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با تشکر از کلیه همکاران ارجمند که مقاالت علمی ، تحقیقاتی  و یا کاربردی خود را به این کنگره ارائه و 
در کتاب حاضر چاپ شده است به اطالع می رساند ، مسئولیت ، صحت مطالب و محتویات مقاالت بعهده 

نویسندگان محترم مقاالت می باشد.

ضمنا قرار گرفتن مقاالت در هر بخش از کتاب بر اساس حروف الفبای نام نویسندگان مقاالت می باشد 
و تقدم و تاخر مقاالت در صفحه بندی کتاب صرفا بر این اساس می باشد.
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همکاران و اساتید ارجمند

با استعانت از درگاه خداوند حکیم ، چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران توسط گروه زنان و 
مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری صمیمانه انجمن های زنان و مامائی ایران ، پریناتولوژی ، 
سرطانهای زنان و همچنین سایر مراکز علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور ، بویژه همکاران و اساتید 
عزیز برنامه ریزی و اجرا میشود و تالش و کوشش کلیه دست اندرکاران بویژه کمیته علمی ، ارائه برنامه 
کامل و جامع در زمینه طب زنان و مامائی با گسترش انجام مطالعات میان رشته ای میان شاخه های 
مختلف پزشکی بوده و کمیته برگزار کننده در طی بیش از یکسال گذشته بر این بوده است که محتوای 

علمی و کیفیت اجرائی در حد مطلوب و شایسته ای صورت گیرد.

هدف کلی از برگزاری این کنگره ضمن اینکه استمرار برگزاری کنگره های ادواری گروه زنان و مامائی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد ، تاکید عمده خود را بر ارائه نقد و بررسی پژوهشی های انجام شده 
در داخل  و خارج از کشور در حوزه طب زنان و مامائی و نیز تبادل اطالعات و دست آوردهای جدید علمی 

و کاربردی میان پژوهشگران و اساتید و متخصصین کشور قرار داده است.

در این راستا از تمامی حامیان و دست اندر کاران کنگره که با حمایت های گسترده خود و همچنین ارائه 
مقاالت ارزشمند و مشارکت در جلسات علمی قبول زحمت نموده اند و در پربار شدن برنامه های کنگره 

مساعدت نموده اند ، قدردانی و تشکر می نمایم.

امید است ابعاد مختلف علمی و اجرائی این کنگره مورد قبول و پذیرش شرکت کنندگان محترم قرار 
گرفته و نواقص احتمالی برنامه ها را با بزرگواری نادیده گرفته و با ارشاد و راهنمایی خود گروه برگزار 

کننده را در برنامه ریزی های آتی یاری و مساعدت نمایند.

دکتر اشرف آل یاسین
رئیس کنگره
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همکاران گرامی

برای انجمن متخصصین زنان مامایی ایران، افتخاری بس بزرگ است که از شما سروران جهت شرکت در 
چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که در 25-22 مهر ماه 1393 در تهران برگزار خواهد 

شد، دعوت بعمل آوریم.
این کنگره عظیم همچون سنوات گذشته در سالن های همایش های رازی با همت اساتید داخل و خارج 
از کش��ور برگزار ش��ده و فرصت بسیار مغتنمی را برای متخصصین محترم زنان ومامایی، ماماهای عزیز در 

رشته های مرتبط: 
پاتولوژیس��ت ها، رادیولوژیس��ت، پزش��کان عمومی و... فراهم می آورد.که ضمن تجدید دیدار دوستان به 

تبادل تجارب و اندوخته های علمی خود بپردازند.
کنگره امسال با تالش بی شائبه رئیس محترم کنگره ، دبیر علمی و اعضاء کمیت�ه علمی ، برنامه با ارزش و 
بی نظی�ری است که در هر روز،آن به یکی از شاخه های علمی رشته زنان و مامایی مثل : انکولوژی زنان، 
طب پریناتالوژی ، ناباروری و یوروژنیکولوژی خواهد پرداخت و آخرین دس��تاوردهای علمی و تکنولوژیک 
در این زمینه را بحث خواهد کرد، ضمن اینکه سمپوزیوم های تخصصی ، کارگاه های آموزشی و پانل های 

چالش�ی در روزهای کنگره به سواالت عملی و روزانه همکاران پاسخ خواهد داد.
صمیمانه منتظریم با شرکت فعال خود بر غنای علمی این کنگره بیفزائید، باشد که این هم افزایی نمادی 

سترگ و بیاد ماندنی را از توان خانواده بزرگ متخصصین زنان و مامایی ایران به نمایش بگذارد.

رئیس انجمن متخصصین زنان ومامایی ایران
دکتر اعظم السادات موسوی 
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به نام خدا

باعث مباهات و افتخار اس��ت که به عنوان دبی�ر چهاردهمین کنگره زنان و مامایی ایران از ش��ما همکار 
گرامی دعوت نمایم تا در این مجمع علمی حضور بهم رس��انید. این گردهمایی بزرگ با حضور اس��اتی�د 
داخلی و خارجی وقت مناس��بی برای کس��ب اطالع از آخرین پیش��رفت های علمی دنی�ا خواهد بود. در 
جریان چهاردهمین کنگره زنان کارگاه های مختلفی تش��کیل خواهد ش��د ک��ه عالوه بر اطالعات تئوری 

تمرین عملی نیز انجام خواهد شد.
محورهای مورد بحث در این کنگره به ش�رح زیر است:

1 - مباح��ث کلی��دی مربوط ب��ه پنج محور اصل��ی نازایی، پریناتول��وژی، انکول��وژی، یوروگاینکولوژی و 
آندوسکوپی در ژنیکولوژی توسط اساتی�د فن هر شاخه بحث خواهد شد. 

2 - مباحث علمی بصورت کارگاه برگزار خواهد شد.
3 - ارائ��ه روش ه��ای راهبردی در کنترل زنان حامله با بیماریهای زمینه ای و کاهش مرگ و میر مادران 

باردار
4 - برگزاری کارگاه هایی در زمینه مسائل پزشکی قانونی 

5 - ویدئو ژورنال در زمینه الپاراسکپی و هیستروسکپی، کارگاه هیستروسکپی، کارگاه اختالالت کف لگن

دکتر مرضیه آقاحسینی 
دبیر کنگره
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Ø	مدیر اجرائی کنگره............................  آقای کورس جعفری
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اعضای کمیته علمی گروه پزشکی )به ترتیب حروف الفبا(

دکتر لیلی صفدریاندکتر الهیار جزایریدکتر شاهین آخوندزاده
دکتر عالمتاج صمصامیدکتر مینا جعفرآبادیدکتر عذرا آزموده

دکتر اعظم طرفداریدکتر اشرف السادات جمالدکتر مرضیه آقا حسینی
دکتر ژیال عابدی اصلدکتر کبری جودکیدکتر اشرف آل یاسین

دکتر مهراندخت عابدینیدکتر شهال چایچیاندکتر فرناز آموزگار هاشمی
دکتر سهیال عارفیدکتر نسرین چنگیزیدکتر محسن آیتی

دکتر مرضیه غفارنژاددکتر بتول حسین رشیدیدکتر مهبد ابراهیمی
دکتر محمد حسن فانی سالکدکتر ریحانه حسینیدکتر ستاره اخوان
دکتر فرح فرزانهدکتر صدیقه حسینی موسیدکتر خدیجه ادبی
دکتر فاطمه قائم مقامی نوریدکتر الدن حقیقیدکتر الله اسالمیان
دکتر عالیه قاسم زادهدکتر صدیقه حنطوش زادهدکتر مهناز اشرفی

دکتر عزیزه قاسمی نژاددکتر صغری خضر دوستدکتر منصور اشرفی نیا
دکتر شیرین قاضی زادهدکتر مریم خوشیدهدکتر طاهره افتخار

دکتر فهیمه قطبی زادهدکتر فاطمه داوریدکتر عباس افالطونیان
دکتر فاطمه قلمبر دزفولیدکتر طلعت دباغیدکتر ملک منصور اقصی
دکتر زینب قنبریدکتر هرمز دبیر اشرافیدکتر فیروزه اکبری اسبق
دکتر الدن کاشانیدکتر مریم دلداردکتر عبدالرسول اکبریان

دکتر مریم کاشانیاندکتر تقی رازیدکتر قربانعلی امیری
دکتر محمد علی کریم زادهدکتر مینو رجائیدکتر عصمت باروتی

دکتر فاطمه کی خواهدکتر هاله رحمانپوردکتر محمد حسین بدخش
دکتر معصومه گیتیدکتر زهرا رضائیدکتر صدیقه برنا

دکتر کیوان مجیدزادهدکتر فاطمه رمضان زادهدکتر محمد حسین بدخش
دکتر بهار محجوبیدکتر الهه زارعاندکتر حسین بهاروند
دکتر اشرف معینیدکتر زهرا زنوبیدکتر نادره بهتاش
دکتر نسرین مقدمدکتر نسرین سحرخیزدکتر ابوطالب بیگی

دکتر اعظم السادات موسویدکتر فاطمه سرویدکتر محمد ابراهیم پارسانژاد
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دکتر آتسا مهدویدکتر حجت اله سعیدیدکتر زهرا پناهی
دکتر ابوالفضل مهدیزادهدکتر ناصر سلسبیلیدکتر مریم پوررضا

دکتر فریبا نانبخشدکتر علیرضا سلیمی نیادکتر غالمرضا پورمند
دکتر نسرین نیرومنددکتر نیلوفر سمیعیدکتر امید پویان

دکتر شیرین نیرومنشدکتر هایده سمیعیدکتر ریحانه پیرجانی
دکتر مرضیه وحید دستجردیدکتر فرناز سهراب ونددکتر فاطمه تارا

دکتر مهرناز ولداندکتر منیژه سیاح ملیدکتر فرحناز ترکستانی
دکتر فیروزه السادات هاشمیدکتر رضا شاه سیاهدکتر سیمین تقوی
دکتر رضا هنجنیدکتر انیسه شاهرخ تهرانی نژاددکتر حسن توفیقی
دکتر فریبا یارندیدکتر گیتی شعیبیدکتر غالمرضا توگه
دکتر محبوبه شیرازیدکتر افسانه تهرانیان

دکتر ساغر صالحپوردکتر سیاوش جاویدان
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اعضای کمیته علمی گروه مامائی  )به ترتیب حروف الفبا(
 

دکتر معصومه آباد 
دکتر زهرا بهبودی مقدم 

دکتر مینو پاک گوهر 
دکتر سیمین تعاونی 
دکتر زیبا تقی زاده 
دکتر فرشته جهدی 
دکتر زهره خاکبازان 

دکتر ناهید خداکرمی 
دکتر مرقات السادات خوئی 
دکتر فاطمه رحیمی کیان 

دکتر طیبه ضیایی 
دکتر زهره قریشی 
دکتر شهناز کهن 

دکتر مهرناز گرانمایه 
دکتر شهناز گلیان تهرانی 

دکتر مریم مدرس 
دکتر میترا موالیی نژاد 

دکتر ماندانا میرمحمدعلی ئی 
دکتر سیده طاهره میرموالیی 

دکتر لیال نیسانی سامانی 
دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور 
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دکتر عصمت باروتی
 

مشخصات فردي: دکتر عصمت باروتی
محل اشتغال: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سـابقه کار : 28 س��ال سابقه کار آموزش��ی بعنوان هیأت علمی دانش��گاه ، در گروه 
جراحی زنان و مامائی 

فعالیتهاي علمي-آموزشي: 35  مقاله علمی ، 7 عنوان کتاب

آشنایی با پیشکسوتان
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سیدمحمدحسین بشیری
به نام خداوند جان وخرد    کزین برتر اندیشه برنگذرد

مشخصات فردی:  سیدمحمدحسین بشیری
متخصص زنان ومامایی، دانشیار، مشغول خدمت در بیمارستان دکتر شریعتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

دیپلم طبیعی)تجربی(       -  پزشکی عمومی-1352           -  دانشگاه تهران. تحصیالت: - 
- خدمت سربازی در نیروی دریایی:1352-1354        -   رزیدنتی زنان وزایمان:1358-1354

-  6ماه از دوران رزیدنتی درانگلستان        -   2 ماه در دانشگاه Yale آمریکا
مشاغل: استادیار،دانشگاه شیراز-1358،استادیار،دانشگاه تهران-1360،دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی تهران-1365          
فرصت مطالعاتی1364-1365،انکولوژی زنان-آمریکا ش��هر لیتل راک،ایالت آرکانزاس، اداره بخش زایمان ومامایی 
بیمارستان سمیه وابس��ته به بنیاد شهید1358-1360،ریاست بیمارستان میرزاکوچک خان ، معاونت مالی واداری 
دانشکده پزشکی،کمک به راه اندازی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد،تدریس واحد زنان ومامایی دردانشکده پرستاری 

ومامایی تهران،تدریس واحد زنان ومامایی دانشگاه تربیت مدرس
ترجمـه و تالیـف: بیش از15جلد کتاب مربوط به زنان ومامایی که توس��ط انتش��ارات دانش��گاه تهران چاپ ش��ده 

است،ازجمله:
)WHO( تقسیم بندی تومورهای تخمدان -

)WHO(تقسیم بندی تومورهای دستگاه تناسلی مونث -
- نازایی و آندوکرینولوژی زنان،تالیف اسپیروف

- تومورهای ژنیکولوژیک،تالیف دنیس کاوانا
- بیماری های زنان ومامایی،تالیف رالف وین

- راهنمای مطالعه ی کتاب مامایی ویلیامز
- یائسگی برای خانوم های غیر پزشک

- تهیه وتنظیم بیش از 40 جزوه ی آموزشی
- راهنمایی بیش از سی پایان نامه دستیاری،پزشکی عمومی،دانشجویان مامایی وتربیت مدرس

- تهیه وچاپ بیش از بیست مقاله ی علمی وچاپ آن درمجالت داخلی وخارجی به زبان های فارسی،انگلیسی وفرانسه
- شرکت درکنگره های ملی و بین المللی،سمینارها وبازآموزی ها باسخنرانی،ارائه ی مقاله وبدون آن

- شرکت درکنگره های بین المللی زنان درکشورهای دانمارک،برزیل،ایتالیا،اتریش،استرالیا وآمریکا
درخاتمه نام بردن از قهرمانی دانش��گاه در رش��ته کش��تی آزاد)1345-1348(،دریافت تقدیر نامه از ریاست بخش 
ومدیر گروه زنان ومامایی،ریاس��ت دانشکده پزشکی،معاونت آموزشی دانش��گاه تهران،معاونت مالی واداری دانشگاه 

تهران،ریاست دانشگاه تهران و استاندار تهران قابل ذکر می باشد.
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دکتر مهدی پایدار

Mehdi Paydar, M.D., FACOG در بهمن ماه 1311 در شهر نی ریز بدنیا آمدم، 
تحصیالت ابتدایی و اوایل متوس��طه را در این ش��هر گذرانده و سپس برای ادامه تحصیل 
در دبیرس��تان شاهپور ش��یراز بین سالهای 1330-1328 خورش��یدی مشغول و پس از 
اخذ دیپلم متوس��طه و موفقیت در کنکور دانش��گاه ش��یراز وارد رشته پزشکی و در سال 
1337 از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیدم. مدت کوتاهی در صنعت نفت بعنوان پزشک 
صنعتی مشغول و پس از موفقیت در امتحان ورودی پزشکی امریکا )ECFM( برای کسب 
تحصیل به آمریکا رفته و پس از طی دوره رزیدنتی در بیمارستان شهر بالتیمور و ابسته 
به دانش��گاههای مریلند و جانز هاپکینز و کسب بورد تخصصی در رشته زنان ومامایی به 
عضویت رسمی در کالج زنان ومامایی امریکا )FACOG( پذیرفته و بنا به دعوت دانشگاه پهلوی، بعنوان استادیار تمام 
وقت بخش زنان در سال 1347 باتفاق خانواده به ایران مراجعت نمودم. پس از چهار سال خدمت دانشگاهی مجدداً برای 
فوق تخصص در رشته پرینیتالوژی )Perinatology( و با استفاده از مرخصی مطالعاتی از سوی دانشگاه و اخذ پذیرش از 
بیمارستان ناسا کانتی )Nassau County Medical Center(به نیویورک عزیمت و پس از اخذ گواهینامه فلوشیپ 
در رشته پرینیتالوژی در سال 1354 مجددا به دانشگاه مراجعت و در رشته مزبور بکار آموزشی و تحقیقی ادامه دادم و 
پس از اتمام خدمات دانش��گاهی و بنا به تقاضای ش��خصی و با سمت دانشیاری در سال 1379 خود را بازنشسته نمودم، 
لیکن همکاری افتخاری خود را به میل ش��خصی تا به امروز ادامه داده و خوش��حالم که با دانشجویان وهمکاران عزیز در 

زمینه علمی در ارتباطم.
ش��رح کارهای علمی و تحقیقاتی و عضویت در بورد تخصصی و ش��رکت در مجامع علمی داخل و خارج ، از حوصله 
این گزارش خارج و بطور اختصار بش��رح مقاالت علمی که در مجالت معتبر خارج و یا داخل ایران بچاپ رس��یده 

بسنده می نمایم: 
1.Modern management of hypertensive disorders of pregnancy. 
Ob-gyn. Vol. 51.1978.
2.Modern management of the diabetic pregnancy 
OB-gyn . Vol.9,1977
3.Rupture of the uterus 
Int. Journal of GYN-Obstet , Vol.15:No.5,1978
4.Late post-partum hemorrhage
Int. Journal of GYN-Obstet , Vol.12 ,1974.
5.Biophysical intrapartum fetal monitoring : proceedings , Nassau country Med. Center, N.Y. 
Vol.3, 1976.
6.Trends of management and status of hypertensive disorders of pregnancy in south Iran.
Iranian Journal of Medical sciences , Vol. 11, No. 1-4, 1981.
7.Pattern of cesarean section for 10 years in southern Iran (unpublished).

با آرزوی سالمت و موفقیت برای همگان جهت خدمت به ایران عزیز
               دکتر مهدی پایدار
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Allahyar Jazayeri, Ph.D., M.D.
 
NAME: Allahyar Jazayeri, Ph.D., M.D.
ADDRESS (Home): 145 East River Drive - DePere, WI 54115
Date of Birth: February 16, 1960
State of Residence:Wisconsin
Marital Status: Married, wife Mary Jazayeri; Three sons; One daughter
 
Current Position
Medical Director Perinatal Services
Bellin Health Hospital Center - 744 South Webster Ave. PO Box 23400
Green Bay, WI 54305-3400
7/2002-Present 
Phone: (920)468-3444    Fax: (920)432-6313
Email:  allahyar@new.rr.com

HOSPITAL AFFILIATION
Present : Bellin Health Hospital Center - 744 South Webster Ave.
PO Box 23400 - Green Bay, WI 54305-3400
7/2002-Present
St. Vincent Hospital - 835 South Van Buren Street
PO Box 13508 - Green Bay, WI 54307-3508
7/2002-Present

Past 
University Medical Center - 602 Indiana Avenue - Lubbock, TX 79408  1999-2002 
Louisiana State University Medical Center
Department of Obstetrics and Gynecology - 1501 Kings Highway Rm. 1-315
Shreveport, LA 71130     1998-1999
Tampa General Hospital - 4 Columbia Drive - Tampa, FL 33606    1992-1998

EDUCATION
1996-1998 - Fellow Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and
Gynecology, University of South Florida, Tampa, FL
1992-1996 - Residency Training University of South Florida, Department    
of Obstetrics and Gynecology
1988-1992 - Medical School, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX
1983-1987 - University of Texas Medical Branch, Galveston, TX - Ph.D. in Human Genetics 
& Cell Biology
1981-1983 - Canisius College, Buffalo, NY  Cum Laude B.A. degree - in Biochemistry
1979-1980 - Arizona State University, Tempe, Arizona
1978-1979 - Northern Michigan University, Marquette, MI
1977-1978 - Marquette Senior High School, Marquette, MI - Graduation Rank: #42 (out of 418)

)جهت اطالع بیشتر از سوابق علمی و آموزشی ایشان به سایت کنگره  www.tugog.com  مراجعه فرمائید(
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Zohreh Taheri Olia, M.D., Gynecologist
CURRICULUM VITAE

Date and Place of Birth: August, 14, 1956, Tehran, Iran. 

Business Address:  Qods Sq., Shahid Bahonar (Niavaran) St.,

Shariati Alley, No. 2

Business Phone:  22709886

E-mail: dr_taheriolia@yahoo.com

Education

- 1974- 1980 (M.D.)      College of Medicine, Tehran of University 

of Medical Sciences

- 1981-1985 (Gynecology Residency) College of Medicine, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences

Summary of Qualification

- More than 20 years of experience in the health care for women 

- Excellent communication and interpersonal skills to interact with patients and hospital staff

- Strong ability to work under extreme pressure of childbirth and delivery procedures

Employment

1986-2002     Shahid Akbar Abadi Hospital

Academic Appointments

1986-2002    Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Experiences

Gynecologist, 1985 – Present

 Responsibilities:

- Attended to women with general health issues and reproductive health conditions

- Performed over thousands surgeries in the diagnosis and treatment of gynecologic problems

- Monitored and followed up progress of patients Honors

Ranked first in Ophthalmology Residency exam, 1981 

Ranked the best doctor during the Iran-Iraq war, 1988
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 قدسیه سیدي علوي
 مشـخصات فردي : نام ونام خانوادگي : قدس��یه س��یدي علوي   محل تولد : مش��هد      

سال تولد: 1330 
سـوابق تحصیلي :  مقطع تحصیلي : دکترا -  رش��ته : پزش��کي عمومي -  تاریخ اخذ 

مدرک : 1350-58  
محل اخذ مدرک : دانشگاه علوم پزشکي مشهد –  دانشکده پزشکي 

مقاطـع تحصیلـي :  ب��ورد تخصصي ، رش��ته جراح��ي زن��ان ومامای��ي ، تاریخ اخذ 
مدرک : 1363 -1359 

محل اخذ مدرک :  بیمارستان قائم )عج( ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد – دانشکده پزشکي 
فلوشیب ، رشته :  سونوگرافي زنان ومامایي ، تاریخ اخذ مدرک :1365

محل اخذ مدرک :  بیمارستان امام و میرزا کوچک خان ، دانشگاه علوم پزشکي تهران – ایران 
 دوره زنان ومامایي ، رشته : جراحي سرطانهاي زنان واوروژنیکولوژي ، تاریخ اخذ مدرک : 2006 

محل اخذ مدرک :  بیمارستان MGH دانشکده پزشکي هاروارد – بوستون ) ماساچوست ( آمریکا
س��وابق اجرایي : - متخصص جراحي زنان و مامایي ، بیمارس��تان بنت الهدي – مش��هد –ایران ، 1371-1363 و 

1380 تاکنون
- مدیرگروه زنان ومامایي ، بخش جراحي زنان بیمارس��تان قائم )عج(- دانش��کده پزشکي – دانشگاه علوم پزشکي 

مشهد-ایران ، 1365-1370
- متخصص جراحي زنان ومامایي- انکولوژي زنان ، بیمارس��تان مصطفي خمیني-دانش��گاه ش��اهد تهران-ایران و 

بیمارستان امام و میرزاکوچک خان دانشگاه علوم پزشکي تهران ، 1371-1380
- متخصص جراحي زنان ومامایي ، کلینیک شهید شوریده وزارت جهاد سازندگي – تهران – ایران ، 1373-1380

- رئیس بخش زنان ومامایي و انکولوژي زنان ، بیمارستان قائم )عج(-دانشکده پزشکي مشهد- ایران ، 88-87
- استاد جراحي زنان ، بیمارستان قائم )عج( دانشکده پزشکي مشهد-ایران ، 81 تاکنون

- رئیس بخش جراحي زنان وانکولوژي زنان ، بیمارستان قائم )عج( دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-  
ایران - 88 تاکنون

سوابق علمي : گروه جراحي زنان ومامایي بخش جراحي زنان و انکولوژي بیمارستان قائم )عج( - دانشکده پزشکي-
دانشگاه علوم پزشکي مشهد – ایران - 1379- تاکنون – استاد

گ��روه جراحي زنان ومامایي - کلینیک انکولوژي زنان بیمارس��تان میرزا کوچک خان و امام –دانش��کده پزش��کي 
–دانشگاه علوم پزشکي تهران – ایران - 1379-1372 – دانشیار

- گروه مامایي تربیت مدرس - گروه مامایي دانش��کده علوم پزش��کي – دانش��گاه تربیت مدرس تهران – ایران - 
1379-1371 – دانشیار

- گ��روه جراح��ي زنان ومامایي و انکولوژي - بخش جراحي زنان – بیمارس��تان میرزاکوچک خان – و ولي عصر – 
دانشکده پزشکي – دانشگاه علوم پزشکي تهران - ایران1379-1373 – دانشیار

- گروه جراحي زنان ومامایي - بخش جراحي زنان ومامایي بیمارس��تان قائم )عج( - دانشکده پزشکي دانشگاه علوم 
پزشکي مشهد-ایران - 1371-1363 – استادي

)جهت اطالع بیشتر از سوابق علمی و آموزشی ایشان به سایت کنگره  www.tugog.com  مراجعه فرمائید(
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محمد علي کریم زاده میبدي
Personal Information: First name: Mohammad Ali

 Surname: karimazadah meybodi

Date of Birth: 06/03/1949

Nationality: Iranian

Mariated Status: married 

Title: Pro. OB Gyn

Gender: Male

الف-مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: محمد علي کریم زاده میبدي 

سال و محل تولد: میبد 1327/12/15
وضعیت تاهل: متاهل 

رشته تحصیلي: پزشکي 
مدرک تحصیلي: 1- گواهینامه دوره تکمیلي تخصصي )فلوشیپ نازائي ( سال  1376

2- دکتراي تخصصي زنان و زایمان -  دانشگاه تهران سال 1359
3- دکتراي عمومي  -  دانشگاه تهران سال1354

4-  دیپلم  -   میبد ، سال 1347
محل اشتغال:

 1- استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد
2- مرکز ناباروري و تحقیقات یزد

3-  بیمارستان تخصصي زنان و نازائي مادر یزد
تلفن تماس: 

بیمارستان مادر:  0351-6230030
تلفن همراه:   0911-351-5377

 فاکس:   0351-6245277
makarimzadeh@yahoo.com:آدرس الکترونیکي

آدرس پستي: یزد- چهارراه مهدیه بیمارستان مادر

فعالیتهاي علمي-آموزشي:
هیئت رئیسه : )CHAIR MAN( کنگره هاي بین المللي

)جهت اطالع بیشتر از سوابق علمی و آموزشی ایشان به سایت کنگره  www.tugog.com  مراجعه فرمائید(
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران
25 – 22  مهرماه  1393

برنامه علمی کنگره در یک نگاه

روز اول 93/7/22

سالن اصلیساعت
سالن 2 )300 نفری(

طبقه زیر همکف
سالن 3  )150نفری(

طبقه دوم
سالن 4  )300 نفری(

طبقه زیر همکف

8 - 10/30
سخنرانی های 

کلیدی

دوره سونوگرافی پیشرفته 
مغز و قلب جنین
پروفسور پاالدینی

 Fetal
Echocardiography

کارگاه اختالالت کف لگن
پانل زایمان
فیزیولوژیک

11 - 12/30
پانل سندرم 
تخمدان پلی 

کیستیک

کارگاه کاربرد لیزر co2 در 
جراحی های زنان و بعد از 

سقط )شرکت آرتیمان(

پانل بهداشت باروری و 
رفتارهای پرخطر

مقاالت متخصصینسخنرانی ها15/30 - 14
پانل حفظ باروری در 

بیماران  سرطانی

 – 17
15/30

پانل اخالق در 
اهدای تخمک

مقاالت متخصصین
پانل مهارتهای زندگی در 
پیشگیری از رفتارهای 

پرخطر

17 -18
مقاالت 

متخصصین
مقاالت متخصصین

مقاالت مامایی و 
پرستاری
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران
25 – 22  مهرماه  1393

برنامه علمی کنگره در یک نگاه

روز دوم 93/7/23

سالن اصلیساعت
سالن 2 )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سالن 3  
)150نفری(

طبقه دوم

سالن 4  )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سخنرانی های 10/30 - 8
کلیدی

دوره سونوگرافی 
پیشرفته مغز و قلب 

جنین

پروفسور پاالدینی

Fetal Neur -
sonography

 case study پانل
in pop

ART پانل عوارض

سمپوزیوم

 HRT in Menopause
Woman

Actover شرکت 

11 - 12/30
پانل مدیریت 

ضایعات سرطانی 
سرویکس

تغذیه تخصصی 
مادر و نوزاد

)شرکت بهداشت 
کار(

HPV سمپوزیوم

)آزمایشگاه نیلوفر(

14 - 15/30
پانل اسکرین 

پانل طب مکمل در نازاییمقاالت متخصصینپستان

پانل اووفورکتومی 17 – 15/30
نقشهای جنسیتی در بارداریمقاالت متخصصینپروفیالکتیک

سخنرانی ها18- 17
مقاالت 

مامایی -پرستاری

مقاالت 

مامایی -  پرستاری
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران
25 – 22  مهرماه  1393

برنامه علمی کنگره در یک نگاه

روز سوم 93/7/24

سالن اصلیساعت
سالن 2 )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سالن 3  )150نفری(

طبقه دوم

سالن 4  )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سخنرانی های 10/30 - 8
کلیدی

پانل کاربردهای بالینی پانل رضایت و برائت
سلولهای بنیادی 
)آزمایشگاه نیلوفر(

CELL FREE DNA

سمپوزیوم بالیا و مرگ 
ومیر مادری

پانل سقط جنین

سخنرانی های 12/30 - 11
پانل دعاوی حقوقیکلیدی

کارگاه کاربرد لیزر در  
جراحی های زیبایی زنان

)شرکت آرتیمان(

سمپوزیوم غربالگری

سندرم داون

)آزمایشگاه نیلو(

پانل حاملگی 16 - 14
مقاالت رسیدهویدئو ژورنالهای پرخطر

پیشگیری و مراقبت 
از سقط جنین مکرر و 
زایمان زودرس )شرکت 

بهین پاد(

16 –18
مقاالت

متخصصین

مقاالت 

مامایی - پرستاری

مقاالت 

مامایی - پرستاری
پانل ایدز و خشونتهای 

جنسی
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران
25 – 22  مهرماه  1393

برنامه علمی کنگره در یک نگاه 

روز چهارم 93/7/25

سالن اصلیساعت
سالن 2 )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سالن 3  )150نفری(

طبقه دوم

سالن 4  )300 نفری(

طبقه زیر همکف

سخنرانی های 10/30 - 8
کلیدی

پانل سلولهای بنیادی
پانل مامایی قانونیکارگاه هیستروسکوپی

پانل راهنمای کشوری 
ترومبوپروفیالکسی

سخنرانی های 12/30 - 11
پانل اختالالت جنسیکلیدی

سمپوزیوم مکمل های 
غذایی و دارویی در 
افزایش قدرت باروری

)شرکت ویتا آریا(

پانل خونریزی پس از 
زایمان
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The effect of Gabapentin in postoperative pain management 
after diagnostic hysteroscopy

  Atashkhoyi Simin MD*
*Professor of Anesthesiology
Department of Anesthesiology, Alzahra Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
E-mail: satashkhoyi@gmail.com

Background and Objectives: Postoperative pain often interferes with postoperative reha-
bilitation and delays discharge from hospital. The present study examined the effects of a 
single dose of preemptive gabapentin (GBP) on analgesic consumption, pain scores, and as 
well as adverse effects after diagnostic hysteroscopy.
Methods: After obtaining research ethics board approval and informed consent, 60 patients were 
enrolled in a randomized, single-blind, placebo-controlled study. Patients were assigned to one of 
two groups—–preoperative GBP 600 mg (group I) or placebo (group II).  All patients received 
total intravenous anesthesia with midazolam, and remifentanil/propofol. Beginning in the post-
anesthesia care unit (PACU), all patients received a regimen of GBP 300 mg every 8 h for 24h.
Results:  Patients who received GBP preoperatively used significantly less analgesic during 
24 h (P < 0.01). The postoperative GBP patients had significantly better activity on postop-
erative. Patients who received GBP preoperatively reported less pain scores than patients 
who received placebo (p<01). There were no differences in side effects.
Conclusions: These results support the use of GBP in the acute postoperative period. Fur-
thertrials are needed to delineate the optimal dose, and timing of GBP use perioperatively.
Keywords:Diagnostic hysteroscopy, Postoperative pain, Preemptive analgesia, Gabapentin

مقایسه روش های سریع بررسی آنیوپلوئیدی های جنینی در مقابل سیتوژنتیک روتین
دکتر علی آهنی1

1- آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آتا، تهران، ایران
Email: ali.ahani@gmail.com

چکیده:
بیش از دو دهه است که بارداری های پرخطر برای نقایص کروموزومی توسط روش های روتین سیتوژنتیکی مورد 
بررس��ی قرار میگیرند. روش س��یتوژنتیک روتین دقت بس��یار باالیی در زمینه بررسی نقایص کروموزومی دارد ولی 
مهمترین مش��کل این روش مدت زمان طوالنی آن اس��ت. در این زمینه اخیراً روش��های بررسی سریع کروموزومی 
شکل گرفته اند که تنها در عرض یک یا چند روز اختالالت عمده مربوط به برخی کروموزوم ها را شناسایی میکنند. 
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این روشها شامل مواردی همانند MLPA ،QF-PCR و FISH می باشند. در مطالعه حاضر تعداد 735 بارداری 
که توس��ط آزمایش��ات غربالگری پرخطر تشخیص داده شده بودند وارد مطالعه ش��ده اند. برای تمامی بیماران سه 
روش بررس��ی روتین س��یتوژنتیک، QF-PCR و MLPA انجام شده است. در مجموع تعداد 32 مورد ناهنجاری 
کروموزومی توس��ط روش روتین شناسایی شد که شامل 21 تریزومی 21، 4 تریزومی 18، 3 تریزومی 13، 2 مورد 
 MLPA و QF-PCR یک جنین تریپلوئید و یک مورد نوترکیبی در کروموزوم 10 بودند. روش های ،XXY 47
تمامی 31 مورد اول را شناس��ایی کرده و هیچ کدام قادر به شناس��ایی نوترکیبی کروموزوم 10 نبودند. بررسی های 
بیشتر نشان داد که مادر جنین حاوی نوترکیبی حامل یک واژگونی پری سانتریک در کروموزوم 10 می باشد. نتایج 
این مطالعه نش��ان می دهند که روش��های تشخیص سریع آنیوپلوئیدی توانسته اند که تمامی موارد اختالالت اصلی 
را شناسایی کنند و تنها مورد مربوط به نوآرایی کروموزومی قابل تشخیص نبوده است و بر این اساس پیشنهاد می 

شود که این روش ها قابلیت استفاده گسترده در بررسی های پیش از تولد را دارا هستند.
کلمات کلیدی: سیتو ژنتیک روتین، شناسایی سریع آنیوپلوئیدی ها، تشخیص پیش از تولد

Genetic investigation in high risk pregnancies for Smith-
Lemli-Opitz syndrome

Ali Ahani1

1- ATA Medical Genetics Laboratory, Tehran, Iran
Email: ali.ahani@gmail.com

Abstract:
Chromosomal imbalances have been studied in high risk pregnancies for more than two dec-
ades. Cytogenetic study is a precise method to evaluate chromosomal imbalances, although it 
takes a lot of time. Recently rapid methods to detect aneuploidies have been provided that in 
one or few days detects the main chromosomal imbalances. These methods include QF-PCR, 
MLPA and FISH. In the current survey 735 pregnant women that marked as high risk in their 
screening tests were recruited for study. For the entire samples routine cytogenetics as well 
as QF-PCR and MPA test were performed.  As a result of testing 32 cases with unbalanced 
karyotype were found that include twenty one trisomy 21, four trisomy 18, three trisomy 13, 
two cases with 47, XXY, a triploid fetus and a recombinant chromosome 10. Expect of the 
recombinant chromosome 10, QF-PCR and MLPA detected all other cases. Further studies 
showed that the mother of fetus with recombinant chromosome carries a pericentric inversion 
in the chromosome 10. Results of this study show that rapid aneuploidy detection tests were 
able to detect all cases with main chromosomal imbalances and these methods are able to 
widely being used in prenatal diagnosis.
Key words: Routine Cytogenetics, Rapid detection of aneuploidies, Prenatal Diagnosis
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A herbal remedy for treatment of low libido women: 
A randomized double-blind placebo-controlled study

Elham.Akhtari

Abstract
Background:  Tribulus terrestris as a herbal remedy has shown beneficial aphrodisiac effects 
in a number of animal and human experiments. The aim of the present study was to assess 
the safety and efficacy of Tribulus terrestris in women with hypoactive sexual desire disorder 
during their fertile years.
Methods:  This was a randomized double-blind placebo-controlled study. Sixty seven wom-
en with hypoactive sexual desire disorder were randomly assigned to Tribulus terrestris ex-
tract (7.5 mg/day) or placebo for 4 weeks. Desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, 
and pain were measured at baseline and after 4 weeks after the end of the treatment by using 
the Female Sexual Function Index (FSFI). Two groups were compared by repeated measure-
ment ANOVA test. 
Results:  Sixty women had one post baseline measurement and completed the study. At the 
end of the fourth week, patients in the Tribulus terrestris group had experienced significant 
improvement in their total FSFI (p<0.001), desire (p<0.001), arousal (p=0.037), lubrication 
(p<0.001), satisfaction (p<0.001) and pain (p=0.041) domains of FSFI. Frequency of side 
effects was similar between the two groups. 
Conclusions: Tribulus terrestris may safely and effectively improve desire in women with 
hypoactive sexual desire disorder. Further investigation of Tribulus terrestris in women is 
warranted.

Prophylactic Oophorectomy Alongside Hysterectomy  In 
Women With Benign Gynaecological  Conditions

  
Setareh Akhavan M.D, Associated Professor, Department of Gynecology and Obsteterics, Tehran University 
of Medical sciences

Many women undergo oophorectomy at the time of hysterectomy. It has been common prac-
tice to counsel women who were in their mid-40s or older and were planning hysterectomy 
for benign indications to undergo concomitant bilateral salpingo-oophorectomy. The ration-
ale for this approach has been that oophorectomy greatly decreases the risk of ovarian cancer 
and the need for future ovarian surgery.
The ovaries are complex endocrine organs that produce androgens and estrogens. They are 
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involved in many metabolic processes such as bone and lipid metabolism. Androgen and 
estrogen levels decrease around the time of menopause. Significant amounts of testosterone 
and androstenedione continue to be produced by the ovaries after menopause, and these an-
drogens are converted to estrogen in adipose, muscle and other peripheral tissues.
 However, in recent decades, the debate over ovarian conservation versus elective 
oophorectomy at the time of hysterectomy has evolved with further understanding of potential 
long-term health risks and benefits of elective oophorectomy and potential advantages of 
elective salpingectomy.
Parker et al found, in an observational study carried out in the USA, a risk reduction for 
ovarian cancer due to prophylactic oophorectomy of around 4% and estimated that 220 oo-
phorectomies would need to be performed to prevent one case of ovarian cancer. The benefits 
of prophylactic oophorectomy in premenopausal women have to be weighed against the risk 
associated with surgically induced menopause.
It has been demonstrated increased risks of cardiovascular disease and cardiovascular mor-
tality and an increased
risk of cognitive impairment or dementia after oophorectomy in premenopausal women. 
Also, higher risks
of osteoporosis and bone fracture have been described after early menopause.
On the other hand some women with extraovarian pathology may also benefit from oopho-
rectomy, including:
endometriosis ,tuboovarian abscess, pelvic adhesions/pelvic pain.
Key words: Prophylactic oophorectomy,benign conditions, ovarian cancer,menopause  

به  که  شرایطی  در  هیسترکتومی  با  همزمان  اووفورکتومی  پروفیالکتیک  آیا 
دالیل خوش خیم بیمار هیسترکتومی میشود،انجام بدهیم؟

دکتر ستاره اخوان،دانشیار گروه زنان وزایمان،دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیماران زیادی همزمان با هیسترکتومی تحت اووفورکتومی قرار میگیرند. بطور معمول با بیماران میانه ی دهه پنجم 
وباالتر که کاندیدای هیسترکتومی بدالیل خوش خیم هستند در مورد انجام همزمان اووفورکتومی دو طرفه مشاوره 
می شود. عمده ترین دلیل این امر کاهش خطر ابتال به کانسر تخمدان وکاهش نیاز به جراحی در آینده می باشد.
تخمدان با ترش��ح هورمونهای اس��تروژن و آندروژن همانند یک عضو آندوکرین اس��ت.این هورمونها در بس��یاری از 
روندهای متابولیک بدن مثل متابولیس��م چربی ها واستخوان ها شرکت دارند.آندروژنها و استروژنها در حوالی زمان 
یائسگی کاهش می یابند.پس از منوپوزمقادیر چشمگیر تستوسترون وآندروستندیون کماکان ازتخمدان تولید شده 



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 281393

ودر بافتهای چربی ،عضالت وسایر بافتهای محیطی به استروژن تبدیل میشوند.
لذا در دهه های اخیرانجام اووفورکتومی در مواردی که به دالیل خوش خیم بیمار هیسترکتومی میشود،با مشخص 
ش��دن بیش��تر خطرات دراز مدت اووفورکتومی و فواید انجام آن بطور الکتیو وهمچنین منافع انجام س��الپنژکتومی 

،مورد بحث وچالش قرار گرفته است.
Parker وهمکارانش در یک مطالعه ی مش��اهده ای در امریکا دریافتند که میزان کاهش خطر کانس��ر تخمدان در 
پروفیالکتیک اووفورکتومی حدود 4% بوده و برآورد کردند برای پیش��گیری از یک مورد کانس��ر تخمدان باید 220 
مورد اووفورکتومی انجام ش��ود. فواید انجام اووفورکتومی پروفیالکتیک بایدبا خطرات منوپوز ناش��ی از آن سنجیده 

شود.
افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی ومرگ ناشی از آنها و همچنین اختالالت شناختی و دمانس  دربیمارانی 
که قبل از منوپوز اووفورکتومی ش��ده اند نش��ان داده شده است.همچنین خطرات بیشتر اوستئوپروز وشکستگیهای 

استخوانی بعد از منوپوز زودرس به اثبات رسیده است.
از سوی دیگر بعضی بیماران با پاتولوژی خارج تخمدانی ممکن است از اووفورکتومی سود ببرند. بعنوان مثال میتوان 

به آندومتریوز،آبسه های توبواووارین وچسبندگیهای لگنی/درد لگنی اشاره کرد.

کلمات کلیدی:اووفورکتومی پروفیالکتیک،شرایط خوش خیم،کانسر تخمدان،منوپوز

Efficacy of combination therapy of oral zinc sulfate with
imiquimod, podophyllin or cryotherapy in the treatment

of vulvar warts

Setareh Akhavan, Mitra Modarres Gillani,
Azam Sadat Mousavi
Gynecology and Obstetrics Department, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

Abstract
Aim: Zinc sulfate is beneficial in the treatment of epithelial warts. We conducted this 
study to compare the
efficacy of combination therapy of oral zinc sulfate with conventional treatments in 
the treatment of vulvar
warts.
Material and Methods: This study was a randomized controlled trial. The sample 
size was 42 in each group.
Women aged 20–50 years were placed by the block randomized method into six groups: the 
podophyllin-,
imiquimod- and cryotherapy-treated groups, and another three groups receiving 
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8-week combination therapy
of 400 mg oral zinc sulfate with one of the above-mentioned treatments. Data were 
analyzed using anova and
Fischer’s exact test with spss16.
Results: A total of 228 patients were recruited and completed the study in six treat-
ment groups. No significant
difference was observed in the response to treatment among these groups. Relapse 
after 6 months was
significantly higher in the podophyllin-, imiquimod- and cryotherapy-treated pa-
tients compared to patients
receiving these treatments in combination with oral zinc sulfate (P <0.05).
Conclusions: Combined therapy of oral zinc sulfate with conventional treatments of 
vulvar warts appears to
reduce the relapse rate.
Key words: clinical trial, genital wart, sexually transmitted disease.

Stem cell Therapy and safety concerns

Babak Arjmand*1,2, Hamid-Reza Aghayan1,2, Parisa Goodarzi2, Fereshteh Mohamadi-Jahani2

1. Chronic DiseasesResearch Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medi-
cal sciences, Tehran, Iran
2. Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran 

Introduction
Several researches in field of stem cells have introduced promising hopes for the treatment of 
degenerative and immune disorders. Despite the therapeutic potential of stem cells there are 
various safety concerns. Therefore, investigators should evaluate and manage these concerns 
before clinical transplantation of stem cell based products. 
Safety concerns
By comparison with different types of stem cells, safety concerns related to embryonic stem 
cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) are more serious. There are several 
risk factors relevant to safety issues of stem cell preparation and transplantation. For in-
stance; stem cell type, renewal capacity, differentiation status, route of transplantation, mini-
mally or more than minimally manipulation of stem cells and etc. On the other hand, some of 
the considerable safety concerns of stem cell based products include; (1) Transplantation site 
reactions, (2) Immune response to the transplanted cells, (3) Biodistribution/Ectopic graft-
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ing, (4) Unintended differentiation into another cell type, (5) Tumorigenicity, and (6) Lack of 
functional characteristics.
Conclusions
Accordingly, in every trial, the safety concerns must be carefully weighed against the poten-
tial benefits. Moreover, all stem cell preclinical and clinical investigations must be designed 
to address the fundamental safety concerns. Although majority of clinical trials conducted 
with mesenchymal stromal cells (MSC) have not reported major concerns, however, addi-
tional intention to biological mechanisms, cell characterization, and long term safety are 
needed.
Key Words: Cellular therapy,Immunogenicity, Safety, Stem cells, Tumorigenicity 

Idiopathic Polyhydramnios and outcome of pregnancy

Asadi N, Vafaei H, kasraian M, Frooughinia L, Ravanbod R,   zarei Z, Salehi A, Azimi A
Maternal-fetal medicineResearch Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
*nasadi2012@yahoo.ca  

Abstract:
Objective: To compare the perinatal outcomes of idiopathic polyhydramnios cases with  nor-
mal  pregnancies.
Study Design: 114  singleton pregnancies that were  diagnosed  with  idiopathic polyhy-
dramnios  in the    department of obstetrics  at Shiraz Medical University  between  January 
2000 to January 2011 were compared with the 114 normal pregnancies  for their perinatal 
outcomes. Variables include birth weight, admission in neonatal intensive care unit  (NICU)  
after  delivery, meconium staining, respiratory distress, fetal death, , neonatal death, , low 
1 min and 5min APGAR scores, primary Caesarean section (C/S), preterm delivery (<37 
weeks), postpartum bleeding and placental  abruption.                    
Results:low birth weight (<2500gr), macrosomia (>4000gr), NICU admission, fetal distress, 
dead fetus, lower 1-min and 5-min APGAR score, preterm delivery (<37 week) and neonatal 
death were higher in the case group. However, meconium staining and malperesentation were 
equal between two groups. Except for 1 minute and 5 minute APGAR scores and prematurity, 
there were no significant differences in other maternal and fetal outcomes considering the 
severity of polyhydramnios.
Conclusion: Idiopathic polyhydramnios should be considered as a high risk pregnancy and 
warrants close surveillance.
Keywords: Amniotic fluid index, idiopathic polyhydramnios, Perinatal outcome
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Pluripotent Stem Cells: A Promising Approach to Cure 

the Infertility

Fereshteh Esfandiari1,2, Abdolhossein Shahverdi3, Hossein Baharvand1,2

1. Department of Stem Cells and Developmental Biology at Cell Science Research Cent-
er, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Acecr, Tehran, Iran 
2. Department of Developmental Biology, University of Science and Culture, Acecr, Teh-
ran, Iran 
3. Department of Embryology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan 
Institute for Reproductive Biomedicine, Acecr, Tehran, Iran

Infertility is a major incurable disease that affects 10–15% of couples. Current in-
fertility treatments are limited to techniques such as in vitro fertilization (IVF) that 
have serious side effects related to drugs and low success rate which cannot cure 
many infertility types. Of new therapies, pluripotent stem cells (PSCs) have opened 
new window for infertility treatments. In this regard, PSCs are promising to generate 
an unlimited source of germ cells and gametes for infertile couples. So there have 
been many efforts to achieve germ cells from pluripotent stem cells. These studies 
have been static for many years, because the in vitro reconstructed germ cells were 
not functional. Finally, Hayashi et al., reported production of both male and female 
gametes (sperm and oocyte) from mouse embryonic stem cells (ESC) and induced 
Pluripotent stem cells (iPSC). The in vitro produced gametes had successful fertili-
zation and lead to perfect zygotes. The embryo which formed as a result of fertiliza-
tion could spend developmental stages and resulted in birth of new healthy offspring 
which grew and had successfully mating at puberty. Also, they could recently induce 
the skin cells (fibroblasts) to primordial germ cells which produce functional sperms.
More recently, report of germ cell differentiation from azoospermia-derived iPSCs 
in the mouse spermatogenesis bring us a lot of hope for infertility treatment.
As parallel sources, germ line stem have been considered. In this regard recently 
introduced oogonial stem cells (OSC) are promising for female infertility treatment. 
Besides, testis derived spermatogonial stem cells (SSCs) have been differentiated to 
functional sperms in the laboratory.

All these reports bring us lots of hope to cure the infertility in future by stem cell 
technology. 
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دیده نشدن کیسه صفرا در جنین

دکتر الله اسالمیان- استاد زنان و مامایی- پریناتالوژیست- بیمارستان دکتر شریعتی- دانشگاه علوم پزشکی تهران     

کیسه صفرا به وقت انجام اولتراسوند در جنین دیده میشود و به ندرت ممکن است رویت نشود) در کمتر از %0,1 
موارد(.

عدم رویت کیسه صفرا در جنین در اولتراسوند با بیماریهای شدید از جمله آنوپلوییدی ها، فیبروز کیستیک وآترزی 
سیستم بیلیری همراه می باشد.

با ندیدن کیس��ه صفرا اندازه گیری آنزیم های گوارش��ی در مایع آمنیوتیک برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی و 
فیبروز کیستیک کمک کننده است.

گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز GGTP آنزیمی اس��ت که توس��ط مجاری صفراوی تولید میش��ود و  برای تشخیص 
زردی انسدادی,  کلستاز انتراهپاتیک و پانکراتیت به کار میرود.

سطح گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز GGTP در مایع آمنیوتیک در سنین مختلف بارداری اندازه گیری شده است.
)مدیان 115 واحد در لیتربا طیف 41-265 واحد در لیتر(

س��طح گام��ا گلوتامیل ترانس پپتی��داز  GGTP در مایع آمنیوتیک در  سیستس��ک فیبروزیس  و آترزی مجاری 
صفراوی باال گزارش شده است.) 300- 1200 واحد در لیتر(

در مواردی که کیسه صفرا دیده نشده ولی سطح گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز GGTP    نرمال بوده است مجاری 
صفراوی نرمال بوده اند.

با دیدن کیسه صفرا در اولتراسوند باید وجود آنرا در گزارش ثبت نمود.

Trans fatty acids and reproduction

Esmaeilzadeh S, Mirabi P
Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of medical sciences, 
Babol, Iran 

Abstract 
BACKGROUND:
Trans fatty acids (TFA) are unsaturated fatty acids that contain at least one non-conjugated 
double bond in the trans configuration, resulting in a straighter shape.
The objective of present review was to assess whether Trans fatty acids are associated with 
infertility and pregnancy lose.
METHODS: 
We searched the MEDLINE database from 11 original articles were identified using the Med-
line, EMBASE, and The Cochrane Library electronic databases and by hand searches.
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RESULTS:
It is not clear how the trans fats affect ovulation, but they may affect sensitivity to 
insulin, which is known to play a role in infertility problems. Each 2% increase in 
trans fat consumption as a replacement for carbohydrates resulted in a 73% greater 
risk of ovulation related infertility.
Trans fats can impede fertility in a few ways. First, a diet high in trans fats is a 
diet likely to lead to obesity. Being significantly overweight is not good for regular 
ovulation. Second, overweight or not, trans fats interfere with body chemistry such 
that the body becomes more resistant to insulin. This makes levels of both sugar and 
insulin in the bloodstream goes up, another strike against full fertility. Lastly, the 
inflammatory effect of trans fats can interfere with ovulation, conception, and even 
early embryo development.
The pregnancy period was also found to be shorter in mothers with higher trans fatty 
acid level.
It was noticed that women who developed preeclampsia had approximately 30% 
higher trans fatty acid levels in red blood cells than women who did not develop this 
disorder.
Higher intakes of fatty acids were related to lower odds of live birth  but the odds of 
a live birth after embryo transfer in women with the highest intake of monounsatu-
rated fat were 3.45 times higher than those of women with the lowest intake.
Another observation was the finding of an association between a high intake of trans 
fatty acids and the risk of preeclampsia (pregnancy induced hypertension) In some 
studies, trans fatty acid intake was estimated by the trans fatty acid content of the cell 
walls of red blood cells. Consumers should learn to recognize and avoid products 
containing trans fats
Polyunsaturated fat consumption was found inversely related to embryo quality. 
Women in the highest tertile of polyunsaturated fat intake had a higher proportion 
of poor quality embryos and more slowly cleaving embryos than had women in the 
lowest tertile of intake.
CONCLUSIONS:
Reports on the harmful action of TFA on humans persuasively reveal the need to 
limit their intake, particularly during assisted reproduction treatment and pregnancy.
Key words: Trans fatty acid, Pregnancy outcome, Assisted reproductive technology. 
Fetal lose 
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 Fertilization and early embryo development in endometriotic
patients

Esmaeilzadeh S, Mirabi P, Mahdinezhad Gorji N
Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of medical sciences, Babol, 
Iran 

Abstract
Introduction
It is unclear as to the degree to which endometriosis is a detriment to the process of fertilizing 
oocytes in vitro, asseveral investigations have now reported significantlyimpaired fertiliza-
tion rates for endometriotic patients.
Materials and Methods:
Using public databases including Pub Med and PMC, a collection of related research articles 
were comprehensively studied.
Results:
Investigators have reported significantly lower fertilization success for stage III or IV endo-
metriosis, when compared with stages I or II.
With regard to early embryo development, researchers have reported fewer embryos reaching 
the 4-cell stage at 48 hours, a reduced number of blastomeres at 72 hours, and lower cleavage 
rates when endometriosis is compared with tubal-factor or unexplained infertility.
More recent studies have shown that any impaired fertilization has little or no effect on the 
ultimate outcome of IVF, as pregnancy rates for patients with endometriosis are comparable 
with other etiologies. 
Endometriosis affects oocyte number but not embryo quality or pregnancy 
outcome, irrespective of the presence of an ovarian endometrioma. Perhaps 
the clinical insignificance of impaired fertilization is due to the fact that im-
proved ovarian stimulation and oocyte-recovery techniques have led to a sur-
plus of available oocytes for fertilization. 
An increased oocyte yield can readily sustain a slight decrease in fertilization 
capacity to produce enough embryos for implantation.
It is unclear what role, if any, intracytoplasmic sperm injection (ICSI) may 
play in the fertilization of oocytes from women with endometriosis.

Keywords:Endometriosis, Embryo Development, Fertilization
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اخالق در اهدای تخمک

دکتر مهناز اشرفی1،2
1پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی 

تولید مثل، گروه اندوکرینولوژی وناباروری زنان، تهران، ایران 
2   گروهزنانوزایمان،دانشـکدهپزشکي،دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتي،درمانیایران، تهران،ایران.

یکی از مس��ائل مهم در اخالق پزش��کی نحوه درمان ناباروری می باش��د، چرا که بعد از تول��د اولین نوزاد حاصل از 
Louise Braun,(IVF 1978( روشهای مختلفی در این رابطه مطرح و درمان بیماران آغاز شد. یکی از این روش 
ها، درمان به وس��یله اهداء گامت و جنین می باش��د، چون با رویکرد ART امکان استفاده از آن در مواردی که فرد 
فاقد گامت بوده )Sterile( وجود دارد )اولین نوزاد به وس��یله  تخمک اهدائی در س��ال 1983 در استرالیا و اولین 
نوزاد از طریق جنین اهدائی در س��ال 1998 در آمریکا متولد ش��د(، ولی متعاقب این درمان مسائل مهم در حیطه 
جامعه و اخالق مطرح گردید،زیرا در اس��تفاده از فرد ثالث جهت باروری به صورت اهداء گامت )اس��پرم و تخمک( و 
یا جنین، انتقال ژنتیک فرد ثالث مطرح می شود و فرزندان حاصل از این روش حامل مواد ژنتیک اهداء کننده بوده 
که به دنبال آن مس��ائل مهمی را از نظر ش��رع، عرف و بروز بیماری های خاص در جامعه مطرح می کند.از جمله این 
موارد ازدواج با محارم و بروز بیماری های ژنتیکی به علت ناشناس بودن این افراد می باشد. لذا رعایت مسائل اخالقی 
و بررس��ی ژنتیکی و س��ایکولوژیک بسیار مهم می باشد. از طرف دیگر مس��ائل مربوط به فرزند به وجود آمده از این 

طریق است، که دارای حقوق فراوان می باشد از جمله:
1( داشتن حق شناسایی پدر و مادر بیولوژی 

2( استفاده از خانواده ژنتیکی خود در موارد بروز بیماری های خاص مثل پیوند مغز استخوان در لوسمی ها ...
3( و جلوگیری از ازدواج با محارم 

لذا الزم است در حین بکارگیری این روش ها به منظور حفظ کانون خانواده با رعایت مسائل مهم و ضروری در این 
رابطه، از بروز مسائل و مشکالت آینده جلوگیری نمود.

EVALUATION OF LETROZOLE THERAPEUTIC 
EFFECT IN INFERTILE WOMEN

F. Akbary-Asbagh1*, Z. Heidar2, F. Frozan-Fard2, K. Nouri3, O. Azmodeh1, A. Ghasemynejad1, N. Salsabily4
and M. Amirian2
1) Department of Obstetric and Gynecology, School of Medicine, Medical Sciences/University of Tehran, 
Tehran, Iran
2) Fellowship of Infertility, Mirza Koochak-Khan Hospital, Medical Sciences/University of
Tehran, Tehran, Iran
3) Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Medical Sciences/
University of Tehran, Tehran, Iran
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4) Department of IVF, Mirza Koochak-Khan Hospital, Medical Sciences/University of Tehran,
Tehran, Iran

Abstract- Combination therapy with clomiphene citrate plus gonadotropin (clomiphene cit-
rate plus HMG) in induction ovulation reduce the gonadotropins dose but antiestrogenic 
effect of c.c. can decrease pregnancy rate. In a randomized clinical trial we compared 3 treat-
ment protocol for induction ovulation and intra uterine insemination (I/o plus IUI) in wom-
en with infertility history more than one year, normal hysterosalpingogram (HSG), normal 
spermiogram and follicular stimulating hormone (FSH) < 10 IU/ml. 52 women were taken 
clomiphene citrate plus HMG, 52 women were received letrozole plus HMG and 28 women 
were taken HMG alone. Gonadotropin dose for induction ovulation in clomiphene citrate 
plus HMG group [mean 4.9 (1.5)] and letrozole plus HMG group significantly
was lower than HMG group [mean 11 (4.5)](P < 0.05). Although size and number of mature 
follicule in 3 group were equal. In clomiphene citrate plus HMG group endometrial thickness 
was lower but level of estradiol obviously was higher than others (P < 0.05). Pregnancy rate 
in letrozole plus HMG group was 28%, in clomiphene citrate plus HMG group was 23% and 
in HMG group was 25%. In conclusion aromatase inhibitors like letrozole same as clomi-
phene can reduce gonadotropin dose in induction
ovulation without anti estrogenic effect.
Acta Medica Iranica 2007; 45(3): 199-203.
© 2007 Tehran University of Medical Sciences. All rights reserved.
Key words: Aromatase inhibitors, Letrozole, Clomiphene citrate, Human menopausal gonadotropin

“Approach  to infertile couple”

Dr. Firouzeh Akbari Asbagh

An infertility evaluation is usually initiates after one year of regular unprotected vaginal 
coitus in couples with female partner under age 35 years and after six months of of unpro-
tected intercourse in couples with female partner  age 35 years or older. The evaluation may 
be initiated sooner in couples with known risk factor for infertility. Both partners should be 
evaluated for factors that could be impairing fertility.
The assessment of infertile couple initiates by history taking and physical examination .The 
most important points in the history are duration of infertility, menstrual history, medical, 
surgical, and gynecological history, personal and life style history. The physical examination 
should assess for signs of potential causes of infertility.                                                                        
The basic diagnostic evaluation tests consist of:
-The initial assessment of male partner by semen analysis  
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-Documentation of normal ovulatory function by mid- luteal phase serum progesterone lev-
els, urinary ovulation prediction kits (urinary LH surge), daily assessment of follicular devel-
opment by ultrasound, basal body temperature record, and endometrial biopsy .In anovulato-
ry patients, the minimal workup includes serum prolactin, TSH, FSH levels, and assessment 
for polycystic ovarian syndrome. The identification of diminished ovarian reserve by day 3 
FSH levels, clomiphene citrate challenging test, antralfollicular count, and AMH levels could 
be an important part of evaluation of infertile women in la te reproductive age.  
-The evaluation of tubal patency and uterine cavity by hysterosalpingogram (HSG) or lapa-
roscopy with chromotubation .Non or minimally invasive alternative to above-mentioned 
procedures are Chlamydia antibody test and hysterosalpingo-contrast sonography (HyCoSy).   

FEMALE VOIDING DYSFUNCTION
DR.T.EFTEKHAR.
TUMS

Normal voiding in womenis achieved by an initial (voluntary) reduction inintraurethral pres-
sure (urethral relaxation) [1,2].This is generally followed by a continuous detrusor contrac-
tion that leads to complete bladder emptyingwithin a normal time span. Many women will 
void successfully [normal flow rate and no postvoidresidual (PVR) urine volume] by urethral 
relaxation alone, without a rise in detrusor pressure [1,2]. Failure of any of these synergic 
mechanisms leads to voiding dysfunction and consequently urinaryretention. This pathologi-
cal condition – female dysfunctional voiding (FDV) – may be initiated asa learned response 
to bladder outlet obstruction (BOO) or detrusor underactivity or acontractility.BOO is the 
generic term for obstruction duringvoiding [1,2]. It is a reduced urine flow rateand/or pres-
ence of a raised PVR and an increased detrusor pressure. It is usually diagnosed by study-
ingthe synchronous values of urine flow rate and detrusor pressure. Female BOO may be due 
to eitheranatomical [vaginal prolapse, anti-incontinence surgery, urethral stricture, urethral 
diverticulum,urethral tumours, primary bladder neck obstruction (PBNO)] or functional (de-
trusor-sphincter dyssinergia, or dysfunctional voiding) causes. FDV is considered a learned 
behaviour and is defined as anintermittent and/or fluctuating flow due to involuntary intermit-
tent contractions of the periurethralstriated or levator muscles during voiding in neurologi-
cally normal women [1,2]. This type of voiding may also result from abdominal straining to 
compensate for an acontractile detrusor (abdominalvoiding).The aim of this presentation  is 
to give a brief comprehensivereview of the most recent progresses infemale voiding dysfunc-
tion, outlining possible keyadvances in this field.



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 381393

دکتر طاهره افتخار 

ادرار کردن نرمال  با کاهش فش��ار ارادی مجرا ش��روع می ش��ود  با انقباض عضالت دترس��ور  اذامه می یابد.  تا وقتی 
گ��ه تمام ادرار  در یک طول زمان مناس��ب تخلیه شودبیش��تر  خانمهابطور نر م��ال ادرار می کنند وحجم باقی مانده 
ادرارندارند.. اختالل در هریک از این مراحل باعث  اختالل دفع ادرار می شود. و تنها با ریالکس کردن یورترا مثانه بطور 
کامل تخلیه می شود. اختالل دفع ادرار  ممکن است  ممکن است بااموزش پاسخ به انسداد مجرا  مثانه ویا کاهش فشار 
دترسور یا انقباض شروع شود.انسداد مجرای ادرار باعث کاهش فلو ادرار  افزایش حجم باقیمانده ادرار  وافزایش فشار 
دترسور میشود. این مشکل  با مشاهده فلوادرار حجم باقی مانده و فشار دترسور تشخیص داده میشود.انسداد مجرای 
ادراردر زنان  ممکن اس��ت مربوط به یک مش��کل  اناتومیک مثل پروالپس رحم  یا جراحهای بیاختیاری  تنگی مجرا 

.دیورتیکول مجرا و یا تومر انسداداولیه  مجرا و یا اختالل عملکردی  مثل دیسژنزی دترسور واسفنگتر باشد.
اختالل دفع ادرار می تواند رفتاری باشدانقباض متناوب غیر ارادیعضالت دور مجرا و یا لواتور در زمان دفع  در یک 
زن نرمال  از نظر نورولوزیک اتفاق بیافتد. این نوع دفع  با با زور زدن ش��کمی  برای جبران عدم کارکرد دترس��ور   

دیده میشود .هدف از این پرزنتیشن مرور پیشرفتهای جدید در درمان اختالل  دفع ادرار زنان میباشد.

جایگاه میومکتومی در بیماران نازا

عباس افالطونیان
پروفسور زنان و مامایی، نازایی، پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

فیبرومهای رحمی ش��ایع ترین تومورهای خوش خیم رحمی  هس��تند که در 5 تا 10 درصد از بیماران نابارور دیده 
می ش��وند و در 1 الی2/4 درصد این بیماران ،تنها علت ناباروری محس��وب می ش��وند.مطالعات نشان می دهد که 
میزان بارداری به طور معنی داری در گروه بیماران با میوم های زیرمخاطی و داخل جداری بزرگ کاهش پیدا می 

کند.
تصمی��م گی��ری در مورد انجام میومکتومی در بیماران نازا بای��د با توجه به خصوصیات فردی بیمار و نیز با توجه به 
محل و سایز میوم انجام شود.تکرار انجام میومکتومی با توجه به خطرات بالقوه ای که برای باروری دارد توصیه نمی 
شود؛ لذا ترجیحا انجام این عمل باید به افرادی محدود گردد که قصد ازدواج و باردار شدن پس از گذشت 6 ماه از 

عمل میومکتومی را داشته باشند.
در س��الهای اخیر چندین ژن شناس��ایی شده اند که برای رش��د، تمایز و پذیرندگی اندومتر برای النه گزینی جنین 
ضروری می باش��ند که از آن جمله ژنهای خانواده هومئوباکس)HOX( و BTEB1   هس��تند.در افراد س��الم بارور 
میزان بیان ژنهای HOXA11 ،HOXA10 و BTEB1 در فاز لوتئال که معادل زمان النه گزینی است، افزایش 
پیدا می کند؛ این در  حالیست که در بیماران دارای میوم میزان بروز این ژنها در اندومتر، کمتر از افراد سالم  می 
باش��د؛ لذا باتوجه به شناس��ایی نقش تغییر بروز این ژنها در بیماران نازایی دارای میوم رحمی، به نظر می رسد که 

گسترش اندیکاسیونهای میومکتومی در نازایی اقدام عاقالنه ای باشد.
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بررسی فراوانی نتایج مثبت تست تحریک صوتی در ارزیابی سالمت جنین در 
زنان باردار با NST غیر واکنشی

نویسندگان سهیال اکبری،سیده فرشته صالحی امیری*،پروین آستی،مهین عادلی
Frequency of positive results of vibroacoustic stimulation test in evaluating fetus health of pregnant women 
with non-reactive NST.
Akbari S, Salehi Amiri S, Asti P, Adeli M.
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Comparing the serum vitamin D3 levels in women with and 
without endometriosis

Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the serum vitamin D3 
levels in women with and without endometriosis.
Materials and methods: In a cross sectional study, after at least 12 hours 
fasting, we measured serum vitamin D3 levels in all patients before laparos-
copy. After laparoscopy and according to the visual evidences in laparoscopy 
we compared the vitamin D3 levels in women with endometriosis and women 
without endometriosis.
Results: We had 69 patients in endometriosis group and 69 in non endome-
triosis. Two groups were matched for age, parity and BMI. In endometrio-
sis group 70% had moderate or severe endometriosis. vitamin D3 levels in 
endometriosis and non endometriosis patients had not significant difference 
(P>0.05) .
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Discussion and conclusion: Although in small studies, vitamin D3 was effec-
tive in regression of implants of endometriosis, in our study and in some other 
studies the levels of vitamin D3 had not significant differences in 2 groups.
Key words: Endometriosis; Laparoscopy; vitamin D3

Title: Sentinel lymph node detection using methylene blue in
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Sciences, Tehran‐ Iran.
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Abstract
Introduction: Cervical cancer is one of the most common diseases in women and is associ-
ated with high mortality. The aim this study is to evaluate the feasibility of sentinel lymph 
node (SLN) detection in patients with cervical cancer using the methylene blue dye.
Method: Patients in the early stages of cervical cancer were enrolled in this study. Methylene
blue, 4 ml, was injected into the cervical peritumoral area in 24 cases. Surgically removed-
lymph nodes were examined by pathology for the blue lymph nodes that were considered as
SLNs.
Results: Sensitivity and specificity of this test are respectively 89 and 83 percent. Detection
rate based on the different nodes with the highest rate of 37.5% was observed in obturator.
Conclusion: Various studies have shown that concurrent use of methyl blue method has
the highest rate of SLN identification. Further studies are recommended based on the results.
Key words: Cervical cancer, SLN, Sentinel lymph node, methyl blue
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The Effect of Cervical Canal Cleaning Before IUI
in Infertile Couples
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Abstract

Objective: Intrauterine insemination (IUI) is known as a routine method for infertility treat-
ment. The
effectiveness of IUI is not identical in all cases. So in this study to evaluate different methods 
of IUI in order to increase pregnancy rate, IUI with cleaning cervical canal by swab is com-
pared to IUI without cervical canal cleaning.
Materials and methods: This study was conducted from 2008/2/1 to 2008/9/30 in Mir-
za–Kochak–Khan Infertility center. Totally 224 cases were selected for IUI divided into 
two groups. Group one (n=112) had cervical cleaning with swab before IUI and group two 
(n=112) was control group. Pregnancy rate were compared in two groups.
Results: Two groups were matched regarding age, type of infertility and number of follicles. 
Pregnancy rate in cervical canal cleaning (group one) and control group (group two) was 
15.1% and 9.8% respectively.
The difference was not significant.
Conclusion: In this study with cleaning cervical canal by swab before IUI there was a non–
significant
increase in pregnancy rate.
Keywords: cervical canal aspiration, cervical canal cleaning, IUI, ovulation induction, un-
explained
infertility
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روشهای مقابله باپروالپس 

دکترشنهاز برات
متخصص زنان وزایمان

یکی ازروش��های مقابله باپروالپس ها درمانهای انتظاری می باشد.درمانهای انتظاری درزنانی بدون عالمت یاعالمت 
های کم مناس��ب می باش��د. درزنان باپروالپس ش��دید باعالئم مختل کننده زندگی می توان روش��های تهاجمی 

یاانتظاری راانتخاب کرد.
درمان براساس نوع پروالپس ،شدت عالئم، سن بیماروبیماریهای داخلی همزمان ،تمایل به حفظ فعالیت جنسی یا 

باروری وفاکتورهای خطرعود انتخاب می گردد.
اغلب مواقع ممکن است ترکیبی ازدرمانهای جراحی وانتظاری همزمان جهت بیمار انتخاب شود.

درمانهای غیرجراحی شامل:
1-استفاده ازپساری درپروالپس ارگانهای لگنی

2-ورزشها وتمرینات عضالت کف لگن
3-تغییرسبک زندگی

می باشند.
پس��اریها درمان اس��تاندارد درپروالپس لگنی می باشند اززمانهای بس��یار قدیم مواد مختلفی مانند پارچه –چوب-
موم –فلز-استخوان-اس��فنج وچوب پنبه وعاج بعنوان پساری استفاده می شده است.درحال حاضر پساریهاازجنس 

سیلکیون بوده وجهت بی اختیاری ادراری –پروالپس هاوحتی سرویکس نارسا استفاده می شوند.
ورزشهای کف لگن به عنوان درمانی که ممکن است پیشرفت پروالپس رامحدود کرده وعالئم رابهبود ببخشدطراحی 

شده اند. این بهبود به دودلیل خواهد بود.
دلیل اولی:بیماریاد می گیرد که آگاهانه درحین افزایش فشارداخل شکم عضالت لگن رامنقبض کند که باعث عدم 

نزول ارگانها می گردد.
دلیل دوم:ورزشهای منظم باعث افزایش حجم عضالت شده واین خود باعث حفاظت بهتر ارگانها می گردد.
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The management of twin and triplet pregnancies in 
the antenatal period

Sedigheh borna MD;.perinatology department,vali-asr hospital, TUMS

 Multiple pregnancy is associated with increased risk of perinatal morbidity and mortality. 
Multiple gestation pregnancies are more likely to have complications of preterm labour, pre-
term premature rupture of the membranes, IUGR,TTTS,IUFD, pre-eclampsia, pyelonephitis, 
and postpartum haemorrhage, cesarean. Gestational diabetes is higher in twin and triplet 
pregnancies compared to singleton pregnancy.
Key recommendation in antenatal period:
1 chorionicity should be assigned at the earliest opportunity. This is best achieved before 14 
weeks gestation.
2. If chorionicity cannot be determined, monochorionicity should be assumed until proven 
otherwise, and a strategy of prenatal surveillance that includes screening for twin-twin trans-
fusion syndrome should be adopted accordingly. 
3-Screening for Down’s SyndromeScreening for Structural Abnormalitie
4. Monochorionic twin gestation should be regarded as ‘high-risk’ and merits ultrasound ex-
amination every 2 - 3 weeks from 16 weeks gestation as a means of screening for twin-twin 
transfusion syndrome and fetal growth restriction. 
5. Pregnancies complicated by twin-twin transfusion syndrome prior to 26 weeks gestation 
should be considered for laser ablation of communicating placental vessels as such therapy 
yields better perinatal outcomes than management by serial amnioreduction. 
 6-Do not use fetal fibronectin testing alone to predict the risk of spontaneous preterm birth 
in twin or triplet pregnancies.Do not use home uterine activity monitoring to predict the risk 
of spontaneous preterm birth in twin or triplet pregnancies. 
6- cervical cerclage , intramuscular or vaginal progesterone or oral tocolytics drugs should 
not be offered routinely as there is no evidence that these methods can prevent early labour
7. In the case of uncomplicated dichorionic twin gestation, serial growth evaluation should 
be performed at least every 4 weeks from 24 weeks gestation. 
8. A course of antenatal corticosteroid therapy should be prescribed in the event of antici-
pated preterm delivery prior to 34 weeks gestation, accepting that the benefit of antenatal 
corticosteroids in the prevention of respiratory morbidity may be less than that observed in 
singleton pregnancies. 
9. Applying a strategy of close fetal surveillance, perinatal morbidity can be minimised by 
allowing uncomplicated monochorionic twin pregnancies continue to 37 weeks’ gestation 
and dichorionic twins to 38 weeks. 
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10. Mode of twin delivery should be considered on the basis of individual case characteristics 
to include comorbidity, gestational age, availability of expertise in the management of vagi-
nal twin birth, and patient preference. 
11-The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recommends delivery 
of uncomplicated dichorionic twins at 380/7ths to 386/7ths weeks and uncomplicated monochori-
onic twins at 340/7ths to 376/7ths weeks of gestation.

عارضه  پیامد حاملگی در حاملگی های  بر  پائین آسپرین  تجویز دوز  بررسی 
دار شده با افزایش بدون توجیه آلفافیتوپروتئین و اختالل داپلر شریان رحمی

دکتر فاطمه بهادری*دکتر اعظم تقوی،دکتر حمیدرضا خلخالی 

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثربخشی دوز پائین آسپرین بر پیامد حاملگی در حاملگی های عارضه دار 
شده با افزایش بدون توجیه آلفافیتوپروتئین و اختالل داپلر شریان رحمی می باشد.

مواد و روشها:
در ای��ن مطالعه 162 بیمار با  الفافیتوپروتئین باال بدون توجیه(mom 2<afp)تحت س��ونوگرافی کالرداپلر جفت و 
جنین در 16-24 هفتگی حاملگی قرار گرفتند.بیمارانی که در یافته های س��ونوگرافی ناچ دیاس��تولیک و یا افزایش 
مقاومت ش��ریان رحمی داش��تند به دو گروه تحت درمان با آسپرین )50(نفر و گروه کنترل )50(نفر بدون دریافت 
آس��پرین قرار گرفتند.س��پس از نظر پیامد حاملگی نظیر زایمان زودرس ،مرگ جنینی،اختالل رش��د داخل رحمی 

)IUGR(و بستری نوزاد تحت یررسی قرار گرفتند.
نتایج:

در این مطالعه مرگ جنینی در 1%  بیمارانی که آسپرین دریافت کردند اتفاق افتاد در صورتی که 3% از بیمارانی 
گ��روه کنترل دچار مرگ جنینی ش��دند.که از نظر آماری تف��اوت معناداری بین دو گروه وجود نداش��ت.)0,309(

زایمان زودرس در گروه کنترل)18%( و در گروه مطالعه)4%(می باش��د.)0,026( اختالل رش��د داخل رحمی در 
گروه مطالعه)2%(و در گروه کنترل)12%(می باش��دکه از نظر آماری بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داش��ت.
)0,056(و در بیمارانی که آس��پرین دریافت نمودند4% از نوزادان بس��تری شدند و در گروه کنترل)16%(از نیاز به 

بستری داشتند.)0,046(
نتیجه گیری

تجویز دوز پائین آس��پرین به زنان باردار با افزایش سطح آلفافیتوپروتئین بدون توجیه و داپلر شریان رحمی مختل 
پیامد حاملگی را در این بیماران بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی:آلفافیتوپروتئین-دوز پائین آسپرین-داپلر شریان رحمی-پیامد حاملگی
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Abstract
Evaluation of administration of low dose aspirin  on pregnancy outcome in pregnancy com-
plicated with unexplained  elevated Alpha-fetoprotein and abnormal uterine artery doppler
Dr. Fatemeh Bahadori *Dr. Azam Tagavi, Dr Hamidreza Khalkhali

*Associate Professore & perinatalogist,Obstetrics& 
Gynecology Department of Urmia University of Medical Sciences

Background: To evaluation of administration of low dose aspirin  on pregnancy outcome in 

pregnancy complicated with unexplained  elevated Alpha-fetoprotein and abnormal uterine 

artery doppler

Methods: This randomized controlled trial was conducted in 162 singleton pregnant women, 

who had unexplained AFP >2MOM and gestational age between 15 and 20 weeks of gesta-

tion. UtA Doppler velocimetry studies were performed at the time of targeted ultrasono-

graphic exam 15-24w.patient with abnormal Doppler finding were assigned randomly to 

receive either aspirin (N = 50) or control (N = 50).

Results:When compared with  control group Low-dose aspirin was associated with greater 

reduction of IUGR(12% to 2%),PTL (18% to 4%)and neonatal administration(16% to4%).

Conclusion: Low-dose aspirin reduces adverse pregnancy outcomes in women with unex-

plained elevated alpha-fetoprotein and abnormal uterine artery Doppler.

Keywords  

Alpha-fetoprotein, aspirin, pregnancy outcome, uterine artery Doppler

عنوان :چاقی وناباروری از دیدگاه طب سنتی

Email:so.bioos@gmail.comسودابه بیوس ،استاد طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده
ازجمله علت های ناباروری درطب سنتی که به عنوان یک فاکتور به تنهایی می تواند دلیل نازایی باشد به نام سمن 

)فربهی( یا چاقی آمده است .
چاقی یکی از اقسام و اشکال بیماری های سوءمزاجی)بیماری های که از عدم تعادل دربدن پیش می آید(می باشدکه 
از ناتوانی کبد و غدد درون ریز بدن )هیپوفیز، تیروئید و ...( پدیدارمی گردد و آن نیز به علت ضعف و اعضای مذکور 
اس��ت که موجب سستی و کندی در اعمال شیمیایی بدن می شود. ازاین رودرقسمتی از مواد غذایی جذب بدرستی 
انجام نمی شودوبه شکل مواد زائدی در بدن تجمع پیدا می کنند.این موادقابلیت جذب در یاخته های بدن را ندارند 

وبه شکل غیر طبیعی موجب تجمع چربی )شحم( در بدن می گردند.
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این چربی گاه در همه اعضاء و احش��اء بدن به نس��بت یکس��ان و گاه در بعضی نقاط بدن مانند کبد، قلب، ش��کم، 
باس��ن و پاها بیش��تر و در برخی نقاط بدن کمتر جمع می شود. غالبا این چربی با »مواد لزج بلغمی« آمیخته و توأم 
می گردد.وجود این موادبلغمی لزج زائد در بدن می تواند به شکل مستقیم روی سیستم تولید مثل در زنان ومردان 

تاثیر گذاشته وموجب برودت وسردی تخمدان ها ودر نتیجه ناباروری گردد.
هدف : ابتدا شناس��ایی مکانیس��م اثر  فاکتور چاقی در بیماران مبتال به ناباروری براس��اس آموزه های طب س��نتی 

وسپس درمان این سوء مزاج )سمن ،برودت( برپایه مزاج فرد نابارورمی باشد.
روش کار: ابتدا به بررس��ی کتاب های مرجع طب س��نتی مانند قانون، ذخیره خوارزمشاهی، اکسیر اعظم و... درباب 
نازایی پرداخته شد. تقسیم بندی اسباب نازایی برپایه طب سنتی انجام گردیدوبعد از مشخص شدن علت های عمده 

ناباروری به عامل سمن یا چاقی ،علت ها ودرمان های آن جمع آوری وتبیین شد.
یافته ها: برای درمان چاقی به روش  طب سنتی بایددرگام اول طبیعت یا مزاج بیمارمشخص شود.

آیاطبیعتش گرم اس��ت یا س��رد یا آنکه بعضی از اعضایش گرم هس��تند و برخی دیگر س��رد . ممکن است کبد گرم 
و معده س��رد باش��د. گاهی نیزطبیعت بیمارمتغّیرمی گردد. بدیهی اس��ت درمان هریک از این اقسام با یکدیگر فرق 

می کند و در صورت عدم توجه به این امر گاه درمان ها ی بی نتیجه و معکوس به بار خواهند آورد.
به عنوان نمونه در مورد آنان که طبیعت سرد دارند پیشینیان ماء العسل را تجویزمی کردند.

نتیجه : با توجه به روند روبه افزون افزایش وزن وناباروری می توان از قابلیت های طب سنتی در کنار درمان های 
رایج ناباروری به خوبی استفاده نموده تا به نتایج بهتری در مداوای بیماران رسید.

کلمات کلیدی : چاقی ، ناباروری ، طب سنتی ایران

Management of ureteric injury after hysterectomy

Gholamreza Pourmand, MD, Urologist
Director of Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences

There is no doubt that complication(s) occur following any surgery. It is interesting to know 
that the first ureteric injury repairs were reported by Berard (1841) and Simon (1869); at 
that time, details of the histopathology and the procedure were not specifically available. In 
1900s, Sampson and then a young physician from John Hopkins University conducted and 
reported the first comprehensive study. Ureteric injuries in gynecology procedures are about 
1% and it is 1:1000 in hysterectomy.
Preoperative anatomical considerations of ureter, size and appearance of the uterine lesion, 
skillfulness of the surgeon and the assumption of complication emergence are factors that 
can reduce ureteric injury during hysterectomy. Despite the adjacency of ureter and uterus, 
fortunately ureteric injuries are rare. However, according to the Forensic Medicine Organi-
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zation reports, ureteric injury is one of the most common injuries in gynecology which is 
responsible for victimizing gynecologists.
Ureteric injuries following hysterectomy are serious and bothering and can cause other com-
plications like ureterovaginal fistula, decline in kidney function or irreversible kidney dys-
function. It is to be noted that partial obstruction might be worse than complete obstruction 
because its minor symptoms might be ignored and gradually lead to kidney dysfunction.
Following the slightest doubt of ureteral obstruction or damage, imaging should be used to 
diagnose and manage the problem. One of the historical dogmatisms in managing ureteral 
obstruction was nephrostomy and conducting subsequent procedures after three months; 
however, it has been years that obstructions can be treated in one procedure following tech-
nological advances and the invention of ureteric stents. Nephrostomy is an inconvenient 
procedure, taking away asleep and bothering both patients and surgeons. Contraindications 
of early repair are sepsis, hemodynamic instability and coagulopathy.
The point that needs to be taken into account is the concurrency of ureter and bladder in-
juries during hysterectomy and therefore, the treatment plan should be considered before 
conducting any procedures. Post-hysterectomy ureteric injuries vary from ureteric ligation 
to resection.
Lighted stent in laparoscopic surgery can be a good guide for preventing ureteric injuries; 
in case the stent is not visible, changing the angle of laparoscope light or even shifting from 
laparoscopy to open surgery might be required for determining the condition of the ureter.
Injuries following clamp insertion, suturing the ureter, incomplete/complete cutting of the 
ureter, ischemia owing to using cautery and even resection of a part of the ureter during hys-
terectomy are probable.
In case of any doubts during the procedure, the surgeon can consult with a urologist; yet, in 
70% of the cases, the problem is found after the surgery.
Considering pelvic anatomy and pathology after hysterectomy, procedures varies from inser-
tion of urinary drainage of urinoma, J-J stenting to ureteroneocystostomy.
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بررسی ارتباط دردهای کمربند لگنی با بی اختیاری ادراری و قدرت عضالت 
کف لگن در سه  ماهه دوم و سوم بارداری

دکتر ریحانه پیرجانی¹، دکترزینت قنبری²، دکترفاطمه دهقان زاده³، دکترمهسا رضایی
1-متخصص زنان،، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-متخصصزنان،،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- متخصص طب فیزیکی و توان بخشی،دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- کارورز دانشگاه علوم پزشکی تهران
The association between pelvic girdle pain and urinary incontinence among pregnant
women in the second and third trimester

ABSTRACT
To examine the association between pelvic girdle pain (PGP),urinary incontinence (UI) and 
pelvic floor muscle (PFM) functionin pregnant women in second and third trimester.
Method
300 pregnant women (150 with PGP and 150 without )were enrolled.Urinary incontinency 
was measured via the international consultation on incontinence questionnaire short form 
.vaginal examination assessed PFM contract – relax patterns and muscle strength.
RESULTS
Overall 300 women (150 with PGP and 150 without PGP )were included in final analyses .Af-
ter controlling for PFM muscle strength women without PGP were significantly more liked to 
have PFM contraction .P=0.001. There was association between UI and PGP (P=0.04)
After controlling for pain status there was noassociation between PFM contraction and UI 
(P=0.07)
Conclusion
There was an association between PGP and PFM and between PGP and UI among the study 
participants.
Lack of UI in women with PFM weakness during pregnancy may reflect aculity of UI or 
measurement error or lack of case.

تست غیرتهاجمی تشخیص پیش از تولد سندرم داون،
تریزومی های 18 ، 13وسایرآنوپلوئیدیها

Non Invasive Frtal Trisomy (NIFTY)
Non Invasive Prenatal Testing (NIPT)

دکتر سولماز پیری

درسال 1997 دانشمندان به وجود DNA جنین در خون زنان باردار پی بردند.
این کشف مهم که با ردیابی قسمت هایی از کروموزم Y جنین در سرم مادر توسطDennis Lo صورت گرفت ، 
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اساسی شد برای ظه��ور روش های غیرتهاجمی تشخیص آنوپلوئیدی ها در دوران بارداری. 

اص�ول این روش برپایه اندازه گیری DNA آزاد در پالس��مای مادر )cell free DNA( اس��ت که از س��لول های 
جفت آزاد میشوند.  صاحب نظران ، این کشف را انقالبی در علوم پرناتولوژی دانسته و پیشبینی میکنند که درآینده 

نزدیک تستهای مبتنی بر آن ، جایگزین روشهای رایج غربالگری گردد.
روش مولکولی غیرتهاجمی برای تشخیص تریزومی های13، 18و 21

به طورکل��ی تمرکز برنامه های غربالگری دوران بارداری بر روی تش��خیص س��ندرم داون،)NTDs)1  و دو آنوپلوئید 
یا توزومال دیگر که کمتر ش��ایع هس��تند یعنی تریزومی 18 )س��ندرم ادوارد( وتریزومی 13)سندرمPatau( است. 
س��ندرم داون یاتریزومی 21 ش��ایعترین آنوپلوئیدی در انسان با شیوع تقریباً 1 در 800 است. ریسک ابتال جنین به 
سندرم داون با افزایش سن زیاد میشود ، به طوریکه یک خانم 45 ساله دارای ریسک 1 به 35 است. امروزه پیشرفت 
 های علم پزش��کی درمان اکثر مش��کالت مبتالیان به این سندرم را امکان پذیر ساخته است ، به گونه ای که افراد با 

سندرم داون تا سنین باال )حدود 55 سالگی( می توانند زندگی کنند. 
تریزومیهای 18 و 13 نیز مانند سندرم داون در سه ماهه اول و دوم شایعتر از موقع زایمان بوده و به میزان زیادی 
س��قط خود به خودی در آنها اتفاق میافتد. مبتالیان به تریزومی 18 و 13 دارای عمر کوتاه مدتی بوده و فقط 5 تا 

10 درصد آنها تا یکسالگی زنده میمانند.
در طی دو دهه اخیر روش های مختلفی  شامل اندازه گیری مارکرهای شیمیایی و پارامترهای سونوگرافی و همچنین 
ترکیب این دو با هم ، برای غربالگری س��ندرم داون ابداع ش��ده است ، اما به علت اشکاالت موجود در این روش ها ، 

دانشمندان همیشه به دنبال یافتن روش هایی بهتر بودند.
بزرگتری��ن ایراد در روش های س��نتی غربالگ��ری ، درصد باالی نتایج مثبت و منفی کاذب و در تس��ت های تأئیدی 
احتمال س��قط جنین به علت تهاجمی بودن روش نمونه گیری اس��ت. از دیگر نکات منفی روش های غربالگری رایج 
میتوان به چند مرحله  ای بودن پروسه آزمایش ، نتایج غیر اختصاصی و گاهی گیج کننده و غیر قابل تصمیم گیری 

و در نتیجه افزایش ریسک استفاده از روش های تهاجمی اشاره کرد.
درسال 1997 دانشمندان به وجودDNA جنین در خون مادر پی بردند. 

این کش��ف مهم که با ردیابی قس��مت هایی ازکروموزم Y جنینی در س��رم مادرتوسطDennis Loصورت گرفت ، 
اساسی شد برای ظهو رروش های غیرتهاجمی تشخیص آنوپلوئیدی ها در دوران بارداری.

 اصول این روش بر پایه اندازه گیری  DNAآزاد در پالسما است که از سلول های مرده جفت آزاد می ش�وند.
صاحبنظ��ران این کش��ف را ی��ک انقالب در علوم تش��خیصی می دانند و پیش بینی می کنند ک��ه در آینده نزدیک 

جایگزین تست های رایج غربالگری و تشخیص دوران بارداری گردد. 
باالخره موفقیت واقعی در س��ال 2008 حاصل ش��د ، زمانی که دوگروه مس��تقل از محققین با مطالعه بر روی دو 
جمعیت  18 و 14 تایی از جنین  های مبتال به آنوپلوئیدی ، قدرت تش��خیص تریزومی های جنین را با اس��تفاده از 

تکنیک Massively Parallel Sequencing با درستی 100 درصد به اثبات رساندند. 
تکنی��ک آزمایش به اینصورت اس��ت که ابتدا 50 جف��ت)BP()2( از فراگمنتهای DNA جنین در خون مادر تعیین 
توالی ش��ده سپس با اس��تفاده از محاسبات و نقش��ه برداری های بیوانفورماتیک تعداد کروموزم های جنین محاسبه 
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می ش��ود.  نیمه عمر این DNA بس��یار کوتاه بوده وکمتر از  2  ساعت میباشد و بالفاصله بعد از تولد از خون مادر 

محو می گردد ، بنابراین بارداری های قبلی اختاللی در نتیجه تست ندارد. 
ب��رای جلوگیری از کاهش می��زان DNA خون مادر در لوله های حاوی ماده مخصوصی گرفته می ش��ود که مقدار 

DNA را ثابت نگه می دارد.
مطالعات پر جمعیت تری اخیراً گزارش ش��ده اس��ت ک��ه میزان تش��خیص )Detection rate( این روش را برای 

تریزومی 21 به میزان99/9 درصد و با ویژگی99/7تا99/9درصد حتی در مورد دوقلوها نشان می دهد. 
در این تس��ت جنس��یت جنین و همچنین آنوپلوئیدی های کورموزم های جنسی مانند سندرم ترنر نیز از هفته دهم 

قابل تشخیص است.
در این روش بدون نیاز به سلول های بافت جفت )CVS()3( یا نمونه گیری از مایع آمنیوتیک )آمنیوسنتز( ، از چند 
میلیلیتر خون وریدی مادر اس��تفاده می ش��ود. در این روش عالوه  بر اینکه در یک تست همزمان تریزومی های 21، 
18 و 13 با حساسیت بیشتر از 99/9 درصد بررسی میشوند ، درصد موارد مثبت و منفی کاذب نیز به میزان کمتر 

از 0/1 درصد کاهش می یابد.
به منظور آش��نایی بیش��تر با ارقام مورد بحث اگر فرض کنیم که کل موارد بارداری در ایران س��االنه یک میلیون و 

سیصد هزار نفر باشد در صورت انجام غربالگری با روش جدید NIPT ، منافع ذیل قابل دستیابی است:
1-در روش رایج تعداد بیمارانی که با نتیجه مثبت کاذب جهت انجام آزمایش تأئیدی آمینوس��نتز معرفی میش��وند 
تقریباً 65000  بیمار اس��ت اما با روش NIPT تنها 442 نفرخواهند بود. بدین معنی که س��االنه بیش از64500 

مورد انجام روش آمنیوسنتز کمتر درخواست می شود.
2-تعداد موارد س��قط جنین به دلیل ارجاع جهت نمونه گیری تهاجمی در روش اول تقریباً 650 و در روش جدید 

فقط 6 مورد می باشد.
3-موارد منفی کاذب در روش غربالگری سنتی تقریباً 325 مورد است ، اما در روش جدید 1 یا 2 مورد خواهد بود 

یعنی  323 بیمار کمتر در یکسال.
باید توجه داش��ت که انجام این تس��ت ، نیاز به آزمایش )AFP()6( را برای بررس��ی NTDs درسه ماهه دوم از بین 

نبرده و خانم باردار باید حتما ًدر هفته های 15 تا 20 بارداری مجدداً به آزمایشگاه مراجعه کند.
هنوز در مورد کس��انی که نتیجه تس��ت cell free DNA آنها مثبت )پرخطر( می ش��ود باید تست تأییدی مانند 
CVS یا آمنیوسنتز انجام شود ، ولی با توجه به درصد مثبت کاذب بسیار پایین ، تعداد مواردی که نیاز به این کار 

می باشد بسیار اندک خواهد بود.
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Tumor Necrosis Factor-Alpha Polymorphism at Position -238 
in Preeclampsia

Mohammad Naderi 1; Hanieh Yaghootkar 2; Fatemeh Tara 3,*; Jalil Tavakkol Afshari 4; Reza Farid Hos-
seini 4; Majid Ghayour Mobarhan 5; Abbas Shapouri Moghadam 4; Masoumeh Mirteimouri 3; Seyedeh 
Maryam Tara 6
1Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran
2Genetics of Complex Traits, University of Exeter, Heavitree Rd, Exeter, United Kingdom
3Women Health Research Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad 
University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran
4Immunology Research Center, Department of Immunogenetics, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, IR Iran
5Cardiovascular Research Centre, Avicenna (Bu-Ali) Research Institute, Mashhad University of Medical Sci-
ences, Mashhad, IR Iran
6Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

Background: Preeclampsia is the most common serious disorder during pregnancy and stud-
ies show several immune-related processes in its pathophysiology. The role of cytokines and 
their expression remains controversial in this field. One of the cytokines of interest in recent 
studies has been TNF-α, which has been shown to have a higher level in maternal plasma of 
preeclamptic women.
Objectives: This study was designed to evaluate the role of TNF-α polymorphism at position 
-238 in the risk of developing preeclampsia during pregnancy.
Patients and Methods: One hundred fifty three preeclamptic cases and 140 healthy pregnant 
women were retrieved from two major hospitals of Mashhad, Iran. Methods a case-control 
study were designed. Anyone with a history of inflammatory disease, hypertension, or chron-
ic kidney disease was excluded. DNA was extracted from peripheral blood leukocytes. Both 
groups were genotyped for the polymorphism of the TNF-α gene at position -238 by the 
RFLP method with Ava II enzyme. Allele and genotype frequencies were compared using 
one-way ANOVA and the Fisher’s exact test.
Results: There were significant differences between the two groups in TNF-α genotype at 
position -238 (P < 0.001). In the preeclamptic group, the frequency of the AA genotype was 
higher (P < 0.001) and the frequency of the GG genotype was lower (P < 0.001). The overall 
prevalence of the A allele at position -238 was higher in preeclamptic cases (P < 0.001).
Conclusion: In this study group, TNF-α -238 polymorphism was shown to be different in 
preeclamptic and non-preeclamptic pregnant women. The AA genotype and the A allele may 
carry an increased risk for developing of preeclampsia.
Keywords:Tumor Necrosis Factor-Alpha; Pre-Eclampsia; Polymorphism, Genetic
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Performing and documenting the fetal anatomy ultrasound 

examination

Ashraf Jamal . Prof. OB/GYN, Tehran University of Medical Sciences

The mid-trimester fetal anatomy scan is commonly performed to scan fetal structural anoma-
lies.The accuracy of mid trimester scan in identifying fetal anomalies according Eurofetus 
report is 50-60%.
The content of each obstetric ultrasonography depend on level of  detailed required for spe-
cific clinical indication. The standard examination or basic mid-trimester fetal anatomy scan 
should include an evaluation of the following: 
Fetal cardiac activity
Fetal number (chorionicity if twin)
Fetal  parameter  measurement and corresponding gestational age
Anatomy of major organ structures
Placenta appearance and location
Amniotic  fluid
Uterine and adnexal anatomy including lower segment and cervix
For documenting , images should  obtained, labeled and stored and remain available. A report  
summarizing the study should be prepared which containes the following: 
Patient identifying information, date of examination, the indication for the procedure, type of 
examination, reffering provider , gestational age by established dates number of fetus, fetal 
biometry, principal findings, normal, abnormal and poorly visualized, differential diagnosis 
for any abnormalities and recommendations for pregnancy management or further ultrasound 
examination 

 Relationship between  Doppler findings and adverse pregnancy
outcome in fetal growth restriction

Dr ashraf sadat Jamal- dr samane Kashi

Abstract
Objective To determine the relationship between abnormal Doppler findings and adverse 
pregnancy outcomes(APO) in fetuses with intrauterine growth restriction (IUGR)
Methods  Doppler velocimetry of the umbilical artery (UA), middle cerebral artery (MCA), 
ductus venosus (DV) and umbilical vein was performed in 93 IUGR fetuses. There was no 
cases of abnormal venous Doppler so based on the last Doppler measurement, 3 groups were 
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categorized. Group 1 IUGR with normal Doppler (n=42), group 2 abnormal UA-PI (n=22), 
group 3 abnormal UA-PI plus brain sparing  (n=29).  Perinatal outcomes  including fetal 
distress, Apgar score<7,  perinatal mortality, respiratory distress syndrome (RDS), NICU 
admission, IVH were recorded and compared between groups. 
Results  Absent  or reverse end diastolic velocity was observed in 14 cases, overall 22 (23.7%) 
cases had at least 1 adverse perinatal outcome. Fetal distress was more frequent in group 2 
and 3. Gestational age and birth weight was lower in groups 2 and 3. Group 3 had highest rate 
of low Apgar score, median of Apgar score in group 3 was significantly lower than group 1  
also cord blood pH was significantly lower in group 3. RDS   and mechanical ventilation was 
significantly more in group 3 compared  with group 1. The incidence of RDS was also higher 
in group 2 compared with group 1. Whereas no case of IVH was not reported in group 1, it 
was observed in two cases of group 3 (p=0.097).    NICU stay was longer in groups 2 and 3 
comparing the normal group (p=0.063, p=0.017 )respectively. Overall the incidence of APO 
was significantly higher in group 3 than group 1 (p=0.046) . The incidence of preeclampsia 
was slightly more in group 3 comparing two other groups (p= 0.685). Lowest amniotic fluid 
index (AFI) was also observed in group 3.
Conclusion Doppler assessment of fetal circulation  in  IUGR fetuses helps to predict  ad-
verse perinatal outcome  
Introduction  Doppler ultrasonography has made possible assessement of fetal circulation. 
The role of Doppler velocimetry in prediction and management of IUGR fetuses have been 
studied more two decades in many studies.( R) Umbilical artery is the first vessel that is used 
for Doppler study and correlates with placental pathology (R).Extreme resistance in  umbili-
cal artery including absent or reverse velocity is indicative of acidosis in fetus and increases 
perinatal mortality, morbidity and long-term poor neurologic outcome (R)
Adding the middle cerebral artery  flow as an adaptive to hypxia helps staging of growth 
restriction severity and appropriate intrvention. Venous Doppler velocimetry detects further 
deterioration and has close relationship with cord blood acid-base status, so guides timely 
intervention in IUGR fetuses. We conducted a study to show the role of Doppler velocimetry 
in prediction of adverse pregnancy outcome.
Methods and materials
Doppler velocimetry including umbilical artery, middle cerebral artery, ductus venosus and 
umbilical vein was performed in 93 IUGR fetuses. IUGR was defined an estimated fetal 
weight by ultrasound or abdominal circumference below 10th percentile.  
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compare the incidence rate of urinary stress incontinence 

after cesarean and NVD in Booali Hosptial in 2012.

Gita hatami zadeh1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2.masud saadat fakhr2

1.Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University, Medical Tehran siences Branch, Teh-
ran, Iran.
2. Students’ Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Objective: This study was performed to compare the incidence rate of urinary stress inconti-
nence after cesarean and NVD in Booali Hosptial in 2012. 
Methods and materials: In this descriptive comparative study, 220 pregnant women attending to 
BooaliHospital in 2012 who underwent cesarean or NVD were enrolled and incidence rate of 
urinary stress incontinence was determined and compared between them.Analysis was done using 
Pearson correlation coefficient by SPSS 14.0; significant difference was set at 0.05
Results: In this stud, 23.6% in NVD group and 7.3% in C/S group had urinary stress inconti-
nence that showed statistically significant difference (P=0.001). Higher age and party in C/S 
group and obesity in NVD group had significant association with urinary stressincontinence 
(P<0.05).
Conclusions: Totally, according to the obtained results in this study it may be concluded that 
cesarean is protective against urinary stress incontinence after and would result in decreased 
rate of incontinence.
Key Words: Stress urinary incontinence, Cesarean, NVD

Investigation of artificial protocol with GnRH agonist and 
letrozole plus HMG protocol for endometrial preparation for 

frozen embryo transfer:  prospective, randomized clinical trial

Ashraf Aleyasin M.D., MarziehAghahosseini M.D., LeiliSafdarian M.D., Zahra Rezaian, 
SedighehHoseini-Mosa M.D. 
Department of Infertility, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
SedighehHoseini-Mosa MD, Department of Infertility, Shariati Hospital, Northern Kargar Ave, Tehran, Iran 
Tel: +989128186934 
Fax: +982188220050   
 E- mail: hoseinimosa@razi.tums.ac.ir 
E- mail: sedighehoseinimosa@gmail.com

Abstract
Background: There are different methods for endometrial preparation in frozen thawed em-
bryo transfer (FET). The purpose of this study was to compare the pregnancy rate in artificial 
(estradiol/ progesterone with GnRH-agonist) protocol and letrozole plus HMG protocol.
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 Methods and design: This randomized clinical trial included 100 women aged 18 to 42 
years who undergoing endometrial preparation for FET. First group, artificial (AC-FET), re-
ceived GnRH Agonist from previous midluteal cycle then estradiol valerat daily was started 
on second day and was increased until the observation of 8mm endometrial thickness in 
transvaginal ultrasound then progesterone 800 mg is started. In second group, letrozole-FET, 
received letrozole 5mg daily on second day of cycle for five days then HMG 75IU was start-
ed on 7th day. After observing  of 18mm follicle hCG 10000IU was injected for ovulation 
induction. Trans cervical embryo transfer wasperformed on day 16 to 19 in two groups. Main 
outcome was chemical pregnancy rate. The rate of implantation, clinical pregnancy, live birth 
and abortion were compared between two groups. P value<0.05 was significant. 
Discussion: Although implantation rate was significantly higher in artificial cycle with 
GnRH group (11.39% vs. 9.8%, P<0.05), but chemical and clinical pregnancy rates, live 
birth rate and abortion rate were similar in two groups. Letrozole plus HMG method can be 
an excellent regimen because of low injections and shorter durationand and lake of thrombo-
genic effects of estradiol.
Keywords: Frozen thawed embryo transfer, endometrial preparation, letrozole

Clinical Standards of Good Practice in Stem Cell Studies

Dr. Ramin Heshmat, MD, MPH, PhD
- Head, Chronic Diseases Research Center (CDRC), Endocrinology and Metabolism Research Institute, Teh-
ran University of Medical Sciences
- Avicenna Clinical Research Group
Address: No.111, 19th St., North Kargar Ave., Tehran, Iran
Tel: +98 21 88354367
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Clinical trials, as the most advanced methodologies, provide proof for the efficacy, safety 

and adequate quality of novel drugs, treatments and medical interventions in order to achieve 

licensing and marketing. Conduction and documentation of such studies have to comply with 

strict regulations in order to allow their repeatability. These regulations and standards are 

summarized under the term “Good Clinical Practice” (GCP). 

The GCP-regulations define all tasks, areas of responsibility, and procedures for the plan-

ning, authorization, application, and surveillance of trials, as well as their documentation 

and corresponding reporting. Actually, it is an international standard for the design, conduct, 
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performance, monitoring, auditing, recording, analyses, and reporting of clinical trials which 

provides assurance that: 

• the Data and Reported Results are Credible, and Accurate, and that is “Quality of Data”

• the Rights, Integrity, and Confidentiality of Trial Subjects are Protected, it  means “Ethics”.

 This guideline should be followed when generating clinical trial data that are intended to be 

submitted to regulatory authorities. Before medical products can be placed on the market, 

except for some special cases, they have been required to undergo an authorization proce-

dure. This authorization is granted by Food and Drug Administration (FDA) in USA, and in 

Europe by the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) and in 

Iran by FDO (Food and Drug Organization). Only after all proofs of the pharmaceutical or 

medical product quality, efficacy, and safety by non-clinical (laboratory/animal experiments) 

and clinical (probands/patients) studies have been provided according to the authorization 

standards, market-authorization for the medical product will be granted.

Stem cells, stem cell therapy and regenerative medicine products are classified as “Advanced 

Therapy Medicinal Products = ATMPs” and their studies have to comply with the ATMP- 

regulation which became effective by EMEA in Europe and by Center for Biologics Evalu-

ation and Research in FDA. Besides the clinical trials on ATMPs, to ensure the quality and 

safety of these products, the manufacturer of medicinal products has to comply with the inter-

national effective standards according to the rules of “Good Manufacturing Practice” (GMP). 

The corresponding EU-directive (Dir. 2003/94/EC) contains detailed rules and guidelines 

for quality management, certification, and documentation, regulates the equipment of the 

production facilities and the education of employees and administers issues about risk man-

agement. 
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Effect of aspirin in prevention of adverse pregnancy outcome 
in women with elevated alpha-fetoprotein

Soghra Khazardoost, Sanaz Mousavi, Sedigheh Borna, Sedigheh Hantoushzadeh, Azin Alavi, and Naser 
Khezerlou
Perinatology Division, OB/GYN Department, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Islamic Re-
public of Iran

Abstract
Background: To evaluate the effect of low-dose aspirin in prevention of adverse pregnancy 
outcomes (APO) in women with second trimester alpha-fetoprotein (AFP) 42.5 multiple of 
median (MOM) and to compare aspirin effect on women with normal and abnormal uterine
artery (UtA) Doppler. The primary outcome was the adverse pregnancy outcome.
Methods: This randomized controlled trial was conducted in singleton pregnant women, who 
had unexplained AFP42.5 MOM and gestational age between 15 and 18 weeks of gestation.
They were assigned randomly to receive either aspirin (N¼65) or control (N¼68). UtA Dop-
pler velocimetry studies were performed at the time of targeted ultrasonographic exam.
Results: Two groups were comparable regarding the maternal characteristics. The frequency 
of APO in aspirin and control groups were 26.1% versus 44.1% (p¼0.045), the frequency of
preterm delivery before 34 weeks were 3.2% versus 22.0% in aspirin and control group, 
p¼0.001. Other outcomes were similar in both groups. The frequency of adverse outcomes in
women with abnormal UtA Doppler was 39.1% in aspirin and 60.0% in control group, 
p¼0.556.
Conclusion: Low-dose aspirin reduces APO and delivery before 34 weeks of gestation in 
pregnant women with unexplained elevated AFP
Keywords: Alpha-fetoprotein, antiplatelet, aspirin,pregnancy outcome, terine artery Doppler

DR Soghra Khazardoost .Associate professor of OB&GYN, Perinatology fellowship. Tehran university of 
medical sciences. Imam Khomeini Hospital 

Fetal Skeletal Dysplasia

Fetal skeletal dysplasias are a complex group of developmental bone and cartilage disorders, 
which usually result from mutated genes. Symptoms can include abnormal growth of the 
limbs, absence of a limb, duplication of fingers or toes and many other deformities. There are 
over 175 different types of skeletal dysplasias. 
Skeletal dysplasia occurs in approximately one in every 4,000 births. There are various 
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modes of inheritance in the skeletal dysplasias. Some are sporadic (not inherited). Depending 
on the mode of inheritance, the chance of having another affected child is different. For ex-
ample with an autosomal recessive inheritance, non-affected parents would have a 25 percent 
chance of having another affected child. Learn about genes and inheritance in the Division of 
Genetics, Birth Defects and Metabolism.
Diagnosis
Skeletal dysplasia may be diagnosed by ultrasound (sonogram) examination prior to birth. 
However, the exact type of dysplasia can be difficult to diagnose until after birth. Generally, 
the type of dysplasia can be accurately diagnosed prenatally only 65 percent of the time. 
Evaluation of the bone structure is part of the routine ultrasound examination done by many 
obstetricians as part of their routine prenatal care around the 20th week of pregnancy. If 
skeletal dysplasia is suspected, the mother may undergo a more detailed or 3D ultrasound 
examination. This may be helpful in showing abnormal spatial relationships within the skel-
etal system, such as short ribs, absent bones or abnormal limb lengths. If it is detected on 
ultrasound, the patient may undergo a fetal MRI (magnetic resonance imaging)  to aid in 
correctly diagnosing the type of dysplasia. Genetic testing may be useful to confirm the 
ultrasound findings
Long-Term Outlook
The long-term outlook for a child born with skeletal dysplasia depends greatly on the type of 
dysplasia and the presence of other associated abnormalities. Approximately 25 percent of 
affected fetuses with a skeletal dysplasia are stillborn and about 30 percent die in the neonatal 
period (first 6 weeks of life). However, not all dysplasias have severe medical problems. For 
example many children born with achondroplasia, which is one of the most common types, 
can lead relatively normal lives.

دیس پالزی های استخوانی جنین

دکتر صغری خظردوست،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران،بخش پریناتولوژی،بیمارستان امام خمینی)ره(

خالصه
دیس پالزی های استخوانی وضعیتی است که تشکیل و تکامل استخوان در آنها تحت تاثیر قرار می گیرد برخی از دیس پالزی 
های استخوانی بهمراه اختالالت سایر ارگان ها می باشد تظاهرات این بیماری ها در مراحل اولیه تکامل جنینی است می توانند 
در اثر عوامل خارجی )در معرض تراتوژنها بودن بیماری های خود ایمنی مادر و غیره(یا عوامل داخلی)بیماری های تک ژنی با 
اتوزومال غالب(مغلوب یا وابسته بهX و اختالالت کروموزومیایجاد شوند.در یک نگاه موارد زیادی از دیس پالزی های استخوانی 
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)بیش��تر از 456 نوع شناخته شده(در سیستم تقس��یم بندی بیماری های ژنتیکی استخوانی به40گروه بزرگ تقسیم شده اند.
)یافته های رادیولوژی-ایتولوژی-مولکوالر و توراث(

تشخیص پره ناتال بر اساس یافته های سونوگرافی است اماCT، MRI اسکن،رادیوگرافی و در برخی موارد آنالیز مولکوالر ممکن 
است به تائید تشخیص کمک کنند.اغلب موارد دیس پالزی های استخوان را می توان با سونوگرافی تشخیص داد.چون بیشتر 
سیستم اسکلتی در اوایل دوران تکامل جنین شروع به استخوانی شدن می کنند.که جمجمه،ماندیبول،اسکاپوال و استخوان 
های دراز12هفته می باشد.و متاکارپها متاتارس ها 16-12 هفته این اتفاق رخ می دهد و در تاالموس وکالکانئوس22-24 
هفته ،اما استخوان های کارپال پس از تولد استخوانی می شوند مراکز اپیفیزیال در حدود20هفته دیده می شود.دیس پالزی 
های کشنده استخوانی معموالً شروع زودتر و شدید تر دارند بنابراین تشخیص زودرس آنها ممکن است و تشخیص صحیح 
مهم است چون بر تصمیم گیری والدین تاثیر مستقیم دارد هم در مورد ختم حاملگی و هم استفاده از روش های تشخیصی 
قبل از تولدجهت تصمیم گیری در مورد حاملگی های بعدی موثر است در مطالعات گذشته نگر تشخیص صحیح در موارد 
کشنده حدود 100-80 درصد موارد و در موارد غیر کشنده در 78-31 درصد موارد صحیح بوده است.مسئله مهم تشخیص 
تظاهرات متفاوت فنوتبیک است که پس از تولد رادیوگرافی-اتوپسی و بررسی های مولکولی جهت تشخیص صحیح کمک 

کننده می باشد. 

DR Soghra Khazardoost .Associate professor of OB&GYN, Perinatology fellowship. Tehran university of 
medical sciences. Imam Khomeini Hospital 

Screening and diagnosis  of diabetes in pregnancy

Pregnancy is accompanied by insulin resistance, mediated primarily by placental secretion 
of diabetogenic hormones including growth hormone, corticotropin-releasing hormone, pla-
cental lactogen, and progesterone.
The terms “overt” and “gestational diabetes” are based primarily on gestational age at di-
agnosis. Diagnosis of diabetes at 24 to 28 weeks of gestation is consistent with gestational 
diabetes, while diagnosis at the first prenatal visit (in early pregnancy) is more consistent 
with overt diabetes.
 universal screening appears to be the most practical approach because 90 percent of pregnant 
women have at least one risk factor for glucose impairment during pregnancy. In the absence 
of early screening/testing or if early screening/testing is negative, universal screening is per-
formed at 24 to 28 weeks of gestation
Overt diabetes — An A1C level at the initial prenatal visit to identify women with overt dia-
betes; a value ≥6.5 percent (<48 mmol/mol) is diagnostic. A fasting glucose ≥126 mg/dL (7.0 
mmol/L), if available, is also diagnostic of diabetes. If the A1C is 5.7 to 6.4 percent (39 to 46 
mmol/mol), perform a two hour 75 gram oral glucose tolerance test (GTT). 
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Gestational diabetes
Identifying pregnant women with gestational diabetes followed by appropriate therapy can 
decrease fetal and maternal morbidity, particularly macrosomia, shoulder dystocia, and 
preeclampsia. In women who have not been previously diagnosed with diabetes, screening/
testing for gestational diabetes is performed at 24 to 28 weeks of gestation using a one step 
or two step approach. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
recommends a two step approach (50-gram glucose challenge screen followed by a 100-gram 
three-hour oral GTT) in screen positive patients (two step approach .The American Diabetes 
Association (ADA) supports use of either a one step or two step approach
One step and two step approaches
●Two step approach – The two step approach is the most widely used approach for identify-
ing pregnant women with diabetes. The first step is a glucose challenge test. Screen positive 
patients go on to the second step, a 100-gram, three-hour oral glucose tolerance test (GTT), 
which is the diagnostic test for gestational diabetes.
●One step approach – The one step approach omits the screening test and simplifies diag-
nostic testing by performing only a 75-gram, two-hour oral GTT.

برپیامدهاي  شده  تسهیل  زایمان  روش  با  فیزیولوژیک  زایمان  روش  مقایسه 
مادري و نوزادي

دکتر مریم خوشیده ، متخصص زنان و زایمان ودانشیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر تیبا میرزا رحیمی،  متخصص زنان و زایمان

چکیده 
زمینه و هدف

ما در این مطالعه به  مقایس��ه روش زایمان فیزیولوژیک با روش زایمان تس��هیل شده برپیامدهاي مادري و نوزادي 
در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان آرش در سال91-92 پرداختیم .

روش مطالعه :در این مطالعه 200 مادر باردار مراجعه کننده به بیمارستان آرش در سال92-91در دو گروه زایمان 
فیزیولوژیک و زایمان تس��هیل ش��ده  باهم مقایسه شده  و هم چنین اثر این دو روش برپیامدهاي مادري و نوزادي 

در بیماران بررسی و مقایسه شد. 
نتایج :در این مطالعه 200 مادر در دو گروه با میانگین سنی 5,91±26,81 مورد بررسی قرار گرفتند.میزان سزارین 
و اینداکش��ن در گروه فیزیولوژیک به  طور معنی داری کمتر از گروه مداخله بود .طول مرحله اول زایمان  در گروه 
زایم��ان فیزیولوژیک 106,35±269,7 )دقیقه (کمتر از گروه مداخله 114,67±293,3 )دقیقه ( وطول مرحله دوم  
زایمان  در گروه زایمان فیزیولوژیک 17,69±37,33 )دقیقه (بیشتراز از گروه مداخله 14,07±35,02 )دقیقه (بود.

طول مرحله سوم  زایمان  در گروه زایمان فیزیولوژیک 2,38±7,20 )دقیقه (ودر گروه مداخله 4,56±7,25 )دقیقه 
(بود)0,92. ولی تفاوت دوگروه در هرسه مرحله معنی دار نبود.
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میانگین دیالتاس��یون  و در صد پیش��رفت حاملگی در گروه زایمان فیزیولوژیک به طور معنی داری بیش��تر از گروه 
 VAS مداخل��ه بود .تفاوت آپ��گار در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مداخله معنی دار نب��ود .در مرحله اول زایمان
در گ��روه فیزیولوژی��ک به طور معنی داری کمتر ازمداخله بود  ولی در مرحله دوم زایمان این تفاوت معنی دار نبود 
.ه��م چنی��ن در گروه زایمان فیزیولوژیک خونریزی غیر طبیعی در 5درصد بیماران روی داد که به طور معنی داری 
کمتر از گروه مداخله با 17 درصد بود .در گروه زایمان فیزیولوژیک السراس��یون بیش��تر از گروه مداخله بود .از نظر 
وضعیت پرینه تفاوت دو گروه معنی دار بود .میزان رضایت در گروه زایمان فیزیولوژیک به طور معنی داری بیش��تر 

از گروه مداخله بود .
نتیجه گیری :به طور کلی مطالعه ما نشان داد که میزان سزارین در زایمان فیزیولوژیک کمتر است هم چنین طول 
مرحله اول زایمان فیزیولوژیک کمتر است هرچند این تفاوت  معنی دار نبود .هم چنین خونریزی غیر طبیعی کمتر 

،اپیزیوتومی کمتر ،اسکور درد کمتر و میزان رضایت ماردان از روند زایمان بیشتر بود .
واژگان کلیدی:زایمان فیزیولوژیک ،زایمان تسهیل شده، پیامد مادران ، پیامد نوزادان

The comparision  of  physiologic and facilitated delivery on 
mother and neonate outcomes;a 

Maryam Khooshide MD . Mirzarahimi Tiba MD

Abstract
Introduction: Mothers are usually trained to overcome the fear and the pain of physiologic 
labor with no intervention. The aim of this study was to compare the effect of physiologic 
and facilitated labor on mother and neonate outcomes in pregnant women referring to Arash 
Hospital.
Methods: This case-control study was performed on 200 low risk pregnant women referring 
to Arash Hospital in 2012-2013. Mothers were randomly selected and then identified as two 
equal groups. The first group received on-pregnancy and physiologic labor training and the 
second group was nominated for facilitated labor without training. The outcomes of these 
two delivery methods were then compared.
Results: The rate of cesarean section in physiologic group was significantly lower compared 
with intervention group (p=0.001). Also in the first stage of labor VAS was measured to 
be noticeably lower in physiologic group in comparison with intervention group (p=0.001), 
while this difference was found to be insignificant in the second stage of labor. The groups 
were nearly the same in terms of duration of labor and neonatal Apgar score (p>0.05). More-
over, the laceration rate in physiologic group was determined to be noticeably higher com-
pared with intervention group (p=0.001). The groups were considerably different in terms of 
vaginal bleeding and maternal satisfaction (p=0.001).
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Conclusion: This study revealed lower rate of cesarean section, unnatural vaginal bleeding 
and pain score in physiologic group compared with facilitated group and mothers of the first 
group were more content with labor process.
Key words: Physiologic labor, facilitated labor, mother outcomes, neonate outcomes

افزایش  وانفوزیون  یابنده  افزایش  بولوس  روش  به  رمیفنتانیل  تجویز  مقایسه 
یابنده در بیدردی زایمان

دکتر مریم خوشیده ، متخصص زنان و زایمان ودانشیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی شهریاری ،متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:
هدف این مطالعه مقایسه اثرات مادری وجنینی تجویز رمیفنتانیل به روش بولوس افزایش یابنده وانفوزیون افزایش 

یابنده در بیدردی زایمان میباشد.
روش کار :

این مطالعه به روش کارازمایی بالینی ، یک س��ویه کور درس��الهای  90 تا 93 بر روی 80  خانم حامله نولی پار کم 
خطر که برای زایمان به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان مراجعه کرده بودند انجام شد.

خانمها در دو گروه مساوی بطور تصادفی ساده قرار گرفتند. رمیفنتانیل به گروه Aبه روش انفوزیون افزایش یابنده 
0,025 تا  0,1 میکروگرم بر کیلو گرم وزن بدن و به گروهB به روش بولوس افزایش یابنده0,25 تا 0,5 میکروگرم 

بر کیلو گرم وزن بدن با قفل 4 دقیقه داده شد.
متوس��ط ش��دت درد)VAS(  در مرحله فعال اول و دوم زایمان  و طول زایمان و عوارض مادری و جنینی و میزان 

دوز مصرفی رمیفنتلنیل و رضایتمندی مادران بررسی شد.
نتایج:در هر دوروش متوس��ط ش��دت درددرهر دو مرحله زایمان بعد از تجویز رمیفنتلنیل کاهش قابل توجه داشت. 

(1P<0.00 ) اما متوسط شدت درداختالف اماری قابل توجه بین دو گروه نداشت.

همچنی��ن اخت��الف اماری قابل توجه بین دو گ��روه از نظر طول زایمان و عوارض م��ادری و جنینی و رضایتمندی 
مادران نداشت. میزان دوز مصرفی رمیفنتلنیل در گروه انفوزیون افزایش یابنده کمتر از گروه بولوس افزایش یابنده 

(p=0.001 ). .بود
نتیج��ه گیری:رمیفنتلنی��ل به هر دو روش انفوزیون افزایش یابنده و بولوس افزایش یابنده در کاهش درد زایمان در 
هر دو مرحله 1 و 2   بدون افزایش طول زایمان و بدون عوارض جانبی مادر وجنین موثر است . میزان دوز مصرفی 

رمیفنتلنیل در گروه انفوزیون افزایش یابنده کمتر از گروه بولوس افزایش یابنده بود.
واژگان کلیدی: بیدردی ، درد زایمان ، طول زایمان ، رمیفنتانیل
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The Comparison between incremental bolus  and incremen-
tal infusion regimens of Remifentanil on labour pain .Single 

Blind Randomized Clinical Trial

Authors:
Maryam Khooshide MD . Ali Shahriari MD 

Abstract
OBJECTIVE: 
This trial aimed to compare the maternal and neonatal effects of Remifentanil given by bolus 
patient-controlled analgesia (PCA) or continuous infusion for labour analgesia.
Method:
This study was a randomized, single-blind clinical trial conducted from January, 2010, 
through March, 2013, in Ali-Ebn Abitaleb Hospital in Iran. The study included eighty two 
low risk nulliparous women in active phase of  labour.
The participants were randomized to equal groups. Group A received incremental continuous 
infusion Remifentanil from 0.025 0.1 µg/kg/min and Group B received incremental bolus-
Remifentanil PCA  from 0.25 to 0.5 µg/kg with a lock-out time of 4 minutes.Average Visual 
Analog Scale (VAS) pain scores in stage 1 and 2, labor duration, side effects and neonatal 
outcomes, the total amount of administered Remifentanil andmaternal overall satisfaction-
were assessed.
Results:
In both methods pain score significantly reduced after Remifentanil administration in each 
group in stage 1 and 2( P<0.001), but there was no statistically significant difference in pain 
intensity reduction between the groups.
There were no statistically significant differences between two groups with regard to the 
labor duration, side effects, neonatal outcomes, and maternal satisfaction. The total amount 
of Remifentanil administration was lower in Group A (infusion group) in comparison with 
Group B.( p=0.001)
CONCLUSION:
Remifentanil in both infusion and bolus methods could decrease labour pain in both stages 
with rare side effects on mothers and neonates, without increasing duration of labour. The av-
erage dose of Remifentanil needed to reduce pain was significantly lower in infusion method 
in comparison with bolus method.
Key words:Analgesia, Labour pain, Duration of labour, Remifentanil
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Management of an ovarian cysts after  hysterectomy

Maryam  Khooshideh MD . Department of  Obstetrics and Gynecology, Arash 
Women’s Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
It has been common practice to counsel women who were in their mid-40s or older and were 
planning hysterectomy for benign indications to undergo concomitant bilateral salpingo-oo-
phorectomy .The rationale for this approach has been that oophorectomy greatly decreases 
the risk of ovarian cancer and the need for future ovarian surgery, and that there is little dis-
advantage, since women in this age range are close to or beyond menopause
For women with gynecologic malignancies, there are often clear indications for salpingo-
oophorectomy. In the setting of benign disease, however, the decision to retain or remove 
tubes and ovaries should be based upon the long-term health effects. 
Some authors have  noted the incidence of malignant  neoplasm in retained ovaries as a 
reason for prophylactic oophorectomy, and others have  noted the prescens of residual ovary 
syndrome characterized by other recurrent pelvic pain or a persistent pelvic mass.
Management of an ovarian cysts after  hysterectomy is the same as other ovarian cysts.
 Assessing risk : The most important factor used to determine the clinical suspicion 
of malignancy of an ovarian cyst is the appearance of the cyst on imaging; transvaginal 
ultrasound is the preferred study. The sensitivity of pelvic ultrasound for the diagnosis of 
ovarian cancer ranged from 86 to 91 percent and the specificity ranged from 68 to 83 percent 
in a large meta-analysis .
Other factors, such as menopausal status, an elevated tumor marker, symptoms, or risk fac-
tors may add to the degree of suspicion.Also the size of the mass must also be considered
This discussion is intended to provide a general framework of the indications for surgery. The 
management of an individual patient depends upon the clinical features of that patient and 
upon clinical judgement
In the benign ovarian masses Surgery is not required , but for those of suspicion of malignan-
cy surgery is required depend on high degree of suspicion of malignancy or low or moderate 
suspicion of malignancy ,
ORIGINAL ARTICLE
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Sexual function in women with primary and secondary
 infertility in comparison with controls

F Davari Tanha1, M Mohseni2 and M Ghajarzadeh3

Infertility is a distressing health condition that has diverse effects on couples’ lives. One of 
the most affected aspects of life in
infertile women is sexual function, which is a key factor in physical and marital health. The 
goal of this study was to evaluate sexual
function according to the type of infertility in comparison with controls. In this study, 191 
women with primary infertility and 129
with secondary infertility along with 87 age-matched healthy controls were enrolled. They 
were asked to fill a valid and reliable FSFI
(Female Sexual Function Index). Age, partner age and duration of marriage were signifi-
cantly different between the primary and
secondary infertility groups. The score of each FSFI domain was significantly higher in the 
control group, and the only significant
difference between primary and secondary infertility groups was in the desire domain. Mul-
tiple linear regression analysis between
the total FSFI score as a dependent variable and age, partner age, Body Mass Index and mar-
riage duration as independent variables
showed that age is a dependent predictor of FSFI in the primary group. We found significant 
negative correlation between total
FSFI score and age, partner age and marriage duration (r1¼ _0.21 and Po0.001, r2¼ _0.14 
and P¼0.01, r3¼ _0.19 and
Po0.001). Sexual dysfunction is high in all infertile women, and women with secondary in-
fertility suffer more from impaired sexual
function compared with those with primary infertility.
International Journal of Impotence Research advance online publication, 16 January 2014; 
doi:10.1038/ijir.2013.51

Keywords:primary infertility; secondary infertility; sexual dysfunction
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Management of pelvic organ prolapse in women

Deldar,M. MD,  Gynecologist, fellowship of pelvic floor disorders
Ghanbari Z. MD,  Professor of OB& Gynecology TUMS

Aَbstract 
Pelvic organ prolapse   (POP) is the herniation of the pelvic organs to or beyond the vaginal 
walls. Estimates of the prevalence of symptomatic POP ranged from 3 to 11 percent of wom-
en. Risk factors for POP include: increasing parity, advancing age, obesity, and hysterectomy. 
Women with chronic constipation, those who have jobs that involve heavy lifting, and white 
women may also have an increased risk of POP. The most common symptom of prolapse is a 
sensation of pelvic pressure/ heaviness or protrusion of tissue from the vagina.” Women with 
prolapse commonly have other pelvic floor disorders, including urinary, bowel and sexual 
complaints. The Pelvic Organ Prolapse Quantitation (POPQ) system is an objective, site-
specific system for describing and staging POP. POP is diagnosed using pelvic examination. 
A medical history is also important to elicit prolapse-associated symptoms. Women with 
symptomatic prolapse can be managed expectantly, or treated with conservative or surgical 
therapy. Treatment is generally not indicated for women with asymptomatic prolapse. Wom-
en with symptomatic or asymptomatic prolapse who decline treatment, particularly stage III 
or IV, should be evaluated on a regular basis to assess for the development or worsening of 
urinary or defecatory symptoms and/or findings. Conservative therapy is the first line option 
for all women with POP, since surgical treatment incurs the risk of complications and recur-
rence.(vaginal pessary, pelvic floor muscle exercises , estrogen therapy ).
•Key word: Conservative management,  pelvic organ prolapse , Vaginal pessary , POPQ  

بررسی مسئولیت کادر درمان در رشته زنان وزایمان وبررسی چالشهای موجود 
درماده ۶1۶قانون مجازات اسالمی

دکترنیکودهقانی زاده-متخصص پزشکی قانونی-کارشناس سازمان پزشکی قانونی

     علی رغم پیش��رفت های علمی گس��ترده در تشخیص ودرمان بیماریها روند شکایت از کادر درمان روبه افزایش 
بوده وبا توجه به قوانین موجود تعیین عوامل واس��باب بروز قصورپزش��کی از پیچیدگی های خاص برخوردار اس��ت 
در این بین رش��ته زنان وزایمان بر اس��اس آمارهای بدست آمده جزء رشته هایی است که بیشترین قصوربرای آنها 
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گزارش گردیده است .
یکی از موضوعات چالش بر انگیز در کادرپزش��کی در موارد قتل های غیر عمد ناش��ی از بی مباالتی یا بی احتیاطی 
مس��بب مجازات سلب آزادی پیش بینی شده در ماده 616 قانون مجازات اسالمی است در ماده یاد شده برای قتل 
غیر عمد به واس��طه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب درآن مهارت نداش��ته باش��د یا به سبب 
عدم رعایت نظامات واقع ش��ود حبس از یک تا س��ه س��ال ونیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم 
آمده اس��ت در قانون مجازات اس��المی قدیم با توجه به مندرجات ماده 22 در صورت وجود جهات تخفیف قضات ، 
مخت��ار به تخفیف یا تبدیل مجازات بودند وموضوع به راحتی قابل حل ورفع بود .در قانون مجازات اس��المی جدید 
مجازاتهای تعزیری به هش��ت درجه تقسیم شده ضمن تغییر ماده 22 قانون قدیم موادجدیدی نیز در این خصوص 
به متن قانون افزوده شده است در حالی که ماده 616 تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده همچنان بدون تغییرمانده است 
با عنایت به اصالحات انجام ش��ده در قانون مجازات اس��المی جدید ودرجه بندی مجازاتهای تعزیری در مواجهه با 
ماده 616 علی رغم صدور بخشنامه تبدیل مجازات حبس دیگر سهولت گذشته وجود نداردعلی رغم تغییرات انجام 
ش��ده وموانع حاصل به نظر می رس��د باز راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای مربوط به ماده616 وجود دارد در 
این مقاله تالش گردیده با بررسی واستفاده از مواد قانونی موجود از جمله موادفصول چهارم  ، ششم و....راهکارهای 
قانونی برای تعدیل ، تبدیل وتقلیل مجازات س��بب آزادی موضوع ماده 616 ارائه گردد تا احیانا در صورت اس��تناد 

مقام قضایی به این ماده بتوان از راهکارهای یاد شده سود جست.

How to promote physiological childbirth?
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Abstract:
Introduction: Trying to maternal health is a priority health programs. Effective training can 
play an important role during pregnancy in decreased complications and in improving mater-
nal and neonatal health outcome is. The lack of knowledge or unknown prenatal and delivery 
medical interventions is increasing all these interventions, especially in pregnant women at 

 1
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delivery are seen every day.  The aim of this study is investigated the effect of prenatal educa-
tion on pregnancy outcome in pregnant women’s Jahrom city in 2010 year. 
Method: This descriptive analytic study was performed on 65 primigravida pregnant women 
that selected  simply of maternity of Jahrom Pymanyh hospital during 2012-2013 year.Train-
ing class was begun at 20 weeks gestation during pregnancy. 10 pregnant women were par-
ticipated in each class meeting for 6-8 meeting. Class was formed in six periods, including 
the eight sessions. Each session was established for 90 min, 45 min theory and 45 min prac-
tice. Teaching aids was included poster, booklet, film, mulage (uterus, pelvis, and placenta). 
Respiratory muscle training on proper training and relaxation during labor was performed. 
Information and data was collected by questionnaire. The data was analyzed by spss.v18.
Results: 87% of 65 pregnant lady had normal delivery and 13% cesarean delivery. The cause 
of cesarean delivery was occurred, 5% due to meconium, 1% elective cesarean section, 3%  
due to lack of labor progress and 3% due to malpresentation.  From 87% normal vaginal 
delivery, 19% vaginal delivery with the intervention and 67% without intervention as physi-
ological delivery were done.
Conclusions: With increasing knowledge of mothers during pregnancy that women learn 
how to overcome the difficulties of   delivery effectively. People were increased to make 
power in this decision that choice the method of delivery in pregnancy. These increase its 
effective role in vaginal delivery, especially physiologic delivery.
Key words: Pregnancy, training, vaginal delivery, physiological delivery.

Post-dural puncture headache in the obstetric patients: Nee-
dle size, number of dural puncture and timing of ambulation

Rasooli S1,Moslemi F2, Karimi S3 
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Background: This prospective, blinded, randomized study compared the incidence of 
postdural puncture headache (PDPH) with two spinal needles, when used in obstetric pa-
tients.
We also evaluated the relationship between the number of dural punctures, timing of ambula-
tion and the incidence of PDPH after cesarean section.
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Methods: Totaly319 ASA I-II full term pregnant women, scheduled for caesarean section, 
under spinal anesthesia. Patients were randomly assigned to receive either 25G Quincke, or 
27G Quincke spinal needles. Spinal anesthesia was performed with 2.5 ml 0.5% hyperbaric 
bupivacaine plus fentanyl 10 µg, from L3-4 inter-vertebral space. We recorded the number of 
attempst for spinal anesthesia, and the timing of ambulation. Each patient was assessed daily 
for four consecutive days following caesarean section. Frequency and severity of postdural 
puncture headache (PDPH) were recorded. Data were analyzed using SPSS16.
Results: There were used 25 G Quincke spinal needle in 243 patients (76.2%)) and 27G 
Quincke spinal needle in 76 patients (21.9%).  Of 319 patients, there were 315 (95.6 %) in 
the late ambulation group and 14 (4.4%) in the first 6 hour postoperatively. In this study only 
one patient had the classic symptoms of PDPH, whose spinal block were performed with 
25G Quinck spinal needle, by residents of anesthesia with more than two attempts lumbar 
puncture. Severe PDPH was not observed in 27G Quinck group. 
Conclusion: This study concluded that the needle size and early ambulation may have some 
effect on the incidence and characteristics of postdural puncture headache. 
Keywords:caesarean section, spinal anesthesia, postdural puncture headache, early ambula-
tion, Quincke spinal needle

A comparison of pregnancy rate  before and after the admin-
istration of  HCG  in intrauterine insemination

Mandana Rashidi

Abstract 

Background: Intrauterine insemination (IUI) is one of the first treatments of infertility. InI-
UI, washed sperms are injected into the uterus using a thin flexible catheter. In natural cycles, 
women conceive when an intercourse takes place during a six-day period ending on the day 
of ovulation. The current practice in IUI cycles is to perform IUI 24-36 hours after the HCG 
administration, when the ovulation  already took place. In this study, HCG was administered 
after IUI, which more closely resembles the fertilization process in natural cycles.
Aims:The aim of the present study is to compare the fertility rates in an IUI protocol in 
women who took an HCG injection before and after the IUI.
Material and method: This study was conducted on 100 infertile couples who referred to 
the infertility research center of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 
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They were divided into two groups: HCG injection before IUI and HCG injection after IUI. 
The main outcome measure was the result of a β HCG test that was done two weeks after the 
IUI; If it was positive, transvaginal sonography would be performed in the seventh week for 
clinical confirmation of pregnancy.
Results:The analysis included 50 cycles with HCG administered before and 50 cycles with 
HCG administered after the IUI. The pregnancy rates were 10% and 12% (P = 0.85), respec-
tively. Independent factor  affected the cycle outcome was the  time of infertility.
Conclusion: HCG administration after IUI brought about no improvement in the pregnancy 
rate. Therefore, HCG can be administered either before or after IUI.

مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیوالترال روتین و انتخابی
معصومه رضایی، روناک شاهوی، شعله شاه غیبی ، فریبا فرهادی فر

زمینه و هدف:پارگی های واژن در حین زایمان ش��ایع بوده و ممکن اس��ت در حین زایمان  بطور خودبه خودی 
اتفاق بیفتد یا ماما یا متخصص مامایی ممکن اس��ت نیاز به برش جراحی )اپی زیاتومی( برای افزایش قطر خروجی 
واژن به منظور تس��هیل بچه پیدا کند.هدف از انجام این مطالعه مقایس��ه درجات پارگی های پرینه در اپی زیاتومی 

روتین با انتخابی بود.
روش بررسی: در این مطالعه 986 خانم باردار شکم اول مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان بعثت سنندج  
در فاصله سالهای 1390- 1389 بصورت آینده نگر مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها بصورت تصادفی در دو گروه 
اپی زیاتومی روتین )در همه موارد(  و اپی زیاتومی انتخابی  )در صورت استفاده از واکیوم یا دیسترس جنینی( قرار 

گرفتند. از نرم افزار SPSSنسخه 15جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر سن، میزان تحصیالت، سن حاملگی، 
وزن نوزاد، نمره آپگار نشان نداد. اختالف آماری معنی دار بین دو گروه از نظر طول مدت مرحله دوم زایمان، پارگی 
درجه یک و پارگی لیبیا مینورها وجود داشت (p=0001/0). یافته های این پژوهش که اختالف معنی داری در 

میزان پارگی های درجه2و 3و 4 در دو گروه اپی زیاتومی روتین و انتخابی نشان نداد.
پرینه می شود،  پارگیهای درجه یک و قسمت قدامی  به  انتخابی منجر  زیاتومی مدیوالترال  اپی  نتیجه گیری: 

همچنین اپی زیاتومی مدیو الترال روتین از پارگی های شدید پرینه جلوگیری نمی کند. 
کلید واژه ها: اپی زیاتومی مدیو الترال،  اپی زیاتومی انتخابی، پارگی پرینه، نولی پار



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 721393

Comparison of Perineal Lacerations in Routine and Selective 
Episiotomy

Masomeh Rezaie, Roonak Shahoei, Sholah Shahgibi, Abdorrahim Afkhamzadeh, Fariba Farhadifar

Introduction: Vaginal lacerations during childbirth are common and may occur spontane-
ously during birth, or the midwife or obstetrician may need to make a surgical incision (epi-
siotomy) to increase the diameter of the vaginal outlet to facilitate the baby’s birth. The aim 
of this study was to compare the prenial lacerations in routine and selective episiotomy.
Material & Methods: In all 986 nuliparous women admitted in Beasat hospital between 
2009-2010 were prospectively enrolled. Patients were randomized to undergo either routine 
episiotomy (in all cases) or selective episiotomy (only in cases of vacuum delivery or fetal 
distress). SPSS version 15 was used for data analysis.
Results: In this study there was not a significant statistic difference between two groups re-
gard to age, educational level, gestational age, newborn weight, and Apgar score. There was 
a significant statistic difference between two groups regard to length of second stage of labor, 
first- degree laceration and labia laceration (p=0.0001). There was no a significant statistic 
difference between two groups regard to second, third, fourth – degree lacerations.
Conclusion: Performing selective mediolateral episiotomy result in first- degree laceration 
and anterior perineal trauma. Also, routine mediolateral is not protecting sever perineal lac-
erations.
Key words: Mediolateral episiotomy, Selective episiotomy, perineal laceration, Nuliparous

MEASUREMENT OF SOLUBLE ENDOGLIN LEVEL IN 
PREECLAMPSIA AND COMPARISON WITH NORMAL 

PREGNANCY  

Elaheh Zarean

Abstract

Background: Preeclampsia is a pregnancy-specific hypertensive syndrome that causes sub-
stantial maternal and fetal morbidity and mortality.Maternal endothelial dysfunction me-
diated by excess placenta-derived soluble VEGF receptor 1 is emerging as a prominent 
component in disease pathogenesis  .Reported a novel placenta-derived soluble TGF-beta 
coreceptor, soluble endoglin (sEng), which is elevated in the sera of preeclamptic individu-
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als, correlates with disease severity and falls after delivery.Reserchers suggest that the level 
of sEng in  preeclampsia increased and measurement of sEng level can lead to early diagnosis 
of preeclampsia.
Material and methods:This is a case-control study that conducted in Shahidbeheshti and Al-
Zahra hospital for evaluate plasma soluble endoglin level in 44  preeclamptic pregnancy and 
44 normal pregnancy with gestational age more than 33 weeks.The data analyzed by SPSS 
soft ware .
Results:The mean of soluble endoglin in case and control groups was 27.6±29.8 ng/ml  and 
7.6±2.4 ng/ml respectively and the difference between two group was statistically significant 
(Pvalue<0.001).
Conclusion:The mean level soluble endoglin in preeclamptic pregnancy was higher than nor-
mal pregnancy but standard deviation of soluble endoglin in preeclampsy was very high and 
very variable and we can not to use this test for prediction of preeclampsia.
Key words:soluble endoglin, preeclampsia ,normal pregnancy.

A comprehensive  literature review of borderline ovarian 
tumors (BOTs)

Manizheh Sayyah-Melli MD. Professor of OB&GYN
 Women’s Reproductive Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Objectives: 
Borderline tumors of the ovary (BOT) represent 10-25% of all epithelial ovarian malignan-
cies with low malignant potential, excellent prognosis, and often occur in reproductive ages. 
Mainstay of therapy is surgery including adequate staging and complete tumor resection. The 
aim of this presentation is to provide an overview of the literature about BOTs. 
Methods:
Most articles related to patients with BOT treated from 1995 to 2014 were reviewed retro-
spectively and analyzed.
Results:
Comprehensive surgical staging and fertility sparing surgery were performed in less than 
50% of patients in all studied. Between 80%-90% of patients had stage IA disease. The most 
common type of BOT was serous in histology. Fifteen to twenty percent of them had bilateral 
tumors. Markers including CA-125, HE4, ROMA values and CA-19-9 levels were evaluated 
in most studies and had been increased in less than 20% of patients with stage IA disease. 
Non-invasive tumor implants were diagnosed in less than 10% of BOTs. In most studies 
the mean post-operative follow-up period was range 9-80 months. Accordingly, the overall 
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recurrence rate was <3 %.
Conclusions:
BOTs are more common in young women of reproductive age, and conservative surgery with 
staging is the cornerstone of treatment with close follow-up. Old age, presence of invasive 
implants, incomplete staging, fertility sparing surgery and residual tumor after surgery are 
major prognostic factors for BOT. These patients have potential to invasive carcinoma and 
more careful surveillance for progression to invasive carcinoma is needed. According to these 
studies there are no biomarkers that can predict BOT or the presence of invasive implants.

Pluripotent Stem Cells: A Promising Approach to 
Cure the Infertility

Fereshteh Esfandiari1,2, Abdolhossein Shahverdi3, Hossein Baharvand1,2

1. Department of Stem Cells and Developmental Biology at Cell Science Research Center, Royan Institute for 
Stem Cell Biology and Technology, Acecr, Tehran, Iran 
2. Department of Developmental Biology, University of Science and Culture, Acecr, Tehran, Iran 
3. Department of Embryology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproduc-
tive Biomedicine, Acecr, Tehran, Iran

Infertility is a major incurable disease that affects 10–15% of couples. Current infertility 
treatments are limited to techniques such as in vitro fertilization (IVF) that have serious side 
effects related to drugs and low success rate which cannot cure many infertility types. Of new 
therapies, pluripotent stem cells (PSCs) have opened new window for infertility treatments. 
In this regard, PSCs are promising to generate an unlimited source of germ cells and gametes 
for infertile couples. So there have been many efforts to achieve germ cells from pluripotent 
stem cells. These studies have been static for many years, because the in vitro reconstructed 
germ cells were not functional. Finally, Hayashi et al., reported production of both male and 
female gametes (sperm and oocyte) from mouse embryonic stem cells (ESC) and induced 
Pluripotent stem cells (iPSC). The in vitro produced gametes had successful fertilization and 
lead to perfect zygotes. The embryo which formed as a result of fertilization could spend 
developmental stages and resulted in birth of new healthy offspring which grew and had 
successfully mating at puberty. Also, they could recently induce the skin cells (fibroblasts) 
to primordial germ cells which produce functional sperms.More recently, report of germ cell 
differentiation from azoospermia-derived iPSCs in the mouse spermatogenesis bring us a lot 
of hope for infertility treatment.
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As parallel sources, germ line stem have been considered. In this regard recently 
introduced oogonial stem cells (OSC) are promising for female infertility treatment. 
Besides, testis derived spermatogonial stem cells (SSCs) have been differentiated to 
functional sperms in the laboratory.
All these reports bring us lots of hope to cure the infertility in future by stem cell 
technology. 

Evaluating effects of antenatal maternal betamethasone on 
fetal and uteroplacental and maternal blood flow velocity 

waveforms in singleton intrauterine growth restricted fetus

Kobra Shojaei

Introduction:
There is not agreement on the finding the best definition for classifying fetuses and infants 
who have failed to reach their normal weight. There is a consensus among obstetricians and 
pediatricians that the weight of fetus or newborn (absolute weight and 10th  centile of weight) 
is defined by gestational age. while in this consensus the phrase of ‘fetal growth restriction’ 
is used for describing fetuses whose estimated fetal weight is less than 10th centile for gesta-
tional age, the phrase of ‘Small for Gestational Age (SGA)’ exclusively used for distinguish-
ing newborns whose birth weight is less than 10th centile for gestational age [1].
Intrauterine Growth Restriction (IUGR) is a common risk factor for chronic fetal hypoxia [2] 
and fetuses with IUGR suffer from a lot of serious complications, especially when they are 
born premature and the risks, such as entrocolitis necrosan and respiratory distress syndrome 
are high. [3]
Since more than 30 years ago, Glucocorticoids are used for increasing secretion of surfactant 
and fetal lung maturity in premature birth. [4,5,6].
Advantages of treatment of IUGR fetuses with betamethasone always have been questioned 
[7]. A course of betamethasone, if there is any probability of premature birth, may also be 
useful during 24-34 weeks of pregnancy to prescribe. Duration of the treatment course de-
pends on severity of IUGR, Doppler ultrasonography findings, and associated factors [8].
Serious side effects to fetus or neonate have not been reported during or after treatment with 
betamethasone through the second half of pregnancy. Although side effects, such as reduced 
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fetal movement, respiratory activation, beat to beat variability after treatment with betameth-
asone have been observed. [9,10].  While such problems are temporary and return to normal 
around 4 days after starting course of treatment, increasing risk of IUGR has been observed 
in case of repeating the treatment with Steroid (Glucocorticoids).[11]
In IUGR fetuses with placental insufficiency, improvement of the end-diastolic blood flow in 
the umbilical artery has been reported after using maternal Glucocorticoids.[12, 13]
The data on fetuses without IUGR or placental insufficiency but at the risk of premature birth 
has shown that betamethasone has no effect on the umbilical artery pulsatility index before 
birth. [14,15] However two studies have been reported the reduction of the MCA-PI (Middle 
cerebral artery Pulsatility Index) after starting the course of treatment with betamethasone 
[16, 17].  In another three studies have not been observed any change in MCA-PI after beta-
methasone administration in IUGR fetuses. [18]
Three other studies have shown temporary improvement in blood flow in fetal delayed 
growth with absent or/and reversed end-diastolic flow of umbilical artery after administra-
tion of Corticosteroid. [19, 20, 21]
Effects of betamethasone therapy on MCA (Middle Cerebral Artery) and DV (Ductus Veno-
sus) have not been well evaluated; there is not agreement upon the results [22]. Fetuses that 
do not show improvement after betamethasone course therapy will get worse prognosis; Rea-
sons in which fetuses do not able to respond to Glucocorticoids therapy are unknown. There 
is a theory which states that Glucocorticoids lead to increased local effects of Catecholamines 
on cardiac muscle. It explains that inotropy will not improve in fetuses with worse disease 
conditions due to ventricular septal defects. [8]
Doppler ultrasonography is recommended as the first method for evaluating and monitoring 
the pregnancies with suspected IUGR  [23]. Several studies demonstrate that using Doppler 
ultrasonography can reduce fetal death and unnecessary induction of labor in fetal IUGR. [8]. 
Blood flow changes in doppler indices can be properly observed which also help predict of 
fetal prognosis.[24].
The aim of this study was to evaluate the possible effects of betamethasone therapy before 
birth on fetal, uteroplacental, and maternal blood flow in singleton pregnancies with IUGR 
fetuses which are in 24-34 weeks of gestation, high probability of premature birth. Hence, 
if we find any positivel effect of betamethasone on our sample it may help us to Decide for 
prescribing the drug and then accurate interpreting Doppler ultrasonography changes about 
best time of termination of such pregnancies.
Materials and methods:
This study was a prospective, longitudinal and multicenter study on the pregnant women who 
referred or came as outpatient visit to prenatal care clinics for prenatal care in the university 
affiliated hospitals, Imam Khomeini Hospital, Women Hospital, and Shariati Hospital, Teh-
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ran, Iran in 2013.
Fourthy singleton pregnant women with IUGR fetuses which are in 24-34 weeks of gestation 
and with high probability of premature birth and termination of pregnancy.  IUGR criteria 
was defined as less than 10th centile weight of gestational age. 
Patients enrolled in the study by simple sampling in which patients are included if they 
met our criteria and also assigned informed consent; we continued enrolling until our giv-
en sample fulfilled. Exclusion criteria were fetuses with IUGR and structural or congenital 
anomalies, or chromosomal disorders, or multigestation pregnancies. Patients who needed to 
terminate the pregnancy or confronted with Intra-Uterine Fetal Death (IUFD) before comple-
tion of the study were also excluded. Patient in case of taking betamethasone therapy before 
enrolling in the study also was excluded.After enrolling into the study a questionnaire which 
consisted of a series of questions about mother’s age, gestational age, BMI (Body Mass 
Index), Mother’s blood pressure (BP), Mother’s diabetes, preeclampsia and mother’s parity.
Then blood flow measured using Doppler ultrasonography study of left and right maternal 
uterine arteries (UA), fetal umbilical artery (UmA), and fetal middle cerebral artery (MCA). 
Indices and fetal weight measurement automatically were perfomed using Simens AG Acu-
son Antares Ultrasound system. Then 2 doses 24 hours apart betamethasone 12 mg intramus-
cularly was administrated. Then ultrasound Doppler of mentioned arteries 24 hours and 96 
hours after administrating the drug was performed.
Measured data of absolutely prior, 24 hours after, and 96 hours after intervention were com-
pared.
The analysis was carried out with Spss software program version 17. To describe demo-
graphic profile of subjects for continuous variables mean was reported, and percentage value 
for discrete variables.
A repeated measures ANOVA is used when all subjects of a sample are measured under a 
number of different conditions. Multilevel analysis was used to study the cource of the Dop-
pler Velocity Waveform patterns of UA, MCA and DV longitudinally over 3 time points, 
prior to intervention, 24 hours after intervention, 96 hours after intervention. 
Significance level (or P-Value) of 0.05 was deemed to indicate a statistically significant dif-
ference for all tests.
Results:
There were 40 patients which underwent on antenatal glucocorticoid therapy and three meas-
ures was assessed, prior, one 24 hours after and one 96 hours after Glucocorticoid (Beta-
mathasone) adminstartion.
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Congenital microtia in a neonate suspected of isotreti-
noin exposure two months before embryonic period: 

a case report
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Abstract
Introduction: Isotretinoin is a drug used for treating severe cystic, nodular acnes. Women 
who became pregnant one cycle after completing therapy are believed to be at teratogenic 
risk that is not higher than baseline.
Case Presentation:  We present a newborn whose mother had taken the isotretinoin for four 
weeks. The woman had contraception for four weeks and became pregnant after this period. 
The newborn had isolated bilateral microtia suspected of isotretinoin exposure. His mother 
also had a history of urine tract infection in  the  second weeks  of  pregnancythat was 
treated with cephalexin. The parents were not from a consanguineous marriage and had no 
family history of congenital malformations. 
Conclusion: We suggest further studies on pharmacokinetics of isotretinoin and its possible 
synergistic ill-effects. To reduce the risk, effective contraceptive methods should be contin-
ued in fertile women more than one month after completing therapy. 
The newborn’s congenital defects of external ear, dysgenesis of the low-set ears  
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Infertility in collagen vascular diseases

Saghar.Salehpour.M.D 
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Medical director 
IVF Center. Taleghani Hospital-Tehran

- In collagen vascular diseases, specially in lupus(SLE), the fertility is usually normal.
But it could be some exceptions: 
1- Amenorrhea in flares of disease.
2- Renal insufficiency related subfertility.
3- Ovarian failure after cytotoxic therapy.
- In case of Anti phospholipid (APS) positive, there is higher rats of thrombosis in pregnancy 
and in infertility treatment.
- Cases of anti Ro or anti La positive there is higher rate of heart block in fetus.
- Ovarian stimulation in women with SLE and/or APS may increase the risk of lupus flares 
and thrombosis events.
- It is better to do mild stimulation, avoid OHSS and use natural hormones in these cases.
- It is better to avoid pregnancy 6-12 months after disease flare. And discourage treatment of 
infertility in hypertension, renal disease, heart disease or previous thrombosis.

- It is better to give prophylactic therapy in the course of infertility treatment.

Comparison of Granisetron and Promethazine in control of 
Hyperemesis Gravidarum: A randomized clinical trial

Elham Saffarieh

Abstract
PurposeHyperemesis gravidarum is the third leading cause of hospitalization during pregnan-
cy. 5-HT3receptor antagonists are most effective in chemotherapy-induced nausea and vom-
iting and radiation. Methods The included patients were administered (Oral and Intravenous) 
Granisetron and Promethazine randomly. The patients were evaluated for the nausea and 
vomiting by a senior gynaecology resident blinded to designated drugs. Results This study 
revealed that granisetron significantly decreased nausea and vomiting in pregnant women 
(p<0.05). More patient satisfaction and lesser adverse drug reactions in women receiving 
granisetron introduced it as an effective and safe drug in comparison to promethazine. Con-
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clusions Considering the prevalence of nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis 
gravidarum, we can state that it is a health problem with economic, social, psychological 
dimensions. Every effort especially easy and outpatient strategies to reduce its severity will 
help the pregnant woman to continue its pregnancy with more satisfaction. 
Key words: Granisetron, Hyperemesis Gravidarum,Promethazine

 
بررسی منابع خطاهای کلینیکی و آزمایشگاهی در روش های غربالگری سندرم 

داون

دکتر محمد مهدی طاهری امین*، دکتر سـارنگ یونسـی،  دکتر پوراندخت سـعادتی، دکتر سـودابه جمالی، دکتر همایون رضوی، دکتر پیام 
بلوایه، دکتر سپیده شاهرخی، دکتر آمنه گل شیخی، سعید دلشاد

بخش غربالگری پیش از زایمان آزمایشگاه نیلو، تهران، ایران

مقدمه: طی 11 سال غربالگری سندرم داون و با انجام حدود 500 هزار غربالگری در سالهای فوق و اطالعات بدست 
آمده از بیماران بعد از زایمان جهت بدس��ت آوردن تعداد موارد اس��کرین مثبت، ریس��ک بینابینی، قدرت تشخیص 
 ،)Odds of being Affected with a Positive Result( OAPR ،ش��یوع ،)Detection Rate=DR(
تعداد موارد منفی کاذب،  توزیع ریس��ک آنها و ش��یوع سندرم داون در جمعیت مورد مطالعه به نتایج جالب دیگری 
نیز رس��یده ایم که به ش��دت روی نتایج تست های غربالگری تأثیر گذاشته و در نتیجه مسیر پیگیری بیمار به طور 
کلی تغییر می یابد. به طور مثال تغییر در سن مادر به بیش از 6 ماه توانسته است یک بیمار را از گروه کم خطر به 
گروه پر خطر تبدیل کرده و در نتیجه کاندید انجام تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز و یا CVS می گردد. 
در بس��یاری از موارد عدم احتس��اب دوقلویی در هنگام محاسبه ریسک )که در بسیاری از موارد در سونوگرافی هم 
فقط یک قل ذکر شده بود( سبب قرار گرفتن بیمار در گروه پر خطر شده بود که در هنگام گرفتن نمونه آمنیوسنتز 
به منبع خطا پی برده  ش��د. بنابراین در این س��مپوزیوم به مرور مهمترین منابع خطا در انجام این پروتکل ها می 

پردازیم.
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نتایج درمان انتظاری دربیماران با هیپر تانسیون شدید در بارداری

1-دکتر فاطمه طباطبایی، 2- دکتر زهرا فردی آذر ،3- دکترعلی نیرپور
متخصص زنان مامائی،شبکه بهداشت و درمان شهرستان آذرشهر

هیئت علمی گروه زنان مامائی مرکزتحقیقلت سالمت باروری زنان تبریز
پزشک عمومی،شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

مقدمه: افزایش فشار خون در بارداری با شیوع حدود7 % با عوارض باالی مادری و جنینی همراه است که عوارض 
جنینی عمدتا ناش��ی از ختم زودرس بارداری اس��ت. در خصوص اداره مناسب بیماری الزم است خطرات وعوارض 
مادری ناش��ی از ادامه محافظه کارانه بارداری را با منافع آن جهت کاهش عوارض جنینی مورد ارزیابی قرار دهیم. 
در این مطالعه بیماران حامله با هیپرتانس��یون ش��دید را با درمان انتظاری به جای درمان روتین ختم بارداری مورد 

بررسی قرار دادیم.
مواد و روشها:

در این بررس��ی زنان حامله بین هفته 20 -34  حاملگی که در آنها تش��خیص هیپرتانس��یون  شدید مزمن بارداری 
بصورت فش��ار خون سیس��تولیک باالی 160 و دیاستولیک باالی 110  داده ش��ده است را با کنترل دقیق عالئم تا 
رس��یدگی جنین تحت درمان آنتی هیپرتانس��یون قرار دادیم . داروهای دریافتی ش��امل متیل دوپا- هیدراالزین - 
نفیدیپین خوراکی و در موارد عدم کنترل فش��ار خون قرص متورال بود. فش��ار خون  هدف در حد 140-150 روی 

90-100 بود.اطالعات دموگرافیک و داده های طبی بیماران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:

20 مورد بیمار با هیپر تانسیون شدید و با اخذ رضایت از بیماران وارد مطالعه شدند .میانگین سنی بیماران 32±5 
بود.  میانگین س��ن بارداری در زمان ش��روع درمان 4±24هفته بود. در10 بیمار درمان با متیل دوپا و هیدراالزین 
ودر6 بیم��ار  دو داروی ف��وق هم��راه با نفیدیپین و در 4 مورد داروهای فوق به همراه متورال اس��تفاده ش��دند. در 
)20%(4 مورد ختم زودرس در هفته 24- 23 بارداری بعلت فش��ار خون باالی 200 و عدم پاسخ به درمان صورت 
گرفت .در 2 مورد دیگر)10%( زایمان در هفته 35-34 انجام ش��د و در 14 مورد دیگر)70%( زایمان تاهفته 37 
-36 بارداری ادامه یافت.هیچ عارضه مادری در این بررس��ی ایجاد نش��دودر هیچ ی��ک از زایمانهای باالی 34هفته 

عوارض یا مرگ نوزادی وجود نداشت.
نتیجه گیری: موارد فش��ار خون ش��دید مادررا با تجویز داروهای انتی هیپر تانس��یو وکنترل دقیق عالئم مادری و 

وضعیت جنینی می توا ن تا رسیدگی جنین به تاخیر انداخت.
کلمات کلیدی: هیپرتانسیون شدید، رسیدگی جنین)ماچوریتی(، داروهای آنتی هیپرتانسیو
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نکاتی که در الپاراسکوپی میومکتومی باید بدانیم؟

دکتر  سیده سهیال عارفی
متخصص زنان و زایمان و ناباروری 
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

خالصه:میوم یکی ازشایعترین  توده های خوش خیم رحمی عصر حاضر است که با عوارضی چون خونریزی  نامرتب 
,عالئم فش��اری و عوازضی مانند س��قط و زایمان زودرس و اش��کال در باروری)subfertility ( همراه است. بحث 
های زیادی در مورد زمان دخالت )intervention( و در مان چه احیانا به صورت داروئی و چه به صورت جراحی 
مطرح اس��ت که بر حس��ب محل میوم,اندازه و شکایت بیمار متفاوت می باش��د.بهر صورت وقتی بحث میومکتومی 
مطرح می شود ,یکی از روشهای جراحی  انجام میومکتومی ال پاراسکوپی است که بدلیل احتمال چسبندگی  کمتر 
و دوره نقاه��ت کوتاهت��ر و برش کوچکتر  طرفداران زیادی دارد.اما  ص��رف نظر از لزوم تجرب کافی جراح در انجام 
ال پاراس��کوپی و اصول  س��وتورینگ, نکته مهم در الپاراسکوپی میومکتومی  ترمیم درست و ایمن محل برش میوم 
ب��ر روی رح��م اس��ت  که در صورت عدم توجه به آن باعث عوارض مهمی مانن��د  پارگی  رحم در محل قبلی برش 
میومکتومی در زمان حاملگی است که می تواند با مرگ نوزاد و حتی مادر همراه باشد و لذا رعایت نکات ایمنی در 
ال پاراسکوپی میومکتومی را مطرح می سازد.در این مجال با استفاده از تجربه چند ساله بیش از 220 ال پاراسکوپی 
میوکتومی که بعضا در بیماران نابارور انجام شده  با نمایش فیلم ویدئوئی به شرح  نکات  کلیدی درست و غلط در 

انجام  این عمل  خواهیم پرداخت.
کلمات  کلیدی:الپاراسکوپی,میومکتومی ,ترمیم برش رحمی 

What we suppose to know about Laparoscopic myomectomy?

Dr S.Arefi
Ob&Gyn
Assistant professor 
ARCER

Abstract:   Myoma is one of the frequent benign tumor of the uterus which may cause abnor-
mal bleeding  ,pressure effect  infertility and sub fertility  and pregnancy complication like 
abortion and preterm labor .There  are many debates about the best time for possible medical 
and surgical  intervention  depending on the number, size, and depth of the fibroids and the 
patient’s  main compliant.  Laparoscopy is a valuable attractive tool for myomectomy with 
less adhesion, smaller incision scar and shorter recovery. However it is necessary to be done 
by properly trained surgeon in laparoscopy and laparoscopic suturing for better and safe 
repair of uterine wall. Inadequate suturing of uterine wall during laparoscopic myomectomy 
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may cause fatal rupture of uterus during next pregnancy ,So it require the experienced of 
surgeon with safe suturing  techniques .while performing more than 220 laparoscopy my-
omectomy in recent years, in this presentation we will show some tips and even mistakes  
about  this procedure.
Key words: Laparoscopy, Myomectomy, healing of uterine wall

HIV  مادر و جنین و برنامه های بهداشتی

دکتر الدن عباسیان
فوق تخصص بیماریهای عفونی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران     

در س��ال های اخیر تعداد زنان مبتال به HIV در ایرا ن رو به افزایش بوده و در حال حاضر بیش از 11% از افراد مبتال 
به HIV را در کش��ور ما تشکیل می دهند. اکثرزنان مبتال جوان و در سنین باروری بوده و ممکن است هنگام بارداری 
HIV را ب��ه فرزندان خود منتقل کنند. در صورت عدم وجود اقدامات پیش��گیرانه، بس��یاری از کودکان بدنیا آمده از 
مادران آلوده به این عفونت مبتال خواهند شد.قبل از مصرف داروهای ضد رتروویروسی میزان انتقالHIV  از مادر به 
 HIV فرزند حدود 35% در مادران شیرده و 25% در مادران غیر شیرده بوده است، اما ارائه خدمات پیشگیری انتقال
از مادر به کودک این میزان را به ش��دت کاهش داده وبه کمتر از 5% و 2% به ترتیب در مادران ش��یرده و غیر شیرده 
رسانده است. در حال حاضر توصیه می شود تمام مادران بارداری که تمایل به ادامه بارداری دارند، اقدامات پیشگیرانه 
الزم از جمله داروهای ضد رترویروسی را دریافت دارند.از اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ابتالی کودک می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشاوره قبل از بارداری جهت پیشنهاد بهترین روش بارداری و اقدامات درمانی الزم برای زوجین به منظوربه حداقل 

رساندن بار ویروسی
درمان ضد رتروویروس��ی که زمان ش��روع آن در صورتی که اندیکاسیون شروع درمان برای خود مادر وجود نداشته 

باشد از هفته دوازدهم است. 
اقدام دیگر جهت کاهش ریسک انتقال, استفاده از زیدوودین تزریقی در حین زایمان برای مادر است.

 از طرفی نوزاد باید بعد از تولدپروفیالکس��ی زیدوودین به مدت یک ماه دریافت نمایدو در صورتی که بیماری مادر 
به تازگی تشخیص داده شده و داروی پروفیالکسی دریافت نکرده است زیدوودین به همراه نویراپین به کودک داده 

می شود.
توصیه به عدم شیردهی از دیگر اقدامات الزم می باشد.
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Ultrasonographic Features of TORCH Diseases In Pregnancy

Fatemeh Abbasalizadeh
Perinatologist, Tabriz University of Medical Sciences.

Infections acquired in utero or during the birth process are a significant cause of fetal and 
neonatal mortality and an important contributor to early and later childhood morbidity. The 
original concept of the TORCH perinatal infections was to group five infections with similar 
presentations, including rash and ocular findings. These five infections are: Toxoplasmosis, 
Other (syphilis, enteroviruses, varicella zoster virus, and parvovirus B19), Rubella, Cyto-
megalovirus (CMV) and Herpes simplex virus (HSV).
Fetal ultrasound can be useful to provide diagnostic information, although findings are non-
specific.
Toxoplasmosis: The classic triad of signs suggestive of congenital toxoplasmosis includes 
chorioretinitis, intracranial calcifications, and hydrocephalus. Other findings include micro-
cephaly, encephalomyelitis, seizures, mental retardation, ascites, and hepatosplenomegaly. 
Some of them are found by ultrasound examinations during pregnancy.
Rubella: The most frequent sonographic findings arc cardiac malformations (in particular, 
septal defects), eye defects (cataracts, microphthalmia, and retinopathy), microcephaly, he-
patomegaly, splenomegaly and growth restriction.
Cytomegalovirus:Cytomegalovirus infection as well as other congenital infections should 
be suspected whenever nonimmune hydrops is found. Other suggestive findings that may 
be present are intracranial calcifications and intracranial hemorrhage, microcephaly, brain 
atrophy, abnormal periventricular echogenicities, intraparenchymal foci, ventriculomegaly, 
intraventricular adhesions, periventricular pseudocysts, sulcation and gyral abnormal pat-
terns, hypoplastic corpus callosum, cerebellar and cisterna magna abnormalities, signs of 
striatal artery vasculopathy, splenomegaly, chorioretinitis (an echogenic lining to the ~treous 
body), occlusion of the foramen ovale (marked by decreased motion of the foramen ovale 
flap and thickening of the flap), signs of right-sided heart overload from the premature clo-
sure, ascites, hyperechoic bowel, intrauterine growth restriction, and oligohydramnios. Most 
features are found by ultrasound examinations, at approximately 20 weeks’ gestation.
Herpes simplex virus: HSV is transmitted to an infant during birth, primarily through an 
infected maternal genital tract. So it does not have any sonographic features.
varicella zoster virus: Ultrasonographic Findings of VZV includes:  Intrahepatic and in-
tracranial calcifications (May also see liver, heart, renal calcifications), Polyhydramnios due 
to neurologic impairment of swallowing , Limb hypoplasia, contractures , Paradoxical dia-
phragmatic motion on real time sonography due to unilateral paralysis.
When I presentthe lecture, I will discuss about TORCH diseases in details and will show 
slides contains pictures about the sonographic features of TORCH diseases.
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Report of pelvic tuberculous referred following cytologic sug-

gestion of malignancy and
Chemotherapy

Malihe Arab1, Adele Ashoori Barmchi2, Atoosa Gharib3

Introduction: pelvic tuberculous occur in about %10 of pulmonary TB cases. Most of TB
patients are diagnosed in developing countries.
Case description: A 35 years old woman born in zanjan, living in Ghom (in area of high
exposure to immigrate of Afghanistan). She presented with pelvic mass, ascitis and high titer 
of CA 125 (380 IU). Peritoneal cytology suggested malignancy and she received 5 chemo-
therapy courses. Ascitis reduced significantly, serum CA 125 reduced to 32. She was referred 
to a gyneco-oncology center for laparotomy and cancer surgery. Surgical findings revealed 
multiple subcutaneous micro abscess and extensive adhesions to bowels and inflamed omen-
tum. Frozen section of the mass reported necrotizing granulomatous infection strongly in 
favor of TB. Surgery was stopped and medical TB treatment started.
Conclusion: In pelvic mass of young women coming from endemic TB regions exposed to
immigrants of endemic areas, especially with history as existing symptoms of pulmonary TB
such as cough, fever and weight loss we should never forget TB.
Key words: tuberculosis, pelvic inflammatory disease, CA 125 antigen human.

Effects of calcium plus vitamin D supplementation on glucose 
metabolism, lipid concentrations, inflammation and biomark-
ers of oxidative stress in gestational diabetes: a double blind 

randomized controlled clinical trial

Maryam Karamali1,Zatollah Asemi2

1 Department of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Arak University of Medical, Arak. Iran
2 Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University of Medical Sci-
ences, Kashan, I.R. Iran

ABSTRACT
Objective: This study was designed to assess the effects of calcium and vitamin D supple-
mentation on metabolic statusamong pregnant women with GDM.
Design:This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was performed among 



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 861393

56 women with GDM. Subjects were randomly assigned to receive calcium plus vitamin D 
supplements or placebo. Individuals in the calcium plus vitamin D group (n=28) received 
1000 mg calcium per day and 50000 IU vitamin D3 pearl two times during the study (at 
study baseline and day 21 of intervention) and those in the placebo group (n=28) received 
two placebos at the mentioned times.
Results: Following the administration of calcium plus vitamin D supplements, we observed a 
significant reduction in FPG (-16.14±12.52 vs. +4.68±16.73 mg/dL, P<0.001), serum insulin 
levels (-2.25±5.87 vs. +1.48±6.41 µIU/mL, P=0.02), HOMA-IR (-0.91±1.18 vs. +0.63±2.01, 
P=0.001) and a significant increase in QUICKI index (+0.02±0.03 vs. -0.002±0.02, P=0.003) 
compared with placebo. Additionally, a significant reduction in serum LDL-cholesterol 
(-8.86±30.86 vs. +9.94±28.66 mg/dL, P=0.02), total- to HDL-cholesterol ratio (-0.49±1.09 
vs. +0.18±0.37, P=0.003) and a significant elevation in HDL-cholesterol levels (+5.84±9.92 
vs. -0.77±9.27 mg/dL, P=0.01) was seen after intervention in the calcium-vitamin D group 
compared with placebo. In addition, calcium plus vitamin D supplementation has also re-
sulted in a significant elevation in plasma GSH (+51.14±131.64 vs. -47.27±203.63 µmol/L, 
P=0.03) and a significant difference in MDA levels (+0.06±0.66 vs. +0.93±2.00 µmol/L, 
P=0.03) compared with placebo. 
Conclusions: Calcium plus vitamin D supplementation in pregnant women with GDM had 
beneficial effects on glucose metabolism, lipid profiles and oxidative stress. 
KEYWORDS: Calcium, vitamin D, supplementation, gestational diabetes, pregnant women

های  فراسنج  گلوکز،  متابولیسم  بر   D ویتامین  بعالوه  کلسیم  مکمل یاری  اثر 
دیابت  به  مبتال  زنان  در  اکسیداتیو  استرس  بیومارکرهای  و  التهاب  لیپیدی، 

بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور
مریم کرمعلی1، ذات اله عاصمی2

1-گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
2- مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده
هدف: این مطالعه، برای تعیین اثرات مکمل یاری کلس��یم و ویتامین D بر وضعیت متابولیک زنان باردار مبتال به 

دیابت بارداری طراحی شده است. 
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بر روی 56 زن باردار مبتال به دیابت بارداری، در هفته 
های 28-24 بارداری انجام شد. بیماران بطور تصادفی برای دریافت یا مکمل کلسیم بعالوه ویتامین D و یا پالسبو 
تقس��یم ش��دند. افراد در گروه کلس��یم بعالوه ویتامین n=28( D(، 1000 میلی گرم کلسیم روزانه و دو عدد پرل 
ویتامین D 50000 واحدی دو بار در جریان مطالعه )روز اول و 21 مداخله( و در گروه پالسبو )n=28( دو پالسبو 
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در زمان های ذکر شده دریافت نمودند. 

یافته ها: بدنبال تجویز مکمل  کلسیم بعالوه ویتامین D،ما کاهش معنی دار در FPG)14/16±52/12- در مقابل 
16/73±4/68+ میلی  گرم درصد، P>0/001(، سطوح انسولین سرمی )25/2±87/5- در مقابل 6/41±1/48+میکرو 
واحد در میلی لیتر، P=0/02(، مقاومت به انسولین )1/18±0/91- در مقابل P=0/001 ،+0/63±2/01( و افزایش 
با دارونما را  معنی دار در حساسیت به انسولین )0/03±0/02+ در مقابل P=003/0 ،-02/0±002/0( در مقایسه 
LDL)86/8±86/30- در مقابل 28/66±9/94+ میلی گرم درصد،  مشاهده نمودیم. بعالوه، کاهش معنی دار در 
P=0/02(، نسبت کلسترول تام به HDL)1/09±0/49- در مقابل P=0/003 ،+0/18±0/37( و افزایش معنی دار 
در HDL)84/5±92/9+ در مقابل 9/27±0/77- میلی گرم درصد، P=01/0( بعد از مداخله در گروه مکمل کلسیم-

ویتامین D در مقایسه با پالسبو مشاهده شد. همچنین، مکمل یاری کلسیم بعالوه ویتامین D منجر به افزایش 
معنی دار در گلوتاتیون پالسمایی)131/64±51/14+ در مقابل 203/63±47/27-میکرومول در لیتر، P=03/0( و 
)P=03/0 ،تفاوت معنی دار در سطوح مالون دی آلدئید)0/66±0/06+ در مقابل 2/00±0/93+ میکرو مول در لیتر

در مقایسه با پالسبو شده است. 
نتیجه نهایي:مکمل  یاریکلسیم بعالوه ویتامین D در زنان باردار مبتال به دیابت بارداری، اثرات مفیدی بر روی 

متابولیسم گلوگز، فراسنج های لیپیدی و استرس اکسیداتیوداشته است. 
واژگان کلیدی:کلسیم، ویتامین D، مکمل یاری، دیابت بارداری، زنان باردار

Impaired glucose tolerance test in pregnant woman receiving 
vaginal progesterone: a 1-year cohort study

Shohreh Alimohammadi1, Hameedeh Parsapoor2*, Farzaneh Esna-Ashari3

1Department of Gynecology and Obstetrics, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
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Abstract

Background: Gestational diabetes is the most common metabolic disorders during pregnan-

cy can cause serious complications in the mother and fetus.Progesterone is a known Diabe-

togenic hormone used in the treatment of preterm delivery. The aim of this study was Assess 

the prevalence gestational diabetes looking to use progesterone suppositories.

Methods: In this Cohort study, 84 patients from the pregnant patients referred to Fatemieh 

Hospital in one trimester were studied. That among this 42 patients were treated with vaginal 

progesterone suppositories to any cause of (400 mg daily until 20 weeks of gestation) And 

42 patients in a control group did not receive progesterone.The prevalence of gestational 
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diabetes in these patients were studied and compared using the GTT test.
Findings: The mean age in the case group was , 4.53 ± 26.97 and in the control group was, 
5.01 ± 26.64 years, (PV = 0.75).The FBS mean in treatment group was 8.88 ± 79.29  and the 
control group was, 8.89 ± 81.55. (PV = 0.229). In the case group of 42 patients, 10 patients 
(23.8%) and in control group of the same number of patients, 7 patients (16.7%) had im-
paired GTT test. (PV = 0.415).
Conclusions:The results showed that Although the incidence of gestational diabetes in pa-
tients who received progesterone were more than patients in the control group.But this differ-
ence was not statistically significant.And this while the patients participating in this study in 
terms of age, weight and other characteristics were consistent with each other.

شهره علی محمدی 

چکیده  فارسی :
هدف :دیابت بارداري ش��ایع ترین اختالل متابولیک دوران بارداري اس��ت که موجب بروز عوارض جدي در مادر و 
جنین مي گردد. پروژسترون یک هورمون دیابتوژنیک شناخته شده است که در درمان مواردی چون زایمان زودرس 
استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع دیابت بارداری به دنبال استفاده از شیاف پروژسترون بود .

روش مطالعه :در این مطالعه هم گروهی ، 84 بیمار از میان زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه در سه 
ماهه اول بارداریمورد مطالعه قرار گرفتند . که از این میان 42 بیمار به هر علتی تحت درمان با شیاف پروژسترون 
واژینال)400  میلی گرم روزانه تا هفته 20 بارداری ( بودندو 42 بیمار به عنوان گروه کنترل پروژس��ترون دریافت 
نمی کردند . فراوانی دیابت بارداری با استفاده از آزمون GTT در این بیماران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .
یافته ها : میانگین سنی در بیماران گروه مورد ، 4,53±26,97سال و در بیماران گروه شاهد ، 5,01±26,64  سال 
بود )PV=0,75(. میانگین FBS در بیماران گروه مورد 8,89±81,55 و در بیماران گروه شاهد 8,88±79,29 بود 
. )PV=0,229( . در گروه مورد از میان 42 بیمار 10 بیمار )23,8%( و در گروه ش��اهد از میان همین تعداد بیمار 

. )PV=0.415( . مختل بودند GTT دارای تست )%7 بیمار )16,7
نتیجـه گیری : در مجموع نتایج مطالعه حاضر نش��ان دادند هرچند میزان ب��روز دیابت بارداری در بیمارانی که از 
پروژسترون استفاده کرده بودند بیستر از بیماران گروه شاهد بود . اما این بیشتر بودن از نظر آماری معنی دار نبود 
. و این در حالی بود که بیماران ش��رکت کننده در این مطالعه از نظر س��نی و وزنی و نیز سایر مشخصات با یکدیگر 

همخوان بودند .



89چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393
 The Current Efficacy of Non-Invasive Diagnosis of

"Endometriosis based on "Plasma Biomarkers

Dr. Mojtaba Aliyari1*,Jahangir Mohammadzadeh1, Nahid Neamati1,Mohammad Shahsavan 1

Introduction:
Endometriosis affects about 5-10% of women in reproductive ages . As it can be asympto-
matic and can be progressive in up to 50% of cases , early non-invasive diagnosis has the 
potential to offer early treatment and progression prevention.Visual inspection of the pelvis 
has major limitations particularly for the diagnosis of retroperitoneal and deep infiltrating 
lesions. Moreover Trans Vaginal Ultrasonography (TVU) is effective only in the endome-
trioma.
 As a consequence , a simple or combined blood test would overcome  these  problems and 
have a major impact on women’s health.
Materials and Methods:
As a clinical laboratorist , I reviewed a great number of literatures since 2004 up to 2014 to 
explore an effective panel of non-invasive laboratory diagnosis especially in the minimal to 
mild cases.
Results:
There is important data with respect to invasive diagnostic procedure (Laparoscopy) that 
could be discussed in discussion section.
Discussion :
CA-125 is highly specific for endometriosis especially in later stages. But its low sensitiv-
ity and PPV is problematic. IL-6 has a high diagnostic accuracy. A sensitivity of 90% and 
specificity of 67% were reported when cut-off value adjusted to 2 pg/mL, especially in earlier 
stages of endometriosis.
The sensitivity of the test has great importance because of the prevention of misdiagnosed 
cases and false negative results and the patients would have great benefits from performing 
of diagnostic Laparoscopy in this condition.
Key Words: Endometriosis , CA-125 , IL 6 ,  Laparoscopy
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Obstetric morbidity and diagnostic dilemma in rudimentary 
horn pregnancy

Marzieh Ghafarnejad MD, MahboobehShirazi MD, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Unicornuate uterus is a rare congenital malformation of the female genital tract( 1 in 76000 
to 150000). In the most common type, a non communicating rudimentary horn (83%) coexist 
with the unicornuate uterus. As a result, the diagnosis of a rudimentary horn ectopic pregnan-
cy is usually delayedas the presentation is atypical in nature. Sometimes, this may manifest 
in second trimester. Pregnancy in a non communicating rudimentary horn may occur through 
trans- peritoneal migration of sperm or fertilized ovum from the patent contralateral fallopian 
tube.such pregnancies are associated with high rates of spontaneous abortion, intra peritoneal 
hemorrhage and uterine rupture. In the literature, although up to 30% of these RHP man-
aged to progress to term, the overall newborn survival rates remaind low (0 to 13%). 50% of 
UHP ruptured with 80% occurring before the third trimester. Due to difficulty in diagnosis 
these criteria outlined for diagnosing, includes: 1) pseudo pattern of asymmetrical bicornu-
ate uterus.  2) absent visual continuity between the lumen surrounding the gestation sac and 
the uterine cervical canal. 3) presence of myometrial tissue surrounding the gestation sac. 
Sensitivity of sonography for diagnosis in one report was 26%. MRI has proven to be use-
ful tool for diagnosing.  We will discuss about management of the patient with twin ectopic 
pregnancy in non communicating rudimentary horn in our center.

Influence of ω-3 fatty acid eicosapentaenoic acid on the ex-
pression of IGF-1 and COX-2 in human granulosa cells

Shabnam Fayezi, M.D.1*, Vahideh Shahnazi, M.Sc.2, Mohammad Nouri, Ph.D.2, Mina Zaree, M.Sc.3

1. Students Research Committee, Infertility and Reproductive Health Research Center, Sha-
hid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Women’s Reproductive Health Research Center, Alzahra Hospital, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran
3. Department of Biochemistry and Clinical Laboratories, School of Medicine, Tabriz Uni-
versity of Medical Sciences, Tabriz, Iran
*Email: shfayezi@sbmu.ac.ir
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Background:The omega-3 (ω-3) fatty acid eicosapentaenoic acid (EPA) is currently used in 
the clinic as a nutritional supplement to improve infertility, particularly in women with poly-
cystic ovarian syndrome (PCOS). 
Objective: The present study was designed to investigate the effect of EPA on insulin-like 
growth factor 1 (IGF-1) and gene cyclooxygenase 2 (COX-2) expression in primary cultured 
granulosa cells from patients undergoing in vitro fertilization (IVF), and also to compare this 
effect with those in granulosa cells of PCOS patients.
Materials and Methods: In this experimental study, human granulosa cells were isolated from 
follicular fluid of normal and PCOS women undergoing IVF. Cells were cultured in vitro, 
exposed to a range of concentrations of the EPA, and investigated with respect to COX-2 and 
IGF-1 gene expression by real time-PCR.
Results: All doses of the EPA significantly induced IGF-1 mRNA gene expression compared 
to the untreated control. High doses of EPA in the presence of recombinant (r)FSH produced 
a stimulatory effect on IGF-1 and a suppressive effect (P<0.001) on the COX-2 gene expres-
sion, which were more pronounced in granulosa cells from PCOS patients.
Conclusion:EPA affect diversely the gene expression of IGF-1 and COX-2 in granulosa cells, 
which were more pronounced in PCOS compared to control. These findings represent the 
possible underlying molecular mechanisms for the positive impact of the ω-3 fatty acids on 
reproduction, especially in patients with PCOS.
Key words: eicosapentaenoic acid, insulin-like growth factor 1; cyclooxygenase 2, granulosa 
cells, polycystic ovary syndrome

جراحی های توصیه شده در افتادگی های احشای لگن

دکتر نسرین چنگیزی ) دستیار فلوشیپ اختالالت کف لگن( دکتر زینت قنبری)استاد گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (

افتادگی های احش��ای لگنی موجب ایجاد مشکالت قابل توجهی در روند سالمت افراد و اقتصادی جامعه می باشد.
ریس��ک فاکتورهای آنها شامل مشکالت هورمونال ،مسایل طبی ،ش��غلی یا اقتصادی اجتماعی و عوارض بارداری و 
زایمان می باشد.عالیم آن شامل احساس فشار یا توده در واژن ،درد ،اختالالت ذخیره سازی و دفع ادرارو یا مدفوع 

و مشکالت روابط جنسی می باشد.در موارد زنان سمپتوماتیک درمان توصیه می شود .
که در زنانی که درمان کنسرواتیو شکست بخورد یا بیمار  از انجام آن سر باز زند ،جراحی انجام می شود.

نوع جراحی ها :
در زنانی که تمایلی به رابطه ی جنس��ی ندارند و یا بدلیل کهولت س��ن و مش��کالت طبی توان تحمل جراحی های 

طوالنی را ندارند ،جراحی های انسدادی توصیه می شود.)کولپوکالیزیز(
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در جراحی های بازس��ازی کننده لگنی )آپیکال ،قدامی و خلفی (تالش به بازگرداندن آناتومی طبیعی لگنی تا حد 
ممکن است،که جراحی مورد نظر برای زنانی است که رابطه ی جنسی دارند.

در زنان با پروالپس آپیکال ،در صورتی که احتمال عود وجود داشته باشد مانند سن جوان ،چاقی ،پروالپس درجه 
3یا  4 و شکس��ت عمل جراحی قبلی یا زنان با طول نامناس��ب واژن یا دارای  پاتولوژی ش��کمی نیازمند الپاراتومی 

، توصیه به ساکرو کولپو پکسی میشود،در غیر اینصورت فیکساسیون لیگامان ساکرو اسپاینوس قابل انجام است.
در موارد پروالپس دیواره ی قدامی واژن توصیه به استفاده از بافت خودی در اولین ترمیم می شود.

در زنان با پروالپس دیواره ی خلفی ترمیم آن با توجه خاص به اصالح نقص فاشیا توصیه می شود. شواهد بر علیه 
استفاده از  لواتورو پالستی در زنان فعال از نظررابطه جنسی می باشد.

با توجه به عوارض مش��اهده ش��ده از مش ،اس��تفاده از آن در ترمیم پروالپس های لگنی نیازمند مالحظات خاصی 
است.

Optimal Surgery in Pelvic Organ Prolapse

Nasrin Changizi
Fellowship of Female Pelvic Floor Dysfunction
MD Assistant Professor OB/GYN
Zinat Ghanbari 
MD Professor of OB/GYN
Head of Female Pelvic Floor Dysfunction Group

Abstract:
Back ground :Pelvic organ prolapse represents a significant health and economic problem. 
The risk factors include hormonal, socioeconomical, obstetrical, medical, and genetics fac-
tors .  Symptoms  include   bulging sensation ,Pain,Pressure ,Lower urinary Tract Or Gas-
trointestinal or Sexual problems. Patients with symptomatic prolapse who have failed or 
declined conservative management are surgical Candidates.
Which procedure :Obliterative /Reconstructive  
1- In Elderly Women with no longer interest in Vaginal Intercourse and /or  who cannot 
tolerate more time consuming procedures, are good candidate for Obliterative Surgeries 
(ie:Colpocleisis).
2- In reconstructive Surgeries ,the main interest is resuming of Normal Pelvic Anatomy as 
much as possible ,and is mainly reserved for women who are interested in Vaginal Inter-
course .(Apical,Anterior,Posterior Vaginal Prolapse Repairs ).
Apical Prolapse :
In women with recurrence risk factors ,like young age,Obesity,stage 3 0r 4 of prolapsed and 
previous failed repair  or patients with short vaginal length,or those with Abdominal Pathol-
ogy needing Laparatomy ,are candidate of  abdominal sacrocolpopexy, Otherwise Sacros-
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pinous Ligament Suspension  can be the Procedure of Choice.
Anterior Vaginal Wall Prolapse:
For women with anterior Compartment Prolapse ,the First time repair is suggested to be with 
native tissue
Posterior Vaginal Wall Prolapse:
Defect specific repair is needed  ,and evidences are against Levator Plication in Sexually Ac-
tive Women, and there are no evidences  Defending Use of Mesh in This kind of Prolapses.
Regarding complications related to Reconstructive Tissues ,it Should be Used Under Special 
Conditions.

Effect of predictive value of progesterone level on the day of 
HCG injection for IVF success in women with infertility due 

to tubal factor or polycystic ovarian syndrome referred to the 
women hospital, Tehran, 2009

Azizeh Ghaseminejad1 M.D., Zahra Rezaee1 M.D., Mitra Forootan1 M.D., Taraneh Hosseinipoor1 M.D., 
Forough Forghani2 M.D., Pooneh Nikuei3 M.D.

Abstract 
Background: Polycystic ovarian syndrome is one of the most common causes of endocrine 
disorders and main reason of infertility due to anovulation and recurrent abortions. Progester-
one has been shown to have an important role in fertilization of oocyte and fetal implantation. 
Objective: The purpose of this study was to compare the predictive value of progesterone 
level on IVF success in women with infertility due to tubal factor or PCOS. 
Materials and Methods: In a stratified cohort study, we assigned 76 infertile women of 
20-38 years old who referred to women hospital into two equal groups with fallopian tube 
factor infertility and PCOS. We measured the plasma levels of progesterone and estradiol on 
the day of HCG administration. The patients were divided into two groups based on proges-
terone level cut off point of 1.2ng/ml. Thereafter the incidence of pregnancy (chemical by 
β-HCG measurement and clinical by ultrasonography up to the 6 weeks after fetal transfer) 
was compared in these groups. 
Results: Total pregnancy rates were 15.8% in patients with tubal factor infertility and 26.3% 
in women with PCOS. In women with PCOS, the pregnancy rate was less in patients with 
progesterone level <1.2 ng/ml. However this difference was not statistically significant. Like-
wise, we did not observe any significant differences in pregnancy rate in patients with fal-



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 941393

lopian tube factor infertility. 
Conclusion: Serum progesterone level on the day of HCG administration is not well predic-
tive of the IVF success in infertile women due to fallopian tube factor or PCOS. To obtain 
more uniform results, we recommend use of larger samples while the bias variable is taken 
into account and the ROC curve is used for determination of the unique serum progesterone 
level. 
Key words: Serum progesterone Level, Infertility, PCOS, Tubal factor, IVF.

Optimal Surgery in Pelvic Organ Prolapse
Nasrin Changizi
Fellowship of Female Pelvic Floor Dysfunction
MD Assistant Professor OB/GYN
Zinat Ghanbari 
MD Professor of OB/GYN
Head of Female Pelvic Floor Dysfunction Group

:Abstract

Back ground :Pelvic organ prolapse represents a significant health and economic problem. 
The risk factors include hormonal, socioeconomical, obstetrical, medical, and genetics fac-
tors .  Symptoms  include   bulging sensation ,Pain,Pressure ,Lower urinary Tract Or Gas-
trointestinal or Sexual problems. Patients with symptomatic prolapse who have failed or 
declined conservative management are surgical Candidates.
Which procedure :Obliterative /Reconstructive  
3- In Elderly Women with no longer interest in Vaginal Intercourse and /or  who cannot 
tolerate more time consuming procedures, are good candidate for Obliterative Surgeries 
(ie:Colpocleisis).
4- In reconstructive Surgeries ,the main interest is resuming of Normal Pelvic Anatomy as 
much as possible ,and is mainly reserved for women who are interested in Vaginal Inter-
course .(Apical,Anterior,Posterior Vaginal Prolapse Repairs ).
Apical Prolapse :
In women with recurrence risk factors ,like young age,Obesity,stage 3 0r 4 of prolapsed and 
previous failed repair  or patients with short vaginal length,or those with Abdominal Pathol-
ogy needing Laparatomy ,are candidate of  abdominal sacrocolpopexy, Otherwise Sacros-
pinous Ligament Suspension  can be the Procedure of Choice.
Anterior Vaginal Wall Prolapse:
For women with anterior Compartment Prolapse ,the First time repair is suggested to be with 
native tissue
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Posterior Vaginal Wall Prolapse:
Defect specific repair is needed  ,and evidences are against Levator Plication in Sexually Ac-
tive Women, and there are no evidences  Defending Use of Mesh in This kind of Prolapses.
Regarding complications related to Reconstructive Tissues ,it Should be Used Under Special 
Conditions.

ابعاد مسئولیت حقوقی متخصصین زنان و زایمان

نویسنده:دکتر محمد کاظمیان- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی- متخصص پزشکی قانونی و رئیس بیمارستان سجاد تهران

مقدمه: کادر پزشکي اعم از پزشکان، پرستاران و ماماها در جهت ارایه خدمت موفق و کسب رضایت زنان و مادران 
باردار، از فرآیندهاي تشخیصي درماني، الزم است در ایجاد رابطه صحیح با بیمار مبتني بر موازین علمي، اخالقي و 
قانوني، کوشش خود را اعمال نماید. علل شکایات بیماران از گروه پزشکي، شامل: الف( عدم برقراري ارتباط صحیح 
با بیمار در جهت تفهیم مطلب ب( عدم کس��ب نتیجه مطلوب یا کس��ب نتیجه غیر منتظره ج( بروز قصور قطعي از 
س��وي پزش��ک که منجر به آسیب به بیمار گردد، د( علل دیگر ش��امل دریافت هزینه هاي سنگین و غیر متعارف، 

درخواست و انجام اقدامات غیرضروري، عدم صداقت کافي در برخورد با بیمار و جلب اعتماد وي 
بحث:مس��وولیت پزش��کی می تواند دارای دو جنبه اخالقی و حرفه ای باش��د. جنبه اخالقی آن به اخالق و آداب 
عمومی که واجب اس��ت پزش��ک آنها را رعایت کند تعلق دارد و جنبه حرفه ای آن متعلق به حرفه پزشکی و قواعد 
و اصولی است که پزشک ملزم به رعایت آنها می باشد و مشتمل بر مسؤلیت مدنی، کیفری و انتظامی پزشکان می 
باشد. اقدامات درمانی که به وسیله پزشک صورت می گیرد،در واقع نوعی تصرف در نفس انسان دیگری است . ماده 
499 قانون مجازات اس��المی مقرر می دارد:»هرگاه پزش��ک درمعالجاتي که انجام میدهد موجب تلفیا صدمه بدني 
گردد،ضامن دیه وخسارت است،مگرآنکه عمال ومطابق مقررات پزشکي وموازین فني بوده و قبال ز اقدام به معالجه از
مریضبرائتگرفتهباشد،چنانچهاخذبرائتازمریضبهدلیلنابالغیامجنونبودناو،معتبرنبودهویاتحصیلبرائتازاوبدلیلبیهوشیومان
ندآنممکننگردد،برائتازولیمریضتحصیلمیگردد.« عملیات جراحی و هر اقدام پزش��کی دیگر که  بر روی بیمار صورت 
می گیرد فقط در صورتی که آن اقدامات  مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او و بدون خطای  جزایی انجام 
شود، فاقد مسئولیت حقوقی برای پرسنل پزشکی خواهد بود، لیکندر صورت فقدان هریک از شرایط مذکور،پزشک 
نسبت به  نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود .درطي سال 1391 تعدادپرونده هاي ارجاعی قصورپزشکی به 
سازمان پزشکي قانوني کشوربامجموع 4239 پرونده، ازنظرموضوعی رشد 30% رانسبت ب هسال 90 نشان میدهد. 
محکومیتدر 43,5% ازپرونده هاي مورد بررس��ي درس��ال 91 درمقایسه باسال 90 ازرشد 10% حکایت مین ماید.

ازجهت موضوعي وتخصصي،رشته هاي ذیلدرسال 91 به ترتي بازشیوع بیشترشکایت برخورداربوده اند : 1- زنان و 
زایمان ونازایی 2- ارتوپدي 3- جراحي عمومي 4- دندانپزشکی5- جراح یپالستیک 

کلید واژه ها : خطای پزشکی – قانون – اخالق پزشکی - پیشگیری
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عنوان: رابطه احتباس طمث )آمنوره ( و نازایی از دیدگاه  طب سنتی ایران

دکتر ماریا کبیریمتخصص طب سنتی ، دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 Email:marya_kabiri@yahoo.com

چکیده:
ناباروری و نازایی یکی از معضالت مهم بهداش��تی- درمانی اس��ت که پیامدهای عاطفی و اقتصادی زیادی به دنبال 
دارد و سبب بروز مشکالت متعددی برای زوجین و جامعه می شود. در طب سنتی ایران اسباب و علل مختلفی در 

ایجاد نازایی بیان شده است.
هدف از این مطالعه بررس��ی احتباس طمث که یکی از علل ناباروری از دیدگاه حکمای ایرانی اس��ت، می باش��د. به 
این منظور متون معتبر طب سنتی از قبیل قانون در طب، شرح االسباب و العالمات، معالجات عقیلی، اکسیراعظم، 

ذخیره خوارزمشاهی و ... مورد بررسی قرار گرفتند.
 احتباس طمث یا بند آمدن حیض درکتب طب سنتي ایران هنگامی است که فواصل بین سیکلهای قاعدگی بیشتر 
از دو ماه بوده یا قاعدگي به طورکامل قطع ش��ود و یا میزان خون حیض کم باش��د. حکمای ایرانی با ریزبینی خاص 
خود اس��باب و علل مختلفی را در احتباس حیض موثر می دانس��تند از جملهکم خونی، غلظت خون، سده) انسداد( 
در عروق رحمی، ورم رحم، چاقی و الغری مفرط، ضربه به رحم، مداومت به ورزش ش��دید، بیماری در عضو مفرد 
مانن��د مع��ده و کبد و بیماریهای مزمن و ... که به طور کلی دالیل احتباس طمث ش��امل علل خونی، علل رحمی و 
علل مش��ارکت با اعضای دیگر می باش��د. طبق نظر حکما جنین از خون قاعدگی تغذیه می کند و اگر خون حیض 

به سببی از اسباب احتباس طمث، محتبس و منقطع شود جنین شکل نمی گیرد.
مطالعه مروری صورت گرفته بر روی احتباس طمث که یکی از اسباب ایجاد کننده  نازایی در طب سنتی ایران می 
باش��د، مقدمه ای اس��ت جهت آشنایی با دیدگاه متفاوت اندیشمندان طب سنتی ایرانی و همچنین شکل دهنده ی 

ایده های ارزشمند و جدید جهت درمان ناباروری در محققین علم پزشکی نوین است.
کلیدواژگان: ناباروري، احتباس طمث، طب سنتي ایراني
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ارزیابي  ارزش تشخیصی ریسک  بدخیمي )4و3و2وRMI)1درتشخیص 
بدخیمی توده های لگنی در مقایسه با نتایج آسیب شناسی

دکترمژگان کریمی 1  ،شكوه پیماني مجاور3،میترا روحی2
 1-دانشیار زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،فوق تخصص انکولوژی زنان

2-دانشجوی پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد،عضوانجمن علمی پزشکی
3-پزشک عمومی

چکیده:
مقدمه: توده های لگنی یکی از شایعترین علل مراجعین به درمانگاههای زنان می باشد. تشخیص احتمال نوع توده 

لگنی توسط پزشک قبل از جراحی،می تواند در پیش آگهی بیمار، موثر باشد.
دراین تحقیق ش��اخصی به نامRMI)Risk of  Malignancy Index( جهت افتراق توده های بدخیم از 
خ��وش خیم که به صورت حاصلضرب ترکیبی از وضعیت قاعدگی،یافته های رادیولوژی و 125CAتعریف ش��ده، 

بررسی می گردد.
هدف: بررس��ی توانایی  چهار شاخص)4و3و2وRMI)1جهت افتراق توده های بدخیم از خوش خیم در سونوگرافی 

و سی تی اسکن می باشد .
روش کار: این مطالعه، با پرکردن پرسشنامه از پرونده 200 بیمار با توده لگنی که تحت جراحی قرار گرفته بودند، 
انجام گردید.در این مطالعه، توانایی چهارRMI به تفکیک در س��ونوگرافی و س��ی تی اس��کن ،با استفاده از تعیین 
نقاط برش بهینه و نمودارهای ROCحساس��یت ، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت تش��خیصی بررسی 

گردید.سپس با محاسبه p - value این رابطه با آسیب شناسی مقایسه شد.
نتایج: نتایج نش��ان می دهد که مقدار p-value  در چهار RMI س��ونوگرافی بیانگر معناداربودن روابط اس��ت که 
RMI 2  به علت باالتر بودن سطح زیر نمودارو دقت تشخیصی، عملکرد تشخیصی بهتری داشته است که در نقطه 
برش90 ،س��طح زیر نمودار 0,867،حساسیت 79,36، ویژگی 78,95، ارزش اخباری مثبت 58,44 ، ارزش اخباری 
 RMI ها، در چهار -value p0,04 داشت. ولی باتوجه به مقادیر  p-value منفی 90,08 ، دقت تشخیصی 78,93 و

مربوط به سی تی اسکن،این رابطه، معنا دار نبوده است.
بحث: افتراق توده ها با اس��تفاده از RMI  س��ونوگرافی قابل اعتماد اس��ت.2RMI قابل اعتمادتر از سایر RMIها 
بوده که در کلینیک های زنان قابل استفاده است و پزشک می تواند به راحتی بیمارانی که احتمال بدخیمی باالیی 

دارند را شناسایی کرده از این رو با کاهش اتالف وقت ،بقای بیماران را افزایش داد.
 P-value– CA125-ROC-RMI-کلمات کلیدی:نقطه برش
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بررسی پیامدهای بارداری در حاملگی همراه با میوم رحم

دکتر فرحناز کشاورزی، دکتر انیس الدوله نانکلی، دکتر طراوت فاخری، دکتر نسرین جلیلیان، دکتر نوشین محمدی، دکتر مهین بهجتی

مقدمه
میوم رحم یکی از تومورهای شایع و خوش خیم می باشد. میزان بروز آن در دوران بارداری حدود 2% است که به 
ویژگی های جمعیت مورد نظر و دفعات انجام سونوگرافی مرتبط است. عوارض آن به محل و اندازه آن بستگی دارد.

مواد و روش
مطالعه از نوع توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه بیمارانی بودند که طی 5 سال بعلت حاملگی و میوم رحم در مرکز 
آموزش��ی درمانی امام رضا )ع( کرمانش��اه بستری ش��دند. با استفاده از پرونده بس��تری و زایمانی و تماس تلفنی با 

بیماران، داده ها جمع آوری گردید و پیامد مادری و جنینی آنها  بررسی شد.
یافته ها

59 بیمار با میانگین س��نی 31/36 س��ال )کمترین 19 و بیشترین 46 سال( بررسی شدند که 51/3 % آنها گراوید 
یک بودند. 30% میوم ها س��اب س��روز ، 44% اینترامورال و 26% بصورت های ساب س��روز، اینترامورال و ساب 
موکوزا بودند که 39/3 % در سگمان تحتانی رحم واقع شده بودند. سایز میوم ها در 45/7% کمتر از شش سانتی 

متر و 55/3% بیش از شش سانتی متر بودند.
بستری مجدد در 16/9% سقط در 3/4% ، دکولمان در 3/4% ، زایمان زودرس درIUGR ، %18/64 در %10/2 
، نمای غیر طبیعی جنین در 10/2% ، دیسترس جنینی در 6/8% ، آنومالی جنینی در 1/7% و خونریزی پس از 

زایمان در 5% موارد دیده شد. 
روش زایم��ان آنه��ا در 92/9% موارد با روش س��زارین انجام گردید ک��ه 22/6% آن بعلت س��زارین تکراری بود. 
11/3% میومکتومی همراه با سزارین انجام شد.  7/5% منجر به سزارین هیسترکتومی گردید. یک مورد نیز بعلت 

لیومایوسارکوما ، دو ماه پس از زایمان ، منجر به مرگ مادر گردید.
بحث و نتیجه گیری

میوم رحمی باعث افزایش عوارض مادری و جنینی در دوران بارداری می گردد. تش��خیص قبل از بارداری و انجام 
مراقبت های دقیق بارداری می تواند باعث کاهش این عوارض گردد.

کلمات کلیدی
میوم رحم، عوارض مادری، عوارض جنینی
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کاربرد اخالق حرفه ای پزشکی و حرفه ای گرایی در کاهش  تخلفات پزشکی 

دکترمهرزاد کیانی 
دانشیار گروه اخالق پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
gmail.com@Mehrkia55

بررس��ی ها حاکی از آن هس��تند که یکی از علل مهم و شایع تخلفات پزش��کی و بروز شکایت ها از صاحبان حرف 
پزشکی ، مشکالت ارتباطی بین مراقبان سالمت و بیماران است. بخش عمده  ای  از دانش اخالق پزشکی  را اصول 
و  مهارت های ارتباطی  در عرصه علوم پزشکی و مراقبت های سالمت تشکیل میدهند.بسیاری از قوانین  وموازین 
حقوقی پزش��کی بر مبنای مالحظات و اصول اخالقی نگاش��ته ش��ده و ارتباط تنگاتنگی بین حقوق و اخالق در این 

راستا وجود دارد.
تخلف پزش��کی هنگامی رخ میدهند که مراقبان س��المت اقدامات خویش را به میزان کافی بر مبنای اصول منطقی 
)logic( علم��ی  و اخالقی ) ethical( به انجام نرس��انده و باعث صدمه جس��می و ی��ا روحی دربیماران ومراجعان 
گردند. اقدام بر اس��اس اصول و ارزش های )values( اخالقی در زمینه  کاهش این موضوعات بس��یار کارساز است. 
 )non maleficence( و عدم زیانباری )beneficence( و فایده رس��انی )autonomy ( اصولی مانند اتونومی
درکنار ارزش های اخالقی مانند راز پوش��ی ، حقیقت گویی و آشکارس��ازی خطا از جمله  راه کاری اخالقی  الزم 

برای مواجهه با این مشکالت هستند .
این اصول و ارزش��ها  همگی در دانش اخالق پزش��کی دارای تعاریف ودس��تورالعمل های )guidelines( کاربردی 
وعینی بوده ودر کاهش ش��کایت از صاحبان حرف پزش��کی بس��یار موثر هس��تند. درکنار این موضوعات که شکل 
دهن��ده اخ��الق حرفه ای هس��تند )professional ethics( توجه ب��ه موضوع  دیگری  به ن��ام حرفه ای گرایی 
)professionalism( هم بس��یار مهم است .موضوعاتی مانند تعهد به آموزش مداوم ، صداقت کاری ، پاسخگویی 

، نوعدوستی ، مهربانی با مراجعان و حفظ شئون حرفه از موارد مطرح در حرفه گرایی  هستند.
 رشته تخصصی زنان وزایمان به منزله یک زمینه کاری مهم وحساس از خدمات بهداشتی و درمانی واجد مالحظات 
تخصصی  متعدد درزمینه  اخالق حرفه ای و حرفه ای گرایی اس��ت که مکررا توس��ط مجامع بین المللی  مامایی 
وبیماری های زنان و نیز اخالق دانان مورد تاکید و توصیه قرار گرفته اند . دراین مقاله به آخرین دیدگاه ها ی علمی 
در این عرصه با رویکرد کاهش تخلفات وش��کایات در رش��ته تخصصی زنان و زایمان پرداخته میشود تا نقش دانش 
 )practice(  اخالق پزشکی مدرن امروزدر تبیین بهتر موازین حقوقی و قانونی حاکم بر رشته ونیزکمکدرعملکرد

بهترمتخصصانزنانوزایمانمشخصتر شود.
کلید واژه ها : اخالق پزشکی ، حرفه ای گرایی ، زنان و زایمان ، تخلفات پزشکی 
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 Placenta previa accreta: A case report of conservative surgery
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Abstract
Aim: To review a conservative management  of placenta accreta.
Case: we present a case of placenta previa accreta diagnosed by ultrasound in a twin at 16 
weeks of pregnancy .After cesarean section at 36 weeks pregnancy . Partial resection of the 
anterior lower segment was done and the uterine repaired in two layers. During the operation 
a moderate hemorrhage was seen. One unit of packed cell transfusion and fluidtherapy was 
implemented. The pathologic examination exhibited that it was placenta accrete.
Conclusion: To avoid of infertility in young mothers, this conservative method can be re-
garded an option in high risk pregnancies for uterine preservation.
Key Words: Placenta accreta, partial resection uterine lower segment, pregnancy, Twin

غیر  خونریزیهای  درمان  در  نیتریک  اکسید  های  کننده  مهار  نقش   : عنوان 
طبیعی رحم 

نویسندگان : دکتر صنم مرادان 1  ،  الهه آتش نفس 2 
1 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران 
2 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران

Research center of Abnormal Uterine Bleeding – University hospital Amir – Semnan University of Medical 
Science – Semnan – Iran 
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مقدمه  : 

اکسید نیتریک ) NO ( یک واسطه پاراکرین مهم در بسیاری از پروسه های بیولوژیک نظیر عملکرد عروق و التهاب                   
می باشد . در عروق خونی ، اکسید نیتریک ، توسط اکسید نیتریک سینتتاز آندوتلیال به وجود می آید و یک گشاد 
کننده عروق و مهار کننده تجمع پالکتی قوی می باش��د . اکس��ید نیتریک سینتتاز آندوتلیال ایزوفرم قادر به تولید 

مقادیر قابل توجهی از اکسید نیتریک که خاصیت پره –  التهابی دارند ، می باشد . 
دالئل و شواهد موجود در مورد اثر اکسید نیتریک : 

مطالعات ایمونوهیستوش��یمی و مولکولی در نمونه های انس��انی و حیوانی بیانگر آن است که اکسید نیتریک نقش 
مهم��ی در عملکرد آندومتر ش��امل پذی��رش آندومتریال ، النه گزینی و قاعدگی دارد . در مطالعه بر روی موش��ها ، 
تجمع اکسید نیتریک سنتتاز در محل های النه گزینی دیده شده است و از طرفی مهار کننده های اکسید نیتریک 

سنتتاز ، اثرات سینرژیک با آنتی پروژستین ها در تثبیت حاملگی دارند . 
در آندومتر انسانی در طی فاز لوتئال ، اکسید نیتریک سنتتاز آندوتلیال در اپیتلیوم گلندوالر و در آندوتلیوم عروق 
کوچک آندومتر تجمع می یابد . اکس��ید نیتریک س��نتتاز ایزوفرم در اپیتلیوم آندومتر در زمان قاعدگی ، سلولهای 
آندومتریال ایمنوکامپتیتنت ) س��لولهای با توانائی ایجاد پاس��خ ایمنی مناس��ب به هنگام مواجهه با آنتی ژن ( و در 
س��لولهای اس��ترومائی دسیدوال تجمع می یابد . در پریماتها ، اکسید نیتریک با مکانیسم های ایجاد شکاف بافتی ، 

انبساط عروق و مهار تجمع پالکتی در شروع و ادامه قاعدگی نقش دارد . 
نتیجه گیری : 

مطالعات فوق بیانگر آن اس��ت که به احتمال زیاد مهار کننده های اکس��ید نیتریک سنتتاز ایزوفرم می توانند نقش 
مهمی در پیشگیری و درمان خونریزیهای غیر طبیعی رحمی داشته باشند . 

کلید واژه ها : خونریزیهای غیر طبیعی رحم – اکسید نیتریک 

Effect of intrauterine injection of human chorionicgonadotro-
pin before embryo transfer on clinicalpregnancy rates: 

aprospectiverandomized study

Fatemeh Mostajeran
Abstract

Background: The present study was designed to assess the effects of intrauterine injection of 

hCG before the embryo transfer in an IVF/ICSI cycle on implantation rate in infertilepatients.

Methods: This study was done on 100 infertilepatientsin two groups: intervention group re-

ceived injection of 700 IU of interauterine hCG 10 minutes before embryo transfer and con-

trol group did not received hCG before embryo transfer.The pregnancy rate was tested in all 

patients two weeks after embryo transfer, if the pregnancy test was positive a transvaginal 
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ultrasound was performed 3 weeks later to search for signs of pregnancy, such as the presence 

of a gestational sac, embryo and fetal heart rate, which confirmed as successful pregnancy

Results:Pregnancytest was positive in 13of 46 patients hCG group with pregnancy rate of 

28.6%, in control group pregnancy test was positive in 6of 48 patients with pregnancy rate of 

12.5%. The pregnancy rate between hCG group and control group was not significantly dif-

ferent (P-value = 0.06). The pregnancy rate inin hCG group with IVF fertilization was 13% 

and in their controls was 7.4% (P-value = 0.51). The pregnancy rate inin hCG group with 

ICSI fertilization was 43.8% and in their controls was 19% (P-value = 0.086). 

Conclusion: Our results showed that the intrauterine injection of 700 IU of hCG before em-

bryo transfer improved pregnancy rate compare to control group but was not significantly 

different.

Key words: Human chorionic gonadotropin; IVF; ICSI; infertility; embryo transfers

Pregnancy, Childbirth And Pelvic Floor Disorders

Dr.Fatemeh Mallah 
Fellowship of pelvic floor Disorders
Tabriz University Of Medical Sciences

Pregnancy and childbirth appear to be associated with an increased risk of developing pelvic 

floor disorders (PFDs).Pregnancy and delivery likely contribute to pelvic floor injury due to 

compression, stretching, or tearing of nerve, muscle, and connective tissue.Observational 

studies preclude definitive conclusions regarding the effect of pregnancy and childbirth on 

the later incidence of these disorders and whether any changes in obstetric management can 

reduce the risk. However, most of the accumulated evidence suggests that PFDs, especially 

stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse, are significantly more common after 

vaginal versus cesarean birth. Also, most evidence suggests that forceps delivery further 

increases the incidence of PFDs later in life. Thusan area of intense investigation is the ef-

fect of pregnancy and childbirth on a woman’s risk of developing pelvic floor disorders and 

whether this risk can be modified by any interventions, such as planned cesarean delivery 

or avoidance of instrumental vaginal delivery.The prevalence of PFD during pregnancy is:  

urinary incontinence 7 to 60 percent of pregnant  women ,  fecal incontinence 6 percent of 

pregnant women and Pelvic Organ Prolapse Quantitation (POPQ) stage increases during 

pregnancy. However,  performing cesarean delivery on maternal request (Grade 2C)  and 
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primary elective cesarean delivery for prevention of fecal incontinence (Grade 2C)are not 

suggested . There is insufficient evidence that cesarean delivery prevents the development or 
exacerbation of PFDs. 

Exploring the relationship between preterm placental 
calcification and adverse maternal an fetal outcome

D.Maryam Moshfeghi Perinatoiogist 
Prof. Ashraf-o-sadat Jamal Perinatologist
Department of Perinatology, Shariati Hospital, TUMS

Back ground: calcification of the placenta is a physiologic process that occurs with advanc-

ing gestational age. Grannum incorporated the amount of calcium visualized sonographically 

into a placental grading system .when it becomes notable prior to 36 week it is considered to 

be preterm and it may be associated with poor fetal and maternal outcome.

Material and methods:In this prospective study, we study on 293 pregnant women under 36 

week by sonography and detect preterm placental calcification and follow all of them until 

delivery.

Result:Preterm placental calcification was detected in 69(23.5%) of the 293 pregnancies.2 

groups were similar in term of maternal age, BMI and parity .Husband smoking was the 

only predictor of early placental calcification and maternal hyper cholestrolemia could have 

a protective role.abnormal doppler,low birth weight,C.S delivery were observed more  of-

ten in preterm calcification.There was found direct correlation between the gestational age 

at diagnosis and apgar score of  5 and 10 minutes and reverse correlation with poor fetal 

and maternal outcome.The risk of delivery beyond 37 week and LBW was 1.5 times higher 

than the  group without calcification.There was not definite relationship between maternal 

hypertension,Diabetes and other medical diseases and calcification.Neonatal NICU admis-

sion is not higher in this group.
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NEW OPTIONS IN HRT

 F. NANBAKHSH, associate  professor  of gynecology , reproductive Health research center,   urmia uni-
versity of medical Sciences ,Urmia, Iran        Email: faribanan@yahoo.com

INTRODUCTION — Estrogen therapy in postmenopausal women relieves menopausal 

symptoms but has risks for some women, including breast cancer, coronary heart disease, 

stroke, and venous thromboembolism. For most peri- and postmenopausal women with 

clinically significant menopausal symptoms, postmenopausal hormone therapy (HT) is 

still a good option when used at low doses for a short period. Estrogen is available in 

many forms: oral, transdermal, topical gels and lotions, intravaginal creams and tablets, 

and vaginal rings and subcutaneous implant .

Estrogen:  administered orally has a greater effect on the liver due to the first-pass ef-

fect, because intestinal absorption leads to portal vein concentrations that are initially 

substantially higher than those after transdermal administration. Based on observational 

studies, transdermal estradiol may be associated with a somewhat lower risk of deep vein 

thrombosis (DVT) events than oral estradiol.

progestin preparations: Medroxyprogesterone acetate and Natural progesterone , Natural 

oral micronized progesterone (Prometrium) The usual dose is 200 mg/day cyclically or 

100 to 200 mg/day continuously , it is a reasonable choice for women who cannot toler-

ate medroxyprogesterone .Drospirenone (DRSP), a newer progestin, is derived from 17 

alpha-spironolactone and has progestogenic, antiandrogenic, and antimineralocorticoid 

activity . 

Androgen: production, for  sexual function, androgen therapy after menopause are rec-

ommended in women with  low libido. 

Tibolone: is a synthetic steroid whose metabolites have estrogenic, androgenic, and pro-

gestogenic properties . Limited data suggest that it may also have a modest effect for 

symptoms of sexual dysfunction. However, tibolone has been associated with an in-

creased risk of stroke and, therefore, we do not recommend its routine use for manage-

ment of menopausal symptoms .However, in  lift  trial , there were no significant differ-
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ences in the risk of coronary heart disease or venous thromboembolism between the two 

groups,so it seems it is contravetial.In women with a personal history of breast cancer, 

tibolone may increase the risk of recurrenceAnd tibolon is effective in hot flashes and 

bon mineral dencity .Bioidentical hormones” are derived from soy and plant extracts and 

are modified to be structurally and  no evidence that plant-derived estrogens have safety 

and efficacy advantages , identical to endogenous hormones , FDA dose not approved.

Raloxifene:Estrogen agonists-antagonists can have selective actions on specific target 

tissues. Raloxifene exerts no proliferative effect on the endometrium but produces fa-

vorable responses in bone and lipids. The changes in bone remodeling produced by ra-

loxifene are consistent with an estrogen agonist effect. As with estrogen therapy, discon-

tinuation of raloxifene treatment is followed by a resumption of bone loss. 

Bazedoxifene:Bazedoxifene belongs to the estrogen agonist-antagonist family of drugs. 

Biphosphonates:Biphosphonates are effective in preventing bone loss by enhancing 

osteoclast apoptosis and inhibiting bone resorption. The Biphosphonates bind to bone 

mineral where they remain for many years, making bone less susceptible to osteoclastic 

action. Drugs: Zoledronic acid, alendronate, risedronate 

Treatment with Denosumab :RANKL (nuclear factor kB ligand) is secreted by osteo-

blasts and binds to its receptor, RRANK,on the surface of osteoclasts, stimulating the 

osteoclasts to mature and resorb bone. Denosumab is a human monoclonal antibody to 

RANKL 

Calcitonin:Calcitonin regulates plasma calium by inhibiting bone reorption and can be 

used in patients for whom hormone therapy is contraindicated 

Fluoride:The addition of fluoride ,a potent stimulator of bone formation,can offer signifi-

cant protection against osteoporosis 

Teriparatide(Forteo):Parathyroid hormone, Because of the expense and difficulty in self-

administration ,treatment with the parathyroid fragment is best directed to individuals 

with serious osteoporosis and at high risk for fractures

VitD3:To maintain  the optimal serum level of 25-hydroxyvitD, greater than 30 ng/ml, 
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it is now recommended that men and women of all ages ,but especially 60 years of age 

and older, need a supplement of 1000 to 2000 IU vitD3 daily.

Calcium Supplementation :Because the average women receives about 500 mg of 

calcium in her diet, the minimal daily supplement for women on estrogen equals an 

additional 500 mg

Evaluation of fixed and flexible GnRH antagonist protocol 
application in Reproductive  outcomes in infertile women un-

dergoing for ICSI

F Nanbakhsh , M Hajishafiha  , L Akbari, S Oshnouei, B Ilkhanizadeh, T Behroozilak, P Mazloomi,  
Address: Reproductive Health Research Center,Urmia University of Medical Sciences,Urmia,Iran

Objective :Using fixed or flexible GnRH antagonist protocol remains a matter of  controversy 
among infertile patients. Aim of study was to compare the effect  of fixed versus flexible 
GnRH antagonist protocols in reproductive outcomes  for infertile patients undergoing treated 
with ICSI.
Material and Methods :A randomized clinical trial was performed on 66 ICSI patients who 
treated  with GnRH antagonist in Kosar infertility center urmia medical sciences  university 
(2012- 2013). Patients were allocated in fixed (n=22) and flexible   (n=44) GnRH antagonists 
treated groups. Patients in fixed group received  daily 0.25mg GnRH antagonist from day 6 of 
cycle and flexible group when  follicular size received to 14 mm. number of gonadotropin am-
poules used,  number of retrieved follicles and oocytes, biochemical and clinical pregnancy 
 and ongoing pregnancy were compared between two groups. 
Results :The mean± standard error of gonadotropin ampoules used, retrieved follicles  were 
significantly higher in fixed vs. flexible groups (28.70±2.31 vs.   22.41±2.22 and 9.41±2.74 vs. 
7.27±3.20 respectively P value <0.05).  Biochemical and clinical pregnancy rate, mean±SE 
no.of GnRH antagonist  used were higher in fixed vs. flexible groups (40.9% vs. 38.6% and 
100% vs.   94.1% and 5.73±0.36 vs. 3.14±0.2 respectively ), however early pregnancy  loss 
were higher in flexible vs. fixed groups (31.2% vs. 11.1% ) but ongoing  pregnancy rate per 
started cycles were higher in fixed vs. flexible groups   (31.82 % vs. 25 %), but non of them 
were significant (P>0.05).
Conclusion :our study suggests that both GnRH antagonist are associated with the same 
 results in reproductive outcomes, but the reason of reduced uses of  gonadotropin ampoules 
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and GnRH antagonist ampoules, we could  recommended to use flexible vs. fixed in antago-
nist protocols.  
Keyword : ICSI, GnRH antagonist, reproductive outcomes

تعیین فراوانی عوارض مادری در زنان باردار با سابقه سزارین قبلی و جفت 
سرراهی در بیمارستان امام رضا )ع(کرمانشاه

نویسندگان : دکتر انیس الدوله نانکلی* ،دکتر فرحناز کشاورزی، دکتر عاطفه شجری ،شهین کرمی
نویسنده مسئول: دکتر انیس الدوله نانکلی*

مقدمه:جفت سر راهي از مهمترین علل ایجاد خونریزي در سه ماهه دوم و سوم بارداري مي باشدو باعث 
افزایش خطرمرگ و میر مادران و نوزادان می ش��ود. بروزآن در آمارهاي مختلف )از1 مورد در 350 وضع 
حمل ( تا )1 مورد در180 وضع حمل (گزارش شده است. از جمله مهمترین عوارض مادري خونریزي قبل 

،حین و پس اززایمان ، هیسترکتومي اورژانس ودریافت خون و فرآورده هاي خوني میباشد.
این مطالعه با هدف بررسی هیسترکتومي اورژانس در م . آ . د امام رضا کرمانشاه انجام شد.

مواد و روشها :
در این مطالعه مقطعی از اول فروردین 1387 تا پایان اسفند 1391 پرونده تمامی زنانی که جهت سزارین تکراری 

با جفت سر راهی بستری شده بودند بررسی گردید.اطالعات مورد نیاز استخراج و توسط SPSS آنالیز شد.
نتایج:

در این مطالعه از بررس��ی پرونده 2696 زن با س��ابقۀ س��زارین قبلی در بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه 
در طی س��ال 87-90، 98 زن جفت سرراهی داشتند که شیوعی 3/63% دارد.از 98 مورد جفت سرراهی 
73 مورد )74/5%( س��ابقۀ 1 بار س��زارین، 20 مورد )20/4%( س��ابقۀ 2 بار س��زارین و 5 مورد )%5/1( 
سابقۀ 3 بار سزارین دارند. در این مطالعه فراوانی22/4%  زنان باجفت سرراهی تحت عمل هیسترکتومی  
قرارگرفتتد که47/6% زنان س��ابقه 1بارسزارین ، 38/2% سابقه 2بارسزارین و14/8% سابقه 3بارسزارین 
داشتند. همچنین23/8% زنان هیسترکتومی شده بدون چسپندگی جفتی، 33/5% جفت اکرتا، %14/5 
جفت این کرتاو28/5% جفت پرکرتا براس��اس یافته های س��ونوگرافی می باش��د و 22/4% زنان نیازمند 

دریافت خون شدند.
نتیجه گیری:

به  داد.نیاز  نشان  قبلی  سزارین  باسابقه  رادرزنان  سرراهی  شیوع3/6%جفت  مطالعه  ازاین  حاصل  های  یافته 
هیسترکتومی ودریافت خون نیز 22/4% بود.اکثریت بیماران تحت عمل هیسترکتومی سابقه 1بار سزارین قبلی 

داشتند.

کلید واژه ها: جفت سر راهی، سزارین تکراری، هیسترکتومي اورژانس
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Efficacy of vaginal misoprostol and vaginal washing with 3% 
acetic acid for first trimester pregnancy termination: A rand-

omizedprospective single blind clinical trial 
Aida Najafian1, Minoo Rajaei1, Saghar Beheshti2

1- Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences.
2- Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences.

Abstract:
This study was conducted to evaluate the efficacy of 800 µg vaginal misoprostol after wetting 
alkaline PH vagina with 3% acetic acid in comparison with 800 µg vaginal misoprostol alone 
in the alkaline PH vagina in terminating first trimester pregnancies. A Total of 100 healthy 
women between 20 and 40 years old requesting legal termination of pregnancy before 12 
weeks gestation (98 missed [50 in group A and 48 in group B] and 2 fetus with great anom-
aly[ in group B]) were randomly assigned to either of the treatment groups to receive 800 
µg vaginal misoprostol after wetting vagina with three pieces of cotton soaked in 3ml of 3% 
acetic acid or 800 µg vaginal misoprostol alone for induction abortion. Pregnants with active 
vaginal bleeding, rupture of membrane, coagulopathy, corticosteroid consumption, previous 
cesarean section and any contraindication of misoprostol using were excluded. Duration of 
extraction or expulsion of the pregnancy product, complications, and treatment failure were 
collected. Data was analyzed using SPSS (V.19) by descriptive indices and statistical tests 
comprising independent t-test and chi-square. The mean age of all participants was 28.39 
± 6.9 year. Totally 14 patients had complete abortion (7 subjects in each group) and 86 had 
incomplete abortion (43 patients in each group). The success rate was not significantly dif-
ferent between both groups.The overall median induction-abortion interval was 19 ± 14 hour.
 Conclusions: Vaginal misoprostol in alkaline PH vagina wetted with 3% acetic acid was 
not significantly more effective than vaginal misoprostol alone in alkaline PH vagina in first 
trimester pregnancies.

Keywords: Pregnancy Trimester. First, Misoprostol, Acetic Acid.



109چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393

سلول های بنیادی

دکتر مهدی نصر اصفهانی 

اگرچه پیش از دو دهه از اولین گزارش در مورد س��لول های بنیادی جنینی می گذرد، ولی هنوز برای آحاد مردم 
و همچنین دس��ته ای از همکارانی که در زمینه های بیولوژی و پزش��کی کار می کنند مشخص نیست انواع، کاربرد 
بالینی و ... این سلول ها مشخص نمی باشد. لذا هدف از این سخنرانی تعریف سلول های بنیادی دسته بندی سلول 
های بنیادی و کاربرد آنها در زمینه پزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی توضیح داده خواهد شد. به طور خالصه سلول 

های بنیادی به سلول های جنینی، بالغ و بند ناف تقسیم می شود.
س��لول های بنیادی جنینی نس��بت به دیگر س��لول های بنیادی پتانس��یل باالیی برای خود نوزایی و تمایز به انواع 
س��لول ها را دارند و از این رو مورد توجه خاص محققین قرار گرفته و در مدل های حیوانی ازاین س��لول ها برای 
درمان انواع بیماری های مدل های انس��انی اس��تفاده شده که از جمله ممهمترین آنها استفاده برای تولید تخمک و 
اسپرم می باشد. ولی هنوز نگرانی هایی جهت استفاده آنها در انسان وجود دارد که استفاده آنها در آینده ی دور یا 
نزدیک قطعا دریچه های امید جدیدی را در درمان خواهد شود. علی رغم محدودیت استفاده آنها در زمینه بالینی 
امروزه استفاده این سلول ها در زمینه کشف و کارایی داروها گسترده شده و از این رو سرعت شناخت تاثیر داروها 

و عملکرد آنها وابسته به سلول های بنیادی خواهد بود.
بر خالف س��لول های بنیادی جنینی، س��لول های بالغ و بندناف قدرت تمایز محدودی دارند ولی در عوض کاربرد 
آنها به صورت روز افزون در درمان بیماریهای انسانی زیادتر شده و از آنها در درمان بیماریهای مختلف استفاده می 
ش��ود که در طی این س��خنرانی به آن اشاره خواهد ش��د. در ضمن در بعضی از مطالعات نشان داده شده که از این 

سلولها نیز می توان جهت تولید تخمک و اسپرم استفاده نمود. 

Prenatal balloon angioplasty of pulmonary valve in a fetus with 
critical pulmonary stenosis and hypoplastic right ventricle

Homira vafaei* , Hamid Amoozgar, Maryam Kasraeian, Hamid Reza Forotan, Nasrin Asadi
*vafaeih@gmail.com
Maternal-fetal medicineResearch Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Objective: Ballon angioplasty in a fetus with cardiomegaly, mild TR, dilated RA,  hyper-
trophic RV, PS=12mmHg and Cardio/thorax ratio =35%.
The fetus followed untill 28 wk of gestational age that fetal echocardiography showed severe 
TR, dilated RA, hypertrophic RV, PS=35 mmHg, Cardio/thorax=45%, mild pericardial effu-
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sion, and peritoneal effusion.

For the fetus percutaneous  balloon dilation of pulmonary valve was performed in Mother 
and child hospital of Ghadir, Shiraz, Iran. 

Method: after P&D , in S/P, under guide of sonography, a mixed cocktail of aropine, fentanyle 
and pancurnium was injeced into muscle of the fetus for immobization. Then in sagital RT 
ventricular out flow tract view a needle gauge 20 was entered in RT ventriculare just behind 
pulmonary valve and then Ryogin ballon (3.5x15mm) was inflated3 times up to 16mm Hg.
Result: After ballon angioplasty fetal echocardiography showed PS=18, mild PI, moderate 
TR, No pericardial effusion, and Cardio/thorax=45%.
The fetus followed until 38 week gestational age and delverd by normal vaginal delvery.
At birth neonated had mild TR, moderate pulmonary stenosis and developed right ventricle. 
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Ballon agioplasty was done for the neonate at 10 days old to relive PS.
Conclusion: percutaneous  balloon angioplasty of pulmonary valve can improve right ven-
tricular cavity and rght heart failure in fetus with critical pulmonary stenosis and hypoplastic 
right ventricle.

Human Papillomavirus Testing for
Primary Cervical Cancer Screening
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Introduction
Approximately 530,000 new cases of cervical cancer were estimated for 2008. This number 
could increase to 665,000 by 2020. Cervical cancer is the third most common cancer in 
women worldwide and the second most common in developing regions.
The goal of cervical cancer screening is to reduce the incidence and mortality of invasive 
cervical cancer.
Cervical cancer screening using cervical cytology (the Pap smear) has been an extremely suc-
cessful in reductions of cervical cancer incidence of up to 80% where practiced effectively.
High-quality, cytology-based screening programs require trained personnel and specialized 
equipment. In countries with poor resources, there may be limited access to such organized 
cytologic screening programs. Another barrier
to cervical cytology screening in countries with poor resources is limited sensitivity (only 
51%)  of Cytologic screening tests for cervical neoplasia, which results in the need for repeat 
cervical cytology testing at regular intervals.
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Oncogenic human papillomavirus (HPV) infection has been identified as the underlying 
cause of cervical cancer . The overall prevalence of HPV in cervical cancers in a large in-
ternational study was greater than 99%, the highest attributable fraction ever identified for a 
specific cause of cancer. On this basis, it has been proposed that testing for the presence of 
hr-HPV could improve cervical cancer screening.

HPV DNA testing is highly reproducible, is easily monitored, and provides an objective re-
sult; on the other hand, it is expensive. 
HPV testing is recommended for follow up of abnormal cytology in women over the age of 
30 and for the surveillance of patients after colposcopic treatment for CIN . When used as a 
primary screening tool, hr-HPV testing has
a higher sensitivity and negative predictive value (NPV) for CIN2 or worse (≥ CIN2) detec-
tion than either the conventional Pap smear or liquid based cytology (LBC), albeit with a 
lower specificity and positive predictive
value (PPV).
This article reviews the recent literature evaluating HPV DNA testing as a means of primary 
screening compared with cervical cytology in the prevention of cervical cancer and in the 
detection of its precursors. 

بررسی موارد هیدروپس فتالیس جدا شده طی غربالگری سندرم داون مراجعه 
کننده به آزمایشگاه نیلو طی سالهای 1391 و 1392 

خانم رویا بابائی، دکتر علی اکبر ابوالفتحی، دکتر سارنگ یونسی1
بخش غربالگری پیش از زایمان آزمایشگاه نیلو، تهران، ایران

دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اهر – بخش بیوشیمی

چکیده:
مقدمه:در بیماری هیدروپس جنینی، جنین یا نوزاد به شدت ممکن است تحت تاثیر ادم بافت نرم همراه با آسیت، 
افیوژن پلور و پریکارد قرار گیرند. هیدروپس جنینی به دو نوع ایمیون و غیر ایمیون تقس��یم می ش��ود. نوع ایمیون 
به علت عدم سازگاری Rh و نوع غیر ایمیون بعلل کروموزمی، ناهنجاری قلبی- عروقی، ناهنجاری اسکلتی و سایر 

ایجاد می شود.
هدف اصلی مطالعه عبارتس��ت از بدس��ت آوردن ارتباط معنی دار بین سطح مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافیک 
اندازه گیری شده طی غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری  و موارد هیدروپس فتالیس جدا شده در زنان مراجعه 
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کننده به آزمایشگاه و تعیین یک ارزیابی ریسک خطر اختصاصی برای اینگونه از بیماران می باشد.
روش انجام مطالعه: مطالعه حاضر مطالعه ای است آینده نگر و طی این مطالعه 96722 زن باردار که برای انجام 
تست های غربالگری سه ماهه اول، دوم وترکیبی )سکوئنشیال( که در سالهای 1391، 1392 به آزمایشگاه نیلو)واقع 
در خیابان ولیعصر تهران( مراجعه کرده بودند مورد بررس��ی قرار گرفتند.از تعداد کل زنان مراجعه کننده، 35921 
  PAPP-A زن باردار در سه ماهه اول بارداری مراجعه نمودند. این زنان باردار جهت انجام تست های بیوشیمیایی
و Free β hCG  خونشان آزمایش گردید و همچنین در فاصله انجام آزمایشات فوق بیماران به مراکز سونوگرافی 
معتبر جهت اندازه گیری NT  و همینطور بررس��ی تیغه بینی ارجاع داده ش��دند. بع��د از انجام پروتکل غربالگری 
29 مورد هیدروپس فتالیس تش��خیص داده ش��ده و 7 مورد هیدروپس فتالیس در این مرحله تشخیص داده نشد. 
همچنین از تعداد کل مراجعه کننده ها، 60801 بیمار در سه ماهه دوم بارداری به آزمایشگاه نیلو مراجعه نمودند. 
س��پس آزمایش��ات خون جهت انجام تست های بیوش��یمیایی uE3 ،hCG ،AFP و Inhibin A روی خون این 
بیم��اران انج��ام گردید بعد از انجام پروتکل غربالگری 29 مورد هیدروپس فتالیس تش��خیص دادهش��ده و 7 مورد 

هیدروپس فتالیس در این مرحله تشخیص داده نشد.
نتایج:تغییرات مارکرها در سه ماهه اول بارداری در جنین های مبتال به هیدروپس به صورت عدم تغییر مارکر 
 BhCG ،AFP و در سه ماهه دوم بارداری به صورت افزایش NT و افزایش PAPP-A کاهش ،Free BhCG
و Inhibin A و کاهش uE3 بروز نمود که اختالف معنی داری با گروه زنان بارداری که جنین نرمال داشته اند 

مشاهده گردید.
الگوی مارکرهای بدست آمده در  با  الگوی مارکرها در سه ماهه اول و دوم در سندرم داون  با  بحث:در مقایسه 
هیدرپس جنینی، AFP در سندرم داون کاهش پیدا می کند ولی در هیدرپس جنینی AFP افزایش پیدا می کند. 
و همچنین Free β hCG در سندرم داون افزایش پیدا می کند ولی در هیدروپس جنینی تغییر قابل توجهی پیدا 
نمی کند. سایر مارکرها نیز مشابه سندرم داون بود.  نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعه دکتر سالر و همکاران که 

در سال 2004 در آمریکا انجام شد منطبق می باشد.

کلید واژه ها: 1- هیدروپس جنینی 2- غربالگری سه ماهه اول سندرم داون 3- غربالگری سه ماهه دوم سندرم 
داون 4- مارکرهای سونوگرافیک سندرم داون 5- مارکرهای بیوشیمیایی سندرم داون(

Roya Babaei . Ali Akbar Abolfathi , Sarang Younesi

Abstract:
Introduction :The disease, fetal hydrops, a fetal or newborn may be affected by the severity of 
soft tissue edema with ascites, pleural and pericardial effusion effusion. Fetal hydrops is di-
vided into two types, the immune type is caused by RH incompatibility and the non-immune 
type is because of chromosomal reasons , , cardio – vascular abnormalities , skeletal and 
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other abnormalities.The main goal of this study is to obtain a significant relationship between 
the level of biochemical and sonographic markers measured during the first and second tri-
mester screening for pregnancy andIsolated cases of hydrops fetalis in women referred to the 
lab and evaluate a specific risk assessment for this type of patients.
Method of study: This study is a prospective study of 96,722 pregnant women during the first 
,second trimester screening testsand the compounds (sequential), who were referred toNiloo 
laboratory in 1391,1392 . They were examined in this study.From the total number of referred  
women, 35921 pregnant women were visited in their first trimester of pregnancy. This preg-
nant women were tested according to the biochemistry PAPP-A and Free β hCG blood tests, 
and also during the administration of these tests, the patients were referred to the sonographic 
centers for NT measurements as well as review septum. From the total number of referred 
patients, 60,801 patients  were referred to the Niloo laboratory  in the second trimester of 
pregnancy . Then blood tests for administration of biochemical tests, AFP, hCG, uE3 and 
Inhibin A were performed on the blood of these patients.
Results :Changes of the markers in the first trimester of pregnancy in fetal hydrops consist of 
: no change in Free BhCG marker, reduced PAPP-A and the increased   NT, and in the second 
trimester pregnancy increased  AFP, BhCG   and Inhibin A and reduced uE3 were revealed 
which shows a significant difference with the   group of pregnant women who had normal 
fetal.
Discussion:Compared with the pattern of markers in the first and second trimester Down 
syndrome with obtained pattern markers in fetal Hydrps , AFP in Down syndrome is de-
creased , but in fetal Hydrps AFP is increased. And also Free β hCG in Down syndrome is 
increased while fetal Hydrops does not significantly changed. Other markers are also similar 
to Down syndrome . The results of this study are consistent with the study of doctor Salr and 
colleagues done at America in 2004.
Key words: 1 - Fetal hydrops 2 - First trimester screening of Down Syndrome 3 - second 
trimester screening of Down Syndrome 4- Sonograpic markers of Down Syndrome 5- Bio-
chemica markers of Down Syndrome

گزارش CRL  جنین های ایرانی بین هفته 11 تا انتهای هفته 13 در 53 هزار 
جنین مورد بررسی جهت تست های غربالگری سه ماهه اول بین سالهای 138۶ 

الی 1389

دکتـر سـارنگ یونسـی1، دکتر محمد مهدی طاهـری امین، دکتر پوراندخت سـعادتی، دکتر سـودابه جمالی، دکتر پیام بلوایه، دکتر سـپیده 
شاهرخی، دکتر آمنه گل شیخی، دکتر نگین عطار، دکتر همایون رضوی، سعید دلشاد

بخش غربالگری پیش از زایمان آزمایشگاه نیلو، تهران، ایران
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مقدمه: تست های غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول حداکثر قادر به تشخیص 85 درصد موارد سندرم داون 
هس��تند که برای رسیدن به این مقدار قدرت تش��خیص اندازه گیری دقیق NT یا Nuchal Translucency و 
محاس��به NT MoM که بر مبنای CRL می باش��د نقش مهمی در تضمین کیفیت نتایج تس��ت های غربالگری 
دارد. CRL مجاز که برای اندازه گیری NT توصیه می ش��ود بین 85-45 میلی متر می باش��د که در مطالعه های 
اولیه این آزمایشگاه که برای محاسبه سن جنین از چندین مارکر )از جمله: طول استخوان فمور یا FL، اندازه بین 
 )CRL و قد نشسته جنین یا AC محیط دور ش��کم یا ،HC محیط دور س��ر یا ،BPD دو اس��تخوان گیجگاهی یا
اس��تفاده می ش��ود به تناقضی بین سن جنین محاسبه شده با CRL و س��ن جنین محاسبه شده با سایر مارکرها 
بدس��ت آورد که نش��انه ای از عدم تطبیق جداول ارائه شده برای محاسبه سن جنین بر مبنای CRL در رفرنس ها 
با مقادیر حقیقی CRL در جنین های ایرانی می باش��د. مطالعه حاضر جهت بدست آوردن میزان CRL در جنین 

های ایرانی و تطبیق آن با سن بدست آمده توسط چهار مارکر دیگر و ارائه جدول ایرانی CRL می باشد.
نوع و محل انجام مطالعه: مطالعه حاضر مطالعه ای اس��ت گذش��ته نگر که برروی 53051 زن باردارایرانی که در 
س��ه ماهه اول بارداری برای انجام تست های غربالگری سندرم داون از ابتدای سال 1386 تا پایان اسفند 1389 به 
آزمایشگاه نیلومراجعه کرده اند صورت پذیرفته است. 58 درصد زنان باردار متعلق به شهر تهران و شهرکهای اطراف 

و مابقی مربوط به 18 استان از کل کشور بوده اند.
اهداف مطالعه: اهداف اصلی مطالعه عبارتند ازبدست آوردن میزان CRL در جنین های ایرانی و تطبیق آن با سن 

بدست آمده توسط چهار مارکر دیگر و ارائه جدول ایرانی CRL می باشد.
روش انجام مطالعه: تس��ت غربالگری س��ه ماهه اول برای 36051 نفر از زنان بارداری که از فروردین ماه 1386 
لغایت اس��فند ماه 1389 به آزمایش��گاه نیلو مراجعه کرده بودند انجام و ریسک س��ندرم داون برای آنان اعالم شد.  
جهت انجام تس��ت های فوق ابتدا یک آزمایش خون برای انجام تس��ت های بیوش��یمیایی س��ه ماهه اول که شامل 
آزمایش��ات Free BhCG و PAPP-A ی��ا Pregnancy Associated Poly Peptide – A انجام ش��ده و 
س��پس جهت انجام س��ونوی NT به سه مرکز سونوگرافی ارجاع گردیدند. مراکز فوق طبق پروتکل FMF عالوه بر 
اندازه گیری NT و تیغه بینی یا NB س��ایر مارکرهای بیوپمتریک از جمله HC ،BPD ،FL و AC را نیز اندازه 

گیری کرده و بر اساس میانگین این 5 مارکر سن سونوگرافیک جنین تعیین گردید. 
نتایج: درصد توزیع سنی بیماران و جدول تطبیقی سن جنین با CRL در جنین های ایرانی و مقایسه آن با جداول 

رفرانس در کتب مرجع سونوگرافیک به شرح ذیل آمده است.
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Abstract
Background: Cervical cytology is widely used for primary screening of cervical cancer. Early 
detection of pre-invasive lesions prevents progression to cancer. The Bethesda system 2001 
provides valuable information about specimen adequacy and reporting of cervical pre-inva-
sive and invasive lesions. In this study, we have investigated the assessment of intraepithelial 
abnormalities in Pap smears obtained in Karaj Alborz hospital.
Material and Methods: In a prospective descriptive analytic study, the women who had re-
ferred to the gynecology clinic of Alborz hospital from Jun. 2011 to Sep. 2013 were entered 
the study. The Pap smear specimens were obtained in eligible women by a trained midwife 
with conventional method and were studied by a pathologist.  
Results: The overall 1557 investigated specimens, 92.8% of specimens were satisfactory 
and 7.2% were unsatisfactory for evaluation. There was a significant difference between two 
groups with the age of 50 and older (P < 0.001) and menopausal status (P<0.001).
The results were reported negative in 98.6% of specimens and Atypical Squamous Cells of 
Undetermined Significant (ASCUS) were in 1.37% of Pap smears. The result of ASCUS 
reports didn’t show significant correlation with the age, menopausal status, contraception, 
parity, smoking, and genital infections. 
Conclusions: The results of this study indicated that a considerable Percentage of pap tests 
were satisfactory for evaluation and intraepithelial abnormalities in Pap smear specimens 
were low and the studied population was in a low risk group.
Keywords: Pap smear, Bethesda 2001, specimen adequacy, cervical intra-epithelial lesion.

Maternal outcomes of continuous vs. intermittent method of 
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Abstract
Background: Entonox is commonly used intermittently. Practically, synchronization of using 
Entonox and uterine contractions in this method, is difficult. So, some laboring women are 
interested   in breathing in face mask continuously. On the other hand, health staff    remind 
them to put the mask aside between contractions strictly. In such situation, the intermittent 
method can be associated with anxiety and fatigue for both mothers and midwives. So we 
decided to compare the maternal complications induced by two methods to find out  whether  
it is safe to permit the mothers   using Entonox continuously or not?
patients and methods: This randomized clinical trial was performed in Mobini Hospital, Sa-
bzevar, Iran. 50 parturients used Entonox intermittently and 50 persons used it continuously 
during labor. Then maternal obstetrical   outcomes were compared in two groups.
 Statistical Analysis was performed by spss17 software, t-test and chi square test.
Results: This study showed maternal collaboration during delivery was more in continuous 
group significantly (p=0.03).  Perineal lacerations was less in the continuous group signifi-
cantly (p=0.04). Assisted vaginal birth was not different significantly(0.4). Uterine atony had 
no significant difference in two groups (p=0.2). Satisfaction rate was higher in continuous 
group significantly (0.000).  
conclusions: Our study showed that parturiens in continuous group had less obstetric com-
plications than the intermittent group. Also, they were more satisfied by this method signifi-
cantly. It seems by further researches,  we can suggest  continuous  method of Entonox to 
laboring  women.  

بررسی مقایسه ای نتایج بارداری در حاملگی های سنین نوجوانی با 
حاملگی های سنین35-20  سال در بیمارستانهای دانشگاهی قائم)عج(،

امام رضا )ع(،ام البنین)س( مشهد:شهریور 1391-شهریور 1392

صدیقه آیتی

مقدمه: 
حاملگی در س��نین پایین به عنوان حاملگی پرخطر در نظر گرفته می ش��ود و با توجه به ش��یوع بارداری در سنین 
پایین این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نتایج بارداری در حاملگی های سنین نوجوانی با حاملگی های سنین35-

20 سال در بیمارستانهای دانشگاهی قائم)عج(،امام رضا )ع( و ام البنین)س( شهر مشهد صورت گرفت
روش کار: 
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این مطالعه به صورت مقطعی به مدت یک س��ال در 3 بیمارس��تان های آموزش��ی انجام گرفت . گروه مورد مطالعه 
شامل زنان با سن قبل از 20 سالگی در زمان زایمان و نیز زنان 35-20 ساله در زمان زایمان در همان مدت مورد 
مطالعه بود .تمام موارد حاملگی های سنین نوجوانی و تعداد 196 مورد حاملگی در سنین 35-20 سالگی در همان 
مدت زمان وارد مطالعه ش��دند. پرس��ش نامه بر اساس مشخصات دموگرافیک ، سن حاملگی و سایر متغیرها)سابقه 
بیماری قبلی ، وضعیت بیمار در حاملگی فعلی ، وضعیت نوزاد ( تنظیم و به طور دقیق توسط پژوهشگر پر می شد. 

نتایج بدست آمده تحت آنالیز آماری قرار می گرفت
نتایج: 

سن حاملگی در گروه نوجوانان دارای متوسط 3/15±38/35 هفته و در گروه بالغین 3/08±37/2 هفته بود. بیماران 
2 گروه از لحاظ فاکتورهای مرتبط با عوارض حاملگی و نتایج حاملگی تفاوتی را با یکدیگر نش��ان ندادند، تنها پره 
اکالمپس��ی در گروه بالغین با فراوانی بیش��تری به طور معناداری مشاهده ش��د. نتایج نوزادی مرتبط با وزن و آپگار 
نوزادان در گروه مادران نوجوان به طور معناداری بهتر بود اما از لحاظ سایر فاکتورهای مرتبط با نتایج نوزادی مانند 
آنومال��ی های مادرزادی، مرگ داخل رحمی و مرگ جنین تفاوت معناداری میان 2 گروه مش��اهده نش��د. 2 گروه 

همچنین از لحاظ حاملگی خواسته و یا ناخواسته و مصرف سیگار نیز تفاوتی را نشان ندادند.
نتیجه گیري:

در مطالعه ي حاضر نتایج مربوط به عوارض و نتایج بارداري در بین دو گروه مادران نوجوان و بالغ تفاوتي را نش��ان 
نداد و در برخي موارد نتایج گروه نوجوانان بهتر بود. این موضوع مي تواند بیانگر این موضوع باش��د که س��ن پایین 
مادر به تنهایي در نتایج نامطلوب بارداري نقش ندارد، به ش��رط آن که مراقبت های دوران بارداری به طور دقیق و 

کامل انجام شود.
کلمات کلیدي: 

حاملگی نوجوانی- نتایج بارداری- نتایج نوزادی- عوارض نوزادی

Comparison of Liquid Based Pap Smears in HIV Positive 
Women and Female Sex Workers

Asadi N*, Vafaei H, Kasraeian M, Foroughinia L, Ravanbod R, Salehi A, Koohnavard S

Maternal-fetal medicineResearch Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
*nasadi2012@yahoo.ca  

Abstract
BACKGROUND:
The objective of this study was to compare cervical cytology among three groups of women 
including; active sex workers, HIV-infected women, and healthy individuals in Iran.
Method:
This was a cross sectional study performed in three centers in Iran. A total of 266 patients 
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were divided into three groups; sex-workers (85), HIV positive patients (100), and healthy 
women (81). Pap smears were performed on all participants from the exocervix and endocer-
vix, using a plastic Ayres’s spatula and cytobrush and these were sent to a pathology center 
using a liquid-based media.  
Results:  
The risk of cervical infection in sex workers and HIV positive women was greater than in 
the healthy women (OR=5.47, 95% confidence interval [CI]:2.24, 13.40), (OR=3.71, 95% 
CI:1.52, 9.09), respectively. 
The frequency of abnormal cervical cytology in the HIV positive and sex worker groups was 
higher than in the healthy women (OR=6. 76, 95% CI:2.25, 20.32), (OR=3. 80, 95% CI:1.19, 
12.07), respectively.
Low-grade squamous intraepithelial lesion ( LSIL) and high-grade squamous intraepithelial 
lesion (HSIL )were  associated with CD4 cell count<200106‐/L, PV=0.021 and PV<0.001, 
respectively.
Conclusion:
Vaginal infections were seen more often in the sex worker group, and abnormal cervical cy-
tology was greater in the HIV positive group.
Key words: Pap Smears, HIV, Sex Workers

Endometriosis and its association with hyperprolactinemia 
among infertile women

Esmaeilzadeh S, Mirabi P
Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of medical sciences, 
Babol, Iran 

Abstract
Objective: The association of endometriosis with hyperprolactinemia is controversial the 
present study aimed to determine the frequency of endometriosis and its association with 
hyperprolactinemia among infertile women.

Method:Two hundred fifty infertile patient, who underwent diagnostic laparascopy for the  
evaluation of infertility, presented to Fatemeh-Zahra Infertility and Reproductive Health Re-
search Center were included in a cross- sectionall study. The presence of endometriosis was 
evaluated.
The patients whose infertility was not caused by endometriosis were included as the control 
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group. SPSS 19 was  used for data analysis.
Results: The frequency of endometriosis was found to be 29%. Prolactin levels were signifi-
cantly higher in endometriosis group (p=0.004). Statistically significant  associations were 
found between staging  of endometriosis  and prolactin levels ( p=0.01).
Conclusion:Occulthyperprolactinemia may be involved in endometriotic patients. 
Key words:Endometriosis- Infertility-Hyperprolactinemia-Laparoscopy

 Evaluation of serum prolactin levels in infertile women with
polycystic ovary syndrome

Seddigheh Esmaeilzadeh, Parvaneh Mirabi⃰, 
Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center, Babol university of medical sciences, 
Babol, Iran 
Abstract

Background: Although hyperprolactinemia in women with menstrual dysfunction, hyperan-
drogenism and polycystic ovaries can rule out the diagnosis of polycystic ovary syndrome 
(PCO), but hyperprolactinemia in women with (PCO) is common. The purpose of this study 
was to determine serum prolactin levels in patients with (PCO).

Methods:
In a cross-sectional study, serum prolactin of 120 women 18 to 40 years with (PCO) who 
presented to Fatemezahra Infertility and Reproductive Health Research Center in the years 
1388 to 1392 was investigated. SPSS 18 was used for data analysis.

Findings:
Mean serum prolactin levels in patients were 21.89 ± 13.57 with ranges of 3/2 -72 ng ml.
 22 (18.3%) patients had prolactin levels above 32 ng ml noticeable.
Conclusion:
Several studies are needed, especially diagnostic criteria of PCO needs to be revised to proof 
with definite conclusion, the relation of prolactin with Pco, or use of this relation in clinical 
diagnosis of mentioned disease.
Keywords: Prolactin, Polycystic ovary syndrome, Hyperprolactinemia, Infertility



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 1221393

صرع و روش های درمانی و آموزشی در زنان و بارداری

زینب بحرپیما  سر پرستار  طاهره موسوی سر پرستار    تلفن 09123600902
z.bahrpeyma@gmail.com   تهران: بیمارستان حضرت رسول اکرم

تعریف: کاهش س��طح هوش��یاری از تظاهرات کلینیکی درگیری مغز مي باش��د و به اختالالت فیزیولوژیک قشر مغز 
صرع گفته مي شود که در آن تخلیه الکتریکی غیرطبیعی و همزمان دسته ای از سلول های مغزی بطور موقت و گذرا 
ایجاد مي ش��ود و یک بیماری مزمن اس��ت که درآن حمالت به ش��کل یا اشکال خاصی ایجاد می شود و به دو دسته 

کلی منتشر )Generalized( و موضعی) Focal( طبقه بندی می شود.
علل:    در 70-60% موارد ایدیوپاتیک اس��ت و در بقیه موارد علل عروقي )س��کته های مغزی( عروق غیرطبیعی 
و م��ادرزادی، ضربه ه��ای مغزی و تومورهای مغزی و بیماری های تحلیل برنده و یا دژنراس��یو مغزی مانند آلزایمر و 
عفونت های مغزی می باش��د و علت آن در زنان در قبل از قاعدگی می توان به علت تغییرات هورمون های جنس��ی 
)استروژن و پروژسترون( و یا در اثر افزایش مایعات بدن در این زمان دانست از علل دیگر مي توان به میزان آمادگي 
ش��خص برای تش��نج و وجود سابقه و صدمه مغزي را نام برد و در صورت وجود شرایط مساعدکننده صرع خود فرد 

مستعد ابتال به این بیماری خواهد بود.
عالئم: کاهش سطح هوشیاری – اختالل بینائی

دارو درمانی در زنان و بارداری: بهتر است داروهای ضد صرع را در طول حاملگی ادامه داد و نباید آن را کم و یا زیاد 
و یا قطع کرد بلکه با آزمایش سطح خونی دارو زیر نظر پزشک متخصص میزان دارو تنظیم شود.

دوز مناس��ب دارو برای هر بیماری مقداری اس��ت که حمالت تشنجی وی را متوقف کند و عوارض آن کم 
و یا اندک باشد.

- داروی ضد صرع باید روزانه در دوزهای منقسم در طول شبانه روز به نحوي مصرف گردد که با فعالیت های 
معمولي و متفاوت زندگی منافات نداش��ته باش��د. تری متادیون تنها داروئی اس��ت که در زن باردار نباید 
مصرف ش��ود اس��ید والپروئیک نیز اختالالت و عوارض بیش��تری نس��بت به دیگر داروها ایجاد مي کند و 
اف��رادی که فنی توئی��ن و فنوباربیتال و پیریمیدون دریافت میکند برای جلوگیری از خطر خونریزی نوزاد 
در ماه آخر بارداری ویتامین K زیر نظر پزش��ک تزریق کنند. و در زمان ش��یردهي نیز فقط داروئی به نام 
اتوسوکس��یمید )زارونتین( اس��ت، که بیشترین غلظت را در شیر دارد و کمترین غلظت داروهای ضدصرع 

در شیر مادر مصروع مربوط به فنی توئین، کاربامازپین مي باشد.
آموزش های الزم و ضروری به خانم های مصروع باردار:   آموزش و دادن اطالعات کافی و ضروری به خانم های مبتال 
به صرع در رابطه با بیماری صرع و خطرات آن و توصیه به آنها که بهتر اس��ت قبل از باردار ش��دن زیر نظر پزش��ک 
متخصص داروی مصرفی را به دارویی که کم خطرتر است تبدیل کند.  توصیه به ادامه درمان با یک دارو که چه در 

دوران بارداری وچه در سایر موارد موجب کاهش خطرات و عوارض دارویی است. 
-   آموزش و توصیه به دادن آزمایش در رابطه با اندازه گیری و تنظیم س��طح خونی داروهای مصرف شده 

زیرا خطر افزایش سطح خونی دارو و مسمومیِت با آن وجود دارد.  
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-  آموزش در رابطه با روش های جلوگیری از بارداری و فاصله گذاری بین فرزندان به زنان مبتال به صرع

-  آم��وزش و توصی��ه به خانم های باردار که نقص لوله عصبی که نوعی بیماری مادرزادی اس��ت، دارند در 
دوران بارداریاز مصرف اسید والپروئیک و کار با مازپین خودداری کند.

نتیجه:      در صورت رعایت پزشکي و بهداشتي و درماني اکثر زنان مبتال به صرع می توانند بچه های سالمي به دنیا 
بیاورند )متخصصین اعصاب و زنان و زایمان با همکاری هم می توانند برنامه درمانی منظم و متعادلی را برای مادران 
باردار مصروع ایجاد نمایند( الزم است سطح خونی داروهای مورد مصرف تا 8 هفته بعد از زایمان کنترل شود زیرا 

خطر افزایش سطح خونی و مسمومیت وجود دارد.

بررسی تاثیر تجویز بتامتازون در زایمان زودرس تاخیری و
 پي آمدهاي ناشي از آن

دکتر فاطمه بهادری1* دکتر زهرا فکور2 ،دکتر رقیهردایي،دکتر حمید خلخالی
دانشیار و پریناتولوژیست گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2-استادیار و فوق تخصص نوزادان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مقدمه : نوزادان پره ترم Late و early بیشتر از نوزادان ترم در معرض عوارض حاد و طوالني مدت تولد پره مچور 
هس��تند. هدف این مطالعه بررس��ی تاثیر تجویز بتامتازون بر عوارض نوزادی و مادری نوزادان متولد شده در زایمان 

زودرس تاخیری  میباشد. 
روش کار:حاملگیهای با سن 34تا 36 هفته و 6 روز  که بعلت زایمان زودرس در بیمارستان شهید مطهری بستری 
شده یا بعلت مادری اندیکاسیون ختم حاملگی داشتند بصورت تصادفی  در دو گروه مورد )تزریق2 آمپول 12میلی 
گرمی بتامتازون  به فاصله 24 س��اعت(و گروه کنترل ) عدم تزریق بتامتازون(تقس��یم ش��ده ویروز س��ندرم زجر 
تنفس��ی،نیاز به ونتیالس��یون مکانیکی و غیر مکانیکی ،روزهای بستری در واحد NICU یا نوزادان ،گازهای خونی 

شریان نافی ،هیپرگلیسمی مادر و عفونت زخم مادر مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج : 200 نفر مورد بررسی قرار گرفتند . میانگین سنی کل مادران 6,55±27,06 بود. از تمامی 200 نوزاد متولد 
ش��ده 52 نف��ر مبتال به RDS بودند که21 نفرانها بتامتازون دریافت کرده بودن��د. میانگین نمره ی آپگار دقیقه ی 
 .)0,001<P-value(اول در گ��روه که بتامتازون نگرفته بودند 0,75±6,96 و در گروه بتامتازون 0,67±7,57 بود
کاهش میزان RDS (P-value=0.041) ، کاهش تجویز سورفاکتانت، تهویه غیر مکانیکی وروزهای بستری نوزادان 
تف��اوت معنی داری بین دو گروه مش��هود بودولی ب��ه علت تعداد اندک )2نوزاد(نیاز ب��ه   تهویه مکانیکی رابطه ی 
معناداری بین دریافت بتامتازون وتهویه مکانیکی مشاهده نشد.(P-Value= 0.235) خانمهای گروه دریافت کننده 

بتامتازون 65% افزایش گلوکز را نشان دادند.
نتیجـه گیری: تجویز بتامتازون در حاملگیهای زودرس تاخیری میتوان��د در کاهش عوارض نوزادی بدون افزایش 

عوارض مادری موثر باشد.
کلمات کلیدی :زایمان زودرس تاخیری،بتامتازون،سندرم زجر تنفسی، عوارض نوزادی،عوارض مادری
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و  داون  سندرم  دوم  ماهه  سه  غربالکری  در  باال  الفافیتوپروتین  علل  بررسی 
چگونگی  رسیدگی وکنترل حاملگی

دکتر فاطمه بهادری*دکتر اعظم تقوی،دکتر حمیدرضا خلخالی
 *دانشیار و پریناتولوژیست گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

email:fbahadory27@yahoo.com ارومیه، خیابان آیت اهلل کاشانی،بیمارستان شهید مطهری، بخش کوثر

مقدمه:
غربالگری سندرم داون بطور گسترده انجام میشود و الفا فیتو پروتیین باال که با ریسک اختالالت لوله عصبی گزارش 

میشود باعث نگرانی خانواده میشود و هنوز پروتکلی بز کنترلهای بیشتر در این موارد وجود ندارد. 
متد و روش: بیمارانیکه به علت ریسک باالی اختلالت لوله عصبی به درمانگاه پریناتولوژی بیمارستان شهید مطهری 
ارومیه مراجعه کرده بودند تحت سونوگرافی هدفمند برای بررسی انومالیهای جنینی از جمله اختالالت لوله عصبی 
، اختالالت مغزی،امفالوسل ،...، داپلر شرایین رحمی وشریان نافی و سو نوگرافی ترانس واژینال جهت بررسی طول 
س��رویکس قرار گرفتند. در صورت اختالل داپلر ش��ریان رحمی اس��پیرین با دوز 80 میلیگرم به صورت تصادفی به 
مادران تجویز شد. در صورت کوتاهی طول سرویکس و عدم وچود انومالی جنینی بیماران تحت سرکالژ سرویکس 

قرار گرفتند. پی امد بارداری بیماران بررسی شد.
نتایج: 200 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. اختالالالت لوله عصبی فقط در سه مورد مشاهده شد که ختم بارداری 
پیش��نهاد شد.س��ه مورد در مراجعه دچار مرگ جنین ش��ده بودند. دو مورد دچار اختالل رشد داخل رحمی شدید 
بودند که باوجود درمان با اسپیرین و هپارین 3-6 هفته بعد دچار مرگ داخل رحمی شدند.یک مورد جفت سرراهی 
و اینکراتا بود که دچار خونریزی شدید واژینال شد و مورد هیستروتومی قرار گرفت.در چهار مورد نارسایی سرویکس 
مش��اهده شد که مورد س��رکالژ قرار گرفتند.زایمان زودرس و اختالل رشد داخل رحمی شایعترین عوارض بارداری 

در موارد بدون علت افزایش الفافیتوپروتیین بودند.
نتیج��ه گیری:الف��ا فیتوپروتیین باال فقط به علت اختالالت لوله عصبی وانومالیهای جنینی نبوده و با بررس��ی داپلر 
شریان رحمی و طول سرویکس و شروع آسپیرین در موارد پرخطر و کنترل بارداری بیشتر میتوان تا حدی پی امد 

بارداری را در این گونه حاملگیها بهبود داد. 
کلمات  کلیدی: الفا فیتوپروتیین باال، غربالگری سندرم داون،اختالالت لوله عصبی
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 Evaluation of causes of increased alpha fetoprotein in the
 second trimester screening for Down syndrome and how to

management these pregnancies

Dr.Fatemeh Bahadori, Dr. Azam tagavi
Dr. Fatemeh Bahadori *Dr. Azam Tagavi, Dr Hamidreza Khalkhali
*Associate Professore & perinatalogist,Obstetrics& Gynecology Department of Urmia University of Medical 
Sciences. Email:fbahadory27@yahoo.com

Aims: Down's syndrome screening is widely performed and high alpha fetoprotein is re-
ported as risk of neural tube disorders that result in family concern .Also there is no exact 
protocol for management of these pregnancies. 
Methods and Materials : Patients at high risk of neural tube defect  that were referred to the  
perinatology clinic  of Motahari Hospital were done  targeted ultrasound to check fetal mal-
formations including neural tube disorders , brain disorders , opphalocele , ... . Investigation 
of umbilical and uterine arteries Doppler and transvaginal cervical length was performed. In 
the presence of abnormal uterine artery Doppler 80 mg aspirin was administered randomly to 
mothers. If the short cervical length and no fetal anomalies were exist  patients  were under-
going cervical cerclage. Pregnancy outcome were evaluated for them.
Results: 200 patients were studied. Neural tube defect was observed in only three cases and 
pregnancy termination was recommended. Three cases had fetal death. Two cases with severe 
intrauterine growth retardation result in intrauterine death 3-6 weeks after despite treatment 
with aspirin and heparin.A case of placenta previa and accreta presented with severe vaginal 
bleeding and was performed hysterectomy. Preterm birth and intrauterine growth retardation 
were the most common complications of pregnancy in cases with unexplained elevated AFP.
CONCLUSIONS: Increased alpha- fetoprotein levels did not only duo to neural tube disor-
ders and fetal anomalies . Evaluation of the cervical  length , uterine arteries Doppler ,pla-
cental site implantation  and  aspirin administration  in high-risk pregnancies can  result in 
improving  pregnancy  outcome .
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تعیین اعتبار تستPAMG-1  در ترشحات واژن درتشخیص پارگی کیسه آب

دکتر مریم خوشیده ، متخصص زنان و زایمان ودانشیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ویدا رادی، متخصص زنان و زایمان

چکیده
زمینه: تشخیص دقیق پارگی کیسه آب جنینی در هر زمان از دوران بارداری برای بستری کردن و درمان به موقع 
زنان باردار از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت عدم تشخیص پارگی کیسه آب می تواند در تصمیم گیری به موقع 
و به جا تاخیر ایجاد نماید و تشخیص مثبت کاذب می تواند باعث تصمیم نابجا از جمله بستری کردن زنان باردار و 
induction زایمان می گردد. در این مطالعه سعی شده است که از طریق تست آمنی شر و مقایسه با تست های 

مرسوم اعتبار این تست به عنوان تست غیر تهاجمی مورد مطالعه قرار گیرد.
روش: یک مطالعه prospective observational است که در مورد بیماران حامله با شکایت آبریزش که 100 
نفر با اطالعات پرسشنامه ای مشخص که هر کدام براساس انجام تست های مرسوم و تست Amnisure مقایسه 

می شوند. 
نتایج: به طور کلی 86 نفر پارگی کیسه آب داشتند و 14 نفر عدم پارگی کیسه آب داشتند تست آمنی شر نسبت 
به تس��ت های کلینیکی مرس��وم بطور ترکیب از حساسیت باالیی 98/8٪ در مقابل 76/7٪ برخودار است به ترتیب 
 initial و در مورد accuracy :98 و NPV =92/8 و ppv =98/8 و SP :92/8 و SN :98/8 در مورد آمنی شر
SN :conventional test:76,7% و SP:100% و PPV=100% و NPV=41% و مجموع تس��ت های آمنی 

شر و نیترازین نیز با دقت 99٪ می تواند ما را به تشخیص صحیح تر نزدیک کند. 
leakage, Pooling, Nitrazine, Fern, Amnisnre :واژگان کلیدی

The accuracy of Placental Alphamicroglobuline-1(PAMG-1) 
detection in vaginal discharge in diagnosis of rupture of the 

membranes.

Maryam Khooshideh 1 MD, Vida Radi 1 MD,

Abstract
Background: Premature rupture of membrane (PROM) is a common problem during preg-
nancy and can lead to serious fetal or maternal problems, so the appropriate diagnosis and 
management of PROM is of significant importance in patients. The aim of study is to compare 
Placental Alphamicroglobuline-1 detection with other standard tests in diagnosis of PROM. 
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Methods: It is a prospective observational study. Patients presenting with
Signs or symptoms of membrane rupture between 15 and 41 weeks of gestation were enrolled 
in study. Conventional methods were performed to establish diagnosis and compare them 
with PAMG-1 results.
Results: Overall, 86 patients out of 100 had PROM and 14 were without PROM. PAMG-1  
test in comparison with clinical tests Fern and Nitrazin tests has higher sensitivity  98.9% 
(p=0.000) The PAMG-1  has specifity 92.8%, PPV 98.8%, NPV 92.8% and accuracy 98% . 
Although the PPV of conventional tests and Fern test was higher (100%), PAMG-1  test was 
more accurate.
Conclusion: The accuracy of PAMG-1 test is higher than clinical tests in proving ROM.
Keywords:Placental alpha microglobulin-1, premature rupture of membranes, accuracy.

Prevalence and properties of pregnant women with low 
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) in the first 

trimester screening

Zeinab Zamanpur1, Mojgan Barati2,*, Razyeh Mohamad Jafari 2 , Sara Masihi3, Najmieh  Saadati4
dr.zamanpur85@gmail.com, Barati_m70@yahoo.com,  rmj41@yahoo.com, S.masihi@yahoo.com, nil2f@
yahoo.com

Abstract
Background and Aims: Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)is a large glycopro-
tein which is produced by the placenta and deciduas. It is supposed that PAPP-A serves to 
prevent the recognition of the fetus by the maternal immune system. The aims of the present 
study were to evaluate the prevalence of low PAPP-A in the first trimester among screened 
population of pregnant women as well as their properties.
Materials and Methods: This retrospective medical record reviews study was performed on 
the 137 singleton pregnant women with PAPP-A<0.4 MOM in Imam Khomeini Hospital (a 
tertiary, general and teaching hospital, Ahvaz, Iran between Sep 2011 to Sep 2013. At this 
time period, of 8703 women who underwent the first trimester screening, 137 had low PAPP-
A (less than 0.4 MoM). Anonymous and confidentiality were guaranteed. Characteristics and 
clinical information were collected by one trained abstractor. 
Results: 137 from 8703 (1.57%) were mothers with PAPP-A <0.4. The mean scores for ma-
ternal age and weight were 29.84 ± 5.5 years and 68.97 ± 12.41 kg, respectively. 44% were 
nullipara. Adjusted risk for trisomy 13 and 18 was significantly higher than background risk 
in mothers with PAPP-A<0.4, while this difference for trisomy 21 was not significant.
Conclusion: The goal of our study was not to assess relationship between low PAPP-A and 
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SGA which has been previously proven. Becuase in our region, mothers with low PAPP-A 
are not considered properly and missed undiagnosed; therefore our goal was to report and 
describe properties of this group of pregnant women. We should more attention to pregant 
women to prevent and decrease adverse subsequnets which are resulted from low PAPP-A 
(<0.4 MoM).
Keywords: Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A),firsttrimester screening.

Uterus Temperament And Its Relationship To Infertility in 
woman

Tansaz Mojgan*,Sohrabvand Farnaz, Bioos Soudabeh, Mokaberinejad Roshanak
*Assistant Prof., School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences tansaz_mo-
jgan@yahoo.com

Abstract:
Introduction:
Infertility occurs when a couple has an unprotected sexual relationship during a year without 
resulting in pregnancy. Evaluating “Temperament” in Iranian traditional medicine, is a way 
of diagnosing the health of people and their organs. One of the major causes of diseases is 
"dystemperament" (Sou-e-mezaj) which is also a main basis for  individualizing  patient 
treatment . 
The aim of this study was to prepare a standard questionnaire to determine  the person's tem-
perament and uterine dystemperament in order to estimate the fertility and infertility status 
and suggest a way for predicting how much a common pregnancy treatment can be success-
ful  by studying on infertile women in a specific period of time and recognizing their most 
prevalent temperament.
Methods:
In this research a questionnaire was first prepared on the basis of personal and uterine tem-
perament. Then its validity and reliability were estimated. This questionnaire was completed 
according to the samples’ symptoms. The personal and uterine temperament of 54 infertile 
women were recorded. In order to measure the size of uterine and ovary, a vaginal sonogra-
phy was performed  on  the third day of their menstrual  period. Afterwards these  data were 
analyzed and the frequency of uterine dystemperament and the relationship between personal 
and uterine temperament were determined. 
Results:
The most prevalent simple uterine dystemperaments are cold (among cold and hot dystem-
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peraments) and wet (among wet and dry dystemperaments). In compound ones, cold and wet 
dystemperaments are seen more often among infertile women. Also a significant relationship 
between personal and uterine temperament is mentioned.
Conclusion: 
According to this study when the cold dystemperament prevails as the  personal  tempera-
ment and the cold and wet dystemperament as the uterine temperament in women, this can 
be  predictive of an  infertile state to some extent. Also it would give us a new perspective on 
infertile couple treatment and stepwise approach on the basis of traditional medicine texts.

Key words:Infertility, female infertility, temperament, uterine dystemperament, Iranian tra-
ditional medicine

A  Comparison and Relationship of Leptin Level and Body 
Mass Index in Patients with Polycystic Ovary Syndrome and 

Control Group

Jalilian Nasrin*, keshavarzi farahnaz ,nankali anisodoaleh ,mohamadi nooshin,
fakheri taravat

Abstract:
Objective: One of the common endocrine disorders among women is Polycystic Ovary Syn-
drome (PCO). The leptin levels in many studies on human and animals models increased 
with obesity.  There is relationship between leptin level and intensity of obesity.  The purpose 
of this study is to investigate the importance of leptin level in women with PCOs. Moreover, 
the relationship of leptin level with Body Mass Index (BMI) in women having PCO with dif-
ferent demographic structure from the rest of the world is scrutinized too. 
Method: This is a cross-sectional study. 39 women with PCO and 39 healthy women were 
selected as experimental and control groups respectively. The patients were tested for PCO 
and the ones diagnosed positive were not given any medications 3 months prior to the study. 
Then their total leptin level was taken from fast blood sample during the second and third 
day of menstruation and sent to the laboratories. Women referring to private and state-run 
infertility clinics were given a questionnaire. The data were then analyzed through statistical 
tests and SPSS software, version 20.
Results: The BMI means of the experimental and control groups were 26/62±4.03 kg/m2 and 
23/52± 2/52kg/m2 respectively. Therefore, there was a significant difference between both 
groups (P<0.05). The mean of total leptin level in PCO group was 10/69±5.37Ng/ml and in 
control group was 5/73±2.36Ng/ml. Thus two groups had a significant difference (P<0.05). 
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There was no significant relationship between leptin level and body mass index among wom-
en having PCO (P>0.05).
Conclusion: The results of this study indicate that in patients with PCO, BMI, total leptin 
level and LH hormone are higher than control group; however there is no significant relation-
ship between their BMI and total leptin level.
Key words: PCO, BMI, leptin level

Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis, 
inflammation and oxidative stress in gestational diabetes: 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Mehri Jamilian1, Zatollah Asemi2, Ahmad Esmaillzadeh3,4
Running Title: Selenium supplementation and GDM

ABSTRACT
Background:To our knowledge, no reports are available indicating the effects of selenium 
supplementation on metabolic parameters, inflammatory factors and oxidative stress in ges-
tational diabetes (GDM).
Objective: This study was designed to assess the effects of selenium supplementation on 
metabolic statusamong pregnant women with GDM.
Methods:This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was performed 
among 70 women with GDM. Patients were randomly assigned to receive either 200 µg sele-
nium supplements (n=35) or placebo (n=35) for 6 weeks. Fasting blood samples were taken 
at study baseline and after 6 weeks of intervention to quantify related variables. 
Results:Selenium supplementation resulted in a significant reduction in FPG (-10.5±11.9 
vs. +4.5±12.9 mg/dL, P<0.001), serum insulin levels (-1.98±11.25 vs. +5.26±9.33 µIU/
mL, P=0.005), HOMA-IR (-0.84±2.76 vs. +1.47±2.46, P<0.001) and a significant increase 
in QUICKI score (+0.008±0.03 vs. -0.01±0.01, P=0.009) compared with placebo. In ad-
dition, a significant decrease in serum hs-CRP levels (-791.8±2271.8 vs. +500.5±2563.3 
ng/mL, P=0.02) was seen after the administration of selenium supplements compared with 
placebo. Additionally, we observed a significant elevation in plasma GSH (+52.14±58.31 
vs. -39.93±153.52 µmol/L, P=0.002) and a significant reduction in plasma MDA levels 
(-0.01±0.36 vs. +0.67±1.90 µmol/L, P=0.04) following the consumption of selenium sup-
plements compared with placebo. We did not find any significant effect of taking selenium 
supplements on HOMA-B, lipid profiles, plasma NO and TAC concentrations. 
Conclusions: In conclusion, selenium supplementation in pregnant women with GDM had 
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beneficial effects on glucose metabolism, hs-CRP levels and biomarkers of oxidative stress. 
This trial was registered at www.irct.ir as IRCT201403175623N18.
KEYWORDS: Selenium, supplementation, gestational diabetes, pregnant women

Evaluation of correlation between parental cigarette smoking 
in pregnancy period and risk of acute leukemia in children 

that admitted in oncologic centers in Tehran, 1386_92.

Gita hatami zadeh1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2.masud saadat fakhr2
1.Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University, Medical Tehran siences Branch, Teh-
ran, Iran.
2. Students’ Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Introduction: 
Cigarette smoking is the most adjustable risk factor in relation with high risk pregnancy out-
come. Furthermore, it cause to direct damage to personal genome content. Leukemia is ab-
normal and premature proliferation of different originator blood cells that common forms are 
ALL and AML. Risk factors of these leukemia are genetic and environmental reasons such 
as radiation, drugs, chemical agents same as smoke. Cigarette smoking has a high prevalence 
among the people and correlation of this factor with various malignancies was determined 
much time. Aim of this study was evaluation of correlation between parental cigarette smok-
ing in pregnancy period and risk of acute leukemia in children, admitted in specialist onco-
logic centers in Tehran.
Material and Method:
In this retrospective cross-sectional analytical study 552 children little than 7 vrs enrolled 
in this study and divided in two equal groups, case (children with acute leukemia) and con-
trol (children without acute leukemia). These patients were admitted to oncologic special-
ist centers between 1386 and 1392. From self structured questionnaire, parental interview 
and assessment of medical documents were used to data collection.Analysis was done using 
Pearson correlation coefficient by SPSS 14.0; significant difference was set at 0.05
Result:
Sex and mean age of two groups was matched. ALL frequency was more than AML, 3.5 
times. Frequency of smoke higher among parents of case group nonetheless, this different 
was not statistically significant. In this study was found a significant correlation between 
father age and prevalence of acute leukemia especially AML form (p value= 0.0002). But 
don’t found any statistically significant different between maternal age and smoking with 
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prevalence of acute leukemia in her children. 
Conclusion:
According to these findings, father age has a positive correlation with risk of acute leukemia 
(specially AML) thus can mentioned this point that unfavorable effects of smoking, genetic 
and chromosomal damages in sperms elevated with increase of father age, simultaneously. 
Therefore, increase level of parental knowledge about potential and critical complications of 
smoking can be strong motivation for cigarette cessation and preferment of children health 
and hygiene in the society.
Key words:cigarette smoking, pregnancy, acute leukemia

Comparative evaluation treatment of gardnerella vaginalis 
with metronidazol for tow regiments: single dose and 

multiple doses

masud saadat fakhr2.nooshin rahimi2,ali farshad2,reza najibpour2,Gita hatami zadeh1
 Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University, Medical Tehran siences Branch, Tehran,.1

.Iran
.Students’ Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .2

 Introduction: bacterial vaginosis is the common cause of vaginal discharge in reproduc-
tive age women that in up to half of them is asymptomatic. Hence, treatment is suitable if 
diagnosed because of serious complications due to under treatment. Standard treatment is 
metronidazol 500mg / bid / 7 days. This study was conducted to evaluate and comparison the 
efficacy between standard and 2gr single dose regiments.
Material and method: This randomized match control clinical trial study was conducted in 
gynecologic clinic of Booali Hospital in Tehran.60 patients with established bacterial vagi-
nosis divided in case and control groups. Single does and standard regiments was received 
by case and control group, consequently. 7-14 days after primary treatment efficacy of these 
regiments was evaluate with Whiff test and vaginal PH. Analysis was done using Pearson 
correlation coefficient by SPSS 14.0; significant difference was set at 0.05
Result:  Cure rate of these tow regimens in case and control groups was 80% and 86.7%, 
consequently. The difference was not statistically significant.
Conclusion: According to these results and loss of considerable differences between single 
dose and standard regimen, single dose treatment use as an alternative method for standard 
treatment.
Key words: gardnerella vaginalis, metronidazol, treatment
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Evaluation of frequency metabolic risk fators and Microalbu-

minuria  in women with polycystic ovary syndrome

Gita hatami zadeh1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2.masud saadat fakhr2
1.Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University, Medical Tehran siences Branch, Teh-
ran, Iran.
2. Students’ Research Committee, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Objective: This study was performed to determine the frequency of microalbuminuria and 
related metabolic risk factors among patients with polycystic ovary syndrome attending to 
Gynecology Clinic of Booali Hospital in 2012.
Methods and materials:
In this cross-sectional study, 50 women with polycystic ovary syndrome attending to Gyne-
cology Clinic of Booali Hospital in 2012 were enrolled and the frequency of microalbomi-
nuria and related metabolic risk factors in them were determined.Analysis was done using 
Pearson correlation coefficient by SPSS 14.0; significant difference was set at 0.05
Results: The results demonstrated that 18 percent had microalbominuria. Lower age, obesity, 
high blood pressure, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, high LDL, high DHEA-S, 
high 17(OH)-progesterone, and abnormal FBS/fasting insulin ratio were contributing fators.
Conclusions: Totally, according to the obtained results in this study and comparison with 
other studies it may be concluded that microalbominuria may be seen in one fifth of patients 
with polycystic ovary syndrome and is a multifactorial problem. 
Key words: Polycystic ovary syndrome, Microalbominuria, Metabolic risk fators

Evaluation success of endometrial ablation by Cavaterm TM-
plustechnique

Zahra Asgari1, Farideh Hoseinzadeh2, Aazam Hoseinzadeh3, Leili Hafizi4*
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IRAN  
Running Title: endometrial ablation by Cavaterm TMplus 

Abstract
Objective:To evaluate the rate of response to treatment using the Cavaterm TM plus tech-
nique for management of menorrhagia secondary to dysfunctional uterine bleeding (DUB).
Methods:In this clinical trial study40 women aged 35 - 50 years with menorrhagia second-
ary to DUB who had been referred to the gynecology clinic at Arash Hospital, Tehran, Iran, 
were recruited. They underwent endometrial ablation via Cavaterm™ plus system and were 
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followed-up after 1 year.
Results: The observed mean number of days of bleeding per month decreased significantly, 
from 14.95±6.7 days before treatment to 3.42±3.04 days after treatment (P<0.001). Inter-
vals between haemorrhage increased significantly from 16.25±5.50 to 21.30±11.10 days (P = 
0.01). The rate of dysmenorrhoea decreased significantly, from 32.5% to 10% (P<0.05).The 
improvement rate of dysmenorrhoea was 69.5%. The overall improvement of menorrhagia 
was reported 92.5% (P<0.001). After 1 year the rates of  hypomenorrhea, amenorrhea and 
eumenorrhea were 47.5%, 27.5% and 17.5%, respectively. 
The rate of failure to treatment was reported 7.5%. Patient satisfaction rate was 85%.
Conclusion: The Cavaterm™ plus system is a safe and effective technique and it can be an 
excellent alternative to hysterectomy in the treatment of menorrhagia due to DUB.
Key Words: Menorrhagia, endometrial ablation, Cavaterm™ plus, DUB

Sexual function in woman with urinary incontinence

Fatemeh Davari Tanha

Abstract
Context: Urinary incontinence is a common problem throughout the world that affects wom-
en from all cultures, ages and ethnic groups.
Aims: This study aimed to assess the impact of different type of urinary incontinence on 
sexual function.
Settings and Design: cross-sectional study.
Methods and Material: This study was performed from April to October 2012 among women 
complaining of urinary incontinence. Sexual function was measured with Pelvic organ pro-
lapse/ urinary incontinence sexual questionnaire (PISQ). Urinary incontinence was deter-
mined with Questionnaire for Urinary Incontinence Diagnose (QUID). Sexual function was 
compared among these groups of urinary incontinence.
Statistical analysis used: Data were analyzed using SPSS version 16. Comparison among 
groups was made using ANOVA and ANCOVA. In addition, univariate and multivariate re-
gression analyses were performed. P-Values less than 0.05 were considered as statistically 
significant.
Results: In all, 400 women were entered into the study. Among the participants, 223 patients 
(55.8%) complained of SUI, 97 patients (24.2%) of UUI and 80 patients (20%) of MUI. 
There was significant association between sexual function and type of urinary incontinence 
(P<0.001). Mixed urinary incontinence had a greater disruptive effect on sexual function. 
Among other groups, scores in UUI group were lower than SUI.The results obtained from 
multiple logistic regression analysis showed that the most significant contributing factor to 
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total PISQ scores was age.
Conclusions: findings suggestthat UI affect sexual function and MUI has a greater effect on 
sexual function than the other two types of incontinence.
Key-words: female sexual function, urinary incontinence, cross sectional study
Key Messages: Urinary incontinence can affect sexual function. Therefore, screening for 
sexual dysfunction in these women should be considered as part of assessment and conse-
quence of treatment in urogynecologist clinics. 

Treatment of Metastatic Breast Cancer

Dr.Mohammad Dorchin1, 2.  leila Pakzad1
1Oncology Department,Dezfol University of Medical Sciences ,Dezfol, Iran
2Radiation Oncologist &presenter
  dr.dorchin@gmail.com

Introduction:
Metastatic breast cancer is an important problem in women throughout the world; it is the 
leading cause of cancer death of women aged < 50 years, therefore, a big number of research-
es, studies and clinical trials about this disease and the best management of it.
Materials & Methods:
20 patients, with certain criteria,
Docetaxel + Doxorubicine is the corner stone in the treatment of MBC, therefore, new com-
bination (TXT + Doxo) 4 cycles then 4 cycles of TXT as single agent, to evaluate the efficacy 
and safety of this combination.
Results :The best management of MBC is done by dividing patients into 2 groups:
1. Low risk group: which treated by hormonal therapy.
2. Intermediate-High risk group: which treated by chemotherapy.
Discussions:

-Trastuzumab (Herceptine) monoclonal antibodies is the treatment of choice for patients with 
MBC and Her/neu + + +.
-Surgery and radiotherapy is used in MBC only for palliation.
Key words:
Metastatic breast cancer (MBC), High and Low risk patients, Herceptine, Taxanes, Hormonal 
therapy.
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سرطان پستان متاستاتیک و درمان آن

دکتر مّحمد ُدرچین
متخصص رادیوتراپی انکولوژی از دانشگاه دمشق – رئیس بخش انکولوژی

لیال پاکزاد

کارشناس پرستاری – مسئول بخش انکولوژی
بخش انکولوژی – بیمارستان دکتر گنجویان – دانشگاه علوم پزشکی دزفول– دزفول- ایران

سابقه و هدف:
س��رطان پستان متاستاتیک یک مشکل مهم در زنان در سراسر جهان است، این سرطان؛ علت عمده مرگ ناشی از 
سرطان پستان؛ در سن کمتر از 50 سال نزد زنان محسوب می گردد، بنابراین، تعداد زیادی از تحقیقات، مطالعات 
و آزمایش��ات بالینی در مورد سرطان پستان متاس��تاتیکبدلیل اهمیت این بیماری بوده و بهترین مدیریت و درمان 

را می طلبد.
مواد و روشها:

20 نفر، با معیارهای خاص در این مطالعه وارد و پذیرش شدند.از پروتکل های مختلفی که در رفرانس ها آمده ؛ از 
 )Doxo + TXT( استفاده شد، بنابراین، ترکیب جدیدMBC در درمان Doxorubicine+Docetaxel پروتکل

4 کورس و سپس 4 کورس از TXT به عنوان تک دارویی ، به اثربخشی و ایمنی این ترکیب کمک کرد.

نتیجه گیری :
§ بهترین مدیریت MBC با تقسیم بیماران به 2 گروه انجام می شود:

گروه اول : در معرض خطر پایین: که تحت درمان با هورمون درمانی قرار گرفتند.
گروه دوم :   در معرض خطرمتوسط و باال: که تحت درمان رژیم های شیمی درمانی قرار گرفتند. 

بحث :
%Herceptine( Trastuzumab( آنتی بادی های مونوکلونال درمان انتخابی برای بیماران با MBC و / 

 Her2neu3+ می باشد.
§ جراحی و رادیوتراپی در MBC تنها برای تسکین استفاده می شود.

واژه های کلیدی:
متاستاز سرطان پستان )MBC(، بیماران پرخطر و کم خطر، Taxanes ،Herceptine ها، درمان هورمونی.



137چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393

 EDTA-dependent pseudothrombocytopenia in pregnancy

Mohamad hosein derakhty,MSc in hematology , Social Security organization,Tabriz ostad alinasab hospital

Introducton and objection

EDTA-dependent pseudothrombocytopenia (EDTA-PTCP) is aphenomenon that occurs in 
vitro when EDTA reacts with harvestedblood. EDTA-dependent pseudothrombocytopenia 
usually does notindicate thrombocytopenia in vivo. Here, we report the case of  EDTA-PTCP 
in pregnancy.
Case report. a 30 year-old  pregnant woman with thrombocytopenia who was presented oure 
labratoury  , At the time of admission, his platelet count was 10000/μL, but a peripheral blood 
smear showed platelet aggregation. platelet count in new specimen  with citrate and heparin 
anticoagulant  wasCorrected (PLT =2300000/μL). 
 Discussion  specimen that collected in EDTA anti-coagulant was analyzed by automated 
cell counter , thrombocytopenic specimen evaluated by peripheral blood smear,The patient's 
blood samples was redrawn with sodium citrate and heparin , another sample without antico-
agulant collected in plastic cups run immediately by automated cell counter, platelet number 
correlated very well  .
Conclusions
Medical Laboratory Scientists and technicians  should be aware of EDTA-induced platelet 
aggregation and pseudothrombocytopenia.
All EDTA blood samples with platelet counts below that expected; should be checked by pe-
ripheral blood smear,When platelet clumping has been observed A citrated blood and sample 
without anti-coagulant in plastic cups immediately should be analyzed . .
Key word : pseudothrombocytopenia,EDTA anti-coagulant,platelet aggregation,

Serum concentration of calcium, magnesium and zinc in
 normotensive versus preeclampsia pregnant women

Dalili M*1 , vafaei H2, hashemi SA1
*Mar_dalili@yahoo.com
1Department of Obstetrics and Gynecology, Afzalipour Hospital, Kerman University of Medical Sciences, 
Kerman, Iran
2Maternal-fetal medicineResearch Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
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Abstract
Background: Preeclampsia is a disorder of pregnancy without any specific reasons that char-
acterized by high blood pressure and large amounts of protein in the urine. This disorder is 
caused by multiple factors and finding any factor related to this disorder can help on time 
prevention of this disease. 
Objective: In this study, serum levels of calcium (Ca), magnesium (Mg) and zinc (Zn) were 
evaluated in preeclampsia women and compared to normotensive ones. 
Materials and methods: This was a case-control study on 40 normotensive pregnancies as 
controls, 20 mild and 20 severe preeclamptic pregnancies as case groups. The women were 
studied in their 28-40 weeks of pregnancy. Simple random sampling was done based on in-
clusion and exclusion criteria and data were collected by blood sampling. 
Results: The serum Ca levels of 4.96±0.62, 4.89±0.34, 5.05±0.35, Mgof 0.83±0.08, 0.85±0.11, 
0.84±0.11 and Znof 107.55±22.74, 108.00±22.40, 107.50±22.30 was detected in normoten-
sive, mild and severe preeclampsia, respectively. Statistical analysis revealed that there were 
no significant differences between three groups in serum levels of Ca, Mg and Zn (P < 0.05). 
Conclusion: The findings of this study showed that the assessment of serum Ca, Mg and Zn  
levels does not have any clinical values for predicting and/or managing of preeclampsia. 
However, based on the positive relationship between serum Ca and Mg concentration and the 
severity of preeclampsia in this study, we recommend assessment of serum levels of these 
two mineral elements as indices of the severity of preeclampsia.
Keywords: Preeclampsia, Pregnancy, Calcium, Magnesium, Zinc.

گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی 

دکتر نیکو دهقانی زاده*-جعفرمعماریان**-زهرا معماریان***
*متخصص پزشکی قانونی-**دندانپزشک-***دانشجوی کارشناسی ارشد

مقدمه :
وقتی که یک حاملگی داخل رحمی و خارج رحمی همزمان وجود داشته باشد ،حاملگی هتروتوپیک نامیده میشود.
معم��وال ای��ن نوع حاملگی به دنبال روش های کمک باروری اتفاق می افتد و بروز آن به دنبال یک حاملگی طبیعی 
نادر است.تش��خیص س��ریع و درمان این وضعیت بسیار مهم اس��ت و می تواند از ایجاد مرگ و میر در این بیماران 

جلوگیری کند.
معرفی مورد:

این مطالعه گزارش یک مورد به دنبال حاملگی طبیعی اس��ت.بیمار خانم 35 ساله ،حاملگی اول بدون سابقه نازایی 
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با س��ن حاملگی 16 هفته و 5 روز می باش��د که بیمار با ش��کایت خونریزی و دردحادشکمی به بیمارستان مراجعه 
کرد،در هنگام بس��تری بیمار در وضعیت ش��وک بود و قبل از انجام هر گونه اقدام حمایتی در گذش��ت و جس��د به 

پزشکی قانونی اعزام شد .
در بررس��ي جس��د فضاي شکم حاوي حدودcc 700   خون و لخته هاي خون بوده .  در معاینه لگن رحم بزرگتر از 
حد طبیعي بوده که در برش حاوي یک جنین با قد تقریبي15cm  و سن حدودا 16 هفته و محتقن مشهود بوده 
که بندناف و جفت به طور کامل و طبیعي به جدار رحم چس��بیده بود و تخمدان س��مت چپ بزرگتر از حد طبیعي 
بوده و لخته هاي خون تمام دیواره آن را پوشانده بود.  در برش تخمدان سمت چپ جنین دیگري به طول تقریبي 
15  سانتي متر و سن حدودا 16 هفته و رنگ پریده مشهود بود که بند ناف به جدار تخمدان چپ فرو رفته بود  و 

موجب خونریزي داخل حفره شکم شده بود . همچنین دیواره تخمدان چپ محتقن بود.
و در نهایت علت فوت مادر خونریزي داخلي در اثر حاملگي خارج رحمي تعیین شد.

بحث و نتیجه گیری :
بیمارانی که تحت عمل تحریک تخمک گذاری قرار میگرند و یا بارداری در آنها به دنبال IVF،لقاح آزمایش��گاهی 
و انتقال جنین اس��ت احتمال بروز حاملگی هتروتوپیک افزایش پیدا می کند. حاملگی هتروتوپیک به دنبال سیکل 

لقاح طبیعی بسیار نادر است و در صورت بروز آن نسبت به حاملگی با روشهایART کمتر کشنده است.
در نتیج��ه بای��د به دنبال هر بارداری به منظور کاهش مرگ و میر مادری و ضرورت شناس��ایی تمام موارد حاملگی 
هتروتوپی��ک مراقبت های دوره پره ناتال و همچنین انجام س��ونوگرافی روتین مدنظر ق��رار بگیرد تا بتوانیم هرچه 

سریعتر این موردها را شناسایی و درمان کنیم و جلوی عواقب خطرناکی همچون مرگ مادری را بگیریم.
واژگان کلیدی:حاملگی خارج رحمی-مرگ

معرفی یک مورد مرگ به دنبال پارگی آنوریسم شرایان طحالی
 در دوران بارداری

زهرا معماریان*-دکترنیکودهقانی زاده**
* دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه تربیت مدرس

**متخصص پزشکی قانونی

مقدمه:
آنوریسم شریان طحالی ،رایج ترین آنوریسم عروق احشایی است )%60(.)1(

پارگی خود به خودی آنوریسم شریان طحالی در حاملگی حادثه ای نادر وو مرگبار است،خطر پارگی انوریسم شریان 
طحالی حدود 3-5% است که این میزان در طی حاملگی به 20 % میرسد. )2( و میزان مرگ و میر مادر و جنین 

در اثر پارگی آنوریسمدبه ترتیب 70% و95% است)3(
مکانیس��می که در ش��کل گیری این نقص عروق درگیر است هنوز نامشخص است .گرچه نظریه های مختلفی  من 
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جمله : تغییرات همودینامیک و هورمونی در مراحل آخر بارداری به خصوص در س��ه ماهه س��وم برای توضیح این 
پدیده آورده شده است.)4(

معرفی مورد:
خانم 19 س��اله نخس��ت زا با حاملگی 32 هفته به طور ناگهانی دچار س��نکوپ و افت سطح هوشیاری می گردد که 
پس از حضور مرکز فوریت های پزش��کی در محل با فشار خون mmhg60/90و نبض:145 در وضغیت شوک قرار 
داشت و علی رغم انجام اقدامات احیا مادر و جنین هر دو  فوت می نماید  و جسد به منظور بررسی بیشر به پزشکی 
قانونی اعزام می گردد.  الزم به ذکر اس��ت متوفی در دوران بارداری زیر نظر متخصص زنان تحت مراقبت های پره 

ناتال بوده است .و سابقه هیچ گونه بیماری را در شرح حال  به چشم نمی خورد .
در بررسي جسد فضاي شکم حاوي حدودcc 3000   خون و لخته هاي خون بود، در معاینه لگن رحم در حد 32 
هفته حاملگی رویت شد و جنین مرده داخل رحم رویت شد ،پس از خارج نمودن احشا به شکل بلوک کامل پارگی 

در داخل شریان آئورت در محل جداشدگی شریان طحالی دیده شد

بحث :
اکثر قریب به اتفاق پارگی های آنوریسم  شریان طحالی که کوچکتر از 2 سانتی متر هستند بدون عالمت باقی می 

مانند و به طور کلی تنها به عنوان یافته اتوپسی با انها مواجه می شویم .)5(
در مطالعه سیس��تماتیک که در بین س��الهای 2011-1950  بر روی 613 مورد پارگی آنوریس��م طحالی  که بدون 
عامل خطر یا تش��خیص بیماری قلبی بوده است صورت گرفته است ،تنها 38مورد آن پارگی شریان طحالی مرتبط 
با بارداری بوده اس��ت. )6( عالوه بر این تقریبا در همه موارد پارگی ش��ریان طحالی در سه ماهه سوم رخ داده است 
.)7( به غیر از افزایش س��ن بارداری که باعث پرگی آنوریس��م شریان طحالی می شود عوامل خطر دیگر عبارتند از 

:فشار خون پره ناتال ،تصلب شرایین ، فیبرودیسپالزی
یکی از مکانیس��م هایی که باعث آس��یب به شریان طحالی در مراحل آخر بارداری می شود ؛افزیش میزان استروژن 
و پروژس��ترون اس��ت .به نظر می رسد افزایش س��طح این هورمونها در دوران بارداری با تغییرات ساختاری مختلف 
در ش��ریان ها : ازجمله اختالل در الیه االس��تیک داخلی،تکه تکه شدن الیاف االستیک ،انحطاط عضله صاف و عدم 

تشکیل االستین همراه است.)8(
عالوه بر این س��طوح ریلکسین در طول س��ه ماهه سوم بارداری ممکن است روی کشش دیواه شریان طحالی تاثیر 

گذار باشد.)9(
باید این نکته را مد نظر داشت که با افزایش سایز رحم و تحت فشار قرار گرفتن آئورت و شریان ایلیاک و همچنین 
جریان خون باالتر از آن یعنی ش��ریان طحالی باعث افزایش میزان خطر پارگی آنوریس��م شریان طحالی می گردد . 
عالوه بر این افزایش حجم خون و خون خروجی از قلب در طی بارداری می تواند در پارگی آنوریسم شریان طحالی 

کمک کننده باشد.)10(
از نظر تظاهر بالینی ،پارگی آنوریس��م ش��ریان طحالی که بیشتر به دنبال یک شکم حاد مطرح می شود ؛محل درد 
بیشتر در باالی شکم یا هیپوکندریاک چپ است  همراه با استفراغ و اختالل در عالئم حیاتی .و گاهی ممکن است 

به دنبال پارگی شوک همودینامیک ایجاد شود.
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کلید مدیریت موفق آنوریسم شریان طحالی  در مرحله اول شک بالینی همراه با اجرای دقیق روش های تشخیصی 
موجود به خصوص س��ونوگرافی شکمی و آنژیوگرافی اس��ت،که بدیهی است که انجام این امور در صورتی که بیمار 
در ش��رایط همودینامیک پایداری باش��د امکان پذیر اس��ت. در مورد گزینه های مداخله ای جدا از انجام احیا اولیه 
،آمبولیزاسیون آنوریسم ،انجام جراحی های اورژانسی  به منظور بستن آنوریسم پاره شده بایستی مد نظر قرار گیرد.

عنوان:گزارش یک مورد مرگ مادر باردار بدنبال عدم تشخیص پالسنتاآکرتا

دکتر نیکو دهقاني زاده *متخصص پزشکي قانوني 

مقدمه :س��ومين علت ش��ايع مرگ مادران باردار خونریزي است که بصورت خونریزي قبل و بعد از زایمان مي باشد 
پالس��نتاآکرتا بعنوان یکي از علل خونریزي پس از زایمان که منجر به هیس��ترکتومي مي شود مورد توجه است . با 
کنترل ریسک فاکتورهاي پالسنتاآکرتا از جملهمولتي پاریتي– سن باال – سابقه سزارین قبلي – سابقه کورتاژ قبلي 
مي توان پالس��نتاآکرتارا کاهش داد . بعضي از بررس��ي ها سن ابتال بین 35-30 سال و بیشترین زمان تشخیص آن 

را در سن حاملگي 38-34 هفته ذکر کرده اند .
گزارش مورد : متوفي خانم 26 س��اله G2P1 که یک فرزند پس��ر دارد و 9 سال قبل با خواست خود سزارین شده 
اس��ت . حاملگي فعلي وي طبق LMP ، 29 هفته مي باش��د که بعلت خواستار فرزند بودن از روش تنظیم خانواده 
نمي کرده اس��ت . س��ابقه هپاتیت B از زایمان اول داش��ته اس��ت . در این باداري 5 بار در بخش خصوصي توس��ط 
متخصص زنان ویزیت ش��ده و یک بار با تش��خیص UTI )17 روز قبل از فوت(جهت درمان به مدت دو روز بستري 
گردی��ده اس��ت . صبح روز فوت به علت درد زیر ش��کم به مطب متخصص زنان مراجعه نم��وده و با توجه به عالئم 
UTI پس از انجام س��ونوگرافي با دس��تور دارویي مرخص گردیده ، اما به علت برطرف نشدن دردها عصر همانروز 
به درمانگاه مراجعه کرده که به علت درد شدید پس از آن توسط خانواده به اورژانس بیمارستان مراجعه مي کند . 
در اورژانس به علت pale و آژیته بودن و داشتن تنگي نفس ، بستري و توسط پزشک اورژانس ویزیت و آزمایشات 
الزم درخواس��ت ش��د . با رزیدنت داخلي تماس گرفته شد و با توجه به داشتن فشار در ناحیه ژنیتال جهت بررسي 
حاملگي به اتاق زایمان فرس��تاده ش��د . قبل از ورود به اتاق زایمان بس��یار pale بوده و عدم هوش��یاري داشت لذا 
پس از گذاش��تن air way و دادن اکس��یژن ، کد احیاء اعالم ش��ده و با متخصص زنان تماس گرفته شد و در حال 
احیاء س��ریعاً به ICU منتقل ش��د و در ICU توس��ط متخصص زنان ویزیت و معاینه ش��د و درخواست مشاوره با 
آنکال جراحي و رادیولوژي داده ش��د . حین عملیات احیاء توس��ط جراح ویزیت و Tap انجام شد توسط متخصص 
رادیولوژي س��ونوگرافي شد که در س��ونوگرافي مقدار زیادي مایع آزاد در شکم مشاهده گردیده ، ویزیت متخصص 
داخلي نیز انجام ش��د . عملیات احیاء ادامه داش��ت اما بعلت عدم پاس��خ ، احیاء قطع گردیده و مادر فوت نمود . در 
کالبدگش��ایي انجام شده ، در بررس��ي فضاي شکم حدود 2000 سي سي خون سیال و لخته مشاهده گردید . کبد 
زرد رنگ و برش نهایي جوز هندي )nutmeg( با لبه هاي گرد داش��ت . در بررس��ي رحم و ضمائم پارگي به طول 
3/5 س��انتیمتر در س��گمان تحتاني رحم در سمت چپ و قدام به صورت عرضي مشهود بود . که در اطراف آن لخته 
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هاي خوني مش��اهده مي ش��د . در برش بر روي رحم لبه هاي جفت نامش��خص و بداخل میومتر نفوذ کرده بود به 
طوري که قابلیت جدا شدن نداشت . در داخل رحم خون و لخته مشاهده نشد .

بحث:همانگونه که ذکر ش��د پالس��نتاآکرتا یکي از علل خونریزي زایمان محسوب مي شود که با توجه به باال بودن 
تعداد زایمان ها و سزارین و کورتاژ در کشور ما نسبت به بقیه مناطق جهان انسیدانس بیشتري دارد لذا توصیه مي 
شود در تمامي مواردي که مادر در بارداري قبلي سزارین داشته و کورتاژ انجام داده به فکر ان باشیم و یکي از علل 

خونریزي که مورد توجه قرار مي دهیم این اختالل باشد..
واژگان کلیدي : سزارین – پالسنتاآکرتا

ضرورت اخذ رضایت همسر برای درمان زوجه وباور پزشکان در این خصوص    

دکتر نیکو دهقانی زاده- متخصص پزشکی قانونی-کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور

متاسفانه این باور در میان پزشکان رایج گشته که الزم است برای درمان خانم ها از همسرانشان اجازه گرفته شود 
این باور منجر به عدم دسترس��ی ومحرومیت بخش��ی ازخانم هابه خدمات سالمت به دلیل عدم حضور همسران ویا 
عدم اجازه درمان توسط ایشان گردیده است این در حالی است که هیچ قانونی مبنی برحکم بر ضرورت اخذ رضایت 
از همس��ر برای درمان زوجه وجود ندارد حتی در خصوص درمان منجر به عقیمی نیز نه قانون چنین تکلیفی را به 
عهده پزشکان گذاشته تا درمان بیماررا منوط به اراده شوهر کنند و نه فتاوی مراجع اسالمی چنین حکمی را قبول 
داشته یا انشا کرده اند پزشک برا اقدامات درمانی موظف به اخذ رضایت وبرائت از بیمار است وهمسر بیمار در اذن 
درمان بیمارولو اقدام درمانی منجر به عقیمی  بیمار گردد هیچ حق قانونی وشرعی ندارد.برای حصول نتیجه درمانی 
الزم است اطالعات مربوط به ماهیت درمان ودرمانهای موجود وعوارض درمان وعواقب عدم درمان برای بیمار شرح 
داده ش��ود وبا توجه به اهمیت حمایت خانواده از بیمار در فرایند درمان الزم اس��ت به بیمار)زن یا مرد(توصیه شود 
تا همس��رخود را در جریان قرار دهد وپزش��ک درمانگر اعالم آمادگی کند تا در صورت رضایت بیمار اطالعات را در 
حضور وی برای همسرش تشریح کند تا بتواند در ادامه روند درمان کمک کننده باشدولی اگر بیمار تمایلی برای در 
میان نهادن بیماری با همس��رش نداش��ته باشد پزشک الزم است بر مبنای تمایل بیمار اقدام درمانی الزم را معمول 
دارد و اخالقا وقانونا حق ندارد از درمان وی سر باز زند شکایت همسر از پزشک در چنین مواردی که اقدام درمانی 
اس��ت از نظر قانونی محلی از اعراب نخواهد داش��ت تنها در موارد عقیم سازی غیر درمانی از قبیل بستن لوله ها به 
منظور کنترل موالید درخواست میشود اخذ رضایت وبرائت هر دو نفر زوج وزوجه توسط پزشک الزم وضروری است 
بنابرای��ن احتیاط هایی که هیچ پش��توانه قانونی اخالقی یا فقهی ندارد منجر به نادیده گرفته ش��دن حق بیمار در 

برخورداری عادالنه از خدمات سالمت میشود.
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سقط جنین از منظر شرع وقانون

دکتر نیکو دهقانی زاده - متخصص پزشکی قانونی-کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور

از لحاظ حقوقی خروج عمدی جنین قبل از موعد مقرر یا منقطع ساختن دوران بارداری سقط جنین است که از دیدگاه 
پزش��کی تفاوت بر اس��اس سن حاملگی بوده وگاه عمدی ویا غیر عمدی میباش��د در دین اسالم حیات انسان از چندان 
اهمیتی برخوردار است که حتی برای نطفه نیز دیه تعیین شده وسقط جنین بعد از انعقاد نطفه حرام است لکن از آنجا 
که فقه شیع پویا بوده ومسائل روز را بررسی مینماید در مواردی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته یا موجب 
حرج باشد پیش از دمیده شدن روح فقها سقط را جایز دانسته اند در قانون نیز با استناد به نظر علما وفقها سقط درمانی 
در مواردی که منجر به مرگ جنین یا مادرگردد جایزدانسته شده است که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید 
پزش��کی قانونی در موارد حرج مادریا تهدیدجانی وی قبل ازولوج روح مجاز بوده ومسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود 
در موارد هتک ناموس وتجاوزات جنسی در زنی که باردارشده با توجه به اینکه مشکالت روانی وجسمی واجتماعی بر زن 
وباراجتماعی ومالی به دوش جامعه تحمیل میگردد اقدام به سقط از نظر عقالنی ضروری به نظر میرسدلکن تاکنون قوانینی 
وضع نشده است مواردی که ولوج روح در جنین انجام شده ولی جنین با علم یقینی یا ظنی دارای نقص است فقها دراین 
خصوص اختالف داشته برخی از ایشان معتقد به جواز سقط جنین با استناد به قاعده الضرورات تبیح المحضورات ولزوم 
رفع عسر وحرج بر والدین وجامعه هستند در مقابل عده ای دیگر به علت حرمت قتل نفس به دلیل صدق عنوان انسان 

زنده بر او با دمیده شدن روح جایز نبوده ومعتقد به عدم جواز سقط درمانی در حالت هستند. 
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Introduction: Nuchal translucency (NT) thickness is one of the major screening markers dur-
ing the first trimester that could be influenced by several factors.A number of maternal serum 
markers have proven useful in screening for down syndrome and other chromosomal abnor-
mality . Quad screening performs better than triple screening with both lower false positive 
rates and higher detection rates. They can be performed between 15 and 21 weeks. The quad 
test is a better method of screening for Down's syndrome than use of maternal age alone 
and is more effective than other screening tests. Measurements of nuchal translucency(NT) 
contribute to improve screening performance. Amniocentesis is the most extensively used 
fetal sampling technique for detecting chromosome abnormality. The goal of first -trimester 
prenatal screening is to provide risk information early in pregnancy, thereby allowing for 
additional diagnostic testing and optimal pregnancy management or early termination.  The 
aim of this research is detection of association between NT ,Quad marker screening test , 
amniocentesis and neonatal outcome. 
Methods: This clinical study was performed on 106 pregnant women that referred to 
Dr.Rasekh’s clinic during 12 months. Fetal nuchal translucency measurements were per-
formed on consecutive mothers attending the prenatal diagnosis in  11-14 gestational weeks 
by ultrasonography . Then Quad screening tests were performed at 15-18 weeks of gesta-
tional period. 
Results: mean of nuchal translucency: 1.7 (max: 2.1   min: 1.4). The frequency of the nega-
tive screening test for Down syndrome was 88.7% (94) and positive test was 11.3 %( 12).In 
group with positive screening test, 25%(24 from 94 patients) of them accomplished amnio-
centesis. All of them were reported normal and without cytogenetic abnormalities and in fol-
low up, all of their neonates were normal. 8.3%(from12pts (11.3%) of women with positive 
screening test, their fetus were dead. 
Those who were not  willing to amniocentesiswere followed up by ultrasononography and at 
last with mean of apgar scores  9 ,completely normal neonate were born.
In evaluation of relationship between positive quad screening test and birth of neonate with 
Down syndrome, there was not virtual association (p.value: 0.06), but with attention to dif-
ferent age group, the lowest percent of the positive screening test was found in 19-25 years 
group(3%) and highest percent of them in 35-40 years group(71.4%). Though in our study, 
the most population of pregnant women were 25-35 years. The relation between high mater-
nal age and positive quad screening test is considerable (p.value: 0.005).
Conclusion: In our study, significant association between positive quad screening test and 
birth of neonates with Down syndrome and  was not seen.But there is relationship  between 
NT andamniocentesis and neonatal outcome. when NT is normal range , amniocentesis is 
negative. Therefore, NT is  important factor in evaluating of the fetus. Factors which con-
tribute  in the false positive Quad screening test should be considered in laboratory and to 
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minimize  that the pregnant women are not  undergone invasive and expensive procedures. 
In our study, positive quad test was seen in pregnant women > 35 years significantly . So by 
encourage the women to pregnancy at appropriate age and perform required tests, the birth 
of Down syndrome and other chromosomal abnormality will be decreased more and more. 
Further studies are recommended in this field.

Keys words: NT, ultrasononography, Quad marker, amnio-
centesis, neonatal outcome

In the name of God
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Abstract: 
Introduction: one of the most important steps in the life of every woman is pregnancy and 
childbirth and its pain symptoms complacency to enter a new stage of motherhood and birth 
of neonate.  every woman feels pain with different intensity. Labor pain will create when on 
birth in vaginal delivery only and the mother does not feel much pain after birth of baby and 
improve gradually. In Iran, pregnant women have this misconception that by choosing cae-
sarean section will not tolerate any pain problem. While there will be pain and complication 
after caesarean section for a long periods. When creating a condition  that  mothers' knowl-
edge of  normal vaginal delivery increase  and reformed their old notions can be modified 
to help control their pain, and perform  easyand uncomplicateddelivery. The purpose ofthis 
studyis toassesspain tolerance bypregnant womenduringchildbirth,asaresult, it can be used  a 
proper planning  toraise awareness ofwomen to encouragenormal vaginal delivery.
methods: 82 pregnant women wereselected simplyofPymanyhmaternity hospital during 2013 
year.Data was collected through self-administeredquestionnairethatits validity and reliabil-
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itywere confirmed.In this descriptive analytic study is  investigated the age of mother, type 
of delivery, , tolerance of labor pain, birth weight,  gestational age, complication of delivery 
and drugs used and episiotomy. Data was analyzed  by  SPSS  17.
Result:The mean age of the 89 women in the study was 27 year, the mean of gestational age 
38.4 weak ,Blood group (34% A ,26% B , 6% AB , 32% O), RH(94% Positive, 6% Negative), 
37women (44.6%)  gravid 1, 27.7(23%)  gravid 2 ,and the rest of them gravid 3 or more  . 
physiologic delivery35% , induction delivery 65% , useless vacuum 89% ,used vacuum11% , 
without labor arrest 92% , normal pregnancy 82% ,episiotomy 77% , pain tolerance(mild:8% 
, moderate:87% , sever:5%), neonatal sex(Female:52% , Male:48%) , apgar scores ( 9 :93% 
, 8: 4% , 7: 2% ). 
Conclusion: According to theobtained data,the averagepain tolerance is the majority ofpreg-
nant women(83.1%). The otherprobable complications is minimal that a pregnant woman  
toavoidnormal vaginal delivery .it Seemsat82pregnant women, fear ofpain canbe an essen-
tial factortends toCaesarean section. Prenataltrainingclassesareusefulforreducing pain and 
encourage to normal vaginal delivery(NVD) . Usingtechniquesfor pain reduction such as; 
emotional support of the parturient women , epidural anesthesia, usinga ball, hypnosis, com-
position ofoxygen and nitrous inhalation will be helped toreduce thefear ofnormal vaginal 
delivery. So we can lead apregnant woman to choose  a safe and optimal method. 
Key words: encourage to NVD,  pain, tolerance ,
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Abstract:
Introduction:high- risk pregnancy is broadly defined as one in which the mother, fetus, or  new-
born is , or may possibly be, at increased risk of morbidity or mortality before, during, or after 
delivery. A great many factors are involved, and the effects of any given factor differ from 
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patient to patient. The purpose of this research is preserved maternal health in teenage pregnant. 
methods:  this clinical research evaluates the teenage pregnant women during one year 
in pymanieh Hospital dependent to Jahrom University of medical sciences. pregnancies 
is due to within marriage in Iran. From 2049 pregnant ladies, 156(7.6%) of them were 
in teenage pregnancies, that 84.4% of them were from the rural area and 16.8% of them 
were from urban area.Averageage of  1lady(./6%)12year, 1(./6%)13year, 1(./6%)15year, 
9(5.9%)16year,23(14.9%)17year, 41(25.5%)18year, 80(51.9%)19year.143 (92.9%)ladies 
were gravid 1, 9(5.8%) gravid 2, 2(1.3 %),gravid 4 . 6(3.9%)abortion was detected. Weeks of 
gestational age(GA) are included: 8(5%) women under 37 GA, 141( 91.5%   )term pregnan-
cy, 4(3.1%)post term.The complications of teenage  pregnancyare included: Vacuum delivery 
in 5 patients(3.2%), GI disorders in 4(2.6%), previous abortion in 4(2.6%), postpartum hem-
orrhage in 2(1.2%), oligohydramnious in 1(./6%), placental disorder in 3(1.9 %), prolonged 
gestational age in 2 (1.2%), premature delivery in 10(6.5%),preeclampsiain3(1.9%), anemia 
in 3(1.9%), premature rupture of membrane(PROM) in 16(10.4 %), gestational diabetes  in 
1 (0.6 %), pyelonephritis  in 2 (1.2%), elevated levels of amylase enzyme in 1(./6%). Apgar 
scores of newborn: 96.1% of them were  7-10 and 3.9%  of them were under 6 .   Newborn  
weight: 8(5.1%) babyunder 2500 g,  127(82%baby between 2500-3500 g, 19(12.3%)baby 
superior 3500g, 2(1.2%)baby more than 4000g .
Results:Thehigh level  rural  statistic for teenagepregnancy  is due to multifactor’s conditions  like: 
low parenthood culture and force of them for marriage, fear of  marriage after 20 years, multiple 
children, low income. In addition, most of women were delivered at term stage. The rate of post-
partum hemorrhage,  oligohydramnious, placental disorders, preeclampsia, gestational diabetes, 
pyelonephritis, anemia, post term pregnancy, PROM  and vacuum delivery were  lower limit. GI 
disorders are mildly increased. The most of newborn weight were in normal range. 
Conclusions:  the  most of  teenage pregnant women  have normal condition when they have 
parenthood and husband’s support  but cognitive immaturity is present for  this stage live. 
The presence of  good health care in Iran is decreased the complications of teenage pregnant 
women.
Key word; teenage pregnant, preserve health, decreased the complications
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Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and the second leading cause of can-
cer death among women in America. A few years ago, the odds of developing breast cancer 
were reported as 1 in 13.  Now the chance is 1 in 9. The only way today to find out for sure 
if a breast lump or abnormal tissue is cancer, is by having a biopsy: A suspicious tissue is 
removed by a surgical excision or needle biopsy and is examined under a microscope by a 
pathologist who makes the diagnosis. Imaging techniques of the breast are therefore vital 
since they will allow early detection of cancer, and localization of the suspicious lesion in 
the breast for a biopsy procedure. In this study we explain imaging techniques for detection 
breast cancer.

فارماکوکینتیک داروها حین بارداری و نقش جفت بر آن

دکتر علیرضا رفیعی نیا ـ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان 
خیابان الله پلی کلینیک شماره 6 بیمارستان دکترغرضی

Email : rafeeniaa@yahoo.com

خالصه : 
 در اثنای بارداری مادر و جنین دو واحد مجزا تلقی نشده و در واقع یک واحد متحد تحت نام مادری � جنینی 
می باشند. در این مجموعه واحد حفاظت مادر برای فعالیت و پیشرفت روند هر دو قسمت ضروری است. 
ب��ه همی��ن دلیل دارو درمانی مادر باردار در مواقع ضروری با عطف به حفظ جنین او از گزند مواد خارجی 

باید انجام شود.
طبق برآوردهای س��ازمان بهداش��ت جهانی نقص تکاملهای جنینی بزرگ غالباً در 2 تا 4% از کل زایمانها 
اتفاق افتاده و 15% از کل بارداریهای مش��خص ش��ده به س��قط جنین منتهی می شوند. عامل اصلی این 
بارداریهای ناموفق تحت تحقیق و بررس��ی بوده و تنها دانش بش��ری علیرغم پیشرفت زیاد هنوز به بخش 

کمی از این دالیل پی برده است.
در این مقاله ما به ش��رح برخی از این مش��کالت که ناشی از القاء دارویی می باشند خواهیم پرداخت. کاًل 
اساس دستیابی علم پزشکی به نقص عضوهای جنینی ناشی از داروها بصورت موردی و گروه موارد صورت 
گرفته اس��ت. این اطالعات گرچه در طراحی دورنمای مش��کوک به تراتوژن بودن مؤثرند ولی نمی توانند 
بص��ورت مطلق در این مورد قضاوت نمایند. نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک صد البته ابزارهایی قدرتمند در 

رابطه با ایجاد ارتباط منطقی بین عوامل خارجی و بارداریهای با عارضه می باشند.
نقص عضوهای جنینی طی 2 هفته اول جایگزینی بواسطه القا دارویی بوجود نمی آیند )طی دوران موسوم 
به هیچ یا همه( دوران تشکیل اعضاء )هفته های 4 تا 10 بارداری( حساسترین دوره نقص عضو جنینی می 
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باش��د یعنی دقیقاً دورانی که بس��یاری از زنان آگاه به بارداری خود نیستند. دوران بعدی یعنی بعد از 10 
هفتگی تکامل مغز مهمترین ریسک در رابطه با القاء های دارویی می باشد. عوامل مؤثر در وقوع و شدت 
نقص عضوهای جنینی عبارتند از : دوز ترکیب تراتوژن، زمان رویارویی و حساس��یت عضو تکامل یافته به 
آن. مکانیسمهای دخیل در تراتوژن بودن ترکیبات هنوز تا حد زیادی ناشناختهاند. این مکانیسمها شاملند 

بر آثارشان روی جنین، آثار جانبی متعدد و آثار آنها روی جفت یا بخش مادری مجموعه مادر و جنین.
در انتخ��اب دارو ب��رای زن باردار بای��د به فارماکوکینتیک م��ادری و جنینی دارو توجه ش��ود. در این میان عوامل 
فارماکوکینتیکی مادری بواس��طه تغییرات فیزیولوژیکی ناش��ی از بارداری ممکن اس��ت دستخوش تغییر شده و لذا 

تعدیل دوز برخی از داروها ضروری خواهد بود.
کلمات کلیدی : بارداری � نقص عضو جنینی � القاء دارویی � عوارض جانبی دارویی 
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Alireza. Rafenia (MD.pharm)
Email: rafeeniaa@yahoo.com

During pregnancy, the mother and fetus represent anon-separable unity, the maternal-fetal 
unit. Maternal well-being is an absolute prerequisite for the optimal functioning and develop-
ment of both parts of this unit. (on sequent)
It is important to treat the mother wherever needed while protecting the unborn fetus to the 
greatest possible extent.
Major congenital mal formations occur in 2 to 4% of all live births up to %15 o f all diag-
nosed pregnancies will result in fetal loss. The cause of these adverse pregnancy outcomes 
is understood in only a minority of the incidents. It is important to acknowledge this back-
ground risk in the context of the  prevalence of drug-induced adverse pregnancy outcomes.
Malformation are not induced during first 2 weeks after conception. Embryogenesis (weeks 
to 10 of gestation) is the period of greatest susceptibility to malformations, period during 
which many women do not know they are pregnant. During the later exogenesis stage (after 
week 10 of gestation), the major risk is to the development of the CNC.
Factors affecting the occurrence of malformations include the dose of the teratogen, timing 
of exposure, and susceptibility of the developing organism. Mechanisms of teratogenicity 
are still poorly understood. They may include direct effects on the emberyo, multifactorial 
effects , and  effects on the placenta or the maternal part of the maternal-fetal unit.



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 1501393

Keyterms : Pregnancy, fetal malformations, Drug induce, Adverse drug reactions.

Assessment of thyroid function following removal of the
 molar pregnancy

MehrAngiz.Zamani

ABSTRACT
Background The main strategy for treatment of molar pregnancy-induced hyperthyroidism 
is excavation of molar tissue.The time of thyroid function  normalization  after excavation is 
controversial.
Methods: In this cross-sectional study that was conducted in Fatemieh hospital in Hamadan 
in 2012, 35 consecutive patients with molar pregnancy were assessed. The level of thyroid 
hormones including Free T4, Free T3, and TSH were measured before and also 48 hrs and 
four weeks after removing the mole using time point of  normalization of functional test were 
evaluated and analyzed in this documentation.
Results: With regard to the trends of the changes in thyroid hormones, removing molar tissue 
significantly resulted in reduction of free T3 and T4 levels and also elevation of TSH level 
four weeks after the removal of mole compared with before removing this tissue (p < 0.001 
for each trend). 
Conclusion: The removal of the molar pregnancy balances thyroid function in affected wom-
en and immediately post evacuation should be stopped hyperthyroidism treatment. 
Keywords: pregnancy, mole, thyroid, hormone 

بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر سرطان پستان
زیبا جوانی1* ،محمد زمانی2

       1.کارشناسی مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، اصفهان ، ایران
2.دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده 
اهداف وفرضیات:با توجه به اینکه سرطان پستان شایعترین نوع سرطان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در 
بین زنان 15 تا 54 س��ال اس��ت  در این مطالعه به بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر روی سرطان پستان پرداخته شده 

است.
مواد و روشـها: این مطالعه از نوع مطالعات مروری میباش��د که از مقاالت معتبر و منابع الکترونیکی معتبر موجود 
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بهدست آمده است.

نتایج: برخالف این عقیده نادرست که ماساژ درمانی سبب گسترش سرطان میشود، این روش میتواند کاربردهای 
موفق و ارزندهای در زمینه سرطان پستان داشته باشد. با این وجود ماساژ درمانی در این افراد باید توسط درمانگر 
ماهر و متخصص انجام شود و در نزدیکی تومور انجام نگیرد. بنابراین، میتوان از آن به عنوان درمان حمایتی و بدون 

عارضه استفاده کرد.
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده، تاثیر ماس��اژ درمانی بر روی شش زمینه اصلی ش��امل: تهوع، اضطراب، افسردگی، 
اس��ترس، سیس��تم ایمنی و کیفیت زندگی بررسی شده است. زنان مبتال به س��رطان پستان از استرس، اضطراب و 
افسردگی رنج میبرند. استرس میتواند سبب کاهش سطح سلولهای  Natural killer cells( NK( و فعالیت آنها 
ش��ود و رش��د تومورها را افزایش دهد. با انجام ماساژ درمانی میتوان استرس را کاهش داد و سطح سلولهای NK را 
در پالسما افزایش داد. میتوان با استفاده از ماساژ، تهوع، استفراغ، درد و ورم بعد از عمل جراحی را نیز کاهش داد.
بر اس��اس بررس��یهای انجام شده در سطح انتقال دهندههای عصبی و غدد درون ریز و سیستم ایمنی افراد مبتال به 
سرطان در نمونههای خون و ادرار گرفته شده از .آنها نشان داده شده است که انجام ماساژ در 5 هفته ، 3 مرتبه در 
هفته به مدت 30 دقیقه   میتواند سروتونین و دوپامین را افزایش دهد که سبب بهبود سیستم ایمنی افراد میشود.
نتیجهگیری: در مجموع یافتههای این مطالعه از تاثیر ماس��اژ درمانی بر روی س��رطان پس��تان حمایت میکند  و 
میتوان از این روش برای ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران س��رطانی و بهبود سیس��تم ایمنی آنها استفاده کرد و این 

افراد را به ادامه زندگی امیدوار کرد.
کلمات کلیدی: ماساژ درمانی، سرطان پستان 

بررسی ارتباط یافته های پاراکیلینیکی اسپرم وپیامد باروری در مردان مراجعه 
کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم

Sangi Sareh1*, Sangy Samira2
                      Department of Infertility,  Acecer branch,Qom,Qom,Iran 1
Department of Psychology,University of Applied Sciences Crescent,Qom,Iran 2

مقدمه: ناباروری به عنوان یک مشکل فردی ،خانوادگی و اجتماعی همواره  مورد توجه و نگرانی زوجین بوده است.
تحقیقات متعدد درمردان نابارور،نش��ان دهنده افزایش میزان ناباروری مردان می باش��د.هدف ازاین مطالعه بررسی 
ارتباط یافته های پاراکیلینیکی اسپرم وپیامد باروری درمردان مراجعه کننده به مرکز ناباروی جهاد دانشگاه قم در 

سال 1392 می باشد.
روش و متدولوژی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باش��د که بروی100 نفر به بررس��ی ارتباط یافته 
های پاراکیلینیکی اس��پرم وپیامد باروری در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهاد دانش��گاه ی قم د رنیمه 
دوم س��ال 1392انجام شد.ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس اهداف پژوهش تنظیم و پس از انجام 
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روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت
 یافته ها : بیش��ترین رده تحصیالت پاس��خگویان مربوط به تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم با 34/3 درصد و کمترین 
آن مربوط به دانشجویان با 1/5درصد است.بیش از نیمی از همسران پاسخگویان از سطح تحصیالت خوبی برخوردار 
نیستند )دارای تحصیالت راهنمایی و کمتر(. سابقه سل در خانواده)10/3 درصد(، سابقه مصرف سیگار در این افراد 
  volum 10/3 درصد(می باش��د و انالیز مایع منی نیز نشان داده است که میزان(مثبت TB/Test ،)6/ 17درصد(
نرم��ال و غیرنرم��ال به ترتی��ب)54/4 درصد و2/9 درصد(، می��زان ( reaction)ph( 35/3 درص��د (نرمال و)8/8 
درص��د (غیرنرمال، viscosityنرمال)39/7 درصد(و)4/4 درصد(غیرنرم��ال، میزان agglutination نرمال)39/7 
درص��د(و غیرنرمال)1/5 درصد( ومیزان count /tota   spermنرمال)8/8 درصد(وغیرنرمال)4/4 درصد( ،گزارش 
ش��ده اس��ت. میزان  viabilityنرمال و غیرنرمال )4/4 درصد(،  motilityنرم��ال)39/7 درصد( و )14/7 درصد(
غیرنرمال،میزان shakingنرمال)41/2 درصد(وغیرنرمال)4/4 درصد(، میزان (morphology5/26 درصد(نرمال 
 ، IVF 7/8 درصد از پاسخگویان ، IUIو)5/9 درصد(غیرنرمال گزارش ش��د ودر 23/4 درصد از پاس��خگویان نیازبه

23/4 درصد از پاسخگویان ICSI ، تشخیص داده شده است.
نتیجه گیری : با توجه به افزایش میزان نازایی درجمعیت ها و اینکه بیضه ها یکی از آس��یب پذیر ترین اندامهاس��ت 
معاینات مکرر و منظم جهت تش��خیص زود هنگام عوارض ناباروری، و تش��خیص زودهنگام مناسب خواهد بود و از 

این طریق میتوان احتمال انجام روشهای تهاجمی جراحی مردانه در جهت باروری آنها را کاهش داد.
کلید واژه : مایع منی ،یافته های پاراکیلینیکی ، پیامد باروری

ارتباط جنس جنین با پیامدهاي حاملگي در زنان باردار ترم

shahgheibi@yahoo. ) دکتر شـعله شـاه غیبی . دانشیار گروه زنانـ  دانشکده پزشکی . دانشـگاه علوم پزشکی کردستان. )مولف مسئول
com

دکتر معصومه رضایی .استادیار گروه زنان ـ دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
دکتر فریبا فرهادی فر   دانشیار گروه زنان ـ دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
دکتر فرناز زند وکیلی. استادیار گروه زنان ـ دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

دکتر معصومه اردالن نیا. رزیدنت زنان ـ دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

مقدمه 
شناس��ائي فاکتورهاي خطر موثر بر س��المت جنین مي تواند در تش��خیص ، درمان فوري و پیش��گیري از صدمات 

غیرقابل جبران تاثیر داشته باشد. 
جنس به عنوان یک فاکتور خطر در بسیاري از مشکالت جنیني ونوزادي مطرح میباشد این مطالعه با هدف بررسي 

رابطه جنس جنین با پیامدهاي حاملگي در زنان باردار ترم انجام شده است .
روشها

این مطالعه به روش مقطعي بر روی 2389 زنان باردار ترم مراجعه کننده به بیمارس��تان بعثت درس��ال 1390 که 
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در هفته بارداری  41-38 بودند. 

معیارهاي خروج ش��امل :مادران باردار مبتال به دیابت حاملگي ، ابتال به بیماریهاي مزمن زمینهاي ) فش��ارخون ، 
آس��م ، دیابت ، بیماري قلبي ( بود .ابزار جمع آوري اطالعات در این مطالعه پرسش��نامه ای بود که اطالعات مربوط 
به متغیرهاي دموگرافیک و اطالعات مربوط به مراحل زایمان و شرایط زایمان بر اساس متغییرهای موردنیاز تعیین 

و در پرسشنامه ثبت گردید. 
در مرحله بعد اطالعات مربوط به نوزاد متولد ش��ده از قبیل وزن و آپگارووج ودزجر جنیني و ماکروزومي تعیین و 

در پرسشنامه ثبت شد . 
داده ه��اي این مطالعه پس از جمع آوري با اس��تفاده از نرم افزار آم��اري SPSS و آمار توصیفي و تحلیلي  :آزمون 

کایدو ،تست دقیق یشر،t-test تجزیه و تحلیل گردید. 
یافته ها 

نوزادان دختر با پسر مورد مطالعه ازنظر سن مادر ، سن حاملگی ، مدت زایمان مرحله اول و دوم و همچنین مدت پاره 
شدن کیسه آب باهم  تفاوت نداشتند. اما وزن بدو تولد نوزادان پسر بیش از دختران بود.بین جنس نوزادان با ابتال به پره 
اکالمپسی  ،  روش زایمان ، نمره آپگار ،  دفع مکونیوم ، دکولمان ، IUGRو پروالپس بند ناف و مرده زایی  رابطه معنی دار 
آماری  نداشتند(p> 5/0) . اما ابتال به سندرم زجر جنینی  با جنس نوزاد رابطه داشت و فراوانی این سندرم در پسران 
باالتر بود(OR =83/1) . بطور کلی پیامدهای ناهنجار حاملگی در دختران  با پسران  تفاوت معنی دار آماری نداشت .

نتیجه گیری
یافته های این بررس��ی نش��ان می دهد که جنس نوزاد با پیامدهای حاملگی به غیر از ابتال به س��ندرم زجر تنفسی 

ارتباط ندارد . اگر چه فراوانی  زایمان به روش سزارین ، آپگارکمتراز7  در پسرها بیشتر از دختر ها بود . 

بررسی یکی از علل نازایی از منظر طب سنتی ایران
 پانتهآ شیرویه1*، سودابه بیوس2، مژگان تنساز1

1گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مقدمه
افزایش تعداد افراد کهنسال در ایران با نگرانیهایی در حوزههای مختلف سیاستگذاری از جمله حوزه سالمت همراه 
بوده و موجب عظم ملی در جهت افزایش زاد و ولد شده است. از سویی نازایی یکی از مشکالت بهداشتی مهم و در 
حال رش��د در کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه میباشد. همچنین پیامدهای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی 
فراوانی به دنبال دارد. لذا بر آن شدیم یکی ازعلل نازایی در طب سنتی ایران به نام نفخۀ رحمی را بررسی کنیم. 

روش کار
این مطالعه، مروری برمنابع مرجع طب سنتی ایرانی مانند قانون، ذخیره خوارزمشاهی، اکسیر اعظم، شرح االسباب، 
کام��ل الصناع��ه و ط��ب اکبری پیرامون موض��وع نفخۀ رحم می باش��د. مطالب در ابتدا جمع آوری ش��ده و پس از 

دسته بندی، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
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یافته ها
نفخۀ رحمی به معنای وجود گازی غلیظ در رحم میباش��د. این گازها می توانند مانعی برای النه گزینی جنین در 

رحم شده و موجب نازایی گردند.
نفخۀ رحم با ش��کایت برجستگی و درد جابهجا ش��ونده زیر ناف، خروج باد از واژن هنگام مقاربت، تسکین عالیم با 
گرمای موضعی و تشدید با سرمای موضعی شناخته میشود. همچنین درمعاینه دو دستی در ناحیه زیر ناف احساس 

برآمدگی و جابه جایی گاز قابل لمس است و در دق صدای تمپان یافت میشود.
سبب نفخۀ رحم وجود مادهی غلیظ در بافت رحم به دلیل ضعف هضم1 رحمی میباشد. ضعف هضم رحمی به دلیل 
کاهش حرارت غریزی رحم2 ایجاد شده و در نتیجه رحم نمیتواند مواد غذایی رسیده به خود را به خوبی هضم نماید 
و دراثر این چرخه ناقص، گاز تولید میش��ود. علل کاهش حرارت رحم میتواند خارجی یا داخلی باشد. علت خارجی 

مانند روبهرو شدن با هوای بسیار سرد و علت داخلی مانند وجود سوءمزاج سرد رحم میباشد. 
بحث

همانطور که میدانیم نازایی بیماری چند علتی اس��ت و بیشترین علت نازایی، ناشناخته میباشد. با شناخت بیماری 
نفخۀ رحم در طب س��نتی ایران ش��اید بتوان علت بخش��ی از نازایی های توجیه نشده را شناخت و با درمان آن در 

جهت سالمت عمومی جامعه گامی به جلو برداشت.
واژههای کلیدی: نازایی، علل توجیه نشده، طب سنتی ایران، نفخۀ رحمی

Effects of omega-3 fatty acid supplementation on insulin me-
tabolism and lipid profiles in gestational diabetes: 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Mansooreh Samimi1,Zatollah Asemi2, Javad Almasi2, Ahmad Esmaillzadeh3,4
Running Title: Omega-3 fatty acid supplementation and GDM

ABSTRACT
Background: We are aware of no study that examined the effects of omega-3 fatty acid sup-
plementation on insulin metabolism and lipid profiles in gestational diabetes (GDM).
Objective: This study was designed to assess the effects of omega-3 fatty acid supplementa-
tion on insulin concentrations and lipid profilesamong pregnant women with GDM.
Methods: This randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was performed 
among 56 women with GDM. Subjects were randomly assigned to receive either 1000 mg 
omega-3 fatty acid supplements (containing 180 mg eicosapentaenoic acid and 120 mg doco-
sahexanoic acid) (n=28) or placebo (n=28) for 6 weeks. Fasting blood samples were taken at 
study baseline and after 6 weeks of intervention to quantify biochemical variables. 

1 از نظر طب سـنتی ایران بعد از هضم غذا در معده و کبد، هر عضوی هضم دیگری بر روی مواد غذایی گرفته شـده از خون انجام میدهد، تا 
آن مواد مناسب حال آن عضو شوند. 

2 حرارت و قوتی که از ابتدای تولد در رحم قراردارد.
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Results:Omega-3 fatty acid supplementation resulted in a significant reduction in serum 
insulin levels (change from baseline: -1.5±7.5 vs. +3.5±8.5 µIU/mL, P=0.02), HOMA-IR 
(-0.4±2.1 vs. +1.1±2.4, P=0.02) and a trend toward the significant decrease in HOMA-
B(-5.7±24.4 vs. +8.4±32.2, P=0.07) compared with the placebo. We did not find any signifi-
cant effect of omega-3 fatty acid supplementation on FPG, QUICKI and lipid profiles.
Conclusions: Omega-3 fatty acid supplementation in GDM women had beneficial effects on 
insulin secretion, however, it did not affect FPG, QUICKI and lipid profiles. 
This trial was registered at www.irct.ir as IRCT201312265623N16.
KEYWORDS: Omega-3 fatty acid, supplementation, gestational diabetes, pregnant women

Incidence of neonatal morbidity according to gestational age 
in non-emergent cesarean sections

Z Tavoli *, N Taee, M Safari, R Haji-mohammad , H Rastad

Assistant professor, obstetrics and gynecology Dept., International campus, Tehran Uni-
versity of Medical Sciences, Tehran, Iran and, obstetrics and gynecology Dept, Lorestan 
University of Medical Sciences, Khorramabad, Lorestan, Iran (٭Corresponding author). Tel: 
+98- 9125980157 Email: ztavoli@sina.tums.ac.ir 
Abstract 
  Background & Aim: There has been a noticeable increase in rates of cesarean sections com-
pared to normal vaginal delivery, so determining the best time of delivery is of paramount 
importance. The aim of this study was to determine “Is the neonatal morbidity correlated 
with gestational age in non-emergent cesarean sections?”.
  Material & Methods: Inthis cross-sectional study, 250 pregnant women who underwent non-
emergent cesarean section in lorestan educational hospital from July 2011 to October 2011 
were studied. Data was collected through direct interviews with patients and observing the 
infants` condition in the operation room or neonatal unit at the hospital. Data analysis was 
carried out using ANOVA, Kruskal–Wallis and Chi-squared test s in SPSS-PC (v.10). 
 Results: In this study, 14 % of caesarean sections were performed at the 37th week of ges-
tation , 3.2% at the 38th week and 54.8% at the 39th week. 34.3% of neonatal morbidity 
including transient tachypnea of newborn, Respiratory Distress Syndrome (RDS), sepsis, 
hypoglycemia, seizure and hyperbilirubinemia was observed at the 37th week of gestation, 
9% at the 38th week, and 0.7% at the 39th week. Respiratory morbidity was estimated 31.5 
% at the 37thweek , 5.1% at the 38th week, and 0.7 % at the 39th week .
  Conclusion: our findings suggested that elective cesarean sections at the37th week of preg-
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nancy are along with higher odds of neonatal morbidity such as respiratory morbidity com-
pared to cesarean sections at the 38th or 39th week. 
Keywords: Gestational age, Neonatal morbidity, Respiratory morbidity, Cesarean section,
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Abstract
Introduction: This study has been done for assessing the knowledge of post partum mothers 
in different fields of neonatal period care and role of some associated factors, in Rasht-city
Methods: In this cross-sectional study, from target population pf mothers who gave live 
births in Rasht-city in spring 2005. A questionnaire consisting of questions regarding the dif-
ferent fields of care and risk factors of the end of questioning, score were given to the correct 
or wrong answers and the weight of questions were applied to them and the knowledge score 
of each mother was calculated. 
Results: In this research, 360 mothers were studied. Their mean (Mean±SD) score of knowl-
edge  concerning neonatal period was 86.25±15.39. Mothers had the greatest knowledge 
regarding the breast feeding and had the least knowledge about newborn. Urban mothers 
(71.09±14.88), with education levels such as diploma high school (72.37±14.06) or univer-
sity (77.00±18.54) degrees, with two (74.26±14.91) or three (72.21 ±16.44) prior deliveries 
and who received the care of pregnancy (68.50± 15.23) had higher knowledge compared to 
those in the relevant groups.
Conclusion: Although it appears that the knowledge of mothers who were included in project 
is lower than the research criteria, but comparing to other regional countries they are in an 
acceptable position in term of criteria such as breast feeding and umbilical cord health. Also, 
receiving the care of pregnancy like having experience in child care during prior deliveries 
and higher education has increased the knowledge level of mothers and it seems that by 
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establishing a coordinated system in which pregnancy care can be provided for all mothers 
extensively, the increase of their knowledge the care of neonatal period will be assisted.
Keywords: Infant care, knowledge, mothers and puerperium.

 Misoprostol versus High Dose Oxytocin and Laminaria in
Termination of Pregnancy in Second TrimesterPregnancies

1. AzinAlavi ,2. SanazMousavi 3. MinooRajaei, 4.Malihe Amirian, 5. LiliNikueeGhazvini

Abstract:
Background: In 2 recent decades, found drug regimen to induce abortion that are more effec-
tive than surgery. Prostaglandins especially misoprostol, oxytocin and osmotic dilators such 
as laminaria use for termination but the best method is unknown. Therefore we aimed to as-
sess the comparison between the Misoprostol regimen and the highly concentrated oxytocin 
with laminaria regimen in second trimester of pregnancy termination.
Methods: In this randomized clinical trial, 100 women with gestational age 14 to 24 week 
coming to hospital due to termination of pregnancy in the absence of uterine contractions and 
items of exclusion criteria enrolled to study and randomly assign to 2 groups and received 
misoprostol (group 1) or oxytocin (group 2). Data collected with use of observation, exami-
nation and demographic checklist. In group 1, in admission time and then every 6 hour pa-
tients received 200µgr misoprostol until start the pain or vaginal bleeding or abortion in 48hr. 
in group 2, patients first received laminaria in cervix with duration of 6hr and then oxytocin 
50 unit in 500 cc normal saline in 3 hr. after 1 hr rest, oxytocin dosage elevated as multiple 
into 2 and continue until termination or maximum dose of 300u in 500cc normal saline. Data 
entered to SPSS software version 16 and analyzed with use of descriptive methods and also 
Chi-square and T-test.
Results: In each group enrolled 50 women that approximately no different in baseline char-
acteristic. Number of abortion in misoprostol group was more than oxytocin group (P<0.001) 
and duration of abortion also was shorter than oxytocin in misoprostol group (P<0.001). Side 
effects in 23 (46%) women in misoprostol group were seen but no side effect seen in oxytocin 
group. Complementally interventions was seen in 31 women (60%) in misoprostol group 
versus 32 women (62%) in oxytocin group but this difference was not significant (P>0.05).
Conclusion: This study demonstrated that misoprostol is effective than oxytocin in termina-
tion of pregnancy but with attention to limitation of this study include of limited abortion 
causes due to legal laws, additional studies on different doses of misoprostol and oxytocin 
due to achieve to suitable regimen with lower side effects recommended.
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The Role and Efficacy of Misoprostol in Pregnancy 
Termination  –  A Review Article

1. AzinAlavi, 
2. SanazMousavi
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1. Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2. Obstetrics & Gynecologic Department,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3. Obstetrics & Gynecologic Department, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

Abstract
Various routes of misoprostol have been employed in order to Induction abortion. 
Several studies have demonstrated that misoprostol can be given either in combination 
with mifepristone or alone. Higher success rate have been reported in several 
investigations in regimens that include a combination of misoprostol and mifepristone 
in second trimester. However, evidences in early pregnancy are controversial. 
Evidences have shown that higher and frequent doses of misoprostol are more effective. 
Vaginally administrated misoprostol in both first and second trimester pregnancies had 
higher expulsion rate and less complication compared to oral routes. The majority of 
participants preferred oral routes due to more convenient and privacy. Regimens that 
include an initial high dose of vaginally administrated misoprostol followed by frequent 
doses of orally administrated misoprostol had the highest acceptability and response 
rate.
Key words: Misoprostol, Abortion, Induced Pregnancy

Seroepidemiology and risk factors of Toxoplasmosis in the 
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ABSTRACT
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Introduction: The symptoms of infections caused by Toxoplasma gondii range from asymp-
tomatic or mild to severe infection in pregnant women, which results in severe congenital in-
fection, abortion or fetal still birth. The aim of this study was to assess the risk factors and 
seroepidemiology of toxoplasmosis in pregnant women in their first trimester in Bandar Abbas.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 600 pregnant women who were in 
their first trimester. Demographic data and risk factors were collected using a questionnaire. 
Also, blood samples were taken from each subject to detect IgM and IgG antibodies by 
ELISA method. Data was entered into the SPSS 16 software and descriptive statistics, chi-
square and t- test were used for analysis.  
Results: The mean age of the participants was 26.7± 5.89 years. IgGseropositivity was 
41.93%. No significant difference was seen in housewives and working women (p=0.221). 
No significant relation was seen between seropositivity and parity (p=0.06). No significant 
relation was seen between gardening, owning a cat and consumption of raw or undercooked 
meat and seropsitivity (p>0.05), and only raw eggs consumption was significantly related 
to serpositivity (p=0.032). No significant correlation was seen between abortion and sero-
positivity (p=0.138), however, still birth had a significant correlation with seropositivity 
(p=0.049).
Conclusions: According to the results, public education about toxoplasmosis transmission 
and lab testing before pregnancy may be effective in preventing congenital toxoplasmosis.
Keywords: Toxoplasmosis, Pregnancy, First Trimester

 Caesarean delivery on maternal request and childhood mental
health Outcomes

Abstract
Zorrieh Abbasi

Background: Caesarean section rates are progressively rising in many parts of the world. 
One suggested reason is increasing requests by women for caesarean section in the absence 
of clear medical indications. In some countries, like Brazil or Taiwan, caesarean birth rates 
are skyrocketing up to 60%, because giving birth this way is considered to be fashionable. 
IRAN cesareans section rate is 40% nowadays. The subject of caesarean birth is of concern 
because, the high rate of cesareans has not resulted in improved outcomes for babies or moth-
ers. Cesarean delivery is associated with an increased risk of postpartum maternal death. the 
risks of severe maternal morbidity associated with planned cesarean delivery are higher than 
those associated with planned vaginal delivery. However, there is no information in the pub-
lished literature on the effect of elective cesarean delivery (ECD), and particularly caesarean 
delivery on maternal request (CDMR), on childhood psychopathology. In this retrospective 
study, we examined whether birth by CDMR had any effect on childhood psychopathology 
compared with those delivered by spontaneous vaginal delivery (SVD).
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Methods: A total of 400 school children whose obstetric conditions questionnaire were sent 
to their mothers were assessed with the Child Behaviour Checklist. Of the study population 
from parents who responded 55 were a term spontaneous vaginal delivery (SVD) and 48 
caesarean delivery on maternal request. Children Differences in CBCL problem scores were 
analyzed quantitatively among children born by CDMR and SVD.
Results: Among 48 cases and 55 controls, children who were born caesarean by mothers 
request didn’t have significant different on affective disorder, anxiety disorder, attention-
deficit/hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder and conduct disorder scores com-
pared with controls.
Conclusions: the results of our study showed that there is no evidence about association be-
tween CDMR and affective and behavioral problems. there is an urgent need for a systematic 
observational studies to better assess the short- and long-term effects of caesarean section 
and vaginal birth.
Key Words: Caesarean delivery on maternal request, affective disorder, anxiety disorder, at-
tention deficit/hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, conduct disorder

REVIEW ARTICLE

Application of Anti-Mullerian Hormone (AMH) in Female Reproduction
Jahangir Mohammadzadeh1*, Dr. Mojtaba Aliyari1, Nahid Nemati1,Mohammad Shahsavan 1
Mohammadzadeh J.: Department of  Biochemistry , Sahand Clinical Laboratory ,Tehran , Iran

Abstract
Introduction: Anti-Müllerian hormone (AMH) is a dimeric glycoprotein, a member of the 
transforming growth factor (TGF) superfamily. In the ovary AMH is produced by the granu-
losa cells of early developing follicles and seems to be able to inhibit the initiation of primor-
dial follicle growth and FSH induced follicle growth.
Materials and Methods: This research designed based on evaluation of 35 article for about 
AMH in variety of clinical situations.
Results : levels of AMH may represent both the quantity and quality of the ovarian folli-
cle pool. Compared to other ovarian tests, AMH seems to be the best marker reflecting the 
decline of reproductive age. AMH values have greater sensitivity than Inhibin B, FSH and  
Estradiol values  in predicting ovarian follicular reserve, but combining AMH , Inhibin B and 
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FSH modestly improves the predictive statistics. This predictive value could be improved in 
poor responders by combining the measure of AFC with these biochemical markers. AMH 
measurement could be useful in the prediction of the menopausal transition ,ovarian re-
serve, polycystic ovary syndrome (PCOS) and ovarian cancer .Furthermore predicted early 
menopause with AMH measuring could emphasize the need for timely prevention of bone 
demineralization and cardiovascular diseases.  It could also be used to predict poor ovarian 
response and prognosis of in vitro fertilization (IVF) cycles.
Discussion: In this article we have shown that AMH can be a novel marker to prediction or 
diagnosis a spectrum of clinical situations from ovarian reserve to ovarian cancer.

Post Coital Test : A New Approach in Diagnosis of 
Infertile Couples

Nahid Nemati1*, Dr. Mojtaba Aliyari1,Jahangir Mohammadzadeh1, ,Mohammad Shahsavan 1
1 Department of  Biochemistry , Sahand Clinical Laboratory ,Tehran , Iran
Correspondence Address :Nahid Neamati , Sahand Clinical Laboratory, Tehran ,Iran
Tel: +98-21-88529813 
E.mail:Info@sahandlab.ir

Introduction
Post Coital Test (PCT) is indicated to female cervical mucus quality evaluation, immunologi-
cal hostility to sperm & evaluation of cervical mucus characteristics during menstrual cycle.
Moreover In condition of semen hyperviscosity, low volume of semen or sperm aggregation/
agglutination, PCT is indicated.
In assessment of infertile couples, diagnosis of unexplained infertility requires PCT for ruling 
out of cervical factors and evaluation of proper coitus techniques. In addition PCT is useful in 
patients who are unable or unwanted to produce ejaculate by masturbation.
PCT is also helpful to choice appropriate Assisted Reproductive Technique (ART)
Material & Methods
We reviewed Articles between 1984- 2014 about PCT (applications, methods, advantages& 
disadvantages) focused on its standard performance method (WHO2010 Guidelines).
Results
Important clinical usefulness of PCT include diagnosis of cervical abnormalities, anti sperm 
antibodies, defect in sperm function, and also identification of problems with coitus tech-
niques. 
Conclusion
Poor semen quality is relative to poor PCT. In couples with abnormal PCT but good semen 
analysis, intrauterine insemination (IUI) without Control Ovarian Hyperstimulation (COH) 
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is superior.
Whenever clinician think that the result will affect on choice of treatment, Standard method 
for PCT should be utilized. 
Keywords: unexplained infertility,Post Coital Test (PCT), cervical abnormalities, anti sperm 
antibodies, IUI

Sperm Function Tests Speak Louder than Conventional 
Semen Analysis Toward the Dark Edges of Unexplained

 Infertility
Dr. Mojtaba Aliyari1*,Jahangir Mohammadzadeh1 , Nahid Nemati1,Mohammad Shahsavan 1
Aliyari M.: Department of  Biochemistry , Sahand Clinical Laboratory ,Tehran , Iran
Correspondence Address :Dr.Mojtaba Aliyari ,Sahand Clinical Laboratory, Tehran ,Iran
Tel: +98-21-88529813 
E.mail:Info@sahandlab.ir

Abstract:
Introduction: Reactive Oxygen Species (ROS) and DNA Fragmentation have a great role in 
unexplained infertility.
Materials and Methods: We examined a great number of articles based on keyword such as 
DNA-Damage, Oxidative Stress, ROS , Acrosome Reaction, Apoptosis ,Varicocele and etc.
Results: The oxidative stress , varicocele and DNA Fragmentation have an important impacts 
on the male fertility potential.
Conclusions: Our observations indicate that with an exact and proper approach toward the 
monster of unexplained infertility with techniques such as Sperm Deformity Index (SDI) 
,DNA Fragmentation Index(DFI) , Acrosome Index(AI) and Magnetic Activated Cell Sort-
ing (MACS), we will able to overcome to some great problems about this important matter 
,especially in the era of assisted reproduction.

Sperm DNA  Assessment as a Tool for Partial Resolver  of the 
Unexplained Infertility Problem

Dr. Mojtaba Aliyari1*,Jahangir Mohammadzadeh1, Nahid Nemati1,Mohammad Shahsavan 1

1 Department of  Biochemistry , Sahand Clinical Laboratory ,Tehran , Iran
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Objective:To establish importance of sperm DNA assessment in resolving of the unexplained 
infertility problem.
Introduction: Male infertility of unknown origin is a condition in which fertility impairment 
occurs spontaneously or due to an obscure or unknown causes.
For men with unexplained infertility and normal semen analyses the following possibilities 
should be considered :
1)Presence of female factor
2)Inappropriate coital habits
3)Erectile dysfunction
4)The presence of Anti- Sperm Antibodies(ASA)
5)Sperm dysfunction
Assessment of sperm function can be devided into two steps: the first is to check the compe-
tence of the sperm before fertilization by measuring the levels of ROS as well as DNA and 
chromatin integrity defects. The second is to assess the fertilization potential of sperm. 
Materials and Methods: This article is based on the careful observation of texts and papers 
from 2000-2014 about the DNA damage assessment as a significant parameter of sperm 
function test.
Results: Acidic Aniline blue, Sperm chromatin Dispersion test(SCD) , Malondialdehyde con-
centration , 8-OH dG and Total Antioxidant Capacity (TAC) are tools for studing of sperm 
packaging density , Sperm Nuclear Matrix  Assay and oxidative stress respectively and we 
can use each of them to clear the dark edges of unexplained infertility in clinical practice.
Conclusion: Increased amounts of DNA Fragmentation Index(DFI) and by products of lipid 
peroxidation and DNA denaturation have reserve proportional to the rate of fertilization and 
pregnancy rates in the era of spontaneous and assisted pregnancy.
The exact prediction of each of this matters requires , exact evaluation of the background 
pathology. 
Key Words: Unexplained Infertility, Sperm chromatin Dispersion test(SCD) , Reactive Oxy-
gen Specious (ROS) , Total Antioxidant Capacity (TAC) , DNA Fragmentation Index(DFI) 

برسی عوارض جنینی مادران باردار با بیماری قلبی 
 

نویسندگان:
دکتر طراوت فاخری-دکتر فرحناز کشـاورزی –دکتر انیس الدوله نانکلی-دکتر نسـرین جلیلیان- دکتر حمید رضا سـعیدی بروجنی-دکتر 

نوشین محمدی-دکترنگین جمشیدفر
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مقدمه:
امروزه بیماریهای مادرزادی قلبی مس��ئول بخش زیادی از بیماری های قلبی در زنان س��نین باروری ش��مرده می 
شود. وبسیاری از زنان بدون جراحی ضایعه قلبی  به سنین بزرگسالی رسیده اند.میزان شیوع بیماری قلبی در طی 
حاملگی 1% اس��ت که در گذش��ته شایعترین آن بیماری های رماتیس��مال قلبی بوده است . عوارض جنینی سقط 

،زایمان زودرس ،مرگ داخل رحمی،گزارش شده است.
متد وماتریال:

این مطالعه توصیفی ومقطعی پرونده بیماران حامله با سابقه بیماری قلبی در طی سال های 88-84 در بیمارستان 
امام رضا)ع(مورد بررس��ی قرار گرفت. از میان 6086 پرونده مادران باردار 60 مورد مبتال به بیماری قلبی بودند که 
اطالعات وپیامدها در چک لیست مربوطه مورد ثبت قرار گرفت. 120 بیمار به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. 

یافته ها: 
  SGA%7,1از 56 مورد جنین به دنیا آمده  درگروه مورد 3,6% ناهنجاری داشته   و12,5% دچارفتال دیسترس بودند
ویک مورد یا IUFD  %1,8ش��دند.در مقایس��ه با گروه کنترل تفاوت معنی داری در ناهنجاریهای جنینی -  فتال  

دیسترس –IUFD -SGA مشاهده نشد.
بحث:

به نظر نمی رس��د عوارض جنین ش��امل ناهنجاری جنین - فتال  دیس��ترس SGA-IUFD-   دربیماران قلبی 
مادر زادی و مادران س��الم بدون بیماری زمینه تفاوتی وجود داش��ته باشد.هر چند که مطالعات بیشتر در این زمینه 

ضروری به نظر میرسد.
کلید واژه:عوارض جنین – مادران باردار- بیماری قلبی

Title: Endometrial Carcinoma Metastatic to the Clitoris: A 
Case Report and Review of the Literature

Author:
1- Dr Fereshteh Fakor:Assistant Professor, Gynecology and Oncology, Reproductive Health Research Center, 
Guilan University of Medical Sciences..
 *Corresponding Address: Reproductive Health Research Center, Department of Obstetrics and Gynecology, 
Alzahra Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Namjoo Street, Rasht, Guilan, Iran.
E.mail: ferestehfakor@yahoo.com

Abstract
Introduction: Primary cancer of the vulva is uncommon, accounting for only 3–5% of all 
gynecologic malignancies and <1% of all cancers in women. Metastatic tumors of the vulva 
are even more unusual, representing only 5–8% of all vulvar cancers . Endometrial cancer 
generally carries a good prognosis. Endometrial carcinoma more frequently metastasizes to 
the pelvic and paraortic nodes. Visceral metastases usually occur in the vagina and ovaries. 
Distant metastases involve lungs and occur as a terminal event.
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 Case presentation:A 52-years-old woman presented with clitoromegally 18 months after 
undergoing a total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy pelvic and pa-
ra-aortic lymph node sampling, and vaginal cuff radiation for a stage IB poorly differential 
Adenocarcinoma. She admitted to our clinic with an undefined tumoral lesion located on her 
clitoris. This case report describes vulvalar metastasis of endometrial cancer to the clitoris. 
Metastatic tumors of the vulva are rare. Moreover, in the presence of metastatic endometrial 
carcinoma to the vulva, it is necessary to verify if other visceral metastases are present. En-
dometrial cancer can extend through direct dermatogens and lymphatic spread.
Conclusion: We report a clitoral metastasis of an endometrial carcinoma and discuss whether 
the possible mechanism is vascular spreading or direct seeding.
Keywords:Endometrial carcinoma, metastasis, clitoris, vulve, treatment 

عنوان: متاستاز کنسر اندومتر به ولو-گزارش مورد و مروری بررسی مقاالت

نویسنده: دکتر فرشته فکور ،فلوشیپ انکولوژی ، متخصص زنان و زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
آدرس نویسنده مسئول : رشت – خیابان نامجو – بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا- مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 تلفن همراه: 09111374788
fereshtehfakor@yahoo.com:پست الکترونیک

مقدمه: س��رطان اولیه ولو نادر است. که ش��امل 5-3درصد سرطانهای دستگاه تناسلی زنان و کمتر از یک درصد از 
همه سرطانها در زنان را دربرمیگیرد. کنسرهای متاستاتیک ولو از این هم ناشایعتر ند. و تنها 5تا8درصد سرطانهای 
ولو را به خود اختصاص میدهند. کنسر اندومتر یک پروگنوز خوب دارد و معموال به لگن و غدد پاراآئورتیک متاستاز 
میدهد. متاستازهای احشایی کنسر اندومتر معموالً به واژن و تخمدانها گسترش می یابد و متاستاز به ریه که شامل 

متاستاز دوردست کنسر اندومتر است معموال یک حادثه پایانی است.
گ��زارش مورد: یک خانم 52س��اله که پس از هیس��ترکتومی و برداش��تن دوطرفه تخمدان و لن��ف نودهای لگنی و 
پاراآئورتی��ک بدنبال آدنوکارس��ینوم با گری��د3 اندومترکه پس از جراحی تحت رادیوتراپی بعلت مرحله IB کنس��ر 
اندومتر قرار گرفته بود.18ماه پس از جراحی با کلیتومگالی مراجعه کرد او پس از بستری در بخش و برداشتن توده 
کلیتوریس و بررسی پاتولوژی با تشخیص متاستاز اندومتر به کلیتوریس، تحت درمانهای محافظه کارانه قرار گرفت. 

کنسر اندومتر در این بیمار می توانست هم از طریق لنفاتیک و هم درماتوژنوس منتشر گردد. 
نتیجه گیری: ما یک مورد متاستاز به کلیتوریس در کنسر اندومتر را گزارش و بحث کردیم و مکانیسمهای احتمالی 

انتقال تومور از طریق عروق یا انتشار مستقیم.
کلیدواژه ها: کنسر اندومتر، متاستاز، کلیتوریس، ولو، درمان

A comparison of occurrence of nausea and vomiting following 
spinal anesthesia using a combination of bupivacaine-fenta-
nyl versus a combination of bupivacaine-sufentanil in caesar-
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ean section procedures 

Mohammad Alipour,  Masoomeh Tabari •, Ehsanolah Ghorbanian, Zeinab Amiri

Abstract:
Introduction: 
Nausea and vomiting are the second most undesirable and problematic events after surgery. 
Although this phenomenon is not life threatening, it can cause disruptions during and after 
surgeries under spinal anesthesia, which is unpleasant for the patient. Furthermore, pulmo-
nary aspiration of gastric contents, opening of stitches and esophagus rupture can follow 
nausea and vomiting. 

Goal:
The goal of this study is to compare the incidance of nausea and vomiting following C-sec-
tion proceduresunder spinal anesthesia using a combination of bupivacaine-fentanyl versus 
using a combination bupivacaine-sufentanil.
Materials and Methods:
This double-blind clinical trial was conducted on pregnant women admitted to educational 
hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, who were candidates for elective C-
section under spinal anesthesia. Exclusion criteria included history of cigarette use, addiction 
to narcotics, history of nausea and vomiting prior to surgery, Motion sickness, Migraine 
and use of antiemetic drugs up to 24 hours prior to surgery. Sample size, based on previous 
studies and with a power of 50% and precision of 95% was determined to be 30 patients  for 
each group. P value of less than 0.05 was considered significant. 60 patients were randomly 
divided into two groups.
In the first group (f), spinal  anesthesia was conducted using 12mg hyperbaric bupivacaine 
in addition to 25μg fentanyl citrate. The second group (s) received 12mg hyperbaric bupiv-
acaine in addition to 2.5μg sufentanil citrate. Occurrence of nausea was documented during 
the surgery and also at 0, 2, 6, 12 and 24 hours after the surgery. Likewise, occurrence of 
vomiting was recorded during the surgery and at 0, 2, 6, 12 and 24 hours after the surgery. 
We used Chi-squared test and T-test for assessment of hypotheses. The collected data was 
statistically analyzed using SPSS software, version 16.
Results:
There were no significant differences between the two groups regarding age and body mass 
index. (P>0.5) Despite a higher rate of nausea and vomiting in fentanyl group (f), the two 
groups were not statistically different regarding occurrence of nausea and vomiting. (P>0.05)
Discussion and conclusion:
In spite of other studies’ results suggesting higher occurrence of nausea and vomiting in case 
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of a combination of bupivacaine-fentanyl, this study found no statistical difference between 
the combination of bupivacaine-fentanyl and bupivacaine-sufentanil concerning nausea and 
vomiting. 
Keywords: Cesarean section, spinal anesthesia, nausea and vomiting 

Comparing two doses of systemic MTX and laprascopic sal-
pingostomy for the treatment of tubal pregnancy and subse-

quent ipsilatral tubal patency

Ladan Kashani and Saeideh Pourhashemi
Infertility Ward, Arash Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Back ground: to compare two doses of systemic methotrexate(50 mg/m2) with laparascopy surgery for the 
treatment of unruptured ectopic  pregnancy and subsequent ipsilateral tubal patency

Material and Methods
This prospective clinical trial was performed on 77 pregnant women aged20-40 y whom 
were diagnosed with unruptured ectopic pregnancy. In this study the gold standard for the 
diagnosis of ectopic pregnany was the combination of positive TVUS finding for ectopic 
pregnancy, abnormal serum hCG rise or plateau level. Women were randomized to either two 
doses of intramuscular methotrexate or laparascopic surgery. For tubal patency assessment 
was performed 8 weeks after achiving negative BhCG by HSG.
Results: The success rate for laparascopic salpingostomy was 97/3% which was statistically 
significant higher than that achived with two doses  MTX group(82/5%)(p=0.03) . 30 out of 
33 cases (90/9) in MTX group showed patent ipsilateral tubes and 30 out of 36 cases(83/3%) 
in laparascopic salpingostomy group (p=0.3).
Conclusion:
This randomized trial shows that two doses of systemic MTX is likely to be an effective 
alternative to laparascopy. Although both treatment appear to have an equal impact on tubal 
patency

 

Favorable effects of vitamin D supplementation on pregnancy 
outcomes in gestational diabetes: a double blind randomized 

controlled clinical trial
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ABSTRACT
Background: Gestational diabetes mellitus (GDM) has been recognized as a significant risk 
factor for unfavorable pregnancy outcomes. Prevalence f vitamin D deficiency is highly 
prevalent among women with GDM. 
Objective: This study was designed to assess the effect of vitamin D supplementation on 
pregnancy outcomes of pregnant women with GDM. 
Methods: This randomized controlled clinical trial was performed among 45 pregnant wom-
en diagnosed with GDM at 24-28 weeks’ gestation. Subjects were randomly assigned to 
consume either vitamin D supplements or placebo. Individuals in the vitamin D group (n=22) 
received 50000 IU vitamin D3 pearl two times during the study: at study baseline and day 21 
of intervention and those in placebo group (n=23) received two placebos at the mentioned 
times. Fasting blood samples were taken at baseline to measure fasting plasma glucose. Par-
ticipants underwent a 3-h oral glucose tolerance tests (OGTT) were collected at time 60, 120 
and 180 minutes to measure plasma glucose levels. Newborn’s weight, height, head circum-
ference, 1-and 5-min Apgar score, hypoglycemia and hyperbilirubinemia were determined.
RESULTS: Taking vitamin D supplements, compared with placebo, resulted in improved 
pregnancy outcomes; such that those in the vitamin D group had no case of polyhydramnios, 
while 17.4% of subjects in placebo group had this condition (P=0.04). In addition, newborn’s 
hyperbilirubinemia was significantly lower in vitamin D group than that in placebo group 
(27.3% vs. 60.9%, P=0.02). We did not find a significant difference in cesarean section rate, 
needing to insulin therapy after intervention, preterm delivery, newborn’s birth size, ponderal 
index, and Apgar score comparing the two groups. 
Conclusion: In conclusion, vitamin D supplementation for 6 weeks among pregnant women 
with GDM resulted in decreased maternal polyhydramnios and infant hyperbilirubinemia 
compared with placebo; however, we did not find any significant affect on cesarean section 
rate, needing to insulin therapy after intervention, newborn’s birth size and Apgar score. 
KEYWORDS: Vitamin D supplementation, pregnancy outcomes, GDM, pregnant women
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بیماران مراجعه کننده به  اپیتلیال تخمدان در  میزان بقای 5ساله در سرطان 
بیمارستان شهید صدوقی و کلینیک شاه ولی یزد

دکتر مژگان کریمی زارچی،دکتر سید محمد رضا مرتضوی زاده،دکتر ندا ذاکریان،دکتر نصراهلل بشردوست،محبوبه زیدابادی
نویسنده مسئول،دانشیار زنان،فلوشیپ انکولوژی زنان،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ادرس:یزد،صفاییه،بیمارستان شهید صدوقی،بخش زنان کوثر

چکیده
س��ابقه و اهداف: س��رطان تخمدان دومین علت ش��ایع بدخیمی های زنان و ش��ایعترین علت مرگ ها ی ناش��ی از 
س��رطان های ژنیکولوژیک می باشد و این درحالی اس��ت که اکثر بیماران در هنگام تشخیص در مراحل پیشرفته ی 
بیماری هستند. هدف ازاین مطالعه محاسبه ی بقای  5 ساله ی مبتالیان به سرطان اپیتلیال تخمدان بر اساس سن، 

پاتولوژی تومور، مرحله بیماری و نوع در مان است.
روش بررس��ی: این مطالع��ه توصیفی تحلیلی بر روی پرونده 120بیمار مبتال به س��رطان اپیتلیال تخمدان مراجعه 
کننده به بخش سرطان شناسی بیمارستان شاه ولی و شهیدصدوقی یزد انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه می باشد 
که حاوی اطالعات دموگرافیک بیماران بود. اطالعات دموگرافیک بیماران با تماس تلفنی تکمیل گردید و پرونده ی 
بیماران جهت بررس��ی درمان، نوع پاتولوژی تومور و مرحله ی بیماری مورد مطالعه قرارگرفت و در پایان بقای کلی 

و بقای عاری از تومور بیماران بررسی شد.
یافته ها: متوس��ط س��نی بیماران مورد مطالعه14/11±53/87 س��ال بود. بیش��ترین مراجعه کنن��دگان در مرحله 
اول)36/7%(ومرحله ی دوم)35%( بودند و سروسیس��ت آدنوکارس��ینوما)57/6%( ش��ایعترین نوع پاتولوژی را در 
بی��ن مراجعه کنن��دگان دارا بود. در این مطالعه بقایکلی بیماران ارتباط معن��اداری با نوع پاتولوژی تومور ) 0/000 
) P-value=ومرحله ی بیماری(P-value 0/0377=( داش��ت. به طوری که مرحله اول)84/18%( و سروسیس��ت 
آدنوکارس��ینوما)72/81%( بهتری��ن بقا را داش��تند. اما میزان بقای ع��اری از تومور با هیچ ی��ک از متغیرهای نوع 

پاتولوژی)P=0/079(، روش جراحی)P=180/0) و شیمی درمانی(P=401/0) نداشت.
بحـث: با توجه به این مطالعه، بقای بیماران مبتال به س��رطان اپیتلیال تخمدان با مرحله بیماري ارتباط معناداری 
دارد به طوري که با افزایش Stageبیماري، مدت بقا کاهش مي یابد. هم چنین سروسیست آدنوکارسینوما بهترین 
پروگنوز را در بین پاتولوژی های مورد مطالعه دارا بود. بنابراین تشخیص  زودرس سرطان تخمدان می تواند میزان 

بقاء را تا حد قابل مالحظه ای افزایش دهد.
کلمات کلیدي:سرطان اپیتلیال تخمدان، مبزان بقاء، پاتولوژی تومور
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5-year survival rate in women with epithelial ovarian cancer 
in Shahid sadoughi and Shahvali Hospitals in Yazd-Iran

Dr Mojgan Karimi-Zarchi,Dr Seied Reza Mortazavizade,Dr Neda Zakerian,Dr Nasrollah Bashardust,Mahbube 
Zeidabadi
Correspondence: Associate prof,Obstetrics&Gynecology,Gynecological Oncology Fellowship,Shahid Sad-
oughi University of Medical Science,Yazd,Iran
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Abstract
Background: Epithelial carcinoma of the ovary is one of the most common gynecologic ma-
lignancies. Epithelial cell ovarian cancer (EOC) constitutes 90% of ovarian cancers.
Since most cases of epithelial ovarian cancer are advanced at diagnosis. The standard treat-
ment for patients diagnosed with an epithelial ovarian cancer involves primary surgical stag-
ing surgery,with orwithout adjuvant chemotherapy. The most common risk factors isInfertil-
ity, early menstruation, ovulation stimolation drugs.Purpose of this study was to evaluate 
risk factors and the 5-year survival of patients with epithelial ovarian cancer by age,tumor 
pathology,stage of disease and type of the treatment.
Material and Methods: This study on 120 cases of epithelial ovarian cancer was referred to 
the oncology unit of Shah Wali and shahid sadooghy hospital. Tool of study was question-
naire containing demographic information of patients. information of patients compeleted 
with phone calling and Patients file were studied for tumor pathology,stage of disease and 
tyoe of the treatment. At the end ofstudy were examined risk factors and survival of patients.
Results: The mean age of the patients studied was53/87± 14/11 and the mean ageof me-
narche 12/85 ± 1/79. 59% of patients referred with pain symptom. Most patientswere in 
thefrist stage(36/7%)and second stage(35%). The most common pathology among patients 
was serocystadenocarcinoma(57/6%)In this study, survival was significantly associated with 
tumor pathology(P-value=0/000)and Stage of disease(P-value=0/0377). So that the first 
stage(84/18%) and serocyst adenocarcinoma (72/81%)had the Best prognosis.
Conclusion: Survival of patients with epithelial ovarian cancer with tumor stage and pathol-
ogy of tumor have a significant relationship.but Overall survival was not significantly associ-
ated with type of surgery.
Key words: Epithelial ovarian cancer,free survival, overall survival,Risk factors.
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Regulation of Inflammatory Pathways in cervical cancer and 
Infectious Disease of the Cervix

فریده کی پور

Introduction
Cervical cancer is the 3rd Leading cause of cancer death worldwide. It is clear that inflam-
mation plays a critically important role in regulating pathology of cervix, susceptibility to 
infection by virus, like HPV.
Important characteristic of chronic inflammation is its relationship to angiogenesis- the de-
velopment of new blood vessels. These new blood vessels transport nutrients and oxygen to 
the inflamed tissue by way of inflammatory cells. Chronic inflammation can induce rapid cell 
division, ineffective DNA repair, and subsequent mutations.
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) produce their therapeutic activities through 
inhibition of cyclooxygenase, the enzyme that makes prostaglandins.
Selective COX-2 inhibitors may demonstrate new important therapeutic benefits as antican-
cer agents.
Material &Method
One way to evaluate the role of inflammation in cervical cancer is to examine the effect of 
anti-inflammatory medications on risk. We asked 36 case patients with cervical cancer and 39 
population-based control subjects about their lifetime history of anti-inflammatory medica-
tion use. 
Our study showing protective benefit of non steroidal anti-inflammatory medication, such as 
aspirin use at least ≥ 4 days/week and ≥ 4 years ,(80mg daily), and have more clearly shown 
an effect for aspirin use than for other women do not use aspirin.

Result: 
Human PapillomaViruses (HPV) are the main causative agents of cervical cancer HPV is the 
most common sexually transmitted virus.
It is clear that inflammation plays a critically important role in regulating pathology of cervix, 
susceptibility to infection by virus, like HPV. Many women with cervical cancer are asymp-
tomatic.
HPV-16 and HPV-18 are the most common genotype found in patients with CIN and invasive 
cancers.
Conclusion:
Our study have shown that long-term treatment with low-dose nonsteroidal anti-inflammato-
ry drugs (NSAIDS) like aspirin can not be beneficial for reducing cervical cancer
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Cervical cancer can be easily prevented and treated by early diagnosis, HPV screening and 
effective management.
WHO recommend Human Papillomavirus Vaccine like Gardasil help protect your patients 
against more HPV-related cancer and diseases.
Key words: Human Papillomavirus -inflammation - Aspirin- Cervical cancer

Prevalence Survey of Sexual Dysfunction among      Women 
in the Reproductive Age Group

zohreh lavasani1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2
1. Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University Medical Branch of Tehran, Tehran, 
Iran.
2. Students’ Research Committee, Islamic Azad University Medical Branch of Tehran, Tehran, Iran.

Background: Sexual dysfunctions are common and are regarded as important health problems 
for women of all ages with related quality of life issues. The purpose of this cross-sectional 
study was to explore the frequency of sexual dysfunction among women in reproductive age 
group referred to the Islamic Azad University hospitals.
Materials and Methods: This study was performed on married women selected by simple ran-
dom sampling, aged 15-45 years who referred to Boo–Ali, Amir-Al-Momenin and Javaheri 
hospitals in Tehran, Iran from August 2011 to August 2012. Data were collected by face-to-
face interview and completion of self-re¬port questionnaires that assessed sexual functions 
among women in six separate dimensions. Analysis was done using Pearson correlation coef-
ficient by SPSS 14.0; significant difference was set at 0.05. 
Results: A total of 384 women with mean age of 28.6±7.1 years were enrolled. The mean 
Body Mass Index (BMI) was 27.4±2.6 kg/m2. Ninety-seven subjects (25.2%) had never 
attained an orgasm, 31 (8%) had a low level satisfactory relationship with their husband, 
55(14.3%) had painful intercourse, 42(10.9%) had arousal disorder, all of which increased 
sig¬nificantly with age (P=0.003). Female Sexual dysfunctions had a significant negative 
correlation with BMI (P=0.004). The emotional relationship (P=0.003) and educational level 
(P=0.08) were significantly associated with the Female Sexual Function (FSF) score. No 
significant difference was detected in marriage duration (P=0.081) and used contraception 
methods (P=0.081).
Conclusion: The prevalence of female sexual dysfunction including desire, arousal, 
lubrica¬tion, orgasm, satisfaction and pain problems increased with age and BMI. In addi-
tion, lower educational level is an associated factor that may cause sexual dysfunction. Also, 
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emotional relationship had positive association with FSF score, while it was not associated 
with the use of contraceptive methods 
Keywords: Sexual dysfunction; FSFI; Female; Reproductive age

Studying the prevalence of Urinary Tract Infection in 
pregnant women and its complications in their newborns 

during the birth in the buali and amiralmomeninhospital in 
2011 and 2012

zohreh lavasani1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2
1. Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University Medical Branch of Tehran, Tehran, 
Iran.
2. Students’ Research Committee, Islamic Azad University Medical Branch of Tehran, Tehran, Iran

Abstract
introduction:Urinary tract infection (UTI) is the most common bacterial infections during 
pregnancy and can be associated with serious birth complications if not treated properly. In 
this study, we evaluated the prevalence of UTI in pregnant women and its complications in 
their newborns, which can express the importance of methods of prevention, diagnosis and 
treatment of UTI in pregnant women.
Materials and Methods: UTI complications of a case and a control group of 1132women 
admitted to buali and amiralmomenin hospitalsin Tehran, Iran, in the years 2011-2012 were 
assessed in this cross sectional-retrospective study. All patients were selected randomly and 
were matched based on their age, numbers of pregnancy, sex and diseases of their children.
Results: UTI was the only difference between the two groups. 22600 delivered occurred 
within the course of this study. Due to UTI,5% of deliveries led to hospitalization of moth-
ers (1132 patients).Weight and height of newborn infants of mothers afflicted with UTI were 
significantly lower in comparison to newborns of healthy women (P<0.001) and (P<0.001). 
There was a significant correlation between the two groups of pregnant women with UTI in 
terms of type of delivery (normal and caesarean section). 
Conclusion: The lower incidence of UTI in pregnant women in individuals in comparison 
to other areas of Iran represents the role of climate and weather in the prevalence of UTI. In 
addition, the increased number of low-birth-weight infants had a remarkable correlation with 
UTI, which can influence the health of the next generation.
Key Words: Urinary tract infection, pregnancy, low-birth-weight, infant
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A Comparative Study about the Effect of General Anesthesia 
and Spinal Anesthesia on Changes in Blood Parameters after 

Cesarean Section in bualiHospital in Tehran during 
2012_ 2013

zohreh lavasani1,reza najibpour2,ali farshad2,nooshin rahimi2
1. Department of Obstetrics and Gynecology, Islamic Azad University Medical Branch of Tehran, Tehran, 
Iran.
2. Students’ Research Committee, Islamic Azad University Medical Branch ofTehran, Tehran, Iran.

Abstract
Introduction:According to some studies about halogenated drugswhich used in general an-
esthesia for performing cesarean section, it is possible that they increased the losingblood 
during surgery. Thus this study was performed by theaim that compared the effect of general 
anesthesia and spinal anesthesia on changes in blood parameters after cesarean section.
Method: This study was analytic- cross sectional and was performed on 180 women who 
werecandidates for cesareansection and they were admitted in labor unit of bualihospital in 
Tehran during 2012_ 2013.Exclusion criteria of this study were included: heart problems, co-
agulation disorders, anemia, preeclampsia, atonic (Polyhydramnios,multiparity, etc.), weight 
at birth which was greater than 4 kg, and the operation which takes long time (above 90 
min).The research tool was questionnaire which included a consent form and demographic 
information. Four Blood sampleswere taken from each patient (two samples before and two 
samples after delivery) for hematology tests.
Results: The mean age was 26.8±0.8 .Ninety patients used spinal anesthesia for caesarean 
section.TheDuration of surgery and anesthesia didn’t differ in the two groups of general 
anesthesia and spinal anesthesia (p=0.003 and CI=95%).According to  this study the amount 
of the hemoglobin, hematocrit, and platelet has significantly decreased in each of the two 
groups of general anesthesia and spinal anesthesia compare to the preoperative (p<0.008 and 
CI=95%).As well as their mean difference in patients who were undergoing general anesthe-
sia was significantly higher than patients who were undergoing spinal anesthesia(before and 
after delivery). (p=0.002, CI=95%).
Conclusion: This study showed that the amount of decrease in hematocrit after cesarean 
section in patients who were under general anesthesiawas higher than patients who were 
under spinal anesthesia.So it seems that the spinal anesthesia is a better choice for analgesia 
in laboring;because spinal anesthesia has fewer complications than general anesthesia.It is 
suggested to choose a suitable method by performing further studies.
Key words: cesarean section, spinal anesthesia, general anesthesia, blood parameter
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عنوان : تدابیر طب سنتی در مردان نابارور

دکتر سمیه ماهروزاده ، متخصص طب سنتی ، دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
Email: dr.mahroozade@gmail.com

چکیده
مقدمه :باتوجه به اینکه ناباروري مش��کلي است که درسراس��رجهان تمامي جوامع با آن درگیرهستند ودرما ن هاي 
دارویي معموال در این بیماران از موفقیت باالیی برخوردار نیست و بسیاري از بیماران ناچارند با صرف هزینه  زیادي 
از تکنولوژي هاي کمک باروري استفاده کنندو بدلیل باالبودن هزینه  درمان و عدم دسترسي بسیاري ا ز زوجین به 
روش هاي درماني پیش��رفته، یافتن روش هاي درماني موثر و ترجیح��ا خوراکي نزد زوجین نابارور، نزد درمانگران و 
پژوهشگران از ارزش باالیي برخوردار است. استفاده از درمان هاي گیاهي و سنتي در جوامع مختلف براي بیماري ها 
از جمل��ه ناباروري ریش��ه تاریخي دارد. در طب ای��ران درمان ها و تدابیر مختلفي براي عل��ل مختلف ناباروري ارائه 
گردیده اس��ت. از دیدگاه طب س��نتی برای بوجود امدن یک جنین س��الم الزم است زن ومرد هردو از صحت کافی 
برخوردار باش��ند ودر متون به این مس��اله بسیار دقیق پرداخته شده اس��ت،لذا بر آن شدیم دراین نوشتار چگونگی 
برخورد آنان با مردان نابارور وتدابیری که جهت حل این مشکل به بیماران توصیه شده است را جمع آوری نماییم.
روش کار :مطالعه مجموعه ای از کتب طب سنتی ویافتن روشهای درمانی بر پایه ی توصیه های غذایی،  درکتب 
طب س��نتی به دو واژه باه و منی برمی خوریم. باه معنای عام تری داش��ته و به میل جنسی و منی گفته می شود. در 
قانون ابن س��ینا ، باه س��الم را نتیجۀ اعضای رئیسۀ سالم میداند بنابراین س��المت  مغز، قلب، کبد، بیضه ها )که در 
طب س��نتی به عنوان اعضای رئیس��ه ازشان یاد میش��ود( و کلیه ها و همچنین عدم غلبه ی ضعف عمومی و حفظ 
قوت فرد را در تولید آن بسیار موثر میداند ، حکمای طب سنتی بر این باورند که درتولید منی باید ماده غذایی که 
قابلیت جذب بیش��تری دارد مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین در افزایش منی انتخاب اول غذاست. غذاهایی 
که بتوانند این کار را انجام دهند باید س��ه خاصیت داشته باشند : 1-غذائیت بسیار 2-خاصیت ایجاد نفخ  

3- طبیعت گرم .لذا غذاها و گیاهانی که این خصوصیات را دارند راجهت درمان به بیماران پیشنهاد
 می گردند.

کلمات کلیدی: ناباروری مردان ،تدابیر غذایی، طب سنتی ایران

تعیین جنسیت جنین بر اساس محل جفت با استفاده از سونوگرافی 2 بعدی

1راضیه محمد جعفری، 2مژگان براتی، 3سعید باقری، 4،*زینب شجیرات 

1،2دانشـیار زنان و زایمان، مرکز تحقیقات باروری ناباروری و سـالمت جنین، بخش زنان و زایمان، دانشـگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 

اهواز، ایران
3دانشـجوی دکترای پزشـکی عمومی، مرکز تحقیقات باروری ناباروری و سـالمت جنین، ، بخش زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی 

شاپور اهواز، اهواز، ایران.
4 کارشـناس ارشد انفورماتیک پزشـکی،مرکز تحقیقات باروری ناباروری و سالمت جنین، ، بخش زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی 

شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیدهفارسی: 
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مقدمـه و هدف: تعیین زودرس جنس��یت جنین ب��رای والدینی که دچار بیماری های ژنتیکی هس��تند می تواند 
اخطار زودرسی برای آنها فراهم آورد. عالوه بر این، تست های تهاجمی قبل از 12 هفته از حاملگی جهت شناسایی 
ناهنجاری های ژنتیکی بر اس��اس جنسیت انجام می ش��وند. بنابراین هدف از طراحی این مطالعه بررسی وجود هر 
گونه ارتباط بین موقعیت جفت و جنسیت جنین در هفته های 11الی 6 + 13 از حاملگی )زمان غربالگری سندرم 

داون( می باشد.
روش بررسـی: این مطالعه به صورت آینده نگر-مش��اهده ایی و با مش��ارکت 200 مادر ب��اردار مراجعه کننده به 
درمانگاه بیمارستان امام خمینی برای سونوگرافی غربالگری سندرم داون انجام شد. معیارهای خروج شامل بارداری 
های دو یا چند قلو، حاملگی نابجا و جنین های مرده بود. تعیین سن حاملگی، محل جفت )فوقانی، میانی، تحتانی، 
خلفی و قدامی( و جنس��یت جنین توس��ط سونوگرافیست صورت گرفت و س��پس با پیگیری بعد از تولد از صحت 

جنسیت جنین اطمینان حاصل شد. 
نتایـج: از می��ان 200 جفت، 103 جفت )51,5%( قدامی و 97 جف��ت )48,5%( خلفی بودند.. در یافته های مان، 
اکثر موارد جفت در جنین های دختر در قس��مت قدامی )%72/8( 75در حالی که در جنس��یت پسر )27/2%( 28 
در موقعی��ت قدامی بودند )p-value >0,001(. عالوه بر این، بین موقعیت فوقانی، میانی، و تحتانی بودن جفت و 

جنسیت جنین ارتباط معناداری مشاهده شد.
نتیجـه گیری: با توجه ب��ه اینکه در مطالعه ما خلفی و قدامی بودن موقعیت جفت ارتباط معنا داری با جنس��یت 
جنین داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که بررسی های بیشتری با حجم نمونه بیشتر بر روی این موقعیت از جفت 

انجام شود. 
کلمات کلیدی: جنسیت جنین، سونوگرافی 2 بعدی، محل جفت، غربالگری سندرم داون.

Fetal gender screening based on placental location 
by 2-dimentional ultrasonography

1Razieh Mohammad Jafari, 1Mojgan Barati, 2Saeed Bagheri, 3Zeinab Shajirat
rmj41@yahoo.com, Barati_m@yahoo.com, saeed_bagherii@yahoo.com, zeinab.shajirat@gmail.com

Abstarct
Background: Early detection of fetal genderis early alarm for parents with genetic disorders. 
Moreover, the invasive tests are used before 12 weeks of gestation for detecting any sex-
specific genetic syndromes. This study was designed to discover any relationship between 
placental location and fetal gender between 11 to 13+6 weeks (Down syndrome screening 
time) of gestation.
Methods: A prospective and observational study was conducted on 200 singleton pregnant 
women who were referred for down syndrome screening sonography to Imam hospital, Ah-
vaz, Iran. Exclusion criteria were multifetal or ectopic pregnancies, or with dead fetus. In-
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formation about placental location (Above, middle, below, anterior, posterior), gravidity, and 
fetal gender were recorded. All patients were followed till delivery for newborn’s gender 
confirmation. 
Results: Among 200 placenta which had been assessed, 103 (51.5%) were anterior and 97 
(48.5%) were posterior. Our results showed 75 (72.8%) of girls with anterior placenta, while 
just 28 (27.2%) of boys with anterior placenta (p-value <0.001). In addition, there was sig-
nificant relation between placental location regarding below, middle, and above positions and 
fetal gender.
Conclusion: Finally, according to our results anterior and posterior positions of placenta had 
significant relation with fetal gender. We suggest that more research is required with larger 
sample size and more details about placental locations can be investigated.
Keywords: Fetal gender, 2-dimensional sonography, Placental location, down syndrome 
screening

پارگی خودبخودی کبد به دنبال سندرم Help در بارداری: گزارش موردی

سربه گل محمدلو

خالصه:
  Help زمینه:پارگی خودبه خود کبد همراه با خونریزی یک عارضه نادر حاملگی بوده  و اغلب با پره اکالمپسی توام با سندرم
دیده می ش��ود. وقوع عارضه از یک مورد در 40000 تا 250000 مورد گزارش ش��ده است که با تمامی اقدامات حمایتی انجام 
شده می تواند با عارضه و  مرگ و میر باالی مادر و حتی جنین همراه باشد.  معرفی بیمار : خانم 33 ساله G6D5 با سابقه 
فشارخون باال در حاملگی های قبلی با علت کاهش پالکت اعزام شده بود، با برش طولی روی رحم و بیهوشی عمومی جنین 
پره ترم خارج شد. با اینحال دربررسی بعدی شکم متوجه خون و لخته در طرف راست شکم و پارگی کبد شدیم که توسط جراح 
عمومی با لنگاز پک شد و شکم بسته شد . روز دوم بعد از عمل بیمار هوشیار بود و اکستوبه شد ولی ظهر همان روز بعلت افت 
فشارخون مجددا” الپاراتومی شد و لنگازها برداشته شد خونریزی فعال شکمی وجود نداشت و محل کبد با 10 عدد سرجی سل 
پک شد ولی فاسیا دوخته نشد . بیماریک هفته اینتوبه بود و سه بار بعلت کراتی نین های باال دیالیز شد . بعداز در آوردن لوله 
تراشه بعلت پلورزی چست تیوب گذاشته شد و سه هفته بعد از عمل بعلت باز شدن محل عمل جراحی مجددا” شکم بسته شد 

فاسیا دوخته شد . بیمار بعد ازچهل روز بستری باحال عمومی نسبتا”رضایت بخش مرخص شد.
نتیجه گیری: پارگی کبد همراه با سندرم Help یک عارضه نادر ولی مرگبار حاملگی بوده با توجه به شایعتر بودن هماتوم  
کبدی پاره نشده در این بیماران و مشکل بودن تشخیص کلینیکی ، میتوان از روشهای در دسترس مانند انجام سی تی اسکن 

و MRI ، بهره مند گردید.
کلید واژه ها : پارگی کبدی، سندرم Help، بارداری 
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 ایمونولوژی و قاعدگی

 نویسندگان : دکتر صنم مرادان 1، الهه آتش نفس 2
1 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران
2 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران

 Research center of Abnormal Uterine Bleeding – University hospital Amir – Semnan University of Medical Science – Semnan – Iran

مقدمه : 
قاعدگی طبیعی یک پروس��ه التهابی اس��ت که طی آن میزان و عملکرد تعداد زیادی از لکوس��یت ها دچار تغییرات 
قابل توجهی می ش��ود . بیش��ترین این تغییرات درست در زمان قبل از قاعدگی و یا در فاز قاعدگی اتفاق می افتد . 
این لکوس��یت ها احتماال در عملکردهائی مانند محافظت از مخاط ، دسیدوالیزاسیون ، النه گزینی جنینی ، ریزش 
بافت آندومتر در زمان قاعدگی ، ترمیم و بازسازی مجدد آن نقش دارند . تغییرات در وضعیت و تعداد لکوسیت ها 

در آندومتر معموال با تغییرات این سلولها در گردش خون ارتباط دارند . 
روش : با جس��تجو در س��ایت های معتبر علمی ، با عنوان ایمونولوژی و قاعدگی ، مس��تندات و اطالعاتی در مورد 
تغییرات وضعیت س��لولهای ایمنی در س��یکل قاعدگی یافت شد که این اطالعات ، استخراج و در این بررسی مورد 

بررسی قرار گرفت . 
یافته ها : 

تعداد زیادی از س��لول های ایمنی در آندومتر وجود دارند ولی بیش��ترین این سلولها که در پروسه قاعدگی موجود 
هس��تند ش��امل س��لولهای کش��نده طبیعی ) Natural Killer Cell ( ، ماکروفاژها ، ماست سل ها ، دندریتیک 
س��ل ها ) Dendritic ( و ترگ ها ) Tregs ( هس��تند . در خانم هائی که دچار خونریزی های قاعدگی ش��دید 
یا آندومتریوز هس��تند ، تغییرات وس��یع و قابل توجهی در تعداد ، توزیع و عملکرد س��لولهای ایمنی و همچنین در 
وضعیت واسطه های التهابی دیده شده است . شواهد علمی کافی بر وجود این تغییرات ایمونولوژیک در ایجاد برخی 

از اختالالت عملکردی و ایجاد عالئم در این خانم ها داللت دارد . 
نتیجه گیری :  

تغییرات س��لولهای ایمنی در فاز قاعدگی و تغییرات آن در زمان خونریزیهای ش��دید قاعدگی و آندومتریوز نیازمند 
بررس��ی و تحقیقات بیش��تر ی با کاربرد تکنیک های س��لولی و مولکولی جدید بوده و ممکن است دریچه ای برای 

درمان بهتر و مناسب تر را در این زمینه برای متخصصین زنان و بیماران فراهم نماید .
کلید واژه ها : قاعدگی ، ایمونولوژی 
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عنوان : خونریزی غیر طبیعی رحم یک عالمت نادر ولی جدی لوسمی 

نویسندگان : دکتر صنم مرادان 1، الهه آتش نفس 2
1 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران

2 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران

 Research center of Abnormal Uterine Bleeding – University hospital Amir – Semnan University of Medical
 Science – Semnan – Iran

مقدمه : 
برخ��ی مطالعات حاکی از آن اس��ت که در خانم هائی که خونریزیه��ای قاعدگی منظمی دارند ، اگر به طور ناگهانی 
، دچار خونریزی حاد و ش��دید ناگهانی ش��وند ، احتمال لوس��می مطرح است ، هر چند که این تظاهر  ، یک تظاهر 
نادر در این بیماران می باشد . عالئم تیپیک بیماران لوسمی شامل خستگی ، کبود شدن سریع پوست یا ایجاد لکه 
های قرمز پوستی می باشند و معموال پزشکان ، خونریزی غیر طبیعی رحم را نشانه ای از این بیماری نمی دانند  . 

روش : 
در مطالعه ای توسط گروهی از محققان در آمریکا بر روی 2000 خانم جوان و میانسال مبتال به لوسمی بین سالهای 
2002 تا 2011 ، حدود 200 مورد خونریزی غیر طبیعی رحم گزارش گردید که در 19 مورد  از بیماران ، وضعیت 
خونریزی به صورتی بود که مجبور به مراجعه به پزش��ک و لوس��می برایش��ان تشخیص داده شده بود . از میان این 
19 مورد که به دلیل  خونریزی غیر طبیعی رحم به پزشک مراجعه کردند  حدود 50 درصد فوت کردند و متوسط 

سن آنها حدود 39 سال بود . 
یافته ها : 

ح��دود 10 درصد بیماران خانمی که لوس��می دارند ممکن اس��ت از خونریزیهای غی��ر طبیعی رحم همراه با عالئم 
دیگر لوس��می شاکی باش��ند ولی در حدود یک درصد ، اولین عالمت آنها ، خونریزی غیر طبیعی و شدید می باشد 
که ممکن است به همین علت به پزشک مراجعه کنند و پس از بررسی های بیشتر ، تشخیص لوسمی در آنها داده 

شود . 
نتیجه گیری : 

شروع خونریزی شدید و ناگهانی رحم در بیمارانی که سابقه خونریزی غیر طبیعی ندارند ، ممکن است اولین عالمت 
بیماری لوسمی باشد .

کلید واژه ها : خونریزی غیر طبیعی رحم ، لوسمی 

عنوان : خونریزی غیر طبیعی رحم و تزریق استروئید اپیدورال 

نویسندگان : دکتر صنم مرادان 1 ، الهه آتش نفس 2 
1 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران
2 مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم – بیمارستان امیرالمومنین – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – سمنان – ایران

Research center of Abnormal Uterine Bleeding – University hospital Amir – Semnan University of Medical Sci-
 ence – Semnan – Iran
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مقدمه : 
تزریق استروئید اپیدورال در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است ولی در مورد عوارض جانبی آن اطالعات 
زیادی وجود ندارد . در برخی یافته های کلینیکی ، ارتباط بین تزریق اس��تروئید اپیدورال و ایجاد خونریزیهای غیر 

طبیعی رحم مطرح ولی اثبات نشده است . 
روش : مطالعه ای توسط گروهی از محققین بر روی گروهی از بیمارانی که در سال 2011  ، تحت تزریق استروئید 
اپی��دورال ق��رار گرفته بودند ، انجام ش��د بدین ص��ورت که خانم هائی که ت��ا حدود 60 روز بع��د از تزریق ، دچار 

خونریزیهای غیر طبیعی رحم شده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند . 
یافته ها : 

از میان 8166 مورد تزریق استروئید اپیدورال که بر روی 6926 خانم غیر هیسترکتومی شده ، انجام شده بود ، خانم 
هائی که تزریق اس��تروئید اپیدورال داش��تند ، حدود  8 . 2 برابر نسبت به آنهائی که تزریق نداشتند دچار خونریزی 
غیر طبیعی رحم ش��دند . از 197 بیماری که دچار خونریزی غیر طبیعی رحم به دنبال تزریق ش��دند ، 137 مورد 
) 70 درصد ( در س��نین قبل از یائس��گی و 60 مورد ) 30 درصد ( در س��نین بعد از یائسگی بودند . 10 مورد ) 52 
درصد ( از این بیماران تحت بیوپسی آندومتر قرار گرفتند که در صد درصد بیماران قبل از یائسگی و در 95 درصد 

بیماران بعد از دوران یائسگی ، نتیجه بیوپسی خوش خیم بود . 
نتیجه گیری : 

تزری��ق اس��تروئید اپیدورال با افزایش احتم��ال خونریزیهای غیر طبیعی رحمی در خانم ه��ای دوران قبل و بعد از 
یائس��گی همراه اس��ت و خانم هائی که اس��تروئید اپیدورال می گیرند باید از احتمال بروز این عارضه آگاه ش��وند و 

پزشکان نیز باید احتمال بروز این عارضه را در نظر داشته باشند . 
کلید واژه ها  : خونریزیهای غیر طبیعی رحم ، استروئید اپیدورال 

Incidence of shivering after cesarean section under spinal 
anesthesia with or without intrathecal fentanyl

Moslemi F2, Rasooli S1
1,2 Associate Professor of Anesthesia, Department of Anesthesiology, Alzahra Teaching Hospital, School of 
Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

BACKGROUND: 
Shivering is a common cause of discomfort and dissatisfaction in patients undergoing cesar-
ean section with spinal anesthesia. The objective of this study was to assess the impact of in-
trathecal administration of fentanyl on the incidence and severity of post cesarean shivering.
METHOD: 
In a prospective blinded, randomized clinical trial, 80 pregnant women undergoing cesarean 
section under spinal anesthesia were enrolled and randomly assigned to two groups. Patients 
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with febrile, obesity, pregnancy-induced hypertension, and anesthetic block failure or surgi-
cal complications were excluded. Group I, 10mg of 0.5% hyperbaric bupivacaine and 20 mcg 
(1 ml of prepared solution)) of fentanyl were administered. Group II, received 10mg of 0.5% 
hyperbaric bupivacaine combined with 1 ml normal saline. In the post-anesthesia care unit, 
patients were evaluated for the signs of shivering by an investigator blinded to the patient›s 
group allocation.
RESULTS: 
The sample consisted of 80 patients. The incidence of shivering was significantly lower in 
group I than group II (32.5% (13/40) versus 62.5% (25/40) (p<0.007).Severity of shivering 
was also lower in group I such that 6 in group I and 22 in group II needed medicine(25-30 
mg petidine) postoperatively(p<o.o5). In both groups there was a decrease in axillary tem-
perature of patients after cesarean section (p<0.001). This decrease was not different between 
groups (p<0.21)
CONCLUSIONS: 
Addition of fentanyl to hyperbaric bupivacaine during spinal anesthesia for cesarean section 
decreases the incidence and severity of shivering in the postoperative period.

Relation Between Dysmenorrhea and Body 
Mass Index in Students

Homaira Malaki. Shahrekord University of Midical Sciences, Shahrekord, Iran.
Ziba Raisi Dehkordi. Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of 
Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
Corresponding author: Homaira Malaki. Shahrekord University of Midical Sciences, Shahrekord, Iran

Abstract:
Background & Aim: Dysmenorrhea is one of the most commonly reported symptoms by 
adolescent girls and adult women in obstetrics and gynecology departments that can have 
adverse effects on their quality of life. The aim of this study was to examine the prevalence 
and severity of primary dismenorrhea and its relation to body mass index.
Methods & Materials: In this descriptive-analytical study, 200 students from Tehran and 
Shahrekord University of Medical Sciences were selected using random cluster sampling. 
There were students were aged between 18 and 28 years old. Demographic data were col-
lected using a questionnaire. The height and weight, BMI, were measured. Andersch and 
Milsom’s verbal multidimensional scoring system was used to evaluate the severity of dys-
menorrhea. Data were analyzed using Pearson correlation test. 
Results: The mean age at menarche was 13.4±1.2 years. Of the 200 girls, the prevalence of 
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dysmenorrhea was found to be very high 81.5 %., 67.94 % had BMI < 16.5, with 28 % un-
derweight. All girls with moderate and severe dysmenorrhea had BMI < 16.5 all girls with 
mild dysmenorrhea, 36. 5 % had BMI < 16.5 and 44.33 % were underweight. All girls with 
severe and 78 % with moderate dysmenorrhea had BMI < 16.5. All girls with no dysmenor-
rhea had normal BMI.
Conclusion:
Relation between dysmenorrhea and BMI was found to be significant with increased preva-
lence in the low BMI group. 
Keywords: Primary dysmenorrhea, Body mass index

Title: The Study of  the  prevalence of  hypertensive disorders 
in patients with gestational diabetes admitted to Alzahra 

Hospital ,Rasht .(2011-2013)

Authors: Dr. FaribaMirbolouk, Dr. Maryam Asgharnia, Dr. Farimah Mirblouk

Abstract
Introduction: Gestational diabetes is a common disease, but asymptomatic with high morbidity.
It is more common in women suffering from gestational diabetes. The purpose of this study 
was evaluating the prevalence of hypertensive disorders in patients with gestational diabetes 
(class A2) admitted to Alzahra hospital in Rasht (2011 – 2013).
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted among 421 patients with 
gestational diabetes (class A2). A check list included variables of  age, gestational age, parity 
, number of births , number of abortions , previous medical history (heart disease, hyper-
tension , dyslipidemia, etc. ), family history of diabetes or hypertension, and hypertension 
(primary hypertension, pregnancy induced hypertension and pre-eclampsia) were completed 
by each patient . 
Results: The Mean age of women was 31.45±6.46. 36 % of the participants had a history 
of hypertension. About half of women had a family history of diabetes, 13.1% had a family 
history of hypertension. 41.6% of women with gestational diabetes suffered from hyperten-
tion during pregnancy, including pregnancy -induced hypertension in 64 %, preeclampsia in 
30.3% and primary hypertension in 5.7%. Patients older than 35 years with a past medical 
history and family history of hypertension had increased risk of gestational hypertension 2.3, 
4.3 and 6 times respectively. There was a significant correlation between age, gravidity, par-
ity, past medical history and family history of hypertension with various types of gestational 
hypertension, but the number of abortions and family history of diabetes and hypertension 
had no significant correlation with various types of gestational hypertension.
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Conclusion: Our study represented that 41.6 % of people with gestational diabetes suffered 
from hypertension during pregnancy,so considering the high rate of gestational hypertation 
with gestational diabetes and recognition of affecting factors, high  risk patients should be 
controlled accurately before childbirth.
Keywords:Diabetes/ Gestational, Hypertensionin pregnancy, Pre Eclampsia, Prevalence

Association between helicobacter pylori infection and 
ectopic pregnancy

Fariba nanbakhsh , shahram shabi, sima Oshnouei , mahsa tabean, pooya mazloomi 
reproductive health research center, genecology department, urmia university of medical sciences, urmia, 
Iran 

Backgrounds: Uterine infections, Pelvic inflammatory disease (PID) is associated with in-
crease of cytokines. Inflammatory cytokines could cause ectopic pregnancy by changing en-
vironment of fallopian tube. Helicobacter pylori (HP) are associated with increase in inflam-
matory cytokines; it can be without any symptoms .This infection can be resistant for a long 
time if no medication applied. In this study we evaluated the association between CagA strain 
and IgG Ab helicobacter pylori with ectopic pregnancy. 
Materials & Methods: In this case-control study, we studied 101 women with Ectopic preg-
nancy (case) and 106 women (control) with term pregnancy. 2 cc bloods were taken from 
each patient to exam the specific IgG titer by ELISA method. All of samples with positive 
H.pylori IgG status were assayed for anti-CagA IgG antibodies. The associations between 
CagA positive status with risk of Ectopic pregnancy were analyzed by multiple logistic re-
gressions after adjust for effected variables using SPSS 19 software.
Results: There wasn’t significant difference in age and parity (p>0.05) between two groups. 
Seropositivity of IgG and CagA positivity were associated with increased odds of ectop-
ic pregnancy,but were not significant (OR=1.31, 95%CI=0.7-2.52, P=0.37), (OR=1.46, 
95%CI=0.8-2.65, P=0.18).
Conclusion: However there is not significant association between HP infection and Ectopic 
pregnancy, for determining the effect of CagA positive strains on odds of ectopic pregnancy, 
due to increased chance of ectopic pregnancy in positive blood samples of IgG and CagA 
women,   more studies with more sample size are recommended.
Key words:Ectopic pregnancy, H.pylori infection
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 *perinatologist of hamedan medical sciences
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Comparison of measuring of random protein/creatinine ratio 
with current methods of diagnosis of preeclampsia

Abstract:
Introduction:Preeclampsia is a common medical complication of pregnancy. This disease can 
be fatal and dangerous in both mild and severe form. Proteinuria is one of major criteria of 
diagnosis of preeclampsia. So in this study we compare three laboratory methods of measur-
ing of urine protein.
Methods:In this cross sectional study after filling out questionnaires and consent forms from 
86 pregnant women with suspected preeclampsia who is reffered to Hamedan Fatemiyeh 
Hospital, urine samples were taken.So that from each patient a 24-hour urine sample and 
a random urine sample was taken. Then the amount of protein and creatinine in 24 urine 
samples and protein/creatinine ratio and dipstick protein in random urine samples were de-
termined. The information obtained were analyzed by spss 16.0 software.
Results: In this study, there is positive correlation between protein/creatinine ratio and 24-
hour urine sample. This study evaluated five different cut off points for positivity of protein/
creatinine ratio. For protein/creatinine ratio 0.13-0.15 mg/mg, sensitivity is 100%, and speci-
fity ranged from 10-22.5%; for protein/creatinine ratio 0.3 mg/mg sensitivity is 97% and 
specifity 27% ; for protein/creatinine ratio 0.7 mg/mg sensitivity is 97% and specifity is 40% 
and for protein/creatinine ratio 1.14 mg/mg sensitivity is 93.4% and specifity is 45%. For 
dipstick sensitivity is 71.7% and specifity is 50%.
Conclusion:Random protein/creatinine ratio determinations are helpful when they are below 
0.13-0.15 mg/mg. Because of poor sensitivity and specifity for cut off point higher than 0.3 
mg/mg, a full 24-hour urine is required. 

Laparoscopic   Management Rare Cases Of Adenxal Mass

Behnaz NourI

Department of Gynecology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Introduction : An adnexal mass  [mass of the ovary ,fallopian tube ,vessels ,ligaments or sur-
rounding connective tissue] is a common gynecologic problem that affecting women of all 
ages. Pathology in this area may also arise from the utrus, bowel, retroperitoneum , metastatic 
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disease from another site such as the breast or stomach.
Material &Method: A 22 years old virgin patient, with history of abdominal pain who was re-
ferred from Lorestn. The patient underwent laparoscopic resection. We found a large necrotic 
solid –cystic mass 18×15 cm and definite diagnose with immunohistologic and pathologic 
approaches was EGIST.                                                                                                     
A muliparus 25- year Afghan woman was referred with manifestations of abdominal pain & 
swelling, night sweating, decreased appetite and  weight and sonographic &CT findings of 
massive ascite and cystic mass of right ovary sonography showed a cyst with diameter of 4.7 
cm in the right ovaryomental cake and severe bowelbowel adhesions in favor of malignant 
epithelial tumors of ovary. Massive pleural effusion, especially in right side, was seen in 
chest x-. Laboratory exam showed as following: CA 125= 853, LDH= 852, ESR= 80, HB 
=10.5, low MCH and high levels of AST and ALT. Pleural and ascite tap under guide of CT 
scan was negative for cytology and culture of tuberculosis and malignancy. Despite high 
ADA in pleural fluid strongly suggested abdominal tuberculosis. Laparoscopy was done for 
preparation of tissue sampling and finding definite diagnosis. 
A null par 52- year- old woman that her right axillary lymphadenopathy was biopsied and 
then right mastectomy was done due to diagnosis of metastasis from breast cancer. The ori-
gin of metastasis has not been established and a course of chemotherapy was delivered with 
diagnosis of breast cancer. The patient admitted due to abdominal swelling. Both Abdominal 
and plvis CT scan and  US showed massive as cites, 9- and 10 cm Solid- cystic mass and 
retroperitoneal lymphadenopathy. Laboratory study was positive for CA125: 974 IU/l and 
CA15-3: 54 IU/l  . Laparoscopic TLH BSO  was done and pathology reported  a metastatic 
ovarian tumor with origin of breast cancer.
A15-year-old post-menarche teenager who presented as acute abdomen. laparoscopy was 
performed and torsion of the left ovarian pedicle and mesoalphinx to salvage the fallopian 
tube and ovary, which has a bearing on future reproduction. Both of ovaries were PCO .
A18-years –old virgin patient with  bilateral multiple solid cyst with different sizes [the big-
gest was 8.7cm] Underwent laparoscopic resection. Pathology was benign  mature teratoma..
Conclusion: Surgical exploration for an adnexal mass may be performed laparoscopic ally.
Key words: Adnexal mass , Laparoscopy
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Conservative Surgical Management Of Total Placenta
 Previa – accreta

( A Case Report)
1. Vaezi Maryam Assistant professor of OB&Gyn. Tabriz university of medical sciences –
mva260@yahoo.com
2. Alizadeh Sakineh Residency OB&Gyn. Tabriz university of medical sciences

Introduction Total placenta previa describe a placenta that is implanted somewhere in the 
lower uterine segment and internal cervical os is covered completely by placenta. The inci-
dence for placenta previa is average 0.3 percent. Several factors increase the risk placenta 
previa:
Multifetal gestation – cigarette smoking – multiparity – prior cesarean delivery (eight fold in 
woman with parity greater than four and who had more than four prior cesarean deliveries) 
elevated MSAFP
levels.
Woman with a prior cesarean section and placenta previa have an increased risk for cesarean 
– hysterectomy but conservative management has recently been proposed. We present a case 
successful conservative surgical management of complete placenta previa – accreta.
Case presentation
A 40 year old woman G6P3AL3Ab2 (3×C/S and 2×curettage) at 36-37 weeks of gestation 
who presented to OB. Urgency complaining of vaginal bleeding and labour pain. She had 
pregnancy complication by complete placenta previa with suspected accreta. An urgent ce-
sarean section is performed. Cesarian section complicated by an intrapartum hemorrhage. 
Before removal of the placenta our management was performed include the following steps:
1. Uterotonic drugs (Oxytocin and buccal Misoprostol and infused Methylergonovine in bed 
placenta).
2. Endouterine hemostatic X and square sutures in the placenta site.
3. Tightly packing the lower uterine segment with long gauze.
4. Bilateral surgical ligation of uterine arteries.
5. Bilateral surgical ligation of ovarian arteries.
Subsequently the continuous bleeding from the placental site stopped.
The patient discharged 4 day later with good condition.
Conclusion
Conservative surgical treatment can be considered as an option in the management of se-
lected cases
who is expected in order to avoid hysterectomy.
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Key words:Placenta previa – Placenta accreta – conservative management

Atony and Postpartum Hemorrhage because of a Large sub 
mucous myom

Shabnam Vazife khaah

Abstract:
Patient was a 35Years old woman G6P5-5 Vaginal delivery-admitted to the hospital with 
labor pain.Dilatation was 5-6 cm.Labor progressed apropriatly and the live baby was born 
with a good apgar score.
Placenta separated completely.But the uterus was atonic and there was a heavy bleeding.We 
started uterine massage –oxitocine infusion and metergine injection.They were ineffective 
so we examined uterine cavity-cervix and vaginal walls to find the probable laceration.There 
was a large mass of 10-10 cm in the uterine cavity and it was like a myoma extending from 
the fundus to the cervix.
We planned for a myomectomy.Patient went to the operating room.we made a midline lapa-
rotomy.Then with a classic insision we entered uterine cavity.There was a large pedunculated 
myoma originated from the fundus in the right.We made myomectomy and the bleeding 
of the pedicule controlled with sutures.The uterus contracted completely and the bleeding 
stopped.Patient transfused two units of packed cells.
Key words:Atony-myoma-Hemorrhage
Corresponder:DR Shabnam.vazifekhah .Urmia university of medicine

Comparison of Effect of Using Double Phototherapy and 
Single Phototherapy in Treatment of Non-Hemolytic Icterus 

in Newborns

Dr. Masoumeh Hematyar, Associate Professor of Pediatric Department of Islamic Azad University, Tehran 
Medical Sciences Branch
Dr. Vaghar Fartoot, General Practitioner of Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch

Abstract:
Field: Icterus is one of the common problems in newborns,which may cause nervous damage, 
mental retardation and even death in case of failure in immediate treatment. Phototherapy is 
one of the common treatments for reducing bilirubin in newborns. This article compares the 
effect of using double phototherapy and single phototherapy for treatment of non-hemolytic 
icterus in newborns.
Methods: This clinical trial study was conducted on 80 non-hemolytic icteric newborns 
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hospitalized in neonatal ward of Tehran Javaheri Hospital in 2010-11. They were randomly 
divided into two 40-member groups: one group was treated by single and another by dou-
blephototherapy. The phototherapy duration and level of serum bilirubin before and during 
phototherapy and 48 hours after discharge were analyzed. Data were analyzed by independ-
ent T-test and Chi-square test.
Findings: There was no significant statistical difference between two groups in terms of av-
erage age, gender, birth weight and the level of serum bilirubin before phototherapy. The 
average reduction of serum bilirubin after 24 and 48 hours was 2.8±1.4 mg/dl and 5.79±1.98 
mg/dl in the single phototherapy group, and 3.3±1.7 mg/dl and 6.11±2.21 mg/dl in double 
phototherapy group and this difference was not statistically significant. Average duration of 
phototherapy was 52.5±13.6 hours in single and 48.03±12.2 hours in double phototherapy, 
but this difference was not statistically significant. 
Conclusion: Although the reduction rate of serum bilirubin in double phototherapy was more 
than single phototherapy 24 and 48 hours after beginning and the duration of phototherapy 
was less but this difference was not significant statistically. In non-hemolytic icterus which is 
not severe, using double phototherapy does not have more effect than single while it doubles 
the costs and energy consumption. 
Keywords: Non-Hemolytic Icterus in newborns, Phototherapy, Bilirubin.

و  موردی  گزارش  دو  عارضه:  بدون  ترم  بارداری  از  بعد  کوریوکارسینوما 
بررسی مروری 

شهال یزدانی1*، زینت السادات بوذری2، مژگان نعیمی راد3 ، محمد عابدی سماکوش4
کوریوکارسینوما بعد از بارداری ترم بدون عارضه: دو گزارش موردی و بررسی مروری

مقدمه:
کوریوکارسینومای بارداری یک تومور بدخیم مهاجم جفت می باشد که در رابطه با انواع بارداری می باشد. تشخیص 
کوریوکارسینوما به دنبال یک بارداری طبیعی بسیار غیر معمول می باشد. شواهد نشان می دهد که در این بیماران 
می تواند بیماری متاستاتیک وجود داشته باشد. گزارش حاضر دو مورد کوریوکارسینوما به دنبال بارداری ترم وبدون 

عارضه می باشد.
گزارش موارد:

م��ا دو خان��م باردار مولتی پارا که در طی ماه اول بعد زایمان س��زارین به دنبال خونریزی ش��دید واژینال و افزایش  
B-HCGس��رم مراجعه نموده ان��د را توصیف می کنیم. هر دو بیمار تحت توتال هیس��ترکتومی قرار گرفتند ولی 
ش��واهدی از بیماری متاس��تاتیک در مادر و نوزاد دیده نشد. هر دو بیمار به کموتراپی نیاز پیدا کردند و در پیگیری 

های بعدی عودی دیده نشد.
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نتیجه گیری:

کوریوکارس��ینوما بطور نادر به دنبال بارداری ترم بدون عارضه اتفاق می افتد. خونریزی واژینال می تواند دربیش��تر 
موارد به عنوان اولین عالمت احتمالی کوریوکارسینوما تلقی گردد.

کلید واژه ها: کوریوکارسینوما، بارداری، متاستاز، خونریزی واژینال

Ovarian Torsion in Postmenopausal Women and risk 
of malignancy

Zohreh Yousefi1*, Mansoureh  Mottaghi2,  Nasrin  Pourmoghadam3

Abstract
Background and Aim: Ovarian torsion is one of the most common emergent surgery in gyne-
cology, this lesion has tendency to occur in postmenopausal women. The aim of this review is 
providing information concerning clinical, surgical management, outcomes, and pathologic 
findings and risk of malignancy in ovarian torsion in postmenopausal women
Methods: In this prospective  study,  we  assessed  10  patients with acute  abdominal pain 
and pelvic mass  who  admitted in tumor  clinic  of Ghaem Hospital  during  2013. Data were 
recorded including age, presenting symptoms, tumor marker, type of surgery, radiologic find-
ings and   pathological results. 
Results:  The most common symptom was acute abdomino- pelvic pain (100%) and the most 
radiologic finding was ovarian mass in sonography.  Free fluid in pelvic was seen in 30%of 
patients. Most ovarian  lesion  was  serous type tumor. The pathology of malignancy was 
reported in 20% of patients. Hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy, and surgical 
staging surgery were performed for 20% of them. 
Conclusion: Ovarian torsion is as a differential diagnosis in postmenopausal women with 
acute symptoms of lower abdominal or pelvic. We should be take suspicion of the risk of 
malignancy with presence of an adnexal mass in these patients.  
Keywords: Ovarian torsion, Postmenopausal women, Acute abdomen, Emergency surgery.
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رفتارهای دلبستگی پدر به جنین و عوامل مرتبط با آن
الدن آسترکی1 - منصوره جمشیدی منشÝ2 - زهرا بهبودی مقدم3 - حمید حقانی4

چکیده 
زمینه و هدف: رفتارهای دلبس��تگی پدر به جنین نوعی احس��اس عشق و عالقه عمیق پدر نسبت به کودک متولد نشده طی 
دوران بارداری همسرش می باشد. این رفتارها نقش مهمی را در پذیرش هویت پدری، پیامد مطلوب بارداری و رشد و تکامل 
کودک آینده ایفا می کند. شدت این رفتارها در  پدران با یکدیگر متفاوت و ناشی از عوامل مختلف است که اکثر آن ها مربوط 
به جوامع غربی می باش��د.هدف از انجام این مطالعه تعیین رفتارهای دلبس��تگی پدر به جنین و برخی عوامل مرتبط با آن می 

باشد.
روش بررسی:این مطالعه به صورت مقطعی در 12 مرکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. 
تعداد 400 پدر که همسرانش��ان در هفته های 40- 20  بارداری قرار داش��تند در این پژوهش شرکت کردند.ابزار گرداوری داده 
ها 2 پرسش��نامه ش��امل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه رفتارهای دلبستگی پدر به جنین بود. جهت تجزیه و تحلیل داده 
ها از آزمون های آنوا، پست هوک، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست استفاده شد و p  0.05> معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نش��ان داد که زبان و گویش فارس��ی، س��ن و تحصیالت باالی پدر، س��ن بارداری همسر، تمایل 
قبلی به بچه دار ش��دن، رضایت از جنس��یت جنین و افزایش تعداد جلسات شرکت پدر در سونوگرافی های همسربا 
افزایش رفتارهای دلبس��تگی پدر به جنین ارتباط معنی دار داش��ته است  وجود ناهنجاری در جنین، سابقه ازدواج 
قبلی، استعمال دخانیات، افزایش تعداد فرزندان و بارداری پرخطر همسر با کاهش رفتارهای دلبستگی پدر به جنین 
ارتباط داشته است. هم چنین بین نسبت فامیلی با همسر، سابقه نازایی، نوع سونوگرافی، سابقه سقط و مرده زایی، 

شرکت پدر در کالس های آمادگی برای زایمان و رفتارهای دلبستگی پدر به جنین ارتباط معناداری یافت نشد. 
نتیجه گیری:با توجه به موانع و عوامل موثر بر رفتارهای دلبستگی پدر به جنین و انجام آموزش ها و مشاوره های 
مرتب��ط  با ان می توان بس��تر الزم را جهت افزایش دلبس��تگی و باطبع افزایش نق��ش پدر طی مراقبت های دوران 

بارداری همسرش را فراهم ساخت.
واژه های کلیدی:دلبستگی، رفتارهای دلبستگی پدر به جنین، عوامل مرتبط
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Maternal outcomes of narcotic substance abuse in pregnant 
women

Hoda Ahmari Tehran1, Roghieh Javan2, Zahra Abedini3, Tahmineh Dadkhah Tehrani4, Zohreh Ghasemi5

1-MSc in midwifery ,Research Center for Religion Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
2- General Practitioner, Sabzevar University of Medical Science, Sabzevar, Iran
3. MSc in Nursing, Qom University, Qom, Iran. 
4- MSc in midwifery Qom University, Qom, Iran
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Abstract:
Background and Objectives: Today narcotic substance abuse is a major health problem in 
many population groups, such as mothers and their newborns are put at serious risk. Since 
substance abuse is different in several communications and its side effect in pregnancy is 
depended with prevalence of consumed substances in there, this study was conducted to 
determine maternal outcomes of narcotic substance abuse.
Materials and Methods:The study was a cohort study. In order to assess the maternal out-
comes of 81 (41 addicted pregnant and 40 none addicted pregnant) referred to Sabzevar 
hospital. Data Analysis was done using SPSS.Confidence coefficient of 95% was considered.
Results: In this study, the most common drug was opium (58.5%) and the most common used 
method was smoking (78%). In the addicted group, preterm labour was (9.8%), post term 
labour (2.4%), cesarean section (51.2%), vacuum delivery (2.4%), perinatal bleeding (7.3%), 
Preterm rupture of membrane (4.9%), meconial amniotic fluid (14.6%), fetal distress (9.8%), 
IUGR (12.2%), IUFD (2.4%). 
Conclusion:
Addicted pregnant women present a high-risk group as to the perinatal outcome. Appropri-
ate obstetric and neonatal care can reduce the rate of complications in these pregnancies and 
improve perinatal outcome. Therefore, preventive educational programs during pregnancy 
should focus on reduction or replacement of such substances with safe drugs.
Keywords: Pregnancy, Illicit Drugs, maternal Outcome 
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High risk behaviors among socially damaged women: A qual-

itative study in Iran

Leila Allahqoli1, Sepideh Hajian PhD2, Zhila Abeed Saeedi3
1-PhD Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran  lallahqoli@gmail.com
2- Assistant Professor ,Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute (ACECR), 
Tehran, Iran 
3- Assistant Professor, Dept. of Medical Surgical, Faculty of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti Univer-
sity of Medical Sciences, Tehran, Iran

Introduction: Socially damaged women population is reportedly at higher risk for  STIs than 
the general population.  The objective of this study was to explore the high risk behaviors 
among socially damaged women.
Methods: Qualitative method was utilized. Two focus group discussions (FGDs) and eighteen 
semi-structured in-depth interviews were conducted with SDW, 15-45 years old, at shelters 
and harm-reduction drop-in-centers in Tehran between February to May 2013. Participants 
were selected by purposeful sampling.  All interviews were recorded and typed word for 
word. Data was analyzed using content analysis approach.
Resulst: Women in this sample ranged in age from 17 to 43 with the majority being in their 
Thirties.  More than half of them had primary or middle school education. Slightly more 
than three quarters of them, 14 (77%), were divorced, and more than four fifth of them, 16 
(88%), were drug abusers. Two of the participants were injection drug users and four of the 
participants were consuming alcohol. All participants were heavy smokers. Two third of the 
interviewees were homeless.  More than half of them lived in shelters and three of the in-
terviewees lived in parks. More than two thirds of the interviewees were sex workers, while 
all of them were sexually active. Two third of the interviewees had Imprisonment record. In 
FGD participants, more or less the same socio-demographic pattern as that of interviewees 
emerged. Slightly more than half of participants (57%) were in the age range of 25-40 years 
of age.  Furthermore, slightly less than one quarter of the participants (22%) were married.  
Majority of participants (72%) had middle school education. Most of participants (88%) had 
an unprotected sexual relationship. The reasons of having an unprotected sexual relation-
ship included the need to have financial and emotional support, disturbance in pleasure, and 
misconception about the use of condoms.  Financial need was the most important reason for 
a majority of the participants to have sexual relationships. 
Conclusion: The study results emphasizes on the need for affiliated organizations to conduct 
preventive and damage-reducing programs continuously and accurately, to offer effective 
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training to exposed group, and to provide expert consultation.
Keywords:high risk behaviors, women, Iran

Restless legs syndrome during pregnancy and its predictor 
factors in Ahvaz

Authors: Roghieh Bagheri*, Parvin Abedi
* Faculty of Nursing & Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

Introduction: Restless leg syndrome (RLS) is characterized by uncomfortable sensation that 
create an irresistible urge to move affected limbs. studied have reported an increased preva-
lence of RLS during pregnancy ranging from 11 to 30 %. The objective of this study was to 
identify the prevalence of rest less leg syndrome among pregnant women of Ahvaz.
Methods:This was a cross sectional study conducted in 2014. We interviewed 400 pregnant 
women (15-45 years old) attending  to prenatal care  centers in ahvaz at any weeks of their 
pregnancies. A detailed medical history was obtained for all participants, and this included 
questions about demographic characteristics, complications of pregnancy, medical therapy. 
Restless legs syndrome was diagnosed according to the International RLS Study Group crite-
ria. For the diagnosis, women had to meet all four criteria. Statistical analysis was performed 
with SPSS version 16. Variables were compared via the independent simple t test and χ2 test. 
Statistical significance was defined as P< 0.05.
Results: Among the 400 pregnant women enrolled in the study, 14% were in their first trimes-
ter of pregnancy, 30.3% in their second,
and55.7% in their third. Concerning the number of pregnancies 32.4% were primigravida 
and 67.6% were multigravida. Of the participants, 98 (24.5%) were diagnosed as having 
RLS.In the first trimester, we observed prevalence of 4.6%; in the second, 29.2%; and in the 
third, 43.1%. There were no significant differences in RLS prevalence in relation with primi-
gravida (46%) and multigravida (51%). Results showed that the prevalence of this disorder 
increased with age of participants and with the trimesters of pregnancy.
Conclusion: Our data suggest that RLS frequently presents during pregnancy and that affects 
near half of the women in third trimester of pregnancy. Thisindicatesthe necessary of educat-
ing professionals involved in caringfor pregnant women regarding the RLS andits effect on 
their life.  
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Health-Related Quality of Life Issues in Women suffering 

from Polycystic Ovary Syndrome

Mahnaz Bahri Khomami 1, Fahimeh Ramezani Tehrani2⃰, Somayeh Hashemi 3, Maryam Farahmand4, 
Fereidoun Azizi5
1- Researcher, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Fac-
ulty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Postal Code: 1985717413; 
Email address:bahrymahnaz@yahoo.com

Abstract:
Introduction- Polycystic ovary syndrome (PCOS), a common endocrine disorder among re-
productive aged women is a frustrating experience and it has been shown as a reducer of 
Health-related quality of life (HRQoL). The aim of present study was to assess the impact 
intensity of polycystic ovary syndrome symptoms on health-related quality of life of Iranian 
women with this syndrome.
Methods- From among 1035 women with polycystic ovary syndrome, aged 15-49 years who 
were invited to participate in the study, 796 ones completed the study procedure. A reliable 
validated Persian version of the health related quality of life questionnaire for polycystic 
ovary syndrome patients (PCOSQ) was filled for each participant. Using linear regression 
models the association between the manifestations of polycystic ovary syndrome and health 
related quality of life and its domains were assessed.
Results- The mean age of participants was 28.02 years and 695 (87.3%) and 101 (12.7%) of 
them were under and over 35 years old. Comparing of mean scores of five PCOSQ domains 
in the study population showed menstrual problems as the most and the infertility problems 
as the least affecteddomains of (HRQoL) by PCOS. Hirsutism and body mass index had the 
greatest negative impacts on the score of HRQoL; while irregular menses and hirsutism were 
the two most reducers of menstrual problems domain.
Conclusions: This study showed that hirsutism and body mass index are the most important 
PCOS symptoms which reduce Iranian patients’ health related quality of life. Specialist must 
determine to what extent each symptom of polycystic ovary syndrome separately affects 
patients’ minds and try to treat them accordingly.
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The Experience of Contraception And Condom Use Among 
HIV-Infected Iranian Women

Behbody Z.*EsmaelzadehsaeiehS.**, NikbakhtNasrabadiAR.*, Ebadi
* Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
**PhD Candidate of reproductive Health, Tehran University of Medical Science. Faculty Member of Alborz 
University of Medical Sciences.
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****PhD in Nursing EducationAssociate Professor of Baqiyatallah University of Medical Sciences,
Nursing Faculty, Tehran, IRAN
*Corresponding Author: Zahra behboodimoghadam
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Introduction: Contraceptionand condom use are important aspects of women living with 
HIV/AIDS.
Objective:The aim of this qualitative study was to explore the experiences of HIV/AIDS 
infected Iranian women regarding contraception and condom use during their living with 
HIV/AIDS.
Method:In this qualitative research data were gathered through semi structured, in-depth se-
rial interviews with 18 HIV/AIDSIranian women, referred to Risky Behaviors Center of Teh-
ran University of Medical Sciences. Data were analyzed using qualitative content analysis 
method.
Results:The emerged themes included:1) Reducing use of contraception, 2) Gender power 
in condom use,and,3) Vague responsibility in sexual relationship. We received that most of 
women didn’t use any kind of contraception, because they thoughtthat they have no chance 
for pregnancy and also due to the possibility of legal abortion for them. Most of women with 
positive partner have not been used condom because their partner didn’t like it and only mar-
ried women with negative partner used condom. In this study HIV Single women have not 
been disclose their status and they have not insisting in usingcondom if their partner refused 
it.
Conclusions:Planning comprehensive HIV/AIDS prevention programs is necessary compo-
nent for reducing the spread of disease, and all public health communities have a major 
responsibility to provide appropriate reproductive health for infected women in order to war-
rantypublic against HIV/AIDS.
Key words: Contraception Use, CondomUse, Gender, HIV/AIDS
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Childbearing: A major concern for Iranian women with HIV

Zahra BehboodiMoghadam, PhD
AlirezaNikbakhtNasrabadi, PhD
Abbas Ebadi, PhD
Sara esmaelzadehsaeieh, PhD candidate
MinooMohraz, MD, MPH

Abstract
Childbearing is a cause of concern for women living with HIV .To improve reproductive 
right of women with HIV and preventthe spread of HIV; it is needed to understand fertility 
experiencesofinfected women with HIV. Given that few studies were conducted on this issue 
in Iran, in this qualitative study we carried out 15 in –depth interviews with HIV- infected 
women in the age of fertility who referred to Imam Khomeini Hospital Consultation Center 
for clients with riskybehaviors in Tehran, Iran. 
Analysis of the meaning units showed the following themes in describing of fertility inten-
tions of HIV women. 1) Wife –husband relationship and stability of life 2) Uncertainties 
about the future 3) Unpleasant experience of pregnancy and delivery. This theme has three 
sub themes 1) stigma 2) discrimination 3) weakness in health care system. These findings 
showed that Health care provider and community should respect the right of infected women 
and inform them on sexual and reproductive health.
Key words: childbearing, HIV-infected women, Iran
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Waiting for an assisted pregnancy: a qualitative study

Zahra BEHBOODI-MOGHADAM1, Fahimeh RANJBAR2, 3*, Mohammad Mehdi AKHONDI3, Leili BO-
RIMNEJAD4
School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Iran, Tehran

Abstract
Aim: The purpose of this study was to describe Waiting for an assisted pregnancyin Iranian 
culture and context.
Method: With purposive sampling,12 women with experience of pregnancy via assisted re-
production techniques (ARTs)were interviewed using a qualitative design and a content anal-
ysis approach.In-depth Interviews performed after a positive test of pregnancy and women 
were met in their first visit of pregnancy in the prenatal clinicof AVICENNA Infertility re-
ferral Center in Tehran.Women who had conceived through ARTs described theexperience 
of waiting for assisted pregnancy. Interviews were recorded and transcribed in a verbatim 
way and analyzed concurrently. Semi-structured interviews were coded, categorized and the 
themes were also identified.
Results: The results of the qualitative data analysis using MAXqdA software showed that 
struggle to achieve the purpose, fear and uncertainty, escape from stigma and try to achieve 
husband satisfaction are the main fourthemes in this study.
Conclusion:Partner›s involvement in ARTs counseling sessions, preparing couples for low 
probability of success, empowering them to deal with stigma -if there is- is critical and can 
reduce distress in infertile women. 
Key words: Assisted reproductive technology, Counseling, Infertility, Qualitative research, Pregnancy.

بررسي نیازهاي آموزشي دوران بارداري از دیدگاه زنان مراجعه کننده 
به مراکز بهداشتي-درماني شهر بیرجند 

مرضیه ترشیزي*4- مریم اطمینان5-وحیده حق پناه2-  میترا اسکندري 2

 چکیده:
زمینه و هدف:

 مراقب��ت ه��اي قب��ل از زایم��ان، نوعي برنام��ه جامع مراقبت��ي در دوران بارداري اس��ت که داراي تاثیر ش��گرفي 
در ارتق��ا س��طح س��المت م��ادران و ک��ودکان م��ي باش��ندو اج��راي آن کاه��ش مرگ و می��ر و ع��وارض دوران 
ب��ارداري، حف��ظ س��المتي م��ادر و تول��د نوزادي س��الم را ب��ه هم��راه دارد. ل��ذا این مطالع��ه به منظ��ور تعیین 
.m3torshizi@bums.ac.ir– 4-1نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد مامایي – عضو هیأت علمي دانشکده پرستاري و مامایي بیرجند

5-مامای شاغل در مرکز بهداشت
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 نیازه��ای آموزش��ی دوران ب��ارداری از دی��دگاه زن��ان مراجع��ه کننده ب��ه مراک��ز بهداش��تي-درمانیانجام گردید.

روش کار: 
ای��ن پژوهش توصیفي-تحلیلي بصورت مقطعي بر روی400 نفر از زنان مراجعه کننده به تمامي مراکز بهداش��تي-
درماني به روش نمونه گیري آس��ان درس��ال 1392 انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود 
که جهت دستیابي به اهداف پژوهش در سه بخش تنظیم گردید. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: 

نتایج نشان داد سه اولویت مهم نیازآموزشی زنان در دوران باداری به ترتیب تأثیر بیماریهای مادر بر روی جنین ، تغذیه 
دوران بارداري و عوارض داروهاي گیاهي - ش��یمیایي و اش��عه بر جنین است. 51/5% زنان منبع کسب اطالعاتشان 
درباره ي بارداري ، مرکز بهداشت عنوان نمودند و 82/6% شرکت کنندگان در کالسهاي آموزشي ، کیفیت آنرا خوب 
گزارش کردند. بینسن،تعداد حاملگی ،تعداد فرزندان و سطح تحصیالت فرد و همسرش بانیاز به شرکت در کالسهای  

آموزشی در دوران بارداري رابطه معنادار وجود داشت اما با شغل فرد و همسرش ارتباطي نداشت.
 نتیجه گیری :

ب��ه نظر می رس��د ارتقاء کیفیت ارائه مراقبت ه��ای دوران بارداري از طریق افزایش آموزش��های دوران بارداری در 
دریافت کنندگان مراقبت ها ، ضرورتي اجتناب ناپذیر است.

 واژه  های کلیدی:مراقبت هاي قبل از زایمان، نیازهای آموزشی، مراکز بهداشتي

Assessment of educational needs of women about Prenatal 
care in health centers of Birjand.

Torshizi M(Msc)  , Etminan M , Moud M , Haghpanah V2, Manouchehri F2,  Eskandari M2.

Abstract:
Introduction:
 Prenatal care is a kind of comprehensive care program in pregnancy period. This cares have 
excellent effect on pregnancy outcomes and mothers and newborns’ health promotion. Prena-
tal care is an effective intervention for improving pregnancy outcomes, reducing its mortality 
and morbidity, saving mother’s health and bearing a healthy newborn.
Methods:
This research is a descriptive study which has been performed in order to identify the educa-
tional need of women about prenatal care in Birjand Health centers. Data are collected from 
400 women who referred to health centers .The tool for gathering data were questionnaires, 
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which had three separate sections. Descriptive and analytic statistics were done by SPSS 
software. 
Results:
The results showed that the Educational needs included the effect of maternal disease on the 
fetus, nutrition during pregnancy and Chemical and herbal drugs and radiation side effects 
in order of priority. 51/5% of women the source of information about pregnancy was health 
centers and 82/6% of participants in training courses, the quality was good. Significant as-
sociation was observed in the Educational needs between ages, parity, and the level of educa-
tion women›s and their partner›s and there was no significant difference with women›s and 
their partner›s job.
Conclusion: 
Considering quality of prenatal cares promotion through improvement of Educational about 
prenatal cares of care givers in the province is an inevitable necessity.
Keywords: Prenatal Care, Educational needs Health centers.

دلبستگي مادر و جنین در بارداري: عامل بهبود پیامدهاي جسمي نوزادي ؟

?Maternal-fetal attachment (MFA): A improves Factor for neonatal health outcomes
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نفیسه نوري : کارشناس مامایي
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چکیده
مقدمه و هدف : 

دلبستگي بین مادر و کودک یکي از زیباترین و شگفت انگیزترین پدیده هاست که مدت ها پیش از تولد کودک به وجود 
 مي آید.. هدف از این پژوهش، بررسي ارتباط بین دلبستگي مادر و جنین  در دوران بارداري با پیامدهاي نوزادي مي باشد. 

روش کار : 
  در ای��ن مطالعه تحلیلي آینده نگر وضعیت دلبس��تگي م��ادر و جنین 164 زن حامله با حاملگي تک قلوي طبیعي 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني بیرجند 1392در سه ماهي دوم و سوم بارداري با پرسش نامه استاندارد 
دلبس��تگي مادر - جنین کرانلیس��نجیده ش��د. س��پس زمان زایمان، قد و دور س��ر نوزاد، محدودیت رشد جنیني، 
دیس��ترس تنفس��ي، آپگار و وزن هنگام تولد نوزادان از پرونده هاي زایماني ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با 
اس��تفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه 16/5( و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، توکي 
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و همبستگی پیرسون انجام شد.

نتایج : 
میانگی��ن نم��ره ی دلبس��تگي م��ادر و جنی��ن درزن��ان ب��اردار 0/39±3/81)از 5 نم��ره( ب��ود. دلبس��تگیمادر–
ورضایتزناشوییارتباطآماریمعناداریداش��تاماارتباطیبامتغیرهایتعدادبارداری،ن )مادروهمس��ر(  جنینباتحصیالتوشغل 
وع بارداری)خواس��ته یا ناخواس��ته(، میزان کفایت درآمد تفاوت معنی داری نداش��ت. همچنینبین وزن زمان تولد، 
محدودیت رش��د جنیني، زایمان پره ترم ، آپگار پایین نوزاد با میانگین دلبس��تگي مادر و جنین ارتباط معني داري 

.(p>0.05 (وجود نداشت
نتیجه گیری : 

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تفاوتي در سر انجام نوزاد در زنان  با میزان دلبستگي مادر و جنین وجود ندارد 
و این امکان وجود دارد که دلبستگي مادر و جنین به عنوان یک فاکتور غیر مستقل در سر انجام نوزادي دخیل باشد.

کلمات کلیدی :
دلبستگي مادر و جنین ، بارداري، پیامدهاي جسمي نوزادي

بررسی هورمون لپتین در زنان و نوزادان، مرور سیستماتیک در ایران 
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* استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

** کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 
*** کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
مقدمه: لپتین یک هورمونپپتیدی مترشحه از بافت چربی است که نقش کلیدی در هموستاز انرژی و وزن بدن ایفا 
می کند، این ماده در پژوهش های اخیر به عنوان یک میانجی نورواندوکرین در سیستم های مختلف بدن از جمله 
سیستم تولیدمثلی شناخته شده است که به عنوان یک حلقه ی کلیدی بین بافت چربی و سیستم تولیدمثلی عمل 

کرده، اعالم می کند که ذخیره ی کافی انرژی برای عملکرد تولیدمثلی طبیعی وجود دارد)1(.
هدف: مقصود از این بازنگری سیس��تماتیک، بررسی تمام مقاالت کارشده در ایران در ارتباط با لپتین و بیان نتایج 

آن است.
 yahoo. Google schollar. Magiran pubmed . sid. روش بررسـی: جس��تجو در بانک های اطالعاتی
Irandoc .  به مدت 4 ماه انجام ش��د. تمام مقاالت توصیفی، تحلیلی و مداخله ای که در حیطه ی بررس��ی لپتین 

در زنان از ابتدا تا به حال انجام شده بودند گردآوری شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: طی مطالعات متعددی دیده ش��ده اس��ت که جنین های دختر در هفته های آخر حاملگی، س��طوح لپتین 
باالتری نسبت به جنین های پسر هم سن خود دارند و همچنین نوزادان دختر نیز سطوح لپتین باالتری نسبت به 
نوزادان پسر هم سن خود دارند.مطالعات نشان داده اند که تولید لپتین به وسیله ی آندروژن ها مهار و با استروژن 
ها تحریک می ش��ود. اس��تروژن اثرات مستقیمی بر چربی بدن دارد، به طوری که بیان لپتین در سلولهای چربی را 
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افزایش می دهد.در دوران بارداری لپتین از جفت نیز ترش��ح میش��ود،تفاوت لپتین ترشحی از جفت با لپتین بافت 
چربی این است که بر بافت های محیطی بدن مانند ماهیچه،کبد،پانکراس اثر میکند.

نتیجه گیری:
در مطالعات همبس��تگی بین غلظت س��رمی لپتین با BMI، ذخایر مختلف چربی و همچنین ضخامت چربی زیر 
پوستی مشاهده شده است. مکانیسم های فیزیولوژیکی متعددی از قبیل فعالیت اعصاب سمپاتیک، ورزش، سطوح 
انس��ولین، تغییر در وزن و توازن انرژی، گلوکوکورتیکویئدها، نخوردن غذا و غیره می توانند به ش��کل گس��ترده ای 
مقادی��ر لپتین را که با توده ی چربی در ارتباط اس��ت تغییر دهن��د. در طی بارداری تغییرات متابولیکی فراوانی رخ 
می دهد. لپتین اندازه گیری شده در زنان باردار به خصوص در ثلث دوم و سوم بارداری به طور معنی داری بیشتر 
از زمان پس از زایمان است. عالوه بر لپتین نوزاد، لپتین مادری نیز می تواند در تنظیم دریافت غذای نوزاد و رشد 

وی نقش داشته باشد در ضمن چاقی مادر اثری بر لپتین بند ناف ندارد.

افسردگی  از  پیشگیری  زایمان در  از  بعد  تاثیر مصرف خرما  بررسی 
پس از زایمان در زنان زایمان کرده

دکتر نجمه تهرانیان*، زینب سام کن**، سعیده السادات حاجی میرزایی***
* استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

** کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 
*** کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:
 افس��ردگی پس از زایمان یک اختالل خلقی اس��ت که عالوه بر تاثیرات جس��می و روانی بر مادر روی دیگر اعضای 
خانواده به ویژه در رابطه با نوزاد تاثیرات مخربی میگذارد. هدف از مطالعه حاضر بررس��ی تاثیر مصرف خرما بعد از 

زایمان در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در زنان زایمان کرده است.
روش کار: مطالعه ی حاضر به روش کارازمایی بالینی شاهد دار روی) 105 ( تعداد زن مراجعه کننده به بیمارستان 
مهدیه تهران که معیارهای ورود به مطالعه را دارا هستند انجام می شود و با random allocation  افراد به دو 

گروه مورد و شاهد تقسیم می شوند.
افراد گروه مورد پس از زایمان طبیعی واجازه به دریافت مواد غذایی 9 عدد خرما مضافتی )بم ( که در یک بس��ته 
ق��رار دارد ب��ه همراه یک لیوان چای درطول یک س��اعت دریافت نمودند و افراد گروه ش��اهد در این زمان و تا 24 
س��اعت اول بعد از زایمان خرما مصرف نکردند. بس��ته های حاوی خرما با روش دیجیتالی وزن گیری ش��ده است و 

وزن بسته ها 120_150 گرم می باشد.
تمام افراد در ابتدای لیبر پرسشنامه ی ادینبورگ را پر می کنند و در صورتی که نمره ی 10 یا بیشتر گرفتند از مطالعه 
کنار گذاشته می شوند. سپس 6 هفته ی بعد که افراد مطالعه برای ویزیت بعد از زایمان به مراکز بهداشتی مراجعه می 
نمایند به منظور جمع آوری اطالعات از تست استاندارد ادینبورگ برای سنجش افسردگی پس از زایمان استفاده می شود.
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یافته ها:پژوهش در حال انجام است، یافته ها متعاقبا ارسال خواهد شد.

کلمات کلیدی: افسردگی بعد از زایمان، خرما
منبع مالی پژوهش: دانشگاه تربیت مدرس

Effect of education through the support ¬group on anxiety 
and depression in post menopausal women: a randomized 

controlled trial

Fahimeh sehhatie shafaie1, Mojgan Mirghafourvand2,Maryam jafari*3
1 Master of Science, Midwifery Department, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2Assistant Professor, Midwifery Department, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3Master of Science student, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Student 
Research Committee Sciences 
* Corresponding author:jafary.m1366@ymail.com,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz,Iran

Abstract:
Introduction: Menopause is one of the most important crises in women’s lives and women’s 
symptoms are experiencing at this stage is the key challenges of caring. The present study 
was done with aimed to investigate the effect of education through the support ¬group anxi-
ety and depressionin post menopausal women. 
Methods: In this randomized clinical controlled trial, 124 postmenopausal women 45-59 
years of health records in health centers participatory Valiasr Eslamshahr city in 1392 were 
eligible for study entry, with blocking method 62 woman in both control and support groups 
were lied. Support group in 6 groups (4 groups of 10 people and 2 groups of 11 people) was 
developed. Training on a particular day in a week for 60 minutes during 3 consecutive week-
ly sessions were held. anxiety and depressionwere evaluated by using the Greene scale (0-33) 
before the intervention and 4 weeks after the intervention that was completed by participants. 
Data analysis with software spss13 by using ANCOVA statistical analysis was performed.
Results: anxiety and depression4 weeks after the end of the intervention in support group 
was significantly protective (depression mean difference -3/04, 95% confidence interval: -3/5 
to -2/4;anxiety mean difference -3/1, 95% confidence interval: -3/6 to -2/6) than the control 
group.(p<0/001)
Conclusion: Teaching style support group can be able to reduce anxiety and depression. So 
this method can be as appropriate method to promote the health of women and more deal of 
them with these annoying symptoms of menopause should be considered in health interven-
tions. 
Keywords: training, support group, anxiety, depression.
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عملکرد جنسی در زنان یائسه

فاطمه حمیدی پور،دانشجوی کارشناس پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران
صفیه جمالی،  کارشناسی ارشد بهداشت باروری،مربی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران

عفیفه رحمانیان،کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی جراحی،مربی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران

مقدمه: غریزه جنسي که منشا بسیاري از تحوالت در زندگي انسان مي باشد مي تواند متاثر از عوامل متعددي نظیر افزایش 
س��ن و پدیده یائس��گی دچار اختالل شود. این مطالعه با هدف  بررس��ی عملکرد جنسی زنان و توزیع فراواني اختالالت جنسي 

زنان در یائسگي طراحي شده است.
مواد و روشها:این مطالعه از نوع تحلیلي ، مقطعي  مي باشد  که در آن  اطالعات مربوط به فعالیتهاي جنسي 746 
زن همسردار یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر جهرم که داراي مشخصات ورود به پژوهش بوده 
FSFI اند جمع آوري ، ومورد بررسي قرار گرفت.  روش جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد  اختالالت جنسي

و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري توصیفي  مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها:محدوده س��ني زنان 50 تا 89 س��ال و میانگین 60,10±6,89  بود. میانگین  نمره عملکرد جنسی ذر این 
زنان  19,31±8,50 بود و توزیع فراواني این اختالالت در دوره یائسگي آنها به ترتیب عبارست است از اختالل در 
فاز برانگیختگي )91,8درصد(، اختالل در فاز تمایل )86,7 درصد(، اختالل در فاز ارگاسم )86,9درصد(، درد حین 

مقاربت )90,40 درصد( و رضایت جنسی79,7 درصد( بود.
نتیجهگیری:طبقیافتههایپژوهش،فراوانیاختاللعملکردجنس��یدرجامعه زنان یائسه بسیارباالاست. پدیده یائسگي مي 
تواند عاملي در جهت ایجاد، تداوم و یا مضاعف ش��دن اختالالت جنسي باشد.لذا بر نقش متخصصین مربوط به این 

امور در زمینه مشاوره و آموزش تأکید مي شود .
کلید واژهها: اختالل عملکرد جنسي، دیسپاروني  ،  یائسگي

عوامل مؤثر بر توانمند سازی زنان

خوشه خالقی نژاد )دانشجوی دکترای بهداشت باروری- واحد بین الملل شهید بهشتی(

مقدمه: 
امروزه اغلب کش��ورها براي دست یابي به توسعۀ پایدار توانمندس��ازي را کار آمدترین روش یافته اند. که در برنامه 
پنجم توس��عۀ جمهوري اس��المي ایران به خصوص در مورد اقشار آس��یب پذیر، بدان اشاره شده است )1(. توانمند 
س��ازی بعنوان امری الزامی جهت توانمند ش��دن افراد کم در آمدتر برای رس��یدن به حقوقشان از طریق دستیابی 
وکنترل بر منابع طبیعی سازمانهای موجود و تغییر یافته تعریف می شود. همچنین توانمندسازی بعنوان فرآیندی 
تعریف می شود که در آن افراد، گروهها و سازمانها بر مسائل و مشکالتی که با آن مواجه هستند، کنترل پیدا کنند 

 .)2(
 بنابراین، هدف توانمندس��ازي کمک به افراد ضعیف است تا تالش نمایند بر ضعف هایشان غلبه؛ جنبه هاي مثبت 
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زندگیش��ان را بهبود بخش��یده، مهارت ها و توانایي هایش��ان را براي کنترل عاقالنه بر زندگي افزایش داده و آن را 
در عمل پیاده نمایند )3(. یافته ها نش��ان مي دهد که قوانین و منابع دسترس��ي زنان در زمینۀ خدمات اقتصادي 
اجتماعي کافي نبوده و آنان را آسیب پذیر مي سازد. این ساختارها )قوانین و منابع( شامل:  سیستم خانواده، شرایط 
شغلي زنان و سیستم هاي حمایتي است )4( . نه تنها سیستم خانواده در معرض آسیب است که تبعیض شغلي یکي 

از دالیلي است که زنان از رفاه اجتماعي محروم شده و سبب مي شود که آنان خود کارآمد نباشند )5(. 
پژوهش ها بیانگر اهمیت بافت اجتماعي، تاریخي و سیاسي در اجراي نقشه هاي توانمندسازي به عنوان یک چرخه 
و نه یک فرآیند خطي اس��ت )6(. نتایج یک فراتحلیلي روي 40 پژوهش نش��ان داد که توانمندسازي زنان و مادران 
عمل کرد اجتماعي و سالمت روان شناختي آنان را بهبود می بخشد. به عبارتي خود اشتغالي زنان به توانمندسازي 
اقتصادي آنان انجامیده و از وابستگي آنان به مردان و سازمان هاي حمایتي کاسته و از آسیب پذیري آنان مي کاهد 
)1(. توانمندسازي روان شناختي زنان به ارتقاء کیفیت نقش مادرانۀ آنان انجامیده و از پریشاني هاي روان شناختي 
خانواده می کاهد و س��رانجام مش��ارکت فعال زنان در محیط شغلي به افزایش اقتدار شخصي، بین فردي و سیاسي 

آنان منتهی می شود )7(. 
براس��اس ماده 39 قانون پنجم توس��عه جمهوری اسالمی ایران، به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نیازمند به 
ویژه زنان سرپرس��ت خانوار و معلوالن نیازمند با تأکید بر برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور، با اس��تفاده از 

منابع بودجه عمومی دولت و کمکهاي مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:
الف- طراحی نظام س��طح بندي خدمات حمایتی و توانمندس��ازي متناسب با شرایط بومی، منطقه اي و گروههاي 

هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهاي الزم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب- اجراي برنامه هاي توانمندسازي حداقل ساالنه ده درصد )10%( خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمایتی 

به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایتهاي مستقیم
ج- تأمین حق س��رانه بیمه اجتماعی زنان سرپرس��ت خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول 

سالهاي اجراي برنامه
د- معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمایتی از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض 
شهرداري و هزینه هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي کلیه واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط 

براي یک بار )8(.
 این فرآیند طبق قانون توس��ط س��ازمان هاي حمایتي همچون بهزیس��تي و کمیتۀ امداد امام )ره( در قالب طرح 
انجام مي گیرد. از این رو، بر اس��اس ماده واحده قانون تش��کیل س��ازمان بهزیس��تي مورخ 59/3/24، طرح توانمند 
سازی بهزیستی شامل شش فصل است. فصل اول به تعریف مفاهیم بازتواني، بازتواني اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، 
روان ش��ناختي، جسماني، کمیتۀ بازتواني، آموزش فني و حرفه اي، ارزشیابي، اشتغال پایدار و خانواده قابل بازتوان 
مي پردازد. فصل دوم به س��اختار اجرایي کمیته هاي بازتواني خانواده در چهار س��طح پرداخته و ش��رح وظایف هر 
س��طح را به تفصیل بیان مي دارد. فصل س��وم به نحوة تش��کیل پرون��دة بازتواني خانواده و م��دارک مورد نیاز مي 
پ��ردازد. فصل چهارم توانمندس��ازي و بازتواني خانواده را پس از تش��کیل پروندة مط��رح و در فصل پنجم راهکارها 
و ش��یوه هاي توانمندس��ازي شامل راهبردها، ش��ناخت منا بع، شیوه هاي کاربردي بیان ش��ده و سرانجام در فصل 
شش��م نحوة پایش، کنترل و نظارت مطرح اس��ت. ش��یوه نامۀ توانمندس��ازي در کمیتۀ امداد امام خمیني )ره( نیز 
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ش��امل : دستورالعمل آموزشي در 3 فصل مش��تمل بر خدمات تحصیلي دانش آموزان، خدمات دانشجویي، آموزش 
بزرگساالن، توانمندسازي اقتصادي شامل : شناسایي امکانات، اولویت بندي مددجویان، تدوین طرح اشتغال، اعطاي 

تسهیالت، وام خودکفایي، بازپرداخت و نظارت بر اجراي طرح مي باشد.
برنامۀ توانمندس��ازي روان ش��ناختي خانواده نیز در چهار سطح مجتمع، شهرس��تان، استاني و کشوري و با تعیین 
شرح وظایف هر سطح براي مسئولین، مددکار اجتماعي، کارشناس امور اجتماعي شهرستان، روان شناس و مشاور، 
معاونت اجتماعي، کارشناس مسئول امور خانواده استان، کارشناس ارشد روان شناسي و مشاوره، کارشناس اشتغال 

و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده اجرا مي گردد )9(.
در کشور ما نه تنها محرومیت زدایي ریشۀ تاریخي و فرهنگي دارد بلکه امروزه یک تکلیف قانوني نیز به حساب مي 
آید که توسط سازمان هاي حمایتي صورت مي گیرد و داراي پشتوانه علمي و پژوهشي نیز مي باشد. یافته در این 
خصوص بیانگر این اس��ت که آمار زنان سرپرس��ت خانوار در کشور ما افزایش یافته و 10 درصد خانواده هاي ایراني 
زن سرپرس��ت هس��تند و در واقع 1,5 میلیون خانوار از 15 میلیون خانوار ایراني را زنان سرپرس��تي مي کنند. آنان 

داراي درآمد کمي بوده و بیکاري و مشکل اقتصادي مهم ترین چالش آنان است )1(.
یافته هاي کتابي، یزدخواس��تي و فرخي راس��تایي )1384( نش��ان مي دهد که عواملي مانند باال بردن تحصیالت، 
افزای��ش س��المتي، اعطاي تس��هیالت و حق مالکیت به زنان، رف��ع تبعیض در بازار کار و تغییر باورهاي س��نتي به 
توانمندس��ازي زن��ان کم��ک مي کند و حتي آموزش هاي غیررس��مي به کمک کارگاه ها ، کتاب ها و نش��ریات به 

توانمندسازي رواني-  آموزشي زنان سرپرست خانوار منتهي مي شود )10(.
بنابراین به نظر مي رسد که توانمندسازي یک ارزش محوري در کار مددکاري و به منظور دست یابي به رفاه اجتماعي 

است، چرا که بر توانایي ها و فرصت هایي که افراد براي تصمیم گیري و مشارکت اجتماعي دارند، تمرکز دارد.

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره با آموزش گروهی بر عملکرد 
منتخب شهر  بارداری در زوجین تحت پوشش درمانگاه های  جنسی دوران 

اصفهان  1392

نویسندگان:
)ba_darya@yahoo.com محمدباقر خانی)کارشناس پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد*

مریم محمدی مهدی آبادزاده)کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان شهید صدوقی یزد( 
صدیقه همدانی)متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهدای کارگر یزد(

سعیده دشتی)متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهدای کارگر یزد(
مرضیه خانی)کارشناس پرستاری بیمارستان افشار یزد(

مقدمه و هدف:تغییرات فیزیولوژیک و روانی دوران بارداری می تواند عملکرد جنسی زوجین را تحت الشعاع خود 
قرار دهد. هدف این مطالعه مقایس��ه آموزش چهره به چهره با آموزش گروهی بر عملکرد جنس��ی زوجین در دوران 

بارداری  می باشد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، در سال 1392 در شهر اصفهان بر روی64 زوج با شیوه انتخاب 
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تصادفی)32زوج هر گروه ( انجام شد. پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی در زنان و 
مردان، بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تکمیل شد. شیوه های تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و استنباطی 

بانرم افزار SPSS  ورژن 18انجام شد.
یافته ها: مشخصات دموگرافیک گروهها با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند. آموزش بر عملکرد جنسی خانم ها 
در دوگروه موثر بود( p < 0/001). امااختالف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد(P = 0/61). همچنین آموزش 
بر عملکرد جنس��ی آقایان در دوگروه موثر(p < 0/001) واختالف بین دو گروه معنی دار بود (p = 0/003). امادر 

.(P = 0/104)مجموع اختالف معنی داری بین دو گروه زوجین از نظر نوع آموزش مشاهده نشد
 بحث ونتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، آموزش به هر شیوه ای که باشد منجر به بهبودعملکرد جنسی 
زوجین در دوران بارداری می شود.همچنین نتایج نشان داد آموزش جنسی برای پیشگیری از اختالالت جنسی در 
بارداری موثر اس��ت. لذا ارائه کالس های آموزش جنس��ی با رویکرد ویژه به دوران بارداری حین مراقبت های دوران 

بارداری از سوی پرسنل بهداشتی به ویژه متخصصین حرفه مامایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
واژه های کلیدی:آموزش گروهی،آموزش چهره به چهره، عملکرد جنسی، حاملگی

بررسی وضعیت هوش هیجانی زنان دارای رفتارهای جنسی پرخطر مراجعه 
کننده به واحد مرکز پزشکی قانونی شهر تهران در سال1392

زهرا دانش فر

مقدمه: گرایش به فعالیت جنس��ی صرفاً تحت تأثیر علل زیس��ت ش��ناختی و غریزه تولیدمثل نیس��ت .انس��ان به 
رابطه جنس��ی به عنوان وس��یله ارتباط و راهی برای ابراز انواع متفاوتی از هیجانات مانند صمیمیت، عش��ق، خشم 
و پرخاش��گری توجه می کند)1(. رفتار جنس��ی6 رفتاری اس��ت که بر اس��اس انگیزه و میل جنس��ی رخ می دهد و 
موجبات لذت فرد و شریک جنسی اش را فراهم می آورد )2(. رفتار جنسی پرخطر7به صورت تماسجنسی محافظت 
نش��ده 8)عدم اس��تفاده از کاندوم(، تماس هایجنسی غیرمعمول 9)تماس مقعدی و دهانی(10، داشتن شرکای جنسی 
متعدد11،مصرف الکل، موادمخدرویاروانگردان قبل از برقراری تماس جنسی تعریف می شود)3(.رفتار جنسی پرخطر 
، بهداش��ت روان ، تع��ادل عاطفی و رفتاری اف��راد را مختل می کند)4(. مطالعات قبلی در افراد جوان نش��ان داده 

1-Sexual Behavior  
2-Risky Sexual Behavior  
Unprotected Sexual Contact 3-
Oral and Anal Contact
6-Multiple Sexual Partners
7- Emotional Intelligence
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اس��ت که چند فاکتور روانی- اجتماعی با احتمال درگیری جوانان در رفتار جنس��ی پرخطر مرتبط است. برای مثال 
جوانان با مش��کالت رفتاری یا عاطفی بااحتمال بیش��تری درگیر رفتار جنسی پرخطر می شوند)5 ( .مطالعات نشان 
می دهد برخی صفات ش��خصیتی می تواند سهم بسزایی درالگوی رفتارهای جنسی پرخطرداشته باشد.رفتار جنسی 
پرخطرکه یکی از راه های انتقال ویروس HIVمی باش��د با سطوح باالی هیجانخواهی وبرونگرایی مرتبط است.افراد 
برونگرا رفتارپرخطر را به منظور روشی برای باالبردن تجربه عاطفی مثبت بکارمی گیرند)6 (. پژوهش نشان می دهد 
صفات مرتبط با روان رنجوری و برونگرایی گرایش به اس��تفاده از الکل و رفتار پرخطر جنس��ی را افزایش می دهد)7 
(. برخی پژوهشگران معتقدند گرایشات نوجوانان به رفتارهای پرخطر)از جمله رفتارهای جنسی پرخطر( که روز به 
روز نیزدر حال افزایش اس��ت ، انعکاس��ی از مشکالت هیجانی و روان شناختی می باشد که با آنها روبرو هستند)8(. 
رفتارهای جنس��ی پرخطر با فش��ارهای هیجانی، خ��ود کنترلی پایین  نگرش های خصوم��ت آمیز ارتباط دارد)7(. 
نظریه پردازان هوش هیجانی12 براین باورند که بین هوش هیجانی و قدرتمقابله با موقعیت های مخاطره آمیز رابطه 
مثبت وجود دارد)9(.بررس��ی های متعددی نشان داده اند که هوش هیجانی با تنظیم هیجانی متناسب همراه بوده 
و عامل محفاظت کننده خوبی در برابر تنش های روزمره و ابتال به بیماری های جس��می و روانی اس��ت)10(.هوش 
هیجانی مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت های مؤثر بر توانایی فرد جهت موفقیت و برآوردن خواست ها و نیازهای 
محیطی و یا توانمندی نظارت بر هیجانات خود و دیگران و اس��تفاده از آن در هدایت اعمال و رفتار اس��ت)11(. بر 
خالف هوش بهر13که بعد از دوران نوجوانی کمی تغییر پیدا می کند به نظر می رس��د هوش هیجانی قابل یادگیری 
اس��ت و همزمان در طول زندگی تغییر پیدا می کند)12(. گلمن14)1995( معتقد اس��ت که هوش هیجانی جنبه ی 
دیگری ازهوش اس��ت که دردس��تیابی افراد به موفقیت درابعاد مختلف زندگی بیشتر از هوش شناختی ایفای نقش 
می کند)13(.هنگامی که هیجانات به غلیان درمی آیند تعادل بین احس��اس و خرد مختل می شود و ذهن هیجانی 
یا احساس بر ذهن خردگرا مسلط می شود)14(. بار- اُن15)2006(در خصوص پیامدهای هوش هیجانی معتقد است 
افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند عموماً بر خواسته ها و فشارهای محیطی به شکل موفقیت آمیزتری رو به رو 
می ش��وند و از پس آن برمی آیند)15(. آس��یب روانی با نارس��ایی در وجود و یا استفاده از محرکات هیجانی ارتباط 
دارد. نوجوانانی که قادر به تنظیم هیجان های خود هس��تند ،افس��ردگی کمتر و رفتارهای ضداجتماعی کمتری را 
دارند)16(. اکسترمرا16 و همکارانش در سال 2007 طی بررسی خود مطرح نمودند نوجوانانی که در رابطه با شناخت 
هیجانات خود دچار مش��کل هس��تند و تواناییهای الزم را برای تنظیم هیجاناتش��ان ندارند ، در شرایط پراسترس از 
کنترل خوبی برخوردار نبوده ، ماهیت اس��ترس را با ش��دت باالتری درک می نمایند و از س��ازگاری روانش��ناختی 
کمت��ری برخوردارند)17( نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص هیجان خواهی نش��ان می دهد ، نوجوانانی که 

 
1-Intelligence Quotient  
2-Golman
3-Bar-on
4-Extremera
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هیجان خواهی زیادی دارند در مقایس��ه با کس��انی که هیجان خواهی کمتری دارند با احتمال بیش��تری به آمیزش 
جنسیپرخطر می پردازند)18(.با توجه به نقش هوش هیجانی در توسعه مهارت های مقابله با موقعیت های مخاطره 
آمیز)از جمله انجام رفتارهای جنس��ی پرخطر( و ش��یوع روزافزون رفتارهای جنس��ی پرخطر، پژوهش��گر بر آن شد 
تحقیقی با هدف بررسی وضعیت هوش هیجانی در زنان دارای رفتارهای جنسی پرخطرمراجعه کننده به واحد مرکز 

پزشکی قانونی شهر تهران در سال 1392 انجام دهد.

بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مولتی مدیای طراحی شده ی تئوری محور 
به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان ایرانی

سمیه دژم*1
1.کارشناس مامایی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده: 
مقدمه: در حال حاضر، س��رطان پس��تان شایع ترین سرطان در زنان ایرانی می باشد و ماموگرافی غربالگری یکی از 
مهمترین روش��های تش��خیص زودرس سرطان پستان اس��ت. با توجه به روند رو به رشد سرطان پستان در ایران و 
مراجعه دیر هنگام مبتالیان، آموزش در جهت ارتقاء رفتار کنترل سرطان ضروری است. لذا هدف این مطالعه بررسی 

تاثیر نرم افزار چند رسانه ای تعاملی تئوری محور بر ارتقاء ماموگرافی غربالگری در زنان ایرانی بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. در مطالعه مقطعی 300 خانم باالی 40 سال، جهت برازش 
مدل بر اس��اس مدل اعتقاد بهداش��تی و تئوری رفتار برنامه ریزی ش��ده مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس 
مدل برازش یافته، نرم افزار چند رس��انه ای با نام  ›بانوان ایرانی توانمند در تش��خیص زود هنگام س��رطان پستان‹ 
طراحی گردید. نرم افزارش��امل 8 جلس��ه آموزش��ی یود. در مطالعه مداخله ای 110 خانم باالی 40 س��ال که تا به 
حال ماموگرافی انجام نداده بودند به طور تصادفی به دو گروه مداخله و ش��اهدتخصیص یافتند. بعد از جمع آوری 
اطالعات اولیه شامل اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه سازه های موثر مدل برازش یافته )موانع، خودکارآمدی و نرم 
های انتزاعی( و قصد انجام ماموگرافی، مولتی مدیای آموزش��ی در اختیار هر یک از افراد گروه مداخله قرار گرفت. 
س��ه و شش ماه بعد از ش��روع مداخله آموزشی، اطالعات ارزیابی اول و عملکرد انجام ماموگرافی مجدداً جمع آوری 

و دو گروه با هم مقایسه  شدند.
یافته ها: متوس��ط س��ن شرکت کنندگان 47/37 سال بود. دو گروه از نظر س��ن، تحصیالت، درآمد سرانه، وضعیت 
بیمه، وضعیت تاهل و تعداد زایمان و همچنین از نظر قصد انجام ماموگرافی و نمره سازه های موانع، خودکارآمدی 
و نرم های انتزاعی در قبل از مطالعه با هم تفاوت معنی داری نداش��تند.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با اس��تفاده از 
spss 20 ، بعد از س��ه ماه، افزایش معنی دار قصد انجام ماموگرافی را در گروه مداخله نس��بت به شاهد و همچنین 

افزایش معنی دار نمره ی دو سازه ی خودکارآمدی و هنجارهای انتزاعی و کاهش معنی دار نمره ی موانع را نشان 
داد. به عالوه، پیگیری شش ماهه، بیانگر افزایش معنی دار عملکرد انجام ماموگرافی در گروه مداخله بود.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، آموزش به وسیله ی نرم افزار چند رسانه ای تئوری محورمیتواند 
موجب افزایش قصد و عملکرد انجام ماموگرافی و نمره سازه های پیشگویی کننده رفتار ماموگرافی شود.
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نویسنده مسئول: سمیه دژم، کارشناس مامایی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
تلفن: 09368101424

  s8987.dejam@yahoo.com:پست الکترونيک
نویسـنده مقاله :فرخ لقا دهوندکارشـناس مامایی ، مریم جرفی کارشـناس ارشـد، دکتر سـهیال اژدریان متخصص زنان زایمان  ،راضیه دهون 

کارشناس پرستاری
با تشکر از همکاری مرکز بهداشت غرب اهوازوبهورزان مرکزروستایی ام تمیر

عنوان : بررسی تاثیرمصرف کپسول هماتنیک دربهبود آنمی فقر آهن 
در بارداری

چکیده:آنمی ناش��ی از فقر آهن در بارداری یکی از مس��ائلی است که در بروز عوارض پره ناتال موثر میباشد . بدین 
ترتیب درمان آن به منظور پیش��گیری از عوا قب آنمی در بارداری بس��یار مهم اس��ت. در این مطالعه به  بررس��ی 

تاثیرمصرف کپسول هماتنیک دربهبود آنمی فقر آهن در بارداری می پردازیم.
روش کار:این مطالعه به روش کار آزمایی بالینی در تعدادی از زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت روستایی 
منطقه ام تمیر واقع در حوزه غرب اهواز انجام گرفت. زنان بارداری که مبتال به آنمی بودند را به دو گروه 25 نفری 
تقس��یم نمودیم یک گروه باکپسول هماتنیک ویک گروه با قرص فروس سولفات تحت درمان وبررسی قرار گرفتند. 
در این مطالعه با توجه به میزان  هموگلوبین وهماتوکریت مقدار مصرف داروها مشخص گردیدو سن مادر، تریمستر 

بارداری،بیماری زمینه ای تعدادبارداری مد نظر قرار گرفت.
یافته ها:در گروه تحت درمان با کپسول هماتنیک در 23 نفر میزان هموگلوبین ، هماتوکریت افزایش یافته بود در 

صورتیکه در گروه تحت درمان با قرص فروس سولفات تنها 11 مورد بهبود یافته بودند.
نتیجه گیری:کپس��ول هماتنیک حاوی فروس فومارات، فولیک اس��ید،ویتامین ث، ویتامین ب12اس��ت .با توجه به 
این که جذب آهن در بدن به همراهه مصرف ویتامین ث بهتر صورت میگیرددر مقایس��ه با قرص فروس س��ولفات 
این خاصیت در کپس��ول هماتنیک بدلیل داش��تن ویتامین ث و همچنین ب12 و همچنین تعداد مصرف کپس��ول 
هماتنیک 2عدد نس��بت به دوز قرص فروس س��ولفات که 4 عدد در موارد ش��دید و متوس��ط توصیه شده است در 

تصحیح آنمی فقر آهن در دوران بارداری موثرتر خواهد بود.

Authors : farokhlagha Dehvand bachelor midwifery, Mar-
yam Jorfi master of science midwifery, Soheila Azhdarian 

Gynecologist،raziyeh dehvan nurse

Thanks to the cooperation West Health Center in Ahvaz and health workers in rural health center Ome 
Tomeir
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Title: Effects of capsules Hematinic improving anemia in pregnancy
Abstract : Iron deficiency anemia in pregnancy is one of the issues that are affecting prenatal 
complications. Thus, factors such treatment to prevent anemia in pregnancy is very impor-
tant. This study investigated the effect of capsule Hematinic to improving iron deficiency 
anemia in pregnancy
Methods: This study is a clinical trial that done in the number of pregnant women referred to 
health centers in the rural areas of West Ahwaz. Pregnant women who were suffering from 
anemia were divided in two groups (n=25).  one group treated with a Hematinic and another 
with ferrous sulfate. in this study, considering the amount of hemoglobin and hematocrit was  
determined  Medication use and  was considered the maternal age, trimester of pregnancy, 
chronic disease, Parity. 
Results: In 23 patients treated with capsules hematinic, hemoglobin and hematocrit increased, 
whereas in the group treated with ferrous sulfate tablets, only 11 cases were improved.
CONCLUSIONS: Capsule Hematinic contains ferrous fumarate, folic acid, vitamin C, vita-
min B-12. Due to better absorption of iron in the body with vitamin C compared ferrous sul-
fate, Hematinic due to having vitamin c and  vitamin B-12 as well as the number Hematinic 2 
capsules than to 4 ferrous sulfate that are recommended in moderate and severe cases of iron 
deficiency anemia in pregnancy will be more effective.

پنداشت ها و ادراکات زنان در مورد زایمان طبیعي و زایمان سزارین: یک 
مطالعه اتنوگرافي متمرکز

مریم ذاکري حمیدي17*، دکتر رباب لطیفنژادرودسري18، دکتر عفت السادات مرقاتي خویي3، دکتر انوشیروان کاظمنژاد4
دانشجوي دکتراي بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامائي مشهد، مشهد، ایران 1

2دانشیاربهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه  مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

مشهد، ایران.
3استادیار ارتقاءسالمت جنسي، مرکز ملی مطالعات پرخطر ایران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران

4استاد آمار زیستي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده
مقدمه:امروزه در بس��یاري از جوامع انجام زایمان با روش س��زارین به یک فرهنگ مبدل گش��ته و بیش 
از نیمي از زنان داوطلبانه به انجام س��زارین روي میآورند. فرهنگ نقش مهمي در نوع نگرش نس��بت به 
زایمان، تعریف از معناي زایمان ایفا مي کند. تعیین ادراکات و باورهاي افراد در مورد نوع زایمان با ایجاد 
اطالع��ات پای��ه اي مي تواند براي ارتقاء آگاهي زنان باردار در مورد روش هاي مختلف زایماني و در نتیجه 
توانمندس��ازي آنان براي انتخاب صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف شناسایي 

پنداشت ها و ادراکات زنان در مورد انواع زایمانها در بستر فرهنگي ایران )تنکابن( انجام شده است.
17- نویس��نده مسئول مکاتبات: مریم ذاکري حمیدي. آدرس: چالوس-خیابان گلس��رخي-کوچه بن بست الله-پالک 251-کدپستي: 4661734666. شماره 

01912245014maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz-09113934386:تماس
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روش کار: در این مطالعه با استفاده از روش اتنوگرافي متمرکز، 12 نفر از زنان باردار و 10 زن زایمان کرده 
و 7 نفر از ماماها و 7 نفر از متخصصان زنان و زایمان و 9 نفر از زنان غیرباردار در بیمارس��تان، درمانگاه ها و 
کلینیک هاي شهرستان تنکابن با روش نمونهگیري هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. براي 
جمع آوري داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه س��اختار یافته و مش��اهده از نوع مشاهده گر به عنوان مشارکت 
کننده استفاده شد. صحت کدها و تم هاي استخراج شده با بازگرداندن متن هاي کدگذاري شده به مشارکت 
کنندگان و تأیید محققین متبحر که به روش تحقیق کیفي آش��نا بوده اما در مطالعه مش��ارکت نداش��تند 

استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز تماتیک و MAXqdaاستفاده شد.
نتایـج:از تجزی��ه و تحلیل داده ها، دو تم ش��امل زایمان طبیعي، ارتقاء دهنده تکامل جس��مي و روحي یک زن؛ و 
زایمان س��زارین، زایماني جراحي با مزایاي اندک و عواقب بس��یار ایجاد شد. چندین ساب ساب تم و ساب تم نیز از 

داده ها ایجاد شد.
بحث و نتیجه گیري: از آنجائیکه ترس زنان از درد زایمان طبیعي، بیشترین علت گرایش به سمت زایمان سزارین 
را ش��امل مي شود از اینرو اتخاذ دس��تورالعمل هاي دقیق در مدیریت و ادارهي زایمان ها با ارائه اطالعات کافي به 
زائ��و و همراه��ان وي در مورد انواع زایمان ها، معایب و مزایاي آنه��ا و آموزش راههاي کنترل درد زایمان طبیعي و 
نح��وه مقابل��ه با ترس و اضطراب زنان باردار در طي دوره بارداري و قبل از انجام زایمان، مي تواند به کاهش انتخاب 

سزارین و افزایش زایمان طبیعي کمک کند. 
واژگان کلیدي: زایمان طبیعي، سزارین، مطالعه کیفي، زنان باردار

The association of common complaints in early pregnancy 
and quality of life in late pregnancy

Elham Rezaei; M.Sc.*a, Zahra Behboodi Moghadam;  Ph.Db.
A, b: Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Corresponding: Elham Rezaei
Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tohid Square, East Nosrat Street, 
Tehran, Iran.P. O. Box: 5875184995. Tel.:+98914-4633116E-mail address: rezai520@yahoo.com

Abstract
Introduction: Common complains of pregnancy are the result of physiological, hormonal, 
and physical changes of pregnancy occuring from different causes can affect disorders be-
fore, during and after childbirth. This study aimed to evaluate the association of Common 
complaints in early pregnancy and quality of life in late pregnancy.
Material and Methods: This is a cross-sectional study conducted on 972 pregnant women 
with sleep disorders referring to four selected health care centers in Makou affiliated to Ur-
mia University of Medical Sciences during June–Oct 2012. Data collection tools included 
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demographic characteristics, common complain of pregnancy form, and World Health Or-
ganization Quality of Life (WHOQOL:BREF). Sampling was done by convenient sampling. 
demographic characteristics and common complain of pregnancy form was completedby 
women in first trimester of pregnancy and WHOQOL:BREFin third trimester, then statisti-
calmethods usedto analysis.
Results: : The results indicate the quality of life mean was 91.05 ±  10.04.there were not 
significant association between quality of life, vomiting, headache, hartburn, backahe, foot-
spasm, flatulence, constipation, excessive daytime sleepiness and uregency (> 0.05) except 
no daily activity, and stress (≤ 0.05).
Conclusions: Given that a large percentage of women suffer from pregnancy changes, we 
hope
During this period, in addition to usual care, codified programs are done to reduction and 
relief these disorders.
Key words: Common complain, pregnancy, quality of life

درتشخیص  واژن  تستNUGENTترشحات  تشخیص  ارزش  عنوان:بررسی 
واژینوزباکتریال افرادمبتالبه واژینیت

3
مینا هارونی

سهیال ریاحی نژاد1 اعظم فروغی پور2
1- دکترای تخصصی زنان وزایمان ، هیات علمی گروه پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

2.کارشناس ارشد مامایی، هیات علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
3. کارشناس مامایی، هیات علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده  فارسی :
مقدمه:عفونت واژینال و ترش��ح واژینال یکی از ش��ایع ترین شکایاتی است که سبب مراجعه بیمار به درمانگاههای 
زنان ومامایی می شود . توجه و آگاهی نسبت به پاتوفیزیولوژی این بیماریها و داشتن یک روش موثر برای تشخیص 
؛ می تواند س��بب برقراری درمان مناس��ب جهت این بیماریها ش��ده واز عوارض آنها بکاهد و بیمار را از دست عالئم 
 Amsel رها سازد. به علت وقت گیر بودن ، سخت بودن ، نیاز به مهارت ودر دسترس نبودن معیارهای تشخیصی
و Nugent  ، عمال در درمانگاهها و مطب زنان تش��خیص واژینوز باکتریال قطعی نش��ده دودرمان کورکورانه وچند 

عاملی صورت می گیرد وباعث تحمیل هزینه های اضافی ومقاومت آنتی بیوتیکی می شود. 
مواد وروشها:این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی بوده که در ابتدا زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان 
بیمارس��تان ش��ریعتی اصفهان که از عالئم مرتبط با واژینیت ش��امل ترش��حات زیاد ویا بد بو و یا خارش در هنگام 
نزدیکی ش��کایت داش��تند وارد مطالعه شدند. ش��یوه نمونه گیری بصورت غیر احتمالی آسان بوده . سپس دستگاه 
تناس��لی این افراد توس��ط متخصص زنان معاینه شده ومقداری از ترش��حات جهت رنگ آمیزی بر روی الم کشیده 
ش��ده وبرای تعیین باکتری به آزمایش��گاه ارسال شد. و مقداری از آن بر روی کاغذ اندیکاتور پ هاش ریخته شده و 
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نتایج بر روی پرسشناهم ثبت وبا کمک فرمولهای آماری وبا کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 آنالیز شد.
نتایج و یافته ها: در این مطالعه 80 زن مبتال به عالئم مرتبط با واژینیت وارد مطالعه ش��دند. میانگین س��نی این 
بیماران 3/4±30/3 س��ال بود. در این مطالعه 57 بیمار )71/25درصد( بر اس��اس معیار مبتال به واژینیت باکتریال 
بودند.در 23 بیمار باقیمانده )28/75درصد( واژینیت غیر باکتریال تشخیص داده شد. در بررسی پ هاش واژن این 
بیماران دیده شد میانگین میزان پ هاش در این بیماران 0/2+4/6 بوده است . همچنین حساسیت و ویژگی 4/5> 

پ هاش واژن ، 89/3% و 40% بود.
بحث ونتیجه گیری: بر اساس این نکته به اثبات می رسد که می توان با استفاده از پ هاش واژن که روشی سریع 
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 Title: The diagnostic validity survey of NUGENT test in

bacterial vaginosizs diagnosis in patients with vaginitis.

Abstract:
Introductuon:Bacterial vaginosis is a common complication for refer to gynecologist . Its 
diagnosis is very time dependent  , espensive  and dependent to Amsel and Nugent criteria for 
diagnosis , therefore the physicians treatment is blind . The blind treatment   cause antibiotic 
l resistant and a lot of cost.
Methods and materials :In this cross sectional study we selected the women with vaginities 
singe and symptom that they referred to Shariati – hospital in Esfahan . The history and phys-
ical examination was done . A sample of vaginal secretions sent to lab. The data collected to 
a checklist and analysed with Spss v 18. 
Result: In this study 80 women evaluate . the mean age were 30.3±3.4 years old . 57 patient 
(71.25 present )had bacterial vaginosis . 23 patient (28.57 precent) had vaginities. The sensi-
tivity and specifity of PH >4.5 were 89.3 present and 40 present . 
Conclusion: PH>4.5 is a suitable diagnosis method with high sensitivity and specifity to 
Diagnosis of bacterial vaginosis.
Key words: vagina , bacterial vaginosis , sexual transition disease.

  Hands off و Hands on  مقایسه کنترل پرینه با روش های
بر صدمات حین زایمان  

سوسن ساعت ساز

چکیده
زمینه و هدف:آس��یب های پرینه از مشکالتش��ایع  زایمان طبیعی بوده که س��المت و کیفیت بعدی زندگی فرد را 
تح��ت تاثی��ر قرار می دهند . این مطالعه با هدف تاثیر کنترل پرینه با روش های  Hands on و Hands off  بر 

صدمات پرینه حین زایمان انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی می باشد نمونه های این تحقیق را 600 زن نخست 
زا تش��کیل داده که به طور تصادفی به دو گروه Hands on و Hands off )300 نفر در هر گروه (تقس��یم شدند 
. در روش onHandsوقتی کراونینگ س��ر انجام ش��د   ماما انگشت نشانه ،میانی ،انگشت حلقه و انگشت کوچک 
دس��ت چپ خود  را روی اکس��ی پوت جنین قرار داده بطور همزمان توسط انگشتان نشانه و شست دست راست به 
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طورu ش��کل بر بخش خلفی پرینه فش��ار وارد می گردید . در روش    offHands  در مرحله خروج عملکرد ماما 
بیشتر انتظاری بود و موفقیت چرخش خارجی ،زایمان شانه ها و بقیه بدن را مشاهده می نمود .داده ها با استفاده 

از نرم افزار SPSS 19 و آزمونهای آماری مجذور کای و T-Test مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
یافته ها : دو گروه از نظر میزان صدمات پرینه تفاوت آماری معنی داری نداش��تند)p =0/7(   .بیش��ترین آس��یب 
مش��اهده ش��ده در هر دو گروه پارگی درجه 1 پرینه بوده استد . در گروه offHands تروماهای درجه 3 ) 0/01 = 
p( و میزان اپی زیاتومی )p =0/003 ( به طور معنی داری کمتر از گروه  Hands on بوده است ولی میزان پارگی 
پری یورترال در  گروه offHands بطور معنی داری بیشتر از گروه Hands on بوده است )p=  0/01(. بین دو 

گروه از نظر طول مدت مرحله دوم زایمان و پیامد های نوزادی  مشابه بودند
نتیجه گیری: در این مطالعه کاربرد روش offHands سبب کاهش موارد اپی زیاتومی وپارگی های درجه 3 کانال 

زایمانی شده است بنابر این می توان آن را  به عنوان یک روش ایمن برای زایمان توصیه نمود

Hands off و Hands on ، کلمات کلیدی:  زایمان ،آسیب های پرینه

بررسی تاثیر روغن گل سرخ بر دیسمنوره اولیه
هما صادقی اول شهر 19 ، مینا سادات سعادت حسینی*20، معصومه خیر خواه21 ، سید ابراهیم سعادت حسینی4

چکیده:
زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه از شایعترین مشکالت زنان در دوران باروری است که سبب بوجود آوردن مشکالتی، 
از قبیل پایین آمدن کیفیت زندگی، غیبتهای طوالنی از درس یا محیط کار میشود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر 

ماساژ درمانی با رایحه گل سرخ بر دیسمنوره اولیه انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روي 75 دانشجوي مبتال به دیسمنوره اولیه انجام شد.خوابگاههای 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت تصادفی به سه گروه مداخله تقسیم شدند به طوریکه،افراد مقیم هر خوابگاهبه 

19-مربی، عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
20- * کارشناس ارشد مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران )نویسنده مسئول(

E-mail: m_saadath@razi.tums.ac.ir
989127112686+:Tel

نشانی:میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی)نصرت شرقی(، کد پستی1419733171، صندوق پستی  6459
21-مربی، عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
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س��ه گروه،  ماس��اژبا روغن گل سرخ، ماساژ با روغن بادام و گروه ماساژ تنها تقسیم شدند و هر سه گروهدر روز اول 
قاعدگی مداخله را دریافت نمودند. متغیر اصلی مورد پژوهش ش��دت درد بود که با اس��تفاده از مقیاس دیداری درد 

VAS به صورت خود گزارشدهی توسط دانشجویان قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. 
یافته ها: هر سه گروه از نظر مشخصات جمعیت شناختی همگن بودند. همچنین میانگین شدت دیسمنوره اولیه در 
هر س��ه گروه در س��یکل اول کاهش یافت، هر چند میزان کاهش درد در گروه روغن گل سرخ و روغن بادام تفاوت 
(p<05/0) لیکن میزان کاهش در سه گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشت  ( =581/0p) معناداری نداشت
در حالیکه در سیکل دوم تفاوت آماری معناداری در میانگینکاهش شدت دیسمنوره اولیه در سه گروه  مشاهده شد 
) بین گروه ماس��اژبا روغن گل س��رخ، و گروه ماساژ با روغن بادام p = 003/0 و بین گروه ماساژبا روغن گل سرخ و 

.(p>001/0) گروه ماساژ تنها
نتیجه گیری: ماساژ همراه رایحه باعث کاهش شدت دیسمنوره اولیه میشود.لذا با توجه به کارایی و مقرون به صرفه 

بودن ، میتوان از این روش برای کاهش دیسمنوره اولیه استفاده نمود.
واژگان کلیدی:  دیسمنوره اولیه، رایحه درمانی،  ماساژ، گل سرخ

Acute fatty liver of pregnancy: Clinical, Paraclinical

Nasrin Saadati*1, Razieh MohammadJafari2, Meysam Rezaie3
1*- Master of Midwifery, Department of Community Medicine, School of Medicine, Fertility Infertil-
ity and Perinatology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IRIran. 
NSaadaty@ajums.ac.ir-Tell: +98-6113361518; Fax: +98-6118882036.
2-Assistant professor obstetric &gynecologist, Fertility Infertility and Perinatology Research Center, Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.rmj41@yahoo.com.
3-General physician, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.Maysamrezaei@yahoo.
com

Introduction: Acute fatty liver of pregnancy is a rare serious complication (incidence of from 
one in 10000 to 16000), with etiology unknown which tends to manifest in the first preg-
nancies in women aged less than 25 years. Its maternal and fetal mortality rates are 18% 
and 23%, respectively. Surveyingthelaboratoryandclinicalsignsiseffectiveinontimeprognosis 
andfasttreatmentofthisillness.Thisstudy wasaimedtoevaluatetheacutefatty liverof pregnan-
cyamongthe women hospitalized.
Materials and Methods: This retrospective study was conducted on clinical &paraclinical 
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records of 25 women with acute fatty liver of pregnancy form Imam Khomeini and Razi hos-
pitals of Ahvaz during theyears 2000-2009.The patients were divided into three age groups 
<25, 25-35 and >35.Thedata were analyzed bySPSS-19.
Results: The patients were between 16 to 45 years old with the number of pregnancies be-
tween one and four and they were 24 to 39 weeks pregnant and 56% were multiparious. 
The most prevalent clinical symptoms were nausea, vomiting, abdominal pain, headache, 
pruritus and icterus. The laboratory signs included disorders of liver, coagulation, kidney, 
and hypoglycemia. Nausea and vomiting in the first and second age groups and abdominal 
pain in the third group were the most prevalent symptom. There was one case of mother’s 
and fetal death.
Discussion: This study recommended considering that patientsmostly referinthreephasesof-
clinical, laboratory andcomplications,it is essential to evaluate those patients who are sus-
pected of acute fatty liver of pregnancy and presenting with clinical symptoms especially 
nausea, vomiting and abdominal pain. 
Keyword: Fatty liver, Pregnancy, Clinical, Paraclinical.

با  بررسی رابطه بین سطح لیپیدهای خون مادر در هفته ی 28-24 بارداری 
بستری  شدن مجدد نوزاد به علت زردی در 10روز اول تولد

حدیث سوری نژاد1، دکتر لیدا مقدم بنائم1، شیوا نیتی1، دکتر مریم کاشانیان2، دکتر سارنگ یونسی3
1- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
3- آزمایشگاه نیلو، تهران

خالصه
مقدمـه وهدف:زردی نوزادی یکی از ش��ایع ترین مش��کالت دوران نوزادی اس��ت.اهمیت زردی نوزادی به خاطر 
ع��وارض خطرناک افزایش ش��دید بیلی روبین بر روی مغز وبروز کرن ایکتروس اس��ت.به دلیل ترس از بروز همین 
عوارض خطرناک میزان بس��تری ش��دن مجدد نوزاد در بیمارستان افزایش یافته است. با توجه به پیشگیری از وقوع 
چنین عوارضی، مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین سطح لیپیدهای خون مادر در هفته ی 28-24 بارداری 

با بستری  شدن مجدد نوزاد به علت زردی انجام شده است.
روش کار:پژوهش حاضر یک مطالعه کوهورت آینده نگر می باشد که بر روی 94 زن باردار  با حاملگی تک قلو و سن 
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بارداری 28-24 هفته مراجعه کننده به یک بیمارس��تان تخصصی زنان ویک آزمایشگاه تخصصی در تهران در سال 
93-1392صورت گرفته است.پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از مادران باردار،آزمایشات مورد نیاز شامل:کلسترول 
تام،)LDL )Low-density Lipoprotein(, HDL )High-Density Lipoprotein  ، و تری گلیس��رید خون به 
صورت ناشتا برای آنها انجام گردید.افراد مورد مطالعه تا زمان زایمان مورد پیگیری قرار گرفتندومیزان بستری شدن 
مجدد نوزاد به علت زردی در 10 روز اول تولد، همچنین مشخصات دموگرافیک و باروری مادران، ثبت گردید.کلیه 
اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS, v.21 و آزمون های آماری t-test ورگرسیون لجستیکمورد تجزیه وتحلیل 

قرار گرفت.p-value< 0.05  به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
t-testیافته ها:دراین پژوهش ش��یوع بس��تری ش��دن مجدد نوزاد به عل��ت زردی14/89% بود.در آزم��ون آماری

هی��چ ارتب��اط معنی داری بین س��طح خونی لیپید های مادر وبس��تری ش��دن مج��دد نوزاد به عل��ت زردی یافت 
نش��د. ب��ه منظور بررس��ی دقیقتر، برخی عوام��ل بالقوه موثر بر زردی نوزاد ش��امل: اس��تفاده از مکمل های تغذیه 
ای اسیدفولیک،آهن،کلس��یم ومولت��ی ویتامین در دوران بارداری ،س��ن حاملگی هنگام زایم��ان،وزن نوزاد ومیزان 
هموگلوبین مادر، همراه با س��طح لیپیدهای خون مادر درهفته 28-24 بارداری، دررگرس��یون لجستیکمورد آنالیز 
قرار گرفتند که از بین کلیه عوامل، موارد زیر ارتباط معنی داری با بستری شدن مجدد نوزاد به علت زردیداشتند: 

سن حاملگی درهنگام زایمان(OR:0.12،95%CI: 0.02-0.80) وسطح خونی کلسترول
. (95%CI: 0.00-0.94،0R: 0.01)و استفاده از مکمل آهن،(95%CI: 0.81-0.98,OR: 0.89)

نتیجه گیری:با توجه به یافته های فوق،با افزایش سن حاملگی در هنگام زایمان،مصرف مکمل آهن در بارداری،وهمچنینافزایش 
سطح خونی کلسترول مادر،میزان بستری شدن مجدد نوزاد به علت زردی در 10 روز اول تولدکاهش می یابد. تاثیر مثبت و 
کاهنده کلسترول مادری بر زردی نوزاد یافته جدیدی است که نیازمند بررسیهای دقیق و وسیعتر در مطالعات آینده می باشد. 

کلید واژه ها:بارداری، لیپدهای سرم، بستری نوزاد، زردی نوزادی
رابطه میان استرس و تنیدگی با بروز سرطان پستان در زنان

نویسندگان:سارا سهیل بیگی 1 ، مژگان خلیلی 2 ، گالره سهیل بیگی3 ، فاطمه چوپانی 4
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،بیمارستان معتضدی

Ssohil67@yahoo.com :پست الکترونیکی 

مقدمه:یکی از معضالت اساسی در طی چند دهه اخیر باپیشرفت جوامع به سمت مدرنیته،پدیده تنیدگی 
است  که مواجهه با این موضوع سبب آسیب پذیری افراد شده و آنان را از نظر فیزیولوژیکی مستعد ابتال 
ب��ه س��رطان می کند.با توجه به اینک��ه زنان هم از نظر فیزیولوژیکی وهم از نظ��ر روانی  درمعرض ابتالی 
باالی تنیدگی هستند و روزمره با عوامل تنش زای متعددی در ارتباط هستند و همچنین باتوجه به اینکه 
س��رطان پستان ش��ایعترین بدخیمی در میان آنان بش��مار میرود بنابراین پژوهش حاضر بمنظور بررسی 

رابطه تنیدگی با بروز ابتال به سرطان پستان در زنان صورت گرفته است.
مواد و روش ها:این مطالعه از نوع پژوهش��ی بوده وبا ش��رکت 170نمونه که از نظر سنی همگون شدند انجام 
ش��د که ش��امل 65نفر اززنانی اس��ت که دو ماه از تشخیص بیماریشان گذشته اس��ت  و در بخش انکولوژی 
بیمارستان امام رضاکرمانشاه بستری شده ومقایسه آنان با105نفر زن شاهد وسالم که به  کلینیک برست  در 
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س��ال92مراجعه کرده اند می باشد.روش گرد آوری داده ها یک پرسشنامه شامل برخی از عوامل خطرسرطان پستان 
ویک پرسشنامه سنجش میزان تنیدگی افراد بود. داده ها پس از جمع آوری واردSPSSشد وتجزیه تحلیل شد.

 یافته ها:.باوجود عوامل خطر ساز مطرح شده در سرطان باز هم علل ان در بسیاری از موارد ناشناخته است در این پژوهش 
بیماران مبتال به سرطان سینه با گروه های سالم وهمتا مورد مقایسه قرار گرفتند. تاثیر حوادث تنیدگی زای زندگی  نه 
تنها با وخامت ونوع حادثه در ارتباط است بلکه با در دسترس بودن منابع وامکانات برای کنار امدن با تقاضا نیز در ارتباط 
است .همچنین از سوی دیگر ارتباط ذهن وبدن در حدود سه دهه گذشته نشان میدهد که تنیدگی می تواند بسیاری از 
مناطق مربوط به سیستم ایمنی را دچار اختالل وآسیب در عملکرد سیستم  ایمنی شده وزمینه رابرای رشدخطر مساعدتر 
کند یافته ها حاکی از آنست که حوادث تهدید کننده زندگی در طول 5سال گذشته از عوامل موثر بر پیشرفت بیماری 
بوده است که این افزایش با افزایش خطر ابتال به سرطان سینه مرتبط می باشد . عالوه براین بیشتر زنانی که سرطان سینه 
گرفته بودند خانه دار،دارای مسکن ومتاهل بودند همچنین زنان مبتال مشاجره ،درگیری با همسر وفوت یکی از اعضای 
خانواده را تجربه نموده اند.در این پژوهش مهمترین عامل تنش زا در بروز سرطان از دست دادن رابطه عاطفی مهم ترین 

عامل  بروز تنیدگی وعامل پیش بینی کننده معنادار برای تشخیص سرطان خصوصا سرطان سینه در زنان می باشد.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر همگام با ارتقای آموزش ،بایستی با انجام غربالگری سرطان پستان در 
زنان با عوامل خطرساز تاکید بیشتری داشت.همچنین امید است با افزایش آگاهی های روان شناختی وبرنامه های 

متنوع  در کاهش تنیدگی گام موثری در کاهش شیوع وبروز سرطان سینه برداشته شود.
کلید واژه:سرطان سینه،زنان،تنیدگی،خطرساز،تشخیص
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Abstract
Introduction:
Nowadays, a high percentage of pregnant women experience preterm labor. This case causes
a lot of problems for mother and premature infant. It is one of the major reasons of mortality

 of neonates. It is the second reason of neonatal death, after deficiency and cost a
lot for
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 Community. Some special drugs are given to women with preterm labor in order
to suppress

Uterine contractions. It is not clear, which drug is more useful.
Methods:
This study is a randomized control trial. Pregnant women with the include criteria were
Randomly allocated in two groups by four and six blocking. One group is given sulfate
Magnesium with a placebo and the other one is given Nifedipine tablet with placebo. This
Study conducted in Talegany and Alzahra educational and curative centre of Tabriz in
1390. Data collection consisted of check list and partograph.

Result:
There was a statistically significant difference (p<0/001) in suppressing of uterine

Contractions between two groups. Uterine contractions suppressed in 85/5% of the group
Which received Nifedipine and 47/5% of the group receiving sulfate magnesium? In group
Which was given sulfate magnesium, the result revealed that fetal movement decreased for
27/5% of case, fetal base line decreased in 57/5% and beat to beat variability decreased in
37/5%. But, there was no significant difference in the other group. Also, there were no
Significant   difference in apgar1, apgar2, admitted in NICU, SAO2, PH, PCO2, HCO2, BE. In
group which was given sulfate magnesium, the results revealed 65% of dyspenea especially
after receiving the first dose, uterine atony happened in 67/5% of Nifedipine group.
Conclusion:
This research revealed that Nifedipine suppress uterine contraction with less side effects in
Comparison with sulfate magnesium.
Sulfate magnesium cases to decrease the fetal movement and made the synovial pattern of
Fetal heart rate. These weren’t any differences in Nifedipine group; therefore, it is better to
Substitute Nifedipine with Sulfate magnesium to improve curing of preterm labor.
Key word: Sulfate magnesium, Nifedipine, Preterm labor, Fetal and neonates outcomes

مقایسه اثرات میزوپرستول واژینال و خوراکی در ختم حاملگی زیر 20 هفته

دکتر فاطمه تارا ، سکینه صدیقی ، نسیم مهرپویا ، مرجان حسینی ، دکتر مریم صالحی ، اکرم جعفرزاده 

Comparison of vaginal and oral misoprostol in termination of pregnancy under 20 weeks
Introduction:Due to various reasons the 20 weeks following termination of pregnancy is nec-
essary.And surgical termination of pregnancy has many complications, This study compared 
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the effectiveness of oral and vaginal misoprostol in termination of pregnancy was 20 weeks.
Materials and Methods: This study is descriptive and analytical, which from the beginning 
of January 1392 until the end of May in the year 1393 .Data, collected through a question-
naire and interviews with patient records was performed on 110 pregnant women undergoing 
termination of pregnancy was carried out for 20 weeks.Patients were randomized to two 
groups 55. . patients were assigned to receive vaginal misoprostol or First dose, 800 mg then 
every 12 hours, 600 mcg and oral group 600 mg first dose, then 400 mg orally 3 dose of evry 
6 hours. If not disposed of oxytocin and ultimately the failure of the surgical termination of 
pregnancy.Related information such as age, gravidity, gestational age, abortion, reasons for 
hospitalization (of abortion), number of live and dead children, procedure of using miso, 
and patient satisfaction were recorded on data sheets Of  misoprostol in termination of preg-
nancy. The success rate of misoprostol in termination of pregnancy, the period of the missed 
abortion and doing residual ultrasound before discharge, drug side effects in both groups 
were compared.For data analysis, using the spss software was used to adjust the frequency 
distribution.
Results:Results showed that 21 (40/4%) in the vaginal group and 31 (%59/6) in oral group 
had compelet missed abortion . the difference was not significant(p=0/138) The average in-
terval vaginal abortion in 11/95 hours with oral 15/07 hours (p=1/17), which wasn, t a signifi-
cant difference. In the vaginal group, 30 (58/8%) and oral administration was 21 (41/2%) had 
curettage, the difference was insignificant (P=0/99). During vaginal group 24 (44/4%) and 
oral 30 (% 55/5) Ultrasound Residual have before discharge, which has a significant differ-
ence (p=0/005). adverse side effects in the vaginal group was 21 (34/4%) and oral 40 (65/6%) 
respectively, which there is significant difference(p=0/0001)Most complications in the vagi-
nal group, chills in 10 (27%) and chill in the oral group, 27 patients (73%). Hospitalized 
because of missed abortion in the vaginal group, 39 patients (50%) and oral group 39 (50%), 
abortion legal in the vaginal group and 16 patients (51/6%) and oral group 15 (48/4%), the 
difference was not significant (p=6/3)
Keywords: termination of pregnancy, misoprostol, abortion

Identifying risk factors that affect maternal outcome

Maryam taherpour*
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Abstract

Background & Aim: The number of high-risk pregnancies due to maternal or neonatal com-
plications has significantly increased over the past decade. The US Department of Health 
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and Human Services reported that 31.1 % of pregnant females suffered complications during 
hospitalized labor and delivery in 2007. As a result, Healthy People 2020 objectives include 
the reduction of maternal illness and complications due to pregnancy (complications dur-
ing hospitalized labor and delivery) by 10%. Antenatal risk assessment and timely maternal 
transfer are key strategies to the successful provision of risk-appropriate care and prevention 
of maternal mortality and/or morbidity. The purpose of this study is to identify the maternal 
risk factors that have predictive value in determining adverse maternal outcomes in order to 
support the development of maternal risk-appropriate care. 
Method:The study was reviewed by searching scientific articles and books and resources 
have been made.
Results:Adverse maternal outcomes was defined as an extended length of stay (>48 hours for 
vaginal and > 72 hours for cesarean delivery) as women requiring extended hospitalization 
and related care require a medical reason to do so. Numerous studies have been conducted 
during the last decade to evaluate variables that effect newborn birth outcomes including 
place of delivery and transport, access to appropriate care, barriers to care, hospital volume 
and capacity for care, reimbursement, and maternal risk factors. Several studies found a 
significant improvement in short- and long-term outcomes for the neonate when risk-appro-
priate care at a facility that possesses the specialty care required is provided. Infants who 
were transferred to a higher level facility, had managed care coverage, had a mother who 
lived outside of the catchment area or had a previously diagnosed medical complication were 
more likely to suffer mortality or morbidity. Studies found the incidence of severe obstetric 
morbidity to be 12/1000 deliveries. The main predictors of severe maternal morbidity were 
age over 34, non-white race, low socio-economic status, general medical conditions includ-
ing diabetes and hypertension, and obstetric factors (previous hemorrhage, multiple preg-
nancy, antenatal admission, emergency cesarean section). Although these conditions may 
not be amenable to change, they are useful in the identification of women who require added 
vigilance during the labor and delivery process, as well as during the postpartum period. The 
prevalence of deliveries complicated by at least one severe obstetric complication increased 
from 0.64% to 0.81%. Complications that increased significantly included renal failure, pul-
monary embolism, adult respiratory distress syndrome, shock, blood transfusion, and me-
chanical ventilation. Maternal death and morbidity due to complications in pregnancy, labor, 
delivery, or the postpartum period has been shown to be a serious and prevalent problem in 
the US. Although maternal deaths are the most tragic of obstetric events it continues to be a 
rare event. Maternal morbidity poses a greater impact on the economic, psychological, and 
physical health of the woman and her family. Studies have shown that women of advanced 
maternal age (>35 years) during pregnancy have higher morbidity rates than the regular 
population (18-34 years) as do women with low-socioeconomic status (below or at national 
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poverty level). Women of lower-socioeconomic status during pregnancy may not access pre-
natal or specialty care as needed due to the high cost of care. In a study showed placenta 
previa, placental abruption, cesarean section, and perinatal mortality were all increased in 
older mothers. These pregnancy complications can increase the risk of severe hemorrhage at 
or after the time of delivery. Artificial reproductive therapy, specifically ovum donation more 
common in older women, can also pose a threat to maternal health outcomes. Several be-
havioral and psychosocial risk factors are associated with maternal mortality and morbidity. 

Conclusion: As the study results show, they are common and can have a significant impact 
on the mother as well as the health care system by increasing the length of stay and thus in-
creasing utilization and cost. While the majority of perinatal complications can be cared for 
adequately at any facility providing obstetric care, there are many for which a higher level of 
care is required, and subsequent transport of the mother is necessary. The earlier these factors 
are recognized the sooner the provider can initiate the decision making process to mitigate 
the risk. Health care facilities need to develop guidelines for systematic identification of 
women at risk for adverse outcomes and ensure the availability of appropriate resources 
required to provide care. Policies that support recommended
criteria for transport and enhanced communication between referring and receiving institu-
tions are recommended. Women with identifiable risk factors would benefit from increased 
vigilance and prompt treatment to minimize adverse outcomes, as well as decrease cost.
Key words: maternal care, maternal outcome, complications in pregnancy, labor, postpartum
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زمین��ه و هدف: حدود 3/1 مرگ های م��ادری با علل غیر مرتبط با مامایی و 12-5 درصد کل مرگ های مادری را 
ش��امل می شود. با پیشرفت علم پزش��کی کاهش قابل مالحظه ای در عوارض مرگ و میر مامایی ایجاد شده است. 
خون ریزی و عفونت و پره اکالمپسی هنوز علت عمده مرگ و میر به دنبال زایمان محسوب می گردد. معرفی بیمار: 
در این مقاله یک مورد مرگ پس از زایمان ناش��ی از خون ریزی معرفی ش��ده اس��ت.بیمار خانمی اس��ت 34 ساله، 
G2P1L1Ab0، با GA:39w+5d و سزارین قبلی که در تاریخ 92/6/4 جهت عمل سزارین مراجعه کرده است. و در 
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تاریخ 92/6/5 زایمان س��زارین نموده اس��ت. پس از 12 ساعت از عمل جراحی، بیمار دچار تب می شود که با سرم 
نرمال س��الین هیدراته گردید. و توس��ط پزشک بررسی ش��د. صبح فردای عمل، درجه حرارت بیمار نرمال گزارش 
می شود. . پس از 2 روز از سزارین، بیمار در حالی که تاکیکارد است، بیمارستان را با میل و رضایت شخصی ترک 
می نماید. به گفته همراهیان بیمار، وی در منزل،مبتال به بی اشتهایی و بی حالی و سردی اندام های انتهایی بوده 
است. بیمار هفت روز پس از سزارین، توسط پزشک در درمانگاه ویزیت می شود. که طبق معاینه پزشک متخصص 
زنان، بیمار مش��کلی نداشته است و به منزل فرستاده می شود. بیمار در تاریخ 92/6/11 با آمبوالنس 115 به دلیل 
س��ردی اندام ها، رنگ پریدگی و س��یانوز به بیمارستان اعزام می ش��ود. به طبق ویزیت پزشک زنان، بیمار مشکل 
زنان ندارند و در بخش اورژانس بس��تری می ش��ود. بیمار هوشیاری کامل نداشت و drowsy بود و به محض ورود 
به بخش ATN ش��ده بود. طبق گفته همراهیان از 2 روز قبل بس��تری ادرار نداشت. بیمار از روز قبل دچار اسهال 
ش��دید بوده اس��ت. و در بخش به دلیل فشارخون بسیار پایین و O2 Saturation پایین اینتوبه شده و دارو درمانی 
 Bowel Obstruction و Septic Shock و آنتی بیوتیک تراپی و مانیتورینگ قلبی انجام ش��د. و با تش��خیص
تحت درمان قرار گرفت. بیمار تب شدید داشته و دچار سیانوز بوده است. از بیمار سی تی اسکن شکم و لگن انجام 
شد که روده باریک دچار انسداد و لوب های متسع در روده باریک دیده شده است. بیمار برون ده ادراری نداشت و 
دچار خونریزی گوارش��ی نیز شد. و توسط متخصصین داخلی، بیهوشی، قلب و عروق، مغز و اعصاب، و زنان مشاوره 
و ویزیت متعدد گردید. در نتایج آزمایش��گاهی بیم��ار، کاهش پالکت و کاهش فاکتورهای خونی و انعقادی گزارش 
ش��د. و بیمار با تش��خیص احتمالی DIC و Sepsis و مشکالت کتابولیک تحت درمان در بخش ICU قرار گرفت. 
در تاریخ 92/6/15 بیمار با تش��خیص احتمال انسداد روده باریک تحت عمل الپاروتومی قرار گرفته و طبق گزارش 
جراح انس��داد نبوده اس��ت، ولی قسمت هایی از روده باریک دچار گانگرن شده بود. بیماربیمار در حالت کما بوده، و 
فردای روز عمل، مجدد تحت عمل الپاروتومی قرار گرفته، و در 1/5 متر از روده باریک برداشته شد. دو روز بعد از 
عمل جراحی دوم، تنگی نفس بیمار بدتر شده و حال عمومی وی بدتر گزارش گردید. سرانجام در تاریخ 92/7/25 
بیمار با تشخیص گیلن باره و با هوشیاری کامل از بیمارستان مرخص شده تا در منزل تحت مراقبت قرار گیرد. پس 
از هفت روز از ترخیص بیمار، متوفی در منزل در تاریخ 92/8/1 فوت می کند. نتیجه گیری: به نظر می رس��د بی 
توجهی به وضعیت عمومی مادر در زمان بس��تری در بیمارس��تان و تأخیر در تشخیص و درمان مناسب و نیز تأخیر 
و عدم مراجعه به موقع از طرف همراهیان بیمار و نیز ترخیص نامناسب با میل و رضایت شخصی بیمار، علت فوت 
می باشد. با توجه به گزارش حاضر، برای زنانی که دچار عارضه تب و هیپوترمی پس از سزارین می شوند، بایستی 
ارزیابی دقیق و سریعی انجام گیرد. و افزایش آگاهی نسبت به وضعیت بیمار به کادر درمانی و همراهیان بیمار داده 

شود. واژگان کلیدی: بارداری، زایمان، سزارین، سپسیس 

Reported one death due to postpartum HELLP syndrome 
and sepsis: a case report
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ground: Approximately one third of maternal deaths and 12.5% of causes unrelated to ob-
stetric maternal deaths are included. With the advancement of medical science, a signifi-
cant reduction in morbidity and mortality Midwifery is created. Bleeding and infection and 
preeclampsia still remains the leading cause of death following delivery. Case Report: In this 
article, a case of death due to postpartum haemorrhage is presented. Patient is a 34-year-old 
woman, G2P1L1Ab0, with GA: 39w +5 d and previous cesarean section cesarean section 
referred on 04/06/92 `s. Cesarean delivery is on 06/05/92. After 12 hours of surgery, the 
patient developed fever which was hydrated with normal saline solution. And was examined 
by a doctor. Morning after surgery, the patient`s temperature is normal. . After 2 days of c-
section, while monitoring the patient, the hospital and the desire to leave a personal satisfac-
tion. According to The family ,s patient in his home, suffering from anorexia, lethargy and 
coldness of extremities. Seven days after cesarean patient, physicians are seen in the clinic. 
According to gynecologist examination, the patient is sent home is not a problem. 6/11/92 
on 115 patients by ambulance due to cold extremities, cyanosis, pallor and sent to hospital. 
According to the doctor, women, women`s problem and not the patient is admitted to the 
emergency department. The patient was fully alert and drowsy and upon arrival was part of 
ATN. According her family saying, she did not have urine until 2 days ago. The patient had 
diarrhea the day before. And in part due to very low blood pressure low and O2 Saturation. 
Intubation and drug therapy and antibiotic therapy, and cardiac monitoring was performed. 
Diagnosis Bowel Obstruction and Septic Shock and was treated. The patient has a high fever 
and severe cyanosis. The patient had no urinary output and gastrointestinal bleeding as well. 
And by internal experts, anesthesiology, cardiology, neurology, and women were numerous 
consultations and visits. The patient`s laboratory results, reduced blood platelets and clotting 
factors and decreased were reported. And patients with a presumptive diagnosis of DIC and 
Sepsis metabolic diseases problems were treated in the ICU. 6/15/92 on patients diagnosed 
with probable small bowel obstruction underwent laparotomy was performed and the sur-
geon obstruction has not been reported, but it was part of the small intestine to gangrene. The 
patient was in a coma, and the day after surgery, laparotomy was re-operated and 5/1 m of the 
small intestine was removed. Two days after the second surgery, the patient`s dyspnea wors-
ened and he was worse than was reported. Finally, patients diagnosed with GuillainBarre on 
07.25.92 with full awareness discharged from hospital to be cared for at home. After seven 
days of discharge, the deceased died at home on 01/08/92. Results: According to the report, 
for women who are suffering from fever and hypothermia after cesarean section should be 
performed to assess quickly and accurately. And increasing awareness of the patient`s condi-
tion to medical staff and patients is their families. Key words: pregnancy, childbirth, cesarean 
delivery, sepsis
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مقدمه و هدف: در حدود 15-10 درصد از زوج ها بدون فرزند هستندکه در حدود 40 درصد از ناباروری آنان فقط 
مربوط به مردان می ش��ود.تعداد، تحرک و ش��کل اسپرم عمده ترین شاخص معرف قدرت باروری اسپرم می باشند. 
پاتوژن های انس��انی به عنوان عوامل احتمالی موثر بر ناباروری مردان یا کاهش اس��پرم در مردان شناخته میشوند. 

عفونت های باکتریایی ممکن است منجر به ناباروری در مردان با شیوع 6,6 تا 48 درصد شود. 
ارتباط قوی بین التهاب دس��تگاه تناس��لی مرد و ناباروری گزارش شده است. عوامل عفونی مختلفی می تواند روند 
تولید مثل را مختل کنند. که مهمترین این عوامل میتوان به باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و انگل ها اش��اره کرد 
که در هر 2 جنس مذکر و مؤنث روند تولیدمثل را تحت تأثیر قرار می دهد. عفونت دستگاه تناسلی ادراری مردان 
حدود 15% از موارد ناباروری مردان است. عفونت می تواند قسمت های مختلف دستگاه تناسلی مرد، از قبیل بیضه 
، اپیدیدیم و غدد جنس��ی مرد تاثیر گذارد. در میان میکروارگانیس��م های شایع دخیل در عفونت های جنسی، که 
تداخل با باروری مردان دارند، کالمیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونوره ، کمتر باعث ناباروری مردان است با توجه به 

انتقال غیر جنسی، عمدتا توسط Ecoli ایجاد میشود.
عوامل عفونی اصلی باکتریایی اسپرم عبارتند ازنایسریاگنوره، کالمیدیا تراکوماتیسوانتروباکترهابرخی از باکتری های 
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گرم منفی )انتروباکتریاس��ه مانند: اشرشیاکلی، گونه های کلبس��یال، پروتئوس، Serratia، سودوموناس گونه ها و 
غیره( و عوامل علت شناسی جنسی انتقال بیماری های )تراکوماتیس، اوره پالسما اوره آپالسما، ان تروپونما پالیدوم، 
گونوره و غیره( آیا به عنوان برخی از پاتوژن های ش��ناخته ش��ده پروس��تات می باشند. شایع ترین ویروس هایی که 
HPV ،می توانند منجر به عفونت تناس��لی و ناباروری شوند، عبارتنداز:ویروس واریسال زوستر، گروه هرپس ویروس

ویروس زگیل تناس��لی، ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV، و ویروس هپاتیت B.هدف از این مطالعه مروری 
بررس��ی ارتباط آلودگی اس��پرم بهمیکروارگانیسم های دخیل در عفونت های جنس��ی، که تداخل با باروری مردان 

دارند می باشد.
 ،Google Scholar مواد و روش ها: این مطالعه مروری از بررس��ی بیش از 40 مقاله چاپ ش��ده در س��ایت های
ProQuest ،Iranmedex ،SID ،Science Direct ،Pubmed در طی سال های 2000 تا 2014 می باشد.
یافته ها:در مطالعه حس��نی بافرانی و ش��هاب الدین )1387( که با عنوان لکوسیتواسپرمی و اثرات آن بر پارامترهای 
اسپرم در مردان مراجعه کننده برای درمان ناباروری بر روی 65 مرد انجام دادند، نشان داده شد که لکوسیتواسپرمی 

منجر به اختالل در قدرت باروری مردان می گردد.
کاپارانوس و همکاران )2003( مطالعه ای با عنوان شناسایی ویروس هرپس، سایتومگالوویروس، و ویروس اپشتاین 
بار در اسپرم مردان مراجعه کننده به کلینیک ناباروری، بر روی 113 مرد نابارور انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد 

که ویروس هرپس نقش معنی داری در ناباروری مردانه دارد.
نتیجه گیری:ش��واهد و نتایج مطالعات نشان میدهد که عفونت ویروسی میتواند منجر به ناباروری مردان، یا به طور 
مستقیم از طریق اثرات سمی بر روی دستگاه تناسلی یا به طورغیر مستقیم باعث عفونت های محلی یا پاسخ های 

ایمنولوژیک شود که به نوبه خود میتواند تاثیر منفی بر روی روند تولیدمثل داشته باشد.
واژگان کلیدی:ویروس، عفونت، اسپرم، مردان، ناباروری

A comprehensive analysis of maternal mortality and relevant 
common medical errors: A serious challenge for Iranian 

healthcare system
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Objective: To describe factors contributed to the maternal deaths occurred in the West 
Azarbaijan, Iran since 2002 to 2011.
Methods: In a cross-sectional study, data on maternal deaths obtained from the national ma-
ternal mortality surveillance system was analyzed. The three delays model was used to rec-
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ognize contributing factors of maternal deaths due to obstetric hemorrhage and hypertensive 
disorders of pregnancy. 
Results: There were 183 maternal deaths, therefore the overall MMR in the province was 
32.8 per 100 000 live births. The most common causes of maternal deaths were obstetric 
hemorrhage in 36.6% of cases and hypertensive disorders of pregnancy in 25.7%. The factors 
that most contributed to the deaths were all types of medical errors and substandard care with 
different proportions in management of obstetric hemorrhage and hypertensive disorders of 
pregnancy.
Conclusion: A substandard care and medical error was the major contributing factor in both 
obstetric hemorrhage and HDP leading to maternal mortality, therefore it is necessary to im-
prove the quality of health care at all levels especially hospitals.
Keywords: Maternal mortality, Substandard care, Medical error

Effects of dry cupping therapy and acupressure at acupoint 
on postpartum anxiety

Mehrnoush Ghaemmaghami *, Hadi Nasrollahi **. 
* Master  degree  of  Midwifery,  School  of  Nursing  and  Midwifery,  Shiraz  University  of  Medical  Sci-
ences  and  Health 
Services, Shiraz, Iran. 
** Master  degree  of  Medical  Physics,  School  of  Medicine,  Ahvaz  Jundishapur  University  of  Medical  
Sciences  and 
Health Services, Ahvaz, Iran. 
Corresponding author: Mehrnoush Ghaemmaghami: M.regia8631@yahoo.com. 

Abstract 
Background: Anxious  disorders  are  very  common  psychiatry  problems  in pregnant  
women.  Today,  in  addition  to  the  conventional  medicine, complementary medicine 
(acupressure and cupping therapy) is also important in the treatment of painful syndromes. 
Aim: The  aim  of  this  study  was  to  determine  the  effect of  dry  cupping  and acupressure 
application on postpartum anxiety in nulliparous women admitted to the Central Selection 
Shiraz (Hafez). 
Materials  and  Methods:  In  this  clinical trial, 851 patients  with  collected with purposive 
sampling was recruited from the University Hospital of Hafez in  2182.  Cupping  therapy  
was  performed  four  times  a  week  for 21-85 minutes each time and also Acupressure 
within 21 minutes, according to the circular model. Spiel Berger State-Trait Anxiety Inven-
tory was completed and data was analyzed by the SPSS statistical software (version 83) and 
a repeated measure ANOVA was performed. 
Results: Mean postpartum anxiety in the cupping therapy group was 1.78 ± 5.1 at  baseline 
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visit  and  decreased  to 1271 ± 173 after  the  intervention.  The difference  between  the 
intervention  and  control  groups  was  statistically significant  (P  = 1718)  and  in  Acu-
pressure group  decreased  from  value  of 13714  17.  to 1373  ± 171  after the intervention.  
However,  this value  was increased  from 13714 572 to 5172 ± 174 after  the  intervention  
in  the  control group. 
Conclusion: The  results  of  this  study  can  be  used  for  cupping  therapy and acupressure,  
as  an effective  treatment  option  for  postpartum anxiety  in  the nulliparous women. 
Keywords: Dry Cupping  Therapy,  Acupressure,  Acupoint,  Postpartum 

Anxiety. 
The effect of kangaroo mother care immediately after delivery 
on mother-infant attachment and maternal anxiety about the 
baby 3 months after delivery: A Randomized Controlled Trial

Fatemeh Zahra  Karimi: PhD Student  Reproductive health, Student  Research Committee, Nursing and 
Midwifery School, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran. 
Talat khadivzadeh: Academic member, Department reproductive health, nursing and midwifery school, 
Mashhad University of medical science, Mashhad, Iran
Sepideh Bagheri: Assistant professor of pediatrics, School of medicine, Mashhad university of medical sci-
ences, Mashhad, Iran.

Abstract:
Objective: to evaluate the effect of kangaroo mother care immediately after delivery on 
mother-infant attachment and maternal anxiety about the baby 3 months after delivery.
Study Design: a randomized control trial.
Settings: Omolbanin obstetric hospital, Mashhad, Iran. 
Participants: 72 mother-infant pairs were randomly divided into kangaroo mother care and 
routine care groups.
Intervention: The intervention group received kangaroo mother care in the first two hours 
post birth. The control group just received routine hospital care. Mothers in the intervention 
group were encouraged to keep the position as much as possible during the day and night 
throughout the neonatal period. Data were collected using a questionnaire and maternal at-
tachment scale. Samples were followed up for three months after delivery in order to evaluate 
their level of attachment and their anxiety about their babies.
Main Outcome Measure: mother-infant attachment and maternal anxiety about the baby three 
months postpartum.
Results: There was no significant difference between two groups regarding their baseline 
data.
Mean maternal attachment score in the KMC group at three months post partum was signifi-
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cantly higher than the control group (p=0.009). 
Mean anxiety about the baby score at this time was significantly lower in the intervention 
group (p=0.007)
Conclusion: Kangaroo mother care improves mother-infant attachment and reduces maternal 
anxiety about the baby. It is a simple, acceptable and easy method of improving mother-
infant bonding. This method of care should be promoted in hospitals.
Keywords: anxiety, attachment, kangaroo mother care, routine care.

The association between early admission and obstetrical in-
terventions in childbirth process in shahroud’s hospitals

Afsaneh keramat¹,saideh.musavi
¹
1-Reproductive health department, school of nursing and midwifery, sharoud university of medical sciences

Introductions:   the child birth is a natural event.  It seems that delay admission in hospital 
until active phase may decrease the chance of unnecessary interventions and enhance spon-
taneous vaginal delivery in low risk pregnant women.  In this study we aimed to assess the 
association between early admission and obstetrical interventions in childbirth process
Methods: in this cross sectional study, samples included 377 low-risk pregnant women, with 
singleton, vertex presentation who were admitted in shahroud governmental hospitals. The 
association between cervical dilation at admission with obstetrical interventions and delivery 
method were evaluated using odds ratio. Confounding was addressed using restriction and 
multiple regressions
Results: among total study samples 244  pregnant women(%64.7 )were admitted in latent 
phase of labor(cervical dilatation 3 cm or less) and the significant association( p<0.05) were 
found between early admission with  oxytocin infusion OR: 6.9(%95 CI : 4-11.9) and cesar-
ian section OR: 10.47(%95 CI : 3.2-34.2).
Conclusion: there was high rate of early admission in this study samples and also the study 
shows the significant association between early admission and obstetrical interventions in 
childbirth process and caesarean section. The early admission of normal and low risk preg-
nancies is probably one of the important reasons for high rate of caesarean section in Iran. We 
suggest more study in this field in other regions of country 
Key words: natural delivery, obstetrical interventions, early admission, caesarean section
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بررسی ارزش پیشگویی سطوح سرمی روزسومAMH،FSHواسترادیول بر روی 
مرکز  به  مراجعین  IVFدر  درمان  تحت  دربیماران  تخمدانی  فولیکولهای  تعداد 

درمانی ناباروري منتخب شهر شیراز در سال 1393

مولفین:
بهارمرشد بهبهانی1، صدیقه کشاورز 2،علی شمس الدینی 3، محمد ابراهیم پارسانژاد 4

مقدمه:
يکي ازمش��کالت مهم دردرمان ناباروري عدم پاسخ تخمدان به پروتکلهاي مختلف تحريک تخمکگذاري ميباشد.

ازاينروتعدادوكيفيت مناسب تخمک دردوره هاي درمان كمک باروري اهميت فراواني دارد. ازجمله عوامل موثركه 
نقش چش��مگيري دراين رابطه دارد،سطحAMH، FSHواس��تراديول سرم دروزسوم قاعدگي است.هدف ازانجام 
اين مطالعه بررس��ی ارزش پيشگويی سطوح سرمی روزس��ومAMH، FSHواستراديول برروی تعدادفوليکولهای 
تخمدانی دربيماران تحت درمان IVFدرمراجعين به مركز درمان ناباروري منتخب شهر شيراز در سال1393  بود.

روش کار :
 IVF دراين مطالعه آينده نگر 90زن نابارور مراجعه كننده به  مركز درماني منتخب ش��هر ش��يراز كه تحت درمان
قرار گرفتند انتخاب ش��ده و با رضاي��ت  آگاهانه وارد مطالعه ش��دند.بيماران داراي اندومتريوزو همچنين بيماران 
دارای كيس��ت تخمدان ازمطالعه حذف ش��دند.بيماران را از لحاظ تعداد فوليکول های مناس��ب  به چهار دس��ته 
تقس��يم a,b.c.d كرديم : دس��ته a با قطر فوليکول 12 تا 14 ميليمتر و c , 17-15 : b : 18-20, و d  بيش از 20 
ميليمتر می باش��د. داده هاي مربوط به فوليکولهاي تخمدانی  مناسب ،سطح  AMH،FSH و استراديول بااستفاده 
ازآزمونهاي مجذور كاي،تجزيه وتحليل ش��دند.جهت تجزيه وتحلي��ل داده ها از نرم افزار كامپيوتريSPSS 16 و 

روش correlation استفاده شد. p>0,05به عنوان سطح معني داري درنظر گرفته شد.
یافته ها :

پ��س از اندازه گي��ريFSH  و AMH و اس��تراديول روزس��وم،مقدار میانگین FSHدر بیم��اران تحت درمان با 
 P بود.با توجه به AMH3,48 بود و میانگین مقدار اس��ترادیول45,41  بود و همچنین میانگین مقدار IVF7,37
Valueهای بدس��ت آمده  بین س��طح سرمی روز سوم هورمون استرادیول و FSHو تعداد فولیکول های تخمدانی 
در زنان تحت درمان با IVF  رابطه ی معناداری وجود ندارد.اما با توجه به P Value :0,048 رابطه معناداری بین 

AMH و تعداد فولیکول های تخمدانی نوع b وجود دارد.
نتیجه گیری:

نتايج اينمطالعه نش��ان داد كه ذخيره تخمداني و احتمال موفقيت درمان روش��هاي كمک باروري باآگاهي از سطح 
روز سوم قاعدگي AMH به طور نسبي قابل پيشگوي است كه می توان از آن در جهت بهتر كردن كيفيت زندگی 
بيماران و نتيجه گيری بهتر در درمان استفاده كرد.لذا توصيه ميشود كه مطالعات گسترده تروباتعداد بيماران بيشت 

در اين رابطه انجام گردد.
واژه های كليدی 

IVF,AMH,FSH،تعداد فوليکول تخمدانی،استراديول
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1: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(.
2: دانشجوی كارشناسی ارشد ، دانشکده مامايی پرستاری فاطمه )ص(، دانشگاه علوم پزشکی شيراز.

3: دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
4: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، رئیس بخش ناباروری دانشکاه علوم پزشکی شیراز.

مقايسه تأثیر دو روش آموزش سخنراني و خودآموز بر آگاهي و عملكرد
مادران در مورد روند رشد و مراحل تكامل تغذيه اي کودکان کمتر از سه 

سال

مهری کلهر1، دکتر حمیده پاک نیت2، لیال شفیع خانی3، عفت عباس بیگی4، اکرم حبیبی5
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3- کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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چکیده
مقدمه: ارزیابي کش��وري رش��د کودکان نش��ان دهنده افت رش��د در درصد زیادي از کودکان کشور م یباشد. افت 
رشد با ابزار ساده اي به نام کارت پایش رشد قابل تشخیص است، از طرف دیگر آگاهي از مراحل تکامل تغذیه اي 
ک��ودکان به م��ادران این امکان را مي دهد که عملکرد خود را در مورد رفتار ک��ودکان اصالح نمایند. در این مورد، 
اس��تفاده از برنامه هاي مداخله اي آموزش��ي، نق��ش مؤثري در ارتقاي آگاهي و عملکرد م��ادران بر تغییر آگاهي و 
عملکرد مادران طراحي و اجرا ش��ده » خود آموز « و » س��خنراني « خواهد داشت. این مطالعه به منظور مقایسه دو 

روش آموزشي است.
روش هـا: مطالع��ه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربي بوده و بر روي 100 نفر از مادران داراي کودک زیر 3 س��ال 
مراجعه کننده به درمانگاه بهداش��ت البرز شهرس��تان قزوین در س��ال 1392 انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه 
گیري تصادفي ساده انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه مداخله )سخنراني و خودآموز( قرار گرفتند. محتواي 
آموزش��ي شامل پایش رش��د، تغذیه و مراحل تکامل تغذیه اي کودک بود. در این مطالعه از پرسشنامه اي مشتمل 
 spss بر 45 س��ؤال که روایي و پایایي آن در مطالعات قبلي تأیید ش��ده بود، استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزار

آماری تجزیه وتحلیل شد
نتایج: تفاوت آگاهي مادران نس��بت به روند رش��د کودک کمتر از سه سال و مراحل تکامل تغذیه اي کودک قبل و 
سه ماه بعد از مداخله در دو گروه معنادار بوده است. در مقایسه دو روش با یکدیگر میانگین نمره آگاهي مادران در 
مورد روند رشد کودکان تفاوت معناداري با یکدیگر نداشت، اما در مورد مراحل تکامل تغذیه اي، دو روش اختالف 
معن��اداري با هم نش��ان دادند )p>05/0(. همچنین اختالف معناداري در م��ورد میانگین نمره عملکرد هر دو گروه 

.)05/0<p( قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشي وجود داشت
نتیجه گیري: آگاهي و عملکرد مادران در باره روند رش��د و مراحل تکامل تغذیه اي مناس��ب نمي باشد و آموزش 
به هر شیوه اي مؤثر مي باشد و برنامه ریزي براي ارتقاي سطح آگاهي و عملکرد مادران در خصوص روند و مراحل 
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تکامل تغذیه اي کودکان ضروري است.

واژه هاي کلیدي: پایش رشد، آموزش، مراحل تکامل تغذیه اي، کودک، تغذیه، آگاهي؛ عملکرد

Breastfeeding methods during the first month of life in a 
sample of Iranian women: Impact on breastfeeding duration
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Background: The rate of exclusive breastfeeding is decreasing in Iran. Introduction of fluids 
during the first days postpartum is a common practice in Iran. The aims of this study are to 
find the factors associated with introduction of fluids during the first month of life and deter-
mine the effect of these supplementations on breastfeeding duration.
Methods: This was a longitudinal study. We contacted 356 mothers in the health centers, 
at the third trimester of pregnancy and followed them at the end of 2 weeks, 1, 2, 4, and 6 
month postpartum, and then every 3 month up to breastfeeding cessation. Data regarding the 
introduction of fluids in the first month of life was collected at the 15 days and first month 
postpartum visit.
Results: The prevalence of using sugar water, water, herbal teas, and formula during the first 
month postpartum was 10.1%, 3.6%, 27.1%, and 7.3% respectively. The median of breast-
feeding duration was 22 months. Introduction of water-based fluids was associated with hav-
ing no breastfeeding experience (OR=1.55; 95%CI [1.14–2.09]). Introduction of formula 
was associated with higher family income (OR=2.75; 95%CI [1.38–5.48]) and higher breast-
feeding difficulties score (OR=2.19; 95%CI [1.01–3.16]). Only introduction of formula neg-
atively influenced breastfeeding duration (p < 0.001).
Conclusion: The prevalence of using water-based fluids during the first 15 days is high in 
Shahroud. To increase exclusive breastfeeding rate interventions to delay the introduction 
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of water-based fluids should be considered. Additionally, interventions to prevent the early 
introduction of formula are reasonable in attempts to increase breastfeeding duration.
Key words:       exclusive breastfeeding, formula, water-based fluids

Health-Promoting Lifestyle in Breast Cancer Survivors: 
In Relation to Social Support and Internal Health Locus of 

Control

فاطمه مقدم تبریزی
Authors: 
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Health Research Center, UrmiaUniversity of Medical Sciences Urmia, Iran
2. Elham Sadeghi, Master’s degree student in Midwifery Consultation, Student Research Committee, Ur-
miaUniversity of Medical Sciences Urmia, Iran ‘

Back ground: Cancer survivors have higher risks of getting secondary cancer or other 
diseases, such as diabetes and heart disease, than the general population. So changing to 
a health-promoting lifestyle is important to cancer survivors, not only for improving their 
health status but also for preventing diseases and improving prognosis and survival.
Purpose: The purpose of this study was to examine the relationships among social support, 
internal health locus of control and health-promoting behaviors in breast cancer survivors.
Method: A cross sectional design was used. The data were collected by questionnaires from a 
convenience sample of 158 breast cancer survivors in Urmia in 2014. The data were analyzed 
using descriptive statistics, t-tests, one-way ANOVA, Pearson’s correlation coefficients.
Results: The mean age of the samples was 45.15 (SD=6.25), ranging from 32 to 66. The 
mean score for social support and IHLC was 68.59 (SD=12.32) and 30.11 (SD=5.17) re-
spectively. The mean score for health-promoting lifestyle was 145.23 (SD=32.23). Among 
the six domains of a health promoting lifestyle, spiritual growth had the highest score 
(27.93,SD=2.68), while physical activity showed the lowest (21.01,SD=2.11). Significant 
positive relationships were found among social support(r=0.6023,p<0.0001), Internal Health 
Locus Of Control (IHLC) (r=0.2011,p<0.0211), and health-promoting lifestyle.
Conclusion: The health-promoting lifestyle for cancer survivors has become an important 
public issue. The findings of this study will facilitate identification of breast cancer survivors 
who are likely to incorporate health-promoting behaviors into their lifestyles or who need the 
most help in changing to health-promoting behaviors.
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عنوان مقاله : بررسی میزان اگاهی ونگرش زنان  مراجعه کننده به مرکز اموزشی   
ودرمانی الزهرا)س(  تبریزدر مورد سرطان پستان در سال 1392

نویسندگان :* مهری منافی . کارشناس مامایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(
فاطمه نعمتی کارشناس مامایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(

مقدمه :
سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهای جوامع غربی را تشکیل می دهد و نه تنها زندگی و طول عمر 

بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثر مستقیمی بر سالمت وروان و ظاهر انها نیز دارد   . 
در طی س��الها ی گذشته پیشرفتهای ریادی در ارتباط با شناس��ایی عوامل خطر و درمان سرطان پستان 
صورت گرفته اس��ت . در این مطالعات اطالعات اپیدمیولوژیکی فاکتورهای شناخته شده ای راجهت علت 
سرطان پستان مشخص کرده اند که در سه گروه اصلی ، ژنیتیکی و آندو کرینی و محیطی قرار می گیرد 

که هر کدام از اینها ممکن است اهمیت عمده ، متوسط یا جزیی داشته باشند . 
از انجایی که سرطان پستان معموال بدون عالمت بوده و به کمک معاینه فیزیکی یا ماموگرافی ، غربالگری 
وکش��ف می ش��ود . با روش معاینه پس��تان توسط بیمار میزان کشف به موقع س��رطان این عضو افزایش 
یافته وبقاء بیماران نیز زیاد میش��ود . برنامه های زیادی با استفاده از معاینات فیزیکی و ماموگرافی جهت 
تش��خیص زودرس نگاش��ته شده است و چون در بررسیهای انجام ش��ده مهمترین عامل پیشگویی کننده 
غربالگری ناکافی س��رطان پس��تان نبود آگاهی در این مورد می باش��د بنابر این تحقیقی در مورد میزان 

آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به در مانگاه مرکز اموزشی ودرمانی انجام  گرفت . 
روش اجرا:

این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی می باشد .پرسشنامه هایی به تعداد 100 عدد تهیه وتنظیم گردید . 
سئواالت پرسشنامه بر طبق پژوهشهای قبلی به عمل آمده از مقاالت قبلی تنظیم شده است . تعداد مورد 

نظر از مرکز درمانگاهی وابسته به بهداشت ودرمان به طور تصادفی انتخاب وبررسی شدند . 
گروههای مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا )س(بودند که میانگین سنی 
آنها بین 58-15س��ال بود . همه این موارد توس��ط دو پژوهشگرباسئوال از مراجعین پر و یادداشت گردید 

سپس پرسشنامه ها جمع شده ونتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
نتایج ویافته ها :

در ای��ن تحقی��ق. اکثریت مراجعه کننده ها خان��ه دارومتأهل بودندوتحصیالتي درح��د ابتدایي تا مدرک 
دانشگاهی داشتند.

48% زنان غیرس��یگاری بودند و در 10% مادر یا خواهر مبتال به توده پس��تانی و 6% موارد خود فرد به 
توده پستانی مبتال شده بودند . 

20%اطالعاتی راجع به ماموگرافی داش��تند و40%معتقد بودند که سرطان پستان  قابل پیشگیری است. 
26% ارث و10%تغذیه و 25%عوامل دیگررا از علل سرطان پستان می دانسند و 40% اطالعی نداشتند 

و 12% باردار شدن و 24 % شیردهی را از عوامل
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کاهنده بیماری میدانس��تند 20% معتقد بودند چاقی در س��رطان پس��تان نقش دارد . 48% مراجعین با 
کش��ف توده بوسیله معاینه توس��ط فرد موافق بودند. و 56% موارد معاینه پزشکی را برای تشخیص  الزم 
می دیدند و6% اطالعی نداشتند و 38% معاینه توسط فرد اطالع داشتند . که22% بهترین زمان را بعد 
از قاعدگی عنوان کردند. و 50% معاینه پستان را تاکنون انجام نداده بودند و چند پرسش دیگر در همین 
راستا که بعلت خالصه شدن ذکر نشد همگی نشان میدهد که نبود آگاهی در جامعه و نبود آموزش جدی 
و فراگی��ر مخصوصا از طریق رس��انه ه��ای عمومی که 34% موارد منبع اطالعاتی این تحقیق را تش��کیل 
میدهد باعث ش��ده اس��ت که از تشخیص زود رس این بیماری و در نتیجه کاهش ابتالء به سرطان پستان 

جلوگیری شود . 
بحث و نتیجه گیری : در بررسیهایی که انجام شده معاینه توسط خود فرد بطور مرتب برای تشخیص زودرس کانسر 

پستان توصیه شده است . 
در گزارش��های مختلف معاینه مرتب توس��ط خود و نگرش نس��بت به این معاینه پیشگویی کننده مهم عمکرد زنان 
بود . مهمترین عامل پیشگویی کننده ناکافی ، نبود آگاهی می باشد در مورد اطالعات عمومی وعلل سرطان پستان 
در اکثریت موارد تصور غلط در مورد علت کانس��ر ، عالئم ، درمان و اثرات کنترل روی پیش��گیری بیماری داشتند . 

بنابراین با توجه به یافته های پژوهش جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاد میشود :
1-تاکید بیشتر به سطح آموزش کلیه زنان و مردان جهت همراهی

2-آموزش عمومی جدی وفراگیر از طریق رسانه های عمومی 
3-آموزش روش صحیح مشاوره به کلیه کارکنان بهداشتی و درمانی جهت آموزش صحیحتر ، سریعتربه زنان جهت 
انجام معاینه ماهانه پستان بعمل آید تا شاید گامهای موثری در کاهش ابتالء به سرطان پستان و نهایتا کاهش مرگ 

ومیر این کانسر با روشهای در دسترس و بدون هزینه برداشته شود .  

بررسی سالمت عمومی در زنان یائسه 

Assay of General Health in Menopause women
نویسندگان: فهیمه صحتی شفائی،کارشناس ارشد مامائی، عضو هیئت علمی گروه مامائی،دانشکده پرستاری و مامائی تبریز 

مژگان میرغفوروند، استادیار بهداشت باروری ،عضو هیئت علمی گروه مامائی،دانشکده پرستاری و مامائی تبریز
فریبا مومنی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامائی واحد بین الملل ارس ، دانشکده پرستاری و مامائی تبریز ،09112440834 ،

faribamomeni@ymail.com

خالصه
زمینه و هدف: س��المت چه به صورت فردی، چه جمعی بی تردید مهمترین جنبه زندگی اس��ت. موضوعی که از 
ماقبل تاریخ تا کنون، بشر به منظور دستیابی به آن کوشش کرده است. با توجه به اینکه زنان محور سالمت خانواده 
هستند و نیز یائسگی یکی از مراحل بحرانی زندگی هر زن است که وضعیت سالمت او را تحت تاثیر قرار میهد، لذا 
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این مطالعه با هدف بررسی سالمت عمومی زنان یائسه انجام گرفته است. 

روش بررسـی: در این مطالعه توصیفی، تعداد 400 زن یائس��ه 60 – 45 سال ساکن شهر لنگرود ) استان گیالن( 
که به صورت نمونه گیری تصادفی با مراجعه به درب منازل، انتخاب شده بودند توسط پرسشنامه های دموگرافیکو 
س��المت عمومی ) GHQ-28 ( مورد بررس��ی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری 
SSPS ) نسخه 13 ( و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون 

خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان P کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.  
نتایج: نتایج حاکی از آن بود که میانگین س��نی زنان ش��رکت کننده در مطالعه 3/5 ± 53/5 س��ال، سن یائسگی 
2/2± 48/4 سال بود. میانگین نمره کلی سالمت عمومی )  6/9 ± 21/3 ( و 26/7 درصد از زنان از سالمت مطلوبی 
برخوردار نبودند. بر اس��اس ضریب همبستگی پیرس��ون بین نمره کلی سالمت عمومی با سن، سن یائسگی، تعداد 
اعضای خانواده و ابتال به بیماریهای مزمن رابطه معنی دار مثبت و با رضایت زندگی، وضعیت اقتصادی رابطه معنی 

 .(  P< 001/0) دار معکوس وجود داشت
بحث: نتایج نشان داد که میزان اختالل در سالمت عمومی زنان یائسه باال است. لذا بررسی بیشتر جهت تعیین علل 

باال بودن آن در میان زنان، که میتواند منجر به یافتن راه حلهای مقابله با آن گردد، پیشنهاد میگردد. 
کلید واژه ها: سالمت عمومی، زنان یائسه. 

بررسی تاثیر رفلکسولوژی پابر اضطراب، درد و پیامدهای زایمان 
در زنان نخست زا

نویسندگان: زهرا مهدی زاده تورزنی*، سهیال مقیمی هنجنی**
*مربی هیئت علمی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

**مربی هیئت علمی مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج،گروه مامایی،کرج، ایران
z_mehdizadeh_t@yahoo.com   :نشانی الکترونیکی

آدرس پستی: کرج، 45 متري گلشهر، خیابان کتوییزاده، دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده:
مقدمه: تسکین و تعدیل درد زایمان به عنوان دردی حاد و شدید از دیرباز مورد نظر بشر بوده است. در کنار روش 
های دارویی تسکین درد که دارای عوارض زیادی است، روش های غیردارویی به زن این فرصت را می دهد که در 
روند زایمان تصمیم گیرنده بوده و مشارکت فعال داشته باشد. رفلکسولوژی به عنوان یکی از روش های غیردارویی 
تس��کین درد س��بب کاهش ش��دت درد و افزایش س��ازگاری با درد می گردد، لذا تحقیق فوق با هدف تعیین تاثیر 

رفلکسولوژی پا بر اضطراب، درد و پیامدهای زایمان در زنان نخست زا انجام گرفت.
مـواد و روش هـا: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی اس��ت. حجم نمونه ش��امل 80 نفر زائوی ش��کم اول  
مراجعه کننده به زایش��گاه های ش��هر کرج با حاملگی کم خطر )دو گروه 40 نفری( بود که به روش تصادفی به دو 
گروه مداخله )رفلکس��ولوژی پا به مدت 40 دقیقه( و  گروه کنترل تقس��یم شدند. ارزیابی شدت درد مرحله اول در 
دیالتاسیون 4-3 سانتی متر، بالفاصله پس از اتمام مداخله و هم چنین نیم، یک و دو ساعت پس از مداخله در دو 
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گروه با اس��تفاده از خط کش درد مک گیل انجام گردید. پرسش��نامه اضطراب موقعیتي اسپیلبرگر نیز قبل و بعد از 
مداخله در دو گروه تکمیل شد. طول مدت مراحل زایمانی، نوع زایمان و نمره آپگار نوزاد در دقایق اول و پنجم در 

هر دو گروه ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها:نتایج پژوهش نش��ان داد که در مقایس��ه بین دو گروه شدت درد )در نیم، یک و دو ساعت بعد از مداخله(، 
طول مدت لیبر و س��طح اضطراب در گروه رفلکس��ولوژی کاهش معنی داری داشته است (P<001/0).هم چنین از 

.(P<001/0)نظر توزیع فراوانی نوع زایمان و نمره آپگار در دو گروه اختالف معناداری وجود داشت
بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد که رفلکسولوژی باعث کاهش 
شدت درد زایمان، کوتاه شدن طول لیبر، کاهش اضطراب، افزایش توزیع فراوانی زایمان طبیعی و افزایش 
نمره آپگار می گردد. بنابراین می توان با استفاده از این روش غیر تهاجمی به یکی از اهداف مهم مامایی 

که کاهش درد و اضطراب هنگام لیبر و تشویق مادران به زایمان طبیعی است،دست یافت.

کلمات کلیدی: رفلکسولوژی، اضطراب، درد زایمان، طول مدت لیبر، آپگار، نخست زا

Reviewing the effect of foot reflexology on anxiety, pain and 
outcomes of the labor on the primiparous women

Zahra Mehdizadeh Tourzani*, Soheila Moghimi Hanjani**
*Faculty Member of Midwifery, Department of Midwifery, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, 
Iran
**Faculty Member of Midwifery, Department of Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, 
Iran

Introduction: Reflexology is the ancient practice of feet massage utilizing non-invasive 
forms of massage and pressure on hands and feet. This technique is used widely as one of 
non-pharmacological pain management techniques. The present study aims to review and 
determine the effect of foot reflexology on anxiety, pain and outcomes of the labor on the 
primiparous women.
Materials & Methods:This clinical trial study was conducted on 80 primiparous mothers 
who were divided randomly into intervention group (Foot reflexology application for 40 
min, n=40) and control group (n=40). The pain intensity was scored immediately after the 
end of intervention and at 30, 60 and 120 min after the intervention in both groups, based on 
McGill Questionnaire for Pain Rating Index (PRI).Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI) was completed before and after intervention in both groups. Duration of labor phases, 
the type of labor and Apgar scores of the infant at the first and fifth minute were recorded in 
both groups.
Results: Application of reflexology technique decreased pain intensity (at 30, 60 and 120 
min after intervention) and duration of labor as well as anxiety level, significantly (P<0.001). 
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Furthermore, there were significant difference between two groups in terms of frequency 
distribution of the type of labor and Apgar score (P<0.001).
Conclusion: Results of this study show that reflexology results in reduction of labor pain 
intensity, short duration of labor, less anxiety, frequency distribution of natural delivery and 
Apgar scores increases. Using this non-invasive technique, obstetricians can achieve, to some 
extent, to one of the most important goals of midwifery as pain relief and reducing anxiety 
during labor and encouraging the mothers to have vaginal delivery.
Keywords: Reflexology; Anxiety; Labor pain; Duration of labor; Apgar; primiparous

Common Menstrual Symptoms in Dysmenorrheic College 
Students living at Tabriz Dormitories in 2013

  
Dr.Sakineh Mohammad-Alizadeh Charandabi1, Dr.Mojgan Mirghafourvand2, Salimeh Nezamivand- Chegi-
ni3*

1PhD, Associate Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran
2PhD, Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of 
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Abstract
Background & objective: Most women with primary dysmenorrhea experience some of 
symptoms, that occurs a few days before starting of menstrual bleeding and reduced with 
its beginning. The aim of this study was to determine ofmenstrual symptoms among female 
students with primary dysmenorrhea.

Material & methods: In this study, 80 eligible students from dormitories of Tabriz that suf-
fered from moderate/severe menstrual pain were selected using simple sampling. Demo-
graphic data were collected using a questionnaire. Visual Analogue Scale (VAS) was used to 
evaluate the severity of dysmenorrhea andthe severity of dysmenorrhea symptoms was meas-
ured through a questionnaire (SSS), in 2 days before and 3 days after starting of menstrual 
bleeding for two continuous cycles. The data were analyzed using descriptive statistics and 
Pearson’s correlation coefficient with SPSS-ver 13 and p<0.05 was considered significant.
Results:Mean (SD) of pain intensity was 5.2 (2.2). In this study 8 symptoms were examined 
that with the mean score rates, respectively were: back pain, abdominal pain, sensitive, gen-
eral pain, cramp, depression, foot pain and headache.There was no significant differences 
between the mean score of menstrual symptoms (total symptoms) with intensity of primary 
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dysmenorrhea (p>0.05). 
Conclusion:Based on the result of this study, painful menstruation is associated and cause of 
some symptoms. This study was carrying on women with regular and painful cycle this may 
be a possible factor for increased menstrual symptoms. Therefore, more studies on different 
and larger population should be done in this area.
Trial registration:IRCT201202013706N10
Key words: primary dysmenorrhea, menstrual pain, menstrual bleeding, menstrual 
symptoms,dysmenorrheic college students 

بررسی نتایج نامطلوب مرتبط با آمنیوتومی زودرس در زنان مراجعه کننده به 
بخش زایمان بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 1392

نقدی دورباطی، پیمانه  )کارشناس ارشد مامایی ،گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج،ایران(       
          

چکیده:
آمنیوتومی یا پاره کردن مصنوعی پرده های جنینی یکی از روشهای جراحی القای زایمان است که با هدف تسریع 
لیبر از رایج ترین اقداماتی اس��ت که در طب مامایی مورد اس��تفاده قرار می گیرد.اثرات مفیدی که برای آمنیوتومی 
در زمان مناسب ذکر شده شامل تسریع لیبر ، تشخیص زودتر وجود مکونیوم در مایع آمنیوتیک و امکان قرار دادن 
الکترود بر روی س��ر جنین می باش��د. فریدمن معتقد اس��ت در صورتی که آمنیوتومی بصورت زودرس انجام شود 
مضرات احتمالی آن شامل پروالبس بند ناف،عفونت در مادر و نوزاد دکلمان جفت ،فشار بر روی بندناف و به دنبال 
آن  دیس��ترس جنینی و س��زارین  می باشد.  جهت پیش��گیری از عوارض آمنیوتومی و القای موفقیت آمیز بهترین 

معیار وضعیت دهانه رحم است که با محاسبه نمره بیشاب می توان آن را تعیین نمود. 
پژوهش حاضر از نوع کوهورت گذش��ته نگر می باش��د که در آن از بین کلیه زنان مراجعه کننده  به بخش زایمان 
بیمارس��تانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز تعداد 1024 زن که شرایط الزم برای اهداف پژوهش را داشتند 
به طور تصادفی انتخاب ش��دند و با اس��تفاده از برگه ثبت موارد از پرونده مددجویان اطالعات الزم ثبت شد و زمان 
آمنیوتومی بر اس��اس ش��اخص نمره بیش��اب محاسبه گردید و بر اس��اس آن زنان به دو گروه آمنیوتومی زودرس و 
آمنیوتومی در زمان مناس��ب تقس��یم ش��دند. س��پس نتایج نامطلوب جنینی،نوزادی،مادری مرتبط با  زمان انجام 
آمنیوتومی  در دو گروه  مورد بررس��ی  و مقایس��ه قرار گرفت. در راس��تای دسترس��ی به اهداف پژوهش ، از آزمون 
کای دو و آزمون فیشر برای متغیر های کیفی استفاده شد و برای بررسی اثر متغیر های مداخله گر از آزمون مانتل 
هنزل ونهایتا از طریق آنالیز رگرس��یون لجس��تیک برای تعیین نتایج نامطلوبی که بیشترین ارتباط را با زمان انجام 

آمنیوتومی داشتند استفاده گردید. 
 یافته های پژوهش نش��ان داد بر اس��اس شاخص نمره بیشاب کانینگهام ،  خونریزی پس از زایمان ) p=0.002)  و 
 (p=0.000  (انجام احیا بر روی نوزاد ، (p=0.000( و نمره آپگار کمتر از 7 دقیقه پنجم (p=0.000)   دفع مکونیوم
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( و افزایش میزان سزارین )p=0.002) بیشترین ارتباط را با زمان انجام آمنیوتومی داشته است. بدین معنی که در 

آمنیوتومی زودرس میزان عوارض جنینی و نوزادی و مادری افزایش می یابد.
با توجه به مطالب ذکر ش��ده می توان گفت زمان انجام آمنیوتومی در القای موفقیت آمیز زایمان موثر اس��ت. القای 
زایم��ان موفق می تواند میزان ع��وارض جنینی،نوزادی و مادری را کاهش دهد و از میزان س��زارین در یک جامعه 
بکاهد. موفقیت در القای زایمان و کاهش میزان س��زارین هم برای متخصصین و هم برای مددجویان اهمیت بسیار 
دارد،چراکه بس��تری شدن طوالنی مدت مددجویان یا انجام سزارین در اثر عدم پاسخگویی به القای زایمان احتیاج 
به امکانات بیش��تر و اس��تفاده بیشتر از نیروهای متخصص و تختهای بیمارس��تانی و در نتیجه صرف مخارج بیشتر 
برای مددجویان و مراکز درمانی در بر دارد. ضمن آنکه سزارین موربیدیته و مورتالیته مادری را افزایش می دهد. 

کلید واژه:آمنیوتومی زودرس ،سزارین ،عوارض جنینی

تجارب زنان آذری از سقط القایی 

1-رقیه نوری زاده*: دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
2 - عیسی محمدی: دکترای پرستاری، دانشیار، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، گروه پرستاری 

3 -معصومه سیمبر: دکترای بهداشت باروری، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده 
مقدمه و هدف: اطالعات در دس��ترس در مورد تجارب س��قط با توجه به فراوانی آن، بطور نامتناسبی کم است و این 
بعنوان مانعی در س��نجش اثربخشی سیاستهای موجود و برنامهریزیهای الزم برای آینده عمل میکند. لذا باتوجهبه 
غیرمذهبی و غیرقانونی بودن سقط القایی در ایران و محدودیت اطالعاتي موجوددر این حیطه، مطالعه کیفی حاضر 

طراحی گردید.
روش: مطالع��ه از نوعکیفیبا رویکرد تحلیل محتوا میباش��د.جمعآوری دادهه��ا از طریق23 مصاحبه نیمه 
س��اختار یافت��ه و عمیق با 15 زن س��قط کرده در تبریز انج��ام گرفت. نمونه گیري بص��ورت هدفمند از 
خرداد1392آغاز و تا مرحله اشباع- شهریور- انجام شد. تحلیل همزمان با جمع آوری داده ها، با استفاده 

از نرم افزار  MAXQDA2007  انجام گرفت.
یافته ها: تحلیل دادهها منجر به استخراج سه تم »انعکاس درون شخصی«، »جلب حمایت اجتماعی« و »تعارضات 
بعد از س��قط« ش��د. بدین معنی که زنان بدنبال مواجهه با بارداری ناخواسته، به علت ماهیت برنامهریزی نشده آن، 
واکنش��های منفی و اجتنابی از خود بروز داده و یکس��ری نگرانیهایی را تجربه میکنند. س��پس به طرق مختلف، به 
جلب حمایت اجتماعی جهت عملیس��ازی س��قط میپردازند اما در اغلب موارد، بعلت مغایرت سقط با نظام ارزشی و 

اعتقادی، دچار تعارضات بعد از سقط میگردند.
نتیجه گیری: بارداری ناخواسته و سقط برای زنان با واکنشهای منفی شروع و به تعارضات بعد از سقط میانجامد که 
این امر لزوم حمایت روحی-روانی از زنان مواجهه یافته با بارداری ناخواسته را نشان میدهد. از طرفی تعارضات بعد 
از سقط، ضرورت مداخالت برای پیشگیری اولیه )جهت جلوگیری از وقوع بارداری ناخواسته( و ثانویه )بسته کمک 
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تصمیم( در راستای تصمیمگیری مناسب و کاهش پیامدهای منفی بعد از سقط را نشان میدهد.
واژگان کلیدی: بارداری ناخواسته، سقط، تجارب زنان، تحقیق کیفی. 

Azeri women’s experiences of illegal abortion

Roghaiyeh Nourizadeh*1, Easa Mohammadi 2 , Masoumeh Simbar3, Roghaiyeh Asghari4

1. PhD student in reproductive health, Shahid Beheshti University of Medical sciences
2. PhD of Nursing, Associate Professor, Nursing Deprt., Medical Sciences Faculty,Tarbiat Modares University
3. PhD of reproductive health, Associate Professor, Nursing & midwifery Faculty, Shahid Beheshti University 
of Medical sciences
4. Bachelor of Midwifery, Health & Treatment Center of Hashtroud 

Backgruond & Objective
CDC (2009) reported that as women’s experiences of induced abortion are poorly known, ex-
amining the effectiveness of current policies and planning for the future are difficult. Due to 
illegality of induced abortion in Iran  and significant knowledge gap in this area, the present 
study was designed.
Methods 
The data were collected through 23 semi-structured in depth interviews from May to Septem-
ber 2013 in Tabriz and analyzed using descriptive-interpretive approach of content analysis. 
The participants were 15 women having a recent induced abortion (during past year). All 
interviews were audio recorded and transcribed verbatim. Data analysis was conducted us-
ing MAXQDA2007.

Results
Findings fell into three main themes:  Individual reflections, Gaining support of social net-
work and post-abortion conflicts that means the study participants when facing an unplanned 
pregnancy, showed negative reactions and experienced concerns. Then begin to  get coop-
eration of social network for having an abortion. Because of religious beliefs, post-abortion 
conflict was a common experience. 
Conclusion
Unplanned pregnancy for women begins with initial negative reactions and leads to the post-
abortion conflicts. These findingshighlight the importance of psychological support of un-
planned pregnant women and also prevention of unwanted pregnancy occurance as well as 
designing secondary prevention programmes. 
Key words: unplanned pregnany, abortion, experience, qualitative method
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مقایسه  سرانجام زایمان  با مانور فشار برقله رحم در مرحله دوم زایمان

پروین آستی1، فرحناز چنگایی2، سهیال اکبری3،رضا حسین آبادی4

چکیده
مقدمه وهدف: مانورفشار برقله ی رحم درطی مرحله دوم زایمان یک عمل قدیمی است.دراینمورداختالفنظروجود دارد.

هدف ازاین مطالعه، تعیین  ومقایسه  سرانجام زایمان  با مانور فشار برقله رحم در مرحله دوم زایمان
 بود.

روش بررس��ی:این یک مطالعه مقایس��ه ای - مقطعي بود. نمونه ها331 زن بارداربس��تری در بیمارستان عسلی  خرم 
آباددرس��ال92-90بودند. معیارهای ورودبه مطالعه سن35- 18سال، تعداد زایمان2-1، حاملگي ترم، تک قلو، زایمان 
طبیعی، سفالیک ووزن نوزاد 4000- 2500گرمو نداشتن هرگونه موارد منع زایمان طبیعی بود.نمونه ها شامل دوگروه 
زایمان بافشار برقله ی رحم )n=166( وبدون فشار برقله رحم )n=165(بودند.متغیر اصلی،طول مدتمرحله دوم زایمان 
)پیامد اولیه(ومرگ و میروعوارض شدید مادری،  تروما نوزادی، بستریدر بخش مراقبتهایویژه نوزادانومرگ نوزاد)بعنوان 

پیامدهای مادری ونوزادی(بود.
یافته ها : ارتباط آماری معنی داری بین انجام مانورفشاربر قله ی رحم وطول مدت مرحله دوم زایمان وپیامدهای مادریو 
نوزادیمشاهده شدوجودداشت.طول مدت مرحله دوم زایمان درگروه مانوربافشاربر قله ی رحم طوالنی ترازگروه زایمان 
.)p>0,05(همچنین این مانور موجب افزایش عوارض مادری ونوزادی گردید. . )p>0,05( بدون فشار برقله ی رحم بود
بحث:استعمال مانورفشاربر قله ی رحم نه فقط طول مدت مرحله دوم زایمان رابیشتر کرد بلکه عوارض مادری و نوزادی 

را افزایش داد.
 واژه های کلیدی: فشار فاندوس رحم، پیامد،مرحله دوم زایمان
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Comparison Outcome labor with Uterine Fundal Pressure 
Maneuver in second stage of labour

*ParvinAsti5,Farahnaz Changaee6,Sohila Akbari7 ,Reza Hosseinabadi5

Abstract
Background: The Uterine Fundal Pressure Maneuver (UFPM) during the second stage of 
labor is an old practice.There is controversial. The aim of this study was to determine the 
Outcome labor with UFPM in Second Stage of Labor.
Methods: This study was a comparative cross-sectional research. Sample were 331 preg-
nant women admitted  to Assali Hospital Khorramabad in 2010-2013 .Inclusion criteria 
were 18-35years, parity 1-2, full term, singleton, cephalic presentation ,normal vaginal 
delivery,birthweight2500-4000gand haven’t every contraindication of vaginal delivery. The 
included in two groups with UFPM (n=166) and without UFPM (n=165).Main variable were 
duration of second stage of labor (primary outcome) and severe maternal morbidity and mor-
tality, neonatal trauma, admission to neonatal intensive care unit, and neonatal death (as 
fetal& maternal outcomes).
Result:  There is significant relationship between application in of UFPM with duration of 
second stage of labor and fetal & maternal outcomes (p<0.05). UFPM results in prolonged 
duration of second stage of labor (p<0.05) also this maneuver leads to increasing fetal & 
maternal complication.
Conclusion:  Application of UFPM not only results in prolonged duration of the second stage 
of labor but also increase fetal & maternal complication.
Keywords: Fundal pressure maneuver, outcome, second stage labor

5- Instructor, Faculty of Nursing and midwifery,Lorestan University of Medical Sciences,Khoramabad, Iran
6 .Assistant professor , Faculty of Nursing and midwifery,Lorestan University of Medical Sciences,Khoramabad, Iran
7 .Assistant professor, Department of Gyn and obstetrics, Lorestan University of Medical Sciences,Khoramabad, Iran
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اثر ماساژ رحم بر خونریزی بعد از زایمان

آستی پروین8 ،بیرانوند شورانگیز1، اکبری سهیال9 ، حسین آبادی رضا 1، 

چکیده
مقدم��ه وه��دف: خونریزی اولیه پس از زایمان ش��ایع ترین ش��کل خونری��زی های عمده مامای��ی، به خصوص در 
کشورهای در حال توسعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ماساژ رحم برخونریزی بعد از زایمان انجام گرفت.
مواد وروش: این کار آزمایی بالینی  تصادفی بر روي  210 زن باردار در سال 90-92 انجام شد.نمونه ها به صورت 
تصادفی به س��ه گروه تقس��یم شدند. گروه اول)درمان روتین( 20 واح�د اکس���ی توسین به صورت انفوزیون داخل 
وریدي در یک لیتر س��رم رینگر، گروه دوم ماس��اژ رحم بمدت 30 دقیقه و گروه سوم ماساژ رحم همراه با 20 واحد 
اکسی توسین به صورت انفوزیون وریدی در یک لیتر سرم رینگر بالفاصله بع�د از خروج ن��وزاد داده ش��د. میانگین 

خونریزی بعداز زایمان در هرگروه تخمین زده شد. 
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد اختالف آماری معنی داری بین میانگین حجم خونریزی در 30 دقیقه اول ودوم بعد 

.) 05/P<0(  از زایمان درسه گروه مشاهده نشد
نتیجه گیری: این مطالعه نش��ان داد که براي جلوگیري از خونریزي بعد از زایم�ان اکس���ی توسین، ماساژ رحم به 
یک اندازه موثر هستند. مصرف اکسي توسین ،چنانچه مشکلي وجود نداش�ته باش�د، به ط�ور روت�ین ض�روري ب�ه 

نظ�ر نم�ي رس�د ول�ي تصمیم گیري قطعي دراین زمینه نیاز به پژوهشهاي بیشتري دارد.
کلمات کلیدی: اکسی توسین، ماساژ رحم، خونریزی بعد از زایمان

8  . مربی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد- ایران
9 . دانشیار دانشکده پزشکی ، گروه زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد- ايران
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Effect uterine massage on the postpartum hemorrhage 

*Asti P10, Biranvand Sh11,Akbari S12 , Hossienabadi R4, 

Background: Primary postpartum hemorrhage (PPH) is the most common form of major 
obstetric hemorrhage, especially in the developing countries. This study aimed to investigate 
the effectiveness of uterine massage on PPH.
Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out on 210 pregnant wom-
en, during 2011-2013.The participants were randomly divided into three groups. Immedi-
ately after neonate delivery, the first group (routine management) received 20 IU of oxytocin 
infusion in 1litre Ringer, the second group uterine massage for 30 minute; and the third group 
had routine management with uterine massage for 30 minute. The mean of PPH in each group 
was estimated. 
Results: The three groups were homogenous related to all of the variables. There was no 
significant difference in mean PPH at the first and second 30 minute after delivery between 
groups (P>0.05).
Conclusion: Oxytocin and uterine massage are equally effective in prevention of postpartum 
hemorrhage. The usage of oxytocin is not recommended as routine at least for those who 
have normal delivery. But further researches are necessary to make us able to make definite 
decision. 
Key words: Oxytocin, uterine massage, PPH,
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EMOTIONAL HEALTH COMPLICATIONS RELATED 
TO INDUCED ABORTION OF KURDISH WOMEN IN 

SANANDAJ, IRAN

Ebtekar Fariba*, Lahoni Forouzan**
*Midwifery Department, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj , Iran
**Health Center of Sanandaj, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj , Iran

Introduction: Abortion is illegal in Iran, yet women go through the risks for various reasons. 
induced abortion has been described as a significant event in woman’s life that is associated 
with great emotional effects for them.
Method: A qualitative study was conducted with the purpose of exploring the emotional 
health complications of Kurdish women who had an illegal, induced abortion one year before 
the interview. Twenty women were recruited through purposive sampling method from the 
maternity and family planning units in health-care centers. The participants were interviewed 
in-depth for their abortion stories either at the health center or in their homes in Sanadaj, Iran. 
All interviews were audio recorded, with consent, and transcribed verbatim before carrying 
out content analysis.
Results: Nine themes emerged from the data analysis regarding the women’s emotional com-
plications. Two themes sadness and ambivalence were identified prior to abortion. During the 
abortion, three themes loneliness, feeling of frustration and worry emerged and four themes 
that reflected women’s emotions after abortion were fear, guilt, ambivalent emotions and 
regret. 
Conclusion: Kurdish women who had undergone induced abortion experienced negative 
feelings before, during and after abortion. Findings from this study suggest that, Iran’s health 
ministry should revise the reproductive health policy to include pre-abortion and post abor-
tion counseling. Midwives must take responsibility of effectively counseling couples before 
and after induced abortion, which may be performed for a variety of reasons. Post-abortion 
care for women with emotional needs is also crucial. 
Key words: Emotion, Qualitative, Induced Abortion
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Survey Status of Emotional Intelligence women with high-risk 
sexual behaviors referred to Forensic Medicine Center of Tehran

Mahbubeh  Ahmadi13

Zahra Daneshfar14

Hamid  Alavimajd15

Mehdi Saberi16

Abstract:
Background: Worldwide, sexual activity among unmarried young people is increasing. Re-
searchers believe that teens  tendency to risky behavior (such as unsafe sexual practices) reflect 
emotional and psychological problems that they are facing. Risky sexual behavior is related to 
with emotional stress, low self-control and hostile attitudes. The present study was conducted 
with the aim investigate the situation emotional intelligence women with high-risk sexual be-
haviors.
Method: This study was descriptive with sampling method available non-probability. The sam-
ples included 65 women with high-risk sexual behaviors referred to Center Department of 
Forensic Medicine of Tehran in 1392. Research instruments self-made questionnaire for assess-
ing risky sexual behavior and bar-on  emotional intelligence questionnaire . Data analysis was 
performed with using descriptive and inferential statistics  and spss version 18 .
Result: Most of the samples had medium level of emotional intelligence and none had low 
emotional intelligence. High Emotional Intelligence was related to Component of  empathy.  In 
high emotional intelligence scale, components of  impulse control and assertiveness had  lowest 
frequency. In medium emotional intelligence scale, component of  flexibility highest frequency 
and component of empathy  had the lowest frequency. T-test results showed that the between 
total score of emotional intelligence in people who had oral sex with people who had not this 
high risk sexual behavior was significant difference (p<0/05).
Conclusion: The results support of the impact  some components of emotional intelligence in 
reluctance to high-risk sexual behavior in women.
Key words: Emotional Intelligence, High risk sexual behavior, Forensic Medicine.
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بررسی وضعیت هوش هیجانی زنان دارای رفتارهای جنسی پرخطر مراجعه 
کننده به واحد مرکز پزشکی قانونی شهر تهران در سال1392

محبوبه احمدی1
زهرا دانش فر2

سید حمید علوی مجد3
مهدی صابری4

زمینه: در سراسر جهان، فعالیت جنسی در میان جوانان ازدواج نکرده رو به افزایش است.پژوهشگران معتقدند گرایشات 
نوجوانان به رفتارهای پرخطر)از جمله رفتارهای جنسی پرخطر( انعکاسی از مشکالت هیجانی و روان شناختی است 
که با آنها روبه رو هس��تند. رفتارهای جنس��ی پرخطر با فشارهای هیجانی، خود کنترلی پایین و نگرش های خصومت 
آمیز ارتباط دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هوش هیجانی زنان دارای رفتارهای جنسی پرخطر انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی و روش نمونه گیری آن غیر احتمالی در دس��ترس بود. نمونه های پژوهش 65 نفر 
دختران و زنان دارای رفتارهای جنس��ی پرخطر مراجعه کننده به بخش زنان واحد مرکز پزش��کی قانونی شهر تهران 
بودند. ابزارهای پژوهش سؤاالت محقق ساخته جهت بررسی رفتار جنسی پرخطر و پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن 

بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی وspss ویرایش 18 انجام شد.
یافته ها: اکثر نمونه های پژوهش )92/3 درصد( دارای هوش هیجانی متوس��ط بودند وهیچ یک دارای هوش هیجانی 
پایی��ن نبودن��د. هوش هیجانی باال مربوط به مولفه ی همدلی بود.در مقیاس ه��وش هیجانی باال ، مولفه های کنترل 
تکانش و خودابرازی کمترین فراوانی و در مقیاس هوش هیجانی متوسط ، مؤلفه ی انعطاف پذیری بیشترین فراوانی و 
مؤلفه ی همدلی کمترین فراوانی را داشت.نتایج آزمون t نیز نشان داد که بین نمره کل هوش هیجانی در افرادی که 
.)p> 0/05(رابطه جنسی دهانی داشتند با افرادیکه این رفتار جنسی پرخطر را نداشتند تفاوت معناداری وجود داشت

بحث و نتیجه گیری: نتایج از تاثیر برخی مؤلفه های هوش هیجانی در عدم گرایش به رفتار جنس��ی پرخطر در زنان 
حمایت می کند.

مؤلف مس��ئول: زهرا دانش فر، تهران، خ ولیعصر ،دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پرستاری و مامایی، 
گروه مامایی 
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Comparison of two methods; “medical therapy and tradition-
al medicine” for treatment of infertile women with polycystic 

ovary syndrome (PCOS)

Ershadpour, R.(1); Sahraeian, M.(2) ; Rasekh jahromi, A.(3) ; Sobhaniyan, S.(4)
Student of surgical technology, Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 
(roya.ershadpour@Jums.ac.ir)
Traditional Medicine Specialist, Jahrom University of Jihad varsity, Jahrom, Iran
Obstetrician and Gynecologist, Jahrom  University of  Medical  Sciences,  Jahrom, Iran
Department of Nursing, Faculty of Nursing and Para medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

Introduction: Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine 
disorders in women and one of the most common cause of infertility due to ano-
vulation. Beside the Pharmaceutical treatment, today traditional medicine could 
be used to induce ovulation and treat infertility. According to several studies, cup-
ping and herbal therapy are two useful methods in traditional medicine. Cupping 
therapy expands blood vessels, increases blood flow and ultimately eliminates vas-
cular obstruction and increases blood supply to the organ that is under the cupping 
area. On the other hand, some positive effects of medicinal herbs such as vitex and 
nettle had been discovered on PCOS and infertility. The Purpose of this study is 
comparison of traditional medicine with medical therapy in the treatment of infer-
tile PCOS patients. 
Material & methods: This is an analytical – descriptive – cross sectional research. 
Data was extracted from the patients’ files; refer to gynecologist and traditional 
medicine specialist clinics, from June 2012 to March 2013. 64 PCOS infertile 
women in age range of 18 to 40 years were selected through census methods. 32 of 
the patients were treated by prescribing drugs such as didrogesterone, metformin, 
letrozole, clomiphene and the rest of 32 patients by taking the herbal drugs; vitex, 
nettles and over 20 sessions of cupping therapy. The standard of PCOS improve-
ment was ovarian follicular growth more than 10 millimeter. Data such as the re-
sults of the ultrasonic and ovary tests, duration of the treatments, fertility creation 
and demographic information were entered in standard statistic software.
Results: The mean duration of the treatment in medical therapy was
 127.34 ± 70.38 days and 81 ± 47.09 days in traditional medicine. Indeed patients 
recovered faster by using traditional medicine. On the other hand improvement of 
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PCOS in both methods had no significant difference
(P ≤ 0/108), but fertility creation after the course of treatment, in both groups, 
showed statistically significant difference (P ≤ 0.003), which means by traditional 
medicine, ovarian follicles were capable of fertilization more effectively.
Conclusions: Improvement of PCOS had no significant difference in growth of 
ovarian follicles in both methods; medical therapy and traditional medicine, that 
means increase in follicle size had been seen in both groups, but this improvement 
allocated less time and the probability of fertilization significantly increased in 
traditional medicine method, compared to medical therapy. Traditional medicine 
could be an appropriate method for the treatment of infertile PCOS patients. For 
appropriate decision about the use of traditional medicine alongside classical treat-
ments, further studies are necessary in future.
Keywords: PCOS, infertility, medical therapy, traditional medicine

spiritual well-being and type of infertility, in infertile women, 
in Fars , Iran, in 2013
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Abstract

introduction: There are primary and secondary infertility; Primary infertility when 
they have not had any pregnancy that including miscarriage and ectopic pregnancy. 
Secondary infertility  that have experienced at least one pregnancy. infertile  women 
are exposed at risk of depression and severe stress. Spiritual health is one of the four 
types of health. Spiritual well-being plays an important role in people’s lives and 
their physical and emotional  health and Can be effective in the treatment of diseases. 
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meaning of Spiritual well-being, for different people, depend on their attitude to the 
world and a different philosophy of life. So far, several researches  were studied  about 
psychological aspects of infertility but few of them are about spiritual well-being of 
infertile women. The aim of this  study to assess of spiritual well-being of infertile 
women and  its relation with type of infertility (primary or secondary infertility).

Methods: This is a descriptive study using a random sampling of 275 infertile women that 
referred to Maternal and Child Hospital in Shiraz, Iran. Data collection was performed 
in two parts; First part included demographic information such as age, education, place 
of residence, occupation, socioeconomic status, duration of infertility, type of infertility, 
sex of infertile person, history of previous treatment and history of special disease. The 
first section include, demographic information such as age, education, place of residence, 
occupation, socioeconomic status, duration of infertility, type of infertility, infertile 
sex,  previous history of infertility  treatment and the history of a particular disease. The 
second section includes questions to assess the spiritual health that Using a standard 
questionnaire of 20 questions Palutzian - Ellison(1982)  was collected, 10 questions of 
religious health and  10 questions that measure the existential health. Spiritual Abundance  
was analyzed  in three level; optimum, moderately and poorly. Then the data were 
compared and analyzed by SPSS software using chi-square and Spearman coefficients.   
Results: The average age of infertile women was 30.74 ± 0.39. The mean rate of 
spiritual well-being was 88.37 ± 18.54, which the mean rate of religious well-being 
was 49.08 ± 8.9 and the mean rate of existential well-being was 39.16 ± 11.73. Average 
score for the spiritual health of infertile women 88.37 ± 18.54 (moderate) was obtained 
from the mean average of their religious and  well-existential healthy  49.08 ± 8.9, 
39.16 ± 11.73 respectively. The frequency  of infertile people’s spiritual health were 
at an optimum level (in the score range  of 100-120), 62.7% of total population in                                                                                                    
primary infertility and 37.3% of them  secondary infertility. However ,there was no 
statistically significant association, between the level of spiritual health and type of 
infertility (primary and secondary) ,(p=0.373), r=0.057.

Conclusions: In the present study, Spiritual average well-being level was observed 
in infertile women that it was higher in infertile women with primary infertility. As 
a hypothesis, it can be argued that conceiving of individuals as an adverse event, 
leading to a decrease in the rate of spiritual health. The design of a new hypothesis 
is concerning the relationship between infertility and spiritual health that it will be 
investigated in future analytical studies namely   Investigate the relationship between 
spiritual health infertility in both fertile and infertile women . On the other hand, 
lower frequency of desirable level of spiritual well-being, in women with secondary 
infertility, strengthen this hypothesis. However, a significant association was not 
found. In general impression, infertility is an important issue that has relation with 
individuals’ spiritual well-being. It seems that an analytical study is essential on the 
evaluation of infertility associated with reduced spiritual health .

Keywords: spiritual well-being, infertility, primary infertility, secondary infertility
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اخالق پزشکي در اسالم با تأکید بر آیات و روایات

سیدمحمدلطیف افسري سکندري
کارشناسي ارشد تاریخ اسالم، دبیر انجمن علمي گروه تاریخ

پیام نور واحد بین الملل جزیره قشم
آدرس: اسـتان کهگیلویه و بویراحمد- شهرسـتان کهگیلویه »دهدشـت«- جاده قدیم بهبهان- نرسـیده به سـد مارون- روستاي صنوگان- 

خیابان سردار شهید پرگاني- جنب مسجد امام حسین )ع(

چکیده
طبابت و علم پزش��کي قدمتي به بلنداي تاریخ حیات آفرینش جهان و انس��ان دارد و از ابتدایي ترین جوامع بش��ري 
تا امروز توجه ویژه اي به این مسأله نموده و مي نمایند. از آنجا که علم پزشکي با جسم و جان آدمیان سروکار دارد 
توجه به خصوصیات روحي و رواني و رفتاري پزش��ک موضوعي اس��ت که در حیطه علم اخالق مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته ش��ده اس��ت و همه ادیان و مکاتب الهي و آس��ماني به این مبحث اش��اره نموده اند اما با توجه به اینکه 
دین مبین اس��الم به عنوان کاملترین و آخرین دین الهي مي باش��د درباره اخالق پزش��کي و مس��ائل پیرامون آن با 
جدیت تمام بحث و سفارشات الزم را ارئه نموده است. هرچند که در این باره اقدامات شایسته اي از سوي نهادهاي 
بین المللي و ملي صورت گرفته اما باز هم کاس��تي هاي موجود مي باش��د که نیاز به تدابیر و اجراي برنامه هاي مفید 

و کارشناسي شده دارد.
کلیدواژگان: اخالق پزشکي- طبابت- انسان- دین اسالم- نهادهاي بین المللي و ملي

بررسی مروری نقش تمرکز کنترل17 زنان باردار در زایمان

عاطفه افشاری1، احمدعلي اسالمی*2 
کارشناس پرستاری، دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

 Email: eslamiaa@gmail.com)استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان)نویسنده مسئول 

مقدمه: فرایند زایمان یک پدیده بحرانی است که تاثیرات همه جانبه ای بر تمام ابعاد زندگی دارد. عوامل متعددی 
بر نتایج نهایی این پدیده تاثیر دارد. احساس زنان از کنترل داشتن بر زایمان و تصمیم گیری در خصوص زایمان از 
فاکتورهای اصلی تعیین کننده انتخاب روش زایمان است و رضایت زنان از زایمان و وضعیت روحی و خلقی مادران 
پس از زایمان بس��تگی به احس��اس کنترل درونی آنها در طول زایمان دارد. در مطالعه حاضر س��عی ش��ده بصورت 

Locus of control 17
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سیستماتیک مقاالت منتشر در مورد نقش تمرکز کنترل زنان باردار در زایمان مورد بررسی قرار گیرد.

  Science Direct, Proquest&  Pubmed روش اجرا: در این بررس��ی بانکهای اطالعاتی نش��ریات خارج��ی
مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعاتی که به بررسی ارتباط تمرکز کنترل و زایمان و پیامدهای آن پرداخته بودند با 

"locus of control"AND )delivery OR childbirth(,وارد کردن کلید واژه های
)internal & external control"AND )delivery OR childbirth" انتخاب شدند. در نهایت 18 مقاله 

با مالک مقاالت تمام متن و کاماًل مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. 
بحث و نتیجه گیری:. مقاالت مورد بررس��ی در س��ه گ��روه قابل طبقه بندی بودند. مطالعاتی که به بررس��ی نقش 
کالسهای آموزشی بر تمرکز کنترل پرداختند، مطالعاتی که به بررسی نقش تمرکز کنترل بر ترجیح و قصد انتخاب 
روش زایم��ان پرداختند، و مطالعاتی که به بررس��ی ارتب��اط تمرکز کنترل با رضایت از زایم��ان پرداختند. در اکثر 
مطالعات احساس تمرکز کنترل زنان باردار بر زایمان، بر فرایند و پیامدهای نهایی زایمان موثر شناخته شده است. 

استفاده از نتایج هر سه نوع مطالعه میتواند در افزایش زایمان ایمن و ارتقائ سالمت زنان کمک کننده باشد. 

بررسی مروری مطالعات تئوری محور در خصوص انتخاب روش زایمان

عاطفه افشاری1، احمدعلي اسالمی*2 
کارشناس پرستاری، دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

 Email: eslamiaa@gmail.com)استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان)نویسنده مسئول 

مقدمه: امروزه میزان زایمان سزارین از محدوده توصیه شده سازمان جهانی بهداشت فراتر رفته است. یکی از دالیل 
انتخاب خود مادر اس��ت. عوامل فردی، اجتماعی و محیطی متعددی بر انتخاب رفتار س��الم موثر اس��ت. این عوامل 
بطور سیس��تماتیک در نظریه ها و مدلهای رفتاری آموزش بهداش��ت بررسی شده اند. در مطالعه حاضر سعی شده 
بصورت سیستماتیک مقاالت منتشر در مورد مطالعات تئوری محور در خصوص انتخاب روش زایمان  مورد بررسی 

قرار گیرد.
روش اج��را: دو بانک اطالعاتی نش��ریات فارس��ی SID و IRANMEDEX با کلی��د واژه روش زایمان و مدلهای 
رفت��اری، و بانکه��ای اطالعات��ی نش��ریات خارج��ی Science Direct, Proquest &  Pubmed با کلید واژه 
ه��ای health education model"AND delivery method"مورد جس��تجو قرار گرفتند. در بین مقاالت 
یافت ش��ده، مطالعاتی که مس��تقیماً از نظریه ها و مدلهای آموزش بهداش��ت در تعیین روش زایمان انتخابی توسط 

مادران باردار پرداخته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 
بحث و نتیجه گیری: تعداد مطالعات یافت ش��ده محدود بود. تعداد 5 مطالعه مداخله آموزش��ی و تعداد 5 مطالعه 
توصیفی تحلیلی مقطعی یافت شد. در این مطالعات مشخص شد تمایل و قصد زنان به هر یک از روشهای زایمان، 
آگاهی، نگرش، خودکارآمدی، حمایت درک ش��ده از س��وی اطرافیان مخصوصاً پزشک، موانع درک شده برای انجام 
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زایم��ان طبیعی، منافع درک ش��ده، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک ش��ده و ویژگ��ی های دموگرافیک بر 
انتخاب روش زایمان موثر است. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نظریه ها با تاثیر گذاری بر این عوامل موجب 

ارتقاء زایمان ایمن و کاهش تمایل به انتخاب رفتار سزارین می شود.  
Causes of damaged in social damaged women: A qualitative 

study in Iran

Leila Allahqoli1, Sepideh Hajian PhD2, Zhila Abeed Saeedi3

1- PhD Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of 
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Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3- Assistant Professor, Dept. of Medical Surgical, Faculty of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti Univer-
sity of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract: 
Introduction: Social damage etiology in women is multi factorial. Nowadays, the variety of 
social damages and at risk people have changed and increased. 
Objective: The purpose of this article is to determine the effective factors on damage in the 
social damaged women in Tehran. 
Methods: Qualitative method was utilized. Two focus group discussions (FGDs) and eighteen 
semi-structured in-depth interviews were conducted with SDW, 15-45 years old, at shelters 
and harm-reduction drop-in-centers in Tehran between February to May 2013. Participants 
were selected by purposeful sampling.  All interviews were recorded and typed word for 
word.  Data was analyzed using content analysis approach.
Result: The mean age of the participants was 30 years; all of them had at least elementary 
school education. All women in the study were sexually active.The majority of participants 
were divorced, and 88 % of them were addict.  Three of the drug abuser were injection drug 
users and infected with HIV and three of them were infected with hepatitis. Two-thirds of 
participants were homeless and more than two-thirds of them were prostitutes. Findings of 
this study can be grouped in two main categories: extra-personal and personal factors.  Ex-
tra- personal factors include family and social factors.  Personal factors include personality 
characteristics, demographics, non-favorable healthy background, previous high risk experi-
ence, and factors related to individual’s perceptions.
Conclusion: The present study demonstrated that the main influencing factors in social dam-
aged women are extra-personal factors.  Therefore, to protect vulnerable women fromsocial 
damage, a realistic prevention planning is needed to provide support for those more suscep-
tible to harm, and to provide them with education and employment, as well as guidance for 
them to become self-sufficient and independent.  This plan will also help to recognize the 
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talents and capabilities of these vulnerable women and guide them to better utilize these 
capabilities.
Key words:social damage, women, causes, qualitative research.

The role mitochondria in Polycystic ovary syndrome (PCOS)

AzraAllahveisi1,Marefat Ghaffari Novin2

1-Ph.D  Reproductive Biology, kurdistan University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2- Ph.D   Reproductive Biology, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine and metabolic disorder affecting 
7–10% of reproductive-aged women , which is  defined by  hyperandrogenism and anovu-
latory infertility. The etiology of PCOS is exactly understood, and both the diagnosis and 
treatment of PCOS are controversial. Mitochondria are inherited from mother .Mitochondria  
has been suggested  to contribute to the metabolic syndrome, but the mechanisms and sig-
nificance are unknown.this review discuss about  the role mitochondria in Polycystic ovary 
syndrome (PCOS).
Material and methods: This Article Presents Result   Of  Asystematic review about  the role 
mitochondria in Polycystic ovary syndrome (PCOS).
Result:These Studies identified That mitochondrial disruption  occure in patiens with  PCOS.
Studies on rely on  microarray experiment showed that the transcript expression of  mito-
chondrial biogenesis such as  NRF-1 ,PGC-1‐ and PGC-1α  dowenregulated in muscle pa-
tient with PCOS.This could explain that, in particular, genes representing subunits of the res-
piratory complex I were downregulated in  patient with PCOS. Our results strongly suggest 
that downregulation of OXPHOS genes in patient with PCOS, an important role in impaired 
oxidative metabolism  and the risk of type 2 diabetes in these patients. 
Conclustion:Recent data demonstrated that  reduce expression of genes involved in mito-
chondrial oxidative metabolism  could play a role for metabolic abnormalities in patient 
with PCOS .Therefore.furture studies rely on  appropriate methodology are required to better 
understand unknown  aspects of etiology  this syndrome.
 Key word: PCOS, mitochondria, metabolic syndrome
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Community-based physical activity interventions among women: a systematic review

Abstract
Objective: Review and assess the effectiveness of community-based physical activity inter-
ventions among women 18 to 65 years of age.
Design: Systematic review
Methods: To find relevant articles, the researcher selectedpublished reports between January 
1, 2000 and March 31, 2013 in the English language.Systematic search found controlled trial 
studies that were conducted to uncover the effect of community-based interventions to pro-
mote physical activity among 18 to 65 year old women, where physical activity was reported 
as one of the measured outcomes. The methodological quality assessment was done using 
an accurate appraisal sheet. Also, the levels of evidence were assessed for the two types of 
interventions and the three target populations.  
Results: The literature search identified eleven articles: eight theory-based and three non-
theory-based interventions. Four of the studies were randomized and the rest had high meth-
odological quality. There was no evidence, on the basis of effectiveness, for social cognitive 
theory-based interventions and limited evidence of effectiveness for non-theory-based inter-
ventions. 
Conclusions: There is insufficient evidence to assess the effectiveness of community-based 
interventions for enhancing physical activity among women. There is a need for high-quality 
Randomized Clinical Trials with adequate statistical power to determine whether multi-com-
ponent and community-based intervention programs increase physical activity among wom-
en, as well as, to determine what type of interventions have a more effective  and sustainable 
impact on women’s physical activity.
Key words: community-based; physical activity; systematic review; women  
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بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با سالمت روانی زنان در سنین سالمندی
نویسندگان: مستانه کامروامنش، اعظم باخته، ادریس عبدی فرد

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

چکیده
مقدمه و هدف: در غالب جوامع بخش اعظم جمعیت س��المندان را زنان س��الخورده تشگیل می دهد. وجود نابرابری 
های اقتصادی و عدم کفایت خدمات اجتماعی، مراقبتهای پزش��کی و غیره س��بب گردیده تا این گروه از آس��یب 
پذیرترین اقشار اجتماعی باشند. از آنجا که جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان برآورده نمودن نیازهای جسمی، 
روانی و اجتماعی آنان الزم می باش��د و در این راس��تا بررسی وضعیت نیازهای روانی سالمندان و همچنین کیفیت 
زندگی انها می تواند راه را برای ارائه هرچه بهتر روشهای ارتقاء کیفیت زندگی هموار سازد لذا این مطالعه با هدف 

تعیین کیفیت  زندگی و ارتباط آن با سالمت روانی زنان در سنین سالمندی انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی اس��ت که در س��ال 1391 در سطح شهرستان کرمانشاه 
انجام ش��د. جامعه پژوهش را زنان س��المند 85-60 ساله تش��کیل داده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
خوش��ه ای از بین 180 نمونه مورد بررس��ی تعداد 100 زن واجد ش��رایط معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. 
GHQ- ( اطالعات با اس��تفاده از مصاحبه و پرسشنامه های کیفیت زندگی لیپاد و سالمت روانی عمومی گلدبرگ
28( جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 21 و آزمونهای آماری T مستقل و مجذور کای 

و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
نتایج: میانگین سنی زنان سالمند مورد بررسی 4/3±70/1 سال بود. مانگین نمره کیفیت زندگی آنها 57/5±12/35 
بود که بیانگر کیفیت زندگی نس��بتا مطلوب در این افراد اس��ت. از نظر س��المت روانی با توجه به نمره کسب شده 
5/51±22/2 در وضعیت مطلوبی قرار داش��تند. بررس��ی ابعاد کیفیت زندگی نشان داد که رضایت از زندگی سطح 
باالتری نسبت به سایر ابعاد داشته و در بین بیماریهای مزمن همراه مالحظه گردید که بین میانگین کیفیت زندگی 
و ابتال به برخی بیماریهای مزمن ارتباط معناداری مشاهده گردید ) از جمله مشکالت اسکلتی عضالنی و بیماریهای 
قلبی- فشارخون (. برخی مشخصات دموگرافیک از جمله وضعیت تاهل، تحصیالت و سن با سالمت روانی و کیفیت 

.) P>0/005( زندگی ارتباط معنادار آماری داشتند
بحث: بطور کلی کیفیت زندگی با سالمت روانی افراد مورد بررسی ارتباط معنادار آماری نداشت هرچند در زنان با 
وضعیت سالمت روانی مطلوبتر کیفیت زندگی بهتری دیده شد. با توجه به تاثیر برخی از متغیرها بر کیفیت زندگی 
زن��ان م��ی توان برنامه هایی جهت بهبود کیفیت زندگی آنها تدارک دید از جمله حمایت های اجتماعی و اقتصادی 
و نیز مرتفع ساختن نیازهای عاطفی و روانی زنان سالمند، این امر ضمن به حداقل رساندن تاثیرات منفی ناشی از 
ای��ن متغیره��ا  به برنامه ریزان کمک می کند تا گامی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی این گروه از افراد بردارند 
بطوریکه با طراحی استراتژیهای الزم در جهت متغیرهای مذکور حل مشکالت فعلی و آینده سالمندان ممکن گردد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی، سالمندان، سالمت روانی.
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مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در زنان و مردان سالمند شهرستان کرمانشاه

نویسندگان: اعظم باخته، مستانه کامروامنش ، ادریس عبدی فرد
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

چکیده
مقدمه و هدف: امروزه بررس��ی کیفیت زندگی بخش اساس��ی ارزیابی های پزش��کی بشمار می رود. کیفیت زندگی 
یک مفهوم چند بعدی اس��ت که در برگیرنده ابعادی چون س��المت بدنی، سالمت روانی، شرایط اقتصادی، باورهای 
ش��خصی و تعامل با محیط می باش��د. با توجه به روند رو به رش��د جمعیت سالمندان جهت تصمیم گیری و برنامه 
ریزی مش��کالت این گروه الزم اس��ت که شناخت دقیقی از مشکالت آنها داشته باشیم. مطالعه حاضر با این فرضیه 
که کیفیت زندگی مردان و زنان س��المند در ابعاد مختلف روانی و جس��مانی متفاوت است با هدف تعیین و مقایسه 

ابعاد کیفیت زندگی در زنان و مردان سالمند شهرستان کرمانشاه انجام شد.
مواد و روش��ها: پژوهش حاضر با طراحی توصیفی تحلیلی در س��ال 1391 در شهرستان کرمانشاه انجام شد جامعه 
پژوهش را کلیه س��المندان )زن و مرد ( مناطق چهارگانه ش��هری  کرمانش��اه تش��کیل می دادند که از بین آنها با 
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بطور تصادفی تعداد 180 نفر جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده 
پرسشنامه های کیفیت زندگی سالمندان) لیپاد ( و سالمت عمومی گلدبرگ بود که به همراه چک لیست سئواالت 
مربوط به مش��خصات فردی افراد بطریق مصاحبه تکمیل ش��دند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمونهای 

آماری Tمستقل، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد بررسی 6/1±72/51 سال بوده، 55/6 درصد جامعه پژوهش را زنان و 44/4 درصد را 
مردان تشکیل دادند. بیشترین درصد افراد در گروه سنی 70-65 سال ) 22/8 درصد ( و 65-60 سال ) 22/2 درصد 
( قرار داش��ته و بیش��ترین درصد )30درصد ( بیس��واد، 57/8 درصد متاهل و 59/8 درصد از نظر اقتصادی مستقل 
بودن��د. میانگین نمره کیفیت زندگی در زنان و مردان به ترتیب 9/4±57/4 و 9/9±57/9 بود که علیرغم باال بودن 
در مردان اختالف دو گروه از نظر آماری معنادار نبود. در بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی دیده شد که اکثریت 
افراد در وضعیت نسبتا مطلوبی بودند تنها در بعد خود مراقبتی )78/3 درصد( و عملکرد جنسی )43/9 درصد( در 
وضعیت نامطلوب و در بعد اجتماعی 47/8 درصد در وضعیت مطلوب قرار داش��تند. مردان نس��بت به زنان در ابعاد 

عملکرد جسمی، خود مراقبتی، اجنماعی و عملکرد جنسی در وضعیت مطلوبتری  قرار داشتند.
بحث: نتایج مطالعه حاضر نش��ان داد که کیفیت زندگی در افراد مورد بررس��ی در حد نس��بتا مطلوبی است.عوامل 
مختلفی بر کیفیت زندگی س��المندان تاثیرگذار می باشد که ش��ناخت این عوامل جهت برنامه ریزی بهتر در مورد 
س��المندان و توانمند سازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است لذا الزم است برنامه ریزی هایی در جهت افزایش 

مشارکت اجتماعی، خدمات پزشکی و بهداشتی و ارائه خدمات مشاوره ای آنان صورت گیرد. 
کلید واژه ها: کیفیت زندگی، سالمندان، ابعاد کیفیت زندگی
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بررسی تاثیر روشهای زایمانی بر کیفیت زندگی زنان در دوره نفاس

نویسندگان: اعظم باخته*- مستانه کامروامنش *- ادریس عبدی فرد** 
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشکده پرستاری مامایی- گروه مامایی
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مقدمه و هدف: بارداری و دوره نفاس پس از آن توام با تغییرات چشمگیری در سالمت جسمی و روانی زنان است که  
می تواند با کاهش کیفیت زندگی آنان در این دوران بحرانی همراه باشد. انجام مراقبتها و اقداماتی برای ارتقاء سالمت 
جسمی روانی و اجتماعی آنان در دوره پس از زایمان می تواند بر کیفیت زندگی زنان تاثیر گذار بوده و یکی از عوامل 
موثر بر س��المتی و کیفیت زندگی دوره نفاس نوع زایمان می باش��د. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر 

کیفیت زندگی زنان ) علی الخصوص نوع زایمان ( در دوره نفاس در سال 1391 در شهرستان کرمانشاه انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و نمونه مورد بررسی شامل زنان اول زای مراجعه کننده 
به بیمارستان معتضدی کرمانشاه است که براساس روش زایمانی به دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تقسیم شده و 
افراد برحسب نوع زایمان یا سزارین در دو زیر مجموعه زایمان واژینال خودبخودی و یا مداخله و سزارین برنامه ریزی 
ش��ده یا اورژانس��ی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسش��نامه ای دو قسمتی بود که قسمت اول پرسشنامه بالفاصله 
پس از زایمان تکمیل و مش��تمل بر سئواالتی در خصوص مشخصات دموگرافیک و مامایی افراد بوده ودر قسمت دوم 
پرسش��نامه کیفیت زندگی SF-36 قرار داش��ت که در فاصله 8-6 هفته پس از زایمان پس از مراجعه مادران به مراکز 
بهداش��تی تحت پوش��ش تکمیل گردید. اطالعات توسط SPSS ) نسخه 13 ( و با اس��تفاده از آزمونهای آماری آنالیز 

واریانس و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نمونه  مورد بررسی شامل 270 زن باردار نخست زا با میانگین سنی 4/6 ± 24/06 سال بودند. نتایج آماری نشان 
داد که در تمام گروهها نمره کیفیت زندگی باالتر از 50 بوده و هرچند که در گروه زایمان فیزیولوژیک باالترین نمره 
کیفیت زندگی گزارش شده بود ولی در مجموع از نظر آماری اختالف معناداری نداشتند. میانگین کلی نمره کیفیت در 
ابعاد عملکرد جس��مانیP> 0/0001، نشاط و سرزندگی P> 0/03، ایفای نقش عاطفی P> 0/02 در گروه مربوط به 
زایمان طبیعی نسبت به سزارین بیشتر بود. برخی از متغیرهای دموگرافیک از جمله محل زندگی نمونه ها، خونریزی 

پس از زایمان و پذیرش حاملگی با کیفیت زندگی ارتباط معناداری داشتند.
نتیج��ه گی��ری: از آنجایی که در این تحقیق ابعاد مختلف کیفیت زندگ��ی در دوران نفاس زنان پس از زایمان طبیعی 
نسبت به سزارین بهتر است می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان در این دوران بحرانی 
نوع زایمان آنها و علی الخصوص انجام زایمان به روش فیزیولوژیک است لذا پیشنهاد می گردد که جهت ارتقاء سالمت 
مادران برگزاری کالس��های آمادگی زایمان طبیعی در مراکز دولتی و غیر دولتی با جدیت دنبال ش��ده تا ضمن ایجاد 
نگرش مثبت در زنان و ترویج زایمان به روش فیزیولوژیک کاهش میزان سزارین های بی رویه را با محدود کردن آن 

به دالیل پزشکی ضروری شاهد باشیم.
کلید واژه ها: کیفیت زندگی، دوره نفاس، نوع زایمان.
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Abstract
Introduction: Women’s health is a general health priority. Origins of health inequalities are 
very complicated. 
Objective: The present study was conducted to determine association between social capital 
status and health in reproductive age women in Tehran. 
Material and methods: This study is a population-based cross-sectional survey on 770 repro-
ductive age women (15-49 years old), residing in any one of the 22 municipality zones across 
Tehran (capital of Iran). In this study, the social capital integrated questionnaire, the SF-36 
and socio-demographic questionnaires were used. Data were analyzed by one-way ANOVA 
test and Stepwise Multiple Linear Regression.
Results: Data showed that after controlling the other variables, both dimensions of social 
capital outcome (social cohesion and inclusion, and empowerment and political action) are 
significantly related to most dimensions of health; general health, social functioning, role 
limitations due to emotional problems, and mental health. 
Conclusions: dimensions of social capital manifestations (groups and networks, trust and 
solidarity, collective action and cooperation) can potentially lead to the dimensions of so-
cial capital outcomes (social cohesion and inclusion, and empowerment and political action) 
which in turn, affect health inequities after controlling socio demographic differences. There-
fore, it is required to focus on social capital role on health promotion and health policies. 

Keywords: Health status, Reproductive Age Women, Social Capital, Population-Based Study.
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سیمای مرگ و میر مادران در استان آذربایجان شرقی از سال 85 تا 92 

نویسندگان : فریبا بخشیان ، کارشناس ارشد مامایی  حوزه ریاست دانشگاه– دکتر عبادی ، قائم مقام و مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات 
بالینی معاونت درمان  – دکتر زینب فیروزی ، مسئول کمیته های بیمارستانی 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدم��ه : کاه��ش مرگ و میر م��ادران یکی از اولویت ه��ای مهم جهانی و تصریح ش��ده در اهداف توس��عه هزاره 
)MDGs(و کلید دس��تیابی به اس��تراتژی جهانی سالمت مادر و کودک مصوب سازمان ملل در سال 2010 است . 
این مطالعه با هدف توصیف سیمای مرگ و میر مادران در استان آذربایجان شرقی )میزان ،علل ، محل مرگ و میر 

و....(در مدت 8 سال طراحی و انجام شده است . 
متد و روش : مطالعه توصیفی، تحلیلی اس��ت جامعه پژوهش ش��امل تمام موارد مرگ و میر مادری )کل ش��ماری ( 
در خالل سالهای 1385 تا 1392 بوده و داده های بانک اطالعاتی مرگ و میر مادران استان مورد تجزیه و تحلیل 

و آزمون های آماری قرار گرفتند . 
یافته ها : فراوانی مرگ و میر مادران 88 مورد و میزان آن برابر 16,79 در صد هزار تولد زنده در طول 8 سال بود 
میانگین س��نی مادران فوت شده برابر 28,29 س��ال بود .60,22 درصد مادران  ساکن شهر و 39,87 درصد ساکن 
روس��تا بودند .83 درصد مرگ ها در بیمارس��تان و 17 درصد در خارج بیمارستان رخ داده بود .مهمترین علل مرگ 
و میر به ترتیب خونریزی با 24 درصد ، بیماریهای قلبی عروقی 14,5 درصد و پره اکالمپسی با 8 درصد بودند .در 
61,5 درص��د م��وارد عامل زایمان رزیدنت و متخصص ،11,5 درصد موارد مامای تحصیل کرده و 3,5 درصد مامای 

محلی بود .
بحث و نتیجه گیری : میزان مرگ و میر در اس��تان آذربایجان ش��رقی از میانگین کش��وری پایین تر بوده و از نظر 
دستیابی به اهداف توسعه هزاره در حد مطلوب می باشد . روند کلی مرگ و میر علی رغم پوشش همگانی خدمات 
تغییرات محسوسی را نشان نداده و نیازمند توجه به ارتقای کیفیت خدمات می باشد . لذا مدیران و دست اندرکاران 
ارش��د دانشگاه بایس��تی توجه ویژه ای به ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مادران داشته و آن را در اولویت قرار 

دهند . 
کلید وازه ها : مرگ و میر مادران ، علت مرگ و میر ، روند مرگ و میر 



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 2661393

 Comparing the effects of the second- and third-generation oral
contraceptives on sexual functioning

Somayeh bayati payan,  Soheila  bayati payan
Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences Instructor

ABSTRACT
Background: The aim of this study was to compare the effects of the second- and third-generation 
oral contraceptives on women’s reproductive sexual function.
Materials and Methods: This randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was con-
ducted on 82 married women of reproductive age in Tehran. Samples were randomized into the 
groups receiving second- and third-generation oral contraceptive pills. Female Sexual Function 
Index (FSFI) tool was used before the intervention and 2 and 4 months after the intervention. 
Data analysis was carried out using analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and P 
values <0.05 were considered significant.
Results: There was a statistically significant difference in the positive and negative moods be-
tween the experimental and control groups before the intervention in the second and fourth 
months. The second-generation pills caused a decrease in sexual function in the second month 
and an increase in sexual function in the fourth month, but the third-generation pills led to an 
increase in sexual function in the second and fourth months. The increase in sexual function that 
resulted from using the third-generation pills was significantly higher than that resulted on using 
the second-generation pills.
Conclusion: According to the results of this study, sexual functioning decreased in the second 
month of using the second-generation pills and sexual performance was significantly more on 
using the third-generation pills compared to second-generation pills. The most common type of 
oral contraceptive used in Iran is the second-generation oral contraceptive LD™ (low-dose estro-
gen), which is freely distributed in health centers. Therefore, it is necessary for women who wish 
to use these contraceptive methods to be educated and consulted before they start using them. 
The third-generation contraceptive pills can be recommended to women who wish to use oral 
contraceptives.
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بررسي آگاهي و نگرش مادران باردارر در زمینه تغذیه انحصاری با شیرمادر 
در ۶ ماه بعد از تولد

 
سمیه بیاتی پایان، سهیال بیاتی پایان

کارشناس ارشد مامایی

چکیده  
مقدم��ه:. این مطالعه با ه�دف تعی�ین آگ�اهي و نگ�رش مادران باردار در زمینه تغذیه انحصاری با ش��یر مادر در 6 

ماه بعد از تولد در ش�هر ته�ران در س�ال 1389 انجام شده است.  
مواد وروش��ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفي بود که آگاهي ونگرش700 نفر از مادران ش��یرده ش��هر تهران در 
زمینه تغذیه انحصاری با ش��یر مادر مورد بررس��ي ق�رار گرف�ت. در این پ�ژوهش ب�ه منظ�ور گ�رد آوري اطالعات از 

پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردید. روش نمونه گیري به صورت تصادفي چند مرحله اي انجام گرفت.  
یافته ها:.نتایج این مطالعه بیانگر این بود که18/6 درصد مادران داراي آگاهي متوس��ط و 17/6 درصد داراي آگاهي 
خوب در رابطه با تغذیه انحصاری ش��یر خوار با ش��یر مادر بودند. بعالوه، آگاهي مادران تحصیل کرده  بیش از سایر 
رشته ها بوده است. همچنین 56/4 درصد مادران  نسبت به تغذی�ه انحصاری ب�ا ش�یر م�ادر نگ�رش مثب�ت داشتند. 
بین میانگین رتبه نگرش نمونه ها در سه گروه آگاهي )ضعیف- متوسط- خوب( تف�اوت معن�ي دار وج�و د داش� ت 
)0p/01>( و آزمون مقایس��ه چند گانه نشان داد که نمره نگرش مثبت درگروه آگاهي ضعیف کمتر از نمره نگرش 

در دو گروه آگاهي متوسط و آگ�اهي خوب بوده است.   
بحث و نتیجه گیري: بر اساس یافته هاي مطالعه در رابطه با اهمیت دادن مادران به تغذیه با شیر م�اد ر و نگ�رش 
مثب�ت آنان در این رابطه دربعضي از حیطه ها جهت اجراي یک برنامه شیردهي به صورت کامال موفقیت آمیز نیاز 

به افزایش آگاهي آنان وج�ود دارد.  
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تأثیر رایحه درمانی بر شدت درد و عالئم دیسمنوره اولیه
*شورانگیز بیرانوند1، پروین آستی1، سهیال پیرداده بیرانوند2، خاطره عنبری3، رضا حسین آبادی4

مربی، گروه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ، ایران  1. 
           ایران  دانشـجوی دکترای مامایی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، مربی آموزشی دانشـگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و 

مامایی خرم آباد2  . 
 ، ایران   استاد یار، گروه آمار و اپیدمیولوؤی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پزشکی خرم آباد3 .  

4  .  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موءثر بر سالمت،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران   
 * نشانی نویسنده مسئول: خرم آباد،کیلومتر4 جاده خرم آباد- بروجرد،مجتمع دانشگاهی پردیس،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

درمانی لرستان، دانشکده پرستاری مامایی
shorangizbiranvand@yahoo.com :تلفن: 06616200155        دورنگار: 6200140   پست الکترونیک

چکیده
مقدمه و هدف: دیس��منوره اولیه ش��ایع ترین عالئم گزارش ش��ده در 50 درصد دختران نوجوان می باشد که اثرات 
سویی بر کیفیت زندگی آنها دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر رایحه اسطوخودوس بر شدت درد وعالئم قاعدگی 

دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92-91 بود.
 روش بررسی : این کارآزمایی بالینی بر روی 60 نفر از دانشجویان مبتال به دیسمنوره اولیه انجام شد. نمونه ها  به 
طور تصادفي به دو گروه دریافت کننده اسانس و دارونما تقسیم شدند. گروه آزمون دو قطره اسانس اسطوخودوس 
در 2,5 س��ی س��ی روغن بادام و گروه دارونما فقط با 2,5 روغن بادام 48 س��اعت قبل و بعد از قاعدگی به مدت دو 
بار در روز در قسمت باالی عانه به مدت 15 دقیقه در طی دو سیکل قاعدگي ماساژ دادند. واحدهای مورد پژوهش 
ش��دت درد و عالئم همراه با آن را قبل از مداخله و دو س��یکل بعد از مداخله را ثبت نمودند. ابزار گردآوری داده ها 
فرم ثبت اطالعات قاعدگی و ابزار س��نجش دیداری درد بود. داده ها با اس��تفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی 

تست و کای اسکوار تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین شدت درد در گروه آزمون از 1/45± 7/53 قبل از مداخله به 1/8 ± 3/13 در سیکل دوم پس از 
مداخله و در گروه ش��اهد از 1/47±7/46 قبل از مداخله به 1/6 ± 4/73 در س��یکل دوم کاهش یافت. بین دو گروه 
از نظر ش��دت درد و ش��دت عالذم سیستمیک دیسمنوره )درد شکم ، درد پش��ت خستگی، تهوع و سردرد( تفاوت 
آماری معنی داری مشاهده شد. اما سایر عالئم ) استفراغ، اسهال و بی اشتهایی( اگر چه در گروه آزمون کاهش پیدا 

کرده بود ولی معنی دار نبود.
نتیجه گیری: به نظر می رس��د رایحه درمانی با اس��انس اس��طوخودوس به صورت موضعی سبب کاهش شدت درد 
وعالئم قاعدگی می ش��ود. رایحه درمانی می تواند به عنوان بخش��ی از مراقبت پرستاری به زنان مبتال به دیسمنوره 

پیشنهاد شود
واژه های کلیدی: دیسمنوره اولیه، اسانس روغنی اسطوخودوس، ماساژ، درمان های مکمل         
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Effect of aromatherapy on severity and symptom primary 

dysmenorrhea

Shorangiz Beiranvand 1 , Parvin As1, Soheila Pirdadeh beiranvand2 khatereh anbari3 reaza hosseinabadi4

1. Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical 
Sciences, Khorramabad.Iran  
2. Midwifery PhD student in Tehran University of Medical Sciences, Instructor of Faculty of  Lorestan Nurs-
ing and Midwifery, Khorramabad,Iran 
3. Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sci-
ences, Khorramabad,Iran 
4. Social determination of health research center, Lorestan University of Medical Science, Khorramabad,Iran.

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most commonly reported symptoms at 
50% of adolescent girls that can have adverse effects on their quality of life. The purpose of 
this study to determine the effect of aromatherapy by lavender on severity and symptoms of 
primary dysmenorrhea in female students that was resident in the dormitories of Lorestan 
University of Medical Science 91-92 years. 
Material and method: The study was a randomized clinical trial. That was conducted on 60 
students with primary dysmenorrhea. Subjects were randomized into two groups: experi-
mental group did a massage with essential oil of lavender (2 drops) in 2.5 cc of almond oil 
and the placebo group receive 2.5cc almond oil only that was used for 15 minutes on upper 
symphysis pubis, 48 hours before and after menstruation, twice a day for two menstrual 
cycles. Samples were recorded pain severity and menstrual symptoms in before intervention 
and two cycles after the intervention. Data collection tools were a menstruation Information 
record form and visual analogue scale. Data were analyzed by using descriptive and statistics 
as well as analytical statistics such as the t- test and chi-square.  
Result: Mean severity of dysmenorrhea was reduces in experimental group of 7/53±1/45 
before of intervention to 3/13±1/8 in second cycles after of intervention and in placebo group 
was reduces of 7/46±1/47 before of intervention to 4/73±1/6 in second cycles. Between two 
groups there was a significant relation the severity and of systemic symptom dysmenorrhea 
(abdominal pain, back pain, fatigue, nausea and headache). But other the symptoms (vomit-
ing, diarrhea and anorexia) in experimental group were reduced but not significant.
Conclusion: It seems that aromatherapy using topically applied by lavender is effective in de-
creasing the severity of menstrual cramps. Aromatherapy can be offered as part of the nursing 
care to women experiencing menstrual cramps or dysmenorrhea.
Keywords: Aromatherapy, Dysmenorrhea, Massage, complementary therapies
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Impact of gender infertility diagnosis on marital relationship 
in infertile couples: a couple based studies

*Dr. Minoo Pakgohar, Faculty member of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical 
sciences, +989121402531, mpakgohar@razi.tums.ac.ir
Maryam Vizheh., Leili Safdarian., Roghieh Kharaghani., Abolfazl Ghoodjani
Abstract:
Objective: Infertility has a deleterious impact on marital relationships. This study was conducted to deter-
mine the effect of a gender – specific infertility diagnosis on the response of infertile couples.
Design: a cross sectional analysis 
Setting: 3 Vali-e-Asr, Mirzakuchak Khan, and Shariati reproductive health centers of Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran.
Participants: 123 infertile couples

Methods: Couples independently completed three questionnaires before their office appoint-
ment. Questionnaires include Demographic characteristics, marital satisfaction questionnaire 
and sexual satisfaction questionnaire through interviews. Higher scores in questionnaires 
inspecting marital and sexual satisfaction indicates lower satisfaction. The outcomes, includ-
ing differences in marital satisfaction and sexual satisfaction in wives and husbands based on 
infertility diagnosis.
Results: in infertile couple, wives expressed less marital and sexual satisfaction than their 
husbands. Wives with female factor have less marital satisfaction and with male factor have 
less sexual satisfaction than wives with other factors. Husbands with female factor have less 
marital satisfaction than husbands with other factors. Husbands with female factor have less 
marital satisfaction and with male factor  husbands show significantly less sexual satisfaction 
than husbands with other factors) (p<0/05).
Conclusions: Infertility diagnosis has a significant impact on infertile couple s in marital and 
sexual satisfaction.
Keywords: infertility, infertility diagnosis, marital relationship, marital satisfaction, sexual 
satisfaction.
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بررسی مراکز خدماتی خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 
درمانی شهرستان دزفول

نصرت بهرامی1، سیده زهرا پژوهیده2*، سلماز محمدی شوسی کشته3، الهام مراغی4
1- کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران 

2- کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
3- کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران

4-دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده
مقدمه و اهداف: خود مراقبتي شامل سه سطح مراقبت هاي اولیه بهداشتي مي باشد و باعث می شود تا مردم توانایي 
الزم را براي مدیریت بر بیماري جزئي و مزمن کسب نموده و روي سالمت خود کنترل بیشتري داشته باشد هدف 
این مطالعه بررس��ی مراکز خدماتی خودمراقبتی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداش��تی درمانی شهرستان دزفول 

می باشد.
روش کار: تحقیق به روش توصیفی تحلیلي انجام ش��د. روش نمونه گیري بصورت تصادفی-س��همیه ای بود. در این 
مطالعه  550نفر از زنان شرکت داشتند. ابزار گرد آوري داده ها فرم اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی، نگرش 
و عملکرد مردم در مورد خود مراقبتی بود. جهت اعتبار و پایایی پرسشنامه بترتیب از اعتبار محتوا و روش همسانی 

درونی استفاده شد و میزان آلفاي کرونباخ0,93  گزارش گردید. 
نتایج: میانگین سنی افراد شرکت کننده 8/89± 28/06 سال بود. میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد افراد نسبت به 
خودمراقبتی بترتیب 2/33± 15/78، 2/66 ± 7/76 و 3/14 ± 15/78 بدس��ت آمد. نتایج نش��ان داد که به ترتیب 
59/3، 61/4 و 71/1 درص��د از افراد مورد مطالعه دارای میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد بیش��تر از میانگین 
افراد مورد مطالعه داش��تند. بیشترین مراکز مراجعه افراد بترتیب جهت دریافت خودمراقبتی به مراکز خدمات طب 

مکمل )50%(، خدمات مامایی )55/2%( و خدمات سرپایی )43/6%( مراجعه کردند.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد که اکثر افراد علیرغم اینکه خود را عالقمند به خود مراقبتی دانسته 
اند ولی اظهار داشتند که دارای دانش خودمراقبتی نیستند و بیشتر اطالعات دریافتی زنان از پزشکان و متخصصان 

علمی جهت دریافت خودمراقبتی صورت نگرفته است.
کلید واژه ها: خودمراقبتی، مراکز خدماتی                                                                                      



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 2721393

           Evaluation of self care of service centers in women ref-
fer to health centers in city of Dezful

Nosrat Bahrami (M.Sc) 1. Zahra pajohideh (M.Sc) 2*. Solmaz Mohammadi Shosi Koshte(M.Sc) 3. Elham 
Maraghi(PHD) 4

1 - Dept. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran
2- Faculty of Nursing and Midwifery, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran
3- Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran
4- PhD Candidate in Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics School of Health, Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Introduction: Self-care is  including three level  primary health care And causes the people 
have the capacity to manage chronic disease and minor illnesses and gain more control over 
their own health. The aim of this study was to Evaluation of self care of service centers in 
women refer to health centers in city of Dezful.
Materials and Methods: A descriptive - analytic study was carried out. The population was 
550 women with random sampling- quota being selected. The research data were collected 
using demographic characteristics and Attitude about Self care Questionnaire. The validity 
and reliability of the questionnaire was provided by content validity and internal consistency, 
and Cronbach’s alpha level of 0.93 was reported. 
Results:
The mean age of participants 28/06 ± 8/89 years. The mean of knowledge, attitude and prac-
tice about its Self-care in women are Respectively 15/782/33±, 7/762/66± and 15/783/14±. 
The majority of women (59/3 %, 61/4% and 71/1%) had knowledge, attitude and practice 
mean more than total mean. Most referral centers for receiving self-care are Complementary 
medicine (50%), midwifery (55/2%) and outpatient services (43/6%). 
Conclusion: The findings show that most people despite their interested to Self-care, but 
stated that they do not have knowledge of Self-care And more women of receiving informa-
tion have  not about self-care from physicians and scientific.
Keyword: Self care, services center. 
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رضایت از زندگی و حمایت اجتماعي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 
بهداشت شهر بیرجند – سال 1392

Life Satisfaction in pregnant women in Birjand health centers

مرضیه ترشیزي
مربـي گروه مامایي، دانشـکده پرسـتاري و مامایـي، مرکز تحقیقات پرسـتاري و مامایي، دانشـگاه علوم پزشـکي بیرجنـد، بیرجند، ایران. 

.m3torshizi@bums.ac.ir
 وحیده حق پناه کارشناس مامایي، مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

 

چکیده
مقدمه و هدف : 

اگر چه حاملگي، یک رویداد متعارف در بین زنان در س��نین تولیدمثل اس��ت، اما اغلب یک دوره پر استرس همراه 
با تغییرات فیزیولوژیکي و رواني به حس��اب مي آید و این تغییرات مي تواند توانایي زن را براي انجام دادن نقش هاي 
معمول زندگي تغییر دهد. س��بک زندگ�ي نظریه نس��بت�اً شایعي اس��ت ک�ه ب�راي اش�اره ب�ه روش زندگ�ي م�ردم 
ب�ه ک�ار م�ي رود از آنجا که رضایت از زندگي مي تواند نتیجه ي سبک زندگي باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین  

میزان رضایت از زندگی در زنان باردار صورت گرفته است.
روش کار : 

  ای��ن مطالع��ه توصیفی - تحلیلی ب��ر روی 279 زن باردار به روش نمونه گیري  خوش��ه اي طبقه بندي تصادفي 
انجام شد. ابزار سنجش مورد استفاده سه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک  ،  رضایت از زندگي  و  مقیاس حمایت 
  t- test وارد و ضمن ارائه آمار توصیفی با آزمون های SPSSاجتماعي بود. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار

مستقل ، آنالیز واریانس یک طرفه ، توکي، رگرسیون گام به گام  و همبستگی پیرسون آنالیز شد.
نتایج : 

میانگین نمره ی رضایت از زندگی درزنان باردار 7/98±26/73بود. رضایت از زندگي با س��ن بارداري، تحصیالت و 
ش��غل مادر و رضایت زناش��ویي ارتباط آماری معنا داری داشت . در معادله رگرسیون گام به گام، رضایت از زندگي 
به ترتیب  توسط متغیرهاي سن بارداري، میزان کفایت درآمد و تحصیالت مادر قابل پیش بیني بود. اما همبستگي 

معني داري بین رضایت از زندگي و حمایت اجتماعي وجود نداشت.
نتیجه گیری : 

در ای��ن مطالع��ه برخی از ویژگ��ی هاي دموگرافیک و پری ناتال  در دوران بارداری ب��ر روي رضایت از زندگي تاثیر 
داشتند . از این رو برنامه ریزي هاي دقیق بهداشتی براي کاهش اثر این متغیرها، در ارتقاي سطح رضایت از زندگی 

در دوران بارداري ضروري است.
کلمات کلیدی : رضایت از زندگي ، بارداری، حمایت اجتماعي
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به  باردار مراجعه کننده  بررسي نقش عوامل فردي برحمایت اجتماعی زنان 
مراکز بهداشت شهر بیرجند – سال 1392

The role of Individual factors in Social Support in pregnant 
women referred to health centers - Birjand 

مرضیه ترشیزي
مربي گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقیقات پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي بیرجند، 

.m3torshizi@bums.ac.ir .بیرجند، ايران
 وحیده حق پناه کارشناس مامایي، مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

چکیده
مقدمه و هدف : 

دوران بارداري، یکي از مهم ترین مراحل زندگي یک زن اس��ت، این دوره گر چه براي اکثر زنان یک دوره مس��رت بخش 
است اما ، اغلب یک دوره پر استرس همراه با تغییرات فیزیولوژیکي و رواني به حساب مي آید . بعد اجتماعي یکی از ابعاد 
سبک زندگي است. اثرات متق�ابل بین رفت�ار و خصوصی�ات مادر و سیستم حمایت اجتماعی ناکافی ممکن است زمینه را 
برای بروز مشکالت در بارداری فراهم کند. حمایت اجتماعی مادر باعث تشویق وی در انجام رفتارهای بهداشتی و تغییرات 
روش زندگی برای بهبود بهداشت و سالمت فیزیکی می شود. این  مطالعه به منظور بررسی  حمایت اجتماعی در بارداري 

و تأثیر برخي از متغیرهاي مؤثر بر آن  انجام شد.
روش کار : 

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 241 زن باردار به روش نمونه گیري  خوشه اي طبقه بندي تصادفي انجام شد. ابزار 
 SPSSسنجش پرسشنامه اطالعات دموگرافیک  و  مقیاس حمایت اجتماعي بود. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار

وارد و ضمن ارائه آمار توصیفی با آزمون های  t- test مستقل ، آنالیز واریانس یک طرفه و توکي آنالیز شد.
نتایج : 

میانگی��ن نمره ی حمایت اجتماعي درزنان ب��اردار 2/18±11/36 )از 14 نمره( بود. حمایت اجتماعي با تحصیالت مادر 
وهمس��ر، شغل همس��ر و رضایت زناشویي ارتباط آماری معنا داری داش��ت  )0P>/05 (. اما ارتباط معنی داری با تعداد 
بارداری، نوع بارداری )خواس��ته یا ناخواس��ته(، سن بارداری، سابقه سقط، سابقه مرده زایی، ، سن مادر، وضعیت مسکن و 

میزان کفایت درآمد نداشت.
نتیجه گیری : 

در این مطالعه برخی از ویژگی هاي دموگرافیک و پری ناتال  در دوران بارداری بر روي حمایت اجتماعي تاثیر داشتند . 
لذا به کارگیري برنامه جامع جهت بهبود حمایت اجتماعي در این افراد ضروري به نظر مي رسد.

کلمات کلیدی : بارداری، حمایت اجتماعي، اطالعات جمعیت شناختي
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مقایسه تأثیر تزریق اکسی توسین داخل ورید بند ناف و داخل عضله مادر بر 
طول مدت و میزان خونریزی مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به 

بیمارستان باهنر کرج 1392 

Comparison of umbilical vein oxytocin injection into the 
breast muscle of the third stage of labor duration and amount 
of bleeding in women admitted to Bahonar hospital of Karaj 

in 1392

شکوفه ترکاشوند :کارشناس ارشد مامایی،مربی دانشکده پرستاری و مامایی البرز و دانشکده پرستاری و مامایی آزاد کرج
عادله نقش بندیه: کارشناس ارشد آناتومی

چکیده 
مقدمه : خونریزي بعد از زایمان از علل مهم مورتالیني و موربیدیتي مادران باردار است و اولین قدم در کاهش میزان 
خونریزی مرحله س��وم زایمان اس��تفاده از داروهای یوتروتونیک اس��ت. کنترل فعال مرحله سوم زایمان یک روش 
شناخته ش��ده پیشگیري از خونریزي بعد از زایمان اس��ت در حال حاضر اکسی توسین داخل وریدی جهت کاهش 
خونریزی بعد از زایمان به کار می رود.تزریق اکسی توسین داخل ورید بند ناف و داخل عضله مادر بر طول مدت و 
میزان خونریزی  مرحله سوم زایمان مؤثر است و از نظر عوارض جانبی نامطلوب نیز تفاوت بالینی چشمگیری ندارد 

این مطالعه مقایسه بین دو داروي یوترونیک در پیشگیري از خونریزي پس از زایمان بود.
روش ها: این کار آزمایی بالینی تصادفی ش��ده که در بیمارس��تان باهنر کرج انجام شد، در این تحقیق  حجم نمونه 
150 عدد تعیین ش��د که دارای معیارهای ورود به پژوهش می باش��ند ش��امل :زن باردار تک قلوی با س��ن بین 18 
تا 35س��ال، ش��کم اول تا چهارم، بدون ابتال به عارضه ی داخلی و جراحی و جنین غیر ماکروزوم مراجعه کننده به 
اتاق زایمان بیمارس��تان ها باهنر کرج که تمایل به ش��رکت در تحقیق داشته باشند شرایط خروج از مطالعه سابقه ی 
خونریزی بعد از زایمان، آس��م، کوآگولوپاتی و مصرف داروهای ضد انعقاد، بروز دکولمان، خونریزی ناش��ی از پارگی 
کانال زایمانی، زایمان با وس��ایل کمکی و س��زارین اورژانسی به علت دیسترس جنیني و مسمومیت با اکسي توسین 
بودند  .نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه 75 نفر قرار داده ش��د75 نفر به طور تصادفی در گروه اکس��ی توس��ین 
عضالنی ،75 نفر در گروه تزریق داخل ورید بند ناف بود که اکسی توسین بالفاصله بعد از قطع بند ناف نوزاد میزان 
10 واحد اکس��ی توس��ین رقیق شده در10 سی سی نرمال س��الین در ورید بند ناف متصل به جفت و در گروه دیگر 
بالفاصله پس از تولد نوزاد و بستن بند ناف میزان 10واحد اکسی توسین داخل عضله مادر تزریق شد.سپس در هر 

دو گروه طول مدت و میزان خونریزی مرحله سوم زایمان اندازه گیری شد 
یافته ه��ا : هموگلوبی��ن و هماتوکریت در بدو پذیرش و 24 س��اعت پس از زایمان اندازه گیری و مقایس��ه ش��د. این 
مطالعه نش��ان داد که افت هماتوکریت در گروه دریافت کننده ی 10 واحد اکس��ی توسین رقیق شده در10 سی سی 
نرمال سالین در ورید بند ناف متصل به جفت 5/07درصد و در گروه دریافت کننده ی 10واحد اکسی توسین داخل 
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عضله مادر 2/81 درصد بود. . میانگین هموگلوبین  در گروه اکسي توسین داخل عضله قبل از زایمان  12/13 و در 
گروه اکسي توس��ین داخل ورید بند ناف متصل به جفت قبل از زایمان 11/67 بوده اس��ت میانگین هموگلوبین  در 
گروه اکسي توس��ین داخل عضله بعد از زایمان 10/43و در گروه اکسي توس��ین داخل ورید بند ناف متصل به جفت 
بع��د از زایمان 10/22 بود میانگین هماتوکریت در گروه اکسي توس��ین داخ��ل عضله قبل  از زایمان  43/02  و در 
گروه اکسي توس��ین داخ��ل ورید بند ناف متصل به جفت قبل از زایمان68/ 36ب��ود میانگین هماتوکریت  در گروه 
اکسي توس��ین  داخل عضله بعد  از زایمان40/21و میانگین هماتوکریت در گروه اکسي توس��ین داخل ورید بند ناف 

متصل به جفت قبل  از زایمان  31/62 بود.
نتیجه گیری: تجویز  10واحد اکس��ی توس��ین داخل عضله مادر افت هماتوکریت کمتری نسبت به 10 واحد اکسی 
توسین رقیق شده در10 سی سی نرمال سالین در ورید بند ناف متصل به جفت بوده است و در کنترل خونریزی بعد 
زایمان اثری بیش��تری داش��ته  است. در واقع مقایسه تفاوت هموگلوبین قبل و بعد از زایمان بین دو گروه نشان داد 
که خونریزی در گروه 10واحد اکسی توسین داخل عضله مادر کمتر بود و این گروه افت هموگلوبین کمتری داشت. 

واژه های کلیدی: خونریزي پس از زایمان، ورید بند ناف، اکسي توسین
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Marital satisfaction in menopause women with and without 

sexual dysfunction 

Esmat Jafarbegloo, Hoda Ahmari Tehran, Tahere Sedighian, kobra Ansari, Fatemeh Samadi 
Faculty of nursing and midwifery, Qom university of medical sciences, Qom, Iran.

Abstract:
Background:During menopause period, the incidence of sexual dysfunction increases.Some 
menopause women are worried about their marital satisfaction would be decreased due to sexual 
dysfunction.
Objectives:The present study aimed at comparing marital satisfaction among menopause women 
with and without sexual dysfunction.
Methods:This case-control study was conducted on 80 menopause women, using convenient 
sampling method.Those women scored less than 23 points based on FSFI, were considered as 
suffering from sexual dysfunction and were allocated to the case group(n=40).Those who scored 
23 points or more did not have sexual dysfunction and were allocated to the control group(n=40).
Then, we compared the marital satisfaction of these two groups using the ENRICH questionnaire.
The data were analyzed by independent t-test and U-Mann-Whitney test in SPSS18 software with 
significance level of P<0.05.
Results:There were no significant differences between two groups in terms of variables like the 
participants’ and their husbands’ age,age difference between man and woman,height, weight,body 
mass index,number of children and the start age of menopause(P>0.05).In addition, there was no 
statistically significant difference in the mean and standard deviation of the total score of marital 
satisfaction between two groups(t=-1.19,P=0.526).
Conclusions:This study showed that the marital satisfaction of menopause women was probably 
not influenced by sexual dysfunction.It seems it is unseasonable for menopause women to worry 
about marital conflicts and disruption of family relationship due to sexual dysfunction.
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بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی با ارتباط زناشویی زنان یائسه

عصمت جعفربگلو*، زهرا عابدینی، مرضیه رئیسی ، اکرم عابدینی پور
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

Jafarbegloo_2004@yahoo.com      Tel No: 02537706694

مقدمه و هدف: تحقیقات نش��ان دادند که مذهب به معنای وس��یع کلمه می تواند آثار بحرانهای ش��دید زندگی را 
تعدیل کند. بر اس��اس نظریه آلپورت منظور از جهت گیری مذهبی گرایش به انجام اعمال و تفکرات مذهبی است. 
از آنجا که مذهب رهنمودهایی برای زندگی افراد دارد می تواند زندگی زناش��ویی را  تحت تاثیر قرار دهد. هدف از 

انجام این مطالعه بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی با ارتباط زناشویی زنان یائسه بود .
روش کار: مطالعه حاضر به روش تحلیلی بر روی 114 نفر از زنان یائسه شهر قم انجام شد. ابزار گرداوری اطالعات 
ش��امل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه جهت گیری مذهبی و پرسشنامه ارتباط زناشویی بود. اطالعات 

با استفاده از نرم افزار spss و با آزمونهای آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین سنی زنان مورد مطالعه در این پژوهش6/54± 54/32 بود. میانگین جهت گیری مذهبی افراد مورد 
مطالعه 3/4 ، که در تقسیم بندی ها در حیطه جهت گیری مذهبی باال و میانگین ارتباط زناشویی آنان 2/62 که در 
تقسیم بندی ها در حیطه ارتباط زناشویی متوسط قرار گرفت. رابطه جهت گیری مذهبی با ارتباط زناشویی معنی 

.)p=0.003(دار بود به گونه ای که با افزایش جهت گیری مذهبی ارتباط زناشویی بهتری دیده می شد
بحث: ارزشهای فرهنگی و مذهبی در یک جامعه بر روی نگرش افراد نسبت به خانواده موثر است. باورهای فرهنگی 
و مذهبی در ایران بر بدس��ت آوردن و حفظ رضایت همس��ر و برقراری روابط حسنه در خانواده  تاکید دارد. مطالعه 

حاضر نشان داد زنان مذهبی تر ، ارتباط بهتری با همسرشان برقرار می کنند.

 نقش آموزش و مشاوره در ارتقاء سالمت باروری و جنسی نوجوانان 

∗مریم جاللی - کارشناس مامائی -
محمد مهدی بطیار -  کارشـناس مسـئول پرسـتاری - دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی گلسـتان – حوزه ریاسـت - 

mbatyar@yahoo.com – 09113716629

مقدمه :
نوجوانان ) گروه سنی 11 تا 19 سال ( 18% از کل جمعیت دنیا را تشکیل داده که 88% از این جمعیت در کشورهای 
درحال توسعه زندگی می کنند. ساالنه،7/3 میلیون دختر کمتر از 18 سال زایمان می کنند و در مجموع ، 95 درصد از کل 
تولدهای مادران نوجوان درکشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. در حال حاضر یک دختر از هر 9 دختر در کشورهای 
در حال توسعه ، جهت ازدواج در سن زیر 15 سال تحت فشار می باشد. هر ساله 3/2 میلیون نوجوان به سقط های غیر 
ایمن تن داده و 70000 نوجوان به دلیل عوارض ناشی از بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند. بنابراین با توجه 



279چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393
به اهمیت مش��کالت و مس��ائل فرا روی سالمت باروری و جنسی نوجوانان به نظر می رسد که فقدان و یا عدم دسترسی 
الزم به خدمات آموزشی و مشاوره ای مناسب از مهمترین و اصلی ترین علل بروز  چالش های پیشگفت به شمار می رود.

هدف : 
شناخت و بررسی وضعیت سالمت باروری و جنسی نوجوانان و نقش آموزش و مشاوره به عنوان مهمترین عوامل پیشگیری 

و کنترل چالش های مرتبط با آن.
مواد و  روش کار:

این مطالعه از نوع متاآنالیز بوده که از طریق جستجو در وب سایت های معتبر و بررسی تعداد زیادی از مقاالت و منابع 
معتبر خارجی و داخلی به مرور پژوهش های مرتبط با وضعیت سالمت باروری و جنسی نوجوانان ، مهمترین چالش های 

پیش رو و نقش آموزش و مشاوره در کنترل این چالش ها پرداخته است.
 یافته ها ،

بر طبق آخرین اطالعات منتشر شده توسط WHO ، دالیل متعددی سالمت جنسی و باروری نوجوانان را تهدید می 
نماید. در بسیاری از جوامع دختران برای ازدواج و زایمان زودهنگام تحت فشار می باشند ) در کشورهای با سطح درآمد 
پایین بیش از 30% دختران قبل از 18 سالگی و حدود 14% قبل از 15 سالگی ازدواج می کنند(. همچنین آموزش و 
مشاوره یک عامل مهم محافظ برای این مشکالت محسوب می شود و این درحالی است که میزان پوشش کلی آموزش 
و مشاوره های جنسی درکشورهای درحال توسعه بسیار پایین بوده و اغلب کشورها فاقد این خدمات جهت نوجوانان می 
باشند. از دیگر چالش های مهم بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ، خشونت جنسی و یا رابطه جنسی اجباری می باشد 
) 10% دختران زیر 15 سال به اولین مواجهه جنسی خود مجبور شده بودند(. همچنین بارداری دراین گروه که اغلب 
ناخواس��ته و زودهنگام می باش��د زمینه را برای بروز سقط های غیر ایمن و یا پیامدهای جدی ناشی از بارداری و زایمان 
جهت مادر و نوزاد فراهم می سازد ) بروز آنمی / ابتال به HIV و دیگر عفونت های منتقله از راه جنسی / خونریزی پس 
از زایمان / افسردگی و ... در مادر و 50 تا 100 % خطر بیش تر مرگ های نوزادی / زایمان زودرس / وزن کم هنگام تولد 

/ آسیفکسی و ..... در شیرخوار (.
 بحث و نتیجه گیری : 

اصلی ترین اقدامی که باید جهت ارتقاء س��المت باروری و جنسی نوجوانان انجام شود ،پیشگیری از بارداری های برنامه 
ریزی نشده و دیگر خطرات ناشی از بهداشت باروری و جنسی آنان می باشد. مسلما" دستیابی به این مهم ، بدون دسترسی 

به خدمات مشاوره ای و آموزشی جامع و کیفی میسر نخواهد بود. در این خصوص پیشنهادات زیر مطرح می باشد:
تالش در جهت تربیت و ارتقاء دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداش��تی و درمانی در زمینه مش��اوره و آموزش 

موضوعات مرتبط با بهداشت باروری و جنسی نوجوانان.
رفع موانع قانونی و فرهنگی برای دسترس��ی نوجوانان به اطالعات ، مش��اوره و خدمات بهداشت باروری و جنسی به ویژه 

در مدارس .
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای مناسب و صحیح در زمینه های بهداشت باروری و جنسی به نوجوانان درحال تحصیل 

و یا ترک تحصیل کرده در داخل و خارج از مدرسه . 
دسترسی کامل به کلیه خدمات بهداشت باروری و جنسی شامل کاندوم ها ، دیگر وسائل مناسب پیشگیری از بارداری و 

. HIV مداخالت الزم برای پیشگیری ، درمان و مراقبت از عفونت های منتقله از راه جنسی از جمله
واژه ها ی کلیدی :  نوجوانان ، بهداشت باروری و جنسی، آموزش و مشاوره 
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روند سیرسزارین و علل آن در زنان زایمان نموده  زایشگاه پیمانیه شهرجهرم 
در دو سال متوالی1389تا1390

زهرا فوالدی ،دانشجوی کارشناس  هوشبری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران
صفیه جمالی،کارشناسی ارشد بهداشت باروری،مربی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران

مقدمه: عمل س��زارین به خروج  جنین ،جفت ،و غش��اها از طریق (برش جداره شکم و رحم اطالق میشود .سزارین 
شایع ترین عمل جراحی در زنان ویکی از روشهای ختم بارداری است.بر اساس شاخص های بهداشت جهانی میزان 
س��زارین بین 5 تا 15 درصد از کل زایمانها را ش��امل می ش��ود که در ایران این وضعیت 35 تا 45 درصد اس��ت .با 
توجه به نرخ باالی س��زارین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ش��یوع سزارین وعلل آندر زنان زایمان نموده بیمارستان 

پیمانیه شهر جهرمبین سالهای 89-90انجامشد.
موادوروش:این یک مطالعه توصیفی به صورت مقطعی بوده که در ش��هر جهرم از ابتدای فروردین س��ال 1389 تا 
اسفند سال 1390 به مدت دو سال  انجام شد. جمعیت اماری 2050 بود که نمونه معادل جمعیت اماری بود. ابزار 
جمع اوری پرسش��نامه بود که پرسش��نامه مربوط به مش��خصات بیمار و اطالعات مربوط به علت سزارین و.. که از 
پرونده بیماران جمع آوری و تکمیل گردید جهت محاس��به ش��اخص هاي مرکزي و پراکندگي متغیرها و همچنین 

محاسبه توزیع فراواني متغیرها از برنامه نرم افزاري SPSS.V11/5 استفاده گردید
یافته ها:تعداد زایمان در سال 1389 در بیمارستان پیمانیه شهرجهرم 2059 بوده که از این تعداد 821نفر)%39,87( 
ب��ه روش س��زارین زایمان نمودند و در س��ال 1390 نی��ز تعداد زایمانه��ا  2583بوده که 1229مورد ان س��زارین 
)47,58%( بوده اس��ت.در هر دو سال ش��ایعترین علت انتخاب زایمان سزارین ،سزارین قبلي بود. بیشترین فراوانی 

سزارین در هر دو سال بین گروه سنی 20-30 سال بود که بارداری دوم به بعد را سپری می کردند.
نتیج��ه گیری:نتایج حاصل از این پژوهش در  دو س��ال متوالی نش��ان داد که درصدنرخزایمانس��زارین نس��بت به 
اس��تاندارد جهانی باالستو با توجه به نتایج که شایعترین علت س��زارین سزارین تکراری بود، می بایست از سزارین 
های بدون علت در زنان شکم اول  پیشگیری کرد، همچنین برنامه هایمداخله ایبرایتغییرنگرشزناننسبتبهزایمانسزار
ینوترویج زایمان طبیعی بعد از سزارین در زنان با سابقه سزارین قبلی و وهمچنین راهکارهای برای سهولت زایمان 

بدون درد،برایکاهش شیوعزایمانسزارینالزماست.
کلمات کلیدی:روش زایمان ،زایمان سزارین ،زایمان طبیعي
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بررسی میزان شیوع اضطراب و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار 

زهرا کارگر،دانشجوی کارشناس اتاق عمل،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران
صفیه جمالی،  کارشناسی ارشد بهداشت باروری،مربی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران

 زینب پورشرافتان، دانشجوی کارشناس پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پژشکی جهرم،ایران
Safieh_jamali@yahoo.com

Tel:09173061189

مقدمه: اضطراب و افسردگي دو مورد از شایع ترین اختالالتي است که زنان ممکن است در طول زندگي شان تجربه 
کنند و بارداري یکي از مهم ترین رویدادهاي زندگي انس��ان اس��ت و براي اکثر زنان رخدادي اضطراب آور به شمار 
مي رود.که اغلب با اضطراب همراه است.حاالت عاطفي و اضطراب مادر در رشد جنین تأثیر مي گذارد.از انجایی که 
سالمت مادر و جنین از الویتهای برنامه های بهداشتی است، مطالعه حاضر با هدف فراوانی اضطراب و عوامل مرتبط 

با آن در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم در سال1392  انجام شد.
مواد و روش ها:نمونه گیري بصورت آسان از کلیه زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان هنری شهرستان جهرم 
که واجد مشخصات جامعه پژوهش هستند نمونه گیري به عمل آمد. در این پژوهش، ابزار گردآوري داده ها شامل 
2 قسمت بود:قسمت اول شامل 15 سوال در مورد مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش شامل سن، تحصیالت، 
ش��غل، تحصیالت همسر، شغل همس��ر، تعداد حاملگي، تعداد فرزندان زنده و نوع زایمان قبلی و.... بودو پرسشنامه 
مورد اس��تفاده جهت ارزیابي اضطراب، پرسش��نامه اس��تاندارد اش��پیل برگر بود در نهایت، داده ها بعد از جمع اوری با 

استفاده از آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار، فراوانی توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت. 
یافته ها:.زنان درمحدوده سنی 39-15 سال با میانگین 4/70±26/33 سال بودند میانگین نمره های اضطراب آشکار و 
پنهان در نمونه های مورد بررسی به ترتیب 16/85± 48/35 و 16/58±48/07 بوده است.12/5 درصد از نمونه ها دارای 
اضطراب اش��کار ش��دید)نمرات باالتر از53( و8/1 درصد از نمونه ها دارای اضطراب پنهان شدید بوده اند. بیشترین 
درصد نمونه ها حدود60% در هر دو حیطه اضطراب)اضطراب اشکار و پنهان( دارای اضطراب متوسط بودند. ارتباط 

اماری معنی داری بین اضطراب با سن و خواسته بودن بارداری دیده شد. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج میانگین نمره اضطراب  در زنان باردار نسبتا باالست. پیشنهاد می شود که غربالگری 

زنان از نظر عوامل روحی و روانی جز مراقبتهای روتین دوران بارداری قرار گیرد. 
کلید واژه ها: اضطراب، بارداري،زنان باردار
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ارتباط عوامل شخصیت با افسردگی دوران بارداری

فرشته جهدی ،زهرا حموله  ، لیال نیسانی  ، دکتر مریم رسولیان ، فاطمه حسینی

چکیده
زمینه و هدف: شایع ترین اختالل روانی در بارداری افسردگی می باشد. مطالعات متعددی ارتباط عوامل شخصیت 
با افس��ردگی در جمعیت عمومی را بیان کرده اند. در حالی که مطالعات اندکی در مورد ارتباط عوامل ش��خصیت با 
افس��ردگی دوران بارداری انجام ش��ده اس��ت. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل شخصیتی با افسردگی 

بارداری انجام گردید.
روش پژوه��ش: ای��ن پژوهش از ن��وع توصیفی-تحلیلی بود. 300 زن باردار ش��هر تهران در س��ال1392 ، به روش 
تصادفی س��اده انتخاب ش��دند، که برای سنجش افسردگی وعوامل شخصیت، از پرسش��نامه های بک و پنج عامل 
ش��خصیت)NEO_FFI( اس��تفاده ش��د. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل ، من ویتنی . ضریب 

همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نش��ان داد که بین عامل ش��خصیت روان نژندی با افسردگی دوران بارداری رابطه مثبت 
و معنی دار وجود داش��ت  )P>/001  (  0 و همچنین س��ه عامل ش��خصیت برون گرایی، توافق و با وجدان بودن با 
افس��ردگی دوران بارداری رابطه منفی و معنی دار وجود داش��ت)P>/001  (  0. درحالی که بین بعد باز بودن به 

0)p=/105( .تجربه ها با افسردگی رابطه معنی داری نداشت
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نش��ان داد که روان نژندی  می تواند زنان باردار را مس��تعد افسردگی نماید.این 

یافته می تواند مورد استفاده متخصصانی که با بهداشت روان زنان باردار سروکار دارند،قرار گیرد.
واژه های کلیدی: عوامل شخصیت، افسردگی ، بارداری
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تأثیرکالس های آمادگی زایمان برکیفیت زندگی زنان باردار
لیال حاجی پور1*، بهناز ترکان2، منیرالسادات حسینی طبقدهی1، منیژه رحیمی3

1-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تنکابن
2- اصفهان- دانشگاه آزاد واحد خوراسگان) اصفهان(  دانشکده پرستاری و مامایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

3- کارشناس ارشد مامایی
 تنکابن- ولی آباد- دانشگاه آزاد اسالمی – دانشکده پزشکی -گروه مامایی* 

  Email: lmidhajipour@ yahoo.com & lmidhajipour @ toniau.ac.ir

چکیده
مقدمه: کیفیت زندگی، درک فرد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می 
کن��د تعریف می ش��ود. بارداری تأثیر زیادی بر روی مادر و کیفی��ت زندگی وی دارد. در کالس های آموزش دوران 
ب��ارداری اطالعاتی در باره بارداری، فرآیند زایمان و مراقبت از نوزاد  به مادرارائه می ش��ود. پژوهش حاضر با هدف 

تعیین تأثیر آموزش دوران بارداری بر کیفیت زندگی زنان باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 100 زن باردار در بیمارس��تان امینی ش��هر لنگرود انجام ش��د. 
مادران در دو گروه مداخله که آموزش ها را دریافت )50 نفر( و گروه کنترل که تنها مراقبت س��اده را دریافت می 
کنند ) 50 نفر ( تقسیم شدند.کالس ها ی آمادگی دوران بارداری در 8 جلسه برگزار شد. و سپس کیفیت زندگی 
زنان باردار در قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. داده ها در این مطالعه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و فرم کوتاه 
پرسش��نامه کیفیت زندگی بود که توس��ط زنان در قبل و بعد از مداخله تکمیل ش��د. اطالعات توس��ط آزمون کای 

اسکوئر، تی تست و تی زوج آنالیز شد.
نتای��ج:در مطالع��ه ما در تمام ابعاد کیفیت زندگی هیچ تفاوت معن��ا دارآماری بین دوگروه مداخله و کنترل در قبل 
و بع��د از مداخله وجود نداش��ت. نتایج نش��ان داد که بع��د از کالس و مراقبت در هر دو گروه، بعد س��المت روان و 
محدودیت ناش��ی از مش��کالت جسمی به ترتیب بیش��ترین و کمترین امتیاز را به دس��ت آورند، اما در گروه مورد 

میانگین نمرات باالتربود ،البته معنا دار نیز نبود.
نتیجه گیری: مطالعه نش��ان داد  که زنانی که آموزش دوران بارداری را دریافت می کنند از نمرات و بعد س��المت 
روان  باالتری برخورداراند.  بنا براین آموزش بارداری  برای بهبود بهداشت مادران و کیفیت زندگی ضروری است.

کلید واژه: زنان باردار، کیفیت زندگی، آموزش دوران بارداری 
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introduction: Quality of life is defined as individual,s perception of her position in life, the 
context of culture and value systems that they live. Pregnancy a major the impact on the 
mother and her quality of life. Prenatal education provides information regarding pregnancy, 
birth process, infant care. The purpose of this study was to determine effect of prenatal educa-
tion on mother ,s quality of life during pregnancy . 
Methods: This semi- experimental study was performed on 100 pregnant women; partici-
pants were invited in to two groups of intervention (n= 50) and control (n= 50).Prenatal edu-
cation classes were consisted of eight sessions, and then mother ,s quality of  life was evalu-
ated before and after classes and intervention. The data were collected using demographic 
and short –form 36 (sf-36).Questionnaire were filled by women. Data was analyzed using 
T-test, Chi-Square and Pair-T test.
Results: We found that there is no statistically significant difference between case group and 
control group after and before of classes for all of domains quality of life. Results showed 
that  after classes in each group the mental health and role of limitation due to physical 
problems scales had highest and lowest scores between all domains. But scores were in case 
group higher than control group.
Conclusion: The Study showed that women receiving prenatal education had higher level of 
mental health and then prenatal education is necessary and improve the health of mothers and 
the quality of life in all stages of life.     
Key words: pregnant women, quality of life, prenatal education 
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Men’s Experiences of Vasectomy: A Qualitative Research
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Introduction
Irregular population growth is considered as a serious threat to the international community 
and is also a major obstacle for nations’ social and economic development. One of the ways 
to control the population is providing effective contraceptive methods. Vasectomy is one of 
the most effective contraceptive methods confirmed by  World Health Organization as a sim-
ple and effective contraceptive method. It is important to involve men in  population control 
and promotion of reproductive health. So, this study aimed to describe the experiences of a 
group of men who underwent  vasectomy.
Methods
 This qualitative study was conducted using a phenomenological approach. Samples were 14 
vasectomized men selected through purposive sampling. In-depth and open interviews with 
participants were conducted to collect the data. Data were  transcribed. Observations were 
also recorded in comprehensive field notes. Collaizzi method was used to analyze the data.
Findings
Four themes  emerged from the obtained results of this study which describe the structures 
of men’s experiences of vasectomy as follows: “views on vasectomy,” “ understanding and 
imaginations from vasectomy,”  “experiences from vasectomy” and “ recommending vasec-
tomy to others”.
Conclusion
Recognition  of the experiences of vasectomized men as well as  determination of the posi-
tive and negative aspects of vasectomy  , designing  training programs based on the present 
research results can lead to effective steps for promotion and spread of vasectomy.
Key words: Vasectomy, Experience, Qualitative study
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تجارب ناباروري مردان وازکتومي شده 
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چکیده
مقدمه: ناهماهنگي با سیاس��ت هاي جمعیتي در هر کش��ور،یکي از اساس��ی ترین موانع توسعه اقتصادی-اجتماعی 
کش��ورها محس��وب می گردد و یکی از راههای کنترل جمعیت و تامین باروري سالم،فراهم بودن روشهای مطمئن 
پیشگیری از بارداری است.از میان روشهای مطمئن پیشگیری،روش بستن لوله ها در مردان را می توان نام برد که 
س��ازمان بهداش��ت جهانی آن را به عنوان یک روش ساده و موثر در پیش��گیری از باروری تایید کرده است.با توجه 
به برداش��ت وتصویر ذهني مردان پس از اقدام به وازکتومي، این مطالعه با هدف بررس��ی تجارب ناباروري مردان از 

وازکتومي اجرا گردیده است.
روش کار: مطالعه حاضر مبتني بر رویکرد کیفي و از نوع پدیدارشناسي است. بدین منظور 14 فرد وازکتومی شده 
به روش مبتني بر هدف انتخاب ش��دند. جهت جمع آوري داده ها از مصاحبه هاي عمیق و باز اس��تفاده ش��د. متن 

مصاحبه ها ضبط گردیده و پس از مکتوب سازي با متد کالیزي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافت��ه ه��ا: از مجموع یافته ه��ای این مطالعه،چه��ار مفهوم اصلی که بیانگر س��اختار تجارب م��ردان از وازکتومی 
است،اس��تخراج ش��ده که به شرح زیر بودند: نظرات راجع به وازکتومی  ، برداشت و ذهنیات از وازکتومی، تجارب از 

وازکتومی ، و توصیه به دیگران .
نتیجه گیری: با شناخت و درک تجارب مردان وازکتومی شده ،و همچنین تعیین جنبه های مثبت ومنفی این روش 
و طراحی برنامه های آموزش��ی و مش��اوره بر اساس نتایج پژوهش می توان جهت استفاده درست و برحسب نیاز از 

این روش،گام های موثرتری برداشت.
واژگان کلیدی: ناباروري مردان،وازکتومی، تجارب،مطالعه کیفی 

مس��أله افزایش بي برنامه و خارج از سیاس��تهاي جمعیتي یکي از مس��ایل مهمي است که تمام ابعاد زندگي بشر را 
تحت تأثیر قرار داده اس��ت)1(.با توجه به برآورد س��ازمان ملل، ایران در حال حاضر هجدهمین کش��ور پر جمعیت 
جهان است، لذا یکی از راههای کنترل جمعیت فراهم بودن روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری است. )2(. توجه 
به دخیل کردن مردان در برنامه های تنظیم خانواده به منظور کنترل جمعیت وارتقاء بهداش��ت باروری از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است )3(. وازکتومی یکی از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری در مردان است )4( که  سابقه 
اس��تفاده از آن به یک قرن پیش بر می گردد و از س��الهای قبل در مراکز بهداش��تی ایران بصورت قانونی انجام می 
گیرد)5(. درصد اس��تفاده از این روش در ایران 2/7 درصد بوده و س��االنه حدود 30000 نفر از مردان تحت عمل 
وازکتومی قرار می گیرند)6(. با توجه به سادگی و خطرات کم وازکتومی باید درنظر گرفت که  آثار ناشی از فقدان 
دائمی توانایی باروری  حتی برای زن و مردی که دیگر فرزند نمی خواهند نیز،آسان نخواهد بود)7(.از طرفی اگرچه 
بطور طبیعی عمل وازکتومی نباید در عملکرد جنسی فرد اختاللی ایجاد کند،اما گاهی مردان دچار اختالالت روانی 
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می گردند که می تواند بر عملکرد جنس��ی آنها تاثیر گذارد. وضعیت جس��می و روانی افراد متعاقب عمل وازکتومی 
در کش��ورهای مختلف از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر، متفاوت می باش��د.لذا در زمینه وازکتومی نیاز به تحقیقات 
وسیع تری وجود دارد تا وضعیت روانی- اجتماعی و همچنین تاثیرات ناشی از عمل روی افراد بهتر بررسی شود )8(.
هافمیر و همکاران در بررس��ی  تاثیر وازکتومی بر روابط زناش��ویی ورضایت جنس��ی، تفاوت معناداری بین میزان 
رضایت جنس��ی ،ارتباطات وتکرر روابط جنس��ی در قبل و بعد از عمل وازکتومی گزارش نکردند)9(. پژوهشگران در 
مطالعه دیگری نش��ان دادند که وجود باورهای غلط و ترس از عوارض وازکتومی و اطالع رس��انی کم ، از علل عمده 
عدم تمایل به وازکتومی بوده  و در اکثر افراد ارائه اطالعات جامع توانست نگرانی افراد را از بین ببرد.)5( با استناد 
به یافته های فوق و توجه  به اینکه رضایتمندی افراد یکی از اهداف و مراقبت های هر س��ازمان بهداش��تی درمانی 
اس��ت )10( و اس��تفاده یا عدم استفاده از روش پیشگیری ، تحت تأثیر عوامل زیادی مثل تجارب ،دانش، اطالعات، 
نیازها، انتظارات، س��بک زندگی، س��ن، مذهب، درک فرد و دیگران، اضطراب و دل نگرانی ها قرار می گیرد )11( 
وهمچنین  یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب روش پیشگیری موثراست،درک و تجربه از روش می باشد )12(، 
لذا با بررس��ی تجارب می توان چهارچوبی فراهم کرد که از طریق آن نیازها،احساسات و تجربیات مصرف کنندگان 
روش پیش��گیری به دس��ت آید.چرا که تجارب مثبت منجر به افزایش اس��تفاده از روش می ش��ود)13(.با توجه به 
هراس مردان از عقیمی توجه به طرز فکر، تجربه و برداش��ت افراد از وازکتومی بس��یار مهم اس��ت. بي شک شناخت 
این تجارب و در کنار آن ش��رایط و دغدغه های افراد یافته هاي ارزش��مندي است تا به مسئله به طور دقیق و همه 
جانبه نگریس��ته و در یک کالم به عمل وازکتومی از عینک مردان نگاه ش��ود . مطالعات مختلف نش��ان می دهد که 
دیدگاه کلی جامعه به وازکتومی مطلوب نیست)5( و همچنین یکی از موانع اصلی در استقبال مردان از وازکتومی، 
کمبود آگاهی در مورد فواید آن و نیز وجود نگرانی و باورهای غلط می باش��د)14(.لذا این تحقیق با هدف توصیف 
و تبیی��ن تج��ارب  مردان از  وازکتومی  انجام گرفت تا با آگاهی و ش��ناخت از تجارب و احساس��ات افراد وازکتومی 
ش��ده و بکارگیری جنبه های مثبت و منفی آن بتواند به برنامه ریزان و ارایه دهندگان خدمات س��المت برای انجام 
مداخالت مناس��ب و طراحی برنامه های آموزش��ی و مشاوره  برای ایجاد تغییر در نگرش افراد کمک کننده باشد و 

میزان مشارکت مردان در وازکتومی را افزایش دهد.
در این تحقیق کیفي پدیدار شناس��انه س��ئوال اساس��ي این بود که تجربه مردان از وازکتومی چگونه مي باش��د؟ و 
س��ئواالت فرعي عبارت بودند از: نظرات مثبت  و منفی  وازکتومی کدامند؟ برداش��ت و ذهنیات مردان از وازکتومی  
به چه ش��کل است؟ تصویری که مردان قبل، حین، و بعد از عمل وازکتومی برای خودشان طراحی کرده اند چگونه 

می باشد؟
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Injury and Violence Sexual of battered women

leila amini1, Maryam heidary 2*, dr. Hamidreza daneshparvar3, dr.Banafshe gharaee4, Abbas mehran5

Abstract
Background and purpose: over 15 000 people every day the lives are suffer as a result of an 
injury and One of the most important causes of injury are  acts of violence against others or 
oneself including women and children. The deaths caused by injuries have an immeasurable 
impact on the families and communities affected, whose lives are often changed irrevocably 
by these tragedies. 
This study was done with aimed to determine dimensions Domestic Violence among women 
in Tehran were taken to the forensic medical.
Methods: This cross-sectional study on 196 women referred to Legal Medicine facility south 
of Tehran, the sampling method, sampling was done in 2013. Inventory Data by CTS-2 (Con-
flict Tactics Scale) questionnaire have been collected. The data analysis was performed using 
SPSS 16 software.

1 M.A of the midwifery. Member of the science well day of the 
midwifery’s group, the faculty of the nursing and midwifery, 

the University of Medicine Sciences Iran, Tehran, Iran.

2 M.A of the midwifery. University of medicine sciences Tehran.
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member of  the forensic research center. Tehran. Iran.
4Assistant Professor of Clinical Psychology, Mental Health Research Center and Tehran Psychiatric Institute, 
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 M.Aof the statistics. Member of the science  well day  the Faculty of Nursing Midwifery, Tehran University 
of Medical Sciences
* The article responsible author: Mheidary95@ yahoo.com

Results: The results showed that overage age women in the study were 30.20±6.35 years old 
( rang 18- 57 ). More Females were belong to Younger Age Group ( rang 20-30 years old) 
with middle and high school levels. In this  study the women who have reported having suf-
fered domestic violence, the reported sexual violence endured with mean(±SD) 8.38±7.36.
Evaluation of sexual violence correlated with Socio-demographic factors showed it was a 
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significant relationship to wife’s age only, and other it was not significantly associated with 
any of these demographic characteristics.
Conclusion: Since the sexual violence has got both short-term and long-term  destructive 
consequences on women’s physical, mental, and sexual and reproductive health thus an ap-
propriate response from the health sector can play an important role in the prevention of 
violence 
Key words: domestic violence, sexual violence, violence against women

Deaths of Breast Cancer 
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* Presenter
Breast Cancer (B.C) is the commonest female cancer in world and Middle East. The cancer-
case burden in East Mediterranean Region of World Health Organization will increase to 1.2 
million in 2030.
Objective: Searching the deaths of B.C in 21 century.
Methods: In this literature review study by using the key words searched Breast Cancer, deaths, 
Middle East in Pub med, Google, WHO, and EMRO websites on November 2013, finally found 
more than 49 related articles, which had been reported from various countries in 21 century.
Results: B.C is the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of cancer death in 
females in worldwide, accounting for 23% (1.38 million) of the total new cancer cases and 14% 
(458,400) of the total cancer deaths in 2008. About half of the breast cancer cases and 60% of 
the deaths are estimated to occur in economically developing countries. WHO expected world-
wide cancer mortality to increase by 104% in 2020 and this increase is expected to be highest 
in the developing world, including the Middle East region, where a high proportion of B.C was 
diagnosed at advanced stages (stages III and IV). Also based on the WHO project to estimate 
cancer incidence and mortality (GLOBOCAN), the age-standardized rate per 100,000 per year 
of developing B.C below to 40 years of age and is mostly similar between Middle Eastern states 
such as Lebanon (9.9%) and Egypt (7%). But contrary to this, hospital-based studies point out 
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that almost 50% of breast cancer patients in the Middle East are diagnosed below the age of 50 
with a median age being 49-52 years compared to a median age of around 63 years in Western 
countries. 
Discussion: The health concerns of women in their mid-adult years have long been given little 
or no attention in most low-resource settings. Due to the high prevalence of breast cancer in 
women, it is necessary interventions that promote in lifestyle and public health care.
Keywords: Breast Cancer, deaths, Middle East.

خشونت خانگی: مروری بر برخی تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت 
و عوارض روانی آن در زنان

مریم حیدری*
کارشناسی ارشد مامایی گرایش پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

MHeidary95@yahoo.com :نویسنده مسئول مقاله *

خشونت در همه جوامع و تمامی الیه های اجتماعی قابل ردیابی است و از آنجا که خشونت در محیط خانوادگی، کانون 
زندگی را به محیطی سرد و شکنجه آور برای زنان و کودکان مبدل می کند، بنابراین این مطالعه با هدف بررسی برخی 

تعیین کننده های اجتماعی ساختاری زنان و عوارض روانی خشونت خانگی در زنان صورت گرفته است.
 Google مواد و روش ها : مطالعه به صورت مروري و با جستجوي نظام مند مقاالت موجود در بانک هاي اطالعاتي
Scholar, WHO , Pub Med و پایگاه اطالعات علمي ) SID ( و EMRO و با استفاده از کلمات کلیدي صورت 

گرفته است.
یافته ها: توجه به پدیده خشونت در جهان از دهه 70 میالدی و در ایران از سال 1376 آغاز شد و تحقیقات متعددی 
در این زمینه صورت گرفت و شیوع متفاوتی را در مطالعات مختلف با متدولوژی مختلف نشان داده است با این حال 
در کشورهای مختلف بین 20 تا 50 درصد زنان خشونت فیزیکی و آسیب های جسمی را تجربه کرده اند و در ایران 
نیز نرخ همس��رآزاری نس��بت به زنان در طیفی از 83 - 27 درصد برآورد شده است، از پیامدهای رفتاری این اپیدمی 
پنهان و مداوم مي توان به پرخاشگری، هراس، بی خوابی، اعتماد به نفس پایین و افسردگی اشاره کرد و اگر چنانچه 
به صورت مزمن یا حاد ادامه یابد با عالئمی نظیر اختالل ناشی از آسیب دیدگی، افزایش تحریک پذیری، سوء مصرف 
مواد، احساس بي کفایتي، فقدان حرمت به خود، تنیدگي پس ضربه اي، رفتارهاي خود تخریبي و اقدام به خودکشي، 
اختالالت شخصیت در زنان، ایجاد حساسیت در روابط بین فردي، و درنهایت عالیم روان تني اشاره نمود اثرات مخرب 
این عوارض و درمان طوالني مدت تمامي این اختالالت، اهمیت پیشگیري، شناسایي عوامل خطر و کنترل این عوامل 
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را بیش از پیش ضروري و پراهمیت مي سازد، این امر خود مستلزم شناسایي عوامل متعدد و به خصوص عوامل موثر 
اجتماعی س��اختاری س��المت بر این پدیده مي باشد، در بررسی متغیرهای مورد نظر در مطالعات مختلف متغیر سن، 
تحصیالت و شغل زن و همسر، تعداد فرزندان، وضیت اقتصادی و طبقه اجتماعی خانواده، نوع ازدواج ) فامیلی، سنتی، 
رابطه دوس��تی قبل از ازدواج (، وضعیت جنسی همسران، نسبت فامیلی زوجین با یکدیگر، اعتیاد و سابقه درگیری با 
قانون و ارتکاب جرم در مردان و طول مدت ازدواج از مهم ترین متغیرهای مرتبط، مداخله کننده  و زمینه ساز خشونت 

علیه زنان بودند 
نتیجه گیری: از آنجا که سالمت روانی ضرورت هر جامعه و توجه به عوامل اجتماعی فردی موثر بر آن غیر قابل اغماض 
اس��ت، بنابراین باید یا تبیین های موجود را اصالح کرد یا سیس��تم های بهداشتی درمانی با به چالش کشیدن عوامل 

زمینه ساز بتوانند با دقت باالیی خشونت را غربالگری کرده و راهکارهای مناسب را ارائه دهند.
کلمات کلیدی: خشونت خانگی، عوارض روانی و متغیرهای ساختاری – اجتماعی سالمت

Sexual Violence among women with domestic violence

, Maryam heidary 1*, leila amini2. dr. Hamidreza daneshparvar3, dr.Banafshe gharaee4, Abbas mehran5

Abstract
Background and purpose: over 15 000 people every day the lives are suffer as a result of an 
injury and One of the most important causes of injury are  acts of violence against others or 
oneself including women and children. The deaths caused by injuries have an immeasurable 
impact on the families and communities affected, whose lives are often changed irrevocably by 
these tragedies. 
This study was done with aimed to determine dimensions Domestic Violence among women in 
Tehran were taken to the forensic medical.
Methods: This cross-sectional study on 196 women referred to Legal Medicine facility south of 
Tehran, the sampling method, sampling was done in 2013. Inventory Data by CTS-2 (Conflict 
Tactics Scale) questionnaire have been collected. The data analysis was performed using SPSS 
16 software.
1 M.A of the midwifery. University of medicine sciences Tehran.
2 M.A of the midwifery. Member of the science well day of the midwifery’s group, the faculty 
of the nursing and midwifery, the University of Medicine Sciences Iran, Tehran, Iran.
3Export of the forensic, the expert of legal, Assistant Professor of Legal Medicine  organization 
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and  Faculty member of  the forensic research center. Tehran. Iran.
4Assistant Professor of Clinical Psychology, Mental Health Research Center and Tehran Psy-
chiatric Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 M.Aof the statistics. Member of the science  well day  the Faculty of Nursing Midwifery, 
Tehran University of Medical Sciences
* The article responsible author: Mheidary95@ yahoo.com
Results: The results showed that overage age women in the study were 30.20±6.35 years old ( 
rang 18- 57 ). More Females were belong to Younger Age Group ( rang 20-30 years old) with 
middle and high school levels. In this  study the women who have reported having suffered 
domestic violence, the reported sexual violence endured with mean(±SD) 8.38±7.36.
Evaluation of sexual violence correlated with Socio-demographic factors showed it was a sig-
nificant relationship to wife’s age only, and other it was not significantly associated with any of 
these demographic characteristics.
Conclusion: Since the sexual violence has got both short-term and long-term  destructive con-
sequences on women’s physical, mental, and sexual and reproductive health thus an appropriate 
response from the health sector can play an important role in the prevention of violence 
Key words: domestic violence, sexual violence, violence against women

زمان  در  مردان  عملکرد جنسی  بر  افزارآموزشی  نرم  با  تاثیرآموزش  بررسی 
بارداری همسرانشان در درمانگاه های منتخب شهر اصفهان 1393

 ،)ba_zendegy@yahoo.com نویسندگان: *مریم محمدی مهدی آبادزاده)کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان شهید صدوقی یزد
صدیقه همدانی)متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهدای کارگر یزد(، سعیده دشتی)متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهدای کارگر یزد(، 

محمدباقر خانی)کارشناس پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد(، 
مرضیه خانی)کارشناس پرستاری بیمارستان افشار یزد(

مقدمه وهدف: بارداري یکي ازحس��اس ترین دوره هاي زندگي زنان و همسرانش��ان است. روابط جنسي و زناشویي 
زوجین دراثر تغییرات فیزیکي و روانشناختي متعدد این دوره دستخوش تغییرمي شود.عدم وجود اطالعات کافی در 
مورد رابطه جنسی در دوران بارداری وزایمان، نگرانی در مورد عوارض آن از جمله عواملی هستند که باعث کاهش 
وحتی اجتناب از رابطه جنس��ی می ش��وند.هدف از این مطالعه تاثیرآموزش با نرم افزارآموزش��ی بر عملکرد جنسی 

مردان در زمان بارداری همسرانشان می باشد.
روش ه��ا: پژوه��ش حاض��ر یک مطالعه نیمه تجربی، در س��ال 1392 در ش��هر اصفهان ب��ر روی 32 مرد در زمان  
بارداری همسرانشان با شیوه انتخاب تصادفی انجام شد. پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک و شاخص عملکرد 
جنسی در مردان، بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تکمیل شد. شیوه های تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و 
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استنباطی بانرم افزار SPSS  ورژن 18انجام شد.

.)001/p > 0 (یافته ها: آموزش بانرم افزار آموزشی بر عملکرد جنسی مردان در زمان بارداری همسرانشان موثر بود
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، آموزش با نرم افزار آموزشی منجر به بهبودعملکرد جنسی مردان 
در دوران بارداری همسرانش��ان می ش��ود. همچنین نتایج نش��ان داد آموزش جنس��ی برای پیشگیری از اختالالت 
جنسی مردان در دوران بارداری همسرانشان نیز موثر است. لذا ارائه کالس های آموزش جنسی با نرم افزار آموزشی 

از سوی پرسنل بهداشتی به ویژه متخصصین حرفه مامایی در این دوران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
واژه های کلیدی: آموزش، نرم افزار آموزشی، عملکرد جنسی، بارداری

The relationship between women’s gender role and fertility 
attitude and intention

, Talat Khadivzadeh2, Negar saki1

PhD of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran
MSc of Community Oriented Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran

ABSTRACT
Introduction: Rapid fertility reduction in Iran during recent three decades implies a significant 
change in couples’ childbearing attitude. This   research was conducted to determine the rela-
tionship between women’s sex role identity and childbearing attitude and intention in Mashhad, 
Iran in 2013.     
Methods: In this cross-sectional research 921 female participants were selected based on mul-
tistage and convenient sampling method from a variety of settings. They were married, aged 
15-49 years and lived in Mashhad. Data was gathered applying Childbearing Attitude Ques-
tionnaire (CAQ) including 16 subscales, Bem sex role identity questionnaire and demographic 
questionnaire and analyzed using independent t-tests, one way anova, tukey, Pearson correla-
tion coefficient and multiple regression test.   
Findings: Feminine sex role score was in significant positive relationships with six subscale 
of CAQ including maternal self confidence (p=.000), relationship with mother (p=.000), body 
image (p=.007), feeling about children (p=.000), identification with childbearing (p=.000), pain 
tolerance (p=.000) and significant negative relationships with negative self image (p=.044) and 
negative aspects of caretaking (p=.047) and maternal worry (p=.049). Masculine sex role score 
was in significant relationships with 3 subscale of CAQ including maternal self confidence 
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(p=.000), pain tolerance (p=.000) and significant negative relationships with negative self im-
age (p=.042). Feminine sex role score was in significant positive relationships with intended 
number of children (p=.025) and intended number of sons (p=.011). 
Conclusion: These findings can be applied by reproductive health program planners interested 
in effecting on fertility behavior. Reproductive health providers can use them in fertility control 
counseling and services to improve clients’ fertility behavior. 
Key words: women, fertility, childbearing attitude, ideal child number, son preference 

ارتباط نقش جنسیتی یا نگرش و قصد باروری در زنان ساکن شهر مشهد، سال 1392
طلعت خدیوزاده1، نگار ساکی2

دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
دانشجوی فوق لیسانس مامایي جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

مقدمه کاهش سریع شاخصهای باروری در سه دهه اخیر در ایران حاکی از یک تغییر نگرش به باروری در بین زوجین 
ایرانی می باش��د. تغییر نقش ��های زنان و مردان در جامعه که تحت تاثیر تحوالت اخیر اجتماعی در کش��ور اتفاق افتاده 
اس��ت، ممکن اس��ت در تغییر نگرش و کاهش روند باروری در کشور نقش داشته باشد. بر این اساس مطالعه حاضر با 
هدف بررسی ارتباط نقش جنسیتی با نگرش و قصد فرزندآوری در زنان ساکن شهر مشهد در سال 1392 انجام شد. 
روش کار: در این مطالعه 921 زن متاهل بارور 49-15 ساله که در طی پنج سال گذشته در مشهد زندگی می کردند، 
از محیطهای مختلفی نظیر مراکز بهداش��تی-درمانی، منازل ،ادارات و محل کار انتخاب ش��دند. مش��ارکت  کنندگان 
پرسش��نامه  های اس��تاندارد نگرش به فرزندآوری ش��امل 16 زیر مقیاس و پرسشنامه کوتاه شده نقش جنسیتی بم و 
اطالعات دموگرافیک را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، آنالیز 

واریانس یکطرفه، تست توکی و تی مستقل تحلیل شد.                                       
یافته  ها: نقش جنسیتی زنانه ارتباط معنی  داری با شش زیر مقیاس پرسشنامه نگرش به باروری شامل اعتماد بنفس 
 ،)000.0p=( احس��اس نس��بت به کودکان ،)007.0p=( تصویر بدنی ،)000.0p=(ارتباط با مادر،)000,0p=( مادرانه
، هویت یاب��ی ب��ا فرزندآوری )=000,0p(، تحمل درد )=000.0p( ارتباط مثبت و معنی داری داش��ت و با تصویر از خود 
منفی )=044,0p(  و جنبه  های منفی مراقبت از فرزند )=047.0p(و نگرانی نسبت به مادر شدن )=049.0p( ارتباط 
)000.0p=( و تحمل درد )000,0p=(معکوس و معنی  داری وجود داش��ت. نقش جنس��یتی مردانه با اعتماد به نفس
رابطه مثبت و معنی دار و با تصویر از خود منفی)=044.0p(رابطه معکوس و معنی  داری داشت. نقش جنسیتی زنانه 

با تعداد فرزند دلخواه )=025,0p(و تعداد فرزند پسر ایده آل )=011.0p(ارتباط مثبت و معنی  داری داشت.
 نتیجه گ یری:این یافته ها می تواند توس��ط برنامه ریزان بهداش��ت باروری که عالقمند به تاثیر گذاری بر رفتار باروری 
هستند به کار گرفته شود. ارائه دهندگان خدمات بهداشت باروری میتوانند از این یافته ها در مشاوره و ارائه خدمات 

تنظیم خانواده به منظور بهبود رفتار باروری مراجعین خود استفاده نمایند. 
کلیدواژه  ها: زنان، باروری، نگرش به فرزندآوری نقش جنسیتی، گرایش جنسیتی
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A Focused Ethnographic Study on Society’s Cultural Perceptions 

toward Different Childbirth Methods 

Maryam Zakerihamidi1, Robab Latifnejad Roudsari2, Effat Merghati Khoei3, Anoshirvan Kazemnejad4

1. PhD student in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical 
Science, Mashhad, Iran
2. Associate Professor in Reproductive Health, Evidence-Based Care Research Center, Department of Mid-
wifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
3. Assistant Professor in Sexual Health Promotion, Iranian National Center of Addiction Studies(INCAS),  
Tehran university of Medical Science, Tehran, Iran
4. Professor in Biostatistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
Running title: Cultural beliefs regarding childbirth methods
Corresponding author: Maryam Zakeri Hamidi, PhD student in reproductive health, Faculty of Nursing and 
Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Abstract
Aim & Background: Cesarean section, which was basically performed as a life-saving pro-
cedure, has recently turned into a method for avoiding delivery pain, since it is considered 
less distressing, safer, and healthier, compared to vaginal delivery. Pregnant women rely 
heavily on informal information while deciding on childbirth methods; therefore, societies 
can be directed toward a credible viewpoint about vaginal delivery. This can ultimately lead 
to maternal health promotion through recognizing social mindsets about different childbirth 
methods. Thus, this study aimed at recognizing these common perceptions and beliefs. 
Methods: A focused ethnographic approach was applied in the present study, andsemi-struc-
tured interviews and observations were used for data collection. Twelve pregnant women 
and 10 women, who were in their postpartum period, were included in the study. Addition-
ally, seven midwives, seven gynecologists, and nine non-pregnant women were consulted 
and case-studied using a purposeful sampling method in the medical clinics of Tonekabon, 
Iran;the interviews and observations were recorded and transcribed. Study rigor was con-
firmed through prolonged engagement, member check, expert debriefing, and thick descrip-
tion of the data. Data were analysed using thematic analysis and MAXqda software.
Results: Through analysis, three themes were extracted from the obtained data: social per-
ceptions toward child delivery, traditional beliefs, and religious/conventional beliefs. Several 
sub-themes and sub-sub themes also emerged from the obtained data.
Conclusion: The results of this study indicated that cultural perceptions and beliefs play a key 
role in the individuals’ attitudes toward childbirth methods, the definition they have of child 
delivery, and thus the choice they make in this regard. It seems that in order to change the 
society’s cultural and religious beliefs in favor of vaginal delivery, awareness has to be raised 
through various ways, and the existing misperceptions in this regard should be eradicated.
Keywords: delivery, qualitative study, culture.
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طراحي و روان سنجي ابزار تصمیم گیري فرهنگ مدار براي انتخاب نوع زایمان

مریم ذاکري حمیدي18*، دکتر رباب لطیف نژاد رودسري19، دکتر عفت السادات مرقاتي خویي3، دکتر انوشیروان کاظم نژاد4
دانشجوي دکتراي بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامائي مشهد، مشهد، ایران 1 

2 دانشیاربهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه  مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
مشهد، ایران.

3استادیار ارتقاء سالمت جنسي، مرکز ملی مطالعات پرخطر ایران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران
4استاد آمار زیستي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده
زمینه: پژوهش حاضر با هدف طراحي و تعیین ویژگی هاي روان س��نجي پرسشنامه اي مبتني بر فرهنگ جامعه ایراني 

به منظور انتخاب نوع زایمان صورت گرفته است.
روش مطالعه: مطالعه حاضر، که به عنوان بخشي از یک پژوهش گسترده  انجام شد، یک پژوهش روش شناختي است 
که در 2 مرحله انجام شده است. مرحله اول: تدوین ابزار بر اساس تبیین مفهوم انتخاب نوع زایمان و تعیین  گرهاي 
آن از دی��دگاه 45 زن ب��اردار، زایمان کرده، ماماه��ا، متخصصان زنان و زنان غیرباردار با اس��تفاده از روش اتنوگرافي 
متمرکز و مرحله دوم: روان سنجي ابزار تدوین شده با بهره  گیري از روایي صوري، روایي محتوا، روایي سازه و پایایي 

در نمونه 400 نفري از زنان باردار و زایمان  کرده. 
نتایج داده ها: بر اس��اس نتایج حاصل از مرحله اول مطالعه گس��ترده، پرسش��نامه اولیه ش��امل 60 گویه در مقیاس 
لیکرت 5 درجه اي حاصل شد. اعتبار ابزار در قالب روایي صوري، شاخص اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا توسط 
ده نفر از متخصصین بهداشت باروري و ابزارسازي بررسي گردید و طي آن، عبارات پرسشنامه به 43 عبارت تقلیل 
یافت. جهت تعیین روایي سازه نتیجه تحلیل عاملي در این پرسشنامه بیانگر وجود 36 عبارت در قالب 7 عامل بود: 
باورهاي برانگیزنده زایمان طبیعي؛ باورهاي اجتماعي زایمان؛ باورهاي برانگیزنده زایمان س��زارین؛ باورهاي فردي؛ 
منابع اطالعاتي؛ اندیشه هاي دهشتناک و تجربیات زایماني. این 7 عامل در مجموع 70 درصد از واریانس کل آزمون 

را تبیین می نمود. محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مؤید همساني دروني باالي پرسشنامه )0/80( بود. 
نتیجه گیري: یافته ها حاکي از آن است که با وجود ویژگی هایي نظیر طراحي ابزار بر اساس درک مفهوم انتخاب نوع 
زایمان و تعیین گرهاي آن از دیدگاه زنان در بستر فرهنگي ایران، نمر ه گذاري راحت، اعتبار و پایایي مناسب و قابلیت 
کاربرد آن در طراحي و اجراي اس��تراتژی هاي ایمن براي کاهش میزان سزارین هاي غیرضروري، ابزاري مناسب جهت 

بررسي تعیین گرهاي انتخاب نوع زایمان است.
کلمات کلیدی: روان سنجي، طراحي پرسشنامه، زایمان، فرهنگ

18  نویسـنده مسـئول مکاتبـات: مریم ذاکـري حمیـدي. آدرس: چالوس-خیابان گلسـرخي-کوچه بن بسـت الله-پالک 251-کدپسـتي: 
maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz 01912245014-09113934386:4661734666. شماره تماس
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زنان  باردار،  زنان  زایمان در  نوع  انتخاب  با  باورهاي فرهنگي مرتبط  مقایسه 
زایمان کرده به روش طبیعی و زنان زایمان کرده به روش سزارین در شهرستان 

تنکابن در سال 1392

مریم ذاکري حمیدي20*، دکتر رباب لطیف نژاد رودسري21، دکتر عفت السادات مرقاتي خویي3، دکتر انوشیروان کاظم نژاد4

چکیده
مقدمه: امروزه سزارین به منزله تهاجم به فرهنگ سالمتي ماست. بدین معني که با تهاجم فرهنگي، باورهاي صحیح 
در مورد زایمان طبیعي از زنان باردار گرفته شده و در مقابل باورها و ارزش هاي غلط مانند مد بودن و کالس اجتماعي 
بودن س��زارین تلقین می گردد. پژوهش حاضر با هدف مقایس��ه باورهاي فرهنگي انتخاب نوع زایمان در زنان باردار، 
زنان زایمان کرده به روش طبیعی و زنان زایمان کرده به روش س��زارین در شهرس��تان تنکابن در س��ال 1392 صورت 

گرفته است.
روش بررسي: مطالعه حاضر، که به عنوان بخشی از یک پژوهش گسترده  )ترکیبی اکتشافی( انجام شد، یک پژوهش 
توصیفي- مقایس��ه اي اس��ت. بر اس��اس مرحله اول مطالعه )اتنوگرافی متمرکز(، پرسشنامه اي جهت بررسي عوامل 
فرهنگي- اجتماعي مرتبط با انتخاب نوع زایمان طراحي ش��د که بعد از تعیین روایي و پایایي، در این مطالعه روي 
سه گروه از زنان باردار، زنان زایمان کرده به روش طبیعي و سزارین در مطب ها و مراکز بهداشتي تنکابن مورد بررسي 

قرار گرفت. براي تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمرات باورهاي فرهنگي انتخاب نوع زایمان در گروه زنان زایمان کرده به روش زایمان طبیعي نسبت 
به دو گروه دیگر، بیش��تر اس��ت. بین میانگین نمرات مؤلفه هاي باورهاي فرهنگي انتخاب نوع زایمان به غیر از منابع 

اطالعاتي و اندیشه هاي دهشتناک، در سه گروه هدف، تفاوت معنادار وجود داشت.
نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن اس��ت که ابعاد مختلف باورهای فرهنگی انتخاب نوع زایمان در س��ه گروه،  تفاوت 
معنادار داش��ت. عالوه بر آن، این س��ه گروه، ترس از معاینات ماماها، حضور دانشجویان در بیمارستان و مرگ حین 
زایم��ان طبیع��ی را تأیید نمودند. با توجه به غالب بودن فرهنگ ترس از زایمان طبیعی و پذیرش نقش پزش��کان و 
رس��انه ها جهت اطالع رس��انی، می توان از طریق آموزش به مادران در مورد ماهیت زایمان ها به فرهنگ سازی و کاهش 

ترس و اضطراب ناشي از زایمان طبیعی نائل شد و بدینوسیله مادران را تشویق به زایمان طبیعي نمود.
کلیدواژه  ها: باور، تصمیم گیری، زایمان، فرهنگ

20  نویسـنده مسـئول مکاتبـات: مریم ذاکـري حمیـدي. آدرس: چالوس-خیابان گلسـرخي-کوچه بن بسـت الله-پالک 251-کدپسـتي: 
maryamzakerihamidi@yahoo.co.nz 01912245014-09113934386:4661734666. شماره تماس
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Effect willow barkon the amount of menstrual bleeding: A randomized clinical trial.
OBJECTIVE: 
The purpose of this study was to explore the effect of willow bark on the amount of menstrual 
bleeding in female students with primarydysmenorrhea.
DESIGN: 
This study is an experimental clinical trial. The subjects were 96 female students residing in 
dormitory at Shahrekord University of Medical Sciences in 2013. The inclusion criteria were 
as: being single, suffering from primarydysmenorrhea, having no genital organs disorder, 
having no systemic disease, having regular menstrual cycles, using no contraceptives, etc. 
The follow-up time was 6 menstrual cycles.
INTERVENTIONS: 
The subjects were randomized into two groups: experimental (n=48) who willow bark cap-
sule, and placebo (n=48was prescribed a daily dose of extract containing 120mg of salicin 
(group willow bark).
MAIN OUTCOME MEASURES: 
The amount of menstrual bleeding was measured by Bleeding volume was determined by 
Higam table.
METHODS: 
Ordinal logistic regression and generalized estimating equation (GEE) were used to analyze 
the data.
RESULTS: 
The amount of menstrual bleeding in the willow bark group was reduced in comparison to the 
placebo group the difference was statistically significant (p=0.025). No significant difference 
was observed for blood clot among the students (p=0.766).
CONCLUSIONS: 
This study showed that willow bark was effective in reduction of menstrual blood loss .sug-
gesting that it could be applied by midwives in a safe manner because of no side effects, 
simplicity and cost-effectiveness for all patients.
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Health: A forgotten priority from the Perspective of Women

Ramezani Tehrani F. ( MD)1, Momenan AA. (MD)2,Simbar M. 1 (phD), *Rostami Dovom M. 1(MS),
Azizi F. 3 (MD)
1-Reproductive Endocrinology Research Center, Shahid Behesti Medical Science University
2 -Metabolic Research Center, Shahid Behesti Medical Sciences University
3 -Research Institute for Endocrine Science, Shahid Behesti Medical Sciences University
3rd floor No. 24 Velenjak, Yaman Ave. Parvaneh St. Tehran/ Iran

Abstract:
Introduction: Although women’s health is infrastructure of families and communities, but ad-
dressing women’s health depends on the complex  interactions of biology, individual health 
behavior, the field of historical, social, economic and political life of women. Women have 
more considering to their maternal and wife roles than their health as a top priority. 
Objective: This study explains the mental barriers preventing health as a priority in women. 
Material and Methods: A qualitative method, using data collection from 11 focus group dis-
cussion was applied. 120 female participants with a maximum variation in the age group 
25-49 y/o and 50 years and older were selected. All group discussions recorded and brought 
on paper immediately. The data analysis was done by manual methods with using constant 
comparative analysis in three stages: open coding, axial coding and selective coding. In this 
research, accuracy and strength to gain acceptability, reliability, and portability feature rec-
ognition was observed. 
Results: The finding of this study show that women play down their health. Economic con-
cerns, family issues, cultural – social inequity and lack of social security, environmental is-
sues are the most important mental factors in preventing health as a priority in women. The 
results show that the very little of those who had pointed to importance of health, health was 
a prospective of their roles as a wife or mother. 
Conclusion:  Effective interventions to promote women’s health requires considering the 
mental obstacles from their perspective of health as a priority.
Key words: women health, Qualitative study, mother role, wife role, content analysis 
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A population-based study on infertility and its influencing 
factors

Rostami Dovom M. * (B.S)1, Ramezani Tehrani F. (MD)1, Abedini M. (MD) 2, Amirshekari G. (B.S)3, Hashemi 
S. (M.S)1, noroozzadeh M. (M.S)1

Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Family Health, Ministry of Health and Medical Education
Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medi-
cal Sciences, Tehran, Iran
N.24 Parvaneh St. Yaman Ave. Velenjak, Iran- Tehran
Email: marzieh.rostamidovom@gmail.com

Abstract:
Background: Infertility has a varied impact on multiple dimensions of health and functioning 
of women. 
Objective: We aimed to identify the burden of infertility and its influencing factors based on 
a population based study conducted in four provinces of Iran.
Materials and Methods: A sample of 1126 women, aged 18-45 years, was selected using the 
multi stage, stratified probability sampling procedure; 888 those met the eligibility criteria 
were invited for further comprehensive interview.  This study used the definition of infertility 
proposed by World Health Organization “the woman has never conceived despite cohabita-
tion and exposure to pregnancy for a period of 1 year”’. 
Results: The overall prevalence of primary infertility was 21.1 %( 95% CI (95% CI: 17.43- 
24.77). The probability of first pregnancy at the end of 2 years of marriage was 94% for all 
ever-married women. 
Infertility were observed as significantly higher among women age 31-35 [odds ratio (OR): 
4.6; 95% CI: 1.9-11.5; p <0.001] and women with more than 9 years of education [OR: 2.8; 
95% CI: 1.5-3.3; p<0.0001].
Conclusion: The necessities of modern living have compelled many women to postpone 
childbearing to their late reproductive years; however they must be informed of being at risk 
of infertility with ageing.
Key words: infertility, prevalence, population based
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 The association of Hematological indices with sleep disorders

during pregnancy

Elham Rezaei; M.Sc. *a , Zahra Behboodi Moghadam;  Ph.Db.
A, b: Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Corresponding: Elham Rezaei
Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tohid Square, East Nosrat Street, 
Tehran, Iran.  P. O. Box: 5875184995.  Tel.:+98914-4633116     E-mail address: rezai520@yahoo.com

Abstract
Introduction: 79% of the American and 87.2 % of the Iranian pregnant women suffer from 
sleep disorders. These disorders are the result of physiological, hormonal , and physical 
changes of  pregnancy occuring from different causes can affect disorders before, during and 
after childbirth. This study aimed to evaluate the association of  Hematological indices with 
sleep disorders during pregnancy
Material and Methods: This is a cross-sectional study conducted on 972 pregnant women 
with sleep disorders referring to four selected health care centers in Makou affiliated to Ur-
mia University of Medical Sciences during June–Oct 2012. Data collection tools included 
demographic characteristics, common complain of pregnancy form, and Pittsburgh standard 
sleep quality. Sampling was done by convenient sampling.  Pregnant women with sleep dis-
orders (Based on the PSQI)  were selected as the subjects then demographic characteristics 
was completed by women, and statistical methods used to  analysis.
Results: The results indicate the sleep quality mean was 7.78 ± 3.14 and prevalence of sleep 
disorders was 87.2 % in pregnant women. Also there were not significant association be-
tween hemoglobin and hematocrit, vomiting, headache, hartburn, backahe, footspasm, flatu-
lence, constipation, no daily activity, and stress (> 0.05) except excessive daytime sleepiness 
and uregency(≤ 0.05).
Conclusions: : Given that a large percentage of pregnant women suffer from sleep disorders, 
Hope this period, takes placed usual care, special programs for research, Structured psychiat-
ric interview, Changing the social circumstances that many women face them, diagnostic and 
troubleshooting cause of the disturbance.
Key words: Hematological indice, Sleep disorder, Pregnant women, Iran
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پیشگیری رفتاری در ارتباط با عفونت های دستگاه تناسلی در زنان مراجعه کننده 
به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز

عزیزه فرشباف خلیلی22، صدیقه رضایی23*، سیمین صیدی24، هانیه صالحی25، نیر جعفریلر26، فاطمه محمدی27.

مقدمه: عفونت های دس��تگاه تناس��لی )RTIs ( به عنوان یکی از مشکالت جدی س��المتی در سطح جهان شناخته 
شده اند. این عفونت ها می توانند با پیامدهای زیادی از جمله ناباروری در زنان و مردان، حاملگی خارج رحمی، دردهای 
مزمن لگنی، سقط و افزایش خطر عفونت HIV همراه باشند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت پیشگیری رفتاری 

در رابطه با عفونت های دستگاه تناسلی و عوامل موثر بر آن انجام گرفت.
مواد و روش: این مطالعه مش��اهده ای از نوع مقطعی- تحلیلی در 584 زن 49-15 س��اله مراجعه کننده به مراکز 
بهداشتي- درماني شهر تبریز در سال 92-1391 به روش تصادفی چندمرحله ای انجام گرفت. ابزار گردآوري داده-
ها در این مطالعه پرسش��نامه تنظیم ش��ده توسط پژوهشگر بود که روایی و پایایی آن به اثبات رسید. جهت تجزیه 
 Univariate و Multivariate و آزمون one-way ANOVA ،و تحلی��ل داده ها از آزمون آماری تی تس��ت

استفاده شد. 
نتایج: میانگین )انحراف معیار( نمره پیشگیری رفتاری 25/39 )4/6( از دامنه صفر تا 34 بود. ضعیف ترین پیشگیری 
رفتاری در رابطه با عدم استفاده از کاندوم توسط شوهر در صورت شک به عفونت بود. آزمون تحلیل چند متغیره با 
تعدیل عوامل مداخله گر احتمالی ارتباط معنی دار آماری بین پیشگیری رفتاری با نمره آگاهی، درآمد خانواده، رابطه 

جنسی تنها با همسر و رابطه جنسی از راه های مقعدی، دهانی و سابقه تزریق خون نشان داد.  
نتیجه گیری: آموزش در مورد عفونت های دستگاه تناسلی به خصوص در سنین مدرسه، قبل از ازدواج و ارایه خدمات 
دولتی ضروری به نظر می رس��د. آموزش دهندگان سالمت بایس��تی با این استراتژی تطابق یابند. پیشگیری اولیه از 

این عفونت ها بایستی در اولویت بهداشتی قرار گیرد. 
کلمات کلیدی: پیشگیری رفتاری، عفونت های دستگاه تناسلی، زنان

 

22 - دانشجوی PhD by research ، مرکز تحقیقاتNPMC ، مربی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
23  - کارشناس ارشد، مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، تبریز، ایران.

نویسـنده مسـئول:  E-mail: sedigherezaie65@yahoo.comکارشناس ارشـد، مربی گروه مامایی، دانشکده پرسـتاری مامایی گیالن، 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  ایران.
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26  - کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
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عنوان:بررسی ارزش تشخیصی پ هاش بیش از 4/5 ترشحات واژن در تشخیص 
واژینوز باکتریال افراد مبتال به واژینیت

1- سهیال ریاحی نژاد1 اعظم فروغی پور28* 3- مینا هارونی3
1- دکترای تخصصی زنان وزایمان ، هیات علمی گروه پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

2.کارشناس ارشد مامایی، هیات علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
3- دانشجوی مامایی ، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده  فارسی :مقدمه:عفونت واژینال و ترشح واژینال یکی از شایع ترین شکایاتی است که سبب مراجعه بیمار به 
درمانگاههای زنان ومامایی می شود . توجه و آگاهی نسبت به پاتوفیزیولوژی این بیماریها و داشتن یک روش موثر 
برای تشخیص ؛ می تواند سبب برقراری درمان مناسب جهت این بیماریها شده واز عوارض آنها بکاهد و بیمار را از 
دست عالئم رها سازد. به علت وقت گیر بودن ، سخت بودن ، نیاز به مهارت ودر دسترس نبودن معیارهای تشخیصی 
Amsel و Nugent  ، عمال در درمانگاهها و مطب زنان تشخیص واژینوز باکتریال قطعی نشده دودرمان کورکورانه 

وچند عاملی صورت می گیرد وباعث تحمیل هزینه های اضافی ومقاومت آنتی بیوتیکی می شود. 
مواد وروش��ها:این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی بوده که در ابتدا زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان 
بیمارس��تان ش��ریعتی اصفهان که از عالئم مرتبط با واژینیت ش��امل ترش��حات زیاد ویا بد بو و یا خارش در هنگام 
نزدیکی ش��کایت داش��تند وارد مطالعه شدند. ش��یوه نمونه گیری بصورت غیر احتمالی آسان بوده . سپس دستگاه 
تناس��لی این افراد توس��ط متخصص زنان معاینه شده ومقداری از ترش��حات جهت رنگ آمیزی بر روی الم کشیده 
ش��ده وبرای تعیین باکتری به آزمایش��گاه ارسال شد. و مقداری از آن بر روی کاغذ اندیکاتور پ هاش ریخته شده و 

نتایج بر روی پرسشناهم ثبت وبا کمک فرمولهای آماری وبا کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 آنالیز شد.
نتای��ج و یافت��ه ها: در این مطالعه 80 زن مبتال به عالئم مرتبط با واژینیت وارد مطالعه ش��دند. میانگین س��نی این 
بیماران 3/4±30/3 س��ال بود. در این مطالعه 57 بیمار )71/25درصد( بر اساس معیار   مبتال به واژینیت باکتریال 
بودند.در 23 بیمار باقیمانده )28/75درصد( واژینیت غیر باکتریال تشخیص داده شد. در بررسی پ هاش واژن این 
بیماران دیده شد میانگین میزان پ هاش در این بیماران 0/2+4/6 بوده است . همچنین حساسیت و ویژگی 4/5> 

پ هاش واژن ، 89/3% و 40% بود.
بحث ونتیجه گیری: بر اساس این نکته به اثبات می رسد که می توان با استفاده از پ هاش واژن که روشی سریع 

،کم هزینه بوده و نیاز به مهارت ندارد و حداقل اکثر موارد مبتال به واژینوزباکتریال را از سایر علل تشخیص داد.
کلید واژه ها: PH واژن ،وازینوز باکتریال ،عفونت دستگاه تناسلی 

28 * نویسنده مسئول: اعظم فروغی پور
Email:azam-foroughipour@pmi.iaun.ac.ir

آدرس پستی:نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،دانشکده پرستاری ومامایی،گروه مامایی
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 The diagnostic validity survey of PH more than 4.5 vaginali
 discharge in bacterial vaginosiZs diagnosis in patients with

vaginitis.

Abstract:
Introductuon:Bacterial vaginosis is a common complication for refer to gynecologist . Its 
diagnosis is very time dependent  , espensive  and dependent to Amsel and Nugent criteria for 
diagnosis , therefore the physicians treatment is blind . The blind treatment   cause antibiotic 
l resistant and a lot of cost.
Methods and materials :In this cross sectional study we selected the women with vaginities 
singe and symptom that they referred to Shariati – hospital in Esfahan . The history and phys-
ical examination was done . A sample of vaginal secretions sent to lab. The data collected to 
a checklist and analysed with Spss v 18. 
Result: In this study 80 women evaluate . the mean age were 30.3±3.4 years old . 57 patient 
(71.25 present )had bacterial vaginosis . 23 patient (28.57 precent) had vaginities. The sensi-
tivity and specifity of PH >4.5 were 89.3 present and 40 present . 
Conclusion: PH>4.5 is a suitable diagnosis method with high sensitivity and specifity to 
Diagnosis of bacterial vaginosis.
Key words: vagina , bacterial vaginosis , sexual transition disease.  

The Effect of Massage Therapy on Breast Cancer

Zibajavani1*,mohamad zamani2

BSc student of midwifery, Department of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Branch Of Najaf 
Abad, Isfahan, Iran
MSc student of Medical Physics, Department of Medical, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

Abstract
Introduction: Breast cancer is the most common type of cancer and the second cause of death due 
to cancer among 15 to 45 year old women. This study investigates the effect of massage therapy 
on breast cancer.
Methods: This study is a review of documented and valid research conducted in this field.
Results: In spite of the false belief that massage therapy can spread cancer, the aforementioned 
method has valuable applications in the field of breast cancer. However it must be kept in mind 
that skilled massage therapist should go about conducting the procedure and that it should not be 
done near the tumor. Hence massage therapy can be used as a supportive treatment without any 
side effects. According to studies conducted in this field, the effect of massage therapy on six main 
areas including: nausea, anxiety, depression, stress, the immune system and quality of life has 
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been investigated. Women with breast cancer suffer from stress, anxiety and depression. Stress 
can cause a reduction in the amount of Natural Killer Cells and their activities and as thus increase 
the growth of tumor cells. Massage therapy can reduce stress and increase the amount of NK 
cells in the plasma. We can also reduce nausea, vomiting, pain, and swelling caused by surgery 
thorough the use of massage therapy.
Based on findings in transmission in nerves, endocrine glands, and immune system in blood and 
urine samples of patients with cancer indicated that massage therapy done in 5 weeks, 3 times per 
week, each time with duration of 30 minutes can increase the level of serotonin and dopamine and 
thus improve the immune system.
Conclusion: The results of this investigation are in support of massage therapy in relation to breast 
cancer. This method can also be used to improve the quality of life in patients with cancer and 
their immune system.
Keywords: massage, breast cancers

Maternal–Fetal immune maladaptation associated with short 
sperm exposure, and development pre-eclampsia 

Zohreh Sadat, Masoumeh Abedzadeh Klahroudi, farzaneh Saberi: ashan Kashan University of Medical Sci-
ences, Kashan, Iran 

Background: Preeclampsia is one of the most serious complications, and affecting about 3% of 
pregnancies. The aim of this study was to estimate the impact short duration of exposure to sperm 
on development of preeclampsia.
Methods: The duration of sperm exposure with the biological father (cohabitation without barrier 
methods) <3, <6 months were evaluated among 120 primigravid women with preeclampsia and 
120 women without preeclampsia
in a case-control study in shabihkhani hospital in Kashan city.
Results: The short duration of exposure to sperm was more common in women with preeclampsia 
compared with controls (29.2 versus 14.2 for <3 months, adjOR 2.6 (95% CI=1.32-5.13) and 
(45 versus 29.2 for <6 months, adjOR 2.4 (95% CI=1.35-4.32). Regardless of the contraceptive 
method, short duration of cohabitation was more common in preeclamptic group (14.2 versus 
5.8 for <3 months, adjOR 3.38 (95% CI=1.28-8.92) and (29.7 versus 13.3 for <6 months, adjOR 
2.64(95% CI=1.24-5.79).
Conclusion: It was concluded that short duration of exposure to sperm was more common in 
women with preeclampsia compared with controls.
Keywords: Preeclampsia; Sperm exposure; Cohabitation; Pregnancy
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تأثیر به کارگیري DOULA بر میزان اضطراب زائو در بخش زایمان

گیتا سنگستانی1؛ دکترمهناز خطیبان2؛ دکترجالل پورالعجل3؛ دکترخدایار عشوندی4؛ فریده کاظمی5
1. مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان)دانشجوی دکترا(

2. مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
3. استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان

4. مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
5.دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری

چکیده پژوهش:
زمینه  و هدف: زنانی که در دوران حاملگی نگرانی واضطراب نسبت به زایمان را تجربه می کنند از نظر جسمی و روانی 
بسیار اسیب پذیرتر می باشند. از انجا که وجود یک پشتیبان آگاه در بسیاری از موارد با ایجاد حمایت عاطفی و فیزیکی 
ثی��ر به کارگیری  می تواند در ارتقاء بنیه روانی و حتی جس��مانی مادر موثر باش��د، ای��ن مطالعه با هدف تعیی��ن تا

هم��راه ) DOULA ( ب��ر اضط��راب زائ��و در بخ��ش زایم��ان انجام ش��د.
روش  بررس��ی: مطالعه حاضر از نوع مداخله اي اس��ت که به صورت دو گروهی و با اندازه گیری های مکرر انجام ش��ده-
اس��ت.  هر زائوی دارای معیارهای پژوهش، بر اس��اس نمونه گیری در دسترس، در بخش زایمان به صورت تصادفی 
در گروه کنترل یا مداخله قرار می گرفت و تنها تفاوت بین این دو گروه اس��تفاده از »Doula« در گروه مداخله بود. 
ابزار گردآوری داده ها ش��امل پرسشنامه اضطراب اشپییلبرگ و یک چک لیس��ت بوده است. نتایج حاصل با استفاده از 

آزمون های پارامتری و نا پارامتری و نرم افزار STATA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته  ها: دو گروه در زمان اجراي طرح از نظر س��ن، تحصیالت، میزان درآمد، محل زندگی و میزان اضطراب پنهان 
 P value=  0/233( تقریبا مش��ابه هم بوده اند.اضطراب اش��کار در بدو ورود به لیبر در دو گروه مشابه هم بوده است
(. پس از انجام مداخله، میزان اضطراب در گروه مداخله در  پایان حضور در اتاق لیبر بس��یار کمتر از گروه کنترل 
ب��ود و در پای��ان حضور در اتاق زایم��ان و همچنین اتاق ریکاوری بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بوده اس��ت 

.)P value = 0/001(
 نتیجه  گیري: بر اس��اس یافته های این پژوهش ، دوال بطور معنی داری در کاهش اضطراب زایمان و در نتیجه عوارض 

ناشی از آن تاثیر گذار است. 
واژه  های  کلیدی: Doula، اضطراب، زایمان
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آیا Bishop score می تواند موفقیت اینداکشن را پیشگویی کند؟
روناک شاهوی1*، لیال هاشمی نسب2، کژال حسامی2، فرزانه ظاهری3، فرنگیس خسروی2، فریبا رعنایی2 ،رویا کریمه4، خدیجه سیدکابلی 4

دکتری سالمت زنان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده
مقدمه : اینداکشن یا القاء زایمان شایعترین پروسیجر در مامایی مدرن است . مطالعات نشان داده که پاریته، شروع 
دیالتاس��یون س��رویکس، سن حاملگی، رایپ شدن سرویکس قبل از اینداکشن، شاخص توده بدنی، سن مادر، طول 
سرویکس از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت اینداکشن هستند. هدف ازانجام این مطالعه بررسی تاثیر بیشاب اسکور در 

پیشگویی موفقیت اینداکشن بود.
مواد و روش ها :این پژوهش از نوع مطالعه هم گروهی بوده اس��ت ، جامعه مورد پژوهش خانم های باردار مراجعه 
کننده به بیمارستان بعثت سنندج )مرکز استان کردستان در شمال غرب ایران ( در فاصله سالهای 92-1391 بود. 
تعداد نمونه های پژوهش 539 مورد بود که با اس��تفاده از روش نمونه گیری آس��ان از بین مادران حامله ترم واجد 
شرایط که جهت اینداکشن بستری شده بودند ، انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه 

محقق ساخته بود .
یافت��ه ها: میانگین س��ن واحد های مورد پژوهش 5/6±26/7 س��ال بود. نتایج مطالعه نش��ان داد که ارتباط بین 
 نمرة بیش��اب و موفقیت ایندکش��ن معنی دار نبود )P= 286/0 (. در حالیکه بین موفقیت ایندکشن با دیالتاسیون 
(P= 000/0 ) و افاس��مان )P= 004/0 ( تف��اوت آماری معنی دار وجود داش��ت اما با ن��زول )P= 0/433 ( ارتباط 

معنی دار آماری نش��ان نداد. از مجموع واحدهای مورد پژوهش که مورد اینداکشن قرار گرفتند حدود 70/8 درصد 
از اول  زاه��ا و 35/99 درص��د از چند زاه��ا و در مجموع 76/43 درصد بصورت واژینال زایمان نمودند و بقیه در پی 
عدم موفقیت اینداکشن مورد سزارین قرار گرفتند .مدل رگرسیون لجستیک بین دیالتاسیون و موفقیت اینداکشن 

ارتباط معنی دار نشان داد.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نش��ان داد که بررس��ی دیالتاسیون،افاس��مان،وزن موقع تولد از 

ارزش پیشگویی کننده باالتری برخوردار هستند . 
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بررسي آگاهي و عملکرد ماماها در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداري 
در مراکز بهداشتي ، درماني شهر اصفهان 

مرضیه شایان منش1*، زیبا جوانی2
1-کارشناس ارشد مامایی)عضو هیئت علمی(،دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،اصفهان ،ایران

2- دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،اصفهان ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتبات: دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،اصفهان ،ایران

تلفن: 09131001364                                                                                                           
mz_shayanmanesh@iaun.ac.ir:پست الکترونیکی

چکیده
مقدم��ه و اهداف: فعالیت های ورزش��ی، نقش مهمی در س��المت زنان باردار ایفا می کنند. بدیهی اس��ت که کادر 
بهداش��تی - درمانی به خصوص ماماها، بیش��ترین نقش تشویقی را در انجام فعالیت های ورزشی توسط زنان باردار 
بر عهده دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین بررس��ي اگاهي و عملکرد ماماها در زمینه آموزش ورزش در دوران 

بارداري در مراکز بهداشتي ، درماني شهر اصفهان انجام شد.
مواد وروش ها :این مطالعه توصیفی همبس��تگی در س��ال 1390 بر روی 40 نفر از پرس��نل مامایی شاغل در مراکز 
بهداش��تی، درمانی ش��هر اصفهان انجام شد. افراد به روش سرشماری انتخاب و طی س��ه بار مشاهده مورد بررسی 
قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها ش��امل 2 پرسش��نامه و یک چک لیس��ت مشاهده بود. داده ها پس از گردآوری 
با اس��تفاده از نرم افزار آماری SPSS )نس��خه (15 و آزمون های تی مس��تقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب 

همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.  
یافته ها : اکثر واحدهای پژوهش )57/5%( از عملکرد ضعیفی )100%( در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری 
برخودار بودند و اغلب افراد )35%(، کمبود آموزش و کمبود زمان را به عنوان موانع آموزش ورزش در مادران باردار 
مطرح کردند. عالوه بر این، اکثر افراد، آگاهی متوسط )50%(  در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری داشتند و 
تنها بین عملکرد و متغیرهای فردی )س��ابقه ورزش و سابقه شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با ورزش( ارتباط 
آم��اری معنی داری وجود داش��ت (p=./01،p=./04  (همچنین افرادی که کمب��ود زمان را به عنوان یکی از موانع 
آموزش ورزش در مادران باردار ذکر کردند، از عملکرد ضعیف تری نس��بت به س��ایر افرادی که موانع دیگر را ذکر 

.(p=./002) کرده بودند، برخوردار بودند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود
نتیجه گیری: با توجه به نقش مستمر ماماها در این امر نیاز است تا با اتخاذ تدابیری از جمله آموزش کافی پرسنل 
مامایی در این زمینه سطح آگاهی  این افراد را ارتقا داده و با برطرف کردن موانع موجود بر این امر و ملزم نمودن 

آن در امر مراقبت مادر باردار درصدد ایجاد فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه باشیم.
واژگان کلیدی: اگاهی، عملکرد، ورزش در بارداری، ،پرسنل بهداشتی درمانی
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Survey Of Midwives Knowledge  and  Practice Upon Exercise  
Instruction  During  Pregnancy in health centers Of Twon Of 

Isfahan 

Shayanmanesh M*1، Javani Z2 
1-Msc، Department of Nursing and  Midwifery ،Islamic Azad University ،Branch Of Najaf Abad ، Isfahan ،Iran
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Email: mz_shayanmanesh@iaun.ac.ir

ABSTRACT
Introduction: Physical exercise has an important role in pregnant women’s health. It is ob-
vious that medical staff, especially midwives have the most persuasive role to do physi-
cal exercise by pregnant women. Hence, this study was done with the aim of determin-
ing midwives’ Knowledge  and  Practice toward exercise training during pregnancy.  
Methods: This correlative descriptive study was conducted on 40 occupied midwives in health 
centers of Isfahan city in year 2011. Subjects were selected by census method and were ana-
lyzed through three times of observations. Data were collected by a check- list and two ques-
tionnaires and analyzed by using SPSS software version 15, independent t-test, ANOVA and 
correlation coefficients tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.  
Results: most of participants (57.5%) indicated weak practice (100%) about exercise training 
during pregnancy and mostly (35%) stated the shortage of training and time as obstructions 
for exercise training during pregnancy. Moreover, most of the participants had intermediate 
knowledge (50%) in exercise training during pregnancy, and a significant relation only exist 
between practice and demographic variables (experience of physical exercise and experience 
of participating in training courses related to physical exercise) (p=0.04, p=0.01). Also, the 
midwives who expressed the shortage of time as an obstacle in exercise training had weaker 
performance compared to others who stated other obstructions that this difference was statis-
tically significant (p=0.002).
Conclusion: Attention to Continuing role of midwives in this Subject need Until with Adop-
tion Measures Like Adequate training of midwifery personnel in this Subject We upgraded 
the  Level  of Knowledge of the this people and with Eliminating barriers and Required to 
implement it in the care of pregnant mother We seek to create a culture of appropriate.
Keywords:Knowledge، Practice، Exercise in Pregnancy،  Health care personnel
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عنوان: پیامد زایمان و نوزاد در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

مرضیه شایان منش*،اعظم فروغی پور
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چکیده
زمینه وهدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری دمیلینه کننده سیستم اعصاب مرکزی می باشد که به دنبال آن 
ناتوانی عصبی بویژه در افراد جوان رابدنبال دارد.اکثرافرادی که در آنها بیماری MS 29 تش��خیص داده می شود، زنان در 
سنین باروری هستند و اساساً این بیماری، این گروه سنی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه تآثیر بیماری 

MS بر روی پیامدهای  زایمانی در زنان مراجعه کننده به کلینیک MS شهر نجف آباد می باشد.
 روش بررسی: این مطالعه از نوع کوهورت با استفاده از گروه کنترل می باشد. در این پژوهش کلیه بیمارانی که مبتال به 
MS بوده اند و در طی سال های 1387 تا 1389 باردارشده و جزء بیماران مراجعه کننده به مرکز انجمن MS شهر نجف 
آباد بوده اند را شامل می گردد تعداد این افراد 37 نفر بوده و با 74 زن باردار از نظر متغیرهای زایمان و نوزادی مقایسه 
گردیدند. کلیه بیماران بر اس��اس ش��اخص های مک دونالد یا پوس تشخیص MS در آنها داده شده است. بیماران هفته 
های 13-10، 28-26 و 5-4هفته و6 ماه بعد از زایمان توسط متخصص اعصاب مورد معاینه قرار گرفتند. اطالعات بیماران 

از طریق پرسشنامه تکمیل گردید..
یافته ها : نتایج نشان داد که کلیه زنان با بیماری MS دارای متوسط سن 5/5±25/5 سال بودند که متوسط طول مدت 
بیماری در ش��روع مطالعه در این افراد 4/3±5/7 س��ال بوده است. از نظر اطالعات دموگرافیک در بین دو گروه مداخله و 
کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. میزان تولد  نوزاد پره ترم در زنان مبتال به MS بیشتر از زنان گروه کنترل بود)0/3 
 .) PV= 0/52 ( میزان سزارین کمتر بود ولی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت MS در زنان مبتال به .)PV=
وهمچنین زایمان با وسیله)ابزاری( در این زنان بیشتر بود)PV= 0/05 (. از نظر پیامدهای نوزادی تفاوت معناداری بین 

دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که در مادران مبتال به MS برخی از عوارض همچنین در این زنان زایمان طبیعی بیشتر 
بود و استفاده از ابزار نیز در طی زایمان واژینال بیشتر بوده که می تواند بدلیل خستگی در این افراد باشد و باید در برنامه 

ریزی واداره بیماران باردار این موارددر نظر گرفته شود. 
کلید واژه ها:  مولتیپل اسکلروزیس -  پیامد بارداری -  پیامد زایما ن-  پیامد نوزادی

29  Multiple sclerosis
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Introduction: Multiple Sclerosis is a disease of the central nervous system, followed by dem-
ineralization of neurological disability and can create in young people. Many people with 
MS in whom the disease is diagnosed, the disease primarily of women of childbearing age 
and women of childbearing age are affected.The purpose of this study the impact of MS on 
pregnancy, birth and infancy of the women attending the MS clinic is the city of Najaf Abad. 
 Methods: This study is cohort the use of control groups. Variables for pregnancy, birth and 
infancy were compared. In this study, all patients who were diagnosed with MS in 1387 to 
1389 years and in city of Najaf Abad MS patients have been referred to the research center 
will include a number of them were 37 and 74 pregnant women variables for pregnancy, birth 
and infancy were compared.All patients on the basis of indicators in the diagnosis of MS is 
McDonald’s or Puss. Patients 13-10 weeks, 28-26 and 5-4 weeks and 6 months after delivery 
were examined by a neurologist. Patient of data from the questionnaires were completed. 
Results: The results showed that all women of MS with a mean age 25 / 5 ± 5 / 5 years had 
a mean disease duration at baseline, 7/ 5 ± 3 / 4 years. Demographic data of the intervention 
and control groups did not differ significantly. Cesarean section rate was lower in women 
with MS, but there were no significant differences between the two groups. (PV =0/52) and 
the normal delivery was higher in women (PV =0/05). There was no significant difference 
between the two groups in terms of neonatal outcomes. 
Conclusion: normal delivery was higher in, mothers with MS and their digestion is more if 
there were no statistically significant differences in other outcomes of delivery  and neonatal 
outcomes is enormous.
Keywords: multiple sclerosis –delivery outcomes - neonatal outcomes
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ضرورت راه اند ازی بیمارستانهای دوستدار کودک ازلحاظ کمی وکیفی

نویسندگان : دکترپوران خلفیان ؛مهری یوسفی ؛ رضوان رییسی دهکردی ؛ محمود شجاعی برجویی ؛عنایت اله کلیج
کارشناسان گروه سالمت خانواده وجمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ شهرکرد ؛ ایران

مقدم��ه وهدف:متعاقب تعیی��ن وابالغ ضوابط وقوانین بین المللی توس��ط whoویونیس��ف درس��ال 1991 مبنی 
برحفظ؛ حمایت وترویج تغذیه باش��یرمادر ونقش ویژه بیمارس��تانها درکشورمانیز راه اندازی بیمارستانهای دوستدار 
کودک)BFHI( به عنوان بخش��ی ازسیاستهای بهداشتی دربیمارس��تانهای واجد شرائط دارای بخش زنان وزایمان 
واطفال موردتوجه قرارگرفت.ازاقدامات حیاتی بیمارس��تانهای دوس��تدارکودک ؛ تماس پوستی مادرونوزاد بالفاصله 
پس ازتولد ؛ش��روع به موقع ش��یرمادر ظرف ساعت اول تولد؛ تداوم تغذیه باش��یرمادر به طورمکرر وانحصاری ؛ هم 
اتاقی 24س��اعته مادروش��یرخوار؛ عدم اس��تفاده ازبطری وگول زنک –آموزش وحمایت مادران و...اس��ت؛ که تاخیر 
هریک ازاین اقدامات درحفظ سالمت وبقاء شیرخواران وارتقاء شاخص های شیرمادردرجهان اثبات شده است.شروع 
ش��یرمادر درساعت اول زندگی ؛ موجب ادامه حیات یک میلیون نوزاد درسال میشود.حدود 5500 کودک هرروزبه 
خاطر روش های نامناس��ب تغذیه ش��یرخواران میمیرند وبس��یاری ازآنان دچارعوارضی مانند نقص درتکامل ؛ سوء 
تغذیه وافزایش عفونتها وبیماری های مزمن میشوند.افزایش میزان چاقی درکودکان باعدم تغذیه باشیرمادر مرتبط 
اس��ت.راه اندازی بیمارستانهای دوستدارکودک)BFHI( یک نهضت جهانی است که توسط یونیسف وWHOآغاز 
ش��ده وهدف آن القاء بهترین ش��روع زندگی به هرنوزاد ازطریق برقراری وارائه مراقبتهای بهداش��تی مناس��ب برای 
حمایت ازتغذیه باشیرمادر به عنوان یک رفتار معمول واقدامی مناسب وضروری درجوامع مختلف محسوب میشود.
ه��دف ازاین نهضت اج��رای 10 اقدام برای تغذیه موفق باش��یر مادر وخاتمه دادن به توزی��ع رایگان یاارزان قیمت 

شیرمصنوعی دربیمارستانها می باشد.
یافته ها:ضرورت وجودسیاس��ت تغذیه باش��یرمادر درهربیمارستان ازطریق سیاس��ت مدون ترویج تغذیه باشیرمادر 
درمعرض دید کلیه کارکنان می بایستی نصب شده باشد وبرای اطمینان ازارتقاء کیفیت خدمات به طور مستمرتوسط 
 BFHI کمیته مربوطه دانشگاهی و بیمارستان پایش شود.کلیه کارکنان به منظور کسب مهارتهای الزم برای اجرای
قبل وحین خدمت آموزش��های مداوم نوآموزی وبازآموزی راکسب نمایند.کارکنان بهداشتی درمانی اعم ازپرستاران 
؛ ماماها و....بااعتماد به نفس برای تغذیه زودهنگام )EARLY( وانحصارش��یرخواران باش��یر مادر ازمادران صحبت 
نموده وبیمارس��تان درراستای معیارهای بیمارستان دوس��تدار کودک باید درک نمایند.آموختن وتمرین درزمینه ؛ 
کس��ب مهارتهای ارتباطی برای صحبت بازنان باردار ومادران ؛ اقدامات ده گانه برای شیردهی موفق؛ اهمیت تغذیه 
باش��یر مادر؛ تماس پوس��ت باپوس��ت وتغذیه زودرس باش��یر مادر؛ آموختن وانتقال مهارتهای وضعیت صحیح بغل 
گرفتن وپس��تان گذاشتن شیرخوار ومهارت دوشیدن شیر بادس��ت ؛ نیازهای مادرغیرشیرده ؛ شناسایی روش های 
حمایتی تغذیه باشیرمادر ؛ تشخیص موانع شیردهی ویافتن راه حل ها جهت غلبه برآنها ودرنهایت سبب میشود که 
س��اختار عملکرد بیمارستان دوستدارکودک دربیمارستان نه تنها شکل بگیرد بلکه سبب ارتقاکیفی کلیه فعالیتهای 

مرتبط باموضوع گردد.وبه اهداف واستراتژی های برنامه نائل شد.
بحث ونتیجه گیری
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ضمن تاکید براهمیت وضرورت تداوم ده اقدام دوس��تدار کودک درس��طح کش��ور؛ بازنگری وتقویت آن واجرادرکل 
بیمارس��تانهای واجدشرائط کش��ورتوصیه میش��ود.همچنین تقویت آموزش عملی کارکنان جهت کسب مهارتهای 
کمک به مادران وحل مشکالت شیردهی وضرورت بازآموزی کارکنان می تواند بیش ازپیش درارتقاء دانش ومهارت 
کارکنان وحمایت ودسترس��ی مادران به مراقبت های فردی تغذیه شیرخواران وارتقاء شاخص های سالمت وتغذیه 

باشیر مادرنیز بسیار کمک نماید وسبب ارتقاء کیفیت خدمات BFHIگردد.

Expansion of prenatal screening as a new ground for further 
medicalization of pregnancy

 Sedigheh Sedigh1, Dr Khadijeh Mirzaie2, Dr Mahmoud Ghazi Tabatabaie3

1. PhD candidate in Reproductive Health, Mashhad medical university
2. Assistant Professor, Department of midwifery, Mashhad medical university
3. Professor of Sociology and Social Demography of Health, University of Tehran
sedighehsedigh@gmail.com

Objective: This study was conducted to explore the process of inclusion of prenatal screening 
as a common practice in prenatal care in Iranian Muslim context.
Design: A qualitative approach was used based on conventional qualitative content analysis. 
Data gathering was done by in-depth interviews using purposive sampling with thirty three 
pregnant and parturient women, midwives and obstetrician.
Setting: The study was done in Mashhad, the capital of Khorasan Razavi province, Iran. Par-
ticipants selected from public health center, university hospital and private office.
Finding: Findings showed expansion of prenatal screening took place in modified religious 
and medicalized context. It led to further medicalization of pregnancy. The underlying driv-
ing forces were programmed efforts for reinforced medical component of prenatal care, mod-
ification in religious legislation, and expanding fetus at risk hypothesis. Uncertainty, anxiety, 
high cost, and over medicalization of pregnancy were the outcomes of such expansion.
Key conclusion and implication for practice: The application of prenatal screening needs 
to give more attention to the suitable infrastructure for availability, proper use of prenatal 
screening,  and avoiding from the over medicalization of pregnancy. Findings can direct 
health policymakers and health providers’ attention to broader aspect of prenatal screening.
Keyword: Prenatal screening, Muslim context, medicalization of pregnancy
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To explore risk factors associated with LBW and Strategies 
for Low Birth Weight Prevention

Maryam taherpour*
Academic Member, Department of Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences

Abstract
Background & Aim: Each year, an estimated 4.1 million babies are born in the United States and ap-
proximately 194,174 of those babies are born with LBW. LBW results in lowered quality of health 
and well-being for the mother and infant and potential morbidity and mortality for both. This study 
explored risk factors associated with LBW.
Method: The study was reviewed by searching scientific articles and books and resources have been 
made.
Results: Findings indicated a significant association between LBW and 10 identified risks factors: 
female infant, first born, Black mother, elderly mother, less-educated mother, mother with medical 
conditions, mother using tobacco during pregnancy, shorter interbirth interval, Medicaid insurance, 
and lower estimated gestational age had higher risk of LBW. For gender, female infants had a higher 
incidence of LBW (8.8% versus 7.5%). Black mothers (12.7%) had higher rates than either Whites 
(6.7%) or mothers from other ethnic/racial groups (7.6%). Based on the mother’s age, the highest 
incidence of LBW was for mothers who were 45 years or older (20.8%) followed by those mothers 
less than19 years old (10.2%). Mothers with greater than 12 years of education (7.1%) had a lower in-
cidence of LBW than the other two groups. There was a higher incidence of LBW for children who had 
the presence of one or more additional medical problems at birth (10.3% versus 7.2%) and for mothers 
who used tobacco during pregnancy (12.9% versus7.8%). Firstborn children had a higher incidence 
of LBW than other children (8.4% versus 7.9%). Mothers who birthed two different children within 
12 calendar months had higher LBW rates (49.8% versus 7.2%). Mothers who received Medicaid 
(10.3%) had higher rates of LBW than did either of the other groups. LBW is largely preventable; there 
are some modifiable behavioral changes that could increase the possibilities of having a baby with a 
healthy weight. Avoiding tobacco and illicit substance use by women of childbearing age would drasti-
cally reduce the number of VLBW. Researchers have suggested several approaches to combat the high 
rate of LBW. For example, found that availability of healthcare service, improved prenatal care, ap-
propriate counseling, and screening procedures by healthcare providers will assist to improve perinatal 
outcomes. Similarly, found that interventions before and during pregnancy to detect and treat possible 
health problems is not sufficient to improve healthy pregnancy outcomes. These findings suggest that 
women and infants both require holistic lifespan approaches to identify behavior and medical issues 
prone to cause future maternal and infant problem such as preterm, LBW, and VLBW, which can be 
managed in the early stages of pregnancy. A biweekly home-visitation intervention to encourage posi-
tive healthy prenatal behavior, provide assistance to link with available medical, social support groups, 
and community services.
Conclusion: Findings could help healthcare organizations identify and develop population-specific pre-
vention programs to lower rates of LBW. Also study provides valuable information to policymakers 
and expecting parents. Therefore, a prenatal program focused on home visitation to provide education 
and socioeconomic support for the population at risk offered hope to decrease the incidence of LBW 
deliveries.
Key words: low birth weight, risk factors, Prevention
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علل نازایی در زنان مبتال به سل ژنیتال”

سکینه طاهرخانی
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

sakinehtaherkhani@yahoo.com :٭ نویسنده مسؤل

چکیده:
مقدمه: سل ژنیتال یکی از علل عمده موربیدیته ژنیکولوژیک محسوب می شود، سل ژنیتال تقریباً در 12% از بیماران 
مبتال به سل ریوی وجود دارد و 20-15% از موارد سل خارج ریوی را تشکیل می دهد. سل ژنیتال بیماری فوق العاده 
بی سر و صدایی می باشد، اغلب بدون هیچ عالمتی وجود دارد شایعترین عالمت اولیه سل ژنیتال نازایی است و اکثر 
زنان در طی بررس��ی برای نازایی تشخیص داده می شوند سایر عالیم درد لگن، درد قسمت تحتانی شکم و اختالالت 

قاعدگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی علل نازایی در زنان مبتال به سل ژنیتال انجام شد.
روش بررس��ی: مطالعۀ حاضر، یک مقاله مروری-سیس��تماتیک می باش��د، جهت گردآوری اطالعات از جدیدترین و 

معتبرترین منابع علمی استفاده شد.  
یافته ها: س��ل قسمت های مختلف دستگاه تناس��لی زنانه از جمله لوله های فالوپ )را در100-95% موارد(، آندومتر 
)را در 60-50% موارد(، تخمدان ها )را در30-20% موارد(، س��رویکس )را در 15-5% موارد(، ولو و واژن )را در%1 
موارد( و میومتر )را در 2/5% موارد( را گرفتار می سازد. در فاز حاد، سل ژنیتال ممکن است به صورت بیماری التهابی 
لگن )PID( پدیدار شود، در طی عفونت فعال، لوله ها قرمز و ادماتو و در طی عفونت مزمن فیبروزه به نظر می رسند 
انس��داد لوله در نتیجۀ پیوسالپنکس یا هیدرو سالپنکس محتمل می باشد همچنین چسبندگی های لگنی شدید نیز 
ممکن اس��ت اتفاق بیفتد. آندومتریت س��لی در 90-50% از زنان با سل ژنیتال دیده شده است همچنین چسبندگی 
های داخل رحمی و از بین رفتن نس��بی حفره رحم نیز ممکن اس��ت رخ دهد؛ تخریب کل آندومتر منجر به س��ندرم 
آشرمن می شود که در نتیجۀ ایجاد چسبندگی های رحمی به صورت اولیگومنوره یا هیپومنوره و نهایتاً آمنوره و نازایی 

تظاهر می کند. 
تحقیقات موجود نشان می دهند مایکوباکتریوم توبر کلوزیس خاموش )غیر فعال( قبل از این که به آندومتریت سلی 
sub-منتهی شود در الیه قاعده ایی آندومتر قرار گرفته و منجر به آسیب جریان خون آندومتر و الیه زیرین آندومتر

)endometrial blood flow )SEBF می شود و احتماالً با النه گزینی جنین تداخل می کند. حتی وجود تعداد 
کمی از مایکوباکتریوم توبر کلوزیس در آندومتر )Infestation( احتماالً منجر به ایجاد واکنش های التهابی می شود 
 ،)Th1 که ممکن اس��ت خفیف بوده و در القاء تولید س��یتوکنین ها و آنتی بادی های مضر نقش داشته باشند )پاسخ
محیط التهابی آندومتر ممکن است تنظیم کاهشی Th1 و تنظیم افزایشی Th2 را مهار کند؛ این وقایع منجر به غلبه 
س��یتوکنین ها و آنتی بادی های مضر س��ری Th1 در آندومتر ش��ده که به عدم پذیرش جنین می انجامد و در ایجاد 

نازایی غیر قابل توجیه، شکست راجعۀ النه گزینی یا سقط راجعه نقش دارند.
بح��ث و نتیج��ه گیری: از آنجا که در زنان مبتال به س��ل ژنیتال پروگنوز حاملگی ضعیف می باش��د و موفقیت روش 
IVF-ET در این بیماران بستگی به وسعت درگیری آندومتر دارد؛ بررسی انسجام آندومتر، ضخامت آندومتر و جریان 
خون الیۀ زیر آندومتر توسط هیستروسکوپی، بیوپسی آندومتر و داپلر رنگی همچنین استفاده از تست های تشخیصی 
مولکولی دقیق مانند TMA ،PCR یا کش��ت BACTEC که قادر به تشخیص سل نهفته آندومتر می باشند، علی 
رغم قیمت باال، توصیه ش��ده اس��ت چرا که در مقایسه با هزینه ایی که صرف تکرار سیکل های IVF می شود، هزینه 

اثر بخش می باشد.
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     .IVF ،واژگان کلیدی: نازایی، سل ژنیتال، سل نهفته ژنیتال
واکسن HPV رویکردی برای پیشگیری از بروز سرطان سرویکس: مروری بر 

شواهد موجود

نویسندگان:
* فرزانه ظاهری1،  زهره کشاورز2 ، پوران اخوان اکبری3 ، جمیله یزدان پناه4  

1دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

2 دکترای تخصصی بهداشـت باروری، اسـتادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی، تهران، ایران. 
3دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

4 کارشناس مامایی، بیمارستان آموزشی بعثت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

مقدمه و زمینه: HPV به عنوان یکی از رایج ترین عفونتهای مقاربتی در سطح دنیا شناخته شده است. در سالهای اخیر 
افزایش میزان این عفونت بخصوص در میان جوانان و افراد فعال از نظر جنس��ی، بر اهمیت آن افزوده اس��ت. تا بحال 100 
س��وش آن شناس��ایی شده است که حداقل 13 نوع آن با بروز سرطان های سیستم تناسلی از جمله سرطان سرویکس در 
ارتباط بوده است. این در حالی است که از این عارضه میتوان براحتی با واکسیناسیونHPV  قبل از شروع فعالیت جنسی و 
برنامه غربالگری سرطان سرویکس پیشگیری نمود. مطالعه مروری فوق به بررسی رویکرد برنامه واکسیناسیون HPV جهت 

پیشگیری از بروز این سرطان در نقاط مختلف دنیا  می پردازد.
 HPV مواد  روشها: این مرور روایی نتایج آخرین رویکردها، دستورالعملها و مقاالت منتشر شده در زمینه استفاده از واکسن
 Pub med, Google scholar, Elsevier, Emro, Iranmedex, در پیشگیری از سرطان سرویکس را در پایگاههای
 HPV, Cervical cancer مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا جهت جستجوی مقاالت از کلمات کلیدی و عبارات  SID

risk factors
 HPV with cervical cancer strategy, strategies for cervical cancer prevention, HPV vaccine,

استفاده گردید که در نهایت تعداد 32 مقاله مرتبط یافت و مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: بر طبق نتایج، 70% موارد سرطان سرویکس در دنیا توسط سوش 16 و 18 ویروس HPV ایجاد می شود. رویکرد 
سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون بر علیه HPV  در دختران و پسران 13-9 ساله و قبل از شروع فعالیت جنسی، بعنوان 
پیشگیری نوع اول و همزمان با آن ایجاد ارتباط با نوجوانان و والدین آنان جهت دادن آگاهی در زمینه مزایای این واکسن 
 HPV است. از سال 2008  با دستورالعمل اتحادیه اروپا، 19 کشور بخصوص کشورهای انگلیس و پرتغال، برنامه واکسن
برای دختران 14-10 س��اله که هنوز فعالیت جنسی را شروع ننموده اند را آغاز کردند. دستورالعمل آکادمی اطفال آمریکا 
نیز بر شروع واکسیناسیون دختران و پسران نوجوان12-11 ساله از این واکسن تاکید دارد. دستورالعمل سازمان تحقیقات 
آسیا –اقیانوسیه در عفونتهای زنان و نئوپالزی نیز بر واکسیناسیون HPV به عنوان روش پیشگیری اولیه از بروز این بیماری 
و در نهایت سرطان سرویکس تاکید نموده است. بر طبق نتایج، اجرای این برنامه ها در کشورهای فوق از راههای کاهش بروز 
سرطان سرویکس بوده است. در کشور استرالیا  نیز با برنامه واکسیناسیون علیه ویروس HPV در دختران و پسران کاهش 
 HPV نوع 16 در سال 2010 رخ داده است. بر طبق بررسیها کشور ایران فاقد برنامه واکسیناسیون HPV 56% در عفونت

بصورت کشوری است.
بحث و نتیجه گیری: علیرغم توصیه اکثر کشورهای پیشرفته و سازمان بهداشت جهانی به استفاده از واکسن HPV جهت 
پیشگیری از بروز سوشهای خطرناک مرتبط با بروز سرطان سرویکس و انتشار نتایج موفقیت آمیز اجرای این رویکرد در برخی 
کش��ورهای پیشرفته از جمله انگلیس، پرتغال، استرالیا، هنوز در برنامه رسمی کشوری ایران، واکسن فوق برای نوجوانان و 
جوانان جائی ندارد. شاید درصورت برطرف شدن موانع موجود در زمینه استفاده از این واکسن از جمله  هزینه زیاد تهیه آن و 
همچنین برنامه ریزی جهت ایجاد آگاهی در والدین نوجوانان برای استفاده از آن جهت پیشگیری از سرطان سرویکس، آمار 

این سرطان در کشور ایران نیز کاهش یابد.
.HPV کلمات کلیدی : سرطان سرویکس، ویروس پاپیلومای انسانی، پیشگیری، واکسن
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بررسی پیامدهای سزارین به درخواست مادر بر سالمت روان کودکان سن 
مدرسه

چکیده
زمینه و هدف :در دهه ی اخیر میزان تولد سزارین پیوسته در جهان در حال افزایش است .دالیل غیر پزشکی در این 
افزایش نقش دارد .یکی از دالیل غیر پز ش��کی قابل ا ش��اره سزارین به درخوا ست مادر ا ست که 4 تا 81 در صد کل 
تولد های س��زارین در آمریکا را تش��کیل می دهد .در بعضی از کشور میزان سزارین به سرعت و ناگهانی رشد کرده و 
نرخ آن به 06 درصد رس��یده اس��ت چون تولد فرزند به این روش مد روز به ح س��اب می آید .میزان سزارین در ایران 
امروزه به 46 در صد ر سیده ا ست .افزایش سزارین  موضوعی است که به طور مدام درباره ی آن بحث می شود چرا 
که افزایش تعداد سزارین پیامدهای مادری و نوزادی را بهبود نبخشیده است. امروزه سزارین به یکی از مطمئن ترین 
روش های جراحی تبدیل شده ا ست .با این وجود برای مادر ن سبت به زایمان طبیعی خطر بیش تری دارد، به طوری 
که مطالعات ن ش��ان می دهد میزان مرگ و میر مادران در س��زارین بیش از زایمان طبیعی ا ست .هم چنین عوارض 
شدید ناشی از سزارین برنامه ریزی شده در زنان سالم و بدون عارضه ی پزشکی بیش از زایمان واژینال گزارش شده 
است. تحقیقات ب سیاری در رابطه با عوارض ج سمانی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با سزارین بر مادران انجام شده 
ا ست .اما پژوهش های اختصاا یافته به سازارین به درخواسات مادر اندک اسات .در رابطه با عوارض نوزادی نیز همین 
نسابت وجود دارد .بیش تر پژوهش ها بر عوارض کوتاه مدت ج سمانی سزارین و نه اخت صا صا سزارین به درخوا ست 
مادر متمرکز ش��ده ا س��ت .در مورد اثرات زایمان س��زارین به ویژه سزارین به درخواست مادر بر سالمت روانی کودک 
تحقیقات اندکی صورت گرفته است و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت سزارین به درخواست مادر بر کودکان ناشناخته 
است .این پژوهش به منظور بررسی اثر بلند مدت سزارین به درخواست مادر بر سالمت روانی کودکان دبستانی انجام 

است که در این راستا به مقایسه اختالالت رفتاری -عاطفی این دو گروه می پردازد. 
روش :ط��رح این پژوهش از نوع علی-مقای س��ه ای ا س��ت .جامعه ی آماری پژوهش حا ضر م��ادران کودکان اول تا 
چهارم ابتدایی شهر شیراز ا ست .سیاهه ی رفتاری کودک )CBCL( و پر س شنامه ای در رابطه با اطالعات جمعیت 
شناختی و سوابق زایمانی توسط 466دانش آموز یک مدر سه ی پسرانه و یک مدر سه ی دخترانه شهر شیراز که به 
شکل در د سترس انتخاب شدند، برای والدین آنها ارسال گردید 006 .پرسشنامه ها توسط والدین تکمیل و به مدرسه 
ارجاع شد .از بین پرسشنامه هایی که به طور کامل تکمیل شده بود، 55 کودک سااررس زایمان طبیعی و 41 کودک 
ساازارین به درخواساات مادر انتخاب شاادند و از نظر میزان نشااانه های رفتاری-خلقی گزارش شده توسط مادرانشان 

مورد مقایسه قرار گرفتند. 
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد نمره ی میانگین مشکالت خلقی، اضطرابی، بیش فعالی/کمبود توجه، نافرمانی مقابله 
ای و سلوک در دو گروه اختالف اندکی داشت و بر اساس آزمون تی، دو گروه از این نظر اختالف معنی داری نداشتند. 

بحث و نتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد که کودکان س��زارین به درخواست مادر از نظر میزان نشانه های 
رفتاری-خلق��ی تفاوت معنی داری با گروه زایمان طبیعی نداش��ااتند .برای دس��ااتیابی به نتای��ج جامع تر در رابطه با 
پیامدهای بلند مدت روانشااناختی کودکان سزارین به درخواست مادر از ابعاد مختلف نیاز به انجام پژوهش های بیش 

تر و دقیق تر وجود دارد. 
کلید واژه ها :سزارین به درخواست مادر، اختالالت خلقی و اضطرابی، اختالل بیش فعالی/کمبود توجه، اختالل نافرمانی

 مقابله ای، اختالل سلوک__
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نفاسی:  از خونریزی زودرس  ناشی  زایمان  از  گزارش یک مورد مرگ پس 
گزارش موردی

مهری رضایی1، ساره عبداللهی فرد2*، سمیرا کاتبی3
1--کارشناس ارشد مامائی، مدیر خدمات مامایی معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران 

2-کارشناس ارشد مامائی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، 

ایران نویسنده مسئول و ارائه دهنده مقاله: ساره عبداللهی فرد 

زمین��ه و هدف: حدود 3/1 مرگ های م��ادری با علل غیر مرتبط با مامایی و 12-5 درصد کل مرگ های مادری را 
ش��امل می شود. با پیشرفت علم پزش��کی کاهش قابل مالحظه ای در عوارض مرگ و میر مامایی ایجاد شده است. 
خون ریزی هنوز یک علت عمده مرگ و میر به دنبال زایمان محسوب می گردد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 
خون ریزی مهم ترین عامل پذیرش زن باردار در ICU اس��ت. در کشورهای در حال توسعه، خونریزی تقریبا علت 
نیمی از موارد مرگ های پس از زایمان می باش��د. معرفی بیمار: در این مقاله یک مورد مرگ پس از زایمان ناش��ی 
از خون ریزی معرفی ش��ده است. خانم بارداری28 ساله، G3P2L2Ab0 در تاریخ 1391/11/18 در ساعت 6:15 
صبح به طور طبیعی زایمان نمود. و نوزاد پس��ر با آپگار 1 متولد ش��د. نوزاد احیاء ش��د و به بخش NICU منتقل 
شد. بالفاصله پس از زایمان بیمار دچار خونریزی شده و اقدامات الزم انجام شد. بیمار با سرم اکسی توسین، آمپول 
مترژین، ش��یاف میزوپروس��تول، ماساژ رحمی، گذاشتن کیس��ه یخ و کوراژ رحمی تحت کنترل قرار گرفت. در طی 
یکس��اعت پس از کوراژ دچار خونریزی ادامه دار مداوم بوده که متأس��فانه توس��ط پرسنل حاضر در بخش زایشگاه 
کنترل نش��ده، و به پزش��ک گزارش نش��ده اس��ت. در نهایت بیمار با فشارخون پایین با تش��خیص DIC در حالت 
oozing و با خونریزی ادامه دار دچار gasping ش��ده و س��ریعا به اتاق عمل منتقل گردید. که عملیات احیاء و 

تزریق خون و فرآورده های خونی در اتاق عمل انجام گرفت. در نهایت بیمار س��اعت 9:30 صبح )یعنی 3 س��اعت 
پ��س از زایمان( فوت گردید. نتیجه گیری: ب��ا توجه به گزارش حاضر، برای زنانی که دچار خونریزی پس از زایمان 

می شوند، بایستی ارزیابی دقیق و سریعی انجام گردد. 
کلید واژه ها: زایمان، خونریزی، احیاء 
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a case of postpartum deaths caused by postpartum 

hemorreahage: a case report

Approximately one third of maternal deaths and 12.5% of the total obstetric causes unrelated 
to maternal deaths are included. With the advancement of medical science, a significant re-
duction in morbidity and mortality Midwifery is created. Bleeding remains a major cause 
of death following delivery are considered. In many developed countries, blood is the most 
important factor in the acceptance of women in the ICU. In developing countries, the cause 
of nearly half of all deaths from postpartum hemorrhage is  .Case Report: In this article, 
a case of death due to postpartum haemorrhage is presented. Pregnant and 28 years old, 
G3P2L2Ab0 on 18/11/1391 at 6:15 am naturally be delivered. And the baby boy was born 
with Apgar scores of 1. Neonatal resuscitation and was transferred to the NICU. Immediately 
after delivery, the patient was bleeding and steps. The patient`s serum oxytocin injections 
Metergin, intra vaginal misoprostol, massage the uterus, fallopian Ice pack and curage were 
controlled. Within an hour of continuous bleeding continuous curage unfortunately by staff at 
the maternity ward uncontrolled, and the doctor has not been reported. Finally, patients with 
low blood pressure diagnosed with DIC in patients with oozing and bleeding and gasping 
was transferred to the operating room. Reclamation operations and blood transfusions and 
blood products in the operating room was conducted. Finally sick 9:30 AM (ie 3 hours after 
delivery) were deceased .Conclusion: According to this report, for women with postpartum 
hemorrhage are accurate and rapidassessment should be conducted. 
Key words: labor, bleeding, CPR
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Study of Thrombosis factors related polymorphisms including 
PT (rs1799963), FGB (rs1800790) and PAI-1(rs1799889) in 

Iranian affected women with uterine myoma

محدثه عرب نژاد

Myomas are benign, solid, monoclonal tumors of the smooth muscle cells of the endometri-
um. Myomas occur in 20%–40% of  women in their reproductive years. Venous thromboem-
bolism (VTE) is a common complication cancers. Although several thrombosis genetic risk 
factors related to cancer are known; however, their contributions to thrombotic tendency in 
cancer patients have conflicting results. 
However, the association of venous thrombosis with large uterine myoma has been reported 
previously, the influence of thrombosis related factors polymorphism on incidence risk of 
uterine myoma is unclear.
In the present study, three selected thrombotic factors gene polymorphisms have been evalu-
ated by ARMS-PCR method. We have focused on the prevalence of prothrombin (rs1799963), 
Beta-fibrinogen (FGB) (rs1800790) and PAI-1 (rs1799889) polymorphisms In 70 women 
with clinically diagnosed uterine myoma and 70 healthy controls. The data were analyzed by 
SPSS19 software and using χ 2 test.
The results of this study demonstrated that the prothrombin, Beta-fibrinogen and PAI-1 poly-
morphisms were not correlated with an increased risk of uterine myoma in the study popula-
tion (p>0.05). The incidence of uterine myoma tumors increases as women grow older, and 
they occur in more than 40 percent of women 41 to 50 years of age.
Key word: Thrombosis factor, Uterine myoma, Thrombosis, Genetic polymorphism
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،PT)rs1799963( بررسي ارتباط پلي مورفیسم های فاکتورهای انعقادی
 )rs1800790( FGB و  )PAI-1)rs1799889 در زنان ایرانی مبتال به میوم رحمي

میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی س��لولهای عضله صاف دیواره رحم می باش��ند. میوم ها در %40 
-20% از زنان در س��ال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی )VTE( از عوارض ش��ایع س��رطان است. 
درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با س��رطان ش��ناخته ش��ده است، با این حال، سهم 
عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتال به س��رطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ 
رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی 

نامشخص بوده است. 
  ARMS-PCRدر مطالعه حاضر، س��ه پلی مورفیس��م ژن فاکتور انعقادی انتخاب ش��دند و با اس��تفاده از روش   
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین)rs1799963( )PT(، بتا 
فیبرینوژن )rs1800790( )FGB( و بازدارنده ي فعال کننده پالسمینوژن1 )rs1799889( )PAI-1( در 70 زن 
 )version با تش��خیص کلینیکی میوم رحمی و 70 زن س��الم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار

)SPSS 19 و با کمک آنالیز آماری کای دو )2χ( تجزیه و تحلیل شدند. 
   نتایج این مطالعه نش��ان داد که پلی مورفیس��م های FGB ،PT وPAI-1 با افزایش خطر ابتالء به میوم رحمی 
در جامعه مورد مطالعه ارتباطی ندارند )0p</05(. در این مطالعه نش��ان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش 

سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از 40% در بین زنان 50-41 سال رخ می دهد.       
کلید واژه: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، ترومبوز، پلی مورفیسم ژنتیکی

 

بررسي ارتباط پلي مورفیسم های فاکتورهای انعقادی در زنان مبتالء به میوم رحمي
محدثه عرب نژاد1، احمد ابراهیمی2، محبوبه نصیری3، مهران کریمی4 

1( دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران 
2( مرکز تحقیقات سـلولی مولکولی غدد درون ریز، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشـکده علوم غدد درون ریز و   متابولیسـم، دانشـگاه علوم 

پزشکی  شهید بهشتی، تهران ،ایران
3( دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران 

4( مرکز تحقیقات هماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
mohadeseh.arabnejad@gmail.com :پست الکترونیکی

مقدمه: میوم ها )لیومیوم یا فیبروئید( تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم 
می باش��ند. میوم ها در 40% -20% از زنان در س��ال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی )VTE( از 
عوارض ش��ایع سرطان است؛ با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتال به سرطان نتایج متناقضی دارد. 
اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش ش��ده اس��ت اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیس��م های 
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مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است. 
ARMS-روش ها: در مطالعه حاضر، س��ه پلی مورفیس��م ژن فاکتور انعقادی انتخاب ش��دند و با اس��تفاده از روش

 ،)G20210A( )PT( مورد بررس��ی قرار گرفتند. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین PCR 
بتا فیبرینوژن )455G/A(  )FGB-( و بازدارنده ي فعال کننده پالس��مینوژن1 )4G/5G(  )PAI-1( در 50 زن 
با تش��خیص کلینیکی میوم رحمی و 50 زن س��الم )مقیم جنوب ایران( مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله 

نرم افزار )version 19( SPSS و با کمک آنالیز آماری کای دو )2χ( تجزیه و تحلیل شدند. 
 PAI-1و FGB )rs1800790(  ،PT )rs1799963( یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم های
 .)0p</05( با افزایش خطر ابتالء به میوم رحمی در جامعه مورد مطالعه ارتباط معنی داری ندارند )rs1799889(
در این مطالعه نشان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از %40 

در بین زنان 50-41 سال رخ می دهد.       
نتیجه گیري:  هیچ ارتباطی بین پلی مورفیسم های مورد بررسی و خطر ابتالء به میوم رحمی مشاهده نشد. 

واژگان کلیدي: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، پلی مورفیسم ژنتیکی 

 Thrombosis-related factors polymorphisms associated with
the risk of uterine myoma

Mohadeseh Arabnejad1  ,Ahmad Ebrahimi2 ,Mahboobeh Nasiri3, Mehran Karimi4 

1) Department of  Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran 
2) Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Obesity research center, Research Institute for Endo-
crine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3) Department of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
4) Hematology Research Center, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran
mohadeseh.arabnejad@gmail.com

Background:  Myomas are benign, solid, monoclonal tumors of the smooth muscle cells of 
the endometrium. Myomas occur in 20%-40% of women in their reproductive years. Venous 
thromboembolism (VTE) is a common complication cancers; however, their contributions to 
thrombotic tendency in cancer patients have conflicting results. However, the association of 
venous thrombosis with large uterine myoma has been reported previously, the influence of 
thrombosis related factors polymorphism on incidence risk of uterine myoma is unclear.
Methods: In the present study, three selected thrombotic factors gene polymorphisms have 
been evaluated by ARMS-PCR method. We have focused on the prevalence of PT G20210A, 
FGB -455G/A and PAI-1 4G/5G polymorphisms in 50 women with clinically diagnosed uter-
ine myoma and 50 healthy controls (from Southern Iran). The data were analyzed by SPSS19 
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software and using χ 2 test.
Findings: The results of this study demonstrated that the PT (rs1799963), FGB (rs1800790) and 
PAI-1 (rs1799889) polymorphisms were not correlated with an increased risk of uterine myoma 
in the study population (p>0.05). The incidence of uterine myoma tumors increases as women 
grow older, and they occur in more than 40 percent of women 41 to 50 years of age.
Conclusion: we observed no associations of the investigated polymorphisms with uterine my-
oma risk.
Key words: Thrombosis factor, Uterine myoma, Genetic polymorphism

Improve maternal health (the fifth millennium development 
goal): How much does it reflect equity in health30?

Marzieh Araban, Ali Montazeri* 
Public Health Department, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
arabanm@ajums.ac.ir
*corresponding author: Mental Health Research Group, Health metrics research Center, Iranian Institute 
for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran
montazeri@acecr.ac.i

The target date for achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), 2015, is now 
only one year away. Based on the latest report of WHO, Iran is one of the only 14 countries in the 
world that are listed among countries with favorable decrease in maternal mortality rate where its 
annual decline is reported to be about 8.95% from 1995 until now, giving a total decline of 80%. 
The number of maternal deaths in these years (1990, 1995, 2000, 2005 and 2008) was 150, 90, 
59, 38 and 30, respectively.
Although these figures show that maternal health in Iran is favorably decreasing, achievements in 
terms of population averages, however, do not often represent the condition of all socio-economic 
groups in a country. For instance, the trend analysis of maternal mortality shows that still access 
to health services in the country is one of the important risk factors for maternal mortality. Hence 
efforts to raise the coverage of health network system or interventions for increasing the access for 
those mothers who are living in deprived areas are essential. Policy makers should pay attention 
to using interventions by implementing equity-enhancing measure both within and outside the 
health sector in line with the principles of Primary Health Care and the recommendations of the 
WHO Commission on Social Determinants of Health.
Key words: maternal health, millennium development goals, MDG 5

30 1.Most of the information provided here is derived from WHO Web site
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بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان 15 تا 49 سال همسردار در مورد آزمایش 
پاپ اسمیر در سال 1392

 

منصوره عشقی مزرعه جهان
*دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی آگاهي، نگرش و عملکرد زنان 15 تا 49 سال همسردار در مورد آزمایش 
پاپ اسمیر انجام شده است.

م��واد و روش ه��ا: این پژوهش، یک مطالعه توصیفي-مقطعي بوده ک��ه در آن 250 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. 
جامعه مورد بررس��ي زنان 15 تا 49 س��اله همسردار شهر تهران بود که به صورت تصادفي انتخاب شد. روش نمونه 
گیري دو مرحله اي بود. ابتدا 15 خوشه به صورت تصادفي از نواحي مختلف شهر تهران و سپس از هر خوشه، 20 

خانوار انتخاب شد.
یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل پرسش��نامه ها نتایج ذیل به دس��ت آمد: بیش��ترین آشنایي با پاپ اسمیر در گروه 
سني 15- 25 سال )32,3 درصد( و کمترین آشنایي در گروه سني 35 تا 49 سال )19%( بود. سطح آگاهي زنان 
کارمند، نس��بت به زنان خانه دار و ش��اغل در خانه، باالتر مي باشد )42,9 درصد(، زنان با تحصیالت دیپلم و پایین 

تر، میزان آگاهي کمتری نسبت به گروه هاي تحصیل کرده  داشتند )44,4 درصد(.
نتیجه گیری: به طور کلي بین میزان آگاهي و اطالعات دموگرافیک )س��ن، تعداد حامگي، تعداد زایمان، ش��غل زن، 
ش��غل مرد، تحصیالت مرد و روش پیش��گیري( رابطه معني داري دیده نشد. با توجه به آمار و ارقام به دست آمده، 
تهیه برنامه هاي آموزش��ي در مورد پاپ اس��میر، جهت باال بردن میزان آگاهي و عملکرد زنان، ضروري به نظر مي 

رسد.
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بررسی اختالالت عملکرد جنسی در زنان یائسه
مهسا عالف کهربایي 1* ، شادی گلی2، ستاره درخشان پور3

دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
2-  مربی ،عضو هیئت علمی ) دانشجوی دکترای بهداشت باروری(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران

3-دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
نویسنده مسئول مکاتبات:     دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران 

   mahsa_kahrobaie@yahoo.com:تلفن: 42291111 031              آدرس پست الکترونیکی

مقدمه :
غریزه جنسي که منشا بسیاري از تحوالت در زندگي انسان مي باشد مي تواند متاثر از عوامل متعددي نظیر افزایش 
س��ن و پدیده یائس��گی دچار اختالل شود.لذا این مطالعه مروری با هدف بررس��ی اختالل عملکرد جنسی در زنان 

یائسه صورت گرفته است..
    direct م��واد و روش ه��ا :ای��ن مطالع��ه م��روری با اس��تفاده از 40مقال��ه ایندکس ش��ده در س��ایتهای معتب��ر

Pubmed ،Elsivier،Science بدست آمده است.
یافته ها :  اغلب تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در دوره منوپوز ، مس��بب ایجاد مش��کالت جنسی است،  اما نوع 
نگرش زنان به یائس��گي نیز نقش مهمي  در بوجود آمدن آنها دارد  .بر  اس��اس نتایج مطالعات شایعترین اختالالت 
در این دوره مربوط به فازهاي برانگیختگي و تمایل جنس��ي بوده  که میتواند به دلیل نگرش منفي زنان به پدیده 
یائسگي  ونیز برخي تغییرات فیزیولوژیک در نتیجه کاهش سطح هورمونها بخصوص استروژن باشد. اختالالت دوره 
یائسگي به ترتیب شیوع عبارت از اختالل در فاز برانگیختگي )75/3 درصد(، اختالالت در فاز تمایل )62/6 درصد(، 
اختالل در فاز ارگاس��م )56/3 درصد(، دیس��پاروني )34/9 درصد( و واژینیس��موس )15/8 درصد(بودند.  همچنین 
زنانی که قبل از یائسگي اختالالت جنسي نداشتند در بیش از نیمي از موارد اختالالت جنسي را در یائسگي مطرح 
نمودند و درزنانی که قبل از یائسگي دچار این اختالالت بودند در اکثریت موارد اختالالت جنسي را در طي یائسگي 
مطرح نمودند. بنابراین وضعیت جنسي قبل از یائسگي نیز با چگونگي عملکرد جنسي در یائسگي مرتبط مي باشد.

نتیجه گیري : درصد قابل توجهي از زنان در س��نین یائس��گي اختالالت جنس��ي را تجربه مي کنند .پدیده یائسگي 
مي تواند عاملي در جهت ایجاد، تداوم   و یا مضاعف شدن اختالالت جنسي باشد.لذا بر نقش متخصصین مربوط به 

این امور در زمینه مشاوره و آموزش تأکید مي شود .
واژگان کلیدي : اختالل عملکرد جنسي،منوپوز
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تاثیر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ حین و بعد از عمل سزارین تحت
بی حسی نخاعی

محبوبه عمویی رکن آباد

چکیده:
مقدمه:ساالنه بیش از 32 میلیون عمل جراحی انجام می شود و یکی از شایعترین اعمال جراحی در سراسر دنیا سزارین
می باشد.بی حسی نخاعی شیوه ای متداول جهت بیهوشی در سزارین می باشد.تهوع و استفراغ حین وبعد از سزارین ،از

مشکالت شایع این عمل به شمار می رود.متوکلوپرامید متداول ترین دارو در جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ می باشد 
،که احتمال بروز عوارض اکستراپیرامیدال در آن بیشتر است .گیاه درمانی از زمانهای قدیم در تمدن باستانی رایج بوده است

روش کار:پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دو سوکور می باشد.دراین پژوهش 07 زن باردارمراجعه کننده جهت
ختم حاملگی به روش سزارین انتخابی تحت بی حسی نخاعی که واجد شرایط انتخاب بودند وارد مطالعه وبه صورت

تصادفی داروهای کد گذاری شده را یکساعت قبل از عمل ، /7مصرف کردند.بیماران حین عمل و در ساعات5   1،2،3،6،بعد 
از عمل از نظر شدت و وقوع تهوع و استفراغ ، نیاز به داروی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج:آنالیز داده ها با نرم افزار spss انجام شد.نتایج تفاوت آماری معنی داری را در شدت تهوع و استفراغ حین عمل
 /7=سزارین( /p =7 7776 ) ، شدت تهوع( /p =7 7776 ) ، وشدت استفراغ ( p 721 )بعد از عمل ونیاز به داروی ضد تهوع

 /7=و استفراغ حین( /p =7 7776 ) ، و بعد ( p 772 )از عمل سزارین نشان داد.
بحث :زنجبیل در کاهش تهوع و استفراغ حین و بعد از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی موثر است.

واژگان کلیدی:بی حسی نخاعی،سزارین ،تهوع ،استفراغ ، زنجبیل
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بررسی علل و پیامدهای افسردگی در پدران پس از تولد فرزند
زینب عیسوندی31* ، شادی گلی32

1- دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
2 - عضو هیئت علمی)دانشجوی دکترای بهداشت باروری (، دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، نجف آباد ،ایران

 نویسنده مسئول مکاتبات:     دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، نجف آباد ،ایران
                                                                          email:imahboobeh@ymail.com             03142291111: تلفن

مقدمه: حدود 10 درصد از مردان  و 14 درصد زناني که تازه والدش��ده اند، به افس��ردگي مبتال مي ش��وند.از آنجایی که 
اختالالت روان پزشکي در والدین با پیامدهاي سوء اجتماعي، عاطفي و تکاملي براي شیرخواران و کودکان همراه است این 

مطالعه به منظور بررسی علل و پیامدهای افسردگی در پدر ان پس از تولد فرزند صورت گرفت.
 ،Elsivierا، Science  direct  مواد و روشها: این مطالعه مروری با استفاده از 30مقاله ایندکس شده در سایتهای معتبر

Pubmed.   بدست آمد.

یافته ها: عواملی چون بارداري ناخواسته ، عدم رضایت از جنسیت بچه ، بي خوابي، حمایت اجتماعي نامناسب، مشکالت 
مالي، تعارضات زناشویي، سابقه قبلي افسردگي  ، ایجاد تعادل بین مسئوولیت هاي کاري و خانوادگي از دیدگاه پدرانه و 
افسردگي مادران سبب افسردگی درمردان می گردند. رامچانداني و همکاران نشان دادند که در فرزندان پدراني که 8 هفته 
پس از زایمان افسرده بودند، خطر مشکالت رفتاري و عاطفي در 3/5 سالگي 2 برابر است. همچنین افسردگي در پدران با 
2 برابر شدن احتمال رفتار مخالفت جویانه و اختالل سلوک  در فرزندان تا 7سالگي همراه است.پائولسون و همکاران بیان 
نمودند که افسردگي هر یک از والدین تاثیري منفي بر فعالیت هاي تکاملي والد - فرزندي مهم مثل کتاب خواندن، بازي 

کردن، قصه گفتن  و نیز تعامل مناسب وي با فرزندش می گذارد. 
نتیجه گیری :.ابتالي یک یا هر دو والد به افسردگي ممکن است به پیامدهاي سوء فیزیکي، عاطفي یا تکاملي در کودکان 
بینجامد. با توجه به اینکه مردان به خاطر نقش حمایتگر سنتي و قویا موکد خود، غالبا خاموش مي مانند مشکل افسردگی 
انان دیرتر تشخیص داده می شود. در نتیجه تشخیص زودرس و ارجاع پدران دچار افسردگي پیش یا پس از بچه دار شدن 

یک ضرورت  می باشد.
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بررسی ارتباط تغذیه با کیست های عملکردی تخمدان در زنان سنین باروری 
مراجعه کننده به بیمارستان قائم)عج(، امام رضا و ام البنین مشهد

الهام فاضلی1، مهین تفضلی2*، محسن نعمتی3، محمدتقی شاکری4
1-دانشجوي کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2-مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3-دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4-استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
تعـداد زیـادی از زنان در یک برهه زمانی از زندگی خود کیسـت تخمدان دارند و امکان بسـتری به علت کیسـت های عملکـردی تخمدان در 
بیمارستان 500 در 100 هزار زن-سال است برخی مطالعات نشان داده اند که تغذیه و رژیم غذایی با هورمونهای جنسی و پروتئین های متصل 
شـونده به آنها ارتباط دارند در نتیجه مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تغذیه با کیسـت های عملکردی تخمدان در زنان در سـنین باروری 

در شهر مشهد انجام  شد.

چکیده:
روش ��کار: مطالعه حاضر بصورت مورد-ش��اهدی بوده و نمونه گیری آن به شیوه آسان و در 96 نفر )48 نفر در گروه 
کنترل و 48 نفر در گروه مورد( از زنان س��نین باروری داوطلب ش��رکت در مطالعه انجام شد. جمع آوری اطالعات 
آن با استفاده از بررسی سونوگرافی، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و اطالعات طبی و مامایی و پرسشنامه بسامد 

غذایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده  ها از نرم  افزار spss نسخه 16 استفاده گردید. 
یافته ه��ا: میانگی��ن مصرف فوالت در گروه مورد 18/86± 504/13 و در گروه ش��اهد 15/81± 356/99 و میانگین 
مصرف پروتئین در گروه مورد 12/76± 87/07 و در گروه ش��اهد 11/71± 74/50 بود. نتایج مطالعه حاضر نش��ان 
داد بین مصرف فوالت )p= 0/001( و پروتئین )p= 0/03( در رژیم غذایی با کیست های عملکردی تخمدان ارتباط 
وجود دارد اما بین کلسیم، ویتامین E ، ویتامین A ، کربوهیدرات، چربی و انرژی با کیست های عملکردی تخمدان 

ارتباطی وجود ندارد.
 نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر مصرف فوالت و پروتئین با کیست های عملکردی تخمدان ارتباط 

دارد که بر اهمیت توجه به رژیم غذایی زنان در جهت کاهش کیست های عملکردی تخمدان تاکید دارد.
کلمات کلیدی: رژیم غذایی، کیست تخمدان، سن باروری
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عنوان: تعیین میزان  تستوسترون  سرمی در زنان سنین باروری مبتال به بیماری 
مولتیپل اسکلروزیس ورابطه ی آن با شدت بیماری

اعظم فروغی پور∗133-رخساره معمار2
1.کارشناس ارشد مامایی، هیات علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

2. دکتری فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3-احمد عینی رییس انجمن بیماران ام اس نجف آباد

زمینه وهدف: بیماری مولتیپل اس��کلروزیس مهمترین بیماری تخریب غش��ائ میلین می باشد. برای علت آن یک 
پایه ی خودایمنی شناخته شده ونیز مطالعات نشان داده است که تغییرات هورمونهای جنسی از جمله تستوسترون 

نقشی در این مکانیسم دارد . هدف این مطالعه تعیین این تغییرات و رابطه آن با شدت بیماری می باشد .
روش بررس��ی: 31 بیمار مبتال به مولتیپل اس��کلروزیس در این مطالعه ی مقطعی انتخاب ش��دند و با تعداد 60 نفر 
سالم بعنوان گروه کنترل همسازی شدند وسپس  میزان سرمی هورمون تستوسترون در هر دو گروه به طور تصادفی 
در دومرحله ی فولیکولی و ترش��حی س��یکل قاعدگی تعیین و سپس رابطه میزان هورمون با شدت بیماری بررسی 

گردید. تجزیه و تحلیل آماري داده ها با استفاده از آزمون آماري تی تست و اسپیرمن انجام گردید.
یافته ها :در این مطالعه سطح سرمی تستوسترون در بیماران در طی مرحله ی فولیکولی0/3±0/0461وگرم درهر 
میل��ی لیتربود در مقایس��ه گروه کنترل 0pv=/011( 0,82±0,4( و در ط��ی مرحله ی لوتئال 0,7 ±0,58 نانوگرم 
درهر میلی لیتربود در مقایس��ه گروه کنترل 0pv= /03( 0,88±0,3( مش��اهده شد. بنابراین میانگین میزان سرمی 
تستوس��ترون ازنظر  آماری تنها درهردو مرحله ی لوتئال و فولیکوالر سیکل قاعدگی به طور معنی داری پایین می 

باشد )pv< /05 0(. ولی ارتباطی با شدت بیماری مالحظه نشد.
نتیجه گیری: تستوس��ترون ارتباط مثبتی با بیماری ام اس دارد . مطالعات دیگری در جهت بررس��ی علت ارتباط و 

تآثیز سیستم آندوکرین در علت و درمان بیماری باید انجام گردد
کلید واژه ها: بیماری ام اس – تستوسترون – مرحله ی فولیکولی- مرحله ی ترشحی

∗  33 نویسنده مسئول: اعظم فروغی پور

Email:azam-foroughipour@pmi.iaun.ac.ir
آدرس پستی:نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،دانشکده پرستاری ومامایی،گروه مامایی
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  Evaluating Serum testostrone level in  reproductive age 
women with multiple sclerosis and  relationship with disease 

severity.
 
 Authors: Forughi pour     2

1. Faculty member of Nursing and Midwifery, MSC. of Midwifery, Islamic Azad University, Najaf Abad 
Branch (correspondence author*)     
2. M-MD, Ph.D A Neuroscience research center , Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

BACKGROUND: Multiple Sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease. An 
autoimmune basis has been confirmed for pathogenesis of MS. And studies have shown that 
sex hormones such as testosterone may play a role in the disease mechanism. Its serum lev-
els change in MS according to some reports. The purpose of this study was to survey these 
changes in MS patients.
METHODS: 31 MS patients were included in this cross-sectional study. The 60 number of 
controls matched for and age were studied..they were randomly selected and assigned to two 
groups. In one group in follicular phase  the other group in luteal phase. This study evaluated 
the testosterone hormone levels and their correlation with disease severity in MS.
RESULTS: In this study, Testestrone level in patients was 0.461 ± 0.3 ng/ml in the fol-
licular phase compared to controls with mean level of 0.82 ± 0.4 ng/ml(pv=0/011) .Mean 
Testestrone level in female patients was 0. 58 ± 0.7 ng /ml  in the luteal phase compared to 
controls with mean level of 0.88± 0.3 ng/ml (pv = 0.03). Patients with MS had significantly 
lower testosterone, in the follicular and luteal phase.
CONCLUSIONS: Testestrone has a positive relation with MS. Further studies for deter-
mination of causality relation and drug effect in endocrine system on MS pathogenesis are 
suggested.
KEY WORDS:Multiple Sclerosis , Testestrone, follicular and luteal  phase.
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مقایسه دو روش انجام مانور ریتگن و عدم لمس پرینه در اداره مرحله دوم 
زایمان بر پیامدهاي زایمان

اعظم فروغی پور1 – مینا هارونی 2– مرضیه شایان منش3
1-گروه مامایی، دانشکده پرستاري ومامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد1 
2-گروه مامایی، دانشکده پرستاري ومامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد
3-گروه مامایی، دانشکده پرستاري ومامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد

مقدمه : تکنیک هاي متعددي جهت کاهش تروماها و ضایعات حول و حوش تولد از جمله پارگی ها و آسیب هاي 
پرینه وجود دارد .برخی بیان داشتند که جهت اداره تروماهاي زایمانی وضعیت اداره فعال در مرحله دوم زایمان یا 
انجام مانورریتگن با افزایش نیاز به اپی زیاتومی و آس��یب هاي پرینه همراه اس��ت و آنان روش عدم لمس پرینه در 
مرحله دوم را ارجح دانستند .هدف از این مطالعه تآثیر این دو روش بر روي ضایعات پرینه و پیامدهاي زایمانی در 

زنان نخست زاي مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی اصفهان می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 100 نفر زائوي شکم اول با حاملگی کم خطر به طور تصادفی 
در دو گروه انجام مانور ریتگن وگروه عدم لمس پرینه قرار گرفتند .در گروه انجام مانور ریتگن در مرحله دوم زایمان 
جهت کنترل س��ر از این مانور اس��تفاده شد یعنی انگشتان یک دست ناحیه خلفی را حمایت می کند و دست دیگر 
فش��ار مالیمی بر روي س��ر جهت کنترل خروج سر در طی فرایند کرونینگ وارد می کند در روش عدم لمس پرینه 
ماما تنها نقش نظارتی داشته و پرینه در مرحله دوم زایمان در هنگام خروج سر لمس نمی شد سپس تآثیر دو روش 

بر روي ضایعات پرینه و پیامدهاي زایمان در دو گروه بررسی و مقایسه گردید.
یافته هاي پژوهش :نتایج نشان داد که از جهت ضایعات پرینه در رابطه با کاربرد اپی زیاتومی تفاوت معنی داري د 
ر دو گروه وجود دارد و در گروه عدم لمس پرینه نیاز به اپی زیاتومی کمتر بوده اس��ت)p< 0.001(. در گروه عدم 

لمس پرینه بیشتر بوده است .از لحاظ پیامدهاي زایمانی تفاوت معنی داري در در دو گروه دیده نشد.
 بحث و نتیجه گیري :به نظر می رس��د روش عدم لمس پرینه در کنترل با ضایعات پرینه و به خصوص نیاز کمتر 
به اپی زیاتومی و پارگی پرینه کمتري همراه است و به عنوان یک روش ایمن در انجام زایمان می تواند به کار رود 

ولی از نظر پیامدهاي زایمانی تفاوتی با روش کاربرد مانور ریتگن ندارد.
واژه هاي کلیدي :روش انجام مانور ریتگن، روش عدم لمس پرینه، ضایعات پرینه، پیامد زایمان
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بررسی رابطه سندرم متابولیک با دوره مصرف مصرف قرص های پیشگیری از 
بارداری خوراکی در زنان سنین باروری مطالعه قند و لیپید تهران

مریم فرهمند )، فهیمه رمضانی تهرانی)1(*، فریدون عزیزی)2(
)1(مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی باروری ، پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شهید بهشتی تهران – ایران 
)2( مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی، پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

بهشتی تهران – ایران 
نویسـنده مسـئول: فهیمه رمضانی تهرانی، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی باروری ، پژوهشـکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران – ایران
آدرس: ولنجک ، خیابان یمن ، خیابان پروانه ، پالک 24 . تلفن : 22432500 همراه : 09126018211– فکس : 22402463

مقدمه: بس��یاری از زنان جهت جلوگیری از بارداری روش مصرف قرص های خوراکی را اتخاذ می نمایند. به همین 
دلیل این مطالعه به منظور بررس��ی اثرات این قرص ها در مدت زمان طوالنی بر س��ندرم متابولیک انجام شد. روش 
کار: نمون��ه ه��ای پژوهش از میان 4689 زنان مش��ارکت کنن��ده در مطالعه قند و لیپید تهران که اطالعاتش��ان تا 
پایان مطالعه کامل بود؛  انتخاب ش��دند. پرسش��نامه های تکمیل شده در این طرح جهت گردآوری داده ها استفاده 
ش��د. نتایج: مقایس��ه چهار گروه مطالعه ش��امل بدون سابقه مصرف و س��ه گروه دیگر که شامل مصرف کنندگان با 
زمانهای متفاوت بودند؛ با یکدیگر نشان داد که شیوع سندرم متابولیک در میان این گروه ها حتی به همراه تعدیل 
فاکتورهای مخدوش کننده معنی دار نیست. نتیجه گیری: به نظر میرسد؛ مصرف قرص های پیشگیری از بارداری 

کنونی، باعث افزایش ریسک شیوع سندرم متابولیک در میان زنان سنین باروری نمی شود.
کلمات کلیدی: قرص های پیشگیری از بارداری، سنین باروری، سندرم متابولیک.
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The relationship between metabolic syndrome in reproductive 

age women with duration of oral contraceptive pills use: Tehran 
Lipid and Glucose Study
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Abstract
Introduction: Many of women use oral contraceptive pills (OCP) to prevent pregnancy. So 
this study was conducted to evaluate the OCP duration consumption on metabolic syndrome. 
Methods: women were selected among 4689 of Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) 
participants whose data were complete. The questionnaires of TLGS were used for data gath-
ering. Results: comparison of four groups including non users and users with different du-
ration of consumption even with adjustment for confounding factors showed no statistical 
significant difference. Conclusion: It seems duration of consumption of current OCPs is not 
contributor for metabolic syndrome.
Key words: oral contraceptive pills, Reproductive age, metabolic syndromes.
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تعیین میزان تنیدگی زنان باردار شاغل بافشارخون باال ومقایسه آن بازنان 
باردارغیرشاغل بافشارخون باالوتاثیرآن برنوع زایمان 
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چکیده:
مقدمه:بارداری وبدنیاآوردن نوزاد ازجمله وقایع بسیارمهم زندگی هرزن وبالطبع خانواده اوست. حفظ وارتقاء سطح 
سالمت زنان باردار که جزءافرادآسیب پذیرمحسوب می شونددرهرجامعه جایگاه ویژه وتاثیرگذاری داردچراکه دوران 
حاملگی یکی ازمهمترین دوران زندگی فرد اس��ت وشرایط ومحیط زندگی چه درخانه ویامحیط کار وخطرات ناشی 

ازبارداری نظیرفشارخون باال می تواندزندگی مادرونوزادوحتی زندگی بقیه افرادخانواده راتحت الشعاع قراردهد.
 موادوروش ها: پژوهش توصیفی بوده که طی آن 55 زن باردارازطریق نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب ش��دند.
ابزارگردآوری داده هاپرسش��نامه جمعیت شناختی،پرسشنامه تنیدگی،پرونده مادربوده است.تجزیه و تحلیل داده ها 

توسط نرم افزار  spss باورژن16انجام شد.
یافت��ه ها:نتایج حاصل ازپژوهش نش��ان دادک��ه 33درصدمادران تنیدگ��ی درحدش��دیددارندومیزان تنیدگی زنان 
ش��اغل بافش��ارخون باال بیشترازمیزان تنیدگی زنان غیرش��اغل بافشارخون باالس��ت.ولی بین میزان تنیدگی بانوع 
زایم��ان ارتباطی وج��ود ندارد.بین تنیدگی بامتغیرهای میزان تحصیالت مادر،داش��تن همسردرقیدحیات،داش��تن 

p<0/05).همسرغیرمعتاد ووضعیت اقتصادی ارتباط آماری معناداری وجوددارد
نتیج��ه گیري: تاثیرپدیده های موثربرروح وروان رانمی توان برجس��م انکارکرد.افزایش حمایتهای اجتماعی وکمک 
به مادران درکنارآمدن باش��رایط خویش هم درآسیب پذیری جسمی وهم درمقابله زنان باردارنسبت به تنش نقش 

تاثیرگذاری دارد.
واژگان کلیدی : تنیدگی،زنان باردار،فشارخون باال،نوع زایمان.



335چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393
Chronic Postpartum Perineal Pain in Anxious Primiparous Women  
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Abstract 
Background: There  are  several  studies  since  previous  times  to  support this  fact, anxiety,  
depression and  mood  embarrassment  play  significant role  in  deteriorating  of  chronic  
pain  but  nowadays  its  lack  has  been understood in gynecology and obstetrics field. 
Aim: Current study describes the effect of anxiety on the chronic perineal pain intensity  in  
primiparous  women  referring  to  selected  medical  - educational centers in Shiraz Univer-
sity of Medical Sciences in 2182. 
Materials and Methods: In postpartum part of hospital, 45 primiparous women  were ar-
ranged  in  two  groups  randomly: with  mild  anxiety  and with  moderate  one.  The  anxiety  
scale  was  measured  by  spielberger questionnaire  and perineal pain  also  by Visual Ana-
loge Scale  and  data has been analyzed in SPSS softwere and chi-square test. 
Results: The mean anxiety level of the 22 participants of group with mild 
anxiety was  significantly (22.2% V.S. 22.4%)  different  from  the  other one  (P<1018)  and  
was  also  a  significant  predictor  of  perineal  pain severity between them (P<1018) (66.6% 
V.S. 12.81).  
Conclusions: This  study  demonstrates  that  anxiety may  cause  to deteriorate perineal pain  
and  makes  it  chronic, so finally delays  correct breastfeeding and sexual relationship.
Key Words: Anxiety, Perineal Pain, Sexual Relationship. 
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Abstract 

Background  and  aims:  Many  documents  demonstrates  relationship between high Body 

Mass Index  and  women  anxiety  and  depression, but among our research now, there are 

not any evidence about postpartum; so this study describes relationship between women 

Body Mass Index (BMI) before pregnancy and their postpartum anxiety level.  

Methods: In this  study, 45 primiparous women  were selected randomly and  their  BMI 

before  pregnancy  was  calculated. In postpartum  also, the anxiety  scale  was  measured  

by spielberger  questionnaire  and entering data in SPSS softwere, was analyzed by Kruskal 

Wallis Test. 

Results: The mean anxiety  level  of underweight  (BMI< 8183), normal (8183<  BMI< 

9582) and  overweight (BMI> 94) groups was orderly  as follow: 5884, 58849 and 55881. 

It seems more the average of BMI before pregnancy, more postpartum women anxiety 

level but it is not significant Statisticsly (P = /09/1). 

Conclusions:  This  study demonstrates  that high  grade  of  BMI  before pregnancy may 

result in increasing postpartum women anxiety level, bad mood  and  delays  maternal  –  

neonate  communication  and  correct breastfeeding.  

Key Words: Maternal anxiety, Body Mass Index, pregnancy, postpartum 
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Relationship between Anxiety Level in Primiparous Women 

and Postpartum Low Back Pain Severity
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Abstract  

Background:  Many  documents demonstrate  relationship  between  the anxiety and bad 

mood and increasing of the pain severity, but among our research now, there are not any 

evidence about postpartum. 

Aim:  This  study  describes  relationship  between Anxiety  Level  in Primiparous Women 

and Postpartum Low Back Pain. 

Materials  and  Methods: In  this  study, 45  primiparous  women  were selected  randomly  

and  their  anxiety  level  during  pregnancy  was registered in spielberger questionnaire and 

also after  delivery, their low back pain severity was measured by the VAS scale. Data was 

entered in SPSS softwere (version 83) and chi-square test was performed. 

Results: The mean anxiety of women with mild level was 54.%9 (n=52) and in the moder-

ate level group was 27.59 (n=52); so it was significant statistically (P<7078). Also variables  

were  different significantly in  the VAS  scale (P<7078)  (The mean low  back  pain  severity= 

51039 in  the mild V.S. 26089 in the moderate level group). 

Conclusions: This  study demonstrates  that high  grade  of Maternal anxiety may result in  

increasing postpartum low  back  pain  severity and failures mother-infant attachment and 

her ability to care.  

Key  Words: Maternal  Anxiety,  Low  Back  Pain,  Mother-Infant Attachment. 
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پیامدهای مامایی و رضایتمندی مادران نخست زا شرکت کننده در کالسهای 
آمادگی دوران بارداری در بیمارستان دوستدار مادر معتضدی

نویسندگان: مستانه کامروامنش*- اعظم باخته*- ادریس عبدی فرد**
*کارشناس ارشد مامایی، مربی و عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

**کارشناس پرستاری
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشکده پرستاری مامایی- گروه مامایی

مقدمه و هدف: زایمان یکی از مهمترین وقایعی است که یک زن در زندگی تجربه می کند رضایتمندی مادر از زایمان 
به افزایش اعتماد به نفس، ایفای مناسب و بهبود نگرش وی نسبت به تجربه زایمان منجر شده و عدم رضایتمندی از 
آن عالوه بر ایجاد آثار نامطلوب بر سالمت وی و خانواده اش منجر به انتخاب زایمان سزارین در زایمانهای بعدی می 
شود. افزایش شدت درد و طول مدت زایمان اثرات زیانباری برای مادر و جنین به همراه داشته عدم آموزش و آمادگی 
مادران باردار در این دوران موجب افزایش مداخالت پزش��کی و ایجاد عوارض برای مادرو جنین می ش��ود. برگزاری 

کالسهای آمادگی دوران بارداری می تواند راه حل مناسبی برای رفع این مشکالت باشد.
مواد و روشها: طراحی مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش آنرا زنان باردارنخست زایی تشکیل می 
دادند که جهت انجام زایمان به بیمارستان معتضدی مراجعه کرده و در بخش پس از زایمان بستری بودند. نمونه های 
مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای در دو گروه ) زایمان فیزیولوؤیک و روش مرسوم 
( قرار گرفته و با اس��تفاده از فرم اطالعاتی و پرسش��نامه اس��تاندارد Mackey اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردید. 
 ( SPSS پیامدهای مامایی ش��امل پیامدهای مادری و نوزادی بوده و اطالعات پس از گردآوری با اس��تفاده از نرم افزار
نس��خه 18 ( و آزمونهای آماری کروس��کال والیس، من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نمونه مورد بررسی شامل 280 زن تازه زایمان کرده با میانگین سنی 5/9 ± 27/4 سال بود در دو گروه زایمان 
مرسوم و زایمان فیزیولوژیک برخی از متغیرهای مورد بررسی از جمله سن، سن بارداری، تعداد زایمانها و تعداد فرزندان 
همسان بودند. میزان عدم رضایت از زایمان در زنان با زایمان فیزیولوژیک که سابقه شرکت در کالسهای آمادگی برای 
زایمان را داش��تند 6/2 درصد که در مقایس��ه با این گروه عدم رضایت در گروه زایمان مرس��وم 18/3 درصد محاسبه 
گردید. برخی از متغیرها از جمله شدت درد، عامل زایمان، عوامل محیطی، طول مرحله اول زایمان و میزان تحصیالت 

افراد با میزان رضایت آنها ارتباط معناداری داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به باال بودن میزان رضایتمندی مادران گروه زایمان فیزیولوژیک می توان اظهار داشت که ارائه 
آموزش��های مربوط به کالس��های آمادگی برای زایمان در طی دوره بارداری شامل اقدامات حمایتی، توجه به نیازهای 
م��ادر و اجتناب از اقدامات بی مورد و معمول زایمان های مرس��وم می توان��د فرآیند زایمان را به تجربه ای مطلوب و 
رضایت بخش باری مادر تبدیل نموده و باعث گردد که این مرحله مهم از زندگی با عوارض کمتر و خوشایندتر برای 
مادر طی گردد بنابراین برگزاری مس��تمر دوره های آموزش��ی و اجرای زایمان فیزیولوژیک با حداقل مداخله در کلیه 

مراکز پیشنهاد می گردد. 
کلید واژه ها: رضایتمندی، زایمان طبیعی، کالسهای آمادگی زایمان. 
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Zinc Supplementation in Pregnancy and Improve Infancy 

survival 

Fatemeh Zahra  Karimi: PhD Student  Reproductive health, Student  Research Committee, Nursing and 
Midwifery School, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran. 
Sepideh Bagheri :  Assistant professor of pediatrics, School of medicine, Mashhad University of medical sci-
ences, Mashhad, Iran.

Micronutrient deficiency is a major problem in women of reproductive age in many develop-
ing countries. And one of the most common micronutrient deficiencies in this is zinc defi-
ciency. Zinc is a microelement that recently has been more studied in pregnancy outcome, 
Zinc deficiency is a public health problem, with infants and pregnant women especially at 
risk, in studies estimated that 82% of all pregnant women in the world suffer from zinc defi-
ciency, resulting in poor health and high rates of mortality and morbidity. Studies in experi-
mental animals have documented increased fetal loss and neonatal mortality with maternal 
zinc deficiency. But humanl studies linking maternal zinc deficiency with fetal survival are 
scarce and have produced conflicting results but recent data and some preliminary findings 
indicate a beneficial effect of maternal zinc supplementation on infant morbidity. Therefore, 
zinc therapy of our pregnant women may increase pregnancy outcome and infant survival; 
however more research is required to assess the benefits of zinc supplementation during preg-
nancy on survival in countries where zinc deficiency is a problem. 
Key Words: Zink deficiency, infant, survival
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The Association of Prepregnancy Maternal Body Mass Index 
and Birth Weight of Infants 

Fatemeh Zahra  Karimi: PhD Student  Reproductive health, Student  Research Committee, Nursing and 
Midwifery School, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
Khadijeh Mirzaii Najmabadi: Associate Professor, Nursing and Midwifery School, Mashhad University of 
Medical Sciences, Mashhad, Iran
Habibollah Esmaili: Associate Professor , Department of Biostatistics, School of Public Health, Mashhad 
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Introduction: Birth weight is one of the main indices of growth and among the determining 
factors of survival. The purpose of this study was the determine the relationship between pre-
pregnancy maternal body mass index and birth weight of infants.
Methods: The current study is a cross-sectional study in which 800 pregnant women, who 
were referred to medical and hygienic centers in Mashhad during the year 2011, with a gesta-
tional age less than 12 weeks were selected by a random multi-level stratified cluster sampling 
method. In the first prenatal medical appointment, a questionnaire containing questions about 
personal information was completed and mothers’ BMIs were calculated. At birth, the infants’ 
weights and other variables were surveyed. Analysis of data was done using SPSS (version 16) 
software and descriptive and analytic statistical tests.
Results: Based on the variance analysis tests, the average birth weight of an infant had in-
creased with the increase in its mother’s weight (p<0.001). Also, the average infant birth weight 
was significantly higher in mothers aged 35 or more, multiparas and mothers who gave birth 
to male infants. Low birth weight and preterm labor were significantly more prevalent among 
underweight mothers. Infant macrosomy was more common among obese mothers. 
Conclusion: The results of this study highlight the importance of mothers’ BMI at the begin-
ning of their pregnancy in improving the health indices among infants. Abnormal BMI leads to 
undesirable prenatal complications. 
Key Words: Body mass index (BMI), Birth weight, infant
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بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان با  شاخص توده بدنی طبیعی و چاق 

فاطمه زهرا کریمي: دانشجوي دکتراي تخصصي) PhD ( بهداشت باروري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم 
پزشکي مشهد، مشهد، ایران

لیال امیری فراهانی، دانشجوي دکتراي تخصصي) PhD ( بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران
خدیجه میرزایی نجم آبادی: دانشیار گروه بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی ابعاد مختلف سالمت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی افراد را در بر می گیرد . امروزه  
چاقي به عنوان یک معضل س��المتی به طور گس��ترده اي تمام ابعاد زندگي زنان را تحت تاثیر قرار داده اس��ت.  این 

پژوهش با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان با  شاخص توده بدنی طبیعی و چاق انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفي – تحلیلي 84 نفراز زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني که داراي معیار 
هاي ورود به مطالعه بودند انتخاب ش��دند، پس از اخذ رضایت کتبي جهت شرکت در پژوهش زنان بر اساس شاخص 
توده بدني در 2 گروه با شاخص توده بدنی، طبیعي)BMI =18/5_24/ 9( و چاق  BMI   ≥ 30  قرار گرفتند. جمع 

آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و   پرسشنامه  کیفیت زندگی انجام شد.
نتایج: میانگین ش��اخص توده بدني در گروه طبیعي 1/54 10± /22 و در گروه چاق  1/42  ± 32/02 بود.  میانگین 
نمره کیفیت زندگي در گروه طبیعي 14/09 ± 95/6  و در گروه چاق 10/82 35±/84  بود که بر اس��اس آزمون تی 
دانشجویی اختالف معنا داري در میانگین نمره کیفیت زندگي بر اساس شاخص توده بدني در2 گروه با شاخص توده 

)P= 0.000( .بدني طبیعي و چاق  مشاهده مي گردد
بحث و نتیجه گیری: ش��اخص توده بدني از جنبه هاي مهم و موثر بر کیفیت زندگي اس��ت. شناخت و آگاهي در این 
زمینه امري مهم و ضروري است لذامراقبین بهداشتي مي توانند نقش مهمي در ارزیابي و ارتقا کیفیت زندگي زنان به 
ویژه زنان با شاخص توده بدني باال داشته باشند و با  اتخاذ استراتژیهایي در جهت مداخالت مناسب، آموزش و مشاوره 

مي توان گامي را در جهت ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی زنان جامعه برداشت
واژه های کلیدی: زنان، شاخص توده بدني ،کیفیت زندگي،
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بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش 
لیبر و زایمان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان سال 1390

 زهرا کریمیان 1- ژیال گنجی 1
 1- دانشجوی دکتری بهداشت باروری – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

س��ابقه و ه��دف: با توجه به اهمیت کیفیت خدمات بخش زایمان و ب��ا توجه به این که تاکنون مطالعه ای در این زمینه 
در کاش��ان انجام نش��ده است ، تصمیم گرفته ش��د مطالعه ای با هدف بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی و میزان 
رضایتمندی از آن در بخش لیبر و زایمان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان سال 1390 را انجام دهیم .
مواد و روشها: دراین مطالعه توصیفی- تحلیلی جامعه پژوهش شامل 300 زن باردار 18 تا 35ساله کم خطر مراجعه کننده 
به بخش زایمان بودند که به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب ش��دند. روش جمع آوری اطالعات در این پژوهش 
از طریق پرسشنامه بود که فرم مشخصات ماما توسط مصاحبه با ماما تکمیل و فرم مشاهده مراقبت با مشاهده و توسط 
محقق ، فرم ساختار بخش زایمان هم توسط مصاحبه با سرپرستار بخش و فرم سنجش رضایتمندي هم در زمان ترخیص 

و توسط بیمار تکمیل شد و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  نسخه 16 استفاده شد.
نتایج: بررس��ی تجهیزات و س��اختار بخش زایمان این بیمارستانها نشان دادکه وضعیت تجهیزات و ساختار از مطلوبیت 
متوس��ط برخوردار اس��ت.کیفیت مراقبتهای مراحل چهارگانه زایمانی هم نشان داد که در اکثر حیطه های مورد بررسی 

کیفیت از وضعیتی مطلوب برخوردار نمی باشد ولی رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در سطح باال است.
نتیجه گیري: با توجه به یافته های پژوهش ضروریست که مسئولین جهت افزایش کیفیت خدمات مامایی با به کارگیری 

نیروی متخصص ، توسعه کادر درمانی ، توجه به نیازهای روانی بیماران و ...  اقدام نمایند.
کلید واژه ها:کیفیت ، مراقبت مامایی ، بخش زایمان   

الزم به ذکر می باشد که این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب به شماره  8713می باشد که بودجه آن توسط دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان تامین شد.              
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گرفتگی ناشی از یائسگی و طب گیاهی در ایران: یک مرور سیستماتیک
زهرا کریمان1   ، افسانه کرامت2

1- دانشجوی دکتری بهداشت باروری – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2- استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

هدف: با توجه به اینکه کارآزمایی های بالینی صورت گرفته در زمینه یائسگی و مشکالت آن متعدد بوده و تاکنون 
مطالعه ای به شکل مرور سیتماتیک در زمینه داروهای گیاهی ایرانی موثر بر گرگرفتگی انجام نگرفته است، تصمیم 
گرفته شد، مطالعه ای با هدف مروری سیستماتیک بر درمان های گیاهی جهت درمان گرگرفتگی ناشی از یائسگی 

در ایران انجام گیرد که هدف از آن تحلیل کارآزمایی های بالینی در این زمینه و خالصه نمودن آنها می باشد.
 Googlescholar ، Magiran ، Irandoc ، Iranmedex ، SID مواد و روش ها: جستجو در بانک های اطالعاتی
و Pubmed انجام گرفت. مقاالت از ابتدا تا س��ال 2014  مورد ارزیابی قرار گرفتند.جهت ارزیابی مقاالت از معیار 
Jadad اس��تفاده ش��د. این معیار مقاالت را بر اساس احتمال وجود سوگیری در تصادفی سازی ، پیگیری بیماران و 
کورس��ازی بررس��ی می کند که حداقل امتیاز در این معیار صفر و حداکثر 5 می باشد. مقاالتی که طبق این معیار 

نمره 3 یا بیشتر را گرفتند ، وارد مطالعه شدند. در نهایت نتایج به صورت کمی و کیفی ارائه شد.
یافته ها: در این مطالعه 27 کارآزمایی بالینی بررس��ی ش��دند که 22 مورد آنها بر اس��اس معیار Jadad  نمره 3 و 
بیشتر را گرفتند.نتایج نشان داد که بیشترین مطالعات انجام شده در این زمینه در رابطه با سویا )23%( و گیاه پنج 
انگشتی )14%( بوده و اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه دارای اثربخشی مثبت بودند)92/5%(. ناهمگوني طول 

مدت مطالعات ، دوزها و محصوالت خاص ، امکان انجام متاآنالیز در این مطالعه را غیر ممکن مینماید.
 نتیجه گیری: مقاالت در این زمینه در ایران بسیار متنوع می باشد. با توجه به اینکه مقاالت متعدد و با اعتبار باال در 
زمینه سویا صورت گرفته می توان سویا را چه به شکل رژیم غذایی و یا به شکل آجیل  سویا و یا به شکل صناعی 

در درمان گرگرفتگی ناشی از یائسگی پیشنهاد کرد 
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واژه های کلیدی: گرگرفتگی، یائسگی، طب گیاهی ، مرور سیستماتیک

بررسـی ارتباط سـطح اضطراب و افسـردگی زنـان نابارور تحت درمان با IVF با سـطح سـرمی هورمونهـای مرتبط با بـاروری )پروالکتین، 
استرادیول،  FSH،TSHوLH ( در مراجعین به مرکز درمانی ناباروري منتخب شهر شیراز در سال1393

صدیقه کشاورز 1 ، بهار مرشد بهبهانی2 ،علی شمس الدینی 3، محمد ابراهیم پارسانژاد 4
1: دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

2: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(.
3: دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

4: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، رئیس بخش ناباروری دانشکاه علوم پزشکی شیراز.

مقدمه:
 ش��واهد نش��ان داده اند که اضطراب و افس��ردگی از طریق تاثیر بر روی محور HPOباعث تغییراتی در میزان هورمون 
های پروالکتین،  FSH ،TSH و LH ش��ده و به تش��دید ناباروري در زنان مي انجامد ولذا نداش��تن افسردگی و سطح 
اضطراب پایین تر می تواند به باروري طبیعي کمک کند. با وجود این ،هنوز شواهد تجربي قاطع وجود ندارد که سطح 
اضطراب و افسردگی پایین تر موجب پیامد بهتر درمان با فنآوریهاي کمک باروري شود. هدف از انجام این پژوهش ،تعیین 
ارتباط س��طح افس��ردگی زنان نابارور تحت درمان با  IVF  با سطح سرمی هورمون های مرتبط با باروری )پروالکتین، 

استرالدیول،  FSH،TSHوLH(درمراجعین به مرکز درمانی ناباروري منتخب شهر شیراز درسال1393بود.
روش کار : در این مطالعه آینده نگر90زن نابارور مراجعه کننده به مرکزدرماني منتخب ش��هر ش��یراز که تحت درمان 
IVF قرار گرفتند به روش سرشماری انتخاب شده و با کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند.دراولین ویزیت قبال از 
ش��روع درمان افراد توسط پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر و افسردگی یک مورد ارزیابی قرارگرفتند.براساس پرسش نامه 
بک نمره11-16 کمی افس��رده و 17-20افس��ردگی خفیف تا متوسط و 21-30افس��ردگی متوسط و 31-40افسردگی 
شدیدو بیش از 40افسردگی بیش از حد در نظر گرفته شدندونیزبر اساس پرسش نامه اشپیل برگر)که بصورت کلی به 
دو دس��ته افسردگی آشکار و افسردگی پنهان تقسیم میشود( به 6 دسته تقسیم شدند که از 20-31 اضطراب خفیف و 
32-42 اضطراب متوس��ط رو به پایین و 43-53 اضطراب متوس��ط و 54-64 اضطراب نسبتا شدید و 65-75 اضطراب 
شدید و بیش از 76 را به صورت اضطراب بسیار شدید. همچنین در این بیماران سطح هورمون های سرمی پروالکتین، 
استرادیول، FSH،TSHوLH در روز سوم اندازه گیری و ثبت شد. افرادی که دارای سابقه اضطراب و افسردگی از پیش 
داشتند و همچنین کسانی که در پرسش  نامه بک نمره کمتر از 10 گرفتند،از طرح کنار گذاشته شدند.تجزیه وتحلیل 
داده ها با ازمون کروس��کالواریس و با اس��تفاده ازنرم افزار کامپیوتريSPSS 16انجام شد.p>0,05به عنوان سطح معني 

داري در نظر گرفته شد.
 P.Value:( ارتباط مثبت داشت FSH یافته ها : در این مطالعه س��طح اضطراب پنهان با میزان س��طح سرمی هورمون
P.(0,041 واختالف قابل توجه در س��طح س��رمی اس��ترادیول با میزان اضطراب اشکار مشاهده شد ولی معنی دار نبود)

Value :0,07(.همچنین بین سطح سرمی پروالکتین با افسردگی رابطه ی معنادارمثبت با P.Value : 0,036 دیده شد. 
 P.Value :نیز ارتباط قوی وجود داشت ولی معنادار نبود LH در رابطه با سطح اضطراب اشکار و میزان سرمی هورمون

)0,08(. در مورد بقیه هورمون ها ارتباطی بین انها با  با سطح افسردگی و اضطراب مشاهده نشد.
نتیجه گیری:  یافته های ما در مورد اثرات اضطراب و افسردگی بر هورمونهای باروری نشان داد که ،اضطراب احتماال از 
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طریق تاثیر بر ترشح هورمون FSH موفقیت را در درمانهای ناباروری کاهش میدهد. همچنین افسردگی در زنان تحت 
درمان با IVF احتماال با تاثیر بر س��طوح هورمونی پروالکتین می تواند باعث کم ش��دن موفقیت درمان ناباروری  شود.

عدم ارتباط  بین میزان افسردگی  و اضطراب با سطح سایر هورمونهای باروری  می تواند ناشی از تعداد نمونه های مورد 
بررسی در این مطالعه باشد که  با تعداد نمونه های بیشتر می توان در مورد آنها قضاوت بهتری داشت.لذا براساس نتایج 
این مطالعه،پیشنهاد می شود درمان های دارویی و روانشناختی برای بیماران نابارور تحت درمان با IVFانجام شودتا هم 

باعث بهبود کیفیت زندگی آنان شده و هم باعث نتیجه گیری بهتر در روند درمان آنان شویم.
واژه های کلیدی : اضطراب،افسردگی، هورمون های باروری

در    IVF با   درمان  تحت  زوجین  در  ناباروری  علل  اپیدمیولویک  بررسی 
مراجعین به مرکز درمانی ناباروري منتخب شهر شیراز در سال1393

صدیقه کشاورز 1 ، بهار مرشد بهبهانی 2 ،علی شمس الدینی 3، محمد ابراهیم پارسانژاد 4
1: دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

2: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(.
3: دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

4: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، رئیس بخش ناباروری دانشکاه علوم پزشکی شیراز.

مقدمه :
 ناباروري مشکلي است که در سراسر جهان تمامي جوامع با آن درگیر هستند و پیامدهاي رواني  اجتماعي فراوانی را 
به دنبال دارد. بررسی اپیدمیولوژیک نابارو ري در جامعه مي تواند به برنامه ریزان نظام سالمت در برنامه ریزي دقیق 
تر ارائه خدمات بهداشتي و درماني کمک نماید از آنجاییکه علل مختلفی باعث ناباروری می شود که هر کدام از آنها 
نیازمند به آموزشها ی بهداشتی و یا مراقبتهای درمانی متفاوتی است لذا هدف از این مطالعه، بررسي اپیدمیولوژي علل 
ناباروري در زوجین تحت درمان با  IVF  در مراجعین به مرکز درمانی ناباروري منتخب ش��هر ش��یراز در سال1393 

است . 
روش کار :  در ای��ن مطالع��ه آین��ده نگر 90 زن نابارور تحت درم��ان IVF مراجعه کننده ب��ه مرکز درمانی منتخب 
ش��هر شیراز به روش سرش��ماری انتخاب شدند. اطالعات دموگرافیک آنها )س��ن،مدت ناباروری،رابطه خویشاوندی با 
همسر،محل تولد،تحصیالت خود و همسر،شغل خود و همسر،نوع ناباروری،نوع روش جلوگیری از بارداری قبلی،عامل 
ایجاد کننده ناباروری،سابقه عمل جراحی،اندومتریوز،عفونت ها و چگونگی قاعدگی( در پرسش نامه ها ثبت شد.جهت 

تجزیه و تحلیل داده ها وبدست اوردن اطالعات توصیفی از نرم افزار کامپیوتري SPSS 16 استفاده شد.
یافته ها : س��ن مراجعه کنندگان در این مطالعه بین 21 تا 41 س��ال بود، و میانگین س��ال های نازایی اتها حدود 7 
سال بود که 82 درصد انها ناباروری اولیه داشتند. دالیل ناباروری به این شکل بود که 32% عامل مردانه، 16% عامل 
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زنانه، 19.3% عامل زنانه و مردانه بطور همزمان و 9 % نیز علت شناخته شده ای نداشتند. 50% انها از ابتدای ازدواج 
هیچگونه روش جلوگیری از بارداری نداشتند. 16% از ocp ، 13% از کاندوم و 18% به روش منقطع جلوگیری داشته 
اند. قائدگی 73% این افراد منظم بوده است. حدود نیمی از ازدواج ها فامیلی بوده و از نظر تحصیالت فقط 19 درصد 

خانم ها تحصیالت دانشگاهی داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه در این مطالعه حدود 80 درصد نازایی ها از نوع اولیه می باشد و 80 درصد این زوجین 
هیچ روش هورمونی جهت جلوگیری از بارداری استفاده نکرده اند میتوان گفت علل ایجاد ناباروری به عوامل مهتری به 
جز عواقب بارداری های قبلی و یا تاثیرات هورمونی ناشی از روش ها جلوگیری ارتباط دارد. همچنین در این مطالعه باال 
بودن عامل مردانه در بروز نازایی مشاهده شد، که بررسی های بیشتر جهت مشخص شدن باال بودن این عامل نسبت 

به عامل زنانه توصیه میشود. )از جمله عوامل محیطی و آلودگی ها و بیماریها و مواد سمی و ژنتیک و...(
با توجه به اهمیت فرزند آوري از نظر مذهبي و فرهنگ عمومي جامعه ی ایران، ناباروري به عنوان یکي از دالیل طالق 
مطرح ش��ده است، لذا ش��ناخت عوامل اپیدمیولوژیک موثر در ناباروری میتواند به برنامه ریزی و اداره ی هر چه بهتر 

این موضوع کمک کند.توصیه می شود که  مطالعات گسترده تر و با تعداد بیماران بیشتر در این رابطه انجام گردد.
واژه های کلیدی : ناباروری،اپیدمیولوژیک،عوامل دموگرافیک

در   IVF درمان  تحت  نابارور  زنان  در  اضطراب   و  افسردگی  سطح  بررسی 
کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393 

بهار مرشد بهبهانی 1 ،صدیقه کشاورز 2 ،علی شمس الدینی 3، محمد ابراهیم پارسانژاد 4
1: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(.

 :2دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مامایی پرستاری فاطمه )ص(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
3: دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

4: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، رئیس بخش ناباروری دانشکاه علوم پزشکی شیراز.

مقدمه : ناباروری و افسردگی و اضطراب هر کدام به طور جداگانه از مشکالت بزرگ جوامع انسانی هستند .با وجود 
این که افس��ردگی و اضطراب جز ش��ایعترین بیماریهایی هستند که در طب پیش��گیری مشاهده میشوند، مراجعه 
برای دریافت کمک بس��یار کمتر از ش��یوع بیماری اس��ت . همچنین موفقیت در درمانهای کمک باروري مي تواند 
وابسته به عوامل مهم دیگری مثل سطح اضطراب و افسردگی زوجین در زمان درمان باشد. وجود اطالعات کافی در 
مورد شیوع بیماری و عوامل خطر آن برای شناسایی بیمار بسیار با ارزش است. در این زمینه پرسشنامه افسردگی 
بِک) BDI( برای غربالگری افس��ردگی اس��ت و همچنین پرس��ش نامه اش��پیل برگر که مربوط به اضطراب است ، 
جهت شناسایی افراد در معرض خطر کمک کننده میباشند .هدف از این تحقیق بررسی سطح افسردگی و اضطراب  
در زنان نابارور تحت درمان IVF در کلینیک های درمانی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز در سال 1393 بود تا با 
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شناسایی آنها بتوان برای درمانهای بهتر ناباروری آنها برنامه ریزی کرد.

روش کار: در این مطالعه آینده نگر 90 زن نابارور مراجعه کننده به  مرکز درماني منتخب ش��هر ش��یراز که تحت 
درمان IVF قرار گرفتند به روش سرش��ماری انتخاب ش��ده و با کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. در اولین  
ویزیت قبل از ش��روع  درمان توس��ط پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر و افس��ردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
بر اس��اس پرسش نامه بک افرادبه س��ه دسته با  نمره 11-16 افسردگی خفیف و 17-30 افسردگی روبه متوسط و 
متوس��ط و بیش از 31 افس��ردگی شدید تقسیم شدند. همچنین توسط پرسش نامه اشپیل برگر که بصورت کلی به 
دو دس��ته افسردگی آشکار و افس��ردگی پنهان میباشد ، به 3 دسته  تقسیم شدند که از 20-31 اضطراب خفیف و 
32-53 اضطراب متوسط و بیش از 54 را به صورت اضطراب شدید تقسیم بندی کردیم. افرادی که سابقه اضطراب 
و افسردگی قبلی داشتند و همچنین کسانی که در پرسش  نامه بک نمره کمتر از 10 گرفتند،از طرح کنار گذاشته 
ش��دند. داده هاي مربوط به س��طح افس��ردگی و اضطراب و تحصیالت بیمار و همسر ، س��ن ، رابطه خویشاوندی با 
همسر ،محل زندگی ،طول مدت نازایی ، علت نازایی با استفاده از آزمون هاي کای دو، کروسکالواریس و من ویتنی 
تجزیه و تحلیل ش��دند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتري SPSS 16 اس��تفاده شد. p>0,05 به 

عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
یافته ها: طبق این مطالعه ش��یوع افس��ردگی در بین زنان نابارور تحت درمان با روش IVF 67% محاس��به شد. در 
رابطه با میزان اضطراب بیش��ترین فراوانی به میزان 35% نوع اشکار و 42% نوع پنهان در گروه با اضطراب متوسط 
)نمره 32 – 53( مشاهده شد و در رابطه با میزان افسردگی نیز بیشترین فراوانی به میزان 48% در گروه افسردگی 
متوسط )نمره 17 – 30( دیده شد. با توجه به P Value:0,001 بین سطح افسردگی و سن رابطه معناداری وجود 
دارد که با افزایش س��ن س��طح افسردگی کاهش می یابد. اما بین تحصیالت بیمار و همسر ، خویشاوندی با همسر ، 

شغل ، محل زندگی ، مدت نازایی ، علت نازایی ،  رابطه معناداری با اضطراب و افسردگی وجود نداشت.
نتیجه گیری: افراد نابارور به علت احس��اس فقدان و ننگ اجتماعی ناش��ی از ناباروری  و درمانهای پر اس��ترس و 
طوالنی مدت ،بیش��تر در معرض افس��ردگي و اضطراب قرار دارند. نتایج این مطالعه نش��ان داد که با افزایش س��ن  
ش��یوع افس��ردگی کاهش می یابد .این موضوع احتماال می تواند به دلیل  آن باشد که افراد با افزایش سن به درک 
حقایق واقعی زندگی دس��ت می یابند لذا اثرات نامطلوب ناباروری بروی آنها کمتر می ش��ود . این موضوع در معنا 
درمانی )لوگوتراپی(برای زوجین نابارور بس��یار کاربرد داش��ته و موفقیت آمیز خواه��د بود. عدم ارتباط بین ویژگی 
های دموگرافیک زنان با س��طح افسردگی آنها احتماال نش��انگر این موضوع است که حمایتهای اجتماعی ، شغلی و 
خانوادگی بر س��طح افس��ردگی و اضطراب زنان نابارور تاثیر چندانی ندارد.لذا شناسایي افراد افسرده و مضطرب در 
گروه زنان نابارور و ارجاع آنها براي دریافت درمانهاي حمایتي و مشاوره روان پزشکي در مورد مسایل رواني ، کمک 
قابل توجهي به این افراد مي کند. همچنین توصیه می ش��ود که  مطالعات گس��ترده تر ،با تعداد بیماران بیشتربرای 

حصول نتایج دقیق تر انجام شود.
IVF،واژه های کلیدی: اضطراب،افسردگی،ناباروری
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بررسی نگرش زنان به سالمندی
مهری کلهر1*

mkalhor20@gmail.com ،09122835934 ،1*-کارشناس ارشد مامایي، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکي قزوین

چکیده
زمینه و هدف :تحوالت اجتماعی، اقتصادي و پیش��رفت هاي علمی موجب رش��د سریع سالمندي ودگرگونی سنتها ي 
دیرین گردیده است .کیفیت زندگی در سالمندانی که از حمایت هاي همسر، فرزندان و دوستان برخوردارند، باالتر است 
 .لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین نگرش زنان نسبت به افراد سالمند دراستان قزوین در سال 1392 انجام شده است.

روش بررسی : در این مطالعه توصیفی -تحلیلی، 300 زن 13 الی 60 ساله که حداقل یک فرد سالمند در اطرافیان خود 
داش��تند، از اس��تان قزوین به روش نمونه گیري آسان مورد پرسش قرارگرفتند.پرسشنامه نگرش سنج کوگان به عنوان 
ابزارگردآوري داده ها مورد استفاده قرارگرفت .براي آنالیز داده ها از آزمون هاي کراسکال والیس و من ویتنی استفاده شد.

یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 28/4 سال بود. بین متغیر سن و تحصیالت با چگونگی نگرش نسبت به سالمندي ارتباط 
معنی دار آماري دیده شد. )0P>/05(. زنان کمتر از 25 سال و افراد با تحصیالت باال بیشترین نگرش منفی را نسبت به 

 .)0P>/05( سالمندان و زنان با سن باالی 40 سال نگرش مثبت نسبت به سالمندان داشتند
نتیجه گیري: با توجه به اینکه بیشترین نگرش منفی بین نوجوانان وجوانان ودانشگاهیان است، براي ایجاد تحولی اساسی 

در نگرش این افراد، باید اقدامات اساسی توسط مسئوالن انجام شود.
کلید واژه ها :نگرش، زنان، سالمندان، استان قزوین

Survey of women’s attitudes to aging

Kalhor Mehri1*

* 1 - MSc of Midwifery, Kowsar hospital, Qazvin University of Medical Sciences,09122835934  , mkal-
hor20@gmail.com

Abstract
Background and Objective: Socio-economical and scientific development has brought about
Rapid increase of elders and changed old traditions. Quality of life of elders with good wife’s,
Children’s and friend’s support is higher than that of others. Hence, we aimed at determining
women‘s attitude toward elders in Qazvin  province, 2009.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out via convenience sampling
on 300 women, who resided in cities of Qazvin province and aged 13-60 years, having at
Least one elder around. Data was collected by kogan questionnaire and and analyzed by 
Kruskalwallis and mann-whitney.
Results: The mean age of the subjects is 24.8. Thereis significant relation between attitude to-
ward elders and Variables such as age (P=0.003),Ethnicity (P=0/000) and education (P=0/01. 
women younger than 25 years and With higher education have more negative attitude. Wom-
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en over of 40 years have higher positive attitude toward the aged.
Conclusion: Since more negative attitude toward the aged are reported among teens and 
highlyEducated adults, we recommend officials for performing some essential interventions 
to improveThis attitude.
Keywords: Attitude, women, Aging, Qazvin Provinc

مقایسه دو روش آموزش حضوري و غیرحضوري بر افزایش میزان
شیردهي انحصاري به مادران باردار

مهری کلهر1، دکتر فاطمه سمیعی2، عفت عباس بیگی3، سیما ملکی4، پروانه عزیز محمدی5، اکرم حبیبی6، لیال شفیع خانی7
2- متخصص پاتولوژی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5- کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
6-کارشناس بیهوشی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

7- کارشناس اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:
مقدمه و هد ف : امروزه اهمیت شیردهي انحصاري با شیر مادر در رشد و بقاي کودک و نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ

ش��یردهي بر کس��ي پوشیده نیست . اکثر فعالیتهاي آموزش��ي که تا کنون در این زمینه انجام شده در جهت آموزش 
مادران در بوده اس��ت . در بررس��ي حاضر سعي شده میزان )Rooming in( دوران پس از زایمان و اجراي طرح هم 
اتاقي مادر و کودک اثربخشي آموزش حضوري و غیر حضوري شیردهي قبل از زایمان مورد بررسي و مقایسه قرار گیرد.

روش کار : در این مطالعه که از نوع کارآزمایي شاهد دار تصادفي شده مي باشد 108 زن باردار در گروه سني 20 تا30  
سال و در ماههاي 8 و 9 حاملگي با حداقل تحصیالت دیپلم ، اول زا و فاقد بیماري سیستمیک که به مراکز بهداشتي 
درماني کوثر ش��هر قزوین در س��ال  1393مراجعه کرده اند مورد بررسي قرار گرفتند .در ابتدا افراد مورد مطالعه به دو 
گروه 54 نفري تقسیم شدند و یک گروه تحت آموزش حضوري ) سخنراني، نمایش فیلمهاي آموزشي ، اسالید، پرسش 
و پاسخ( و گروه دیگرتحت آموزش غیر حضوري ) ارائه جزوه آموزشي که حاوي همان مطالب آموزش حضوري بود ( 
قرار گرفتند و سپس هر دو گروه بمدت 6 ماه بعد از زایمان از نظر میزان شیردهي انحصاري تحت پیگیري قرار گرفتند.
نتایج : طبق نتایج حاصله از این پژوهش میزان شیردهي انحصاري در 6 ماه اول زندگي از56/6 درصد در گروه آموزش 
غی��ر حضوری به % 82در گروه آموزش حضوري افزایش نش��ان مي داد که از نظ��ر آماري داراي اختالف معني داري 
نشان دادند )p>0/05( نتیجه نهائي : روش آموزش حضوري نسبت به آموزش غیرحضوري در زمان بارداري بر افزایش 

شیردهي انحصاري با شیر مادرتأثیر بیشتري دارد.
کلید واژه ها : آموزش / تغذیه انحصاري با شیر مادر / تغذیه با شیر مادر / شیردهي
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بررسی سیاست های بهداشت باروری در ایران
مهری کلهر1، لیال شفیع خانی2، اکرم حبیبی3، سیما ملکی4، پروانه عزیز محمدی5، عفت عباس بیگی6

mkalhor20@gmail.com، ،1*-کارشناس ارشد مامایي، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکي قزوین
shafikhani.L@yahoo.com،2- کارشناس اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

a.habibi@gmail.com،3- کارشناس بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
maleki.s@yahoo.com،4- کاردان اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

p.azizmohamadi@gmail.com ،5- کارشناس بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 abbasbegi.e@yahoo.com،6- کاردان اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقدمه: بهداشت باروری یعنی سالمت کامل جسمی، روانی و اجتماعی اجزاء سیستم باروری در سرتاسر طول زندگی. بر 
این اساس همه مردم باید قادر باشند زندگی جنسی سالم و رضایت بخش داشته و بتوانند آزادانه و مسئوالنه در مورد زمان 
و چگونگی فرزندآوری خود تصمیم گیری کنند. بهداشت باروری حقوق مردان و زنان را در مورد آگاه بودن از دسترسی 
به روش های تنظیم خانواده و در نهایت حق برخورداری از خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب که زنان را قادر به داشتن 
حاملگی و زایمان ایمن می سازد، تأمین می نماید. برنامه های متعدد بهداشت باروری در کشور در حال اجرا ست که از 
برنامه های سالمت مادران و تنظیم خانواده می توان به عنوان دو برنامه عمده بهداشت باروری نام برد. این برنامه ها با توجه 
به سیاست گذاریهای بهداشتی جوامع و امکانات اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی تحت تاثیر قرار می گیرد. پژوهش 

حاضر با هدف بررسی سیاست های بهداشت باروری با تکیه بر سیاست های جمعیتی انجام شد.
 Pub Med, Science روش کار: مطالعه به صورت توصیفی- مروری با اس��تفاده در جس��تجو در پایگاههای اطالعاتی
Direct سایت دفتر سالمت جمعّیت،  خانواده و مدارس ,www.fhp.hbi.ir, , Google scholar  با کلید واژه های 
بهداش��ت باروری، س��ازمان بهداشت جهانی، سیاست های جمعیتی و وزارت بهداش��ت ایران در بین ساال های 1980 تا 
2013 انجام شد. نتایج مطالعه در قالب جداول ارائه و با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری تی مستقل و کای 

اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: ایران در سال های 1336 و 1368 تجربه کنترل جمعیت را داشته است اما در چند سال اخیر و با توجه به تغییرات 
جمعیتی، این موضوع بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در سال 93-1392 در 
کارگروه جمعیت مجلس ایران تهیه شد و در حال حاضر در حال اجرا م یباشد.نتایج مطالعات با استفاده از نمونه آماری  
DHDنشان داد که نرخ باروری در ایران باالی 2 است و بررسی آمار مربوط به توالی فرزندان هم بیان می کند که احتمال 
داشتن فرزند اول در خانواده ها با روندی ثابت حدود 93 تا 95 درصد و احتمال داشتن فرزند دوم با روندی ثابت، حدود 
80 درصد و احتمال فرزند سوم نیز با روندی ثابت حدود 50 درصد است، درحالی که تنها احتمال داشتن فرزند چهارم 
روندی نزولی و حدود40 درصد است.  همچنین براساس بررسی ها فاصله ازدواج تا فرزند اول 3,5 سال، فاصله فرزند اول 
تا فرزند دوم 5,4 سال، و فاصله فرزند دوم تا فرزند سوم 5,3 سال است که براین اساس میانگین فاصله تولد بین فرزندان 

اول و دوم و دوم و سوم 2,5 سال طوالنی تر از میانگین مشابه سایر کشورهاست.
نتیجه گیری: نتیج نش��ان می دهند که سیاس��تهای باروری و جمعیتی ایران در مسیر تشویق به فرزند آوری قرار دارند. 
بنابراین باید برای افزایش نرخ باروری زمینه امنیت شغلی تامین شود تا جمعیت جوان کشور با بحران ناامنی شغلی روبرو 
نشود با توجه به قراردادن افق نرخ باروری روی عدد 2,5 ، به راحتی نمی توان خانواده ها را در مدلی قرار داد تا نرخ باروری 

و تولد موالید را افزایش دهند.
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بررسی شیوع هپاتیت ب و ایدز و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه 
کننده به مراکز بهداشت  شهر قزوین، 1392

مهری کلهر1*، دکتر حمیده پاک نیت2، دکتر فاطمه سمیعی راد3، فاطمه طالبی4، زهرا عسکری5
mkalhor20@gmail.com ، ،1*-کارشناس ارشد مامایي، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکي قزوین

h.pakniat@gmail.co  ،2--متخصص زنان، هیئت علمی دانشکده پزشکی قزوین
fsamieerad@gmail.com  ،3-متخصص پاتولوژی، هیئت علمی دانشکده پزشکی قزوین

 f_t5206@yahoo.com،4- کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
z.asgari@gmail.com،5- کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقدمه: بیماري ایدز و هپاتیت ب یکی از مشکالت عمده بهداشتی در جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است، به 
طوری که   آثار مخرب آن امید به زندگی را در میلیونها انسان به شدت کاهش داده است. از آنجائی که هپاتیت ب  و 
ایدز در بارداری منجر به بروز عوارض بارداری می شود و امکان انتقال عمودی به جنین وجود دارد، لذا انجام پژوهشی 

در زمینه شیوع هپاتیت ب و ایدز و تعیین برخی از عوامل خطر مرتبط با آن ضروری به نظر می رسد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی می باشد که بر روی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت  
شهر قزوین  از دی ماه 86تا اسفند ماه 92 که جهت انجام مراقبت های روزمره دوران بارداری مراجعه نموده بودند و در 
سه ماهه اول بارداری قرار داشتند ، انجام شد. ابزار گردآوري اطالعات شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و سؤاالت 
مربوط به عوامل مس��تعد کننده بود. روش جمع آوری داده ها مصاحبه و ثبت اطالعات در پرسش��نامه بود.  داده ها با 
استفاده از نرم افزار SPSS.16 و آزمونهای  آماري ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد بررسی 29 سال بود.  نتایج نشان داد که شیوع ایدز در طی سالهای 1386 تا 1392 
س��یر ثابتی داش��ته و متمایل به افزایش بوده اس��ت. در سال 1386 ش��یوه 0/08 درصد داشته است. در بین سالهای 
)P>0/05 (.  یافته های پژوهش نش��ان داد که درصد 22 درصد از واحد های مورد پژوهش هپاتیت آنتی ژن مثبت 
بودن��د، ه��م چنین یافته های پژوهش ارتباط معنی دار آماری را بین متغیر های س��ن ازدواج و میزان درآمد ماهیانه 
با نوع هپاتیت ب و ایدز نش��ان داد)P>0/05 (. بین متغیر های س��ن، شغل، شیوع ، خانه مسکونی، میزان تحصیالت، 
میزان تحصیالت همس��ر، میزان تحصیالت پدر و مادر، تعداد حاملگی های قبلی، س��ابقه سقط، محل زندگی و سابقه 

.) P<0/05(واکسیناسیون هپاتیت با شیوع هپاتیت ب و ایدز ارتباط معنی دار آماری به دست نیامد
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیر انتقال بیماری ایدز و هپاتیت سیری صعودی داشته است. این امر نشان دهنده 
اهمیت توجه به الگوهای انتش��ار بیماری در جامعه زنان می باش��د. همچنین توجه به عوامل موثر بر انتشار بیماری به 
اندازه خود بیماری مهم می باشد و باید در سیاست گذاریهای بهداشتی در مرکز توجه قرار بگیرند. همچنین فرهنگ 
جوامع نیز باید در جهت حمایت و تش��ویق تابوش��کنی در مورد این بیماریها باشد تا مبتالیان با اطمینان بیشتری به 

سیستم های بهداشتی اقدام نمایند. 
کلید واژه ها: بیماري ایدز، هپاتیت ب، عوامل مؤثر، زنان باردار
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Investigating HIV and hepatitis B Prevalence and their influ-
encing factors in pregnant women referred to health centers 

in Qazvin, in 2013

Kalhor Mehri1*, Dr fateme samii rad2,,Dr hamideh pakniat3, fateme talebi4, zahra askari5

* 1 - MSc of Midwifery, Kowsar hospital, Qazvin University of Medical Sciences, , mkalhor20@gmail.com
2- Professor of Pathology, Faculty of Medicine, Qazvin, fsamieerad@gmail.com
3- Professor of gynoclogy, Faculty of Medicine, Qazvin, h.pakniat@gmail.co
4- Master of nursing, Qazvin University f_t5206@yahoo.com
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Abstract:
Introduction: AIDS and Hepatitis B are one of the major health problems in the world, espe-
cially in developing countries which reduction of life expectancy in millions of people’s is their 
harmful effect. Since hepatitis B and HIV in pregnancy can lead to pregnancy complications 
and the possibility of vertical transmission to the fetus exists, therefore, the research on the 
prevalence of hepatitis B and AIDS, and to determine some risk factors seems to be necessary.
Method: This research is a descriptive - analytical study which carried out on pregnant women 
referred to health centers in Qazvin from January 2007 to March 2013 in order to care routine 
during pregnancy were referred in the first trimester of pregnancy was performed . Data col-
lection included demographic information and questions about the predisposing factors. Data 
collection method was interview and questionnaire. Data analysis by SPSS software version 16 
correlation coefficient with correlation coefficient and ANOVA tests was performed.
Result: The mean age of the sampling was 29 years. The results showed that the AIDS epidemic 
has been stable during the course of 2008 to 2013(p<0.05). Findings of this study show that the 
percentage of antigen-positive units was and show a significant relationship between variables 
of marriage age and salary, and, hepatitis B and HIV(P<0.05). Study shows Between the vari-
ables like age, prevalence, houses, education, spouse’s education level, parent education level, 
number of previous pregnancies, abortion, location and vaccination background of hepatitis 
and prevalence of hepatitis and HIV there is no statistically significant relationship (P>0.05).
Conclusion: The results show progression of HIV and hepatitis infection is rising. This indi-
cates the importance of considering dissemination of the disease in women. It should be noted 
that affecting factor of disease dissemination is as important as the disease and should be the 
focused in health policies. Society’s culture should also be encouraged and supported to break 
the taboo about these diseases so patients can move more confidently into the health system.
Keywords: AIDS, hepatitis B, factors affecting pregnant women
 



353چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393

بررسی نظرات پرسنل مامایی در رابطه بافرآیند آموزش به بیمار–  در اتاق 
زایمان بیمارستان کوثر شهر قزوین، سال 1393

مهری کلهر1، دکتر فاطمه سمیعی2، زهرا عسکری3
mkalhor20@gmail.com ،09122835934 ،1-کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2-متخصص پاتولوژی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
z.asgari12@gmail.com،3-کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقدمه: 
از دس��ت دادن سالمتی و احیاناً بستری ش��دن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز به یادگیری را دو 
چندان می نماید .پرس��نل مامایی بخش زایمان به علت گذراندن  مدت زمان بیش��تر با مددجویان در انتظار زایمان 
دسترس��ی بیش��تر به بیماران داشته بنابراین نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند.این مطالعه با هدف تعیین 
نگرش پرسنل مامایی بیمارستان کوثر شهر قزوین نسبت به فرآیند آموزش به بیماردر بخش اتاق زایمان انجام شد.

مواد و روش��ها : پژوهش مطالعه اي مقطعي - توصیفی بوده وجامعه آماری پرس��نل مامایی ش��اغلدر بخش زایمان 
بیمارستان کوثر شهر قزوین در بهار سال 1393انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه ای بو بر مبناي مقیاس 5 درجه 
اي لیکرت جمع آوری شده است نمونه هاي با امیتاز بیشتر از 30 بعنوان نگرش مثبت و امتیاز 30 و کمتر، بعنوان 

نگرش منفي در نظر گرفته شد.
نتایج : بیشترین موافقت ) 98درصد( با عبارت در جهت باال بردن سالمت بیماران، آموزش آنها امري ضروري است 
و بیشترین مخالفت84  درصد( با عبارت آموزش بیمار در کیفیت مراقبت هاي مامایی تأثیري ندارد، بوده است. در 
98  درصد ماماها عقیده داش��تند که آموزش به بیماران کمک مي کند تا بهتر با ش��رایط خود تطابق یابند. در 63 

درصد مخالف این امر بودند که آموزش توسط ماما، تحمیل یک وظیفه جدید به ماما است. 
بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داد اگر چه 97  درصد ماماها نسبت به آموزش بیمار داراي نگرش مثبت بودند، 
ولی تنها83  درصد تمایل به آموزش بیمار داشته و 40 درصد آن را باعث خستگی ماما میدانستند .به منظور بهبود 

فرآیند آموزش بیمار ، ایجادعوامل انگیزشی در ماماها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
واژه هاي کلیدي :آموزش بیمار ، ماما ، نگرش اجتماعی
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بررسي ارتباط بین استرس هاي شغلي و رضایت مندي شغلي کارکنان
مهری کلهر1، دکتر فاطمه سمیعی راد2، سیما ملکی3، عفت عباس بیگی4، رفعت رحمانی5 ، پروانه عزیز محمدی6، اکرم حبیبی7، لیال شفیع خانی8

mkalhor20@gmail.com، ،1-کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2- متخصص پاتولوژی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
5-کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

6- کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
7-کارشناس بیهوشی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

8- کارشناس اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده
مقدمه :اس��ترس نوعي فرسودگي جس��مي و یا روان شناختي است که بر اثر مشکالت واقعي و یا خیالي بوجود مي 

آید .استرس باعث به هم
خوردن تعادل رواشناختي شده و پیامدهاي مختلفي دارد .پیامدهاي استرس شغلي منجر به نارضایتي شغلي و رها 

کردن حرفه و تخصص
اس��ت .این تحقیق درصدد یافتن میزان رضایت از ش��غل و رابطه آن با اس��ترس هاي شغلي در کارکنان بیمارستان 

کوثر قزوین است.
روش :این تحقیق از نوع مطالعات توصیفي -مقطعي است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کارکنان  بیمارستان 
کوثر سال 1393 مي باشند .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 70 نفر از کارکنان واحد مورد مطالعه که 
به روش نمونه گیري تصادفي انتخاب ش��دند .ابزار تحقیق پرسشنامه سنجش استرس کارکنان، پرسشنامه سنجش 

تنیدگي شغلي اسپیو و پرسشنامه رضایت شغلي کارکنان بود.
نتایج :نتایج تحلیل واریانس بین استرس کار و خانواده و تنیدگي کلي نشان داد بین این دو رابطه وجود دارد و این 
ارتباط معني دار مي باش��د، همچنین رضایت از کار و تنیدگي ارتباط معني داري نداش��تند، بین استرس خانواده و 
تنیدگي کلي تحلیل واریانس انجام و در نتیجه  مشخص شد که ارتباط بین این دو معني دار بوده است، همچنین 

ارتباط بین تنیدگي کلي، استرس ناشي از کار و رضایت از مسؤول معني دار بوده است.
نتیج��ه گی��ري :بطور کلي در بررس��ي نتایج بین عوامل مختلف مش��اهده مي ش��ود که بین اس��ترس با رضایت از 
کار،رضایت از مس��ئول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معني دار وجود داش��ته است .این نتایج در مطالعات دیگر 

نیز مورد تائید قرار گرفته است.
واژه هاي کلیدي :استرس، استرس شغلي، رضایتمندي، سالمت روان، کارکنان نظامي.
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مقایسه تأثیر آموزش شیر دهی برمیزان آگاهی و عملکرد مادران سزاریني و 
زایمان طبیعي

مهری کلهر1، دکتر فاطمه سمیعی2، پروانه عزیز محمدی3، سیما ملکی4، اکرم حبیبی5، رفعت رحمانی6، لیال شفیع خانی7
mkalhor20@gmail.com، ،1-کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2- متخصص پاتولوژی ، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3- کارشناس پرستاری، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
5-کارشناس بیهوشی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
6- کاردان اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

7- کارشناس اتاق عمل، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده
زمینه و هدف : سازمان جهانی بهداشت جهت نیل به هدف جمعیت سالم تا سال 2010 بر شروع شیر دهی بالفاصله 
پس از زایمان تأکید نموده است . تغذیه با شي ر مادر در سالمت جسمی و عقالنی کودک  سیار موثر بوده و مانع 
مرگ و میر کودکان به علت سوء تغذیه شده همچنین منجر به کاهش عفونتهای تنفسی و اسهال می شود . از سوی 
دیگر مادرانی که فرزندان خود را با ش��یر خودش��ان تغذیه میکنند ریسک ابتال به سرطان پستان و تخمدان در آنها 
کمتر می ش��ود .بنا براین مصمم ش��دیم تا تأثیر کالسهای آموزش تغذیه با شیر مادر را بر آگاهی و عملکرد مادران 

دردو گروه زایمان طبیعی و سزارین مورد بررسی قرار دهیم.
روش بررس��ي : مطالعه به روش نیمه تجربی بوده، جامعه مورد پژوهش ش��امل 420 نفر ازمادران نخس��ت زا بودند 
که د ر بیمارستان کوثر قزوین در سال  1392پذیرش شدند . آنها در طی بارداری 2 مرتبه درکالس هایي با هدف 
آموزش فواید تغذیه با شیر مادر و همچنین آموزش عملي چگونگي شیردهي تشکیل مي شد شرآت نمودند، تعداد 
 177نفر زایمان طبیعي داشته و 243 نفر از آنان به روش سزارین فارغ شدند . پس اززایمان عملکرد آنان با حضور 
مس��تقیم پژوهش��گر و میزان آگاهی آنان با تکمیل پرسش��نامه مورد بررسی قرار گرفت و داده ها از طریق نرم افزار 

 spssآماری تجزیه وتحلیل شد
یافته ها : بر طبق نتایج این مطالعه برنامه های مستقیم و مستمر آموزشی شیر مادر در ارتقاء میزان آگاهی مادران 

ب سیار
موثر می باشد ولیکن عملکرد مادران در گروه زایمان طبیعی 42 درصد از مادران را شامل مي شد ، بهتر از عملکرد 

مادران  
)05/p>0( مادران سزارینی بود

نتیجه گیري : بر خالف مطالعات قبلی آموزش مداوم ش��یر دهی درطول بارداری دارای تأثیر بس��زایی در افزایش 
آگاهی مادران در دو گروه زایمان طبیعی و س��زارین اس��ت . در حالیکه مادران سزارینی به علت درد پس از زایمان 

قادر به اجرای صحیح شیردهی نبوده و دارای عملکرد ضعیف نسبت به گروه مادران زایمان طبیعی می- باشند. 
واژههای کلیدی :شیردهي، آموزش، زایمان طبیعی، سزارین
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فعالیت جنسی در دوران بارداری

مهدیه کیانی
کارشناس ارشد مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران                                           
kiani.m89@gmail.com:پست الکترونیکی                           

مقدمه: فعالیت جنسی در انسان امری غریزی و حیاتی است. در طول تاریخ، انسان به منظور بقای نسل نیازمند به 
آمیزش جنس��ی بوده است. تمایل جنسی و عملکرد جنسی مطلوب، جنبه های مهمی از سالمت عمومی یک زن و 
احس��اس او از رفاه می باش��د. حاملگی دربرگیرنده تغییرات فرهنگی، اجتماعی- روانی، هورمونی و فیزیکی است. از 

این رو بر تمایالت و فعالیت جنسی زن تأثیر گذار است.
مواد و روش ها: اطالعات این مطالعه مروری که در سال 1390 انجام پذیرفته است برگرفته از مقاالتی است که از 
کتاب و سایت های مختلف اینترنت، به ویژه بانک های اطالعاتِی PubMed, Google Scholar, Springer از 

سال 2005 تا 2011 مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 25 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: حاملگی پدیده ای است که بر کل سیستم های بدن تأثیرگذار است. تاثیر بر تمایالت و عملکرد جنسی زن 
از جمله این تغییرات هس��تند. در این دوران مرد از آس��یب به زن و زن از رضایت ناکافی مرد هراس دارد. احساس 
حضور ش��خص س��وم در رابطه جنسی منجر به اختالل نعوظ در همسر شده است. تأثیر حاملگی بر عملکرد جنسی 
مورد بحث است. اکثر مطالعات کاهش عملکرد جنسی را در ارتباط با حاملگی نشان داده اند. پژوهشگران در بررسی 
مقاالت متعدد دریافتند که عملکرد جنس��ی کاهش معناداری در طی حاملگی مخصوصا س��ه ماهه سوم دارد و این 

کاهش تا 6-3 ماه پس از زایمان پایدار است. 
نتیجه گیری: کاهش عمومی تمایل جنس��ی در دوران حاملگی ش��ایع، ولی طبیعی اس��ت نزدیکی جنسی در طی 

حاملگی باعث وضعیت عاطفی بهتر بین همسران در 4ماه – 3 سال بعد از زایمان می شود. 
کلید واژه ها: بارداری، فعالیت جنسی، زایمان
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تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا
شادی گلی1* - سیمین پروانه وار 2- مریم هنرجو3

مربی ،عضو هیئت علمی ) دانشجوی دکترای بهداشت باروری(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
مربی)عضوهیئت علمی( ،کارشناس ارشد مامایی ،گروه مامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین، تهران ،ایران

دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
آدرس نویسنده مسئول: اصفهان – نجف آباد- دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد- دانشکده پرستاری مامایی-گروه مامایی

چکیده
مقدمه : بارداري طوالنی شایع ترین علت القاء زایمان محسوب می شود که عالوه بر عوارض مادري و جنینی، میزان 
س��زارین را افزایش می دهد. ازآنجایی که داروهاي ش��یمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بس��یاري دارند، در حال 
حاضر ازروش هاي غیر دارویی از قبیل روغن کرچک،روغن گل پامچال و خاکشیر جهت القاء زایمان استفاده میشود. 

مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداري بر شروع زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
 ،Elsivier،direct    Science مواد و روشها: این مطالعه مروری با استفاده از 30مقاله ایندکس شده در سایتهای معتبر

Pubmed بدست آمده است.
یافته ها :خرما داراي اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع بوده که عالوه بر ذخیره انرژي، در ساخت پروستاگالندین ها نیز 
نقش مهمی دارد. همچنین خرما با ذخیره انرژی باعث تقویت عضالت رحم می شود.از طرفی خرما حاوي سروتونین، 
تانن، کلس��یم و موادش��به اکسی توس��ین بوده و در انقباض عضالت صاف رحم نقش دارد .خرما اثر ملین نیز دارد که 
محرکی براي انقباضات رحم است . نتایج مطالعات نشان دادنددرصد شروع خودبخودي زایمان در زنانی که در اواخر 
بارداري خرمامصرف می کردند افزایش داشته و میزان القاء زایمان در گروه مصرف کننده خرما کمتر بود . همچنین 

میزان اتساع دهانه رحم در زمان پذیرش   در لیبر در گروه مصرف کننده خرما بیشتر بود.
نتیجه گیری : شروع خودبخودي زایمان در زنان مصرف کننده خرما بیشتر از گروه کنترل است و مصرف خرما باعث 
کاهش القاي زایمان می شود .بنابراین با توجه به اینکه خرما در بارداري منع مصرف ندارد، مصرف آن به مادران باردار 

توصیه میگردد.
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نقش ویتامین D و کلسیم در کاهش سرطان پستان
شادی گلی1* - سیمین پروانه وار 2- مرجان گلی3

1-مربی ،عضو هیئت علمی ) دانشجوی دکترای بهداشت باروری(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
2-مربی)عضوهیئت علمی( ،کارشناس ارشد مامایی ،گروه مامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین، تهران ،ایران

3- مربی  )عضو هیئت علمی ( ، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف آباد ،ایران
آدرس نویسنده مسئول: اصفهان – نجف آباد- دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد- دانشکده پرستاری مامایی-گروه مامایی

                    Sh_goli@pmi.iaun.ac.ir
03142291111    : تلفن

چکیده 
مقدمه: س��االنه حدود 1/1 میلیون زن مبتال به س��رطان پستان در سراسر جهان تش��خیص داده مي شوند. عوامل 
تغذیه اي، محیطي، استعداد ژنتیکي و ... در  بروز سرطان پستان نقش دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر 

ویتامین D و کلسیم در کاهش سرطان پستان می باشد.
           ،Elsivier،  Science direct  مواد و روشها:  این مطالعه مروری با استفاده از 50مقاله ایندکس شده در سایتهای

Pubmed بدست آمده است.
 یافته ها:  نتایج مطالعات نشان می دهد مصرف میزان کافی ویتامین D به علت اثرات ضد تکثیری آن می تواند تا 
50 درصد احتمال خطر ابتال به س��رطان پس��تان را کاهش دهد. سطوح ویتامین D پایینتر از 20 نانوگرم در میلی 
لیتر با افزایش 30 تا 50 درصدی خطر ابتال به س��رطان هایی نظیر کولون، پروس��تات و سرطان پستان مرتبط می 
باش��د.  از طرفی تحقیقات نش��ان دادند تأثیر مصرف ویتامین D بر سرطان پستان در زنان پیش از سنین یائسگی 

قویتر از ارتباط آن در سنین بعد از یائسگی می باشد .
 همچنین نتایج نشان دادند مصرف بیش از 800 میلی گرم کلسیم روزانه می تواند 30 درصد خطر ابتال به سرطان 
پستان را در زنان در مقایسه با مصرف کمتر از 200 میلی گرم در روز کاهش دهد. فرآورده های لبنی که غنی  از 

کلسیم و ویتامین D هستند با مکانیسم های مختلف می توانند کارسینوژن های پستان را متأثر سازند.
 نتیجه گیري: با توجه به تاثیر ویتامین D و کلسیم در کاهش خطر ابتال به سرطان پستان، افزایش آگاهي جامعه 
در ارتباط با مصرف محصوالت لبني کم چرب به عنوان ماده ضد س��رطان گامي موثر در پیش��گیري از این بیماري 

مهلک مي باشد. 
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menopausal symptoms in Tehran

شهناز گلیان تهرانی

Abstract
Background: Menopause is a period of women’s life with changes and symptoms that affect 
women’s work, sleep and quality of life. So, it is important to treat these symptoms.
Objectives: The aim of the present study is to compare the effects of Calci soya balance and 
Vitagnus on menopausal symptoms.
Materials and Methods: this double-blinded controlled trial study, took place in public health 
centers of Tehran University of Medical Sciences (2011-2012).70 postmenopausal women 
that suffered from menopausal symptoms were randomly divided into two groups of treat-
ment with Vitagnus and Calci soya balance. Data were collected using interviews answering 
Cooperman’s index questionnaires before, 4and8 weeks after treatment. Descriptive and in-
ferential statistics were used for analyzing.
Results: The mean of menopausal symptoms of the Vitagnus group before treatment based on 
Cooperman’s index was 25.5 (SD=7.8), while four weeks after treatment decreased to 18.7 
(SD=9.4). The mean of menopausal symptoms of Calci soya balance group before treatment 
based on Cooperman’s index was 28 (SD=8.8), while four weeks after treatment decreased to 
19.9 (SD=8.5). Mann-Whitney test showed a significant decrease in menopausal symptoms 
(P≤0.0001) in each group.
Conclusions: The results show that both Vitagnus and Calci soya balance have been effective 
in the diminution of menopausal symptoms to a similar extent and medical community can 
administer each of these two drugs based on patients’ conditions and costs.
Keywords: Vitagnus, Calci soya balance, menopausal symptoms, clinical trial study, Tehran.
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The association between the menstrual symptoms and inten-
sity of menstrual pain among dysmenorrheal college students 

in Tabriz

Dr.Sakineh Mohammad-Alizadeh Charandabi1, Dr.Mojgan Mirghafourvand2, Salimeh Nezamivand-Chegini3* 
1PhD, Associate Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran
2PhD, Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of 
Medical Sciences, Tabriz, Iran
3MSc in Midwifery, Students’ research committee, International Branch of Aras, Tabriz University of Medical 
Sciences
*Corresponding author, Email: Nezamivandsalime@yahoo.com, This abstract was derived from MSc thesis in 
the Aras International Campus, Tabriz University of Medical Sciences 

Abstract
Background & objective: Primary dysmenorrhea associated with high levels of prostaglandins 
often accompanied by one or more systemic symptoms during 2-3 days before until 1-2 days 
after menstruation. Excessive prostaglandin synthesis has also been implicated with menstrual 
symptoms. Ample evidence showed a relationship between premenstrual symptoms and dys-
menorrhea. Thus this study was designed to determine the correlation of menstrual symptoms 
with intensity of primary dysmenorrhea among female students in dormitories of Tabriz.  
Material & methods: The study population was all the students living in any of the medical and 
non-medical university dormitories of Tabriz that suffered from moderate or severe menstrual 
pain, a total 136 students were enrolled, and of these, 80 persons were eligible selected by 
simple sampling. all participants reported their severity of menstrual pain (with VAS) in 2 days 
before and 3 days after starting of menstrual bleeding and reported their severity of menstrual 
symptoms (with SSS scale) in 2 days before and 2 days after beginning of menstrual bleeding 
during two continuous menstrual cycles. The data were analyzed using descriptive statistics and 
Pearson Coefficient of Correlation with SPSS-ver 13 and p<0.05 was considered significant.
Results: Mean (SD) of pain intensity was 5.2 (2.2). There were significant correlations between 
pain intensity with five symptoms from eighth symptoms of the examined include of cramp, 
back pain, foot pain, abdominal pain (p<0.001) and general pain (p=0.001).
Conclusion: Menstrual symptoms that are associated with intensity of primary dysmenorrhea 
are cramp, back pain, foot pain, abdominal pain and general. It seems necessary to affected 
female students in order to provide them with education, pain relief, and improvement of the 
quality of life.
Trial registration: IRCT201202013706N10
Key words: primary dysmenorrhea, menstrual symptoms, menstrual pain, dormitories students
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بررسی تاثیرآموزش با نرم افزارآموزشی بر عملکرد جنسی زنان باردارمراجعه 
کننده به درمانگاه های منتخب شهر اصفهان 1393

نویسـندگان: *مریم محمدی مهدی آبادزاده )کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان شهید صدوقی یزد،ba_zendegy@yahoo.com(، پروین 
بهادران )عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(، محمد باقر خانی )کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی یزد(

مقدم��ه وه��دف: بارداري یکي ازحس��اس ترین دوره هاي زندگي زنان اس��ت وروابط جنس��ي و زناش��ویي زوجین 
دراثرتغییرات فیزیکي وروانشناختي متعدداین دوره دست خوش تغییر مي شود.عدم وجود اطالعات کافی در مورد 
رابط��ه جنس��ی در دوران بارداری و زایم��ان، نگرانی در مورد عوارض آن از جمله عواملی هس��تند که باعث کاهش 
وحتی اجتناب از رابطه جنس��ی می ش��وند. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش با نرم افزارآموزشی بر عملکرد جنسی 

زنان باردارمی باشد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، در س��ال 1393 در ش��هر اصفهان بر روی 32 زن باردار با ش��یوه 
انتخاب تصادفی انجام ش��د. پرسش نامه های مش��خصات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی در زنان، بر اساس 
  SPSS مقیاس پنج درجه ای لیکرت تکمیل شد. شیوه های تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و استنباطی بانرم افزار

ورژن 18انجام شد.
.)001/p > 0 (یافته ها: آموزش بانرم افزار آموزشی بر عملکرد جنسی زنان باردارموثر بود

نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، آموزش با نرم افزار آموزشی منجر به بهبودعملکرد جنسی زنان در دوران 
بارداری می ش��ود. همچنین نتایج نش��ان داد آموزش جنسی برای پیش��گیری از اختالالت جنسی در بارداری موثر 
است. لذا ارائه کالس های آموزش جنسی و ارائه نرم افزار جنسی با رویکرد ویژه به دوران بارداری حین مراقبت های 

دوران بارداری از سوی پرسنل بهداشتی به ویژه متخصصین حرفه مامایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
واژه های کلیدی:آموزش ،نرم افزار آموزش جنسی،عملکرد جنسی،بارداری
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بررسی تاثیرآموزش درکلینیک های جنسی بر رضایت و سالمت جنسی خانواده ها

نویسندگان: مریم محمدی مهدی آبادزاده )کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان شهید صدوقی یزد
، محمد باقر خانی )کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید صدوقی یزد(  

مقدمه و هدف: تمایالت جنسی کانون توجه، عالقه وتحلیل دائمی برای نوع بشر بوده است. با وجود اینکه تمایالت 
جنسی ذاتی وغیر ارادی می باشد، نگرش ورفتارهای جنسی آموختنی هستند. دانش جنسی تقش مهمی در رضایت 
جنس��ی که یکی از ضروریات یک رابطه زناشویی س��الم وپایدار می باشد را دارد. بازار، تقاضاهای جنسی افراد را به 
خوبی درک کرده اس��ت؛ اما اغلب راهکار نادرس��تی را ارائه می دهد، در صورتیکه مدیریت این مشکالت را تیم های 
تخصصی که در کلینیک های جنس��ی مس��تقر هستند باید به عهده داشته باش��ند. بنابر این مطالعه حاضر با هدف 

تاثیرآموزش در  کلینیک های جنسی بر رضایت وسالمت جنسی زوجین وخانواده ها انجام شد.
روش کار: این مطالعه ازنوع مروری از طریق جس��تجو در س��ایت های معتبر علم��ی و مطالعات کتابخانه ای انجام 

شده است.
بحث ونتیجه گیری: آموزش جنس��ی در س��المت خانواده، کاهش خشونت های جنسی در خانواده ها، جلوگیری از 
بیماری های مقاربتی ، نگرش مثبت نس��بت به روابط جنس��ی، لذت جنسی، کاهش ناسازگاری در خانواده و کسب 
تجارب لذت بخش جنس��ی ودر نتیجه رضایت جنس��ی زوجین نقش مهی را ایفا می کند.آموزش جنس��ی یکپارچه 
وجامع خانواده هابایددر مکان های مناس��ب از جمله کلینیک های جنس��ی با همکاری س��ازمان های دولتی انجام 
شود. ایجاد کلینیک های جنسی می تواند نقش مهمی در کسب رضایت و آگاهی وسالمت جنسی وثبات وپایداری 

زندگی زوجین و خانواده ها داشته باشد.
واژه های کلیدی:کلینیک جنسی، آموزش جنسی، رضایت جنسی، سالمت جنسی
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بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد ورزشی در دوران پس از زایمان
حبیبه مرتضی34 سیده طاهره میر موالیی35 دکتر انوشیروان کاظم نژاد36

چکیده: 
زمینه وهدف: فعالیت بدنی و ورزش یکی از اجزای کلیدی رفتارهای ارتقاء سالمتی در دوران بارداری  و پس از آن می باشد  با این 
وجود تمایل زنان به انجام این ورزش ها بسیار کم است که دلیل این امر نداشتن اطالعات درست در مورد انجام ورزشهاي مناسب 

مي باشد . هدف از مطالعه  حاضر بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد ورزشی در دوران پس از زایمان است.
روش بررس��ی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی اس��ت. 230 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به  مراکز بهداشتی درمانی به 
روش نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله کالس طی 8 جلسه 
یکساعته و با فاصله یک هفته و بصورت گروهی برگزار شد. اطالعات از طریق پرسشنامه  دموگرافیک و پرسشنامه ورزشی گودین 

جمع آوری گردید. .جهت تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج:  داده ها نشان داد که دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیگ همگن بودند. اما بین دو گروه آموزش وکنترل  میزان فعالیت 

.)0P=/000( بدني اختالف آماری معنا داری داشت
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت آموزش بر عملکرد ورزشی در دوران پس از زایمان می باشد.

واژه های کلیدی: آموزش- ورزش- پس از زایمان

34- نویسنده مسئول : کارشناس ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.
 FARIDA_MORTEZA@ YAHOO.COM 

35- مربی گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 
36- استاد آمار دانشگاه تربیت مدرس
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 بررسی رابطه بین سطح سرمی لیپید های خون در سه ماهه سوم بارداری و
زودرس زایمان 

شیوا نیتی1، دکتر لیدا مقدم بنائم1، حدیث سوری نژاد1، دکتر مریم کاشانیان2، دکتر سارنگ یونسی3
1- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2- گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
3- آزمایشگاه نیلو، تهران 

خالصه
مقدمه: زایمان زودرس که به عنوان زایمان قبل از 37 هفته ی کامل بارداری تعریف می شود تقریبا در دو سوم مرگ 
های نوزادی در سال اول حیات دخالت دارد. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با زایمان  زودرس, این مطالعه 
جهت بررسی ارتباط بین سطوح سرمی لیپیدهای مادری در سه ماهه سوم بارداری با وقوع زایمان زودرس انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کوهورت آینده نگر بر روی96 زن باردار با حاملگی تک قلو و بدون سابقه ابتال به 
بیماریهای مزمن سیستمیک مراجعه کننده به بیمارستان اکبر آبادی و آزمایشگاه نیلو در تهران در سال 93-1392که 

در هفته های 28-24 بارداری جهت غربالگری دیابت مراجعه نموده اند، انجام شد. 
در بدو ورود در مطالعه در 28-24 هفته بارداری پس از ارائه توضیحات کامل در مورد مطالعه و اخذ رضایت کتبی از 
  LDL )Low-density،همه ش��رکت کنندگان، نمو نه ی خون وریدی جهت سنجش سطوح سرمی کلسترول تام
  )Lipoprotein(, HDL )High-Density Lipoprotein، و تری گلیسرید به صورت ناشتا جمع آوری شد و 
اطالعات دموگرافیک و باروری ایشان نیز ثبت گردید. کلیه مادران تحت مراقبتهای روتین دوره بارداری قرار گرفته و تا 
زمان زایمان پیگیری شدند. زایمان پیش از 37 هفته بارداری، به عنوان زایمان زورس تعریف شد. کلیه داده ها با نرم 
افزار SPSS, V.21 تحت آنالیز آماری قرار گرفت و  p-value> 0,05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.  
 ،t-test یافت��ه ه��ا: در کل 96 خانم باردار تحت مطالعه، 7 مورد )7/3%( زایمان زودرس اتفاق افتاد. در آزمون آماری
ارتباط معناداری بین س��طوح لیپیدهای س��رمی و زایمان زودرس وجود نداش��ت. در آزمون رگرس��یون لجستیک با 
در نظ��ر گرفت��ن عوامل بالقوه موثر بر زایمان زودرس مانند س��ن مادر،س��ابقه ی زایم��ان زودرس، مصرف مکملهای 
ب��ارداری ش��امل: مولتی ویتامین،کلس��یم،آهن و اس��ید فولی��ک،)BMI )Body Mass Index ، دیابت بارداری و 
اختالل تحمل گلوکز، همراه با س��طوح لیپیدهای س��رم، رابطه معناداری بین تمام س��طوح لیپیدهای خون ش��امل 
 HDL، LDL (OR: 1.06,95%CI:1.001-1.13)  ،Cholesterol (OR: 0.948,95%CI:0.9-0.99)

TG (OR:1.02, 95%CI:1.003،-1.04), (OR:1.19,95%CI:1.025-1.39) با وقوع زایمان زودرس مشاهده شد.

نتیجه گیری: در این مطالعه س��طوح تری گلیسرید، HDL, LDL س��ه ماهه سوم بارداری با زایمان زودرس ارتباط 
مس��تقیم و سطح کلس��ترول تام با این پیامد ارتباط معکوس داشت، ولی برای بررس��ی دقیق تر این ارتباطات، انجام 

مطالعات وسیعتر در این زمینه پیشنهاد می گردد.
کلمات کلیدی: بارداری، لیپیدهای سرم، زایمان زودرس



365چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393
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Abstract:
Objectives: Gestational diabetes is the most common medical condition in pregnancy, and 
can be a predisposing factor in incidence of type II diabetes in future. Adopting the wrong 
lifestyle can predispose people to various diseases, including diabetes, which is a serious 
health risk. Therefore, this study was conducted to determine and compare lifestyles of wom-
en with gestational diabetes and healthy pregnant women attending teaching health centers 
affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. 
Study design: A comparative-descriptive study was conducted on 100 pregnant women with 
definite diagnosis of gestational diabetes (diabetic group) and 100 healthy pregnant women 
(healthy group) attending teaching health centers affiliated to SBMU in 2013. 
Methods: Data were collected through interviews and a researcher-made questionnaire of 
lifestyle during pregnancy. Informed consents were obtained, and sampling was performed 
using convenient multi-stage random sampling method. Data were analyzed using SPSS-18 
software. 
Results: Demographics and obstetrics variables were similar in two groups. Mean score of 
pregnancy diet was 65.05 in diabetic group and 74.12 in healthy group (P<0.001), and mean 
moderate physical activity score in two groups was 4.62 and 5.69, respectively (P=0.042). 
Mean pregnancy self-care score was 71.9 and 81.87, respectively (P<0.001), mean perceived 
social support in two groups was 65.75 and 73.88, respectively (P<0.001), and mean score of 
perceived stress was 51.57 and 60.27, respectively (P<0.001).
Conclusion: Study results showed that women’s lifestyles were different in some areas. This 
study further reveals the importance of women’s diet, self- care, moderate physical activity, 
and perceived social support during pregnancy. Incidence of gestational diabetes can be pre-
vented through increased awareness and education of pregnant women about having appro-
priate lifestyles during pregnancy and any intervention that would lead to improved lifestyle. 
Keywords: Lifestyle, gestational diabetes, diet during pregnancy, self-care, perceived stress
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بررسي 30 ماهه اندیکاسیون و هیستوپاتولوژی عمل جراحی

هیسترکتومی در بخش زنان بیمارستان شفاء سمنان، پائیز 1392 
نویسنده: سید مصطفي میرشفیعي/ کارشناس ارشد پرستاري/ سوپروایزر بیمارستان تامین اجتماعی شفاء سمنان 

Abstract:
Background: the surgery of hysterectomy means removing the uterus tissue and cervix, af-
ter cesarean operation, is the most prevalent surgery of women field in throughout world. 
This surgery is performed in two methods including abdominal and vaginal. That in both 
methods using of the laparoscopic technique  is also possible. The most prevalent complaint 
of patients is unusual metrorrhagia. Clearly, this method is special for patients that not tend 
to more pregnancy and delivery or they are in period of menopause. Also because of some 
conditions related unwanted complications of after delivery, performance of urgency hyster-
ectomy lead to saving mothers life.
Methods: in this study which is descriptive past looking study, the medical case of all patients 
that during ago 30 months (90 & 91 and the first 6 month in 92) have been under hyster-
ectomy operation, were taken from hospital medical evidences and their information were 
entered into data record sheets and then analysed by SPSS software with regard to study aim.
Finding: the number of patients in this study is about 69 cases that have been average ages 
45.3 years. These patients have 2.7 children and 19% of them were in menopause age. AUB 
with 60% abundance, have been the most complain and only 40%  patients have laboratory 
reports based upon anemia. Chronic cervicities  with 75% abundance, the most pathology 
of cervix tissue reports and leiomyoma with 63% abundance, have been most pathology of 
uterus tissue. 6 cases of performed hysterectomy related on acute complications in after de-
livery that its amount is 1.5 in each 1000 delivery.
Conclusion: the age of patients that placed under hysterectomy surgery are decreased and this 
is in the state that hysterectomy surgery should be considered as the last therapy way. Also 
adapted to the reference books, AUB is the most prevalence of patients clinical complaint 
and leiomyoma is the most prevalence reported pathology in the section of pathology in these 
patients.
Keywords: hysterectomy, leiomyoma, acute situation during delivery, pathology reports of 
tissues, semnan shefa hospital.   
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چکیده

زمینه و هدف: عمل جراحی هیس��ترکتومی به معنی خارج نمودن بافت رحم و س��رویکس، بعد از عمل س��زارین، 
ش��ایع ترین عمل جراحی فیلد زنان در تمام دنیا اس��ت. این عمل به دو روش ابدومینال و واژینال انجام می ش��ود 
که در هر دو روش اس��تفاده از تکنیک های الپاروس��کوپیک نیز امکان پذیر می باش��د. شایع ترین شکایت بیماران 
در مراجعه جهت این عمل، خونریزی های غیر طبیعی رحمی اس��ت که در بیش��تر موارد پاتولوژی لیومیوما با تائید 
گزارش بخش آسیب شناسی در پرونده بیماران به ثبت می رسد. بطور مشخص این روش درمانی مختص بیمارانی 
است که تمایلی برای بارداری و زایمان بیشتر ندارند و یا در دوران منوپوز به سر می برند. همچنین بواسطه بعضی 
ش��رایط که عمده آن مربوط به عوارض ناخواسته بعد از زایمان می باشد، ممکن است عمل هیسترکتومی اورژانس، 

نجات بخش جان مادران باشد.
روش کار: در ای��ن مطالعه که یک مطالعه گذش��ته نگر توصیفی Descriptive می باش��د، پرونده پزش��کی کلیه 
بیمارانی که در س��ی ماهه گذش��ته )س��ال 90 و 91 و شش ماهه نخست س��ال 92( تحت عمل هیسترکتومی قرار 
گرفته اند، از واحد مدارک پزش��کی بیمارس��تان به امانت گرفته ش��د و اطالعات موجود در پرونده آنان، وارد شیت 
ه��ای ثبت اطالعات گردید و س��پس اطالعات حاصل با نرم اف��زار SPSS و با توجه به اهداف مطالعه مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفته اند.  
یافته ها: تعداد بیمارانی که پرونده آنان در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته است، 69 مورد می باشد که میانگین 
س��نی 45/3 س��ال را داش��ته اند. این بیماران بطور متوسط 2/7 فرزند داش��ته و 19% بیماران در سن منوپوز قرار 
داشته اند. AUB با 60% فراوانی بیشترین شکایت و علت مراجعه ثبت شده در پرونده بیماران بوده و این در حالی 
است که فقط 40% بیماران دارای گزارش آزمایشگاهی دال بر آنمی داشته اند. کرونیک سرویسیت با 75% فراوانی 
بیشترین گزارش پاتولوژی بافت سرویکس و لیومیوما با 63% فراوانی بیشترین گزارش پاتولوژی بافت رحم را داشته 
اس��ت. تعداد 6 مورد از هیس��ترکتومی های انجام شده مربوط به عوارض حاد پس از زایمان بوده که میزان آن 1/5 

در هر هزار زایمان می باشد. 
نتیجه گیري: سن بیمارانی که تحت عمل هیسترکتومی قرار می گیرند رو به کاهش می باشد و این در حالی است 
که عمل هیس��ترکتومی بایس��تی بعنوان آخرین روش درمانی و در صورت عدم موفقیت س��ایر روش های درمانی 
مدیکال، مورد نظر باش��د. همچنین منطبق با مطالب کتب رفرنس، AUB ش��ایع ترین ش��کایت بالینی بیماران و 

لیومیوما شایعترین پاتولوژی گزارش شده بخش آسیب شناسی در این بیماران می باشد.
واژگان کلیدي: هیسترکتومی، لیومیوما، وضعیت حاد حین زایمان، گزارش پاتولوژی بافتها، بیمارستان شفاء سمنان.
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Abstract 
Background & objective: One of the accepted theories about the cause of menstrual pain is 
overproduction of prostaglandin and woman who suffer from it have a relatively high con-
centration of PGF2a in menstrual fluid, it can be associated with other reproductive problems 
such as heavy menstrual bleeding. The aim of this study is determine the correlation between 
intensity of primary dysmenorrhea with amount and duration of menstrual bleeding among 
dysmenorrheal female students in dormitories of Tabriz.
Material & methods: The eligible subjects were 80 female students living in dormitories at 
Tabriz in 2013 and suffering from moderate or severe menstrual pain according to the Visual 
Analog Scale (VAS), All participants were selected by simple sampling and reported their 
severity of menstrual pain (with VAS) in 2 days before and 3 days after starting of menstrual 
bleeding and quantified their amount and number days of menstrual bleeding with using of 
Higham Pictorial Blood Chart. The follow-up time was 2 continues menstrual cycles. The 
data were analyzed using descriptive statistics and Pearson Coefficient of Correlation with 
SPSS-ver 13 and p<0.05 was considered significant.
Results: Mean (SD) of participants amount and duration of menstrual bleeding in moder-
ate pain group were 54.2 (11.5) and 6.0 (1.1) and in severe pain group were 59.0 (10.5) and 
6.8 (1.0). There were significant correlations between pain intensity and duration of men-
strual bleeding (p=0.003) but there wasn’t significant correlations between pain intensity and 
amount of menstrual bleeding (p=0.07).
Conclusion: This study was done on only students with painful menstruation; therefore more 
studies should be done in dysmenorrhea and non-dysmenorrhea girls.
Trial registration: IRCT201202013706N10
Key words: primary dysmenorrhea, menstrual pain, menstrual bleeding, dormitories students
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Abstract 
Background & objective: To investigate the menstrual cycle in student with primary dysmen-
orrhea.
Material & methods: In the present study, 80 college students that suffering from dysmenor-
rhea and living in dormitories at Tabriz were selected randomly in 2012. All the required 
data were gathered by demographic questionnaire and VAS scale (0-10 visual analog scale) 
during two consecutive menstrual cycles. Data analysis was performed using SPSS statisti-
cal software. Descriptive statistics for quantitative variables as mean and standard deviation 
arose. 
Results: Age of the respondents was between 19-30 years with a mean of 21.1±2.2 years. 
Minimum age at menarche was 10 years, while maximum age was 18 years with mean 13.0 
±1.3 years and median 13 years. It was observed that most of the participants 49 (61.2%) 
suffered from moderate dysmenorrhea (VAS: 4-7) and 31 (38.8%) of students had severe 
dysmenorrhea (VAS: 7-10). In our sample population, 64 (80%) of the students had duration 
of menstrual flow of 6 and less than 6 days and it was more than 6 days in 16 (20%) of them. 
Significant number of participants 49 (61.2%) use drugs to remedy menstrual pain. The most 
common drug remedies employed by the participants was Ibuprofen. Which were usually 
taken orally at the onset of menstruation. About 50% of participants had family history of 
dysmenorrhoea. Only 30 (37.5%) of students had regular exercise. There was no statistically 
significant relationship between moderate or severe dysmenorrhea and exercise, family his-
tory, menarche age (p>0.05) but there was a relationship between intensity of pain and dura-
tion of flow (p<0.05). 
Conclusion: It seems necessary to identify affected female students in order to provide them 
with education, pain relief, and improvement the quality of life and promote students health.
Trial registration: IRCT201202013706N10
Keywords: menstrual cycle, primary dysmenorrhea, dormitories student, menstrual charac-
teristics
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آیا شکالت تلخ بر واکنش های تست بدون استرس تأثیر دارد؟
شهین دخت نوابی ریگی: مرکز تحقیقات سالمت بارداری-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-زاهدان-ایران

کارشناسی ارشد مامایی
مژگان کرد: بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( زاهدان

زینت فرخفال: بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( زاهدان

مقدمه 
متداولترین روش ارزیابی جنین قبل از زایمان تس��ت بدون استرس است و بطور معمول جهت تسریع واکنش های 
جنینی در ایران و مطالعات اندک خارجی نوشیدن مایعات شیرین و مطالعات اندک خارجی مصرف شکالت قبل از 
انجام تست توصیه شده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شکالت تلخ بر شاخص های تست بدون 

استرس صورت گرفت.
مواد و روش ها : این مطالعه ای نیمه تجربی است که دربهار 93 بصورت مقدماتی بر روی 50 زن باردار کم خطرو 
بصورت نمونه گیری مبتنی بر هدف ،که جهت مراجعه کنندگان تست بدون استرس به کلینیک بیمارستان علی ابن 
ابیطالب)ع( ش��هر زاهدان انجام ش��د. پس ازکسب رضایت بیمار  ، مصرف شکالت تلخ 70 درصد قبل از انجام تست 
توصیه و بالفاصله پس از مصرف در وضعیت مناس��ب تس��ت گرفته می ش��د.در طی 20 دقیقه، زمان شروع فعالیت 
جنینی نسبت به زمان مصرف شکالت، افزایش فعالیت قلب جنین و تغییر پذیری ضربه به ضربه بررسی شد.داده ها 

با استفاده از سنجش شاخص های توصیفی و استباطی نرم افزار spss16 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها : فعالیت جنینی در 34 زنان باردار)68درصد( طی 3دقیقه اول خوردن ش��کالت نس��بت به آن با ش��اخص 
های حرکت فعال، افزایش ضربان قلب بیشتر از 15 ضربه با پایه بیشتر از 15 ثانیه را نشان داد و14 نفر)28درصد(  
طی 10 دقیقه اول  این واکنش ها مثبت گردید و2 نفر) 4 درصد( واکنش تس��ت منفی بود که با خوردن 15 گرم 

شکالت اضافی تست واکنش مثبت گردید.
بحث و نتیجه گیری :  مصرف شکالت تلخ باعث کوتاه شدن ارائه واکنش های جنینی تست استرسی بدون انقباض 
می ش��ود و نیازی به اتالف زمان نیم س��اعت در مصرف مایعات شیرین نیست. از طرفی دیگر شاخص های تست را 
مورد تأثیر قرار می دهد. در مطالعات خارجی در مواردی که تس��ت غیر واکنش��ی بوده مصرف ش��کالت تلخ درصد 

موارد کاذب را کاهش داده است بنابر این مطالعات تکمیل کننده تحقیق حاضر توصیه می گردد.
کلمات کلیدی :  تست بدون انقباض-شکالت تلخ
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منابع اطالعاتی زنان باردار در زمینه آگاهی جنسی دوران بارداری
لیال نوروزي1- زهرا معماریان2- مي نور لمیعیان3*- سید علي آذین4- ابراهیم حاجي زاده5
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زمینه و هدف:
روابط جنس��ی و زناش��ویی در اثر تغییرات فیزیکی و روانش��ناختی متعدد دوران بارداری دستخوش تغییر می شود. 
باتوجه به نقش روابط جنسي در تحکیم بنیان خانواده و اهمیت کسب آگاهی صحیح از منابع معتبر، پژوهش حاضر 

به منظور شناخت منابع اطالعاتی زنان باردار در زمینه آگاهی جنسی صورت گرفته است. 
روش کار: ای��ن پژوه��ش یک مطالع��ه توصیفی- تحلیلی آینده نگر اس��ت که ب��ر روی140 زن باردار نخس��ت زای 
واجدالش��رایط که به مراکز آموزش��ی- درمانی شهر تهران در س��ال 1392 مراجعه کردند صورت گرفته است. ابزار 
گردآوری اطالعات، پرسش��نامه آگاهی جنس��ی دوران بارداری، دموگرافیک و مامایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با 

استفاده از نرم افزار spss19 صورت گرفت.
یافته ها: در این پژوهش میانگین سنی زنان باردار 25/2سال و میانگین طول مدت ازدواج 2/6سال بود. 16/4درصد 
واحدهای پژوهش هیچگونه آگاهی از روابط جنس��ی در دوران بارداری نداش��تند، 23درصد در مورد رابطه جنسی 
در دوران ب��ارداری آگاه��ی نادرس��ت داش��تند، 39/3درص��د آگاهی کم و21/3درصد آگاهی متوس��ط داش��تند و 
هیچکدام از واحدهای پژوهش از نظر آگاهی در س��طح باال قرارنداش��تند. کارکنان بهداش��تی)8%(، اینترنت)%6(، 
والدی��ن)3/5%( مناب��ع اطالعاتی واحدهای پژوهش بودند که هرکدام کمت��ر از 10درصد منابع را به خود اختصاص 
دادند. کتاب)36/5%(، دوس��تان و بس��تگان)20/5%( منابع اطالعاتی واحدهای پژوهش بودند که هرکدام بیشتر از 

10درصد را به خود اختصاص دادند. 19/7درصد واحدهای پژوهش هیچ منبعی برای کسب آگاهی نداشتند.
نتیجه گیری :  با توجه به میزان باالی عدم آگاهی و یا آگاهی نادرست زنان باردار و نقش اساسی کارکنان بهداشتی 
در آموزش و مش��اوره دوران بارداری، این گروه درصد کمی از منابع کس��ب اطالعات واحدهای پژوهش را به خود 

اختصاص می دهند لذا آموزش کارکنان بهداشتی و تدوین ابزار آموزشی مناسب ضروری به نظر می رسد.
واژه های کلیدی: آگاهی جنسی- دوران بارداری- منابع اطالعاتی
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Efficacy of brief hypnosis as a pain relief method in episioto-
my repair of primiparous women

Shole Vatanparast1*, Shahnaz Shekarforoush2,Shida sharifi saki3
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Abstract
Introduction: Hypnosis has a longstanding tradition to induce analgesia and sedation in sur-
gery .The purpose of this study was to compare the effectiveness of hypnosis with local 
anesthetics during episiotomy repair.
Methods: The clinical trial was designed as a prospective and randomised controlled study. 
Thirty primiprous women who admitted for vaginal delivery in Arefian hospital in Urmia, 
Iran were randomly categorized into two groups: hypnosis and local anesthesia groups. The 
number of women who requested additional anesthesia during repair procedure, pain inten-
sity, participant satisfaction and wound healing were evaluated using validated scales.
Results: The subjects who underwent hypnosis requested less anesthesia (8/15 women; 53%) 
than the local Anesthesia group (14/15 women; 93%; P = 0.014). The mean pain intensity, 
one hour after the end of perineal repair, in hypnosis and local anesthesia groups was 3.0 ± 
1.13 and 6.07 ± 2.34 respectively (P < 0.001). However, there were no difference in pain in-
tensity and wound healing 24 hours after episiotomy repair. Participant satisfaction with the 
pain-relief method was insignificantly more in the hypnosis group (86 versus 66%, P = 0.3).
Conclusion: Brief hypnosis as used in this study can be effective for pain relief and can be 
applied instead of local anesthesia during perineal repair. 
Keywords: Hypnosis, Anesthetic, Suturing, Pain.
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Introduction: blood transfusion safety is important goal health promotionin the many coun-
try. Thepurpose of this study was to Improvements receiving blood transfusion safety of 
women after postpartum hemorrhage.
Methods: The clinical trial was designed as aT independent test analysis of prospective and 
randomised controlled study. Thirtywomen who admitted for vaginal delivery or cesarean 
section after postpartum hemorrhage in Arefian hospital in Urmia, Iran wererandomly cat-
egorized into two groups: before and after trainingin hospitalfor improved transfusion safety 
of womanafter postpartum hemorrhagegroups.the critical controls & training includeFour 
levels of identification for sample & blood bag control,transfusions control,transfusions re-
quest control,dispatch control of transfusionsservice & ward nurses &transfusionsservice 
carries and transfusion safetywere evaluated using validated scales
Results:transfusion safetyof womanpostpartum hemorrhage group was reported significant-
ly lower than the woman groupAfter implementation of the critical controls & training in 
hospital(Czech list Scales M / SD 76.9 ± 0.89 Versus M / SD 83.4 ± 0.87for the woman 
groupAfter implementation of the critical controls & training in hospital,P<0.001)
Conclusion:After implementation of the critical controls & training in hospital, blood trans-
fusion safetyof women after postpartum hemorrhage reached very high level, linked to im-
provement intransfusion safety and womanhealth promotion.
Keywords:transfusion safety,postpartum hemorrhage,woman
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on normal vaginal deliveryand Caesarean of primiparous 
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Abstract
Introduction: Postpartum stress and anxiety is a common psychiatric disorders which it 
can create serious problems for the mother and infant. The aim of this study was to assess 
thecomparison of stress and anxiety symptoms in the early postpartum period of normal 
vaginal delivery and caesarean 
  Materials and Methods: This is a T independent test analysis of a cross-sectional study   to 
comparison of stress and anxietysymptoms in the early postpartum period of normal vaginal 
delivery and caesarean.  We performed anxiety, stress scores on 200 primiparouswomen to 
the 2 groups of normal vaginal delivery and caesarean who they were randomly categorized 
after admission to the in Arefian hospital in Urmia, Iranand at 24 h, after normal vaginal 
delivery and caesarean. Data collected included The Depression Anxiety Stress Scales 21 
(DASS-21) 
Results: stress intensity of normal vaginal delivery group was reported significant-
ly lower than the caesarean group(DASS-21 Scales11.7± 7.7 for the normal vaginal 
deliverygroupVersus14.7±10.3for thecaesarean group,P<0.01) and no difference was seen 
in anxiety level at 24 hours early postpartum between two groups(DASS-21 Scales 10.2±7.8 
for the normal vaginal delivery groupVersus10.6±7.6 for thecaesarean group,P=0.71).     
Conclusion: Pregnant women with positive stress,anxietysymptoms require further interven-
tions and mental healthcare in order to relieve their stress,anxiety in the early postpartum 
period.  
Key words: early postpartum,stress, anxiety, cesarean section, vaginal delivery
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بررسی مقایسه افسردگی در شش ساعت اول پس از زایمان در گروه سزارین 
وگروه زایمان طبیعی در زنان نخست زا

شعله وطن پرست37شهناز شکر فروش 2شیدا شهیدی ساکی 3مصطفی محمدی4 امید علی یادگاری 5

مقدمه و اهداف: افسردگي پس از زایمان از اختالالت خلقی دوران تولید مثل زنان است که می تواند تاثیرات سوئی 
بر بهداش��ت روانی خانواده و همچنین تکامل ش��ناختی وروحی روانی کودک داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی 

مقایسه تاثیر افسردگي پس از زایمان در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین است .  
روش اجرا:در این پژوهش توصیفی مقطعي،به روش نمونه گیري تصادفی خوش��ه ای در دس��ترس، اطالعات مربوط 
به200مادر بعد از زایمان طبیعی وس��زارین در بیمارس��تان شهید عارفیان ارومیه مورد بررسي قرارگرفت. ابزار گرد 
آوري داده ها ش��امل پرسشنامه استانداردDASS  برای سنجش مقیاس افسردگی و اضطراب و استرس بکارگرفته 
شد. سپس با استفاده از آزمون تی تست افسردگی درنوع زایمان در دو گروه بعد زایمان طبیعی وسزارین بررسیشد.
یافته های پژوهش:یافته ها نش��ان داد که میانگین نمره افس��ردگی پس از زایمان در گروه س��زارین نسبت به گروه 
زایمان طبیعی افزایش داش��ته )7/8در گروه س��زارین در مقابل6/2 در گروه زایمان طبیعی(.نتایج آزمون تی تست 
 6±5,5Versus7,8±)6,2 نشان داد که اختالف معنی دار از لحاظ آماری بین افسردگی با نوع زایمان وجود نداشت

.,P=0,07(
بح��ث : باتوجه به نتایج پژوهش بر لزوم توجه بیش��تر بر بهداش��ت رواني مادران وگنجان��دن برنامه هاي غربالگري 
،حمایتي و مشاورهاي بهداشت روان در مراقبتهاي روتین بعد از زایمان به خصوص براي گروههاي در معرض خطر 

تاکید میگردد . 
واژگان کلیدي: افسردگي، دوره پس از زایمان ،سزارین ،زایمان طبیعی.

37 -کارشناسی ارشد روانشناسی و کارشناس مامایی  )نویسنده مسول(                
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2دکتری تخصصی فیزیولوی  و کارشناس ارشد مامایی هیات علمی دانشگاه آزاد ارسنجان
3دکتری تخصصی روانشناسی
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The relationship between depressive, stress ,anxiety symp-
toms and pain scores in the early postpartum period of after 

normal vaginal delivery
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Abstract
Introduction: Pain is a common phenomenon in the process of postpartum. The aim of this 
study was to investigate the relationship between stress,anxiety symptoms and pain scores in 
the early postpartum period 
Materials and Methods: This is a  correlation coefficient analysis  of a cross-sectional study 
to the relationship explore of stress ,anxiety symptoms and their effects on pain scores in the 
early postpartum period. We performed anxiety, stress scores and pain scores on 200 women 
who they were randomly categorized after admission to the in Arefian hospital in Urmia, 
Iranand at 6 h, after normal vaginal delivery. Data collected included The Depression Anxi-
ety Stress Scales 21 (DASS-21) and the pain visualAnalogue Scales ( VAS).
  
Results:  The results indicate that There is a significant positive relationship between pain 
and anxiety (P <0.001, R =0.223). The results indicate that there is a significant positive rela-
tionship between stress and pain   (P <0.001, R =0.225). 
Conclusion:Pregnant women with positive stress,anxiety symptoms require further interven-
tions and mental healthcare in order to relieve their pain in the early postpartum period
Keywords: anxiety, stress, pain, early postpartum
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Abstract
Introduction: Postpartum stress and anxiety is a common psychiatric disorders which it 
can create serious problems for the mother and infant. The aim of this study was to assess 
thecomparison of stress and anxiety symptoms in the early postpartum period of normal 
vaginal delivery and caesarean 
  Materials and Methods: This is a T independent testanalysis of a cross-sectional study   to 
comparison of stress and anxietysymptoms in the early postpartum period of normal vaginal 
delivery and caesarean.  We performed anxiety, stress scores on 200primiparus women to the 
2 groups of normal vaginal delivery and caesareanwho they were randomly categorized after 
admission to the in Arefian hospital in Urmia, Iranand at 24 h, after normal vaginal delivery 
and caesarean. Data collected included The Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21) 
Results: stress intensity of normal vaginal delivery group was reported significant-
ly lower than the caesarean group(DASS-21 Scales11.7±7.7 for the normal vaginal 
deliverygroupVersus14.7±10.3for thecaesarean group,P<0.01) and no difference was seen in 
anxiety level at 24 hours early postpartum between two groups(DASS-21 Scales10.2±7.8 for 
the normal vaginal delivery groupVersus10.6±7.6 for thecaesarean group,P=0.71).
 
Conclusion: Pregnant women with positive stress,anxietysymptoms require further interven-
tions and mental healthcare in order to relieve their stress,anxiety in the early postpartum 
period.  
Key words: early postpartum,stress,anxiety, cesarean section, vaginal delivery
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بررسی مقایسه استرس و اضطراب در سزارین وزایمان طبیعی در دوره شش 
ساعت اول بعد از زایمان در زنان نخست زا

شعله وطن پرست38شهناز شکرفروش2شیدا شریفی ساکی3 مصطفی محمدی4 امید علی یادگاری 5

مقدمه و اهداف: اس��ترس و اضطراب  پس از زایمان از اختالالت خلقی دوران تولید مثل زنان اس��ت که می تواند 
تاثیرات س��وئی بربهداش��ت روانی خانواده و همچنین تکامل شناختی وروحی روانی کودک داشته باشد .  هدف این 

مطالعه بررسی مقایسه تاثیر اضطراب واسترس پس از وضع حمل دردو گروه زایمان طبیعی و سزارین است.
روش اجرا: در این پژوهش توصیفی مقطعي، به روش نمونه گیري تصادفی خوشه ای در دسترس، اطالعات مربوط 
به 200مادربعداز زایمان طبیعی وس��زارین در بیمارس��تان ش��هید عارفیان ارومیه مورد بررس��ي قرار گرفت. ابزار 
گردآوري داده ها ش��امل پرسش��نامه استاندارد DASS برای سنجش مقیاس اس��ترس و اضطراب بکار گرفته شد. 
سپس با استفاده از آزمون تی تست مقایسه میزان  استرس و اضطراب درنوع زایمان طبیعی وسزارین بررسي شد. 
یافته های پژوهش: میانگین نمره اس��ترس پس از زایمان در گروه س��زارین نس��بت به گروه زایمان طبیعی افزایش 
داش��ته         ) 14/78 گ��روه س��زارین در مقاب��ل11/72 گ��روه زایمان(.نتایج آزمون تی تس��ت نش��ان داد که در 
 .10,3 ,P>0,01(±7,7Versus14,78± )11,72گروه سزارین میزان استرس بیش��تر از گروه زایمان طبیعی بود
.7,6,P=0,71(±7,8, Versus 10,6±)10. 2درمیزان نمره اضطراب در دو گروه از نظر آماریاختالفی مشاهده نشد

بحث : با توجه به نتایج پژوهش مادران یعداز عمل س��زارین بیش��تر از مادران بعد از زایمان طبیعی در معرض خطر 
اس��ترس قرار دارند و اس��ترس بر شیر دهی تاثیر دارد . بر لزوم توجه بیشتر بربرنامه حمایتي و مشاوره اي بهداشت 

روان در مراقبتهاي روتین بعد از زایمان تاکید مي گردد.
واژگان کلیدي: استرس ،اضطراب ،دوره بعد از زایمان ،سزارین ،زایمان طبیعی

Sholevatanparast100@gmail.com) 38 -کارشناسی ارشد روانشناسی   کارشناس مامایی )نویسنده مسول
2 دکتری تخصصی فیزیولوی  و کارشناس ارشد مامایی هیات علمی دانشگاه آزاد ارسنجان 

3دکتری تخصصی روانشناسی 
4متخصص بیهوشی
5متخصص بیهوشی
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بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین Dدر دختران و بروز منارک زودرس
نویسندگان  : مینا هارونی *39 ،  شادی گلی 40 ،لیال بازافت41

دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد،اصفهان،ایران
مربی مامایی)عضو هیئت علمی ، دانشجوی دکترای بهداشت باروری(،دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،نجف 

آباد ،ایران
دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،اصفهان،ایران

 آدرس نویسنده مسئول: اصفهان – نجف آباد- دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد- دانشکده پرستاری مامایی
Email:m.haruni.midwife@gmail.com

 مقدمه:
منارک زودرس ریسک فاکتوری مهم جهت بروز بیماری های کاردیو متابولیک، سرطان و اختالالت روحی روانی در 
بزرگسالی می باشد.موقعیت جغرافیایی محل سکونت افراد که بر میزان دریافت نور خورشید موثر است می تواند بر 
سن منارک و بروز زودرس آن موثر باشد.این همراهی ممکن است با میزان ویتامین D در ارتباط باشد.این مطالعه 

مروری به منظور بررسی ارتباط بین وضعیت  ویتامین D  و بروز منارک در دختران صورت گرفته است.
متد و روشها:

SCIENCE  direct  ،  Pubmed این مطالعه مروری با استفاده از  42 مقاله ایندکس شده در سایتهای معتبر
Elsivier بدست آمده است.

یافته ها:
براس��اس یافته های مطالعات مختلف  پس از اندازه گیری غلظت 25 هیدروکس��ی D در دختران 10-8 س��اله و 
پیگیری آن ها به مدت 30 ماه دختران در سه گروه دارای کمبود ویتامین nmol/L 50( D < ( ، دریافت متوسط 
ویتامین nmol/L( D 75-50( و دریافت کافی ویتامین D )nmol/L 75 > (دس��ته بندی ش��دند. حدود 57 % 
ازدختران در گروه کمبود ویتامین  D  دچار منارک زودرس ش��دند، در مقایس��ه با 23% دختران در گروه دریافت 
کافی ویتامین D  . س��ن منارک در دختران دچار کمبود ویتامین D حدود11/8 س��ال دیده ش��د. پس از تطابق 
سن و BMI در دختران ، بروز منارک زودرس در دختران دچار کمبود ویتامین D تقریبا دوبرابر بیشتر دیده شد.

نتیجه گیری : کمبود ویتامین  D در دختران  می تواند با بروز منارک زودرس همراه باشد. از آن جایی که منارک 
زودرس با عوارض مهمی چون چاقی ، دیابت تیپ 2، سرطان پستان و آندومتر و اختالالت رفتاری چون سوءمصرف 
الکل و مواد مخدر دربزرگس��الی همراه می باش��د، توجه به این مش��کل از طریق دریافت کافی نور خورشید و رژیم 

غذایی مناسب و مکمل ها بسیارحائز اهمیت می باشد.

 39
 40
 41



چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهرماه 3801393

24 آتش خونی

 آتش نفس
 - 178 - 100

179

117ز.آجودانی

198م.آخوندی

35 - 42ع.آزموده

پ.آستی
 - 246 - 39

 - 248 - 247
268 - 249

55م.آقا حسینی

29ح.آقایان

117ژ.آگاه

55ا.آل یاسین

109ح.آموزگار 

24 - 25ع.آهنی

118ص.آیتی

250ف.ابتکار

321ا.ابراهیمی

112ع.ابوالفتحی

87 اثنی عشری

251 - 252م.احمدی

احمدی وسمه 
جانی

 226

192 - 277ھ.احمری

26ا.اختری

س.اخوان
 28 - 27 - 26

78 -

316 اخوان اکبری

111خ.ادابی

29ب.ارجمند

226ا.ارجمندی

152م.اردالن نیا

253 - 254ر.ارشادپور

191ل.استرکی

ن.اسدی
 - 109 - 30

119

260 اسدی الری

31 - 74ف.اسفندیاری

198 - 199م.اسکندری

256 - 257ا.اسالمی

32ل.اسالمیان

ا.اسماعیل زاده
 - 154 - 130

167

س.اسماعیل زاده
 - 34 - 32

 - 121 - 120
197 - 196

35م.اشرفی 

106 - 183س.اشنوئی

182م.اصغرنیا

133ز.اصغری

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران
25 -22  مهرماه  1393

فهرست نام نویسندگان مقاالت به ترتیب حروف الفبا



381چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران- مهر ماه 1393

243ر.اصغری

198 - 199م.اطمینان

37 - 38ط.افتخار

256س.افسری

256 - 257ع.افشاری

72ع.افخم زاده

38ع.افالطونیان

229س.اقالمند

س.اکبری
 - 246 - 39
 248 - 247

249 -

106ل.اکبری

35 - 42 اکبری اسبق

154ج.الماسی

40 الماسی نوکیانی

193 - 258ل.اله قلی

259ع.اله ویسی

158ن.امجدی

300گ.امیر شکاری

166ز.امیری

260 - 341ا.امیری

م.امیریان
 - 36 - 35

157

288 - 291ل.امینی

41 امینی مقدم

277ک.انصاری

106 ایلخانی زاده

112ر.بابایی

117 بابایان زاده

ا.باخته
 - 262 - 261

338 - 263

379ل.بازافت

117ر.باغانی

س.باقری
 - 176 - 175

339 - 230

194ر.باقری

264ف.باکویی

122ز.بحرپیما

195 بحری خمامی

264ا.بحیرایی

265ف.بخشیان

43ش.برات

م.براتی
 - 175 - 127

176

42ک.برجیس

44 - 58ص.برنا

198 برومی نژاد

169 بشردوست

278م.بطیار

80 - 114پ.بلوایه

188ز.بوذری

361پ.بهادران

ف.بهادری
 - 46 - 45
124 - 123

31 - 74ح.بهاروند

 بهبودی مقدم
 - 196 - 191
 - 198 - 197

301 - 212
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98م.بهجتی

271 - 272ن.بهرامی

147ژ.بهروزکیا

106 بهروزی لک

108س.بهشتی

266 - 267 بیاتی پایان

ش.بیرانوند
 - 249 - 248

268

س.بیوس
 - 128 - 46

153

68 - 145ن.پاد

م.پارسا نژاد
 - 232 - 87
345 - 344

87ح.پارساپور

270م.پاک گوهر

233ح.پاک نیت

135 - 136ل.پاکزاد

357 - 358 پروانه وار

260س.پرویزی

373ا.پژمان

271 - 272ز.پژوهیده

143 پور شجاعی

189 پور مقدم

167 پور هاشمی

306 پورالعجل

281 پورشرافتان

47غ.پورمند

49 - 78ر.پیرجانی

268س.پیرزاده

49س.پیری

97 پیمانی مجاور

183م.تابعان

52 - 221ف.تارا

155ز.تاولی

117ی.تبارایی

166م.تباری

م.ترشیزی
 199 - 198

 273 - 200 -
274 -

275ش.ترکاشوند

283ل.ترکان

289س.تعاونی

328م.تفضلی

ا.تقوی
 - 46 - 45
125 - 124

260ز.تقی زاده

128 - 153م.تنساز

52 توکل افشار

201 - 202ن.تهرانیان

146ز.ثناییان

277 - 278 جعفر بگلو

221ا.جعفرزاده

203م.جعفری

302ن.جعفریلر

278م.جاللی

ن.جلیلیان
 - 129 - 98

163
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53 - 103ا.جمال

ص.جمالی
 - 280 - 203

281

80 - 114س.جمالی

163ن.جمشید فر

191 جمشیدی منش

130م.جمیلیان

192ر.جوان

ز.جوانی
 - 304 - 150

309 - 308

42گ.جودی

282ف.جهدی

234ر.چمن

246 - 247ف.چنگایی

91 - 92 - 94ن.چنگیزی

219ف.چوپانی

گ.حاتمی زاده
 - 131 - 55
133 - 132

106 حاج صفی ها

283ل.حاجی پور

155 حاجی محمد

201 - 202 حاجی میرزایی

193 - 258س.حاجیان

233ا.حبیبی

307ک.حسامی

ر.حسین آبادی
 247 - 246

 249 - 248 -
268 -

68م.حسین پور

55 حسینی موسی

221 - 264م.حسینی

285 - 286ح.حسینی

282ف.حسینی

93ت.حسینی پور

123ا.حسین زاده

133ف.حسین زاده

283 حسینی طبقدهی

56ر.حشمت

133ل.حفیظی

191ح.حقانی

و.حق پناه
 - 199 - 198

274 - 273

282ز.حموله

204ف.حمیدی پور

58 حنطوش زاده

156ا.حیدرزاده

م.حیدری
 - 289 - 288

291 - 290

35ز.حیدری 

204 خالقی نژاد

م.خانی
 - 292 - 206

361

40س.خداوردی

ط.خدیوزاده
 - 293 - 230

294

270ر.خرقانی

307ف.خسروی

58 - 59 - 60 خظردوست
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58ن.خضرلو

306م.خطیبیان

ح.خلخالی
 - 46 - 45
124 - 123

312پ.خلفیان

145ب.خلقی

219م.خلیلی

م.خوشیده
 63 - 62 - 61
 - 65 - 64 -

126

216م.خیر خواه

192 دادخواه تهرانی

288 - 291 دانش پرور

ز.دانش فر
 - 251 - 207

252

143ن.داوری

66 - 134 داوری تنها

135 - 136م.درچین

137م.درختی

325 درخشان پور

209س.دژم

206س.دشتی

67م.دلدار

80 - 114س.دلشاد

137م.دلیلی

49ف.دهفانزاده

 دهقانی زاده
 - 138 - 67

 - 141 - 139
143 - 142

210ف.دهوند

211 - 295 ذاکری حمیدی

169ن.ذاکریان

126و.رادی

 راسخ جهرمی
 - 143 - 68
 253 - 145

254 -

108 - 157م.رجائی

203عرحمانیان

ن.رحیمی
 - 131 - 55
 133 - 132

170 -

283م.رحیمی

123ر.ردائی

155ح.رستاد

299 - 300م.رستمی 

69 - 180س.رسولی

282م.رسولیان

70م.رشیدی

م.رضائی
 72 - 71 - 49
 217 - 152 -
318 - 224 -

93ز.رضائی

286عرضائی

55ز.رضائیان

212 - 301ا.رضایی

285 رضایی دهقانی

302ص.رضایی

80ھ.رضوی
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307ف.رعنایی

147س.رفاهی

148 - 149 رفیعی نیا

 رمضانی تهرانی
 - 299 - 195

322 - 300

198ف.رنجبر

132ر.رنجی پور

30 - 119ر.روانبد

97م.روحی

213 - 303س.ریاحی نژاد

181 - 298ز.رئیسی

277م.رئیسی

312ر.رئیسی

90م.زارع

145 زارع خفری

72ا.زارعان

30ز.زارعی

127ز.زمانپور

150 - 304م.زمانی

152 زندوکیلی

169 زیدآبادی

215 ساعت ساز

293 - 294ن.ساکی

201 - 202ز.سام کن

س.سبحانیان
 - 143 - 68
254 - 253

100م.سدهی

228س.سرافراز

216 سعادت حسینی

 سعادت فخار
 - 131 - 55
133 - 132

305ز.سعادت

127 - 217ن.سعادتی

80 - 114پ.سعادتی

163 سعیدی بروجنی

35 - 42ن.سلسبیلی

306گ.سنگستانی

151س.سنگی

218ح.سوری نژاد

128ف.سهراب وند

219 سهیل بیگی

219 سهیل بیگی

73 سیاح ملی

307 سید کابلی

م.سیمبر
 - 243 - 242

299

183ش.شابی

52 شاپوری مقدم

41ل.شادمان

328م.شاکری

ش.شاه غیبی
 - 72 - 71

152

80 - 114س.شاهرخی

م.شاهسون
 - 160 - 89

162

31 - 73ع.شاهوردی

ر.شاهوی
 - 72 - 71

307
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 شایان منش
 - 309 - 308

331 - 310

75ک.شجاعی

310م.شجاعی

107ع.شجری

175 - 176ز.شجیرات

156ر.شرفی

372 شریفی ساکی

233ل.شفیع خانی

 شکر فروش
 - 373 - 372

375 - 374

 شمس الدینی
 - 344 - 232

345

63 - 64ع.شهریاری

78 - 90و.شهنازی

375ش.شهیدی

78 - 90م.شیرازی

154پ.شیرویه

251 - 252م.صابری

305ز.صابری

235ا.صادقی

216 صادقی اول شهر

79س.صالحپور

221م.صالحی

302ه.صالحی

30 - 119ا.صالحی

39 صالحی امیری

226س.صباحی

ف.صحتی
 - 220 - 203

238

253م.صحرائیان

313ص.صدیق

221س.صدیقی

277ت.صدیقیان

55 - 270ل.صفدریان

155م.صفری

117ح.صفی آبادی

278ف.صمدی

154م.صمیمی

302س.صیدی

155ن.طائی

222 - 314م.طاهر پور

315س.طاهرخانی

80 - 114 طاهری امین

81ف.طباطبایی

307 - 316ف.ظاهری

156ز.ظهیری

193 - 258 عابدسعیدی

188 عابدی سماکوش

192 - 278ز.عابدینی

300م.عابدینی

278 عابدینی پور

39م.عادلی

82س.عارفی

ذ.عاصمی
 - 86 - 85
 154 - 130

167 -
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ع.عبادی
 - 197 - 196

265

285 - 286ف.عبدی

233 عباس بیگی

84 عباسعلی زاده

159ذ.عباسی

83ل.عباسیان

 عبدالهی فرد
 - 226 - 224

318

 عبدی فرد
 - 262 - 261

338 - 263

194پ.عبیدی

85م.عرب

320 - 321م.عرب نژاد

323م.عربان

195 - 332ف.عزیزی

عشقی مزرعه 
جهان

 324

85ع.عشوری

306خ.عشوندی

184ن.عطروش

30ا.عظیمی

325 عالف کهربایی

آ.علوی
 - 157 - 58

158

251 - 252 علوی مجد

166م.علی پور

87 - 88 علی محمدی

89 - 160م.علیاری

68ف.علیپور

186س.علیزاده

228 - 326 عمومی رکن آباد

268خ.عنبری

327ز.عیسوندی

90م.غفارنژاد

259ن.غفاری

52 غیور مهربان

ط.فاخری
 - 129 - 98

163

328ا.فاضلی

90ش.فایضی

220ف.فرتاش

187و.فرتوت

229 فرخ اسالم لو

370ز.فرخمال

35ف.فرد

81 - 220 فردی آذر

ع.فرشاد
 - 131 - 55
 133 - 132

172 -

302 فرشباف خلیلی

109ح.فروتن

93م.فروتن

93ف.فروغانی

ا.فروغی پور
 302 - 213

 329 - 310 -
331 -

30 - 119ل.فروغی نیا
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ف.فرهادی فر
 - 72 - 71

152

195 - 332م.فرهمند

52 فرید حسینی

164 - 165ف.فکور

123ز.فکور 

280ز.فوالدی

265ز.فیروزی

68 - 143م.قائدنیا

 قائم مقامی
 - 335 - 229

337 - 336

66م.قاجارزاده

334م.قاسم نژاد

200ر.قاسمی

192ز.قاسمی

35 - 93ع.قاسمی نژاد

313 قاضی طباطبائی

143 - 145م.قاعدنیا

288 - 291ب.قرائی

166ا.قربانیان

85ا.قریب

ز.قنبری
 91 - 67 - 49

92 -

220م.قوجازاده

270ا.قودجانی

224 - 318س.کاتبی

281ز.کارگر

167ل.کاشانی

218م.کاشانیان

53س.کاشی 

ا.کاظم نژاد
 - 295 - 211

363

306ف.کاظمی

95م.کاظمیان

م.کامروامنش
 - 262 - 261

338 -263

96م.کبیری

231 - 343ا.کرامت

370م.کرد

م.کرمعلی
 - 86 - 85

167

107ش.کرمی

307ر.کریمه

321م.کریمی

69س.کریمی

97 - 169م.کریمی

ف.کریمی 2
 - 339 - 230

341 - 340

342 - 343ز.کریمیان 

م.کسرائیان
 - 109 - 30

119

ف.کشاورزی
 - 107 - 998

163 - 129

ص.کشاورز
 - 344 - 232

345

316ز.کشاورز

143ل.کالوانی
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م.کلهر

 348 - 233
 350 - 349 -
 353 - 352 -
355 - 354 -

312ع.کلیج

119س.کوهنورد

171ف.کی پور

99 - 356م.کیانی

80 - 114ا.گل شیخی

ش.گلی
 - 327 - 325

358 - 357

357 - 358م.گلی

359 گلیان تهرانی

342ژ.گنجی

29پ.گودرزی

250ف.الحونی

211ر.لطیف نژاد

لطیف نژاد 
رودسری

 295

172 - 173ز.لواسانی

175س.ماهروزاده 

100ا.مبشری

189م.متقی

264ر.مجدزاده

197م.محرز

66م.محسنی

 محمد جعفری
 - 175 - 127

217

177س.محمد لو

ج.محمدزاده
 - 160 - 89

162

240 - 360 محمدعلیزاده

98 - 163ن.محمدی

ع.محمدی
 - 243 - 242

264 - 260

271 - 272س.محمدی

م.محمدی
 292 - 206

 373 - 361 -
375 -

302ف.محمدی

41ز.محمدی

129ن.محمدی

29 محمدی جهانی

41ف.محمودزاده

ص.مرادان
 - 178 - 100

179

271 - 272ا.مراغی

234ف.مرتضوی

169 مرتضوی زاده

363ح.مرتضی

 مرشد بهبهانی
 - 344 - 232

345

211 - 295 مرقاتی خوئی

101ف.مستاجران

69 - 180ف.مسلمی

127س.مسیحی

103م.مشفقی

106 - 183پ.مظلومی
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329ر.معمار

138 - 139ز.معماریان

138ج.معماریان

42م.معیا

218 مقدم بنائم

235 مقدم تبریزی

238 - 239 مقیمی هنجنی

128 مکبریان نژاد

103ف.مالح

181ح.ملکی

236م.منافی

323ع.منتظری

199ف.منوچهری

س.موسوی
 - 157 - 58
231 - 158

28ا.س.موسوی

234س.عموسوی

122ط.موسوی

299ا.مومنان

238ف.مومنی

365 مومنی جاوید

238 - 239ز.مهدی زاده

34 مهدی نژاد گرجی

291ع.مهران

221ن.مهرپویا

254م.مهندسی

52 میر تیموری

پ.میرابی
 - 34 - 32
121 - 120

182ف.میربلوک

61 - 62 میرزا رحیمی

313 - 341خ.میرزائی

366م.میرشفیعی

 میرغفوروند
 - 238 - 203

360 - 240
363 میرموالیی

52م.نادری

ف.نانبخش
 - 106 - 104

 183

ا.نانکلی
 - 108 - 98
163 - 129

298ع.نجفی

108ا.نجفییان

ر.نجیب پور
 - 131 - 55
 133 - 132

172 -

184ش.نصر الهی

109م.نصراصفهانی

ه.نصرالهی
 - 335 - 229

337 - 336

321م.نصیری

240س.نظامی وند 

236ف.نعمتی

328م.نعمتی

ن.نعمتی
 - 160 - 89

162

188م.نعیمی راد
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241 نقدی دورباطی

275 نقش بندیه

370 نوابی ریگی

300م.نوروز زاده

371ل.نوروزی

184ب.نوری

200ن.نوری

90م.نوری

35ک.نوری

242 - 243ر.نوری زاده

218 - 364ش.نیتی

81ع.نیر پور

282ل.نیسانی

نیکبخت 
نصرآبادی

 197 - 196

93 - 157 نیکوئی قزوینی

186م.واعظی

ش.وطن پرست
 - 373 - 372

375 - 374

187ش.وظیفه خواه

ح.وفائی
 - 109 - 30
137 - 119

270م.ویژه

م.هارونی
 - 303 - 213

331

41ر.سهاشمی

137 - 300س.اهاشمی

307 هاشمی نسب

187م.همت یار

206  - 292ص.همدانی

357م.هنرجو

ع.یادگاری
 - 374 - 373

375

111ف.یارندی

52ه.یاقوت کار

316 یزدان پناه

188ش.یزدانی

189ز.یوسفی

312م.یوسفی

س.یونسی
 - 112 - 80
218 - 114
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