت مخلوقات خود را عطا فرمودند. این همایش بهانه ای است برای 

آوردن در مقابل جامعه علمی، قدرت بخشیدن به صدای بیماران نادر و ژنتیکی، ایجاد انگیزه در 

 وان جامعه علوم پزشکی. پژوهشگران ج

به واسطه همکاری با دفتر پژوهش های دانشجویی با برخی از بیماری های نادر و  1386از سال 

ژنتیکی آشنا شدم، در همان سال ها یکی از دانشجویان )که اکنون یک عضو هیات علمی است( کتابی 

در وبالگ )که ابزار قابل  گردآوری و چاپ کردند، انتشار مطالب ،را با عنوان سندرم ها، ترجمه

دسترس برای همه عموم است( سبب شد تا با سواالت متعددی در خصوص بیماری نوروفیبروماتوز 



       ا  

 

9 

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                1394آذر  25ولین همایش سراسری دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکی ا

با همکاری بیماران عزیز در مواجه شویم این امر به تشکیل وبالگ زندگی با بیماری نوروفیبروماتوز 

بروماتوز، مرا با دنیای آنها آشنا منجر شد. ارتباطات بیشتر و حضوری با بیماران نوروفی 1391سال 

ساخت.  ما در این همایش بر آنیم که شما را با این دنیا آشنا سازیم، فاصله ها را بین بیماران، 

پژوهشگران جوان، مسئوولین کمتر کنیم و مهم تر از همه دست یاری از بنیاد بیماری های نادر ایران 

 بگیریم.

رفتند، به ویژه اساتید مدعو آقای دکتر حزینی و آقای دکتر از تمامی اساتیدی که دعوت ما را پذی

سیدمهدی حسینان که به نمایندگی از بنیاد بیماری های نادر ایران در این همایش حضور می یابند، از 

پژوهشگران جوان از سراسر کشور که با ارسال آثار علمی خود ما را در برگزاری اولین همایش 

ی نادر و ژنتیکی یاری فرمودند،  صمیمانه قدردانی می نمایم. بی تردید سراسری دانشجویی بیماری ها

 همکاران گرامی سازمان بدون حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان و

هالل احمر شهرستان گرگان، برگزاری این رویداد علمی اجتماعی مقدور نبوده است. امید داریم که 

 ای آتی نیز استمرار داشته باشد و شاهد تاثیرگذاری آن در سالمت جامعه باشیم.این همایش در سال ه

سخنم را با متن نامه بانوی صبوری که سال هاست به بیماری نوروفیبروماتوز مبتال هستند، فرزندشان را 

در هفت سالگی به دلیل این بیماری از دست دادند و به تنهایی بار زندگی را به دوش می کشند، به 

 اتمام می رسانم.

 محمد آل و محمد علی صل اللهم"

 .اوست اراده با درخت از برگی افتادن حتی نیافرید حکمت بدون را چیز هیچ که خداوندی نام به

  علیکم سالم

 بتوانم تا نهاده وجودم در صبری که این خاطر به  گویم می سپاس و شاکرم را خدا 

 کنم احساس را سختی تا دانست الیق مرا وا. ببینم وجودم در را قدرتش و ها زیبایی

 و هایشان... و مردم های نگاه تمام از خوشحالم و شادم. باشم پیامبر ایوب درد هم و

. باشد آنها هدیه شادی اشک قطره چند همراه لبخندی مقابلش در هایشان گرفتن فاصله

 می صدایش کسا ثحدی با و اندازد می زمانمان امام آقا های تنهایی یاد به مرا تنهایی
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 کنم، احساس دستانش از را نوازش و محبت و باشد همدردم و باشد پناهم تا زنم

 تان، آرامش برای کنید سکوت بروید، توانید نمی خدا با جنگ به باشد یادتان دوستان

 .کنید امتحانش خیلی زیباست، سکوت

 فرار را بدنم روند اعضای تمام و استخوانهایم پوستم، وجودم، تمام درد عزیز دوستان

 و حد این به دردم ،ندارم هم را دوش آب تحمل که است شاهد خدا است گرفته

 درد و بگیرم دست در را قلم توانم می که سپاس و شکرگذارم ولی هست اندازه

 که کسانی خواهم می خداوند از و بنویسم است شنیدن عاشق که کسی برای را دلهایم

 خداوند کنم، زندگی بهتر بتوانم تا کردند یاری و بودند پشتیبانم سختم زندگی در

 ".دارم برایشان سربلندی آرزوی و کند نصیبشان دنیا دو هر در را ها بهترین

 

 

 

 جویباری دکتر لیال 

 عضو هیات علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
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 ایشهم و اجرایی علمی انپیام دبیر

 

گرگان میزبان  شهر در بتوانیم تا نمود عطا ما به را توفیق این که شاکرم را منان خداوند

 نقطه  علمی پژوهشی، رخداد این قطعا  باشیم. کشور پزشکی علوم دانشگاههای پژوهشگران
 خواهد گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته اعضای و برای دانشجویان عطفی

 بود.

می  هدف توجه بیشتر به بیماری های نادر و ژنتیکی برگزار که با دانشجویی همایش ینا

 تالش باشد. تمامی پزشکی علوم پژوهشی کالن اهداف به نیل مناسب برای بستری می تواند شود،
نخستین همایش بیماری  بهتر برگزاری هرچه جهت در اجرایی و علمی تیم اعضای و مسئولین

 ثمر به تا است است. امید ی ایران در دانشگاه علوم پزشکی گلستان بودههای نادر و ژنتیک
 .باشیم اجرایی و علمی نظر از متفاوت همایشی شاهد تالش ها، این نشستن

 

 ، آرش رضایی شهمیرزادیمونا رضاپور اصفهانی
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 برگزار کنندگان همایش:

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان کمیته تحقیقات دانشجویی 

  با همکاری

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 هالل احمر استان گلستان

 

 با تشکر از:

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

 دانشگاه معاونت محترم آموزشی

 دانشگاه معاونت محترم فرهنگی دانشجویی

 معاونت محترم توسعه منابع و نیروی انسانی دانشگاه

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهمرکز مطالع

 مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه

 حراست دانشگاه
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 *کمیته علمی )هیات علمی(*

  

 

 )به ترتیب حروف الفبا(

o دکتر رامین آذرهوش 

o دکتر جهانبخش اسدی 

o دکتر  فوزیه بخشا 

o دکتر ناصر بهنام پور 

o دکتر  اکرم ثناگو 

o دکتر لیال جویباری 

o  سماییدکتر نادر 

o دکتر رضا شهریاری 

o رمضانی جمیله دکتر 

o دکتر فریده کوچک 

o دکتر علی معماریان 
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 علمی دانشجویی* *کمیته

 دبیر علمی: مونا رضاپور اصفهانی

 

 

o پزشکی( مونا رضاپور اصفهانی؛ دبیر عملی همایش )دانشجوی 
o پزشکی( عاطفه نوتج؛  دریافت مقاالت )دانشجوی 

o  پزشکی( مقاالت )دانشجویمهری آقاگلی زاده؛  کد گذاری 
o  پزشکی( فاطمه زهرا هاشمی؛  طبقه بندی مقاالت )دانشجوی 
o پزشکی( )دانشجوی مقاالت  اولیه بررسی  زکیه سیدی؛ 
o پزشکی( )دانشجوی داوران رزومه بررسی   آرش رضایی شهمیرزادی؛ 
o )فرشته عراقیان مجرد؛ مدرس کارگاه داوری )دانشجوی دکترای پرستاری 
o  مدرس کارگاه داوری )دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی(سامیه غنا؛ 
o مدرس کارگاه داوری )دانشجوی پزشکی( ؛سید محسن حسینی نژاد 
o )مهین نوملی؛ مدرس کارگاه داوری )دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری 
o   پزشکی( )دانشجوی ها  کارگاه امور مریم منتظری؛ 
o  ،پزشکی( ها )دانشجوی کارگاه امور  علی ژیانی 
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 *دانشجویی داوران*

 )داخل و خارج از دانشگاه(

 
 )به ترتیب حروف الفبا(

 

 فریبا باقریه .1
 بهناز بذرافشان .2

 بیتا جوان .3

 سید محسن حسینی نژاد .4

 مریم چهره گشا  .5

 ایوب خسروی  .6

 محمد خراسانی .7
  نوید خوشبخت .8

آرش رضایی  .9

 شهمیرزادی

 مونا رضاپور اصفهانی .11
 هادی زارعی مزروعی .11

 رد فرشته عراقیان مج .12

 ضیا عبیداوی  .13

 سامیه غنا  .14

 احمد فرخی .15
 لی مریم قلیچ .16

 وسام کوتی  .17

 احسان صبوری .18

 علی معظمی  .19

 موسوی مریم .21

 مهین نوملی .21

 آزاده نوری .22
 محمدرضا هاشم پور .23

 سجاد یزدان ستاد .24
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 *اجرایی کمیته*

 دبیر اجرایی: آرش رضایی شهمیرزاد

 )به ترتیب حروف الفبا(

 کیمیا آریان  .1

 مهری آقاگلی زاده  .2

 فریبا اسمعیل مشرفی .3

 محمد آرخی  .4

 امیر حسین بهی .5

 فایزه بیات  .6

 طاهری بخشی  .7

 زبیده بهجه  .8

 محمد امین پاکار دیزاوند .9

 رضا جهانشاهی  .11

 محمد جواد سلطانی  .11

 مهسا چهاردهی .12

 مرضیه رحیمی .13

 مهدیس رجبعلیان  .14

 زارع مهرجردی حمیدرضا .15

 مصطفی زارع .16

 علی ژیانی اصغر زاده .17

 زکیه سیدی  .18

 سمیرا سعیدی  .19

 انه سرایلوفرز .21

 آرمین سرابی  .21

 محمد جواد سلطانی .22

 آی ناز شهداد  .23

 مجید کریمی .24

 سمیرا کر  .25

 علی کمی .26

 محمد رضا عبادپور .27

 مینا عین اهلل زاده .28

 محدثه علیخانی  .29

 مریم عامری  .31

 زهرا علوی  .31

 مینا غریب  .32

 مصطفی کاغذی .33
 دانیال کیا .34

 محمد کوهساریان  .35

 ملیحه قریشی .36
 لی قلیچ مریم .37

 تقی مشکوری  .38

 آتنا مهرآرا .39

 محمد مهدی پور .41

 مریم منتظری  .41

 عاطفه نوتج   .42

 فاطمه زهرا هاشمی .43

 

 



  
 

 دمعو نسخنراان
 تخصص سخنرانیعنوان  اسامی سخنرانان مدعو ردیف

معرفی بنیاد بیماری های نادر  آقای دکتر سید مهدی حسینیان 1

 و چشم اندازهای آن

 متخصص سرطان،

نماینده بنیاد بیماری های  

 ایران نادر

انکولوژیست، طب  معنویت درمانی تر عبدالرحیم حزینیآقای دک 2

 تسکینی)پالیتیویست(

 تازه های درمانی/ پیشگیری  آقای دکتر نادر منصور سمایی 3

 علم ژنتیک 

 متخصص ژنتیک

آقای دکتر محمد ابراهیم زاده  4

 راد

در  تازه های درمانی و لیزر

تظاهرات پوستی بیماری های 

 ژنتیکی

 متخصص پوست

م دکتر فیروزه درخشان خان 5

 پور

سازگاری و ارتقای کیفیت 

 در بیماری های مزمن زندگی

فوق تخصص روانپزشکی 

 اطفال
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 "سخنرانی" مقاالت عناوین فهرست
 صفحه کد عنوان مقاله اسامی نویسندگان ردیف

1.  Zarafshani  

Mk 
Determining the relationship between IL-8 

gene with ovary cancer 
007 27 

2.  Zia Obeidavi
 

Down syndrome screening by ultrasound 

findings in the second-trimester of 

pregnancy: A systematic review and meta-

analysis 

0015 29 

3.  Faranak 

Ghadamyari 
A Novel Germline Mutation in the APC 

Gene in Iranian Patients with Familial 

Adenomatous Polyposis 

0025 31 

4.  Farnaz 

Ghannadi
 

Next Generation Sequencing in Genetic 

Diagnosis of Neurofibromatosis 
0026 33 

تجربه زیستن با نوروفیبروماتوز در خانواده و جامعه: از  کیمیا آریان  .5

 انزوا و گوشه گیری تا آینده نامعلوم

0046 35 

گزارش یک مورد بیمار نوروفیبروماتوز تیپ یک مبتال به  عاطفه نوتج  .6

MPNST 

00104 37 

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نوع   آیدا سوقی  .7
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Introduction: Cancer is a major concern of world health and it has affected 

humans across histories. One of the reasons for diffusion of cancer is related to 

inability of physicians in cancer diagnosis. Ovary cancer after breast cancer is 

the second most common cause of cancer and the fifth cause of mortality among 

women. Thus, ovary cancer is known as silent death. This is due to the lack of 

specific marker and late diagnosis. Therefore ovary cancer normally leads to 

ineffective recovery. There are various genes responsible for the emergence 

ofovary cancer. There are some cytokins such as IL-8 are screened among 

patients and has a keyrole in pathogenesis. Since cytokins has an important role 

in prevention of ovary cancer, the purpose of this review article is to determine 

the relationship between IL-8 gene with ovary cancer. 

Method: This study is based on review of related literature and used the 

following search methods:  journal articles, Pubmed, Proquest, SID, Science 

Direct, Google Scholar. The literature review was conducted between 2000-

2013 and related to Determining the relationship between IL-8 gene with ovary 

cancer. 

Results: Results indicated thatIL-8 in one of the inflammagencytokins and has 

a role in pathogenesis ofautoimmune and infectious disease. IL-8 gene 

onchromosome number 4-g/3 g/21 and it has four exon and three intron. The 
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most important polymorphism include (IL8-251), (IL8+781), (IL8+396). 

Moreover, genotype IL8(+78T/T) is related more to ovary cancer. While 

genotype IL-8(+781C/C) is related less significant to ovary cancer. 

Discussion: Overal, we can conclude that there is a relationship between 

IL8gene and ovary cancer. Moreover, because of distribution of genotype of 

IL8 gene and its related to ovary cancer, we can recommend that individuals 

with specific genotype be under care in terms of polymorphism and if possible 

they should be monitored and treated accordingly. 

Key words: Ovary cancer, PolymorfismIL8, Genotype, Gene 
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Background: Down syndrome (DS, trisomy 21), is the most common viable 

chromosomal disorder, with an incidence of 1 in 800 live births.The aim of this 

study is to summarize the accumulated data on the screening performance of 

second-trimester sonographic markers for fetal trisomy 21. 

Search Methods: A search of studies that provided data on the incidence of 

sonographic markers in trisomy 21 fetuses at 14-24 weeks' gestationwas carried 

out in the main international bibliographic databases (MEDLINE, EMBASE 

and CINAHL). The reviewed literature included observational studies, case 

reports, systematic reviews, and  guidelines.  

Findings: The pooled estimates of positive likelihood ratios was: 27.52 (95% 

CI, 13.61-55.68) for ventriculomegaly; 23.30 (95% CI, 14.35-37.83) for 

increased nuchal fold; 11.44 (95% CI, 9.05-14.47) for hyperechogenic bowel; 

7.63 (95% CI, 6.11-9.51for mild hydronephrosis; 3.72 (95% CI, 2.79-4.97) for 

short femur; 4.81 (95% CI, 3.49-6.62) for short humerus; 21.48 (95% CI, 11.48-

40.19) for aberrant right subclavian artery (ARSA); and 23.27 (95% CI, 14.23-

38.06) for absent or hypoplastic nasal bone. 
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Conclusion: The presence of sonographic markers increases the risk for trisomy 

21. In the case of most isolated markers there is only a small effect on 

modifying the pre-test odds for trisomy 21, but with ventriculomegaly, nuchal 

fold thickness and ARSA there is a 3-4-fold increase in risk and with 

hypoplastic nasal bone a 6-7-fold increase. 

Keywords: Trisomy 21, Ultrasonography, Ventriculomegaly, Nuchal fold 

thickness 
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Background and Objectiv: Incidence and mortality of colorectal cancer is 

increasing. In about 5-10% colorectal cancer, as the primary cause of cancer, a 

mutation is inherited from one parent. Also about 1% of colorectal cancers are 

of Familial Adenomatous Polyposis (FAP) type.  Prevalence of FAP is about 1 

in every 10,000 newborns. FAP is an autosomal dominant condition caused by 

the presence of hundreds to thousands pre-cancerous polyps in the colon and 

rectum.This in turn causes rectal bleeding and anemia or cancer growth. Cancer 

will develop, a decade after the appearance of the precancerous polyps, if the 

patient does not undergo total colectomy. Almost all cases of FAP are caused by 

germline mutations in the APC gene located on chromosome 5q21. So far more 

than 300 different germline mutations in the APC gene have been found. 

Identification of familial APC gene mutations is important and can help to 

identify at risk family members.  We aimed at providing this service to Iranian 

patients with familial cases of APC through full gene sequencing. 

Materials and Methods: From this family 10ml peripheral blood was taken in 

EDTA. Genomic DNA was extracted by salting out method. The sequences of 



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

32 

 

primers were designed to perform PCR were: Forward primer in exon 15: 5
/
-

AACACCTCAAGTTCCAACCAC-3
/
 

Reverse primer in exon 15: 5
/
-CTAGGGTGCTGTGACACTGC-3

/
 

The following conditions were used: initial denaturation at 95°C for 5 minute 

and cycled for 30 cycle with denaturation at 95°C for 1 minute, annealing at 

62°C for 1 minute, extension at 72°C for 1 minute and a final extension at 72°C 

for 10 minute. Sequencing was done by KBC (KBC, Tehran, Iran) and the 

reaction product was run on a 3130XL Genetic Analyzer. 

Findings: We identified a heterozygote nonsense mutation in codon 1199 

changing Lysine to stop codon (K1199X) resulting in a premature truncated 

protein at codon 1199. This mutation is a novel mutation. 

Conclusions: APC gene mutation analysis shows that the majority of mutations 

found in patients with FAP are nonsense mutations, resulting in truncated 

protein. More than 75% of mutations occur in exon 15. Exon 15 of the APC 

gene in the proband and her family members showed the causative mutation. 

Sequence analysis of this mutation showed a c.3595 A>T heterozygous 

substitution. Family study showed that her brother, who had been diagnosed as 

being affected with FAP, also has the same mutation. However, her sister was 

normal for this mutation. Family study, after the identification of the causative 

mutation, will provide early detection, surveillance and applying early 

preventative measures. 

Keywords: APC, FAP, Germline Mutation - Iranian 
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Background: Neurofibromatosis is an autosomal dominant genetic 

neurological disorder, classified into two clinically and genetically distinct 

diseases: Neurofibromatosis type 1 and Neurofibromatosis type 2. Clinical 

diagnosis of both NF1 and NF2 is based on defined clinical criteria. Genetic 

diagnosis and mutation analysis proven to bevaluable in young or atypical 

symptomatic patients. Besides, it can help clinicians to confirm the diagnosis. 

Due to the large size of the gene and vast variety of pathogenic mutations,  

genetic analysis become challenging. New available Next generation 

sequencing (NGS) technology, reduces the time and expense of molecular 

analysis efficiently, and facilitates mutation detection. 

Methods: Genetic diagnosis of 5 suspected neurofibromatosis patients was 

performed by the help of the NGS technology, usingNimblegen chip capturing. 

32kb of genomic DNA containing all exons and exon-intron boundaries were 

screened by the average depth of 317X.  

mailto:keramatipour@sina.tumas.ac.ir
mailto:mkeramatipour@sina.tumas.ac.ir
mailto:farnazghannadi@gmail.com
mailto:mkeramatipour@sina.tumas.ac.ir
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Results: the pathogenic mutation can be found in 4 of 5 suspected individuals 

successfully. All these mutations were small deletions or duplications, which 

results in frameshift changes and in turn the loss of function of NF1 and NF2 

proteins. 

Conclusion: Here we describe the application of new sequencing technologies 

in molecular genetic diagnosis of neurofibromatosis disease. Traditional PCR 

amplification and Sanger sequencing method is expensive and time consuming. 

Whereas, by now it can be efficiently replaced by the NGS methodology. 

 

Keywords: Neurofibromatosis, Next Generation Sequencing, mutation detection. 
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 انزوا و گوشه گیریتجربه زیستن با نوروفیبروماتوز در خانواده و جامعه: از 

 تا آینده نامعلوم 

 5، دکتر اکرم ثناگو4، دکتر لیال جویباری3، آرش رضایی2کیمیا آریان، 1ژیانیعلی 

 Kimia_aryan@yahoo.comگرگان،   ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،کمیته تحقیقات دانشجویی1-2-3  
  ، گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستانکز مطالعات و توسعه آموزش، مر 4
 ، گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستانمرکز تحقیقات پرستاری،  5

است که اعصاب و پوست را  بیماری ژنتیکییک ( Neurofibromatosis) نوروفیبروماتوز مقدمه و هدف:

کنند و این رشد  غیر سرطانی در مسیر اعصاب رشد می خیم خوش تومورهایکند. در این بیماری  گرفتار می

رشد تومور در اعصاب و ای شدید( )تغییرات ظاهری جزیی تا بدشکلی ه پوستمشکالتی در  زموجب برو

مادر و دختر مبتال به بیماری العالج و ه زیسته بهدف از این مطالعه تبیین تجرد. شو می ها استخوانو 

 .ی باشدم نوع یک فیبروماتوزرونو ژنتیکی

)تعاملی( استفاده ه ها از مصاحبه های نیمه ساختار در این گزارش مورد کیفی برای گرداوری دادروش کار: 

حلیل شدند. برای تو مطابق رویکرد پدیدارشناسی توصیفی  شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس، کدگذاری

و  شد. کلیه اصول اخالق در پژوهش هاستحکام مطالعه از کدگذاری و آنالیز توسط سه نفر از محققین استفاد

 محرمانه نگه داشتن اطالعات رعایت گردید.

دارای سه عضو مبتال به بیماری نوروفیبروماتوز شدید در مجرد،  ،ساله 44خانمیبیمار  :گزارش مورد

سپس بروز  ا لکه های قهوه ای وبسالگی  1 بیماری از تشخیصو برادرزاده است.  برادر، مادرخانواده؛ 

سالگی بوده است. در سابقه بیمار، ناتوانی در  13مورهای جلدی بعد از فوت پدر در توئم به صورت عال

روی آوردن به مواد  عمل جراحی، (، پنج بارکالس اولیادگیری )مردودی به مدت پنج سال متوالی در 

 ، کارگری برایموادو فروش  خریدزندانی شدن در پی برای تسکین درد شدید،  مردم توصیهمخدر به دلیل 

ذکر می شود. از تحلیل  لزایمرآو  فیبروماتوزورساله مبتال به نوع شدید ن 73 از مادرنگهداری و  معاشامرار 

انزوای خانوادگی، انزوای "و مضامین فرعی  ،"بیماری داغ روانی اجتماعی"اصلی مضامین داده ها 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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اشتن حمایت های اجتماعی و خانوادگی، و تنهایی، ند ترس از آینده نامعلوماستخراج شد.   "اجتماعی

محرومیت از حضور در موقعیت اجتماعی و خانوادگی، محرومیت از انتخاب پوشش دلخواه، محرومیت از 

ازدواج  و تشکیل خانواده از کدهایی است که به کرات در مصاحبه ها به آن اشاره شده است. تنها امید 

ضرورت مراقبت از مادری با بیماری شدید و ابتال به الزایمر که  بیمار برای ادامه مسیر زندگی، وجود مادر و

 از طرف سایر فرزندان طرد شده، بوده است.

را چنان در تنگنا قرار  ابتال به بیماری نوروفیبروماتوز، زندگی بیمارنشان داد نتایج این مطالعه  نتیجه گیری:

 . فردی، بین فردی، اجتماعی می سازد سیب پذیر از جنبه های مختلف زندگیآمی دهد  که بیمار را 

 ، گزارش موردپدیدارشناسی فیبروماتوز، رونو  کلمات کلیدی:
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 MPNSTگزارش یک مورد بیمار نوروفیبروماتوز تیپ یک مبتال به 

 

 3عاطفه نوتج ،2سیده فاطمه زهرا هاشمی تروجنی ،1محمد علی ایزد فردکتر 

 انشگاه علوم پزشکی گلستانجراح مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، د .1
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشجویی، تحقیقات .دانشجوی پزشکی، کمیته2
 notej94@gmail.com دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  .3

 

ایرن بیمراری    ت.شایع تررین فررم از بیمراری نوروفیبرومراتوز اسر     ( NF1نوروفیبروماتوز نوع یک ): مقدمه

گسرترش هرر    NF1در بیماران  مشاهده می شود. یک در سه هزار  اتوزومال غالب بوده و با شیوع ژنتیکی،

دو دسته ی تومورهای خوش خیم و بدخیم افزایش می یابد.نوروفیبروما شایع ترین تومور خروش خریم در   

NF1 .ریسک افزایش تومورهای بدخیم دیگرر ملرل    استMPNST   احتمرال پیشرروی    .دهرم وجرود دار

در جمعیت  MPNSTبا این که میزان  وجود دارد. NF1بیماران پنج درصد در  MPNSTنوروفیبروما به 

ما بیمراری را مبرتال    درصد می رسد. 5تا  2این میزان به  NF1است ولی در بیماران  درصد 0,001عمومی 

که علی رغم برداشت آن به وسریله  کنیم  ومای پارااسپینال گزارش می، با تغییر بدخیمی از نوروفیبرNF1به 

 ی جراحی با عود سریع منجر به فشار به طناب نخاعی شده بود.

با درد شدید بین دو کتف کره   کهبود  سالگی  9تایید شده از  NF1 باساله ای  25دختر  ربیما :معرفی مورد

 CT-scanدر . جعره کررد  به جلوی قفسه ی سینه تیر می کشید و بی حسی پیشرونده ی پاها به پزشک مرا

بره داخرل    T3-T4وT2-T3توده ای در سمت فوقانی مدیاستن خلفی راست گزارش شد که در سطح دیستال

یرک مراه بعرد،     بیماربرای برداشت توده، تحت عمل جراحی قررار گرفرت.   کانال نخاعی گسترش یافته بود.

کره  داخل کانال نخراعی دیرده شرد    ترش به با گس T5تاT2تودهپاراورتبرال و پرورتبرال مهره های  MRIدر

در جرواب   منجر به فشار شدید به طناب نخاعی شده بود.عمل جراحی دیگر برای برداشت توده انجام شد.
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بعد از عمرل جراحری دوم بیمرار تحرت      داده شد.  MPNSTتشخیص نوروفیبروما و  پاتولوژی ِدو نمونه،

، تروده ی پراراورتبرال در براالی سرمت     thoracic spine MRIدو ماه بعد در شیمی درمانی قرار گرفت.

به کانال نخاعی گسترش T3-T4و T2-T3راست مدیاستن خلفی دیده شد که از طریق سوراخ بین مهره ای  

شرش  اما در نهایت بیمرار   باالی سمت چپ مدیاستن خلفی دیده شد در همچنین تومور بافت نرم. بود یافته

 فوت شد.ماه بعد از اولین مراجعه 

برخالف تومورهای بدخیم این تومور ها ممکن است در اصل به صورت توده ی خوش خیم : گیری نتیجه 

داده شده اند مهم است  تا به موقع ایرن   NF1در نتیجه فالوآپ کسانی که در کودکی تشخیص  ظاهر شوند،

 .تغییر بدخیمی تشخیص داده شود و مشاوره ی خانوادگی ژنتیک نیز باید انجام  شود

 NF1نوروفیبروماتوز، ،MPNSTتومور بدخیم غالف اعصاب محیطی، ها: کلیدواژه
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یک با استفاده از ابزار  نوع یبروماتوزمبتال به نوروف یمارانب یزندگ یفیتک یبررس 

skindex-16نتایج یک مطالعه مقدماتی : 

 

 3، دکتر اکرم ثناگو1، آزاده نوری2، دکتر لیال جویباری1، سمیرا سعیدی1آیدا سوقی

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان1: آدرس 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان 2
 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان 3

 

بی می باشد که به صورت اتوزوم : نوروفیبروماتوز یک اختالل ژنتیکی پوست و سیستم عصزمینه و هدف

غالب وجهش در ژن تولید کننده نوروفیبرومین از فردی به فرزندانش منتقل می شود و به نسبت مساوی در 

هزار نفر است. بیماری های پوستی هرچند  3تا2هردو جنس دیده می شود و میزان شیوع آن در حدود 

نند سایر بیماری ها کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار کشنده نبوده و مانع فعالیت روزانه نمی شود اما ما

می دهند به ویژه وقتی نشانه های بیماری در نواحی آشکار از پوست بدن ظاهر شود. مطالعات نشان داده 

اند که بیماری های مزمن پوست که تاثیر به سزایی در تصویر ذهنی فرد از خود دارد روی سالمت روان 

می توانند باعث کاهش اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی شوند.  هدف از  تاثیر می گذارند و

این مطالعه بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک با تاکید بر مشکالت پوستی بوده 

 است. 

پرسشنامه کیفیت این مطالعه توصیفی بخش مقدماتی یک پژوهش کشوری است که با استفاده از  روش کار:

و  "عالئم"، "عواطف"سوال در سه بعد  16انجام شد. ابزار دارای  1394در سال  Skindex-16زندگی 

به سواالت  یپاسخدهروی بیماران با نوروفیبروماتوز نوع یک از نقاط مختلف کشور انجام شد.  "عملکرد"
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معادل  "شدم یتاذ یشههم"تا  معادل صفر    "نشدم یتاذ یچوقته"هفت دامنه و از  یکرتبه صورت ل

اعتبار ابزار از طریق روایی محتوا )اعضای هیات علمی( و پایایی )تعیین ضریب همبستگی  .استنمره  100

 از آماره های توصیفی برای گزارش یافته ها استفاده شد. ( تایید گردید.943/0 آلفای کرونباخ

سنی  یانگینم، زن (درصد 1/77) نفر 27طالعه شدند. کشور وارد م بیمار از استان های مختلف 35 ها: یافته

درصد شرکت کنندگان،  3/34است. بوده سال  51/15 یماریمدت ابتال به ب یانگینم سال، 1/1±61/29

در  یبروماتوزنوروف یماراندر بی زندگ یفیتک یانگینم .خود را گزارش کردندخانواده  رد یماریوجود ب

. نمره بوده است 7/14±9/1 عملکرد حیطه در و ،2/26 ±6/11 واطفع حیطه در ،01/6±6/4یم عال یطهح

 بود. 100از  11/46 ±06/22 در شرکت کنندگان یزندگ یفیتک یانگینم یکل

 یفیتباشد. ک یکمتر از حد متوسط م یبروماتوزنوروف یمارانب یزندگ یفیتنشان داد کیافته ها   :نتیجه گیری

 ی ابهام دارد.ملکرد در حد مطلوبو ع یمعال یها یطهدر ح یمارانب یزندگ

 ، بیماری ژنتیکیskindex-16یک،   نوع یبروماتوزنوروف ی،زندگ یفیتک :کلمات کلیدی
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 تجربیات زیسته یک مادر دارای  کودکان سندرم وردینگ هافمن:

 یک مطالعه موردی کیفی 

 دکتر اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباری فرشته عراقیان مجرد،

 

   fereshteharaghian@yahoo.com  م پزشکی گلستان ، گرگانقیقات دانشجویی دانشگاه علوکمیته تح. 1

 شگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگانمرکز مطالعات و توسعه آموزش دان  .2
 مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان  .3

  

نخاعی  -جزو بیماریهای تخریب پیشرونده عصبی (SMA)سندروم وردینگ هافمن :زمینه و هدف

 رد، گزارش مو یرک ایرن مقالره حاصرل .محسوب می شود که به صورت اتوزومی نهفته به ارث می رسد

 می باشد. فرزند مبتال به وردینگ هافمنیک مادر دارای دو مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی 

 پنج ، فرزند اول درا سندرم شناخته شده وردینگ هافمندارای دو فرزند ب ،ساله 37مادر بیوه معرفی مورد: 

سال است که،  ت دوه مدساله می باشد که ب 10سالگی با مشکل تنفسی و بلع فوت شد. فرزند دوم 

تراکئوستومی و در بیمارستان بستری می باشد. تجربیات مادر حاکی از تنش های مختلف در زندگی  بوده 

از هم پاشیدگی " درون مایه فرعی چهارو  "رنج مراقبت"درون مایه اصلی  یکاست. از آنالیز داده ها، 

استخراج  "، مراقبت از کودک بیمارکودک دریجی فرزندان، درک احساستزندگی خانوادگی، دیدن مرگ ت

 شد. 

نتایج این مطالعه بیانگر این است که مادر زجر از هم پاشیدگی زندگی و دیدن مرگ  فرزند و  نتیجه گیری:

ه را تجربه نموده است. مشکالت مالی، اعتیاد و مرگ همسر همه و همه ب زندگی و مراقبت باز فرزند بیمار

 ی  و مشکالت بیماری بوده است.علت هزینه کمر شکن بیمار

 کیفی سندرم  وردینگ هافمن، خانواده، مراقبت کننده، گزارش مورد کلمات کلیدی:

 

http://isfahangenetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sma&catid=94:2013-06-22-21-39-31&Itemid=445&lang=fa
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 چکیده مقاالت به صورت 

 پوستر
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 نوروفیبروماتوزتجربه زندگی با بیماری بررسی رنج بردن و تحمل کردن: 

 با تاکید بر ابعاد اجتماعی 
 

 3، دکتر اکرم ثناگو2ری، دکتر لیال جویباآزاده نوری

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان1
2

مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی  3،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 گلستان،

 

مال غالب است که اعصاب و پوست را بیماری ژنتیکی اتوزونوع یک،  نوروفیبروماتوز :سابقه و هدف

 درگیر می سازد و از آنجایی که بر ظاهر بیمار نیز تاثیر می گذارد می تواند بیماران را از نظر فعالیت های

. هدف از این مطالعه، بررسی یک مورد بیمار مبتال به نوروفیبروماتوز با تاکید بر نمایدمشکل  دچار یاجتماع

 . وده استبجنبه های اجتماعی زندگی 

 Yinبا استفاده از رویکرد  1394در سال این پژوهش یک مطالعه موردی کیفی است که مواد و روش ها: 

مصاحبه های نیمه ساختار و کاوشی با تاکید بر جنبه های مشاهده و . برای گردآوری داده ها از گردیدانجام 

کدگذاری، طبقه بندی  MAXQDAآماری  با استفاده از نرم افزار ها . دادهشداستفاده  اجتماعی بیماری

عودت داده به شرکت کننده و "شد و مضامین استخراج گردید. برای افزایش اعتماد علمی از روش های 

 استفاده شد.  "تلفیق در مرحله تحلیل داده ها

وجود  خویش سرپرست، با سابقه، مطلقه، نوع یک مبتال به نوروفیبروماتوز ،ساله 44 یبیمار خانم یافته ها:

 فوت ، در هفت سالگیکه به علت بدخیم شدن بیماری شان می باشندفرزندبیماری در مادر و همچنین تنها 

بیمار چندین بار اقدام به خودکشی کرده است و در حال حاضر از داروهای آرامبخش استفاده  .شده است

منجر به استخراج  وماتوزبیماری نوروفیبروجود با  یزندگی اجتماعتحلیل داده ها در خصوص  می کند.
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آسیب افزایش خانواده، استیگمای بیماری، طردشدگی توسط ، طرد شدگی از طرف جامعه" اصلیمضامین 

 گردید. "پذیری

استیگمای درک شده ناشی از تجربه زیسته با این بیماری، با وسعت تاثیرگذار بر جنبه های   نتیجه گیری:

از دست دادن روحیه خود بار مضاعفی بر مشکالت و یمار مختلف زندگی بیمار، باعث تزلزل روانی ب

. پذیرش خانواده و اجتماع عامل مهمی در قبول بیماری و داشتن یک زندگی گردیدحاصل از این بیماری 

می تواند بر کاهش میزان آسیب  یحمایتایجاد شبکه های یماران می باشد. آگاهی اجتماع و بعادی توسط 

 پذیری آنان مؤثر باشد.

 زنان، آسیب های اجتماعی . Yin کیفی، رویکردگزارش مورد  نوروفیبروماتوز،: اژه های کلیدیو
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 : نوروفیبروماتوزبیماری نادر و ژنتیکی تبیین تجربه زیسته زندگی با 

 مطالعه ای بر اساس تحلیل وبالگ ها

 

 5کرم ثناگو،  دکتر ا4، دکتر  لیال جویباری3، عصمت سعیدی2، محمد آرخی1سمیرا  سعیدی

 

 saeedi.samira93@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان،  ،، کمیته تحقیقات دانشجویی1-2-3   

 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان. 5-4    

 کند. در این بیماری بیماری ژنتیکی است که اعصاب و پوست را گرفتار می نوروفیبروماتوزمقدمه: 

مشکالتی در  زکنند و این رشد موجب برو تومورهای خوش خیم غیر سرطانی در مسیر اعصاب رشد می

زندگی با این بیماری می تواند چالش برانگیز باشد. بدشکلی ظاهر بیمار و شود.  ها می استخوان پوست و

 شدن وبالگ ها فرصتی را برای شنیدههنی و جسمی بر کیفیت زندگی بیماران تاثیرگذار است. مشکالت ذ

در بیماران این مطالعه با هدف تبیین تجربه زیسته زندگی با نوروفیبروماتوز  فراهم می نمایند. بیماران صدای

 صورت گرفته است.ایرانی 

بیماری مبتال به  زن و مرد، مجرد و متاهل، ندر این مطالعه کیفی، مشارکت کنندگان بیماراروش کار: 

زندگی خود  بیاتکه تجر های کشور بودهدید از تمامی استان همه ی استان از خفیف تا ش نوروفیبروماتوز

منبع اطالعات  اشتراک گذاشته بودند.به  94-91طی سال های  "زندگی با نوروفیبروماتوز"را در وبالگ 

 text)متنی ن وبالگ بوده است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل پست مرتبط منتشر شده در ای 400

analysis) مضامین و درون مایه های تبیین کننده زندگی با یک بیماری ژنتیکی نادر  معانی، با هدف کشف

ای افزایش اعتبار داده ها . براستفاده شدصعب االعالج از طریق کدگذاری، طبقه بندی و تشکیل مفهوم 

 توسط دو محقق صورت گرفت. تحلیل 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
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حسرت "، "و رنج درد" اصلی نومضمشش  ،ربیما 60 تجربه زیستهاز تحلیل متن حاصل از  یافته ها:

امید به بهبودی و "، "هویت دادن به بیماران"، "احساس متفاوت بودن با دیگران"، "تشکیل خانواده

بیین شد. تجربیات بیماران موید آن است ت "متصل شدن به پروردگار و مشیت الهی"، "سازگاری با بیماری

که تالش برای سازگاری و پذیرش بیماری و زیستن با آن دغدغه همیشگی است. آگاهی کم عموم مردم که 

ناشی از نادر بودن این بیماری می باشد و همچنین سیر نامشخص و غیر قابل پیش بینی و ناتوانی های 

ماری و ترس از آینده می شود. پنهان کردن عالئم بیماری، جسمی ناشی از آن، باعث وحشت بیمار از بی

وابستگی به خانواده و جستجو برای هویت دادن به این بیماری با تشکیل شبکه های اجتماعی مجازی 

 بیماران نوروفیبروماتوز و راه عالج یافتن نیز در تجربه بیمار نمود داشت.

وصف نشدنی این گروه از بیماران  و عذاب با درد و رنجنتیجه گیری: نتایج این مطالعه موید زندگی توام 

می تواند از طریق تشکیل انجمن های حمایتی توجه به مسائل، درمانی، روانشناختی و اجتماعی  می باشد.

 آالمی بر دردهای پنهان این گروه از بیماران باشد.

 آنالیز متن ،ی نادرنوروفیبروماتوز، بیماری ژنتیککلمات کلیدی: 
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 ن در جامعه: موازین اخالقی رعایت نشدهآفیبروماتوز و استیگمای ربیماری نو

 از سوی مردم جامعه و کادر پزشکی 

 

 5، دکتر اکرم ثناگو4، دکتر لیال جویباری3، آرش رضایی2ژیانیعلی  ،1کیمیا آریان

 

 aliz1374zh@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان1-2-3  

  ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگانمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز . 4   

 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان. 5   

 

استیگما یا انگ یک بیماری و یا رفتار خاص را داشتن باعث می شرود افرراد جامعره فکرر      مقدمه و هدف:

اسرت و بایرد از جامعره دور شرود. افرراد       "متفاوت"و  "بی ارزش"و یا  "بد"گی، کنندکه فرد دارای آن ویژ

بدیهی است که این رفتارها . دارای این نگرش نمی توانند با فرد بیمار همدلی کنند و از او دوری می جویند

 نوعی تبعیض و به حاشیه راندن بیماران  می شود. اگرچه تحقیقرات کیفری در رده بنردی شرواهد در    سبب 

سطوح پایین هرم شواهد قرار دارند اما از نظر درک تجارب بیماران برای مخاطبان علوم پزشکی از اهمیرت  

تبیرین تجربیرات بیمراران مبرتال بره       از این رو در این مطالعره بره منظرور   بسیار زیادی برخوردار می باشند. 

ایجاد می شود ه با این بیماران در مواجهکه اخالقی در جامعه و کادر پزشکی  ضوعاتفیبروماتوز از مورونو

 از رویکرد کیفی استفاده شده است.

انجام شد. برای جمع آوری که با رویکرد کیفی بخشی از پژوهش بزرگتری است  : این مطالعهروش کار

یا یک روز از زندگی روزمره/کاری خودتان "اطالعات از مصاحبه های تعاملی و سواالت نیمه ساختار مانند 

و سواالت کاوشی برای عمیق شدن مصاحبه  "موقعیت های مختلف اجتماعی توصیف کنید را برایم در

استفاده شد. محور سواالت چالش های اخالقی شان در زندگی روزمره  "ملال بزنید، چرا، چگونه"مانند 

ارکت است که یک فرد مبتال به بیماری نادر ژنتیکی با تظاهرات جلدی آن را در اجتماع تجربه می کند.  مش
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مصاحبه ها ضبط و دست کننده یک مادر و دختر مبتال به نوروفیبروماتوز شدید )از نوع یک( می باشند. 

  .شدندتحلیل پدیدارشناسی توصیفی نویس، کدگذاری، طبقه بندی و مطابق رویکرد 

کدهای  با "عنوان یک انسانه محرومیت از زندگی طبیعی ب "از تحلیل داده ها یک مضمون اصلی یافته ها: 

محرومیت از  ، بیمار خاص در نظر گرفته نشدن،محرومیت از زندگی اجتماعی، محرومیت از حق درمان"

ظهور یافت. استیگمای مبتال بودن به بیماری با مشکالت  "ترحم دیگرانو  دلسوزی ،حق و حقوق کار

شدن توسط پزشک، جلدی با رویدادهای آزاردهنده در سطح جامعه مانند از دست دادن شغل تا ویزیت ن

 طالق و مورد اتهام قرار گرفتن همراه بوده است. 

به نظر می رسد عدم آگاهی مردم و بخش وسیعی از کادر علوم پزشکی از وجود برخی از نتیجه گیری: 

بیماری های نادر ژنتیکی با مشکالت خاص سبب بروز رفتارهای آزاردهنده و یا غیراخالقی برای این گروه 

 گردد و آنها را از حقوق طبیعی خود به عنوان یک شهروند محروم می نماید. از بیماران می

 چالش های اخالقی، نوروفیبروماتوز، بیماری های نادر ژنتیکی، معرفی مورد، پدیدارشناسی   :کلمات کلیدی
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: سعی می کنم این موضوع در یک دختر جوان زندگی با نوروفیبروماتوزیات تبیین تجرب

 خفی کنمرو از همه م

 3، فرشته عراقیان4، اکرم ثناگو2، آرش رضایی شهمیرزادی1مونا رضاپور اصفهانی

 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ،کمیته تحقیقات دانشجویی ، 1، 3،2

 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان 4

با طیف وسیعی از  اتوزومال غالب است که ژنتیکی های نادر بیمارییکی از نوروفیبروماتوز  مقدمه:

مشکالت از قبیل ضایعات پوستی، اختالالت یادگیری، درگیری بینایی و شنوایی ظاهر می شود و شدیدا بر 

بوده  تبیین تجربه زیسته زندگی با نوروفیبروماتوزاز این مطالعه . هدف اثر می گذاردکیفیت زندگی بیماران 

 .است

به بررسی تجربیات زیسته زندگی با بیماری نوروفیبروماتوز نوع  (1393رد کیفی )این گزارش مو روش کار:

استفاده شد. تعاملی  نیمه ساختار های از مصاحبهجوان می پردازد. برای گردآوری اطالعات دختر یک در 

ضبط، جهت اطمینان از استحکام مطالعه از مصاحبه و تحلیل داده ها توسط چند محقق استفاده شد. داده ها 

 دست نویس، کدگذاری؛ طبقه بندی و تشکیل مفهوم گردید.

با  "تالش برای سازگاریو ترس از ناشناخته ها "اصلی مطالعه از تحلیل داده ها دو درون مایه  یافته ها:

، امید یافتن هویت با روی آوردن به شبکه های اجتماعی وابستگی به خانواده، ،مخفی کردن" مضامین فرعی

  ظهور یافت.  "ی عالجبه راهی برا

، به بیمار مورد بیماران های اجتماعی روهیافتن در گویت برخورداری از حمایت خانواده، هنتیجه گیری: 

مطالعه کمک کرد تا بر ترس ناشی از مورد قضاوت واقع شدن و رفع تنهایی کمک کند و خود را در 

 گروهی بیابد که درک و همدلی متقابل وجود دارد.

 کیفی، زنان، حمایت خانوادهنوروفیبروماتوز،  گزارش مورد  ی:کلمات کلید
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تجربه زیسته زندگی با نوروفیبروماتوز یک معلم: شاید قانون دنیا همین باشد من صاحب 

 آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگری است

 

 3، دکتر اکرم ثناگو2،  دکتر لیال جویباری1سحر جسمانی، 1مهسا ابراهیمی

 

 m.ebrahimi1494@gmail.comانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان،  د1  

 مرکزتحقیقات پرستاری،  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 3  مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  2  

 

نتیکی مربوط به سیستم عصبی هستند که عمدتاً : نوروفیبروماتوزها یک دسته اختالالت ژمقدمه و هدف

تومورها یا ناهنجارهای  -تکامل و رشد سلول های عصبی را متاثر می نمایند. این بیماری با تغییرات پوستی

استخوانی همراه است. اغلب بیماران مبتال به علت درد شدید و رو به وخامت بودن بیماری و نداشتن 

مایان جلدی تجربیات سختی را با این بیماری تجربه می کنند. هدف از درمان قطعی و بخصوص ضایعات ن

 این مطالعه تبیین تجربیات زیسته یک معلم مدرسه با زندگی با بیماری نوروفیبروماتوز نوع یک است.

:  این مطالعه معرفی مورد با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی است که برای جمع آوری اطالعات روش کار

یا یک روز از "، "وقتی می گویم نوروفیبروماتوز چه به ذهن شما می آید"مه ساختار مانند از سواالت نی

ملال بزنید، چرا، "و سواالت کاوشی برای عمیق شدن مصاحبه مانند  "زندگی خودتان را برایم توصیف کنید

 استفاده شد. "چگونه

سالگی برای وی تشخیص بیماری  4-5مورد خانم میانسال، مجرد و معلم تربیتی است که از  یافته ها:

نوروفیبروماتوز نوع یک گذاشته شده است و تاکنون سابقه ده نوبت جراحی را ذکر می نماید. مضامین 

درد،  احساس "با کدهایی از قبیل  "مرگ آرزوها"استخراج شده از تحلیل داده ها شامل یک مضمون اصلی 

بوده است علی رغم تجربیات حاکی  "ست سالم و زیباتنهایی، ناامیدی، غمگینی، تنفر از خلقت، حسرت پو



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

51 

 

از زندگی سخت اما هیچ وقت زخم و بغض خودشان را وارد محیط کار نکردند و وابستگی مادر به ایشان 

 باعث دلگرمی در زندگی ایشان بوده است.

اسات : تجربیات بیانگر محرومیت از برخی از لذت های طبیعی زندگی است اما ابراز احسنتیجه گیری

شاگردان، حمایت همکاران، عشق مادر از مهم ترین مولفه های پایداری در جریان نامالیمات زندگی بوده 

 است. 

  : نوروفیبروماتوز، تجربیات زیسته، گزارش مورد کیفی، پدیدارشناسی کلمات کلیدی
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لکسی فرم تبیین تجربه زیسته یک جوان مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک با عالئم بالینی پ

 وزیلوو اسک

 

 2، دکتر لیال جویباری1آالله لنگری، 1آتنا مهرآرا

 

 alale.langari@gmail.comگرگان  ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1   
 گرگان ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش 2

 

ل ژنتیکی مشترک مربوط به سیستم عصبی وپوست است چون یک اختال : نوروفیبروماتوز،مقدمه و هدف

پوست و سلولهای عصبی هر دو از الیه اکتودرم جنینی منشا می گیرند، این بیماری رشد و تکامل سلول 

های عصبی را مختل کرده و سبب بروز لکه ها و تومور های عمدتا خوش خیم و غیر سرطانی می شود. 

روماتوز بدارد. نوروفی 2و1در استخوان ها می شود. این بیماری دو نوع همچنین سبب بروز بدشکلی هایی 

 ، می تواند با دو نوع عالمت جلدی و پلکسی فرم دیده شود.یک نوع

، برای گردآوری اطالعات از  text analysis؛ آنالیز متن با رویکرد کیفی ی: مطالعه موردروش کار

رای استحکام مطالعه از آنالیز توسط دو پژوهشگر و مصاحبه نیمه ساختاری غیرحضوری استفاده شد. ب

 بازخورد به شرکت کننده استفاده گردید.

است ( plexiform)یک پلکسی فرم  مشارکت کننده آقای جوانی با عالئم نوروفیبروماتوز نوعیافته ها:  

لکه ها و توده هایی که همه ی اعضای خانواده از نظر این بیماری نوروفیبروماتوز سالم هستند. از بدو تولد 

 به دلیل اسکولیوز .سالگی گسترش یافتند 11-12 بدون درد در نقاطی از بدنش وجود داشت اما در سنین

جراحی ها موثر واقع سالگی مورد جراحی قرار گرفت.  10و  1در ناحیه گردنی، در سنین  )کژ پشنی(

ل دوم هم از کار افتادن هردوپا و نگردید و کم کم احساس شلی و گزگز دست راست و پاها، بعد از عم
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دست راست اتفاق افتاد و انحراف مهره ها هم با گذشت زمان، افزایش یافت. به دلیل اعمال جراحی و 

امید به رفع "از تحلیل داده ها مضامین اصلی عواقب آن از جمله معلولیت، ادامه تحصیالت مقدور نگردید.

امید به کمک "و مضامین فرعی  "نج های جسمانی روانی بیماریر"،  "تمایل به انزوا"،  "معلولیت جسمانی

دریافت شد. نگاه نکردن به طرف  "رنج های روانی رنج های جسمانی،" ،"های جامعه پزشکی، امید به خدا

مقابل حین صحبت، سعی بر پنهان کردن بیماری از آشنایان و دوستان مجازی، تالش برای آرامش یافتن در 

ر در باره مرگ و خودکم بینی شدید در کنار معلولیت و ضعف جسمانی که پذیرفتنش تنهایی، تفکر مکر

 از جمله کدهای تکراری حین مصاحبه بودند.بخصوص برای یک مرد بسیار سخت است 

: نتایج نشان داد رنج های جسمی و روانشناختی که فرد از دوران کودکی تا کنون تحمل کرده، نتیجه گیری

ه زندگی تنهایی و انزوا را ترجیح دهد و با امید به خدا و تالش هایی در این زمینه، سبب شده تا در ادام

 دنبال راهی برای بهبود و درمان معلولیت باشد.

 : بیماری نادر ژنتیکی، نوروفیبروماتوز پلکسی فرم، گزارش مورد، اسکولیوزکلمات کلیدی
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 پل اسکلروزیس: نگاهی به تجربه زندگی با مولتیامید دارم خوب بشوم

 

 3، دکتر اکرم ثناگو2، یاسمن قاسمی دماوندی1سیده دل آرام موسوی

 

 ،    arammsv@gmail.comکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری 2-1 
 مرکز تحقیقات پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان3

 

 ترین شایع و انسان در نورولوژیک های بیماری ترین شایع از مولتیپل اسکلروزیس مقدمه و هدف: بیماری

 گرفتگی ضعف، حسی، اختالل ایجاد باعث. این بیماری است نوجوانان در ناتوانی به منجر بیماری

 عملکرد مدفوع، ادرار، دفع در اختالل ها، اندام لرزش خستگی، شناختی، اختالل بینایی، عضالت،اختالل

 می شود در ایران زده شود. تخمین می بیمار فرد در گفتاری اختالل و دوبینی تاری دید، کرختی، ی،جنس

باشند. هدف از این مطالعه تبیین تجربیات یک فرد مبتال به  مبتال این بیماری به نفر هزار بیست حداقل

 بوده است.اسکلروزیس ولتی پل بیماری م

است که برای گردآوری داده ها از  1394در سال  ا رویکرد کیفیروش کار: این مطالعه یک گزارش مورد ب

مددجو یک خانم سی ساله بوده است که طی مصاحبه های تعاملی مصاحبه نیمه ساختار استفاده شد. 

مولتیپل اسکلروزیس را در قالب روایات و رویدادهای روزمره و یا بیماری زندگی با  تجربیات خود از

پدیدارشناسی  مصاحبه ضبط، خط به خط دست نویس و با استفاده از رویکرد . خاص زندگی توصیف نمود

 شد. توصیفی  ون منن تحلیل 

بیماری، تالش  کردن پنهان"سه مضمون فرعی و "حفظ امید" اصلی یک مضمون ها داده تحلیل از :یافته ها

ره سعی داشته است تا شد. یافته ها حاکی از آن است که مددجو هموا استخراج "برای تغییر، اخالق خوب
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را همانند سایر مردم و فاقد بیماری خاصی نشان دهد. این امر از طریق تالش مضاعف برای ایجاد  خود

تغییرات ملبت در زندگی با وجود یک بیماری پیشرونده و ایجاد تعادل در زندگی تحصلی و کاری و 

سنگین م ترین ابزار وی در این نبرد مه خانوادگی روی می داد. از نظر مددجو حفظ روحیه و اخالق خوب

 با بیماری در میانه عمر بوده است.

:  تجربیات مددجوی مورد مطالعه حاکی از آن بود که علی رغم مشکالت جسمی متعدد، حفظ نتیجه گیری

امید و روحیه و خلق خوب توانست ادامه مسیر را آسان نماید به نحوی که بیمار معتقد بود زندگی او شاید 

 راتب بهتر از کسانی باشد که زندگی  بدون بیماری دارند.به م

 لتیپل اسکلروزیس، گزارش مورد، مطالعه کیفیومکلمات کلیدی: 
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 صدای بیماران: زندگی با بیماری آتاکسی فردریچ

 

 2، دکتر اکرم ثناگو1سیده دالرام موسوی

 

 ،    arammsv@gmail.comزشکی مازندران، ساری کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پ2-1
 مرکز تحقیقات پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان3

  

 عدم ؛عالئمی اتوزمال مغلوب با ارث یعصب یماریب ک( یFriedreich's ataxia) شیفردر یآتاکسمقدمه: 

 حس ، از بین رفتنفقرات ستون یدگیخم، ستاگموسین ،کردن صحبت در اشکال، رفتن راه هنگام در تعادل

 دست از را خود نیلیم از یمقدار نخاعند و رو یم لیتحل ها نورونو ... است،  ها اندام تیموقع درک

.  هدف از این مطالعه تبیین تجربیات زیسته شود یم ظاهر یسالگ 25 تا 5 سن نیب معموال یماریب .دهد یم

 یک کودک با بیماری آتاکسی فردریچ است.

به بررسی تجربیات زندگی  است که 1394در سال  ر: این مطالعه یک گزارش مورد با رویکرد کیفیروش کا

مصاحبه  مشاهدات و برای گردآوری داده ها ازساله می پردازد.  12با بیماری آتاکسی فردریچ در یک پسر 

 ک آنالیز شدند. ، کدگذاری و تماتیضبط، خط به خط دست نویس ها نیمه ساختار استفاده شد. مصاحبههای 

تحلیل داده ها حاکی از آن  است که علی رغم  ایجاد محدودیت های زیاد جسمی برای بیمار، اما   :یافته ها

بیمای نتوانست به بیمار آسیب روحی و روانی جدی وارد سازد و مانع آرزوها و امیدهایش و پشت کردن 

زندگی متفاوت است، من "، "را دوست داردخدا م"به زندگی شود. از تماتیک آنالیز  سه مضمون اصلی 

استخراج شد. کودک از پزشک خود درخواست می کند تا در مقابل او در باره  "امید و شادابی"، "متفاوتم
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بیماری اش با والدین صحبت کند. زندگی با آتاکسی فردریچ کامال به سرسختی روانی و تاب آوری فرد 

 بستگی دارد. 

سی فردریچ یک چالش بسیار بزرگ در زندگی این کودک بوده است، اما اعتماد به اگرچه آتاک  نتیجه گیری:

نفس باالی این کودک و توانایی های درونی وی را قادر ساخت تا بتواند بر بیماری مزمن و  ناتوانی های 

اری در جسمی خود غلبه نماید. با توجه به تمایل بیمار به دانستن واقعیت بیماری خود و افزایش توان سازگ

صورت آگاهی، یافته های این گزارش تاکیدی بر استفاده از رویکرد فردگرایانه و تجربیات فردی بیماران در  

 مواجه با مددجویان است. 

 فردریچ، گزارش مورد کیفی بیماری نوروژنتیک، آتاکسی ی:کلمات کلید
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 (PKUا )کتونوری فنیل بیماری به مبتال فرزند دارای مادر تجربیات  

 

، 2بهاره ایزدپرست 2 غفارزاده ، الهام2 بجنوردی نظم ، سحر2 موسوی ارام ، دل2 دماوندی قاسمی یاسمن، 1 غریب مسعود 

 2 مالکی ، نیما2 کوثرزارعی

 

 مازندران، ساری پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی )دانشجوی دکترای کاردرمانی(، دانشکده پیراپزشکی، .1

 ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جویی،دانش کمیته تحقیقات. 2

 

 این در امینه اسید تجمع است نادر مادرزادی متابولیکی نقص یک کتونوریا فنیل بیماری مقدمه و هدف:

 به بروز و منجر میدهد رخ تیروزین به االنین فنیل تبدیل برای نیاز انزیم مورد وجود عدم دلیل به بیماری

جهانی  متوسط برار دو فامیلی ازدواج بدلیل ایران در بیماری این شیوع شود یم پوست و مغز در اختالالتی

 است کتونوریا فنیل بیماری به مبتال فرزند دارای مادر تجربیات از گزارش مطالعه از این هدف است

 نیمه مصاحبه ها از داده گرداوری برای که است کیفی رویکرد با مورد گزارش یک مطالعه اینکار:  روش

 تجربه که شده خواسته است کتونوریا فنیل ساله 11 فرزنددختر دارای که یک مادر از شد استفاده تارساخ

 تحلیل رویکرد از استفاده وبا نویس دست خط به خط و مصاحبه ضبط کند بیان را فرزندش با زندگی

 شد. آنالیز مرسوم محتوای

کتونوریا وجود دارد، تم  فنیل بیماری به مبتال دفرزن دارای های خانواده سرراه زیادی بر مشکالتها:  یافته

محدودیت و خاص "، "هزینه بر بودن رژیم غذایی" شامل های اصلی که از این مطالعه استخراج گردید که

 بدست آمده است. "قاعدگی سخت دوران" و "غذایی بودن رژیم

 تاثیرات کاردرمانی، ماران،انجام مداخالت روانشناختی به منظور پذیرش بیماری توسط بی گیری: نتیجه

 چه گردد انجام زودتر مداخالت اگر این و دارد کتونوریا فنیل بیماران جسم و ذهن حیطه در بسزایی ملبت

 داشته باشد. بیشتری تاثیرات بسا

 االنین  اسید، فنیل کیفی، امینه مورد، مطالعه کتونوریا، گزارش فنیل :کلیدی کلمات
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 به نوروفیبروما در ناحیه شکم و خلف صفاق همراه با گزارش یک مورد بیمار مبتال

 و کاهش وزن احتباس ادراری

  

 1، مجید کریمی2، دکتر لیال جویباری1حمیدرضا زارع مهرجردی، 1محمد امین پاکاردیزاوند

 gmail.com@hamid72mehrjard، گرگان  دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،کمیته تحقیقات دانشجویی1  

 ات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگانمرکز  تحقیق2

  

است که می تواند به صورت یک تومور  محیطی اعصاب منشاء با نئوپالسم ترین شایع مقدمه: نوروفیبروما

 به نام نوروفیبروماتوزیس باشد.  منفرد و یا نشانه ای از یک بیماری اتوزومال غالب

بروماتوز نوع یک همراه با نورفیبروما در ناحیه شکم و خلف مطالعه حاضر، یک مورد نوروفی گزارش مورد:

احتباس ادراری و نیز سالگی با  11ای اولین بار در سن ساله را گزارش می نماید که بر 27صفاقی یک آقای 

در سالیان بعد با کاهش وزن شدید مراجعه کرده است. کلیه ی عکس برداری ها و عمل های جراحی انجام 

ن متعدد موید درگیری بیمار در سه موقعیت است: الف( تومورهایی در ناحیه ی خلف گرفته در سالیا

صفاقی چپ با درگیری ملانه و حالب چپ با گسترش به شکم که باعث درگیری مزانتر روده باریک شده 

همراه با درگیری جدار ملانه، ج( توده های متعدد و هایی در ناحیه ی خلف صفاقی راست است. ب( تومور

انجام گرفت برای احتباس ادراری بیمار کاتترگذاری وده ی باریک را درگیر کرده است. چک که جدار رکو

 بیمار در نوبت پیوند روده قرار دارد.  و برای مشکل شکمی نیز
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: به دلیل عدم تشخیص به موقع بیماری و تومور موجود در ناحیه خلف صفاقی ، تومور با نتیجه گیری

، لذا تشخیص و بررسی به موقع در افراد مبتال به یری شکم نیز شده استخود باعث درگپیشرفت 

 نروفیبروماتوز می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند.

 ماتوز: نوروفیبروماتوز، تومور خلفی صفاقی، تومور شکمی، گزارش مورد، نوروفیبروکلمات کلیدی
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Introduction: Neurofibromatosis is an autosomal dominant disorder which is 

classified to three distinct subcategories consist of neurofibromatosis type 1 

(NF1, also called von Recklinghaus disease), neurofibromatosis type 2 (NF2), 

and a type that was once considered to be a variation of NF2 but is now called 

schwannomatosis; which all are capable to cause tumors to grow in the nervous 

system. Tumors begin in the glial cells and the myelin sheath, rather than the 

cells that actually transmit information. The type of tumor that develops 

depends on the type of supporting cells involved. Neurofibromatosis occurs in 

both sexes and in all races and ethnic groups. NF1 is the most common type of 

neurofibromatosis. Although many affected people inherit the disorder, between 

30 and 50 percent of new cases result from a spontaneous genetic mutation of 

unknown cause. One of the most noticeable and disabling feature of 

neurofibromatosis type 1 is plexiform neurofibroma (PNF) which is a non-

circumscribed, thick and irregular benign tumor of the peripheral nerve sheath.  

Findings: Here we present a case of a 28-year-old male, a biopsy proved case 

of plexiform neurofibroma with other clinical signs of neurofibromatosis type 1. 

He has Café-au-lait spots (the most prevalent sign of NF1) on his body from 

birth and unusual neck curvature at early childhood that led to an orthopedic 

surgery. After performing the surgical operation, asthenia of right upper and 
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both lower extremities occurred. A couple of years later, he went under another 

surgical process to prevent disease progression. He suffers from severe rigid 

kyphotic scoliosis, is not able to walk, and has deformity in cervical spine 

which has led to spinal cord thinning, Paralysis of two lower extremities and 

one arm and disability for handling daily job. He has normal intelligence and 

mental cognition. Several nodular masses have occupied entire right 

paravertebral space as well as nasopharynx. 

Conclusion: In radiographic and CT-scan imaging, multiple large masses were 

observed in lymphatic regions which can be confused with lymphadenopathy. 

Thus because of the possibility of malignancy, the masses need to be 

periodically examined by pathological methods. 

Keywords: Neurofibromatosis type 1, Plexiform neurofibroma, Kyphotic 

scoliosis, Congenital neural disorder, Case report 
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 45x/45xxxگزارش یک مورد سندروم ترنر با کاریوتایپ

 

 3، اعظم احمدی شادمهری2ی، شهناز ظریف1اسما آذرجو

 مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی -1
 واحد پیشگیری، سازمان بهزیستی خراسان جنوبی  -2

 گروه ژنتیک، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران  -3

 

ندارند و یا  Xبتال یک کروموزوم سندروم ترنر یکی از اختالالت شایع کروموزومی است که افرادر م مقدمه:

ساختمان یکی از کروموزوم هایشان غیرطبیعی است و شیوع آن یک در سه هزار تولد زنده است. این نقص 

کروموزومی سبب بروز کوتاهی قد، گردن پرده دار، نارسایی تخمدان، پتوز و ناهنجاری های قلب و عروق 

 می گردد.

یل امنوره اولیه به مرکز مشاوره ژنتیک مراجعه نموده بود. در معاینات ساله که به دل 20خانمیگزارش مورد: 

بالینی استرابیسم، فاصله زیاد نوک پستانها، قفسه سینه پهن و سپر مشاهده شد. مشکالت کلیوی، قلبی، 

اسکلتی، شنوایی و بینایی نداشت. بهره هوشی وی نرمال بود. در ارتباطات اجتماعی از تعامل مناسبی بهره 

و تیروئید نرمال و استرادیول پایین گزارش شده  LHو FSH ند بود.در ازمایشات اولیه سطح هورمونهای م

بوده وپس از قطع درمان  LDHسالگی بوده و یک سال تحت درمان با قرص  13بود. امنوره اولیه وی از 

ردیده است. در اقدامات سالگی امنوره ادامه داشته و پس از آن با هورمون درمانی، امنوره برطرف گ 20تا 

پاراکلینیک در سونوگرافی: رحم و تخمدانها انفانتایلو فاقد فولیکول قابل اندازه گیری بود. انالیز کروموزومی 

 گزارش شد. 45x/45xxxوی موزایسم سندروم ترنر 

ی علت آن در خانم هایی که با شکایت امنوره مراجعه می نمایند، انالیز کروموزومی در شناسای نتیجه گیری:

حائز اهمیت می باشد. تشخیص به موقع و صحیح سندروم ترنر با توجه به تنوع عالئم تظاهر یافته به 

 خصوص در سنین پایین دشوار بوده و نیاز به بررسی آنالیز کروموزومی می باشد.

 : سندروم ترنر، کاریوتایپ، آمنوره، گزارش موردکلید واژه
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 LAMB2با جهش در ژن اولین گزارش از سندرم نفروتیک 

 

 1,2اعظم احمدی شادمهری ،1شهناز ظریفی

 

 واحد پیشگیری، سازمان بهزیستی خراسان جنوبی-1

 گروه ژنتیک، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران 2

 

 

یک  (NS) فروتیکسندرم ن .می باشد هتروژناز نظر کلینیکی و ژنتیکی  مادرزادی سندرم نفروتیک مقدمه:

سرنوشت معمول این .می باشند، ادم  ، کاهش آلبومین است که بیماران دچار پروتینوری کلیوی بیماری

 ,LAMB2, LAMB2وNPHS1  ، NPHS2، WT1جهش در ژنهای بیماران چگونه است.

PLCE1, CD2AP MYO1EPTPRO.المینین برای این بیماری گزارش شده است β2یک جزء از 

. که در چسبندگی، پرولیفراسیون، است غشای پایه گلومرولی از یک عنصر بسیار مهم ست کها 521المینین

علت سندروم پیرسون و سندرم  (LAMB2)  المینین β2 در جهشتمایز زایی و مهاجرت نقش دارد. 

این اولین گزارش از واریانت  می باشد. مغز و اعصاب چشم و با نواقص شدید مادرزادی نفروتیک

c.1814delG  در ژنLAMB2 .در سندروم نفروتیک می باشد 

ماهگی، به مرکز مشاوره  2(، که به علت فوت فرزندشان در FCزوجی با ازدواج فامیلی) گزارش مورد:

هفته حامله بودند که در سونوگرافی های  33ژنتیک میالد مراجعه نمودند. خانم هنگام مراجعه به مرکز 

 31های جنین را بزرگتر از حد طبیعی گزارش نمودند. و در هفته  کلیه30و  22،23انجام شده در هفته 

کاهش حجم مایع امنیوتیک و کلیه ها با سایز پرومیننت و افزایش اکوی پارانشیمال مشاهده شده بود. کودک 

گرم و ترم متولد شد. در سونوگرافی انجام شده در دو روزگی کلیه راست به  2300با زایمان طبیعی و وزن 

با ابعاد پرومیننت و اکوی کورتکس افزایش یافته داد. در ازمایش  20*52و کلیه چپ با ابعاد  21*51ابعاد 

روزگی به علت ادم ژنرالیزه و استفراغهای مکرر در  20ملبت( گزارش شد. کودک در  4ادار دفع پروتئین)
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د. قبل از فوت فرزند ماهگی فوت نمو 2بیمارستان بستری شد و تحت درمان با البومین قرار گرفت و در 

درخواست شد وپس از هماهنگی به عمل امده با توجه به تعداد زیاد ژن برای این بیماری  DNAاستخراج 

 ( شد.NGSدرخواست توالی یابی نسل جدید)

( را در c.1814delG، یک واریانت فرم شیف هموزیگوت جدید ) LAMB2آنالیز ژن  نتیجه گیری: 

جه به جدید بودن واریانت و عدم گرازش ان همراه با بیماری، والدین برای با تو بیمار شناسایی نمود.

انجام دادند که والدین هتروزیگوت گزارش شد. با توجه به شناسایی نوع  MLPAبررسی این حذف 

برای بیماریهای  NGSبرای حاملگی های بعدی شد. روش  PNDجهش در این خانواده توصیه به انجام 

 ی انها گزارش شده و همچنین بیماریهای جدید بسیار کاربردی می باشد.که ژنهای زیادی برا

 ، ژنسندرم نفروتیکتوالی یابی نسل جدید،  واژه های کلیدی:
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 ساله 54گزارش یک مورد سرطان نورواندوکرین مری همراه با متاستاز مغزی در زنی 

 

 3، فرزانه سرایلو2، محمدرضا عبادپور 2مینا عین اله زاده ،1دکتر سید رضا خاندوزی

 انکولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان .1

 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان .2

 دانشجوی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان .3

 

دوکرین، توده هایی از بافت اپی تلیال هستند که به سلول های زمینه و هدف: تومورهای نوروان 

نورواندوکرین تمایزیافته اند و در اغلب ارگان های بدن مانند ریه ها، پانکراس، معده و روده 

(gastrointestinal)می توانند ظاهر شوند. نوع پیشرفته این تومورها(high-grade 

neuroendocrine carcinoma)  سیستم گوارشی نیز منشا بگیرند. در این مطالعه به معرفی می تواند از

 موردی با سرطان نورواندوکرین مری همراه با متاستاز مغزی می پردازیم.

ساله که با مشکل دیسفاژی به پزشک مراجعه نموده و در اندوسکوپی از  54گزارش مورد: بیمار خانمی 

آزمایشات هیستوپاتولوژی نوع تومور  مری، توده ای جامد در قسمت میانی مری دیده شد. در

دوره  4نورواندوکرین تشخیص داده شد. پس از بررسی های بیشتر به دلیل منتشر بودن توده، بیمار طی 

تحت شیمی درمانی با سیس پالتین و اتوپوزاید قرار گرفت. در مراحل بعدی بر روی بیمار کمورادیوتراپی 

بوده و پس از آن نشانه های متاستاز مغزی و درگیری مخچه صورت گرفت که برای چندماه موفقیت آمیز 

مشاهده گردید. درناحیه مغز نیز رادیو تراپی و شیمی درمانی با داروهای تکسول و کربوپالتین انجام گرفت. 

بعدی از  MRIوضعیت عمومی بیمار نرمال بوده و شیمی درمانی نیز به همراه رادیوتراپی ادامه دارد. در 

 % مشاهده گردید.70ضایعه مخچه تا  مغز، بهبودی

نتیجه گیری: داروهای سیس پالتین و اتوپوزاید به همراه تکسول می تواند در درمان توده های بدخیم 

 نورواندوکرین مری ، موثر واقع شود.

 : سرطان نورواندوکرین مری، متاستاز مغزی، سیس پالتین، اتوپوزایدواژه های کلیدی
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 راکنوئید مغزی در اطفالگزارش یک مورد کیست آ

 

 4، هادی قریب3فریبا اسمعیل مشرفی،2، سید احمد حسینی1مجید کریمی

 

 ،دانشگاهعلوم پزشکی گلستان،ایرانمرکز تحقیقات سالمت کودکان و نوزاداندانشجویپزشکی عمومی، .1

 دانشیار گروه اطفال، فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان،دانشگاهعلوم پزشکی گلستان،ایران .2

 ،دانشگاهعلوم پزشکی گلستان،ایرانمرکز تحقیقات سالمت کودکان و نوزادانیپزشکی عمومی،دانشجو .3

 استادیار گروه رادیولوژی، متخصص رادیولوژی،دانشگاهعلوم پزشکی گلستان،ایران .4

 

دو تا شدن  یاشکاف  یدایشپ دنبالبه  کیست آراکنوئید تجمعات مایع مغزی نخاعی است که مقدمه:

گیرد. دالیل پیدایش این کیست هنوز ناشناخته است و گاهی  اختالالت ارثی و  یم شکل یدراکنوئغشاءآ

 است. ژنتیکی با آن درارتباط بوده

بیمار مورد نظر پسری ده ساله، که به دلیل درد ژنرالیزه مبهم در ناحیه سر مراجعه نموده  گزارش مورد:

( انجام شد. CT scanو  MRIی )قرار گرفت و تصویر بردار NSAIDاست. وی تحت درمان داروهای 

نتایج حاکی از آن بود که علی رغم عدم وجود سابقه خانوادگی ابتال به بیماری و عدم وجود عالئم غیر 

( در ناحیه 50ccعادی در وضعیت ظاهری سر وحال عمومی بیمار، کیست آراکنوئید مغزی بزرگی )

بیمار بستری نشد. وی تحت نظر قرار گرفت  تمپورال بیمار وجود داشت. به دلیل عدم وجود عالئم خاص،

تا درصورت بروز عالئم اقدامات درمانی مناسب از قبیل جراحی و خارج کردن مایع درون کیست صورت 

 گیرد.

 کرد رصد و پیگیری میتوان به دلیل تشخیص به موقع کیست موجود در ناحیه کرانیال، کیست را:گیری نتیجه

لذا تشخیص و بررسی به  کرد، درمان را مخآن ناحیه در یجاد درگیریازا پیش زمان پیشرفت خود در تا

 .سر میتواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند ژنرالیزه درد نشانه با کیست آراکنوئید موقع در افراد مبتال به

کلمات کلیدی: گزارش مورد، کیست آراکنوئید، کودکان 
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 دخیمی چندگانه غدد اندوکراینساله  با بیماری فنوکپی ب 57گزارش مورد  خانم 

  MEN1 PHENOCOPY 

 

 *2سعید شیروانی،  2، رحمت اهلل ایری 1لطف اهلل ساعد

 

 فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگساالن ، گروه داخلی ، بیمارستان توحید ، سنندج ، ایران.1

 .دانشجوی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران2

 dr.iri76@gmail.comعلوم پزشکی کردستان ، کمیته تحقیقات دانشجویی  آدرس : دانشگاه

 

یک سندرم ژنتیکی با الگوی اتوزوم   multiple endocrine neoplasia 1یا  MEN1زمینه و هدف:  

 MEN1 و پاراتیرویید می باشد. غالب است که عالئم آن به صورت درگیری غدد هیپوفیز، انتروپانکراتیک

phenocopyمجموعه ای از عالئم کلینیکی و بالینی را شامل  یکی از زیر گروه های این بیماری میباشد که

را ندارد. هدف از این مطالعه  MEN1دارد اما جهش ژن  MEN1میشود که شباهت بسیاری با سندرم 

بصورت موشکافانه چگونگی تاثیر مواجه است تا  MEN1 phenocopyبررسی یک مورد نادر ژنتیکی 

 های محیطی بر سندرم های نادر ژنتیکی را بررسی کند. 

ساله اهل و ساکن سنندج که در کودکی به علت کچلی تحت اشعه درمانی سر  57گزارش مورد: بیمار خانم 

رویید تشخیص قرار گرفته است و در سن جوانی با توده ناحیه گردن مراجعه کرده که کانسر پاپیالری تی

داده شده است که تحت عمل جراحی قرار گرفته و ید درمانی شده است. این مواجه های محیطی سبب 

ابتالی بیمار به دیگر تومورهای دیگری من جمله مننژیوما، آدنوم پارا تیرویید، ژیانت سل تومور فک فوقانی 

 نیز شده است.  bccو ضایعه های پوستی 

العه ما حائز اهمیت هست تاثیر محیط بر بروز سلسله بدخیمی هایی در قالب یه نتیجه گیری: آنچه در مط 

سندرم می باشد به طوری که تاباندن پرتوهایی همچون اشعه ایکس و یدوتراپی  در بیمارانی با ناپایداری 

mailto:dr.iri76@gmail.com
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اسایی شود. شن های ثانویه را افزایش دهد که لزوم شناسایی این افراد را متذکر می تواند بدخیمی ژنی می

MEN1   وMEN1 phenocopy   سبب بهبود مدیریت درمان در این بیماران می شود و توصیه می

سایر پلی مورفیسم   men 1 عالوه بر بررسی جهش در ژن   MEN1  phenocopyموارد  شود که در

 های ژنی نیز ارزیابی شود.

 ، بدخیمی  MEN1 ،MEN1 phenocopyکلید واژه: سندرم 
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 رد دیسپالزی کندرواکتودرمال )سندرم الیس وان کرولد(گزارش یک مو

 

 2، مهری علی آبادی1مهدیه آرین

 

 arianyem@gmail.comعضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   -1

م پزشکی خراسان شمالی )عضو کمیته تحقیقات دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی بجنورد، دانشگاه علو  -2

 دانشجویی(

 

 با نادر ی بیمار یک کندرواکتودرمال پالزی دیس سندرم الیس ون کرولد ، یا Ellis Van Crevell مقدمه:

تعدادی از بیماری هایی  و تترادی از کندرو دیسپالزی، اکتودرمال دیسپالزی) مغلوب است اتوزوم وراثت

ساختار اکتودرمال در بدن یا  2در مدت کوتاهی پس از تولد پیش می آیند که در آن  که از زمان تولد یا

( پلی داکتیلی و بیماری مادرزادی قلب است. ساختارموفق به توسعه یا رشد مناسب نمی شوند 2بیشتر از 

و قفسه سینه  در مطالعه حاضر نوزادی مبتال به این سندرم با عالئم کوتاه قدی اکرومزوملیک ، پلی داکتیلی ،

 باریک با دنده های کوتاه و نارسایی تنفسی و مبتال به ریفالکس تایید شده، معرفی می گردد.

ماهه ای است که به علت دیسترس تنفسی و تاکی پنه به بخش اطفال بیمارستان  6بیمار پسر  معرفی مورد:

ادی پره ترم، که با زایمان امام رضا در مشهد مراجعه نموده و بستری شده است. این شیرخوار قل نوز

گزارش شده است. والدین نوزاد  6و  3به ترتیب  5و 1سزارین متولد شده  است. آپگار در دقیقه 

پسردایی( هستند  و سایر فرزندان آنها سالم هستند. این نوزاد  در بدو تولد به علت دیسترس در -)دخترعمه

 NICU فعه ششم بود که به علت دیسترس تنفسی بستری بستری بوده است. بعد از دو ماهگی این بار د

وی کوتاه و لله تحتانی غیر طبیعی  زیر زبان  پرده شده بود. نوزاد چهره سندرومیک و پل بینی پهن داشت .

بود،  قفسه سینه باریک  واندام های فوقانی وتحتانی کوتاهی آکرومزوملیک داشتند. پلی داکتیلی انگشتان در 

ا سین داکتیلی انگشت دوم وسوم پای چپ وجود داشت . در بررسی رادیوگرافی دستها وپاها همراه ب
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کوتاهی استخوان های دراز، دنده های کوتاه و ستون فقرات طبیعی مشاهد شد. سیستم ژنیتال طبیعی بود، 

سونوگرافی سیستم ادراری وکلیه و معاینه قلب و اکوکاریوگرافی نرمال بود. با توجه به سابقه ریفالکس 

بلی نوزاد که با بلع باریم تایید شده بود  وی پس از شیرخوردن دچار استفراغ می شد در این زمینه ق

اقداماتی جهت کاهش ریفالکس به مادر آموزش داده شد. نوزاد بعد از یک هفته بستری در بیمارستان با 

 کاهش تدریجی مشکالت تنفسی مرخص شد.

مورد در بیمارستان های آموزشی مشهد( و با توجه  5ین بیماری )با توجه به مشاهده قبلی از ا نتیجه گیری:

به فرهنگ ازدواج فامیلی در ایران، اهمیت شناخت این بیماری ارثی که درمان قطعی ندارد، پیشگیری 

همیت بسیار دارد و وظیفه پزشک معالج ایشان ی این بیماران اها خانوادهبرای  این مسألهضروری است. 

های بعدی، به خانواده  الزم را در مورد علل و احتمال تکرار این عارضه در بارداری های است که آگاهی

 مبتالیان ارائه کند. 

گزارش مورد،  سندرم الیس ون کرولد، کندرو دیسپالزی، اکتودرمال دیسپالزی، کوتاه قدی کلید واژه ها: 

 اکرومزوملیک، پلی داکتیلی 
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 ( ankylosing spondylitis)انکلوزانگزارش یک مورد بیماری اسپاندیولیت 

 3راضیه مهنانی ،2ندا حسین زاده ، 1طوبی حسینی عزیزی

 

عضو هیئت علمی، کارشناس ارشدپرستاری مراقبت ویژه، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی 1

 hoseini.tooba@gmail.comخراسان شمالی ، بجنورد  
 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد   2

hosainzade1392@gmail.com 
 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،بجنورد 3

 

ی اسپندیولیت انکلوزان جزٍء اختالالت التهابی است که در بین بیماریهای روماتیسمی مقدمه: بیمار

خصوصیات بالینی منحصر به فردی دارد خصوصیات اصلی ان عبارت اند از ساکروایلئیت، اسپوندیلیت، 

عدم  یوئیت. این بیماری در پسرهای نوجوان و مردان جوان شایع تر است اما این یافته ممکن است ناشی از

تشخیص بیماری در زنان باشد زیرا تظاهرات بیماری در زنان خفیف تراز مردان است. یکی ازجالب ترین 

است. در ازمون های فاکتوروماتوئید، پادتن های ضد هسته ای   HLA-B27جنبه های ان ارتباط قوی ان با

خانوادگی اسپوندیلیت یا هر نوع ازمایش سرولوژیک خود ایمن دیگر ملبت نمی شود ممکن است سابقه 

وجود داشته باشد. بیماران عمدتا دچارسفتی صبحگاهی قابل توجهی هستند که گاهی ساعت ها به طول می 

انجامد و عالوه بر این بیمار بعد از مدتی عدم فعالیت دچار درد می شود. مفاصل ساکروایلیاک و ستون 

ر طول زمان محدوده حرکات به نحو مهره ها دردناک وسفت می شوند و با جوش خوردن استخوان د

فزاینده ای کاهش می اید. درد مزمن پشت نیزشایع است. خصوصیت منحصر به فرد دیگر ظهور تورم 

دوکی شکل در کل انگشت دست یا پا است که انگشت داکتیلیت نامیده می شود. در این مقاله یک مورد از 

 رستان بجنورد دارای پرونده است .بیماری معرفی می گردد که در بیمارستان امام رضا شه

ساله و فرزند دوم خانواده و دارای سابقه خانوادگی، پدر مبتال است. سایر  31گزارش مورد: بیمار مردی 

روز، 10سالگی با درد و خشکی شدید و ورم یک طرفه زانو به مدت 17افراد خانواده سالم هستند. از سن 

استخوان لگن وکمر را درگیر و موجب ناتوانی در حرکت شده  ماه عالئم شروع شده است. به تدریج 2هر 

mailto:hoseini.tooba@gmail.com
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ملبت تشخیص برای وی گذاشته شد. در  HLA-B27سال با توجه به سابقه خانوادگی و  2است. پس از 

حال حاضر از کیفوز و خشکی در کل بدن و جمع شدن مهره های گردنی رنج می برد، انگشتان شصت 

و ایندومتاسیون و  NSAIDSت استخوان ساکروم دارد. مصرف پاجمع شده واحساس تیرکشیدن در قسم

 کلسیم در کاهش درد موثربوده است.

با علت ناشناخته می    HLA-B27 نتیجه گیری: اسپوندیلیت انکیلوزان بیماری التهابی مزمن و مرتبط با 

شت، سفتی پیشرونده باشد. این بیماری، سیستم اسکلتی محوری را در بالغین جوان با تظاهرات بالینی درد پ

ستون فقرات درگیر می کند. ضعف پیشرونده و تغییر شکل اسکلتی باعث اختالل در فعالیت های اجتماعی 

در مردان جوان درگیر بیماری شده و هزینه های ناشی از دارو ، تست های تشخیصی  و بستری در 

 بیمارستان مشکالت مضاعف اقتصادی بر خانواده تحمیل می نماید. 

 HLA-B27: اسپاندیولیت انکلوزان، گزارش مورد، ه های کلیدیواژ
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 گزارش موارد جنین دلقکی در ده سال اخیر در ایران

 

 4، مهدیس رجبعلیان3سهیال امینی ،2، فرشته عراقیان مجرد1رحاب النائب

 

rih61620@gmail.comگرگان، ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی کارشناسی هوشبری،  . 3و  1
 

 ، گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان ،کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی دکتری پرستاری،  2

 ، گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان ،کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشجوی پزشکی،4

  

ستی است که به شدیدترین نوع اختالل پو  (Harlequenichtyosis)ایکتیوزهارلکوین زمینه و هدف:

 با ازدواج فامیلی رابطه دارد. جهش در ژن رسد و صفتی است که صورت اتوزوم مغلوب به ارث می

ABCA12  باعث ایکتیوزیس دلقکی می شود. فقدان عملکرد پروتئین ABCA12  باعث عدم تکامل

مان بروز عالیم و ز. شود طبیعی اپیدرم شده در نتیجه پوستی خشک ونازک در ایکتیوزیس دلقکی نمایان می

 یا ماه چند میتوانند ازنوزادان برخی نادر، خیلی موارد تشخیص بیماری در ابتدای بیماری بوده است و در

در  1393تا  1313بمانند. هدف از این مطالعه معرفی چند مورد از بیماری جنین دلقکی از سال  زنده سال

 ایران می باشد

باشد که محققین با کلید واژه  ز بیماری جنین دلقکی در ایران میاین یک مطالعه گزارش موارد اروش کار:

 Googleو Magiranو  SIDدر پایگاههای اطالعاتی  (Harlequenichtyosis)های جنین دلقکی

scholar مقاله یافت شد که معیار ورود به  5به جستجو پرداختند. که تعداد  1393تا  1313از سالهای

ساله بوده است  29ن مقاله و گزارش مورد بوده است. یک مقاله معرفی بیمار مطالعه شامل فارسی زبان بود

 مقاله مورد بررسی و تحلیل شد. 4که از مطالعه حذف شده است. در نهایت تعداد

مورد مربوط به هر یک از شهرهای مشهد و زابل  2مورد بررسی شد که  6مقاله بررسی شده  4از یافته ها: 

گ این کودکان از بدو تولد تا دو روز بعد از تولد و بیشتر متغیر بوده است. نیمی و همدان بوده است. و مر
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از نوزادان دختر و نیمی پسر بودند. در همه موارد ازدواج پدرومادر فامیلی بوده و سن بارداری مادر بین 

رات پوستی گرم می باشد. شایعترین عالیم بیماری، تظاه 2001هفته بوده است. میانگین وزن تولد  25-33

 قریعم یهافکارش ارب مریتضخررپوسشدیدپوست،  که شامل پالک پوستی لوزی شکل هیپرکراتوز

 رچاد فوقانی امندن انگشتا، اهاامندا درییشدررسختباشد. در سیستم اسکلتی  میی ررطولویرررعرض

د و در باش بدون انعطاف می ن قرار گرفته، اندام نیمه خم شده وفلکسیو ضعیتو در وکتیلیداسین

باشد. انواع  بزرگ و بیرون برگشته و بی حرکت و بزرگ و باز می یها صورت،چهره دلقک مانند، لب

باشد. در ناحیه تناسلی  شود. در چشمها اکتروپیون شایع می و جمجمه دیده می دفورمیتی در بینی و گوش

 شود. نیز آنومالی دیده می

این بیماران، عملکرد محافظتی را ندارد و رویارویی نوزاد با توجه به اینکه پوست غیر طبیعی نتیجه گیری: 

را در برابر از دست دادن آب تعدیل دمای بدن و مبارزه با آلودگی ها سخت تر می کند. این نوزادان اغلب 

های تهدید آمیز حیات در هفته های اول زندگی این نوزادان  دهیدراتاسیون را تجربه می کند و عفونت

به هر حال امروزه با مراقبتهای پزشکی و درمانی بهتر، افراد دچار این اختالل شانس یابد.  گسترش می

 .ی بچگی و بزرگسالی خواهند داشت بیشتری برای زنده ماندن تا دوره

 ، گزارش مواردHarlequenIchtyosis  ،Harlequen Fetusجنین دلقکی واژگان کلیدی:
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 یماربیماری نقص ایمنی متغیر شایع: معرفی یک ب

 

 3، دکتر فریده کوچک2، دکتر ناصر اسماعیلی1مریم منتظری

    marine.montazeri@yahoo.com.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان   1

 . متخصص داخلی، بیمارستان پیامبر اعظم، گنبد کاووس.  2

 زشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان. گرگان. متخصص پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پ3

 

شایع ترین نقص ایمنی  A( بعد از نقص انتخابی ایمنوگلوبولین CVIDنقص ایمنی متغیر شایع )مقدمه: 

اکتسابی می باشد که سبب کاهش ایمنوگلوبولین ها و تولید آنتی بادی های اختصاصی می شود.میزان شیوع 

با افزایش ریسک بیماریهای گرانولوماتوز، پدیده  CVIDنفر است. بیماران  50000بیماری بین یک در هر 

احتمال .های خود ایمنی و بدخیمی روبرو هستند. بیماری مردان و زنان را به یک نسبت درگیر می نماید

% تخمین زده شده است. شروع 20حدود  CVIDمشاهده هایپوگاماگلوبینمی در خانواده افراد مبتال به 

در سن پایین و وجود نسبت فامیلی نزدیک در والدین مبتالیان نشانگر یک اتیولوژی اتوزومال بیماری 

بدون سابقه بالینی از  CVIDساله با  16مغلوب در این بیماری است. در این مطالعه به معرفی یک دختر 

 عفونت مشخص با سینوزیت مکرر می پردازیم. 

سرفه خلط دار به بیمارستان مراجعه می کند. با درمان آنتی  ساله با شکایت تب و 16دختری گزارش مورد: 

بیوتیکی بهبودی حاصل نشده بود و بیمار دچار تب و تشدید عالئم گردیده بود. بیمار اولین فرزند والدین 

با نسبت فامیلی نزدیک بود و سابقه عفونت مکررتنفسی در خانواده وی وجود داشت. در معاینات، کودک 

ساله  10رشد بود و مشخصات رشدی )قد، وزن و شاخص توده بدنی( با یک کودک دارای اختالل 

( سبز رنگ و تاکی پنه به همراه کراکل در PNDهماهنگ بود. در معاینات حلق، ترشحات خلف حلقی )

سمع دیده شد. رادیوگرافی سینوس نشانگر افزایش ضخامت سینوسهای ماگزیالری و فرونتال بود و منجر 

نوزیت مقاوم شدو سپس تحت درمان با آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف قرار گرفت. پس از سه به تشخیص سی

روز تب وی قطع گردید، اماپس از یک ماه با عود عالئم مجددا مراجعه نمود، بدلیل عود های تکرار شونده 
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و اسکن سینوس ها نشانگر افزایش ضخامت موکوزال  CTبیمار تحت بررسی های بیشتر قرار گرفت. 

اسکن ریه معرف  HRCTوجود مایع در سینوسهای پارانازال بود و تونسیلیت یک طرفه نیز مشاهده شد و 

سیستیک فیبروزیس و یا آلرژی بود. با آزمایشات مربوط به بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبولین هاو 

شد  مطرح CVIDدر نهایت تشخیص  (IgG, IgA, IgM)مشاهده کاهش هرسه کالس ایمونوگلوبولین 

روزه با دو بار تزریق  10( قرار گرفت و پس از یک دوره IVIGو تحت درمان ایمونوگلوبولین وریدی )

روزانه وسپس تزریق وریدی ماهانه با حال عمومی خوب ترخیص شد. در طی پیگیری بیمار طی شش ماه 

 برگشت عالئم و یا عفونتهای فرصت طلب مشاهده نشد. 

در طی پیگیری بیمار طی شش ماه برگشت عالئم و  قرار گرفت. IVIGبا  بیمار تحت درماننتیجه گیری: 

می تواند منجر  CVIDیا عفونتهای فرصت طلب مشاهده نشد. تاخیر تشخیص و درمان در بیماران مبتال به 

 به ایجاد عوارض پایدار و مرگ این بیماران گردد.

 نمی، معرفی موردهایپوگاماگلوبی ، نقص ایمنی متغیرشایع،CVID: کلید واژه ها
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 (CHSگزارش مورد بیمار مبتال به سندروم چدیاک هیگاشی)

 3اکرم ثناگودکتر ،  1، مهسا کرابی1متینه ادیبی

 

  karrabi3@gmail.com شکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، دانشجوی پز1
 ،گرگانگلستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مرکزتحقیقات3

 کودکی دوران مغلوب اتوزومال نادر ایمنی نقص اختالل یک (CHS) هیگاشی چدیاک سندرم مقدمه:

 تحت را بدن مهم اندامهای تمامم سندر این. است همراه سلولی داخل پروتئین با انتقال غیرطبیعی که است

نوزوم توسط سلول های به دلیل فاگوسیتوز مال. سازد می متوقف را آنها عملکرد و دهد می قرار تاثیر

خودی، کم شدن پیگمان های پوست و چشم و مو رخ می دهد. افزایش زمان خونریزی، عفونت راجعه و 

ویژگی های بالینی این  غیرطبیعی و نوروپاتی محیطی در این سندرم مشاهده می شود. NKعملکرد سلول 

 غیرطبیعی ژیان گرانولهای حضور و یهپاتواسپلنومگال نیستاگموس، نور، از ترس ای، نقره سندرم موهای

 LYSTآنها است. ژن سندرم چدیاک هیگاشی به عنوان ژن  سازهای پیش و نوتروفیل سیتوپالسمی تداخل

 سال 20 در جهان سراسر در نفر 500 از شناخته می شود. کمتر CHS1)تنظیم کننده ی تبادل لیزوزومی( یا 

 فوت سالگی 10 سن از قبل بیماران این مغز استخوان اکلر دپیون بدون .شدند مبتال بیماری این به گذشته

 هدف از این مطالعه معرفی یک مورد کودک مبتال به سندرم  چدیاک هیگاشی است. .کنند می

ساله، تنها فرزند خانواده و حاصل ازدواج فامیلی درجه سه و مورد  5/5بیمار کودک پسر  معرفی مورد:

سالگی با شکایت تبمکرر و  5/2بیماردر سن  ی مراجعه است. اولینشناخته شده سندرم چدیاک هیگاشی 

ماه با  6ماه بیماری او تشخیص داده نشد و پس از  6است. در طی  عفونت گلو وسرفه به درمانگاه بوده

مشاهده ی عالئم پاتولوژی، سندرم چدیاک هیگاشی تشخیص داده شد.  نمونه گیری از مغز استخوان و

سالگی پیوند مغز استخوان انجام شد. پس از پیوند کمی وزن افزایش یافت و  5/3برای کودک در سن 

کیلوگرم وزن دارد. کودک دارای اختالل بینایی و  12سپس کاهش وزن شدید پیدا کرد به طوری که اکنون 
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حال  که در تماس با اشعه آفتاب قرار می گیرد( می باشد. بیمار در ضایعات هایپرپیگمانته )در نواحی از بدن

 می باشد. و پردنیزولون و کوتریموکسازول حاضر تحت درمان با داروهای آسیکلوویر

 شونده تسریع فاز با تظاهر شروع و است نادر اختالل یک هیگاشی چدیاک سندرم اگرچهنتیجه گیری: 

 توجه آن به وجوددارد روشن رنگ با موهایی و ارگانومگالی و سایتوپنی پان که هنگامی باید .است ناشایع

 دقت و بیماری ی اولیه گیرد. شناسایی قرار مدنظر مغزاستخوان پیوند در صورت تایید بیماری سریعا و شود

 .شود می تاکید است، کرده مراجعه ای نقره -خاکستری موهای با که کودکی در محیطی خون الم بررسی در

ایمنی، بیماری های نادر  سندرم چدیاک هیگاشی، گزارش مورد، اتوزوم مغلوب، نقص :کلمات کلیدی

 ژنتیکی
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 روی جراح، معرفی مورد جالب آپاندیس دوم چالشی فرا

 

 5، سید محسن حسینی نژاد4عقیل  بنی السادات مریم، 3، روزبه چراغعلی2، نورالدین مرتضوی1محمد رضا هاشم پور

  

  
 گلستان، گرگان، آذر، دانشگاه علوم پزشکی  5مرکز آموزشی درمانی  دپارتمان جراحی،1-2-3-4

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، 5

 

آپاندیس دوم در واقع ناشی از آنومالی های مختلف سکوم است به عبارتی دوپلیکاسیون آپاندیس : مقدمه 

ست که دوپلیکاسیون آپاندیس رخدادی بسیار نادر ا م.یعنی وجود دو زایده ی نواری شکل در ابتدای سکو

ممکن است منجر به تشخیص اشتباه و حتی تهدید کننده حیات با توجه به عدم رویت یکی از آنها حین 

 .جراحی شود عمل

ساله با درد ربع تحتانی راست شکم از دو روز پیش همراه با تب  27معرفی مورد: در مورد ارایه شده آقای 

ر که در سابقه خود آپاندکتومی سال گذشته و تهوع و لکوسیتوز و دردهای مبهم شکمی طی یک سال اخی

با برش مک برنی را می داد، پس از انجام سی تی اسکن شکم و لگن و رویت زائده شبه آپاندیس تحت 

الپاراتومی خط وسط قرار گرفت، حین عمل پس از اکسپلور فراوان و رویت چرک و فیبرین در سمت 

نه و پرفوره رویت و آپاندکتومی انجام شد. بیمار پس راست شکم، پس از بلند کردن سکوم آپاندیس گانگر

 .د اپاندیسیت بودیروز با حال عمومی مناسب مرخص شد. جواب هر دو پاتولوژی مو 3از 

نتیجه گیری: با توجه به این مورد در تمامی موارد دردهای قسمت تحتانی شکم احتمال آپاندیس دوم نیز 

-Caveسکوم جهت آنومالی های موجود طبق طبقه بندی یابی بایستی مدنظر باشد و دقت فراوان در ارز

Wallbridge  .انجام شود، تا از خطرات بالقوه و تهدید کننده حیات بیمار جلوگیری شود 

 کلمات کلیدی: آپاندیس دوم، درد شکم، آنومالی های سکوم
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Can mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like 

episodes (MELAS) syndrome begin in adulthood, without 

significant previous history? 
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Introduction: Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like 

episodes (MELAS) is a mitochondrial metabolic disease with multisystem 

involvement which can cause stroke-like episodes and status epilepticus. 

Case Report: A 48 years old female with history of early fatigability, migraine-

type headaches and bilateral sensory-neural hearing loss presented with two 

episodes of serial seizures. On admission she was affected by Wernicke aphasia 

and then right hemiparesis. Investigations showed elevated arterial lactate and 

ragged red fibers on muscle biopsy. 

Conclusion: Several cases of adult-onset MELAS syndrome were reported. This 

syndrome should be considered in patients with stroke-like events in adults 

without cerebrovascular risk factors and difficult-to-treat seizures. 

Key words: MELAS syndrome, stroke-like episode, status epilepticus, adult 
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Background and objective: As a rare multisystem congenital anomaly 

disorder, Cornelia de Lange syndrome (CdLS) is featured by delayed growth 

and development, distinct facial dimorphism, limb malformations and multiple 

organ defects.  CdLS is a genetic syndrome affecting 1/10000-1/60000 neonates 

with unclear genetic basis. Delayed growth and development, hirsute, structural 

anomalies of the limbs and distinct facial dimorphism are considered as its main 

clinical characteristics. Introducing CdLS cases of different ethnic backgrounds 

could add distinctions to the phenotypic picture of the syndrome and be useful 

in diagnosis. Here we present a female baby with features compatible with 

CdLS from northern Iran. 

Case presentation: We present here a 45-day-old girl, as the first case of 

Cornelia in Golestan (Northern Iran), referred to our hospital with the symptoms 

as mentioned above  and  confluent eyebrow well-defined and arch liked, long 

curly eyelashes, low front and back hairline, depressed nasal bridge, turned up 

nose, high arched palate, down-turned angles of the mouth and thin lip, short 

neck, low anterior and posterior hairline, microcephaly, excessive body hair, 

phocomelia and small broad hands with simian crease, short leg, hyper tonicity, 

and small labia major. A diaper rash was also evident on the skin of buttock 

area as well. High arched palate, valvular pulmonary stenosis (PS), Perforated 

Forman Ovale (PFO) besides partial anomalous pulmonary venous drainage 

mailto:hosseininejad.s.mohsen@gmail.com
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(PAPVD) detected on further evaluation. Bone survey showed the absence of 

radius and olygodactily of the left hand as well. Ophthalmologic examinations 

were unremarkable. The patient’s legal caretakers were included in this study 

after informed consent was obtained. Since her diagnosis, our case has been 

under closer medical control with monthly general podiatrists and specialists’ 

visit for better clinical advice to have the most comfortable life. 

Conclusion: Introducing CdLS cases of different ethnic backgrounds could add 

distinctions to the phenotypic picture of the syndrome and be useful in 

diagnosis. So then a proper diagnosis could lead to a better care and treatment. 

Since her diagnosis, our case has been under closer medical control with 

monthly general podiatrists and specialists’ visit for better clinical advice to 

have the most comfortable life. In the mean time we introduce the report; she is 

in favorable and stable general condition of health and experiencing the best 

possible quality of life. Early diagnosis and decreased mortality rates are 

achievable through enhanced awareness and better care on this syndrome. 

Keywords: Cornelia de lange syndrome, Early Diagnosis, Female, Hirsutism, Northern Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

84 
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Introduction: Changing the environmental colors is one of the effective 

methods in order torelievethe acute pain threshold in mental retarded children. 

This therapeutic intervention can improve the quality of life in these patients. 

The aim of this study is toevaluate the therapeutic effects of environmental 

colors in children with Down syndrome. 

Materials and Methods: In this case-control study the control group including 

fourty6 yearsold students, andcase group including 40children with Down 

syndrome. Changing the color of the room was done by mean of four degrees 

Celsius cold water and Pink LED lamp.By performing the cold water test 

(Harris etal, 1983) on the both hands of the child, the acute pain threshold has 

been examined in both groups outdoor with normal white and then the pink 

light. A week before the test and during it, they have been in the pink light four 

hours a day. 

Findings: In this study, acute pain threshold was higher in case group at normal 

light (p<0.05). The threshold of acute pain in control group didn’t have a 

significant change (p=0.07) in the pink light as is the case grouphave increased 

significantly (p<0.05). 

Conclusion: The results of this study are in consistent with other similar 

studies. In other word, higher influence of pink light in increasing the acute pain 

threshold at case group is probably related to the two pain transfer paths. The 

spinal cord, mesencephalon, amygdales and the spinal cord, hypothalamus. 

These findings need to be studied in further research and with larger samples. 

Keywords: Cold pain test; Down syndrome; acute pain 
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Background and objective: Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth 

common cancer and is characterized by a poor prognosis. Phenotypic and 

molecular heterogeneity is a hallmark of HCC. No conventional systemic 

chemotherapy has provided response rates >25% and prolonged survival in 

patients with advanced HCC. Targeted therapies are designed to inhibit tumor 

specific molecular structures or functions of pathways that are implicated in the 

pathogenesis of HCC. 

Search Method: Some targeting drugs such as phosphate and phosphonate 

prodrugs result in liver-targeted drug delivery following a cytochrome P450-

catalysed oxidative cleavage reaction inside hepatocytes. However 

downregulation of Gankyrin (gene that is overexpressed in HCC) by RNA 

interference increased p53 protein levels and promoted apoptosis. Blocking its 

activity may prove a valuable targeted therapy for HCC. Also it has been shown 

that inhibitors of Pontin and Reptin (essential for the assembling of the 

telomerase complex) might act as effective therapeutic drugs in liver cancer. To 

facilitate the entry of genetic material into cells, a variety of gene therapy viral 

and non-viral vectors are used. Array-based SNP genotyping and CGH 

approaches also have been utilized to study liver cancer with treatment 

approach. 

Findings: Unlike conventional chemotherapy, targeted agents aim to block the 

growth and spread of liver cancer by interfering with specific molecules 

involved in tumor growth. Some of gene materials such as Gankyrin, inhibitors 

of Pontin and Reptin, sorafenib, and bevacizumab are used for targeted therapy 

of HCC. Targeting of epigenetic modifications provides an exciting new field 

for therapeutic strategies in HCC. 
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Conclusion: The results of systemic treatment of HCC show a targeted therapy. 

Understanding of the mechanisms of hepatocarcinogenesis, can develop new 

potential drugs for the treatment of HCC. 

Keywords: Targeted Therapy, Hepatocellular Carcinoma 
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Background and objective: Rhabdomyosarcoma (RMS) is the soft tissue 

tumor derived from embryonic primary mesenchyme. While embryonic 

rhabdomyosarcoma is the most common subtype, the uterine 

rhabdomyosarcoma is rare. The uterine sarcoma is considered as a rare tumor 

(0.64 cases per 100000 women), with approximately a total malignancy of 6%. 

There have been 60 reported cases. Women in middle ages have higher 

incidence rates, showing vaginal painful bleeding, hypogastrial pains and larger 

uterine sizes in physical examinations. 

Case Presentation: This study reports the case of a 16 year old girl with 

vaginal bleeding and irregular menstruation. Biopsy results indicated 

rahbdomyosarcoma. Two Ultrasounds and MRI were performed, showing two 

solid mass in size of 50 x 80 in the lower uterine cervix. Based on the diagnosis, 

then, 15 chemotherapy sessions were carried out. Abdominopelvic CT scan 

evidenced the mass pressure on the rectum and bladder. 

Conclusion: Awareness of this rare unusual lesion in this age, its location and 

its clinical value are crucial to avoid misdiagnosis. 

Key words: Rhabdomyosarcoma, Cancer, Chemotherapy, Uterine sarcoma 
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Management Of Adult Choledochal Cyst: 

A Review Of Two Rare Cases 

 
Mohammad Reza Hashempour, Nooredin Mortazavi, AbdorezaFazel, Farhad Nadali 
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Introduction: Choledochal cyst is a rare medical condition due to aneurysmal 

dilatation of the bile duct; it is a rare condition with an incidence between 

1:100.000 and 1:150.000 live births in the developed countries. 

Case presentation: We report 2 cases of choledochal cyst in 27 & 59 years 

old female patients. They presented to the outpatient clinic with a history of 

right upper quadrant abdominal pain. The preoperative diagnosis was made by 

abdominal ultrasound. The patients made complete recovery after laparotomy 

and excision of the cyst and Roux-en-Y hepaticojejunostomy. 

Discussion: Early suspicion of this rare disease is important because surgical 

treatment is the only way to avoid the dramatic complications of this disease. In 

this case report we discuss the history, physical examination, investigations, 

complications and treatment of this rare condition. 

Keywords: choledochal cyst, abdominal pain, Roux-en-Y hepaticojejunostomy 
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Background and Aims: Dentin dysplasia is a rarely autosomal-dominant 

abnormality, which characterized by abnormal dentin structure. According to 

clinical and radiographic appearance dentin dysplasia is classified into two main 

classes. In type I despite the teeth have normal crowns they have defects in 

dentin formation and pulp obliteration. The treatment of dentin dysplasia may 

not always be successful so it is difficult for all clinicians to treat these patients.  

Case description: We report on a case of dentin dysplasia type I in a 9-year-old 

boy with complaining of dental trauma. The Radiographic analysis showed 

radicular fracture of maxillary left central and lateral illustrating obliteration of 

pulp chambers and malformed roots in permanent dentition .The crowns of his 

teeth had normal morphology. He had another traumatized fighting last year and 

root fracture of maxillary left Lateral that neglected by family and dental 

problem didn’t been diagnosed. The patient’s medical history and laboratory 

tests revealed no evidence of disturbance in general health. 

Conclusion: The early diagnosis and management of patients affected by DD, 

particularly type I is important matter. There are still many inconclusive issues 

and the diagnostic features of this rare disturbance will remain incompletely 

defined until additional cases have been described.  

Key words: Dentin dysplasia, Radicular fracture, Obliteration 
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 : گزارش موردابتال به شکاف کام و لب به همراه چسبندگی انگشتان و اکتودرمال دیسپالزی

 

 6، میالد نودهقان5النتر، سیدمهدی ک4، محمدحسن شیخها3زحمتی امیرحسین اکبری، 2، آرش رضایی1هاله ذکایی

 

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد صورت فک و دپارتمان بیماری های دهان1
 گرگان   دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،،کمیته تحقیقات دانشجویی2
 لستان، گرگاندانشجوی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گ،کمیته تحقیقات دانشجویی  3
 دپارتمان ژنتیک،مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری، داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد.4
 دپارتمان ژنتیک،مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری، داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد.5
 ان رگدانشجوی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گ،کمیته تحقیقات دانشجویی، 6

 sheikhha@yahoo.com   محمد حسن شیخها، نویسنده مسئول:

 

( یک اختالل مادرزادی محسوب می شود که به علت ناهنجاری هایی که در دو EDاکتودرمال دیس پالزی)زمینه و هدف:  

ر مراحل یا چند ساختار اکتودرمال از جمله پوست، مو، دندان )تاج های میخی و مخروطی شکل و از دست رفتن دندان د

اولیه( ، ناخن و یا غدد عرق در سندرم های مختلف با ناهنجاری های متعدد دیگر ملل نقص در چسبندگی سلولی ،شکاف 

که در اکتودرمال دیسپالزی رخ می د  nectin-4و   nectin- 1جهش ژن های مشاهده می شود. syndactylyلب و کام و 

  syndactyly-EDو سندرم ED 225060)#(CLPED1; OMIMهد و به ترتیب سبب ایجاد شکاف لب و کام  

613573)#(EDSS1; OMIM  می باشند. این اختالل در الگوهای ژنتیکی از جمله اتوزومی غالب، اتوزومی مغلوب و

 که قابلیت انتقال به نسل های بعد را دارند، دیده شده است.  Xوابسته به 

در  ینیک دندانپزشکی مراجعه کرده بودندان ها برای چکاپ به کلساله فارس، جهت معاینه د 6یک دختر گزارش مورد: 

لب/ کام، انگشتان به هم چسبیده و دیسکراتوز در کف پاها مشاده شد. کاریوتایپ و  دیسپالزی، شکاف معاینه اکتودرمال

شاهده گردید. معاینات فیزیکی والدین نیز نرمال بوده است. عالئم چسبندگی بین انگشت دوم و سوم این کودک دیده م

همچنین ضریب هوشی فرد نیز پایین می باشد. کودک حاصل حاملگی چهارم از یک ازدواج فامیلی می باشد. اولین فرزند 

ساله که مبتال به شکاف لب وکام بدون هیچ عالمت دیگر 11خانواده در اولین حاملگی سقط شد. این مورد دارای یک برادر 

سالگی   3ماهگی و در  10تی بعد از به دنیا امدن به دلیل ناشناخته ای فوت شد. در سن است. فرزند سوم این خانواده ساعا

 بخاطر  شکاف  لب تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
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که قابلیت انتقال به   Xاین اختالل در الگوهای ژنتیکی از جمله اتوزومی غالب، اتوزومی مغلوب و وابسته به نتیجه گیری:

مواردی از کودکان دارای نشانه های مشابه از جمله با شکاف لب و کام، الله گوش  .دیده می شود نسل های بعد را دارند،

، اکتودرمال دیسپالزی، ناهنجاریهای کلیوی و عقب ماندگی ذهنی در مطالعات گزارش شدند. بعد ها syndactylyناقص، 

تر است اطالعات بالینی و ژنتیکی در حیطه ی مشهور شد. برای بررسی بیشتر، به Zlotogora-Ogurاین سندرم به سندرم 

 این سندرم با هم ادغام شود.

 کلمات کلیدی: شکاف کام، شکاف لب، اکتودرمال دیسپالزی، گزارش مورد
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 : گزارش یک موردBardet–Biedl syndrome  بیدل سندرم  باردت 

 

 7، دکتر اکرم ثناگو5فرشته عراقیان مجرد،  7، سمیرا سعیدی 7، طاهره چارنایی7سمیرا کر، 1دکتر فرشید کمپانی

 

 فوق تخصص نفرولوژی،  مرکز آموزشی درمانی طالقانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  .1
 kor.samira@yaho.com کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان  .7
   انی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان  کارشناس پرستاری، مرکز آموزشی درمانی طالق  .7
 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان  .5و  7
 مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان . 7

 

سندرم باردت بیدل یک ناهنجاری ناهمگن با توارث اتوزومال مغلوب است. این بیماری از  زمینه و هدف:

(، اختالالت ، پلی داکتیلی )انگشت پنجم، چاقی تنه Cone – Rodانند دیستروفی طریق عالئمی م

. ل در عملکرد کلیه ها مشخص می شود، اختالت تناسلیاختالال ،، هیپوگنادیسم در جنس مذکرشناختی

معرفی مورد از این مطالعه پیش آگهی قابل مشاهده برای کودکان با سندرم باردت بیدل ضعیف است. هدف 

  .بیدل می باشد –مبتال به سندرم باردت  کودک

هفته  دیالیزهمو که جهت است ساله مورد شناخته شده سندرم باردت بیدل 17بیمار پسر  گزارش مورد:

 خونسالگی با تشنج و فشار 5موزشی درمانی تخصصی کودکان مراجعه می نماید. از آای سه بار به مرکز 

تشخیص  ،UCUG نوگرافی وسودر . کز درمانی مراجعه شده استبه مرو سیانوز میلی متر جیوه  70باالی 

سه بار در هفته  در حال حاضر . بوده استارسایی کلیه و ن کلیه راست انقدو فکلیه چپ ملتهب و کوچک 

ر بیمار عقب دتحت نظر نورولوژیست به علت تشنج می باشد. در سابقه فامیلی براو  همودیالیز می شود

 ماندگی ذهنی دارد. 

باشد که در بیمار معرفی شده  می فرد در فراوانی های نشانه دارای بیدل باردت : سندرمتیجه گیرین

 . ندگی ذهنی و پلی داکتیلی دیده شدمشکالت کلیوی و عقب ما

 ، تک کلیه، همودیالیز، گزارش مورد Bardet–Biedl syndromeبیدل،  سندر م باردت کلمات کلیدی:
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Background and Objective: Smith–Magenis syndrome (SMS) is 

aneurobehavioral disorder thatapproximately occurs about 1in 25,000 births. It 

is amicrodeletion syndrome characterized bymild-to-moderate mental 

retardation, distinctive facial features, sleep disturbances, delayed speech, 

severe motor delay andbehavioral problems.This disorder usually results from a 

genetic change that occurs during the formation of reproductive cells. 

Search Method: In this review key wordsSmith–Magenis syndrome, RAI1 

gene andneurobehavioralin the source of information Pubmed, Google Scholar 

and Elsevier Science. 

Findings: Totally articles showed SMS caused by haploinsufficiency of the 

retinoicacid-induced1 (RAI1) gene located on chromosome 17p11.2. This gene 

has 6 exons and all mutations detected in the exon 3 and affect all known 

transcripts. Nearly 90% ofpatients have 17p11.2 deletions, while the remaining 

10% have a mutation in the RAI1 gene. Patients with RAI1 Mutations have less 

severe motor delay and higher functioning. Phenotypicdifferences between 

Patients were due to gene dosage effects. 

Conclusion: Correct identificationofmutationsandchromosomal abnormalities 

with PCR, MLPA, FISH and G-banding fluorescentmethods inthisdisease 

canhelptobetter diagnosisandtreatment of patients. 

Key Words: Smith–Magenis syndrome, Neurobehavioral, RAI1 Gene 
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Background and objective: Autism spectrum disorder (ASD) is a 

neurodevelopmental disorder with large genetic components. ASDs are 

associated with varying degrees of dysfunctional communication and social 

skills and some cases have adjunct symptoms, including intellectual disability 

and seizure disorders. The human genetics of ASDs has been extensive and 

identification of  pathogenic genes has proceeded slowly because hundreds of 

loci are involved. Therefore, further research is necessary to identify more 

molecular for targeted therapy of ASDs.  

Search Method: The recent advances in generating patient-derived iPSCs 

provide a unique opportunity to adapt emerging technology for drug discovery 

in ASD. IPSCs derived from patients with neurodevelopmental disorders exhibit 

phenotypes distinct from those of cells from healthy volunteers. Therefore, 

iPSCs provide an avenue for identifying phenotypes that can be used for drug 

discovery. 

Findings: Connection of mTOR signaling to glutamate has led to 

considerations of regulatory glutamate receptors, particularly mGluR5, as a 

potential target for novel ASD medications. Also mast-cell activation is 

associated with production of reactive oxygen species (ROS) in ASDs that it 

could be blocked through their inhibitory receptor FcgRIIb such as Chondrotin 

sulfate. Quercetin and other flavonoids can inhibit histamine, IL-6, IL-8, TNF 

and tryptase release from normal human mast cells, making them possible 

candidates for treating ASDs. The combined histamine H1 and serotonin 
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receptor antagonist cyproheptadine was associated with significant 

improvement of ASDs. 

Conclusion: Unfortunately there are no approved treatments for the core 

symptoms of autism. Because of hundreds of involved loci, targeted therapy can 

become an effective therapeutic option in ASD. Understanding of key 

pathophysiological pathways has helped create a landscape for targeted therapy 

of ASD. Novel approaches, such as characterization of patent-derived iPSCs 

can identification of pathogenic genes as novel therapeutic markers for 

treatment of ASD.  

Key words: Autism spectrum disorder (ASD), Targeted therapy, iPSC 
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 : مطالعه مروریماتوز نوع یکروفیبروونمبتال به  یافته های بالینی بیماران

 2دکتر اکرم ثناگو، 1بهجه ، زبیده1 فرشته عراقیان ،1آتوسا توسلی ،1جواد لک زایی

 

 javadlakzaei321@gmail.comکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1  

 علوم پزشکی گلستانمرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه 2

 

ن فرم از بیماری شایعتری (نوروفیبروماتوز تیپ یرک )بیمراری وون رکلرین هراوز زمینه و هدف:

ی است. این بیماری ژنتیکی اتوزومال غالرب با شیوع یک در سه هرزار مررورد مشراهده م نوروفیبروماتوزی

 غالف در بدخیمی بروز احتمال زمانگذشت  با یک تیپ نوروفیبروماتوز با بیماران درصد 2 .درشرود

ناهنجاریهای اسکلتی از عوارض دیگر آن می باشد. هدف از این مطالعه . وجود دارد محیطی اعصاب

 در مطالعات صورت گرفته می باشد.فیبروماتوز نوع یک روونمبتال به  یافته های بالینی بیمارانبررسی 

 نوروفیبرو ماتوز به کلیدی واژه می باشد که محققان با 1394حکایتی در سال  مروری مطالعه این روش کار:

، (SID) دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاه و Google scholar اطالعاتی های پایگاه در جستجو

IranMedex  فارسی زبان بودن مقاله، مطالعه به ورود معیار که مقاله 6 .پرداختند 1394تا  1313از سال( 

یافته  بود. (انتخاب شدند.از این مقاالت سه مقاله توصیفی و سه مقاله گزارش موردیافته های بالینی داشتن

 بر اساس موارد بالینی بیماران مورد آنالیز قرار گرفتند. ها

موضوعات قابل گزارش از بیماران مبتال به  با توجه به بررسی مروری بر مطالعات صورت گرفته، یافته ها:

نحوه انتقال بیماری، سن تشخیص بیماری، تظاهرات بیماری، عوارض  از قبیل نوروفیبروماتوز از این مقاالت

بدخیمی های شدید، عوارض اسکلتی شدید، پارگی آنوریسم  بررسی شد. درمان بیماری، عمل جراحی و

دیسکات آئورت، ضایعات جلدی، عود ضایعات جراحی شده، فلج اندام تحتانی و در نهایت، تهدید حیات 

بیماری در ابتدا خفیف و  سالگی، 7-5تشخیص بیماری بطور معمول در دوران کودکی بین  ت.بیمار بوده اس
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سپس شدید، درجات مختلف این بیماری از خفیف تا شدید که گاهی شکل تهدید کنندگی حیات را داشت 

و حتی  گزارش شد. اغلب عوارض بیماری از نوجوانی ظاهر شده است و در بزرگسالی به عوارض شدیدتر

 منجر می شده است. دخیمیب

بودند.  مطالعات انجام شده در خصوص نوروفیبروماتوز همگی جزء مطالعات مشاهده ای نتیجه گیری:

مروری بر متون موجود، عوارض ناشی از این بیماری را از بدخیمی و عوارض اسکلتی، عروقی و عصبی 

ها می شد، را نشان داد بنابراین نیاز به که برخی از این عوارض تهدید کننده حیات بیماران و معلولیت آن

 برنامه مدونی برای بررسی دوره ای این بیماران می باشد.

 نوروفیبروماتوز، عالئم بالینی، مقاله مروری  کلید واژه ها:
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 کیفیت زندگی بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز: مروری بر متون

 

 1، علی اکبر آقایی نژاد1، محمد قربان کوچکی2ثناگو، دکتر اکرم 1مریم چهره گشا ، 1سهیال کالنتری

 

 ، دانشگاه علوم پزشکی گلستانمرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 1  

sa.kalantary@gmail.com 

 مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  2

وفیبروماتوز یکی از شایع ترین اختالالت اتوزومال غالب موثر بر سیستم عصبی می نور سابقه و هدف:

های نژادی و قومی رخ می دهد. عالیم اولیه آن با از  هزار فرد در همه گروه 4در هر  1باشد، که در حدود 

بروز  ،دست دادن یک طرفه یا دوطرفه شنوایی همراه با وجود تومورهای متعدد می باشد. عالئم دیگر آن

و  خیم غیر سرطانی بر روی پوست و دستگاه عصبی مرکزی ها و تومورهای خوش انواع فراوانی از ندول

که ظاهر افراد را بسیار زشت می کند. درد  نیز به عنوان یک نتیجه از تمامی عالئم،  اختالالت پیگمانتاسیون

می بر کیفیت زندگی اجتماعی،روانشناختی، ی این عالئم تاثیر بسیار مههمیشه با این بیماران می باشد. همه

 عاطفی و فیزیکی این گروه از بیماران دارد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه به جستجوهای محقق در ایران تاکنون هیچ مطالعه روش جستجو: 

ش دهد. برای ای در این زمینه انجام  نگرفته است که کیفیت این گروه از بیماران را مورد ارزیابی یا گزار

 این هدف واژگان کلیدی نوروفیبروماتوز، بیماریهای نادر ژنتیکی، کیفیت زندگی با موتور جستجوگر

PubMed  ،Google  Scholar ،Iranmedex  و  SID  مورد جستجو قرار گرفت. در ایران هیچ

 79 عه چکیده، تعدادمطالعه ای در این زمینه یافت نشد. اما از بین مقاالت خارجی به دست آمده با مطال

که با موضوع مرتبط و متن کامل آنها قابل دسترسی بود انتخاب گردید. در نهایت با  (2015تا  2010مقاله )

 تحقیق مرتبط با موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. 12خروج برخی مطالعات 
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ن عالئم بالینی  و پزشکی این نتایج تمام مطالعات نشان داد که، یک ارتباط مستقیم و ملبتی بییافته ها: 

بیماران و کیفیت زندگی آنان وجود دارد. به طوری که هر بیمار با داشتن عالئم شدیدتر نظیر حجم 

تومورهای داخلی، کاهش شنوایی، میزان درگیری ژنتیکی و میزان درد براساس تست های تشخیصی از 

ود. همچنین کیفیت زندگی در افراد با کیفیت زندگی اجتماعی، شخصی، روانی پایین تری برخوردار ب

 تغییرات  ظاهری و بزرگسال از دیگر گروه بیماران کمتر بوده است.

اگرچه اکلر مطالعات خارجی نشان داده اند که کیفیت زندگی بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نتیجه گیری:

شابه ای صورت گیرد تا بتواند بررسی شود در ایران نیز مطالعات م در کشورهای پایین می باشد، پیشنهاد می

 و مداخالت جامع و موثری را برای این گروه از بیماران فراهم گردد. 

 نوروفیبروماتوز ، کیفیت زندگی، مروری بر متون واژه های کلیدی:
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 فیبروماتوزشخیصی و غربالگری در بیماری نوروتست های ت

 

  2، مونا رضا پور اصفهانی1دکتر اکرم ثناگو

 a_sanagu@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی گلستان  مرکز تحقیقات پرستاری 1  

 کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  2

  

هر دو نوع بیماری ارثی و ژنتیکی بوده و ژن منتقل بیماری نورو فیبرو ماتوز دو نوع است،  زمینه و هدف :

 30-50در  این وجود شوند. با این بیماری دچار می ن فرد مبتال، بهکننده آن غالب است یعنی نیمی از فرزندا

ای در خانواده و فامیل بیمار وجود ندارد. در این موارد بیماری به علت  درصد موارد این بیماری هیچ سابقه

جهش در ژن خود فرد بوجود آمده و ربطی به والدین ندارد ولی وقتی این بیماری حتی بصورت جهش 

قابل درمان نمی باشد. تست های تشخیصی  د،تواند به فرزندان او هم منتقل شو دی ایجاد شده میژنی در فر

و غربالگری می توانند در پیشگیری و شناسایی زود هنگام آن کمک کننده باشند. هدف از این مطالعه 

 ماتوز می باشد. فیبروخیصی و غربالگری جهت بیماری نورومعرفی تست های تش

با استفاده از کلمات کلیدی، تست   Googleگر مروری با استفاده از موتور جستجو مطالعه این :روش کار

صورت گرفت. کلیه  مطالب مرتبط   1394های تشخیصی و غربالگری در بیماری نوروفیبروماتوز در سال 

 به فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت و تست های موجود در مورد این بیماری استخراج شد.

فیزیکی و تاریخچه پزشکی، معاینه چشم، معاینه گوش، تست های تصویری شامل ، ایکس  معاینه یافته ها:

، DNA، تست های ژنتیکی، مشاوره های ژنتیکی، نمونه خون جهت مطالعه  MRI، سی تی اسکن، و ری

، سیتوماکرومئوئوهای ادرار یا پالسما جهت ف کوالمینا، غربالگری تست کاتسیتوژنتیک، تست های مولکولی

از پرزهای جفتی طی  DNAنس، استخراج عصاره اوالدین، ژن سک 17بررسی ژنتیکی کروموزم های 

 بودند. IVFآمینوسنتز، بررسی موتاسیون ژنی در 
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نتایج این بررسی نشان می دهد تست های موجود چه جهت تشخیص بیماری و یا غربالگری  نتیجه گیری :

 تواند کمک کننده باشند. و یا حتی برای پیشگیری می 

 نوروفیبروماتوز، تست های تشخیصی، آزمون های غربالگری   کلمات کلیدی:
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 وروفیبروماتوز و مداخالت احتمالیمهارت های حرکتی کودکان ن

 

 2دماوندییاسمن قاسمی  ،2ایزدپرست بهاره ،2دالرام موسوی هسید ،2الهام غفارزاده ،2نیما مالکی  ،2کوثر زارعی ،1مسعود غریب

 ساری انشگاه علوم پزشکی مازندران،عضو هیات علمی د .کارشناس ارشد کاردرمانی،1

 zareikosar59@gmail.com ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کمیته تحقیقات دانشجویی، .دانشجوی کارشناسی کاردرمانی،2

 

با ناهنجاری  ههمرا یک در سه هزار نفر نوروفیبروماتوز یک بیماری ژنتیکی اتوزومال غالب با شیوعمقدمه: 

تومور و تاخیر تکاملی است. هدف این مطالعه ارزیابی توانایی ها و  سیستم ماهیچه ای استخوانی،

 محدودیت های حرکتی و همچنین مداخالت احتمالی است که کودکان نوروفیبروماتوز با آن مواجه هستند.

 در "کمکی وسایل"،"مهارت حرکتی" ،"نروفیبروماتوز" یها واژه کلید مروری، بررسی این در :کار روش

 که مطالعاتی و گرفت قرار جستجو مورد پژوهشگر گوگل و برکت گستر دانش سامانه ،SID های پایگاه

 .گرفتند قرار بررسی مورد بودند روزتر به و داشته مطالعه عنوان با محتوایی قرابت

بد  تومور راه بینایی، روماتوز شامل تومور در اعصاب محیطی،تظاهرات بالینی در بیماری نوروفیبیافته ها: 

اختالل تکاملی و ناتوانی در یادگیری است. ناهنجاری های استخوانی و ماهیچه ای  شکلی طول استخوان،

را مستعد  صورت کاهش تراکم مواد معدنی استخوان و توده عضالنی کم که آنهاه در این بیماران ب

شود در بزرگساالن بیشتر کاهش نیروی عضالنی دست در  کند مشاهده میشکستگی و اسکولیوز می 

دلیل کاهش فعالیت های فیزیکی و فقدان تحمل ه گرفتن های قدرتی شایع است. کودکان نوروفیبروماتوز ب

با توجه به اینکه فعالیت های پریدن و دویدن در طول  نیروی فیزیکی مستعد استئوپنی و شکستگی هستند.

افزایش مهارت حرکتی برای بهبود فعالیت های  نوجوانان باعث افزایش توده استخوانی میشود،دوره رشد 

تواند باعث بهبود تراکم استخوانی شود بنابراین برنامه های مداخالت کاردرمانی می تواند  تحمل وزن می

ن نوروفیبروماتوز برای بهبود مهارت های حرکتی در این کودکان باشد. کودکا ه هنگامیک مداخله موثر و ب

، تایپ و پریدن مشکل قیچی کردن نقاشی کردن، مچون نوشتن،در مهارت های حرکتی درشت و ظریف ه
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دارند و از آنجایی که این مهارت های درشت و ظریف برای انجام فعالیت های آکادمیک نظیر خواندن و 

های حرکتی ممکن است  نوشین مهم است باید محدودیت های موجود کشف و ارزیابی شود. این نقص

 نادیده گرفته شوند و بدون یک ارزیابی دقیق از عملکرد حرکتی شناخته نشوند.

با توجه به مطالب فوق کودکان نوروفیبروماتوز باید به یک کاردرمان و یا فیزیوتراپ برای  نتیجه گیری:

 نگام ارجاع داده شوند. ه انجام  ارزیابی دقیق و مداخالت به

 مهارت حرکتی، کودکان، حرکات ظریف، حرکات درشت روفیبروماتوز،نو  کلیدواژه:
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 عملکرد دست خط درکودکان نوروفیبروماتوز

 

 ،3کوثرزارعی ،3سید دالرام موسوی ،3الهام غفارزاده ،3نیما مالکی  ،2بهاره ایزدپرست، 1مسعود غریب

 3سحر نظم بجنوردی ،3یاسمن قاسمی دماوندی

 ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پیراپزشکی،عضو هیات علمی  ،.کارشناس ارشد کاردرمانی1

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری، کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشجوی کارشناسی کاردرمانی،2

 دانشگاه علوم پزشکی، مازندران، ساری، کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشجوی کارشناسی کاردرمانی،3

 

( یک بیماری ژنتیکی است که اعصاب و پوست Neurofibromatosisنوروفیبروماتوز)  هدف: مقدمه و

همارتوم  کند. تظاهرات بالینی این بیماری ایجاد لکه های شیرقهوه ای، لکه های زیر بغلی، را گرفتار می

درصد  10اند محققان تخمین زده  اختالل شناختی است. اختالل یادگیری و قرنیه، نوروفیبروم های پوستی،

عملکرد متون مرتبط با  مروراین مطالعه با هدف، کودکان نوروفیبروماتوزدرخطر اختالل شناختی هستند. 

 است.صورت گرفته دست خط کودکان نوروفیبروماتوز 

در پایگاه  "وسایل کمکی"،"دست خط"، "نروفیبروماتوز"در این بررسی مروری، کلید واژه های روش کار: 

ه دانش گستر برکت و گوگل پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و مطالعاتی که قرابت ، سامانSIDهای 

  محتوایی با عنوان مطالعه داشته و به روزتر بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

مشکالت بدخط نوشتن، به مرور و به آرامی در کودکان نوروفیبروماتوز شروع می شود ودراوایل  یافته ها:

برای عملکرد نوشتن به مهارت  طول سال های متوسطه مدرسه ادامه می یابد. در ند ومدرسه پیشرفت می ک

حرکتی، شناخت  –حرکتی، برنامه ریزی حرکتی، حرکات ظریف ، یکپارچگی بینایی  -های هماهنگی بینایی

ه ودرک، نیاز است که بسیاری ازکودکان نوروفیبروماتوزدچار اختالل در این مهارت ها هستند که منجر ب

اقدامات کاردرمانی در  اختالل درعملکرد نوشتن می شود و در نهایت درموفقیت مدرسه تاثیر گذار است.
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های حرکتی ظریف و همچنین استفاده از وسایل کمکی  برنامه ریزی حرکتی و ادراک بینایی و بهبود مهارت

 نوشتن می تواند برای بهتر شدن نوشتن درکودکان نوروفیبروماتوز موثر باشد.

به منظور اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود مداخالت کاردرمانی در مراحل اولیه برای این  نتیجه گیری:

 گروه از کودکان صورت گیرد تا اثربخشی بیشتری را در این بیماران مشاهده نماییم.

 نوروفیبروماتوز، دست خط، وسایل کمکی نوشتن کلمات کلیدی:
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 ( Osteogenesis Imperfect) وژنز ایمپرفکتائنتیکی استژر اختالل ناد توانبخشی کودکان با

 ، 1یاسمن قاسمی دماوندی، 1کوثرزارعی، 1الهام غفارازده ،2مسعودغریب، 1مالکی نیما 

 1سحرنظم بجنوردی، 1بهاره ایزدپرست، 1موسوی سیده دالرام

 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشجوی کارشناسی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.کمیته تحقیقات. 1

 دانشجوی دکترا کاردرمانی.عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 2
 

استخوان ها  در آنیک ناهنجاری ژنتیکی است که  Osteogenesis Imperfectaبیماری  مقدمه و هدف:

علت این  فرم مختلف دارد. 3ن بیماری . ایبدو آن که عالئم بالینی خاصی داشته باشندشکنند  به راحتی می

 استخوان سازی است. ین اصلی درئبیماری نقص در ساخت کالژن شماره ی یک است که این کالژن پروت

 "،"اختالل ژنتیکی" ،"Osteogenesis Imperfect" های واژه کلید مروری، بررسی این در: کار روش

 قرار جستجو مورد پژوهشگر گوگل و برکت گستر دانش سامانه ،SID های پایگاه در " ایمپرفکتا وژنزئاست

 . گرفتند قرار بررسی مورد بودند روزتر به و داشته مطالعه عنوان با محتوایی قرابت که مطالعاتی و گرفت

 ، توان و استقامتفعالیت های مقاومتی مختلف در برابر شکند و این بیماران به راحتی میاستخوان  یافته ها:

جله ای  و مفاصل شل . داشتنضعف هستند دارای کم خونی و و شتهضعف عضالنی دا یمارانبیشتر ب. ندارد

از دو جهت واجد این بیماران  توانبخشی در کاردرمانی و نحیف و الغر از ویژگی های این افراد است.

کودک برای جلوگیری از آسیب  خودِ آموزش دادن پوزیشن های حفاظتی به والدین و (1: اهمیت است

انجام کارهای ها به منظور بهبود امکانات مناسب برای انجام دادن فعالیت  ابزار و ن به خود و استفاده اززد

و  Crutchesو  Walkersابزار های کمکی مانند  استفاده از (2 وکوکان  gross motorروزمره و بهبود 

Cane  وWheelchairs  وSplint به روی پاها است دن بحمایت راه رفتن و انداختن وزن  به منظور

 افزایش قدرت استخوان ها. جهت

بهبود  به منظورافزایش کیفیت زندگی این افراد اقدامات توانبخشی بهترین راه حل  جهت نتیجه گیری:

 می باشد.ن ها آ در انجام کارهای روزمره این بیماران ووضعیت حرکتی 

 توانبخشی، زندگی ،Osteogenesis Imperfect کلمات کلیدی:



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

107 

 

 

 های غربالگری سرم مادر شناسایی سندروم ادوارد و اهمیت تست

 

 1شهناز ظریفی، ،1،2 اعظم احمدی شادمهری

 ، مرودشت،دانشگاه آزاد اسالمیگروه ژنتیک، پردیس علوم و تحقیقات فارس، -2    واحد پیشگیری، سازمان بهزیستی خراسان جنوبی -1

  ، مرودشتمیدانشگاه آزاد اسالت، واحد مرودشگروه ژنتیک، 

 

اضافه  11سندروم ادوارد یک اختالل کرومورزومی است که به دلیل وجود یک کروموزوم  مقدمه و هدف:

تولد و در  6000در  1 شیوع کلی آن ایجاد می شود. این سندروم اولین بار توسط ادوارد توضیح داده شد.

 در ها مادر افزایش می یابد. اکلر جنینمونث سه برابر شایع تر می باشد. شیوع بیماری با افزایش سن  جنس

 کنند. می فوت رحم داخل در بارداری دهم هفته

نوزاد مبتال به سندروم ادوارد که در دوران جنینی تشخیص بیماری آن  مورد این گزارش در گزارش مورد:

مادر در بارداری وآزمایشات غربالگری سرم  12داده شده بود، معرفی شده است. سونوگرافی کنترل هفته 

بارداری جنین، تصویر کوروئید پلکسوس 19در سونوگرافی هفته  دوران جنینی برای وی انجام نشده بود.

در جدار قدامی شکم در  پنج میلی مترو همچنین ناحیه اکوژن به دیامتر  AVSDسیست دوطرفه، قلب 

یع آمنیون، جنین مبتال به قسمت قدامی میانی توراکس قدام به قلب مشهود بود. پس از انجام کاریوتیپ ما

هفته( سقط درمانی مقدور نبود. پس  23) سندروم ادوارد گزارش گردید. با توجه به سن باالی حاملگی مادر

ریشه بینی فرورفته،  ،از تولد، نوزاد دارای ناهنجاری متعدد شامل کوچکی دهان وفک، دهان ارکی شکل

مفالوسل وهرنی ناف، اختالل ترابیسم چشم چپ، ااس ،وسیعنوک بینی سرباال، فونتانل قدامی وخلفی 

  ماهگی فوت شد. 5کوتاهی گردن، انگشتان بسته بود وی در  تکاملی، گریه ضعیف،



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

108 

 

اختالالت کروموزومی مانند سندروم داون، ادوارد و پاتو به آسانی در دوران بارداری قابل نتیجه گیری: 

. لذا تشخیص زودرس آن در دوران حاملگی حائز تشخیص بوده و از موارد سقط قانونی محسوب می شوند

 اهمیت است.

 سندروم ادوارد، کاریوتیپ، اختالل کرومورزومی، سقط کلید واژه:
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 درمانگاه به کننده مراجعه باردار زنان در ژنتیک مشاوره به اقدام با مرتبط عوامل

 1394سال در شوشتر الهادی)ع( بیمارستان تولد از قبل مراقبت

 

 7*، دکتر مریم استادشریف7، فروزنده دشتی1یک زادیانمحمد ن

 

 مامایی و پرستاری ، دانشکده(خوراسگان)  اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه،1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان  عضو هئیت علمی ( ویمامایگروه باروری )مدیر بهداشت کارشناس ارشد نویسنده مسئول )استاد راهنما(:*7

   fz_dashti@yahoo.com ایی  دانشکده پرستاری و مام،  )خوراسگان(
 پایه علوم گروه -(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی و هیأت مولکولی) استاد مشاور(، استادیار و سلولی علوم  شناسی دکتری زیست7

 

 رخ ژنتیکی اختالالت دلیله ب نوزادان میر و مرگ درصد 7 تا 7 جهانی آمارهای اساس بر هدف: و سابقه

 می (درصد5/7 حدود) 70 در یک عادی جمعیت در حاملگی هر در مادرزادی بیماری ایجاد خطر.دهد می

 ازدواج در نیست و خطر بی کامال ژنتیک اختالالت به مبتال فرزندان نظرتولد از نیز غیرفامیلی ازدواج باشد.

 ج ازدوا در ها بیماری این که حالی در.دارد درصد 7 تا 7 حدود خطری احتمال غیرفامیل فرد دو هر

 ناهنجاری ژنتیکی بروز از پیشگیری در بسزایی نقش ژنتیک مشاوره باشد. می درصد 7 تا 7بین خویشاوندی

 بر عاطفی روانی، اجتماعی، اقتصادی، ظرن از زیادی فشار مادرزادی ناهنجاری های از یک هر که آنجا از دارد.

 آگاهی سطح بردن باال برای دقیقی ریزی برنامه است الزم لذا آورد، می وارد جامعه بر نتیجه در و خانواده

ارایه  در پرستاران فرد به منحصر نقش حضور دلیله ب پذیرد. انجام ژنتیک مشاوره لزوم موارد باره در عمومی

 هنگام در ها خانواده و افراد هستندکه بهداشتی تیم افراد اولین پرستاران محور، دهوخانوا جامع های مراقبت

سه  هر در ژنتیک مشاوره در جامعه بهداشت پرستار و کنند می مراجعه آنها به ژنتیک موارد در سوال بروز

 پرخطر، های زوج در ژنتیک مشاوره اهمیت به توجه با لذا .کند ایفا را خود نقش تواند می پیشگیری سطح

 عوامل شناسایی و اینکه با سنتی جوامع در فامیلی ازدواج باالی شیوع و بارداری حین و ازدواج از قبل

 از توان می ها، زوج در ژنتیک مشاوره (مراجعه عدم) موانع و ژنتیک مشاوره به (مراجعه) اقدام با مرتبط

 با فرزند تولد رحمی، داخل مرگ مکرر، رطو به ها جنین سقط بروز از پیشگیری راستای در پژوهش نتایج
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 مهم این انجام پژوهش، موانع نتایج از استفاده با و نمود ژنتیکی استفاده های بیماری و معلولیت ناهنجاری،

که درنتیجه .گردد اجرایی و شناسایی ژنتیک مشاوره انجام به ها زوج تشویق های حل راه و ها خانواده در

 توانبخشی و بطور کلی و درمان هزینه خانواده، در استرس کاهش و امعهج بهداشت سطح موجب ارتقای

 است. نشده پرداخته مهم این به پرستاری دیدگاه از گرددکه تاکنون جامعه در سالم باروری ساز زمینه

 طریق از اطالعات گردآوری با ای، مرحله تک بصورت و توصیفی مقطعی نوع از پژوهش ها: روش و مواد

دسترس  در گیری نمونه صورت به گیری نمونه روش .انجام شد پرونده بررسی و قق ساختهپرسشنامه مح

 در شوشتر الهادی بیمارستان تولد از قبل مراقبت درمانگاه به کننده مراجعه باردار زنان کلیه شامل

 نکردند، بود. یا نموده استفاده ژنتیک مشاوره از فرزندآوری به تصمیم از قبل که1777سال

 آمده بطور دست به نتایج از با توجه به اینکه پایان نامه در مرحله تجزیه و تحلیل آماری می باشد، ها: یافته

 تصمیم فرایند در بالقوه تاثیرات زنان، در آگاهی پایین ژنتیک، سطح مشاوره انجام موانع مطالعه این در کلی

عدم  بیمه، ی حمایت کننده مانندباورها،گران بودن وعدم پوشش دهی مناسب سازمان ها جمله از گیری

 غیره را می توان نام برد. دسترسی آسان و

 و گیرد صورت نگرش عمومی در تغییر ژنتیک باید مشاوره انجام برای جامعه تشویق جهت گیری: نتیجه

 های محدودیت باید براین عالوه .گردد ایجاد جامع ژنتیک خدمات از استفاده برای سراسری استراتژی یک

 .برد بین از شود می ژنتیکی پیشگیری های برنامه سازی پیاده و توسعه از مانع که را و فرهنگی مالی

 تولد از قبل مراقبت باردار، زنان ژنتیک، مشاوره کلیدی: های واژه
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 مروری بر شیوع ناهنجاری های مادرزادی و عوامل مرتبط با آن

 

 1، رضا نجیب پور2، سید احمد موسوی1،  رضا نظرزاده1، مجتبی راجی* 1محمد فیروزبخت  

 

  زشکی دزفول، دزفولپ: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم 1

  زشکی دزفول، دزفولپ: استادیار گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 2

شاء ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی که قبل از تولد، توسط یک اختالل تکاملی با من :سابقه و هدف

گردد، که معموال در سه ماهه ی اول جنینی رخ میدرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده اطالق 

این مطالعه هدف  .درصد از نوزادان، نقص قابل تشخیص در ابتدای تولد دارند 5-3به طور کلی  دهد.می

 . باشدمیو عوامل مرتبط با آن  شیوع و نوع ناهنجاری های مادرزادی بررسی

 طی سال -magiran- SID- Pubmed - scholarمقاالت مرتبط با موضوع در پایگاه های و: روش جستج

اختالالت تکاملی  ناهنجاری، نقایص مادرزادی، و با استفاده از کلید واژهای نوزادان، 2014تا  2003های 

له مرتبط مقا19مقاله بدست آمد، که از این تعداد  34و مرگ و میر نوزادان جستجو شد. در طی جستجو 

 وارد مطالعه شدند.متن تمام بودند  با پژوهش، دردسترس و دارای

عضالنی _ناهنجاری سیستم اسکلتینتایج مختلف در مقاالت بررسی شده نشان داد که،  ها: یافته

%( و 1/15%(، دستگاه ادراری تناسلی )5/17%(، دستگاه گوارش )1/22%(، سیستم عصبی مرکزی )1/35)

هیدروآمنیوس،  پلی به به ترتیب بیشترین شیوع را داشتند. همچنین ابتالء%( 1/1کروموزومی)

 خویشاوندی مهمترین رابطه ادراری و ناخواسته، عفونت اکالمپسی، حاملگی الیگوهیدروآمنیوس، پره

. از طرفی برخی از ناهنجاری های مادرزادی شدید باعث بودند مادرزادی ناهنجاری با همراه خطر عوامل

دیگر در دستگاه عصبی اسپینابیفدا جمله تداخالت  ازشود. میمرگ داخل رحمی جنین سقط و یا 
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کیستیکا، در دستگاه عضالنی اسکلتی پاچنبری، و در دستگاه ادراری هیپوسپادیاس، بیشترین فراوانی را 

وجود  داشتند. همچنین نشان داده شد که بین جنس و گروه قومیتی با میزان وقوع ناهنجاری رابطه معنادار

عصبی در مادران رده  لوله های ناهنجاری موارد بیشتریندارد. در یکی از مطالعات نشان داده شده است که 

 دو بین سقط تعداد و حاملگی تعداد بین داری معنی آماری باشد، اما با این حال تفاوتمیسال  27_36سنی 
 .مورد و شاهد یافت نشد گروه

مشکالت جسمی و روحی و مرگ نوزادان و  معلولیت ها، انی،یکی از علل عمده ناتو: نتیجه گیری

 بروز خطر عوامل از آموزش پیشگیری و شناساییکودکان وجود ناهنجاری مادرزادی است. بنابراین 

 . دهد کاهش را جامعه و ها خانواده مشکالت از تواند بسیاریمیمادرزادی،  های ناهنجاری

 مادرزادیناهنجاری، نوزاد، نقایص  واژهای کلیدی:
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 بافت سرطانی معدهدر  BADبررسی اثر اسیدهای چرب امگا بر میزان بیان ژن 

 

1فاطمه امامی فر ، 1دکتر محمد رضا مشایخی
 2دکتر همایون دولتخواه ، 

 

 انشگاه آزاد اسالمی، تبریز رشته ژنتیک، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، د گروه زیست شناسی،1
fatemeh.emamifar65@yahoo.com 

 ، تبریز ایشگاههای بالینی، گروه بیوشیمی و آزم، دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز2

 نویسنده مسئول: دکتر محمد رضا مشایخی
 

اسیدهای  سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین علت مرگ در جهان می باشد.سابقه و هدف: 

 از اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیره بلند هستند که از اسیدهای چرب لینولنیک،چرب امگا گروهی 

در این مطالعه هدف ما بررسی اثر تجویز خوراکی اسیدهای چرب  لینولئیک و اولئیک حاصل می شوند.

روی رشد سرطان معده در بیماران مبتال به آدنوکارسینوم معده و کاهش مقاومت دارویی از  9، 3،6امگا 

 است. BADو پروتئین  BADطریق بررسی میزان بیان ژن 

درمان با داروهای  ،نفری استفاده شد .در گروه اول 17بیمار در دو گروه  34در این مطالعه از  مواد و روش:

، 3پالتینیوم بدون تجویز مکمل و در گروه دوم، درمان با داروهای پالتینیوم همراه با مکمل اسیدهای چرب 

و  RNAسه دوره)هر دوره سه هفته( را آغاز کردند. پس از تهیه بیوپسی معده، استخراج به مدت  9، 6

 انجام شد. Real timeو واکنش  cDNAسنتز 

در بیمارانی که همراه با شیمی  BADو پروتئین  BADمیزان بیان ژن یافته ها نشان دادند که یافته ها: 

د بسیار بیشتر از بیمارانی که است که مکمل اسیدهای دریافت نموده ان 9، 6، 3درمانی اسیدهای چرب امگا
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را افزایش داده  BADمیزان بیان ژن  9،  6،  3اسیدهای چرب امگاو  چرب امگا را دریافت نکرده اند

  .(P<05/0)اند

پالتین در -بصورت مکمل خوراکی به همراه داروی سیس 3،6،9تجویز اسیدهای چرب امگا نتیجه گیری:

را در بافت سرطانی  BADو پروتئین  BADارسینومای معده توانسته است میزان بیان ژن بیماران با آدنوک

 معده بیماران شرکت کننده دراین تحقیق را افزایش دهد.

 BADژن  اسیدهای های چرب، آپوپتوز، سرطان معده، واژه های کلیدی:

 



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

115 

 

 

ران مبتال به بتاتاالسمی در بررسی وضعیت فاکتورهای انعقاد خون، پالکت ها و انواع آنمی در بیما

 1393شهرستان دزفول در سال 

 *3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو2محمد خلیلی کیا، 1یعقوب مدملی

 

 ه علوم پزشکی دزفول، دزفول. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگا1

 فولنشگاه علوم پزشکی دزفول، دز. دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دا3

 *اه علوم پزشکی دزفول، دزفول. کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگ2

 

هزار بیمار مبتال به تاالسمی در ایران وجود داشته و  30حدود  1392بر اساس آمار در سال  سابقه و هدف:

 آزمایشگاهی و بالینی وضعیت از هیآگادرصد می باشد. از آنجایی که  4شیوع ناقلین ژن بتا در ایران حدود 

، این مطالعه با باشد یم مالز استان وشهرستان  درازمدت و مدت هاکوتزی ری برنامهی برا مرکز هر بیماران

تعیین وضعیت فاکتورهای انعقاد خون، پالکت ها و انواع آنمی در بیماران مبتال به بتاتاالسمی در هدف 

 رفت.انجام گ 1393شهرستان دزفول در سال 

اطالعات با مراجعه به پرونده های موجود در بخش جمع آوری  در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

انجام شد. اطالعات بدست آمده شامل سن، جنس، نوع تاالسمی، نوع و تعداد  تاالسمی شهرستان دزفول

اده از چک لیست جمع آوری کمبود فاکتور خونی، تعداد اختالل پالکتی، نوع و تعداد آنمی بوده که با استف

مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده  T، آمار توصیفی و آزمون spss-11از نرم افزار شدند. 

 گردید.

 151درصد(زن بودند،  41,5نفر) 11درصد( مرد و  51,4نفر ) 114، بیمار مبتال به تاالسمی 195از یافته ها: 

و کمترین سن بیماران  سال 65بودند. بیشترین سن نوع اینترمدیا  (11,9نفر) 37درصد( نوع ماژور و  11نفر)

درصد( از بیماران اختالل در فاکتورهای انعقاد خون و پالکت ها داشتند.  37,9نفر ) 74سال داشتند.  1

درصد(،  5مورد) 10با  7درصد(، فاکتور  14مورد) 29با  1د فاکتورخونی مربوط به فاکتور بیشترین کمبو
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 3,5با ) 9درصد( بود. سایر کمبود فاکتورهای خونی مربوط به فاکتور  4,6مورد) 9ن ویلبراند با فاکتور فو

 4,6نفر) 9درصد(بود.  1) 1و  5درصد(، کمبود همراه فاکتور  1) 5درصد(، فاکتور  3) 13درصد(، فاکتور 

 درصد( 2نفر ) 4و درصد( آنمی داسی شکل  1,5نفر ) 3درصد( بیماران اختالل عملکرد پالکتی داشتند. 

در سایر فاکتورها و آنمی ها تفاوت آماری معنی  9و  1آنمی آپالستیک داشتند. به جز کمبود فاکتورهای 

 داری بین دو گروه مشاهده نشد.

: با توجه به نتایج بدست آمده، پیگیری مستمر و ارائه آموزش هایی نظیر عوارض کمبود نتیجه گیری

نظر می رسد. همچنین به دلیل فراوانی کمبود برخی ه خودمراقبتی ضروری بفاکتورها انعقاد خون و نحوه 

 فاکتورهای انعقاد خون خاص در این بیماران انجام مطالعات بیشتر توصیه می گردد. 

 : بتاتاالسمی، فاکتورهای انعقادخون، پالکت، آنمیواژه های کلیدی 
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 واهدش بر یمرور: یتاالسم به مبتال مارانیب یزندگ تیفیک

 
 5، امیر حسین بهی4، آزاده نوری3، طاهره بخشی2فرزانه سرایلو، 1مریم منتظری

 
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان .دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی،1

 .دانشجوی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان2

 ات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان.دانشجوی  تکنسین جراحی ، کمیته تحقیق3

 .دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان4

 گلستان پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات علوم آزمایشگاهی،کمیته دانشجوی.5

 

در جهان ، بیماری ی و معضالت جدی بهداشت عموم از اختالالت مزمن ژنتیکی یکی: مقدمه و هدف

آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد .  تاالسمی است که عوارض ناشی از آن کیفیت زندگی بیماران و خانواده

با توجه به اینکه مفهوم کیفیت زندگی، بعنوان یک شاخص مهم در ارائه مراقبتهای بهداشتی و یکی از 

ود، هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی جنبه های اشکال ارزیابی  پزشکی در این بیماران درنظر گرفته میش

  مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتال به تاالسمی است.

 Emeraldهای اطالعاتی و علمی  ، مروری حکایتی از شواهد است که در پایگاهی حاضر مطالعه روش اجرا:

 ،Springer،Pubmed ،IranMedex ،SID ،MagiranوScholar  لیسی و با کلید واژه های انگQuality of Life  ،

،Thalasemia  مورد جستجو قرار  ،1394و فارسی  بیمار تاالسمی و کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت  در سال

 تیرفتن محدودگبا در نظر  لیاص و یمروره مقال25مقاله و چکیده مقاله موجود در نهایت  15گرفت. از 

 .گرفتند قرار یابیورود و خروج مورد ارز یهااریمع اعمال و یزمان

کیفیت زندگی بیماران مبتال به تاالسمی تحت تاثیر افسردگی، مقاله نشان داد که  14یافته ها: بررسی  

 ، پریشانی روانی و اضطراب کاهش می یابدو فعالیت های اجتماعی نفس، عملکرد فیزیکی عزتخستگی، 

که در خصوص درمان این بیماران،  موضوعی .و منجر به کاهش کیفیت زندگی خانواده بیمار نیز می گردد
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مرتب خون و جابجاکننده آهن یا اصطالحا درمان با  قتاثیر تزریدر بررسی چند مطالعه ذکر شده بود، 

در  است. بیماران بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش عوارض و مرگ و میر عنوان عامله ب (ICT)شالتور 

هبود ببررسی شد که نشان از   (HSCT)یر پیوند مغز استخوان تعداد معدودی از مطالعات سالهای اخیر، تاث

 کیفیت زندگی این بیماران در مقایسه با دریافت کنندگان آهن شالتور بود.

و یا اضافه بار آهن و پیوند مغز استخوان در کیفیت  ICTنتیجه گیری: مطالعات محدودی به بررسی تاثیر 

به منظور افزایش کیفیت زندگی عالوه بر مسائل روانی ، توجه  اند.زندگی بیماران مبتال به تاالسمی پرداخته 

 ویژه به ابعاد فیزیکی ، ارائه خدمات درمانی و توان بخشی ضروری است.

 واژگان کلیدی: بیمار تاالسمی، کیفیت زندگی، کیفیت مراقبت، مطالعه مروری 
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 کیبررسی انواع روش های تشخیص پیش از تولد در بیماری های ژنتی

 

 2، آزاده نوری 1مهسا ابراهیمی

 
،      m.ebrahimi1494@gmail.comدانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان،  .1
 گرگان  گلستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاری، دکترای دانشجوی.2

های مهم پزشکی است  ی ژنتیکی پیش از تولد یکی از تکنولوژیها روش های تشخیصی بیماری مقدمه:

های ژنتیکی در جنین آگاه نماید  که می تواند والدین و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی را از وجود بیماری

های  تا در رابطه با ادامه بارداری یا ختم آن قضاوت نمایند. هدف از این مطالعه بررسی انواع روش

 های ژنتیکی می باشد.  تولد در بیماری تشخیص پیش از

انجام شد. پایگاه های اطالعاتی  1394مطالعه حاضر مروری حکایتی از شواهد است که در سال  روش کار:

SID ،Google Scholar ،PubMed  با کلید واژه هایprenatal Diagnosis ،

Ultrasonographic ،Amniocentesis  وPrenatal diagnostic procedure  مورد بررسی قرار

مقاله بررسی شدند. معیارهای ورود شامل مرتبط بودن با  22مقاله به دست آمده، نهایتا  30گرفت. از 

موضوع مورد نظر، بررسی انواع روشهای تشخیص پیش از تولد در بیماری های ژنتیکی که شیوع کمتری 

 دارند بود. محدودیت زمانی برای انتخاب مقاالت وجود نداشت.

تست جنینی قبل از تولد و ارزیابی آن می تواند با استفاده از روش های تهاجمی و غیر تهاجمی  فته ها:یا

، کوردوسنتز و  (CVS) شامل آمنیوسنتز و نمونه برداری از پرزهای جفتی جمیانجام شود. روش تها

سرم مادر در ( است. روش های غیر تهاجمی شامل غربالگری PGDتشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی )

ماهه ی اول و دوم بارداری، آلفافتوپروتئین سرم مادر، اولتراسونوگرافی و جداسازی سلولهای جنینی از  3

غربالگری در سه ماهه اول بارداری و متعاقب آن انجام آمنیوسنتز به یک استاندارد  گردش خون مادر است.

 طالیی بدل شده است. 
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تولد نوزادان مبتال به اختالالت ژنتیکی تشخیص پیش از تولد است. تنها راه جلوگیری از  نتیجه گیری: 

الزامی است. توجه به این  ،سال حتی اگر احتمال خطری وجود نداشته باشد 35غربالگری مادران باردار زیر 

نکته که تشخیص پیش از تولد می تواند از تولد نوزاد مبتال به اختالل ژنتیکی که تنها باری است بر دوش 

ها بیشتر می کند. از طرفی هزینه ی باالی  دین و جامعه، الزامی است و تمرکز پزشکان را روی این روشوال

ها، احتمال ایجاد خطر برای جنین و زمان بر بودن از محدودیت های بعضی از این  بعضی از این روش

 ست. ا روشها

 مرور حکایتی های ژنتیکی، های تشخیصی پیش از تولد، بیماری روش واژه های کلیدی:
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بررسی اثرات تراتوژن اورانیوم استفاده شده در جنگ آمریکا علیه عراق در جوامع ایرانی 

 (EBSبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی: یک مطالعه مبتنی بر شواهد )

 

 2، مهشید گرمسیری3، صادق رضاپور2ضیاء عبیداوی، 1زینب عبیداوی

 

 اهواز، اهواز و سیستم اطالعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمرانکارشناس ارشد سنجش از دور  1
 وم پزشکی لرستان، خرم آباددانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل 2
 م پزشکی لرستان، خرم آباداستادیار، گروه ژنتیک دانشکده پزشکی، دانشگاه علو 3

 چکیده

پیرامون افزایش آنومالی های ژنتیکی در نوزادان متولد یافته در کشور عراق و نیز  انتشار مطالعاتمقدمه: 

تأیید آلودگی والدین این نوزادان به مواد رادیواکتیو طی بررسی های انجام شده در آن کشور و از سویی 

ا به مطرح بودن احتمال آلودگی جوامع ساکن در استان های همجوار کشور عراق، ما را بر آن داشت ت

 طراحی و اجرای مطالعه حاضر بپردازیم.

و  PubMed  ،EMBASE علمی های پایگاه جستجوی از پس مطالعه این درمواد و روش ها: 

CINAHL  و جمع آوری مطالعات انجام گرفته پیرامون بررسی آنومالی های متعاقب جنگ آمریکا علیه

ین مطالعات نمودیم. در ادامه اطالعات ایستگاه عراق، اقدام به دسته بندی و استخراج اطالعات حاصل از ا

های سینوپتیک سازمان های هواشناسی استان های غربی، جنوب غربی و نیز جنوبی کشور جمع آوری و 

مورد آنالیز قرار گرفت. به موازات این آنالیزها  Arc GIS 10.2اطالعات حاصل با کمک نرم افزار 

ینی در این استان ها در دو بازه زمانی پیش از جنگ و پس از آن اطالعات مربوط به شیوع آنومالی های جن

مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفت. در نهایت جهت بررسی انطباق  SPSSجمع آوری و توسط نرم افزار 

 اطالعات شیوع مکانی آنومالی ها با اطالعات جغرافیایی حاصل، نقشه های شیوع مکانی تهیه گردید. 
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 بر متر 64/2 ایستگاه این در باد سرعت میانگین اهواز، سینوپتیک ایستگاه در موجود آمار اساس بریافته ها: 

جنوب غرب  بادهای بیشتر  .است آمده بدست ثانیه بر متر 01/17 غالب باد  سرعت میانگین و است ثانیه

گرد  یطوفان ها که همین امر سبب ورود وزند، غربی می شمال و غرب سمت از کشور )استان خوزستان(

 مستقیمی رابطه منطقه از کشور، در این می شود. سال گرم در دوره و خاک، به این بخش از کشور، به ویژه

موجود می  درمنطقه و نیز نبود ارتفاعات گیاهی پوشش  و کمبود روز در وگرد و خاک باد وزش شدت میان

سرد برخالف فصل های گرم  فصل از سوی دیگر در. باشد، مسأله ای که احتمال آلودگی را تقویت می کند

بنابراین با توجه به غالب بودن آب و هوای گرم در جنوب غرب   .می باشد هوا بیشتر درصد آرامش سال،

کشور و احتمال تقویت طوفان های گرد و خاک و نیز با توجه به قدرت تشعشع دو هفته ای ذرات 

بر اساس اطالعات جغرافیایی مطرح می اورانیوم، احتمال آلودگی جوامع ساکن در جنوب غرب کشور 

 باشد.

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، احتمال آلودگی جوامع ساکن در مناطق جنوب غربی نتیجه گیری: 

کشور مطرح بوده، تأیید این مسأله منوط به انطباق نتایج حاصل با بررسی های اپیدمیولوژیک می باشد؛ 

مطالعه صورت گرفته، تأیید آن نیازمند انجام مطالعات بیشتر و در  مسأله ای که به شکل محدود در این

 سطح وسیع تر است.

 اورانیوم، آنومالی ژنتیکی، سیستم اطالعات جغرافیایی، فلوجه، خوزستانواژگان کلیدی: 
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 بتاتاالسمی، درمان، عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون و کیفیت زندگی

 

 5، منصوره حقوقی4، مهدی فالح زاده3د مهرشاد اخالقی دزفولی*، سی2، رضا بیرانوند1یعقوب مدملی

 

 دزفول دزفول، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته1
 دزفول دزفول، پزشکی علوم دانشکده پزشکی، دانشگاه اپیدمیولوژی، ارشد کارشناس.2

 دزفول دزفول، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته.3

 تهران شهید بهشتی، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته.4

  دزفول دزفول، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو بزرگساالن، سرطان و خون تخصص فوق .5

 

ی ژنتیکی در دنیا و ایران می باشد. به منظور برنامه ریزی بهتر : تاالسمی شایع ترین بیمارسابقه و هدف

 ترانسفوزیون از ناشی عوارض برای ارتقای سالمت این بیماران، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت درمان،

 انجام شد. 1393زندگی در بیماران مبتال به بتاتاالسمی در شهرستان دزفول در سال  کیفیت و خون

این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی بیماران مراجعه کننده تعداد و نحوه ی نمونه گیری   :مواد و روش ها

و  -36SFبه مرکز تاالسمی بیمارستان بزرگ دزفول انجام شد. جمع آوری داده ها بااستفاده از پرسشنامه 

-11م افزار اطالعات موجود در پرونده های آنان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نر

spss .انجام شد 

درصد نوع ماژور و بقیه نوع  11درصد مرد و بقیه زن بودند.  51,4، بیمار مبتال به تاالسمی 195: از نتایج

درصد داروی دسفوناک  11و  L1درصد داروی 41درصد بیماران از داروی دسفرال،  91اینترمدیا بودند. 

 B ،2,5درصد مبتال به هپاتیت  C ،2,5بتال به هپاتیت درصد م 5,6درصد دیابتی،  6,6 مصرف می کردند.

درصد( با  62,5درصد آنمی آپالستیک داشتند. بیشترین موارد مرگ ) 2درصد مبتال به بیماری قلبی و 
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درصد  20,5درصد از بیماران واکسن هموفیلوس آنفوالنزا و  41,5همراه بوده است.   Cبیماری هپاتیت

درصد و  14دند. بیشترین کمبود فاکتورخونی مربوط به فاکتور هشت با واکسن هپاتیت تزریق کرده بو

درصد نیز پیوند مغز 1درصد از بیماران تحت عمل جراحی طحال برداری و 41درصد بود. 5فاکتور هفت با 

انرژی/خستگی و سالمت  استخوان شده بودند. نمرات کیفیت زندگی بدست آمده در تمامی ابعاد به جز 

سالمت عمومی و بیشترین نمره در بعدکارکرد  تر از حد متوسط بوده، کمترین نمره در بعدعمومی کمی باال

 جسمی بدست آمد. میانگین سالمت جسمی این بیماران از سالمت روانی آنان باالتر بود.

: با توجه به نتایج پژوهش کیفیت زندگی این بیماران در سطح قابل قبولی می باشد اما آمار نتیجه گیری

اری های تشخیص داده شده و تعداد واکسیناسیون برای این بیماران بسیار کمتر از مطالعات مشابه می بیم

باشد، لذا جهت پیگیری این بیماران توصیه می گردد آزمایشات پیشرفته و تکمیلی برای تشخیص بیماری 

 های مرتبط با تاالسمی صورت گیرد.

 وارض، درمان: بتاتاالسمی، کیفیت زندگی، عواژه های کلیدی
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 کیفیت زندگی بیماران مبتال به اپیدرموالیزیس بولوزا: مروری بر متون

 

 1، محمد قربان کوچکی2مریم چهره گشا ،1، سهیال کالنتری1علی اکبر آقایی نژاد

 

 aliaghaei84@yahoo.com، گرگان  مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان .1

 

 در بافت( یک بیماری ارثی است که Epidermolysis bullosaاپیدرموالیزیس بولوزا )سابقه و هدف: 

 1شیوع این بیماری  پوست و غشاهای مخاطی را درگیر و ایجاد تاول می کند. های پوستی بروز می کند که

اری از مالیم تا کشنده متغیر است.این بیماری از یک جهش ژنتیکی در شدت بیم نفر است. 50000در 

کراتین یا کالژن ایجاد شده و در نتیجه پوست به شدت شکننده خواهد شد و کوچکترین اصطکاک یا 

های قومی رخ داده و  وهراین بیماری در تمامی گ کند. می های پوستی را جدا کرده و ایجاد تاولیه آسیبی ال

 و زنان  مساوی است.در مردان 

های اطالعاتی   مطالعه حاضر یک مقاله مروری از شواهد است که در مطالعه حاضر پایگاه روش کار:

با  ,SID ,Medlib  ,Iran medexو فارسی   Springerو  ,Pubmed,Google Scholareانگلیسی 

 43ورد جستجو قرار گرفتند کههای ژنتیک و کیفیت زندگی م بیماری ،واژه های اپیدرموالیزیس بولوزا کلید

در مقاله مرتبط خارجی  1. در نهایت که مقاله کامل فارسی در این خصوص مشاهده نشد دست آمده مقاله ب

 (  مورد بررسی قرار گرفت.2015-2010سال )  5بازده زمانی 

ن بیماران می نتایج بیشتر مطالعات نشان داد درد و خارش از مشکالت روزانه و طاقت فرسای ای یافته ها:

برای درد و خارش در حداقل است.  های بهتر مراقبتالی است که تجربه و دانش در جهت ح باشد. این در

های روزمره آنها را  و فعالیتگذار بوده ت انگشتان آنها تاثیراین بیماری بر عملکرد دست باالخص بر حرکا

می باشد. یافته ها شیوع باالیی از سال  11-2در بین کودکان بیماران مختل می نماید که مهمترین چالش 

mailto:aliaghaei84@yahoo.com
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مشکالت روانی اجتماعی و عالئم روانی را در این بیماران نشان داد. اگرچه بیماران به طور غیر قابل 

های جبرانی را علیه رنجهای  ناتوانی و مرگ و میر مواجه هستند اما آنها مکانیسم اجتنابی با وابستگی،

با توجه به شرایطشان به زندگی بدون شکایت   EBبیماران بطوریکه فیزیکی بکار می گیرند  روانی و

عادت نموده و بر آن حوزه از زندگی که توسط بیماری دست نخورده باقی مانده نظیر مدرسه،خانواده و 

 دوستان ارزش می نهند.

رمانی بر روانی را تحریک کرده لذا روش دی تواند مشکالت روانی اجتماعی و این بیماری منتیجه گیری: 

 است که باعث ارتقائ کیفیت زندگی اینگونه بیماران می گردد.نتایج،مبنای تجربه یک روش علمی و عملی 

 همبستگی ارگانعالوه بر این نقش  کند را تائید می EBنیاز به ارتقاء رویکرد اجتماعی روانی برای بیماری 

 خانواده ها می تواند خیلی مهم باشد. های مرتبط برای ارتقاء و حمایت تحقیقات علمی در کنار حمایت

 ،فیزیکی تاکید دارد. این مطالعاتمطابق با عالئم  EBاین نتایج بر اهمیت رویکرد چند جنبه ای در درمان 

پیشنهاد می نماید و از  EBبا هدف ارتقاءکیفیت زندگی بیماران ات مستقیم آینده را در این حوزه تحقیق

شود  گونه بیماران صورت نگرفته پیشنهاد می یران بر کیفیت زندگی اینتحقیقات منسجمی در ا که آنجائی

در ایران نیز مطالعات مشابه ای صورت گیرد تا بتواند بررسی و مداخالت جامع و موثری را برای این گروه 

 از بیماران فراهم آورد. 

 کیفیت زندگی ،های ژنتیک اپیدرموالیزیس بولوزا، بیماری کلید واژه:

 



  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

127 

 

 

 های ژنتیکی در ایران و جهان و هزینه های سالمت ناشی از بیماری اقتصادی بار  

 

 3، دکتر اکرم ثناگو2، جواد لکزاییزبیده بهجه

 

 Z.Behgeh@chmail.ir، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان .1-2
  .  مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان3

 

حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر جهان به بیماری های ژنتیکی مبتال هستند و وراثت  در :مقدمه و هدف

و سابقه خانوادگی مهمترین فاکتور برای پیش بینی خطر ابتال به بیماری های ژنتیکی است. بیماری های 

 تعیین الهاز این مق د. هدفگرد ژنتیکی باعث افزایش هزینه های اقتصادی تحمیل شده به فرد و جامعه می

 بوده است. های ژنتیکی در ایران و جهان بار اقتصادی و هزینه های سالمت ناشی از بیماری

بانک  ،کتابخانه ایی و منابع دیجیتال ی حاضر به صورت مروری و با مرور منابع مطالعه :مواد و روش ها

های واژه اسکوالر با ل گوگو  Pubmed ، پایگاه علوم پزشکینشریات فارسی و ژورنال های معتبر علمی

انجام  economic burden of genetic diseaseو  ی ژنتیکیبار اقتصادی بیماری ها ؛کلیدی

 بررسی شد. یافت و  کلیدی مورد نظر  مرتبط فارسی و انگلیسی بر اساس کلمات مقاله 1فقط   گردید.

میلیون نوزاد در دنیا با  10 تا 1ساالنه  و هزار بیماری ژنتیکی کشف شده است 22تا کنون : یافته ها

درصد این اختالالت سهم کشورهای  90اختالالت ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی متولد می شوند که 

ها در کشورهای  درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری 90بیش از . باشد در حال توسعه و جهان سوم می

ها  می از درآمد کشورها به دلیل وجود این بیماریدهد و هر سال مبالغ عظی مد کم و متوسط رخ میآبا در

. بیماری های ارثی پیشگیری می کند درصد از بروز 10. مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج به میزان رود هدر می

هزینه  بیلیون دالر بوده است. 62بالغ بر  2010ت متحده در سال هزینه تست های ازمایشگاهی در ایاال
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 گزارش  ت متحده است که میتواند دلیل مرگ بیماران باشد.یون دالر در سال در ایاالبیل100داروها بیشتر از 

G2  گزارش  بیلیون دالر براورد کرده است. 62هزینه تست های ازمایشگاهی راIBISWORLD  هزینه

 وردآمتاسفانه در هیچکدام از مقاالت فارسی بر بیلیون دالر تخمین زده است. 55تست های ازمایشگاهی را 

 گزارش نشده است.هزینه بیماری های ژنتیکی 

که با پیشگیری از  دارد خانواده بر و بیمارستان در یا توجه قابل مالی بار ژنتیکی های : بیمارینتیجه گیری

موارد  بیماری های ژنتیکی به جزان بیلیون ها دالر کاهش بار اقتصادی این بیماری ها را خواهیم داشت. 

ان نیستند و با توجه به بار روانی و هزینه اقتصادی که این اختالالت بر جامعه تحمیل بسیار محدود قابل درم

بیماری های  .تشخیص و پیشگیری از تولد نوزادانی با اختالالت ژنتیکی اهمیت ویژه ایی دارد کند می

عه کشور ها ژنتیکی به دلیل غیر قابل درمان بودن و داشتن بار اقتصادی باال یک مانع مهم بر سر راه توس

دهد و آنها را بیشتر از  ها افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می هستند. این بیماری

ها  مقابله با این بیماریبرای جلوگیری از این مانع مقابله با این بیماری ها ضروری است  کند.  قبل فقیر می

 .است رل ریسک فاکتورهای آنها امکان پذیرن و کنتآمدن آاحتمال بوجود  به موقع با تشخیص

 اثربخشی هزینه ،های ژنتیکی بیماری بار اقتصادی،: یکلید یها واژه
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 گیلفورد-هاچینسون باره سندرم نوپای پیر: مروری بر یافته های موجود در

 یا سندرم پروجریا 

 2، الیاس بهادر2نژاد، علی اکبر آقایی 2، سهیالکالنتری2، قربان حمد کوچکی1مریم چهره گشا  

 تهران توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه شناسی، سالمند گروه سالمندشناسی، دکترای دانشجوی1

 گرگان گلستان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده علمی هیات عضو پرستاری، ارشد کارشناس2

 

  

افتند که  ت که معموالً با هم اتفاق میهایی اس  ای از پدیده سندرم یا نشانگان مجموعه زمینه و هدف:

توسط بیمار گزارش و عالیم آن توسط پزشک شناخته می شوند. برخی گروه خاصی را درگیر می کنند 

و برخی ویژگی های منحصر به فردی شبیه به یک گروه خاص را در فرد ایجاد می نمایند که می توان 

 اشاره نمود. به سندرم پروجریا یا پیری زودرس در کودکان نوپا

 Progeria" ،" Hutchinson-Gilford" ،" Genetics"کلید واژه های  در این مطالعه،روش کار: 

of aging " در پایگاه هایsciencedirect ،pubmed  وgoogle scholar  و کلید واژه های

انش گستر و سامانه د SIDدر پایگاه داده  "گیلفورد-سندرم هاچینسون "، "پروجریا"، "سندرم پیری"

برکت بدون در نظر گرفتن بازه زمانی خاص، جستجو گردید. لذا مقاالتی با ماهیت کلی خود بیماری و 

 عالئم و جدیدترین درمان های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

این بیماری با تبعیت از الگوی وراثت مغلوب اتوزومی منتقل می شود. جهش های ژن  یافته ها:

LMNA ونی های وسیع در ساختمان هسته شده که منجر به ناپایداری سلول ها و آتروفی سبب دگرگ

نسجی می شود. جهش در این ژن به دلیل اختالل در واکنش اتصال پروتئینی پروتنئین رتینوبالستوم می 

گردد. این واکنش از پیری سلول ها جلوگیری می کند. جهش در این ژن به دلیل اختالل در واکنش 

وتئینی یاد شده، برنامه پیری پیش رس سلولی را تشدید می کند. عالئم این بیماران شامل: اتصال پر

کوتاهی قد، صورت و فک کوچک در مقایسه با سر، تاخیر در تشکیل دندان، پوست چروکیده  همانند 
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، سختی مفاصل و یا در رفتگی مفصل هیپ، طاسی سر، بینی فشرده شده، مشکالت  پوست سالمندان

 سکلروزیس و قلبی عروقی می باشد.آتروا

در حال حاضر درمان خاصی برای این بیماران صورت نمی پذیرد، درمان معموال تنها به منظور تخفیف 

دادن و یا به تاخیر انداختن عالئم بیماری صورت می گیرد. داروهایی از قبیل دسته دارویی پایین 

له قلبی و یا سکته مغزی و تجویز هورمون رشد آورنده کلسترول، ؛آسپیرین به منظور جلوگیری از حم

مبنای مطالعه کارآزمایی بالینی که بنیاد تحقیقاتی پروجریا  به منظور افزایش قد و زون این افراد است. بر

 farnesyltransferase inhibitorsیا  lonafarnibانجام داده است، در کارآزمایی بالینی داروی 

(FTIs) تا کنون موفقیت درمان دیده شده است.   2007ه و از سال مورد آزمایش قرار گرفت 

: اگرچه در برخی بیماری های ژنتیکی و یا سندروم ها مداخله پیش از موعد عمال کارساز نتیجه گیری

نمی باشد، اما به بهره گیری از مداخالت درمانی به موقع به منظور به حداقل رساندن عوارض بیماری 

 .رتقاء زندگی بیماران و افزایش طول عمر آنان موثر باشدو سندروم می تواند در ا

 بر متون مروری گیلفورد، سندرم پیری،-هاچینسون پروجریا، سندرم کلمات کلیدی:
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 (Wernerپیری در جوانی: مروری بر یافته های موجود درباره سندرم ورنر )

 

 3، علی اکبر آقایی نژاد3ی، سهیالکالنتر3، قربان حمد کوچکی2، مجید ساری1مریم چهره گشا  

 

 تهران  توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه شناسی، سالمند گروه سالمندشناسی، دکترای دانشجوی 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 2

 گرگان،  گلستان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده علمی هیات عضو پرستاری، ارشد کارشناس3

 

های ژنتیکی نادر به علت اینکه می توانند عالئم یک بیماری شایع را  برخی از بیماری زمینه و هدف:

( یکی از این Werner’s syndromeتقلید کنند، بسیار دیر تشخیص داده می شوند. سندرم ورنر )

 ن بیماری در اواخر دهه دوم عمر با خاکستری شدن رنگ موها بروز می کند. ها می باشد. ای بیماری

 werner" ،"adult progeria" ،"aging"کلید واژه های  در این مطالعه،روش کار: 

syndrome" در پایگاه هایsciencedirect ،pubmed  وgoogle scholar  و کلید واژه های

و سامانه دانش گستر برکت بدون در نظر گرفتن  SIDداده  در پایگاه "پیری بالغین"، "سندرم ورنر"

بازه زمانی خاص، جستجو گردید. لذا مقاالتی با ماهیت کلی خود بیماری و عالئم و جدیدترین درمان 

 های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

می ( WRNسندرم ورنر یک بیماری اتوزوم مغلوب است، علت بروز آن جهش در ژن )یافته ها: 

باشد. این جهش منجر به تعویق رشد فیبروبالست ها می شود که منجر به پیر شدن سلول و کاهش 

عمر آنها می گردد. سندرم ورنر معموال تا سنین جوانی تشخیص داده نمی شود، معیارهای تشخیصی 

این بیماری، ویژگی های خاص ظاهری، تغییرات پوستی، اختالالت پیری زودرس، اختالالت 

درمان واضحی تا کنون برای این سندرم  رین، اختالالت ادراکی و تومورهای بدخیم می باشد.آندوک

شناخته نشده است و در اغلب موارد درمان شامل مدیریت عالئم و مشکالت مربوط به بیمار می باشد. 
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احی درمان زخم های پوستی، کنترل دیابت نوع دو، استفاده از داروهای پایین آورنده چربی خون، جر

کاراتاراکت و در مرحله بعد، پیشگیری از سیگار کشیدن، فعالیت منظم، کنترل وزن و مراقبت های 

روزانه پوست و پیشگیری از بروز هر گونه آسیب و جراحت وارده به پوست می تواند در باال بردن 

 سطح کفیت زندگی بیماران موثر واقع شود.

ری در تشخیص به موقع این بیماران و به کارگیری سبک شناخت عالئم و نشانه های بیما نتیجه گیری:

زندگی پیشگیرانه تا اندازه ای می تواند از عوارض پیش روی این بیماران بکاهد و تا اندازه ای بتواند 

 طول عمر این افراد را بیشتر نماید.

 مروری بر متون پیری، ،ورنر سندرم کلمات کلیدی:
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 Maroteaux-lami نوع موکوپلی ساکاریدوز ازگزارش یک مورد کودک مبتال به 

 

 2دکتر اکرم ثناگو ،3فرشته عراقیان مجرد دکتر ،2، آتوسا توسلی1لک زایی جواد

 

   Javadlakzaei321@gmail.comکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان   1-2-3
 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان2

 

یک بیماری  Maroteaux-lamy یا سندرم VI( نوع MPS) بیماری موکوپلی ساکاریدوز مینه و هدف:ز

به وجود می آید. به  Bاتوزومی مغلوب ذخیره ای لیزوزومی است که به علت کمبود آنزیم آریل سولفاتاز 

 بوطه می شود.علت تجمع متابولیت های غیر طبیعی در بافت های مختلف بدن که ناشی از کمبود آنزیم مر

تظاهرات بالینی متفاوتی از مالیم تا شدید در بیمار ایجاد می شود. هدف از این مطالعه معرفی کودک مبتال 

 به بیماری موکوپلی ساکاریدوز می باشد.

بیمار برای  داده شد. MPSسالگی تشخیص سندرم  3ساله ای است که در  6بیمار کودک  گزارش مورد:

مرکز کودکان از  (، به یکی از بخش های فوق تخصصی؛ آنزیم مکمللوزیمتزریق داروی هفتگی)ناگ

مراجعه می کند. بیمار دارای انگشتان چنگالی، انحنای ستون فقرات، شکم برجسته،  درمانی آموزشی

 و ماکروسفالی، فتق نافی تنفس ارتوپنه، کاهش شنوائی دوطرفه، انحراف چشم، کوتاهی قد، سینوزیت،

نتایج گزارش مورد این بیمار مبتال به موکوپلی ساکاریدوز نشان دهنده ی  .ورت می باشدنارسایی دریچه آئ

 این بیماری می باشد. مطابقت یافته ها با مروری بر متون از

با عوارض گوناگون در تمام بدن  Maroteaux-lamiنتیجه گیری: بیماری موکوپلی ساکاریدوز از نوع 

ی بیماری مذکور، تزریق ناگلوزایم برای بهبود رشد و حرکات همراه است. در حال حاضر درمان اصل

مفصلی بیماران است. داروی مورد نیاز بیماران با قیمت گزافی تهیه می شود لذا برخورداری از حمایت های 

 مالی توسط دست اندرکاران امر سالمت مردم، بار سنگینی را از دوش خانواده ها بر خواهد داشت.

 گزارش مورد اسکلتی، آنزیم آریل سولفاتاز، پلی ساکاریدوز،موکو واژگان کلیدی:
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 : مروری بر متون(Tay- Sachs) تی ساکس یبیمار تظاهرات بالینیبررسی 

 

 2دکتر اکرم ثناگو، 1فرشته عراقیان مجرد ،1محمد آرخی

 

     mohamadarekhi94@gmail.comرگانگ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان1 
  مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان  . 2

 

یک بیماری نادر و ژنتیکی است که با توارث مغلوب "Tay- Sachs"بیماری تی ساکس  :زمینه و هدف

در لیزوزوم  و تجمع گلیکو اسفنگو لیپید Aن نقص در آنزیم هگزوآمینیداز آعلت  رسد. اتوزومی به ارث می

ماهگی شروع و به سرعت  6نشانه ها معموال از حدود سن  در فرم کالسیک شیرخواری، است.های سلولی 

و شیوع  با توجه به عوارض بیماری  شوند. سالگی سبب مرگ بیمار می 5تا  3پیشرفت کرده و در سنین 

 یده می شود .نسبت به کشورهای اروپایی به علت ازدواج فامیلی بیشتر در بین ایرانیان د نآنسبتا قابل توجه 

 باشد. تی ساکس می ران  مبتال به بیما مطالعه مروری بر یافته های بالینیهدف از این 

بررسی یافته های بالینی بررای انجام شد  1394حکایتی که در سال  در ایرن مطالعرره مررروری روش کار:

 هرای اطالعراتی پایگاه در Tay- Sachsتی ساکس و  کلیرد واژه هرایاستفاده از  با تی ساکس بیماران

 ،  Pubmedدانشگاهی، ایران مدکس، بانک نشریات کشور،  جهاد علمی اطالعات پایگاه گوگل اسکالر،

Proquest  وScopus آوری  جمع 2015تا  2010 های مقاله از سال 17تعداد . جستجو صورت گرفت

و در  از مطالعه حذفدر بزرگسالی  و حمله تاخیری بیماری عناوین تکراری، نام، غیرعلمی مقاالت بی. شد

 مقاله ایرانی بود. له گزارش مورد، بررسی شدند. دو  مقا 3 مقاله شامل یک مقاله توصیفی و 4 نهایت
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یافته ها نشان داد که شایعترین عالیم در این بیماران اختالالت عصبی می باشد که شامل تاخیر  یافته ها:

توجه به اطرافیان، هایپوتونی و هایپررفلکسی، عقب ماندگی  رشد بصورت عدم توانایی در نشستن، عدم

ذهنی و تشنج و تشنج های مقاوم به درمان می باشد. اختالالت بینایی نیز شامل لکه قرمز گیالسی دو طرفه، 

کاهش دید، نیستاگموس، کلومبا عنبیه و مشیمیه می باشد. اختالالت شنوایی، بدشکلی صورت هپاتومگالی 

نیز دیس میلینزاسیون و گاه  MRIدر نومگالی نیز در این بیماران ممکن است دیده شود. و هپاتواسپلی

آتروفی مغز دیده شده است. این بیماران به علت تشنج، عفونت ادراری، تنفسی و مشکالت بلع نیز در 

 بیمارستان بستری می شوند. 

اختالالت عصبی می باشد می توان با با توجه به اینکه شایعترین تظاهرات بالینی بیماران  نتیجه گیری:

های حمایتی و عالمتی کیفیت زندگی در این بیماران را افزایش  بررسی مداوم این بیماران و انجام درمان

حمایت روحی و روانی از والدین این کودکان و انجام مشاوره ژنتیک در این افراد و افرادی با سابقه  داد.

 ودکان پیشگیری نمود.خانوادگی ملبت از تولد اینگونه ک

 بر متونتظاهرات بالینی، مروری  ،Tay-Sachs  : تی ساکس،واژگان کلیدی
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 گزارش یک مورد:روری بر آکندروپالزیم 

 

 4 ، ربابه کمالی3مرتضی بهنام فر، 2، مریم یزدانی1طوبی حسینی عزیزی

 خراسان پزشکی علوم دانشگاه بجنورد، مامایی و تاریپرس کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، گروه پرستاری، دانشکده مربی، 1

 hoseini.tooba@gmail.com   شمالی، بجنورد،
   بجنورد، ، پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشجوی کارشناسی  2
 بجنورد  دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،3

  تکنسین بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی شهید فیاض بخش شهرستان بجنورد  4

  

بیماری آکندروپالزی شایع ترین دیسپالزی های اسکلتی و شایعترین علت کوتاهی قد است  مقدمه:

ایجاد   FGFR3ای )جهش( در ژنی به نام  های ویژه .بیماری اتوزوم غالب که توسط موتاسیون

افراد مبتال به آکندروپالزی درصد 10است. 30000در یک و  10000در یک ز این بیماری بین شود.برو می

والدین طبیعی دارند و ابتال به این بیماری به علت جهش ژنتیکی بوده است. بیمار از بدو تولد دچار کوتاه 

کنند.  جسته تظاهر میماکروسفالی )جمجمه بزرگ( و پیشانی بر شدگی اندامها و انگشتان، تنه نسبتاً باریک،

های  قد این افراد در بدو تولد، معموالً اندکی کمتر از حد طبیعی است. رشد غیرطبیعی جمجمه و استخوان

شود. درهم رفتن دندانها ، تنگی مجرای تنفسی و التهاب گوش  صورت موجب شکل خاصی در صورت می

ان دیرتر رخ می دهد ولی این بیماران هوش اگرچه تکامل حرکتی این بیمار آید. میانی معموال به وجود می

باز شدن بیش از حد مفاصل ،ایجاد  طبیعی دارند.علت تکامل کند حرکتی کاهش انقباض طبیعی عضالت،

 تعادل مشکل در دستان است. 

در این مقاله یک مورد از این بیماری معرفی می گردد که در مرکز بهداشتی درمانی شهید فیاض بخش  یافته:

و مادر با یکدیگر رابطه  بیمار فرزند اول خانواده و است. پدر بجنورد دارای پرونده است. شهرستان

در حال حاضر بیمار یک سال و نه  در فامیل سابقه بیماری آکندروپالزی وجود ندارد. خویشاوندی ندارند.

صورتی که  بر طبق چارت رشد قد کودک زیر صدک قرمز و رشد قدی بسیار کندی داشت در ماه سن دارد.
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از لحاظ ظاهری دست ها و پاهای کودک  بود. 97رشد نمودار دور سر کودک بسیار باال و باالتر از صدک 

کودک جهش   DNAآزمایشات از نظر هوشی طبیعی است. سر بزرگ بود. کوتاه تر، پیشانی برجسته،

 را نشان میداد. FGFR3ژن

 تشخیص آکندروپالزی برای کودک داده شد. با توجه با نتایج آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی 

 اتوزوم غالب ،دیسپالزی آکندروپالزی، واژه های کلیدی:
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A Case Report Of A Escobar Syndrome In Iranian Population 
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Introuduction: Escobar syndrome is a rare autosomal recessive disorder which 

may lead to many serious or even lethal fetal abnormalities. 

 

Case presentation: We describe three individuals from a consanguineous 

Iranian family affected with the Escobar syndrome. Common clinical features 

included short stature, Ptosis of eyelids with antimongoloid slant of palpebral 

fissure, micrognathia with downturning corners of mouth, difficulty opening 

mouth widely, emotionless face, low set ears, pterygia of neck, antecubital, and 

intercrural arease, pterygia plus camptodactyly, absence of labia majora, 

scoliosis, kyphosis, fusion of vertebrae, rib anomalies. Sequencing of the entire 

coding regions including the intron-exon junctions of the gene CHRNG did not 

yield any mutations in these patients. 

To the best of our knowledge, this is the first case report of Escobar syndrome 

in Iran. 

Key word: Escobar syndrome, Autosomal recessive, Ptosis 
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  بررسی بیماری تاالسمی در روستای نیلی شهرستان آزادشهر استان گلستان

 

 ، دکتر اکرم  ثناگوفاطمه قمرگیر

 

 ، گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان، کمیته تحقیقات دانشجویی. 1  

 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 2
 

عقد کلیه داوطلبین ازدواج بایستی قبل از جاری شدن یشگیری بیماری تاالسمی جهت پ زمینه و هدف:

رسم بر عقد  که در روستای نیلی از انجائی نماید. های معتبر کشور مراجعه به یکی از آزمایشگاهرسمی 

ن . شیوع بیماری تاالسمی در ایسن پایین ازدواج می کنند فامیلی و دراکلرا و ساکنین  غیررسمی می باشد

، معرفی . هدف از این مطالعه گزارش موردمی باشدترین روستا از نظر شیوع تاالسمی روستا جزء حاد

می  1394تان گلستان در سال وضعیت بیماری تاالسمی در روستای نیلی از توابع شهرستان آزادشهر اس

 باشد.

تا  14طقه نسبتا پایین خانوار، سن ازدواج در این من252نفر در غالب 1176 جمعیت روستا گزارش مورد:

زوج ازدواج پنج  زوج که از این تعداد 7در این روستا  تعداد زوج های مینور .می باشد سال17

 4نفر دختر و 1نفر که از این تعداد  12فامیلی)دخترعمو و پسرعمو( هستند. تعداد مبتالیان در این روستا 

ی ماژور بوده که دو نفر آنها دختر هستند و یک نفر نفر تاالسم 3از مجموع این تعداد مبتال  نفر پسر هستند.

دختر دیگر در حال  سالگی فوت کرد. 11و در سن 1316 یک نفر از آنها در سال دو بیمار دختر، پسر است.

در صورت بارز شکل و تغییر  تیره شده شان رنگ پوست رود، سال سن دارد و مدرسه نمی 15 حاضر

دچار تیرگی ی تحصیل در مدرسه را ندارد و سن دارد و او نیز توانایسال  11. پسر بیمار هم اکنون است

 پوست شده است. بیماران هفته ای دوبار خون دریافت می کنند.

 . این روستا زیاد استاحتمال وجود تاالسمی ماژور و مینور باال در  نتیجه گیری:

 تاالسمی، شیوع، گزارش مورد  کلمات کلیدی:
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 ادر باردارسندرم ژیلبرت در یک م

 

 3، دکتر اکرم ثناگو2فرشته عراقیان مجرد  ،1سمیرا کر 

 

 kor.samira@yahoo.comکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان     2و  1

 مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان3

 بیماری دارای والدین از یکی . اگرمی شود منتقل غالب اتوزوم به صورت ژیلبرت سندرم زمینه و هدف:

 همه است ممکن. است درصد 50آن اثرات بروز و فرزندان از کدام هر به آن منفرد ژن انتقال باشد احتمال

افزایش بیلی روبین غیر مستقیم در آزمایش  .نباشند دار عالمت باشند می معیوب ژن دارای که بیمارانی

 و ندارد بارداری در تاثیری خیم ین اختالل خفیف خوشا خون معرف تشخیصی این سندرم می باشد.

هدف از این مطالعه گزارش مورد . کند فعال را بیماری این تواند می بارداری ولی کند نمی ایجاد مشکلی

 مادر باردار مبتال به سندرم ژیلبرت می باشد.

 26ندرم ژیلبرت، در هفته ساله )اولین بارداری( مورد شناخته شده س 26مادر خانم باردار  گزارش مورد:

( جهت مراقبت دوران بارداری به مرکز بهداشت مراجعه می نماید. ابتال به تاالسمی 1394بارداری )مهر ماه 

مینور و پولیپ کیسه صفرا  نیز در ایشان گزارش شد. مراقبت روتین بارداری برای مادر انجام و توصیه به 

 انجام غربالگری ناهنجاری جنینی گردید. 

، خطر این ژیلبرت سندرم فرزند بهاحتمال ابتال "تیجه گیری: نگرانی های مادران مبتال به این سندرم ن

سندرم برای مادر در بارداری و زایمان، و اینکه چه مراقبت های ویژه ای برای مادر و جنین در دوران 

 بارداری در تاثیری خیم خوش بسیار بیماری می باشد. این "بارداری و پس از زایمان باید صورت بگیرد

 گونه با وجود این هر. کند فعال را بیماری این تواند می بارداری ولی کند نمی ایجاد مشکلی و ندارد

 باشد.  پزشک نظر تحت باید مشکل این مورد در دارو مصرف

 سندرم ژیلبرت، بارداری، گزارش مورد  کلمات کلیدی:
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 ن می کند: نوزاد متولد شده با سندرم داونآیا غربالگری بارداری سالمت جنین را تضمی

 

 4، دکتر اکرم ثناگو  3، دکتر نرجس سادات برقعی 2، طاهره کریم آبادی *1حلیمه کری

 

 korihalime72@gmail.com  ، گرگانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان .1
 ندانشگاه علوم پزشکی گلستاکارشناس مامایی مرکز بهداشت . 2
دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات پرستاری، . 4،      دانشگاه علوم پزشکی گلستاندپارتمان مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، . 3

 گلستان

اگر چه این . برای هر خانم باردار احتمال داشتن فرزندی با نقایص مادرزادی وجود داردهدف:  و مقدمه

جام روش های غربالگری می توان تا حد زیادی به میزان واقعی این احتمال خیلی زیاد نیست، اما با ان

احتمال پی برد. انجام غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین هزینه بر است و نیازمند مراجعه به مرکز معتبر 

اختالالت  و افراد متبحر می باشد. نقایصی که در غربالگری ناهنجاری جنین کشف می شوند عبارتند از

اختالل نقص لوله و ( که شایع ترین آن ها سندرم داون )مونگولیسم( 13، 11، 21)تریزومی  کروموزومی

مطالعه معرفی مورد مادر با تولد نوزاد مبتال می باشد. هدف از این  عصبی و ناهنجاری های اصلی در جنین

گزارش کرده رمال بودن است را وی حاکی از ن زمایشات غربالگری دوران باردارین که آوبه سندرم دا

 . است

، مورد شناخته شده با تولد نوزاد مبتال به سندرم دان همراه  G1p0Ab0L0ساله با  31مادر  گزارش مورد :

ناهنجاری قلبی می باشد . مادر پرونده فعال در مراقبت دوران بارداری در یکی از مراکز بهداشتی دارد.   با

بقه سندرم دان را در خانواده گزارش نکردند . کودک ترم ، با ساله با شغل آزاد و سا 35مادر خانه دار ، پدر 

و  59، قد 4,250با وزن  ماهه 9درهنگام تولد، در حال حاضر شیرخوار   34، و دورسر  46، قد  3,600وزن 

م آزمایشات روتین را و بستری جهت عمل جراحی قلب می باشد. مادر در دوران بارداری تما  37دور سر 
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سونوگرافی و غربالگری ها صورت گرفت که همه آزمایشات نرمال بودند. مادر با تولد  نوزاد . انجام دادند

با این سندرم و ناهنجاری قلبی شاکی این مسئله است که آزمایشات صورت گرفته کفایت تشخیص و در 

 ی توان سالمت جنین را تضمین کرد.نهایت پیشگیری از این مشکالت را نداشته و چگونه م

پیشگیری از ربالگری در دوران بارداری برای برنامه های غقابل اطمینان نبودن نتایج حاکی از  گیری: نتیجه 

ن وسندرم دا ارد در زمینه غربالگری ها  بخصوصهای مادرزادی می باشد. جا د سندرم ها و ناهنجاری

 یرانه دقیق تری در نظر گرفته شود.ترفندهای پیشگ

 ایشات غربالگری، ژنتیک، مراقبت دوران بارداری مون، آزسندرم دا :کلمات کلیدی
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 کودک مبتال به آنمی سیدروبالستیک

 

 ، بتول آذرتاش، دکتر علیرضا معصوم نیا1زهرا پایاب

 

،  بخش انکولوژی اطفال، مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان  1

zahrapayab@yahoo.com 

 

ایجاد  hemeو هدف: آنمی های سیدروبالستیک یک گروه بیماری هستندکه به علت نقص سنتز  مقدمه

به دوصورت اکتسابی و ارثی است. نوع ارثی به دو صورت وابسته به جنس )در پسران( و  .میشوند

در اتوزومال مغلوب می باشد. به دلیل خونسازی غیر موثر مغز استخوان هیپرپالزی اریتروئید داشته اما 

عالمت برجسته آن وجود میتوکندری های  همان محل تخریب می شوند. آنمی، کاهش رتیک داشته و

شود. اشکال اکتسابی  حاوی آهن به شکل سیدروبالست های حلقوی در رنگ آمیزی مخصوص دیده می

سرب، مسمومیت با ) بعضی از مسمومیتها( ایزونیازید، اتانول و کلرامفنیکل) گاه به علت مصرف داروها

هدف از این  .پیریدوکسین رخ می دهد یا 6ویتامین ب برخی کمبودهای تغذیه ای مانند کمبود (روی و مس

 گزارش مورد معرفی کودک مبتال به آنمی سیدروبالستیک بستری  است.

می باشد و اطالعات بر اساس بررسی پرونده و  1394روش کار: این مطالعه یک گزارش مورد در سال 

 از والدین صورت گرفته است. کسب تاریخچه

یافته: بیمار دختر یک ساله  با قومیت ترکمن است که حاصل ازدواج فامیلی و ماحصل زایمان سزارین و 

فرزند دوم خانواده می باشد. در معاینه فیزیکی غیر از ناشنوایی مورد خاص دیگری مشاهده نشد. در سی 

ماهگی تشخیص  7ی متوجه آنمی بیمار شده اند و در ماهگ 4تی اسکن مغزی مورد خاصی مشاهده نشد. از 

، فنوباربیتال، B6 داده شد. سابقه تشنج و نارسایی احتقانی قلب دارد. تحت درمان با پردنیزولون، ویتامین

 النوکسین و کارودیلول می باشد در دوره های متناوب خون دریافت می کند 

مشاوره های ژنتیک در ازدواج فامیلی می تواند در  نتیجه گیری: آگاه سازی خانواده ها در جهت انجام

شناسایی به موقع و برنامه ریزی مراقبتی کمک کننده باشد. شناسایی به موقع در شروع زودتر درمان و 

 نده باشد. افزایش سن بقا وکیفیت زندگی کمک کن

 کلمات کلیدی: کودک،  آنمی سیدروبالستیک، گزارش مورد
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  کانسالمندی زودرس در کود

 

3زهرا خلیلی ،2مریم احمدی خطیر، 1علی صدرالهی
 

 

های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم  مرکز مدیریت حوادث و فوریت کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، .1

 ali.sadrollahi@yahoo.com پزشکی گلستان، گرگان

 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ه پرستاری و مامایی نسیبهدانشکد کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی،دانشجوی . 2

khatirahmadi@yahoo.com 
  khalili.nurse@gmail.com  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل.  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی،. 3

  

ر دهه های ششم و هفتم زندگی رسما فرایند سالمندی از سنین تولد آغاز می شود و فرد د هدف: و زمینه

وارد این دوران می شود. پیری زودرس یکی از اشکال نادر سالمندی است که در دوران کودکی بروز می 

 کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سالمندی زودرس در کودکی بود.  

نالیز منتشر شده از مقاله تحقیقی، مروری و متاآ 23نوع مروری بود. تعداد  از مطالعه حاضر مواد و روش:

دارای که ه سالمندی زودرس از طریق جستجوی مقاالت انگلیسی زبان نمیالدی در زمی 2014تا  1915سال 

های اطالعاتی  بانک و گوگل جستجوگر با موتوربودند متن کامل قابل دسترسی 

PubMed،Elsevier،SID، Google Scholar  کلمات کلیدی از استفاده با Aging ،Elderly ،

Premature aging ،child ،Progeria  ،Syndrome Hutchinson-Guildford در عنوان یا ،

 آوری شد. جمع چکیده اطالعات مربوط

سلول ها عموماً طول عمر محدودی دارند و بعد از تعداد محدودی تکلیر )تقسیم دو تایی( دیگر   ها: یافته

گیلفورد شناخته می شود که -یا سندرم هاچینسون رشد نمی کنند. پیری زودرس با عنوان سندرم پروگریا

های پیری و در سنین بسیار کم بروز می کنند.  است که در آن عالئم و نشانه ژنتیکییک وضعیت بسیار نادر 

توان آن را جزو  باشد، می تولد زنده می 1000000مورد در  1بروز این اختالل   با توجه به اینکه تعداد موارد

شوند، معموالً حدود  شمار آورد. افرادی که با سندرم پیری زودرس متولد می اختالالت بسیار نادر ژنتیکی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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به اواخر  اند که عمرشان کنند، هر چند بسیاری از موارد این نشانگان نیز شناسایی شده سال عمر می 13

ژنتیکی  جهشاست. این نشانگان، بر اثر بروز یک  سنین نوجوانی و حتی اوایل بیست سالگی نیز رسیده

 ی نامه گردد و در عین حال این انتقال بر مبنای شجره دهد و به شکل ژنتیکی منتقل می جدید رخ می

شوند تمام عالئم و  دچار می سالمندی زودرس کودکانی که به عالئم .پذیرد خانوادگی، صورت می

رشدی کامال  آنهاذهن و روان اما  آید دارند بیماریهایی را که همراه با پیری به سراغ یک فرد سالخورده می

 ؛ اما این تغییراتیر قرار می دهدسندرم پیری زودرس کودکان، کلیه اندامهای بدن را تحت تاث .عادی دارد

آیند در ظاهر طبیعی  کودکانی که با این اختالل به دنیا می. کامال متفاوت از پروسه طبیعی سالخوردگی است

های پیری در حدود سن یک سالگی بروز  شوند. نشانه ولی به مرور به اختالل و تاخیر رشد مبتال می ؛هستند

 .کند می

عه نشان داد سالمندی زودرس فرایندی ژنتیکی است که عامل زمینه ساز آن جهش نتایج مطال گیری: نتیجه

 ژنی است که هنوز شناسایی نشده است؛ بر این اساس این اختالل قابل کنترل نیست. 

 گیلفورد، پروگریا-سندرم هاچینسون، کودکان، سالمندی زودرس: سالمند، های کلیدی واژه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4
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 ودکانهدردی با تجربه ک تومور ویلمز،

 

 4محمدی سوسن ،3نعمتی ، ابراهیم2باقریه  عاطفه ،1انجعفری فاطمه

 

  اهواز، اهواز   شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه شوشتر، پزشکی علوم دانشکده تغذیه، علوم کارشناسی دانشجوی.1

fateme.jafarian73@gmail.com 
 اهواز اهواز، چمران شهید مهندسی وم، دانشگاهعل مولکولی، دانشکده سلولی شناسی زیست کارشناسی دانشجوی .2
 اهواز، اهواز  شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه شوشتر، پزشکی علوم دانشکده پزشکی، فوریت کاردانی دانشجوی. 3

   اهواز، اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه شوشتر، پزشکی علوم دانشکده تغذیه، علوم کارشناسی دانشجوی .4

 

منشا پالستمای نفروژنیک بوده و  نفروبالستوم یک نئوپالزی رویانی با تومور ویلمز یا هدف: سابقه و

 ایران در اطالعات کافی در دلیل عدم وجوده ب شود. حسوب میخردسال م کلیوی کودکان مهمترین تومور

 جام شد.این مطالعه ان به تومور ویلمز بیماران مبتال در میزان بقاء مورد وضعیت اپیدمیولوژی و

 هاى بانک موجود در متون و مقاالت در مروری صورت به جستجو با حاضر مطالعهروش جستجو:

میزان  تومور ویلمز،"با کلید واژه های  Sciencedirect و  Magiranو  SIDو  Pubmedاطالعاتى، 

جمع آوری  مقاله مرتبط با موضوع 41جستجو شد. تعداد  1392تا  1314سال های بین  "و توده شکمی بقا

 مقاله مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت.  43شد که از نتایج بازیابی شده تعداد 

 سال و میانگین سنی بیماران 11 بیشترین سن ماه و 5/2که کمترین سن  یافته ها نشان دادیافته ها:

از موارد توده  %91در  ( بود.34)% ( شایع تر از پسرها66)% این تومور در دخترها ماه بود. 2/21±4/41

فامیلی بودن  همچنین علت شروع زودرس بیماری، را دارا بود. شکمی بیشترین درصد تظاهر بالینی در فرد

 %(25) بعد شکم و %(40) غده آدرنال شایع ترین محل اولیه، موارد بود. %7 دوطرفه بودن در %موارد،31در

% موارد جراحی 27شیمی درمانی و در  احی وموارد جر 505 % موارد فقط جراحی،23 درمان تومور در بود.

 شیمی درمانی و رادیوتراپی بوده است.
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سن  پیش آگهی بیماری، در که مهمترین عوامل مؤثر دست می آیده یافته های فوق چنین ب از  نتیجه گیری:

ن بیمارا درمان مناسب، به موقع و تشخیص سریع و به طوری که با مرحله بیماری است. و جنس بیمار و

 بود. خواهند باالیی برخوردار طول عمر به تومور ویلمز از مبتال

 ، مروری بر متونتوده شکمی میزان بقا، تومور ویلمز، واژه های کلیدی:
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مبتال به شدت خستگی بیماران  بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی در آب بر

 مولتیپل اسکلروز

 

 7، سودابه احمدی7، محسن عبداللهی 7رمقدم، شیما شاع7رضا محمدپورهدکی، 1حسین شهدادی

 .عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل. زابل.1

زابل،  مامائی و پرستاری دانشکده پرستاری تحقیقات جراحی،کمیته داخلی گرایش پرستاری ارشد کارشناسی . دانشجوی7

rezamdpoor@gmail.com   

 . دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود7

مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ می  :مقدمه

در نتیجه  این بیماری منجر به ایجاد پالک های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده، .باشد

بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی در آب پژوهش حاضر به منظور  .نورولوژیکال را به وجود می آورد عالئم

 .صورت گرفت مبتال به مولتیپل اسکلروزشدت خستگی بیماران  بر

بیمار دارای  75بالینی و یک گروهی انجام گرفت.  در این مطالعه که به صورت کارآزمایی مواد و روش ها:

گیری غیر احتمالی و  صورت تدریجی و با استفاده از روش نمونه احدهای مورد پژوهش بهمشخصات خاص و

ای مشتمل بر اطالعات دموگرافیک، اطالعات مربوط به بیماری،  نامه در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسش

هفته  7برنامه تمرینی برای گروه آزمون به مدت  ان گردید. پس از و شدت خستگی، توسط هر نمونه تکمیل

 در خاتمه دوره مجددا، آن بخش .درصد حداکثر ضربان قلب اعمال شد 50-70جلسه با شدت  7و هر هفته 

 دتکمیل گردی نمود، های زندگی روزانه و شدت خستگی را بررسی می نامه که توانایی انجام فعالیت پرسش

زمون تفاوت اماری معناداری وجود بین خستگی بیماران قبل و بعد از ا نشان داد یافته های مطالعه  نتایج:

. (p<0.0001دارد ) ب به طور معناداری بر شدت خستگی تاثیر مثبتآفعالیت های هوازی در  دارد و  انجام

 طوری که میزان خستگی پس از مداخله به طور بارزی کاهش یافت. 

ا توجه به این . بشود می کاهش خستگیمنجر به  اجرای تمرینات هوازی منتخب در آب : نتیجه گیری

به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های هوازی  نتایج، متخصصان مربوطه می توانند از تمرینات 

 نند.دارویی برای بیماران ام.اس استفاده ک

کلید واژه: مولتیپل اسکلروز، فعالیت هوازی، خستگی

 

mailto:rezamdpoor@gmail.com
mailto:rezamdpoor@gmail.com


  1394آذر  25های نادر و ژنتیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                 اولین همایش سراسری دانشجویی بیماری 

 
 

149 

 

 

 ساری آاثر
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 آموزشی مفلتپ   

 تیکییک بیماری نادر ژن نوروفیبروماتوز؛ 

 ، دکتراکرم ثناگو1، فرشته عراقیان  مجرد1، رسول ا... طریک1، علی کمی 1رضاجهانشاهی   

  rjahanshahi75@yahoo.com  ، گرگانکمیته  تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1 

شایعترین فرم از بیماری نوروفیبروماتوزیس  (رکلرین هراوز نوروفیبروماتوز تیپ یرک )بیمراری وون 

 . شرودی است. این بیماری ژنتیکی اتوزومال غالرب با شیوع یک در سه هرزار مررورد مشراهده م

را  نوروفیبروماتوزمشاهده گردید اما یک آسیب شناس آلمانی واژه 11عالیم بالینی بیماری ابتدا در قرن 

بیماری ژنتیکی اتوزومال غالب با  )سندرم رکلین هاوزن(د. نوروفیبروماتوز ابداع کر 1112در سال 

 17باشد که در اثر جهش در ژن تولید کننده نوروفیبرین واقع بر کروموزوم  نفوذ پذیری صددرصد می

است. هر  NF2که شایع تر بوده و NF1شود. دو نوع از این بیماری مشاهده شده که شامل  ایجاد می

توان زیر عنوان نشانگان سرطان خویشاوندی دانست. این بیماری قسمت های مختلف  ا میدو نوع آن ر

نماید که با ایجاد  ها، دستگاه عصبی، بافت نرم، پوست و عروق را درگیر می بدن شامل استخوان

های تشخیصی فراوانی برای این بیماری  شود. راه عوارض گوناگون باعث زمین گیر شدن بیماران می

در سطح بدن نسبت داد. از  های شیری رنگ لکهتوان به وجود  ارد که شایع ترین آن ها را میوجود د

تواند از  آنجا که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد عمل های جراحی متفاوت و دارودرمانی می

 عوارض حاد این بیماری جلوگیری کند.

 NF1 ،NF2نوروفیبروماتوز، رکلین هاوزن، کلمات کلیدی: 

 

mailto:rjahanshahi75@yahoo.com
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 پمفلت آموزشی
  عالئم بالینی بیماران در سندرم ژیلبرت 

 

 7، دکتر اکرم ثناگو 1محمد کوهساریان

     koohsarian45@gmail.com ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکمیته تحقیقات دانشجوی1 
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، . مرکز تحقیقات پرستاری2

 Gilbert–Meulengrachtیا  GSیا  Gilbert syndrome)سندرم ژیلبرت  زمینه و هدف:

syndrome) خیم مزمن است که از عالئم اصلی آن زردی پوست و چشم  یک بیماری کبدی ژنتیکی خوش

به سبب افزایش غلظت بیلی روبین غیرکونژوگه در خون است. علت افزایش بیلی روبین غیرکونژوگه در 

نسفراز است که کار این آنزیم کونژوگه کردن بیلی روبین و برخی خون، کاهش فعالیت آنزیم گلوکورونیل ترا

شود و در هر دو  درصد جمعیت دیده می 17تا  7دوست دیگر است. این بیماری در   های چربی مولکول

شود. اما تمایل چشمگیری به جنس مذکر دارد. این نشانگان از تولد با فرد  جنس و در تمام سنین دیده می

سالگی آشکار نشوند. هدف از این مطالعه مروری، گزارش  70الی  70عالیم آن ممکن است تا همراه است اما 

 مورد چندگانه تعیین عالئم بالینی در این بیماران می باشد . 

های  به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با سندرم ژیلبرت از پایگاهدر این مطالعه مروری  روش کار:

 7استفاده شد. ,Ovid،ProQuest ،Science Direct   Google scholar, Pubmedاطالعاتی 

و  (Gilbert  syndrome)گزارش مورد یافت شد و عناوین تکراری حذف شد. کلمات جستجو سندرم ژیلبرت 

( بود. در نهایت مقاالت از نظر عالئم، تشابهات و تفاوت ها case study, case reportگزارش مورد )

 ی مورد مطالعه، بررسی شدند.بالینی در گزارش ها

عالئمی از قبیل، زردی، تهوع، درد ه موردهای گزارش شدتمام عالئم بالینی این بیماری در بین  یافته ها:

 و عالئمی از قبیل، کم خونی، اسپلنومگالی، اسهال خونی، ضعف، استفراغ، میروبین هایپربیلی ،شکم

 برخی از موردها بوده است. ، سنگ کیسه صفرا درهپاتومگالی، اسهال آبکی، تب

 سندرم ژیلبرت می تواند در برخی از بیماران عالئم متفاوتی داشته باشد.  نتیجه گیری:

 سندرم ژیلبرت، عالئم بالینی بیماری، مقاله مروری، گزارش مورد چند گانه  کلمات کلیدی:
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پمفلت آموزشی
  

 سندرم داون :درمان  نوآورانه و امیدوار کننده در کودکان مبتال به 

  درمان مبتنی بر واقعیت مجازی 

 

 ،7، الهام غفارزاده7، یاسمن قاسمی دماوندی7سیده دل آرام موسوی، 7، بهاره ایزدپرست1مسعود غریب

 7، نیما مالکی7کوثر زارعی 

 

زشکی، دانشگاه علوم پزشکی .  عضو هیات علمی، کارشناس ارشد کاردرمانی )دانشجوی دکترا(، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده پیراپ1
 مازندران، مازندران، ساری

.دانشجوی کارشناسی کاردرمانی. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ساری  7
arammsv@gmail.com  

 

تولد است که به دلیل حضور تمام یا بخشی ازیک  1000در سندرم داون شایع ترین اختالل ژنتیکی با شیوع یک 

به وجود می آید. عالیم عمده و زودرس سندروم داون که تقریبا در همه بیماران  71کروموزم اضافی در جفت کروموزم 

 مشاهده می شود وجود مشکالت یادگیری و نیز محدودیت و تاخیر رشد تکاملی بیان شده است. مراحل رشد تکاملی این

کودکان از افراد همسال خود عقب تراست. درمان مبتنی بر واقعیت مجازی یکی از نوآورانه ترین و امیدوارکننده ترین تحوالت 

اخیر در فن آوری توانبخشی است که در آن کاربران با تصاویر نمایش داده شده ارتباط برقرار می کنند. واقعیت مجازی 

ادشده با سخت افزار کامپیوتر است. بیشتر محیط های واقعیت مجازی در واقع وسایلی استفاده از شبیه سازی های تعاملی ایج

برای کنش تصویری با رایانه اند اما گروه محدودی نیز دارای حسگرهای صوتی یا لمسی برای تعامل با کاربر هستند. حرکت و 

یط شبیه سازی شده دارد که در نتیجه باعث دستکاری اشیا مجازی و انجام اقدامات دیگر، تالش در غرق کردن بیمار در مح

ایجاد احساس حضور در محیط مجازی می شود. واقعیت مجازی در یادگیری حرکتی عالقه ایجاد می کند. از آنجا که اکثر 

کودکان سندرم داون بدلیل شل بودن عضالت و مفاصل دچار تاخیر تکاملی و بدنبال آن کندی حرکت، چاقی، هماهنگی های 

دست وپا، دست و چشم و پا و چشم( و تعادل هستند استفاده از این ابزار می تواند بر سرعت و چابکی و قدرت ایت حرکتی )

گروه از کودکان مناسب باشد. شواهد علمی استفاده از درمان یکپارچگی حسی در این کودکان را تایید نموده است. به نظر می 

حس های مختلف  و از همه مهمتر عالقه و انگیزه کودک در انجام فعالیت،  رسد واقعیت مجازی نیز با درگیر نمودن همزمان

 قادر به ایجاد همان تاثیرات باشد، هر چند نیازمند تحقیقات بیشتر در این خصوص است. 

 واقعیت مجازی، سندروم داون،یک پارچگی حسی: کلمات کلیدی

 

mailto:arammsv@gmail.com
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آموخته های درسی با ی: راهی برای اشتراک گذاری وبالگ بیماری های نادر ژنتیک

 همتایان و مردم

 

 2، دکتر اکرم ثناگو1، فرشته عراقیان مجرد1زایی جواد لک

 

مرکز مطالعات و توسعه javadlakzaei321@gmail.com    2، گرگان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان1

 آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ایای عمومی یادگیری الکترونیکی بخصوص شبکه جهان گستر وب افق با توجه به مز زمینه و هدف:

موزش علوم آموزش دانشجویان در دانشگاه ها نهاده است. برخی از آرمان های آ یجدیدی را پیش رو

پزشکی از قبیل فراگیر محوری، یادگیری فعال و خود راهبری در دانشجویان از طریق ساخت وبالگ ها با 

ی توسط دانشجویان می باشد. چرا که هم یاد می گیرند و هم یادگیری را به موضوعات مرتبط آموزش

موزش آکه یادگیری و آشنایی با بیماریهای نادر ژنتیکی از بایدهای  نجائیآاشتراک می گذارند. از 

 ساخت این وبالگ  به دلیل اهمیت این امر دانشجویان پرستاری نیست وبالگ بیماری های نادر ژنتیکی،

 این مباحث آشنا شوند.  یدا می کند تا دانشجویان بطور فعال بااهمیت پ

بیماریهای نادر  استفاده از کلماتوسیع در متون با  با جستجوی 1394ساخت وبالگ از سال  روش کار:

بیماری های موجود در  .آغاز شد ژنتیکی بخصوص بیماری هایی که با عکس به وضوح قابل آموزش بود

و جستجوی اینترنتی در  SID، Iranmedexادفی از مقاالت مختلف موجود در این وبالگ به صورت تص

 (،EB) اپیدرمولیزبولوزا سندرم نوروفیبروماتوز، گوگل انتخاب شدند. بیماری های انتخاب شده شامل:

 (،MPS) موکوپلی ساکاریدوز(، Fibrodysplasia ossificans progressiva) سندرم انسان سنگی

سندرم  ،(Ehlers–Danlos) دانلوسر سندرم اهلر ،(Gaucher) گوشه ،Alkaptonuri آلکاپتونوریا
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 می باشد که در آن ها به بررسی عالئم، (HGPS) و سندرم هوچینسون گیلفوردپرجریا (Marfan) مارفان

 njavadlakzaei.mihanblog.com تشخیص و درمان اشاره شده است. آدرس وبالگ 

 ی می شودژنتیک بیماری های فعال در دانشجو از مباحث یها باعث یادگیروبالگ نه تنایجاد  نتیجه گیری:

با همکالسی ها و این یادگیری را  سبب می شود تا دانشجویان یاد بگیرند دانش و تجربیات خود رابلکه 

 مردم به اشتراک بگذارند.

 یکینویسی، یاددهی یادگیری، آموزش مجازی، بیماری های نادر ژنتوبالگ  کلمات کلیدی:
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 :(آندرویدی) همراه تلفن هوشمند های گوشی روی بر اجرا قابل افزار نرم

 دهان حفره و صورت ، سر در ژنتیک 

 

 پوریا شهروز، مهرنوش هراتی ، مهدی اهلل قلی لو،عبدالکریم عزیزیدکتر علی وهابی، 

 a.karimazizi@yahoo.com، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه
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 نقشه مفهومی: پیشگیری از بیماری های نادر و غیرواگیردار ناشی از تغییرات ژنتیکی

 مهسا ابراهیمی

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان 
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 نقشه مفهومی: پیشگیری از بیماری های ژنتیکی

 

 1، محمد کوهساریان2اگو، دکتر اکرم ثن1، اتوسا توسلی1جواد لکزایی

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان1
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان2
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 کودکی با یک خال بسیار بزرگ مبتال به رابدومیوسارکوم

 

 ، دکتر علیرضا معصوم نیا، بتول آذرطاش، فهیمه کم1زهراپایاب

 zahrapayab@yahoo.comآموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان مرکز  1 

 

 بزرگ، های خال. هستند مادرزادی های خال دچار تولد موقع در نوزادان، درصد یک حدود: توضیح

 تمامی یا متیقس که باشند بزرگ اندازه ای به گاهی است ممکن و دارند سانتیمتر 21 از باالتر قطری

 که با این خال بزرگ متولد شده و کودکی است به مربوط عکس این را درگیر می کند. اندام یا تنه

 که کردند تصور در ابتدا .شدند باسن قسمت در توده وجود یک متوجه سه ماهگی در سن والدینش

 که شد مشخص توده از برداری و نمونه آن شدن با بزرگتر اما باشد می خال همان از قسمتی توده این

بیشتر ارتباط خال های بزرگ با مالنوم گزارش شده اما این  .باشد می رابدومیوسارکوم به مبتال کودک

  کودک مبتال به رابدومیوسارکوم شده است. 
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 Harlequin Ichthyosisنوزاد مبتال به هارلکوئین ایکتوزیس 

 

 2، سارا ضیاغم1فروغ بوستانی

 stu.boostani72@gmail.comایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،دانشکده علوم پزشکی شوشتردانشجوی کارشناسی مام1

 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده علوم پزشکی شوشتر 2 

 

 ؛Harlequin Ichthyosisتوضیح تصویر نوزاد مبتال به ایکتیوز دلقکی 

 فرم یک Harlequin Ichthyosisاست.  ، ازدواجشان فامیلی بودهG1 P1 Ab0اشته است در شرح حال مادر مشکلی ند 

باشد.  داشته تولد زمان در فردی به منحصر و ظاهر عجیب نوزاد تا می شود موجب که است اریترودرمیک ایکتیوز شدید

 شود نامگذاری(Harlequin Fetus) دلقکی  جنین عنوان تا  تحت است شده سبب بیماری کشنده ماهیت و پوست ظاهر

 1 بیماری می رسد. شیوع نظر به هارلکوئین ایکتیوز مناسب تر  است امکانپذیر مبتالیان از برخی بقای امروزه که جا آن از اما

 خانواده های در نیز جدید غالب اتوزوم جهش اما می باشد مغلوب اتوزوم آن الگوی وارثتی و شده ذکر مورد هزار 300 در

 فوت تولد از پس روز چند تا ساعت چند طی نوزاد موارد اغلب در و بوده بد بسیار بیماری پیش آگهی .است شده دیده سالم

 .می کند
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 داستان آموزشی

 زندگی با نوروفیبروماتوز  

 ژیانی  علی

 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 فصل اول

زمین می خوابم بیشتر درد می گیره یا ملالً وقتی حمام می رم خیلی میسوزه! امروز  درد داره! وقتی روی» 

 «مادرم رو بردم حمام. خیلی اذیتم کرد.

 چرا؟ -

می گفت به من دست نزن. کیسه که می کشم تنشو غر می زنه می گه تمام بدنم می سوزه. قبالً که حالش » 

 «ت حمام ولی االن باید به زور ببرمش.بهتر بود هر دو یا سه روز یک بار خودش می رف

 می تونی بیماریتو توی چند کلمه برامون توضیح بدی؟ -

درد! مریضی! مرض العالج! دیدی بعضیا رو نفرین می کنند می گن درد بی درمون بگیری؟ این حکایت » 

 «مریضی منه!

ی نمی دونست اسم مرضیه پشت سر هم صحبت می کرد. مونده بودم چی بهش بگم، چی ازش بپرسم. حتّ

مریضیش چیه! فقط از درد و رنج ناتمام صحبت می کرد، هر سوالی که می پرسیدم جوابش درد بود. همش 

می گفت خیلی مریضی بدیه. هر چی می خواستم سؤالی بپرسم که یه جواب متفاوت هم بهم بده نمی شد، 

ن جوری آفریده. انگار تنها چیزی از باز می گفت درد! همش می گفت خدا پارتی بازی می کنه. چرا منو ای

بیماری که جلوی چشمش بود دردی بود که می کشید و تفاوتی که از ابتدای آفرینشش گریبانگیرش شده 

 بود. داشت دیوونم می کرد. فقط یک فنجون قهوه ی خیلی تلخ می تونست مغزم رو دوباره سرپا کنه.
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ت کنم تا به یک جواب قطعی برای سؤالم برسم خیلی تناقض داشت. در هر موردی میومدم باهاش صحب

 دوباره به تناقض می خوردم.

 نشسته بود. مقابلمانگار مرضیه نمادی از پارادوکس بود که 

فصل دارد که در این کتابچه  فقط بخشی از فصل اول آن آورده شده است و برای مطالعه سایر فصول  11این داستان 

 .  به اصل کتاب مراجعه شود

 ........................ این داستان ادامه دارد......

 

 آری می پرد دلم تا ببیند هر آنچه را که هست بر فراز آسمان و در نوردد این گیتی را همچون عقاب ...

 
 

 مستند

 دوشن( دیستروفی با زندگی) احمد روزگار 

 

 4قریشی ملیحه ،  3دادخواه هادی ،  2لو سرای فرزانه ، 1بهی امیرحسین

 

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 1-3-4

 دانشجوی کارشناسی بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 2
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 صدای بیماران 
 لبخند و گل و زندگی خالق نام به

 نهاد ما از هریک دوش بر الهی ماموریتی و ادهد قرار زمین در خود ولی را تو و مرا همانکه

 .رسانیم انجامش به شکل بهترین به و دریابیم را ماموریت این خودش مدد با ما همگی اینکه به امید با

 

 نوروفیبروماتوز اما و

 در و شناخته و مشخص کامل طور به خاص بیماریهای اغلب از ناشی مشکالت و مسایل نظر بر اینکه

 واقع مظلوم بسیار میان این در نوروفیبروماتوز بیماری شده، اندیشیده مبتال افراد برای تمهیداتی موارد بیشتر

 که هستند نیز پزشکان از شماری حتی و دانند نمی هم آن را نام افراد از بسیاری که بیماری. است شده

 چشم به هر چیز از یشپ که عبارتی نخستین سایت ها در جستجو با. ندارد آن عوارض از اطالعی کمترین

 همین به توان نمی واقع به اما ،"است پوستی -عصبی بیماری یک نوروفیبروماتوز"است:  این می خورد

 از که دانند می خوبی به اندکرده  تجربه نزدیکانشان یا خود در را بیماری این که آنان ،کرد کفایت واژگان

 به بیشتر سازی روشن برای. روحی هم و است جسمی هم نوروفیبروماتوز بگذریم که هم پوستی ظواهر

 . می کنم اشاره ایم یافته را یکدیگر که نیست بیشتر چندسالی که خودمان کوچک جمع مشکالت از ای پاره

 شده جبرانی غیرقابل روحی مشکالت دچار ظاهری مشکالت دنبال به بیماری این به مبتال افراد از برخی

 از شماری. اند گشته محروم چیزها بسیاری از, عوام بار تاسف برخورد و جامعه در حضور از نگران و اند

 را خود زندگی شدن بدتر از ترس و استرس با روز هر و اند شده جسمی شدید مشکالت دچار عزیزان

 از مشکالتی. است افراد از بسیاری تصور از فراتر نیز بیماری این از ناشی جسمی مشکالت. می کنند سپری

. است شده چشم ی تخلیه و بینایی شنوایی، رفتن دست از به منجر که گوش و چشم در ها دهتو رشد قبیل

 .است داده قرار تاثیر تحت را آنان تکلم قدرت اطراف غدد روی منفی تاثیر بر عالوه حنجره در توده ایجاد
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 توده این. تاس شده حرکتی های اندام رفتن دست از سبب شدید استخوان نرمی بیماری این دیگر نوع در

 خواهد کرد. رشد کجا تودها این فردا نیست که پیشگیری قابل اصال و کرده رشد بدن از هرجایی در ها

 به منجر که ملانه و رحم در توده رشد و تشکیل شنوایی، و بینایی اعصاب اطراف و مغز در ها توده رشد

دشواری  امر خود است و این خود مراهه به کیسه حمل به ناگزیر همیشه مزبور فرد و شده اعضا این تخلیه

 . است کرده نشین خانه کامال دوستان عزیز ما او را از یکی پای در ها توده رشد. دارد همراه به زیادی های

 در پی های عمل به نیاز ها این و همه ماهاست که نتوانسته است حرکت کند عمل هزینه نداشتن خاطر به  

 افراد این از بسیاری که بسا چه بوده مشکل بسیار هزینه ها این تامین که می باشند گزافی هزینه ای با پی

 اند. هم نداشته درمانی بیمه حتی

 این جان سالگی 23 سن در عزیزان از یکی کبد و قلب در توده تشکیل که روزی از نگذشته سال یک هنوز 

 توده بدخیمی دلیل به قبل ها سال و می شناختند آسمان نام با را او همه که دیگری عزیز و گرفت را عزیز

 و کرد تسلیم افرین جان به جان می کردند رشد بدنش جای جای در دیگری از پس یکی هر روز که هایی

 خبریم. بی نامشان از حتی و دوستانی که درگذشتند بسا چه

 روبه غلش مشکل با خود مشکالت خاطر به من دوستان شود، نمی خالصه رنج و درد در فقط اینها تمامی

 رسیدن ارث ها نآ اصلی نگرانی زیرا دهند خانواده تشکیل نمی توانند من دوستان از و بسیاری هستند رو

 هزینه انقدر زیرا کرد جلوگیری نآ از ژنتیک ازمایشات می توان با هرچند هست فرزنداش به بیماری این

  مشکل است. آن هزینه تامین که باالست ها ازمایش این

 آزمایشات، ها، توده مداوم نیست. کنترل نوروفیبروماتوز بیماران ما مشکالت از نیمی حتی مشکالت این

 تأمل کمی با شاید. است عزیزان این مشکل ترین عمده آن تأمین که دارد همراه به هایی هزینه ... و ام.آر.آی

 این دنبال به نیز ریدیگ ناهنجاری های و مشکالت عوارض، چه که دریافت بتوان راحتی به موارد همین در

  شد. خواهد عزیزان گریبانگیر مذکور موارد
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 به یا و نمی شوند پذیرفته یا افراد این است، آن موانع بزرگترین از بیماری این ناخوشایند ظواهر که ازدواج

 گفت می توان است. به قطعیت شده ختم جدایی به افراد این زندگی عوارض، پیشرفت و شدن بدتر دنبال

 نیست. نوروفیبروماتوز به مبتال افراد مشکالت از نیمی حتی مذکور اردمو که

 همه از نمایندگی به اینجانب. است بیماران این از حمایتی انجمن ایجاد محترم، مسؤالن از ما درخواست

 و مقدمات که دارم مصرانه درخواست محترم پزشکان و مسؤالن از نوروفیبروماتوز بیماری به مبتال افراد

 بیش شود چنین اگر .گیرند در نظر خاص های بیماری ی زمره در بیماری این گرفتن قرار جهت یداتیتمه

 همچنین. بود خواهد حل قابل اقتصادی و اجتماعی، روانی مختلف های جنبه از ما مشکالت از نیمی از

 جهت امکاناتی قطری از که باشد شود، گرفته نظر در ما بیماران نوروفیبروماتوز برای درمانی های کمک

 خاص بیماران همه که روزی امید آید. به فراهم آن قطعی و درمان پیشگیری روزتر، به تحقیقات انجام

 درمان شوند.

 تشکر با

 مینا به نمایندگی از بیماران نوروفیبروماتوز
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 صدای خانواده بیماران
 SMA اتروفی ماسکوالر اسپینال بیماری مادر کودکی با 
 "نکنید ناامید را کسی وقت هیچ" 

 

 به نام خداوند حکیم

پسر سه ساله ام بهش مبتال  و ست ا spinal muscular atrophy که مخفف SMA راجع به بیماری  

 مایلم ابتدا شرح مختصری از این بیماری خدمتتون ارائه کنم.   کنم.می هست براتون صحبت 

این بیماری جزو بیماری های نورو  .یک بیماری ژنتیکی اتوزومال مغلوب نادر هست SMA بیماری

 اصلی ی مسئله .ستا ژن این ناقل نفر یک نفر چهل هر از متوسط طور به و ودش می بندی طبقه ماسکالر

 تر ساده زبان بهاست.  ،ودش می نخاع به مربوط که ها ماهیچه و عضالت رفتن تحلیل بیماری این با رابطه در

 کند مخابره ماهیچه به رو پیغام تواند نمی نخاع اما دبر می نخاع به اعصاب دده می اعصاب به رو دستور مغز

 به یا شوند می خاموش مربوطه اعصاب د،نوش نمی دریافت مغز از ها پیغام اینکه دلیل به زمان گذشت با و

 که دردهایی به راجع مایلم امروز .ودر می کاهش به رو زمان طول در بیمار توانایی و دمیرن می اصطالح

 و سالم کامال من پسر. کنم صحبت احتمالی راهکارهای و هستند دچار اون به بیماری این به تالیانمب

 متوجه زمان گذشت با است پیشرونده بیماری این چون اما بود سالمتی اعالی حد در چیزش همه و طبیعی

 سیزده از قادقی پسرم نایستادن و هایپوتنی علت باره در ما های پیگیری و شدیم شیها حرکت کاهش

 به متاسفانه که پذیرفتیم ژنتیک تست انجام از پس ماهگی 77 در ناباوری نهایت در و شد شروع ماهگی

 هم با همسرم و من چون کشید؟ ... طول زیاد اینقدر بیماری این تشخیص چرا  .مبتالست  SMA بیماری

 همین برای بود نرمال آزمایشات امتم ی نتیجه و دکردن نمی شکما  ژنتیکی بیماری به اصال نبودیم فامیل

می  دکتر اون به دکتر این از نگران روز هر ما .نیست نگرانی جای و ددار وقت ایستادن برای دگفتن می

 زمانی از ... اشرفی کترد آقای خدمت رسیدیم نهایت در .کنار به ها ویزیت و آزمایشات ی هزینه حاالرفتیم. 
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 دیدن زمان احتساب با و هست  SMA به مشکوک پسرتون گفتند که زمانی تا شدیم اتاقشون وارد ما که

 تا مادر یک عنوان به.... .زانو رفلکس آزمایش با اونم ،داشتند الزم دقیقه سه فقط ها عکس و آزمایشات تمام

 ورق و شد نمی باورم، بود بد حالم  .کردم می وصل فشارم آوردن باال برای سرم یک هفته هر ماه چهار شاید

 قضیه این با مدنآ کنار و العالج مشکل یک به بود شده مبتال نفر سه ما شاد ی خانواده ،بود برگشته دگیمزن

 می تسلیم نباید من نه ،دوختم پسرم نچشما بهرا  منچشما بود بد خیلی حالم که روز یک  .بود سختی کار

  او که کردم می زندگی امیدوار و قوی نقدرآ باید من و داشت نیاز من بودن به که بود کوچولویی پسر .شدم

 به موقع آن از شکر ار خدا .است بند کوه به پشتش کرد می احساس باید ددار و داشت که مشکالتی تمام با

 ار کسی وقت هیچ" دارم عزیزان شما ی همه به دوستانه پیشنهاد یک .برگشت من زندگی ورق دوباره بعد

 که دکتری هر پیش ددار خطرناک بیماریمان یک پسر میدیمفه ما که اول روز همون از "نکنید ناامید

 می تری جدی مشکالت دچار زودی به او واست  العالج شما پسر بیماری"ند گفت چیز یک فقط رفتیم

 ار ها واقعیت نباید البته .بود.. این خاطر به اوایل در من ی روحیه دادن دست از علت بیشترین و "ودش

  .د!دار خبر آینده از یسکچه  اما دبو صریح باید و کرد پنهان

 ما انگلیسی زبان من خوشبختانه .دارم دوستش خیلی که ببرم سمتی به ار صحبتم روی مهخوا می حال

 با و رفتم انگلیسی منابع سراغ به شدم ناامید پسرم به کردن کمک از فارسی منابع در وقتی است خوب

 جز نبود چیزی و داشت نیاز اواقع که ددادن من گیزند به ار چیزی آنها شدم آشنا  curesma موسسه

 بدون هست SMA به مبتال هم من پسر که زدم ایمیل یشانبرا شدم آشنا موسسه این با وقتی  ."امید"

 باید را بیماری این با رابطه در که نکاتی تمام و کردند پست آموزشی پکیج یک میبرا ریال یک حتی دریافت

 بیماری این اصال ،کنم کار هچ خورد سرما د،باش جوری چه اش تغذیه مثال .ددادن آموزش بهم نستماد می

  .داد جواب را داشتم که سؤالی یک و هزار و ودبر فیزیوتراپیشود،  انجام شیبرا کاردرمانی ،هست چی

 بیماری این داروهای نتایج از و ددادن می پاسخ سریع خیلی و محبت با زدم می ایمیل یشانبرا وقتی همیشه

 ما مثال .دنکردن صحبت بیماران این مرگ زمان از دفعه یک حتی و کردند می رسانی اطالع نشا سایت روی

 هاآن اما کنند می عمر سالگی دو تا اغلب بیماری این یک تیپ نوشتن بینیم می فارسی های سایت اغلب در

 کمتر یا بیشتر و ساله 17 که دارن یک تیپ با مبتال کودکانی و نزدند حرفی مرگ ی باره در وقت هیچ

 توانید می درصد20 یا 70 تا دستگاه این با ورزش این با غذا این با دگفتن می من به همیشه هاآن .هستند

 پررنگ روز هر امیدم .شدم همگام ها نآ با من و گفتند می هم درست و دبگیری رو بیماری پیشرفت جلوی

 چون .است شده خوب خوب و سالم است که حالی در کنم تصور را پسرم نماتو می حاال و شد می تر
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 روی داشت سال هشت یا هفت و بیست به قریب و رفت می پیش داشت موفقیت و سرعت با آزمایشات

 . شد می کار بیماری این داروی

 بهم زیادی بسیار کمک های و دهستن خودم مثل که کردم پیدا اجتماعی های شبکه در زیادی دوستان

 این بر الهی تقدیر حال هر به .باشم امیدوار و مونش تسلیمهند خوا می من از همیشه و کنند می و کردند

 تصمیم هم همسرم و من .دبرس مقصد به سالم امیدوارم و شود هدایت سمت این به ما زندگی کشتی شد

 که کنیم تاسیس  ار انجمنی و کنیمب بقیه حق در کردند ما حق در  SMA خانواده که نیکی کار گرفتیم

 ا، ردکنن می نرم پنجه و دست بیماری این با ما مثل که کسانی به بر می آید ام از که کمک هایی و اطالعات

 اواقعآنها  از عبور که ددار را خودش خاص مجراهای و نیست نیاآس کار البته  که ذاریمگب نااختیارش در

 و ددار نیاز ما مراقبت به شدت هب ناپسرم .است محدود نام وقت ما چون است، مشکل ما مثل کسانی برای

 .موقت هستی ضیق دچار اواقع مجوز گرفتن برای ها اداره راهروهای در آمد و رفت و شدن معطل برای ما

 دشنو مین را م صدای مسئولین از کسی اگر .مجراهاست همین کردن ناآس احتمالی راهکارهای از یکی

 .،کنید تسهیل است کردن کمک اواقع قصدشون که کسانی برای ار ها تشکل این تشکیل دارم تقاضا  عاجزانه

 دانیم می که آنچه هر تا هستیم  فارسی زبان به سایتی تدارک حال در  و آوردیم رو مجازی فضای به حاال ما

 که اطالعاتی ترین حیاتی از یکی  .بگذاریم اختیارشان در را عزیزمان هموطنان به باشد کمکی تواند می و

کمتر   SMA بیماری با کودکی ای خانواده اگر که است  این بخورد مبتال ی خانواده یک ردد به است ممکن

بالینی  داوطلب  آزمایشاتدر  شرکت برایاند تو یاست م نشده ریه عفونت دچار وگی دارد ماه هفتسن  از 

 تمام که حالی در دببر اروپا به ار فرزندش اند، می تواند بوده آمیز موفقیت کنون تا شود، این آزمایشات

ه غذاهایی بد چ و خوب ییغذاها چه یا...  .دپرداز می موسسه ار...  و استقرار و سفر به مربوط های هزینه

 باهوش و اجتماعی ای نکردنی باور طرز به مبتال کودکان چون طرفی از و ردیگ چیزهای از خیلی و است

 ...اید شنیده را جاری قرن ی نابغه اسمشما هم  .ردک نگاه نهاآ به آینده دانشمندان عنوان به ودش می هستند

 حلا ر دنیا نجومی و ریاضی معادالت ترین سخت اما نیست خوردن غذا یا زدن حرف به قادر حتی که کسی

 است. کرده

 باید که هست هایی هزینه ؛هستند مبتال نآ به SMA های خانواده که مهمی دردهای دیگر از از یکیو 

 یا دنیستن آن پرداخت به قادر ها خیلی متاسفانه وشود  صرف بیماران این ی تغذیه یا کاردرمانی برای

 توان کهان است گر قدری به هست مه اگر یا نیست موجود ایران در متأسفانه که ددارن نیاز امکاناتی

 نادر بیماری یک چون که است  بزرگی ظلم. "پپ بای" یا سرماخوردگی ماشین مثل ؛ دندار وجود خریدش
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 ا رام صدای مسئوالن از کسی اگر .ودنش فراهم مبتالیانش برای امکاناتاش و نیست مهم پسشود  می تلقی

 هزینه ند مثالکن اقدام سریعتر چه هر الطف آید می بردست شان  از کاری اگه می کنم خواهش ندشنو می

 از مالی بار این از بزرگی قسمت د،بگیرن عهده به تکمیلی های بیمه ی همه که دکنن کاری ،کاردرمانی های

  .ودش می برداشته ها خانواده گردن

 بار هزار هزاران بودند پشتیبان ها موقعیت ی همه در و جانبه همه و همیشه که ما زندگی های فرشته از

 خدا .همسرم ی خانواده و ادرمو بر خواهر پدرم، ،مادرم ،همسرم ؛بوسم می ان راش دست و کنم می تشکر

 .گیرد خود پناه در ار شما و آنها ی همه

 ."خواهند می امید چیز هر از بیش که کسانی برای امیدی ی روزنه باشد"

 بخشد می خاص های انسان به فقط را خاص های بچه خداوند
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 از همه شما عزیزان برای مشارکت حضوری و غیر حضوری 

 به عمل می آید. کرتش دانشجویی بیماری های نادر و ژنتیکیسراسری اولین همایش در 

 1394آذر  25گرگان.   
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