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  194 -------------------  اطفال هماتولوژي بخش پرستاران توسط درد كنترل ييدارو ريغ هاي وهيش اجراي موانع يبررس
  195 ----------------- مشهد خيدكترش مارستانيب سرطان به مبتال كودكان در پورت كاتتر كاركرد مدت و عوارض يبررس
  196 ----------------------------------  گردن و سر يوتراپيراد تحت مارانيب اضطراب زانيم يبررس
  197 ----------- يدرمان يميش تحت كودكان نيوالد يزندگ تيفيك بر منزل در يدرمان يميش يجانب عوارض كاهش آموزش ريتاث

  198 -----  از يريشگيپ يسالمت يها هيتوص از آنان تيتبع بر يدرمان يميش تحت سرطان به مبتال كودكان كنندگان مراقبت  يتوانمندساز
  199 ------------  صيتشخ سال نياول يط: حاد يلوكم مارانيب در يزندگ تيفيك و) خواب ،اختالليخستگ درد،( يا خوشه ميعال
  200 -------يتيحما مراقبت: يدرمان يميش تحت حاد يلوكم مارانيب در يا خوشه ميعال بر يسطح يا ضربه روش به پشت ماساژ ريتاث

  201 -----------------------  يماستكتوم تحت پستان سرطان مبتالبه جوان زنان تجارب نييتب: يماستكتوم با جدال
  مقاالت منتخب پوستر

  205 -------------------------------------------------  معده سرطان از يريشگيپ
ANXIETY AND DEPRESSION IN PRE‐AND‐POST‐HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTS IN  -------- 206  

EFFECTIVENESS OF PERMANENT IMPLANTABLE CATHETER (POLYSITE) IN CHILDREN WITH  ---------  207  
MOTHERS’ SATISFACTION RATE FROM HOSPITAL CARES IN HEMATOLOGY – ONCOLOGY WARD ------  208  

SOCIOECONOMIC STATUS AND OTHER CHARACTERISTICS IN CHILDHOOD LEUKEMIA  ------------- 209  
  210 ------------------  مشهد شهر ساكن سرطاني مارانيب در يزندگ تيفيك بر مدار مسئله يمقابلها سبك نقش يبررس

  211  --------------  يمطهر مارستانيب به كننده مراجعه ماژور يتاالسم به مبتال مارانيب در استرس با مقابله يراهبردها بررسي
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  212 --------------- آنها خانواده و ماريب يتوانمندساز هدف با ماژور يتاالسم به مبتال مارانيب در يمعنو سالمت سطح بررسي
  213  --------------------------------  سرطان به مبتال ساله 20 تا 15 نوجوانان از مراقبت يها چالش

  214 ----------  در آن تيورعا ماريب حقوق منشور از يكانسر مارانيب يآگاه( خود حقوق آموزش با يكانسر مارانيب يتوانمندساز
  215 ---------------------------------------  خانه در سرطان به مبتال كودك با رفتار يچگونگ
  216 ---------------------------------------- ياسالم رانيا جامعه يپرستار در يمعنو سالمت
  217 -----------------------------  سرطان به مبتال مارانيب يمعنو يها ازين و يزندگ تيفيك ارتباط يبررس
  218 ------------------  درمان تحت يسرطان مارانيب يزندگ تيفيك بر يمراقبت خود و يروان سالمت مشاوره ريتاث يبررس
  219 ---------------------------------------  سرطان مبتالبه كودكان نيوالد يسازگار يابيارز

  220 -----------------------  پستان خودآزمايي درباره دختر دانشجويان وعملكرد برشناخت تاثيرگذار فاكتورهاي
  221 --------------------  ساله 7 يبررس كي-يانزل شهر يدرمان يآموزش مركز به نيمراجع در سرطان به ابتال يفراوان
  222  -------------------------------------  يكموتراپ تحت  مارانيب در يپرستار گزارش نقش
  223  ------------------------ يا روده ياستوم از مراقبت با رابطه در يجراح يها بخش پرستاران دانش يبررس
  224  -------------------------------- سرطان به مبتال مارانيدرب يخستگ با يخودمراقبت ارتباط يبررس
  225  ------------------------------  سرطان به مبتال مارانيب ينيتسك مراقبت از پرستاران يآگاه يبررس
  226  ------------------------------ سرطان به مبتال بيماران زندگي كيفيت بر مراقبتي خود آموزش تأثير
  227  ------------------------------------- يا روده ياستوم يدارا مارانيب در يسازگار يبررس

  228  -------  به كننده مراجعه پستان سرطان به مبتال زنان  يرمنطقيغ يباورها و انگاره تن بهبود بر كيالكتيد يدرمان رفتار ياثربخش
  229 -----------------------  يمراقبت خود يها برنامه ياصل ركن: سرطان مبتالبه مارانيب يآموزش يازهاين به توجه

  230  ------------------------  آنها يبهداشت يباورها با آن ارتباط و زيتبر شهر زنان در پستان سرطان يغربالگر
  231  ------------------  يانكولوژ يها اورژانس تيريمد يآموزش يها دوره يبرگزار يبرا پرستاران يآموزش هاتيترج
  232  --- در پستان سرطان يغربالگر يروشها خصوص در شابورين ميحك مارستانيب به كننده مراجعه زنان عملكرد و يآگاه نگرش يبررس

  233  ---------------------  مشهد شهر يسرطان مارانيب يزندگ به ديام بر  مدار مسئله يمقابلها سبك نقش بررسي
  234  --------------------  ياستوم از مراقبت يريادگي يبرا پرستاران مطلوب يآموزش وهيش لميف شينما و يبازآموز
  235  -------------------------سرطان به نسبت  يسار شهر ينيخم امام مارستانيب زن كاركنان يآگاه يبررس

  236  --  مشهد) ع( رضا درماني مركز پستان سرطان به مبتال زنان در درماني شيمي از تاشي استفراغ و تهوع بر مستحبي اذكار تاثير بررسي
  237  ----------  آنها تيريمد نحوه و يانكولوژ يها اورژانس از سرطان به مبتال كودكان از كننده مراقبت پرستاران دانش بررسي
  238  --------  بدخيمي به مبتال كودكان درد نيدرتسك اطفال ژي هماتولو بخش پرستاران توسط مكمل طب يريبكارگ موانع يبررس
  239  --------  خيش دكتر مارستانيب يانكولوژ يهماتولوژ بخش در شده يبستر سرطان به مبتال كودكان يفرد يها يژگيو يبررس
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  ترمبوفيلی و سقط در حاملگی

 
  رمضانعلی شریفيان

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

گونه ایست که سيستم انعقاد، بر روی بلندائی "مشرف به مجموعه تغييرات هموستاز در طول حاملگی به 
ترومبوز" مستقر می شود. جهت مقایسه، بيماران مبتال به سيروز را در ذهن بياورید که بر روی بلندائی "مشرف به 

یمان، خونریزی" قرار دارند. در واقع و بطور تاریخی بدن خانم حامله خود را برای مقابله با پدیده خونریزی دهنده زا
این تغييرات  آماده می کند. این آمادگی بطور ناگزیر، درجاتی از استعداد و خطر بروز ترومبوز را همراه خود دارد.

  عبارتند از:
 در سه ماه دوم و سوم APC-Rیا  cافزایش مقاومت به پروتئين 

   Sکاهش سطح و فعاليت پروتئين 
  Xو  VIII, VII, II, Iافزایش سطح فاکتورهای 

 PAI-2و  PAI-1و  TAFIیش فعاليت عوامل مهارکننده های فيبرینوليز، افزا
 درصد می باشد. ١/٠خطر ترومبوز وریدی، در خانم هائی که سوابق ترومبوز و ترومبوفيلی ندارند حدود 

و آنتی ترومبين و موتاسيون پروترومبين  C,S، کمبود پروتئين APC-Rتوارث ژن های ترومبوفيلی ارثی شامل 
)PGM( بی تردید خانم حامله را در درجات باالتری از ریسک وقوع ترومبوز قرار می دهد که در جدول ذیل آمده ،

  است. 
VTE risk in pregnancy by thrombophilia 
Risk of venous thromboembolism in pregnancy with different thrombophiliasv 

Percentage 
of all VTE 
in 
pregnancy 

VTE risk per pregnancy 
(women with previous 
history of VTE) (PERCENT) 

VTE risk per pregnancy 
(women with no history of 
VTE) (percent) 

 

40 10 <0.3 Factor V leiden 
hetrozygote 

2 17 1.5 Factor V leiden 
Homozygote 

17 >10 <0.5 Prothrombin gene 
hetrozygote 

0.5 >17 2.8 Prothrombin gene 
homozygote 

1-3 >20 4.7 Factor V 
Leidene/prothrombin 
double  
heterozygote 

1 40 3-7 Antithrombin 
deficiency 

14 4-17 0.1-0.8 Protein C deficiency 
3 0-22 0.1 Protein S deficiency 

لذا تجویز پيشگيرانه ضدانعقاد در خانم های حامله معموال براساس مورد خاص و لحاظ خطر ترومبوز و خونریزی 
  درصد) انجام می گيرد.  ٣-۵احتمالی (حدود 
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در بعضی از گزارشات موجود ارتباط کم یا ضعيفی بين ترومبوفيلی ارثی و بروز عوارض نامطلوب حاملگی شامل ( 
ذکر شده، اما این ارتباط الاقل در مورد ترومبوفيلی های کم   IUGRسقط و جنين مرده و -دکولمان -اکالمپسی

شدت، قطعی یا محکم نيست بویژه در مورد ارتباط سقط در نيمه دوم حاملگی، با زمينه های ترومبوفيلی ارثی، 
  شده است. مطالعات متعددی وجود دارد. هم نظرات موافق و هم مخالف این ارتباط بطور مکرر بيمار

به بعد) اگر دليل عمده و مستندی  ١٠خالصه نهائی و جمع بندی آن است که در بيماران مبتال به سقط ( از هفته 
  مانند ابترمالتيی های جنينی، عفونت جنينی، تروما، تراتوژن و ... وجود ندارد.

ضد انعقاد در طول حاملگی  و اگر شواهد ترومبوز، نکروز در سطح حائل جفت آندومتر دیده شده باشد. تجویز
) به محض تشخيص حاملگی معقول و قابل دفاع است. و مطالعات متعدد دال بر LMWH(معموال از نوع 

  سودمندی آن وجود دارد و هپارین از آسپرین در بهبود نتایج حاملگی تاثير بيشتری داشته است.

و  Sو  Cه ژن های شناخته شده ترومبوفيلی ( پروتئيندر مطالعه دیگری از بریتانيا، تجویز هپارین به افراد حامله ک
AT داشته اند. با نتایج مثبت در کاهش سقط (Fetal loss  همراه بوده است. اما مولفين همين مطالعات هم

  معتقدند که هنوز نمی توانند نسبت به قطعيت سودمندی این روش درمانی اظهار نظر نهائی انجام دهند. 

ایجاد، و سودمندی ضد انعقاد در پيشگيری از سقط های نيمه اول حاملگی بخصوص کمتر از تاثير ترومبوفيلی در 
  بکلی مورد تردید می باشد.  ١٠هفته 
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Treatment	of	metastatic	urothelial	cancer	of	the	bladder	and	urinary	
tract	

 
Ghaderi Bayazid 

 
Introduction: Bladder cancer is the most common malignancy involving the urinary system. Urothelial 
(transitional cell) carcinoma is the predominant histologic type in the United States and Europe, where 
it accounts for 90 percent of all bladder cancers. Approximately 25 percent of patients will have muscle-
invasive disease and either present with or later develop metastases. Systemic chemotherapy is the 
standard approach for patients with inoperable locally advanced or metastatic urothelial malignancies.  

Prognostic Factors: A number of clinical and molecular characteristics are correlated with survival. 
Clinical factors A poor performance status and the presence of visceral (ie, pulmonary, liver, bone) 
metastases correlate with shortened survival in clinical trials. The presence of bone or liver metastases 
and poor performance status were most predictive of poor response and survival. The presence of 
these unfavorable features was associated with a median survival of 4 months, compared to 18 months 
in those patients without these features Molecular factors— Molecular abnormalities are also being 
studied as prognostic/predictive factors, with the goal of using the molecular characteristics of an 
individual tumor to help select treatment and to predict outcome. 

The role of mutations in the p53 gene has been extensively studied but remains uncertain. Multiple 
studies have suggested that such mutations are associated with resistance to MVAC chemotherapy and 
a poor prognosis . The excision repair cross complementing 1 (ERCC1) gene is involved in DNA repair 
and may mediate resistance to alkylating agent chemotherapy. 

First-line Therapy: A cisplatin-based combination chemotherapy regimen is the preferred initial therapy 
for patients with metastatic urothelial cancer of the bladder and urinary tract who are cisplatin 
candidates.  

MVAC — Methotrexate (30 mg/m2 on days 1, 15, 22), vinblastine (3 mg/m2 on days 2, 15, 22), 
doxorubicin (30 mg/m2 on day 2), and cisplatin (70 mg/m2), repeated every 28 days for six cycles 
(table 2). 

GC — Gemcitabine (1000 mg/m2 days 1, 8, 15) plus cisplatin (70 mg/m2 day 2), repeated every 28 
days for a maximum of six cycles (table 3). 

PCG — Paclitaxel (80 mg/m2 before gemcitabine and cisplatin on days 1 and 8), gemcitabine (1000 
mg/m2 days 1 and 8) and cisplatin (70 mg/m2 day 1), repeated every 21 days for a maximum of six 
cycles.  

Carboplatin-based regimens — For patients who are otherwise candidates for chemotherapy but are 
unable to receive cisplatin, we suggest the combination gemcitabine and carboplatin. The benefit of 
carboplatin-based therapy was demonstrated in the European Organization for the Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) trial 30986. 
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Nonplatinum regimens — Regimens that combine gemcitabine with a taxane (either paclitaxel or 
docetaxel) rather than platinum have been evaluated with encouraging results. Paclitaxel plus 
gemcitabine appears to be more active than docetaxel plus gemcitabine in patients with advanced 
urothelial cancer: 

Single agent chemotherapy — A number of chemotherapy drugs have single agent activity in patients 
with metastatic urothelial carcinoma, either in the first-line setting or in previously treated patients. 
These include platinum compounds (cisplatin, carboplatin), gemcitabine, vinca alkaloids (vinblastine, 
vinflunine), anthracyclines (doxorubicin, epirubicin), methotrexate, taxanes (paclitaxel, docetaxel), and 
ifosfamide . 

 Responses to single agent chemotherapy are generally of short duration, and no consistent 
improvement in survival has been demonstrated 

SECOND-LINE CHEMOTHERAPY — Although a significant number of patients have an objective 
response to first-line therapy, most eventually progress and may be candidates for second-line 
chemotherapy. 

These agents include pemetrexed, vinflunine (not approved in the USA), paclitaxel , docetaxel , 
gemcitabine , ifosfamide , and oxaliplatin .Reported response rates with single agents in the larger 
series have generally been 20 percent or less. Although these drugs have also been combined with 
either each other or with other agents, no one regimen is considered to be the standard second-line 
therapy . 

Patients with advanced bladder cancer who have failed an initial chemotherapy regimen should be 
encouraged to participate in clinical trials whenever possible. 
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  مولکوالر پاتولوژی در کانسرهای کولو رکتال

  
 حسين اللهی آیت

  
% ۶بيماری در طول زندگی  خطر ابتال به اینسرطان کولورکتال سومين سرطان شایع در مردان و زنان است و 

 .است
  .به وجود می آیند موتاسيون های سوماتيک (accumulation) یشتر سرطان های کولورکتال در اثر تجمع

 فاکتور رشد اپيدرمال را رمز می کند که در انتقال سيگنال از گيرنده GTPase آنزیم های کوچک  KRAS ژن
(EGFR)  موتاسيون ژن .بعدی نقش راهنما را بازی می کنندبه عوامل اثرگذار KRAS  معموًال در چندین نوع از

   .کولورکتال ، آدنوکارسينومای ریه و سرطان تيروئيد بدخيمی های انسان یافت می شود مثل سرطان
ل و سرطان های کولورکتا % از۴٠یافت می شوند . تقریبًا  ١٣و ١٢  بيشتر موتاسيون های رایج درون کدون های

  .% از تومورهای ریه حامل این موتاسيون هستند٢۵
هستند،  KRAS یافته ژن مطالعات اخير نشان داده اند که سلول های سرطانی که حامل هر یک از اشکال جهش

  .را دارند anti-EGFR کمترین احتمال برای پاسخ دهی به درمان با آنتی بادی
از تومورهای  %8 در حدود ( EGF-activated در چرخهیکی دیگر از عوامل اثرگذار ) BRAF جهش های ژن

بيماران با کانسر متاستاتيک کولورکتال نشان  مطالعات بر روی  شناخته شده اند.  (mCRC) متاستاتيک کولورکتال
مقاوم بوده اند.  anti-EGFR با  یافته داشته اند نسبت به درمان جهش BRAF داده است که افرادی که ژن

 و شانس زنده ماندن در  درمان شدند ميزان پسرفت تومور EGFR وقتی با آنتاگونيست های فرادهمچنين همان ا
 .آنها کاهش یافته بود

سایر ژنهای مورد بررسی در سرطان های کولو رکتال که در نوع درمان و همچنين پيش اگهی تاثير گذار هستند 
  وNRASشامل 

از سرطان ارثی  MSI-H افتراق سرطان کولورکتال غير ارثی بادر سرطان کولورکتال برای  MLH1 تست متيالسيون
  و مواردی دیگر ميباشد.PIK3CA کولورکتال ، وضعيت جهش در
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Targeted	therapy	in	NSCLC		

  
Malayeri Reza 
 
 
Advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) is characterized by a poor prognosis and 
few second- or third-line treatments are active. Therefore, there was a need for better drugs and there 
has been much research in targeted therapies.  
Many mutations have been detected in non small cell cancer specimen worldwide. Only a few of these 
mutations are, however drugable. The first targeted therapy which has shown activity was EGFR 
tyrosine kinase inhibitors such as gefitinib and erlotinib. These agents showed a better activity in 
patients, harboring a mutation in the EGFR gene in the 19 or 21 Exons. These mutations can be found 
in 20-60% of patients with adenocarcinomas, depending on gender, race and smoking history. Second 
and third generation TKIs such as afatinib are being investigated in clinical trials and seem to be 
promising. 

Anti VEGF agents such as bevacizumab and recently ramucirumab have also shown some activity in 
combination with chemotherapy in patients with adenocarcinoma.  

Around 3-7% of patients with adenocarcinomas show a mutation in the ALK gene. Crizotinib, an 
inhibitor of the ALK gene has shown very good activity in patients with an ALK mutation with a more 
than 20 months overall survival, when used in the second-line setting. 
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Brest	cancer	in	pregnancy	

	
Mozaheb Zahra 
Assistant professor of Hematology-Oncology, 
Imam-Reza hospital, Mashhad University of medical Science, Mashhad, Iran 
mozahebz@mums.ac.ir 
Tell: 05138422297 

 
Abstract 

Incidence: Breast cancer is the most common cancer in pregnant and postpartum women. It occurs in 
about 1 in 3,000 pregnant women. The average patient is between 32 to 38 years of age.  

Pathology: Breast cancer pathology is similar in age-matched pregnant and nonpregnant women. 
Hormone receptor assays are usually negative in pregnant breast cancer patients, but this may be the 
result of receptor binding by high serum estrogen levels associated with the pregnancy. 

Diagnosis: The natural tenderness and engorgement of the breasts of pregnant and lactating women 
may hinder detection of discrete masses and early diagnoses of breast cancer. If an abnormality is 
found in breast examination, diagnostic approaches such as ultrasound and mammography may be 
used. Biopsy of a suspicious mass is the gold standard for the diagnosis of breast cancer.  

Staging: Procedures used for determining the stage of breast cancer should be modified for pregnant 
women to avoid radiation exposure to the fetus. Chest x-rays with abdominal shielding should be used 
only when essential for making treatment decisions. For the diagnosis of bone metastases, a bone scan 
is preferable to a skeletal series. Evaluation of the liver can be performed with ultrasound, and brain 
metastases can be diagnosed with a MRI scan.  

Treatment: Maternal treatment should adhere as closely as possible to standardized protocols for 
patients without concomitant pregnancy.  

Surgery is recommended as the primary treatment of breast cancer in early stage pregnant women. 
Since radiotherapy is potentially harmful, modified radical mastectomy is the treatment of choice. 
Conservative surgery with postpartum radiation therapy has been used for breast preservation.  

If adjuvant chemotherapy is necessary, it should not be given during the first trimester to avoid the risk 
of teratogenicity. If a women has breast cancer in early pregnancy and needs chemotherapy right 
away, she may be asked to think about ending the pregnancy. 

Hormone therapy should not be used during pregnancy because it can affect the fetus. It should be 
delayed until after the woman has given birth. 

Radiation therapy, if indicated, should be withheld until after delivery since it may be harmful to the 
fetus at any stage of development. 
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Drugs that target HER2, based on animal studies and reports of women who were treated during 
pregnancy, none of these drugs are considered safe for the fetus if taken during pregnancy. 

Survival: Overall survival of pregnant women with breast cancer may be worse than in nonpregnant 
women at all stages; however, this may be primarily the result of delayed diagnoses. Termination of 
pregnancy has not been shown to have any beneficial effect on breast cancer outcome.  

Key words: breast cancer, pregnancy, treatment 
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  مسنسرطان پستان در افراد 

 
  سيد اسداهللا موسوی

  
  مرکز تحقيقات خون ، انکولوِژی و پيوند سلولهای بنيادی

  بيمارستان شریعتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

خطر بروز سرطان پستان با افزایش سن بيشتر می شود . بيولوژی تومور در افراد مسن متفاوت است. خطر 
پيدایش سرطان در مراحل پيشرفته تر و درگيری عقده های لنفاوی بيشتر است.بيماری های همراه ،اختالالت 

  ردگان امری رایج است. حرکتی و شناختی در افراد سالخورده شایع است.مصرف داروهای مختلف در سالخو

سال و تشخيص بيماری در مراحل پيشرفته تر، درمان ناکافی  ٧٠عدم انجام غربالگری سرطان پستان در زنان باالی 
بعلت ترس از سن باالی بيماران و نداشتن حمایت و پشتيبانی کافی خانوادگی و اجتماعی همگی سبب 

  نامناسب بودن پيش آگهی بيماران می باشد.

س نبودن شواهد علمی قوی در مورد چگونگی درمان جراحی، درمانهای سيستميک و پرتو درمانی نيز به دردستر
  سردرگمی بيشتر در برخورد با این بيماران می انجامد.

) در EUSOMA) و انجمن اروپایی متخصصين سرطان پستان (SIOGانجمن بين المللی انکولوژی سالخوردگان ( 
رشناسان خود توصيه های مفيدی در روش برخورد با بيماران مسن مبتال به سرطان در جمع نظرات کا ٢٠١٠سال 

  پستان ارائه کرده اند.

  این بيماران راه گشا می باشد. managementاین توصيه ها در 
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Chemotherapy	in	non‐metastatic	non‐small	cell	lung	carcinoma	(NSLC) 

 
Sadighi Sanambar 
 
Hematologist-Medical oncologist-Tehran University of Medical Sciences 

 
 

Introduction: Only 25-30% of NSCLC are suitable for potentially curative resection. Despite surgery,5-
year survival rate ranges between 73% for pathological stage Ia and 25% for stage IIIa.  

Methods:MRC- meta-analysis of 52 randomized clinical trials showed a 13% reduction in the risk of 
death, suggesting an absolute benefit of 5% with adjuvant  cisplatin-based chemotherapy at 5 
years(p=0.08).On the other hand,Port meta-analysis reported a detrimental effect of postoperative 
radiotherapy in pathologic N0 and N1 patients and a debatable effect for N2 patients.  

Result:The impact of 3-4 cycles of a cisplatin-based chemotherapy after complete resection of stage I-
III NSCLC had been shown in many trials including IALT,ANITA,and LACE pooled analysis. 

The most identified predictive markers of chemo-targeted therapy in advanced NSLC are ERCC1, 
Thymidylate synthase, PRM1, BRCA1, EGFR mutation and ALK positivity. 

Debates in therapy of NSLC almost all related to maintenance treatment and locally advances stage III 
disease. 

Discussion: EORTC and US Intergroup studies are about results of using different strategies in 
multimodality therapy of stage III NSLC.We introduced some cases of potentially resectable or un-
resectable stage III disease and discussed about best treatment options.  

Conclusion: Treatment of stage III NSLC needs expert multidisciplinary team and related to category of 
mediastinal lymph node involvement (especially incidental or discrete) performance status of the patient 
and resectability of tumor. Chemotherapy options, almost in cisplatin-based combination, could be used 
prior to surgery, concurrently with radiotherapy or post-operatively. 
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Laparoscopic	versus	open	surgery	for	colorectal	Cancer 

 
Salari Fahime sadat , Abdollahi Abbas 
 
Traditionally, operations on the colon and rectum required a large abdominal and/or pelvic incision, 
which often required a lengthy recovery. New instrumentation and techniques allow the surgeon to 
perform the procedure through several small incisions, what we now refer to as “minimally invasive”, 
“laparoscopic”, or “laparoscopic-assisted” colorectal surgery 
Minimally invasive surgery is performed through very tiny incisions using cameras and micro 
instruments to treat  malignant disease. Minimally invasive surgery can achieve the same surgical goals 
as standard open surgery . 
Advantages 
Results are different for each procedure and each patient. Some common advantages of minimally 
invasive colorectal surgery are: 
Shorter hospital stay 
Shorter recovery time 
Less pain from the incisions 
Faster return to normal diet 
Faster return to work or normal activity 
Better cosmetic healing 
The small incisions utilized in laparoscopic surgery are associated with considerably less pain, as 
reflected in the patient’s reduced postoperative need for narcotic medication.  Related benefits include 
earlier resolution of postoperative ileus (bowel obstruction caused by temporary intestinal paralysis), 
quicker resumption of diet, and shorter hospitalization. Some studies have noted fewer complications 
and overall quicker convalescence following the laparoscopic approach 
Complications 
Complications are possible with any surgical procedure. The following are some complications related to 
laparoscopic colorectal surgery: 
bleeding  
injury to  the bowel 
injury to other organs 
In open surgery for colorectal cancer, a midline incision is often used. 
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In laparoscopic colorectal surgery multiple small incision are used for instruments and camera.  The 
specimen is removed by enlarging one of the incisions.  

 
Most postoperative pain is related to the size of the abdominal incision. 
 
A sound oncologic resection is defined as complete tumor removal, with an adequate intestinal surgical 
margin and removal of the draining lymph nodes.  Many prospective randomized studies have 
compared the size of the resection margin and the number of lymph nodes removed, following open or 
laparoscopic colectomy for cancer.  No difference is seen, indicating that laparoscopic colectomy for 
cancer is feasible from a technical standpoint. 
In fact some prospective randomized trials have noted a lower complication rate with the laparoscopic 
approach.  The reasons for this may be related to quicker return of pulmonary function, less operative 
blood loss, and increased ambulation following minimally invasive surgery.  
 
DISADVANTAGES OF LAPAROSCOPIC COLECTOMY 
The major disadvantage of laparoscopic colectomy is increased operative time.  Most studies report a 
30 to 75 minute increase in surgical time using the minimally invasive approach.  The surgeon’s 
experience is important, and there is a significant learning curve for laparoscopic colectomy.  A recent 
report notes that operative time decreases significantly the greater the number of procedures 
performed by the operating surgeon. 
 
LONG-TERM RECURRENCE AND SURVIVAL 
A recently reported prospective randomized trial has published their long-term tumor recurrence and 
survival data.  This study notes that patients that underwent laparoscopic colectomy had fewer tumor 
recurrences and were less likely to die from colon cancer compared with patients that underwent open 
colectomy.  The reasons for this are unclear, but the authors speculate that laparoscopic colectomy is 
may be associated with less surgical trauma and reduced immune suppression. 
 
RECTAL CANCER 
Laparoscopic rectal resection is considerably more difficult than colon resection, due to the narrow 
confines of the bony pelvis, and the need to identify retroperitoneal structures such as the nerves that 
control sexual and bladder function.   The few studies concerning minimally invasive rectal resection for 
cancer indicate that the procedure is safe and feasible; however, more often than not, it cannot be 
entirely performed laparoscopically, and an incision is required to complete dissection low in the pelvis.  
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CONCLUSION  
Minimally invasive colectomy for cancer is feasible in experienced hands.  The laparoscopic approach to 
colon cancer is associated with smaller incisions, reduced pain, less postoperative narcotic requirement, 
shorter hospitalization, and quicker recovery.  There is no increased complication rate, and some 
studies have noted fewer complications with the laparoscopic approach.  In most studies, the 
laparoscopic procedure does take longer than an open procedure; and there is a surgeon learning 
curve.  
multicenter randomized trials: 
Patients assigned laparoscopic resection had less blood loss compared 
with those assigned open resection. although laparoscopic surgery lasted 30 min longer than 
did open surgery. 
Laparoscopic colectomy was associated 
with earlier recovery of bowel function (p<0·0001), need for fewer analgesics, and 
with a shorter hospital stay (p<0·0001) compared with open colectomy. Morbidity 
and mortality 28 days after colectomy did not differ between groups. 
Laparoscopic surgery in patients with rectal cancer was associated with rates of locoregional recurrence 
and disease-free and overall survival similar to those for open surgery. (Funded by Ethicon Endo-
Surgery Europe and others; COLOR II 
A total of 1044 patients were included (699 in the laparoscopic-surgery group and 345 in the open-
surgery group). At 3 years, the locoregional recurrence rate was 5.0% in the two groups.  Overall 
survival rates were 86.7% in the laparoscopic-surgery group and 83.6% in the open-surgery group. 
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Platinum‐Refractory	Epithelial	Ovarian	Cancer 
	

Shahriari-Ahmadi Ali 
 
Oncologist and Hematologist,Hazrat-e-Rasool Hospital 
Iran University for Medical Sciences 
 
Epithelial ovarian cancer  is a significant cause of morbidity and the commonest cause of death from 
gynecologic cancer. For most patients presenting with stage III-IV disease, first-line treatment consists 
of debulking surgery and chemotherapy with a platinum- taxane doublet, most commonly carboplatin 
and paclitaxel. 

Despite frequent complete responses  to first-line treatment, relapse occurs in up to 85% of patients 
with stage III-IV disease, with a median time to relapse of 18 months. Approximately a third of these 
relapses occur within 6 months of first-line treatment, and the disease is then considered primary 
platinum resistant or refractory. Single-agent treatment with a nonplatinum drug is the preferred 
treatment option in this setting; commonly used drugs are pegylated liposomal doxorubicin (PLD), 
topotecan, and, more recently, weekly paclitaxel. However, outcomes are poor, with response rates  
ranging from 6% to 12% for PLD and topotecan, and 27% to 35% for weekly paclitaxel. Median 
progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) typically range from 3 to 6 months and from 10 
to 13 months, respectively, with some improvement in the latter in more recent studies, particularly 
those incorporating weekly paclitaxel. 

However, platinum resistance is generally not absolute. Response rates of 29% to 39% have been 
reported in small studies of platinum-based regimens such as cisplatin- etoposide, cisplatin- 
gemcitabine, or oxaliplatin- 5-fluorouracil in platinum-resistant patients, suggesting that combination 
cisplatin or oxaliplatin containing chemotherapy can overcome “platinum resistance” in some 
patients. Consequently, efforts are being made to try new platinum-based combinations both in the 
platinum sensitive and the “platinum-resistant” setting. Few studies demonstrated a response rate of 
41% for recurrent ovarian cancer, relapsing within 12 months of prior platinum treatment, using the 3-
drug combination of epirubicin, cisplatin, and continuous infusional 5-fluoruracil. Because the delivery of 
infusional 5-fluorouracil requires an indwelling central venous catheter, the same group investigated the 
combination of epirubicin, carboplatin, and the oral fluoropyrimidine capecitabine (ECarboX) in patients 
with disease relapsing 6 months or more after prior platinum treatment. Eleven (61%) of 18 patients 
demonstrated either complete or partial radiologic response, implying considerable activity of this 
combination. However, hematologic toxicity was significant, necessitating frequent dose reductions and 
interruptions. 

These encouraging reports of preliminary activity have led to the frequent use of a modified ECarboX 
regimen in some institutions for fit patients with platinum-refractory or resistant relapse. Specifically, we 
resubstituted cisplatin for carboplatin to ameliorate haematologic toxicity, leading to a regimen of 
epirubicin, cisplatin, and capecitabine(ECX). 
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Post‐transplant	lymph	proliferative	disorder	in	renal	transplant	
patients,	Treatment	outcome 

 
Ashrafi Farzaneh 

 
 

Immunosuppressive therapy in kidney transplant recipients have successfully reduced the risk of 
rejection after kidney transplantation, however, malignancy and post-transplant lymphoproliferative 
disorder (PTLD) are common complications of immunosuppressive therapy1–5. 

The overall reported incidence of PTLD varies from approximately 1% in kidney transplant recipients to 
33% in intestinal or multiorgan transplant2. 

Immune status for Epstein-Barr virus (EBV) infection, the type and cumulative effect of 
immunosuppressive regimens are the major risk factors associated with PTLD6. In PTLD patients, 
immunosuppressive drugs inhibit the function of T cells and EBV-induced B-cell proliferation of 
lymphocytes2. The majority of PTLD histology is diffuse large B cell lymphoma2,3. Therefore, reduction 
or withdrawal of immunosuppression recommended as first-line therapy for PTLD. Other modalities of 
treatment such as rituximab, chemotherapy or radiation therapy and antiviral agents can be considered 
if necessary2,6,7. However, the optimal treatment strategy still remains to be determined2. Recent 
studies and recorded analyses have confirmed that the calcineurin inhibitors (CNIs) increase the risk of 
EBV-related disease, whereas mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors have a potent anti-
proliferative effect to inhibit the growth of B cells infected by EBV, prevention and treatment of PTLD 
without induced graft rejection8–10. Alternative treatment options such as therapy with mTOR inhibitors 
have been tried. There has been in vitro evidence that rapamycin, a new macrolide immunosuppressant 
drug, may reduce incidence of malignancy and inhibiting progression of PTLD without inducing 
rejection4, 8, 11, 12. Therefore, this therapeutic strategy can induce lytic EBV infection in the tumor cells 
via cell cycle arrest, induction of apoptosis and inhibition of interleukin-10 secretion8. 
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  جایگاه رادیولوژی مداخله ای در تشخيص و درمان کانسرها
 

  مسعود پزشکی راد
  

  امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشيار رادیولوژی، بخش رادیولوژی بيمارستان 
 

  خالصه:

رادیولوژی مداخله ای بطور روز افزون نقش برجسته ای در مراقبت از بيماران کانسر بر عهده می گيرد. این نقش از 
ابتدای تشخيص با انواع نمونه برداری های تحت هدایت تصویربرداری شروع شده و شامل درمان های غير 

  نيز کنترل عوارض ناشی از بيماری و روش های درمانی نيز می شود. تهاجمی کانسرها و

نمونه تشخيصی کافی با راهنمایی روش های تصویربرداری و به روش غير تهاجمی از طریق پوست با کمترین 
عوارض تهيه می شود. تکنيک های رادیولوژی مداخله ای برای کار گذاری کاتتر و پورت های کموتراپی استفاده می 

وند. کاربردهای درمانی رادیولوژی مداخله ای شامل مواردی همچون کموآمبوليزاسيون تومورها و یا حذف ش
تومورها با استفاده از امواج رادیوفرکوئنسی و یا ميکروویو می شود. از این روشها همچنين می توان در درمان 

  دی استفاده کرد.عوارض ناشی از کانسر نظير درد، انسداد ارگان ها و یا ترومبوز وری
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  پروستات کانسر

 
  مظفر اذنب

  انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-هماتولوژیست
  

پروستات کانسر دومين کا نسر شایع در مردان در دنيا است.درمان اوليه واصلی برای سرطان پروستات دریک بيمار 
که بعد ازیک درمان اوليه برای بيماری محدود به پروستات عود کرده است یا بيماری که با تابلوی متاستاز مراجعه 

به  Androgen Ablationاین در مان تحت عنوان می کند ساپرسيون سطح تستوسترون با درمان هورمونی است.
نانوگرم در دسی  ۵٠صورت مدیکال یا جراحی انجام می شود که در هر دو مورد باید سطح تستوسترون به کمتر از 

ليتر برسد که بالنتيجه رگرسيون تومور پروستات اتفاق می افتد.پاسخ بالينی وآزمایشگاهی به این بلوک آندروژن به 
درد وبهبودی عالئم نورولوژیک در موارد درگيری ناشی از کمپرسيون طناب نخاعی و کاهش سطح  صورت تخفيف

PSA  است. باوجود بهبودی عالیم بالينی تقریبا همه بيماران ممکن است پيشرفت به  طرف یک ما هيت بالينی با
برای این گروه بيماران توسط  پيدا کنند.چندین نوع درمان  castration-resistant prostate cancer(CRPC)نام 

FDA  تا یيد شده است که ممکن است بقای بيماران را افزایش دهد. برای بهترین تصميم گيری درمانی در این
 ,بار تومورال,تحمل درمانی به داروی قبلی ,درمان قبلی  ,افراد باید به بک سری مسائل همچون ترجيح بيمار

افزایش پيدا کرده است.  2004ار باید توجه کرد.کارایی این درمانها از سال وضعيت بالينی بيمار و وضعيت جيب بيم
نشان داد که باعث افزایش طول عمر این گروه بيماران  Docetaxel/prednisoneاستفاده از  2004در سال 

 ,sipuleucel-T, cabazitaxel/prednisone استفاده ازFDA  شده است.در سالهای بعدی  
abiraterone/prednisone radium-223, .را به علت افزایش طول عمر این گروه بيماران را نایيد کرد 

Abiraterone یک مهار کننده خوراکی آنزیمCYP17  است که این آنزیم نقش مهمی در بيو سنتز آندروژن دارد.از
گونيستهای آندروژن  را می توان اشاره کرد.استفاده از آنتا  Galeteroneو  Orteronelدیگر داروهای این گروه 

که به آندروژن رسپتور با قدرت وآفينيتی باال  می   ,Enzalutamide   ARN-509, ODM-201رسپتور همانند 
چسبد وباعث القای آپو پتوزیس می شود واثر آگونيستی ندارند  وباعث افزایش طول عمر این گروه بيماران می 

کند لذا استفاده از این موارد برای افزایش طول عمر بيماران  شود. ایميون تراپی ممکن است سرعت رشد تومور را
هم  mCRPC در حال افزایش  است .دو مهار کننده ایميون برای یکسری از بيماریهای دیگر تایيد شده است در

از دیگر داروهای این گروه  Prostvac نتایج اميد وار کننده ای داشته است. Ipilimumab استفاده شده است .
  است.
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Borderline	ovarian	tumors	

 
Hasanzadeh Malihe, MD 
Associate  Professor, Gynecologist Oncologist,Mashhad University of Medical Sciences, 
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Objective: 

Borderline epithelial ovarian tumors account for approximately 10 to 15% of all ovarian tumors 
.Borderline tumor of the ovary is an epithelial tumor with a low rate of growth and a low potential to 
invade or metastasize. This review will outline the most recent information regarding the risk factor, 
conservative management and survival estimates and clinico-pathological variables in patients with 
borderline ovarian tumors. 

Methods: 

We performed a MEDLINE literature search of relevant clinical trials for the scope of this review that 
evaluated management and treatment of borderline ovarian tumors 

Conclusion: 

Low malignant potential ovarian tumors have excellent survival, and the patients can be treated safely 
by conservative surgery. 

Keywords: Borderline ovarian tumors; Conservative surgery; Fertility; Recurrence; Survival 
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  درمان هدفمند در سرطان پستان متاستاتيک 

 
  مهدیسّيد هاشمی

  
  هماتولوژیست، انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  
 ۶امروزه  این فهم بالينی که سرطان پستان یک بيماری واحد نيست بلکه بر اساس اسناد نقشه ژنتيکی حداقل 

نوع سرطان پستان متاثر از خواص بيولوژیک و ملکولی قابل استخراج و فهم ميبا شد به یک اصل انکولوژیی بدل 
.همه ميدانيم که سه نوع سرطان پستان الگوی بيان ژنتيکی هورمون را دارا هستند و سه نوع دیگر شده است.

واجد چنين الگویی نيستند .نقش این الگوهای امروزه در بقای کلی و   بقای بدون بيماری   بيماران کامال ثابت 
صی داشته دحاليکه  بيان سایرین شده است.در این بين بيان  بعضی ملکول ها ماهيت کامال انحصاری و اختصا

همپوشانی دربين انواع سرطان پستان دارند.در هر حال بيان ملکول های متفاوت در انواع سرطان پستان شانس 
از اهميت کاربردی ویژه ایی  ERو  HER2هدف گذاری و درمان هدفمند را به انکولوزیست ميدهد دراین بين بيان 

-trastuzmab-lapatinib-Tشامل  HER2 اعتبار و سندیت علمی در خصوص برخوردارند.درمانهای هدفمند با 
DM1  ودرمانهای ترکيبی /trastuzmab+pertuzmabوTrastuzmab+lapatinib  .بعد از گذشت  ميباشند
سال از تایيد سازمان غذا و دارو امریکا در مورد هرسپتين امروزه نگاه  ها به سمت سهل تر کردن استفاده  ۵بالغ بر 

ميلی گرم زیرپوستی این دارو با روش  ۶٠٠روش فيکس دوز   HannaHاز این دارو رفته است طوریکه در مطالعه 
نشان از موفقفيت استفاده از این روش با محدودیت ها و نگرانی های متداول مورد مقایسه قرار گرفت و در نهایت 

با محل باند متفاوت نسبت به   HER2کمتری داد..اما معرفی پرتوزومب به عنوان مهار کننده جدید ملکول 
رایط هرسپتين مقدمه طرح ریزی مطالعه کلوپاترا شد تا اثر سينرژیستی این دو مهار کننده با هم در بيماران واجد ش

ارزیابی شود.که در نهایت منجر به استخراج این نتيجه شد که هم زمانی این دو مهارکننده در درمان با افزایش 
به چالش  T-DM1درمان ترکيبی الپاتينيب و زلودا را در مقابل    EMILIAماه همراه خواهد بود.مطالعه  ١۶٫۵بقای 

بقای کلی بيماران داد .اما تکليف ارجيحيت الپاتينيب یا  در بقای بدون بيماری و T-DM1کشيد و نشان از توفق 
مشخص کرده است. اما سيگنال ها و ارتباطات بين سيستم   MA.31هرسپين را تا حدودی مطالعه 

PI3K/MTor/  و سيستم هورمونی قابليت فایق امدن به مقاومت های هورمونی را دردرمان بيماران وابسته به
در   MTORبه خوبی موید این موفقست و این فهم از قابليت مهار  BOLERO-2 هورومون داده است .مطالعه

  triple negativeچالش عمده درمان هدفمند درمورد بيماران   her2بعد از  شکست مقاومت هورومونی دارد.
يز بر ميباشد که ظاهرا شاخص های قابل هدف گذاری سنتی و شناخته شده را ندارند.اما این گروه از بيماران ن

کاندید   -BRCAو FGF2  -P53-زیر گروه مستقل را شامل ميشوند.که آندروژن ۴اساس الگوی بيان ژنی حداقل 
های مناسبی جهت هدف گذاری و مهارميباشند . مطالعات در مورد هدف گذاری و درمان هدفمند این شاخص ها 

   درحال اجرا ميباشد.  triple negativeدر گروه بيماران 
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How	Adult	T‐Cell	Leukemia/Lymphoma	Is	Diagnosed? 

	
Tayyebi Meibodi Naser 
 
Professor of Pathology, Mashhad University of medical sciences 

 
 

ATLL is a peripheral T cell neoplasm associated with infection by the human T-lymphotropic virus, type 
I (HTLV-I). 1–5% of carriers develop ATLL, with a latency of 10–30 years.  
Variants of ATLL:  
Acute(%55) 
Usually an abrupt onset, leukaemic picture, organomegaly, high lactate dehydrogenase (LDH) and often 
hypercalcaemia with or without lytic bone lesions, Skin lesions ( in about 50% of cases ) 
Chronic (20%):  
Lymphocytosis > 4×109/l with few circulating atypical lymphoid cells , skin, lung, liver or node 
involvement. Calcium levels normal, LDH is normal or only slightly raised (less than or equal to twice 
the upper limit of normal). , Skin lesions, including an exfoliative rash, may occur and there may be 
mild lymphadenopathy and/or splenomegaly  
Smouldering (5%):  
Skin and/or lung infiltrates. No other organ involvement. Normal lymphocyte count (1–5% ATLL cells), 
normal calcium . Serum LDH is normal or only slightly raised (less than or equal to 1.5 times the upper 
limit of normal).  
Lymphomatous  (20%):  
Less than 1% circulating leukaemic cells. High LDH and possible hypercalcaemia . Organomegaly 
,Prominent lymphadenopathy . Skin lesions. 
Cutaneous variant(?):Monoclonal lymphocytes proliferate in skin only. 
Diagnosis of ATLL is made by integrating the clinical and paraclinical features:  
A: Laboratory tests: 
CBC and PBS: high white cell count, numerous circulating neoplastic lymphocytes,neutrophilia, and 
eosinophilia  
Anti HTLV-1, LDH, Albumin , β2- microglobulin 
Calcium: Hypercalcemia in 50% during course of disease (28% at diagnosis); associated with increased 
osteoclastic activity  
Serum levels of CD25 (soluble IL-2R alpha subunit level),  neuron-specific enolase and thymidine 
kinase. 
B: Biopsy of  tumor or abnormal  skin  tissue. 
Morphology:  
The morphology of the circulating  neoplastic cells are markedly polylobated, with nuclear convolutions 
and lobules, and have been termed flower cells based on the petal-like appearance of the nuclear lobes. 
The chromatin is condensed and usually hyperchromatic without prominent nucleoli. The cytoplasm is 
deeply basophilic. Basophilic cytoplasm and hyperchromasia are useful features in distinguishing ATLL 
from Sezary syndrome. 
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Cytological appearances in tissues including pleomorphic small, medium, and large cell, anaplastic large 
cell, Hodgkin's-like and angioimmunoblastic T-cell lymphoma-like. 
Cutaneous lesions: Epidermal infiltration with Pautrier-like microabscesses is common .Dermal 
infiltration may show perivascular, nodular or diffuse patterns . 
The bone marrow biopsy may or may not show lymphoid infiltration, with the degree of involvement 
being variable. Even in the leukaemic forms of ATLL, the infiltration may be very subtle or patchy.The 
pattern of infiltration ranges from interstitial to diffuse.A distinct feature in some cases with 
hypercalcaemia is the presence of increased osteoclasts with bone resorption. The aspirate may show 
infiltration by lymphocytes with the same morphological features to those in the blood. 
The infiltration in the lymph nodes is often diffuse, with the paracortical area expanded by an infiltrate 
of pleomorphic lymphocytes; rarely, the infiltration is predominantly by small cells. A few cases with a 
histological pattern resembling Hodgkin disease or angioimmunoblastic T-cell lymphoma have been 
described 
Histology of the lymph node is not needed for diagnosis in patients with a leukaemic form of ATLL in 
whom cytology and immunophenotyping are typical of the disease and in whom serum antibodies to 
HTLV-I are demonstrable. 
The diagnosis of the pure lymphomatous forms is more problematic as the histological features of ATLL 
overlap with those of other T-cell lymphomas. In both leukaemic and lymphomatous forms, HTLV-I 
serology is a mandatory investigation. The differential diagnosis includes other mature T-cell 
malignancies, essentially the cerebriform variant of T-PLL, mycosis fungoides and SS, other peripheral 
T-cell lymphomas, not specified, and rarely Hodgkin disease and angioimmunoblastic T-cell lymphoma. 
Immunophenotype  
• CD3+, CD4+, CD25+, CD7–, CD8 −, FOXP3+/– 
• EBV+ B cells may be present in the background and may mimic Hodgkin cells in incipient ATLL 
Molecular and Genetic Features 
• Clonal T-cell receptor gene rearrangement 
• Clonal integration of HTLV-1 
C: Confirm a diagnosis and determine the extent of the disease: including bone marrow biopsy and 
aspiration ,a CT scan of the chest, abdomen, liver , spleen . 
Acute and lymphomatous types of ATLL are highly aggressive and  chronic and smoldering types have a 
more protracted clinical course. Cutaneous variant has a poorer prognosis than smoldering ATLL ,but a 
much better outcome than the other variants 
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  متاستازکتومی در سرطان پستان متاستاتيک

 
  نعمت اله رستمی

  
دانشگاه علوم پزشکی شهيد عضو هيئت علمی  -فوق تخصص مدیکال انکولوژی و هماتولوژی

  بهشتی
  

هنوز درمان استاندارد بيماران با سرطان پستان متاستاتيک، درمان سيستميک می باشد ولی جراحی کانون های 
متاستاز در بيماران با متاستاز منفرد و یا تعداد کم متاستاز با هدف افزایش بقاء در سال های اخير مورد توجه قرار 

  گرفته است.

وسعت جراحی پستان تعيين کننده پيش آگهی بيماران می باشد که بر این  Halsteadئوری قدیمی بر پایه ت
اساس جراحی های وسيع تومور اوليه در دهه های گذشته مرسوم بود ولی با مشاهده متاستازهای متعدد 

ميک عليرغم جراحی وسيع باعث شکل گرفتن تئوری دومی شد که در آن سرطان پستان یک بيماری سيست
  محسوب می شود و اساس درمان نيز غير جراحی است.

اخيرًا تئوری سومی رایج شده که به نظر می رسد به واقعيت نزدیک تر است و آن متفاوت بودن بيولوژی تومورهایی 
و یا با متاستاز منفرد یا تعداد کم از تومورهای با متاستاز متعدد می باشد و بر این اساس بيماران با متاستاز منفرد 

  تعداد کم می توانند از جراحی سود ببرند و افزایش بقاء داشته باشند.

البته برای این ادعا شواهد کافی هنوز وجود ندارد و این توصيه ها بيشتر بر اساس مطالعات گذشته نگر که در 
بيماران مراکز مختلف گزارش شده است می باشد و به نظر می رسد جهت پاسخ دقيق به اینکه نقش جراحی در 

  با متاستاز منفرد یا تعداد کم چيست باید منتظر نتایج مطالعات آینده نگر باشيم.
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Shifting	of	the	cytokine	expression	pro ile	from	a	Treg	and	Th2	
phenotype	toward	a	Th1	phenotype	in	adult	T‐cell	leukemia	(ATL)	

patients		treated		with	the	combination	of	arsenic,	interferon‐alpha,	and	
zidovudine	 

	
Rafatpanah Houshang1, Shirdel Abbas, Rahimi Hossein, Kooshyar Mohamad-Mehdi, 
Mahmoudi Mahmoud, Rezaee SA Rahim, Allayari Ali Asghar, Kchour Ghada, Farid Reza, 
Tarhini Mahdi, Ghavamzadeh Ardeshir, Bazarbach Ali 
Inflammation and Inflammatory Diseases Research Canter, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran.  
 
Background 
HTLV-I is associated with two main types of diseases; adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL) and HTLV-
I associated myelopathy tropical spastic paraparesis (HAM/TSP).  ATL carries a dismal prognosis due to 
chemo-resistance and immuno-compromised micro-environment. The combination of zidovudine and 
interferon-alpha (IFN) significantly improved survival in ATL. Promising results were reported by adding 
arsenic trioxide to zidovudine and IFN.  
Results 
In the present study we assessed Th1/Th2/Treg cytokine gene expression in 16 ATL patients before 
and 30 days after treatment with arsenic/IFN/zidovudine, in comparison with HTLV-I healthy carriers 
and sero-negative blood donors. ATL patients at diagnosis displayed a Treg/Th2 cytokine profile with 
significantly elevated transcript levels of Foxp3, interleukin-10 (IL-10), and IL-4 and had a reduced Th1 
profile evidenced by decreased transcript levels of interferon-γ (IFN-γ) and IL-2. Most patients (15/16) 
responded, with CD4+CD25+ cells significantly decreasing after therapy, paralleled by decreases in 
Foxp3 transcript. Importantly, arsenic/IFN/zidovudine therapy sharply diminished IL-10 transcript and 
serum levels concomittant with decrease in IL-4 and increases in IFN-γ and IL-2 mRNA, whether or not 
values were adjusted to the percentage of CD4+CD25+ cells. Finally, IL-10 transcript level negatively 
correlated with clinical response at Day 30.  
Conclusions 
The observed shift from a Treg/Th2 phenotype before treatment toward a Th1 phenotype after 
treatment with arsenic/IFN/zidovudine may play an important role in restoring an immuno-competent 
micro-environment, which enhances the eradication of ATL cells and the prevention of opportunistic 
infections. 
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  مولتيپل ميلوما

 
  محمد واعظی

  
  انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران-هماتولوژیست

  
حفظ نتایج موفق درمان القایی  یک هدف مهم در مالتيپل ميلوما می باشد. در این مقاله نتایج مطالعات مربوط به 
درمانهای نگهدارنده  مرور می شود.درمان نگهدارنده با تاليدوميد بعد از پيوند اتولوگ سلول بنيادی کيفيت پاسخ را 

را در سه مطالعه افزایش داده است. دو مطالعه   OSالعه و مط ۶را بطور قابل توجهی در هر  PFSبهبود داده و 
تفاوتی نداشت. یک متا آناليز  OSرا در بيماران مسن تر نشان دادند ولی  درآنها   PFSافزایش قابل مالحظه طول 

کاهش قابل توجه خطر برای بقای بدون پيشرفت و مرگ را نشان داد. نقش درمان نگهدارنده تاليدوميد بعد از 
)مشخص نيست. دو مطالعه با درمان نگهدارنده لنوليدوماید بعد از پيوند  MPTپردنيزولون و تاليدوميد ( ,فاالن مل

را در  OSدر آنها  و افزایش  PFSپردنيزولون و لنوليدوماید بهبود  ,اتولوگ و یک مطالعه بعد از درمان القایی با ملفاالن
به تنهایی یا همراه با تاليدوميد یا پردنيزولون مطالعه شده  bortezomibیک مطالعه نشان داد. درمان نگهدارنده با 

در مقایسه با درمان القای و نگدارنده   bortezomibبا درمان القایی و نگهدارنده  OSاست. یک مطالعه بهبود 
روها برای درما تاليدوميد را نشان داد. درمان نگهدارنده با عوارض جانبی قابل مالحظه همراه است و هيچ یک از دا

ن نگهدارنده پذیرفته نشده است. تصميم درمانی برای هر بيمار با مقایسه منافع و خطرات آنها گرفته می شود. و 
  درمان استاندارد مورد توافق همگانی برای آن وجود ندارد.
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‐End( نقش طب تسکينی در ساماندهی و مدیریت بيماران فاز انتهایی
stage(  

	
 ١عبدالرحيم حزینی

  
  بخش طب تسکينی بيمارستان فيروزگر ،تهران،ایران١

  www.palliativeiran.ir  ،    وبسایت:       amidhazini@libero.itایميل:
  ٠٩١٣٣١۵١٢٠٠  شماره تماس:

  

یکی از ارکان اصلی برنامه جامع کنترل سرطان در جهت ارتقاء کيفيت  WHOاز نظر سازمان بهداشت جهانی 
) می باشد.در این راستا و به منظور palliative careزندگی بيماران سرطانی و صعب العالج ،طب تسکينی (

ر مدیریت اینگونه بيماران و بستگان آنها نياز به یک تيم توانمند علمی شامل پزشک عمومی ،روانشناس و مددکا
آشنا به طب تسکينی می باشد تا بتوان نيازهای روحی ،روانی،اجتماعی،اقتصادی و مذهبی بيماران و خانواده 
های آنها را تحت پوشش قرار داد.هدف از طب تسکينی بهبود کيفيت زندگی بيمار و خانواده وی در مقابل مشکالت 

ی بطور زود هنگام و موثر از جمله درد و دیگر عالئم تهدید کننده بيماری از طریق تسکين و پيشگيری از عالئم بيمار
 آزار دهنده بيماری است.

  مسئوليت تيم طب تسکينی در قبال بيماران مبتال به سرطان شامل موارد زیر می باشد:
: supportive care  مراقبت های درمانی و پزشکی پيشرفته و عالئم درمانی به طور مثال درمان درد و عالئم آزار

  بيماری شامل تهوع ،استفراغ ،بی اشتهایی و .... دهنده
care   Psychological  : روانی بيماری در بيمار و  –مشاوره روانشناسی و روانپزشکی جهت کاهش اثرات عاطفی

  خانواده بيمار
: Home care & Terminal care  ج با مراقبت در منزل  جهت بيماران مراحل انتهایی بيماران سرطانی و صعب العلال

هدف جلوگيری از اشغال تخت های مراکز درمانی و فرسایش شغلی پرسنل بيمارستان و کاهش هزینه های 
  اقتصادی هم برای بيمار و هم برای سيستم بهداشتی درمانی

Self-care:  خدمات آموزشی همانند آموزش همراهان بيمار جهت ارائه سرویسهای پرستاری قابل اجرا توسط
  همراهان بيمار 

Nurse care:  خدمات پرستاری توسط پرستاران آشنا به خدمات طب تسکينی  
Socialwork services : خدمات مددکاری در جهت رفع مشکالت مالی و اجتماعی بيمار و خانواده وی  

Spiritual care : مراقبت های معنوی به منظور کمک گرفتن از اعتقادات مذهبی بيماران و خانواده در جهت آرامش و
  پذیرش بيماری 

Physical therapy & Nutrition  خدمات فيزیوتراپی و تغذیه در راستای بهبود عملکرد و تغذیه بيماران:  
Alternative & Traditional medicine : خدمات طب مکمل  در جهت استفاده از انواع روش های طب تکميلی در

  سوزنی و طب گياهیراستای بهبود کيفيت زندگی بيمارن مانند طب سنتی ، طب 
، ساماندهی بيماران فاز انتهایی و  care End of lifeیکی از وظایف مهم طب تسکينی راه اندازی درمانگاه های 

تحت پوشش قرار دادن بيماران در حال احتضار که در روزهای آخر عمرشان قرار دارند، با توجه به تمرکز بر روی 
فاز انتهایی  می باشد.مدیریت بيماران پيشرفته سرطانی  good deathو   quality of death        کيفيت مرگ

امروزه یکی از مشکالت عمده اورژانسهای بيمارستانهای فوق تخصصی می باشد.داشتن یک درمانگاه ویک پزشک 
  مسئول و متخصص این گونه بيماران در اورژانس هر بيمارستان الزامی است.

بول مسئوليت پيگيری،برنامه ریزی وافزایش کيفيت زندگی ومرگ بيماران از وظایف عمده پزشکان طب تسکينی ق
فاز انتهایی سرطانی است.امروزه سوق دادن این بيماران به سمت منزل وانتقال تخت بيمارستانی به منازل یکی 

 نیاز اهداف طب تسکينی است.برای این منظور در دسترس داشتن پزشک وپرستار دوره دیده ویژه بيماران سرطا
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فاز انتهایی که با نگرش پالياتيو(کيفيت دادن به زندگی نه نجات دادن بيمار)خدمات مربوطه را ارائه نمایند بسيار 
حائز اهميت است. از طرفی قانع کردن متخصصين درمان در ایران برای رسيدن به استانداردهای جهانی مربوطه 

تولی ندارند وپزشک معالج اوليه توان وفرصت پاسخ گویی درحال حاضر اکثر این گونه بيماران م بسيار مشکل است.
به نيازهای روز افزون بيماررا ندارد.لذا باعث نارضایتی شدید بيمار وخانواده شده وبارسنگينی رااز هر لحاظ 
عاطفی،مالی،اجتماعی وخانوادگی برایشان ایجاد ميکند.مراجعه به اورژانسها هم باعث رفع مشکالت آنها نشده 

ستری در بخش ودرنهایت  دربيمارستان هم سودی برای بيماران ندارد.زیرا سرطان بيمار همچنان به رشد است .ب
  خود ادامه خواهد داد واقدامات درمانی پيشرفته هم فقط پروسه مرگ بيمار را طوالنی می کند.
امه ریزی شده و مدون اما برای رسيدن به هر هدفی آنچه که در درجه اول دارای اهميت است استراتژی های برن

بخشی از استراتژی هایی که برای مراقبت تسکينی از بيماران فاز انتهایی توسط تيم حاضر در .می باشد
  بيمارستان فيروزگر تهران معين  شده است به شرح زیر می باشد.

رستان را به صورت و تشخيص ایشان از بدو ورود به بيما End Stageتهيه و تدوین پروتکلی که مسير پذیرش بيماران 
  جداگانه مهيا سازد 

 )End-stageنهادینه ساختن ساماندهی و مدیریت بيماران فاز انتهایی (
   ارائه خدمات در قالب بخش خصوصي

   توجه به بهبود مستمر آيفيت
 به آار گيري نيروهاي متخصص و توانمند در رشته هاي پزشكي، پرستاري، بهياری، کمک بهياری، مامايي، تغذيه،

   روان شناسي، فيزيوتراپي و مددآار اجتماعي
  اجراي روشهاي مراقبتي از ترخيص تا منزل براي دستيابي به سطح مورد قبول سالمتي 

با توانمندی تخصصی باال در رابطه با مراقيبت های ویژه  تامين مراقب کننده های توانمند در موارد درخواست بيمار
 در منزل

   متخصص، پرستار و ماماي بيمارستان با اعضاي تيم ارائه خدمات در منزلبرقراري هماهنگي بين پزشك 
   و سایر سازمان های حمایتی پيگيری حمایت سازمان های بيمه گر

  بهره گيري از خدمات مراآز موجود تا حد امكان
بخش  برای پرسنل درگير در Home Care برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی با مراقبت های در منزل و

 های مربوطه
همکاری و برقراری ارتباط با تيم های پزشکی و پرستاری مراقبت در منزل موجود در سطح شهر و استان جهت 

  ( تيم موجود در بيمارستان فيروزگر تهران) Home Care تشکيل واحد
 :در درمانگاه مربوطه و ترتيب انتقال ایشان به منزل End Stage تشریح فرآیند پذیرش بيماران

 تيم ارائه مراقــبت در منــزل و تيم درمــانی اختصاص یافــته به این امــر ، پس از پذیرش بيمار در درمانــگاه 
Terminal Care  و ارائه مشاوره های الزم به بستگان بيمار مراتب انتقال بيمار بهمراه تيم درمانی و پرستاری به

افت کليه مراقبت های الزم در منزل تا آخرین روز عمر را برای منزل را تنظيم نموده و شرایط الزم به جهت دری
  .بيماران مهيا می سازد . (بيمار به هيچ عنوان بدون متولی سالمت ، تيم درمان و پزشک رها نخواهد شد)

فواید  End Stage به بيماران Home Care به جهت ارائهTerminal Care اما الزم به ذکر است که تاسيس درمانگاه
  : یر را در بر داشته استز

  . کاهش شدید هزینه های بيماران ،بيمارستان، بيمه ها و دولت
افزایش کيفيت زندگی بيماران در روزهای پایانی عمر به جهت ارائه مراقبت های مورد نياز در محيط ایمن خانواده و 

  در کنار بستگان بيمار و مرگ طبيعی و با عزت و کرامت 
   نواده و بستگان بيماران با ارائه مراقبت های ویژه در منزلتامين رضایت خاطر خا

کاهش فرسودگی شغلی پرسنل بيمارستان به جهت کاهش مواجهه ایشان با بيماران در وضعيت جسمی و 
  روحی ناگوار.

 ها و در اختيار گذاشتن آنها برای بيماران عالج پذیر ICUآزاد سازی تخت های ویژه بيمارستان ها به خصوص 
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  گزارش مورد جالب و پيچيده، مصرف مخفيانه وارفارین

  
  کتایون کریمی ،منيژه لک ،سيدرضا صفائی ،رمضانعلی شریفيان

  
  امام خمينی (ره) بيمارستان –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  
مقدمه: مصرف مخفيانه وارفارین کسالت روانی جسمی پيچيده ای است که بنابر ماهيت و روال مخفی سازی و 
انکار، اطالع دقيقی از شيوع، عوارض و مشکالت آن در دسترس نيست. بخصوص در جوامع و فرهنگ هائی که ابراز 

يل، با محدودیت مواجه است این مشکل احتماال شيوع و وقوع آزادانه عالیق، عقده ها و مشکالت روانی به هر دل
بيشتری دارد. پيچيدگی عالئم و نشانه ها، همراه با درجاتی از مخفی سازی و کم دقتی تست های آزمایشگاهی 
انعقادی و عدم حساسيت آزمون های موجود در اندازه گيری سطح سرمی دارو، بر پيچيدگی موضوع می افزایدو 

فيانه وارفارین مصرف می کند، ممکن است به همه عوارض و مشکالت و احتماال سرنوشت کشنده فردی که مخ
این رفتار آگاهی نداشته باشد. و چه بسا تا آخر و حتی سال ها بعد از فوت بيمار هم این موضوع آشکار نشود. 

شته که برخی از آنها در حد گروه ما در سال های اخير به موارد متعددی از مصرف مخفيانه وارفارین برخورد دا
حدس و گمان یا احتمال قوی، باقی مانده، اما برخی از آنها نهایتا با اعتراف بيمار یا خانواده به تشخيص قطعی 

  منجر شده که ما یکی از موارد شاخص، قطعی و متاسفانه مرگبار آن را گزارش می کنيم. 

  معرفی بيمار: 
ز به دليل خونریزی مجرای گوش راست و سوابق حمالت خونریزی دهنده ساله، مجرد، دانش آمو ١٩خانم (م.خ) 

لثه، واژینال و اکيموز پوستی مراجعه نمود. سوابق شروع خونریزی را یک سال قبل از مراجعه، بصورت گاه به گاه 
ذکر می نمود. خونریزی طوالنی و شدید قاعدگی در یک سال اخير داشته است. سوابق خونریزی شدید، غير 

ادی در بيمار تا سال قبل و نيز در خانواده ذکر نمی شود. در معاینه بيمار هوشيار و اریانته و به شدت آنميک ع
است. بزرگی کبد، طحال، لنف نود ندارد، ایکتر و سابقه آن و مصرف دارو ذکر نمی شود. از سرگيجه و ضعف 

  ی است.عمومی شکایت دارد. عالئم حياتی نرمال است، سمع قلب و ریه طبيع
  سابقه فاميلی:

پدر و مادر بيمار نسبت فاميلی قبلی ندارند. بيمار یک برادر و دو خواهر دارد که با یک خواهرشان دو قلو می باشد. 
  سابقه بيماری خونریزی دهنده در هيچ یک از اعضاء خانواده از جمله خواهر دو قلوی ایشان وجود ندارد.

  
  سابقه شخصی:

رشان، او از بدو تولد تا یک سال قبل، هيچگونه بيماری خاص و عالئم خونریزی دهنده، از طبق اظهار بيمار و ماد
جمله خونریزی از بند ناف ( در دوره نوزادی)، اکيموز پوستی، هماتوم، خونریزی مفصلی، گوارشی، بينی و ادراری 

ون استمرار خونریزی دو نداشته است. سابقه عمل جراحی و تزریق خون نداشته است. سابقه کشيدن دندان، بد
  سالگی شروع شده و تا یک سال قبل طبيعی بوده است.  ١۴سال قبل داشته است. سيکل ماهانه از 

سابقه عالئم خونریزی را از حدود یک سال قبل و بصورت تکرار حمالت خونریزی از بينی، اکيموز پوستی، خونریزی 
کند. طبق اظهار بيمار و تائيد مادرش در حال حاضر بجز شدید و طوالنی قاعدگی و مجرای گوش و چشم ذکر می 

) که توسط همکاران متخصص زنان تجویز شده هيچ LDنوع  OCPقرص آهن و قرص جلوگيری از بارداری خوراکی (
داروی دیگری مصرف نمی کند. مصرف دارو، عالوه بر موارد فوق بارها از بيمار و خانواده ایشان سوال شد و جواب 

حتی تکرار سوال به آزردگی و ناراحتی هر دو منجر و یک بار جهت این مورد به پزشک درمانگر پرخاش  منفی بود.
  نمودند.

  بررسی آزمایشگاهی و انعقادی:
تست های کبدی، کليوی و بيوشيمی مکرر انجام شد و نرمال بود. تست های هپاتيت ویرال منفی است. آنمی 

ی دارد. شمارش پالکت طبيعی است. اندازه گيری سطح وارفارین سرم واضح و شدید از نوع هيپوکروم ميکروسيت
  چندبار انجام شد که منفی بود. 
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Lab Test: WBC: 3400, Poly 65%, L: 25%, Hb: 6.5g/dl, HCT: 23%, MCV: 63 f.l,MCH: 17.8, 
pg/dl,  
PLT: 360/000, BT: 8min (NL 2-7), PT: 80 S(NL 11-13), APTT: 69.5 S(NL 32-35),  
Factor VIII Screen: Normal  
Factor V activity= 70% ( NL 50-150) 
Factor VIII activity= 100% ( NL 50-150) 
Factor VII activity= 7% ( NL 50-150) 
Factor IX activity= 6% ( NL 50-150) 
Factor X activity= 7% ( NL 50-150) 
Factor II activity= 2.5% ( NL 50-150) 
Fibrinugen Level: Normal 

  

آزمون های انعقادی چندین بار، در چند مرکز معتبر انجام شد که نتایج تقریبا به همين شکل گزارش شد. با توجه 
انجام شد. حال عمومی بهتر شد. بيمار با  Kبه نتایج آزمون های انعقادی و احتماالت مطرح تزریق خون و ویتامين 

بر اختالالت و سطح فاکتور های انعقادی  Kرک نمود. لذا بررسی تاثير ویتامين رضایت شخصی بيمارستان را ت
  مقدور نشد.

یک هفته بعد، بيمار مجدد به دليل استفراغ خونی و ملنا در بخش گوارش بستری شد. مجددا نمونه جهت 
م شد. پاسخ آزمون و ترانس آمين انجا K، ویتامين FFPآزمایشات خونی، انعقادی و ... ارسال شد. تزریق خون، 

بود. نتایج تقریبا شبيه آزمون های فوق  Kهای انعقادی این بار مؤید عدم اصالح تست ها، بعد از مصرف ویتامين 
الذکر بود. در آندوسکوپی فوقانی هيچگونه زخم، پوليپ و یا التهاب و واریس مشاهده نشد. پس از کنترل خونریزی 

تان مرخص شدند. مشاوره روانپزشکی انجام شد. پس از آن بارها، به و بهبود آنمی و حال عمومی، از بيمارس
فواصل یک تا دو ماهه به دليل خونریزی در بخش های اورژانس، ارتوپدی، گوارش بستری شدند. در دفعات بعدی 

) با دز استاندارد به درمان ها اضافه شد. به rF VIIaبستری به دليل شدت خونریزی ها فاکتور هفت صناعی (
  ) تعبيه شد.Post- A-catليل مشکالت دسترسی به رگ جهت بيمار، پورت وریدی (د

سال، از بيماری، ده ها بار بستری و بررسی مجدد انعقادی، مصرف صدها واحد خون و پالسما و بيش از  ۵بعد از 
  نمود. یک ميليون دالر فاکتور هفت صناعی بيمار به دليل تشنج و خونریزی مغزی، در بخش اورژانس فوت 

چند ماه بعد از فوت بيمار، بررسی و واکاوی کمد محل آموزش بيمار در خارج از منزل،مقادیر زیادی شيشه های 
قرص وارفارین، که برخی از آنها مصرف شده بود یافت شد و این مطلب را مادر بيمار در مراجعه بعدی به مرکز 

نبوده و امکان مصرف دارو توسط بيمار را بشدت انکار نموده  هموفيلی تأیيد و از اینکه در گذشته از این موضوع مطلع
  اظهار تأسف و از پزشکان عذرخواهی نمود.

  بحث:
نمای بالينی و آزمایشگاهی مذکور در فوق، و به ویژه نتایج بررسی سطح فاکتورهای انعقادی ( کمبود فاکتورهای 

XI, IX, VII, II .تنها در چند مورد ذیل مطرح می شود (  
  VKORمانند  Kد ارثی آنزیم های راه متابوليسم ویتامينی کمبو

 کمبود ( موتاسيون) اکتسابی این آنزیم ها
  Kکمبود یا عدم جذب ویتامين 

 ( مانند وارفارین و سموم مختلف از جمله سم موش کش) Kمهار کننده متابوليسم ویتامين 
 بيماری کبدی شدید و پيشرفته
ا توجه به سوابق شخصی و خانوادگی مطرح نبود. موارد موتاسيون اکتسابی بسيار موارد کمبود ارثی جهت بيمار ب

نادر بوده و متاسفانه بررسی آن نيازمند مطالعات ژنتيک دقيق می باشد. که در دسترس گروه ما نبود. دليلی جهت 
های معمول و بيش ، در هيچکدام از بررسی ها، وجود نداشت. و بيمار به دز Kکمبود مصرف و عدم جذب ویتامين 
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پاسخ ناکافی یا موقت می داد. اگر چه اندازه گيری سطح وارفارین خون بارها انجام و منفی  Kاز معمول ویتامين 
بود اما این می تواند ناشی از کمی حساسيت آزمون ها و یا عدم تناسب با زمان مصرف وارفارین در هنگام نمونه 

  گيری باشد. 

بيمار فوق را در درمانگاه داشته اند اما هيچگاه موفق به کشف موارد مثبت وارفارین  گروه ما موارد متعدد مشابه
سرم نشده اند. بسياری از آنها ادامه مراجعه و بررسی نداشته اند. چند مورد بيمار از شرح حال موشکافانه و 

ارد نيز همکار روانپزشک به اصرار پزشک به مصرف دارو (وارفارین یا سم موش) اعتراف نموده اند و در برخی از مو
  دليل مشکالت عميق روانپزشکی، موضوع را "بسيارمحتمل" داشته اند.

  لذا پيشنهاد و تأکيد ما آن است که جهت همه بيماران با اختالالت پيچيده انعقادی و خونریزی دهنده:
 شرح حال دقيق، موشکافانه و غير مستقيم گرفته شود.

 با ذکر جدیت موضوع کمک خواسته شود.از همراهان و اعضاء خانواده 
 مشاوره روانپزشکی انجام شود.

 نمونه ذخيره پالسمائی و سلولی در یخچال نگهداری شود.
البته موارد متعددی از مصرف اشتباهی، جنائی، ناخواسته و زیاد از حد مصرف وارفارین در مرکز ما مشاهده شده 

  که موضوع بحث جداگانه ای خواهد بود. 
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بررسی اثر کمورادیوتراپی ادجوانت در درمان سرطان معده در یک 
  بيمارستان دانشگاهی

	
   ١مهدی تبرایی، ١حميد رضوانی، ٢حسين رحيمی، ١سعيد سليمی ،١مجتبی قدیانی

  
  دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی–خون و سرطان بالغين  فوق تخصص١
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد–فوق تخصص خون و سرطان بالغين ٢
  

باشد. مطالعات اخير مقدمه: سرطان معده هنوز در سراسر جهان به عنوان دومين عامل مرگ در اثر سرطان می
تواند بر مدت بقاء بيماران مبتال به کانسر معده موثر نشان داده که جراحی همراه با کمورادیوتراپی ادجوانت می

و لوکورین در  5FUباشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیر بودن انجام کمورادیودتراپی ادجوانت با استفاده از 
  بيماران ایرانی مبتال به کانسر معده است.

توتال و سپس درمان اجوانت ساب بيماری که تحت جراحی توتال یا ٣٣ها: اطالعات کامل مواد و روش
آوری شد. سن و جنس به نگر جمع) قرار گرفته بودند، به طور گذشته5FU/ Leucovorinکمورادیوتراپی (

آوری شده بدین شرح بود؛ مرحله سرطان، گرید تومور، عنوان مشخصات دموگرافيک ثبت شد. سایر اطالعات جمع
مدت زمان پيگيری، تب و نوتروپنی، شکایت و مرگ در اثر کمورادیوتراپی. عود، بقاء، تعداد جلسات کمورادیوتراپی، 

توتال) مورد استفاده گرفت. مستقل برای مقایسه دو گروه بر حسب نوع جراحی (توتال یا ساب t-testآزمون 
  از لحاظ آماری معنادار تلقی شد.   ٠۵/٠کمتر از  Pمقدار 

سال بود. بيش از دو  ٠۶/۵٨±٨۵/٩العه وارد شدند و ميانگين سنی آنان ) به مط١:  ٢۵/٧زن ( ۴مرد و  ٢٩ها: یافته
، N=٢۵بودند. گرید تومور در سه چهارم ( III%) بيماران در زمان تشخيص بيماری در مرحله ۶۶/٧، N=٢٢سوم (

عود  %) نفر تحت عمل جراحی توتال قرار گرفته بودند و٧/٧٢%) موارد خوب تمایزیافته بود. بيست و چهار (٨/٧۵
%) و ٠/٣( ۶با حداقل  ۶/٢٩±٧۶/١۶%) نفر از آنان گزارش شده بود. ميانگين مدت زمان بقاء ٢/١٨( ۶بيماری برای 

، N=٣١) بود. تقریبًا همه (۶٠تا  ۴ماه ( ٧٠/٢٠±٠/١۴%) ماه بود. بعالوه، ميانگين زمان پيگيری ١/۶( ۶٠حداکثر 
کرده بودند. هيچ مرگی در اثر انجام کمورادیوتراپی ادجوانت به جلسه کمورادیوتراپی را دریافت  ۶%) بيماران ٠/٩۴

%) نفر دچار تب و نوتروپنی ٠/٣%) نفر از این روش درمانی ناراضی بودند. تنها یک (٠/٩( ٣ثبت نرسيده بود اما 
) p=0.02توتال، از لحاظ سن (شده بود. اختالف کامًال معناداری ميان بيماران تحت جراحی توتال و جراحی ساب

  ) بدست آمد.  p=0.02ومدت بقاء (

گيری: کمورادیوتراپی ادجوانت، یک روش درمانی موثر در بيماران مبتال به کانسر معده است که تحت جراحی نتيجه
اند. نتایج حاضر نشان داد که کمورادیوتراپی ادجوانت  می تواند به عنوان یک روش توتال قرار گرفتهتوتال یا ساب
 ترین اثرات جانبی، برای تمام بيماران در خطر عود کانسر معده قرار گيرد.  درمانی با کم
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در لوکاليزاسيون ضایعات غيرقابل لمس  Rollمعرفی روش بومی شده 
  برست و تعيين دقت آن 

  
  الهام ، مودودیرامين ، صادقیناصر ، فرقانیعلیسيد علمداران

  
  AlamdaranA@mums.ac.irايميل : 

  

پيش زمينه: برای لوکاليزه کردن ضایعات غيرقابل لمس پستان قبل از اکسزیون جراحی راههای مختلفی شناسایی 
که با شده است. در حال حاضر رایج ترین روش کارگذاری وایر درون ضایعه از طریق سونوگرافی می باشد 

مشکالتی برای جراح حين عمل است. روش تزریق رادیو دارو زیر گاید سونوگرافی جهت لوکاليزه کردن ضایعات غير 
)را در ضایعات Rollقابل لمس پستان روش جدیدی است در این مطالعه قصد داریم ارزش تشخيصی این روش(

  غيرقابل لمس پستان بررسی نمایيم.

  روش مطالعه: 

بيمار با توده پستانی غيرقابل لمس که در ماموگرافی یا سونوگرافی دتکت شده بود پس از  ۴٢در این مطالعه 
انجام بيوپسی تحت هدایت سونوگرافی دارای اندیکاسيون اکسيزیون جراحی بوده اند، انتخاب و وارد مطالعه 

ضایعه غيرقابل لمس شدند. در همه بيماران، سونوگرافی دقيق ضایعه پستانی جهت بررسی اندازه و موقعيت 
انجام گردید. جهت لوکاليزاسيون ضایعه   ١٢MHzیا ١٠ هدف در بيمارستان اميد با استفاده از پروب سونوگرافی

استفاده گردید. این رادیو دارو با  99mتوسط رادیولوژیست ،از رادیوداروی فيتيت سدیم نشاندارشده با تکنسيوم 
بسته به اندازه ضایعه و فاصله بين زمان تزریق و زمان جراحی   mCi ٢یا  ١ميلی ليتر با دز  ٠٫٢یا  ٠٫١دز واحد 

تحت هدایت سونوگرافی به داخل مرکز ضایعه تزریق شد. جهت اطمينان از تزریق صحيح  g ٢٣توسط سوزن 
رادیودارو در داخل ضایعه، تزریق رادیوداروی مایع با یک دهم سی سی هوا همراه شده تا محل تزریق و وسعت 

ساعت بعد از تزریق، در اتاق عمل محل ضایعه با گاماپروب  ١٠-١حيه مورد تزریق کامال قابل رویت گردد. بين نا
توسط جراح مشخص شده و انسزیون با توجه به قضاوت جراح روی پستان داده شد. سپس مجددا با گاماپروب 

دا محل اکسزیون توده با گاماپروب توده در داخل نسج پستان شناسایی شده و برداشته شد و بعد از حذف، مجد
  جهت باقی مانده توده چک شد. 

درصد بدخيم می باشد. وضعيت مارژین  ۵/٩درصد از بيماران خوش خيم و  برای  ۵/٩٠نتایج: نتيجه پاتولوژی در
درصد بيماران سالم بود. درگيری مارژین در هيچ موردی دیده نشد. مدت زمان  ١٠٠ضایعه بعد از اکسيزیون در 

دقيقه می باشد. خطا در  ٧٨/٢۶±١٠/٨دقيقه و مدت زمان جراحی  ٨٠/١±۴٢/٠لوکاليزاسيون ضایعه در بيماران  
  درصد) وجود داشت.  ۴/٢نفر ( ١درصد) و نياز به جراحی مجدد در  ۵/٩نفر ( ۴لوکاليزیشن در 

نتيجه گيری: روش لوکاليزيشن با تزريق راديودارو تحت هدايت سونوگرافي روشي رضايتبخش از نظر سهولت   
تکنيکال و دقت پروسيجر لوکاليزيشن و اکسزيون کامل مي باشد. لذا به عنوان روش جايگزين بجاي لوکاليزيشن با 

  واير پيشنهاد مي شود.

  ير قابل لمس پستان، راديودارو.، لوکاليزاسيون ضايعه غ ROLLآلمات آليدي:
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تهيه و ارزیابی عملکرد ميکروامولسيون خوراکی حاوی داروی 
  تاموکسيفن بر پایه روغن کنجد

  
، ٣ابوالقاسم ، اللهياری٢شيوا محمدزاده ، گل١فرانک ، دهقانی١نفيسه ، فرهادیان١امير ریایی بی

  ٣محمدرضا ، کاظمی٣محمد کریمی
  
  دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده مهندسی١
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشکده داروسازی٢
  دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ٣
  

  پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:
Karimim851@mums.ac.ir 

09158150315  

  
  مقدمه: 

تاموکسيفن سيترات به عنوان نوعی از داروهای آنتی استروژن در درمان سرطان سينه کاربرد دارد. حالليت ضعيف 
آبی، فراهم زیستی پایين، آسيب پذیری به واسطه تجزیه آنزیمی در روده و کبد و ایجاد مقاومت دارویی در محيط 

در بدن با طوالنی شدن مدت مصرف از مشکالت این دارو در طی دارورسانی به شمار می رود. هدف اصلی از 
لسيون حاوی تاموکسيفن به جهت مطالعه حاضر، سنتز و ارزیابی یک نانوحامل دارویی خوراکی به صورت ميکروامو

  بهبود کارایی آن می باشد.

  کار:  روش

(سورفکتانت)، گلسيرین(کوسورفکتانت) و آب  ٨٠ميکروامولسيون تهيه شده شامل روغن کنجد (فاز روغنی)، تویين
  مقطر (فازآبی) در نسبتهای معين است.

  یافته ها:

فن در ساختار ميکروامولسيون پایه می باشد. تاموکسي (w/w)%1.33نتایج به دست آمده بيانگر حالليت 
نانومتر و پتانسيل زتا در  ٨٧٫٢تا  ٢۶٫۶همچنين آناليز نمونه های تهيه شده مشخص کرد که اندازه ذرات در بازه 

و شاخص  ٠٫۵ميلی ولت قرار می گيرد. مقدار شاخص پراکندگی برای کليه نمونه ها کمتر از  ٢٢تا  ١١محدوده 
 ۴۶۶تا  ۴٣۵نمونه ها نيز به ترتيب در محدوده   pHمی باشد. ميزان هدایت الکتریکی و١٫٣٩د شکست نور در حدو

  واقع می شود. ۴٫١٨-۴٫٣۴ميکروزیمنس و 

 بحث و نتيجه گيری:

بررسی پایداری نمونه ها در مدت زمان سه ماه نتایج مناسبی را نشان می دهد. عالوه بر این عدم جدایش فازی و 
  نجام تست سانتریفيوژ حاکی از پایداری فيزیکی نمونه ها می باشد.رسوب دارو پس از ا

  واژه های کليدی: 

    تاموکسيفن سيترات ، ميکروامولسيون ،حالليت، نمودارشبه سه فازی، نانوحامل
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Evaluation	of	RAD51	and	BIM	expression	and	HTLV‐I	proviral	load	in	
Adult	T	cell	Lukemia/lymphoma	and	healthy	carriers	

	
Ramezani Samaneh1, Koushyar Mohammad Mehdi2, Bbari Alireza2, Mohades Seyed 
taherh2, Mozahab Zahra2, Shirdel Abass2  
 
1 Inflammation and inflammatory research centre, Medical School, Mashhad University of 
Medical Science, Mashhad- Iran 
2 Internal medicine Dept. Hematology and Oncology Dep,  Medical School, Mashhad 
University of Medical Science, Mashhad- Iran 
  
Background 

An estimated 10 to 20 million individuals are currently infected with HTLV-1 worldwide. This virus is 
recognized as the etiologic agent of HTLV-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis 
(HAM/TSP) and adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL). HTLV-I Tax protein effects on the dysregulation 
of apoptosis pathway, DNA repair distraction and cell cycle disruption within HTLV-1-infected cells. BIM 
as a pro-apoptotic protein, has a central role in the mitochondrial pathway of apoptosis. Rad51 is an 
important element in the pathway of double-strand DNA break repair. The proviral load might be 
indicating monitoring markers for therapeutic efficiency of HTLV-I associated diseases and 
development.  

Methods 

Eighteen HTLV-I healthy carriers and ninteen patients with ATLL were assessed for RAD51 and BIM 
expression and proviral load of in PBMCs using real time PCR, TaqMan method. The data was analyzed 
by SPSS software. 

Results  

BIM did not any association with ATLL development or progression, however, RAD51 expression and 
HTLV-I proviral load was dramatically increased in ATLL patients compare to HTLV-I carriers (p-value< 
0.000). 

Conclusion 

Our results showed that increased expression of RAD51 as an important element in DNA repair may 
involve in ATLL development. However BIM expression was not engaged in ATLL progression. According 
to accumulated data increased HTLV-I proviral load is key to the process of leukemogenesis in HTLV-1 
carriers. 

Keywords: HTLV-I, ATLL, RAD51, BIM 
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و تاثير آن ها بر نوروپاتی محيطی ناشی از اگزالی  n‐3اسيدهای چرب 
  پالتين: یک کارآزمایی بالينی کنترل شده 

 
  *۴زهره ، قریشی٣محمد ، اصغری جعفرآبادی٢محمدحسين ، صومی١علی اصفهانی

  
خون و سرطان بزرگساالن ، مرکز تحقيقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی  استادیار -ا

  تبریز، تبریز، ایران
  استاد گوارش، مرکز تحقيقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -٢
  تبریز، ایراندانشيار آمار زیستی، گروه آمار و اپيدميولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  -٣
استادیار علوم تغذیه، مرکز تحقيقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران، نویسنده  -۴

  مسئول
Email: zohreh_ghoreishy@yahoo.com,   09127390799- 04133352295 

   آدرس: تبریز، خيابان عطار، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقيقات تغذیه
  
  

  خالصه:

ه: نوروپاتی محيطی ناشی از اگزالی پالتين اصلی ترین عارضه محدود کننده دوز و طوالنی مدت این دارو می مقدم
اثرات نوروپروتکتيو دارند و این اثر را با تنظيم کانال های یونی سدیمی و کاهش توليد  n-3باشد.اسيدهای چرب 

با  شده کنترل بالينی نند. هدف از این کارآزماییسيتوکين های پيش التهابی دخيل در ایجاد نوروپاتی اعمال می ک
بر بروز و شدت نوروپاتی ناشی از شيمی درمانی در  n-3دارونما، بررسی اثر مکمل یاری با اسيدهای چرب 

  بيماران مبتال به سرطان کولون می باشد.

فت کننده کپسول های کار: بيماران واجد شرایط مبتال به سرطان کولون به طور تصادفی به دو گروه دریا روش
) سه بار در روز در طی دوره شيمی درمانی با اگزالی پالتين و یک ماه پس  mg ،۶۵% DHA n-3 )۶۴٠شفاف 

که ترکيبی از ارزیابی  reduced Total Neuropathy Scoreاز پایان آن یا دارونما تقسيم شدند. از معيار 
  ی بررسی بروز و شدت نوروپاتی استفاده شد.های بالينی و یافته های الکتروفيزیولوژیک است برا

 ٢٨نفر) دچار نوروپاتی نشدند در حاليکه از  ١٧% (n-3  ،۵۵بيمار گروه مکمل یاری با اسيدهای چرب  ٣١نتایج: از
 OR)نفر) به نوروپاتی مبتال نشدند و تفاوت دو گروه از نظر بروز نوروپاتی معنی دار بود  ۴% (١۴بيمار گروه دارونما، 

= 0.14, .95% CI = (0.04 to 0.49), p = 0.002) تفاوت شدت نوروپاتی نيز بين دو گروه معنی .
 = B= -1.64, 0.95% CI)داری نشان داد به طوری که شدت نوروپاتی در گروه مکمل یاری بسيار کمتر بود

(−2.67 to -0.59), p = 0.002) .  

ننده عصبی دارند و می توانند بروز و شدت نوروپاتی اثرات محافظت ک n-3گيری:  اسيد های چرب  نتيجه و بحث
ناشی از شيمی درمانی با اگزالی پالتين را در بيماران مبتال به سرطان کولون کاهش دهند. یافتن یک راه حل 
پيشگيری کننده یا درمانی برای این عارضه می تواند به نحو چشمگيری کيفيت زندگی این گروه از بيماران را ارتقا 

  بخشد.

Trial registration: IRCT201112158397N2  

    ، اگزالی پالتين، نوروپاتی n-3کلمات کليدی: سرطان کولون، اسيد های چرب 
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در درمان بيماران مبتال به کانسر  XELIRINOXبررسی اثر بخشی رژیم 
  معده متاستاتيک

 
 ، واعظی۴حسين ، کامران زاده٣نفيسه ، انصاری نژاد٢محسن ، رجائی نژاد١کامران علی مقدم

  ۵محمد
  
 انکولوژی و پيوند سلولهای بنيادی -مرکز تحقيقات هماتولوژیاستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، . ١

 علوم پزشکی ارتش، مرکز تحقيقات سرطان نویسنده مسؤول، دانشگاه 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. ٢
انکولوژی و پيوند سلولهای  -مرکز تحقيقات هماتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران،. ٣

  بنيادی
انکولوژی و پيوند سلولهای  -مرکز تحقيقات هماتولوژیاستادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، . ۴

 یبنياد
 

  کامران علی مقدم نویسنده مسؤول:
   ٠٩١٢٣٧٠۶۴٧۶موبایل: 
  mrajaei@gmail.comایميل: 

  
مقدمه: کانسر معده پنجمين کانسر شایع در جهان پس از ریه، سينه، کولورکتال و پروستات است و درمان بهينه 

در این پژوهش بررسی ميزا ن کارایی و اثر بخشی  رژیم  هدف ما این کانسر، در بقا بيمارن موثر می باشد.
XELIRINOX  بوددر بيماران مبتال به کانسر معده متاستاتيک به عنوان خط اول درمان .  

یا به و   بودندهيچ گونه شيمی درمانی قبال دریافت نکرده که بيمار مبتال به کانسرمعده متاستاتيک  ١۶ روش اجرا:
تحت  شتندقراردا  ECOG ١یا  ٠  Stageنيز در مومی از نظر وضعيت عنداشته اند و  درمان قبلی پاسخ مناسب

این بيماران مورد سيکل در ۶ بار برای هفته یک ٣این رژیم هر  . گرفتندقرار   XELIRINOXرژیم درمان با 
  رفت.استفاده قرارگ

) زن بودند. ميانگين سن بيمار ٨١/٨(%) مرد و سه بيمار ٣/٨١بيمار مورد بررسی ، سيزده بيمار (% ١۶نتایج: از 
) در انتها فوت کردند. بيشترین عوارض جانبی شامل تهوع، استفراغ، درد ۵/۶٢بيمار (% ١٠سال بود.  ١/١١±۴/۶١

 بود. پاسخ اوليه بيماران به درمان به شرح زیر بود. Hand and foot Syndromشکم و  
Progressive disease %) ٢۵چهار مورد (، complete response ٣ %) ٨/١٨مورد (، Partial 

response %) و ٢۵/٣١پنح مورد (Stable disease ) ٢۵چهار مورد.(%  
Overall Response Rate )۵٠.(%  

  روز بود. ١۵٣٫۵ ± ٩٣٫٧در بيمارانی که دچار عود شده بودند ميانگين زمان خاتمه درمان تا عود برابر
  ماه بود ٩/٩برای کل بيماران  (Median Overall Survival)زمان بقا  انهيم

PFS (progression free survival)  ماه و  ٩/۶به دست آمدهOverall survival rate  در متوسط
  % بود.٣٧٫۵ماه برابر  ١١زمان پيگيری 

جام نتيجه گيری: با مد نظر قرار دادن محدودیتهای این مطالعه که به صورت تک مرکزی و با تعداد بيماران محدود ان
نسبت به رژیمهای پيشنهاد شده قبلی از سميت کمتر و سودمندی نسبتا  XELIRINOXشده است ، رژیم 

برابری برخوردار است و این روش درمانی را می توان به عنوان یک پروتکل درمانی مناسب و کم عارضه در درمان 
برای بررسی بهتر و پاسخ دهی مطمئن  بيماران مبتال به کانسر معده متاستاتيک پيشنهاد نمود ، بدیهی است که

 تر در مورد مفيد بودن یا نبودن این رژیم نيازمند مطالعات با حجم گسترده تری هستيم.

    ، بقا، کانسر متاستاتيک معدهXELIRINOX کلمات کليدی:
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مورد در مرکز انکولوژی بيمارستان استاد  ٣١لنفوم اوليه بيضه، مطالعه 
  عالی نسب تبریز

 
–بيمارستان استادعالي نسب تبريز  -فوق تخصص مدیکال انكولوژي ؛علي آرم گودرزيهدايتي 

  بخش خون وانكولوژي
  اميرمحمد هدایتی ،زهرا مکرم غازانی ،فاطمه هدایتی

  
  ٠۴١١-٢٣٠۵٩١١فاکس بيمارستان  -٠٩١۴۴١٣۶۵٣٠تلفن تماس 

  
  

  مقدمه:

را شامل  (NHL)% کل لنفوم های غير هوچکين ١% از نئوپالسم های بيضه و ۵حدود  (PTL)لنفوم اوليه بيضه 
در زمان تشخيص است بعلت خطر درگيری بيضه مقابل و  IIE , IEغالبًا در مرحله  PTLمی شود. گرچه 

و مواضع خارج غده ای که منجر به شکست درمان می شوند پيش آگهی بدی  (CNS)سيستم عصبی مرکزی 
بيمار مبتال به لنفوم اوليه بيضه که در مرکز انکولوژی مادر تبریز تحت درمان قرار گرفته اند  31دارد. در این مطالعه 

  مورد بررسی و نقد قرار می گيرند.

  ماتريال ومتد:

 IIE%) و مرحله ۴/٧٠بيمار یا  22( IEساله) مبتال به مرحله  ١٩-٧۵(سال   ۵٨بيماربا ميانگين سنی 31تعداد
به  ٩٠لغایت مردادماه  ٨١%) لنفوم اوليه بيضه که پس از ارکيکتومی تشخيصی اوليه از تير ماه ۶/٢٩بيمار یا  9(

پيچيده مرکز انکولوژی بيمارستان استاد عالی نسب تبریز و کلينيک خصوصی ما مراجعه کرده و تحت کموتراپی 
CHOP  و کموایمنوتراپی پيچيده ۶٣بيمار یا  ١٩روز ( ٢١هر (%R-CHOP ٢١هر )۶-٨%) برای ٣٧بيمار یا ١٢روز 

کورس) و رادیوتراپی بيضه مقابل (پس از ۴با متوتروکسات و هيدورکورتيزون ( (CNS)کورس و درمان پروفيالکتيک 
  رار گرفتند.ق (IIE)ختم کموتراپی سيستميک اوليه) و غدد لنفی ناحيه 

  نتايج:

%) تحت ۶٣بيمار ( ١٩بوده اند.  Diffuse large-Bcell lymphoma% بيماران دارای پاتولوژی ٩٠
کورس و  ۶-٨روز برای  ٢١هر  R-CHOP% تحت کموایمنوتراپی ٣٧بيمار ( ١٢روز و  ٢١هر  CHOPکموتراپی 

%) ٧٨بيمار تحت رادیوتراپی بيضه مقابل ( ٢٣و هيدروکورتيزون)و  CNS  )MTXبار پروفيالکی  ۴تمام بيماران تحت 
 ٣-٩۶ماه ( ۵۵%) قرار گرفتند. متوسط پيگيری بيماران ٢٣مورد ( ٧و رادیوتراپی بيضه مقابل و غدد لنفی ناحيه ای در

%) و ترومبو سيتوپنی ٣٠بيمار ( ٩هماتولوژیک بصورت نوتروپنی در  IVو  IIIماه) بوده است. توکسيسيتی گرید 
  % بيماران دیده شد.١۵%) و عوارض نورولوژیک در ٣%) و عفونت نيازمند بستری در یک بيمار (٧( بيمار ٣در 

ساله بدون  ۵/۴%) ایجاد شد. بقای ١۵بيمار ( ۵%) و عدم پاسخ کامل در ٢/٨۵بيمار ( ٢۵پاسخ کامل درمانی در 
سال پيگيری،  ۵/۴ده شد. طی %) دی٨۵بيمار ( ٢۵ساله در ۵/۴%) و بقای کلی ٧٠بيمار ( ٢٢پيشرفت بيماری در

 ٣مورد در نسوج خارج غده ای و در ٢مورد در غدد لنفی ناحيه و  ٢%) دیده شد که در ٣/٢٣مورد ( ٧عود بيماری در
  بوده است. CNSمورد 
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  بحث: 

 PTL%) و بيضه مقابل در ٢٠ساله ۵(ریسک  CNSاز آنجائيکه عود دوردست درنسوج خارج غده لنفی خصوصًا در
باعث شده است تا بيماران با لنفوم اوليه بيضه پس از انجام جراحی تحت کموتراپی یا کموایمنوتراپی شایع است 

  قرار گيرند. CNSسيستميک و رادیوتراپی لوکال و پروفيالکسی 

 CHOP (R-CHOP)) به رژیم Anti CD20براساس مطالعات افزودن آنتی بادی منوکلونال ریتوکسيماب (
  را نيز کاهش می دهد. CNSمان شده و عود سبب افزایش پاسخ به در

 ۵و رادیوتراپی بيضه مقابل، سوروی  CNSو پروفيالکسی  CHOPبيمار درمان شده با  ٢۴در یک بررسی در 
  % دیده شد.٧٨ساله 

-٨تراپی ( R-CHOPلنفوم اوليه بيضه که تحت    DLB. Cellبيمار مبتال به  ۵٣در یک بررسی ارائه شده اخير، 
با CNSکورس) همراه با رادیوتراپی بيضه مقابل و غدد لنفی ناحيه ای در صورت لزوم و پروفيالکسی  ۶

% گزارش شده  ٨۵ساله  ۵% و سوروی کلی ٧۴ساله  ۵بار) قرار گرفتند سوروی عاری از بيماری  ۴متوتروکسات (
 (J. clin. oncol 29/2011)است 
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Evaluation	of	TAX	,HBZand	BCL‐XL	gene	expression	in	Adult	T	cell	
Leukemia/Lymphoma	(ATL)	and	Healthy	Carriers.		
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*1, Tarokhian Safoura1, Ramezani Samane1, Akbarin Mohammad Mehdi1 
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2 Internal medicine Dept. Hematology and Oncology Dep, Medical School, Mashhad 
University of Medical Science, Mashhad- Iran 

 
 

Background: HTLV-I is a worldwide distribution retrovirus with 10-20 million infected individuals.  North 
east of Iran especially Mashhad is one of the endemic areas. In spite of the healthy carriers are the 
majority of HTLV-I-infected individuals but small proportion of infected population developed two 
progressive diseases: ATL and HAM/TSP. ATLL is an Adult T Cell leukaemia lymphoma caused by the 
aggressive T-cell proliferation that infected by HTLV-1 and is associated with a very poor prognosis. 
BCL-XL belongs to BCL2 family which inhibits apoptosis in cell so over express of this gene may 
promote the uncontrolled cell proliferation. TAX and HBZ are two major oncoprotein which they are the 
main cause of malignancy which may interrupt in apoptosis, therefore in this study co expression of 
TAX, HBZ and BLC-XL were evaluated.  

Method and Material: In this study, 37 HTLV-I infected individuals including 17 asymptomatic 20 ATL 
subjects were investigated. mRNA were extracted and convert to CDNA from Peripheral blood 
mononuclear cells (PBMCs) then expression of TAX,HBZ and BCL-XL  investigated by TaqMan qPCR.  

Results: The analysis of data showed a significant difference in mean of TAX and HBZ expression 
among study groups (ATL and carriers P= (0.003) and P= (0.000) respectively, furthermore There is a 
significant statically difference of proviral load variations between study groups (ATL vs carrier 
P=0.002;). Inspite of BCL-Xl elevated gene expression it seems no difference between studies groups 
(P=0.323). 

 Conclusion: The present study demonstrated that HTLV-I proviral load, TAX, and HBZ were higher in 
ATL group in comparison with healthy carriers. With the regard to BCl-XL gene expression results its 
suggested this anti apoptotic pathway might not be involved in malignancy; Therefore, TAX and HBZ 
can be used as prognostic and monitoring marker for the efficiency of therapeutic regime and prognosis 
of HTLV-I associated malignancy.  
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بيمار در کلينيک خصوصی ما و مرکز 67تومورژرم سل بيضه، مطالعه 
	انکولوژی بيمارستان استاد عالی نسب تبریز

 

–بيمارستان استادعالي نسب تبريز   -فوق تخصص مدیکال انكولوژي ؛علي آرم هدايتي گودرزي
  بخش خون وانكولوژي

   ؛اميرمحمدهدایتی  ،زهرا مکرم غازانی ،فاطمه هدایتی
  

  ٠۴١١-٢٣٠۵٩١١فاکس بيمارستان  -٠٩١۴۴١٣۶۵٣٠تلفن تماس 
    

  مقدمه:
% موارد ٩٠-%٩۵% کل بدخيمی های مردان را شامل می شوند و در ١تومورهای اوليه بيضه ناشایع بوده و حدود 

دارند که غالبًا بصورت احساس توده بدون درد و بزرگی بيضه توسط خود فرد، سبب مراجعه  (GCT)منشأ ژرم سلی 
سالگی است. تومورهای ژرم سلی بيضه  ١۵-۴٠و تشخيص بيماری می شود و شایعترین کنسر مردان در سنين 

لی تقسيم بندی حتی در مراحل پيشرفته قابليت درمانی باال و حتی نيل به شفای کامل باالیی دارند و علت اص
، مقاصد درمانی و پيش آگهی بيماری است زیرا در مراحل (NSGCT)پاتولوژیک آن به دو گره سمينوم و غيرسمينوم 

  اوليه سمينوم استفاده از رادیوتراپی اهميت کيوراتيو دارد.
مان در مرکز انکولوژی بيمار مبتال به تومورژرم سل بيضه از نظر کلينيک و پاتولوژی و پاسخ به در 67در این مطالعه 

  بيمارستان استاد عالی نسب و کلينيک خصوصی ما بصورت رتروسپکتيو مورد بررسی قرار می گيرند.
  ماتريال ومتد:

 ٨١سال) که از تيرماه سال  ١۵-٧٠سال ( ٢٩بيمار مبتال به تومورژرم سل بيضه با ميانگين سنی 67در این مطالعه 
صوصی ما و مرکز انکولوژی بيمارستان استاد عالی نسب ارجاع شده بودند به کلينيک خ ٩۴لغایت مرداد ماه سال

ساله مورد بررسی قرار  ۴بصورت گذشته نگر از نظر کلينيک و پاتولوژی و پاسخ به درمان طی پيگيری متوسط 
  گرفته اند.

  نتايج:
ورهای ژرم سل %) دیده شد. توم۶٣بيمار ( ۴٢%) و تومورغيرسمينوم در ٣٧بيمار ( ٢۵سمينوم خالص در 

%) و ۵/٣٠بيمار ( ١٣%) و کارسينوم امبریونال در ۴٢بيمار ( ١٧غيرسمينوم بيشتر به فرم تومورژرم سل مخلوط در
  % موارد دیده شد.۵بيمار یا  ٢%) و تومور کيسه زرده در ٢۵بيمار ( ١٠تراتوم در 

  سال بوده است. ٢۶سال و غيرسمينوم  ۵/٣٣متوسط سن بيماران سمينومی 
%) بوده اند و بيماران غير سمينومی ١۵(III%) و ٢٠( II%) و I )۶۵ران سمينومی در زمان تشخيص در مراحل بيما

% بيماران سمينومی از رادیوتراپی ٧٢%) بوده اند. در ٢٢( III%) و ٣۵( II%) و I )۴٣در زمان تشخيص در مراحل 
 BEPبعد از جراحی از رژیم اوليه    NSGCT استفاده شد. درتمام بيماران BEP% از رژیم۴٠کمک گرفته شد و در 

  % بوده است. ٧٣% ولی در غير سمينوم ٩٠ساله بيماری در سمينوم حدود  ۴استفاده شد. بقای 
 

  بحث: 
، ارکيکتومی ترانس اینگوینال ضروری است تومورهای غير سمينومی شيوع بيشتری از GCTبرای نيل به تشخيص 

باالتر است. حتی بصورت  NSGCTيماران کمتر است و مرحله بيماری در سمينوم خالص داشته و سن ابتالی ب
باال باشد داللت بر غيرسمينوم بودن تومور  AFPگزارش پاتولوژی سمينوم خالص، اگر سطح سرمی مارکر توموری 

تا %) و تومورهای حجيم و مراحل باالی غيرسمينوم (٨٠در غالب بيماران در مراحل سمينوم (تا  LDHدارد. سطح 
% بيماران دیده می شود. سوروی و ١۵-٢٠در  BHCG) باالست در سمينوم خالص امکان باال بودن مختصر سطح ۶۵

بقای کلی تومورهای سمينومی بهتر از غيرسمينومی بوده و در سمينوم خالص برای درمان مراحل اوليه بيماری از 
    استفاده می شود. ERTرادیوتراپی 
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Clinicopathologic	characteristics	of	breast	cancer	in	very	young	(less	
than	35	years)	and	less	young	(35‐45	years)	premenopausal	women	in	

Ostad	Alinasab	Hospital	in	north	west	of	IRAN	(TABRIZ)	

	
HedayatiGodarzi Alikaram, HedayatiFatemeh, Mokarram Ghazani Zahra, Hedayati Amir 
Mohammad. 
 
Corresponding Author: AlikaramHedayatiGodarzi 
Affilliation : professor of medical oncology, Consultant of OstadAlinasab Hospital in Tabriz    
E Mail: drhedayaty @ yahoo.com 
 

Abstract : 
Background:  Up to 3%of breast cancer cases occur in women younger than 35 years in west world 
(greater than 14% in IRAN).Studies have suggested an association between breast cancer at a young 
age, poorer outcome, and adverse clinical and pathologic characteristics. It is unclear whether age is an 
independent prognostic factor.                            
Objectives:To characterize the prognostic significance of young age at diagnosis through comparison of 
disease characteristics of very young (less than 35 years) and less young (35-45 years old) 
premenopausal patients.                                                                                         
Methods:Consecutive premenopausal patients with breast cancer up to 45 years old in time of 
diagnosis, treated in Ostadalinasab hospital and our provide clinic in north west of IRAN (TABRIZ) 
between October 2002-julay2015 were identified and their files reviewed(562 patients) .This cohort was 
identified as very young (less than 35 years old or group I ;220=39%) and was compared with a group 
of less- young (35-45 years old or group II;342=61% ) patients .The clinicopathologic characteristics 
and survival data were compared.                                             
Results: Mean age were 32/5 years in group I (19-35 years) and 42years in group II    (35-45 
years).The form of pathology in group I were invasive intra ductal carcinoma in 83% and basal like in 
7% and invasive intra lobular carcinoma in 8% and other type in 2% of cases, but in group II ,85% 
invasive intra ductal and 5% basal like and 8%intra lobular and 2% other type. In group I 24%were 
multifocal tumor but 17% in group II .The size of tumor or T in group I were 18% T1 and 47%T2 and 
27%T3 and 8%T4 but in group II , T1 in 28% and T2 in47% and T3 in 20% and  T4 in 5%were seen. 
Grade of tumors in group I were G3 or high grade in 71% and G2 in 17% and G1 in 12%, but in group 
II , G3 in 52% and G2 in 35% and G1 in 13%. Lymphovascular invasion was seen in 65% of group I 
but in 49% of group II. Axillary lymph node involvement was seen in 61% of group I but in 49% of 
group II. Stage of disease in the time of diagnosis group I were (20%stage I, 49%stage II, 21% stage 
III, 10%in stage IV) but in group II (24% stage I , 50% stage II, 18% stage III, 7% stage IV ).59% of 
patients In group I and 72% of group II were ER+, 52% of patients in group I and 59% in group II 
were PR+.Her2 expression were seen in 39% of group I but in 25% of group II. 35% of patients in 
group I but 21% in group II were triple negative. Median follow up of patients in two groups after 
treatment was 65 month. Five years survival in very young patients was71%.but 79% in group II.                 
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Conclusions:Very young age among Iranian women with breast cancer is associated with higher stage 
at diagnosis, adverse pathologic characteristics (high grade, lymphatic and vascular invasion, ER 
negativity, triple negativity, and…) and adverse outcome when compared with less young patients, but 
probably age is not an independent prognostic factor for survival. 
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Acrometastasis	Of	hands	in	breast	cancers	,	two	case	reports	from	
OstadAlinasab	Hospital	in	Tabriz(north	west	of	Iran).			
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Bone metastases are frequently seen in patients with malignancies, up to 70% in breast cancer, but 
approximately only %0/1-0/3% of these metastases are located in the hand or foot. In 16%ofpatients, 
acrometastasis is the first manifestation of a malignancy, mimicking a benign condition , the lesion will 
appear similar to that of an infection or inflamation ,and often present with pain, redness or 
discoloration ,tenderness , heat , swelling , erythema, or loss of function.The mechanism responsible for 
the deposition of metastatic tumour cells within the hand is unclear, but an increase in blood flow or a 
trauma has been suggested in the past, and more recently, it has been suggested that the chemotactic 
factors (prostaglandins)and angiogenesis and growth factors has any rols , and most in the dominant 
hand .The most commonly involved bones are the phalanges in the hand and the tarsal bones in the 
foot. 

These acrometastasis have a poor prognosis with a median survival of 6month, and early diagnosis 
isimportant to offer adequate treatment. Amputation, radiotherapy , curettage , cementation , 
chemotherapy , bisphosphonates  , and wide excision are the forms of treatment used most often. 

CASE ONE :The 51 years old woman with 5years past history of right side breast carcinoma ( T2N2M0-
ER+,PR+,HER2_ ,8course CA/T chemotherapy and 50GY radiation therapy-4years tamoxifen therapy 
(20mg daily), alendronate 70mg weekly , Calcium D(3 tab per day) ) referred for pain and redness and 
inflammatory state in first metacarpal of right hand , and lytic destructive bone lesionin the first 
metacarp… 

CASE TWO: the 32year-old woman referred to our clinic with a two week history of right index finger 
pain,redness,and swelling without any history of trauma.The pain did not respond to NSAIDs ,narcotics 
and antibiotics.Inphysical examination revealed a mass like bone lesion in proximal phalanx of right 
index finger. An X-ray of his right hand lytic and destructive bon lesion in proximal phalanx of the right 
index finger . She subsequently  underwent biopsy of the finger lesion . Pathology from the specimen 
revealed a metastatic adenocarcinoma , most probably from breast or lung (primary lesion ).CT scan of 
thorax and abdomen and pelvic was normal  , but in digital mammography and sonography of breasts, 
a 7mm lesion was seen in left breast (outer  upper quadrant ) , and pathology of this lesion in biopsy 
was invasive ductal carcinoma. Acrometastasis in this case is a first presentation of breast carcinoma.                         
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Curcumin	inhibits	cell	growth	and	migratory	properties	of	human	
hepatocellular	carcinoma	cells	
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Background: Hepatocellular carcinoma is the most common type of liver cancer with a poor prognosis. 
There is a growing body of data indicating the antitumor activity of curcumin in different tumor types. 
The aim of the current study was to explore the cytotoxic effect of curcumin in two- and three-
dimensional models of Huh-7.   

Methods: Huh-7 cells were cultured and maintained in DMEM media. MTT assay was employed to 
evaluate the viability of the cells. The cytotoxicity of curcumin was investigated in a three-dimensional 
cell culture model (spheroid). Invasion assay was used to assess the invasive behavior of Huh-7 cells 
before and after treatment with curcumin. The expression levels of some genes involved in apoptosis, 
migration, as well as the markers of NF-kB pathway were evaluated using real-time quantitative RT-
PCR. 

Results: Our data showed that curcumin suppresses cell growth via modulation of the NF-kB pathway. 
Curcumin was able to decrease the invasiveness of Huh-7. Moreover, curcumin inhibited the mRNA 
expression of survivin and CD133, and induced tumor shrinkage in Huh-7 cells. 

Conclusion: We demonstrated the antitumor activity of curcumin in a liver cancer cell line, supporting 
further investigations on the role of this novel anticancer agent in hepatocellular carcinoma. 

Keywords: Liver cancer, curcumin anti-tumor effect, spheroid, RT-PCR 
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An	overview	of	targeted	therapy	for	breast	cancer	
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Introduction: Breast cancer is the second cause of women mortality worldwide. It is a heterogeneous 
disease and various therapeutic strategies are currently used for an effective management of breast 
cancer. Substantial improvement has been achieved in unraveling molecular pathways involved in 
breast cancer in the last decade. Targeted therapy as an imperative way for management of the 
disease has recently been introduced to eliminate the toxicity of common therapeutic agents. In 
addition to ER and HER2, other biologic factors including epidermal growth factor receptor (EFGR), 
vascular endothelial growth factor (VEGF), poly ADP-ribose polymerase (PARP), mammalian target of 
rapamycin (mTOR), histone deacetylase (HDAC), heat shock protein (HSP) and cycline dependent 
kinase (CDK) inhibitors are under investigation at different therapeutic stages, from clinical trial to 
current treatment. Attempts to enhance the efficacy of targeted therapies including specific target 
characterization, increasing the specificity of the drugs and reducing their toxicity and side effects have 
also resulted in improvement of personalized medicine and treating processes which eventually leads to 
longer patients’ survival. 

Conclusion: To fulfill an effective way for implementing personalized medicine, molecular profiling of 
each individual patient is crucial. This can help to set a comprehensive targeted therapy protocol for 
breast cancer patients. 

Keywords: Targeted therapy, Breast cancer, personalized medicine, HER2 
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تعيين ارتباط بين فاکتورهای پروگنوستيک و دموگرافيک با ميزان بقا در 
  ١٣٩٣الی  ١٣٨٨حاد: از سال بيماران مبتال به لوسمی 

  
  ١محمد ، کریمی١محمدرضا ، کاظمی٢ترانه ، تاجری١ابوالقاسم اللهياری

  
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی١
  دانشکده پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ٢

  پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:
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  مقدمه: 

در ميزان بقا می توانند بر فاکتورهای متعددی  .لوسمی ها یک گروه هتروژن از بدخيمی های هماتوپویتيک هستند
  هدف ما در این مطالعه آن است که ارتباط این فاکتورها را با بقا بررسی کنيم.  .تاثير بگذارندلوسمی حاد  بيماران

  کار:  روش

ه نگر در بخش هماتولوژی بيمارستان امام رضا(ع) انجام دینآ-در این مطالعه که بصورت همگروهی گذشته نگر
با تشخيص لوکمی حاد در این بخش بستری  ١٣٩٣تا  ١٣٨٨گرفت، پرونده ی پزشکی تمام بيمارانی که از سال 

گردید. پرونده بيمارانی با وجود عفونت و بيماری  بيماران ثبت متغيرهای پروگنوستيک شد و شده بودند بازخوانی
  سيستميک ثبت شده از مطالعه حذف شد.

 جهتیا کاپالن مایر و  Log rankميانگين مدت بقا از آناليز  برای ارزیابی وضعيت بقا، عود و عوارض تعيين گردید.
  اثر متغيرها بطور همزمان از آزمون رگرسيون کاکس استفاده  شد. بررسی

  یافته ها:

 ٩۶و  )ALLلوسمی لنفوبالستيک حاد (نفر مبتال به  ۴٨بيمار مبتال به لوسمی حاد ( ١۴۴این مطالعه بقا شامل 
درصد)  ٣/۴٠نفر ( ۵٨درصد)  از آنها فوت کرده و  ٧/۵٩نفر( ٨۶بود که  )AMLلوسمی ميلوئيدی حاد(نفر مبتال به 

، AMLروز و در بيماران  ALL ،917.12±118.22زنده بودند. ميانگين زمان بقای کلی بيماران 
  ).p=0.495( روز بود 819.81±90.24

، WBC ،HBمنحنی های بقا بر حسب فاکتورهای پروگنوستيک و دموگرافيک شامل سن، جنس، تب، عود، 
PLT سی شد. در بيماران بررALL های بقا بر حسب سن منحنی )p< 0.001 و در بيماران (AML  
 ). =p 0.006دارای تفاوت معنادار بود.( به ترتيب، WBCهای بقا بر حسب  منحنی

 بحث و نتيجه گيری:

اال بودن  فاکتورهای پروگنوستيک تقریبا مشابه مطالعات قبلی بود. در مطالعه ی ما مشخص شد که افزایش سن ، ب
WBC .در اولين مراجعه موجب کاهش شانس بقای بيماران می شود  

  ، لوسمی ميلوئيدی حاد، لوسمی لنفوبالستيک حاد، فاکتورهای پروگنوستيکميزان بقای کلیواژه های کليدی: 
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BACKGROUND: Breast cancer is the most common cancer in women and the leading cause of cancer 
death in middle aged women. The radiotherapy history during childhood increases long-term cancer 
risk, but the risk from radiation as a result of relatively higher dose diagnostic procedures and other 
radiation absorption situations remains less well known. In this review, we systematically evaluate the 
risk of breast cancer in women survived from ionizing radiation during childhood or at younger age with 
higher radiation risk compared to general population.  

METHODS: All main databases including PubMed and Scopus were searched using the following 
keywords: breast cancer risk, ionizing radiation, radiotherapy, irradiation and X-ray. Results were 
filtered to title/abstract with a 5 years publication span. The results were then refined based on the 
study criteria. 

RESULTS: Of 839 articles found, 24 were selected for this review. Duplicates, review and irrelative 
articles, were omitted from this study. 

CONCLUSION: When using low-dose radiation among high-risk women, a careful approach is needed, 
by means of reducing repeated exposure. 

It is also noteworthy that screening by mammography increases the risk of breast cancer in older ages 
and low-dose radiation increases breast cancer risk among high-risk women. 
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Introduction: Prostate cancer is the second-leading cause of cancer-related death in males. 
Conventional treatment approaches are not effective and have had little impact on aggressive forms of 
the disease.  Therefore, there is a critical need for new treatment modalities targeting cancer cells. 
Antibody engineering has produced antibodies that are useful in immunotherapy due to properties such 
as human origin, high affinity and small size. In this study we evaluated the efficacy of a specific 
antibodies against prostate antigen. 

Method: Specific antibodies against prostate antigens were selected from a phage display library by 
panning process. Existence of selected antibody was assessed by using DNA finger printing methods. 
Anti-metastatic properties were assessed by intracellular communication assay on prostate cancer cell 
lines to study the inhibitory effects of antibody on the cancerous cells communication. 

Finding: One antibody clone with good frequency selected for intercellular communication assay in 
prostate cancer cell lines. Results showed that the best concentration of Ab could inhibit connection 
between cells. Specific antibodies against prostate cancer antigens has more effective inhibitory effects 
on cancer cell line cells than control cell line. 

Conclusion: Recombinant antibodies targeted tumor antigens showed therapeutic promise in prostate 
cancer. In this study, we showed the role of this antibodies in inhibition of the connection between the 
tumor cells to prevent generation of metastatic forms.   

Keyword: prostate cancer, antibody, treatment. 
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  چکيده

ترین نوع آن ساز بدن است و سرطان خون حاد شایعترین و کشندههای خونمقدمه: سرطان خون مربوط به بافت
های درمانی است های مهم ارزیابی روشاست. ميزان بقای پس از تشخيص و عوامل موثر بر آن یکی از شاخص

  که مورد نظر پژوهش حاضر است.

ای این مطالعه گذشته نگر مربوط به بيماران سرطان خون حاد بستری در بخش خون در هها: دادهمواد و روش
 ١۴١که در مجموع  ١٣٩٢تا آخر شهریور ١٣٨۶(مجتمع بيمارستانی امام خمينی) از فروردین  ٢بيمارستان وليعصر

ای بررسی عوامل بيمار وارد مطالعه شدند و زمان مرگ به عنوان واقعه شکست برای آنها در نظر گرفته شد. بر
افزار مير و مدل مخاطره متناسب کاکس استفاده شد. کليه محاسبات با نرم-موثر بر بقای بيماران از روش کاپالن

SPSS21,SAS9.2  R3.1.2 , در نظر گرفته شد.  ٠۵/٠انجام شده و سطح معناداری  

و  ٠۶/٣٧%) مرد بودند. ميانگين سن در زمان تشخيص ٣/۶٠نفر ( ٨۵بيمار بررسی شده، تعداد  114ها:  از یافته
نفر رخ داد. متغيرهای سن در زمان تشخيص، داشتن  ٨۵محاسبه شد و حادثه مرگ برای  ۶٧/١۶ميانه زمان بقا 

قرمز خون و پالکت خون  هایسابقه سرطان در خانواده، محل سکونت و تغييرات در فاکتورهای خونی تعداد گلبول
  بر بقای این بيماران معنادار بودند.

و مير بيماران، تأکيد بر بحث و نتيجه گيری:  با توجه به اهميت سرطان خون و به ویژه نوع حاد آن در مرگ 
سکونت و برخی فاکتورهای  متغيرهای سن در زمان تشخيص،داشتن سابقه سرطان در خانواده، محل

  آزمایشگاهی، اهميت زیادی در پيش آگهی مرگ بيماران خواهد داشت.

  ها: تحليل بقاء، مدل کاکس، سرطان خون حاد.کليد واژه
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Introduction: Using saliva for disease diagnostics and health surveillance is a promising approach as 
collecting saliva is relatively easy and non-invasive. Most cases of OSCC are not detected until the 
cancer has developed into advanced stages.This review article provides an up-to-date list of potential 
OSCC salivary biomarkers reported.  

Materials and Methods: This literature review was performing by searching electronic databases 
including: Medline (PubMed), Web of Science and SCOPUS for all journals in the field of application of 
molecular diagnosis in OSCC published until of 2014. 

Results: Although the fact that more than 100 potential OSCC salivary biomarkers have been reported, 
there has been no standardization regarding the condition of the subjects from whom the saliva 
samples are collected. This literature review presents an overview of the status of current advances in 
salivary diagnostics for OSCC. Though many protein and mRNA salivary biomarkers have been identified 
that can detect OSCC with high sensitivity and specificity, the most discern able findings occur with the 
use of multiple markers. Studies that incorporate proteomic (IL-1V, IL-1W, IL-6, IL-8, TNF-V, VEGF-A), 
transcriptomic (The RNA biomarkers included IL-8, IL-1W, DUSP1, OAZ1, SAT1, S100P, MMP-1, MMP9), 
microbiomics (Peptostreptococcus stomatis, Streptococcus gordonii, HPV), methylomics (promoter 
methylation of genes in saliva may serve as potential biomarkers for the early detection of OSCC), 
metabolomics (Metabolomics is a measure of all intracellular metabolites and is a potent tool for 
understanding cellular function) need to be initiated to bring technology to clinical applications and 
allow the best use of saliva in diagnosing OSCC.  

Discussion: This review article may help to identify the potential biomarkers for screening and the 
molecular pathology analysis for high-risk patients of OSCC. 

Keywords: Salivary Biomarkers, Oral squamous cell carcinoma, early detection 
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Abstract: 
Background:   Cytomegalovirus (CMV) infection and Graft versus Host Disease  (GVHD) are 
the important complications of bon marrow transplantation (BMT). 
If a transplant candidate has not been infected with CMV and no CMV specific antibodies can 
be detected serologic test ,a primary infection could be transplantation. 
Method & Samples: Anti CMV IgG, IgM) antibodies were detected by ELISA Technique  and 
with CMV DNA  PP65 Antigenemia (Ag) were compared. 
In  this  study  in serum drawn from 39 patients transplantation on days 3,10.17.24, 30 after  
BMT  , include 16 female (%41) and 23 male(%59 between 8-52 years and 28 healthy  control  
in same age.  
Results : All of patients was CMV Ab (IgG) positive  The presence of  IgM –CMV antibodies 
was significantly more frequent in patient than control group. 12patients were CMV Ag 
positive that 2 patients were GVHD . 1 patient has been rejected. 
Statistical analysis showed any relation  between patients CMV(IgM) and CMV Ag (P=0.021). 
Conclusion : Antigenemia was found to be a good screening test for CMV infection in BMT 
recipients. 
 
Keywords : Cytomegalovirus (CMV) , ELISA , Antigenemia , BMT, GVHD 
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Introduction: 
Breast cancer is the second leading cause of death related to cancer. Present therapeutic strategies are surgery, 
hormone therapy, radiotherapy and chemotherapy. Despite improvements in treatments, resistance to currently-
used chemotherapeutics remains as an important reason for tumor relapse and subsequent death. In some cases, 
combination therapy could help overcome the observed chemo-resistance. The goal of this study was to investigate 
the impact of combination therapy with docetaxel, vinblastine or tamoxifen in induction of apoptosis in MDA-
MB-231 breast cancer cells.  
Methods and Materials: 
MDA-MB-231 breast cancer cells were treated with docetaxel, vinblastine or tamoxifen alone followed by 
different combinations of them. Cell proliferation was assessed by MTT and the percentage of apoptotic cells was 
measured using DAPI staining and fluorescence microscopy techniques.  
Results: 
Our findings revealed that combination therapy increases the cytotoxic effects of chemotherapies. The reduction in 
cell viability and corresponding induction of apoptosis were observed when we applied docetaxel with vinblastine 
or tamoxifen.  
Conclusion: 
Combination of docetaxel with vinblastine or tamoxifen is likely to help improve the therapeutic outcome of 
docetaxel in cancer patients. The general strategy of combination therapy for overcoming drug resistance could be 
applicable to many different types of cancer. 
Keyword: Tamoxifen, vinblastine,docetaxel, chemotherapy,MDA-MB-231 
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  مقدمه: 

تاالسمی مينور است. بتاآهن و  فقر اصلی آن، علتکه دو  هاستترین انواع آنمیآنمی ميکروسيتيک از شایع
 RBC count،MCVشامل هموگلوبين، هماتوکریت،  CBCهای ارزیابی و مقایسه شاخص ،هدف از این مطالعه

،MCH ،RDW  ،باشد.می مورد مطالعه انفرمول رایج منتزر در بيماراعتبار بررسی  پالکت و  

   :روش کار

 نفر با کمخونی هيپوکروميک ميکروسيتيک خفيف وارد مطالعه ٣٢٢ ،ماهه ۶دوره  طیدر یک مطالعه مقطعی 
 CBCشاخص های  .بودندآنمی فقرآهن  به مبتالیان ،نيم دیگر تاالسمی مينور وبه مبتالیان ها، نيمی از آن  .شدند

سيت، گذاری شدند. حساها در فرمول منتزر جایدر دو گروه، اندازه گيری و مقایسه قرار گرفتند. همچنين شاخص
  .منفی این فرمول محاسبه شد اختصاصيت، ارزش اخباری مثبت و

  یافته ها: 

 MCHو  MCV. ميزان بودداری باالتر ادر بيماران مبتال به تاالسمی مينور به طور معن RBCو  HCTو  HBميزان 
دیده نشد.  دو گروه در بيماران RDW و PLT. تفاوت معناداری در ميزان بوددر بيماران دارای آنمی فقر آهن باالتر 

  است. داشته % در افتراق بتاتاالسمی مينور از آنمی فقر آهن ٧٧% واختصاصيت ٩۶حساسيت  فرمول منتزر

 بحث و نتيجه گيری:
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CBC  شاخص اطالعات با ارزشی را در افتراق بتا تاالسمی مينور از آنمی فقر آهن در اختيار می گذارد و
Mentzr کم خونی هيپوکروميک ميکروسيتيک قابل استفاده از بين مبتالیان به ک در شناسایی بيماران تاالسمي

را  TIBCاست و می توان آزمایش های ژنتيک، الکتروفورز هموگلوبين و اندازه گيری سطح آهن سرم، فریتين و
  .تنها در مراکز ارجاعی و برای بيماران غربال شده و مشکوک درخواست نمود و هزینه های عمومی را کاهش داد

  واژه های کليدی: آنمی، فقرآهن، تاالسمی مينور
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Introduction: Despite the fact that BC is a major health issue, very few studies describe its 
characteristics in the Middle East. The aim of this study was to evaluate the use and value of Ki67 as a 
prognostic marker in BC and associations between Ki-67, clinical and histopathological parameters were 
evaluated. 

Method: In a retrospective study, 290 BC women and invasive ductal carcinoma were included to our 
study in Kermanshah city, Iran. Age, tumor size, lymph node involvement, histological grade, nuclear 
grade and vascular invasion were other factors that determined in a lot of patients. 

Finding: The mean age at diagnosis was 47.6 years (range, 24-84 years) with 100% female. Of 243 
patients that tumor size was determined for them, 207 patients (85.2%) had tumor size≥2cm and 36 
patients (14.8%) had size<2cm and also of 237 patients, 47 patients (19.8%), 140(59.1%) and 
50(21.1%) had histological grades І, ІІ and ІІІ, respectively. There is significant correlation between 
Ki67 with nuclear grade, HER2 and p53 (P<0.05). Based on this result, more patients with Ki67≥20% 
have higher nuclear grade, p53-positive and HER2-positive. There was correlation between Ki67 with 
type of tumor (P=0.009). 

Conclusion: The higher Ki67 has a direct significant correlation with higher nuclear grade, p53-positive 
and HER2-positive.Therefore, the data presented here indicate that the level of Ki67 may be considered 
one of the valuable biomarkers in BC patients. Also, TN patients have higher Ki67 compared to other 
subtypes.  

Key Word: Breast Cancer, Ki67, P53, Histological Grade 
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Introduction: Fanconi anemia (FA) is one of the inherited anemia that characterized by congenital 
abnormalities, progressive bone marrow failure and cancer susceptibility. Some of thebreast cancer(BC) 
susceptibility genes have recently been identified as identical to the Fanconi anemia (FA) genes and it is 
becoming an evident that there is a strong link between FA and BRCA pathway. In recent case– control 
association studies, FANCN/ PALB1, BRIP1 /FANCJ and BRCA2 / FANCD1 genes have been reported as 
identical genes of FA and BC.Available genomic data and Genome-Wide Association virtual 
Studies,provide the possibility of genetic markers detection known to be associated with the complex 
diseases.  Genome Wide Association Studies (GWAS), involving direct testing of genetic polymorphisms 
in large series of disease cases versus controls, provide a powerful approach to identify lower 
penetrance alleles that already cannot be detected by genetic linkage studies. Method: By utilizing 
computer and software systems, it is possible to detecting association SNPs with disease without prior 
knowledge of function or position. Twelve identical SNPs, influencing both  FA and BC are:  rs1801406, 
rs206079, rs9534262, rs206146, rs15869, rs249941, rs16940342 , rs447529, rs2048718,  rs4988351, 
rs9897928, rs7220740. GWAS was performed for detection feasibility of the identical 12 SNPs by 
simulation of 3000 SNPs on chromosomes 13, 16 and 17 of 1200 women. Simulation of genomic data 
was performed using GWASimulator software and was analyzed by R software (SNPassoc, Waffect 
package). 

Finding: The strongest associations were found for rs249941, rs16940342in the FANCJ/BRIP1gene 
onchromosome16, then SNPs of FANCD1/BRACA2 and FANCN/PALB1 on chromosome 13 and 17, 
respectively. The most Linkage disequilibrium was estimated among SNPs of FANCD1/BRACA2then, 
FANCJ/BRIP1andFANCN/PALB1, respectively. 

Conclusion: Relative risk of FA and BC was predicted only 18.2 % using 12 identical SNPs and it is 
necessary to include the others SNPs affect separately on FA and BC.Results of this research show that 
the detection of SNPs associated with diseases is easily possible through employing simulation 
technique based on real data of Hap Map project. 

Key Word: Genome Wide Association Studies, Simulation, Funconi, Breast Cancer 
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Background: Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infects more than 20 million people 
worldwide. It is associated with two human diseases; Adult T-cell Lukemia /lymphoma (ATLL) or 
HAM/TSP. ATLL as an aggressive leukemia/lymphoma is a malignancy with disregulation of immune 
resopnses, cell cycle and signaling pathways. The MAPK pathway is used in numerous signaling systems 
involved in cell growth, differentiation, and development. This pathway has the potential for oncogenic 
transformation of cells. In the other hand LAT as an adaptor molecule in the cell signalling pathways  
and c-FOS and CREB as an important transcription factors in Immunity, cell cycle and cellular responses 
might be implicated in ATLL development, therefore the expression of MAPK, LAT, c-FOS and CREB 
have been evaluated in this study.  

Methods: Eighteen HTLV-I healthy carriers and ninteen patients with ATLL were assessed for LAT and 
c-FOS expression and proviral load of in PBMCs using real time PCR, TaqMan method. The data was 
analyzed by SPSS software. 

Results: Interestingly, c-FOS and MAPK did no any association with ATLL development or progression, 
however, LAT and CREB expression was dramatically increased in ATLL patients compare to HTLV-I 
carriers (p-value< 0.000), and seems to be involved in HTLV-I associated ATLL progression. 

Conclusion: Results showed that increased expression of LAT, as a master molecule of T cell response 
and CREB as a important transcription factor may involve in malignancy. The findings also showed that 
c-FOS and MAPK pathway were not involved in ATLL development. 

Keywords: HTLV-I, ATLL, MAPK, c-FOS, LAT, CREB 
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Abstract 

Introduction: Recent advances in genome and transcriptome analysis have enabled identification of 
numerous members of a new class of noncoding RNA, long noncoding RNA (lncRNA). LncRNAs are 
broadly defined as RNA molecules greater than 200 nt in length and lacking an open reading frame. 
Recent studies provide evidence that lncRNAs play central roles in a wide range of cellular processes 
through interaction with key component proteins in the gene regulatory system, and that alteration of 
their cell- or tissue-specific expression and/or their primary or secondary structures is thought to 
promote cell proliferation, invasion and metastasis. Understanding of the roles played by lncRNAs in 
cancer will lead to the development of novel biomarkers and effective therapeutic strategies. 

Method: This study is a review article about RNAs, breast cancer, gene expression presented in credible 
databases, Pubmed, Scopus, Google Scholar, Medline from 2010 to 2015. The expression levels of 
specific lncRNAs are attributed to prognosis, metastasis, and recurrence of cancer order to write this 
review, we used highly cited articles with keywords such as long noncoding. 

Finding: Studies have shown that deregulated levels of lncRNAs were shown in diverse tumors, such as 
breast cancer. 

Conclusion:  According to mentioned findings, we aim to discuss about the potential of lncRNAs in 
discriminating normal and tumor tissue or even the different stages of breast cancer, it can be said that 
they are making them clinically beneficial as possible biomarkers in the diagnosis and prognosis or 
therapeutic targets. 

Keywords: Breast cancer, Biological Markers, Long noncoding RNAs, Diagnosis, Prognosis 
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Abstract: 

Background: Acute Myeloid Leukemia (AML) is a malignant disease of hematopoietic tissue which is 
recognized by abnormal and undistinguished mass of cells called myeloid blastic cells gathered in 
marrow and disorder in producing hematic natural cells. Gene mutation in NPM1 (nucleophosmin1) and 
FLT3 (Fms-like tyrosine kinase 3)ITD are new factors identified in patients’ treatment and prognosis 
determination. 

Methods and materials: 40 patients of Azeri race, who were newly diagnosed AML, being qualified for 
study, were investigated in a descriptive and sectional study. NPM1 and FLT3-ITD Genetic mutation in 
PCR method and flow cytometry findings in marrow sample, leukocytes rate and LDH level were studied 
in all patients before starting standard Chemotherapy. 

Results: 15(60%) cases of these patients have FLT3-ITD gene mutation and 9 (36%) cases have NPM1 
mutation. Generally FLT3, NPM1+ gene mutation was observed in 4 cases. 

Discussion: According to our results, there was no significant difference between  leukocytes, LDH and 
different AML subtypes with NPM1 mutation , FLT3-ITD mutation and patients with other gene mutation 
conditions(P= 0.12, P=0.59, P=0.52 respectively).But the presence of  NPM1 gene mutation AML 
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indicates better outcome. More studies will increase our understanding of AML biology, leading scholars 
toward molecular objectives recognition and designing new therapeutic medicines. on the other hand, 
in our study patients had Azeri race, may be, have an effect in our results. 

Key words: NPM1 mutation , FLT3-ITD mutation, Acute leukemia of myeloid, Azeri race 
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Introduction: A pathway critical to the homing and retention of hematopoietic stem cells 
(HSCs) within the bone marrow (BM) is the CXCR4/CXCL12. SDF-1 is highly expressed in 
human bone marrow endothelium, reticular cells, endosteal osteoblasts and mesenchymal 
stem cells (MSCs). Neurotransmitters serve as direct chemo attractants to HSPCs and 
treatment with norepinephrine results in HSC mobilization. In this study, the effect of 
Isoproterenol as a β-adrenergic agonist on SDF-1 expression and gene promoter 
methylation status, as a regulatory mechanism of expression gene in human bone marrow 
MSC was evaluated for the first time. 

Methods: MSCs were isolated from human BM and cultured in DMEM plus 15% FBS until 
passage 3. Then the cells were treated in the presence of 100 µM Isoproterenol for 12 and 
48 hours. RNA was extracted using Trizol and cDNA synthesized. After setting up RT-PCR 
for SDF-1, the quantization was performed using qRT-PCR method. SDF-1 gene 
methylation also was assessed using Methylation Specific PCR(MSP) and was analyzed 
with Totallab Software. 

Finding: The expression level of SDF-1 in 12 and 48 hours post treatment was 7.7 and 0.7 
fold in comparison with control sample (P<0.05). SDF-1 gene promoter methylation was 
increased in 12 and 48 hours after treatment with Isoproterenol. 

Conclusion: The result of this study clarifies the important role of increased level of SDF-1 
gene promoter methylation and subsequent reduced level of SDF-1 expression as a key 
event in stem cell mobilization by regulatory function of nervous system.  

Key Word: Mesenchymal stem cells, SDF-1, Methylation, Isoproterenol. 

   



 

71 

 

 با	های سبک سرمی غيرطبيعی زنجيره	بررسی همراهی ميزان
  آگهی شناخته شده در بيماران لنفوم فاکتورهای پيش

  
 سعيده . مظلوم زادهمهشيد کشکولی بهروزی. مينوش مقيمی

mmoghimi@zums.ac.ir-09123417615 

  

ها در  ی سبک کاپا و المبدا می باشد. ارزیابی این زنجيره های سبک سرمی شامل زنجيره مقدمه وهدف:زنجيره
ها در  دارند. اطالعات محدودی در رابطه با ارزش پروگنوستيک این زنجيره اختالالت پالسما سلی ارزش پروگنوستيک

 وجود دارد. Bسایر بدخيمی های سلول 

ی  های شناخته شده و فاکتو κ: λهای سبک سرمی و نسبت  بيماران و روش ها:همراهی بين ميزان زنجيره
بيمار مبتال به  ۵٠در  LDHی بيماری و ميزان و مرحله Bهای وسن و نشانه IPI/IPSپروگنوستيک قبلی شامل 

ی  عصر زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعيين محدودهبيمارستان ولی Bلنفوم هوجکين و غيرکوجکين سلول 
ی طبيعی در کيت مورد استفاده در  های سبک و نسبت کاپا به المبدا از مطالعات قبلی و محدوده طبيعی زنجيره

  استفاده شد. (biovendor)مطالعه 

.همچنين  (p value=0.04)همراهی داشت IPI/IPSدر کل بيماران با  κ: λها:نسبت غيرطبيعی  یافته
.در (p value =0.02)از نظر آماری معنادار بود  Bدر این مطالعه با عالئم  κ: λارتباط نسبت غير طبيعی 

ی بيماری ارتباط معناداری از نظر آماری داشت  رحلهبا م κ: λبيماران مبتال به لنفوم هوجکين نيز نسبت غير طبيعی 
(p value=0.04) همچنين در بيماران هوجکين نسبت غيرطبيعی .κ: λ  به طور متوسطی با عالئمB 

  .(p value =0.07)همراهی داشت 

کل  % در٣٨در مقایسه با مطالعات قبلی باالتر بود  κ: λبحث و نتيجه گيری:در این مطالعه نسبت غير طبيعی 
این نسبت  ٢٠١١در سال Murerی  که در مطالعه  Bلنفوم سلول بزرگ منتشر  % در بيماران۴٠٫٠٩بيماران و 

های سبک در این مطالعه نسبت به مطالعات  % گزارش شده بود..همچنين ميزان غيرطبيعی هر کدام از زنجيره١۴
% در ١۴منتشردر مقایسه با Bول بزرگ % در بيماران لنفوم سل٩۵٫۵% در کل بيماران و ٩٢قبلی باالتر بود 

های سبک  .استفاده از زنجيره٢٠١۴در سال  Witzingی  % در مطالعه٢٩، ٢٠١١در سال  Murerی  مطالعه
عنوان فاکتور پروگنوستيک نيازمند مطالعات آینده نگر بيشتر با  و لنفوم هوجکينبه Bهای سلول  سرمی در بدخيمی

  تعداد بيشتر بيمار می باشد.
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Histone acetylases (HAT) and histone deacetylases (HDACs) are responsible for the addition and 
removal of acetyl-groups to or from specific lysine residues located within histone tails and a number of 
non-histone proteins. HDACs, as one of the epigenetic mechanisms, play a central role in the regulation 
of cellular properties that related to development and progression of cancer. Recently research began 
to focus on the expression patterns of HDAC isoforms as a biomarker in cancer, so that, to find new 
agents that are very effective in inducing apoptosis, differentiation, and/or cell growth arrest in 
neoplasia. Approximately, all of studies showed HDAC expression level differ in human tumors for 
example, in most tumor entities class I HDAC expression was higher in late stage, high-grade tumors 
with strong proliferative activity and Class II HDACs downregulated in human tumors and high 
expression in some tumors was linked to a better prognosis. Thus this factor allowed to opens new 
possibilities for a molecularly targeted approach to treatment. 

Keywords: Histone deactylase, Biomarker, Cancer 
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Introduction: The Human T-lymphotropic virus TypeI (HTLV-1) is a human RNA retrovirus that causes 
T-cell-leukemia in adults and may also be involved in certain demyelinating diseases, including tropical 
spastic paraparesis. These viruses selectively infect T-cells. Only about 2to5 percent of patients infected 
with the HTLV-1 virus will develop ATLL. The HTLV-1 virus is endemic in certain parts of the world such 
Iran (Khorasan). The HTLV-1 virus is believed to be transmitted through sexual contact, exposure to 
contaminated blood from either a blood transfusion or used needles and can be passed from mother to 
child through breastfeeding. HTLV1 is integrated in CD4+ Tcell , and by suppressing the immune 
system ,and transformation of CD4+ Tcell, developed ATLL.  Mashhad in Khorasan Razavi is one of the 
endemic regions of HTLV-1 infection.  

Method: Bon Marrow samples of 734 leukemia patient Which were referred to flowcytometry lab, BuAli 
Research Center in Mashhad from 1389-1393 were analyzed using specific monoclonal antibodies to 
CD34, CD7, CD3, CD5 andAnti HLA DR.  

Finding: 127 patient out of 734 were classified as Tcell Leukemia. In 13 patient of These leukemia 
samples, HTLV1 infection was positive. An average year in 13 Patient infected viruses is 51.3 years, 
with 7 men and 6 women. Anti CD3 =84.46%, Anti CD5 =84.92%, Anti CD7 =9.2%, Anti CD34 
=2.53% and Anti HLA DR =32.92% were reported. 

Conclusion: HTLV1 is integrated in CD4+ T cell  and by suppressing the immune system ,and 
transformation of CD4+Tcell, developed ATLL. 

Key Word:ATLL- CD4+ 

 

   



 

74 

 

p16	protein	immunoexpression	in	oral	squamous	cell	carcinoma	and	
lichen	planus	

	
Salehinejad Jahanshah, DMD, MSa,  Sharifi Nourieh, MD, MSb,  Amirchaghmaghi Maryam, 
DMD, MSc,  Ghazi Narges, DMD, MSa,  Shakeri Mohammad Taghi, MSc, PhDd, Ghazi Ala, 
DMDe 
 
a Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of 
Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
b Department of Pathology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
c Oral and Maxillofacial Diseases Research Center, Department of Oral Medicine, School of 
Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
d Department of Community Medicine and Public Health, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran 
e Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran 
Narges Ghazi1*, Jahanshah Salehinejad1, Nourieh Sharifi2 
1Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of 
Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
2Department of Pathology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
Email: GhaziN@mums.ac.ir 
 

Abstract 
Introduction: Epithelial carcinogenesis is a multistep process. Specific genetic events lead to malignant 
transformation of oral epithelium. Oral squamous cell carcinoma (OSCC) may be preceded by potentially 
malignant lesions such as oral lichen planus (OLP). The p16 protein functions as a negative regulator of 
the cell cycle progression. Altered pattern of p16 serves as a biomarker for oral mucosal dysplasia and 
malignant growth. The purpose of this study was to evaluate p16 expression in OSCC and OLP to 
determine whether it can be a useful marker for early detection of carcinogenesis. 
Materials and Methods: We examined p16 expression in 45 OSCCs (15 grade I, 15 grade II, and 15 
grade III), 15 OLPs without dysplasia, and 8 normal mucosal specimens with immunohistochemistry. 
Results:p16 was interpreted as positive if more than 70% of tumor cells showed brown nuclear and 
cytoplasmic staining. All of the OSCC and control group samples showed negative immunoreactivity, 
whereas 26.7% of OLP samples were positive for p16.  
Conclusion: Our findings suggest that p16 expression could not be used as a helpful marker for 
detection of development toward malignancy in OLP samples. 
Keywords: Lichen planus; Squamous cell carcinoma; p16   
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) در mucin‐3	immunoglobin	TIM3 )T‐cellبررسی ميزان بيان ژن 
لنفوسيت های خون محيطی و مغز استخوان بيماران مبتال به لوسمی 

  PCR	Real‐Timeلنفوبالستيک حاد با استفاده از روش 

  
   ٣ مهدی ، شعبانی٢ محمود ، آقایی ١ نرگس زرگر باالجمع
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 T-cellها ( TIMترین بدخيمی دوران کودکی است.  ) شایعALLتيک حاد (مقدمه: لوسمی لنفوبالس

Immunoglobin Mucinباشند. می سلولی سطح ممبران های ترنس ) گليکوپروتئين  TIM-3  نقش
در  TIM-3مهمی در تکثير، تهاجم و متاستاز سلول های توموری دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی بيان ژن 

لوسمی لنفوبالستيک حاد با استفاده از روش   محيطی و مغز استخوان بيماران مبتال بههای خون لنفوسيت
Real-Time PCR .انجام شد 

نمونه مغز  ٢٠نمونه نرمال خون محيطی،  ٢٠نمونه مغز استخوان و خون محيطی شامل  ٨٠مواد و روش ها: 
نمونه خون محيطی بيماران مبتال به  ٢٠و  نمونه مغز استخوان ٢٠، ALLاستخوان به عنوان افراد غير مبتال به  

ALL  جمع آوری شد. ميزان بيان ژنTIM-3  با استفاده از روشReal-Time PCR  بررسی شد. برای
 از تست وسترن بالتينگ استفاده شد. TIM-3بررسی ميزان بيان پروتئين 

 افراد محيطی خون و استخوان مغز های لنفوسيت در TIM-3 ژن  mRNA بيان ميزان که داد نشان نتایج: نتایج
نتایج حاصل از کمی سازی بيان پروتئين با روش . باشد می نرمال افراد  برابر ٧/١ و ۵ ترتيب به ALL به مبتال

برابر  ٢/٣حدودا  ALLدر مغز استخوان بيماران  TIM-3وسترن بالتينگ نشان می دهد که بيان پروتئين 
 محيطی خون های لنفوسيت در TIM-3 پروتئين و بيان ALLال به های مغز استخوان افراد غير مبت لنفوسيت
  .است نرمال افراد محيطی خون های لنفوسيت برابر ٢ حدودا ALL بيماران

باالتر از گروه کنترل است. بنابراین ما  ALLهای بيماران  در لنفوسيت TIM-3بحث: مطالعه ما نشان داد که بيان 
های توموری ممکن است یک عامل پيش آگهی و تشخيص در  در سلول TIM-3پيشنهاد می کنيم که بيان 

 باشد. ALLبيماران 
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 لومايم پليمالت مارانيب مزانشيم یدر سلول ها RUNX2ژن  انيب یبررس
  نسبت به افراد نرمال

  
  ٢ سعيد ، آبرون١ راضيه منصورآبادی
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  قدمهم

 یاپ راتيي، تغیکروموزوم یها یناهنجار .باشد	یکلونال پالسماسل ها م ازدیادمزمن  یماريب لومايم پليمالت
مغز استخوان در  طيمح زیدر ر ییاستروما یو سلول ها ميبدخ یپالسماسل ها نيب ميو تعامل مستق کيژنت
  باشد.  یم ليآن دخ ییزا یماريب

  روش کار

و پس از  نرمال جدا شد دهنده کیو  لومايم پليمالت ماريب ۴مغز استخوان  یاز نمونه ها یميمزانش یسلول ها
 .دیانجام گرد مزانشيمرده  یمارکرها دیيبه منظور تا یتومتریفلوسا ۵-٣ یمناسب در پاساژها طيکشت در مح

RNA و پس از سنتز  دهیگرد صيسلول ها تخلcDNA  تستRT-PCR ژن  انيب زانيم یمنظور بررس هب
RUNX2  شدانجام.  

  یافته ها

آن  زانينسبت به م RUNX2ژن  انيب یماريمختلف با توجه به مرحله ب مارانينشان داد که در ب RT-PCR جینتا
 P(باشد یم لومايم پليمالت مارانيدر ب یکننده مشکالت استخوان هيکه توج ابديدر فرد نرمال کاهش م

value<0.05(.  

  و نتيجه گيری بحث

سبب  ییتوانا نیااست.  دهيبه اثبات رس یمختلف از جمله استخوان و چرب یبه سلول ها MSCs زیتما ییتوانا
استئوبالست است.  سلول ها  مشتق شده نیاز ا یکیشده است.  یميترم یاستفاده از آنها در پزشک

RUNX2 ارتباط  از آگاهی شیاستخوان است. افزا یريو کنترل شکل گ یتاستئوبالس زیدر تما یفاکتور اساس
 سمياز مکان یشتريآنها  دانش ب زیاستئوبالست ها و تما ليتشک ميمربوط به تنظ یرسان گناليس یرهايمس
 ییتوانا شرفتيپاست. این یافته مسير  فراهم آورده را لومايم پليدر مهار استئوبالست ها در مالت یکیولوژیزيپاتوف

 . را تهسيل می کند یاستخوان یها بيدرمان آس

  ، استئوبالستRUNX2مالتيپل ميلوما، : واژگان کليدی
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De	novo	Chromosomal	Abnormalities	in	Acute	Leukemia	patients	in	
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Introduction: In this study we investigated cytogenetic analysis and molecular study in patients with 
acute leukemia to determine the frequency of de novo structural and numerical chromosomal changes 
in these patients. 

Method: During two  year study, 60 cases with provisional diagnosis of acute leukemia were submitted 
for cytogenetic and molecular diagnostic tests of common recurrent translocations of  t(15;17),t(8;21), 
inv16, t(6;9) t(12;21),t(4;11),t(1;19),t(9;22)(p190)and p210 using real time quantitative PCR (RT-
qPCR). 

Finding: Conventional cytogenetic analysis were also performed in 56(93%) of 60 cases. A total of 56 
cases with adequate samples were 19 (34%) cases with a normal karyotype and 37 (66%) had 
cytogenetic abnormalities.It was found that14 out of 56 cases with clonal cytogenetic change 
abnormalities had not any recurrent translocations with molecular assay.  

Conclusion: Finally, the frequency of De Novo cytogenetic abnormalities showed high incidence in acute 
myeloid and lymphoblastic leukemia, despite cytogenetic remains a valuable prognostic stratification of 
acute leukemia patients, it is has to be integrated by molecular and immunophenotypic investigations. 

Key Word: Cytogenetic analysis, Acute leukemia, RT-qPCR 
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Curcumin	inhibits	cell	growth	via	modulation	of	NF‐kB	and	Wnt	
pathways	in	pancreatic	cancer	
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Background: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is the fourth leading cause of cancer related 
death, mainly because of its metastatic spread and multifactorial resistance to chemotherapy. Thus 
novel anticancer agents are warranted to overcome these problems.  

Recently the antitumor activity of Curcumin has been investigated in different tumor types as well as in 
cardiometabolic diseases. 

Aim: Therefore in the present study we explored the molecular mechanism underlying the anticancer 
activity of Curcumin in vitro in PDAC. 

Methods: MIA PaCa-2 cells were cultured and maintained in DMEM media with 10% FBS, 1% penicillin 
and streptomycin followed by incubation at 37oC_5%CO2. The viability of the cells in different 
concentrations of curcumin was evaluated by MTT assay. The cytotoxicity of this agent was also 
determined in 3 dimensional cell culture model (spheroid). We also performed invasion assay to assess 
the invasive behavior of the cells. The expression levels of some candidate genes involved in cell cycle, 
apoptosis, migration, as well as the markers of the Wnt/b-catenin pathway, using real-time quantitative 
RT-PCR. 
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Results: Curcumin inhibited cell growth and induced apoptosis via modulation of the NF-kB pathway. 
Tumor shrinkage was observed in the cells treated with curcumin at 5×IC50. Curcumin reduced the 
invasiveness of MiaPaCa-2 cells through perturbation of E-cadherin. Moreover, curcumin suppressed the 
expression level of survivin and CyclinD1. 

Conclusion: The present results showed the anticancer activity of curcumin in PDAC cells, and the 
capacity of this phytochemical to inhibit Wnt/b-catenin and NF-kB signaling pathways. 

 

Keywords: pancreatic cancer, curcumin  , anti-tumor effect, spheroid, RT-PCR 
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  هيپرترمي در درمان آانسر

  
  محمد باقر ، آياني٢* زهرا ، مذهب١ شيما جالليان

  دانشجوي فوق ليسانس مهندسي پزشكي دانشگاه تهران ١
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  مهندسي مكانيك ، دانشكد مهندسي، دانشگاه فردوسي ٣
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  چکيده:

-۴٠های تومورال به مقادیر  درمانی برای سرطان است، که در آن با افزایش دمای بافت  مقدمه: هایپرترميا یک روش
به صورت مستقل و یا به عنوان  شوند. این روش درجه سانتيگراد برای مدت مشخص، باعث تخریب آن می ۴٣

درمان کمکی همراه با روش های اصلی درمان سرطان، از جمله رادیوتراپی و شيمی درمانی کاربرد دارد. برای 
توان استفاده کرد.  های مختلفی، از جمله ليزر، امواج الکترومغناطيس، امواج فراصوت و ...می اعمال حرارت از روش

های سالم  شود، که بافت تومر کامال از بين رفته و بافت پرترميا، به شرایطی اطالق میآل در انجام های حالت ایده
اطراف بدون آزار باقی بمانند. در این مقاله به طور خالصه روند پيشرفت استفاده از هایپرترميای بالينی بيان شده و 

های داخته شده و در نهایت دستگاهها پرهای گرمادهی تومور و اصول مکانيکی این روشپس از آن به بررسی روش
  ها انجام شده است.مورد استفاده در دنيا معرفی شده و بررسی کوتاهی بر آن

مواد و روشها: اين بررسي نوعي مطالعه مروري است آه در آن جمع آوري اطالعات از طريق جستجو در اينترنت و 
  آتب و مقاالت مرتبط صورت گرفته است.

از اوایل . نان باستان تا اواخر قرن هجدهم با استفاده از توليد تب به درمان سرطان می پرداختندز دوره یويافته ها: ا
آغاز گردید و  در درمان سرطان استفاده از مادون قرمز از جمله  گرمادهی خارجی از روشهاي قرن نوزدهم استفاده 

در درمان  اههاي خاص با اصول مكانيكيبا استفاده از دستگ اوایل قرن بيستم از این روش به صورت بالينی از
  آانسر بصورت لوآاليزه و يا هيپرترمي تمام بدن استفاده مي شود.

بحث و نتيجه: هيپرترمي درمان بسيار ساده با عوارض بسيار اندك در درمان بدخيمي ها بصورت لوآاليزه ويا 
اين زمينه انجام شده است اين جمع آوري  سيستميك ميتواند باشد. با توجه به اقدامات بسيار آمي آه تاآنون در

  يادآوري در جهت توسعه اين روش درماني ميباشد.

  آلمات آليدي: هيپرترمي، درمان آانسر، تاريخچه

    



 

81 

 

TAX	and	HBZ	gene	expression	in	association	of	HTLV‐I	proviral	load	
compared	among	Adult	T	cell	Leukemia/Lymphoma	(ATLL)	and	

Healthy	Carriers.		
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Abdollrahim 1, Rahimi Hosien 2, Akbarin Mohammad Mehdi 1, Mozahab Zahar 2, Bari Ali 
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Background: Mashhad is one of the endemic areas for HTLV-I infection. The small proportion of 
infected subjects developed in two progressive diseases: ATL and HAM/TSP. ATLL caused by the 
aggressive T-cell proliferation and is associated with a very poor prognosis. Two major oncoproteins 
TAX and HBZ are the main cause of malignancy which another virological marker such as proviral load 
could be used full for disease monitoring progression, therefore in this study co expression of TAX, HBZ 
and proviral load were evaluated.  

Method and Material: 38 HTLV-I infected individuals including 18 asymptomatic and 20 ATL subjects 
were investigated. PBMCs mRNA converted to CDNA and extracted DNA used for assessment of TAX 
and HBZ expression and proviral load then investigated by TaqMan qPCR.  

Results: data showed a significant difference of TAX and HBZ expression among study groups (ATL and 
carriers P= (0.003 and 0.000) respectively, furthermore significant statically difference of proviral load 
observed entire study population (ATL vs carrier P=0.002). Moreover, the means values in ATLL group 
were 11431.70± 3774.3, 0.199±0.164, 0.101±0.061 and among healthy carrier were 513.25±119.23, 
0.000074±0.00006, 0.000012±0.000005 for proviral load, TAX/β2 and HBZ/β2 respectively. 

Conclusion: The present study demonstrated that HTLV-I proviral load, TAX, and HBZ were higher in 
ATL group in comparison with healthy carriers. Therefore, TAX, HBZ and proviral load can be used as 
prognostic and monitoring marker for the efficiency of therapeutic regime and prognosis of HTLV-I 
associated malignancy.  

Keywords: ATLL, TAX, HBZ, HTLV-I proviral load 
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پاتولوژیک ، ضایعات  Mپروتئين  مقدمه : ميلوم متعدد یک نئوپالسم بدخيم پالسمالس هاست که با توليد
استخوانی، بيماری کليه، هيپرویزکوزیتی و هيپرکلسمی مشخص می شود. ميلوم متعدد با شيوع باالتری در افراد 

سال و بيشتر در آقایان دیده می شود. شایعترین تظاهرات کلينيکی درد مزمن  ۶٠سال  با ميانگين  ٨٠تا  ۵٠بين 
ال  ، تاریخچه ای از عفونت راجعه، تب، خستگی, تغييرات خونی, و ارتریت تمپورال استخوان بخصوص در نواحی مبت

درصد بيماران مبتال به ميلوم متعددضایعات استخوانی فک در آنها بروز می کند  و وقوع این  ٣٠است.  بيشتر از 
ه آن   بروز می کنند.  از ضایعه در فک خيلی شایع است اما به هرحال ضایعات دهانی به ندرت بعنوان تظاهرات اولي

نقطه نظر رادیولوژی ميلوم متعدد می تواند سه جنبه مجزا از لحاظ نمای رادیوگرافی را در سيستم  اسکلتال نشان 
کاهش دانسيته ژنراليزه به همراه تغييرات  -٣نواحی رادیولوسنت متعدد -٢استخوان بدون تغيير واضح  -١دهد: 

  استئوپوروتيک  

  

این ن دو مورد از ميلوم متعدد  را که تظاهرات اوليه در حفره دهان داشتند توصيف می کنند. هدف: نویسندگا
بر پروگنوز  اهميت تصویربرداری در تشخيص اوليه چنين ضایعات بدخيمی که بر رد و مروری بر مقاالتاگزارش مو

    تاکيد می نماید.، بيماری بسيار موثر است

 , مندیبل ، پالسماسيتوما یوگرافی ، ماگزیالراد، ميلوم مالتيپلکلمات کليدی: 
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NERVOUS	SYSTEM	MALIGNANT	LYMPHOMA	

 

SHAFAEIAN BAHMAN, MIRHADI PARVIZ, SAFAEI SEYED REZA, SAEDI KHAMENEH ELHAM, 
SOLEYMANI LEYLA, KEYHANI MANUCHEHR 
TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 
B_SHAFAEIAN@YAHOO.COM 
AMIR ALAM HOSPITAL, SAADI AVENUE, TEHRAN, IRAN 
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INTRODUCTION: 

CENTRAL DIABETES INSIPIDUS CAUSED BY MALIGNANT INFILTRATIVE DISORDERS OF 
HYPOTHALAMIC PITUITARY TRACT CONSTITUTE 10-15% OF CENTRAL TYPE DIABETES INSIPIDUS 
“D.I”. 

TWO DOCUMENTED CASES OF MALIGNANT LYMPHOMA WITH INTRACEREBRAL MASS LESION AND 
SIGNS OF D.I. HAVE BEEN PRESENTED HEREBY. FOLLOWING CHEMOTHERA PEUTIC MANAGEMENT, 
RESPONSES “CLINICAL AND IMAGING” WERE EVALUATED. 

SUBJECTS AND METHODS: 

TWO AFGHAN PATIENTS WITH POLYDIPSIA AND CERVICAL LYMPH NODE ENLARGEMENT WERE 
ADMITTED. LABORATORY FINDINGS INCLUDED NORMAL COMPLETE BLOOD CELL COUNTS, ELEVATED 
SERUM LACTATE DEHYDROGENASE “LDH” AND MARKED DECREASE IN URINE SPECIFIC GRAVITY 
“AND OSMOLALLITY”. 

RESULTS: 

ENLARGED CERVICAL LYMPH NODE “2 × 1.5 cm” AND INCREASED URINE OUTPUT WERE NOTED. 
REMARKABLE DECREASE IN URINE SPECIFIC GRAVITY “1003-1004” WAS OBSERVED. 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF BRAIN REVEALED LEFT SPHENOID TEMPORAL AND CEREBRAL 
MASS LESIONS. 

BIOPSY OF NECK LYMPH NODE CONFIRMED THE HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS OF MALIGNANT 
LYMPHOMA MIXED SMALL AND LARGE CELL TYPE. 

DESMOPRESSIN “NASAL” FOLLOED BY DEXA METHASON RESULTED IN SIGNIFICANT DECREASE IN 
URINE OUTPUT “15 Liters  7 Liters PER DAY” AND SUSEQUENTLY REDUCED SIZE OF CERVICAL 
LYMPH NODE AND REDUCED SIZE OF INTRACEREBRAL MASS LESION. 

CONCLUSION: 
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CENTRAL DIABETES INSIPIDUS AS A CONSEQUENCE OF MALIGNANT LYMPHOMA EXTENDING TO THE 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM THOUGH VERY INFREQUENT SHOULD BE CONSIDERED IN PATIENTS 
WITH FEATURES OF D.I. ASSOCIATED WITH FOCAL NEUROLOGICAL SIGNS AND/OR INTRACEREBRAL 
SPACE OCCUPYING LESION IDENTIFIED BY IMAGING. 

SIGNIFICANT RESPONSE TO DESMOPRESSIN “NASAL” AND DEXAMETHASON “INFUSION” INDICATE 
THAT INTRACEREBRAL LYMPHOMA ASSOCIATED WITH CENTRAL DIABETES INSIPIDUS CAN BE 
POTENTIALLY CURED BY MEDICAL MANAGEMENT INCLUDING CHEMOTHERAPY. 

KEY WORDS: CENTRAL DIABETE INSIPIDUS, INTRACRANIAL MALIGNANT LYMPHOMA 
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Case	Report	
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Vazifeh Mostaan Leila, Saghafi Khadem Shadi, Ghalavani Hanieh 
Email: ghalavanih2@mums.ac.ir 
Mobile Phone: 09151024501 

 
 

Introduction: Basal cell carcinoma (BCC) is the most common cutaneous malignancy among Caucasians. 
Rare examples of aggressive and neglected BCC have been reported. Here we report a unique case of a 
neglected BCC with significant jaw involvement. 

Method: A 50-year-old female ، referred by an otorhinologist ، presented with a large ulcer on her chin ، 
which was extended to her mandibular vestibule. The ulcer was 9×5.5 cm in size, and tissue 
destruction, necrosis was observed in the central portion ، and the mandibular bone was exposed. On 
intraoral examination ، tooth mobility and severe bone loss were evident. Due to the primary cutaneous 
origin of the lesion, BCC was considered as preliminary diagnosis. 

Finding: Biopsy was performed and diagnosis of BCC was confirmed. The diseased mandibular bone 
was resected and reconstructed with a surgical plate. The soft tissue defect was reconstructed with 
deltopectoral flap. The patient refused secondary stage plastic surgery. 

Conclusion:Although BCC is not a lethal malignancy, if left untreated and neglected, it can result in 
severe destruction, disfigurement and even mortality. 

Key Word: Basal cell carcinoma, Intraoral, Cancer 
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Abstract 

The coexistence of two malignancies is rarely seen. A little association between hematologic 
malignancies especially multiple myeloma and renal cell carcinoma has been reported in the recent 
past. Several case series revealed a bidirectional association between these two malignancies which 
may be due to the common risk factors, similar cytokine growth requirements and clinical presentation. 
Here, we aim to describe a patient who had multiple myeloma and in his work up renal cell carcinoma 
was found out incidentally. We would like to create awareness among clinicians for the coincidence of 
RCC and MM. 

 

Key words: multiple myeloma, renal cell carcinoma, secondary hematologic malignancy 

Running title: An association between MM and RCC 
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Introduction: Colorectal cancer  is  the  fourth  most  common  cancer  in  men  and  the third most 
common in women. Chronic myeloid leukemia (CML) is a chronic disease that about 50% of patients 
are more than 60 years old, and about 50% of patients are asymptomatic. In this paper, we reported a 
case of CML after colon cancer chemotherapy and radiotherapy. 

Case presentation: A 52-year-old male  referred to our Clinic who diagnosed locally advanced poorly 
differentiation colon adenocarcinoma with extension to prostate for him that had undergone to 
chemotherapy induction, then chemoradiation with surgery for mid-rectal cancer  in the follow-up with 
picture of local recurrence and rectovesical-fistula.  His first regimen in induction chemotherapy phase 
was oxaliplatin plus capecitabine and followed with chemoirradiation (with XELODA) for one month. 
KRAS and NRAS were checked on the pathology that KRAS had mutantion. At this phase he treated 
with combination of capecitabine with bevacizumab. After new progression he treated with Xeloda + 
irinotecan regimen. In routine follow-up in complete blood count analysis, we find shift to left with 
immature granulocytopoietic forms. After further analysis by RT- PCR peripheral blood, Philadelphia 
chromosome was positive, so CML was diagnosed for him and was add imatinib to his treatment policy. 

Conclusion: Capecitabine, oxaliplatin, irinotecan can be carcinogenic even they can probably create 
secondary hematological malignancy like CML and also irradiation is probably more important than 
others etiology. We recommend that blood count analysis in colorectal cancer follow-up (despite a 
simple test) is very important for diagnosis of malignant hematology disorders. 

 

Keywords: Chemotherapy, CML, Colon cancer, Radiotherapy 
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Introduction: Overexpression of HER2-neu has been reported in many epithelial malignancies, including 
cancers of the breast, ovarian, lungs, prostate, bladder, pancreas, osteosarcoma, colorectal and gastric 
adenocarcinomas. The aim of this study is evaluation of expression of HER2-neu IHC status and 
clinicopathologic features in colonic adenocarcinoma. 

Methods: In this descriptive and analytical study, we survey 211 samples for colon adenocarcinoma 
analysis that 182 patients (86.3%) had total or partial colectomy and 29 (7.13%) biopsies by 
colonoscopy test. A sufficient sample size was selected from any patient and the slides were stained by 
hematoxylin and eosin (H & E) method and also for IHC (HER2) staining. 

Finding: The mean age for the patients at diagnosis was 57.9 years (range, 15-88 years). One hundred 
and twenty one patients (57.3%) were male. Of all patients, 201 samples (95.3%) were conventional 
and 10 (4.7%) were mucinous type. We survey just conventional adenocarcinoma of the colon (201) for 
tumor differentiation that 159, 29 and 13 cases were differentiated well, moderately and poorly, 
respectively. Out of 211 cases in this report, 171 cases were checked for lymph nodes metastasis that 
64 cases had metastasis. There is the correlation between HER2 scores with well differentiated tumor 
(P<0.05). 
Conclusion: In these patients with advanced colon cancer, surgery alone is not curative and other forms 
of therapy may be required to prolong patient survival. HER2 overexpression was found in some 
patients and this could be a guideline to new adjuvant therapy for these patients. 

 

Key Word: Colon cancer, Her2-neu, H & E method, IHC 
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ساله  ٣٠- ۶٠بررسی اثرات کموتراپی در ایجاد استئوپروز در مردان 
  مبتالبه کانسر در مقایسه با گروه کنترل

	
  # محمدرضا * ، پرویزی حسن * ، جالیی خو مهران بهنام

  ۵٠١علوم پزشکی آجا، بيمارستان * دانشگاه 
  ۵٠١* دانشگاه علوم پزشکی آجا، بيمارستان 

  # دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پزشکی 
mehran.behnam67@yahoo.com  ٠٩١٨٨۵٠۵٠١٠  

  
 و کرده مبتال آمریکا و ژاپن اروپا، در را نفر ميليون ٧۵ از بيش که است یا شده شناختهبيماري  استئوپروز: مقدمه
 و استئوپروز از کند. پيشگيري می ایجاد سال در شکستگی ميليون ٣/٢ از بيش امریکا و اروپا در فقط

مطالعه  زلذا هدف ا است. مسن افراد استقالل و زندگی کيفيت سالمت، اساس آن با مرتبط هاي شکستگی
کانسر به جهت اتخاذ راهکارهای مناسب در  مبتالبهدر بيماران ی کموتراپی و استئوپروز  ررسی رابطهحاضر، ب

  برخورد با بيماران بود.

 مبتالساله  ٣٠-۶٠گروه مورد از بين بيماران .نفر در دو گروه مورد و شاهد وارد مطالعه شدند ١٢٠تعداد  :کارروش 
انتخاب  ۵٠١ بيمارستان کانسر بستری در بخش خون و گروه شاهد از بيماران مراجعه کننده به درمانگاه داخلی به

گيری شد. همچنين مقادیر کلسيم، فسفر، آلکالين  اندازه DEXAشد. ميزان تراکم استخوان هر دو گروه با روش 
  شد. گيری اندازه ميانگين توده بدنیفسفاتاز و 

ميانگين  ).p=٠٠٨/٠( : ميانگين توده بدنی در گروه مورد به ميزان قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بودیافته ها
داری بين دو گروه نداشت. ميانگين یسطح سرمی کلسيم، فسفر و آلکالين فسفاتاز خون اختالف آماری معن

 ).p=٠١٣/٠( بود-٢٩/٢±٢٩/٠و در گروه شاهد  -٨۵/٢±١٣/٠ميزان تراکم معدنی استخوان مچ دست در گروه مورد 
بود (  ٧۴/٠±١٢/٠ و در گروه شاهد ١٨/١±٨٣/٠ميزان تراکم معدنی استخوان فمور در گروه مورد  ميانگين
٠٠٧/٠=p .( ٣٧/١ ±٣١/٠و در گروه شاهد  ٨٧/١ ±٢٧/٠ميانگين ميزان تراکم معدنی استخوان مهره در گروه مورد 
  ).p=٠٣٩/٠( بود

گيرند در معرض خطر قابل  بيمارانی که به علت کانسر تحت کموتراپی قرار می اعتقاد بر این است :گيری نتيجه
و به طور منظم سنجش تراکم استخوان با توجهی از افزایش از دست دادن استخوان هستند. این بيماران باید 

  گيرانه مانيتور شوند.  برای ارزیابی اثر درمان پيشای،  دوره

 : استئوپروز، تراکم استخوان، کموتراپیواژه های کليدی
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Hodgkin’s	disease	presenting	as	cholestatic	jaundice	

	
Ashi Oskohi Ali * , Shafe Shakouri Mohammad , Abedidoost Samaneh 
 
Department of Medicine, Imam khomeini Hospital , Urmia, Iran 
 
 
INTRODUCTION:  

Hodgkin’s disease is among the common diseases that affect the lymph nodes and can present as fever 
of unknown origin. However, its presentation with obstructive jaundice has been reported only rarely 
(1-4). Although it can present some times as a febrile illness (5), a cholestatic presentation with febrile 
illness is rare (6). We present a case here in which a patient developed prolonged fever with jaundice 
which had obstructive pattern . The obstructive jaundice was thought to be due to Hodgkin’s disease.  

CASE REPORT:  

Patient is 39 years old lady who presented with history ofabdomenal pain fever and jaundice for two 
months. The fever was high grade and continuous and it was associated with chills and sweating. Her 
previous work up has been negative for malaria, typhoid and brucella. She has been treated with anti-
malarials and antibiotics without any improvement. Examination revealed an ill-looking lady with a of 
101 0F, pulse 100/min. She was jaundiced. Liver was palpable three finger breadths below right costle 
margin and the spleen was also enlarged. No ascites or a mass was palpable. Rest of the examination 
was unremarkable.  

Laboratory investigations showed a hemoglobin 11.8g/dl, hematocrit 37.5%, MCV 87.2, a white blood 
cells count was 6,000/cmm, and platelet count was 386, 000/cmm.  

Electrolytes were normal. Total bilirubin was 4.6mg/dl, direct bilirubin 2.50mg/dl, ALT 581 iu (normal 
<31), AST 386 iu (normal <31), and an alkaline phosphatase of 4281 iu (normal <120). Protime (PT) 
was 11 seconds. Hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-nuclear antibody (ANA) and chest x-rays 
were normal. Malarial parasite and brucella antibodies were negative. An ultrasound of the abdomen 
showed splenomegaly and hypoecho lesions in the  spleen . A CT scan of the abdomen confirmed these 
findings. An exploratory laparotomy revealed lymph nodes in the para- aortal lymph nodes which were 
biopsied. Histopathology report showed Hodgkin’s disease of nodular sclerosis type. Patient was started 
on chemotherapy and showed response.  

DISCUSSION:  

The Hodgkin’s disease caused obstructive jaundice and showed lesions in the liver and in the porta 
hepatis. A liver biopsy was not performed on this patient as negative results are often found and 
eventually patients have to under go open biopsy. The best approach for this patient for a diagnosis 
was though to be exploratory laparotomy which gave us the final diagnosis. Patients with presentation 
like this often have needed an invasive procedure like laparoscopy or laparotomy for their diagnosis (7-



 

91 

 

9). Although, in some case fine needle aspiration of extra nodal tissue with cytology may be helpful (8). 
Due to the prolonged febrile illness with jaundice and possibility of condition deteriorating, it was 
thought that quickest way of getting to the diagnosis was laparotomy in this case.  

Patients with Hodgkin’s disease have presented very rarely with cholestatic picture and vanishing bile 
duct with bile duct injury (10, 11). Some of these patients have shown bile duct injury with florid 
inflammatory reaction in the bile ducts (3,10,11). Rare patients with Hodgkin’s disease had involvement 
of the liver to such a degrees that they presented with hepatic failure (12).  

Intra hepatic cholestasis is characterized by decrease in bile flow in the absence of overt bile duct 
obstruction resulting in accumulation of bile constituents in the liver and in the blood and there can be 
various etiologies of this condition (13). Hodgkin’s disease involved the liver in this case, and there was 
no extra hepatic biliary obstruction noted either on sonography or C.T scan. Pathogenesis of cholestasis 
in these cases in generally unclear, although several hypothesis have been mentioned (13). Patients 
who respond to chemotherapy and appropriate treatment do show resolution of their jaundice after the 
treatment (1).  

In conclusion, the patients who present with cholestatic jaundice may have underlying lymphoma 
especially if they have febrile illness and it should be remembered that a rare condition, like Hodgkin’s 
lymphoma can present this way and should be kept in mind for early diagnosis.  
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Paraneoplastic	pemphigus:	a	case	report	

	
Ashi Oskouhi Ali 

 

Paraneoplastic pemphigus (PNP) an autoimmune mucocutaneous disease frequently associated with 
Lymphoproliferative  disorders. The rare combination of the disease with other malignancies such as 
different types of carcinomas, sarcomas, melanoma and skin tumours has also been reported. Most 
patients develop very severe oral ulceration and conjunctival ulceration with or without genital 
ulceration resembling the features 

of Steven’s Johnson’s syndrome or most severe forms of drug eruptions. The possibility of PNP should 
be borne in mind when a patient presents with extensive oral ulceration if clinical, histopathological and 
results of direct immunofluorescence are not pathognomonic for a specific diagnosis. The issue 
becomes even more important as some patients with PNP have no diagnosed malignancy at the time of 
presentation. We document a case of PNP in a 23-year-old female who suffers from Hodgkin’s 
lymphoma. 

Keywords: paraneoplastic; pemphigus; oral mucosa; Hodgkin’s lymphoma. 

Introduction 

Paraneoplastic pemphigus (PNP) is an autoimmune mucocutaneous disease frequently associated with 
lymphoproliferative disorders. The rare combination of the disease with other malignancies such as 
different types of carcinomas, sarcomas, melanoma and skin tumours has also been reported (8). PNP 
was first described by Anhalt et al (1990) in 1990 and proposed a set of criteria in order to arrive at the 
diagnosis. The proposed criteria which are valid up to date are (1) mucocutaneous blistering and 
ulcerations, (2) histopathological features such as acantholytic changes of the epithelium and epidermis 
with interface dermatitis, (3) deposition of immunoglobulin (Ig)G and C3 in intercellular areas and/or 
along the basement membrane, (4) presence of serum antibodies and (5) demonstration of various 
desmoplakins and desmogleins in the serum. 

Most patients develop very severe oral ulceration and conjunctival ulceration with or without genital 
ulceration resembling the features of Steven’s Johnson’s syndrome or most severe forms of drug 
eruption (5). Imunopathology of PNP has been extensively studied during the last few years (5). 
Although the treatment of choice for PNP is Oral prednisolone, significant percentage of patients need 
adjuvant treatment. However a large majority of patients are refractory to treatment and the survival 
with associated malignancy is invariably poor (11). The present paper documents a case of PNP in a 
patient with  Hodgkin’s lymphoma. 

Case report 

Twenty-four-year-old female presented to the Dermatology clinic , with painful oral and genital ulcers. 
The patient also had redness of eyes. The lesions have been there for last 3  weeks . Three weeks  
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prior to the development of ulcers the patient had presented with generalized lymphadenopathy, 
especially in cervical areas. excision of one cervical node for histology as the cytology was suggestive of 
a Hodgkin’s lymphoma. A week after the biopsy of the lymph node, blisters started to appear on both 
palms and oral ulcers soon followed. Genital ulceration and redness of eyes appeared subsequently. 

Discussion 

Although there had been case reports of unusual pemphigus in the literature, the term PNP was 
proposed with sound criteria for diagnosis only in 1990 by Anhalt et al (1,4). The disease is of 
paramount importance to Dental clinicians as oral ulceration is the most consistent feature of the 
disease. The age range of affected individuals may vary from 7 to 77 years (11,12). Most patients 
exhibit very severe and painful oral ulceration. Although some patients may not develop, conjunctival 
ulceration appears to be a frequent feature. The oral ulcers mimic the appearance of either severe form 
of erythema multiforme or severe forms of other types of drug eruptions. Genital ulceration is also a 
common feature. The involvement of skin in PNP shows variable appearances such as target lesions of 
erythema multiforme, blisters mimicking bullous pemphigoid or lichen planus like lesions (6). 

The association of an underlying malignancy demands the necessity of correct diagnosis of PNP even 
quicker, as the existence of a neoplasm is recognized prior to the eruption of lesions only in about two-
thirds of the cases (8). Out of all the reported cases of PNP, haematologically related malignancies and 
disorders account for 84% and the commonest malignancy appears to be non-  Hodgkin’s lymphoma 
(38%) (8). Chronic lymphocytic leukaemia (18%), Castleman disease (18%), thymoma (5.5%), 
Waldenstrom’s macrogloulinaemia (1.2%) and Hodgkin’s lymphoma (0.6%) are the other reported 
haematologial disorders(10, 11,12). It is obvious that PNP can also be associated with non-
haematological malignances (16%) such as carcinomas including squamous cell carcinoma of the oral 
cavity, sarcomas and melanomas (8). 
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عوامل موثر در پيش بينی عود موضعی یا سيستميک بيماران مبتال به 
  سرطان رکتوم

  
. فوق تخصص خون و سرطان بزرگساالن، استادیار عضو هيئت علمی نفيسه دکتر انصاری نژاد

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  . فوق تخصص خون و سرطان بزرگساالنفرشيد دکتر فرداد

  . عضو هيئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زیست فن آوریبهاره دکتر عباسی
  . مرکز تحقيقات تروما و جراحی سيناطيب دکتر رميم

  
 

م و کشف زودهنگام آن می تواند به تنظيم برنامه مراقبت از بيمار و زمينه و هدف. بررسی موارد عود سرطان رکتو
شروع درمان های الزم کمک نماید. این مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر در پيش بينی عود موضعی یا 

  سيستميک سرطان رکتوم انجام شد.   

به دليل سرطان رکتوم عود  ١٣٩٣تا  ١٣٨٨روش کار. این مطالعه به صورت مقطعی در بيمارانی که طی سالهای 
) به درمانگاههای انستيتو کانسر مجتمع بيمارستانی امام Curableکرده پس از انجام جراحی شفابخش  (

خمينی تهران مراجعه کرده بودند انجام شد. درمان شفابخش در این مطالعه اینگونه تعریف شده است که بيماری 
شيمی درمانی و یا رادیوتراپی قبل از جراحی بطور کامل از طریق جراحی خارج  اوليه آنها در ابتدا و یا پس از درمان

  شده باشد بطوریکه براساس شرح عمل در انتهای جراحی هيچگونه آثار ماکروسکوپيک از تومور باقی نمانده باشد.

%) عود ۴٣ر(بيما ١٣٩%) عود موضعی و ۵٧بيمار(١٨۴بيماری که در آناليز نهایی شرکت کردند  ٣٢٣. از نتایج
%) مرد ١/۵٩بيمار ( ١٩١%) زن و ٩/۴٠بيمار ( ١٣٢سال بود.  ٠۴/۵١ ± ٨٧/١٠سيستميک داشتند. سن بيماران 

 ٩۴مورد عود سيستميک مشخص گردید که شایعترین محل های عود در بيماران ابتدا کبد ( ١٣٩بودند. در بررسی 
ماه با  ٨۴/١٢ ± ٩۴/٩گين زمان کلی عود در بيماران %) بود. ميان۵/٢۴مورد ،  ٣۴%) و سپس ریه ( ۶٩/۶٧مورد ، 
ماه)  بود.  یافته های بدست آمده نشان داد که اختالف آماری معنی داری ميان دو گروه عود  ٣-۶٩ماه ( ١١ميانه 

موضعی و سيستميک از نظر مرحله بيماری ، درجه تومور، درمان های کمکی قبل از انجام جراحی، حاشيه 
  عروقی وجود داشتجراحی و تهاجم 

نتيجه گيری. زمان کمتر از یکسال پس از جراحی ، عدم دریافت درمان کمورادیوتراپی نئوادجوانت، مراحل باالتر 
تومور با احتمال بيشتری از عود موضعی همراه بود. در حاليکه عدم دریافت  IIو  Iبيماری و شدت درجات 

تومور با افزایش خطر عود  IIو  Iاالتر بيماری و شدت درجات کموتراپی در رژیم درمانی، تهاجم عروقی، مراحل ب
  سيستميک همراه بود..

  

 کلمات کليدی. سرطان رکتوم ، عود موضعی، عود سيستميک، جراحی شفا بخش
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A	case	of	pulmonary	artery	angioleiomyosarcoma	misdiagnosed	as	
pulmonary	valve	stenosis	

	
Valizadeh Nasim 1, Alizadeh Forutan Maryam 1 
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 
 
Back ground: Angioleiomyosarcoma is a very rare malignant tumor is a mesenchymal tumor that arises 
from the smooth muscular and angiopoetic tissues.  It constitutes about 1% in the soft tissue tumors. 
The prognosis is poor. 

Case report: A 37 year-old male presented with a history of dyspnea on exertion, cough and episodes 
of syncopal attacks. Due to abnormal heart sound he was underwent echocardiography and the 
diagnosis of pulmonary stenosis (PS) was made and he was referred to Shariati hospital. Before 
admission he had falling down and cardiac arrest and was underwent a successful cardiopulmonary 
resuscitation. A transesophageal echocardiography was done and showed a large and semi mobile mass 
in main pulmonary artery with extension to right and left pulmonary artery branches. He was 
underwent an endarterectomy and pulmonary valve replacement .pathologic report and IHC study was 
compatible with pulmonary artery angioleiomyosarcoma. 

Result: This case of pulmonary angioleiomyosarcoma at first misdiagnosed as PS. 

Conclusion: We should consider pulmonary artery angioleiomyosarcoma in differential diagnosis of PS 
especially in those with small masses.MRI and PET scan is helpful in confirmation of diagnosis and 
differentiae of it from pulmonary thromboembolism. 

Key words: angioleiomyosarcoma, pulmonary artery, syncope 
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A	60	Years	old	woman	with	anemia	and	lytic	bone	lesion	with	diagnosis	
of	GAUCHER	disease	

	
Ghodrati Niloofar MD1, Amiri Hassan MD2 
 
Assisstant Proffessor of  Hematology and Onchology, Alborz University of Medical Sciences. 
Assisstant Proffessor of  Emergency Medicine, Iran University of Medical Sciences  
 
Abstract  

Background: GD is one of the most common glycolipid storage disorders, caused by inherited deficiency 
of  the lysosomal enzyme β-glucocerebrosidase, leading to accumulation of the substrate 
glucocerebroside in the cells of the macrophage- monocyte system. The clinical manifestations of GD 
result from the accumulation of the lipid-laden macrophages in the spleen, liver, bone marrow, bone, 
and other tissues/organs.  

Case reports: 

We reported a  60 Yrs old patient that presented with weakness, pallor ,and bone  pain from 3 years 
ago. She had  undergone different treatment with another diagnosis. After bone marrow aspiration and 
biopsy final diagnosis of GAUCHER  disease was reveald. 

Conclusion: 

We report a case of G.D. to emphasize  that G.D should be considered in the differential diagnosis of 
patients  with bone pain and anemia .our patient did not have hepatosplenomegaly  and she had 60 
years old. On the other hand she had undergon radiotherapy and physiotherapy due to other diagnosis. 
The diagnosis of GD need to clinical suspicious and reminder that the disease can be seen at any age 
and without  hepatosplenomegaly. 
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A	Case	of	AML	(M3)	presented	with	Splenic	Infarction	

	
Valizadeh Nasim 1, Ghavamzadeh Ardeshir 1 
Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 
Email : valizadehn@sums.ac.ir 

 
Back ground:  

The causes of splenic infarction are included: malignant hematologic disorders, benign hematologic 
disorders, embolic disorders, vascular disorders, collagen vascular disease, trauma , iathrogenic causes 
and miscellaneous. Splenic infarction in the absence of persistent symptoms and complications (such as 
hemorrhage, rupture, abscess and persistent pseudocyst) is not an indication for surgery. However, 
nonoperative management warrants close follow-up.  

Case Report: A previously healthy 20-year-old female presented with blurred vision, abdominal pain and 
dizziness after a hemorrhoid surgery. Physical examination revealed pallor; wide peripapillary retinal 
hemorrhage and splenomegaly. Laboratory findings were included: 

White blood cell count=54000/µl 
Hemoglobin=7 gr/dl 
Platelet count=16000/µl 
Lactate dehydrogenase (LDH) =3300IU/L (up to 480) 
Prothrombin time (PT) =19.3 Sec (12-15) 
INR=1.67(1-1.2) 
Partial thromboplastin time (PTT) =28(24-45) 
Fibrinogen Level=287 mg/dl (200-400) 
Fibrin degradation product (FDPs) >20 ug/ml (+ve) 
Creatinine =0.8 
D-dimer>2000 ng/ml (NL<255) 
 

Bone marrow aspiration and biopsy showed: a hyper cellular marrow with more than 95% blasts and 
abnormal promyelocytes compatible with AML (M3) 
Flowcytometry was positive for MPO, CD33, CD 117 and negative for HLA- DR 
Molecular genetics study was positive PML-RAR-a. 
 

Abdominal spiral CT scan: Splenic enlargement is seen with extensive hypodensity in favor of infarction 
mostly in peripheral portions with lack of contrast enhancement.  

She received fresh frozen plasma (FFP) and platelet transfusion and induction therapy with 
Daunorubicin, ATRA and Arsenic trioxide regimen. 
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At first we considered close follow up and supportive care for her splenic infarct. On day +28 she 
achieved a complete hematologic remission and we performed medical consult with surgery department 
for an elective splenectomy due to large persistent splenic lesions in her serial abdominal imaging. 

Result: In this case of AML (M3) and disseminated intra vascular coagulopathy (DIC) we found splenic 
infarction. 

Conclusion: We should think for splenic infarction in any case of AML with splenomegaly and persistent 
pain in left upper quadrant. We should avoid forced or repeated spleen examination for prevention of 
splenic rupture in patients with splenic infarction.   

Key words: AML, Spleen, Infarction 
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، ابزاری جدید برای پيش  CRPپروگنوستيک مبتنی بر پره آلبومين و  معيار
  بينی متاستاز در بيماران مبتال به سرطان معده غير قابل عمل

  
  *٣ زهره ، قریشی٢محمد ، اصغری جعفرآبادی١علی اصفهانی

سرطان بزرگساالن ، مرکز تحقيقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی  استادیار خون و -ا
  تبریز، تبریز، ایران

  دانشيار آمار زیستی، گروه آمار و اپيدميولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -٢
ایران، نویسنده استادیار علوم تغذیه، مرکز تحقيقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،  -٣

  مسئول
Email: zohreh_ghoreishy@yahoo.com,   09127390799- 04133352295 

   آدرس: تبریز، خيابان عطار، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقيقات تغذیه

  
مقدمه: بيماران مبتال به سرطان معده، بقای کلی کم و پيش آگهی ضعيفی دارند. هدف از این مطالعه بررسی 

تغذیه ای و پاسخ التهابی سيستمی در بيماران مبتال به سرطان معده غير قابل عمل ویافتن یک معيار وضعيت 
  پروگنوستيک مناسب می باشد.

روش کار: وضعيت تغذیه ای و پاسخ التهابی سيستمی در بيماران مبتال به سرطان معده غير قابل عمل با معيار " 
"   patient generated subjective global assessment (PG-SGA)ارزیابی جامع بيمار محور/ 

 CRP) که ترکيبی از آلبومين و Glasgow prognostic score (GPS)و معيار پروگنوستيک گالسگو(
و پروتئين های احشایی آلبومين، پره آلبومين و ترانسفرین قبل از آغاز  CRPاست و همچنين سطح سرمی 

سپس بهترین ميزان پره آلبومين برای پيش بينی متاستاز توسط آناليز  شيمی درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
ROC  تعيين شد و معيار پروگنوستيک جدید که ترکيبی از پره آلبومين وCRP ) استPCPS  معرفی گردید و (

  مقایسه گردید. GPSميزان حساسيت و ویژگی و صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفت و با معيار پروگنوستيک 

% از ٨٧،  PG-SGAبيمار مبتال به سرطان معده غير قابل عمل وارد مطالعه شدند. بر اساس معيار   ٧١: نتایج
بيماران قبل از آغاز شيمی درمانی سوءتغذیه داشتند. از بين متغيرهای بررسی شده، بين بيماران متاستاتيک و 

و  P=0.012تفاوت آماری معنی دار وجود داشت(به ترتيب  CRPغير متاستاتيک از نظر پره آلبومين و 
P=0.004  ولی این دو گروه از نظر معيارهای (PG-SGA  وGPS  .با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند

محاسبه شد و  ROC ،0.20 mg/dlبهترین ميزان پره آلبومين برای پيش بينی متاستازو بر اساس آناليز 
% ميزان ٧١٫۴% و صحت ۶٣٫۶%، ویژگی ٧۶٫۵توانست با حساسيت – PCPS -سپس معيار جدید معرفی شده

پيش بينی کند. بين بين بيماران متاستاتيک و غير متاستاتيک از  Regression treeمتاستاز را بر اساس آناليز 
  ). P=0.005تفاوت معنی دار وجود داشت( PCPSنظر معيار 

 CRPکه مبتنی بر سطح سرمی پره آلبومين و  PCPSآگهی  بحث و نتيجه گيری: معيار جدید معرفی شده پيش
است می تواند به عنوان معيار مناسبی برای پيش بينی متاستاز در بيماران مبتال به سرطان معده غير قابل عمل 

  پيش از آغاز شيمی درمانی در نظر گرفته شود.

 GPSنوستيک ، متاستاز، معيار پروگ CRPکلمات کليدی: سرطان معده، پره آلبومين، 
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بررسی فراوانی مارکرهای بيولوژيک و ارتباط آنها با برخی عوامل تعيين 
کننده پيش آگهی در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به 

-١٣٩٠هاي نيک انکولوژی بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر طی سالکلي
١٣٨١  
	

 ۵ محمد منصور ساروی  ،۴ الناز لهراسبی  ،٣ زهرا جنت عليپور  ،٢ شهربانو کيهانيان ، ١ زهرا فتوکيان

  استادیار دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه زهرا (س) رامسر-١
   استاديار خون و انکولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن-٢
مربی و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل -٣
، zalipoor@gmail.com  
   پزشک عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن-۴
   مربی و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل-۵
  متخصص راديولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-۶

 
باشد.  سال می ٢٠-۵٩ترين سرطان و عامل عمده مرگ ناشی از سرطان در زنان  مقدمه: سرطان پستان شايع

گيری بالينی و  تواند در تصميم ها می ن آندانستن رابطه بي شناخت فاکتورهای پروگنوستيک در سرطان پستان و
  انتخاب درمان مفيد واقع گردد. 

زن مبتال به سرطان اوليه  ٢٢٠باشدکه بر روی  نگر می تحليلی گذشته -پژوهش اخير يک مطالعه توصيفی روش کار:
صورت  ١٣٨١ -١٣٩٠های  سال پستان مراجعه کننده به کلينيک انکولوژی بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر طی

گرفته است. جمع آوری اطالعات با استفاده از چک ليست و با بهره گيری از اطالعات موجود در پرونده پژشکی 
و آزمونهای آماری توصيفی و   SPSS 18افزار آماری بيماران انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از نرم

در نظر ٠۵/٠و...) استفاده گرديد. سطح معنی داری در اين مطالعه کمتر ازتحليلی( مجذور کای،درصد فراوانی 
 ٪ بيماران يائسه بودند. بيان بيش از حد٣۵سال داشتند،  ۵۵کمتر از  ٪ بيماران سن٣/٧٧ها:  گرفته شد. يافته

2/neu -HER وجهش ژن٢/٣٨در ٪P53   بيماران وجود داشت٣/۵٢در ٪. ER  و١/۶٩در ٪PR   ۶/۶٣در ٪
 ، بين وضعيت بيومارکر(P =٠٠٠١/٠با اندازه تومور ( neu -HER/2موارد مثبت بود. در مطالعه اخير بين بيومارکر

P53 )٠۴٢/٠با پاتولوژی تومور=(p بيومارکر،ER  ) ٠٣۴/٠با مرحله بيماری=P)  شناسی تومور  درجه آسيبو
)٠٠۴/٠=P)بيومارکر ، PR ) ٠٣٧/٠با مرحله بيماری=P) ٠١١/٠شناسی تومور ( و درجه آسيب= P)  رابطه

داری وجود داشت. در ساير موارد ارتباط آماری معنی داری بين وضعيت بيومارکرها با فاکتورهای  آماری معنی
های پژوهش که  بحث و نتيجه گيری: با توجه به يافتهP>0/05). (پروگنوستيک در اين مطالعه وجود نداشت

بامرحله بيماری و درجه   ER&PRو اندازه تومور، بيومارکرهای neu-HER/2بيانگر وجود ارتباط بين بيومارکر
 با پاتولوژی تومور بوده است تعيين وضعيت مارکرهای بيولوژيک  P53آسيب شناسی تومور و همچنين بيومارکر

2/neu) PR, ER, P53,) -HER در بيماران مبتال به سرطان پستان و شروع درمان ضد استروژن در بيماران
 در بيمارانی که تومورشان بيان بيش از حد neu -HER/2گيرنده استروئيدی و همچنين درمان ضددارای 

2/neu -HERشود دارد توصيه می.  

 ،آگهی پيش کننده تعيين عوامل ،بيولوژيک مارکرهای ،پستان سرطان: کليدی های واژه
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Evaluation	of	HTLV‐I	and	host	interaction	on	development	of	adult	T	
cell	leukemia/lymphoma:		study	of	HBZ,	AKT1,	BAD	genes	expression	

	
Allahyari Abolghasem 2, Rahimi Hosien 2, Mozahab Zahra 2, Tarokhian Hanieh 1, Shidel 
Abbas 1,2, Mohaddes Seyed Tahereh 2, Bari Ali Reza 2, Koushyar Mohammad Mehdi 2 
  
Inflammation and inflammatory disease Research Centre, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran 
Internal medicine Dept. Medical School, Mashhad University of Medical Science, Mashhad- 
Iran 
 
 
Background  

Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infects more than 20 million people worldwide. About 2% 
to 5% of infected people may develop two HTLV-I accossiated diseases; Adult T-cell leukemia 
/lymphoma (ATLL) or HAM/TSP. HTLV-I- HBZ as a human immunomodulator enable virus evasion from 
host immune responses and implicated in TCD4+ proliferation and ATLL progression .Moreover AKT is a 
primary kinase in PI3K pathway has a number of substrates that contribute to malignant 
transformation. Also Inhibiting of pro-apoptotic elements such as BAD may be induced by HTLV-1 as 
one step of oncogenic process. Therefore AKT1 and BAD may be implicated in disease progression, thus 
in the present study the expression of HBZ, AKT1 and BAD have been evaluated.  

Methods 

Nineteen patients with ATLL and 18 HTLV-I healthy carriers were assessed for HBZ, AKT1 and BAD 
expression using real time PCR, TaqMan method. The data was analyzed by SPSS software. 

Results  

In the present study, HBZ expression was dramatically increased in ATLL patients compare to HTLV-I 
carriers (p-value< 0.000), and also AKT1 expression was increased in ATLL patients compare to HTLV-I 
carriers (p-value= 0.058). In the case of BAD no significant difference was found between 2 groups. 

Conclusion  

Results showed that viral HBZ had critical role in HTLV-I infected TCD4+ immune evasion toward 
oncogenesis. Increased AKT1 in HTLV-1-transformed cells showed AKT1 activation may be played 
important role in cell survival and disease progression. Interestingly our finding showed not increase in 
BAD expression may enable infected cells to maintain a malignant potency. 

Keywords: Adult T-cell leukemia /lymphoma (ATLL), HBZ, AKT1, BAD 
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Effects	of	carvedilol	against	chemotherapy‐induced	cardiotoxicity	in	
patients	with	breast	cancer	

 
Zarifian Ahmadreza 1, Amel Roya 1, Shirdel Abbas 2 
 
Student Research Committee, Medicine School, Mashhad University of Medical Sciences 
Hematology and Oncology Department, Ghaem hospital, Mashhad University of Medical 
Sciences 
 
Email: zarifianar891@mums.ac.ir 
Mobile Phone: 09153597335 

 
 

Breast cancer is the second most prevalent cancer in women, worldwide and the most prevalent cancer 
among Iranian women. Most of treatment plans for this cancer include chemotherapy, which improves 
the tumor’s response to the treatment. Doxorubicin is an anti-neoplastic agent of the anthracycline 
group, which is used in treatment of patients with breast cancer. 

Major side effect of doxorubicin is its cardio-toxicity, which can lead to limitation in the use of this 
medication. It is important to detect subclinical myocardial injuries because treatment does not change 
the outcome. Therefore, early detection of cardio-toxicity will result in early treatment and complete 
recovery. Conventional echocardiography monitoring parameters (e.g. left ventricular ejection fraction) 
are deficient in early diagnosis of subclinical cardiomyopathy and strain and strain-rate parameters are 
more sensitive, compared with conventional parameters, for early detection of myocardial systolic 
changes. 

Carvedilol is a nonselective beta-receptor antagonist that can also act on alpha-1 receptors. It has 
antioxidant effects and is available as a cardio-protective agent in high-risk patients. Previous studies 
suggest that carvedilol as a prophylaxis in patients receiving doxorubicin reduces its cardiotoxic side 
effects and paves the way for high doses of anthracycline. 

Protective effects of carvedilol on the heart are studied and confirmed by new echocardiographic 
parameters (strain and strain rate). Many studies indicate the pivotal role of carvedilol in early diagnosis 
and treatment of chemotherapy-induced cardio-toxicity. Therefore, carvedilol is strongly recommended 
as a cardio-protective agent for prevention of cardiotoxic effects of chemotherapy drugs, especially 
doxorubicin, in patients with breast cancer. 

Key Word: Doxorubicin, echocardiography, Cardiotoxic agents, Carvedilol 
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  خصوصيات تصویربرداری لنفوم بدخيم درگير کننده سينوسهای پارانازال

  
  سيد حسين دکتر حسينی زارچ

دانشکده دندانپزشکی ،  و  تحقيقات مواد دندانی رکزرادیولوژی دهان، فک وصورت، م دانشيار
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  ٠٩١۵۵١۶۴١۵۴و   تلفن:   hoseinih@mums.ac.irادرس ایميل: 
  بخش رادیولوژی  ،دانشکده دندانپزشکی ،ميدان پارک ،بلوار وکيل آباد ،آدرس پستی: مشهد

  ٩٨۴-٩١٧٣۵:کدپستی
  

ناحيه سر و گردن یکی از محلهای شایع لنفوم غير هوچکين خارج گره ای می باشد، اما لنفوم   مقدمه :
سينونازال یک بيماری نادری است که بيشتر آنها در مراحل اوليه بدون عالمت بوده و تنها پس از تهاجم به 
ساختمانهای مجاور با تخریب موضعی استخوان تشخيص داده ميشوند. از نظر مورفولوژی تشخيص یک لنفوم از 
فرآیندهای غير نئوپالستيک تخریب کننده یا سایر بدخيميها در این ناحيه می تواند مشکل باشد. در موارد بيماری 

  یطی نقش مهمی در پروگنوز دارد.موضعی، پروگنوز بيماران مطلوب است و لذا تشخيص اوليه چنين شرا

ساله توصيف  می کند. این گزارش مورد و  ٣٨نویسنده، یک لنفوم بدخيم سينوس ماگزیالری را در یک آقای  هدف:
مروری بر مقاالت اهميت تصویربرداری را در تشخيص اوليه و ارزیابی گسترش دقيق چنين ضایعات بدخيمی که برای 

  ررنگ می نماید.  طرح درمان ضروری می باشند، پ

  رادیوگرافی،،  سينوس ماگزیالکلمات کليدی: لنفوم غير هوچکين، لنفوم بدخيم، 
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Comparison	of	Clinicopathological	Features	of	Basal‐like	and	Non	
Basal‐like	Tumors	in	Triple	Negative	Breast	Cancer:	A	Report	from	Iran	

	
Mirzania Mehrzad 1, Safaee Seyed Reza 1, Jahanza Isa 2, Mehdizadeh Reza 3 
Department of Medical Oncology, Cancer Research Center, Cancer Institute, Imam 
Khomeini Hospital Complex, Tehran University of medical Sciences, Tehran, Iran. 
Department of Pathology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
Breast Diseases Department, Breast Cancer Research Center, ACECR, Tehran, Iran. 

 
Abstract 

Breast cancer that are  negative for estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal 
growth factor receptor 2 (HER2) -the so-called triple negative breast cancer (TNBC)- have a more 
aggressive course and are associated with poorer prognosis in comparison with other subtypes of 
breast cancer. TNBC divided in to basal-like and non basal-like subtype. Is there any clinicopathological 
difference between basal-like and non basal-like subtype of TNBC?  

From total of 267 breast cancer patients sixty triple negative tumors were identified (22.5%), thirty one 
patients (51.7%) were basal-like (In other reports 45.8% to 71%) and twenty nine patients (48.3%) 
were non basal-like. Median age of our patients with TNBC is 49.6 years. Tumors were dubbed basal-
like if either cytokeratin 5/6 or epidermal growth factor receptor (EGFR) was positive. Subjects were 
followed up for a median of 18 months. In this study EGFR+ tumors were more likely to be lymph node 
positive (p=0.045) and had a poorer survival rate but did not reach statistical significance (p=0.074).  
Among Iranian women with TNBC, clinicopathological features, Disease Free Survival (DFS) and Overall 
Survival (OS) of basal-like and non basal-like tumors are not statistically different.  
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اخذ  بررسی نگرش وعملکرد گروهی از پزشکان وپرستاران در مورد
  رضایت آگاهانه از بيماران صعب العالج

  
 مهرزاد ، دکتر ميرزانيا١ سيد رضا ، دکتر صفائی١ فرهاد ،دکتر شاهی١ رمضانعلی دکتر شریفيان

  ٢ عليرضا ،دکتر پارساپور١
  
 بخش خون وسرطان بالغين-دانشگاه علوم پزشکی تهران،بيمارستان امام خمينی(ره)١
  دانشگاه علوم پزشکی تهران،گروه اخالق پزشکی٢
  

موضوع کيفيت ونوع ارتباط پزشک وبيمار، از قرن ها پيش مورد بحث ومجادلۀ اطباء وفالسفه وعلمای علم اخالق 
  بوده است .

این رابطه نوعًا از حالت پدر ساالرانه به سمت مشاوره ای و هم فکری پيش رفته است، به گونه ای که اتخاذ 
بدون موافقت ورضایت آگاهانه ورضایت مندانه بيمار دیگر مورد قبول تصميمات مهم وکليدی تشخيصی ودرمانی، 

  مجامع ومحافل قانونی واخالق پزشکی نيست .
های فراوان مواجه است. ی وص حوزۀ امراض صعب العالج با چالش هاوحاشيه ها ودشوارجلب رضایت آگاهانه بخص

  این دشواری ها گاه از طرف تيم درمانی وگاه از طرف بيمار وخانواده ایجاد می شود .
  چيست وچگونه می توان جهت غلبه برآنها اقدام نمود؟ چالش ها وموانع ودشواری های اخذ رضایت آگاهانه

قبول وجود مشکل فوق درحوزه عملکرد سرطان شناسی، تصميم گرفتيم تا بررسی ميدانی دراین مورد باتوجه به 
  انجام دهيم.

روش مطالعه : درجریان برگزاری یک کنفرانس جامع خون وسرطان، مورد ویژه وبحث انگيز بيمار مبتال به سرطان 
  خالق پزشکی وکارشناس فقهی قرار گرفت.مطرح ومورد بحث وتبادل نظر کارشناسان این رشته ونيز متخصصين ا

نفر پزشک عمومی (یا  ۵٩نفرمتخصص خون وسرطان بالغين، ونيز  ۴۵سپس درحاشيه همين سمينار، از تعداد 
  نفر پرستار، بارائه پرسشنامه نظرخواهی انجام شد. ٩۵دستيار داخلی ) و 

ع آوری ونظرات ارائه شده در دسته شرح حال وسواالت مطرح درادامه بحث آمده است. سپس پرسشنامه ها جم
 های هماهنگ منظم شد.

جهت بررسی ميزان اطالع، دیدگاه وعملکرد همکاران در رابطه با بيماران صعب العالج و موضوع رضایت آگاهانه، 
ضمن معرفی مورد بيمار بادرجاتی از دشواری آنان طی فرم خاص، نحوۀ دیدگاه ونحوۀ عملکرد آنان مورد سئوال 

  فت قرارگر
ساله، به دليل کم خونی ودرد استخوانی وتب در چند هفته اخير، بررسی ونهایتًا با تشخيص سرطان حاد  ۵٨خانم 
جهت بررسی تکميلی ودرمان به مرکز سرطان شناسی معرفی شده اند . بيمار هنوز از تشخيص  (AML)خون 

و دو داماد است ایشان، قبل از ویزیت بيماری خود مطلع نيست وخانواده ایشان شامل دو پسر ودودخترو عروس 
بيمار به کلينيک آمده واصراردارندکه بيمار از تشخيص نهائی بيماری اش مطلع نشود. بيمار معلم بازنشسته زبان 
انگليسی است. ودر هوشياری کامل به سر می برد و قدری مضطرب است. دختر بيمار اصرار دارد که مادرش 

يمی درمانی دارد واگر اسمی از سرطان وشيمی درمانی بشنود، افسرده روحيه حساس وخاطرات بدی از ش
شده وممکن است سکته کند وبميرد. پزشک متخصص سرطان اعالم نموده که شروع درمان اصلی،"بدون اطالع 

درصد  ۵ورضایت آگاهانه بيمار " مقدور وقانونی نيست. واحتمال درمان ایشان بدون شيمی درمانی وریدی کمتر از 
  توسط همکاران پيشنهادات زیر مطرح شده است. ت.اس

همه خانواده رضایت نامه کتبی بدهند وامضاء کنند که خواهان عدم اطالع رسانی به بيمار هستند  .١
 اطالع بيمار شروع شود. وسپس شيمی درمانی بدون رضایت و

 شود. مشاوره پزشکی قانونی انجام شود حسب نظر ایشان رفتار .٢
نجام شود و از ایشان بخواهيم در پرونده بنویسند"بيمار خودآگاهی الزمه را مشاوره روانپزشکی ا .٣

 ندارد"
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 بيمار با درمانهای عالمتی وتسکينی مرخص شود. .۴
 به استناد وبهانه کمبود تجهيزات بيمار به مرکز دیگری معرفی شود. .۵
 بيمار به همکار دیگری که اصرار بر رعایت کامل ضوابط موضوعه ندارد معرفی شود. .۶
 ٢و١مورد  .٧
 ۴و٣مورد  .٨
 ٣و٢مورد .٩
 ٣و٢و١مورد  .١٠

نفر پرستار در مطالعه  ٩۵نفر پزشک عمومی ودستياران داخلی و  ۵٩نفر متخصص خون وسرطان،  ۴۵نتایج: 
  شرکت نموده وفرم را تکميل کردند که نتایج آن در ذیل آمده است.

  
  متخصص خون وسرطان  پرستار  پزشک عمومی ودستياران داخلی  ميانگين  موارد
 %4.3  %19.1 %5 %9.46  ١مورد
 %13 %28.7 %20 %20.56  ٢مورد 
 %2.2  %5.3  %3.3 %3.6  ٣مورد
 %2.2 %1.1 %5 %2.76  ۴مورد 
 %4.3 %1.1 %1.7 %2.36  ۵مورد 
 %6.5 %10.6 %1.7 %6.26  ۶مورد 
 %21.7 %3.2 %1.7 %8.86  ٧مورد
 %10.9 %2.1 %16.7 %9.9  ٨مورد 
 %10.9 %1.1  %1.7 %4.56  ٩مورد 
 %4.3 %6.4 %5 %5.23  ١٠مورد

  

بحث: اگرچه این بررسی با اشکاالت و محدودیت هائی مواجه است اما تحليل کلی داده ها نشان می دهد که 
عالوه بر محدودیت ها ودشواری های فرهنگی که از طرف جامعه وعامۀ مردم، در راه اجراء اصل"رضایت آگاهانه " 

دیدگاه وعملکرد پزشکان و پرستاران هم بخوبی روشن وجا افتاده نيست. به وجود دارد، بنظر می رسد موضوع در 
گونه ای که گروه قابل توجهی از شرکت کنندگان تصور می کنند رضایت خانواده وپزشکی قانونی می توانند آنان را 

  از توضيح بيماری وعوارض ومشکالت آن به بيمار واخذ رضایت آگاهانه بی نياز نماید.

  درصد) ٨/۴٧درصد وپرستاران  ٣/١٧درصد، متخصصين خون وسرطان  ٢۵عمومی  (از پزشکان

لذا به نظر می رسد توجه، آموزش وپژوهش در این موضوعات هنوز وبه شدت مورد نياز گروهای پزشکی ونيز عامۀ 
  مردم جامعه می باشد.
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ستان طالقانی طی در بيمار AML‐M3نتایج درمان بيماران مبتال به 
  ١٣٨۵-٩٠های  سال

 
 , دکتر مهدی زادهحميد , دکتر رضوانیمچتبی , دکتر قدیانیبهنام , دکتر هدایتمهدی دکتر تبرائی

  مهشيد
 

از لوکمی های ميلویيدی حاد می باشد که با  متمایزیپيش زمينه و هدف: لوکمی پروميلوسيتيک حاد نوع 
ميشود،  PML-RARαکه منجر به ایجاد ژن ادغامی  ١٧و  ١۵ترانسلوکاسيون معکوس متعادل بين کروموزوم 

مشخص می گردد. در طی سال های اخير پيشرفت های چشمگيری در درمان این بيماری صورت گرفته که آن را از 
و بسيار کشنده به بيماری قابل کنترل و حتی کامًال درمان پذیر تبدیل کرده است. با این یک بدخيمی با سير سریع 

حال، مسئله حائز اهميت در درمان این بيماران باال بودن ميزان مرگ زودرس در اثر عوامل مختلف به خصوص 
ه است. هدف این خونریزی می باشد که توجه ویژه ای را به درمان های حمایتی جهت این عارضه معطوف کرد

در بيمارستان  AML-M3مطالعه بررسی ميزان پاسخ به درمان، پيش آگهی و ميزان بقای کلی بيماران مبتال به 
و مقایسه آن با سایر مطالعات جهانی از جمله کشورهای آسيایی و در حال  ١٣٨۵-٩٠ طالقانی طی سال های

  توسعه می باشد. 

همگروهی (کوهورت) گذشته نگر انجام شد، پرونده بيمارانی که با  روش بررسی: در این مطالعه که به صورت
در این مرکز بستری شده بودند از نظر اهداف ذکر شده مورد  ٨۵-٩٠در طی سالهای  AML-M3تشخيص 

  بررسی قرار گرفتند، و جهت پيگيری ميزان بقا از طریق تماس تلفنی  اطالعات الزم جمع آوری شد.

شناسایی شدند، که ميانگين  AML-M3مورد  ٢٧، AMLمورد  ٢٧٩مانی مطالعه، از بين یافته ها: در طی بازه ز
% بيماران را تشکيل می دادند. ميانگين زمان پيگيری ۴/۴۴% و زنان ۶/۵۵سال بود. مردان  ۴١سنی آن ها 

 ٣٧). از بين بيماران ٣٠-٢٢٠٠روز بود ( ۶۶٠دست یافتند  Complete Remission(CR)بيمارانی که به 
%). قابل ذکر است ۶٣دست یافتند و تمامی موارد شکست درمان القایی به دليل مرگ زودرس بود ( CRدرصد به 

، گروه سنی و تب و نوتروپنی با مرگ زودرس ارتباط WBCبيمار قبل از شروع درمان فوت کردند. متغيرهای  ۴که 
پنج ساله در  OS% بود. ۶/٢٢ساله پنج  OS% و ٣٠یکساله  Overall survival (OS)معناداری داشتند. 

 yrs 5درص بود. دو بيمار در زمان پيگيری دچار عود بيماری شدند( ۵/۶٢دست یافته بودند  CRبيمارانی که به 
Relapse Free Survival=60% به طور کلی .(Event Free Survival ۵ بود. در ١٨ساله %

یکساله ارتباط  OS، تب و نوتروپنی و رژیم القایی با ، گروه سنیWBCیکساله، متغيرهای  survivalآناليزهای 
چشمگير بود. در بررسی ارتباط متغيرهای  ١٠×١٠۴بيشتر از  WBC داشتند.  این ارتباط بخصوص در بيماران با

پایين تر به  BUN،زمان شروع عالیم تا ارجاع بيشتر و ١٠×١٠٣کمتر از  WBCمختلف با عوارض حين درمان, 
ارتباط معناداری  Overall hemorrhageو  Differentiation syndromeترتيب با تب و نوتروپنی، 

  داشتند. 

ها، ميزان مرگ زودرس در این  clinical trialنتيجه گيری: در مقایسه با نتایج حاصل از بيشتر مطالعات خارج از 
های نوین القایی از جمله  ر قرار دادن بررسی بيشتر درمانمطالعه نيز باال بوده که این موضوع اهميت مد نظ

حمایتی به موقع و دقيق را در کاهش ميزان این عارضه، بيشتر از   آرسنيک تری اکساید و همچنين درمان های
ای که از اهميت به سزایی برخوردار است، شناسایی فاکتورهای تاثير گذار در عوارض  پيش مطرح ميکند. مسئله

 OSری و مرگ زودرس و متعاقبًا پيشگيری از این عوامل و یا برطرف کردن کردن آن ها در جهت بهبود حين بست
    تمامی بيماران می باشد.
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بررسی رابطه منابع حمایتی بر رفتار کنارآیی بيماران مبتال به سرطان 
  پستان

  
  ۵ عليرضا بهرامی– ۴ ماندانا ابراهيمی - ٣ اميرمعتمدی – ٢ مریم کوشا -*  ١ امير لـله گانی

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ١
عضو گروه پژوهشی پيشگيری از سرطن پستان، مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی،  ٢

  تهران، ایران
پژوهشی پيشگيری از سرطن پستان، مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران،  گروه ٣

    ایران
گروه پژوهی کيفيت زند گی در مبتالیان به سرطن، مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی،  ۴

  تهران، ایران
  هيات علمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ۵

      maryamkoosha@yahoo.comکوشا*نویسنده مسئول: مریم 

  
  چکيده

: سرطان پستان تاثير نامطلوبی بر خودباوری زنان و نيز تاثير نامطلوبی بر عملکرد خانوادگی، نقش زمينه و هدف
خالل ارتباطات اجتماعی دریافت می زناشویی و کيفيت زندگی آنها دارد. احساس رضایتمندی و بهزیستی که در 

شود، به عنوان محافظ و کمک کننده در مقابل مشکالت سالمت عمل ميکند. منابع حمایتی به عنوان یکی از 
موثرترین راهکارهای کنارآیی  با مشکالت و تبعات بيماری سرطان پستان  قلمداد ميشود. لذا این مطالعه با هدف 

 ن بر رفتار کنارآیی بيماران مبتال به سرطان پستان طراحی شده استبررسی منابع حمایتی و تاثير آ
بيمار مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک  ١۵٠این مطالعه به صورت مقطعی بر روی  مواد و روشها:

فراد در این مطالعه ميزان حمایت یا پشتيبانی امرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی انجام شده است. .
توسط چهار منبع حمایتی :  مادر و خواهر، همسر، فاميل و دوستان ، پزشک و پرستار مورد بررسی قرار گرفت. 
تاثير وضعيت حمایت  هر گروه از منابع حمایتی بر رفتارکنارآیی بيماران  با بيماری سرطان پستان  با استفاده از 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون کروسکال واليس
 ٢٢-۶٧و با دامنه تغييرات  ± ١/٩سال با انحراف معيار  ۵٩/۴۵ميانگين سنی شرکت کنندگان در مطالعه،  ج:نتای

% بيماران خانه دار ٧٧% بيماران متاهل و ٨۵. ل بودند.سا ۴٠-۵٠در گروه سنی سال بود.اکثریت شرکت کنندگان 
) و =P ٠/.٣۵رابطه اماری معنادار مشاهده شد (بوده اند. بين نوع منبع حمایتی با رفتار کنارآیی فرد با بيماری 

) خود دریافت ميکند بر ۶۴٫۴۴مجموع فراوانی  منبع حمایتی که فرد مبتال به سرطان پستان از سوی مادر و خواهر (
رفتار کنارآیی فرد با بيماری، باالترین ميزان  می باشد و این ميانگين در سایر منابع حمایتی  به ترتيب از سوی 

  )۴٣.۶١ -۴٢.۶٠-٠٢.۶٠( دوستان و آشنایان و در مرحله آخر فرزندان بر رفتار کنارآیی بيماران تاثير گذار بود. همسر،
نتایج این پژوهش تایيدی بر این مسآله است که بيماران مبتال به سرطان پستان به لحاظ احساس ضعف در بحث: 

رین رفتار کنارآیی را وقتی که منبع حمایتی از سوی بعد جسمانی خود به دليل درگيری عضو زنانه، بهترین  و بيشت
مادر و خواهر خود بوده است دریافت داشتنه اند و دیگر منابع( همسر و دوستان و آشنایان و فرزندان) به ترتيب در 
 درجات بعدی بر رفتارکنارآیی بيماران با بيماری اثربخش بوده است.  این موضوع تاکيد بر اهميت مشاوره های الزم
به کليه  منابع حمایتی می باشد که در دسترس بيمار می باشد که  بتواند بيمار مبتال به سرطان به نحو 

 مطلوبتری با این بيماری مقابله کند.
    سرطان پستان–رفتار کنارآیی - منابع حمایتیکلمات کليدی: 
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Abstract 
Introduction: Cancer is a major health problem worldwide that deal with the physical, psychological, 
social and spiritual crisis affecting the cause. This research has tried to address the problems of the 
patients. 
Methods: This descriptive - correlational. In this study, the sample sizes of 114 patients (44% male and 
56% female) were selected based on specific application form. The questionnaire Receptionist center; 
complete and psychology expert, examined the psychological counseling did. 
Results: The results indicated that the criterion of quality of life and mental health and mental 
relaxation shows no significant dependence. The phases of the performance and quality of life factors 
showed a significant correlation is: 
1 -Anxiety and stress in the life of the patient (anxiety problems andissues arising from past events as 
well as fear of the future) 
2 - Emotional and mental problems (depression, fear (in women), anger, sadness, fear, lack of interest 
in usual activities). 
3 - physical problems such as: (difficulty walking, swelling of the body, dizziness, memory and 
concentration problems, difficulty sleeping, burning and tingling hands and feet of women, men, 
nausea, feeling a failure, indigestion, pain, and fatigue in both sexes).  
Somatoform symptoms in women than men, and physical pain in men than in women is statistically 
significant and in the domains of quality of life and physical function in women more than men are. 
Conclusion: According to the results, an aspect of quality of life in cancer patients with mental health 
domains is related to the different aspects of life in cancer patients is affected. 
 
Key words: psychological comfort, quality of life, cancer 
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Anti	Apoptotic	Effects	of	Thymoquinone	on	Renal	Cell	Carcinoma.	
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Introduction: Thymoquinone (TQ) is a component of Nigella sativa, an herb that has been used for 
thousands of years for a variety of diseases including cancers. However, its effect on induction of 
apoptosis in renal cell carcinoma cell line (ACHN) was not clear. TQ-induced apoptosis was investigated 
in ACHN cells. 

Method: ACHN cells were treated with different concentration of TQ (5-60 μM) for 24, 48 & 72h. Also, 
L929 cells were studied as normal controls. Cytotoxicity was determined using MTT assay and DNA 
fragmentation. Effects of TQ on the cell cycle were determined using flow cytometry. Apoptosis 
induction was assayed using annexin V and propidium iodine (PI) by flow cytometric analysis. 
Phosphatidylserine (PS) externalization is relatively increased in early process of apoptosis. It has high 
affinity for binding aprotein called annexin V. In this method, PS binding to annexin Vconjugated 
fluorescein isothiocyanate (FITC) and counterstaining with PI allows differentiation of necrotic and 
apoptotic cells. 

Finding: Cytotoxicity effect of TQ was time and dosedependent. TQ (60μM after 24h), (30μM after 48h), 
(15μM after 72h) induced apoptosis and caused DNA fragmentation in ACHN cells. This concentration 
decreased the number of ACHN cells in S-phase and increased them in G1-phase. 

Conclusion: TQ induced early and late apoptosis and also necrosis in renal cell carcinoma without 
cytotoxicity on L929 cells. These results suggested that the tumor cytotoxic effect of thymoquinone on 
ACHN cells is mediated by a process involving apoptosis, necrosis and cell cycle arrest. 

Key word: Thymoquinone- apoptose-renal carcinoma. 
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Background: 

Thalassemia patients that are conventionally treated by a regular transfusion regimen are susceptible 
for transfusion transmitted viral infections, including hepatitis B, hepatitis C and human 
Immunodeficiency Viruses. 

Objective: The aim of this study was to determine the seroprevalence of hepatitis Bvirus (HBV), hepatitis C virus 
(HCV) and human Immunodeficiency virus (HIV) infections among all multitransfused thalassemia patients in 
Urmia city of west Azarbaijan, Iran. 

Methodology: A retrospective study was conducted in Fall1392 on all 36 transfusion dependent thalassemia 
patients attending to Motahari and Emam Khomeini hospitals in Urmia city of Iran. Patients’ medical records were 
studied for HBs antigenemia and seropositivity for HCV and HIV antibodies.  

Results: Out of 36transfusion dependent thalassemia patients aged 5-33 years, 19 (52.77%) and17 (47.22%) were 
male and female, respectively. All of them were found seronegative for HBs antigen, HCV antibody and HIV 
antibodies. 

Conclusion: It seems that screening of blood products is efficient in West Azarbaijan of Iran for prevention of 
blood born viral infections.  

Key Words: Thalassemia, Hepatitis B surface antigen, Hepatitis C virus antibody, Human immunodeficiency 
virus antibody, Transfusion   
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Cancer Research Center of Iran Cancer Institute-Tehran U Medical Sciences 
*Ali Montazeri:Presenting Auther 
 
Email: s.sadighi@hotmail.com 
 
Background: Colorectal cancer is the third commonest cancer-related deaths in Iran. The disease is 
devastating and has severe impact on patients’ health and quality of life. Thus, although proper 
management of patients is primary goal for clinical team, improving quality of life in these patients also 
considered very crucial. This study aimed to translate and validate the European Organization for 
Research and Treatment specific quality of life questionnaire (EORTC QLQ CR29) in order to provide a 
valid instrument for outcome studies in Iran.  

 

Methods: The EORTC-CR29 contains 29 items. There are 18 items related to gastrointestinal symptoms, 
pain and problems of micturation, and there are separate scales for those with or without ostoma and 
separate items addressing sexual function in men and women. We applied forward-backward 
translation procedure in order to translate the English version into Persian. Then, a sample of 100 
patients with colorectal cancer attending to Iran Cancer Institute completed the questionnaire. 
Reliability was assessed by performing internal consistency (Crobach’s alpha). Validity was assed by 
construct validity and known group comparison. 

 

Results: The Cronbach’s alpha was found satisfactory ranging from 0.75 to 0.86. Also we found an 
excellent correlation between items and hypothesized sub-scales, lending support to its construct 
validity. In addition, the questionnaire well discriminated patients who differed in stage and metastasis. 

 

Conclusion: The Iranian version of the EORTC QLQ-CR29 performed well and now could be used in 
outcome studies in colorectal cancer. 
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  انمروری بر مزایا و معایب ابزارهای تشخيصی مولکولی در سرطان پست
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  38002310 شماره تماس نویسنده مسئول:

  
 مقدمه:

سرطان پستان یک بيماری هتروژن با ویژگی های مورفولوژیک، مولکولی، بالينی و پاسخ به درمان متفاوت می 
بنابراین انتخاب مارکرهای مفيد برای پيشگویی پروگنوز در این بيماری دشوار بوده و در تعيين نوع دقيق  باشد.

بيماری و انتخاب درمان مناسب اهميت دارد. در این زمينه مهمترین مارکرهای پيش بينی کننده کالسيک شامل 
% بيماران ١٢ایی که مشخص شده است اندازه تومور، وضعيت لنف نود و ویژگی های هيستولوژیک است. از آنج

سانتی متر) عود مجدد دارند و این ویژگی تحت تاثير فاکتورهای دیگر هم می  ١دارای تومورهای کوچک (کمتر از 
مثل  qRT-PCRو  Microarrayباشد، امروزه به منظور تعيين نوع و وضعيت ابزارهای مولکولی مبتنی بر 

در کنار فاکتورهای کالسيک  PAM50و  Mammostrat ،Rotterdam Signatureماماپرینت، آنکوتایپ، 
استفاده می شوند. از مزایای این ابزارهای مولکولی تعيين تفاوت های ژنتيکی بين زیرگروه های مختلف، 
پيشگویی نتایج شيمی درمانی و استفاده از تاموکسيفن می باشد. بااین وجود این پنل ها قابليت کاربرد برای 

شده  Approvedسرطان های پستان را نداشته و همچنين فقط در جامع خاص اروپایی و آمریکایی همه انواع 
  اند و با توجه به تفاوت های نژادی قابل استفاده برای همه جمعيت ها نيستند.

نتيجه گيری: با توجه به اینکه تعيين دقيق پروگنوز سرطان پستان به تشخيص دقيق بيماری و مارکرهای پيشگویی 
ننده مرتبط می باشد استفاده از ابزار های پروگنوستيک مولکولی اهميت زیادی دارد. بنابراین معرفی و تعيين ک

روایی  یک پنل تشخيصی مولکولی در یک جمعيت و تکميل این پنل ها به منظور دسته بندی دقيق تر و کاربردی تر 
  سرطان پستان ضروری به نظر می رسد.

 

  پستان، تشخيص مولکولی، آنکوتایپ، ماماپرینتواژه های کليدی: سرطان 
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معياری جدید برای غربالگری سوء تغذیه در بيماران مبتال به سرطان 
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 آدرس: تبریز، خيابان عطار، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقيقات تغذیه

  
طان های گوارشی شایع است و عوارض متعددی به همراه دارد. مقدمه: سوء تغذیه در بيماران مبتال به سر

تشخيص زود هنگام سوء تغذیه می تواند موجب اجرای حمایت های به موقع تغذیه ای ، ودر نتيجه کاهش توکسی 
سيته و بهبود کيفيت زندگی بيماران گردد. هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعيت تغذیه ای بيماران مبتال به سرطان 

  ) و یافتن معياری مناسب برای غربالگری سوءتغذیه در این بيماران می باشد. IGCده غير قابل عمل (مع

، سطح سرمی پروتئين های احشایی دارای باز  BMIبا استفاده از  IGCروش کار: وضعيت تغذیه ای در بيماران 
 ) و معيار جامع بيمار محور TLC، تعداد تام لنفوسيت ها( CRP،  گردش سریع (آلبومين، پره آلبومين، ترانسفرین)

 patient generated subjective global assessment (PG-SGA))(  مورد بررسی قرار
اندازه گيری شد و ارتباط آنها با وضعيت تغذیه  CA 19-9و  CEA  ،CA-125گرفت. ضمنا سطح تومورمارکرهای 

افته های به دست آمده، معيار جدیدی برای غربالگری سوء تغذیه معرفی ای ارزیابی گردید. سپس بر اساس ی
  گردید.

، بيماران  PG-SGAقبل ار آغاز شيمی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس معيار  IGCبيمار  ٧١نتایج: 
ه ، بين متغيرهای بررسی شد %) تقسيم شدند.١٣%) و بدون سوءتغذیه(٨٧به دو دسته دارای سوءتغذیه(

تفاوت معنی دار داشتند( به ترتيب  CA-125بيماران دو گروه از نظر آلبومين، پره آلبومين و تومورمارکر 
P=0.010  ،P=0.013  و ،P=0.033  سپس براساس آناليز .(ROC  بهترین مقدار پره آلبومين برای ،

)، پره cut off=3.5 g/dlبه دست آمد و با استفاده از آلبومين ( mg/dl 0.20پيش بينی سوءتغذیه 
) معيار جدیدی برای غربالگری  cut-off= 35U/ml( CA-125) و  =mg/dl cut-off 0.20آلبومين (

توانست با  Malnutrition prediction score/ MP-score .(MP-Score( سوءتغذیه تعریف شد
  % سوء تغذیه را پيش بينی کند.٩١٫۴% و صحت ۶۶٫٧%، ویژگی ٩٣٫٨حساسيت 

-CA        با سطوح آلبومين، پره آلبومين و IGCتيجه گيری: دراین مطالعه وضعيت تغذیه ای بيماران بحث و ن
ارتباط داشت و این می تواند یکی از دالیل زمينه ای ارتباط پارامترهای ذکر شده با پيش آگهی و بقا در این  125

تغذیه دیده شد و تایيد آن در مطالعات با معياری حساس و آسان برای غربالگری سوء  MP-scoreبيماران باشد. 
  حجم نمونه باالتر پيشنهاد می شود.

    CA-125کلمات کليدی: سرطان معده، سوءتغذیه، آلبومين، پره آلبومين، تومورمارکر 
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تقليد ریزمحيط مغز استخوان بر روی داربست سه بعدی استخوانی 
  بدون سلول در شرایط استاتيک
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  . ٠٢١٨٨٠١٣٠٣٠، تلفن: ١۴١١۵
  
  قدمهم

محدودیت های زیادی دارد. استفاده از  in vitroسلول های بنيادی خونساز در شرایط  و دستکاری ازدیاد
داربست طبيعی استخوان است که  DBMپيشنهاد شده است.  تقليد ریزمحيطداربست های طبيعی به منظور 

  است. HSCsنيچ  شبيه قسمت معدنی آن تخليه شده است واز نظر معماری و ساختمانی

  روش کار

 DBM استرومال مزانشيم  بعد از بارگذاری با کالژن، به عنوان داربست کشت سه بعدی انتخاب شد. سلول های 
از منبع خون بند ناف  HSPCsبر روی داربست کشت داده شد.  Feed layerبه عنوان الیه حمایت کننده و 

، SEMوکين) بر روی داربست ازدیاد یافتند. کشتی (بدون سيتو در شرایط هم تخليص شده MACSتوسط تکنيک 
  فلوسيتومتری، مورفولوژی و قدرت کلونی زایی بررسی شد. 

  یافته ها

اول و همچنين نسبت به کنترل نسبت به روز  +CD34بعد از هفت روز هم کشتی افزایش درصد سلول ها  
  و فلوسيتومتری نيچ کارکردی را تائيد کردند.  SEM دار بود.معنی

  نتيجه گيری و بحث

 سه بعدیدر شرایط  MSCsسلول می باشد. -نيازمند ساختار پيچيده و ارتباط سلول HSCPsخودنوسازی   
مسير های  را از طریق ارتباط مستقيم، ترشح سيتوکين ها و HSCPsمناسب امکان پشتيبانی و خودنوسازی 

ه عنوان یک داربست مناسب برای حفظ می تواند ب DBMکنند. بنابراین استفاده از سيگنال رسانی تامين می
همچنين تقليد مغز استخوان توسط این  استفاده کرد.خودنوسازی در شرایط کشت سه بعدی بدون سيتوکين 

  و نيچ پاتولوژیک توسعه یابد.  داروییداربست می تواند برای اهداف 

  ، مغز استخوانHSCs ،DBMسلول بنيادی خونساز، بند ناف، : واژگان کليدی
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Introduction: breast cancer is the most prevalent cancer among women in the worldwide. Only in the 
United States each year, more than 44'000 people die of  the disease. In Iran Breast cancer is the most 
common cause of cancer death in women 45-55 years old. Diseases age in the world and in Iran in 
recent years is decreased than before. 

So far the known risk factors that are associated with estrogen and growth hormone in women are 
proposed for breast cancer. Although there have been many studies to identify  the main causes and 
molecular mechanisms associated with breast cancer, there are known very little. In recent studies, 
the  role of viruses in causing cancer  more than previously has been considered. Responsive viruses to 
Hormones proposed as etiologic factors for breast cancer in humans such as  the human papilloma 
virus, mouse mammary tumor virus (MMTV) and Epstein-Barr virus that  are candidates for breast-
cancer agent. 

Role of Mouse mammary tumor virus as one of the main factors  for causing breast cancer is proven, 
but role of  that in human breast cancer is in hand of study. In Several studies MMTV env-like 
sequences have been identified. But in other studies, it has been breached and the virus has never 
been definitely proven. 

The purpose of this study is investigation of  the prevalence of this virus in people with breast cancer 
for the first time in Iran. 

Materials and Methods: samples was performed on paraffin blocks. We 
study  Possibility  of  association  of MMTV with women  diagnosed with breast cancer 
through  detecting  virus genome in breast tumor 

 DNA extraction from 59 malignant tumor samples  and 59 normal control samples that were paraffin 
blocks was performed. Then by Nested PCR method that is sensitive, the presence of virus sequences 
similar to MMTV env sequences was studied. 

Results and Discussion: Our results, however MMTV sequences in 19 samples from 59 samples (32%) 
of women with breast cancer showed. If the normal control samples (non malignant) from 59 samples 
in only 2 cases (3%) of these sequences was observed. This can result in viral MMTV as one of the 
important factors causing breast cancer among women boost. 

  



 

120 

 

Evaluation	of	HTLV‐I	and	host	interaction	on	development	of	adult	T	
cell	leukemia/lymphoma:		study	of	HTLV‐1	proviral	load,	RORγt,	FOXP3	

genes	expression	

	
Allahyari Abolghasem 2, Rafatpanah Houshang 1, Mohaddes Seyed Tahere 2, Rahimi 
Hosien 2, , Mozahab Zahra 2, Tarokhian Hanieh 5 
1 Inflammation and inflammatory research centre, Medical School, Mashhad University of 
Medical Science, Mashhad- Iran 
2 Internal medicine Dept. Medical School, Mashhad University of Medical Science, 
Mashhad- Iran 
 
Background  
Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infects approximately 20 million people worldwide. About 
2% to 5% of infected people may develop two HTLV-I accossiated diseases; Adult T-cell leukemia 
/lymphoma (ATLL) or HAM/TSP. Viral-host interactions are the main players of diseases development 
and progression.  HTLV-I- proviral load has been determined as an important risk marker for the 
development of HTLV-I-associated diseases Moreover, regulatory T-cells as the main source of the 
virus, and TH17 as an inflammatory cell may be impaired toward diseases progression. Therefore in the 
present study HTLV-I proviral load RORγt and FOXP3 have been evaluated.  
 

Methods 
Nineteen patients with ATLL and 18 HTLV-I healthy carriers were assessed for HTLV-I proviral load, 
RORγt and FOXP3 expression using real time PCR, TaqMan method. The data was analyzed by SPSS 
software. 
 

Results  
In the present study, there were significant variations between ATLL and healthy carriers for HTLV-I 
proviral load (p-value = 0.003). Moreover RORγt expression was increased in ATLL patients compare to 
HTLV-I carriers (p-value= 0.020). In the case of FOXP3 no significant difference was found between 2 
groups. 
 

Conclusion  
Results showed that high HTLV-I proviral load in ATLL patients compared to healthy carriers, can 
influence on development and progression toward ATLL .Increased expression of RORγt, as a master 
transcription factor of Th17 consistent with inflammatory reactions in skin and other organs of the 
patients. Our findings showed that regulatory T-cells cells were not functionally involved in ATLL 
progression. 
Keywords: Adult T-cell leukemia /lymphoma (ATLL), HTLV-I- proviral load, Regulatory T-cells, Th17 
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Introduction: 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide. But few studies have been 
done in this field in Iran. The aim of this study is Study of Morphological feature and Topographic sites 
of colorectal cancer in Mashhad.  

Method: 

The information data of 1640 colorectal patient which are registered in the Khorasan Razavi cancer 
registry data was used. We collected data from 2011 to 2013 in Mashhad.  

Results: 

The mean age was 58.7±14 years old, 760(46.3%) patients were female and 880(53.7%) were male. 

Regarding the Topographic sites of tumor in patients, 57.8% were in colon, 12.2% in Rectosigmoid 
Junction, 28% in Rectum and only 2% in Anus and anal canal. 

As for the morphology and behavior of tumor, 1310 patients were Adenocarcinoma, NOS, 104 patients 
were Mucinous adenocarcinoma, 55 patients were Adenocarcinoma in situ, NOS. 

Discussion: 

The results of this study showed that the colon cancer is more frequent than other type of colorectal 
cancer. Moreover most of patients were Adenocarcinoma, NOS. Besides most of patient were in stage II 
and III. 

Keywords: Morphology, Topographic sites, colorectal cancer 
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Introduction: In most malignancies, increased expression of the proliferation-related genes is associated 
with poor outcome. In colorectal cancer, however, discordant results have been reported. We evaluated 
the proliferation state of two independent cohorts of colorectal cancer (CRC) tumors using an in vitro-
derived multi-gene proliferation signature to reach a firmer conclusion regarding the prognostic role cell 
proliferation has in colorectal cancer. 

Method 

Gene expression profiles of the two stages of growth in vitro were analyzed on oligonucleotide arrays 
and a gene proliferation signature (GPS) was identified by gene ontology analysis of differentially 
expressed genes. Next, the association between patients’ clinicopathologic parameters and cell 
proliferation activity assessed by the GPS and Ki-67 was evaluated.  

Finding 

Surprisingly, reduced GPS expression was associated with presence of lymph node or distance 
metastasis and an increased risk of recurrence and shorter overall and recurrence-free survival 
(p<0.05). We also examined the prognostic power of the GPS in several independent sets of clinical 
samples obtained from patients with different types of cancer. Opposite to the CRC, the enhanced 
expression of the GPS was associated with poor outcome in breast cancer (three datasets), glioma (two 
datasets) and lymphoma (two data sets).  

Conclusion 

This study is the first to report an association between the reduced expression of a multi-gene 
proliferation signature and poor outcome in cancer. The results from this study suggest that, in contrast 
to many malignancies, reduced proliferative activity appears to be an important component of a 
biological signature associated with enhanced malignant potential of CRC tumours.  If verified, the 
reduced expression of the GPS may be clinically useful for identifying early-stage CRC patients at high 
risk of recurrence.  

Key words: colorectal cancer, proliferation, clinical outcome  
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Abstract: 

Introduction: Multiple myeloma is a malignant proliferation of plasma cells derived from a single clone. 
The tumor, its products and the host response lead to organ damages. Some factors that are 
responsible in its pathogenesis are recognized. As FLT3 mutation has been proved as a determinative 
factor in leukemic patients; the goal of this study was to find association of FLT3 Internal Tandem 
Replication and FLT3 Tyrosine Kinase Domain mutations with multiple myeloma. 

Materials and methods: This case-control study was conducted on 60 paraffin-embedded bone marrow 
biopsies (30 multiple myeloma and 30 normal bone marrow specimens) in the pathology departments 
of Ghaem and Imam Reza hosputals in Mashhad. After sections preparation, DNA was extracted by 
non-heating procedure. Two PCR reactions were set up for detection of FLT3/ ITD and FLT3/TKD 
mutations. 

Results:  No FLT3 mutations were detected in Multiple myeloma patients. Their Mean age was 64±10 
years.   

Conclusion: We conclude that FLT3 mutations are unusual in Multiple myeloma. This study was a novel 
project regarding the analysis FLT3 mutation in the field of multiple myeloma research. 

Keywords: Multiple myeloma, FLT3, PCR  
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Introduction:  
The last decade has seen an explosion of knowledge respecting microRNAs (miRNAs) and their 
functions in both normal and abnormal physiological contexts. miRNAs are generally 19–25 nucleotides 
in length, small non-coding RNAs which can inhibit the translation or lead to degradation of mRNA, 
usually by binding to the 3/-untranslated regions (UTRs) of target mRNAs. As a repercussion, miRNA 
dysregulation could lead to disruption of the hematopoietic system and leukemia may arise. 
Accumulating evidence implies that miRNAs have crucial functions in myeloid development and 
leukemogenesis. The current work involved an in-depth analysis of miRNomes in human acute myeloid 
leukemia (AML) cell lines, HL-60 and one human chronic myeloid leukemia (CML) cell line, K562, via 
high-throughput sequencing.  
Method: 
sRNA-seq data of normal blood samples and leukemia cell lines were obtained from Short Achieves 
section of NCBI. The known miRNAs in the leukemia cell lines were compared to normal blood samples. 
Finding: 
In this study, common miRNAs with similar expression pattern in AML and CML cell lines were 
identified. According to our results, downregulation of some common miRNAs such as miR-1, miR-101, 
miR-106b, miR-192, miR-193b-5p, miR-200c-3p, miR-21, miR-27b and miR-361-3p in AML and CML cell 
lines indicating a common function of these miRNAs in leukemogenesis or progression. Target genes of 
these low expressed miRNAs are involved in various biological processes such as cell cycle, apoptosis, 
differentiation and hematopoiesis. The upregulated miRNAs including miR-20a, miR-25 and miR-92 
probably have functions in leukemogenesis by disruption of distinct biological pathways such as those of 
cell cycle, apoptosis, signal transduction and p53 signaling in hematopoietic cell. miRNAs that are 
differentially expressed in normal PBMC compare to myeloid leukemia cell lines, K562 and HL60 were 
identified.  
Conclusion:  
Our results suggest that dysregulation of some miRNAs are common in different leukemia subtypes. 
This bioinfomatic analysis provides useful data to further explore the mechanisms of microRNA-
mediated gene regulation in human leukemia subtyping, leukemogenesis and myeloid development. 
 
Key Word: miRNAs, Leukemia  
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Abstract: 
Background: Inherited hemoglobin diseases are the most common single-gene disorders. These 
disorders are classified into two groups; I: Conditions that the number of one or more globin chains 
reduces, i.e. Thalassemia. II: Conditions that globin structural defect causes hemoglobin instability and 
abnormal oxygen transfer, i.e. sickle cell anemia. One of appropriate therapeutic approaches for 
patients suffering from such genetic disorders is the use of special compounds to change genes 
epigenetic patterns like reactivation of HbF expression. MicroRNAs are small noncoding RNAs that 
control number of epigenetic mechanisms. In this study, we compared the changes in the microRNAs of 
differentiated erythroid cells between control and sodium butyrate treated groups. The objective is to 
find significant association between these changes and gamma chain up regulation. 
Method: First, CD133+ hematopoietic stem cell were isolated from cord blood by magnetic cell sorting 
(MACS) technique. After proliferation, the cells were differentiated to erythroid lineage in culture 
medium by EPO, SCF and IL3. Meanwhile, the test group was treated with sodium butyrate. Then 
Gamma chain up regulation was verified by qPCR technique. Finally, microRNA profiling was performed 
through microarray assay. 
Result: Results demonstrated that gamma chain was 5.9 fold up-regulated in treated group. Significant 
changes were observed at 76 microRNAs, in which 20 were up and 56 were down-regulated. Five of 
these microRNAs including U101, hsa-miR-4726-5p, hsa-miR7109 5p, hsa-miR3663 and hsa-miR940 
had significant changes in expression and volume. 
Conclusion: In conclusion, it can be assumed that sodium butyrate can up-regulate gamma chain gene, 
and change miRNAs expression. These results can be profitable in future studies to find therapeutic 
goal suitable for such disorders. 
Keywords: thalassemia, haematopoietic stem cell, microRNA, epigenetic, microarray. 
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  مقدمه 

در  ای بيني دقيق است که کاربرد گسترده ها با پيش آوري انواع مختلف داده ابزاري براي جمعدرختان تصميم 
روی بروز سرطان سينه اثرگذارهستند. هدف ازاین  SNPاند. تعداد هفت  بيوانفورماتيك نظير سرطان پيداآرده

سينه با استفاده از  سرطانکننده احتمال بروز  بينی تصميم پيش های آموزش روی خطای درخت تحقيق بررسی داده
  ژنوتيپ مارکرهای مرتبط است.

  های مرتبط با فرمول زیر محاسبه گردید: SNPسينه با استفاده از  احتمال ابتال به سرطان: مواد و روشها

 
m
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تصميم با نویسی و طراحی درخت  های مختلف بخت مرتبط با سرطان سينه درنظرگرفته و کد با نسبت SNPهفت 
مهم  SNPشد. در درخت تصميم ایجادشده با کدنویسی، چهار  انجام Csharp 2013زبان برنامه نويسي 

ارزیابی و تعداد نمونه WEKAافزار شد. خطای درخت تصميم دردو حالت کدنویسی و استفاده از نرم مرتبط لحاظ
  گيری سيستماتيک استخراج گردید.  آموزش داده شده با نمونه

  بحث نتایج و

شرح جدول  با اندازه مختلف آموزش به WEKAخطای درخت تصميم در دو حالت کدنویسی و استفاده از نرم افزار 
 گردید. محاسبه ١

  اثر ميزان آموزش روی خطای درخت تصميم پيش بينی احتمال ابتال به سرطان سينه ١جدول 

 درخت  SNPتعداد   درصد آموزش  خطای درخت تصميم 
 تصميم 

  کد نویسی WEKAنرم افزار  

۴٨٫١۴%  ۵۵٫۶%  ۶۶%  ۴  
٨  %٩٫٠٩  %٢٧٫١٢۶%  
١٣٫۴۵%  -  ٧  % ٧٠  
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دليل  های بيولوژی به یابد. در داده دهد با افزایش ميزان آموزش، خطای درخت تصميم کاهش می نتایج نشان می
% آموزش باالست. از طرفی با افزایش تعداد ۶۶کننده، خطای درخت تصميم حتی با   بينی حساسيت مدلهای پيش

SNP  طور چشمگيری کاهش داشت.  % آموزش به ٧٠، خطای درخت تصميم با ٧به  ۴درخت تصميم از  

       SNP ،WEKAبينی،  درخت تصميم، سرطان سينه، پيش: کلمات کليدی
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Introduction: T helper cells play important roles in tumor development. IL-22-producing CD4+ T helper 
cells (Th22 cells) are recently identified that implicated in inflammation and tumor immunology. The 
role of these cells in cancer is controversial. This study aimed to determine the biological function of 
Th22 cells in patients with colon cancer. 
Method: We studied 30 newly-diagnosed colon cancer patients.  Colon cancer and peritumoral tissues 
(as control sample) were collected to detect the expression levels of Th22 cells by using four color Flow 
Cytometry. The cells were stained with antibodies to surface and intracellular molecules including CD4 
FITC, IL-22 PE, IFN-γ PreCP, IL-17 APC. Data were analyzed with Flowjo software. 
Finding:  Seventeen patients out of 30 were male. The effector Th22 cells were highly increased in the 
CD4+T subset in tumor tissues compared with that in peritumoral tissues (P < 0.05). However, the 
frequency of Th22 were significantly higher in stage III–IV colon cancer patients versus stage I–II (P < 
0.05). 
Conclusion: Th22 cells that accumulate in colon cancer tissues may be associated with the chemotactic 
effect of the tumor microenvironment. Th22 is correlated to colon cancer development with regarded to 
tumor stage. Our data suggest that increased intratumoral Th22 cells may play important role during 
colon cancer establishment, and progression. Targeting Th22 cells may have a suitable therapeutic 
efficacy in cancer therapy. 
Keyword: IL-22, Th22 cells, colon cancer, tumor microenvironment 
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Background:.Nowadays herbal-derived medicine is used as a new source of drugs with fewer side 
effects.Silibinin is one of the flavonoid compounds with chemotheraputic effects on different cancers 
such as prostate, lung, colon and breast. In the present study, the cytotoxic effects of silibinin, on MCF7 
breast cancer cell were investigated.  
Methods:,Silibinin-induced apoptotic was determined by flowcytometry. The impact of silibinin on the 
expression of pivotal genes on apoptosis including Bak, P53, P21, BRCA1, BCL-X1 and ATM were 
analyzed in MCF-7 cells . 
Results,:our result showed that treatment of the cells with silibinin for 24h had a significant dose-
dependent inhibitory effect on the cell growth (p<0.05).Our data from flowcytometric analysis 
confirmed dose- and time- dependentmanner ofsilibinin in induction apoptosis (p<0.05). 
Conclusion.:Addictively there were a significant increase in BRCA1, ATM,Bakand Bcl-XL genes 
expression at the mRNA level when we incubated the cells with different concentrations of silibinin for 
24 or 48 h (p<0.05).  Taken together, these results suggest that silibinin inhibits the proliferation, 
induces apoptosis of MCF-7 cells by down-regulating Bak , P53, P21, BRCA1, BCL-Xl and thus be 
considered as an effective adjuvant drug to produce a better chemopreventive response for the cancer 
therapy. 
Keywords: Silibinin, MCF-7, cell-cycle arrest, Apoptosis 
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Abstract: 
From October 2011 through July 2015 eighty patients with the following neurological diseases were 
transplanted intrathecally by their bone marrow stem cells (for the first time in Iran): 11 patients with 
spinal cord injuries (SCI) and paralysis, 12 with advanced Parkinson’s disease (PD), 28 with cerebral 
palsy (CP), 7 with hypoxic brain damage, 2 with autism, 4 with multiple sclerosis (MS), 5 with 
progressive   cerebellar atrophy, and 12 patients with other neurological diseases including:  hereditary 
spinocorticocerebellar atrophy,  hereditary neuropathy, Friedreich's ataxia, amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS), primary lateral sclerosis(PLS), kernicterus, colpocephaly, head trauma, cerebrovascular accident 
(CVA), neurological sequel of meningitis, and transverse myelitis. The patients were admitted in the 
bone marrow transplant unit.  On the first day 50-200 (median=100) mL bone marrow (BM) was 
aspirated from the patient’s posterior iliac crests, mixed  with 120 mL culture media (RPMI) and 12cc 
heparin.  The BM samples were transferred immediately to immunology lab in cold box. Mononuclear 
cells (MNCs) were   separated by a Ficoll- Hypaque gradient, washed, and suspended in Ringers. Cell 
viability was assessed with trypan blue viability test. Transplantation was performed 3-4 hours after BM 
collection. 5-10 cc of the cerebrospinal fluids were aspirated and about 20 cc MNCs (containing stem 
cells) in ringers were injected intrathecally (IT). The patients lyed down on their back for 4-5 hours. The 
range and the median number of MNCs were 1-450×107 (4×107). The range of viability of the cells 
were 60%-98% (median=90%). They received ceftriaxone IV every 12 hours and were discharged 
from the hospital few days post autologous stem cell therapy. We noted clinical improvements in 
9/12(75%) of PD patients, 20/28 (71%) of CP patients, 5/7 (71%) of hypoxic brain damage patients, 
and 4/5 (80%) of cerebellar atrophy patients. The improvements were noted after 2-4 week of cell 
therapy. There were no improvements in spinal cord injury with complete paralysis and autism cases. 
There were variable improvements in the other patients. 
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Abstract: 
Introduction: Matrix metalloproteinase 13 (MMP-13) is a zinc-dependent endopeptidase that belongs to 
superfamily of MMP13. In this study, clinical application of MMP-13 serum levels was evaluated as a 
biological marker for early detection, predictions and survival time of ESCC patients. 
Methods: The serum level of MMP13 was evaluated by ELISA method on 66 ECSS patients prior of any 
treatment and 54 healthy controls. Serum levels of MMP13 were compared by clinicopathlogical data of 
patients through statistical analysis Man Whitney U and Log-Rank tests. And also, clinical value of 
MMP13 level as a diagnostic test of ESCC patients were evaluated by ROC test. 
Results: The serum level of MMP-13 in patients (> 250 pg/ml) showed significantly higher in compared 
with the control group (<100 pg/ml) (p value = 0.004). Also the results showed a significant correlation 
between MMP-13 serum levels of patients by tumor stage (p value = 0.003), depth of tumor invasion (p 
value = 0.008), involvement of lymph nodes (p value = 0.011), tumor size (p value = 0.018) and 
survival time. ROC analysis showed that MMP-13 level is an accurate diagnostic test especially to 
differentiate pre-invasive/invasive lesions from normal controls (sensitivity and specificity: 100%). It 
also can help segregating in situ lesions from invasive ones and low stage carcinomas from high stage 
ones (sensitivity: 64.4% and 86.4%; specificity: 100% and 85.7%, respectively). 



 

132 

 

Conclusion: These finding indicate a potential clinical significance of serum MMP13 measurement for 
early detection and prognosis in ESCC patients. According to the results, MMP13 Elisa test was 
introduced as a diagnostic test for discriminating different stage of diseases. 
Keywords: ESCC; MMP13; potential biomarker  
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Abstract 
Background 
Sulfur mustard was the most widely applied chemical warfare agent by the Iraqi army in Iran–Iraq war 
(1983-1988). Considering the role of sulfur mustard toxicity in hematopoietic neoplasms and also new 
role of JAK2 mutation in these neoplasms, we assessed this mutation and delayed hematologic 
complications in veterans exposed to sulfur mustard. 
Materials and Methods 
This case control study was performed in Mashhad University of Medical Sciences in collaboration with 
Janbasan foundation of Khorasan Razavi, Iran in 2012. The case group consists of 42 patients who 
exposed to sulfur mustard about 30years ago and the control group includes 30 healthy persons. For all 
subjects complete blood counts and ARMS polymerase chain reaction for JAK2 (V617F) mutation was 
carried out. Data were analyzed by statistical software (SPSS, Version 11.5), using independent sample 
t-test and Mann- Whitney U test. 
Results 
We did not detect any JAK2 (V617F) mutation neither in the sulfur mustard veterans nor in the control 
group. We also did not detect any significant difference in hematologic parameters between the two 
groups. 
Conclusion 
Despite Sulfur mustard can increase risk of tumor genesis especially hematologic neoplasms but this is 
probably as result of other genetic mechanism apart from JAK2 mutation. Considering the health and 
importance of preventive measure for the sulfur mustard victims, we suggest other genetic aspects of 
tumor genesis be assessed in these patients. 
Keywords: Sulfur mustard, JAK2, mutation, Hematologic, Iran 
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Abstract: 
Background: The world health organization classified t(15;17) as a one of the causes of acute 
myeloblastic leukemia (AML) with recurrent genetic abnormalities in 2008.The study of this 
translocation and qualitative evaluation of its results has a role in better identification and classification 
of AML subtypes of acute Myeloblastic leukemia, adopt appropriate treatment, monitoring of treatment, 
determination of disease prognosis and determine the minimal residual disease (MRD).with the results 
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of the prevalence of a particular genetic translocation of AML, the incidence rate of overall survival (OS) 
and event-free survival (EFS) also examined. 
Method: 240 patients with initial diagnosis of AML by bone marrow aspiration or peripheral blood were 
done final confirmation. Then the expression of PML-RARA fusion were studied compared with ABL 
reference gene by taq man probe qualitative real time PCR(RT-PCR).Then, in a retrospective study, the 
five-year survival rate was surveyed in the region of Khorasan  Razavi and survival was analyzed by 
kaplan-meier curve. 
 
Results: The average annual incidence of AML in Khorasan Razavi region was 14.08 people per million. 
The prevalence of t(15;17) in patients with AML was 17.5% in Khorasan Razavi, survival rate was 30%, 
and the average five-year survival rate for patients was 23.22± 3.57  months by the log-rank test. 
 
Conclusion: The incidence of t(15; 17) in AML patients in Khorasan Razavi was upper than the world 
average. 30% survival in these patients was a sign of poor prognosis disease. 
 
Keywords: Acute myeloblastic leukemia, PML-RARA, t(15;17) 
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Introduction: TheWilms tumor gene (WT1), originally defined as a tumor suppressor gene and a 
transcription factor  that overexpressed in leukemic cells. 
It is highly expressed in more than 80% of acute myeloid leukemia (AML) patients, both in bonemarrow 
(BM) and in peripheral blood (PB), and it is used as a powerful and independent marker of minimal 
residual disease (MRD). 
Method: RQ-PCR method was used to determine the WT1 gene expression in bone marrow (BM) and/or 
peripheral blood (PB) samples from 63 patients of AML,we cloned both WT1 and ABL genes for creat a 
standard curve and we calculate copy number of WT1 genes in patients. 
Finding: We have determined the expression levels of the Wilms’ tumour gene (WT1) by real-time 
quantitative polymerase chain reaction (RQ-PCR) in peripheral blood and bone marrow in 63 newly 
diagnosed AML patients, 52(81%) patients out of 63 patients show overexpression of WT1 gene.we 
also Concomitant monitoring of fusion transcripts (PML RARa, AML1-ETO, MLL-MLL, CBFb-MYH11, or 
DEK-CAN) in our patients , the AML1-ETO group showing remarkably low levels of WT1 compared with  
other fusion transcript and the CBFB-MYH11 showing high levels of WT1. 
 
Conclusion: We conclude that WT1 expression by RQ-PCR may be employed as an independent tool to 
detect MRD in the majority of prognostic fusion transcript-negative AML patients. 
Key Word: WT1, RQ-PCR , AML, MRD 
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Introduction: Adult  T cell leukemia lymphoma(ATLL) is a rare disease that is significantly linked to the 
infection by the human T-cell lymphotropic virus 1(HTLV-1) . Of HTLV-1 infected carriers only about 3-
5% will develop ATLL. (ATLL) remains one of poorest prognosis among the hematologic malignancies. 
(FLT3-ITD) mutations are among the most frequent molecular aberrations in patients with leukemia.  
Method: Genomic DNA was extracted using phenol–chloroform– isoamyl alcohol protocol, A restriction 
fragment length polymorphism-mediated PCR assay was used to detect FLT3 mutations, because D835 
and I836 codons were encoded by the nucleotide sequence GATATC, which exhibits an Eco RV 
restriction site. Amplified products were digested with Eco RV, and electrophoresis was performed in an 
agarosegel. 
Finding: In this study 38 patients acute type of ATLL were retrospectively analyzed between February 
2013 and February 2014. Fourty HTLV-1 positive patients were used as control cases. Genomic DNA 
was extracted according to phenol- chloroform protocol and two PCR reactions were set up for 
detection of FLT3/ ITD and FLT3/TKD mutations. No FLT3 mutations were detected  in acute type of 
ATLL patients.So far not many studies have shown the frequency of FLT3 mutation in ATLL patients 
Conclusion: Thereforeweconclude that although FLT3 mutations are unusual in Acute type of ATLL 
patients but other alternative mechanisms associated with ATLL remain to be further investigated.This 
study was a novel project regarding the analysis FLT3 mutation in the field of ATLL research. 
 
Key Word: Adult T cell leukemia, FLT3 mutations, Human T-cell lymphotropic virus 1, Iran 
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Background: To develop a non-invasive screening method for colorectal cancer, we evaluated the 
methylation of ALX4 gene promoter in serum samples from patients with colorectal cancer (CRC) and 
equal number of healthy individuals. 
Materials and Methods: In serum samples from 25 patients with colorectal cancer and 25 healthy 
control subjects, isolated serum free-floating DNA was treated with sodium bisulfite and analyzed by 
methylation-specific polymerase chain reaction (MSP) with primers specific for methylated or 
unmethylated promoter CpG island sequences of the ALX4 gene. 
 Results: Methylation of the ALX4 gene promoter was present in the serum DNA of patients with 
colorectal cancer. A sensitivity of 68% and specificity of 88% were achieved in the detection of 
promoter methylation in colorectal neoplasia samples. The difference in methylation status of the ALX4 
promoter between the patients with colorectal neoplasia and the control group was statistically highly 
significant (P < 0.001). 
 Conclusions: The results indicate that this serum free DNA test of methylation of the ALX4 gene 
promoter is a sensitive and specific method. Therefore in combination with other useful markers it 
seems ALX4 has the potential of a clinically useful test for the early detection of colorectal cancer. 
Key Words: Colorectal cancer, DNA methylation, Free-floating DNA, non-invasive colorectal cancer 
diagnosis 
 
 
   



 

 
 

Anti	proliferating	effects	of	Rose	Bengal	in	cancer	cells	

	
Maryam Rastin 1, Shahrzad Zamnani Tahizade Rabe 1, Seyed Hadi Mousavi 2, Nafise Tabasi 
1, Mahmoud Mahmoudi 1 
1Immunology Research Center, BuAli Research Institute, Faculty Of Medicine, Mashhad 
University of Medical Sciences 
2Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Faculty of Medicine, Mashhad 
University of Medical Sciences 
 
Email: Rastinm@mums.ac.ir 
Mobile Phone: 09155044497 

 

Introduction: Rose Bengal (RB) has been used as a safe photodynamic sensitizer for its anti-cancer 
activities. Its special toxicity through exposure to cancer cells was verified. In this study we determined 
the anti-cancer activities of Rose Bengal..  
Method: The toxic effects of RB against AGS cancer and NIH 3T3 fibroblast cell lines was studied using 
MTT assay. Cell death was studied using Annexin-V and PI staining.  
Finding: AGS cancer cells exhibited significant decline in growth in response to Rose Bengal; these cells 
showed a greater reduced growth than non-malignant 3T3 cells. In AGS cancer cells exposed to Rose 
Bengal a significant increase in the apoptosis rate was determined.  
Conclusion: Findings of this study suggests that RB represses growth of gastric cancer cells through 
apoptosis. 
Key Word: Rose Bengal, anti proliferation, cancer, apoptosis 
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Introduction: Plant-derived natural products have been identified to have anti-cancer properties to 
control aberrant cell proliferation. Artemisia khorassanica has been used in folk medicine for many 
years; according to its different biological properties. Lactone-bearing fraction isolated from (SLAK); 
was investigate in this study for its anti-cancer properties. 
Method: Anti-cancer potential was evaluated by toxicity against human melanoma and fibroblast cell 
lines. Cell death properties was determined using the expression of Bax and cytochrome c by Western 
blotting.  
Finding The results showed that SLAK caused an inhibitory effects on the proliferation of melanoma 
cells that was associated with remarkable increase in the over-expression of both Bax and cytochrome 
c.  
Conclusion: The current experiment indicates that Artemisia khorasanica may have anti-cancer activity. 
We anticipate that the ingredients may be employed as therapeutic candidates for melanoma.  
 
Keyword: Artemisia khorassanica - melanoma cell line - bax - cytochrome c 
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Introduction :Thyroid cancer (TC) is the most prevalent endocrine malignancy and the rate of this 
malignancy has been increased in recent decades. Exposure to ionizing radiation is a known risk factor 
for TC that cause Double Strand Break (DSB). In mammalian cells, there are two major DSB repair 
pathways, homologous recombination (HR) and non-homologous end-joining (NHEJ). In this study, we 
have investigated the relation between TC and DSB repair Genes. 
Material and methods :In this study, English databases, PubMed and Google scholar, were scanned for 
articles between 2000 and 2015, and 15 relevant articles were selected. 
Result :This study showed that polymorphisms of XRCC1, XRCC3 and RAD51 genes of HR pathway and 
XRCC7, XRCC4 and Ku80 genes of NHEJ pathway is associated with increased risk of thyroid cancer (p-
value < 0.05). 
Discussion & Conclusions :Double Strand Break (DSB) repair pathway genes may be important to 
disease development and may be associated with increased risk in thyroid cancer. 
Further studies with more detailed data on environmental exposure are needed to verify these initial 
findings. 
Keyword: Thyroid Cancer,Double Strand Break,Repair genes 
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طراحی الگوی حمایتی از بيماران مبتال به سرطان در مراحل انتهایی و 
  خانوده آنها: یک ضرروت اجتناب ناپذیر

	
  ، استاد گروه پرستاری ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربيت مدرس فضل الهاحمدی 

  
روبه رشد در سراسر جهان و به ویژه در منطقه خاور ميانه می باشد  و سرطان از  بيماری سرطان یکی از معضالت

نزدیک به شانزده ميليون نفر  ٢٠٢٠مهمترین عوامل مرگ و مير  محسوب  می شود. تخمين زده می شود تا سال 
ا در نظر بگيریم،  بطور در جهان سرطان را تجربه نمایند.و اگر مشکالت مستقيم این بيماران را به همراه  خانواده آنه

مستقيم بيش از شصت ميليون نفر را درگير خواهد کردچراکه  مشکالت این  بيماران درگيری جدی و غير قابل 
تحملی را برای خانواده و نزدیکان توليد می کند و اغلب مطالعات نشان می دهد اجرای پروتوکولهای درمانی و 

مبتال به سرطان که مراحل  مارانيبین بيماران یک مشکل جدی است .مراقبتی و تامين داروهای اختصاصی برای ا
 یکننده  یبه اقدامات طوالنمند  ازيدارند و ن یمعموال مشکالت متعددانتهایی زندگی خود را سپری می کنند 

که در درخصوص بيماران  درمان و مراقبت  ینحوه  یدر حال حاضر درباره توام با اسایش نسبی هستند.  اتيح
در گاها . ایده ها و سواالت متعددی وجود دارد از آنان،  یمراقبت یها وهيخود هستند و ش یزندگ ییاحل انتهامر

از سوی تيم درمان و حمایت اطرافيان ،متوقف و یا با یاس و  یدرمان  -ی اقدامات مراقبتی زندگ یمراحل انتها
،مراقبت از بيمار سرطانی و خانواده او که رنج فراوانی نااميدی توام است که به نظر می رسد  در این مقطع زمانی 

را متحمل می شوند بسيار مهم است . شکی نيست که دوره های انتهای زندگی در هر فرد با فرد دیگر متفاوت 
است و فرد بيمار و خانواده او  نيازهای منحصر به فردی برای حمایت و اطالعات دارد. اطالعات درباره ی مراقبتهای 

 پایان حياتبا توجه به اینکه مراقبتهای  تهای زندگی و تصميم گيری در ماه های پایانی زندگی حائز اهميت است.ان
 یها رفتو حمایت روحی روانی خانواده های آنها یک ضرورت غير قابل اجتناب می باشد و البته پيشدر این افراد 

نيم در  کهیطورباست،  داده شیافزا یريطور چشمگبه را  یبه زندگ ديام ،یدر جوامع بشر یدر علم پزشک رياخ
شانس زنده ماندن این بيماران و به عبارتی طول مدت زندگی و بقاء انها به شکل چشمگيری  ريسال اخ قرن

افزایش یافته است والگوهای متعدد و پروتوکولهای متنوعی در خصوص مراقبت و درمان این بيماران مطرح شده 
ایط جامعه و نگاه به زندگی ،اجرای این الگوها با چالش هایی روبرو بوده است چرا که در است اما با توجه به شر

مراقبتهای پایان حيات شش اصل اساسی مثل: کيفيت کلی زندگی از نظر جسمی، عملکرد و احساس مطلوب، 
خانواده بيمار و آرامش روحی، درک بيمار از مراقبت ها، احساس مطلوب از نظر روانی و اجتماعی، احساس آرامش 

درک آنان می باشد و تامين این شش اصل نيازمند همت و تالشی وسيع در سطح جامعه و سيستم های 
بهداشت و درمان می باشد .از آنجا که کاهش االم این بيماران همواره مورد نظر جامعه پزشکی بوده است ، از 

می باشند و اسيب های روحی روانی و تحمل هزینه منظری دیگر خانواده این بيماران به شدت تحت تاثير بيماری 
های سرسام آور این بيماری آنها را به حالت استيصال می کشاند که توجه به این معضل جدی ،حمایت این 
خانواده ها بسيار مهم است و به این چالش جدی کمتر پرداخته شده است . بنابراین ضروری است با مطالعات 

و انتظارت این بيماران و خانواده انها در این بستر، مورد مطالعه محققين قرار گرفته و در عميق کمی و کيفی نيازها 
حد امکان الگوهای عملی ،طراحی و بکار گرفته شود تا این جمعيت کثير و روبه فزونی ،از ارامشی نسبی 

  برخوردارگردند .
  واژه های کليدی : حمایت ، خانواده  ، سرطان  ، انتهای زندگی 
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و ایران: یک 	قایسه  کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان در استراليام
  مطالعه بين فرهنگی

	
  مسعود بهرامی

وابستگی سازمانی نویسندگان: دانشيار، مرکز تحقيقات پيشگيری از سرطان ، دانشکده پرستاری و 
  مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 

 ٠٩١٠٣١۴٣٨٢۵ -bahrami@nm.mui.ac.ir پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:

 
زمينه و هدف:  مقایسه کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان بين دو فرهنگ ميتواند نکات ارزشمندی را در ارتباط 

رائه مراقبت به این بيماران و راهکارهای ارتقاء کيفيت زندگی آنان فراهم کند. با با نقاط قوت و ضعف احتمالی در ا
توجه به عدم بازیافت مطالعات بين فرهنگی در این زمينه، تحقيقی با هدف مقایسه کيفيت زندگی در ابعاد 

 رانی طراحی شد.چهارگانه (جسمی، روانی،  اجتماعی و محيطی) بين بيماران مبتال به سرطان  استراليایی و ای
 ١۶۶مواد و روش کار: این مطالعه بين فرهنگی از نوع توصيفی است که در آن اطالعات مرتبط با کيفيت زندگی 

بيمار مبتال به سرطان در  ١٩٨بيمار مبتال به سرطان در سه بيمارستان مرجع در استراليا با اطالعات کيفيت زندگی 
هر دو گروه از بيماران پرسشنامه کيفيت زندگی خالصه سازمان یک بيمارستان مرجع در ایران مقایسه شد. 

از آزمون تی مستقل برای مقایسه ميانگين امتيازات بين دو گروه بيماران استفاده  .بهداشت جهانی را تکميل کردند
 گردید.

چکينی، یافته ها: شایعترین سرطان ها درمراکز منتخب استراليا به ترتيب شامل سرطان سينه، لنفوم غير هو
سرطان کولورکتال، سرطان ریه و لوسمی و در ایران شامل لوسمی، سرطان کولورکتال، لنفوم غير هوچکينی و 
سرطان سينه بود. ميانگين کيفيت زندگی بيماران استراليایی در حيطه های جسمی، روانی، اجتماعی و محيطی 

بود. آزمون  ٠٣/١٢و  ٧٣/١۵،١١/۶١،١٢/١٢ترتيب  و در مورد بيماران ایرانی به  ۵/١۵و ۴/١۵، ۴/٣،١٢/١۴به ترتيب
آماری تی نشان داد که در تمامی حيطه ها، کيفيت زندگی بيماران استراليایی به طور معنی داری باالتر از بيماران 

  ).≥٠۵/٠Pایرانی است (  
ران استراليایی بحث و نتيجه گيری: پایين بودن کيفيت زندگی بيمارن مبتال به سرطان در ایران نسبت به بيما

تا در جهت فراهم کردن زیر ساخت ها و منابع و تمرکز بر  ميتواند سياستگزاران و مراقبين بهداشتی را تشویق کند
 ارتقاء کيفيت زندگی بيماران تالش کنند.

  کليد واژه ها: سرطان، کيفيت زندگی،  مطالعه بين فرهنگی، مطالعه مقایسه ای پرستاری
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وابستگی سازمانی نویسندگان: دانشيار، مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده 
  پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران 

 ٠٩١٠٣١۴٣٨٢۵ -bahrami@nm.mui.ac.ir مسئول: پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده

  
مقدمه:  هدف از این مطالعه تعيين ميزان درك پرستاران از  آيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان در یک نمونه 

  ایرانی است.
در بيمارستان منتخب انکولوژی وابسته  ١٣٩٢همبستگی است آه در سال  -کار: اين مطالعه از نوع توصيفي  روش

زوج پرستار با نمونه گيري آسان انتخاب و از آنها در  ۵٠بيمار و  ۵٠به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرديد. 
 تيفيک آنند. ليرا تکم مان جهانی بهداشتآيفيت زندگی خالصه سازبطور مجزا پرسشنامه خواست گرديد 

  .دیمحاسبه گردی طيو محی تماعاج، ی، روان یجسم طهيدر چهار ح یزندگ
  یافته ها:

ميانگين نمره آيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان در حيطه جسمي، رواني، اجتماعي و محيطي به ترتيب 
ه پرستاران از آيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان در بود. همچنين ميانگين نمر ٩۶/١١و  ١٢/٧۶، ٨٨/١١، ١٠/٠۶

بود. ضريب همبستگي  ٠٧/١٢و ۶۵/١٢، ٢٣/١١، ۶٠/١١حيطه جسمي، رواني، اجتماعي و محيطي به ترتيب  
/.، ۴٢پيرسون بين ميانگين نمره بيماران و پرستاران در حيطه هاي جسمي، رواني، اجتماعي و محيطي به ترتيب 

بود.  آزمون آماري تي زوجي اختالف معني داری را بين ميانگين نمرات بيماران و پرستاران در  /.۵٨/. و ٢۵/.، ۵
  حيطه جسمی نشان داد.

 بحث و نتيجه گيری:
دارند.  لذا خود  مارانيب یزندگ تيفياز ک درحد متوسطی نشان دهنده آن است که پرستاران درک نتايج در مجموع

نيازهاي مختلف جسمي، رواني و اجتماعي بيماران خود را برآورده سازند الزم است براي اينكه پرستاران بتوانند 
آه با یک دیدگاه کل نگر، درک خود را را نسبت به مسائل بيماران خصوصا در حيطه های خصوصی تر و ذهنی 

  ترنظير حيطه اجتماعی ارتقاء دهند. 
  واژه های کليدی: 

  سرطان، آيفيت زندگي، پرستاري 
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و مسئوليت های پرستار متخصص در مراقبت از بيماران مبتال  نقش ها
  به سرطان پستان

  
   مهناز ایلخانی

استادیار داشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. پرستار متخصص مراقبت 
  از سرطان پستان

  Email:m_ilkhani@yahoo.com )٠٩١٢۴٣٣۴٠١٣پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:(

  
  مقدمه: 

در دنيا و ایران، سرطان پستان در زنان شایع تر از دیگر انواع سرطان است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت  
افزایش چشمگيری در ميزان ابتال و مرگ و مير ناشی از سرطان پستان مشاهده شده  ٢٠١٢جهانی در سال 

درصد افزایش یافته  ١۴درصد و مرگ و مير ناشی از آن  ٢٠زان ابتال به این بيماری مي ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨است از سال 
% از بيماران مبتال به سرطان پستان ٨٠است. بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر بيش از 

  به زندگی خود ادامه می دهند. 
  کار:  روش

ها و مسئوليت پرستاران متخصص در مراقبت از سرطا ن  در مقاله حاضر بحث در رابطه با اهميت حضور، نقش
  پستان صورت گرفته است. 

  
  یافته ها:

بيماران مبتال به سرطان پستان دارای نيازهای جسمی، روحی، عاطقی و اطال عاتی ویژه ای هستند. پرستاری از 
دگاه های ارائه شده بيماران مبتال به سرطان پستان امروزه یک فيلد تخصصی محسوب می شود. بر اساس دی

توسط سازمان بهداشت جهانی مدلهای قدیم مراقبتی برای این جمعيت رو به رشد بيماران کمک کننده نمی با 
انجمن متخصصين سرطان پستان اروپا اعالم کردند که حضور پرستاران متخصص مراقبت  ٢٠٠٠لهذا در سال  شد.

  درمان چند تخصصی بسيار ضروری است. کننده از بيماران مبتال به سرطان پستان در تيم 
 بحث و نتيجه گيری:

با در نظر گرفتن افزایش تعداد مبتالیان به سرطان پستان ، نياز به تربيت نيروهای پرستاری متخصص در مراقبت از 
  این گروه بيماران بسيار ضروری بوده و از اهميت ویژه ای برخوردار است. 

  واژه های کليدی: 
  سرطان، پستان پرستار،مراقبت، 
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  ارزش ها و راهبردها در پرستاری انسانی از رنج دیدگان سرطان

  
  مژگانخادمی 

  استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران 
Khademi_moj@yahoo.com 

  
  مقدمه:

از توان و آستانه تحمل انسان تنها باشد. رنج ابتال به سرطان، تجربه ای تاریک در زندگی است که می تواند فراتر 
ستيز با چنين تجربه دردناکی حضور انسانی پرستاران متخصصی را می طلبد که بيمار و خانواده را در مسير فتح 
بهبود و یا مرگ آرام و با شأن و منزلت همراهی نمایند. اگرچه این نياز به کرات در مطالعات پرستاری مطرح و مورد 

شده است اما تمرکز اغلب مطالعات مرتبط، ابعاد فلسفی و نظری پرستاری انسانی است و کمتر به تاکيد واقع 
ارائه دستورالعمل و اقدامات تجویزی برای مراقبت انسانی از این بيماران پرداخته شده است. هدف از این مقاله 

الی رویکردهای انسانی در مواجهه تبيين ارزش ها و باورها و همچنين معرفی برخی راهبردهای عملياتی جهت اعت
  با این بيماران است. 

  روش شناسی:
این مقاله یک مرور روایتی  است که به طور عمده با استفاده از متون و مقاالت مبتنی بر پرستاری انسانی تدوین 

می توانند شده است. این متون با این سواالت مورد بررسی قرار گرفتند که کدام ارزش ها و باورهای زیربنایی 
عملکرد انسانی پرستاران در مراقبت از رنج دیدگان سرطان را تحت تأثير قرار دهند؟ پرستاران بالينی چگونه و با 

  استفاده از چه راهبردهای تجویزی قادر به مواجهه ای انسانی با بيماران خود خواهند بود؟
  یافته ها:

ی از باورها و ارزش های فلسفی را فراهم می کنند که نظریه ها و متون متمرکز بر پرستاری انسانی مجموعه ا
می توانند زمينه ساز اقدامات پرستاری ارزشمندی باشند که به بيماران در گذر فاتحانه از تجربه رنج کمک می 

» تأمين نياز«و » جست و جو و کشف نياز«کنند. راهبردهای مفيد در اعتالی رویکردهای انسانی در دو محور اصلی 
قابل بحث می باشند. یک عنصر مهم راهبردهای فوق تأکيد بر » محافظت«و » التيام و ارامش بخشي«شامل 

پرستار به عنوان یک انسان است. بنابراین یک بعد مراقبت از مبتالیان به سرطان، مراقبت از پرستاران به عنوان 
  شرکای رنج این بيماران می باشد.

  نتيجه گيری:
ها و باورهای تبيين شده در متون مرتبط با پرستاری انسانی و مراقبت از مبتالیان به  هارمونی ویژه ای بين ارزش

سرطان وجود دارد. تعدد راهبردها و اقدامات تجویزی برای پرستاری انسانی می تواند تضمين کننده پاسخ مناسب 
  و کافی به این موقعيت رنج آور باشد. 

  واژه های کليدی:
  ظریه پرستاری، مراقبت پرستاری انسانی، سرطان، ن
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توليد دانش پرستاری و نقش آن در مراقبت و ارتقای سالمت بيماران 
  سرطانی 

  
  ، عضو هيات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس عيسی دکتر محمدی

  
  چکيده 

دانش باورهای صحيح و تصدیق شده در مورد پدیده هاست. علم مجموعه پيوسته و منطقی دانسته ها در مورد 
پدیده ای که با شواهد یا مستندات موافق حمایت شده می باشد. همچنين علم شامل سواالت و پاسخ های هر 

این پاسخ ها نشان . تلقی می گردد را نيز آن رشته می باشدرشته علمی درمورد پدیده ای که تمرکز و محور ثقل 
دهنده خردورزی (دانش و علم) مبتنی بر استنتاج از داده هاست که از رویکردهای روش شناختی و تحقيقاتی 
متفاوت بدست می آید. عموما در عرصه آکادميک علم را تجربي وحاصل تجربه می دانند و نتيجه تالش محققانه 

ر این عرصه شکل نظام یافته علم، "نظریه ها" و "مدلها" علمی می باشند دانشمندان تجربی تعریف می کنند. د
که شاخص و ویژگی علم، رشته ها و حرفه های علمی است. هویت و اصالت هر حرفه ای به ميزان توليد، 

ان براي انس برخورداری و استفاده از این "علم" بستگی دارد. بطوریکه آنچه از دانش و علم که نشان دهد یک حرفه
است به همان ميزان از عيار علمی برخوردار است و یک "حرفه" را "علمی" و "علم" را "حرفه ای"  و جامعه مفيد

می نمایاند.  در عرصه سالمت، مراقبت و درمان نيز این اصل صادق است. بطوریکه ميزان علمی بودن حرف 
 مفيدجامعه  وفرد  ی علمی است که برای سالمتسالمت به ميزان توليد و استفاده از دانسته ها، مهارتها و فناور

چنين نقش و کارکردی برای  پرستاری سوال مهم این است که آیا نظریه ها و مدلهای .باشد بستگی دارد
را برای  می توانند چنين نقش و کارکردی  پرستاری نظریه ها و مدلهایآیا  پرستاری و جامعه داشته و دارند؟

   اشته باشند؟ چگونه؟ان سرطانی دبيمار از ، درمان و مراقبت پيشگيری
برای پاسخ به این سوال باید دو نکته روشن و تبيين گردد. اوال تعریف ما از "نظریه" و "مدل" بعنوان شاخص و 

ان سرطانی به چه نوع دانش و علمی نياز بيمار از، درمان و مراقبت پيشگيریویژگی علم پرستاری چيست؟ ثانيا در
يش دانسته ها در داشته ها و سرمایه علمی پرستاری وجود دارد؟ چگونه می توان از این داشته است؟ آیا این پ

ها برای مراقبت و ارتقای سالمت بيماران سرطانی استفاده کرد؟ بحث اصلی این مقاله در پاسخ به این 
  سوالهاست که در متن سخنرانی بطور مفصل، مستدل  و مستند پرداخته خواهد شد.  
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مندی خانواده در ارائه مراقبت از بيماران سرطانی: چالشها و توان
  راهکارها

  
  معصومه . دکتر هاشمیفریبا دکتر طالقانی

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پرستاری و مامائی
  

است، و تردیدی نيست که این بيماری برکل امروزه سرطان یکی از معضالت مهم بهداشتی در سراسر جهان 
خانواده تاثير گذار است، زیرا که خانواده بعنوان واحد اوليه حمایت اجتماعی و مراقبت بهداشتی است و بيشتر 

 نقش مراقبتی به خانواده محول می گردد.
می گردد. مراقبين پذیرش نقش مراقبتی توسط اعضای خانواده موجب ایجاد مشکالت عمده در مراقبين خانوادگی 

عوامل استرس زای اوليه  ناشی از تامين نيازهای اوليه بيمار یا عوامل استرس زای ثانویه را در حين مراقبت از 
بيمار تجربه می کنند. مراقبين بعنوان ستون اصلی مراقبت از بيماران سرطانی نقش عمده ای در دستيابی به 

واجهه با موقعيت جدید و نااشنا هيچگونه امادگی را از قبل دریافت ننموده اهداف درمانی در بيماران دارند، ولی در م
و نيازهای جدیدی برای انان تعریف می شود که خاص خودشان است. انان در مراکز درمانی در حاشيه بوده و دیده 

یفای نقش نمی شوند و شرایط انان نيز توسط تيم درمان درک نمی گردد و امکانات و حمایت های الزم برای ا
  مراقبتی برای خانواده وجود ندارد. 

مشکالت اقتصادی، نگرش نادرست اطرافيان نسبت به سرطان و مراقبت از بيماران سرطانی،  اختالل در روابط بين 
فردی در خانواده، دسترسی اندک به خدمات حمایتی موجود در جامعه و تعداد کم سازمانهای مردم نهاد از 

. از طرفی تعهد به انجام مراقبت و بهم خوردن نظم زندگی و خود فراموشی سبب مشکالت خانواده هاست
پيامدهای منفی بر سالمت  خانوده و مراقبين است و چنانچه نيازهای خانواده مورد ارزیابی قرار نگيرد سالمت 

  ننمایند.   جسمی و روانی انان در معرض خطر قرار گرفته و موجب می شود بيماران مراقبت مطلوب را دریافت
در یک سيستم درمانی مراقبتی و درمانی ایده ال تيم سالمت باید به دیدگاه بيماران و خانواده انان همزمان توجه  

نموده تا ارائه مراقبت از بيمار بصورت مطلوبی ارائه گردد، عدم بررسی و ارزیابی نيازهای خانواده ها و مراقبين 
ر قرار گرفتن سالمت جسمی و روانی مراقبين و خانواده ها شده و بيماران مبتالیان سرطان، منجر به در معرض خط

  از مراقبت مطلوب محروم خواهند ماند.
با درک تجربيات و تمایالت و نيازهای خانواده و مراقبين در گذار به نقش جدید می توان به فهم بهتر انان کمک کرده 

مایت و رفع چالشهای انان برنامه ریزی نمود. با طراحی و با توجه به اهداف و منابع، مداخالت دقيقی جهت ح
برنامه جامع مراقبتی خانواده محور و افزایش توانمندی و خود کارامدی مراقبين در مراقبت از بيماران سرطانی می 

  توان پيامدهای منفی و بار مراقبتی را در خانواده های مبتالیان به سرطان بحداقل رسانيد. 
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دیرهنگام در زنان با نشانه های سرطان پستان: یک مراجعه پزشکی 
  مطالعه کيفی 

	
، دکتر ۴عيسی ، دکتر محمدی٣علی، دکتر تقی پور٢ رباب رودسری نژاد ، دکتر لطيف١ زهره خاکبازان

  ۵ رامش عمرانی پور
  دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران ١
 دانشيار گروه مامایی، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران ٢
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشيار گروه آمار زیستی و اپيدميولوژی، دانشکده  ٣

 مشهد، ايران
 استاد دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران ۴
استاد گروه جراحی انکولوژی، انيستيتو کانسر بيمارستان امام خمينی، دانشگاه علوم پزشکی  ۵

  تهران، تهران، ایران.
  

Email: khakbaza@tums.ac.ir  
Mobile: 0912-2211683 

 

مقدمه: کانسر پستان شایعترین کانسر زنان در جهان و شایعترین علت مرگ زنان به علت بدخيمی است. سازمان 
جهانی بهداشت تشخيص زودهنگام کانسر پستان را به عنوان استراتژی مهم کنترل بيماری معرفی نموده است. 

ممکن است در مراحل مختلف سفر تشخيصی سرطان رخ دهد. درصد قابل توجهی از تشخيص تاخير در تشخيص 
های سرطان پستان در ایران در مراحل پيشرفته و با تأخير صورت می گيرد. شناسائی فاکتورهای پيش بينی کننده 

ر است. تحقيق حاضر ای به منظور طراحی و بکارگيری استراتژیهای کاهش تأخير برخوردا¬تاخير، از اهميت برجسته
  با هدف تبيين عوامل کليدی موثر بر مراجعه دیرهنگام زنان ایرانی صورت گرفت.

صورت پذیرفت. نمونه گيری به شيوه هدفمند و  ١٣٩۴-١٣٩٢روش کار: این مطالعه به روش کيفی در طی سالهای 
نيستيتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی نظری با بيست و پنج نفر از زنان ایرانی که با شکایت از عالمت پستانی به ا

تهران مراجعه کرده بودند، هدایت شد. داده ها از طریق مصاحبه های عميق نيمه ساختاریافته، جمع آوری و با 
  ، تجزیه و تحليل گردید.٢٠١٠نسخه  MAXQDAاستفاده از تحليل محتوای قراردادی، به کمک نرم افزار 

نسبت دادن عالئم به بيماریهای خوش " -١درون مایه اصلی منجر شد:  ۴شدن یافته ها: آناليز داده ها به آشکار 
با چهار طبقه: نبود عالئم آزاردهنده، دانش ناکافی، دریافت پيام های اطمينان بخش کاذب و ناچيز شمردن  "خيم

اولویت با  "رفتارهای بهداشتی مشروط" -٢خطر ابتال به سرطان، به کوچک نمائی تهدید درک شده انجاميد، 
بخشيدن به خود درمانی، اولویت بخشيدن به تعهدات شغلی و خانوادگی و مراجعه مشروط به فراهم بودن شرایط 

شامل  "واکنش های احساسیبرخی " -٣اقتصادی ، منجر به تاخير در الویت بخشی به سالمت فردی گردید، 
ه عنوان بازدارنده عمل نمودند و در نهایت ترس از تائيد تشخيص کانسر ، مثبت اندیشی، انکار عالمت و خجالت ب

  درگيری با موانع سيستمی به واماندگی و تاخير بيماران در تشخيص انجاميد. -۴
نتيجه گيری: بر اساس نتایج این پژوهش به نظر ميرسد، ارتقاء آگاهی و اصالح باورهای عمومی مرتبط با سرطان  

ه هنگام و اصالح سيستم خدمات درمان به ویژه توسعه سيستم ارجاع پستان، تاکيد بر نتایج اميدوار کننده درمان ب
  و ارائه خدمات تخصصی یکپارچه ، قابليت گسترده ای در کاهش تاخير بيماران داشته باشند.

  ایران –تاخير  -کلمات کليدی: سرطان پستان 
  

    



 

 
 

  مقدمه ای بر مراقبت معنوی در پرستاری سرطان
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  استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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  چکيده:

و تعریف و  داردست که ریشه در فلسفه یپدیده پيچيده امعنویت جنبه های غير فيزیکی انسان را شامل شده و 
 شاملرا است و می تواند چشم اندازهای وجودی و مذهبی  متفاوتفرد و فرهنگ  بسته به جهان بينی درک آن

 را اي فزاينده توجه بهبودي دارد، در آه نقشي درك با و فرد انساني بعد عنوان به نويتشود. در سالهای اخير، مع
 به تواند مي آه گيرند مي را ياد رنجشان با درك و سازگاري معنوي، باورهاي طريق است. بيماران از آورده دست به

 معنوي قدرت به منجر و آرده آمك قدرت از بزرگتري منبع به اتصال طريق از ناراحتي و رفع رنج بزرگ هدف از آگاهي
شواهد شود.  واحساس نزدیکی به خدا گناه احساس از رهايي راحتي، و آرامش احساس روحيه، اميد ، تقويت و

پيشگيری از بيماری ، پذیرش و کنار  و با بيماری تطابقتوانایی  ، بررو به رشد نشان می دهد که توجه به معنویت
در ، بویژه. تاثير مثبت دارد توانایی پيدا کردن معنا و هدف در زندگی و تندرستی کلین، آمدن با عوارض بيماری مزم

بيماران سرطانی، سطوح باالتر تندرستی معنوی با سالمتی بيشتر، اميد، تطابق، عملکرد اجتماعی، خود ارزیابی 
پایبندی ت زندگی بهتر ، کاهش استرس روانشناختی و اضطراب، کاهش دیسترس افسردگی، بهتر سالمت، کيفي
در مقابله با  ، تنهامعنویت، کاهش فشار مالی و کاهش افکار خودکشی ارتباط دارد. همچنين بهتر به رژیم درمانی
کاهش ميزان عالیم و يام و التبهبود کيفيت زندگی، تسکين  برایبالقوه  پتانسيلبلکه دارای  ،بيماری مهم نيست

  ر می باشد. مي مرگ و
حرفه پرستاری که ادعای مالکيت مراقبت معنوی در ابعاد مختلف وجودی انسان را دارد، باید توانایی شناسایی و 
پاسخگویی به نيازهای معنوی بيماران و روشهای رفع آنها را داشته باشند. از طرفی طبق کدهای اخالقی اکثر 

پرستاران انتظار می رود مراقبت را بر اساس وضعيت و نيازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانشگاهها، از 
بيماران انجام دهند. نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از آنست که پرستاران به دانش الزم و نيز مشارکت 

پرستاری معاصر نيز مدافع مراقبت  بسياری از نظریه هایبيشتر در تعيين نيازهای معنوی بيماران خود عالقه دارند. 
 ، ذهن و روح و روانجسمشامل  کل نگرو ادعا می کنند که مراقبت  از این طریق می باشندو درک انسان  کل نگر

و با تمرکز بر جنبه های  کل نگر را نادیده گرفتههنوز هم ممکن است پرستاران چشم انداز می باشد. با این حال 
و در نتيجه ممکن تجزیه نمایند دادن توجه کافی به روابط متقابل آنها انسان را به قسمت های مختلف نخاص و 

  ، تکميل کننده مراقبت نباشد. است کليت مراقبت از دست رفته و مراقبت معنوی
  

  پرستاری سرطان -واژه های کليدی: مراقبت معنوی
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Premarital	Screening	of	beta	thalassemia	minor	in	north‐east	of	Iran		
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Corresponding Author: 
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Medical Sciences, Mashhad, Iran.Email:boromand_halleh@yahoo.com. 
 
 
Abstract 
Background 
Beta thalassemia is a preventable disease. Iran has about 20,000Patients who are homozygote for β-
thalassaemia and 3,750,000 carriers. The aim of this study was to determine the prevalence of beta 
thalassemia minor among men who underwent premarital screening in Quchana city in Khorasan Razavi 
region of Iran 
Materials and Methods 
This research is a descriptive cross-sectional study. From 2010 to 2011, all participants (1000) under 
marriage coming to health center of Quchan underwent routine mandatory tests. Participants were 
considered to have beta-thalassemia minor on the condition that hey had a mean corpuscular volume 
(MCV) <80fl and a mean corpuscular hemoglobin (MCH) <27 pg and a hemoglobin A2 level 
>3.5%.Venous blood was taken into an EDTA tube and the complete blood count and red blood cell 
indices were measured with a Coulter automated cell counter. Electrophoresis was performed on 
cellulose acetate. 
Results 
Mean and SD of hemoglobin, MCV and MCH were 16±2.9, 91±4 and 28.4±2, respectively. Hemoglobin 
A2 Higher than 3.5 percent was reported as 3.5%.The prevalence of beta-thassemia minor with high 
hemoglobin A2 and microcytic hypochromic anemia was 3.5 
Conclusion 
In countries with high prevalence of hemoglobinopathies, a premarital screening program is helpful for 
identification and prevention of high-risk marriages. Detecting carrier couples with premarital screening 
program is an effective way of controlling thalassemia major. 
 
Key words: Prevalence, beta-Thalassemia, Premarital Examinations 
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Investigating	knowledge	of	women	attending	health	care	facilities	in	
South	of	Iran		in	2014	regarding	the	need	for	periodic	breast	

examinations	
	

Foroutani Mohammad Reza * , Kashfi Seiyed hannan ** 
*, ( Corresponding) Department of nursing, Larestan School of  Medical Sciences, Larestan, 
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** Department of nursing, Larestan School of  Medical Sciences, Larestan, IRAN 
Address: PO. Box 119 - Postal Code :74318-95639 Email:larres@sums.ac.ir 
 
 
Breast cancer is the most common and most deadly cancer in women in Iran. Progression of the 
disease in its initial stage is much slower than in advanced stages. Diagnosing this problem at an early 
stage significantly increases the chance of recovery. Breast periodic examination is one of the easiest 
and most practical ways to diagnose this disease. Knowledge of the need for these examinations will be 
effective in reducing its complications. 
In this cross-sectional study, knowledge of 328 women attending to health care facilities in the city on 
the need for periodic breast examinations was assessed using a questionnaire developed by the 
researchers. The data were analyzed via descriptive and inferential statistical tests.  
The findings show that most women attended to the facilities were of the 20-25-year age group 
(N=172; 52. 4%). Of all women who attended the facilities, 25 (7. 6%) had very good knowledge; 57 
(17. 4%) had good knowledge; 134 (40.8 percent) had somewhat good knowledge; 72 (22%) had 
insufficient knowledge and 40 (12. 2%) had a poor knowledge about the need for periodic breast 
examinations. There was a positive correlation between the subjects' knowledge on the issue and their 
level of education. 
With the advancement of science and the increase in life expectancy in modern societies, especially 
among women, the probability of chronic diseases, including cancers, is on the rise. The results of this 
study shows poor knowledge on the issue among women. This, represents a potentially dangerous 
situation. Thus, taking measures for increasing women's knowledge and perception of the necessity of 
periodical breast examination will be effective in the early diagnosis and treatment of breast cancer. 
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بيمار در بخش های  -فرایند ارتباط همدالنه پرستاربررسی همدلی در 
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 خاطر به اغلب ها آن. است نزدیک بسيار آینده ای در مرگ معنی به سرطان به کنند ابتال می تصور مقدمه: بيماران
لذا، پژوهش حاضر با هدف تعيين . هستند پرستاران همدلی های پاسخ نيازمند دارند که متنوعی های ترس

  بيمار در بخش های انکولوژی طراحی شد. -ارتباط همدالنه پرستار همدلی در فرایند
مارستان پرستار شاغل در بخش های انکولوژی بي ٧۶روش کار: در این مطالعه توصيفی، نمونه های پژوهش شامل 

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در تهران بوده اند که با روش غير تصادفی انتخاب 
بالينی و دو پرسشنامه استاندارد مقياس  – شناختی جمعيت شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فرم اطالعات

شاخص واکنش های بين فردی دیویس (دامنه امتيازات  )و٢٠-١۴٠همدلی جفرسون برای پرستاران (دامنه امتيازات 
 ٢١نسخه   SPSS)انجام شد. تجزیه و تحليل داده ها توسط آمار توصيفی و استنباطی با کمک نرم افزار ٠-١١٢

  انجام شد.
ميانگين وانحراف معيار مقياس همدلی جفرسون و شاخص واکنش های بين فردی دیویس برای پرستاران به  :نتایج
%از پرستاران توانستند مسائل را از دید ۴/۴٣بود. همچنين نتایج مبين آن بود که  ۶/٨۶±٣/١٠و  ٧/٩۶±٨/١٠ ترتيب

% از پرستاران احساس اضطراب و ناراحتی ناشی از مشاهده تجربه منفی در بيماران را ٢/٩آن ها ببينند. اما فقط 
  دریافتند. 

در بخش های انکولوژی می تواند راهنمای ارزشمندی برای  بيمار -گيری: ارزیابی همدلی پرستار نتيجه و بحث
پرستاران باشد تا دریابند در کدام زمينه ها باید همدلی با بيماران را توسعه بخشند. همچنين ضروری است تا 
همدلی را به عنوان یک راهبرد شناختی برای باال بردن کيفيت مراقبت از بيماران در ضمن آموزش در دوره پرستاری 

  ياموزند.ب
  کليد واژه ها: همدلی، پرستار، بيمار، بخش انکولوژی
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يک  –مراقبتهاي تسکيني انکولوژي در مراقبتهاي پرستاري در منزل 
  مطالعه مروري

  
  حسين ، دکتر کريمي مونقي سيد ناصر لطفي فاطمي

  گروه داخلي جراحي -دانشکده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  

 از این مطالعه هدفمقدمه: مراقبتهاي تسکيني در حال گسترش تجربيات خود در حيطه مراقبتهاي در منزل است. 
 و نقش این مدل مزایا و معایب .در منزل است در پرستاری تسکينیمدل ارائه مراقبتهاي  از ارائه یک نمای کلی

  .بحث خواهد شد بت تسکينیمراق پرستار در
روش کار: براي دسترسي به مقاالت مرتبط يک جستجوي گسترده در پايگاههاي اطالعاتي و وبسايت هاي مربوط 

اي شامل جستجوي اوليه، مطالعه تمام متن مقاالت براي معيارهاي ورود  و انجام شد. يک فرآيند سه مرحله
  بررسي روش شناختي مطالعات بود.

پتانسيل قابل در منزل داراي  مراقبت تسکينی برنامهده مقاله معيار ورود را پيدا کردند. ما دريافتيم که نتايج: پانز
مهمتر از  .ميباشد در بيمارستان اضطراري بستری شدن با کاهش هزینه های خدمات درمانی برای کاهش توجهی

به  انها  حمل و نقل که سالمند و يا بيماران وخيمي جمعيتبراي  می تواند محيط خانه مراقبت تسکينی در آن،
رضایتمندی از  افزایشدر منزل با  مراقبت تسکينی شواهدی وجود دارد که .، مفيد باشداست مشکلبيمارستان
ارائه  این مدل .مجدد در بيمارستان همراه است پذیرش و کاهش مراقبت های بهداشتی،، کاهش هزینه های مراقبت
را در منزل در همکاري با ساير تيمهاي مراقبتي نگه ميدارد و نيز اعضاي خانواده و  بيماران ،تسکينی مراقبت

  پرستاران را در همکاري نزديکي حفظ ميکند.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه مروري ما، شواهدي وجود دارد که مراقبتهاي در منزل يکي از جديدترين مدلهاي 

قبت تسکين در منزل، در اختيار قرار دادن مراقبت براي بيماراني است که انتقال پرستاري انکولوژي است. فايده مرا
آنها به بيمارستان مشکل است. عالوه بر اين، مراقبت تسکيني در منزل باعث کاهش بستري شدن و هزينه هاي 

ساير ناشي از آن ميگردد. مضرات آن شامل دسترسي محدود به تمام تيمهاي درماني و منابعي است که در
سيستمهاي مراقبتي درماني قابل دسترس هستند. پرستاراني که از بيماران انکولوژي مراقبت ميکنند بايد در مورد 

 اين مدل و تاثير مطلوب آن بر نتايج مراقبت از بيماران آگاه باشند. 
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بخش انکولوژی 	بيماران 	درمراقبين	آن	با	مرتبط	وعوامل	فشارمراقبتی
  یزدبيمارستان شاه ولی 

  
  ٣ شيرین حسنوند  -٢ طاهره دکتر اشکتراب–١ نير سلمانی

  
استادیار، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامائی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -١

  بهداشتی  درمانی شهيد صدوقی ، یزد.ایران.
هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  دانشيار ، ، عضو 2-

  بهداشتی  درمانی شهيد بهشتی ، تهران ، ایران .
استادیار، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامائی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   -٣

  بهداشتی  درمانی لرستان ، لرستان ، ایران .
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افزایش بار مسئوليت روبروهستند که منجر به افزایش فشار مراقبتی و بروز نشانه های جسمی،روانی،عاطفی 
بيماران مبتال به سرطان  درمراقبين باآن مرتبط وعوامل ارمراقبتیفش تعيين باهدف مطالعه واجتماعی ميشود.این

  شده است. خون انجام
  کار:  روش
دربيمارستان شاه ولی شهر یزد  به  بستری در بخش انکولوژی بيماران نفرازمراقبين۶٠توصيفی  مطالعه در این

توسط  وفشارمراقبتی فيکدموگرا مشخصات جمعيت شناختی روشغير تصادفی و در دسترس انتخاب وپرسشنامه
 ٩٢روایی پرسشنامه فشار مراقبتی با روش روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، .شد نمونه هاتکميل

  محاسبه شد. صدم
توصيفی،آزمون تی  هايآماري انجام و یافته ها با آزمونSPSS16فزارآماري نرم هادرمحيط آناليزداده

  شد. وتحليل تجزیه پيرسون همبستگی وضریب یکطرفه مستقل،آناليزواریانس
  یافته ها:

درصد  مراقبين فرزند بيمار بودند.ميانگين فشار مراقبتی  ۵٠درصد  همسر بيمار و ٣٠درصد از  مراقبين مونث ،  ٨٢٫٣
 کل فشارمراقبتی ميانگين در تمام نمونه ها  باال بود.بيشترین ميانگين فشار مراقبتی مربوط به همسران بود.بين

موجود داشت.همچنين مراقبين با  مستقی )ارتباط=r ۶/٠) وسن مراقبو سن بيمار(r=۵/٠باطول مدت بيماري(
 )فشار مراقبتی بيشتری را گزارش کردند.p= ٠٣/٠) ومراقبين بيماران فاز سه(p= ٠۴/٠وضعيت اقتصادی پایين(

 بحث و نتيجه گيری:
مبتال به سرطان خون،شناسایی فاکتورهای موثر در بروز فشار  بيماران مراقبين فشارمراقبتی با توجه به باالبودن

مراقبتی و طراحی مداخالت مناسب جهت کاهش فشار مراقبتی و بهبود کيفيت زندگی مراقبين و به دنبال آن 
 ارتقاء کيفيت مراقبت ارائه شده به بيمار ضروری به نظر ميرسد.

 واژه های کليدی: 
  ،سرطان خونفشار مراقبتی، مراقبين غير رسمی
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  ابزار سنجش سالمت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسالمی

  
  فاطمه خراشادی زاده

  استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  عباس حيدری

  دانشيار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  فاطمه حشمتی نبوی

  استادیار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  سيدرضا مظلوم

  مربی عضو هئيت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  مهدی ابراهيمی

  دانشياراستادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  حبيب اهللا اسماعيلی

  دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  

 khorashadizaehf891@mums.ac.irپست الکترونيک نویسنده مسئول:
  ٠٩١۵٣٨۶٧٧٣۴شماره تماس :

  
مقدمه: مطالعات متعددی در ایران به انجام رسيده است که به بررسی سالمت معنوی در بيماران سرطانی، تعيين 

يرگذار بر ان و بررسی تاثير خدمات پرستاری مختلف بر سالمت معنوی بيماران سرطانی پرداخته اند. مولفه های تاث
این مطالعات از پرسشنامه پالوتيزن و اليسون برای سنجش سالمت معنوی استفاده کرده اند. از آنجایيکه سالمت 

نجش سالمت معنوی متناسب با معنوی وابسته به بستر فرهنگی هر جامعه است، لذا ضروری است تا ابزار س
بستر فرهنگی هر جامعه ای تهيه شود. لذا این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی ابزار سنجش سالمت 

  معنوی در ایران به انجام رسيد.
  کار:  روش

تعيين فرمت  -٣توليد ايجاد آيتمها  -٢سازی تعریف مفهوم  واضح -١براساس مدل هشت مرحله ای طراحي ابزار : 
تهيه ابزار نهايي،  -٨ارزشيابي آيتمها  -٧بررسي و تست ابزار  -۶توجه به روايي آيتمها  -۵مرور آيتمها -۴بزار ا

آیتم در طيف ليکرت چهار درجه ای طراحی شد. روایی صوری و محتوا ابزار انجام و در  ٣۶١پرسشنامه اوليه ای با 
بيمار که به  ٣١٠مطالعه توصيفی مقطعی بر روی  مرحله بررسی و تست ابزار، برای بررسی روایی سازه، یک

روش نمونه گيری در دسترس در شهرهای مشهد و بجنورد انتخاب شده بودند، انجام شد. در نهایت ارزشيابی 
  و انجام پایایی ابزار از طریق الفای کرونباخ نيز انجام شد.  spps11ایتمها با استفاده از نرم افزار 

  یافته ها:
درجه ای و  ۴آیتم در طيف ليکرت  ٣٢منجر به تهيه ابزار نهایی سنجش سالمت معنوی با العه حاضر، مط های یافته

  با سه عامل ارتباط عاشقانه با خدا/خود، تقدس علمی و تقدس عملی گردید. 
 بحث و نتيجه گيری:

ایجاد شده در استفاده از ابزار سنجش سالمت معنوی اسالمی در جامعه پرستاری ایران می تواند مشکالت 
  استفاده از ابزارهای غير ایرانی اسالمی را مرتفع نماید و تصویری واقعی از سالمت معنوی بيماران را نشان دهد.

  واژه های کليدی: 
  پرستاری، سرطان، سالمت معنوی، ابزار سنجش سالمت معنوی، روانسنجی ابزار.
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با شيوه ای مبتنی بر لزوم اعالم خبر بد ابتال به سرطان به بيماران مبتال 
	فرهنگ

  
  ، دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نویسنده مسئول) مریم احسانی

   my.ehsani@gmail.comپست الکترونيک: 
  ٠٩١٢۵٣٣۶۵٩۶تلفن: 
  ، دکترای پرستاری و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پروانه اباذری

 ، دکترای پرستاری و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فریبا طالقانی

 

 
ه مرحله مطلع شدن بيمار از ابتال به بيماری سرطان توسط کادر پزشکی و مراقبتی، مرحله بسيار مهمی است ک

چگونگی آن تاثير قابل توجهی بر اضطراب، افسردگی، کيفيت زندگی و نحوه تطابق او با بيماریش خواهد داشت. 
بررسی راهنماها و پروتکل های موجود در کشورهای دیگر نشان می دهند که مواردی نظير تدارک زمينه و محيط 

ماریش، بررسی تمایل او به مطلع شدن از خصوصی مناسب برای اعالم خبر، بررسی اطالعات و درک بيمار از بي
اطالعات مربوط به بيماریش، همدلی و حمایت عاطفی بيمار در جریان اعالم خبر و بعد از آن و همچنين مشورت با 
وی در رابطه با گام های بعدی درمان از مهمترین مواردی هستند که باید در هنگام حقيقت گویی به این بيماران 

رند. البته با توجه به آن که مقوله اعالم خبر بد اساسا مبنای فرهنگی دارد و به شدت تحت تاثير مورد توجه قرار گي
دیدگاهها و اعتقادات افراد هر جامعه قرار دارد، بنابراین به کار گيری اصول ارائه شده کشورهای غربی بدون توجه 

ی بيهوده است که قابليت اجرا ندارد. به تفاوت های فرهنگی و اعتقادی کشورهای شرقی و آسيایی اساسا کار
در همين راستا به منظور بومی سازی گایدالین های موجود جهت استفاده در کشورهای آسيایی خصوصا با 
جمعيت غالب مسلمان نظير ایران، مواردی نظير توجه به دیدگاههای مذهبی بيماران و کمک گرفتن از مبانی 

کمک گرفتن از نقش حمایتی پررنگ خانواده برای اعالم خبر و همچنين به اعتقادی آنها برای اعالم خبر سرطان، 
کار بردن واژه های جایگزین با بار منفی کمتر نظير توده بدخيم یا تومور بدخيم به جای واژه رعب آور سرطان توصيه 

ان با شيوه ای اثر می شود و اميد است در سایه توجه به این تفاوت ها خبر ناخوشایند ابتال به سرطان حتی االمک
  بخش و همدالنه به اطالع بيماران رسانده شود.   

 واژه های کليدی: خبر بد، فرهنگ، سرطان  
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بررسی ارتباط برآورده شدن نيازهای عاطفی در ارتقای سطح خودکارآمدی بيماران 
  مبتال به سرطان

  
مير  ، دکتر یکانی نژاد٣ هومن ، دکتر شهسواری٢* الهه تبریز، رمضان زاده ١ زهره دکتر پارسا یکتا

 ۴ سعيد
 تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده جراحي،– داخلي گروه استاد،-١

  ايران.
 نيشابور، خراسان رضوی،  پزشكي علوم دانشگاه علوم پزشکی، دانشكده مربی،گروه پرستاری،-٢

  ايران.
 تهران، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده جراحي،– داخلي گروه استادیار، -٣

  ايران. تهران،
 تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیستی، آمار و اپيدميولوژي استادیار، گروه-۴
  ایران. ان،تهر

 e.ramezanzade@gmail.com, 09153585286پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: 

  
  مقدمه: 
به عنوان عامل ارتقادهنده مشارکت فعال آنها در درمان بسيار مهم  سرطان به مبتال بيماران سازي توانمند توجه به

کيفيت  بهبود در تواند مي آه است بيماران ارتقاي خودآارآمدي توانمندی، اين افزايش راههاي از يكي است.
باشد. همچنين تامين نيازهای عاطفی مولفه ای تاثيرگذار در ميزان  داشته بسزايي تأثير زندگی و مدیریت بيماری
ف تعيين ارتباط برآورده شدن نيازهای عاطفی در لذا این پژوهش با هد بيماري است با موثر توانایی فرد برای مقابله

  شد. ارتقای سطح خودکارآمدی بيماران مبتال به سرطان انجام
  روش کار: 

بيمار مبتال به سرطان بستری در بيمارستان اميد  ٣۶٠همبستگی که برروی  -ای توصيفی مطالعه حاضر، مطالعه
انجام شد و بيماران با استفاده از فرم  ١٣٩٣تير تا ١٣٩٢گيری سرشماری از اسفند با روش نمونه شهر مشهد

)و پرسشنامه نيازهای عاطفی موردارزیابی CDSESهای مزمن ( اطالعات فردی، پرسشنامه خودکارآمدی بيماری
  های آماری برحسب نوع متغير تجزیه و تحليل شدند. و آزمون SPSS v.21افزار  ها توسط نرم داده قرار گرفتند.

  یافته ها: 
توسط بيماران مبتال به سرطان می  ١٠از  ۵۶/۵± ٩١/١این مطالعه حاکی از کسب نمره کلی خودکارآمدی نتایج

باشد که نشان دهنده خودکارآمدی متوسط آنان است و بيشترین ميزان خودکارآمدی بيماران بترتيب درحيطه ارتباط 
نتایج آزمون همبستگی پيرسون نشان  .با پزشک، مدیریت بيماری، کمک گرفتن از خانواده، دوستان و جامعه بود

) وجود دارد r=-٢۶/٠داد که بين نمره کلی خودکارآمدی و نيازهای عاطفی همبستگی منفی و معناداری (
)٠٠١/٠p< یعنی هرچه بيشتر نيازهای عاطفی بيشتر برآورده شود سطح خودکارآمدی بيماران در جهت مدیریت (

  بيماری نيز افزایش خواهد یافت.
  نتيجه گيری: بحث و 

 و زندگي آيفيت افزایش نيازهای عاطفی برآورده نشده بيماران باعث کاهش سطح خودکارآمدی و بالتبع کاهش
برآورده  جهت حمایتی و آموزشی مداخالت دقيقتر هاي ريزي بنابراین برنامه دفعات بستري آنان می شود. افزایش

   .است نياز مورد این بيماران ارتقاي سطح خودآارآمدي ينکردن نيازهای عاطفی بيماران مبتال به سرطان و همچن
  کليدواژه ها: خودکارآمدی، نيازهای عاطفی، سرطان
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بررسی ارتباط بين متغيرهای شناختی با ميزان شيوع استرس، اضطراب 
  و افسردگی در بيماران مبتال به سرطان

  
  ٣ بهاره ، غالمی چابکی٢ مهدی *، بکایيان ٢ فاطمه مهربانی، ١ الهه رمضان زاده تبریز

  .کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، خراسان رضوی، ایران١
  خراسان رضوی، ایران.کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، ٢
ی پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  .دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده٣

  شهيد بهشتی، تهران، ایران
و 09156449553 پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:

fateme_mehrabani71@yahoo.com  

  
  مقدمه: 

پيش  حتی و و تعداد دفعات بستری مدت زمان زندگی، آيفيت عملكرد، وضعيت بر استرس، اضطراب و افسردگی
 در مهمی عامل و بقاء ميزان کاهش در خطر عامل منفی داشته و یک تأثير به سرطان مبتال بيماران آگهی بيماری

با  تعيين ارتباط بين متغيرهای شناختی هدف با پژوهش باشد. لذا اين می بيماران این سوی از درمان قبول عدم
  بيماران مبتال به سرطان انجام شده است. در استرس، اضطراب و افسردگی ميزان شيوع

  کار:  روش
بهمن  ٢٢بيمار بستری در بيمارستان  ١٢٠تحليلی به صورت مقطعي که بر روی  -مطالعه حاضر از نوع توصيفی

فرم  . جهت گردآوری اطالعات ازانجام شد ١٣٩٢تا فروردین  ١٣٩١مهر  شهر نيشابور با روش نمونه گيری آسان از
استفاده شد. داده ها  )DASS-42(اطالعات فردی و پرسشنامه استاندارد سنجش استرس، اضطراب و افسردگی 

 و آزمونهاي آماری تجزیه و تحليل شدند.  SPSSv.21با استفاده از نرم افزار 
  یافته ها:

 ۴/٧٧% ،  ٧/۶۶بيماران مبتال به سرطان به ترتيب نتایج نشان داد ميزان شيوع استرس، اضطراب و افسردگی در 
) و افسردگی ۵٧/١۵± ١٠/٩)و اضطراب (٧۵/٢۵± ٧٧/١% و نمرات ميانگين و انحراف معيار استرس ( ٢/۵١% و 

) بودند که نشان دهنده این است که بيماران مبتال به سرطان دارای سطح متوسط استرس و ١٩/±۴۶ ١٠/٧۶(
نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد آه بين سن بيمار و ميزان  اضطراب بودند. افسردگی و سطح باالیی از

شيوع اضطراب و افسردگی همبستگي منفی و معناداري وجود دارد و بدين معناست که ميزان شيوع این عواطف 
فرزندان و ميزان ) و همچنين رابطه مثبت و معناداری بين تعداد p<0.05با افزایش سن در بيماران کاهش می یابد (

  ). p<0.05شيوع استرس،اضطراب و افسردگی وجود دارد (
 بحث و نتيجه گيری:

بيماران مبتال به سرطان دارای سطح باالی اضطراب و سطح متوسط استرس و افسردگی می باشند که با افزایش 
رزندان شيوع باالتری پيدا سن،کاهش ميزان تحصيالت، وجود سابقه اختالل روانپزشکی درخانواده و افزایش تعداد ف

با ارایه راهکارهای پيشگيری و برنامه ریزی های مناسب و به موقع در جهت  می کند. لذا پرستاران می توانند
کاهش عواطف ناخوشایند بيماران مبتال به سرطان اقدام نمایند که بتوانند خدمات مشاوره اي، مراقبتي وحمايتي 

ها فراهم کنند و در راستای بهبود وضعيت بيماری و کيفيت زندگی آنان گام  مناسب را براي بيماران و خانواده
  بردارند.  

  واژه های کليدی: افسردگی، اضطراب، استرس، سرطان
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بررسی تاثير ماساژدرمانی بر کيفيت زندگی بيماران لوکمی حاد تحت 
	شيمی درمانی

  
  ١ الهام ، موسوی نوری ٢ امل ،  دکتر ساکی مالحی١ مجتبی ، ميالدی نيا ١* شهرام دکتر براز

 پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مزمن، های بيماری مراقبت تحقيقات مرکز
 ایران.     اهواز، اهواز، شاپور جندی

 ایران.     اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشکده بهداشت، دانشگاهگروه آمار،  
 دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مزمن، های بيماری مراقبت تحقيقات مسئول: مرکز مولف
+   ایميل: ٩٨ ۶١٣٣٧٣٨٣٣٣ایران. تلفن(فکس):  اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم

shahrambaraz@ajums.ac.ir 

  
  چکيده

 بهبود و بقا ها، افزایش نشانه تسكين درمان، از هدف و نبوده عموما ممكن خوني هاي بدخيمي مقدمه: درمان 
 سالهاي در بيمار است، تا بتوانند با حفظ سطح مناسبی از کيفيت زندگی به زندگی خود ادامه دهند؛ لذا توانایی

باشد. از اینروی هدف  مي مدنظر درمان به پاسخ ارزيابي در معياري اساسي عنوان به زندگي آيفيت اخير مقوله
  مطالعه حاضر تعيين تاثير ماساژدرمانی بر کيفيت زندگی بيماران لوکمی حاد تحت شيمی درمانی می باشد.

بيمار لوکمی حاد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه  ۶٠ ،روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالينی
هفته تحت ماساژ ضربه ای سطحی پشت قرار ۴مداخله سه بار در هفته(یک روز در ميان، بمدت ده دقيقه) و برای 

اده از فرم گرفتند. ابعاد کيفيت زندگی قبل از مداخله و همچنين یک هفته پس از اتمام مداخله(هفته پنجم) با استف
) در هر دو گروه اندازه گيری شد. جهت تحليل داده ها از تستهای آماری تی تست SF-36سوالی( ٣۶کوتاه شده 

  مستقل و تی تست زوجی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ميانگين ابعاد مختلف کيفيت زندگی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله بطور 

). همچنين قبل از مداخله اختالف معناداری بين دو گروه از =٠٠١/٠Pوه ماساژ افزایش یافته است(معناداری در گر
)، در حاليکه بعد از مداخله ميانگين ابعاد کيفيت زندگی =۴۶١/٠Pنظر ميانگين ابعاد کيفيت زندگی مشاهده نشد(

  ).=٠٠١/٠Pبطور معناداری در گروه ماساژ نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود(
نتيجه گيری: ماساژ ضربه ای سطحی پشت بعنوان یک روش ایمن و آسان می تواند در بهبود کيفيت زندگی که 
هدف اصلی مراقبت از بيماران با بدخيمی های خونی است مفيد باشد. از اینروی استفاده از این روش 

  انکولوژی وارد شود. ماساژدرمانی در بيماران لوکمی باید در برنامه های آموزشی تيم بالينی
  واژگان کليدی: کيفيت زندگی، لوکمی حاد، شيمی درمانی، ماساژدرمانی
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فراوانی بروز انواع سرطان در کودکان بستری در  مرکز فوق تخصصی 
  کودکان دکتر شيخ 

	
 ، کارشناس ارشد ، مرکز فوق تخصصی کودکان سرور (بيمارستان دکتر شيخ) هاله برومند

  ، استاد خون و سرطان کودکان، عبدهللا دکتر بنی هاشم
  ،کارشناس پرستاری (بيمارستان دکتر شيخ) مرضيه و قربانی مژگانبهاری 
  ،کارشناس مدارک پزشکی، (بيمارستان دکتر شيخ) سميهگلکار 

Bromandh1@mums.ac.ir -09155117307 

  
  مقدمه و هدف :

آمارهای جهانی حاکی از افزایش رو به رشد بيماریهای بدخيم در ميان کودکان است . هدف از پژوهش حاضر 
  شيوع بروز انواع سرطان در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شيخ ميباشد. بررسی 

  روش پژوهش: 
 ١٣٩٣پرونده بستری طی سالهای ( ١٧۶۶مقطعی است بر روی   -این تحقيق ، یک پژوهش توصيفی ، گذشته نگر

  رت گرفته است . یافته ها و نتایج:صو  SPSS)، که از طریق تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  ١٣٨۴ –
 ٣%) دختر بودند . بيشترین رده سنی ابتال بين رده سنی ۶/۴٠نفر ( ٧١٧%) از مبتالیان پسر و  ۴/۵٩نفر (  ١٠۴٧

% ] بوده است . تقسيم بندی نوع  68بيمار  [  ١١٨۵سال ( پيش مدرسه) و بيشترین از خراسان رضوی با  ۶تا 
 ٨۴۶( ALLانجام گرفت که بيشترین آمار بيماران با  ICD10کتاب استاندارد جهانی بيماری بر اساس کد گذاری 

%) ، سارکوما  ۴/٨نفر (  ١۴٩با  AML%) ،  ٣/٩( ١۶۵%) ، تومور ویلمز 10/3مورد ( ١٨٣%) ، لنفوم با 9۴٧/مورد)( 
%) و  ١/٩مورد (   ٣۴ ، تومورهای بافت نرمCNS%)  ۴/١بيمار (  ٧٣%) ، درگيری سيستم عصبی  ۴/۴بيمار (  ٧٨

  %) را تشکيل ميدهند .  ٨/٨بيمار ( ١۵۵سایر نئوپالسم ها (چشم ، ریه و ...) 
  بحث و نتيجه گيری :

%) فوت  ٧/٩(  ١٧١% ) درمان قطعی ، و تنها  ١/٣٣(   ۵٨۵%) تحت درمان  ،۵٧( ١٠٠٧از مجموع بيماران تعداد 
ماران نشان از لزوم سياست گذاریهای کالن در حوزه پيشگيری شده اند. در مجموع آمار رو به رشد پذیرش این بي

  سرطان در کودکان را دارد.
  کلمات کليدی :  سرطان، کودک، اپيدميولژی 
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بدنبال تزریق داروی  کودکان تاثير ماساژ بازتابی پا بر اضطراببررسی 
  ١٣٩٣در سال  درکرمانشيمی درمانی 

  
 ۵ سارا ، افرازنده۴ مقدمه ، ميرزایی٣ بتول ، پورابولی٢ سکينه زواریب، س١ اکرم قضاوی

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی،  -١
  کرمان، ایران

پرستاری، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی،  دکتری -٢
  کرمان، ایران

  دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران -٣
  دکتری آمار ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران -۴
  دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایرانکارشناس ارشد پرستاری،  -۵

s_sabzevari@kmu.ac.ir  
 09133419921  

 
 .شيمی درمانی یکی از مهمترین درمانهای سرطان استو  مقدمه: سرطان از علل اصلی مرگ و مير کودکان

غير تهاجمی برای کنترل اضطراب  اضطراب ناشی از آن از مشکالت عمده کودکان بيمار است. امروزه شيوه های
بدنبال تزریق داروی  کودکان مورد توجه است. لذا این پژوهش با هدف تعيين تاثير ماساژ بازتابی پا بر اضطراب

  انجام شد. ١٣٩٣در سال در کرمانشيمی درمانی 
ت شيمی درمانی یک مطالعه کارآزمایی بالينی بود. جامعه پژوهش کودکان مبتال به لوسمی تح این پژوهش روش:

کودک در دو گروه مداخله ٨٠نمونه گيری به روش تصادفی بلوکی انجام شد. طی آن  مرکز انکولوژی کرمان بودند. در
کنترل هيچ اقدامی انجام و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله ماساژ بازتابی پا دریافت کردند و در گروه 

ب سنجش اضطرااستاندارد و پرسشنامه  جمعيت شناختیپرسشنامه نشد. ابزار جمع آوری داده ها شامل 
)OSBD-R(  نرم افزار  دربود. تجزیه تحليل داده هاspss16 .انجام شد  

در گروه  آنپس از  کهبود ١۵/١در گروه کنترل و  ۴٢/١در گروه مداخله از مداخله قبل یافته ها: ميانگين نمره اضطراب
تفاوت آماری معنی داری  ميانگين نمره اضطراب در گروه مداخله و کنترل. شد ١٨/٢و در گروه کنترل ۶٣/٠مداخله 
  ) .p<0.05داشت (

می تزریق داروی شيمی درمانی  حينماساژ بازتابی کف پا باعث کاهش ميزان اضطراب کودکان  نتيجه گيری:
  شود، بنابراین استفاده از آن در مراقبت های پرستاری توصيه می شود.

  دی:ماساژ بازتابی کف پا، اضطراب، کودکان،شيمی درمانی، سرطانکلمات کلي
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بررسی ارتباط خستگی وکيفيت زندگی در بيماران مبتال به سرطان 
  بستری در بخش انکولوژی بيمارستان شهيد باهنر کرمان

  
  عليرضا ، نيکبختمهناز ، خسروی راضيه سادات ، بهادر سيده ساراافرازنده 

  کارشناس ارشدآموزش  پرستاری گرایش کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  لوم پزشکی کرماندانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ،دانشگاه ع
  کارشناس ارشد پرستاری گرایش روان پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 Email adress: Raziyeh.bahador@gmail.com 
Phone number:09139980846 

  
  مقدمه :

زیادی می شوند که ممکن است این مشکالت باعث بيماران سرطانی دچار مشکالت جسمی ،روانی واجتماعی 
اختالل در روند کيفيت زندگی آنان گردد که یکی از عمده ترین این مشکالت خستگی می باشد.خستگی یک 

درصد از موارد مشاهده می شود.این مطالعه  ٧۵تا  ٢۵شکایت شایع وناخوشایند در بيماران سرطانی است که در 
  وکيفيت زندگی در بيماران مبتال به سرطان انجام شد. با هدف بررسی ارتباط خستگی

 ٨٢:این پژوهش یک مطالعه توصيفی همبستگی می باشد.حجم نمونه با توجه به مطالعات قبلی تعداد  کارروش 
نفر برآورد شد. نمونه پژوهش از ميان بيماران سرطانی تحت شيمی درمانی  بستری در بخش انکولوژی 

رمان به روش در دسترس انتخاب شدند.اطالعات با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بيمارستان شهيد باهنر ک
FAS (خستگی)وEORTC-QLQ-C30 (کيفيت زندگی بيماران سرطانی)جمع آوری شد.جهت تجزیه وتحليل داده ها از

  استفاده شد. ١٨نسخه  spssنرم افزار 
  یافته ها:

)نيز 33/60±(7/77د متوسط قرار داشت .ميانگين نمره خستگی )در ح56/67±(20/62ميانگين نمره کيفيت زندگی
  )بود.p=0.001    r=-0/85در حد متوسط بود.رابطه بين  دو متغير کيفيت زندگی وخستگی منفی ومعنی دار(

  نتيجه گيری :بحث و 
 را آنها زندگي آه آيفيت است مهمي و شايع بسيار مشكل يك سرطان به مبتال بيماران در خستگي آلي، طور به 
 توسط پزشكان و پرستاران خستگي آاهش جهت الزم مداخالت انجام لذا .دهد قرار تأثير تحت گيري چشم طور به
  .است موثر بيماران اين زندگي آيفيت بهبود در
  

  کليد واژه ها:
  خستگی،کيفيت زندگی،بيماران سرطانی 
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به  چالش،  مسئوليت و پاسخ اخالقی درپرستاری  از بيماران مبتال
  سرطان

  
  ٣ الهه ، غایبی ٢ سولماز ، هالکو١ امير رضا صالح مقدم

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد – ١
  دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي مشهد – ٢،٣

 ٠٩١١٨۶۶۵٨٢٣،Holakous921@mums.ac.ir سولماز هالکو ايميلنويسنده مسئول: 

  
مقدمه : بيماران مبتال به سرطان از همان زمان تشخيص با چالش هايي نظير تصور آينده نامشخص، آشفتگي 
فردي و خانوادگي تا تهديد حيات و مرگ روبه رو هستند.این مطالعه با هدف بررسی اخالق در پرستاری از بيماران 

  ی انجام شده است.سرطان
 proquest، pubmed،proqestروش کار: به منظور يافتن مطالعات و منابع مرتبط در پايگاه هاي اطالعاتي التين  

،science direct  )٢٠١-٢٠٠٠۴با کليد واژه هاي  (nurse, ethics,cancer  و در پايگاه هاي فارسيSID، Magiran ، 
iranmedex  ) مقاله مرتبط وارد  ١۵پرستار جستجو انجام که  با کليد واژه هاي سرطان، اخالق، )١٣٩٣ -١٣٧٠
  مطالعه گرديد

يافته ها: یافته ها در سه حيطه چالش های اخالقی پرستاران، وظایف اخالقی آن ها و عوامل موثر در پاسخ های 
های اخالقی پرستاران مراقبت از اخالقی پرستاران در مراقبت از بيماران سرطانی تقسيم بندی شده اند. چالش 

این بيماران برقراری ارتباط صادقانه با بيمار و ترس از تخریب اميد، ادامه مراقبت های درمانی زمانی که بی فایده 
در  ارائه مراقبت هایی با خطرات جانبی، دیسترس عاطفی مراقبت از بيماران در حال مرگ می باشد. است،

رطانی احترام به بيمار و توجه به ارزش هاي وي، پذيرش آامل و چند بعدي بيمار و مراقبت اخالقی از بيماران س
رفتار حمايتي و مسئوليت پذيري، آموزش و حمايت خانواده، صداقت حرفه اي می بایستی توجه نمود و مداخالتی 

پاسخ هاي پرستاران اهميت ویژه ای برای این بيماران دارد. meaning based therapy وdignitary therapyنظير  
نسبت چالش هاي اخالقي این  بيماران تحت تاثير عوامل مهارت هاي باليني، تجارب و آموزش ،عقايد و ارزش هاي 

 پرستاران، اهداف حرفه اي، عوامل محيطي، حجم آاري و شكاف بين علم و عمل مي باشد
ر قرار مي دهد.  می توان با شناسایی بحث و نتيجه گيري : بيماري سرطان که همه ابعاد زندگي را تحت تاثي

  مسایل اخالقی و عوامل موثر برآن در راستای ارتقای سالمتی این بيماران گام برداریم. 
  پرستار کلمات کليدی : سرطان، اخالق،
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  عنوان:ارزیابی سازگاری والدین کودکان مبتالبه سرطان
  

   ٣ آرزوآزرم  -٢ فرزانه مظفری -١ فاطمه محمدی
دانشگاه علوم پزشکی  -دانشجوی دکتری پرستاری –عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی -١

  ایران-شيراز
دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه   -عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی -٢

  ایران-قی یزددانشگاه علوم پزشکی شهيد صدو -پرستاری
دانشگاه علوم  -کارشناس ارشد آموزش پرستاری-عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی  -٣

  ایران-پزشکی زنجان
  

پس زمينه : سرطان دومين عامل مرگ کودکان در کشورهای جهان سوم محسوب می شود. امروزه با توسعه علم 
در کودکان و نوجوانان از یک بيماری کشنده به یک پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن، به تدریج بيماری سرطان 

کودکی  دوران در سرطان با مدت طوالنی بيماری مزمن تبدیل شده و ميزان بقا از آن افزایش یافته است. مواجهه
داشت،  خواهد آنها اصلی مراقبين عنوان به کودکان والدین این زندگی کيفيت بر منفی تاثير و استرس ایجاد باعث

در طول دوره درمان کودک با چالش های متعددی روبه رو می شوند و عوارض جسمی، مشکالت عاطفی  و والدین
 و رفتاری ناخوشایندی را تجربه می کنند. 

  هدف مطالعه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ميزان سازگاری والدین کودکلن مبتالبه سرطان می باشد.
مقطعی می باشد. که در دانشکده پرستاری شيراز در جنوب ایران طرح و مکان مطالعه: مطالعه حاضر یک مطالعه 

  انجام شده است.
ووالد کودکان مبتال به سرطان و بستری در بيمارستان  ١۵٠روش کار: مطالعه حاضر مطالعه ای مقطعی است که 

ذ رضات های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدندو پس از اخ
  :Coping-Health (Inventory for Parentsسالمتی برای والدین( -جهت شرکت در مطالعه پرسشنامه سازگاری

 تحليل و تجزيه ،موردSPSS V19توسط آنها تکميل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری 
  .گرفت قرار

سال ١٨تا  ۵٣و محدوده سنی  سال، 4.61±46.72 ميانگين سنی دارای یافته: والدین شرکت کننده  در این مطالعه
) %75.71( و )%84.28) و متاهل(%81.425بودند. عالوه بر این نتایج نشان داد، بيشتر شرکت کنندگان، زن (

می باشند، وهمچنين اکثر کودکان والدین  ١۵٠٠٠٠٠ودرامد حدود   (%85)غيربومی، دارای مدرک تحصيلی دیپلم
  .بودند (%28)و سایر سرطان ها (%11)، لنفوم(%61)و مبتال به لوسمی (%66)کننده در مطالعه پسر شرکت

همچنين نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادميانگين نمرات والدین شرکت کننده در مطالعه  در حيطه  انسجام 
 ۶۵/٣٣± ٧٨/٣ت اجتماعی و در حيطه درک وضعي ٧۴/٢٨± ٣٢/۴، حيطه حمایت اجتماعی١٢/٣٢± ۴١/٣خانوادگی

  ميباشد که نشان دهنده سازگاری  در سطح مطلوب  می باشد.
بحث و نتيجه گيری: بافته های این مطالعه نشان داد که سازگاری والدین مراقبت کننده  از کودکان بيمار در سطح 

ده از کودکان مبتال مطلوب است. اما در حيطه حمایت اجتماعی همچنان نياز به افزایش موسسه های حمایت کنن
به سرطان و خانواده های آنان وجود دارد.در این راستا افراد تيم درمانی می توانند به خانواده ها در مورد این مراکز 

  و نوع خدمات ارائه شده، اطالع رسانی نمایند .
  سرطان -کودک بيمار -کلمات کليدی: سازگاری والدین
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کيفيت زندگی مبتالیان به سرطان درمانی بر شدت خستگی و تأثير خنده
  درمانی خارجیپستان تحت اشعه

  
*، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پيراپزشکی، سبزوار،  فاطمه برزوئی
 ایران
سبزوار، ، دانشجوی دکتری پرستاری، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  مصطفی راد

  دانشکده پرستاری و مامایی، سبزوار، ایران
، کارشناس ارشد پرستاری، عضو فعال کميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم  محبوبه محبی

 پزشکی سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، سبزوار، ایران
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بيمارستان واسعی، سبزوار،  ، کارشناس پرستاری، محسن آقاخانی
 ایران

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پيراپزشکی، تلفن  آدرس: مسئول مقاله:*
  +٩٨٩٣۵٨٧٩٧۶۴٠همراه:

 borzoee75026@yahoo.comآدرس ایميل: 
  
 

  چکيده: 
درمانی جایگاه های مربوط به سرطان پستان است. خندهخستگی یکی از رایج ترین عوارض جانبی درمانمقدمه: 

درمانی بر شدت خستگی و طب جایگزین و مکمل دارد. هدف از انجام این مطالعه تعيين تأثير خنده ویژه ای در
  درمانی خارجی بود.کيفيت زندگی در مبتالیان به سرطان پستان تحت اشعه

هفته  ۵بيمار مبتال به سرطان پستان، تحت  ۵٨اد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالينی که بر روی مو
درمانی دو بار در درمانی در دو گروه خنده درمانی و کنترل انجام شد. بيماران گروه مداخله در جلسات خندهاشعه

آزمون و در پایان پایان هفته اول به عنوان پيشهفته به مدت یک ماه شرکت کردند. سياهه عالمت خستگی در 
  آزمون تکميل شد.هفته های دوم تا پنجم به عنوان پس

درمانی نشان داد؛ تفاوت آماری یافته ها: مقایسه ميانگين چهار مؤلفه شدت خستگی در دو گروه پس از خنده
درمانی، حضور خستگی خفيف به گروه خنده). در P=٠٠١/٠دار بين دو گروه خنده درمانی و کنترل وجود دارد (معنی

صورت تداخل با فعاليت های طبيعی روزمره و در گروه کنترل، حضور خستگی شدید به صورت تداخل در ارتباط با 
  ).P=٠٠١/٠دار است (دیگران و تداخل با لذت از زندگی بوده است. این تفاوت از نظر آماری معنی

درمانی را بر کاهش شدت خستگی مبتالیان به سرطان پستان تحت ، خندهبحث و نتيجه گيری: نتایج این پژوهش
کارگيری درمانی، مؤثر نشان می دهد. فراهم نمودن تمهيدات الزم از سوی مدیران ارشد پرستاری در بهاشعه
  گردد.درمانی به منظور ارتقای کيفی زندگی مبتالیان به سرطان توصيه میخنده

  درمانی خارجی، سرطان پستان.ی، خستگی، کيفيت زندگی، اشعهدرمانواژگان کليدی: خنده
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بررسی تاثير آموزش برنامه مراقبتي به روش بحث گروهي بر آيفيت 
  زندگي والدين آودآان مبتال به لوسمي

  
  ۴ الهه ، ستودگان٣ طاهره ، صادقی٢ هادی ، یوسفی١ فریبا اسدی نوقابی

دانشجوی دکتری پرستاری علوم پزشکی شيراز، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 بندرعباس، دانشکده پرستاری، ایران

  عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، دانشکده پرستاری، ایران
  هد، دانشکده پرستاری، ایرانعضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی مش

  دانشجوی دکتری پرستاری علوم پزشکی شيراز، دانشکده پرستاری، ایران
  پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:

  faribaasadi9@gmail.com: ١فریبا اسدی نوقابی
  ٠٩١٧٣۶٩١٩۴٧شماره تماس: 

  
تواند بر کيفيت زندگی آنها توانمندسازی والدین کودکان مبتال به لوسمی از طریق آموزش فراگير محور میمقدمه: 

اثر داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير آموزش به روش بحث گروهی برکيفيت زندگی والدین 
  کودکان مبتال به لوسمی انجام شد.

والدین کودکان مبتال به لوسمی به شيوه نمونه در دسترس از مراجعين  ۵٠تجربي،  نيمه کار: در این مطالعهروش
انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از  ١٣٩٢به بخش انکولوژی بيمارستان کودکان شهر بندر عباس در سال 

گروه مداخله زندگي والدین استفاده شد.  آيفيت تعيين جهت SF- 36پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه
جلسه آموزشی یک  ٨نفره در جلسات آموزشی شرکت کردند. در طي سه مرحله زماني ، ۴-۵های به صورت گروه

ساعته برای هر گروه توسط دو پرستار آموزش دیده برگزار گردید. هر دو گروه قبل از مداخله و دو ماه پس از مداخله 
باهم مقایسه SPSSافزاردگی در دو گروه با استفاده از نرمپرسشنامه کيفيت زندگی را تکميل نمودند.کيفيت زن

  شدند. 
 مختلف آيفيت ابعاد نمره ها: مشخصات دمگرافيک گروه مداخله و شاهد اختالف معناداری با هم نداشتند.یافته

مره برخی ). بعد از مداخله نp>0/05دو گروه مداخله و کنترل قبل از مطالعه اختالف معناداری با هم داشتند( زندگي
هاي سالمت جسمي و رواني و ). بين کيفيت زندگی در حيطهp<0/05ابعاد در دو گروه تفاوت معناداری داشتند(

متغيرهایی نظير سن و شغل تفاوت معناداری مشاهده نشد. در حالي آه سالمت جسمي و روحي با متغير ميزان 
اداري بين مدت ابتال به بيماری و نمره کيفيت زندگی در ). ارتباط معنp>0/05درآمد خانواده تفاوت معناداري داشتند(

  دو بعد سالمت جسمي و رواني چه قبل و چه پس از مداخله نشان نداد.
تواند گامی مثبت جهت کمک به توانمندسازی آنها جهت گيری: آموزش برنامه مراقبتی به والدین میبحث و نتيجه

ان باشد که در نهایت منجر به بهبود کيفيت زندگی والدین و کودکان تر از آنمدیریت مشکالت کودک و مراقبت اصولی
  خواهد شد.

  واژه های کليدی: برنامه مراقبتي به روش بحث گروهي، آيفيت زندگي، والدين، آودآان مبتال به لوسمي 
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معنای بيماری کليد محوری برای افزایش سالمت معنوی در بيماران 
  سرطانی

  
  فاطمه خراشادی زاده

  استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 khorashadizaehf891@mums.ac.irپست الکترونيک نویسنده مسئول:

  ٠٩١۵٣٨۶٧٧٣۴شماره تماس :

  
را به شدت به مقدمه: سرطان به عنوان یکی از شایعترین بيماریهای مزمن در جهان امروز، سالمت معنوی بيماران 

مخاطره می اندازد. لذا ضروری است تا پرستاران در ارتقای سالمت معنوی در این بيماران اهتمام ویژه ای را مبذول 
دارند. تنها تئوری سالمت معنوی مطرح در پرستاری، تئوری رفاه معنوی می باشد. "تئوری رفاه معنوی در بيماری"، 

جزء اصلي تئوري رفاه معنوي، پيدا کردن معني معنويت در تجربه بيماري باشد.  یک تئوري متوسط در پرستاری می
مدت و همچنين  تواند در مراقبت از بيماران در مراحل انتهايي، بيماريهاي مزمن و طوالنی باشد. اين تئوري می می

دازد، موردتوجه ان ای که فرد را براي يافتن هدف زندگي و معني بيماري به مخاطره و چالش می هر بيماري و صدمه
کند.  قرار گيرد. اين تئوري، نيازهاي معنوي بيماران را بررسي نموده و مداخالت الزم را براي رفع اين نيازها مطرح می

همچنين اين تئوري براساس مطالعات علمي کمي و کيفي مختلف که در زمينه تطابق با بيماريها انجام شده 
نگر براي پرستاران بسيار مفيد  ت. اين تئوري براي انجام خدمات کلصورت استقرايي طراحي گردیده اس است، به

است. چراکه به ابعاد جسم، روح و روان توجه دارد. تئوري رفاه معنوي براساس اين اعتقاد است که انسان عالوه 
رنج در ماهيت  بر ابعاد فيزيکي و رواني داراي بعد معنوي است. اين معنوي بودن او را قادر به تعالي و پذيرش درد و

کند تا از نقايص فيزيکي و رواني فراتر رفته و زندگي مثبت و  کند. پرستار به فرد بيمار کمک می تری می متعالی
پذیر است تا توانايي پذيرش بيماري و رنج را در فرد ايجاد  مولدي داشته باشد. اين مطلب تنها با منابع معنوي امکان

يدن منابع معنوي در ارتباط با بيماري و رنج در طي تئوري رفاه معنوي محقق کند. لذا تعيين، حمايت و قوت بخش
گردد. مفهوم کليدي در اين تئوري، همان رفاه معنوي است. در اين تئوري، فرد بيمار، کسي است که توانايي  می

  ردد.گ ی بيماري را دارد و درنهایت اين امر منتهي به رفاه معنوي در او می پيدا کردن معني تجربه
 بحث و نتيجه گيری:

طبق تئوری رفاه معنوی ضروری است تا پرستاران با توجه به مولفه های اصلی و تاثيرگذار بر رفاه معنوی بيماران 
  خودف آنها را در جهت درک معنای بيماری خود سوق دهند تا سالمت معنوی در این بيماران افزایش یابد.

  واژه های کليدی: 
  انی، سالمت معنوی، تئوری رفاه معنویپرستاری، بيماران سرط
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‐PGبا ابزار استاندارد	سرطان	به	مبتال	بيماران	ارزیابی وضعيت تغذیه ای
SGA	  بيمار در ایران 1024در  

 
 رضا ، باقری۴ علی ، قنبری مطلق٣ علیتقی زاده کرمانی  *،٢ عبدالرضا نوروزی ،١ آیلر خداشناس

 ٧ سارا ، موحد۶ سيمين ، همتی۵
  

 ١دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  ٢دانشيار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  ٣دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ر انکولوژیدانشيا
 ۴شهيد بهشتی ر انکولوژی دانشگاه علوم پزشکیدانشيا

  دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه*
 

  ٠۵١٣٨٠٠٢٣٨٢تلفن 
  ٠۵١٣٨٠٠٢۴٢١فاکس 

Email: NorouzyA@mums.ac.ir 

 
 خالصه
سرطان یک دليل اصلی ناخوشی و مرگ و مير در تمام جهان است. در بيماران مبتال به سرطان، کاهش وزن هدف: 

ناشی از سوءتغذیه پدیده شایعی است که بر روند درمان، پيگيری، ميزان بقاء و کيفيت زندگی این بيماران موثر 
در بيماران مبتال به سرطان است که در  آنو فاکتورهای موثر بر  است. هدف از این مطالعه تعيين شيوع سوءتغذیه

  انجام شد.  ١٣٩٣جمعيتی از بيماران در مراکز تخصصی ایران در سال 
  PG-SGA )Patient Generatedبيمار مبتال به سرطان با استفاده از ابزار استاندارد  ١٠٢۴مجموع   روش کار:

Subjective Global Assessmentرزیابی شدند. وضعيت تغذیه، وزن و عالئم بالينی ) برای تعيين شيوع سوءتغذیه ا
بيماران ارزیابی شده و فراوانی هر یک از عوامل مرتبط با سوءتغذیه بررسی و اطالعات با استفاده از نرم افزار 

SPSS22  اسميرنوف  تحليل شد. شدت سوءتغذیه در سه سطح  -و آزمون های آماری کای اسکور و کولموگروف
A ،(تغذیه مناسب)B  (در معرض خطر یا مشکوک به سوءتغذیه)وC  .(سوء تغذیه شدید) ،تعریف شد  

% ٢٧% سوءتغذیه متوسط و ۵٣% بيماران تغذیه خوب، ٢٠بيمار مبتال به سرطان که ارزیابی شدند  ١٠٢۴نتایج: از 
بی اشتهایی  آنان نيز سوءتغذیه شدید داشتند. بيشترین مانع تغذیه مطلوب در بيماارن خشکی دهان، افسردگی و

ماه گذشته کاهش وزن داشته اند. ميانگين امتياز نهایی از  ۶% در 42.1% بيماارن در یک ماه گذشته و 36/1بود.
امتياز و نياز به مداخله جدی تغذیه ای و  ٩% از بيماران بيشتر از 26/3بود.  ٣۴  و بيشترین امتياز 8/89پرسشنامه 

% بيماارن نياز به هيچگونه مداخله نداشته اند. بيشترین ميزان 20/3ی و % نياز به مشاوره تغذیه ا52/6درمانی، 
  اختالالت تغذیه ای در سرطان های گوارش و کمترین آن در سرطان مردان بوده است. 

نتيجه نهایی: سوءتغذیه، کاهش وزن و مشکالت تغذیه در بيماران مبتال به سرطان در ایران شایع است و می توان 
اجرای غربالگری و ارزیابی تغذیه ای دوره ای، اختالالت تغذیه ای را در بيماارن مبتال به سرطان به موقع با توسعه و 

شناسایی کرده و در روند درمان و پيشگيری بيمار با تعيين اولویت های درمانی و مراقبتی تغذیه مداخالت 
 سودمندی را به کار برد. 

  PG-SGAتغذیه ای،  واژگان کليدی: سوءتغذیه، سرطان، ارزیابی
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نمونه گيری از کاتتر ورید محيطی روشی جهت خونگيری در بيماران مبتال 
	به سرطان

  
 ۴ کامران ، ميرزایی٣ محمدرضا ، فرزانه٢ محمدرضا ، یزدانخواه فرد١ محبوبه تقی زادگان زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 مربی، عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

علوم پزشکی بوشهر،  استادیار و فلوشيپ پاتولوژی مولکولی و سيتوژنتيک، بخش پاتولوژی، دانشگاه
 بوشهر، ایران.

  دانشيار، متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 m.r.yazdankhah@bpums.ac.ir (09173715766) 

  
  مقدمه: 

پذیر هستند و تعداد معدودی رگ مناسب دارد مانند نمونه گيری خون در شرایطی که بيماران از گروه های آسيب 
بيماران مبتال به سرطان فرایندی دشوار و دردناک می باشد.لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثير انفوزیون مایعات 

  ورید محيطی بر نتایج نمونه خون گرفته شده از خط انفوزیون ورید محيطی انجام گرفت.
  کار:  روش

بيمار بستری در بخش داخلی  ۶٠مداخله ای نيمه تجربی، شاهددار می باشدکه بر روی  این پژوهش مطالعه ای
که به صورت نمونه گيری در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد.از هر بيمار دو نمونه خون یکی از طریق خط 

سی سی دیگر  ۵سی سی خون در ابتدا از آنژیوکت و جمع آوری  ۵انفوزیون ورید محيطی(مورد)پس از دورریختن 
پس از آن و دیگری به شيوه معمول خونگيری(کنترل)تهيه گردید.سپس تمامی نمونه ها از نظر آزمایشات شمارش 

، آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی پيرسون مورد spss19کامل سلولی و بيوشيميایی با استفاده از نرم افزار
  تجزیه و تحليل قرار گرفتند

  یافته ها:
گلبولهای سفيد، گلبولهای قرمز، پالکت، هموگلوبين و هماتوکریت،سدیم،پتاسيم،اوره و کراتنين  ميانگين مقادیر

درصد، mm3٢۴٠١۶۶،gr/dl۵٢/١٢،٩٠/٣٨،mm3٩۶٩۴،mm3۴۴٣٣٠٠٠درگروه مورد به ترتيب
meq/l۶٠/١٣٣،meq/l۵٠/۴،mg/dl۵٧/١۴،mg/dlودر گروه کنترل به ترتيب٣٢/١mm3 ٩۵٨٧،mm3 

۴۵٨٨٠٠٠،mm3٢۴۴٨٠٠،gr/dl۶٨/١٢،٩۶/درصد،٣٨meq/l٣٧/١٣٣،meq/l۵٢/۴،mg/dl۶٨/١۴ ،mg/dlبود.تنها ٣٢/١
  بين مقادیر هموگلوبين در گروه کنترل و مورد تفاوت معناداری مشاهده گردید.

 بحث و نتيجه گيری:
 کراتنين اوره و پتاسيم، سدیم، ميتوان جهت اندازه گيری مقادیر گلبولهای سفيد،گلبولهای قرمز،پالکت، هماتوکریت،

سی سی در ابتدای خونگيری، استفاده  ۵از نمونه خون گرفته شده از خط انفوزیون ورید محيطی پس از دورریختن 
  نمود. و از این طریق بيماران مبتال به سرطان را از آسيبهای ناشی از خونگيری مکرر محافظت نمود.

  
 محيطیواژه های کليدی: خونگيری، آزمایشات هماتولوژیک،کاتتر ورید 
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تاثيرمداخالت غير دارويي بر تهوع و استفراغ ناشی از شيمی درمانی در 
  زنان مبتال به سرطان پستان

  
  وحيد ، دآتر زمان زاده آبري ، پرون آلهه ، سيدرسولي محبوبه پژهان

  سازمانی نویسندگان : دانشکده پرستاری و مامایی مشهدوابستگی 
 :Email       ٠٩١۵٣١٧٧٩٠٩پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:  

m_pozhhan@yahoo.com 

  
  مقدمه: 

% از کل ١۶سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در جهان، شایع ترین علت مرگ زنان به علت بدخيمی و عامل 
  شود.های زنان در جهان محسوب میسرطان

شناخته های گوناگون درمان سرطان ، شيمی درمانی به عنوان یک روش اساسی درمان سرطان در ميان روش
شود که مهم ترین این عوارض تهوع و شده است و با وجود مزایایی که دارد اغلب باعث عوارض جانبی نيز می

  باشد.استفراغ می
دهه گذشته در ایران، جوانتر بودن جمعيت زن درگير ایرانی نسبت به  ۴نظر به افزایش شيوع سرطان پستان در 

های غيردارویی، نداشتن عوارض جانبی، مصرف کم انی کاربرد روشهمتایان خود در کشورهای توسعه یافته، آس
توان در راستای افزایش کيفيت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان از اقدامات غير دارویی بهره انرژی بيمار می

غير جست ولی  از آنجا که در این زمينه اطالعات چندانی وجود ندارد این مطالعه با هدف مقایسه اثر مداخالت 
  دارویی بر تهوع و استفراغ ناشی از شيمی درمانی در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد.

  کار:  روش
باشد. جامعه مورد پژوهش این مطالعه را زنان مبتال به سرطان پستان آه با این مطالعه یک کارآزمایی بالينی می
داد. جهت گرد آدریامایسين تحت درمان بودند، تشکيل میفلئورواوراسيل و  -۵ رژیم سه دارویی سيکلو فسفاميد،
برای تعيين شدت تهوع  و پرسشنامه دفعات تهوع و استفراغ برای تعيين  VAS  آوری داده ها از مقياس دیداري

 ،نفر) موسيقي درماني ٣٠دفعات تهوع و استفراغ استفاده شد. بيماران به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 
 ٢۴و ١۶، ٨استفراغ قبل، حين،  بدون مداخله(کنترل)  قرار گرفتند. شدت و دفعات تهوع و يمه نشسته وپوزيشن ن

 ساعت پس از شيمی درمانی سنجيده و مقايسه گرديد. 
  یافته ها:

نتايج حاآي از آن است آه گرچه با گذشت زمان شدت و دفعات تهوع و استفراغ افزايش يافته اما اين روند 
  وه مداخالت غير دارويي آمتر از حالت بدون مداخله بوده است.افزايشي درگر

 بحث و نتيجه گيری:
مطالعه نشانگر موثر بودن روش نيمه نشسته و موسيقي درماني در زنان مبتال به سرطان تحت شيمي درماني 

  بوده است.
  واژه های کليدی: 

  تهشيمی درمانی، تهوع ، استفراغ، موسيقي درماني ، پوزيشن نيمه نشس
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مراقبين  تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر ميزان اضطراب
  بيماران مبتال به سرطان

	
  نيکزاد فالح ، ١ فاطمه رستمی

  کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران١
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکارشناس پرستاری، ٢

Rostamifatemeh87@yahoo.com 
  ٠٩١٨٧٢۴۵٠٠۶تلفن تماس:

  
درمان و مراقبت روبرو  هاى مزمن بوده و مراقبين آنها با مشکالت مربوط بهیسرطان یکى از شایعترین بيمارمقدمه: 
که می تواند تاثير منفی روانشناختی بر این افراد بگذارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثير الگوی  هستند

  توانمندسازی خانواده محور بر اضطراب مراقبين این بيماران انجام شد.
رستان روش کار: این پژوهش به روش نيمه تجربی از نوع طرح پيش آزمون و پس از آزمون با یک گروه کنترل در بيما

مراقب بيمار به روش در  ٧٨انجام شد. تعداد  ١٣٩٢های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 
دسترس انتخاب شدند و به صورت تخصيص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. الگوی 

اب مراقبين بيماران هر دو گروه قبل و توانمندسازی خانواده محور در شش جلسه جهت گروه آزمون ارائه شد. اضطر
گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار  قرار بررسی مورد  DASS 42یک ماه بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه

  تجزیه و تحليل شدند. SPSS ١٩آماری 
) در P=0/669نداشت (یافته ها: تفاوت معنی داری بين نمرات اضطراب گروه شاهد و آزمون پيش از مداخله وجود 

). ضمن اینکه آزمون آماری تی زوجی نيز اختالف معنا P=0/004حاليکه این اختالف پس از مداخله معنی دار بود(
  ).P=0/003داری را در نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون نشان می دهد(

خانواده محور می تواند ميزان فشارهای وارده بر بحث و نتيجه گيری: آموزش و بگارکيری الگوی توانمندسازی 
  مراقبت کننده را کاهش داده و سالمت جسمی و روانی مراقب به عنوان یک بيمار پنهان ارتقا می یابد 

  کليد واژه: خانواده محور، سرطان، مراقب

.  
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اثر بخشي مداخله مبتني بر مدل بزنف بر رفتار خود آزمايي پستان و 
در زنان مراجعه آننده به مراآز بهداشتي و درماني  انجام پاپ اسمير

  مشهد

  
   ٢ حميدرضا ، زنده طلب ١ حجي محمد نوروزي

مربي عضو هيأت علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 
 مشهد، ايران.

علمي گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مربي عضو هيأت 
  مشهد، ايران ، 

zendehtalabhr@mums.ac.ir  - ٠٩١۵۵٧١٢۵مشهد،  چهارراه دآتري، خيابان ابن سينا،    - ٧٧
  دانشكده پرستاري و مامايي

  
ي پستان و گردن رحم از شايع ترين بدخيمي ها در بين زنان به شمار مي روند. مهم ترين عامل مقدمه: سرطان ها

  موفقيت در درمان اين اختالالت، انجام معاينات غربالگري و تشخيص اين دو بيماري در مراحل اوليه است. 
ه به مراآز بهداشتي و زن مراجعه آنند ۶٠روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي شاهددار تصادفي شده بر روي  

نفر) و  ٣٠انجام شد. واحدهاي پژوهش با تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون ( ١٣٩٣درماني شهر مشهد در سال  
نفر) قرار گرفتند. ابتدا، ميزان انجام خود آزمايي پستان و آزمون پاپ اسمير در دو گروه تعيين و سپس  ٣٠شاهد (

ل بزنف (آگاهي، نگرش، نرم انتزاعي و عوامل قادرآننده) طي سه جلسه برنامه آموزشي بر مبناي سازه هاي مد
براي گروه آزمون اجرا گرديد. يك ماه بعد مجددًا انجام خودآزمايي پستان و پاپ اسمير اندازه گيري و با قبل مقايسه 

% تجزيه و ٩۵ح و آزمون آماري تي زوجي و مستقل و آاي دو در سط  SPPS-11.5شد. داده ها با نرم افزار آماري
  تحليل شدند.

يافته ها: آزمون تي مستقل نشان داد در مرحله بعد از مداخله، انجام خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در گروه 
). هم چنين آزمون تي زوجي نشان داد P=٠١٨/٠آزمون نسبت به گروه شاهد افزايش معني دار داشته است. (

گروه آزمون، بعد از مداخله نسبت به قبل، افزايش معني دار داشته است  انجام خودآزمايي پستان و پاپ اسمير، در
)٠٢٩/٠=P.(  

  بحث و نتيجه گيري: مدل بزنف در ارتقاء رفتار خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در زنان موثر است.
  آلمات آليدي: مدل بزنف، خودآزمايي پستان، پاپ اسمير 

  زمينه توسعه برنامه هاي خودمراقبتي در سرطان مي باشد. توجه: تحقيق فوق يک مقاله اصيل پژوهشي در
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در بيمارستان دکتر شيخ مشهد:  راه اندازی کلينيک خودمراقبتی
  های خودمراقبتی به کودکان مبتال به سرطان راهکاری برای ارائه آموزش

	
 ،دکتر بنی هاشم۴ زهره ، عليرضایی٣ زهره ، پوراسماعيل٢ حوا ، عبداللهی١ اکرم ربانی جوادی

 ٧ علی ، دکتر جوادی۶ فرهاد ، دکتر حيدریان۵ عبداهللا
  بيمار بيمارستان دکتر شيخ، مشهد کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به ١
  کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، مدیر پرستاری بيمارستان دکتر شيخ مشهد٢
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کميته تحقيقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه  ٣

  علوم پزشکی مشهد
  شهدکارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ م ۴
  فوق تخصص هماتولوژی اطفال، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵
فوق تخصص اطفال، رئيس بيمارستان دکتر شيخ و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  ۶

 مشهد
 متخصص اطفال، مدیر بيمارستان دکتر شيخ، مشهد ٧

  ٠٩١۵۵٢٠٨١۴۴ تلفن:    abdollahikh1@mums.ac.ir   ایميل:

  
از خود در کنترل بيماری و پيشگيری از عوارض آن بر کسی پوشيده نيست. با توجه به امروزه نقش مراقبت  مقدمه:

اینکه در بيمارستان دکتر شيخ مشهد گروهی از بيماران به صورت سرپایی به درمانگاه و واحد شيمی درمانی 
  با هدف راه اندازی کلينيک خودمراقبتی در سرطان انجام شد. پژوهشاین  ؛کنند مراجعه می

  کار: روش
انجام شد. اقدام پژوهی با هدف تغيير و رفع مشکالت سازمانی طی مراحل  ١اقدام پژوهشی مطالعه به شيوهاین 

شود، در بيمارستان دکترشيخ مشهد پس از  ریزی، اجرا و ارزشيابی انجام می نيازسنجی، تعریف مشکل، برنامه
  يک خودمراقبتی انجام شد.نيازسنجی اوليه مراحل تحقيق عملکردی برای راه اندازی کلين

  یافته ها:
تصویب طرح و تعيين مسئول پاسخگو، فرایند راه اندازی کلينيک خودمراقبتی اجرا شد که  نيازسنجی اوليه، پس از

فضا و امکانات، محيط مناسب،  مانندهای الزم، فراهم کردن امکانات اوليه  سازی زیرساخت مراحل آن شامل آماده
های ارزیابی و ثبت  پرسنل مسئول، تهيه محتوای آموزشی مورد نياز و استاندارد، تهيه فرم کامپيوتر، جاپمفلتی و

ریزی برای حضور پرسنل در کلينيک، اجرای آزمایشی طرح به  برنامهآموزش و توجيه نيروهای مسئول، برای بيماران، 
یکی از مهمترین بود.  آنهای رفع های اوليه و ارائه راهکار برا مدت یک ماه، بررسی مشکالت موجود طی ارزیابی

مشکالت شناسایی شده، عدم آگاهی پزشکان و مراجعين از نقش آموزشی پرستاران بود که با برگزاری جلسات 
اندیشی با پزشکان، تهيه و نصب پوستر کلينيک و درج شرح وظایف پرستاران کلينيک خودمراقبتی در آن و تهيه  هم
مشکل تحت کنترل قرارگرفت. ارزشيابی فرایند از طریق بررسی رضایتمندی  های ارجاع برای پزشکان این برگه

  مراجعين به شيوه تلفنی و حضوری درحال انجام است. 
  گيری: نتيجه

 کودک مبتال به سرطان اطالعات بيماران و والدین آنها را برای مراقبت از توان ، میاندازی کلينيک خودمراقبتی راه با
با این حال تکميل نتایج  ارتقاء داد و با حضور دائم کارشناس مربوطه در کلينيک اعتماد و رضایت آنها را جلب نمود.

  ارزشيابی برای تایيد اثربخشی این فرایند ضروری است. 
  های کليدی: خودمراقبتی، سرطان، کلينيک خودمراقبتی واژه

 
    

                                                            
1Action research 
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ای از دیدگاه  رودهبررسی و رتبه بندی موانع مراقبت از استومی 
  پرستاران

  
  ١ سزینب ، کاظم زاده١ عاطفه ، بهبودی فر١ سيمين ، شرفی١ زهره پوراسماعيل

، و ماماییجراحی، دانشکده پرستاری -دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی ١
 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدکميته تحقيقات دانشجویی

  
 پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: 

  
  مقدمه: 

دهد که پرستاران مراقبت از استومی را به عنوان وظيفه خود  نتایج مطالعات و تجارب بالينی پژوهشگران نشان می
دهند این درحالی است که مراقبت از  پرستاران انجام می اند و اغلب تعویض کيسه استومی را کمک نشناخته

باشد.  ای تخصصی است که نياز به دانش و مهارت مخصوص دارد و جزء شرح وظایف پرستاران می استومی وظيفه
  ای انجام شد. این مطالعه با هدف بررسی موانع مراقبت از استومی روده

  کار:  روش
های آموزشی  های جراحی بيمارستان بر روی پرستاران شاغل در بخشاین مطالعه توصيفی به شيوه دردسترس 

ها پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه پژوهشگرساخته "موانع  آوری داده مشهد؛ انجام شد. ابزار جمع
ستار، که با استفاده از منابع و مقاالت به روز در چهار حيطه موانع مدیریتی، مربوط به پر مراقبت از استومی" بود

ای  مربوط به ماهيت بيماری و بيمار تهيه شده بود. از پرستاران خواسته شد که به هر کدام از موانع ذکر شده نمره
  تجزیه و تحليل شد. ١١٫۵ورژن  SPSSآوری توسط نرم افزار  ها پس از جمع اختصاص دهند. داده ١٠تا  ١بين 
  ها: یافته

ها را به صورت کامل تحویل دادند. ميانگين سنی  نفر پرسشنامه ۵۶ا نفر شرکت کننده در پژوهش نهایت ۶٣از بين 
% زن ٩/٨٣سال بود.  ٢٣/۴±٧٣/٣و ميانگين سابقه کار آنها در بخش جراحی ١٠/٣۴± ۶٩/٧پرستاران مورد بررسی 

ض % از پرستاران مورد بررسی بيان کردند که تاکنون تعوی ٣۴% از آنها دارای مدرک کارشناسی بودند.  ٩/٩٢و 
کنندگان از استومی در بخشهای محل خدمت آنها به ترتيب شامل پرستار  اند. مراقبت کيسه استومی را انجام نداده

%) بودند. موانع مراقبت از استومی  ٩/١) و پزشک ( %٢/١٣%)، پرستار نماینده شرکتها ( ۶/٣٩%)، بهيار ( ۴۵/٣(
)، ناخوشایندبودن مواجه با ٧۴/٧±١۶/٢از استومی( توسط پرستاران شامل نداشتن آگاهی در رابطه با مراقبت

)، نبودن وظيفه ١٨/٧±٠٣/٢)، ناخوشایندبودن ظاهر استومی(۵۵/٧±۴٧/٢)، نداشتن تعرفه(۶۶/٧±٢٢/٢استومی(
)، تجربه ناکافی ۴٨/۶±٢٢/٢)، نداشتن اطالعات کافی برای پاسخگویی به سواالت بيمار(١۴/٧±١٨/٢پرستار(
) و ترس از انجام نادرست تعویض کيسه ٧٧/۵±١٨/٢رس بيمار و همکاری نکردن وی()، است١٨/۶±٣٠/٢پرستار(

  ) بود.۴۴/۵±٣١/٢استومی(
 گيری: بحث و نتيجه

با توجه به اینکه مهمترین مانع مراقبت از استومی از دیدگاه پرستاران نداشتن اطالعات کافی در رابطه با مراقبت از 
  بير الزم برای ارتقاء دانش پرستاران در نظر گرفته شود.شود که تدا استومی است لذا پيشنهاد می

  ostomy, nurse, barrierهای کليدی:  واژه
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حمایتی بر مشکالت روانشناختی نوجوانان  -تاثير یک برنامه آموزشی
  دارای والد مبتال به سرطان

  
  شيرینصنيع اجالل  -۴ آزاده دکتر ملکيان -٣ فریبادکتر طالقانی  -٢ مهرداددکتر آذربرزین  -١
  
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، نجف آباد،  -١

، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقيقات مراقبتهای پرستاری و مامایی -٢-اصفهان، ایران
اداره  -۴-مرکز تحقيقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -٣ -اصفهان، ایران

آموزشگاه پيش حرفه ای (دبيرستان دوره اول) استثنایی  -آموزش و پرورش ناحيه دو اصفهان
   فرشچيان، اصفهان، ایران.

  سنده مسئول:پست الکترونيک و شماره تماس نوی
E-mail : azar_mehrdad@yahoo.com 

Tel: 09131094087  

  
مقدمه: نوجوانانی که دارای والد مبتال به سرطان هستند، نگرانی خود را از طرق مختلف از جمله مشکالت 

-دهند، لذا تهيه برنامهت روانشناختی نشان میتحصيلی، شکایتهای جسمی، اختالل در روابط اجتماعی و مشکال
باشد. به این منظورمحققين برآن شدند تا اثرات یک ای که به کاهش این مشکالت بيانجامد، حائز اهميت می

  آموزشی را در کاهش مشکالت روانشناختی این نوجوانان بررسی نمایند.-برنامه حمایتی
اکتشافی و با  -ترکيبی است که در بخش کيفی آن با روش توصيفیکار: مقاله حاضر حاصل یک پژوهش   روش

مصاحبه با بيست و هفت مشارکت کننده به بررسی مشکالت نوجوانان دارای والد مبتال به سرطان پرداخته شده و 
آموزشی در راستای کاهش این مشکالت تهيه و در بخش -ای حمایتیسپس با روش مبتنی بر شواهد، برنامه

ش اثرات این برنامه بر روی سی نفر نوجوان دارای والد مبتال به سرطان به روش تک گروهی قبل و بعد کَمی پژوه
  بررسی گردیده است.

ميزان تحصيالت، رتبه فرزندی و ميزان  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباطی بين سن، جنس،
اجرای برنامه تهيه شده تفاوت آماری  به سرطان وجود ندارد وتنش، اضطراب و افسردگی نوجوانان دارای والد مبتال 

  معناداری را درکاهش ميزان این موارد بعد از اجرای برنامه ایجاد نموده است.
بحث و نتيجه گيری: از آنجایی که در ایران تا کنون برنامه خاصی برای فرزندان فرد مبتال به سرطان وجود نداشته و 

های مشابه دیگر کشورها از جمله استفاده از راهکارهای مذهبی این برنامه با برنامه همچنين در برخی جنبه ها
  تفاوت داشت، لذا اجرای این برنامه برای دیگر نوجوانان دارای والد مبتال به سرطان پيشنهاد می گردد.

  واژه های کليدی: 
  حمایتی، تحقيق ترکيبی -نوجوانان، سرطان، برنامه آموزشی
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	ای روده استومی دارای بيماران ارآمدی درخودک بررسی

  
 ۴ تکتم ، ميکانيکی٣محمد محسن ، دکتر شفيعی٢ زهره ، پوراسماعيل١ فاطمه دکتر حشمتی نبوی

  دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.دکتری پرستاری و عضو هيئت علمی  ١
، کميته جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی٢

  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدتحقيقات دانشجویی
  عضو هيئت علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ٣
  ارستان منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارشناس پرستاری، بيم ۴
  

  مقدمه: 
پس از جراحی  ، مشکالت خانوادگی و شغلیگيری از اجتماع کنارهفرم عادی بدن،  و رفتن کنترل دفع مدفوع ازبين

دهد  شود. نتایج مطالعات نشان می استومی منجر به ایجاد تغييراتی در زندگی مددجویان و خودکارآمدی آنها می
که بيمارانی که خودکارآمدی باالتری پس از جراحی دارند، تطابق بهتری با تغييرات ناشی از جراحی دارند. لذا این 

  ای انجام شد. دارای استومی روده مطالعه با هدف تعيين خودکارآمدی بيماران
  کار:  روش

های جراحی و  ای که در بخش بيمار دارای استومی روده ۴۴بر روی  ١٣٩۴این مطالعه توصيفی مقطعی در سال 
گيری به شيوه دردسترس از بين بيماران  های آموزشی مشهد بستری بودند؛ انجام شد. نمونه انکولوژی بيمارستان

ها از پرسشنامه اطالعات  آوری داده به شرکت در مطالعه داشتند، انجام گرفت. برای جمع واجد شرایط که رضایت
 SPSSافزار  آوری توسط نرم ها پس از جمع استفاده شد. داده ٢دموگرافيک و ابزار خودکارامدی مراقبت از استومی

  تجزیه و تحليل شد.
  یافته ها:

% از بيماران زیردیپلم و  ۶/٣٨% متاهل بودند.  ۴/٨۶زن و %  ۶/۶٣سال،  ۴٣/۴٩± ۵٨/١١ميانگين سنی بيماران 
% از بيماران دارای  ٩/٩٠% ساکن شهر و  ۵/٧٩سواد و مابقی تحصيالت باالتر از دیپلم داشتند.  % بی ٨/٣١

ها موقت بودند. ميانگين زمان داشتن استومی  % از استومی ٧/٧٢% کلستومی و  ٢/٩٣سرطان روده بود. 
%)، همسر  ۵/٢٩%)، فرزندان ( ١/٣۴بود. مسئوليت مراقبت از استومی را به ترتيب خود بيمار (ماه  ۴٢/٧±۶٩/٣

%) به عهده داشتند. ميانگين نمره خودکارآمدی کل بيماران  ۵/۴%) و سایرین ( ۴/١١%)، خواهر یا برادر ( ٢٠/۵(
باالتر از خودکارآمدی نمره بود. ميانگين نمره خودکارآمدی مراقبت از استومی ١۴٠از  ٨٣/١۶±٩۵/٩۵

مستقل نشان داد   tنمره در هر بعد) بود. نتيجه آزمون آماری ٧٠از  ٠۴/٣٨±۴٠/١٠در برابر  ٩٠/۴۵±٧٨/٩اجتماعی(
). ضریب همبستگی اسپيرمن، =٠P /٠١داری باالتر از زنان است( که نمره خودکارآمدی مردان به طور معنی

). بين سن و =٠٠/٠p=r,۴/٠يانگين نمره خودکارآمدی نشان داد (داری بين تحصيالت و م همبستگی مثبت و معنی
  داری وجود نداشت. ميانگين نمره خودکارآمدی رابطه خطی معنی

  بحث و نتيجه گيری:
ریزی و اجرای مداخالت پرستاری  با توجه به اینکه نمره کل خودکارآمدی بيماران کمتر از ميانگين است لذا برنامه

 کارآمدی خصوصا در بعد اجتماعی ضروری است.مناسب برای ارتقاء خود
  ostomy, self-efficacy, patient واژه های کليدی:

  
    

                                                            
2OSES: ostomy self efficacy scale 
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بررسی موانع آموزش به بيماران تحت رادیوتراپی از دیدگاه کارکنان 
  های رادیوتراپی و بيماران بخش

  
  ١ زهره پوراسماعيل ،٢ زهرا ، دلير١ عاطفه بهبودی فر

، کميته جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی١
  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدتحقيقات دانشجویی

دانشجوی دکتری پرستاری و عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم ٢
 مشهد پزشکی

  
                      dalirz@mums.ac.irپست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: 

  
  مقدمه: 

درمان،  یدرط یخودمراقبت يتهایجهت توانمندساختن آنها در انجام مستقل فعال یوتراپیتحت راد يمارانآموزش به ب
دهد که آموزش به بيماران تحت  شواهد نشان می اما است يمارانب ینمراقبت و درمان ا ینداز فرا یبخش مهم

رادیوتراپی کافی و پاسخگوی نيازهای آنها نيست. لذا این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه دیدگاه بيماران و 
  کارکنان رادیوتراپی درباره موانع آموزش به بيمار انجام شد.

  کار:  روش
نفر از کارکنان مراکز پرتودرمانی شهر مشهد به  ٢٠نفر از بيماران تحت رادیوتراپی و  ۴٠این مطالعه توصيفی بر روی 

ها پرسشنامه اطالعات  آوری داده شيوه دردسترس برای بيماران و سرشماری برای کارکنان انجام شد. ابزار جمع
ع آموزش به بيمار" به صورت مجزا برای بيماران و های پژوهشگر ساخته "بررسی موان دموگرافيک و پرسشنامه

ها پس از  کارکنان بود که با استفاده از منابع مختلف تهيه شده و پس از تایيد روایی و پایایی استفاده شد. داده
   تجزیه و تحليل شد. SPSSآوری توسط نرم افزار  جمع
  ها: یافته

نفر) از بيماران تحصيالت  ١۴%( ٣۵سال بود.  ٣۵±٧٩/٨و ۵/۵٠±۶١/١٢ميانگين سنی بيماران و کارکنان به ترتيب 
کار کارکنان در بخش رادیوتراپی  نفر) دیپلم و باالتر داشتند. ميانگين سابقه١٨%( ۴۵%(راهنمایی) و  ٢٠ابتدایی، 

و  نفر) از بيماران در مورد نحوه انجام پرتودرمانی هيچ آموزشی دریافت نکرده بودند ٣۶%(٩٠سال بود. ١٠±٧/۴۵
نفر) از آنها در طول درمان و در رابطه با عوارض پرتودرمانی آموزش کمی دریافت کرده بودند. ازدیدگاه  ٢۴%(۶٠

 ٧۵%)، عدم دسترسی به مکان مناسب برای آموزش( ٩۵بيماران نبود وسایل کمک آموزشی مانند فيلم و پمفلت(
%) بيشترین تاثير را در عدم ارائه کافی  ٣۵ن(%) و کمبود وقت کارکنا ۵٠%)، کوتاه بودن زمان حضور در بخش(

های ارائه شده به بيماران در خصوص نحوه انجام پرتودرمانی و عوارض جانبی را  آموزش دارد. کارکنان ميزان آموزش
%)، نبود ۵٠% دانسته بودند. از دیدگاه کارکنان نبود وسایل کمک آموزشی مانند فيلم و پمفلت برای بيماران(٧٠

%)، عدم دسترسی به مطالب آموزشی جهت بروزرسانی ۵٠ای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان(ه برنامه
%)، نبود مکان مناسب ۴٠سوادی آنان( %)، عدم آمادگی روحی و روانی بيماران و کم سوادی و بی۵٠اطالعات(

ان تحت پرتودرمانی %) مهمترین موانع در آموزش به بيمار٣٠%) و کمبود وقت و انگيزه کارکنان (۴٠برای آموزش(
 باشد. می

 گيری: بحث و نتيجه
های ارائه شده و موانع آموزش به بيمار  ها نشان داد که دیدگاه بيماران و کارکنان در رابطه با ميزان آموزش یافته

ترین مانع ذکر شده از دیدگاه دو گروه نبود وسایل کمک آموزشی بود  باشد. از آنجایی که مهم تقریبا هم جهت می
  گردد مدیران پرستاری تهيه محتوای آموزشی استاندارد و کاربردی را در دستور کار خود قراردهند. ا پيشنهاد میلذ
  Education barriers, Radiotherapy, patient and personals opinionهای کليدی:  واژه
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رفتارهای غربالگری سرطان پستان و ارتباط آن با ترس و اعتقاد به 
  ١٣٩۴زنان شهر تبریز سال سرنوشت در 

  
   ٣ احمد ، دکتر آقازاده٢ آزاد ، رحمانی١ ليدا ، امامی مهر١ اکرم دکتر قهرمانيان

  تيریزگروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  ١
  گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تيریز ٢
  گروه آمار حياتی و اپيدميولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تيریز ٣

  
  چکيده:

 ایرانی زنان در مير، ميزان غربالگری و مرگ کاهش در پستان سرطان غربالگری سودمندی وجود زمينه و هدف: با
سرطان پستان مطرح شده ولی  غربالگری در شرکت برای مانع یک عنوان است. ترس و اعتقاد به قضاوقدر به پایين

شواهد مرتبط با آن قوی نيست. این مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين غربالگری سرطان پستان و ترس و اعتقاد به 
  سرنوشت در زنان شهر تبریز انجام شد.

 مرکز ١٢ از درمانی بهداشتی مراکز به کنندگانمراجعه از نفر ١۴٠ توصيفی مقطعی، مطالعه این : درهامواد و روش
اعتقاد به سرنوشت و  های مربوط به عملکرد غربالگری،و داده انتخاب ایمرحله دو ایخوشه گيری نمونه روش با

 فردی پستان از طریق فرم مشخصات خودآزمایی و پستان کلينيکی معاینات ماموگرافی، انجام به نسبت ترس
 از استفاده با هاداده آوری گردید.جمع چمپيون و پرسشنامه اعتقاد به سرنوشت پاو ترس پرسشنامه اجتماعی،

  .گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد ٠۵/٠داری در سطح معنی ٢١ ویرایش SPSS آماری افزارنرم
درصد از زنان در یک سال اخير خودآزمایی پستان،  ٣٠بود.  ٣٩±١٢کننده ها: ميانگين سن زنان شرکتیافته
سال ماموگرافی پستان را در گذشته  ۴٠درصد از زنان باالی  ٢٧سال اخير معاینات کلينيکی و  ١٠درصد در طی ١۵

 ١/٩درصد)، ترس از کشف توده( ٢۴درصد)، کمبود وقت( ٢١انجام داده بودند. از موانع انجام ماموگرافی هزینه باال(
درصد) به عنوان مهمترین موانع ذکر شدند. ميانگين نمره ترس  ١٢درصد) و عدم آگاهی از مراکز انجام ماموگرافی(
سال با سابقه مثبت ماموگرافی بيشتر از گروه با سابقه منفی  ۴٠از سرطان و اعتقاد به سرنوشت در زنان باالی 

ت ترس و اعتقاد به قضاوقدر با آزمون تی مستقل در دو دار نبود. مقایسه نمرابود ولی اختالف بين این دو معنی
-نشانگر اختالف آماری معنی CBEو نيز در زنان با عملکرد مثبت و منفی  SBEگروه زنان با عملکرد مثبت و منفی 

  داری نبود. 
-يگيری برنامهداری در پيشگيری از پها نشان داد که ترس و اعتقاد به قضاوقدر تاثير مثبت معنیگيری: یافتهنتيجه

های غربالگری سرطان پستان ندارد و حتی زنان با نمرات ترس و قدرگرایی باالتر عملکرد غربالگری باالتری دارند. 
  شود.مطالعات بيشتر با حجم نمونه بيشتر پيشتهاد می

 کلمات کليدی: ترس، اعتقاد به سرنوشت، غربالگری، سرطان پستان
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Opinion	of	nurses	and	midwives	about	breast	cancer	screening:	a	study	
in	Iran	

	
Khodayarian Mahsa, Lamyian Minoor, Rahimdel Mahin, Jalalpour Sedigheh, Mirjalili Seyed 
Mohsen 
Email: mahsa.khodayarian6@gmail.com 
Mobile Phone: 09133578436  
 

 
Introduction: breast cancer is the most common type of cancer in Iranian women. Therefore, it is 
necessary to perform screening tests in order to timely diagnosis. Clinical nurses and midwives are 
supposed to be at high risk of the disease. The present study aimed at comparing knowledge and 
health beliefs of Iranian nurses and midwives about breast cancer screening with using Health Belief 
Model.  
Method: In this cross-sectional study 100 nurses and 60 midwives working in teaching hospitals 
affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (Yazd, Iran) were selected via convenience 
sampling. Three questionnaires were used to collect data including a demographic questionnaire, the 
Breast Cancer Knowledge Test, and Champion’s Revised Health Belief Model Scale.  
Finding: The results showed according to independent t-test the mean knowledge scores of the two 
groups were significantly different (p<0.05). There was no significant difference in mean health belief 
scores between groups (p>0.05). Spearman’s rank correlation coefficient revealed a significant, direct 
correlation between knowledge and health beliefs in both nurses and midwives (P=0.018; r=0.18). The 
same test suggested knowledge to have significant, direct correlations with benefits of mammography 
(P=0.01; r=0.2), benefits of breast self-awareness (P<0.001; r=0.4), cues to action (P=0.001; r=0.2), 
and self-efficacy (P<0.001; r=0.3).  
Conclusion: Unhealthy lifestyle behaviors, exposure to night light and disrupted circadian rhythm, and 
job stress can threaten the health of nurses and midwives. Thus, it is important to evaluate their 
knowledge and attitude and remove perceived barriers of screening behaviors based on the Health 
Belief Model.  
Key Word: Nurses, Midwives, Health Belief Model, Breast cancer screening, Breast self-awareness 
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	يك	 ‐ماستكتومي 	جراحي	از	پس	تجارب جنسي زنان و همسران ،
  آيفي	مطالعه

  
   ٣ زهره ، طاهرآبادی٢ زهرا ، خدابنده لو١ راضيه فروتن

  دکتری پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی١
  کارشناس آموزش، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی ٢
  مامایی، مرکز بهداشتی درمانی نيشابورکارشناس  ٣

froutanr@mums.ac.ir 

  
 تحت جنسي عملکرد .آن ها ست بودن انسان دهنده نشان جنسي اعمال و تمایالت افراد بسياري مقدمه : براي

 یا موقتا را فرد هر رفتارجنسي ميتواند آن ودرمان ميگيرد. سرطان قرار آن درمان و سرطان چون بيماری های تاثير
از  زنان و همسران آنان پس جنسي عملكرد حاضر بررسي تجارب مطالعه از دهد. هدف قرار تاثير تحت دائمي
   .است ماستكتومي جراحي

روش کار: مطالعه حاضر با رویکرد کيفی و به روش تحليل محتوا انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش زنان و 
نمونه گيری به صورت مبتنی بر هدف شروع و تا اشباع داده ها  ماستكتومي بودند. از جراحي همسران آنان پس

ادامه یافت. با استفاده از مصاحبه باز نيمه ساختار یافته داده ها گردآوری شد و تمامی مصاحبه ها ضبط و کلمه به 
  کلمه دست نویس و با استفاده از رویکرد تحليل محتوی قراردادي تحليل شدند.

 کد اوليه به دست آمده، چهار طبقه اصلی شامل اضطراب و نگرانی ازسرگيري ٢۵۶ا از نتایج : با تحليل داده ه
جنسي  جنسي و کاهش جذابيت های / انگيزه تمایل جنسي ، سرکوب کردن ميل جنسی ، افت فعاليت

  استخراج شد. 
کتومي بود. و نتيجه گيری: نتايج مطالعه حاضر، نشان دهنده افت عملکرد جنسي پس از عمل جراحي ماست بحث

به منظور توانبخشی جنسی و کمک به بازگردان عملکرد جنسی بعد از ماستکتومی، احيا خود پنداره و عزت نفس  
توسط اعضای تيم درمان بويژه پرستاران بايد صورت گيرد که اين اقدامات بخشی از  همراه با ارائه مشاوره جنسي

بوده و بايد براساس نيازهای خاص و اطالعات تخصصی صورت طيف خدمات کاملتر در راستای ارتقای کيفيت زندگی 
  گيرد. 

  مطالعه کيفي   -عمل جراحي ماستکتومي –تجارب جنسي 
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بررسي مقايسه تاثير آموزش به دو روش پمفلت آموزشي و چهره به 
چهره بر تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در زنان مبتال به 

  ع) مشهدسرطان پستان مرکز درماني رضا (

  
  ريحانه ، بهاريه آلهه ، سيد رسولي محبوبه ، پژهان اعظم حبشي زاده

  دانشکده پرستاري و مامايي مشهد
 :Emailايميل:         ٠٩١۵٣١٧٧٩٠٩پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: تلفن: 

m_pozhhan@yahoo.com 

  
  مقدمه: 

زنان نبض حيات خانواده بشمار مي روند و پيشرفت جامعه در گرو سالمت خانواده ها و سالمت خانواده ها  
وابسته به سالمت زنان است. با در نظر گرفتن اين مطلب مشکالت ناشي از سرطان نه تنها خود افراد بلکه ساير 

  اعضاء خانواده و محيط کاري را تحت تاثير قرار مي دهد.
در ميان روشهاي متداول درمان سرطان شيمي درماني به عنوان درمان اصلي داراي عوارض جانبي بسياري از 

. از آنجا که از وظايف اصلي است سرطانآموزش، کليد اصلی موفقيت در درمان جمله تهوع و استفراغ مي باشد. 
بيمار و با آموزشهايشان می توانند پرستاران آموزش مي باشد و پرستاران به عنوان گردانندگان اصلي بخشها 

مطالعه  ایشان برای دستيابی به هدف سالمت مطلوب هدایت و حمایت نماینداعضای خانواده آنها را در تالشه
  فوق صورت گرفته است.

  کار:  روش
اين مطالعه يک کارآزمايي باليني مي باشد. جامعه مورد پژوهش اين مطالعه را زنان مبتال به سرطان پستان که با 

ين تحت درمان بودند تشکيل مي داد. جهت فلئورواوراسيل و آدريامايس -۵رژيم سه دارويي سيکلوفسفاميد، 
براي تعيين شدت و پرسشنامه براي دفعات تهوع و استفراغ استفاده شد.  VASگردآوري داده ها از مقياس ديداري 

نفر) آموزش چهره به چهره، آموزش با پمفلت و گروه بدون  ٣٠بيماران به صورت تصادفي در سه گروه (هر گروه 
ساعت پس از شيمي درماني  ٢۴و  ١۶، ٨دت و دفعات تهوع و استفراغ قبل، حين، مداخله قرار گرفتند. ش

سنجيده و مقايسه گرديد. بيماران در روز ويزيت پزشک از آموزش چهره به چهره و ارائه پمفلت آموزشي در خصوص 
  کنترل عارضه تهوع و استفراغ بهره جستند.

  یافته ها:
گروه با آموزش چهره به چهره به شکل معني  داري کمتر از گروه  ميانگين شدت و دفعات تهوع و استفراغ در

  آموزش با پمفلت و کمتر از گروه بدون مداخله بود.
  بحث و نتيجه گيری:

مطالعه نشانگر موثر بودن روشهاي آموزش چهره به چهره و آموزش با پمفلت در کنترل تهوع و استفراغ زنان مبتال 
  بوده است. به سرطان پستان تحت شيمي درماني

  واژه های کليدی: 
  آموزش، شيمي درماني، تهوع، استفراغ، سرطان پستان
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مشهد  انکولوژیبررسی نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز 
  و جايگزين نسبت به طب مکمل 

  
 ٢ فاطمه ، آاووسي ١ امير طباطبايي  
تخصصي پرستاری، عضو هيت علمي،گروه پرستاري، واحد قوچان، دانشگاه  . دانشجوي دآتراي١

  ازاد اسالمي، قوچان، ایران
 . آارشناس ارشد اموزش بهداشت و ارتقائ سالمت ، سو.پر وايزر اموزشي بيمارستان اميد،٢

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ایران
  

 چکيده
بوده و از روش های متنوع آن مانند از جايگاه ويژه اي برخوردار  نياددر  جايگزين و امروزه طب مكملزمينه و هدف: 

داروهای گياهی، رژیم غذایی، لمس درمانی، هيپنوتيزم، هيوميوپاتی، بازتاب شناسی، طب سوزنی، تن آرامی، 
سالمت و کيفيت ، ارتقاء با استناد به تجربيات بالينی و تحقيقاتی هدف از این رويكرشود.  حجامت و ... استفاده مي

 ميزان تعيين هدف با مطالعه حاضر .است رویکردهای طبيعی  زندگی به موازات افزایش طول عمر با بکارگيری
 در بيماران مبتال به سرطان جایگزین و مکمل طب شاغل در مرکز انکولوژی نسبت به  پرستارانو عملكرد  نگرش 
 .گرفت انجام

نفر )  ٧۵مقطعی بر روي آليه پرستاران شاغل در بيمارستان اميد مشهد ( -مواد و روش آار: اين مطالعه توصيفي
 بخش اطالعات، سه دارايپژوهشگر ساخته  پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار به صورت سرشماري انجام گرفت .

داده  تحليل و تجزيه. بود در بيماران مبتال به سرطان جايگزين و مكمل طب خصوص درو عملكرد  نگرش دموگرافيك،
   انجام پذیرفت.  ANOVAآاي دو،   هاي آزمونتوسط آمار توصيفی و  ها

درصد عملكرد مناسب و ١٠درصد نمونه ها نگرش مثبت و  ۵۴/ ٣: يافته هاي اين پژوهش نشان دادند،يافته ها
%)، کنترل اضطراب( ٧٠صحيح  نسبت به طب مكمل داشتند. طب مکمل از دیدگاه پرستاران در مدیریت درد(

%) می تواند تاثيرگذار باشد. ارتباط معنی داری بين ۴٠%)، ارتباط با دیگران(۴۵%)، افزایش کيفيت زندگی(۶۵
  عملکرد و نگرش با سابقه کاری و سن وجود داشت.

و اضطراب در بيماران مبتال به سرطان و افزایش درخواست  : با توجه به شيوع باالی دردنتيجه گيريبحث و  
مکمل توسط بيماران، انجام مطالعات و افزایش دانش در مورد طب مکمل و جایگزین و استفاده از استفاده از طب 

آن پيشنهاد می گردد. افزایش آگاهی مددجويان، پرستاران و ساير پرسنل تيم درماني می تواند عملکرد آنان به 
  تر را تسهيل نمايد. هاي غيردارويي با هزينه آمتر، و مطلوب سوي درمان

  
  ان، انکولوژی پرستارو جايگزين ،  مکمل  طبيد واژه ها :  نگرش ، عملكرد، آل
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بررسی تاثير برنامه آموزشی بر خودکارآمدی درک شده داوطلبان 
  سالمت در زمينه رفتار خودآزمایی پستان

  
 ۴ محمد حسين ، دلشاد٣ فهيمه پورحاجی،  ٢ محمد ، واحدیان شاهرودی١ فاطمه پورحاجی

 
دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه آموزش  نویسنده مسئول: .١

   )pourhajif1@mums.ac.irبهداشت ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران. (
، مرکز تحقيقات علوم بهداشتی ،گروه بهداشت و مديريت، استادیار  :. محمد واحدیان شاهرودی ٢

  )VahedianM@mums.ac.irايران ( بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده
آارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي و کارشناس گروه توسعه وآموزش پزشكي  .٣

  )pourhajif2@mums.ac.irدانشكده پزشكي مشهد(
. دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده ۴

  )delshad264@gmail.com(دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران علوم پزشکی،

  
به مرگ در زنان به شمار می رود.خودآزمایی ماهانه پستان یک فعاليت  عوامل منجر سرطان پستان یکی از:مقدمه

تاثير برنامه آموزشی بر حاضرتعيين  مطالعه هدف.لذا غربالگری مهم جهت تشخيص زودرس سرطان پستان است
  مدی درک شده داوطلبان سالمت در زمينه رفتار خودآزمایی پستان می باشد.خودکارآ

نحوه انتخاب روش کار:این مطالعه یک پژوهش نيمه تجربی بوده که روی داوطلبان سالمت شهرمشهد انجام شد.
گرفته به عنوان طبقه در نظر  شهرمشهد۵تا١هر یک از مراکز بهداشتی شماره ابتدا نمونه ها بدین گونه بود که 

.برای تعيين نمونه مرکز بهداشتی درمانی تابعه به طور تصادفی انتخاب شدند۵و از هر یک از این طبقات، شدند
مرکز بهداشت شهرستان انتخاب شده در ۵های گروه مداخله و شاهد جهت اجرای برنامه آموزشی مورد نظر از

مرکز بهداشتی درمانی بطور تصادفی ٢مرحله اول،یک مرکز بهداشت شهرستان به تصادف انتخاب شدو از این مرکز
 spssاز نرم افزار استفاده ابظر گرفته شدند.داده ها ساده با قرعه کشی به عنوان گروه مداخله و شاهد درن

 و تجزيهو آزمون تی زوجی ،پيرسون و اسپيرمن همبستگيآناليز واریانس یک طرفه  یآمار آزمونهاي و١٨نسخه
  .شد تحليل

و گروه ۶/٣٨±٠٢/۵در گروه مداخله با ميانگين  ميانگين نمره خود کارآمدي دادبين نشان ها يافتهیافته ها:
خودکارآمدی رفتار  ارتقاء زمينه در ).همچنينp =٠٠٣/٠دارد( وجود آماري دار معني اختالف ٧/٣۴±٨/۵شاهد

  ).p >٠٠١/٠خودآزمایی پستان اختالف معناداری بين گروه مداخله و شاهد مشاهده شد(
رد،لذا لزوم بحث و نتيجه گيری:درمجموع آموزش بر ارتقا سطح خودکارآمدی رفتارخودآزمایی پستان تاثير مثبت دا

انجام مداخالت آموزشی جهت ارتقا خودکارآمدی در زمينه های مختلف بهداشتی و پيشگيری بویژه درحوزه سرطان 
  پستان ضروری به نظر می رسد.

 ن سالمتلباداوط،خودآزمایی پستانا:خودکارآمدی،آموزش،ه واژه آليد
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در  )PICCتجربه استفاده از کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محيطی(
  ها و ارائه راهکار کودکان مبتال به سرطان: بررسی موفقيتها، شکست

  
، ۵ حميد ، فرهنگی۴ مژگان ، بهاری٣ زهره ، پوراسماعيل٢ محمدرضا ، مصدق١ اکرم ربانی جوادی

  ۶ محمد فتاحی
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ ١
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی  و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ٢
ری و مامایی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کميته تحقيقات دانشکده پرستا ٣

  علوم پزشکی مشهد
  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ۴
  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵
  مشهدکارشناس پرستاری، پرستار بخش مراقبت های ویژه بيمارستان دکتر شيخ  ۶
  

 مقدمه:
مناسب در  وریدیغلب برای این کار، ا .، تزریق از طریق عروق محيطی استیشيمی درمان متداولترین روش

 وریدهای هایی برای استفاده از ما در مواردی، محدودیتا .شود می گيری انجام دست یا پای بيمار انتخاب و رگ
ها استفاده از کاتتر  های مناسب دیگر جانشين شود که یکی از این روش ، بنابراین باید روشدست و پا وجود دارد

رائه راهکار برای باشد. این مطالعه با هدف تعيين ميزان موفقيت، شکست و ا ورید مرکزی از طریق رگ محيطی می
  استفاده از کاتتر وریدمرکزی از طریق رگ محيطی جهت شيمی درمانی انجام شد.

  روش کار:
در این تحقيق گزارش موارد موفقيت و شکست کاتترگذاری وریدمرکزی از طریق رگ محيطی در بيمارستان 

ده از تجارب بالينی و منابع معتبر دکترشيخ مشهد ارائه شده و راهکارهای ارتقاء موفقيت این روش از طریق استفا
  بررسی گردید.

  ها: یافته
 ۴ سال بود. ۶/٨± ٩/۴مورد کاتترگذاری در کودکان تازه تشخيص داده شده انجام شد، ميانگين سنی کودکان  ١٠

 ۵رمورد ابتال به لوسمی و یک مورد نوروبالستوم بود. نوع کاتتر مورد استفاده د ٩کودک پسر و مابقی دختر بودند. 
مورد پرستار  ٢مورد توسط پرستار بخش هماتولوژی،  ۶مورد جت مدیکال بود. اجرای پروسيجر در  ۵مورد ویگون و 

 ۴و حداقل  ٣٠بخش مراقبتهای ویژه و یک مورد توسط متخصص بيهوشی انجام شد. حداکثر زمان ماندگاری کاتتر 
آميز نبود. کشت  اومت کودک پس از دوبار تست، موفقيتقراری و مق روز بود. در یک مورد جایگذاری کاتتر به دليل بی

% از کاتترها ماندگاری بيش از  ۴٠یک کاتتر، روز پس از جایگذاری مثبت گردید لذا کاتتر زودتر از موعد خارج گردید. 
روز داشتند. در بررسی علل عدم موفقيت این روش؛ مواردی مانند عفونت کاتتر، انسداد، عدم دسترسی به  ١٠
ریزی برای رفع این  د مناسب، عدم آگاهی پرستاران تازه کار در استفاده صحيح از کاتتر مشخص شد. لذا برنامهوری

کنندگان در نظر گرفته شد. یکی از مهمترین عوامل تاثيرگذار بر  مشکالت از طریق ارتقاء دانش پرستاران و مراقبت
 باشد. دستکاری وریدهای مناسب می موفقيت این روش جایگذاری کاتتر در ابتدای درمان قبل از

  گيری: نتيجه
روز قابل استفاده است و منجر به  ٣٠از آنجایی که کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محيطی در ابتدای درمان تا 

باشد اما به نظر  شود، لذا روشی قابل استفاده و مناسب می ها و تحميل درد به کودکان می گيری کاهش تکرار رگ
کنندگان و ارتقاء  اثربخشی این شيوه نياز به تدوین دستورالعمل مراقبتی برای پرستاران و مراقبت رسد برای می

  باشد. دانش آنها می
  کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محيطی، شيمی درمانی، کودک، سرطانواژه های کليدی: 
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  بيماران مبتال به سرطان تحت مراقبت تسکينی	نيازهای ارتباطی
 

، ٣ فرح ،  لطفی کاشانی٣ محمد اسماعيل ، اکبری ٢ مریم ، رسولی١طاهره الساداتخوش نظر 
   ٣ سيروس مومن زاده

  
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران    -١

nh.khoshnazar@gmail.com 
  دانشياردانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران  -٢
  مرکز تحقيقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران -٣
  

در زمينه  متعددی چالشهای و تغييرات با نکه پس از تشخيص بيمارانمقدمه : به دليل ماهيت پيچيده سرطان و ای
دارند. یکی از مهارت های الزم در امر مراقبت تسکينی  مختلفی نيازهای روبرو می شوند و  زندگی مختلف های

تبيين ادراک نياز به  ارتباط موثر و دارا بودن مهارت های ارتباطی موثر تيم درمان  است. لذا مطالعه فوق با هدف 
  بيماران مبتال به سرطان پستان تحت مراقبت های تسکينی از نيازهای ارتباطی انجام گردید.

بيمار مبتال به  ۶پزشک و   ٢پرستار بخش مراقبت تسکينی وبخش انکولوژی،  ۵روش کار: در این مطالعه کيفی
بخشهای انکولوژی  بيمارستان های سرطان پستان مراجعه کننده به  درمانگاه مراقبت تسکينی ویا بستری در 

بصورت نمونه گيری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند.  ١٣٩۴تا خرداد  ١٣٩٣تابعه شهيد بهشتی  از دی ماه
  انجام و سپس درون مایه ها استخراج گردید. ٢٠٠۴مصاحبه ها به روش تحليل محتوای قراردادی  گرانهيم و الندمن 

يماران مبتال به سرطان پستان  در دو طبقه: ارتباط تيم درمان با بيمار و ارتباط بيمار با یافته ها : نيازهای ارتباطی ب
  همتایان  ظهور یافت.

بحث و نتيجه گيری : در این پژوهش نيازهای ارتباطی مشارکت کنندگان نياز: به اشتراک گذاری تکامل مناسب و 
تبادل اطالعات بيماری با همتایان و برقراری ارتباط موثر با  موثر از اطالعات، گوش دادن فعال،  ارتباط با همتایان و

 ینيمراقبت تسـکهمه افراد درگير در مراقبت از بيماران و خانواده های آنها می باشد. در نهایت باید اذعانداشت 
ی تواند است و شناسایی و معرفی نيازهای این بيماران مبـه سـرطان  ـانالیمبت یبـرا یو ضرور یانسـان ازين کی

  پرستاران بخش انکولوژی و بخش مراقبت تسکينی را در ارتقاء نقش مراقبتی از بيماران یاری دهد.
  واژه های کليدی: سرطان، مراقبت تسکينی، ارتباط
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بر پمفلت  وسخنراني مراقبتی به روش  تأثير آموزش خود  مقایسة
  اضطراب بيماران تحت شيمی درمانی

  
  ٣ علي ، مشكين يزد٢ مهدي ، رجايي سرآاريزي پروانه سودمند

  
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد  مشهد، پزشكي علوم پرستاري دانشگاه دکتراي آموزش دانشجوي١

  ايران مشهد، مشهد،
  ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم آارشناس پرستاري ، دانشگاه٢
  ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم آارشناس ارشد روانپرستاري، دانشگاه٣

  
مقدمه : تشخيص سرطان براي بيماران به خودي خود تنش زا است و از طرفي تغييرات جسمي ناشي از بيماري 

تأثير آموزش   مقایسةو شيمي درماني نيز عامل مهمي در ايجاد اضطراب در اين بيماران است. هدف از اين مطالعه 
  بود.  بر اضطراب بيماران تحت شيمی درمانیپمفلت و سخنراني مراقبتی به روش  خود

بيماران تحت شيمي  از نفر ۶٠ را آن پژوهش واحدهاي.  بود نيمه تجربي پژوهش يك مطالعه روش آار : اين
تقسيم و  مساوي گروه به سه تصادفي تخصيص براساس آه دادند مي تشكيل  ٩٣در سال   مشهد شهر درماني 

ميزان اضطراب آن ها قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفت آه در گروه آنترل مداخله اي انجام نشد در 
حالي آه در يك گروه پمفلت آموزشي و در گروه ديگر آموزش به روش سخنراني صورت گرفت. داده هاي مربوط به 

اضطراب بيماران سرطاني جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از  ميزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه
  استفاده شد.  ١۴ويرايش  spssنرم افزار 

يافته ها : نتايج مطالعه نشان داد آه ميزان اضطراب گروه آنترل در قبل و بعد از مداخله معني دار نبود در حاليكه در 
د. همچنين ميزان اضطراب در گروه آموزش به روش سخنراني بعد دو گروه آموزشي بعد از مداخله افزايش نشان دا

  از مداخله نسبت به گروه پمفلت مثبت تر بود آه اين اختالف ها معني دار بود. 
نتيجه گيري : با توجه به نتايج مطالعه مي توان از دو روش سخنراني و پمفلت جهت آموزش خودمراقبتي و آاهش 

  فاده نمود.  اضطراب در بيماران سرطاني است
  شيمي درماني  –خودمراقبتي  –آليد واژه : آموزش 
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بررسی ميزان سازگاري بيماران مبتال به سرطان کولورکتال تحت شيمی 
  درمانی تکميلي

  
  ٣ مهرالسادات مهدی زاده -٢ کاظم انوری -١ سيدموسی مهدی زاده

  
  دانشجوي دکتري پرستاري -١
 anvarik@mums.ac.ir انکولوژيست و راديو تراپيست و استاد يار دانشگاه علوم پزشکي مشهد  -٢
 دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -٣

  
   مقدمه

یکی از بدترین تجربه های زندگی خود می دانند. هماهنگ ساختن نيازهای محيطي و بيماران ابتال به سرطان را  
خانوادگي با نيازهای درمانی استرس زيادي به بيماران تحميل مي کند. در اين راستا فرآیند های سازگاری برای 

  دستيابی به سالمت بسيار حياتی هستند. 
 تحت شيمی درمانی تکميلی کولورکتال تعيين سطح سازگاری بيماران مبتال به سرطانهدف: 

 روش مطالعه 
. محيط تحت شيمي درماني تکميلي انجام گرفت نفر از بيماران مبتال به سرطان کولورکتال ٧٢اين مطالعه بر روي 

پژوهش بيمارستان  های اميد، قائم (عج)، امام رضا مشهد بود. روش نمونه گيری، در دسترس و آسان بود. ابزار 
داده ها پرسشنامه  سازگاری بل بود که اعتبار محتوا یی انجام شده بود. تجزیه و تحليل داده ها با  گرد آوري 

  و آزمون آماری توصيفی و تحليلی انجام گرديد. SPSS استفاده از  نرم افزار 
  يافته ها 

عد سازگاری اجتماعی نفر در بعد سازگاری خانوادگی دارای سازگاری متوسط بودند. در ب ۴٣در این بررسی تعداد  
نفر از سطح متوسط سازگاری عاطفی برخودار بودند. آزمون همبستگی  ٢٠نفر سازگاری متوسط داشتند. تنها  ۴٢

ارتباط معنی دار نشان داد. این آزمون بين جنس و  p=./02اسپيرمن  بين جنس  و سازگاری  خانوادگی با  
 p=./04افته ها بين سطح تحصيالت با سازگاری عاطفی با معنی دار نشان داد. ي p=./01سازگاری عاطفی، با 

  ارتباط معکوس نشان داد.
  بحث و نيجه گيري: 

افراد درمقابله با بيماري خود در سطوح مختلف سازگاري اجتماعي، عاطفي وخانوادگي پاسخ هاي متفاوت نشان 
  دادند. در بعد خانوادگي زنان به حمايت بيشتر نياز دارند.

   شيمی درمانی تکميلي -سازگاري –سرطان روده بزرگ  : آلمات آليدي 
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  بررسی سالمت معنوی مراقبت کنندگان از کودکان مبتال به سرطان

	
، ۵ مرضيه ، قربانی ۴ مژگان، بهاری ٣ اکرم ، ربانی جوادی٢ زهره , عليرضایی١ زهره پوراسماعيل

  ۶ مرضيه فرخاری
  
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کميته تحقيقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه  ١

  علوم پزشکی مشهد
  تر شيخکارشناس پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دک ٢
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بيمارستان دکتر شيخ، مشهد ٣
  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش هماتولوژی  و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد۴
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، رابط آموزشی بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ  ۵

  مشهد
  ری، پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخکارشناس پرستا ۶

  09151003308تلفن:  Rabbanija1@mums.ac.irایميل: 

  
 مقدمه:

درصد آنها با دو  ٧٠دهندگان به بيماران مبتال سرطان گویای آن است که های مختلف بر روی مراقبتنتایج بررسی
با مسئوليتهای ناشی از مراقبت روبه رو مشکل بزرگ یعنی مشکالت مربوط به مراقبت و درمان و سازگاری 

رود لذا این مطالعه با هدف تعيين  زا معنویت منبع مهم سازگاری به شمار می هستند. در این موقعيتهای تنش
  کنندگان کودکان مبتال به سرطان انجام شد. سالمت معنوی مراقبت

  روش کار:
ان کودکان مبتال به سرطان به شيوه دردسترس انجام کنندگ نفر از مراقبت ۶٨مقطعی بر روی -این مطالعه توصيفی

باشد که  گويه می ٢٠و اليسون بود. این پرسشنامه داراي  پولوتزين معنوی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه سالمت
ها با استفاده از  کند. داده گويه ديگر سالمت وجودي را اندازه گيري مي ١٠گويه آن مربوط به سالمت مذهبي و  ١٠

  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. SPSSار نرم افز
  ها: یافته

ماه بود.  ٠٩/۴± ١٩/٢سال و ميانگين مدت زمان ابتال به سرطان ۶٩/٣٢± ۵۵/۵ميانگين سنی مراقبت کنندگان 
نفر)  ٣٠% ( ١/۴١نفر) از مراقبين بی سواد،  ۴% ( ۵/۵% از موارد مادر بود.  ٢/٩٣مراقبت کننده اصلی در 

تا  ٢٠(دامنه  ۶٣/٩٩± ١٩/١۵و مابقی دیپلم و باالتر داشتند. ميانگين نمره کلی سالمت معنوی  تحصيالت ابتدایی
 ١٠بود(دامنه  ٢۴/۴٣± ٩۵/٩و ميانگين نمره سالمت وجودی  ۵٠/۵۵± ۴٣/۶)، ميانگين نمره سالمت مذهبی ١٢٠

) اما بين  =٠١/٠P , =r ٣/٠). بين درآمد خانواده و سالمت وجودی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت( ۶٠تا 
نمره سالمت مذهبی و درآمد ارتباطی وجود نداشت. بين ميزان تحصيالت و سن مراقبت کنندگان و مدت ابتال به 

 ای مشاهده نشد. بيماری با نمره کلی سالمت معنوی رابطه
  گيری: نتيجه

ستند اما نمره سالمت وجودی آنها کنندگان از نمره سالمت مذهبی خوبی برخوردار ه نتایج نشان داد که مراقبت
تر است و باعث شده نمره سالمت معنوی کلی در سطح متوسط قرار بگيرد. از آنجایی که سالمت معنوی در  پایين

شود؛ درنظرگرفتن مداخالتی برای ارتقاء سالمت معنوی  زا باعث ارتقاء سازگاری می موقعيتهای تنش
  شود. ه میکنندگان خصوصا در بعد وجودی توصي مراقبت

 سالمت معنوی، مراقبت کنندگان، سرطان، کودکواژه های کليدی: 
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های  پرستاري از ديدگاه پرستاران  بخش اولویت های مراقبت
  هماتولوژی اطفال بيمارستان دکتر شيخ

  
، ۵ زهره ، خرم آبادی۴ مژگان ، بهاری٣ حوا ، عبدالهی٢ مرضيه ، قربانی١ اکرم ربانی جوادی
  ۵ مریم عبدالکریمی

  
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ ١
  هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهدکارشناس پرستاری، رابط آموزشی  ٢
  کارشناس ارشد پرستاری، مترون بيمارستان دکتر شيخ مشهد ٣
  کارشناس پرستاری، سر پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ۴
  کارشناس پرستاری، بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ۵

   09152434727تلفن:      GhorbaniM8@MUMS.AC.IR  ایميل: 
  

  مقدمه:
با وجود نقش های کامل و جامع پرستاری نياز دارند. کودکان مبتال به سرطان به دليل مشکالتی که دارند به مراقبت

در این گروه از بيماران هاي پرستاري رفتارهاي مراقبتی هنوز اولویت از کودکان مهم پرستاران در کيفيت مراقبت
  ن اولویت ها از دیدگاه پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه ای.نامشخص است

   روش کار:
نفر) در بخش هماتولوژی اطفال انجام شد. ابزار پژوهش  ٢٢مقطعی به شيوه سرشماری(-این مطالعه توصيفی

پنچ  گویه در ۴٢) بود. این پرسشنامه دارایICB( ٣پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه رفتارهاي مراقبتي
گويه)، ارتباط وگرايش ١٢گويه)، اطمينان از حضور انساني(١٢زير مقياس احترام قائل شدن براي ديگري(

باشد که با مقياس ليکرت (از  گويه) می۴گويه) و توجه به تجارب ديگري(۵اي( گويه)، دانش و مهارت حرفه٩مثبت(
  تجزیه و تحليل شد. spssری توسط نرم افزار آو ها پس از جمع شود. داده گذاری می ) نمره ۶تا هميشه  ١هرگز 
  ها: یافته
نفر)  ١٧% ( ٨/٧٠سال قرار داشتند.  ٣٠تا  ٢۵% از پرستاران شرکت کننده در این مطالعه در بازه سنی  ٣/٣٣

سال  ۵سال و مابقی بيشتر از  ۵تا  ١% از پرستاران بين  ۵/۶٢نفر) زن بودند. سابقه کار  ٢٣% ( ٨/٩۵متاهل و 
نمره بود. جهت تسهيل در مقایسه  ٢۵٢از  ٩۵/٢٠٢±۵٧/١٨يانگين نمره کلی رفتارهای مراقبتی پرستاران بود. م

های رفتارهای مراقبتی پرستاران به  محاسبه گردید ميانگين نمرات حيطه ١٠٠ميانگين نمرات هر بعد در مقياس 
)، اطمينان از ۶٣/٨٢±٢۵/١٠یگری ()، توجه به تجارب د٨٠/٨۶±٣۴/٩ای ( ترتيب مربوط به دانش و مهارت حرفه

) و احترام قائل شدن برای دیگری ٩۴/٨٠±٢١/٩)، ارتباط و گرایش مثبت (۵٩/٨١±٧٨/٨حضور انسانی (
  ) بود. ٧۵/٧۶/۶±٨۶(

  گيری: نتيجه
اند و  ای قرار داده پرستاران بخش هماتولوژی اطفال بيشترین مبنای کار خود را بر اساس دانش و مهارت حرفه

قائل شدن برای دیگران اهميت کمتری برای آنها داشته است. از آنجایی که احترام قائل شدن برای دیگران احترام 
ریزی برای ارتقاء این حيطه  ای کليدی در جلب رضایتمندی مددجویان است؛ برنامه های انسانی نکته و حفظ ارزش

  باشد.  الزم می
  دک، سرطاناولویت های مراقبتی، پرستار، کوواژه های کليدی: 
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بررسي دانش پرستاران بخش هماتولوژي اطفال از دستورالعمل آماده 
  کردن داروهاي شيمي درماني

  
  ۵ علی دکتر قاسمی، ۴ اکرم ، ربانی جوادی ٣ زهره ، عليرضایی٢ اکرم ، رضایی١ مژگان بهاری

  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد١
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد٢
  مشهدکارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ ٣
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بيمارستان دکتر شيخ، مشهد ۴
  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد۵
  

    09151091725 تلفن:        AlirezaeiAZ1@mums.ac.ir  ایميل: 

  
  مقدمه:

های  باشد و پرستارانی که در بخش عواقب تماس با آنها کامال مشخص میاثرات سمی داروهای شيمی درمانی و 
انکولوژی و شيمی درمانی مشغول به کار هستند، در صورت آگاه نبودن از شيوه صحيح تماس با داروهای شيمی 

با  شوند. این مطالعه درمانی عالوه بر ایجاد خطرات شغلی برای خود، منجر به ایجاد عوارضی برای بيماران می
  هدف تعيين دانش پرستاران بخش هماتولوژی اطفال از دستورالعمل کار با داروهای شيمی درمانی انجام شد.

  روش کار:
نفر) در بخش هماتولوژی و شيمی درمانی اطفال انجام  ٢٩مقطعی به شيوه سرشماری(-این مطالعه توصيفی

هشگرساخته "دانش پرستاران از دستورالعمل شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه پژو
گویه در رابطه با نحوه آماده سازی و به  ٢٠سازی داروهای شيمی درمانی" بود. این پرسشنامه دارای آماده

  تجزیه و تحليل شد. spssآوری توسط نرم افزار  ها پس از جمع کارگيری داروهای شيمی درمانی بود. داده
  ها: یافته

 ٢٨% (۶/٩۶نفر)متاهل و  ٢١% (۴/٧٢سال بود.  ۶/۵± ٢٧/۶و سابقه کار  ٠٧/٣٠± ٣٩/۶ان ميانگين سن پرستار
نفر) طرحی بودند. ميانگين نمره دانش  ١٢% ( ۴/۴١نفر) دارای مدرک کارشناسی،  ٢١% (٠/٨۴نفر) زن بودند. 

کار با دستگاههای پمپ  نمره بود. باالترین ميزان دانش پرستاران در رابطه با اصول ۴٠از  ۶٨/٣٣± ٩١/٨پرستاران
) و اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی ١/٩٣%)، اصول رگ گيری و تزریق دارو از مسير وریدی (۶/٩۶انفوزیون (

%) و اقدامات  ۵/٣۴%) بود. کمترین ميزان دانش پرستاران در رابطه با پروتکل داروهای شيمی درمانی ( ١/٩٣(
  باشد. می%)  ۶/۵٨الزم در رابطه با نشت دارو (

 گيری: نتيجه
بر اساس نتایج به دست آمده کمترین دانش پرستاران مربوط به آشنایی با پروتکل های شيمی درمانی وانجام  

  اقدامات الزم در زمان نشت دارو بود که الزم است برنامه ریزی های الزم جهت آموزش در این زمينه انجام شود.
  لعمل، دارو شيمی درمانیپرستاری، دانش، دستوراواژه های کليدی: 
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بررسی موانع اجراي شيوه هاي غير دارویی کنترل درد توسط پرستاران 
  بخش هماتولوژي اطفال 

  
  ٢ اکرم ، ربانی جوادی١ ليال ميداندار، ١ رویا ، عموئيان١ زهره ، خرم آبادی١ زهرا ، بياضي١ عليا غيوري

  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد  ١
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ ٢
  

  09390680612فن:تل        ایميل: 
  

  مقدمه:
 ابزار قابل دسترس دارویی قويترین درمان باشد. اگرچه یکی از مهمترين عوارض بيماري سرطان در کودکان مي درد

خطر و  ایجاد ضمن غيردارویی، پرستاري نيست و فعاليتهاي وسيله تنها اما براي اين بيماران است، درد تسکين
باشند اما برای استفاده از این روشها موانعی وجود  کننده کمک اين کودکاندرد  درتسکين تواند مي کمتر، عوارض

هاي غيردارويي کنترل درد توسط پرستاران بخش هماتولوژي  دارد. این مطالعه با هدف تعيين موانع اجراي شيوه
 اطفال انجام شد.  

  روش کار:
آوري  ولوژی اطفال انجام شد. ابزار جمعمقطعی بر روی تمام پرستاران شاغل در بخش همات-این مطالعه توصيفی

 اول پرسشنامه اطالعات پرسشنامه بود که روايي و پايايی آن در مطالعات قبلي بررسي و تاييد شده بود. قسمت
هاي  دوم سواالت مربوط به گذراندن دوره آموزشي روش پرستاران، قسمت اجتماعی-فردي مشخصات شامل

 هاي شيوه اجراي موانع به مربوط سواالت سوم تال به سرطان و قسمتغيردارويي کنترل درد در کودکان مب
 SPSSافزار  آوری با استفاده از نرم ها پس از جمع باشد. داده ليکرت) مي ٣سوال با مقياس ٢٠( درد غيردارویی کنترل

  تجزیه و تحليل شد.
  ها: یافته
سال  ۶۵/٣٠±٨٣/۶متوسط سن پرستاران نفر) متاهل بودند.  ٢٠% ( ۶٩کنندگان زن و نفر) شرکت ٢٨% ( ٩۶/۶

 ٢/١٧نفر) دارای مدرک کارشناسی و مابقی کارشناسی ارشد بودند. از نظر وضعيت استخدام  ٢۶% ( ٧/٨٩بود. 
نفر)  ٢% ( ٩/۶نفر) شرکتی و  ۴% ( ٨/١٣نفر) طرحی،  ١٢% ( ۴/۴١نفر) پيمانی، ۶% ( ٧/٢٠نفر) رسمی،  %۵ (

های غيردارویی کنترل درد  پرستاران تاکنون هيچ گونه آموزشي در زمينه شيوه%) درصد از  ۵/٨١تبصره بودند. (
کردند. مهمترين مشکالت برای  هاي غيردارويي برای کنترل درد کودکان استفاده نمي % از روش ٧/۶۶نديده بودند، 

 %)، روتين ٠/۶٣رسنل(پ هاي غيردارويي کنترل درد از ديدگاه پرستاران به ترتيب مربوط به کمبود به کارگيري شيوه
 این به مدیران ندادن %)، اهميت ٣/۵٩بارکاري( سنگينی و وقت %)، کمبود ۶/۵۵روشها( این کاربرد نبودن
  %) بود. ١/۴٨روز ( اخير و اطالعات به تحقيقات نتایج از نداشتن %) و اطالع ٩/۵١امور(
  گيری: نتيجه

سازی پرستاران از نتایج  ها و آگاه ين نمودن این روشها تامين نيروی انسانی، روت جهت به کارگيری این روش
  شود. تحقيقات مرتبط توصيه می

  روش های غير دارویی، درد،  پرستار، کودک، سرطانواژه های کليدی: 
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بررسی عوارض و مدت کارکرد کاتتر پورت در کودکان مبتال به سرطان 
  بيمارستان دکترشيخ مشهد

	
  ۵ زهره عليرضایی ۴ زهره ، پوراسماعيل ٣ مرضيه ، فرخاری٢ طوطی ، زاهدپور ١ اکرم ربانی جوادی

  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ ١
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ ٢
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ٣
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کميته تحقيقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه  ۴

  علوم پزشکی مشهد
 ستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهدکارشناس پرستاری، رابط آموزش به بيمار و پر۵
  

   091538114421تلفن:    ZahedpourT1@mums.ac.ir  ایميل: 
  

  مقدمه:
گيري و تزريقات مکرر کمتر  نياز به رگ  با ابداع کاتتر پورت مشکالت شيمي درماني مانند نشت دارو به زير جلد،

تي کارايي و اثربخشي آن بررسي شود. لذا اين شده است. پس از اجراي هر روش مراقبتي و درماني بايس
  مطالعه با هدف بررسي عوارض و مدت کارکرد کاتتر پورت در کودکان مبتال به سرطان انجام شد. 

  روش کار:
سال گذشته مورد  ٨در اين مطالعه توصيفي مقطعي تمام موارد کاتترگذاري در بيمارستان دکتر شيخ مشهد طي 

بيمار) تحت کاتترگذاري بررسي شد.  ٧۴هاي تمام بيماران ( ها از طريق بررسي پرونده بررسي قرار گرفتند. داده
ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگرساخته جهت بررسي عوارض کاتتر پورت بود که پس از تاييد روايي و پايايي 

آوري توسط  س از جمعها پ نفر از اعضاء هيئت علمي بيمارستان دکتر شيخ؛ مورد استفاده قرار گرفت. داده ٧توسط 
  تجزيه و تحليل شد. SPSSافزار  نرم
  ها: یافته

سال بود. ميانگين زمان جایگذاری  ۵٠/٣±  ۶۴/٢، ميانگين مدت درمان۴٢/٧±  ٢٣/۴ميانگين سنی کودکان
نفر)  ٢۴% ( ٣/٣٣) دختر و مابقی پسر بودند. ۴٠% ( ٣/۵۶سال پس از تشخيص بيماری بود.  ۵۶/١±  ٠٨/٢پورت

نفر) لوسمی ميلوبالستيک حاد و مابقی مبتال به انواع دیگر  ٨% ( ١/١١ه لوسمی لنفوسيتيک حاد و مبتال ب
%) دچار  ٢/۴مورد( ٣%) دچار نشت دارو به زیرجلد،  ۴/١سرطان بودند. در بين موارد مورد بررسی یک مورد (

%) هماتوم  ۴/١ورت و یک مورد () ازکارافتادگی پ٢/۴مورد ( ٣%) دچار عفونت،  ١/١۴مورد ( ١٠انسداد کاتتر، 
  ماه می باشد. ٣۵/١۴±۶/١۶مشاهده شد. ميانگين مدت کارکرد پورت در این کودکان 

  گيری: نتيجه
درمانی در کودکان مبتال به سرطان  گيری محيطی جهت انجام شيمی کاتتر پورت جایگزینی مناسبی به جای رگ

شود  مشاهده شده پس از کاتترگذاری بود لذا توصيه می ترین عارضه باشد. با توجه به اینکه عفونت شایع می
  تدابيری جهت پيشگيری از این عارضه در نظر گرفته شود.

  کاتتر پورت، شيمی درمانی، کودک، سرطانواژه های کليدی: 
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  بررسی ميزان اضطراب بيماران تحت رادیوتراپی سر و گردن

	
  ٢ عاطفه ، بهبودی فر١ فاطمه دکتر حشمتی نبوی

 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد1
، کميته جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی٢

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدتحقيقات دانشجویی
  

                                    ماس نویسنده مسئول: پست الکترونيک و شماره ت
09153224641              Behboudifara1@mums.ac.ir                      

  
  مقدمه: 
 سازگاری گيرد. عدممورد استفاده قرار می بيماران از در نيمی به عنوان یکی از درمانهای سرطان، تقریبا رادیوتراپی

 این اجرای روش مورد در برداشت سوء درمان، طول در بودن تنها درمان، محيط بودن آشنا نا تشخيص تومور، با
 درمان یک به پرتودرمانی که است شده باعث فاکتورها این تمام جانبه همه وقوع و جانبی عوارض تجربه درمان،

لذا این مطالعه با هدف بررسی ميزان اضطراب بيماران قبل  .گردد تبدیل درمان اول جلسه در خصوص به پراسترس
  از شروع رادیوتراپی انجام شده است.

  کار:  روش
کننده به مراکز پرتودرمانی مشهد که برای آنها برای اولين بار تشخيص نياز به  بيمار مراجعه ٣٠روی  بر مطالعه این

 پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار. شد انجام ردسترسد شيوه به پرتودرمانی ناحيه سر و گردن داده شده بود و
 و شدت است سوال ٢٠ شامل پرسشنامه این. اضطراب موقعيتی اشپيلبرگر بود و پرسشنامه دموگرافيک اطالعات
 مشخص )زياد خيلي ،زياد ،مـآ يـخيل ،مـآ(  رتـليك اي س چهاردرجهمقيا يك وسيله به ذهني اضطراب احساس

  .شد تحليل و تجزیه ١۶ ورژن SPSS افزار نرم توسط ها داده. باشد می ٨٠ و ٢٠ بين نمره محدودهشود.  می
  
  

  ها: یافته
نفر) متاهل بودند.  ٢٨% ( ٩٣٫٣نفر) مرد و ٢١%( ٧٠سال،  ٣۶/۵۴± ٠٢/١۵ميانگين سنی بيماران مود مطالعه 

باالتر از دیپلم بودند. وضعيت اقتصادی  نفر) راهنمایی و مابقی ١%( ٣/٣نفر) از بيماران تحصيالت ابتدایی، ١٨%(۶٠
 ۴٠/٣% در حدکفاف بود. ميانگين نمره اضطراب بيماران قبل از پرتودرمانی۵٠% از بيماران پایين تر از حد کفاف و ۵٠
) بود اما نتایج آزمون ٠٠/۴۵±٠٩/٣) بيشتر از مردان(۴۴/۴٧±٧/٣بود. ميانگين نمره اضطراب در زنان ( ±۶۶/۴۵
دار نيست. بين ميانگين نمره اضطراب و سطح تحصيالت و  داد که این تفاوت از نظر آماری معنی مستقل نشان تی

داری دیده نشد. این در حالی است که بين نمره  بين ميانگين نمره اضطراب با سن، رابطه خطی مثبت و معنی
ب در افراد دارای بيمه، کمتر ، به این معنی که نمره اضطرا(p=0.05)اضطراب و بيمه ارتباط معناداری وجود داشت

  بود.
  نتيجه گيری:

ها نشان داد که بيشتر بيماران کاندید پرتودرمانی، اضطراب متوسط رو به باال دارند و در بيمارانی که حمایت  یافته
دهد که حمایت بيماران از طریق ارتقاء اطالعات آنها و  مالی دارند؛ اضطراب کمتر است. مطالعات نيز نشان می

تواند منجر به کاهش اضطراب بيماران گردد،  ها می اده، آشنا نمودن با فرایند درمان و حمایتهای مالی سازمانخانو
ای در طرح تحول سالمت این نگرانی کمتر از قبل شده است اما انجام مداخالتی  خوشبختانه با ارتقاء پوشش بيمه

  باشد. اضطراب، قبل از شروع درمان ضروری میبرای افزایش آگاهی بيماران از فرآیند رادیوتراپی و کاهش 
  

 Anxiety, Radiotherapy, Head and Neck cancersهای کليدی:  واژه
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تاثير آموزش کاهش عوارض جانبی شيمی درمانی در منزل بر کيفيت 
  زندگی والدین کودکان تحت شيمی درمانی 

  
  ۴ زهرا ، بدیعی٣ حميدرضا ، بهنام وشانی٢ فاطمه حشمتی نبوی، ١ حميده الهی عسگرآباد

  
کارشناسی ارشدآموزش پرستاری گرایش کودکان ، دانشکده پرستاری قوچان دانشگاه علوم  -١

  پزشکی مشهد، مشهد، ایران
و روان ، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  استادیار گروه بهداشت -٢

  مشهد، ایران 
مربی گروه آموزش پرستاری کودک ونوزاد،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی   -٣

  مشهد، مشهد، ایران
د، دانشيارهماتولوژی وانکولوژی کودکان ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشه -۴

 ایران
Elahiah1@mums.ac.ir/tel:09156475452  

 
 

 مقدمه: 
که نقش اصلی مراقبت از کودک را بعهده دارد، تاثير  کودکان و والدین آنان زندگی درمانی برکيفيت شيمی عوارض
هدف از  .اطالعات کافی دريافت کنند والدینالزم است که  کودکجهت پذيرش نقش فعال در امر مراقبت از  لذا .دارد

والدین کودکان مبتال به اين مطالعه بررسی تأثير آموزش کاهش عوارض جانبی شيمی درمانی بر کيفيت زندگی 
  .بود سرطان
 کار:  روش

با دو گروه آزمودنی و کنترل ( ١٣٩٢این پژوهش از نوع کارآزمایی بالينی در بيمارستان دکتر شيخ مشهد درسال 
ل آموزشی مراقبت از بيماران سرطانی در قالب سه جلسه آموزشی با تمرکز بر نفر درهر گروه) انجام شد.پروتک٣٠

عوارض عفونت ،تهوع و استفراغ، اسهال ،یبوست ،بی اشتهایی و زخم دهان به گروه آزمون طبق مدل 
استاندارد گزارش عوارض جانبی  پرسشنامه از استفاده با اطالعات توانمندسازی گيبسون برگزارشد.

در هر دو گروه جمع آوری و داده ها ( WHO QOL-Breaf) و کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت درمانی  شيمی
یکطرفه و آزمون فریدمن   نساواري آناليز آزمون اسپيرمن، همبستگي ضريب محاسبه و  ١٨نسخه  Spssاز استفاده با

 تجزیه و تحليل شدند.
  یافته ها:

درصد  ٩٨بود.  ١/٣٢±٠٨/٨ل و ميانگين سن مراقبت کنندگان سا ۶/۵±٢٣/٣ميانگين سن کودکان موردمطالعه 
مراقبت کنندگان مادر کودک بودند. ميانگين کيفيت زندگی بعداز آموزش درگروه آزمون بيشتر از گروه شاهد بوده و 

  ).P>٠٠١/٠داری در گروه آزمون مشاهده شد( بين ميزان بروز عوارض قبل از مداخله و بعد از آن تفاوت معنی
  و نتيجه گيری: بحث
 از مراقبت زمينه در ها خانواده به آموزش زندگی والدین کودکان مبتال به سرطان ، کيفيت بودن نامناسب به باتوجه
 .رسد می نظر به ضروري آنان تطابق نحوه شناخت و کودك

  واژه های کليدی: 
  درمانی، توانمندسازی، کيفيت زندگی، مادران کودک، شيمی
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مراقبت کنندگان کودکان مبتال به سرطان تحت شيمی توانمندسازی  
درمانی بر تبعيت آنان از توصيه های سالمتی پيشگيری از زخم حفره 

  دهان

  
  ۴ زهرا ، بدیعی٣ حميدرضا ، بهنام وشانی٢ فاطمه ، حشمتی نبوی١ حميده الهی عسگرآباد

کارشناسی ارشدآموزش پرستاری گرایش کودکان ، دانشکده پرستاری قوچان دانشگاه علوم  -١
  پزشکی مشهد، مشهد، ایران

استادیار گروه بهداشت و روان ، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  -٢
  مشهد، ایران 

پرستاری کودک ونوزاد،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی مربی گروه آموزش   -٣
  مشهد، مشهد، ایران

دانشيارهماتولوژی وانکولوژی کودکان ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،  -۴
 ایران

Elahiah1@mums.ac.ir/tel:09156475452  
 

 
 مقدمه:

ی حداقل دچار یکی از عوارض حفره ،گيرنددرمانی قرار میشيمی کودکانی که تحت درصد از ٨١الی  ۵٢أ یبتقر
بنابراین، باید برای کنترل آن، راهکارهایی یافت شود. این مطالعه، با هدف تعيين تأثير آموزش  .گردنددهانی می

درمانی شيمی تحت سرطانی کودکان در دهان مخاط پيشگيری از التهاب برنامه  مراقبتی  به مراقبت کنندگان  بر
 انجام شد.

 کار:  روش
 ١٨تا  ٣مراقبت کننده کودک  ۶٠، ١٣٩٢در بيمارستان دکتر شيخ مشهد درسال  در این مطالعه کارآزمایی بالينی

های الزم  ساله تحت شيمی درمانی به طور تصادفی در دو گروه آزمون وشاهد قرارگرفتند. درگروه آزمودنی، آموزش
ارزیابی شد. تجزيه و تحليل  WHOرفت و التهاب بر اساس معيار بررسی دهان بر اساس راهنمای بالينی صورت گ

 .ويتني انجام شد داده ها توسط آزمونهاي تی زوجی، ضريب همبستگي اسپيرمن و من
  یافته ها:

از لحاظ نسبت نوع بدخيمی بيماران مورد مطالعه، لوسمی لنفوبالستيک حاد، لوسمی ميلوبالستيک حاد، لنفوما، 
داد. ميانگين  درصد از بيماران را تشکيل می  ٢٠،  ٣/٣، ٧/۶، ١٠، ٣/١٣، ٧/۵۶ا و رابدوميوسارکوما به ترتيب سارکوم

بود.ميانگين تاثير برنامه  ١/٣٢±٠٨/٨سال و ميانگين سن مراقبت کنندگا ن ۶/۵±٢٣/٣سن کودکان موردمطالعه 
می باشد و برنامه آموزشی بر  ٢/١۴±۴/٢١آموزشی برتبعيت از توصيه های سالمتی پيشگيری از زخم دهان 

) و گزارش زخم دهان درگروه P>٠٠١/٠تبعيت مراقبت کنندگان درگروه مداخله تاثير معنی داری داشته است(
 ).P>٠٠١/٠مداخله تفاوت معنی داری را نسبت به کنترل نشان ميدهد(

  بحث و نتيجه گيری:
درمانی باعث افزایش تبعيت آنان از  به سرطان تحت شيمی اجرای برنامه آموزشی درمراقبت کنندگان کودکان مبتال

 شود. توصيه های پيشگيری دارد و باعث کاهش بروز عوارض زخم های دهانی درکودکان می
  واژه های کليدی: 

  مراقبت کنندگان –برنامه آموزشی -کودکان شيمی درمانی-زخم دهان
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زندگی در عالیم خوشه ای (درد، خستگی،اختالل خواب) و کيفيت 
  بيماران لوکمی حاد: طی اولين سال تشخيص

  
  ١ الهام ، موسوی نوری٢ امل ، دکتر ساکی مالحی١ مجتبی ، ميالدی نيا١* شهرام دکتر براز

  
مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقيقات مراقبت بيماری های ١

 جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.    
 گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.    ٢

مولف مسئول: مرکز تحقيقات مراقبت بيماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 
  + ٩٨ ۶١٣٣٧٣٨٣٣٣م پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. تلفن(فکس): علو

 shahrambaraz@ajums.ac.irایميل:   

  
  چکيده

مقدمه: خستگی، درد و اختالل خواب از شایعترین مشکالت بيماران لوکمی می باشد که ارتباط خيلی نزدیک با  
یکدیگر دارند و معموال بطور همزمان اتفاق می افتند و می توانند کيفيت زندگی بيمار را تحت تاثير قرار دهند. هدف 
مطالعه حاضر بررسی کيفيت زندگی، عالیم خوشه ای و ارتباط آنها با یکدیگر و تعيين قویترین پيش بين کننده 

 شخيص بود.کيفيت زندگی در بيماران لوکمی حاد در طی اولين سال ت
بيمار لوکمی حاد به روش نمونه گيری در دسترس وارد  ٢٠٣تحليلی، -روش کار: در این مطالعه مقطعی توصيفی

سوالی کيفيت زندگی، معيار کيفيت خواب پيتزبورگ و مقياس  ٣۶مطالعه شدند. داده ها با کمک فرم کوتاه شده 
آوری شد. جهت نمایش مدل پيشرفته ارتباطی  اندازه گيری عددی شدت درد و خستگی، از طریق مصاحبه جمع

با استفاده از   Pathبين عالیم خوشه ای و کيفيت زندگی و تعيين قویترین پيش بين کننده کيفيت زندگی از الگوریتم
) استفاده شد. همچنين جهت نشان دادن هم زمانی متغيرهای درد، خستگی و 8.8(ویرایش Lisrel نرم افزار 

 استفاده شد. Vennاگرام اختالل خواب از دی
یافته ها: نتایج نشان داد که اکثریت بيماران شدت درد و خستگی متوسط و کيفيت خواب پایينی داشتند. نتایج 

نشان داد که درد، خستگی و کيفيت خواب با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. همچنين بين عالیم  pathالگویتم 
نشان داد که قویترین پيش  Pathوجود داشت. از سویی نتایج الگویتم  خوشه ای و کيفيت زندگی ارتباط معکوسی

نيز نشان   Venn). نتایج دیاگرامβ= - ٠۵/٠P<) (۵١/٠بين کننده کيفيت زندگی در بيماران لوکمی درد می باشد(
 ) هر سه مشکل درد، خستگی و اختالل خواب را بطور همزمان داشتند. ۵١/۶۵داد که اکثریت بيماران(%

جه گيری: در نهایت یافته های این مطالعه بيانگر وضعيت کيفيت زندگی نامطلوب در بيماران لوکمی حاد ایران بود نتي
و لزوم اقدامات اصالحی جدی در این زمينه نياز است. پرستاران انکولوژی باید توجه داشته باشند که در بررسيهای 

نين بررسی و کنترل درد را بعنوان قویترین پيش بين کننده بالينی خود عالیم خوشه ای را مدنظر قرار دهند و همچ
  کيفيت زندگی در بيماران لوکمی حاد مد نظر قرار دهند.

  واژگان کليدی: عالیم خوشه ای، کيفيت زندگی، لوکمی حاد
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تاثير ماساژ پشت به روش ضربه ای سطحی بر عالیم خوشه ای در 
ت حمایتی در پرستاری بيماران لوکمی حاد تحت شيمی درمانی: مراقب

  سرطان
 

  ١ الهام ، موسوی نوری٢ امل ، دکتر ساکی مالحی١* شهرام ، دکتر براز١ مجتبی ميالدی نيا
  
 پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مزمن، های بيماری مراقبت تحقيقات مرکز١

 ایران.     اهواز، اهواز، شاپور جندی
 ایران.     اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه ٢

 دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مزمن، های بيماری مراقبت تحقيقات مسئول: مرکز مولف
  ایران. اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم

  +  ٩٨ ۶١٣٣٧٣٨٣٣٣تلفن(فکس):  
 miladinia.m@ajums.ac.irایميل:  

  
  چکيده

مقدمه: بيماران لوکمی اغلب درد، خستگی و اختالل خواب را بطور همزمان تجربه می کنند که کيفيت زندگی آنان  
می دهد. ماساژدرمانی بعنوان یک روش غيردارویی می تواند در کنترل این مشکالت موثر باشد. را تحت تاثير قرار 

  درحاليکه مطالعات انجام شده در زمينه تاثير ماساژدرمانی بر مشکالت بيماران لوکمی بسيار محدود است. 
ه و کنترل قرار گرفتند. گروه بيمار لوکمی حاد در دو گروه مداخل ۶٠روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالينی، 

هفته تحت ماساژ ضربه ای سطحی قرار ۴مداخله سه بار در هفته(یک روز در ميان، بمدت ده دقيقه) و برای 
گرفتند. شدت درد، خستگی و اختالل خواب با استفاده از مقياس درجه بندی عددی اندازه گيری شد. کيفيت خواب 

ازه گيری شد. برای تحليل داده ها از تستهای آماری کای دو، تی تست، نيز با شاخص کيفيت خواب پيتزبورگ اند
  من ویتنی، اندازه گيری مکرر استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله ماساژ پشت بطور معناداری باعث کاهش پيشرونده شدت اختالل 
) در گروه مداخله نسبت به =P ٠٠٣/٠) و بهبود کيفيت خواب(=P ٠٠١/٠)، شدت درد، خستگی(=P ٠١۵/٠خواب(

 گروه کنترل در طول زمان شده است.
نتيجه گيری: ماساژ ضربه ای سطحی بعنوان یک روش آسان، ایمن و مقرون بصرفه می تواند در کنار مراقبتهای 
معمول پرستاری جهت بهبود عالیم خوشه ای در بيماران لوکمی حاد تحت شيمی درمانی بکار گرفته شود. 

ان انکولوژی باید آگاهی و دانش خود را نسبت به بررسی عالیم خوشه ای و کنترل آن با استفاده از ماساژ پرستار
ضربه ای سطحی در بيماران لوکمی افزایش دهند. همچنين استفاده از ماساژدرمانی در بيماران لوکمی باید در 

  برنامه های آموزشی پرستاران بالينی وارد شود.
  خستگی، اختالل خواب، لوکمی حاد، ماساژدرمانی واژگان کليدی: درد،
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جدال با ماستکتومی: تبيين تجارب زنان جوان مبتالبه سرطان پستان 
  تحت ماستکتومی

  
  ٣ فاطمه الحانی ،٢ مریم السادات کردانی ،١ نسرین الهی

  
اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز  –مرکز تحقيقات مراقبت در بيماریهای مزمن استادیار ١
 ایران  –

 Elahi_n@ajums.ac.ir ,Elahi_118@yahoo.com 
  کد پستی–گروه پرستاری  –دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز  –شهرک دانشگاه  –اهواز 

 ایران –فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران -کاردرمان  مرکز توانبخشی رشد ٢
Kardani-m@yahoo.com  

  Alhanif@modares.ac.irایران  –دانشيار گروه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه تربيت مدرس  ٣

  
  هچکيد

سرطان پستان می باشد که موجب بروز عوارض  مقدمه : ماستکتومی شایع ترین شيوه درمان در زنان مبتال به
روانی و اجتماعی بسيارمی شود. هدف این مطالعه تبيين تجارب درک شده زنان جوان مبتال به سرطان  –جسمی 

  پستان در مورد مقابله با ماستکتومی بود.
ام گردید. زن جوان مبتالبه سرطان پستان  تحت ماستکتومی انج ٢۴روش : این مطالعه کيفی با مشارکت 

مشارکت کنندگان مطابق نمونه گيری هدفمند انتخاب  و نمونه گيری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت . داده ها 
استفاده از  با استفاده از دست نوشته ها و مصاحبه فردی به صورت نيمه ساختار یافته جمع آوری شد. داده ها با

رد تجزیه و تحليل قرار گرفت. معيار تأیيد پذیری و انتقال پذیری لحاظ تحليل محتوای متعارف ( رویکرد استقرایی) مو
  گردید.

مضمون اصلی اميد و ترس، مقابله با از دست دادن هویت ، توسل و دعا ، حمایت همه جانبه به عنوان  ۴یافته ها: 
  راههای جدال با ماستکتومی شناسایی شد.

باید از فراز و نشيب بسياری گذر می  بيمار به زندگی عادی بازگشت و ماستکتومیجدال با نتيجه گيری:  برای 
شود. با توجه به فراهم آنان  خانواده و پذیرش واقعيت ماستکتومی برای بيمار زمينه درک و بایست می لذا کنند.

ه تعامل تنگاتنگ بين بيمار و تيم درمان باالخص پرستار توصيه می شود؛ به هنگام آموزش به بيمار، ضمن توجه ب
  استفاده شود.  موقعيت و فرهنگ بيمار از آموزش مشارکتی جهت رویایی بهتر بيمار با بيماریش

  مطالعه کيفی.زنان جوان؛ سرطان پستان؛ ماستکتومی؛  کلمات کليدی:
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  پيشگيری از سرطان معده

  
  ٣ الهه ، غایبی ٢ سولماز ، هالکو١ امير رضا صالح مقدم

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد – ١
  دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي مشهد – ٢،٣

  ٠٩١١٨۶۶۵٨٢٣،Holakous921@mums.ac.ir سولماز هالکو ايميل

  
شایع در دنياست و دومين رتبه از نظر مرگ و مير ناشی از سرطان می مقدمه: سرطان معده چهارمين سرطان 

  باشد.این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در پيشگيری از سرطان معده انجام شده است.
)  ٢٠١۴-٢٠٠٠( proquest، pubmed، science direct، Elsevieirروش کار: جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي التين  

 ، SID، Magiranو در پايگاه هاي اطالعاتي فارسي  factor,prevention,Gastric cancerهاي با کليد واژه
iranmedex   )مقاله مرتبط وارد مطالعه  ٢٠)  با کليد واژه هاي سرطان معده، پيشگيري انجام که ١٣٩٣ -١٣٧٠

  گرديد.
ط با پيشگيری از سرطان معده انجام یافته ها: مطالعه در سه حيطه رژیم غذايي، سبک زندگی و بيماری های مرتب

شده است. مرکبات و سبزیجات غير نشاسته دار حاوی آليوم، مصرف مقادیر باالی گوجه فرنگی با کاهش سرطان 
نخ در روز  ٢٠معده و غذاهای کنسروی، داغ و قهوه، نمک سود شده، مصرف الکل و سيگار کشيدن بيش از 

تماس با کود های شيميایی و نيترات ها با افزایش شيوع بيماری  (احتمال سرطان معده در قسمت دیستال) و
بيماران  ٪١٨سرطان های غير کاردیا معده مرتبط با عفونت هيلکو باکتر پيلوری بوده،  ٪۶۵همراه است. بيش از 

و به رو % از بيماران دیسپالزی روده ای با افزایش احتمال سرطان معده ر ٧٠متاپالزی روده ای و ٪١٠آتروفی معده، 
کريپتوکسانتين βکاراتون، لوتين، زيگانتين،  βهستند. گوجه فرنگي عالوه بر داشتن مواد آنتي اکسيداتيو ،حاوي

  است که هيلکو باکتر پيلوری را کاهش مي دهد.
است.  با توجه به شيوع این بيماری خطرناک انجام اقداماتی   نتيجه گيری: سرطان معده یک بيماری چند عاملی

نه هاي رژیم غذايي، سبک زندگی و بيماری های مرتبط با سرطان معده جهت پيشگيری از بيماری ضروری در زمي
  است.

  کلمات کليدی: سرطان معده، پيشگيري
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Anxiety	and	Depression	in	pre‐and‐post‐Hematopoietic	Stem	Cell	
Transplants	in	SCT	Center,	Shariati	Hospital,	Tehran,	Iran	

	
Maheriazar Roghieh  
 
MS of  nursing , Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, 
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Email: Roghimaheri@yahoo.com 
Mobile Phone: 09126028376 
 
Introduction: In Iran along with other countries, as transplant technology progresses and advances, the 
number of patients undergoing transplantation is rising steadily. In order to make Stem-Cell 
Transplantation (SCT) safer and more effective, psychological distress of patients must be taken in to 
account. Patients are facing challenges pre- and post-transplantation. This study attempts to measure 
and compare the levels of anxiety depression before and after SCT.  
Method and materials: The study includes 100 patients (63 male and 37 female; mean age 34.4, range 
18-60 years, 20 Hodgkin disease, 20 MM, 36 AML and 24 ALL) who met the inclusion criteria at the time 
of hospitalization were selected as candidates for SCT at Shariati Hospital-Tehran, Iran. Anxiety and 
depression were evaluated by Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Questionnaires were filled 
out in four steps, once within 48 hours after hospitalization ,-1 SCT ,+14 after SCT  and  the other one 
on the day of discharge.  
Results: Level of anxiety were 6.37, 6.63, 6.26 and 5.28  , respectively (p-values <0.001). Level of 
depression were 5.9, 6.28, 6.21 and 5.07, respectively (p-values <0.00).Nobody has severe 
anxiety/depression pre- or post-SCT and only one patient had moderate anxiety/ depression before SCT 
that reduced to mild level thereafter. There were no deaths. 
Conclusion: The level of anxiety and depression in transplant patients has been reduced. The findings 
suggest that psychological distress (anxiety, depression) should be evaluated in patients at frequent 
intervals. Therapeutic treatment procedure, pharmaceutical and non-pharmaceutical treatment should 
be carried out based on the results obtained from patients under study. 
Key Words: Anxiety , Depression , HSCT 
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Effectiveness	of	Permanent	implantable	catheter	(Polysite)	in	children	
with	different	type	of	cancer	

 
Borumand H MSc1, Hashemizadeh H MSc2 ,Joodi ,M MD1,Hiradfar,M MD1 
 
1- Dr.Sheikh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran 
2- Department of nursing, Quchan Branch, Islamic Azad University,Quchan, Iran 

 
Abstract 
Background 
 Totally implantable central venous access devices (ports) have been available for over 10 years, but 
have not been achieved widespread use in pediatric oncology patients. Ports facilitate the 
administration of chemotherapy in children with cancer.  
Material and Methods 
 Our study was designed as a longitudinal analytic study. In this study, we investigated early 
complications of implantable central venous access devices in children who suffered from different type 
of cancer. All of the complications were recorded by staff nurses by checklist for one week. This study 
included 68 patients with different cancer (lymphoma-leukemia-sarcoma and wilms’ tumor) who were 
treated between April 2007 and November 2011 in oncology department of Dr Sheikh hospital, 
Mashhad University of medical science.  
Results 
Venous ports were placed in 26 (38.2%) girls and 42 (61.8%) boys aged between 2 and 12 years 
(mean: 6 years). Port implantation procedures were performed by one experienced Pediatric Surgery. 3 
cases (4.4%) have needle access site infections which were controlled with starting of antibiotics.  
Catheter leakage in 3 cases (4.4%), port-catheter disconnection in 4(5.8%) cases, Occlusion of the 
system in 5 cases (7.4%). In this period, there were no major complications. 
 
Conclusion 
 With proper placement technique and adequate nursing care, they represent a definite improvement in 
child cancer therapy. Ports can provide satisfactory for the majority of pediatric oncology patients, with 
a low risk of line-related complications and a high degree of acceptability to children and their parents. 
Key word: (Catheterization, Central Venous), instrumentation, adverse effects, children, Neoplasms  
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Mothers’	satisfaction	Rate	from	Hospital	Cares	in	hematology	–	
oncology	ward 

 
Boroumand H MSc1, Hashemizadeh H MSc 2 ,Dr Darabian M MD 
  
1- Dr. Sheikh hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
2- Department of Nursing, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran  
 
 
Abstract 
Background:Satisfaction evaluation is a good way to assess hospital conditions. In Health Care System, 
parents considered as children's main supporters, thus they may act as the patient's viewpoints' 
representatives.This study aimed to evaluate the mother’s satisfaction of hospital care in hematology – 
oncology ward in Dr Sheikh hospital.  
Materials and Methods: A Cross-sectional descriptive analytic study was conducted using the pediatric 
family satisfaction (PFS) questionnaire and through interviewing with 164 mothers during 2013. Data 
were analyzed using SPSS software and descriptive statistics. 
 Results: The mean age of mothers and children was 31.2±5.8, and 7.95  4/66 years.The children 
were ۶۴ % male and ٣۶ % femal. A larg number of mothers(% ۵۶  )describe their satisfaction about 
medical care as moderate, (%70.7) reported  their satisfaction about nursing care  at very high level  
and ( ٣۶٫۵ %)  reported satisfaction about welfare services at high level.(59%) describe their 
satisfaction at all in very high level  . The total mean of Mothers’ satisfaction Rate was 121.8 ± 10.8 
.The mean of medical care, nursing care, welfare services was ٣±  ٢٫٩۴٫١ ۴٠۶±۵٠  and    ۴٣٢٫٩± ٫٨  
respectively. The main points, regarding medical care, evaluated weakly, in order of importance 
included as follows: to inform parents about the tests results (29.9 %), regarding nursing care :doing 
veinipuncture  (4.9%) and in regard to welfare services: disturbance  in ward  with noise(1.8%). 
Conclusion: Overall satisfaction with medical, nursing and welfare staff was acceotable.To satisfy 
mothers and to improve medical care for children, it is widely recommended to improving veinipuncture 
by nurses. Physicians should be inform parents about the tests results and finally disturbance in ward 
with noise should be control. 
Keywords: Mothers’ satisfaction, Hospital care, Children, hematology , oncology ward 
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Socioeconomic	Status	and	Other	Characteristics	in	Childhood	Leukemia 
 
Hashemizadeh H MSc1,BoroumandH MSc 2, Noori R MSc 3 
 
1- Department of Nursing, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran 
2- Dr. Sheikh hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran 
3-Department of Midwifery, Quchan Branch, Islamic Azad University,Quchan, Iran 
 
Corresponding Author: 
HalehBoroumand ,Dr. Sheikh hospital, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad,Iran.Email: boromand_halleh@yahoo.com 
 
Background 
Some epidemiological studies have found a relationship between socio-economic status (SES) and some 
childhood cancers. In the present study an attempt was made to assess socio-economical class in a 
case-control study. 
Materials and Methods 
A case- control study conducted on 100 case of acute lymphoblastic leukemia age 1-14 years in 
Department of Pediatric Oncology of Dr sheikh Hospital in Mashhad – Iran and matched on age and sex 
to 400 healthy controls. Data was collected by interview using a questionnaire. Data analyzed by chi-
square test and Regression analysis. 95% confidence intervals were used to measure the relation 
between childhood A.L.L and parental education, income status, father's job (Socioeconomic status), 
number of children, birth score and paternal smoking.  
Results 
There was a significant difference in parental education level (P-value=0.02, P-value=0.01), income 
status (P-value =0. 01), number of children (P-value=0), birth score (P-value=0  ) , father's job (P-
value=0.02)and  paternal smoking between two groups. Regression analysis showed the risk of 
childhood A.L.L associated with paternal smoking (P- value =0, OR=12.6, CI 95%, 7.4-21.5) and 
father's high risk job (P-value=., OR=11.9, CI 95%, 6.2-22.9). Most of case (50%) and control group 
(35%) located in upper lower and Lower middle class of socioeconomic status respectively. There is a 
meaningful different between Socioeconomic status in two groups (p=0.01).But risk of childhood A.L.L 
did not associated with Socioeconomic status.  
Conclusion 
The results suggest that paternal smoking and father’s high risk job are related to risk of childhood 
leukemia. It should be considered for planning support. 
 
Key words: child,    Leukemia,Social Class 
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بيماران 	ای مسئله مدار بر کيفيت زندگی دربررسی نقش سبک مقابله
  سرطاني ساکن شهر مشهد

  
  ٣ هادی ، جاللی٢ ابوالفضل سعادتی ،١ الناز عالمی خواه

  مقاله مسئول و مولف بالينی، روانشناسی ارشد کارشناس-١
  قوچان واحد آزاد کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه-٢
  قوچان واحد آزاد پزشک و کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه-٣

  alamie2@mums.ac.irایميل:
  ٠٩٣۵۴٠٨۶٣۴۴شماره تماس:

  
بيماران مبتال به  ای مسئله مدار برکيفيت زندگی درنقش سبك های مقابله بررسی باهدف مقدمه:این پژوهش
که منظورازمقابله فرایندی است که در طی آن فرد می کوشدتاهنگام رویارویی باخواسته های .سرطان انجام شد

جامعه آماری شامل کليه بيماران سرطانی درمرکزانکولوژی ورادیوتراپی رضا (ع)  محيطی مشکالت خودرا حل نماید.
) و بر مبنای   =٣٣٠nتعداد اعضای نمونه با توجه به حجم جامعه ( .می باشد ١٣٩٣در شهر مشهد درسال 

  نفربرآورد شد. ١٧۵) ١٩٧٠مورگان( -کرجسی
 الزاروس استرس با مقابله سبک های زندگی وها از  دو پرسشنامه،کيفيت روش کار: برای جمع آوری داده

  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.  spssها  با استفاده از نرم افزار استفاده شده است وداده
از تحليل رگرسيون چند گانه سبک های مقابله ای مسئله مدار از طریق کيفيت زندگی جهت پيش بيني يافته ها: 

درصد از واريانس مشاهده ١٢که بدست آمده مشخص کرد مدل .ون استفاده شدبا روش گام به گام در مدل رگرسي
وسطح  Fربا توجه به مقدا ).= R Square ١٢/٠توجيه می شود(سبک مسئله مداراز طریق درکيفيت زندگی  شده

سبک ه می گيریم بين ج%  نتي٩٩ است فرضيه صفر رد شده وبا اطمينان ٠١/٠) که کوچکتر از Pمعني داري (
   .رابطه وجود داردمسئله مدار بيماران مبتال به سرطان وکيفيت زندگی 

نتيجه گيري: هرچه بيماران سرطانی درآزمون کيفيت زندگی نمره باالتري آسب آنند،سبك مقابله مسئله 
 مداربيشتري راگزارش مي آنند.بنابراین اجرای یک برنامه مداخله ای مناسب مربوط به سبک مقابله ای مسئله

  مدار ميتواند درارتقای سالمت روان وکيفيت زندگی موثر باشد.
  ای مسئله مدار، کيفيت زندگی، سرطانکليد واژه: سبک مقابله
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بيماران مبتال به تاالسمی ماژور  در استرس با مقابله راهبردهای بررسي
مراجعه کننده به بيمارستان مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

  جهرم

  
   فریبا ) صحرایيان۴  مرضيه ) کارگر٣ سميه رمضانلی )٢*  عفيفه نيان) رحما١
 
  ) مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران (نویسنده مسئول) ١
  ارشد پرستاری، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران) مربی، کارشناسی ٢
  ) مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران٣ 
  )  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش کوليز، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران۴
  afifeh61@yahoo.com        ٠٩١٧٨٩٠۶٩٢٧شماره تماس نویسنده مسئول :  
   

  مقدمه: 
 هاي توانايي ای مقابله راهبردهای طرفی از. باشد می دنيا در ارثی هموليتيک اختالل شایعترین تاالسمی
 اين گيرد مي کار به فشارآور بيروني و دروني خاص نيازهاي کنترل منظور به فرد که هستند رفتاري و شناختي
  .گرفت انجام ماژور تاالسمی به مبتال بيماران در استرس با مقابله راهبردهای بررسی هدف با مطالعه
  کار:  روش
 بيمارستان به کننده مراجعه ماژور تاالسمی به مبتال بيماران از نفر ۴٠ روی بر تحليلي – توصيفي مطالعه اين

 بود جالوویس استاندارد پرسشنامه اطالعات، آوري جمع ابزار. شد انجام١٣٩۴ سال در جهرم شهرستان مطهری
) هميشه( ۴ از اي رتبه ۵ ليكرت مقياس براساس مدار مسئله و مدار هيجان ای مقابله راهبردهای بررسی به آه
  .شد انجام v.19  spssافزار نرم و توصيفي آمار از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. پرداخت می) هرگز( ٠ تا

  یافته ها:
 ٣١ و دیپلم زیر)  درصد ۵/۴٧(نفر ١٩ مذکر، )درصد ۶٠( نفر ٢۴ آنها اکثر ،) ٠١/٢٢±٩٣/١( ها نمونه سنی ميانگين

 بوده، ميانگين ٨٠ ± ۴۵/١٢کلی طور به ای مقابله راهبردهای از استفاده ميانگين بودند. مجرد) درصد ۵/٧٧(نفر
 ٨۵(متوسط حد در ها نمونه از درصد بيشترین به طوری که ) ٠٧/٣۵ ±٧۶/۶( مدار مسئله ای مقابله راهبردهای

 درصد بيشترین و) ٩٢/۴۴ ±۶۴/٨( مدار هيجان ای مقابله راهبردهای از استفاده ميانگين و روش این از) درصد
  .اند کرده استفاده روش این از متوسط بطور%) ۵/٩٢( ها نمونه

 بحث و نتيجه گيری:
 و مدار هيجان ای مقابله های راهبرد از متوسطی حد در ماژور تاالسمی به مبتال بيماران اکثر اینکه به توجه با

 راهبردهای آموزش و حمایت به پرستاری کادر خصوص به مسئولين توجه لزوم اند نموده استفاده مدار مسئله
 تلقی  ضروری و مهم امری ، توانمندسازی بيمار و خانواده آنها جهت در افراد این به مدار مسئله و مثبت ای مقابله
  .گردد می

  واژه های کليدی: 
 ماژور تاالسمی  استرس، ای، مقابله راهبردهای
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 با ماژور تاالسمی به مبتال بيماران در معنوی سالمت سطح بررسي
  آنها خانواده و بيمار توانمندسازی هدف

  
  نحله ) پرندآور۵ فریبا ) صحرایيان۴  زهره ) بادیه پيما٣ سميه رمضانلی )٢*  عفيفه ) رحمانيان١ 
 
  ) مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران (نویسنده مسئول) ١
  دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران) مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هيئت علمی ٢
  ) مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران٣ 
  )  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش کوليز، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران۴
  پزشکی جهرم، جهرم، ایران ) مربی، کارشناسی ارشد مامایی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم۵
  afifeh61@yahoo.com        ٠٩١٧٨٩٠۶٩٢٧شماره تماس نویسنده مسئول :  
   

  مقدمه: 
 و رواني مشکالت و ها بيماري عمده هاي زمينه از يکي سویی از است ايران ارثي بيماري ترين شايع تاالسمي
 افراد معنوي بعد فقدان از که است روحي تزلزل و بيهودگي پوچي، احساس اجتماعي و جسمي عوارض

 ماژور تاالسمی به مبتال بيماران در معنوی سالمت سطح بررسي هدف با حاضر مطالعه گيرد مي سرچشمه
  .گردید انجام جهرم پزشکی علوم دانشگاه به وابسته مطهری بيمارستان به کننده مراجعه
  کار:  روش
 بيمارستان به کننده مراجعه ماژور تاالسمی به مبتال بيماران از نفر ۴٠ روی بر تحليلي – توصيفي مطالعه اين

 سالمت سوالی ٢٠ پرسشنامه اطالعات، آوري جمع ابزار. شد انجام١٣٩۴  سال در جهرم شهرستان مطهری
 سالمت بعد دو شامل که معنوی سالمت بررسی به آه بود اليسون و پولوتزین توسط شده طراحی معنوی
 آامًال تا مخالفم آامًال از اي گزينه ۶ ليكرت بصورت سؤاالت اين به پاسخ و پردازد می مذهبی سالمت و عمومی
 انجام v.19  spssافزار نرم و توصيفي آمار از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. است شده بندي دسته موافقم
  .شد

  یافته ها:
 ٣١ و دیپلم زیر)  درصد ۵/۴٧(نفر ١٩ مذکر،) درصد ۶٠(نفر ٢۴ آنها اکثر ،) ٠١/٢٢±٩٣/١( ها نمونه سنی ميانگين

( مذهبی سالمت بعد ميانگين ،) ۵۵/٧٠ ± ١۴( کلی طور به معنوی سالمت بودند. ميانگين مجرد) درصد ۵/٧٧(نفر
 حد در ها نمونه بيشتر معنوی سالمت آماری نظر از. بود)  ۶۵/۴٠ ±۴٣/٩(  وجودی سالمت بعد و)  ۵٧/٣٣ ±٢٩/٧

  .بود) درصد ٩۵(متوسط
 بحث و نتيجه گيری:

 بنابراين دارد؛ ضرورت تاالسمي به مبتال بيماران معنوي سالمت ارتقاي اجتماعي، - رواني اختالالت از پيشگيري
 به توجه آنار در معنوي مداخالت از استفاده به تشويق تاالسمي، به مبتال بيماران معنوي نيازهاي شناسايي
 توصيه آنها خانواده و بيمار توانمندسازی و پرستاري مراقبت حوزه در اجتماعي عاطفي، رواني، جسمي، نيازهاي

  .گردد مي
  واژه های کليدی: 
 ماژور تاالسمی  سالمت معنوی،
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  ساله مبتال به سرطان ٢٠تا  ١۵چالش های مراقبت از نوجوانان 
  

  ۴ فریبرز ، دکتر مکاریان٣ محبوبه ، دکتر نم نباتی٢* پرستو ، اوجيان١ مسعود دکتر بهرامی

  
  دانشيار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان١
نویستده مسئول : دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم *٢

  ٠٩١٢٣٢٧٣۶٨٣اصفهان، تلفن تماس: پزشکی 
 آدرس: اصفهان خيابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده پرستاری و مامایی

e-mail: p_oujian@yahoo.com  
  استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان٣
ی از سرطان،بيمارستان سيد الشهدا استاد،فوق تخصص خون و انکولوژی، مرکز تحقيقات  پيشگير۴

  (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  
مقدمه: سرطان به عنوان یکی از معضالت مهم سالمتی در سراسر دنيا امروزه توجه ویژه ای را به خود جلب کرده 

اهی برای برابر کودکان است، این در حاليست که معموًال در نظام سالمت جایگ ٢است. بروز سرطان در نوجوانان، 
ارائه مراقبت و ایجاد تسهيالت و دریافت درمان و مراقبت متناسب با سن آنها منظور نگردیده است. این مقاله 

ساله مبتال به سرطان تجربه می کنند انجام گرفته  ٢٠تا  ١۵مروری با هدف بررسی چالش هایی که نوجوانان 
  است.

و با کليد واژه های نوجوانان و جوانان  PubMed, CINHAL, EBSCO روش: مرور متون مرتبط با جستجو در پایگاه های
مبتال به سرطان، چالش های نوجوانان و جوانان مبتال به سرطان، نيازها/ نيازهای روانی اجتماعی نوجوانان مبتال 

  به سرطان انجام گرفته است.
اص نيازمند مراقبت های اختصاصی ساله یک گروه سنی خ ١۵-٢٠نتيجه گيری: نوجوانان و جوانان مبتال به سرطان 

این گروه سنی می باشند. سرطان تأثيرات مهمی را بر روی جنبه های مختلف زندگی نوجوان از جمله کاهش 
کيفيت زندگی، تغييرتصویر ذهنی، جدایی از فرایندهای طبيعی زندگی، جدایی از دوستان و همساالن، ترک حرفه 

جای می گذارد که لزوم توجه و مداخله افراد حرفه ای مراقبت سالمت و یا تحصيل، عوارض جسمانی و ظاهری بر
  را پر رنگ می نماید.

  کلمات کليدی: نوجوانان مبتال به سرطان، نيازها ، چالش های مراقبتی
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 بيماران آگاهی(  خود حقوق آموزش با کانسری بيماران توانمندسازی
 خمينی امام  بيمارستان در آن ورعایت بيمار حقوق منشور از کانسری

  )١٣٩٣ ساری

  
  ٣ منصور رنجبر ٢ ناهيد موسوی -١ محبوبه یعقوبيان

 نسيبه ومامائی پرستاری دانشکده پرستاری مدیریت دپارتمان پرستاری، دکتری دانشجوی  ١
 پزشگی علوم دانشگاه سرطان تحقيقات مرکز-،ایران مازندران،ساری پزشگی علوم ،دانشگاه
  ،ایران ،ساری مازندران

 پزشگی علوم ساری،دانشگاه خمينی امام بيمارستان وایزر ،سوپر پرستاری کارشناس  ٢
  ایران مازندران،ساری

 مرآز) استاديار( علمي هيئت ،عضو انساني منابع مديريت تخصصي دآتري. مسول نویسنده  ٣
  .،ايران مازندران،ساري پزشكي علوم دانشگاه پزشكي توسعه و مطالعات
 مرکزی ساختمان– جویبار ،سهراه مازندران پزشگی علوم دانشگاه آموزش توسعه مرکز: آدرس

  ،ایران ،مازندران ،ساری دانشگاه
Email:manfm43@gmail.com 

Mobilel:09111531561  

  
  مقدمه: 
 حقوق ورعایت آگاهی زمينه در ،اما است شده انجام بسيار گذشته دهه در ایران در بيمار حقوق زمينه در تحقيقات
  .گرفت انجام ١٣٩٣ سال در هدف این با ای مطالعه است،لذا نگرفته انجام چندانی مطالعه کانسری بيماران
  کار:  روش
 در کانسری بيمار٢٠٠با. شد انجام ١٣٩٣سال در ساری خمينی امام بيمارستان در تحليلی توصيفی مطالعه این

 و بيمار حقوق منشور اساس بر قسمتی چهار پرسشنامه قالب در اطالعات.شد مصاحبه رو ،رودر انکولوژی بخش
  .شد انجام SPSS10 افزار نرم از استفاده با ها داده آناليز

  یافته ها:
 ٧٩ ،اکثریت درصد ١٧ سواد وکم درصد٣۴ سواد بی اکثریت و سال ۵/۵۵ بيمارن سن ،ميانگين مرد درصد ۵/۵۶

 رعایت وضعيت درمورد.داشتند کم حد در اطالعاتی بيماران درصد ١۶ وتنها بودند ندیده را بيمار حقوق منشور درصد
 ضوابط دریافت" و"  پذیرش زمان در بيمار حقوق منشور مفاد دریافت"مورد دو رعایت درصد ٩٨ اکثریت بيماران حقوق

 و منشور از آگاهی نمرات بين همچنين.نمودند اعالن ضعيف حد در را پذیرش زمان در بينی پيش قابل های هزینه و
  P:0/000.شد مشاهده داری معنی ،درآمدرابطه شغل تحصيالت،داشتن سطح

  بحث و نتيجه گيری:
 برنامه به نياز آگاهی سطح افزایش برای و ندارند آگاهی خودشان حقوق از بيماران که داد نشان مطالعه این نتایج
  است وکاملی جامع ریزی

  واژه های کليدی: 
  ،ایران ،مازندران کانسری بيمار،بيماران حقوق ،منشور حقوق آگاهی،رعایت

 علوم دانشگاه ۵-٩٣ طرح شماره به) سالمت نظام در پژوهش طرح(  HSR وحمایت سفارش به پژوهش این
  .است پذیرفته انجام مازندران پزشگی

 باشد. می ٢۵٠خالصه مقاله حداکثر توجه: تعداد کلمات مجاز برای 

    



 

215 

 

  خانه در سرطان به مبتال کودک با رفتار چگونگی

	
 ليال نيکو نصيری
 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه

  
 : مقدمه
 زمان آن. گذرد نمی بيشتر سال ١٠-١۵بوده، کم بسيار سرطان به مبتال اطفال در زندگی به اميد که زمانی از هنوز

 الزاما ولی است بزرگ بيماری یک که کرد انکار توان نمی. دانستيم می آنها مرگ برابر آگاه ناخود را اطفال سرطان
 .  نيست کشنده
 مانند هایی واکنش و شده بزرگی شوک دچار شوند می خود فرزند در سرطان بيماری متوجه الدین که هنگامی
 مقابله خود احساسات این با که کنند می سعی نهایت ودر دهند می نشان را وانکار اندوه غم، خشم، ، ترس
 .بيایند کنار ویا کنند
 .شد با می مفيد هستند تماس در سرطان به مبتال کودک با که کسانی تمام برای مقاله این در شده ارايه نکات
 :کار روش

 .است شده تدوین محقق تجارب و ١٣٩٣ سال در مقاالت بررسی طریق از که است مروری مطالعه یک مقاله این 
 :گيری نتيجه و بحث

 مواجهه در بيشتری انعطاف مبتال بزرگسال فرد یک به نسبت سرطان به مبتال کودک که است داده نشان مطالعات
 .دهد می نشان خود از سرطان مشکالت با

 .دارد عهده بر سرظان به مبتال کودک زندگی رادر پررنگی نقش مادر ،بخصوص والدین
 مشاهده را خود والدین صبوری و مقاومت اگر و هستند شان زندگی الگوی والدین که دارند قرار سنينی در کودکان
 .داد خواهند انجام را همان هم ،آنها کنند

 مدرسه نقش.کرد توجه آن به باید که است عادی کودکان از بيشتر مدرسه در سرطان به مبتال کودکان مشکالت
 امتيازات به کودکان این.دارد کودکان برای هم مهمی احساسی و اجتماعی نقش بلکه نيست آموزی سواد فقط

 .کنند سپری را خود آموزشی دوره بتوانند تا دارند نياز مدرسه در خاصی
 بر اجتماع و اش خانواده و او ارتباط در سریعتری قدمهای باید اطفال های سرطان بيشتر بهبودی آمار به باتوجه
  ، داده قرار نظر مورد درمان و بيماری تشخيص با سازش مراحل در را بيمار زندگی کيفيت. داشت
  چه اگر سرطان به ابتال. کرد بررسی را آنها وبيمه شغلی وضعيت مالی، نيازهای ، افسردگی های نشانه
  ساختن فکر به روز هر و کرد زندگی سابق مثل که آموخت باید ،اما کند می ایجاد فرد در خوشایندی نا افکار
 .فردا های ناراحتی اندیشه در نه باشد روز همان
 :کليدی های واژه

 خانواده -درمانی شيمی -سرطان
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  سالمت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسالمی

  
  فاطمه خراشادی زاده

  استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
  عباس حيدری

  دانشيار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  فاطمه حشمتی نبوی

  استادیار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  سيدرضا مظلوم

  مربی عضو هئيت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
  مهدی ابراهيمی

  استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 khorashadizaehf891@mums.ac.irپست الکترونيک نویسنده مسئول:

  ٠٩١۵٣٨۶٧٧٣۴شماره تماس :

  
مقدمه: سالمت معنوی هسته مرکزی سالمتی در انسان است. لذا ارتقای سالمت معنوی یکی از راههای 

بيماری مزمنی مانند سرطان می باشد. اما سالمت معنوی متناسب با مناسب سازگاری با بيماری به خصوص 
بستر فرهنگی تبيين می شود. لذا ضروری است که این مفهوم براساس بستر فرهنگی ایران اسالمی در 

  پرستاری تبيين شود.
  کار:  روش

رحله: مرور نظری، کار در م ۵این مطالعه ای کيفی با تغيير مدل سه مرحله ای یبرید تحليل مفهوم مدل هيبرید در 
عرصه اوليه، تحليل اوليه، کار در عرصه نهایی و تحليل نهایی انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه به روش 
نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند که در مرحله کار در عرصه اوليه شامل پرسنل بهداشتی درمانی و بيماران 

مشهد و بجنورد بودند. شرکت کنندگان در مرحله کار در عرصه نهایی،  بستری در بيمارستان های دولتی دو شهر
تنها بيماران بستری در بيمارستان بودند.. تحليل داده ها براساس تحليل محتوای کيفی و با استفاده از نرم افزار 

MAXQDA 7 .صورت گرفت  
  یافته ها:

يين ارجاعات تجربی و پيش آیندها و پيامدهای منجر به توسعه مفهوم سالمت معنوی، تعمطالعه حاضر،  های یافته
   آن گردید.

 بحث و نتيجه گيری:
پرستاران در جامعه اسالمی ایران برای مراقبت از بيماران سرطانی و در جهت افزایش سالمت معنوی آنان باید از 

این جامعه  روشهای متناسب با بستر فرهنگی خاص آن استفاده نمایند و مفهوم سالمت معنوی را متناسب با
  مدنظر قرار دهند.

  واژه های کليدی: 
  پرستاری، سرطان، سالمت معنوی، بستر فرهنگی
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  بررسی ارتباط کيفيت زندگی و نياز های معنوی بيماران مبتال به سرطان

	
  ۴ یونس ، جهانی٣ بتول تيرگری*، ٢ محمد حسين ، صفری١ منصوره عزیززاده فروزی

 
کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ١

  کرمان، ایران
  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران٢
پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی دکتری تخصصی آموزش ٣

  کرمان، ایران
  دکتری آمار، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران۴
  

  چکيده:
مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با  کيفيت زندگی در بيماران سرطانی و نياز های معنوی آنان نقش مهمی در ارزیابی 

 بيماران معنوی های نياز رفع و شناسایی اخير های سال در و روند بيماری دارد به طوری که اثر بخشی درمان و
این  است. گرفته قرار توجه مورد پرستاری مراقبت از مهمی حيطه و مطلوب هدفی عنوان به سرطان به مبتال

ش انکولوژی بيمارستان های مطالعه به منظور تعيين ارتباط کيفيت زندگی و نياز های معنوی بيماران بستری در بخ
  . ١٣٩٣-١٣٩۴دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

بيمارمبتال به سرطان به روش نمونه گيری   ١۵٠کار: در این مطالعه مقطعی از نوع توصيفی همبستگی،  روش
 بيماران اختصاصی زندگی کيفيت استاندارد مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآروی داده ها شامل پرسشنامه

معنوی بود. داده ها با استفاده از آزمون های توصيفی،  های نياز ، پرسشنامه)QLQ-C30( سرطان به مبتال
در سطح معنی داری  ١٩نسخه  SPSSبا استفاده ازنرم افزار  نی منویتنی ویت و وارليس  کروسکال اسپيرمن،

  تجزیه و تحليل شد. ٠/٠۵
این   )=p-value ٠٠٠١/٠( نياز های معنوی و کيفيت زندگی ارتباط وجود دارد نتایج مطالعه نشان داد که بين نتایج:

 و عشق دريافت به نياز زندگي، در هدف و معنا به نياز شاملبيان گر این است که  بين معنویت و رفع نياز های آن 
با بهبود کيفيت زندگی خدا  و ديگران خود، با صادقانه روابط بخشش، به نياز خالقيت، و اميدواري به نياز مهرورزي،

  ارتباط و جود دارد
نتيجه گيری: توجه به عوامل ارتقاء کيفيت زندگی و نياز های معنوی در بيماران مبتال به سرطان می تواند باعث  

  سازگای بيماران با بيماری و بهبود روند درمان در این بيماران شود.
  ن، انکولوژیکلمات کليدی: کيفيت زندگی، نياز های معنوی، سرطا
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بررسی تاثير مشاوره سالمت روانی و خود مراقبتی بر کيفيت زندگی 
  بيماران سرطانی تحت درمان

  
  ، کارشناس ارشد پرستاری گرایش بهداشت و روانسيده حميده احمدی

  )٠٩١۵١٠۵١٢٨٩(   ( ahmadih2@mums.ac.ir)دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
  ، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی فاطمه اسدی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  

مقدمه: هدف درمانهای معمول در بيماران سرطانی، عمدتا بر افزایش طول عمر و تسکين نشانه های بيماری در 
زندگی بيماران در آن کمتر مورد توجه قرار می گيرد. تحمل درد و عالئم بيماری این بيماران متمرکز است و کيفيت 

در بيماران سرطانی اثر شدید بر کيفيت عمومی زندگی آنان دارد و همچنين تاثيرات روشهای درمانی بر وضعيت 
اران می جسمانی و روانشناختی باعث احساس ناتوانی و افت کارکرد اجتماعی و مشکالت روانی در این بيم

  گردد. 
روش: در این مطالعه با استفاده از کلمات کليدی سالمت روان، کيفيت زندگی، خود مراقبتی و سرطان تمام 

انتخاب شدند    Sid ,Google scholars , pubmedبا جستجو درمدالین،  ٢٠١۴تا  ٢٠٠٠مطالعات مرتبط از سال 
  مطالعه مرتبط انتخاب شد.  ٣٠ورد بررسی قرار گرفته و سپس مطالعات از نظر ارتباط با عنوان مورد مطالعه، م

نتایج: شواهد به دست آمده از مطالعات تحت بررسی، بيانگر آن است که عوامل روانی در مدت تشخيص و درمان 
بيماری بر ابعاد مختلف زندگی فرد تاثير دارد و همچنين مشارکت فعال و آگاهانه بيمار در انتخاب روش درمانی و 

تی باعث افزایش سازگاری روانی و تداوم درمان و همچنين افزایش عملکرد بيماران در حيطه های اجتماعی مراقب
می گردد. آموزش نکات مراقبتی باعث ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی و پذیرش بيمار برای گذراندن دوره درمانی می 

  جدید در زندگی روزمره می شود.گردد این مراقبت ها شامل حفظ ، تغيير و یا ایجاد نقش و رفتار 
نتيجه گيری: با توجه به مطالعات بررسی شده توصيه می شود بعد از تشخيص قطعی بيماری و قبل ار شروع 
درمان،  جلسات مشاوره سالمت روان و خودمراقبتی و افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت به درمان و شيوه های 

  مراقبتی برای بيماران برگزار شود.
 ه های کليدی: سالمت روان، خومراقبتی، کيفيت زندگی، سرطان.واژ
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  ارزیابی سازگاری والدین کودکان مبتالبه سرطان

  
   ٣ آرزو آزرم -٢ فرزانه مظفری -١ فاطمه محمدی

دانشگاه علوم پزشکی  -دکتری پرستاریدانشجوی  –عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی -١
  ایران-شيراز

دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه   -عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی -٢
  ایران-دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد -پرستاری

دانشگاه علوم  -کارشناس ارشد آموزش پرستاری-عضو مرکز تحقيقات پرستاری و مامایی  -٣
  ایران-زنجان پزشکی

  
پس زمينه : سرطان دومين عامل مرگ کودکان در کشورهای جهان سوم محسوب می شود. امروزه با توسعه علم 
پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن، به تدریج بيماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بيماری کشنده به یک 

کودکی  دوران در سرطان با مدت طوالنی یافته است. مواجههبيماری مزمن تبدیل شده و ميزان بقا از آن افزایش 
داشت،  خواهد آنها اصلی مراقبين عنوان به کودکان والدین این زندگی کيفيت بر منفی تاثير و استرس ایجاد باعث

و والدین در طول دوره درمان کودک با چالش های متعددی روبه رو می شوند و عوارض جسمی، مشکالت عاطفی 
 ی ناخوشایندی را تجربه می کنند. و رفتار

  هدف مطالعه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ميزان سازگاری والدین کودکلن مبتالبه سرطان می باشد.
طرح و مکان مطالعه: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد. که در دانشکده پرستاری شيراز در جنوب ایران 

  انجام شده است.
ووالد کودکان مبتال به سرطان و بستری در بيمارستان  ١۵٠العه ای مقطعی است که روش کار: مطالعه حاضر مط

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدندو پس از اخذ رضات 
  :Coping-Health (Inventory for Parentsسالمتی برای والدین( -جهت شرکت در مطالعه پرسشنامه سازگاری

 تحليل و تجزيه ،موردSPSS V19توسط آنها تکميل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری 
  .گرفت قرار

سال ١٨تا  ۵٣و محدوده سنی  سال، 4.61±46.72 ميانگين سنی یافته: والدین شرکت کننده  در این مطالعه دارای
) %75.71( و )%84.28) و متاهل(%81.425بيشتر شرکت کنندگان، زن ( بودند. عالوه بر این نتایج نشان داد،
می باشند، وهمچنين اکثر کودکان والدین  ١۵٠٠٠٠٠ودرامد حدود   (%85)غيربومی، دارای مدرک تحصيلی دیپلم

  .بودند (%28)و سایر سرطان ها (%11)، لنفوم(%61)و مبتال به لوسمی (%66)شرکت کننده در مطالعه پسر
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادميانگين نمرات والدین شرکت کننده در مطالعه  در حيطه  انسجام همچنين 
 ۶۵/٣٣± ٧٨/٣و در حيطه درک وضعيت اجتماعی  ٧۴/٢٨± ٣٢/۴، حيطه حمایت اجتماعی١٢/٣٢± ۴١/٣خانوادگی

  ميباشد که نشان دهنده سازگاری  در سطح مطلوب  می باشد.
بافته های این مطالعه نشان داد که سازگاری والدین مراقبت کننده  از کودکان بيمار در سطح بحث و نتيجه گيری: 

مطلوب است. اما در حيطه حمایت اجتماعی همچنان نياز به افزایش موسسه های حمایت کننده از کودکان مبتال 
نند به خانواده ها در مورد این مراکز به سرطان و خانواده های آنان وجود دارد.در این راستا افراد تيم درمانی می توا

  و نوع خدمات ارائه شده، اطالع رسانی نمایند .
  سرطان -کودک بيمار -کلمات کليدی: سازگاری والدین

    



 

220 

 

 درباره فاآتورهاي تاثيرگذار برشناخت وعملكرد دانشجويان دختر
  خودآزمايي پستان

  
 ١ الهه رمضان زاده تبریز -٢ عطيه تيموری شبان -١ معصومهسيده  سعادتی -١ اقدس سعادتي

  علوم پزشکی نيشابورعضو هيات علمي دانشكده ، آارشناس ارشد پرستاري - ١
  زشکی گلستاندانشجوی کارشناسی ارشد ژنتيک انسانی، دانشگاه علوم پ -٢

teimooriat@yahoo.com                ٠٩١٠۵٠٨٠۵٨۶-٠٩٣٧۵۵١٨١٨٢    
  
  

  مقدمه: 
اين سرطان ارتباط ناشی از  ميزان مرگ وميرکه  است و ایران بين زنان جهان سرطان پستان مهمترين بدخيمي در

 آگاهي و بر با هدف تعيين فاآتورهاي مؤثردارد ، لذا این مطالعه با مرحله بيماري درزمان تشخيص  یمستقيم
  انجام شد. زمينة خودآزمايي پستان در چگونگي عملكرد دانشجويان دختر مراآز دانشگاهي شهرستان نيشابور

   کار:  روش
دختر به روش نمونه گيری تصادفی  دانشجو٢٠٠ مقطعی است که بر روی-توصيفيمطالعه حاضر، مطالعه ای 

 .انجام شدفرم مشاهدة مهارت عملي  ومهارت های خودآزمایی پستان با استفاده ازپرسشنامه استاندارد ساده 
  یافته ها:

را انجام پستان خودآزمايي آنها % ۵۶ اند ، نحوة خودآزمايي پستان نديده % دانشجويان تاآنون آموزشي درمورد ۵٢
خود مهمترين داليل عدم % بطور صحيح ودقيق آن راانجام می دادند. ١۴و% بطورآامل ١٩تنهاداده که دراین ميان 

نوع رشته  . وضعيت تاهل و مهارت ذآر شده است و آگاهي از اهميت موضوع آزمایی پستان نداشتن
  .(p<0.05)داشته است ياندانشجووعملکرد آگاهي داري برميزان معني ارتباطپزشكي) علوم هاي تحصيلي(رشته

  بحث و نتيجه گيری: 
انجام داده آن را آه آنها ميانگين نمرة عملكرد و ۴٢/١٢  ازخودآزمايي پستان دانشجویان بطورآلي ميانگين آگاهي

عملكرد وجود رابطه  ضريب همبستگي پيرسن بين متغيرهاي آگاهي و از بيست نمره بوده است و ٨/١١اند 
  .(p<0.05)تاييد مي آندمعني داري را  مستقيم

رفتار بهداشتي درجامعه مطرح  به عنوان الگويي از مراآز دانشگاهي مي توانند زنان تحصيلكرده دراز آنجا که 
الگو، به عنوان يك  ديگر روشهاي غربالگري سرطان پستان آگاهي آافي داشته و ازخودآزمايي وبایستی باشند، 

  ترویج کننده این رفتار باشند.
  های کليدی: واژه 

  خودآزمايي پستان -عملكرد  - شناخت –فاآتورهاي تاثير گذار 
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فراوانی ابتال به سرطان در مراجعين به مرکز آموزشی درمانی شهر 
  ساله ٧یک بررسی - انزلی

	
  ٣ طاهره ، شيرزادی٢ عزت ، پاریاد١ مرضيه ، جهانی صياد نویری

  
  سوپروایزر آموزشی،کارشناس ارشد آموزش پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی گيالن،رشت،ایران-١
مربی،عضو هيئت علمی،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،دانشگاه علوم پزشکی -٢

  گيالن،رشت،ایران
 علوم پزشکی گيالن،رشت،ایران مدیریت خدمات پرستاری،کارشناس پرستاری،دانشگاه-٣

  ٠٩١١١٨۴۶۵٧٧و    jahanimzh@gmail.com پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:

  
افزایش ابتال به بيماریهای مزمن از جمله  وبه تبع آن مقدمه:پيشرفت های علوم پزشکی موجب افزایش طول عمر

این مطالعه به آگاه سازی عموم جامعه در کاهش این روند می تواند موثر واقع شود..شاهدهستيم راسرطان 
ساله انجام  ٧منظور تعيين فراوانی ابتال به سرطان در مراجعين مرکز آموزشی درمانی شهر انزلی در یک دوره 

  شده است.
ساله،پروندههای پزشکی  ٧در یک دوره به سرطان  مبتالروش کار:جهت تعيين فراوانی مراجعين به بيمارستان 

نسخه  spssمورد بررسی قرار گرفت.داده ها تحت نرم افزار  ٨٧-٩٣در طی سالهای  تمام مراجعين مبتال به سرطان
  و با استفاده از شاخص های آمار توصيفی و آمار استنباطی تجزیه و تحليل شدند. ١۶

واحدهای پژوهش از نظر جنس تقریبا همسان بوده و اکثریت :یافته های این تحقيق نشان داد توزیع یافته ها
درصد موارد،فراوانترین سرطان ١/٢۵و ابتال به سرطان معده با سال سن داشتند۶٠%)بيشتراز٣/۵٣واحدها(

آزمون کولموگروف اسميرنوف نشان  ماست.انجابوده درصد٨/٢٢با  ٩٣سال در سال  ٧بيشترین مراجعين در طول و
و  r=١/٠ز توزیع نرمال پيروی نمی کنند.انجام آزمون اسپيرمن نشان داد بين سن و نوع سرطان(داد که داده ها ا

٠٢/٠<p٠٠١/٠کای نشان داد بين نوع سرطان و جنس( )همبستگی وجود دارد.انجام آزمون مجذور<P ارتباط آماری(
مجزور کای موید عدم ارتباط معنی معنی دار برقرار است و موارد ابتال مردان بيشتر بوده است.بعالوه انجام آزمون 

  دار بين نوع سرطان و محل سکونت بوده است.
عوامل  به بوسيله آگاه سازی عموم جامعه نسبت نتيجه گيری:با توجه به سير صعودی ابتال به سرطانبحث و

 . قرار داد مرتبط با سرطان شاید بتواند ابتال به سرطان را تاحد ممکن تحت کنترل و پيشگيری
  کليدی:سرطان،فروانی سرطان،آگاه سازی کلمات
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  نقش گزارش پرستاری در بيماران  تحت کموتراپی
  

  سرپرستار بخش انکولوژی انستيتو کانسر مجتمع بيمارستانی امام خمينی  ،ویدا چهری
  بيمارستانی امام خمينی  مترون بيمارستان انستيتو کانسر مجتمع  اسفندیارعسگری 

  
مقدمه : شایعترین علل مرگ و مير در جهان و بخصوص ایران در بيماران سرطانی می باشد و در چند سال اخير 
صد باالیی از مردم با این بيماری  درگير و آشنا هستند و مانند گذشته نيست که کسی در مورد بيماریها بخصوص 

 و تراپی رادیو –موارد مرگ و مير عوارض بيماری سرطان در نتيجه کموتراپی یکی از . سرطان اطالعی نداشته باشد
ما به عنوان پرستار در گزارشات روزانه از بيماران و همراهان و نوشتن یک گزارش خوب ، .د باش می جراحی

دقيق،مطلوب  و سيستماتيک پرستاری می توانيم نقش به سزایی در کاهش عوارض مانند پان سيتوپنی و 
  quality of lifeستراوزیشن و مرگ و مير بيماران باشيم ونقش مهمی در ارتقا سالمتی و کيفيت زندگی و اک

  بيماران داشته باشيم 
سال مراقبت از بيماران  ٢٠در  تجارب باليني نويسندگانمطالعات توصيفی و اين مطالعه با استفاده از  :  روش کار

  ت.نگارش شده اسسرطانی و بخصوص کموتراپی 
پرسش و پاسخ  ،نتایج: پرسش و پاسخ از بيماران در حين گزارش پرستاری صبحگاهی و درج در گزارشات پرستاری

پرونده و مدارک تکميلی بيمار و سابقه ، از همراهان و بيماران در ارزیابی اوليه بيمار در بدو ورود بيماربه بخش 
در منزل و درج تمامی این موارد در گزارش پرستاری و مصرف داروهای قبلی و داروهای مصرفی ،بستریهای بيمار 
  اطالع به پزشک 

موارد در ارتقا سالمت بيماران نقش بسيار باالیی در مدیریت پرستاری از بيماران بخصوص در  اين :نتيجه گيری
  .کموتراپی دارد 

  ک سيستماتي گزارشات – سالمت ارتقا –کليد واژه ها :کيفيت زندگی 
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ستاران بخش های جراحی در رابطه با مراقبت از بررسی دانش پر
  استومی روده ای

  
  ٣ عاطفه ، بهبودی فر٣ زهره ، پوراسماعيل٢ فاطمه ، کاووسی١ مریم باقری

  
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم دانشجوی دکتری پرستاری و عضو هيئت علمی ١

  پزشکی مشهد.
  کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، سوپروایزر آموزشی بيمارستان اميد مشهد ٢
، جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی ٣

  د، دانشگاه علوم پزشکی مشهکميته تحقيقات دانشجویی
  

  KavoosiF3@mums.ac.irپست الکترونيک: 
 ٠٩١۵١٢٠٩٢۴٨شماره تماس نویسنده مسئول: 

  
  مقدمه: 

شوند؛ بررسی ابعاد مختلف  ای می همزمان با افزایش شيوع بيماریهایی که منجر به انجام جراحی استومی روده
پرستاران بر کيفيت آموزش به بيمار و یابد. از آنجایی که سطح دانش و مهارت  مراقبت از این بيماران اهميت می

های دریافتی تاثير مستقيم دارد لذا این مطالعه با هدف تعيين دانش پرستاران  رضایتمندی بيماران از مراقبت
  های جراحی در رابطه با مراقبت از استومی انجام شد. بخش
  کار:  روش

های آموزشی  های جراحی بيمارستان بخشپرستار شاغل در ۵۶این مطالعه توصيفی به شيوه دردسترس بر روی 
ها پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه پژوهشگرساخته "بررسی  آوری داده مشهد؛ انجام شد. ابزار جمع

سوال در  ۵٢دهی به  که در آن پرستاران به شيوه خودگزارش دانش پرستاران در مراقبت از استومی" بود
، تجزیه و تحليل ١١/SPSS ۵ آوری توسط نرم افزار ها پس از جمع دادند. دادههای دانش تئوری و عملی پاسخ  حيطه
  شد.

  یافته ها:
و  ٢٣/۴±٧٣/٣% متاهل بودند. ميانگين سابقه کار در بخش جراحی٧۵کنندگان در مطالعه زن و  % از شرکت٩/٨٣

به محلول شستشوی  سال بود. بيش از نيمی از پرستاران پاسخ سواالت مربوط ٣١/١٠± ٧٣/٧سابقه کار کلی 
ها در صورت وجود خارش و حساسيت  %)، استفاده از پودرها و اسپری٧/٨۴مناسب برای تميز کردن استومی(

دانستند. همچنين در  %) را نادرست داده یا نمی١/۶۶%) و نحوه مراقبت از استومی با وجود راد(٣/۶۴پوستی(
%)، روابط ۶۶%)، مدت تغيير در سایز استومی(١/۵٧های انسداد و نحوه کنترل آن( زمينه عالیم و نشانه

%) و ۵٠های مجاز و غيرمجاز ( %)، فعاليت١/۵٧%) و ایلئوستومی(٨/۵١%)، عوارض کلستومی(١/۵٧جنسی(
  %) دانش خود را کم و بسيار کم ارزیابی نمودند.٧۵نحوه انجام شستشوی روده(

 بحث و نتيجه گيری:
باشد لذا پيشنهاد  برای ارائه مراقبتهای اوليه از استومی کافی نمی بر طبق نتایج این مطالعه دانش پرستاران

کارگيری سایر  های بازآموزی و به شود مدیران پرستاری براساس نيازسنجی انجام شده نسبت به برگزاری دوره می
  های آموزشی اقدام نمایند. شيوه

  ای، استوما، پرستار واژه های کليدی: دانش، استومی روده
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  ارتباط خودمراقبتی با خستگی دربيماران مبتال به سرطانبررسی 

	
  ٢ نيکزاد ، فالح ١ فاطمه رستمی

 
  کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران١
  ایران کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه،٢

Rostamifatemeh87@yahoo.com 
  ٠٩١٨٧٢۴۵٠٠۶تلفن تماس:

  
مقدمه: ابتال به سرطان یک تجربه تلخ و غير قابل باور برای هر کسی می باشد. خستگی شایعترین شکایت در 
این بيماران می باشد؛ که عوامل فيزیولوژیک و روانی در آن نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بين 

 اليت های خودمراقبتی و خستگی در این بيماران می باشد.فع
بيمار مبتال به سرطان مراجعه کننده به بخش انکولوژی  ١۶٠تحليلی، تعداد -روش کار: در این مطالعه توصيفی

بيمارستان های امام رضا(ع) و طالقانی شهر کرمانشاه به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری 
 Multidimensional Fatigueشتمل بر سه پرسشنامه دموگرافيک، خود مراقبتی و سنجش خستگی( اطالعات م
Inventoryمی باشد. داده ها با نرم افزارآماری (SPSS19   و آزمون های آماری همبستگی پيرسون، رگرسيون

 /. تجزیه و تحليل شدند.٠۵خطی و کروسکال واليس در سطح معنی داری 
های حاصل از پژوهش نشان داد که بين خودمراقبتی و خستگی ناشی از بيماری یک ارتباط منفی یافته ها: یافته 

)؛ بدین ترتيب که با افزایش خود مراقبتی، خستگی در این بيماران کاهش می r=-./56و  p<./001قوی وجود دارد (
  یابد.

 -توجه داشتن به مولفه های محيطی ر کنار ارائه مراقبت های جسمی و مداخالت پرستاری،بحث و نتيجه گيری: د
می باشد و ضروری الخصوص خستگی این بيماران حائز اهميت  اجتماعی زندگی بيماران مبتال به سرطان، علی

است که عوامل موثر بر خستگی را شناسایی کرده ومداخله های موثری در جهت برطرف نمودن آن انجام داد. 
دمراقبتی می توانند به کاهش خستگی و ارتقاء سطح زندگی در این پرستاران با مداخالت مناسب و آموزش خو

 بيماران کمک کنند.
  واژه های کليدی: خود مراقبتی، خستگی، سرطان
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  بررسی آگاهی پرستاران از مراقبت تسکينی بيماران مبتال به سرطان

	
  ٢ نيکزاد ، فالح ١ فاطمه رستمی

 
  کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران١
  کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران٢

Rostamifatemeh87@yahoo.com 
  ٠٩١٨٧٢۴۵٠٠۶تلفن تماس:

  
اقبت از بيمارانی که از درد رنج می مقدمه: درد ناشی از سرطان یکی از شکایات رایج این بيماران می باشد. مر

برند نيازمند داشتن دانش و آگاهی در این زمينه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ميزان آگاهی پرستاران از 
  مراقبت های تسکينی بيماران مبتال به سرطان می باشد. 

پرستار شاغل در بخش های  ١٠۶روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفی تحليلی جهت بررسی آگاهی تعداد 
انکولوژی بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمينه مراقبت های تسکينی می باشد. 
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه دو قسمتی: اطالعات فردی و سنجش نگرش در مورد تسکين درد می باشد. 

  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. spss19افزار آماریداده های جمع آوری شده با استفاده از نرم 
% ٩١% و همچنين ٧۴یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که ميزان دانش پرستاران در زمينه تسکين درد 

% پرستاران اذعان داشتند که در ۵٧آنها نگرش مثبتی درزمينه تسکين درد در این بيماران داشتند. در این پژوهش 
% ٨۶اخت عوارض ناشی از مسکن ها و مداخالت مورد نياز در صورت بروز عوارض آگاهی کافی ندارند. خصوص شن

 اعالم نمودند که در صورت برگزاری، در کالس های مدیریت درد شرکت خواهند کرد
کننده بحث و نتيجه گيری: مراقبت تسکينی رویکردی است که کيفيت زندگی بيماران را در مواجهه با بيماری تهدید 

حيات ارتقا می بخشد. این مطالعه نشان می دهد پرستاران اطالعات کافی در مورد تسکين درد و کنترل آن ندارند؛ 
 که ضروری می باشد در این زمينه اقدامات الزم بعمل آید

  واژه های کليدی: مراقبت تسکينی، درد، آگاهی
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  مبتال به سرطان زندگي بيماران آيفيت بر مراقبتي خود آموزش تأثير

  
  زهرا ، شادفر نحله ، پرنداور زهره ، بادیه پيمای جهرمی سميه ، رمضانلی عفيفه رحمانيان

  
  دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ،ایران

         afifeh61@yahoo.comالکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول:پست 

  
  مقدمه: 
 نتايج مطلوب به دستيابي در آه است پرستاري مراقبتهاي از مهمی مبتال به سرطان بخش  بيماران به آموزش
 و مراقبت روند در فعاالنه شرآت بيمار، عمومي سالمت بهبود به خودمراقبتي منجر .دارد مهمي نقش درماني
 شيمي درماني، به موقع و تزريق صحيح ازخودمراقبتي، منظور .شد خواهد درماني هزينه هاي آاهش درنهايت
 مراقبتهاي ارائه به توجه است. با زندگي آيفيت افزايش و جسمي مناسب فعاليتهاي غذايي، رژيم رعايت

مبتال به سرطان  بيماران زندگي آيفيت خود مراقبتی بر  آموزش تأثير هدف با پژوهش اين درماني، بهداشتي
  .شد انجام های شيراز بيمارستان به مراجعه آننده

  کار:  روش
 شهاي آموز تحت گروه دو در به بيمارستانهای شيراز مراجعه آننده سرطان به مبتال بيمار ١٠٠در این پژوهش  تعداد

 بومي نسخه از استفاده با زندگي آيفيت به مربوط گرفتند.اطالعات قرار گروهي و فردي روش به مراقبتي خود
  .شد آوري جمع مصاحبه روش به ديده آموزش پرسشگر توسط EORTC QLQ-C30شده  سازي

  یافته ها:
 بيماران اآثريت .بود سال ۴٢±٩/٣گروهي   آموزش تحت گروه و ٣/۴٨±٣/ ٢فردي آموزش تحت گروه سني ميانگين

 تفاوت درماني شيمي طي در بيماران زندگي آيفيت بين .دهد مي تشكيل خانه دار متأهل، زنان گروه دو در هر را
 ).بحث و نتيجه گيری:p=0/0بود( معنادار تفاوت اين بين گروهي مقايسه در نداد. اما نشان معناداري
 سرطان به مبتال بيماران زندگي سطح آيفيت ارتقاء بر ي آموزش برنامه تاثير دهنده نشان پژوهش يافته هاي
 .زندگي شد آيفيت حفظ به منجر آموزش تداوم و ميباشد

  واژه های کليدی: 
  مراقبتي خود سرطان زندگي، آيفيت بيمار، به آموزش
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  ای روده استومی بيماران دارای سازگاری در بررسی

	
   ۴ سيما ، عودی٣ محمد محسن شفيعی، دکتر ٢ زهره ، پوراسماعيل١ فاطمه دکتر حشمتی نبوی

  
  دکتری پرستاری و عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ١
، کميته جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی٢

  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشجوییتحقيقات 
  عضو هيئت علمی گروه زبان انگليسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ٣
  کارشناس پرستاری، بيمارستان منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴
  

 pouresmailz921@mums.ac.irپست الکترونيک نویسنده مسئول: 

  
  مقدمه: 

دهد که بيماران پس از  برای حفظ زندگی است اما مطالعات نشان میای  با وجود اینکه جراحی استومی، شيوه
شوند.  جراحی دچار افسردگی، افکار خودکشی، احساس تنهایی، کاهش اعتمادبه نفس و مشکالت جنسی می

تواند زمينه را برای پيشگيری از بروز این مشکالت  تعيين سازگاری بيماران با استومی و شناخت وضعيت موجود می
  ای انجام شد. آورد لذا این مطالعه با هدف تعيين سازگاری بيماران دارای جراحی استومی روده فراهم
  کار:  روش

های جراحی و  ای که در بخش بيمار دارای استومی روده ۴۴بر روی  ١٣٩۴این مطالعه توصيفی مقطعی در سال 
گيری به شيوه دردسترس از بين بيماران  های آموزشی مشهد بستری بودند؛ انجام شد. نمونه انکولوژی بيمارستان

ها از ابزار اطالعات  آوری داده واجد شرایط که رضایت به شرکت در مطالعه داشتند، انجام گرفت. برای جمع
گویه در چهاربعد پذیرش، اشتغال ذهنی با اضطراب،  ٢٣که دارای  ٤دموگرافيک و پرسشنامه سازگاری با استومی

 ۵/١١ویرایش  SPSSآوری توسط نرم افزار  ها پس از جمع اشد، استفاده شد. دادهب مشارکت اجتماعی و خشم می
  تجزیه و تحليل شد.

  یافته ها:
% ٢/٩٣نفر) متاهل بودند.  ٣٨% ( ۴/٨۶نفر) زن و  ٢٨% ( ۶/۶٣سال،  ۴٣/۴٩±  ۵٨/١١ميانگين سنی بيماران  

ماه بود.  ۶٩/٣±  ۴٢/٧مان داشتن استومیها موقت بودند. ميانگين ز % از استومی ٧/٧٢نفر) کلستومی و  ۴١(
%)، خواهر یا  ۵/٢٠%)، همسر ( ۵/٢٩%)، فرزندان ( ١/٣۴مسئوليت مراقبت از استومی را به ترتيب خود بيمار (

و ميانگين  ٧٨، حداکثر ٢٠%) به عهده داشتند. حداقل نمره سازگاری بيماران  ۵/۴%) و سایرین ( ۴/١١برادر (
) و تحصيالت =١/٠r=p , ۴٧/٠نمره بود. بين نمره سازگاری با استومی و سن( ٩٢ثر از حداک ±۵۴/۴٩  ٢٢/١۴

مستقل نشان داد که بين نمره  tداری وجود دارد. نتایج آزمون  ) رابطه مستقيم و معنی=٢/٠r=p , ٠٩/٠بيماران (
  ).=P ٠۵/٠داری وجود دارد( سازگاری در دو جنس تفاوت آماری معنی

 بحث و نتيجه گيری:
دهد که وضعيت سازگاری بيماران با استومی خصوصا در جوانان، زنان و بيماران با سطح سواد  ایج نشان مینت

های  شود با درنظرگرفتن گروههای حمایتی، مشاوره و سایر روش باشد لذا پيشنهاد می تر مطلوب نمی پایين
  اجرایی از بروز اختالالت روانشناختی در بيماران پيشگيری نمود.

 Ostomy, Stoma, Adjustmentای کليدی: واژه ه
    

                                                            
4
 OAI: Ostomy adjustment inventory 
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اثربخشی رفتار درمانی دیالکتيک بر بهبود تن انگاره و باورهای 
زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان   غيرمنطقی

  پارس تهران
  

  حوریه احمدی
تحقيقات تنکابن و پرستار  عمومی، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی ارشد، روان شناسی

  بيمارستان پارس
hourieh.ahmadi@gmail.com  

  مرتضی ترخان
  Mttmaster20@yahoo.comتنکابن.نور استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پيام 

  
مقدمه: یکی از عوارض منفی سرطان پستان در زنان، تصور از بدن خود در پی تغييرات ناشی از جراحی و دوره 

 روحی و جسمی مشکالت به منجر آن از نارضایتی و انگارهتن از نامناسب دركباشد چرا که شيمی درمانی می
انگاره و پژوهش حاضر به مطالعه اثر رفتار درمانی دیالکتيک بر بهبود تنگردد، نظر به اهميت این مساله، می  منجر

پرداخت.  ١٣٩۴باورهای غيرمنطقی زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان پارس تهران در سال 
 ،ره پيگيري بوددو آزمون با گروه آنترل و آزمون و پس با پيش (نيمه تجربی)طرح پژوهش از نوع آزمايشيروش کار: 

نفری قرار داده شدند و  ١۵نفر زنان مبتال به سرطان پستان بوده که بصورت تصادفی در دو گروه  ٣٠ آماریجامعه 
گيری، پرسشنامه باورهاي غيرمطقي ساعته تحت آموزش قرار گرفت. ابزار اندازه ٢جلسه  ٨گروه آزمایش طی 

و  spss20ها با برنامه سوئوتو و گارسيا بود، تجزیه و تحليل داده ) و مقياس رضایت از تن انگاره۴IBT – Aاهواز (
آزمايش و گواه، در  بين گروهنتایج تحليل کواریانس نشان داد که  ها:آزمون تحليل کواریانس صورت گرفت. یافته

آزمون و پسباورهای غيرمنطقی وجود دارد. همچنين نمره تصور ذهنی در مرحله پيگيري، تفاوت معناداري از لحاظ 
انگاره  اثر گيری: درمان دیالکتيکی بر باورهای غيرمنطقی و بهبود تنآزمون دارای تفاوت معنادار بود. نتيجهپيش

باشد لذا مثبت داشته، که نتيجه آن بهبود کيفيت تفکرات شخصی و تعامالت بين فردی و مقابله بهتر با بيماری می
  گردد. شناسان و  پرستاران پيشنهاد میه درمانگران، رواناجرا و استفاده بيشتر از این رویکرد ب

 کلمات کليدی: درمانی دیالکتيک، باورهای غيرمنطقی، زنان، سرطان پستان
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توجه به نيازهای آموزشی بيماران مبتالبه سرطان: رکن اصلی برنامه 
  های خود مراقبتی

  
  ١ زهره ، پوراسماعيل ١ عاطفه بهبودی فر

  
، جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی ١

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدکميته تحقيقات دانشجویی
  

                                    پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: 
٠٩٣۵۵٣٩٢٢٨٨                pouresmailz921@mums.ac.ir                      

  
  مقدمه: 

های دستيابی به حداکثر سطح سالمت و حفظ آن را  کند تا راه آموزش مددجویان مبتال به سرطان به آنها کمک می
خود را بهبود گيری مشارکت نموده، رفتارهای خودمراقبتی را یاد بگيرند و کيفيت زندگی  بياموزند، در فرآیند تصميم

بخشند. نقص در ارائه اطالعات به این بيماران منجر به بروز مشکالتی نظير اضطراب، عدم سازگاری با بيماری و 
های خودمراقبتی مناسب بيماران مبتال به سرطان، بررسی  عدم پيگيری درمان خواهد شد. به منظور انتخاب برنامه

ن مطالعه با هدف مروری بر نيازهای آموزشی بيماران مبتال به نيازهای آموزشی آنها رکن اساسی است. لذا ای
  سرطان انجام شده است.

  کار:  روش
در محدوده سالهای  SID, Magiran, Pubmed, Sience Directجستجوی اطالعات از طریق پایگاههای اطالعاتی 

های  و معادل Cancer, Education needs, Self careهای  های مورد نظر با کليدواژه در مورد موضوع ٢٠١۵-١٩٩۵
  مطالعه مرتبط بررسی شد. 28فارسی آن انجام گردید و 

  ها: یافته
نتایج تحقيقات نشان داده است که با وجود اهميت زیاد، نيازهای آموزشی بيماران مبتال به سرطان و خانواده آنها 

دهند آموزشهای مربوط به بيماری را به طور  گيرد. اکثر بيماران سرطانی ترجيح می به خوبی مورد بررسی قرار نمی
رکت داشته باشند. هر چند برخی از این بيماران ترجيح های درمانی مشا  گيری کامل دریافت نموده و در تصميم

در   ها در اختيار خانواده آنها قرار بگيرد. دهند به منظور کاهش اضطراب اطالعات کمتری کسب نموده و یا آموزش می
 اکثر مطالعات انجام شده در خارج از کشور نيازهای آموزشی بيماران مبتال به سرطان، آگاهی از مراحل بيماری،

های درمانی و عوارض جانبی درمان، آگاهی از ميزان شانس بهبود و احتمال گسترش بيماری و  نحوه درمان، گزینه
) بيان کرده است که در بيماران جوانتر، ١٩٩٧(Dengerهمچنين نيازهای ارتباطی و عاطفی عنوان شده است. 

اند.  نيازهای خودمراقبتی اولویت داشتهآگاهی از وضعيت جسمی و جنسی به دنبال درمان و در بيماران مسن، 
متاسفانه در ایران مطالعات جامعی که نيازهای آموزشی بيماران مبتال به سرطان را مورد بررسی قرار دهد انجام 

کند که بيش از نيمی از بيماران مبتال به سرطان  ) نيز بيان می١٣٨١نشده است، این در حالی است که ساقی(
 نکات مراقبتی درمان دارند.آگاهی ضعيفی در مورد 

 گيری: بحث و نتيجه
های بيشتر در زمينه بررسی نيازهای آموزشی بيماران مبتال به سرطان و  بر طبق نتایج ذکر شده انجام پژوهش

  باشد. های آموزشی بيماران ضروری می های آموزشی بر اساس اولویت برنامه ریزی
  

 Cancer,Education needs,Self careهای کليدی:  واژه
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پستان در زنان شهر تبریز و ارتباط آن با باورهای 	سرطان	غربالگری
  بهداشتی آنها

  
  ، ٣احمد ، دکتر آقازاده٢ آزاد ، دکتر رحمانی١ ليدا مهر ، امامی١ اکرم دکتر قهرمانيان

  
  گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١
  تبریز پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه ٢
  گروه آمار حياتی و اپيدميولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ٣

  
  چکيده:

 و بدخيمي ترين شايع هنوز بيماري اين پستان، سرطان درمان و تشخيص پيشگيري، در پيشرفت مقدمه: عليرغم
پستان در زنان  سرطان این مطالعه با هدف تعيين عملکرد غربالگری .است زنان در سرطان بر اثر مرگ علت دومين

  انجام شد. ١٣٩۴شهر تبریز و ارتباط آن با باورهای بهداشتی آنها در سال 
-ای دومرحلهگيری خوشهسال به روش نمونه ٢٠ زن باالی ١۵٠ر این پژوهش توصيفی مقطعی، ها: دمواد و روش

تبریز انتخاب و به دو پرسشنامه عملکرد غربالگری و باورهای بهداشتی  مراکز بهداشتی درمانی شهر ای از
مورد تجزیه و  ٢١نسخه  SPSSافزار آماری با استفاده از نرم ٠۵/٠داری ها در سطح معنیچمپيون پاسخ دادند. داده

  تحليل قرار گرفت.
ی % از زنان در یک سال اخير سابقه٣٠بود. در بخش عملکرد،  ٣٩±١٢ها: ميانگين سن زنان تحت مطالعه یافته

ی انجام ماموگرافی را در گذشته % سابقه ٢٧ی معاینات کلينيکی پستان و % سابقه١۵خودآزمایی پستان، 
درصد) و  ١/٩درصد)، ترس از کشف توده( ٢۴درصد)، کمبود وقت( ٢١م ماموگرافی هزینه باال(داشتند. از موانع انجا

درصد) ذکر شد. مقایسه نمرات باورهای بهداشتی با آزمون تی مستقل  ١٢عدم آگاهی از مراکز انجام ماموگرافی(
سال  ۴٠ت به زنان زیر داری دارای شدت درک شده باالتری نسبسال به طور معنی ۴٠نشان داد که زنان باالی 

 SBE). مقایسه نمرات باورهای بهداشتی با همين آزمون در دو گروه زنان با عملکرد مثبت و منفی P=0.01هستند(
نشانگر وضعيت بهتر در گروه اول در هر شش زیرمقياس(حساسيت درک شده، شدت درک شده، انگيزه 

بود. همچنين مقایسه نمرات باورهای بهداشتی در  بهداشتی، منافع درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی)
نشانگر وضعيت بهتر در گروه اول در هر شش زیرمقياس بود ولی  CBEدو گروه زنان با عملکرد مثبت و منفی 

دار بود. نهایتًا ) معنیP=0.00) و خودکارآمدی(P=0.04شده(اختالف آماری تنها در دو زیرمقياس حساسيت درک
سال با سابقه ماموگرافی مثبت و منفی نشان داد که  ۴٠های بهداشتی در دو گروه زنان باالی مقایسه نمرات باور

  دار است.) معنیP=0.00) و خودکارآمدی(P=0.02شده(اختالف آماری در دو زیرمقياس حساسيت درک
کننده از تبعيت گيری: با توجه به نامناسب بودن وضعيت غربالگری و بهتر بودن باورهای بهداشتی در زناننتيجه

برنامه غربالگری، سياستگذاری در رفع موانع سازمانی، آموزش زنان در زمينه روشهای غربالگری به عنوان 
تواند در تغيير رفتارهای بهداشتی و کاهش اثربخش با هدف تغيير باورهای بهداشتی می-روشهایی کامًال هزینه

  باشد. خطر تشخيص سرطان پستان در مراحل پيشرفته سودمند 
 کلمات کليدی: اعتقادات بهداشتی، رفتار غربالگری، سرطان پستان
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های آموزشی مدیریت  ترجيهات آموزشی پرستاران برای برگزاری دوره
  های انکولوژی  اورژانس

  
، ۵ زهرا ، دکتر بديعي ۴ مرضيه ، هودفر٣ مژگان ، بهاري٢ آمنه ، رضایی١ فاطمه خسروجردی
  ۶ حوا عبداللهی

  
  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش مراقبت های ویژه بيمارستان دکتر شيخ مشهد ١
  مشهددانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، سوپروایزر بالينی بيمارستان دکترشيخ، ٢
  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد٣
کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد روانشناسی، سوپروایزر آموزشی بيمارستان دکتر شيخ  ۴

  مشهد
  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵
  پرستاری، مدیر پرستاری بيمارستان دکتر شيخ مشهدکارشناس ارشد مدیریت  ۶
  

  ٠٩١۵۵۵٧۴۶۵٣تلفن:  rezaiyeaa1@mums.ac.ir  ایميل:             
  

هاي انکولوژي توسط پرستاران بسيار مهم است با توجه به ارزشيابی انجام  مقدمه: شناسایی و مدیریت اورژانس
های انکولوژی کافی  برای مدیریت اورژانسشده در بيمارستان دکترشيخ مشخص شد که دانش پرستاران 

  باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعيين ترجيحات آموزشی پرستاران برای ارتقاء دانش آنها انجام شد. نمی
  کار: روش

کننده از کودکان مبتال به سرطان در بيمارستان دکتر شيخ  اين مطالعه توصيفي بر روي تمام پرستاران مراقبت
شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه پژوهشگرساخته "ترجيحات آموزشی مشهد انجام 

ای بين  ها و مدیاهای آموزشی نمره پرستاران" بود که در آن پرستاران براساس ميزان عالقه خود به هریک از شيوه
  تجزيه و تحليل شد. SPSSر آوري با استفاده از نرم افزا ها پس از جمع دادند. داده اختصاص می ١٠تا  ٠

  ها: يافته
± ١٠٫٠٧پرسشنامه به طور کامل پر شده بود. ميانگين سنی پرستاران  ۶٧پرسشنامه توزیع شده،  ٧۴از بين 
 ٣۵% ( ٠/۶۶نفر) از پرستاران دارای مدرک کارشناسی و  ۵١% ( ۴/٩۴سال بود.  ٨٫۴±۶٫۶و سابقه کار آنها  ٣٠٫۶

های انکولوژی  نفر) از پرستاران قبال دوره آموزشی برای آشنایی و مدیریت اورژانس۴۴% ( ۴/٧٣نفر) متاهل بودند. 
های آموزشی برای ارتقاء  نفر) از پرستاران بيان کردند که تمایل به شرکت در دوره ۵٣% (٨/٨٩نگذرانده بودند. 

نمره)  ١٠(از  ۶٫٧±٣٫٧ های آموزشی، آموزش به وسيله کامپيوتر با ميانگين نمره دانش خود دارند. دربين روش
) را داشتند. در بين مدیاهای آموزشی ۴٫٧۴±٣٫۵باالترین و ارائه دستورالعمل توسط سرپرستار کمترین ميانگين(

  کمترین نمره را داشتند. ۴٫٨±٣٫٧باالترین ميانگين و کتابچه  ۶٫٧±٣٫٧استفاده از مولتی مدیا و فيلم 
  گيري: نتيجه

اند و در بين  های انکولوژی دوره آموزشی نگذرانده اران برای مدیریت اورژانسبا توجه به اینکه اکثریت پرست
های آموزشی آموزش به وسيله کامپيوتر و در بين مدیاها استفاده از مولتی مدیا و فيلم آموزشی را به عنوان  شيوه

دانش پرستاران استفاده  ها برای ارتقاء شود از این روش اند لذا پيشنهاد می ترجيحات آموزشی خود انتخاب نموده
  شود.
  هاي کليدي: آموزش، پرستار، اورژانس های انکولوژی واژه
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بررسی نگرش آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به بيمارستان حکيم 
  ٩٣نيشابور در خصوص روشهای غربالگری سرطان پستان در سال 

  
  ١ محمدی حميده

  
ایميل نویسنده مسئول  ه علوم پزشكي نيشابور،کددانش -حکيم بيمارستان-پرستاری کارشناس

mohammadihh447@gmail.com-٠٩٣۶۵۵١١٢١٢  

  
بعنوان مقدمه : سرطان پستان شایع ترین بيماری بدخيم در زنان است . سرطان پستان پس از سرطان پوست 

یکی از متداولترین سرطان ها در ميان زنان امریکایی است.در ایران نيز طبق برآورد وزارت بهداشت ميزان بروز این 
هزار است و سن ابتال به بيماری نسبت به سایر جوامع غربی پایين تر از سایر کشور ها می  ١٠٠در  ٣٠بيماری 

% از بروز سرطان های پستان ٩۵د آزمایی پستان می تواند تا باشد. بکار گيری روشهای غر بالگری و معاینات خو
پيشگيری نماید . در این مطالعه به بررسی عملکرد زنان بستری در بيمارستان حکيم نيشابور در خصوص انجام 

  پرداخته شده است. ٩٣معاینات خود آزمایی پستان در سال 
اجعه کننده به بيمارستان حکيم نيشابور در یک مقطع مقطعی از بين زنان مر –روش کار: در این مطالعه توصيفی 

نفر بصورت تصادفی انتخاب شده و داده ها بر اساس نگرش ، آگاهی و عملکرد مراجعه کنندگان   ٢٠٠سه ماهه 
  تجزیه و تحليل شده است  spssتوسط پرسشنامه سنجيده شده و توسط نرم افزار 

% از آنان آگاهی ضعيف  داشته اند . بين آگاهی ۵/٩١ن متا هل بوده و % از زنا ٩/٩٠نتایج : یافته ها نشان داد که 
% افراد در خصوص اینکه سرطان پستان یک بيماری ٨/۶١و سن مراجعه کنندگان رابطه معنی داری و جود ندارد.

% مراجعه کنندگان در خصوص روشهای تشخيصی آموزش ٨١شایع و کشنده می باشد نگرش مثبت داشتند. 
% از آنان علت عدم انجام ماموگرافی ٩/۴٠% از آنان تا کنون خود آزمایی پستان را انجام نداده اند .۵/۶١و ندیده اند 

  % آنان هزیته باالی ماموگرافی را ذکر نمودند.۵/١۴را نداشتن مشکل در پستان و
  اعالم نمودند. ( خود آزمایی پستان ) را نداشتن مهارت الزم BSE%  از مراجعه کنندگان علت عدم انجام ٢١/۶

بحث و نتيجه گيری : بر اساس مطالعه انجام شده با توجه به آگاهی متوسط و مهارت ضعيف در انجام خود آزمایی 
پستان  برگزاری دوره های آموزشی در مراکز بهداشتی و رایگان نمودن هزینه های انجام معاینات خود آزمایی می 

  وشهای غربالگری سرطان پستان کرد تواند منجر به تشویق زنان به استفاده از ر
  خود ازمایی پستان  –کلمات کليدی : آگاهی و نگرش 
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ای مسئله مدار  بر اميد به زندگی بيماران بررسي نقش سبک مقابله
  سرطانی شهر مشهد

  
  سيدعبدالمجيد ، بحرينيان١ الناز عالمی خواه

  
  آارشناس ارشد روانشناسي باليني دانشگاه ازاد اسالمي واحد بيرجند،مولف ومسئول مقاله-١
  گروه روانشناسي باليني،دانشيارو عضو هيات علمي علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران-٢

  E.Alamikhah@gmail.com ايميل:
 ٠٩٣۵۴٠٨۶٣۴۴شماره تماس: 

  
بيماران سرطانی   ای مساله مدار براميد به زندگی درنقش سبك های مقابله بررسی با هدف مقدمه:این پژوهش

انجام شد. منظور از مقابله مساله مدار تالشهايي آه فرد انجام مي دهد تا محيط فشار زا را تغيير دهد.  جامعه 
ز انکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) در شهر مشهد در آماری پژوهش حاضر شامل کليه بيماران سرطانی حاضر در  مرک

 -) و بر مبنای کرجسی  =٣٣٠nتعداد اعضای نمونه دراین پژوهش با توجه به حجم جامعه (  .می باشد١٣٩۴سال 
  نفربرآورد شد. ١٧۵) ١٩٧٠مورگان (

 با مقابله سبک های پرسشنامه اميد اشنایندر وپرسشنامه ها از  دو پرسشنامه،روش آار: برای جمع آوری داده
  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند  spssها  با استفاده از نرم افزار استفاده شده است و داده الزاروس استرس

از تحليل  سبک های مقابله ای (مسئله مدار و هيجان مدار) از طریق اميد به زندگی جهت پيش بيني يافته ها: 
اول  مدل . راي ورود متغيرهاي پيش بيني در مدل رگرسيون استفاده شدرگرسيون چند گانه با روش گام به گام ب

توجيه می سبک مسئله مدارز طریق دراميد به زندگی ا درصد از واريانس مشاهده شده ١١مشخص می کند که 
است  فرضيه صفر رد  ٠١/٠) که کوچکتر از Pو سطح معني داري ( F). با توجه به مقدار = R Square ١١/٠شود (
  دارد.  سبک مسئله مدار بر اميد به زندگی تاثير آه  ه می گيریمج%  نتي٩٩ و با اطمينان شده

در آزمون اميد به زندگی اشنایدر نمره باالتري آسب آنند، سبك  نتيجه گيري: هرچه بيماران سرطانی شهر مشهد
 به مبتال مسئله مدار دربيمارانمقابله مسئله مدار بيشتري را گزارش مي آنند. . بنابراین آموزش سبک مقابله ای 

 مستقل طور به که کمک کنند بيماران به تا دهد قرار درمانی کارکنان روي جدیدپيش حل هاي راه ميتواند سرطان
  باشند و ميزان انتظار بيماران از زندگي را ارتقا بخشد. بحرانی غير و بحرانی درشرایط خود زندگی امور اداره به قادر

  
 ای مسئله مدار، اميد به زندگی، سرطان مقابلهکليد واژه: سبک 
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 یادگيری برای پرستاران مطلوب آموزشی شيوه فيلم نمایش و بازآموزی
  استومی از مراقبت

	
  ٣ زهرا ، خادم٢ زهره ، پوراسماعيل١ مریم باقری

  
و عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم دانشجوی دکتری پرستاری ١

  پزشکی مشهد.
، جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی ٣

  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهدکميته تحقيقات دانشجویی
  کارشناس پرستاری، رابط آموزش به بيمار بيمارستان قائم (عج) ٣
  

 KhademZ3@mums.ac.irپست الکترونيک: 

  
  مقدمه: 

کنند دانش کافی  ای کار می دهد که اکثریت پرستارانی که با بيماران دارای استومی روده نتایج مطالعات نشان می
های آموزشی دارند. یکی از اصول مورد توجه در  های اوليه استومی ندارند و نياز به گذراندن دوره در مورد مراقبت

های  باشد. لذا این مطالعه با هدف تعيين شيوه های آموزشی مطلوب آنها می آموزش بزرگساالن درنظرگرفتن شيوه
  های مراقبت از استومی انجام شد.  آموزشی مطلوب پرستاران برای ارائه آموزش

  کار:  روش
های آموزشی  مارستانهای جراحی بي پرستار شاغل در بخش ۵۶این مطالعه توصيفی به شيوه دردسترس بر روی 

ها پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه پژوهشگرساخته "ترجيهات  آوری داده مشهد؛ انجام شد. ابزار جمع
مندی خود به یادگيری مراقبت از استومی  سوال در رابطه با عالقه ١٠که در آن پرستاران به  آموزشی پرستاران" بود

  تجزیه و تحليل شد. ١١٫۵ورژن  SPSSی توسط نرم افزار آور ها پس از جمع پاسخ دادند. داده
  یافته ها:

سال  ٢٣/۴±٧٣/٣و ميانگين سابقه کار آنها در بخش جراحی ١٠/٣۴± ۶٩/٧ميانگين سنی پرستاران مورد بررسی 
رای % از پرستاران بيان نمودند که قبال دوره آموزشی ب۵/٨١درصد از آنها دارای مدرک کارشناسی بودند.  ٩/٩٢بود. 

% از پرستاران تمایل به ارتقاء اطالعات خود در مراقبت از استومی داشتند. ٣/٨۶اند و  مراقبت از استومی نگذرانده
%)، ارائه  ٠/٢۵%)، نمایش فيلم آموزشی(٠/٢۵های آموزشی مطلوب پرستاران به ترتيب شامل بازآموزی( شيوه

%)، نرم افزار  ۴/١١%)، سخنرانی( ۴/١١وزشی(%)، ارائه کتابچه آم ٩/١۵کيس ریپورت در بخش محل خدمت(
%)، ارائه دستورالعمل مراقبتی توسط سرپرستار و برگزاری همایش یا کنگره در سطح دانشگاه  ٨/۶آموزشی(

  باشد. %) می ٣/٢(
 بحث و نتيجه گيری:

استومی از آنجایی که در این مطالعه مشخص شده است که اکثریت پرستاران دوره آموزشی برای مراقبت از 
ها پيشنهاد  ریزان آموزشی در بيمارستان اند و تمایل به یادگيری مراقبت از استومی دارند لذا به برنامه نگذرانده

  های آموزشی مطلوب پرستاران برای ارائه آموزش به آنها استفاده نمایند. شود از شيوه می
 ostomy, nurse, educationواژه های کليدی: 
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نسبت   یشهر سار ینيامام خم مارستانين زن بکارکنا یآگاه یبررس
  به سرطان

  
  ٣ هاجر ی، مرتضو٢ شهربانو انيهاني، ک١ زهرا انيفتوک
  بابل یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتيرامسر، عضو ه یو مامائ یدانشکده پرستار اریاستاد-١
  تنکابن یدانشگاه ازاد اسالم اريدانش ،یتخصص خون و انکولوژفوق -٢
  تنکابن یدانشگاه آزاد اسالم یپزشک یدانشجو-٣

    
باشد.  یم یرانیسرطان در زنان ا نیتر عیو شا ايسرطان در کل دن عیعلت شا ني: سرطان پستان دوم مقدمه
 ی لهيغربالگري به وس یعناصر الزم براي هر گونه برنامه  نیشناخت و عملکرد در جامعه از عمده تر ،یآگاه

بهداشت و سالمت  انيخود متول ،یمارستانيو ب یباشد. از آن جا که کارکنان مراکز بهداشت یپستان م ییخودآزما
نگرش و عملکرد در مسائل حوزه سالمت در  ،یمراکز از لحاظ آگاه نیرود همه کارکنان ا یجامعه هستند، انتظار م

امام   مارستانيکارکنان زن شاغل در ب یآگاه نييحاضر با هدف تع یباالتر از عموم مردم باشند. مطالعه  یطحس
  شد. یطراح یشهر سار ینيخم

و شامل  یبصورت سرشمار یرياست. روش نمونه گ یمقطع یفيپژوهش توص کیمواد و روش ها : مطالعه حاضر 
 یداده ها پرسشنامه ا یبه ورود به طرح را داشتند. ابزار گردآور لیداشت که تما مارستانيتمام بانوان شاغل در ب

قرار گرفته  دیيو تا یابیآن مورد ارز ییو روا ییایدانش بود که پا یابیو بخش ارز کيشامل دو بخش اطالعات دموگراف
رآزي، آزمون تي و و از شاخص هاي پراآندگي و م SPSS ver 18 یبود. جهت تجزيه و تحليل داده ها ازنرم افزار آمار

  در نظر گرفته شد. P<0.05 یدار یآاي دو استفاده شد. سطح معن
 یسن نيانگيوارد مطالعه شدند. م یشهر سار ینيامام خم مارستانيزن شاغل در ب ٢۶٢: در مجموع تعداد  جینتا

 نیشتري%) بود. ب٨/۴٠سال ( ۴٠-٣١گروه  ،یگروه سن نیتر عی. شابود سال ۴٧/٣۶ ± ٧/٨زنان  مورد مطالعه برابر 
درصد  نیشتري%). ب٢/٨٠افراد متاهل بودند( صددر نیشتريبودند. ب سانسيمدارک ل یدرصد کارکنان زن شاغل دارا

 یسرطان پستان را در اعضا ی% از آن ها سابقه ۶/٧%) و ٣/۵۵سال داشتند ( ١٠کار کمتر از  یکارکنان سابقه 
 ی% دارا٣/٧متوسط و  یآگاه ی% موارد دارا۶/٣٣خوب،  یآگاه ی% از کارکنان دارا٢/۵٩ خانواده خود داشته اند.

تاهل، سابقه کار، سابقه ابتال به  تيوضع ،یسن یرده ها نيب یدار یمعن یبودند. ارتباط آمار فيضع یآگاه
در کارکنان با  یموگرافپستان در کارکنان، سابقه ابتال به سرطان پستان در خانواده، سابقه انجام ما یها یماريب
 یآگاه زانيمحل سکونت با م و التيتحص زانيم ني) اما بP>0.05نشد ( دهیآنها از سرطان پستان د یآگاه زانيم

  ).P<0.05شد ( دهید یدار یمعن یآنها از سرطان پستان ارتباط آمار
 مارستانيدر کارکنان زن ب یگرفت که آگاه جهيتوان نت یپژوهش م یها افتهی: در مجموع با توجه به  یريگ جهينت

 زيو ن یآموزش یکارگاه ها دیبا یآگاه یحفظ درصد باال یقرار دارد. برا یدر سطح خوب یشهر سار ینيامام خم
گردد جهت  یم شنهاديبرگزار گردد. پ یداشتکارکنان به یدانش و آگاه یمدون جهت ارتقا یبازآموز یدوره ها
 طهيمجاور و در خصوص ح یو در شهرستان ها شتريجامع تر، انجام مطالعات با حجم نمونه ب جیبه نتا یدسترس

  .  رديسنجش پرسش شوندگان با استفاده از ممتحن صورت گ زينگرش و عملکرد و ن یها
  
 یمارستانيکارکنان ب ،ی: سرطان پستان، آگاه ها¬دواژهيکل
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اشي از شيمي بررسي تاثير اذکار مستحبي بر تهوع و استفراغ ت
  درماني در زنان مبتال به سرطان پستان مرکز درماني رضا (ع) مشهد

  
  آلهه ، سيدرسولي ريحانه ، بهاريه اعظم ، حبشي زاده محبوبه پژهان

  
 )B Nazanin  کارمند دانشکده پرستاري و مامايي مشهد١٠شماره :(  

  پست الکترونيک و شماره تماس نویسنده مسئول: 
        Habashizadea1@mums.ac.irايميل:       ٠٩١۵١٢٠٨۴٧۶تلفن: 

  
  مقدمه: 

شناخته شده و با وجود مزايايي که دارد اغلب باعث  شيمي درماني به عنوان يک روش اساسي درمان سرطان
عوارض جانبي نيز مي شود که از جمله مهم ترين اين عوارض تهوع و استفراغ مي باشد. با توجه به آساني کاربرد 
روش هاي غير دارويي از جمله استفاده از اذکار مستحبي به علت نداشتن عوارض جانبي، مصرف کم انرژي بيمار 

ن به تنهايي مي توان در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان در بيمارستان ها و و انجام آ
کلينيک هاي مراکز انکولوژي از اين شيوه بهره جست ، لذا اين مطالعه با هدف مقايسه اثر مداخالت غيردارويي بر 

  تان  انجام شد.تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در زنان مبتال به سرطان پس
  کار:  روش

اين مطالعه يک کارآزمايي باليني مي باشد. جامعه مورد پژوهش اين مطالعه را زنان مبتال به سرطان پستان که با 
فلئورواوراسيل و آدريامايسين تحت درمان بودند تشکيل مي داد. جهت  -۵رژيم سه دارويي سيکلوفسفاميد، 

براي تعيين شدت و پرسشنامه براي دفعات تهوع و استفراغ استفاده شد.  VASگردآوري داده ها از مقياس ديداري 
نفر) قرائت اذکار مستحبي و گروه بدون مداخله قرار گرفتند.  ٣٠بيماران به صورت تصادفي در دو گروه (هر گروه 

  رديد.ساعت پس از شيمي درماني سنجيده و مقايسه گ ٢۴و  ١۶، ٨شدت و دفعات تهوع و استفراغ قبل، حين، 
  یافته ها:

دار  نتایج آزمون آناليز واریانس نشان داد با گذشت زمان دفعات و شدت تهوع و استفراغ در هر دو گروه افزایش معنی
گيری در گروه استفاده از اذکار مستحبي  مرحله اندازه ۵). ميانگين تعداد دفعات تهوع در >٠١/٠Pداشته است (

و در   ۵٨/۴ميانگين تعداد دفعات استفراغ در گروه استفاده از اذکار مستحبي بار بود. ٨۴/١٢و در گروه آنترل ۵۴/۶
بود.  ٣٨/٢و در گروه کنترل ۶۴/١بار بود. ميانگين شدت تهوع در گروه استفاده از اذکار مستحبي  ۵۶/٩گروه آنترل 

. نتایج آزمون توکی بود  ٣٢/٢و در گروه آنترل ٢١/١ميانگين شدت استفراغ در گروه استفاده از اذکار مستحبي 
 )>٠١/٠Pمداخله بيشتر بود (  داری دفعات و شدت تهوع و استفراغ از گروه نشان داد در گروه کنترل به طور معنی

 بحث و نتيجه گيری:
مطالعه نشانگر موثر بودن روش قرائت اذکار مستحبي در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني بوده 

  است.
   واژه های کليدی:

  اذکار مستحبي، شيمي درماني، تهوع، استفراغ، سرطان پستان
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بررسي دانش پرستاران مراقبت کننده از کودکان مبتال به سرطان از 
  اورژانس های انکولوژی و نحوه مدیریت آنها

  
 زهرا ، دکتر بديعي۴ زهره پوراسماعيل  ،٣ اکرم ، رباني جوادي٢ فاطمه ، خسروجردی١ مژگان بهاري

۵  
  
 کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ١
  کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش مراقبت های ویژه بيمارستان دکتر شيخ مشهد٢
  ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ کارشناس٣
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کميته تحقيقات دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم ۴

  پزشکی مشهد
  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵
 

   09153201024تلفن:      BahariCHM1@mums.ac.ir  ایميل: 

  
  مقدمه:
باشند. تاخير در تشخيص و  هاي انکولوژي شرايط شايعي هستند که همراه با مرگ و مير قابل توجهي مي اورژانس

تواند منجر به برايندهاي ناخوشايند شود، لذا آگاهي پرستاران از عاليم باليني و نحوه برخورد با  درمان مي
کننده از کودکان  باشد. اين مطالعه با هدف تعيين دانش پرستاران مراقبت هاي انکولوژي بسيار مهم مي اورژانس

  هاي انکولوژي و نحوه برخورد با آن انجام شد. مبتال به سرطان از اورژانس
  کار: روش

در بيمارستان دکتر شيخ کننده از کودکان مبتال به سرطان  اين مطالعه توصيفي بر روي تمام پرستاران مراقبت
ماه بود. ابزار  ۶مشهد انجام شد. معيارهاي ورود به پژوهش رضايت به شرکت درمطالعه و سابقه کار حداقل 

سوال  ۴٢های انکولوژی" بود که دارای  پژوهش پرسشنامه پژوهشگرساخته "دانش پرستاران در رابطه با اورژانس
های مکانيکی، هایپرلوکوسيتوز، تب و  ی، سندروم ليز تومور، اورژانسهای انکولوژ بندی اورژانس حيطه تقسيم ٧در 

نوتروپنی، تيفالیتيس و خونریزی بود. روايي ابزار به شيوه تایيد محتوا توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
  تجزيه و تحليل شد. SPSSآوري با استفاده از  نرم افزار  ها پس از جمع تایيد شد. داده

  ها: يافته
ها را به صورت تکميل شده تحویل دادند. ميانگين سنی پرستاران   نفر از پرستاران پرسشنامه ۶٧در مجموع 

نفر) از پرستاران دارای مدرک کارشناسی و  ۵١% ( ۴/٩۴سال بود.  ٨٫۴±۶٫۶و سابقه کار آنها  ٣٠٫۶± ١٠٫٠٧
نمره بود. ميانگين نمره  ٨۴از حداکثر  ١١/۴٣±٧٨/٢٣نفر) متاهل بودند. ميانگين نمره دانش پرستاران  ٣۵% ( ۶۶/٠

های مکانيکی  )، اورژانس١۶/٧±۶۶/٣ریزی ( ) به ترتيب شامل خون١٠پرستاران در هر حيطه(در مقياس 
های  بندی اورژانس )، تقسيم١٣/۵±۴۶/٣)، سندروم ليزتومور (٠٩/۶±٣۵/٣)، هایپرلوکوسيتوز(۶/١٢±٣/١۴(

) بود. بين ميزان تحصيالت ٩۵/٣±٢٨/۴) و تيفالیتيس (٠٠/۴±۵١/٣وز()، هایپرلوکوسيت١٩/۴±٢٧/٣انکولوژی (
  داری وجود نداشت. پرستاران و ميانگين نمره دانش آنها ارتباط معنی

  گيري: نتيجه
های انکولوژی خصوصا در حيطه هایپرلوکوسيتوز و  نتایج نشان داد که ميزان آگاهی پرستاران از مدیریت اورژانس

  ریزی برای رفع این مشکل صورت گيرد. گردد برنامه باشد لذا پيشنهاد می تيفالیتيس کافی نمی
  هاي کليدي: اونکولوژي، دانش، کودک، سرطان واژه
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ژي  بررسی موانع بکارگيری طب مکمل توسط پرستاران بخش هماتولو
  اطفال درتسکين درد کودکان مبتال به بدخيمي

	
  ۴ عليا ، غيوری۴ مينا ، رفعتی۴ زهره خرم آبادی ،٣ اکرم ، ربانی جوادی٢ ليال ار، ميداند١ رویا عموئيان

  
  مشهدکارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ ١
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد٢
  کارشناس ارشد روان پرستاری، رابط آموزش به بيمار بيمارستان دکتر شيخ مشهد٣
  کارشناس پرستاری، پرستار بخش هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد ۴

  09155087687تلفن:      Rabbanija1@mums.ac.ir  ایميل: 

  
  مقدمه:

های مختلفی وجود  باشد که برای درمان آن روش درد یکی از مشکالت آزاردهنده کودکان مبتال به بدخيمی می
مورد درد به صورت درمان کمکی در کنار درمان اصلی برای کاهش توانند  می یيعهای طب مکمل و طب روشدارد. 

توسط پرستاران در کاهش درد بيماران مبتال به سرطان مهم ها  . لذا به کاربردن این روشگيرد استفاده قرار
باشد. در این تحقيق موانع بکارگيری طب مکمل توسط پرستاران بخش هماتولوژي اطفال درتسکين درد کودکان  می

  مبتال به بدخيمي مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش کار:

کاهش درد کودکان مبتال به سرطان از طریق مقطعی موانع به کارگيری طب مکمل در -در این مطالعه توصيفی
 موانع درچهاردسته؛ مانع 21 پرسشنامه که روایی و پایایی آن قبال تایيد شده بود بررسی گردید. پرسشنامه شامل

بود.جامعه پژوهش کليه پرستاران  محيطی موانع بيماران، فردی اجرایی، موانع و مدیریتی موانع پرستاران، فردی
مورد تجزیه و تحليل قرار  SPSSبيمارستان کودکان دکتر شيخ بود و داده ها با استفاده از نرم افزار بخش هماتولوژی 

  گرفت.
  ها: یافته

کنندگان زن  و  نفر) شرکت ٢۶% ( ٣/٩۶سال بود.  ٧۴/٣٠±٢/٧متوسط سن پرستاران شرکت کننده در مطالعه 
%  ١/۴٨) پيمانی، ۵% ( ۵/١٨نفر) رسمی،  ۴% ( ٨/١۴نفر) متاهل بودند. از نظر وضعيت استخدام  ١٩% ( ٧٠/۴
نفر) دارای مدرک کارشناسی و  ٢۴% ( ٩/٨٨نفر) بودند.  ١% ( ٧/٣نفر) شرکتی و  ۴% ( ٨/١۴نفر) طرحی،  ١٣(

ای برای طب مکمل نگذرانده بودند. در رابطه با  % از پرستاران تاکنون دوره ٣/٩۶مابقی کارشناسی ارشد بودند. 
%  ٠/١٢نفر)کم،  ١۶% ( ٠/۶۴نفر) زیاد، ٢% ( ٠/٨ها به صورت  های طب مکمل پاسخ از روشميزان استفاده 

نفر) هرگز بود. بيشترین موانع به کارگيری طب مکمل از دیدگاه پرستاران به ترتيب  ۴% ( ٠/١۶نفر) به ندرت و ٣(
%)، کمبود  ٣/٧٠شکان(%)، عدم حمایت پز ٠/٧۴%)، عدم حمایت مدیران ( ٠٨/٨٠حجم کاری زیاد پرستاران (

  های طب مکمل بود. %) از شيوه ۵/۵۵%) و عدم آگاهی پرستاران ( ۶/۵۶امکانات آموزشی(
  گيری: نتيجه
کردن موانع مدیریتی مانند کاهش حجم کاری پرستاران، حمایت مدیران و پزشکان و همچنين رفع موانع  برطرف

  شود. های آموزشی برای رفع این مشکل توصيه می آموزشی مانند ارائه امکانات آموزشی و برگزاری کارگاه
  طب مکمل، کودک، سرطان، دردواژه های کليدی: 

    



 

239 

 

بررسی ویژگی های فردی کودکان مبتال به سرطان بستری شده در 
  بخش هماتولوژی انکولوژی بيمارستان دکتر شيخ

	
  2 علی ، دکتر قاسمی1 محمد رضا مصدق

 
  ـ کارشناس پرستاری بخش انکولوژی ـ هماتولوژی بيمارستان دکتر شيخ مشهد 

  ـ فوق تخصص انکولوژی ـ هماتولوژی ، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بيمارستان دکتر شيخ
  

نفر در يك  ١٢٩هاي آودآان است آه شيوع آن  از بيماريیکی از مشکالت جدی است و یکی سرطان  :مقدمه
سال می باشد.  ١۴تا  ١به مرگ در کودکان  عنوان دومين علت منتهيه ميليون آودك گزارش شده است و هنوز ب

بنابراین شناسایی ویژگی های فردی این کودکان راه گشا و تعيين کننده نکات خاص تسهيل کننده پيشگيری 
  می باشد. باشد. هدف از این مطالعه تعيين ویژگی های فردی کودکان مبتال به سرطان

کودک مبتال به سرطان بستری شده در بخش هماتولوژی انکولوژی  ٩۶روش کار: این مطالعه توصيفی بر روی 
بيمارستان فوق تخصصی دکتر شيخ صورت گرفت. گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه مشتمل بر دوبخش 

مورد تجزیه و تحليل قرار  SPSSم افزار اطالعات فردی و اطالعات مربوط به بيماری بود. نهایتا اطالعات به کمک نر
  گرفت.

%) ٣/۵٨( ۵۶%) دختر و ٧/۴١( ۴٠سال بوده،  ١۵تا  ١نتایج: براساس یافته های پژوهش اکثریت کودکان در سنين 
%) منطقه روستایی بودند. تعداد ٣/۵٨( ۵۶%) ساکن منطقه شهری و ٧/۴١( ۴٠پسر بوده. از ميان این کودکان 

% دارای تحصيالت دیپلم بوده. سابقه بدخيمی در ٣/۶٠فرزند بوده. اکثر پدرها  ٢تا  ١% ۶/٧١ فرزندان خانواده در
% مبتال ٧%) بوده و ٩٣( ALL% موارد مشاهده گردیده. همچنين اکثر کودکان بستری شده مبتال به ١٨خانواده در 

سابقه مصرف دخانيات را % پدران ١۴% مادران و ٢٩% موارد سابقه عود مشاهده شد. ٨/۶. تنها در AMLبه 
  داشته اند. 

نتيجه گيری: این پژوهش نشان می دهد که سرطان های هماتولوژیک دارای باالترین شيوع بوده و عليرغم ارتقای 
روش های تشخيصی و درمانی با باالیی همراه می باشند لذا پرستاران باید به منظور دستيابی به اهداف مراقبتی 

  و مشاوره حمایتی استفاده نمایند. خود از نقش های آموزشی 
  کلمات کليدی: ویژگی های فردی، بيماری، سرطان، کودک
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