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سخنآغازین

ــد.  ــی و علمگســتری تـــأسیس گردی ــت نیروهــای متعهــد، متخصــص، دانشآفرین ــا هــدف تربی ــن)ص( ب دانشــگاه خاتم النبیی
ــاد  ــن نه ــی ای ــتراتژی تعلیم ــی از اس ــش مهم ــور، بخ ــی پژوهشمح ــات عال ــج تحصی ــوزش، تروی ــه آم ــان ب ــام هم زم اهتم
ــدم  علمــی را تشــکیل می دهــد. گســترش تحقیقــات علمــی به منظــور فراهم ســازی زیرســاخت های توســعهی اجتماعــی، در ق
نخســت بــر دوش نخبــگان فکــری و علمــی جوامــع قــرار دارد و دســت آوردهای علمــی در حــوزهی توســعه، میتوانــد نقــش 
بــارزی در فرآینــد نوســازی و توســعه داشــته اســت. بــا توجــه بــه نقــش و جایــگاه تحقیقــات علمــی در پیشــرفت و انکشــاف 
جوامــع بشــری، ترویــج فرهنــگ تحقیــق و گســترش فعالیــت پژوهشــی در کنــار فعالیت هــای آموزشــی، رســالت مهــم مراکــز 
علمــی و نهادهــای تحصیــات عالــی در افغانســتان امــروز محســوب می شــود. دانشــگاه خاتم النبییــن)ص( بــا درک ایــن رســالت 
مهــم، افتخــار دارد کــه در کنــار فعالیت هــای تعلیمــی و آموزشــی درخشــان و معیــاری خــود، همــواره نســبت بــه امــر تولیــد 
و نشــر دانــش عصــری، متناســب بــا نیازهــای جامعــه ی اســامی افغانســتان اهتمــام ورزد و تولیــد متــون علمــی و کاربــردی در 

حوزههــای مختلــف از جملــه انتشــار مجلــهی علمــی پژوهشــی در حــوزهی صحــت را وجهــه همــت خــود قــرار دهــد.

سردبیر
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The Effect of Afghan Senjed (Elaeagnus Angustifolia.L) Leave Aqueous 

Extract on Memory of Male Wistar Rats

Abstract
Medical research on memory abnormalities and factors are increasing. This has led to 

development of new therapeutic approaches, such as the use of medicinal herbs to improve 
memory. The inadequacy of synthetic drugs, as well as their side effects, are justifiable 
reasons for encouraging health researchers to further research on medicinal plants. In this 
study, the effect of aqueous extract of Afghan native Senjed (Elaeagnus Angustifolia) was 
investigated on memory of 28 male Wistar rats. Animals were divided into four randomly 
groups (control group and three experimental groups). The experimental groups took injec-
tions of leaf extract in three doses (100, 200 and 400 mg/kg) for one week, one injection/
day. Then, the percentage of memory activity of rats was evaluated by Y-Maze test at the 
end of the week. The results of this study showed that extract of Elaeagnus Angustifolia 
have supportive effect on memory in high doses (200 and 400 mg/kg). Based on these data, 
it seems that the effects of extract on memory is connected with flavonoid compounds and 
its anti-inflammatory and antioxidant effects.

Keywords: Elaeagnus Angustifolia leaf, Memory, Flavonoid, Y-maze, Alzheimer’s disease
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چکیده
پژوهش هــای طبــی در مــورد اختــاالت و عوامــل مؤثــر بــر حافظــه رو بــه افزایــش اســت. 
ایــن موضــوع منجــر بــه ارایــه ی روش هــا و رویکردهــای جدیــد درمانــی نظیــر اســتفاده از گیاهان 
ــرات  ــز اث ــنتزی و نی ــای س ــدی داروه ــت. ناکارآم ــده اس ــه ش ــود حافظ ــور بهب ــی به منظ داروی
جانبــی آن هــا دالیــل موجهــی هســتند کــه پژوهش گــران عرصــه ی ســامت را بیــش از پیــش بــر 
رونــد تحقیقــات روی گیاهــان دارویــی ترغیــب می نماینــد. در ایــن مطالعــه، اثــر عصــاره ی آبــی 
بــرگ ســنجد بومــی افغانســتان بــر حافظــه ی ۲۸ ســر مــوش نــر نــژاد ویســتار بررســی گردیــد. 
ــی  ــور تصادف ــی( به ط ــروه آزمایش ــه گ ــرول و س ــروه کنت ــک گ ــروه )ی ــار گ ــه چه ــا ب موش ه
ــرم  ــنجد )100، ۲00 و 400 میلی گ ــرگ س ــای آزمایشــی، عصــاره ي ب ــدند. در گروه ه تقســیم ش
ــد.  ــق گردی ــار در روز تزری ــه یک ب ــک هفت ــدت ی ــی( به م ــورت داخل صفاق ــرم به ص ــر کیلوگ ب
ــی  ــه بررس ــان هفت ــز در پای ــون وای می ــط آزم ــا، توس ــه ی موش ه ــت حافظ ــد فعالی ــپس درص س
ــاال )۲00  ــای ب ــنجد در دوزه ــرگ س ــاره ی ب ــه عص ــد ک ــان دادن ــت آمده نش ــج به دس ــد. نتای ش
ــا،  ــن داده ه ــر اســاس ای ــوی حافظــه اســت. ب ــرات مق ــرم( دارای اث ــر کیلوگ ــرم ب و 400 میلی گ
ــات  ــی از ترکیب ــه ناش ــر حافظ ــنجد ب ــرگ س ــاره ی ب ــت عص ــرات مثب ــه اث ــد ک ــر می رس به نظ

ــی و ضــد اکســیدانتی آن باشــد.  ــرات ضــد التهاب ــن اث ــدی و هم چنی فاونویی

 واژه های کلیدی: برگ سنجد، حافظه، فاونویید، وای میز، آلزهایمر   
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1. مقدمه 
ــه و  ــر حافظ ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــان زی گیاه
عملکــرد آن تأثیــر می گذارنــد]1[. تحقیقــات نشــان داده انــد 
ــات  ــتن ترکیب ــل داش ــان به دلی ــن گیاه ــیاری از ای ــه بس ک
فاونوییــدی ســبب تقویــت حافظــه می گردنــد. هم چنیــن، 
ــا  ــود ت ــبب می ش ــان س ــات در گیاه ــن ترکیب ــور ای حض
ــیداتیو  ــترس اکس ــد اس ــی از فرآین ــه ی ناش ــال حافظ اخت
ــه  ــی اســت ک ــی از گیاهان ــنجد، یک ــد]۲، 3[. س ــود یاب بهب
اجــزای مختلــف آن سرشــار از ترکیبــات فاونوییــدی بــوده 
و دارای فعالیــت ضــد التهابــی و ضــد اکســیدانتی می باشــد. 
ــنجد،  ــرگ س ــود در ب ــد موج ــزان فاونویی ــن، می هم چنی
ــال،  ــا این ح ــت]4، 5[. ب ــزای آن اس ــر اج ــر از دیگ بیش ت
بیش تــر مطالعــات و تحقیقــات انجام شــده تــا کنــون، روی 
ــفانه  ــته اند و متأس ــز داش ــاه تمرک ــن گی ــر ای ــواص دیگ خ
هیــچ تحقیقــی روی اثــر بــرگ ســنجد بــر حافظــه صــورت 
ــر  ــه ی حاضــر، بررســی اث ــه اســت. هــدف از مطالع نگرفت
ــر  ــه، اث ــن مطالع ــد. ای ــه می باش ــر حافظ ــنجد ب ــرگ س ب
ــا اســتفاده از  ــرگ ســنجد افغانســتان را ب ــی ب عصــاره ی آب
آزمــون رفتــاری ســنجش حافظــه، بــر حافظــه ی موش هــای 

ــد. ــژاد ویســتار بررســی می نمای ــر ن ن
ــن ســطوح عملکــردی  ــه، از عالی تری ــری و حافظ یادگی
ــود  ــد. در نب ــوب می گردن ــزی1  محس ــی مرک ــتگاه عصب دس
ــده  ــره ی موجــودات زن ــا و زندگــی روزم ــی، بق ــن توانای ای
ــه  ــر مواج ــه خط ــی ب ــدات محیط ــرات و تهدی ــر خط در اث
ــد  ــده می توانن ــات زن ــاس، حیوان ــن اس ــر ای ــد. ب خواهدش
ــا  ــات خــود را از طریــق شــناخت عوامــل آســیب زا و ب حی
یــادآوری و اجتنــاب از آن هــا حفــظ نماینــد]6[. به عبارتــی، 
ــه ی  ــر پای ــدار ب ــبتًا پای ــار نس ــر رفت ــد تغیی ــری فرآین یادگی
ــا و  ــت تجربه ه ــی ثب ــه توانای ــه ب ــت و حافظ ــه اس تجرب
اطاعــات در ذهــن و بــه یــادآوری آن در زمــان نیــاز گفتــه 

می شــود کــه اســاس یادگیــری را تشــکیل می دهــد]7[. 
مطالعــات چنــد دهــه ی اخیــر حاکــی از آن انــد کــه پایــه ی 
شــکل پذیری عصبــی۲  حافظــه،  و  یادگیــری  حجــروی 
از  بازخوانــی حافظــه  و  ذخیــره  کدگــذاری،  می باشــد. 
فعالیــت هماهنــگ و تعامــل میلیون هــا نیــورون و ســاینپس 
در مغــز ناشــی می شــود. بــه تغییــر در ایــن فعالیــت تعاملــی، 
ــل  ــه ی تعام ــه در نتیج ــد ک ــی می گوین ــکل پذیری عصب ش

ــد]۸،9[. ــود می آی ــه  وج ــط ب ــزم و محی ــن ارگانی بی
در یــک طبقه بنــدی، حافظــه را بــه دو نــوع اصلــی 
حافظــه ی اظهــاری3  و ضمنــی4  تقســیم کرده انــد. حافظــه ی 
ــی و  ــای بیرون ــع دنی ــان مناظــر و وقای اظهــاری، مســؤول بی
ــا  نیــز ارتبــاط بیــن آن هــا اســت، ولــی حافظــه ی ضمنــی ب
ــد.  ــط می باش ــادات مرتب ــی و ع ــای ادراکی حرکت مهارت ه
ــر  ــا یک دیگ ــوازی ب ــور م ــه، به ط ــتم حافظ ــن دو سیس ای
ــاختمان های  ــه س ــک ب ــر ی ــردازش ه ــد و پ ــت می کنن فعالی
ــا  متفــاوت در مغــز بســتگی دارد. حافظــه ی اظهــاری عمدت
ــه حافظــه ی  ــوس5  وابســته اســت، در حالی ک ــه هایپوکامپ ب
ــتراتوم7  ــدال6  و اس ــر امیگ ــاختمان هایی نظی ــا س ــی ب ضمن
ــاری، حافظــه ی  ــط می باشــد. شــکلی از حافظــه ی اظه مرتب
فضایــی۸  اســت کــه پــردازش آن هــم در انســان ها و هــم در 

ــد]۲[.  ــته می باش ــوس وابس ــه هایپوکامپ ــدگان ب جون
هماننــد دیگــر پدیده هــای فیزیولوژیــک در بــدن انســان 
کــه دچــار بیمــاری و مشــکل می شــوند، یادگیــری و حافظــه 
ــی  ــا مشــکات فراوان ــوده و ب ــره خــارج نب ــن دای ــز از ای نی
ــن  ــه رو هســتند. یکــی از اساســی ترین مشــکات در ای روب
ــی9   ــای مخــرب سیســتم عصب حــوزه ی ســامت، بیماری ه
ــع  ــراد در جوام ــی از اف ــر بخــش بزرگ ــه دامن گی هســتند ک
امــروزی شــده اند. به طــور نمونــه، می تــوان از بیمــاری 
ــال 1907م  ــه در س ــاری ک ــن بیم ــرد. ای ــام ب ــر10  ن آلزهایم
ــاری  ــی بیم ــد، نوع ــی ش ــر معرف ــوس آلزهایم ــط آلی توس
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ــراد  ــول اف ــورت معم ــت و به ص ــزی اس ــده ی مغ پیش رون
ــازد]10[. ــا می س ــن را مبت مس

ــر  ــاری آلزهایم ــیوع بیم ــان، ش ــوس جه ــش نف ــا افزای ب
ــه مشــکل اجتماعــی  ــه و ب ــش یافت ــه ی آن افزای ــز هزین و نی
ــه در  ــی ک ــاس تحقیقات ــر اس ــت]11[.  ب ــده اس ــل ش تبدی
ســال ۲015 در ایــاالت متحــده انجــام شــده، ایــن بیمــاری 
به ســرعت درحال رشــد، تــا کنــون حــدود 5/3 میلیــون فــرد 
ــای  ــه پیش بینی ه ــر ب ــوده اســت. نظ ــا نم ــکا مبت را در امری
ــر  ــون نف ــه 13 میلی ــا ســال ۲050 ب ــم ت ــن رق انجام شــده، ای
در ایــن کشــور و 100 میلیــون نفــر در سراســر جهــان 
خواهــد رســید. از ســویی دیگــر، ایــاالت متحــده ی امریــکا 
ســاالنه بیــش از ۲00 میلیــارد دالــر را خــرج درمــان بیمــاران 
در  محاســبات،  درنظرداشــت  بــا  و  می کنــد  آلزهایمــر 
صورتی کــه ایــن رونــد ادامــه یابــد، رقــم مذکــور بــه مقــدار 
ــد  ــال خواه ــر در س ــون دال ــت 1 تریلی ــل پرداخ ــر قاب غی

ــید]1۲، 13[.   رس
ــرب  ــای مخ ــام آور بیماری ه ــرفت سرس ــود پیش ــا وج ب
عصبــی و هزینه هــای ناشــی از آن، دانشــمندان تــا بــه امــروز 
ــن  ــان ای ــرای درم ــده آل ب ــا ای ــی کام ــته اند داروی نتوانس
بیماری هــا تولیــد نماینــد. داروهــای ســنتزی موجــود، نســبتا 
ــا خــود  ــی را ب ــرات جانب ــتی از اث ــی فهرس ــوده، ول ــر ب مؤث
به همــراه دارنــد]14، 15[. بــا توجــه بــه اثــرات ناخوش آینــد 
داروهــای ســنتزی، جــای خوشحالیســت کــه مــرگ و 
ــیار  ــی بس ــای گیاه ــتفاده از داروه ــال اس بستری شــدن به دنب
کــم اســت]14، 16[. به همیــن دلیــل، بیش تــر پژوهش گــران 
ــف، از  ــای مختل ــان بیماری ه ــرای درم ــا ب ــد ت ــل دارن تمای
جملــه بیماری هــای کاهنــده ی عملکــرد سیســتم عصبــی، از 

ــد]17[.  داروهــای گیاهــی اســتفاده نماین
ــون  ــا کن ــه ت ــدی ک ــی مفی ــع گیاه ــام مناب ــان تم در می
ــاه  ــوان از گی ــد، می ت ــد ش ــتفاده خواهن ــده و اس ــتفاده ش اس

ــام  ــراوان ن ــد ف ــواص مفی ــا خ ــی ب ــوان داروی ــنجد به عن س
بــرد. درخــت ســنجد کــه نوعــی از انــواع درختــان ســاحلی 
یــا ریپاریــان1  اســت، بیش تــر در نواحــی نزدیــک بــه 
ــنجد  ــد]1۸[. محــل زیســت درخــت س ــا می روی رودخانه ه
ــیریا]19[،  ــتان، س ــمول ازبکس ــزی]19[ به ش ــیای مرک را آس
بخش هــای  از  قســمتی  افغانســتان]۲1[،  ایــران]۲0[، 
ــر  ــیا نظی ــارج آس ــورهای خ ــن]۲۲[، کش ــمال غربی چی ش
و  امریــکا]1۸[  متحــده ی  ایــاالت  غــرب  کانــادا]۲3[، 
ــاه  ــد. گی ــکیل می ده ــپانیا]۲4[ تش ــزی اس ــمت های مرک قس
نام بــرده از خانــواده ی االئیاگناســیا۲  بــوده، دارای ســه جنــس 
ــه می باشــد]۲5[. االئیاگنوس انگوســتیفولیا3  و حــدود 50 گون
و االئیاگنوس پانوجنــت4  دو گونــه ی کامــا انطباق پذیــر 
ــه ی  آســیای مرکــزی محســوب می شــوند، در حالی کــه گون
شیفیردیا کانادنســیس5  مربــوط بــه کشــورهای امریــکا و 

ــت]۲5[. ــادا اس کان
ــد.  ــی می باش ــد فراوان ــواص مفی ــنجد دارای خ ــاه س گی
ــد درد،  ــوان داروی ض ــاه به عن ــن گی ــنتی، از ای ــب س در ط
ــن، در  ــود. هم چنی ــتفاده می ش ــتگی و ادرارآور اس ــد خس ض
مقــاالت متعــددی ثابــت شــده کــه ایــن گیــاه بــر مشــکاتی 
ــتما،  ــب، زردی، اس ــات، ت ــت، التهاب ــر روماتوییدآرتری نظی
ــی و  ــای فنگس ــهال، بیماری٬ه ــده، اس ــم مع ــوس، زخ تیتان
ــی  ــدی دارد. از جانب ــرات مفی ــم اث ــام زخ ــی و التی باکتریای
دیگــر، شــواهدی وجــود دارنــد کــه ایــن گیــاه دارای 
ــتم  ــده ی سیس ــی، محافظت کنن ــل کننده ی عضان خــواص ش
ــی  ــرطان و انت ــد س ــی]۲6[، ض ــتگاه قلبی رگ ــی و دس هضم
ــن  ــر ای ــم دیگ ــواص مه ــان خ ــد. از می ــیدانتی می باش اکس

ــرد]4[.  ــام ب ــش آن ن ــرات آرام بخ ــوان از اث ــاه، می ت گی
فاونوییــدی،  مــواد  از  سرشــار  منبعــی  ســنجد، 
میــزان  و  بــوده  ویتامین هــا  و  منرال هــا  الکالوییــدی، 
فاونوییــد موجــود در بــرگ ســنجد بیش تــر از گل آن 

1. Riparian
2. Eleaegnasea
3. Eleaegnus Angustifolia
4. Eleaegnus Panojent

5. Spherdia Canadensis



۶

فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومپزشکیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

ــز  ــی نی ــن پ ــام ویتامی ــه به ن ــا ک ــت]4، 5[. فاونوییده اس
ــیاری  ــک بس ــش پلی فنولی ــن بخ ــوند و بیش تری ــاد می ش ی
از گیاهــان را به خــود اختصــاص داده انــد، دارای انــواع 
گوناگونــی )فــاون، فاونــول، فاونــون، فاونونــول و 
ــتم  ــر سیس ــوی ب ــک به نح ــر ی ــه ه ــتند ک ــوفاون( هس ایس
عصبــی اثــر مثبــت دارنــد]۲7، ۲۸[. گزارشــاتی وجــود دارنــد 
کــه فاونوییدهــای موجــود در عصــاره ی گیــاه ســنجد 
به دلیــل داشــتن اثــر اگونســتی بــر گیرنده هــای بنزودیازپینــی 
ــن،  ــد]4[. هم چنی ــش می گردن ــرات آرام بخ ــاد اث ــبب ایج س
به دلیــل  فاونوییــدی  ترکیبــات  کــه  می رســد  به نظــر 
ــی،  ــد التهاب ــای آزاد و ض ــد رادیکال ه ــت ض ــتن فعالی داش
ــر حافظــه باشــند. گرچــه کارشــیوه ی  ــر ب ــرات مؤث دارای اث
ــت، در  ــخص نیس ــز مش ــر مغ ــا ب ــر فاونوییده ــق تأثی دقی
ــه ممکــن  ــر شــده ک ــل توجهــی از مطالعــات ذک تعــداد قاب
ــی،  ــای نیورون ــازی گیرنده ه ــا فعال س ــا ب اســت فاونوییده
ــت  ــبب تقوی ــن س ــان جی ــیگنال دهی و بی ــای س پروتیین ه
حافظــه شــده باشــند. اثــرات فاونوییدهــا عمدتــا با اســتفاده 
ــه  ــی وابســته ب ــه ی فضای ــه حافظ ــاری ک ــای رفت از آزمون ه
هایپوکامپــوس را می ســنجند، بررســی می گــردد]۲، ۲9[.
ــزای  ــد اج ــواص مفی ــن خ ــود ای ــا وج ــال، ب ــا این ح ب
ــورد  ــی در م ــچ تحقیق ــفانه هی ــات آن، متأس ــنجد و ترکیب س
ــچ  ــه و هی ــورت نگرفت ــه ص ــر حافظ ــنجد ب ــرگ س ــر ب اث

ــت.  ــت نیس ــه در دس ــن زمین ــی در ای اطاعات
بنابرایــن، چنان چــه ذکــر شــد، ترکیبــات بــرگ ســنجد، 
ــادی  ــرات زی ــدی آن دارای اث ــات فاونویی ــه ترکیب از جمل
بــر حافظــه بــوده و از طریــق کارشــیوه های مختلــف ســبب 
تقویــت حافظــه می شــوند. هم چنیــن، مطالعــات اخیــر 
نشــان داده انــد کــه موقعیــت جغرافیایــی گیاهــان بــر کیفیــت 
و مقــدار ترکیبــات موجــود در آن هــا مؤثــر اســت]۲7، ۲۸[. 
ــد  ــش می آی ــن موضــوع، ســوال پی ــا درنظرداشــت ای ــذا ب ل
کــه تجویــز ایــن ترکیبــات به صــورت مخلــوط بــرگ 
ســنجد افغانســتان، چــه تأثیــری بــر حافظــه خواهــد داشــت. 
مطالعــه ی حاضــر بــه حــل ایــن پرســش می پــردازد، 
ــرگ ســنجد افغانســتان  ــی ب ــر عصــاره ی آب به طوری کــه تأثی

ــه ی  ــر حافظ ــز ب ــاری وای می ــون رفت ــتفاده از آزم ــا اس را ب
کاری فضایــی وابســته بــه هایپوکامپــوس در موش هــای نــر 

ــد.  ــی می نمای ــتار بررس ــژاد ویس ن

2.  مواد و روش ها
مــواد مــورد نیــاز و روش انجــام ایــن مطالعــه بــه شــرح 

زیــر اســت: 
2-1. مواد

ــرای ایــن مطالعــه شــامل  ــاز ب مــواد و وســایل مــورد نی
حیوانــات، عصــاره ی آبــی بــرگ ســنجد و وســیله ی وای میــز 

بــود. 
نــر  از موش هــای  مطالعــه  ایــن  در  2-1-1. حیوانــات: 
ــی ۲۸0-۲50  ــا وزن تقریب ــژاد ویســتار ب ــفید ن ــی س صحرای
گــرم اســتفاده شــد. ۲۸ ســر مــوش از میــان جمعیــت 
موش هــای ســالم موجــود در حیوان خانــه ي مرکــز پژوهــش 
ــد.  ــاب گردیدن ــن)ص( انتخ ــگاه خاتم النبیی ــن آوری دانش و ف
ــا در قفســه های مخصــوص پاکســی گاس  ــی موش ه تمام
ــرایط  ــا ش ــی ب ــانتی متر و در محیط ــاد 30×40×15 س ــا ابع ب
کنترل شــده در دوره هــای تکــراری 1۲ ســاعت روشــنی 
 7 تاریکــی )چرخــه ی روشــنی ســاعت  و 1۲ ســاعت 
ــه ی  ــی ۲5 درج ــای تقریب ــا دم ــود(،  ب ــروع می ش ــح ش صب
ســانتی گرید نگهــداری شــده و از نظــر دسترســی بــه آب و 
غــذا محدودیتــی نداشــتند. نگهــداری حیوانــات و رفتــار بــا 
ــش  ــی ذکرشــده در ویرای ــا راهنمــای اخاق ــق ب ــا مطاب آن ه
ــرای  ــامت ب ــی س ــتیتوت مل ــای انس ــاب راهنم ــتم کت هش
نگهــداری و اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی]30[ و زیــر 
ــورت  ــن)ص( ص ــگاه خاتم النبیی ــاق دانش ــه ی اخ ــر کمیت نظ
ــا  ــد ت ــدل گردیدن ــاط هن ــا احتی ــات ب ــام حیوان ــت. تم گرف

ــد. ــد برس ــن ح ــه کم تری ــته ب ــترس ناخواس ــال اس اعم
2-2. روش ها

ــای آزمایشــی، روش   ــه گروه ه ــا، ب ــوان روش ه ــر عن زی
عصاره گیــری، پروتــکل انجــام آزمایــش، آزمــون وای میــز و 

ــه می شــود.  ــاری پرداخت ــل آم تحلی
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ــی  ــور تصادف ــا به ط ــی: موش ه ــای آزمایش 2-2-1. گروه ه
بــه چهــار گــروه کــه هــر گــروه شــامل هفــت ســر مــوش 
ــوان گــروه کنتــرل در  ــود، تقســیم شــدند. گــروه اول به عن ب
نظــر گرفتــه شــد و بــرای یــک هفتــه نرمال ســالین به صــورت 
ــا  ــده ب ــای باقی مان ــرد. گروه ه ــت ک ــی دریاف ــل صفاق داخ
دریافــت دوزهــای 100، ۲00 و 400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 
عصــاره به صــورت داخل صفاقــی به مــدت یــک هفتــه، 
ــد.  ــکیل دادن ــارم را تش ــا چه ــای دوم ت ــب گروه ه به ترتی
ــا در  ــه ی گروه ه ــود و هم ــه ب ــک هفت ــان، ی ــدت درم کل م
پایــان هفتــه، بــا اســتفاده از آزمــون وای میــز مــورد آزمایــش 

قــرار گرفتنــد.
بــرگ  گــرم  به مقــدار ۸00  2-2-2. روش عصاره گیــری: 
ــی  ــازه از درخت ــار به صــورت ت ــل فصــل به ــنجد در اوای س
ــل  ــت کاب ــاد والی ــه ی وزیرآب ــه ی چهارقلع ــع در منطق واق
افغانســتان چیــده شــد. جمــع آوری گیــاه در هنــگام غــروب 
آفتــاب و در شــرایطی بــا دمــای تقریبــی ۲5 درجــه ی 
ســانتی گرید صــورت گرفــت. بــا توجــه بــه این کــه ترکیــب 
برگ هــای موجــود در مناطــق مرکــزی درخــت، بیش تــر در 
تــوازن اســت]31[، برگ هــا از مرکــز درخــت چیــده شــدند. 
پــس از جداســازی تمــام ســاقه ها، برگ هــا دو مرحلــه 
به دســت آمده،  بــا آب شستشــو داده شــدند. برگ هــای 
به مــدت 7۲ ســاعت در ســایه نگهــداری گردیدنــد تــا کامــًا 
ــن  ــط خوردُک ــدن، توس ــس از خشک ش ــدند. پ ــک ش خش
خــورد شــده و از آن 450 گــرم پــودر بــرگ ســنجد 
ــا تناســب 10  ــور ب ــودر مذک ــرم از پ ــد. 100 گ به دســت آم
بــه 1 )10:1( در آب مقطــر در حــال جوشــش اضافــه گردیــد 
و پــس از 15 دقیقــه جوشــیدن، دو بــار از کاغــذ فیلتــر عبــور 
ــک  ــی تاری ــول به دســت آمده در محل داده شــد. ســپس محل
ــا دمــای مناســب، نگهــداری گردیــد. آن گاه به مــدت 4۸  و ب
ــا 55 درجــه ی ســانتی گرید  ــای 45 ت ــا دم ســاعت در آِون ب
ــاده ی چســپناک  ــر شــده و م ــا آب آن تبخی ــته شــد ت گذاش
عســل مانند از آن به دســت آمــد. ســرانجام بــا ســنجش 
ــا  ــپناک ب ــاده ی چس ــاز، م ــورد نی ــوش و دوز م ــر م وزن ه
نرمال ســالین 0/9 درصــد بــه مقــدار مــورد نیــاز رقیــق شــده 

ــا توجــه  ــد]3۲[. ب ــق گردی ــای آزمایشــی تزری ــه گروه ه و ب
ــا از  ــه فاونوییده ــد ک ــان داده ان ــات نش ــه مطالع ــه این ک ب
ــری  ــوند، روش عصاره گی ــذب می ش ــر ج ــق روده کم ت طری
آبــی و تزریــق داخــل صفاقــی عصــاره ی ایــن گیــاه انتخــاب 

شــد]۲7[.
2-2-۳. پروتــکل انجــام آزمایــش: ایــن مطالعــه کــه بخشــی 
ــی  ــاره ی آب ــر عص ــی اث ــوان بررس ــا عن ــی ب ــق اصل از تحقی
بــرگ ســنجد افغانســتان بــر اختــال حافظــه ی ناشــی 
از اســکوپوالمین در موش هــای نــر نــژاد ویســتار بــود، 
به منظــور دریافــت دوز مؤثــر عصــاره ی آبــی و نیــز تأثیــر آن 
ــر صــورت گرفــت: چنان چــه  ــرار زی ــر تقویــت حافظــه ق ب
در شــکل 1 و ۲ نشــان داده شــده، موش هــا به مــدت هفــت 
ــه و  ــق یافت ــط، تطاب ــا محی ــاره، ب ــق عص ــش از تزری روز پی
هنــدل گردیدنــد تــا اســترس ناخواســته بــه کم تریــن 
ــت روز در  ــدت هف ــپس به م ــد]33[. س ــن برس ــد ممک ح
ــرل،  ــروه کنت ــه گ ــر ب ــش از ظه ــا 11 پی ــاعات 7 ت ــن س بی
ــارم،  ــا چه ــای دوم ت ــه گروه ه نرمال ســالین 0/9 درصــد و ب
به ترتیــب 100، ۲00 و 400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره 
ــتم  ــد. در روز هش ــق گردی ــی تزری ــورت داخل صفاق به ص
ــز  ــون وای می ــا 11 پیــش از ظهــر، آزم ــن ســاعات 6 ت در بی
به منظــور بررســی عملکــرد حافظــه ی کاری فضایــی انجــام 
شــد. هم چنیــن، موش هــا به مــدت دو ســاعت پیــش از 
انجــام آزمــون وای میــز در محیــط مــورد نظــر قــرار گرفتنــد 
تــا اســترس ناشــی از جابه جایــی کنتــرل گــردد. پــس از هــر 
ــواد شــوینده ی  ــز به وســیله ی م ــون، وای می ــار اجــرای آزم ب
بــدون بــو شستشــو داده شــد تــا ســرنخ های بویایــی بــرای 

ــد. ــن رون ــا از بی موش ه
2-2-۴. آزمــون وای میــز: در ایــن آزمایــش، از وای میــز 
خاتم النبییــن)ص(  دانشــگاه  در  ساخته شــده  اســتاندارد 
اســتفاده شــد. ایــن میــز از ســه بــازو، هــر یــک بــا طــول 50 
ــانتی متر  ــرض 11 س ــانتی متر و ع ــاع 30 س ــانتی متر، ارتف س
ســاخته شــده اســت. بازوهــا بــا زاویــه ی 1۲0 درجــه نســبت 
بــه یک دیگــر قــرار گرفتــه و هــر ســه بــازو از یــک نهایــت 
ــتگاه  ــازوی دس ــر ب ــش، ه ــرای آزمای ــد. ب ــم وصل ان به ه
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ــد  ــذاری گردی ــی نام گ ــای انگلیس ــروف الفب ــی از ح ــا یک ب
)B ،A و C(. ســپس مــوش مــورد آزمایــش در نهایــت 
یکــی از بازوهــا قــرار داده شــد تــا به طــور آزادانــه در میــز 
ــز  ــای وای می ــه بازوه ــا ب ــداد ورودی ه ــد. تع ــردش نمای گ
به عنــوان شــاخصی بــرای میــزان فعالیــت هــر مــوش 
ــاری کــه مــوش ســه  مــورد آزمایــش ســنجیده شــد. هــر ب
ــا در  ــت خــود به ســمت بازوه ــا حرک ــاوت را ب حــرف متف
کنــار یک دیگــر قــرار داد، یــک تنــاوب خودبه خــودی1  
ــر،  ــورت واضح ت ــد]34، 35[. به ص ــبه گردی ــش محاس برای
ــم  ــار پی ه ــود، دوب ــی خ ــاس خــواص ذات ــر اس ــا ب موش ه
ــی  ــه بازوی ــار ب ــر ب ــوند و ه ــز نمی ش ــازوی می ــک ب وارد ی
ــد، وارد  ــته باش ــان داش ــی را برای ش ــن تازگ ــه بیش تری ک
ــرل  ــش، کنت ــن آزمای ــر در ای ــت بیش ت ــرای دق ــد. ب می گردن
میــزان نــور محیــط آزمایــش و میــزان تنــاوب خودبه خــودی 
ــورت  ــزار Smart video tracking ورژن 3 ص ــط نرم اف توس

ــت. گرف
داده هــای  آمــاری  تحلیــل  آمــاری:  تحلیــل   .۵-2-2
ــزم۲  ورژن  ــزار گراف پدپری ــیله ی نرم اف ــت آمده به وس به دس
6 انجــام شــد. بــرای مقایســه ی داده هــای به دســت آمده 
ــه ی  ــرای مقایس ــاری T-test و ب ــون آم ــروه، از آزم از دو گ

ــاری  ــون آم ــروه، از آزم ــد گ ــت آمده از چن ــای به دس داده ه
One-Way ANOVA و نیــز Two-Way ANOVA اســتفاده 

ایــن  انجام شــده توســط  گردیــد. در تمــام تســت های 
ــد. ــه ش ــر گرفت ــزار، P>0/05 در نظ نرم اف

۳. یافته ها
۳-1. مقایســه ی داده هــای به دســت آمده از نظــر درصــد 

ــاوب خودبه خــودی تن
یافته هــا  می شــود،  دیــده   3 شــکل  در  چنان چــه 
ــاوب  ــد تن ــش درص ــان از افزای ــه، نش ــک هفت ــان ی در پای
ــاره ی  ــی عص ــل صفاق ــق داخ ــال تزری ــودی به دنب خودبه خ
دوز  افزایــش  بــا  به طوری کــه  داشــتند،  ســنجد  بــرگ 
افزایــش  نیــز  تنــاوب خودبه خــودی  درصــد  عصــاره، 
ــروه  ــودی در گ ــاوب خودبه خ ــد تن ــن درص ــت. میانگی یاف
ــده ی 100،  ــای دریافت کنن ــوده و در گروه ه ــرل 50/94 ب کنت
۲00 و 400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره، به ترتیــب 
ــای  ــان داده ه ــاوت می ــد. تف 60/73، 66/11 و 7۲/۲9 می باش
ــاری  ــون آم ــر آزم ــروه از نظ ــار گ ــر چه ــت آمده از ه به دس
ــی داری رســیده  ــه ســطح معن ــه ب ــل واریانــس یک طرف تحلی
ــدار  ــاری T، مق ــون آم ــاس آزم ــر اس ــت ) P>0/05(. ب اس

1. Spontaneous Alternation
2. Graph pad Prism

شکل 1. زمان بندی آزمایش گروه کنترل.
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و   ۲00  ،100 دریافت کننــده ی  گروه هــای  در   P-value

400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره، به ترتیــب معــادل 
ــود  ــده می ش ــد. دی ــت آم 0/1007، 0/04۲9، 0/0043 به دس
ــروه   ــرل و گ ــروه کنت ــودی گ ــاوب خودبه خ ــد تن ــه درص ک
ــا  ــاره ب ــرم عص ــر کیلوگ ــرم ب ــده ی 100 میلی گ دریافت کنن
وجــود تفــاوت ظاهــری، تفــاوت معنــی داری از نظــر آمــاری 
بــا یک دیگــر ندارنــد، ولــی ایــن تفــاوت بیــن گــروه کنتــرل 
و گروه هــای دریافت کننــده ی ۲00 و 400 میلی گــرم بــر 
کیلوگــرم عصــاره، به ترتیــب بــا یــک ســتاره و دو ســتاره بــه 
 A3 ــه در شــکل ــیده اســت. چنان  چ ــی داری رس ــطح معن س
دیــده می شــود، تفــاوت بیــن داده هــای به دســت آمده از 
ــر  ــرم ب ــده ی 400 میلی گ ــروه دریافت کنن ــرل و گ ــروه کنت گ
ــی داری را از نظــر  ــزان معن ــن می کیلوگــرم عصــاره، بیش تری

ــاری نشــان داده اســت.  آم
ــزان  ــر می ــده از نظ ــت آم ــای به دس ــه ی داده ه 3-۲. مقایس
ــان  ــود، در پای ــده می ش ــکل 4 دی ــه در ش ــت چنان چ فعالی
یــک هفتــه به دنبــال تزریــق عصــاره ی بــرگ ســنجد، میــزان 
ــای  ــه بازوه ــا ب ــای موش ه ــداد ورودی ه ــا تع ــت ی فعالی
میانگیــن  به طوری کــه  اســت،  یافتــه  افزایــش  وای میــز 
ــرل  ــروه کنت ــز در گ ــای وای می ــه بازوه ــا ب ــداد ورودی ه تع
10/۸6 بــوده و در گروه هــای دریافت کننــده ی 100، ۲00 

ــب 13/43،  ــاره، به ترتی ــرم عص ــر کیلوگ ــرم ب و 400 میلی گ
11/57 و 14/71 می باشــد. بــا این حــال، تفــاوت میــان 
گروه هــای  و  کنتــرل  گــروه  از  به دســت آمده  داده هــای 
ــت  ــی دار نیس ــاری معن ــر آم ــاره از نظ ــده ی عص دریافت کنن

  .)P<0/05(

۴. بحث و نتیجه گیری
ــی  ــه نقش ــد ک ــود دارن ــددی وج ــی متع ــل محیط عوام
حیاتــی را در شــکل دهی ظرفیــت شــناختی مغــز ایفــا 
می نماینــد. جســتجو در مــورد ایــن عواملــی کــه می تواننــد 
دهنــد،  افزایــش  را  ســاینپس ها  شــکل پذیری  و  تعــداد 
ممکــن اســت اســتراتژی های جدیــدی را در بهبــود و 
افزایــش اعمــال یادگیــری و حافظــه ایجــاد کننــد]۳۶[. 
گیاهــان زیــادی وجــود دارنــد کــه به دلیــل داشــتن ترکیبــات 
ــد]1[. ــر می گذارن ــه تأثی ــرد حافظ ــر عملک ــر، ب ــم و مؤث مه
ســنجد، یکــی از گیاهانــی اســت کــه دارای خــواص فــراوان 
ــدن  ــف ب ــتم های مختل ــر سیس ــادی ب ــرات زی ــوده و تأثی ب
دارد. اجــزای مختلــف گیــاه ســنجد دارای ترکیبــات مختلفــی 
نظیــر فاونوییدهــا، فنولیکاســیدها، تنین هــا و منرال هــا 
ــدی  ــات فاونویی ــا ترکیب ــن آن ه ــه متبارزتری ــند ک می باش
ــاه  ــزای گی ــه اج ــد ک ــان داده ان ــات نش ــت]37[. مطالع اس

شکل 2. زمان بندی آزمایش گروه های دریافت کننده ی عصاره با دوزهای 100، ۲00 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم.
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ــاوب  ــه از نظــر درصــد تن ــک هفت ــان ی ــده ی عصــاره در پای ــای دریافت کنن ــرل و گروه ه ــروه کنت ــای به دســت آمده از گ ــکل ۳. مقایســه ی داده ه ش

ــاره  ــده ی عص ــای دریافت کنن ــرل و گروه ه ــروه کنت ــامل گ ــا ش ــه ی گروه ه ــت آمده از هم ــای به دس ــه ی داده ه ــه در مقایس ــودی. A( چنان چ خودبه خ

ــاوب  ــاالی تن ــد ب ــرل، درص ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــر و نس ــه یک دیگ ــبت ب ــان نس ــب غلظت ش ــاره به ترتی ــده ي عص ــای دریافت کنن ــود، گروه ه ــده می ش دی

ــروه  ــاره و گ ــرم عص ــر کیلوگ ــرم ب ــده ی ۲00 و 400 میلی گ ــای دریافت کنن ــان گروه ه ــاوت می ــه تف ــد، به طوری ک ــان دادن ــود نش ــودی را از خ خودبه خ

کنتــرل، به ترتیــب یــک ســتاره و دو ســتاره از نظــر آمــاری معنــی دار اســت. گذینه هــای B ,C و D هــر یــک مقایســه ی گروه هــای عصــاره را بــه گــروه 

ــه نشــان می دهنــد. ــه صــورت جداگان کنتــرل ب
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دارای  فاونوییــدی،  ترکیبــات  داشــتن  به دلیــل  ســنجد 
ــی  ــز آرام بخش ــیدانتی و نی ــد اکس ــی، ض ــد التهاب ــرات ض اث

می باشــند]۲6[.
ترکیبــات فاونوییــدی، از اجــزای مغــذی گیاهــان 
ــوه  ــور بالق ــوده و به ط ــری ب ــه غیرزه ــد ک ــاب می آین به حس
بــه بــدن مفیــد هســتند. از میــان اثــرات مفیــد آن هــا می تــوان 
بــه اثــرات ضــد اتیرواســکلروزی، ضــد التهابــی، ضــد تومور، 
ــز  ــی و نی ــد ویروس ــتیوپروز، ض ــد اس ــوز، ض ــد ترومب ض
ــده  ــر ش ــن، ذک ــود]3۸[. هم چنی ــاره نم ــیدانتی اش ضــد اکس
کــه فاونوییدهــا بــر جنبه هــای مختلــف شــکل پذیری 
ــری و حافظــه  ــود یادگی ــر نمــوده، ســبب بهب ساینپســی تأثی
می شــوند. تغییــر در ســاختار ســاینپس، بــه تغییــر در رفتــار 

ــردد]۲9[. ــر می گ ــزم منج ارگانی

ــرل و  ــروه کنت ــت آمده از گ ــای به دس ــه ی داده ه ــکل ۴. مقایس ش

گروه هــای دریافت کننــده ی عصــاره در پایــان یــک هفتــه از نظــر میــزان 

ــت آمده از  ــای به دس ــان داده ه ــاوت می ــه تف ــود ک ــده می ش ــت. دی فعالی

.)P<0/0۵( ــی دار نیســت ــاری معن ــن گروه هــا از نظــر آم ای

ــه  ــز ک ــون وای می ــتفاده از آزم ــا اس ــه، ب ــن مطالع در ای
روش قابــل قبــول بــرای آزمایــش حافظــه اســت، اثــر تزریق 
داخــل صفاقــی عصــاره ی بــرگ ســنجد بــر حافظــه ی کاری 
ــج  ــژاد ویســتار بررســی شــد. نتای ــر ن ــی موش هــای ن فضای
ــاالی عصــاره ی بــرگ  حاکــی از آن هســتند کــه دوز هــای ب

ســنجد )۲00 و 400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره( 
پــس از یــک هفتــه ســبب تقویــت حافظــه ی کاری فضایــی 
ــاره  ــش دوز عص ــا افزای ــی ب ــر تقویت ــن اث ــوند و ای می ش
افزایــش می یابــد. بــا این حــال، دوز 100 میلی گــرم بــر 
ــور  ــه را به ط ــه، حافظ ــک هفت ــس از ی ــاره پ ــرم عص کیلوگ

ــد.  ــش نمی ده ــی داری افزای معن
ــه  ــود ک ــت نم ــن برداش ــوان چنی ــوق می ت ــج ف از نتای
ــدت،  ــنجد در کوتاه م ــرگ س ــاره ی ب ــاالی عص ــای ب دوزه
می شــود،  فضایــی  کاری  حافظــه ی  بهبــود  ســبب 
ــد.  ــش می یاب ــش دوز افزای ــا افزای ــر ب ــن تأثی ــه ای به طوری ک
ــاه  ــن گی ــات عصــاره ی ای ــر ترکیب ــه تأثی ــر می رســد ک به نظ
ــوس ســبب ایجــاد  ــه هایپوکامپ ــه، از جمل ــز حافظ ــر مراک ب
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــه شده باش ــوی حافظ ــرات مق اث
ترکیبــات فاونوییــدی زیــادی در بــرگ ســنجد وجــود دارد، 
احتمــال قــوی آن اســت کــه ایــن تغییــر در رفتــار موش هــا 
ــوس  ــر هایپوکامپ ــدی ب ــات فاونویی ــر ترکیب ــی از تأثی ناش
ــر  ــا ب ــر فاونوییده ــق تأثی ــیوه ی دقی ــه کارش ــد. گرچ باش
ــورد  ــددی، در م ــاالت متع ــت، در مق ــخص نیس ــز مش مغ
ــر  ــا ب ــر فاونوییده ــی تأثی ــی احتمال ــیوه های مالیکول کارش
حافظــه ذکــر شــده اســت. چنان چــه در مطالعــه ی در مــورد 
اثــر تقویتــی فاونوییدهــای خوراکــی بــر حافظــه، پیشــنهاد 
شــده کــه فاونوییدهــا به وســیله ی کارشــیوه های مالیکولــی 
ــوند  ــاینپس می ش ــرات در س ــاد تغیی ــبب ایج ــددی س متع
ــود  ــار می گــردد. بهب ــر در رفت ــه تغیی ــر منجــر ب ــن ام ــه ای ک
ــا افزایــش ســطوح شــکل پولی ســیالیت مالیکــول  رفتــاری ب
ــه دار  ــی (PSA-NCAM( در جایــرس دندان چســپنده ی عصب
ــای  ــاد حافظه ه ــرای ایج ــه ب ــاط دارد ک ــوس ارتب هایپوکامپ
مانــدگار مــورد نیــاز می باشــد. هم چنیــن، افزایــش در 
زیرواحــد  دارنــده ی  هایپوکامپــی   NMDA گیرنده هــای 
NR2B در مکان هــای ساینپســی نیــز دیــده شــده کــه 

ــد]۲9[.  ــان می ده ــت را نش ــیگنال دهی گلوتامی ــت س تقوی
ــورد  ــه در م ــات دیگــری ک ــن، در بســیاری از مطالع هم چنی
اثــر فاونوییدهــا بــر حافظــه و اختــاالت ناشــی از آن 
ــنهاد  ــادی پیش ــوه ی زی ــیوه های بالق ــه، کارش ــورت گرفت ص
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ــد  ــی و ض ــد التهاب ــواص ض ــر روی خ ــه بیش ت ــده اند ک ش
اکســیدانتی آن هــا تأکیــد دارنــد. از میــان کارشــیوه های 
ذکرشــده می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: فعال ســازی 
ــکل پذیری  ــرل ش ــی در کنت ــیگنال دهی حیات ــیرهای س مس
NF- عصبــی، تنظیــم ســیگنال های اســترس اکســیداتیو نظیــر
κB،  افزایــش پروتیین هــای محافظت کننــده ی عصبــی در 

برابــر شــاک اســترس، اعمــال ضــد التهابــی از طریــق تنظیــم 
ــش  ــی (IL-1β, TNFα) و کاه ــاص التهاب ــای خ ــان جن ه بی
التهــاب عصبــی و نیــز اثــرات عروقــی بالقــوه ای کــه قــادر به 
ــد]۲،3[.  ــد در هایپوکامپوس ان ــی جدی ــد حجــره ی عصب رش
به طــور خاصــه می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه 
ــود  ــبب بهب ــنجد س ــرگ س ــاره ی ب ــاالی عص ــای ب دوزه
حافظــه ی کاری فضایــی می شــود. به نظــر می رســد کــه 
اثــرات مثبــت عصــاره ی بــرگ ســنجد بــر حافظــه ناشــی از 
ــی و  ــرات ضــد التهاب ــن اث ــدی و هم چنی ــات فاونویی ترکیب

ــد. ــیدانتی آن باش ــد اکس ض

۵. پیشنهادات
ــه،  ــن مطالع ــت آمده از ای ــه ی به دس ــه نتیج ــه ب ــا توج ب
روی  بیش تــری  رفتــاری  مطالعــات  می گــردد  پیشــنهاد 
ــز  ــه و نی ــر حافظ ــنجد ب ــرگ س ــده از ب ــات جداش ترکیب
کارشــیوه های  مــورد  در  الکتروفیزیولوژیــک  مطالعــات 
ــرد.  ــورت گی ــه ص ــر حافظ ــاه ب ــن گی ــر ای ــی تأثی مالیکول

۶. قدردانی
بــا تشــکر و قدردانــی از معاونــت اداری و مالــی، 
ــن)ص(  ــگاه خاتم النبیی ــن آوری دانش ــش و ف ــت پژوه معاون
ــک و  ــش کم ــن پژوه ــام ای ــف انج ــل مختل ــه در مراح ک

ــد. ــاری نمودن ی
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Study the quality of sleep in pregnant women admitted to Marina 

Jalal Nawabi obstetrics and gynecology clinic

Abstract
The decrease in sleep quality is one the prevalent complaint during pregnancy 

that can that cause numerous disorders for mother and child during pregnancy and 
after delivery. As pregnancy cause changes on mother’s sleep through physiologic, 
hormonal and physical changes in the body. This study aims to be focused on the 
sleep quality of pregnant women referred to obstetrics and gynecology hospital of 
Marina Jalal Nawabi Clinic. 

This study was performed on the 120 pregnant women admitted to Marina Jalal 
Nawabi clinic. The questionnaire about the demographic information and the quality 
of sleep of (PSQI) had been filled by the pregnant women that the result of this was 
analyzed by the SPSS. From 120 pregnant women 15.8 % had a good sleep quality, 
84.2 % had a bad sleep quality and 52.5 % were in their third trimester, as sleep dis-
orders are prevalent in pregnant women, it is essential to be focused on the solutions 
for improving the sleeping quality of pregnant women. 

Key words: Pregnancy, quality of sleep, Age of gestati 
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بررسیکیفیتخوابدرزنانباردارمراجعهکنندهبهکلینیکنسایی
والدیداکترماریناجاللنوابی

چکیده 
کاهــش کیفیــت خــواب یکــی از شــکایات شــایع دوران بــارداری اســت کــه می توانــد بســتر 
ــادر  ــرای م ــان را ب ــس از زایم ــارداری و پ ــاالت، در دوران ب ــیاری از اخت ــرای بس ــبی ب مناس
ــمی  ــی و جس ــک هورمون ــرات فیزیولوژی ــه تغی ــی در نتیج ــرا حاملگ ــد. زی ــاد کن ــن ایج و جنی
ــت  ــدف بررســی کیفی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــذارد. ای ــر می گ ــان اث ــر خــواب زن ــی ب ــرق مختلف از ط
خــواب زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه کلینیــک نســایی و والدی مارینــا جــال نوابــی انجــام 

شــده اســت.
ــده  ــاردار مراجعــه کنن ــان ب ــر از زن ــر روی 1۲0 نف ــی ب ــن مطالعــه مقطعــی توصیفی-تحلیل ای
ــی انجــام شــده اســت. پرســش نامه اطاعــات  ــا جــال نواب ــک نســایی و والدی مارین ــه کلینی ب
ــا  ــا ب ــد. یافته ه ــل گردی ــاردار تکمی ــان ب ــط زن ــورگ توس ــواب پترزب ــت خ ــک و کیفی دموگرافی

ــرار گرفــت. ــه و تحلیــل ق ــزار SPSS مــورد تجزی ــرم اف اســتفاده از ن
از 1۲0 نفــر زن بــاردار 15/۸ درصــد کیفیــت خــواب مطلــوب،۸4/۲ درصــد کیفیــت خــواب 
نــا مطلــوب داشــتند و 5۲/5 درصــد زنــان بــاردار در تریمســتر ســوم حاملگــی بودنــد ، بــا توجــه 
ــاردار، توجــه بــرای یافتــن و اجــرای راه کارهــای  ــان ب بــه شــیوع بــاالی اختــال خــواب در زن

ایمــن بــرای ارتقــای کیفیــت خــواب زنــان بــاردار الزامــی می باشــد.

واژه های کلیدی: بارداری، کیفیت خواب، ســن حاملگی 
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1. مقدمه
ــی  ــی و فیزیولوژیک ــوای ذهن ــد ق ــه تجدی ــواب ب خ
ــای  ــف و نقش ه ــن وظای ــرای پذیرفت ــد و ب ــک می کن کم
ــکایات  ــواب از ش ــاالت خ ــت]1[. اخت ــد الزم اس جدی
ــه  ــار ب ــق آم ــد]۲[. طب ــی باش ــان م ــر زن ــایع در بیش ت ش
ــاالت  ــار اخت ــردان دچ ــر م ــان دو براب ــده زن ــت آم دس
خــواب می شــوند]3[. دوران بــارداری زمانــی بــرای 
ــان  ــی در زن ــکال و فیزیک ــی، فیزیولوژی ــرات احساس تغیی
از  ایــن تغیــرات کــه قســمتی  از  اســت و بســیاری 
رونــد طبیعــی حاملگــی می باشــند، می تواننــد ســبب 
ــر دورنمــای احساســی  ــد کــه ب مشــکات فیزیکــی گردن
ــی  ــرات هورمون ــد. تغیی ــر می گذارن ــز تاثی ــی زن نی و روان
و ناراحتی هــای فیزیکــی متعــددی در ایــن دوران بــر 
ــه  ــوص در س ــذارد]1[. به خص ــر می گ ــان تاثی ــواب زن خ
ــه  ــتیابی ب ــا در دس ــر خانم ه ــارداری بیش ت ــوم ب ــاه س م
ــکل  ــار مش ــه دچ ــدون وقف ــی و ب ــق کاف ــا عم ــواب ب خ
ــی از  ــدی بین الملل ــه بن ــاس طبق ــن اس ــر ای ــوند. ب می ش
ــواب  ــواب و خ ــان خ ــش زم ــواب، افزای ــاالت خ اخت
آلودگــی در روز در ســه مــاه اول بــارداری و بیداری هــای 
مکــرر و کاهــش واضــح کیفیــت خــواب در اواخــر 
بــارداری مشــاهده می شــود]4[. گــزارش شــده کــه کیفیت 
خــواب نامطلــوب، بــا تغییــر در سیســتم ایمنــی فــرد مانند 
تغییــر در ســطح ســیتوکین ها و پروتئیــن واکنش گــر ســی 
ــد اضطــراب،  ــی]5[. مانن ــا پیامدهــای نامطلوب ــد ب می توانن
ــد،  ــش از موع ــان پی ــر درد، زایم ــل در براب ــش تحم کاه
کاهــش وزن هنــگام تولــد، اختــاالت فشــارخون، اختــال 
ــس از  ــارداری و پ ــردگی دوران ب ــز و افس ــل گلوک تحم
زایمــان مرتبــط باشــد]6[. عــاوه بــر آن کاهــش آرامــش 
ــش  ــر به افزای ــی منج ــی از بی خواب ــی ناش ــی و روان روح
اضطــراب و تــرس از نگهــداری و مراقبــت نــوزاد و 
پذیــرش نقــش مــادری در خانــواده می گــردد. در برخــی 
ــر  ــان و تاثی ــد از زایم ــم بع ــروز غ ــز موجــب ب ــوارد نی م
ــه  ــر ب ــتقیم منج ــور غیرمس ــواده و به ط ــی روی خان منف
ــردد]7، ۸[. در  ــه می گ ــه جامع ــادی ب ــار اقتص ــل ب تحمی

ــاز ســادات احمــدی نــژاد و همــکاران  مطالعــه ی کــه فرن
در ســال ۲015 بــا هــدف بررســی کیفیــت خــواب زنــان 
ــتی  ــز بهداش ــه مراک ــده ب ــه کنن ــاردار مراجع ــت ب نخس
درمانــی شــهر مشــهد در ســه مــاه ســوم بــارداری انجــام 
داد، 16۸ نفــر از زنــان واجــد شــرایط پرســش نامه کیفیــت 
ــد و یافته هــای نتایــج  خــواب پیتزبــورگ را تکمیــل کردن
نشــان داد کــه میانگیــن کیفیــت خــواب در ســه مــاه ســوم 
۲/91±۸/۲7 بــود و ۸9/۸۸ درصــد زنــان بــاردار از کیفیــت 
خــواب نامطلــوب برخــوردار بودنــد. افزایــش ســن مــادر 
ــواب  ــت خ ــا کیفی ــی ب ــت فیزیک ــزان فعالی ــش می و کاه
نامطلــوب همــراه بــود]9[. در پژوهشــی دیگــر کــه 
ــکاران  ــگ و هم ــگ لون ــط لین ــی توس ــورت توصیف به ص
ــس  ــان پرین ــان و زایم ــتان زن ــال ۲005 در بیمارس در س
ولــز هنــگ کنــگ چیــن، تحــت عنــوان اختــاالت 
خــواب در زنــان بــاردار چینــی صــورت گرفــت، حــدود 
ــده  ــه کنن ــاه اول مراجع ــه م ــاردار س ــان ب ــر از زن ۲47 نف
ــر  ــدند، در ه ــاب ش ــال انتخ ــای پره نات ــت مراقبت ه جه
ســه ماهــه یــک قســمت از پرســش نامه را کامــل کردنــد. 
پرســش نامه ها، شــامل پرســش نامه ی خــواب و ســامت، 
کــه به صــورت بررســی عایــم بی خوابــی و آپنــه در 
ــه  ــورت ک ــی ایپ ــواب آلودگ ــش نامه خ ــواب و پرس خ
بررســی میــزان خــواب آلودگــی در طــی روز می پــردازد، 
ــن  ــت چی ــرای جمعی ــش نامه ها ب ــک از پرس ــر ی ــود. ه ب
معتبــر شــده بودنــد. نتایــج امتیــازات به صــورت خفیــف، 
ــا اســتفاده از  ــدی  شــده و ب متوســط و شــدید درجــه بن
ــا بــارداری تــک  نــرم افــزار SPSS آنالیــز شــدند. زنــان ب
قلــو، میانگیــن ســن حاملگــی 10-9 هفتــه، ســن 19-43 
ــع،  ــر مرب ــر مت ــرم ب ــی 33-15 کیلوگ ــوده ی بدن ــال، ت س
بــدون ســابقه بیمــاری طبــی، بــا امضــای رضایــت نامــه در 
مطالعــه شــرکت کردنــد. زنــان در ســه مــاه اول نســبت بــه 
ســه ماهه هــای دیگــر، میــزان اختــال عملکــرد بیش تــری 
ــه در ســه ماهــه  داشــتند و میــزان خــواب آلودگــی روزان
ــه دوم و  ــه ماه ــد در س ــه 9/4 و 9/6 درص اول از ۸/6 ب
ســوم تغییــر یافتــه بــود. میــزان خمیــازه کشــیدن در ســه 
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مــاه اول از ۲9/7 درصــد بــه 40/5 و 46/۲ درصــد در 
ســه ماهــه دوم و ســوم افزایــش داشــت. خمیــازه کشــیدن 
ــوده ی  ــا ت ــان ب ــدید در زن ــا ش ــط ت ــدت متوس ــا ش ب
ــود  ــر ب ــع بیش ت ــر مرب ــر مت ــاالی ۲5 کیلوگــرم ب ــی، ب بدن
ــت خــواب مناســب  ــه اهمی ــا توجــه ب )P=0/01([10[. ب
ــارداری  ــای ب ــن، در مراقبت ه ــادر و جنی ــامت م ــر س ب
شــکایت از کیفیــت خــواب پاییــن به عنــوان یــک رخــداد 
ــر آن  ــذا ب ــا حاملگــی تلقــی می شــود. ل طبیعــی همــراه ب
ــاردار و  ــان ب ــا به بررســی کیفیــت خــواب در زن شــدیم ت

ــم. ــر آن بپردازی ــر ب ــل موث برخــی عوام

2. روش کار
از  پــس  توصیفی-مقطعــی،  مطالعــه ی  ایــن  در 
ــگاه  ــب دانش ــکده ی ط ــت دانش ــازه از ریاس ــب اج کس
مارینــا  والدی  و  نســائی  به کلینیــک  خاتم النبییــن)ص( 
ــی  ــر احتمال ــورت غی ــری به ص ــد و نمونه گی ــه ش مراجع
مبتنــی بــر هــدف افــراد مبتــا شناســایی شــدند. نمونه های 
مبتــا از بیــن زنــان مراجعــه کننــده بــه مرکــز مــورد نظــر 
کــه دارای معیارهــای ورود بــه مطالعــه بودنــد، بــا رعایــت 
مســائل اخاقــی و اجتنــاب از هــر گونــه پافشــاری، 
دعــوت بــه عمــل آمــد و پــس از کســب رضایــت شــفاهی 
از آن هــا و اطمینــان بخشــی بــه آن هــا در مــورد محرمانــه 
ــه  ــی در مطالع ــه توضیحــات کاف ــدن اطاعــات و ارائ مان
شــرکت داده شــدند. معیارهــای ورود بــه مطالعــه حاملگی 
ــرف دارو،  ــدم مص ــی، ع ــابقه نازای ــدم س ــر، ع ــم خط ک
نداشــتن بیمــاری مزمــن جســمی و روحــی، عــدم اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر و عــدم رخــداد حــوادث اســترس زا طــی 
ــی کــه در  ــن ابزارهای ــود. یکــی از بهتری ــاه گذشــته ب 6 م
زمینــه ســنجش کیفیــت خــواب طراحــی و ســاخته شــده 
ــت.  ــورگ اس ــواب پیتزب ــت خ ــش نامه کیفی ــت پرس اس
ــر بویــس و  ایــن پرســش نامه در ســال 19۸9 توســط دکت
همکارانــش در موسســه روان پزشــکی پیتســبورگ ســاخته 
ــت  ــه اس ــل دارای 9 گوی ــش نامه در اص ــن پرس ــد. ای ش
امــا چــون ســوال 5 خــود شــامل 10 گویــه فرعــی اســت 

ــه در  ــت ک ــم اس ــش نامه دارای 19 آیت ــن کل پرس بنابرای
ــذاری  ــا 3 نمره گ ــف لیکــرت 4 درجــه ی از 0 ت ــک طی ی
می شــود.  دکتــر بویــس و همــکاران]11[. کــه ایــن 
پرســش نامه را بــرای اولیــن بــار ســاخته و معرفــی 
ــتفاده از  ــا اس ــش نامه را ب ــی پرس ــجام درون ــد انس کردن
ــن در  ــد. هم چنی ــه دســت آوردن ــاخ 0/۸3 ب ــای کرونب آلف
پژوهشــی دیگــر کــه توســط حیــدری و همــکاران انجــام 
شــد پایایــی پرســش نامه بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/46 
ــد]11[. کســب  ــه دســت آم ــه روش تنصیــف 0/5۲ ب و ب
نمــره کل باالتــر از 5 در کل پرســش نامه بــه معنــی 
کیفیــت خــواب ضعیــف اســت]11[. پــس از جمــع آوری 
اطاعــات، داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS ورژن 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ۲1 م

۳. یافته ها
ایــن تحقیــق روی 1۲0 خانــم بــاردار صــورت گرفــت 
ــداد 19  ــه تع ــورگ ب ــش نامه پترزب ــاس پرس ــر اس ــه ب ک
نفرخــواب مطلــوب و101نفرخــواب نــا مطلــوب داشــتند. 
ســن زنــان بــاردار مــورد مطالعــه بیــن 19 الــی 43 ســال و 
میانگیــن ســنی آن هــا 30/10 بــود. از نظــر محــل ســکونت 
تعــداد ۸0/۸ درصــد کابــل و 19/۲درصــد ســاکن والیــات 
بودنــد. از نظــر ســطح ســواد افــراد مــورد مطالعــه، 33/3 
 5/۸ پــاس،  دوازده  درصــد   40/۸ بی ســواد،  درصــد 
درصــد چهــارده پــاس،۲0 درصــد لیســانس بــود. از نظــر 
ــاغل  ــراد ش ــد اف ــه 75 درص ــورد مطالع ــراد م ــتغال اف اش
ــد. ازنظــر ســابقه  بیماری هــای  ــی کار بودن و ۲5 درصــد ب
ــتند  ــی نداش ــای طب ــابقه بیماری ه ــد س ــی ۸۸/3 درص طب
ــج  ــود. نتای ــی ب و 11/7 درصــد دارای ســابقه بیمــاری طب
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن کیفیــت خــواب و ســن 
حاملگــی، محــل زندگــی، وضعیــت اشــتغال، ســطح 
ــده  ــی دار دی ــاف معن ــن اخت ــک س ــات و تفکی تحصی

.(P<0/05)ــد نش
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جدول 1. کیفیت خواب افراد مورد مطالعه بر حسب تفکیک سنی

  کیفیت خوابمتغیر
مطلوب

 کیفیت خواب نا
مطلوب

P

سن

 کمتر از
۲036 ساله

0/14

 ۲0 تا ۲5
717ساله

 ۲5 تا 30
5۲9ساله

 30 تا 35
۲۲7ساله

 35 تا 40
19ساله

 بیشتر از
4003 ساله

10119مجموع

جدول 2. کیفیت خواب افراد مورد مطالعه بر حسب تریمستر

متغیر
تریمستر

مجموع
سومدوماول

 کیفیت
خواب

11۲619مطلوب

0/95 73757101نا مطلوب

۸49631۲0مجوع

۴. بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی کیفیــت خــواب زنــان 
ــائی و والدی  ــک نس ــه کلینی ــده ب ــه کنن ــاردار مراجع ب
ــاردار مــورد مطالعــه  ــان ب مارینــا انجــام گرفــت. ســن زن
ــا 30/10  ــنی آن ه ــن س ــال و میانگی ــی 43 س ــن 19 ال بی
ــه15/۸  ــن مطالع ــل از ای ــج  حاص ــاس نتای ــر اس ــود. ب ب
ــد و  ــوردار بودن ــوب برخ ــواب مطل ــت خ ــد کیفی درص
ــر خــوردار  ۸4/۸ درصــد از کیفیــت خــواب نامطلــوب ب
بودنــد.  در مطالعــه تاســکران در ســال ۲011، ۸9 درصــد 
زنــان بــاردار دچــار اختــال خــواب بودنــد کــه تقریبــا بــا 
ــن  ــی داشــت]1۲[. هم چنی ــق هم خوان ــن تحقی ــه ای مطالع

در مطالعــه جهــدی و همــکاران درســال، میانگیــن کیفیــت 
ــود  ــارداری3/14 ± 7/7۸ ب ــه دوم ب ــه ماه ــواب، در س خ
وکیفیــت خــواب نــا مطلــوب در۸7/۲ درصــد  واحدهــای 
ــز  ــه نی ــن مطالع ــود]13[. ای ــده ب ــزارش ش ــش گ پژوه
تقریبــا بــا مطالعــه نتایــج ایــن تحقیــق هم خوانــی داشــت.
ــاط  ــواب ارتب ــت خ ــا کیفی ــن ب ــه، س ــن مطالع در ای
ــکاران  ــدی و هم ــه جه ــی داری نداشــت و در مطالع معن
ــواب  ــت خ ــا کیفی ــادر ب ــن م ــه س ــال 139۲ رابط در س
ــاد،  ــتگی زی ــدی خس ــه جه ــود. در مطالع ــی دار نب معن
ــاردار  ــان ب ــر زن ــیگار در همس ــتعمال س ــرر ادرار، اس تک
و ســطح تحصیــات بــا اختــاالت خــواب رابطــه معنــی 
ــکران در  ــه تاس ــن در مطالع ــت. هم چنی ــود داش دار وج
ــوب و  ــک مطل ــه تفکی ــروه،  ب ســال۲011 ســن در دو گ
ــی داری  ــاط معن ــواب ارتب ــت خ ــودن کیفی ــوب ب ــا مطل ن
نداشــت]1۲[. البتــه در مطالعــه ی کــه توســط ســیما نظــر 
ــد  ــان دادن ــد، نش ــام ش ــران انج ــکاران در ای ــور و هم پ
ــا کیفیــت خــواب نامطلــوب همــراه  کــه افزایــش ســن ب
ــی  ــر هم خوان ــه حاض ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــد]۲[. ک می باش
ــال  ــش در س ــپ و همکاران ــه فیلی ــن مطالع دارد. هم چنی
۲009 نشــان داد کــه کیفیــت خــواب اکثریــت زنــان 
ــل از  ــد  دردوران قب ــه، 90/4 درص ــورد مطالع ــاردار م ب
ــان در  ــوده اســت. آن ــارداری ب ــر از دوران ب حاملگــی بهت
ایــن مطالعــه دریافتنــد کــه در دوران حاملگــی مــدت کلی 
خــواب کاهــش و ســایر انــواع اختــاالت خــواب افزایش 
ــاالت  ــاالی اخت ــیوع ب ــه ش ــه ب ــا توج ــد]14[. ب می یاب
خــواب در بــارداری و اثــرات ســوئی بــر ســامت مــادر 
ــای  ــه در مراقبت ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــن دارد و ب و جنی
ــه ایــن مســئله پرســش  ــارداری از مــادر راجــع ب دوران ب
ــارداری  ــی در ب ــری طبیع ــوان ام ــی به عن ــود و حت نمی ش
تلقــی می شــود، توصیــه می شــود کــه در دوران بــارداری 
بــه ایــن مســئله توجــه شــود. امیــد اســت ایــن پژوهــش، 
گامــی در زمینه هــای الزم به منظــور بررســی و تشــخیص 
ــرای  ــارداری ب ــال خــواب  در مراقبت هــای دوران ب اخت
ــی  ــز صح ــه مراک ــده ب ــه کنن ــاردار مراجع ــان ب ــام زن تم
فراهــم گــردد و بــا آمــوزش راه هــای موثــر بــرای ارتقــای 
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کیفیــت خــواب و آموزش هــای الزم بــرای کاهــش 
ــان  ــی زن ــه تمام ــارداری ب ــایع در دوران ب ــکایات ش ش
ــت و  ــه مراقب ــارداری و ارای ــل دوران ب ــاردار، از اوای ب
ــان دچــار اختــال خــواب از  ــه زن راهنمایی هــای الزم ب
بســیاری عواقــب نــا مطلــوب جســمی و روحــی ناشــی 

از آن پیش گیــری شــود.
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Abstract
About 50 % of preterm labor goes to the birth of a Premature body. Prematu-

rity of infant mortality, with 70%. of neonatal mortality, 36% of infant deaths, 
25-50%. of long term neurological impairment. Preterm labor is also the most 
common reason to be hospitalized during Pregnancy. Studies have shown that 
on increase in preterm delivery rate of 36% Since 1984, which was 9.4% in-
creased by the increase has been decreasing, reaching 11.7% in 2011. There-
fore, the Present Study aimed t investigate some maternal factors affecting the 
birth of preterm labor. This retrospective descriptive cross sectional Study was 
Conducted in cure international hospital in 1397. The sample consisted of all 
preterm labor performed during the second half of 1396.Maternal in formation 
and factors affecting preterm labor were collected from Patients files. Data were 
analyzed by SPSS software. The findings showed that the prevalence of preterm 
labor was 16.1% The mean age of mothers under study was 27.8±5.50 years 
and abundance. The most important factors affecting the birth of the Pea mature 
infect were PPROM 21.9%, gestation hypertension 18.5% Multiple Pregnancy 
6.2% and abruption of placenta 5.5% also 37% of the cases of preterm labor 
were unknown and 70.5% of the subjects did not have prenatal care. Preterm 
Labor is one of the main Causes of infant mortality. Regular prenatal care can 
help identify some, but not all, women with preterm labor, as well as talking 
prenatal Care, Measures can be taken to delay delivery and reduce the major 
Problems of the body.

Key words: Premature neonate, Risk Factors, Preterm delivery. 
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چکیده
ــارس مــی رود. نارســی  ــوزاد ن ــد ن ــه طــرف تول حــدود 50 درصــد زایمان هــای زودرس ب
ــد  ــه 70 درص ــوری ک ــد، ط ــوزادان می باش ــر ن ــرگ و می ــده م ــن کنن ــل تعیی ــن عام ثابت تری
ســبب مــرگ و میــر دوران نــوزادی، 36 درصــد ســبب مــرگ و میــر دوران کودکــی، ۲5-50 
ــه  ــان داده ک ــات نش ــود. مطالع ــوزاد می ش ــزد ن ــی ن ــتم عصب ــات سیس ــث تشوش ــد باع درص
افزایــش میــزان زایمــان زودرس بــه مقــدار 36 درصــد از ســال 19۸4 کــه 9/4 درصــد بــوده 
ــن  ــال ۲006 ای ــد از س ــه و بع ــش یافت ــال ۲006 افزای ــد در س ــزان 1۲/۸ درص ــه می ــت ب اس
افزایــش ســیر نزولــی داشــته و بــه 11/7 درصــد در ســال ۲011 رســیده اســت. لــذا مطالعــه 
حاضــر بــا هــدف بررســی برخــی عوامــل مــادری موثــر بــر تولــد نــوزاد نــارس انجــام شــده 
ــوع گذشــته  ــی )Cross Sectional( از ن ــی )Descriptive( – مقطع ــه توصیف ــن مطالع اســت. ای
ــل انجــام  نگــر )Retros pective( در ســال 1397 در بیمارســتان بیــن المللــی کیــور شــهر کاب
ــه  ــی نیم ــده در ط ــام ش ــان زودرس انج ــه زایم ــامل کلی ــش ش ــاری پژوه ــه آم ــت. نمون گرف
ــل زایمــان زودرس از  ــادر و عوام ــه م ــوط ب دوم ســال 1396 بررســی شــدند. اطاعــات مرب
ــل شــد.  ــزار  SPSS  ورژن 16 تحلی ــرم اف ــا ن ــد. داده هــا ب دوســیه بیمــاران جمــع آوری گردی
ــن  ــن س ــود. میانگی ــد ب ــان زودرس 16/1 درص ــیوع زایم ــزان ش ــد می ــان می ده ــا نش یافته ه
ــد  ــر در تول ــل موث ــن عوام ــی مهم تری ــال و فراوان ــه 5/50 ± ۲7/۸ س ــت مطالع ــادران تح م
نــوزاد نــارس مربــوط بــه پارگــی زودرس کیســه آب ۲1/9 درصــد، فشــار خــون بلنــد ناشــی 
ــت پاســنتا 5/5  ــل از وق ــی 6/۲ درصــد و انفصــال قب ــد قلوی از حاملگــی 1۸/5 درصــد، چن
ــوم  ــان زودرس نامعل ــباب زایم ــوارد اس ــد م ــن در 37 درص ــت. هم چنی ــوده اس ــد ب درص
ــارداری نداشــته  ــه مراقبت هــای دوران ب ــورد مطالع ــراد م ــزان 70/5 درصــد اف ــه می ــوده و ب ب
ــش  ــان و کاه ــر در زایم ــرای تاخی ــی را ب ــوان اقدامات ــارداری می٬ت ــن ب ــت در حی ــد. مراقب ان

ــوزاد انجــام داد. مشــکات عمــده ن

واژه هــای کلیدی: نوزاد نارس، عوامل خطر، زایمان زودرس 
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1. مقدمه
ــارس  ــی ن ــت جهان ــازمان بهداش ــف س ــق تعری طب
ــر از ۲59  ــا کم ت ــه 37 ی ــل از هفت ــد قب ــه تول ــودن ب ب
ــادر اطــاق می شــود]1[.  ــن روز قاعدگــی م روز از آخری
عــوارض ناشــی از تولــد نــوزاد نــارس از مهم تریــن 
ــؤول 35  ــه مس ــد ک ــوزادان می باش ــر ن ــرگ و می ــل م عل
ــوزادی در جهــان و 1/3 مــرگ و  ــر ن درصــد مــرگ و می
ــت شــایع  ــن عل ــن، دومی ــر در ســال می شــود. هم چنی می
ــه  ــد از ذات الری ــال بع ــر 5 س ــودکان زی ــر ک ــرگ و می م
می باشــد]۲[. تقریبــا در همــه کشــورهای بــا درآمــد بــاال 
ــرگ و  ــل م ــد زودرس از عل ــان، تول ــط در جه و متوس
ــارس،  ــوزاد ن ــد ن ــر کــودکان می باشــد]3[. عوامــل تول می
ــد. از  ــی می باش ــی و جفت ــادری، جنین ــل م ــامل عوام ش
عوامــل مــادری قامــت کوتــاه، فــرط فشــار خــون ناشــی 
ــل از  ــای قب ــی، خونریزی ه ــم اکامپس ــی و ه از حاملگ
والدت، دیابــت شــکری، امــراض قلبــی، حمــل و فیبــروم، 
ــم،  ــکال والدی رح ــوء اش ــم، س ــق رح ــه عن ــدم کفای ع
ــی  ــات جراح ــی، عملی ــاک های روح ــاد، ش ــات ح انتان
بطنــی، هایپرتنشــن اساســی، وضعیــت اقتصــادی اجتماعی 
ــام  ــوان ن ــوز می ت خــراب، فکتورهــای جنتیکــی و توبرکل
ــه،  ــای چندگان ــامل حمل ه ــی ش ــل جنین ــرد]4[. و عوام ب
پولــی هیدرامنیــوس، ناهنجــاری جنینــی، ناســازگاری 
ــل  ــی در داخ ــد جنین ــر رش ــه، تاخ ــات معیوب Rh، اعتان

رحــم هســتند و عوامــل پاســنتایی شــامل ســوء اشــکال 
دخــول  و   Circumvallata پاســنتای  ماننــد  پاســنتا 
حبــل ســروی بــه شــکل Battledore هســتند کــه ســبب 
عارضــه شــده می توانــد]5[. امــا مهم تریــن موضــوع 
ناتوانی هــای مانــدگار در نوزادانــی اســت کــه زنــده 
ــان  ــای جه ــی از تراژدی ه ــد یک ــدون تردی ــد. ب می مانن
ــا مغــزی ناشــی  ــا آســیب های فیزیکــی ی ــراد ب وجــود اف
از تولــد زودرس اســت. لــذا از آن جایــی کــه آســیب های 
ناشــی از نــوزاد و مــرگ و میــر حاصــل از آن مهم تریــن 
مشــکل دوره نــوزادی اســت و بــا شــناخت عوامــل منجــر 
بــه آن می تــوان از پیامدهــای ســوء اقتصــادی- اجتماعــی 
و بهداشــتی آن جلوگیــری کــرد ایــن پژوهــش ســعی در 

ــن  ــل در مراجعی ــن عوام ــی و شــناخت ای بررســی فراوان
ــا  ــال 1396دارد ت ــه دوم س ــور در نیم ــفاخانه ی کی ــه ش ب
ــایع تر  ــر و ش ــادری موث ــل م ــر روی عوام ــز ب ــا تمرک ب
ــوزادان  ــد ن ــش تول ــت کاه ــزی جه ــه ری ــام برنام و انج

ــر برداشــت. ــی موث ــارس گام ن

2. مواد و روش
ایــن مطالعــه ی توصیفــی – مقطعــی از نوع گذشــته نگر 
بین المللــی  بیمارســتان  در  نیمــه دوم ســال 1397  در 
کیــور شــهر کابــل انجــام گرفــت. نمونــه آمــاری پژوهــش 
شــامل کلیــه زایمــان زودرس انجــام شــده در طــی نیمــه 
ــه  ــوط ب ــات مرب دوم ســال 1396 بررســی شــدند. اطاع
ــادر، ســابقه ســقط، ســابقه زایمــان پیــش از  مادر)ســن م
ــارداری   ــت دوران ب ــابقه مراقب ــل، س ــداد حم ــت، تع وق
ــیه  ــان زودرس از دوس ــل زایم ــی( و عوام و ســن حاملگ
ــرم  ــد. داده هــای مطالعــه در ن بیمــاران جمــع آوری گردی
افــزار SPSS ورژن 16 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

ــت. گرف

۳. یافته ها
در ایــن مطالعــه، از مجمــوع 90۲ زایمــان انجــام شــده 
در نیمــه دوم ســال 1396 در شــفاخانه ی بین المللــی 
ــه  ــان زودرس وجــود داشــت. ک ــورد زایم ــور، 146 م کی
میــزان فراوانــی زایمــان زودرس در مطالعــه حاضــر 16/1 
درصــد می باشــد و از 146 نــوزاد نــارس 75 نــوزاد)51/4 
ــد.  ــر( بودن ــوزاد) 4۸/6 دصــد دخت درصــد( پســر و 71 ن
در ایــن مطالعــه ی، میانگیــن ســن در مــادران مــورد 
مطالعــه 5/50 ± ۲7/۸ ســال تعییــن گردیــد. کــه کم تریــن 
ســن افــراد 17 ســال و بیش تریــن آن 46 ســال می باشــد. 
ــه  ــه ۲-1 مرتب ــوده ک ــی ب ــد مادران ــر49/3 درص 7۲ نف
حمــل گرفتــه انــد و 44 نفــر 30/1 درصــد مادرانــی کــه 
ــد  ــر ۲0/5 درص ــد و 30 نف ــه ان ــل گرفت ــه حم 4-۲ مرتب
ــد. از  ــه ان ــل گرفت ــه حم ــر از 4 مرتب ــه بیش ت ــی ک مادران
ــد  ــته ان ــان زودرس داش ــه زایم ــری ک ــوع 146 نف مجم
ــد، 51  ــان نداشــته ان ــر)3۸/4 درصــد( ســابقه زایم 56 نف
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نفــر)34/9 درصــد( ســابقه ۲-1 مرتبــه زایمــان را داشــته 
انــد، 39 نفــر)۲6/7 درصــد( کســانی بودنــد کــه چندیــن 
مرتبــه زایمــان داشــته انــد، 43 نفــر)۲9/5 درصــد( 
ــد، 103  ــته ان ــارداری داش ــای دوران ب ــادران مراقبت ه م
نفــر)70/5 درصــد( مراقبت هــای دوران بــارداری نداشــته 
ــابقه ســقط و 110  ــر)۲4/7 درصــد( دارای س ــد، 36 نف ان
نفــر)75/3 درصــد( بــدون ســابقه ســقط بودنــد. در ایــن 
ــای  ــابقه زایمان ه ــر)۸/9 درصــد( دارای س ــه 13 نف مطالع
پیــش از وقــت و 133 نفــر)91/1 درصــد( بــدون چنیــن 
ســابقه ی بودنــد. در ایــن بررســی ۸0 نفــر)54/۸ درصــد(

در هفته هــای کم تــر از 34 هفتــه و 66 نفــر)4۲/۲ درصــد  
ــن  ــد. در ای ــته ان ــی داش ــه حاملگ ــی37 هفت ــن 34 ال بی
ــه زایمان هــای زودرس  ــده ب بررســی عوامــل مســتعد کنن
ــه در  ــود ک ــواردی ب ــامل م ــه ش ــورد مطالع ــادران م در م

ــد. جــدول 1 نشــان دادن

جدول1. فراوانی عوامل زایمان زودرس

فیصدیتعدادعوامل زایمان زود   رس

PROM3۲۲1/9
GDM۲1/4
GHTN۲71۸/5

heart disease17
UTI3۲/1

17نارسایی سرویکس

17آنومالی رحم
Twins96/۲

۲1/4آنومالی جنینی

3۲/1پلی هیدرآمینوس
Placenta Previa3۲/1

Abrubtion Placenta۸5/5

5437/0ناشناخته

 
در ایــن مطالعــه ی، ۸۲ نفــر)56/۲ درصــد( ایــن 
ــر)43/3  ــد و 64 نف ــته ان ــال داش ــان واژین اشــخاص زایم

درصــد( عملیــات ســزارین سکشــن شــدند. در نتیجــه ی 
ــوزادی  ــکات دوران ن ــبب مش ــارس، س ــوزاد ن ــد ن تول
می شــود کــه در ایــن مطالعــه 55 نــوزاد)37/7 درصــد( بــا 
ــد کــه ضــرورت  ــد شــده ان ــر از 7 متول اپگرهــای پایین ت
ــا  بــه احیــای مجــدد دارنــد و 91 نــوزاد)6۲/3 درصــد( ب

ــتند. ــر از 7 داش ــای باالت اپگره

۴. بحث
ــی از  ــوان یک ــه ی به عن ــر جامع ــد زودرس در ه تول
ــوزادن  ــر ن ــرگ و می ــاد م ــر در ایج ــاخص های خط ش
ــده  ــن پدی ــا ای ــادری ب ــف م ــل مختل مطــرح اســت و عل
مرتبــط می باشــد. فراوانــی زایمــان زودرس در مطالعــه ی 
حاضــر16/1 درصــد بــوده کــه ایــن میــزان در مطالعــه ی 
ــده  ــام ش ــال 1394 انج ــکاران در س ــجاع و هم ــای ش آق
ــران  7/۲  ــورد ای ــهر بجن ــدی ش ــت اله ــتان بن در بیمارس
ــکاران در  ــا و هم ــای تات ــه ی آق ــد]6[. و در مطالع درص
ســال ۲017 در بیمارســتان روســتای مهــار اشــتر هنــد6/1 
ــزگان انجــام شــده  ــه در هرم درصــد]7[. در مطالعــه ی ک
ــد  ــا می توان ــن تفاوت ه ــده]۸[. ای 5/5 درصــد بدســت آم
ــان  ــای تشــخیصی زایم ــودن معیاره ناشــی از یکســان نب
در  تفــاوت  یــا  و  مختلــف  مطالعه هــای  در  زودرس 
ــارداری در  ســطح بهداشــت و ســامت و مراقبت هــای ب
ــن  ــه میانگی ــن مطالع ــد. در ای ــف باش ــای مختل مطالعه ه
ــه  ــا مطالع ــه ب ــوده ک ــال ب ــادر 5/50 ± ۲7/۸ س ــن م س
نرگــس ســایبری و همــکاران در ســال۲015 در مراکــش 
ــه  ــا مطالع ــدک ب ــاوت ان ــا تف ــادر ب ــن ســن م ــز میانگی نی
حاضــر 7 ± ۲7 ســال می باشــد]9[. هم خوانــی دارد. 
ــه  ــای دارای رابط ــه آب از متغیره ــی زودرس کیس پارگ
ــان  ــی زایم ــزان فراوان ــه می ــوده ک ــان زودرس ب ــا زایم ب
ــه  آب  ــی کیس ــه پارگ ــر ب ــه نظ ــن مطالع زودرس در ای
۲1/9 درصــد بــوده کــه از جملــه مهم تریــن عوامــل 
شــناخته شــده در ایــن مطالعــه می باشــد. کــه ایــن 
ــهر  ــدی ش ــت اله ــتان بن ــه ی در بیمارس ــزان در مطالع می
ــه در  ــه ی ک ــد، در مطالع ــا 3۸/9 درص ــران ب ــورد ای بجن
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بیمارســتان ریدینــگ الدی شــهر پیشــاور انجــام گرفتــه 61 
درصــد]10[. در مطالعــه ی کــه در شــاهرود  ایــران انجــام 
ــن عوامــل  ــوده و از لحــاظ مهم تری ــه۲7/1 درصــد ب گرفت
زایمــان زودرس در پژوهش هــای انجــام شــده بــه نتیجــه 
ــث  ــه آب باع ــی زودرس کیس ــیده ایم. پارگ ــابه ی رس مش
بــروز بیش تــر عفونت هــای داخــل رحمــی و ترشــح 
ــه  ــود ک ــان می ش ــای زایم ــر و الق ــین بیش ت ــی توس اکس
ــردد.  ــان زودرس گ ــث زایم ــد باع ــأله می توان ــن مس ای
ــر  ــده نظ ــام ش ــه ی انج ــان زودرس در مطالع ــزان زایم می
بــه فشــار خــون ناشــی از حاملگــی کــه می توانــد 
بــه طــرف پره اکامپســی و یــا اکامپســیا رود، 1۸/5 
ــتا و  ــه توســط شیرس ــه ی ک درصــد می باشــد و در مطالع
همکارانــش]11[. در بیمارســتان دانشــگاه کاتمانــدو انجــام 
گرفتــه۲3/4 درصــد، در یــک مطالعــه ی کــه توســط محمد 
زارعــی و همــکاران]1۲[. در بیمارســتان تخصــص زنــان و 
زایمــان شهرســتان قوچــان انجــام گرفتــه۸/3 درصــد بــوده 
ــد  ــر در تول ــل موث ــن عل ــی بیش تری ــاظ فراوان ــه از لح ک
نــوزاد نــارس پــس از پارگی زودرس کیســه آب می باشــد. 
ــن  ــی ای ــود دارد ول ــا وج ــا در یافته ه ــه تفاوت ه اگرچ
ــه  ــداد نمون ــاوت در تع ــل تف ــه دلی ــد ب ــا می توان تفاوت ه
ــد.  ــف می باش ــای مختل ــده در پژوهش ه ــه ش وارد مطالع
ــا  ــته ب ــن در گذش ــقط جنی ــان زودرس و س ــابقه زایم س
ــدی  ــی بع ــان زودرس در حاملگ ــه زایم ــا ب ــر ابت خط
همــراه اســت در مطالعــه حاضــر ۸/9 درصــد افــراد 
ــد  ــان زودرس و ۲4/7 درص ــابقه زایم ــه س ــورد مطالع م
ســابقه ســقط جنیــن را داشــته انــد. در مطالعــه ی کــه در 
بیمارســتان بیرجنــد ایــران]6[. بــا هــدف بررســی عوامــل 
مــادری مرتبــط بــا تولــد نــوزاد نــارس انجــام شــده و نیــز 
ــی  ــدف بررس ــا ه ــاور ب ــهر پیش ــه در ش ــه ی ک در مطالع
ــه و  ــام گرفت ــان زودرس انج ــرای زایم ــر ب ــل خط عوام
مطالعــه کتیــار و همکارانــش]13[. در ســال ۲005 در 
کشــور هنــد نیــز ایــن رابطــه مشــاهده شــده اســت. بیــن 
ســابقه ســقط و زایمــان زودرس هــم در مطالعاتــی کــه در 
هرمــزگان و  بیمارســتان اســلمی خــرم ابــاد انجــام گرفتــه 

ــان  ــه ی حاضــر نش ــده اســت. مطالع ــزارش ش ــاط گ ارتب
زودرس  زایمان هــای  کل  درصــد   54/۸ کــه  می دهــد 
ــه  ــر از 34 هفت ــای کم ت ــور در هفته ه ــفاخانه ی کی در ش
حاملگــی اتفــاق افتــاده کــه ایــن مطالعــه بــا تحقیقــی کــه 
ــی  ــدودی هم خوان ــا ح ــده ت ــام ش ــش]9[. انج در مراک
در  زودرس  زایمان هــای  درصــد   57/4 چــون  داشــته 
ــوده.  ــه ب ــی 34 هفت ــن حاملگ ــر از س ــم کم ت ــش ه مراک
نتایــج حاصــل از مطالعــه نشــان داده کــه عوامل خطرســاز 
ماننــد: آنومالــی رحــم، نارســایی ســرویکس، جفــت 
ســرراهی و دیابــت زمــان بــارداری در تولــد نــوزاد نــارس 
ــتن  ــا نداش ــم و ی ــات ک ــداد دفع ــد. تع ــذار می باش تاثیرگ
ــا  ــر ابت ــا خط ــارداری در کشــور م ــای دوران ب مراقبت ه
ــت  ــد. در حقیق ــش می ده ــان زودرس را افزای ــه زایم ب
ــادران مشــاوره  ــارداری، م در طــول مراقبت هــای دوران ب
ــد و  ــت می کنن ــان را دریاف ــارداری و زایم ــه ب ــوط ب مرب
احتمــال خطــرات بــارداری را می تــوان وقایــه، شناســایی 
ــده  ــام ش ــه ی انج ــخیص داد. در مطالع ــگام تش و زودهن
ــد  ــته ان ــان زودرس داش ــه زایم ــرادی ک ــد اف 70/5 درص
فاقــد مراقبت هــای دوران بــارداری بــوده انــد. در مطالعــه 
ــه  ــی ک ــران نشــان داده مادران ــد ای انجــام شــده در بیرجن
انــد  داشــته  کم تــری  بــارداری  دوران  مراقبت هــای 
ــوده و  ــر ب ــا بیش ت ــارس در آن ه ــوزاد ن ــد ن ــانس تول ش
در مطالعــه ی کــه توســط ماه جــان و ماگــون ]14[. انجــام 
ــارداری  ــچ مراقبــت دوران ب ــادران هی شــده 59 درصــد م
ــا نداشــتن مراقبت هــای  ــد. کاهــش تعــداد و ی نداشــته ان
ــارس را  ــوزاد ن ــد ن ــانس تول ــش ش ــارداری افزای دوران ب
ــات  ــا مطالع ــر ب ــه ی حاض ــج مطالع ــه نتای ــان داده ک نش

دیگــر هــم راســتا اســت.

۵. نتیجه گیری
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  عواملــی 
نظیــر پارگــی زودرس کیســه آب، فشــار خــون بلند ناشــی 
ــل از  ــال قب ــی و انفص ــای چندگانگ ــی، حمل ه از حاملگ
ــان  ــل زایم ــن عوام ــد از مهم تری ــنتا می توان ــت پاس وق
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ــی در  ــادری متفاوت ــل م ــن عوام ــد. هم چنی زودرس باش
ــه  ــه از آن جمل ــته ک ــش داش ــان زودرس نق ــاد زایم ایج
ــایی  ــارداری، نارس ــان ب ــت زم ــم، دیاب ــای رح آنومالی ه
ســرویکس، جفــت ســرراهی عفونت هــای طــرق بولــی و 
امــراض قلبــی نــزد مــادر می باشــد ولــی حــدود 37 دصــد 
زایمان هــای زودرس بــدون علــل مشــخص ایجــاد شــده 
کــه می توانیــم آن را بــه نداشــتن مراقبت هــای دوران 
بــارداری ارتبــاط دهیــم. بــا توجــه بــه نتایــج ایــن طــرح 
بــه نظــر می رســد افزایــش اطاعــات و آگاهی هــای 
ــل  ــورد عوام ــوان در م ــادران ج ــوص م ــادران به خص م
موثــر در تولــد نــوزاد نــارس و توجــه بــه انجــام 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــارداری و تأکی ــش از ب ــای پی مراقبت ه
ــری  ــت جلوگی ــارداری جه ــل دوران ب ــای کام مراقبت ه
ــش  ــری در کاه ــش موث ــد نق ــان زودرس می توان از زایم

ــوزادان داشــته باشــد. ــروز نارســی در ن ــزان ب می
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Abstract 
Glucocorticoids are known as inflammatory drugs, which are used in neuroinflammatory 

diseases. Unlike the classic picture, recent studies have revealed that some Glucocorticoids 
drugs exacerbate inflammatory responses in their acute and prolonged administration. Mul-
tiple sclerosis  is a demyelinating inflammatory disorder in which reactive M1 microglia 
phenotype play a central role. Since methylprednisolone, as a synthetic Glucocorticoids, are 
commonly used by Multiple sclerosis patients, in this study, we evaluated the effect of long-
term administration of methylprednisolone on microglia polarization in cuprizone-induced 
Multiple sclerosis model.

Male C57BL / 6 mice (6-8 weeks, 20-25 g) were purchased. A total of 30 male C57BL/6 
mice were assigned randomly to 3groups: 10 mice were fed normal diet (control group), 10 
mice were fed 0.2%cuprizone diet combined with phosphate buffer saline (PBS) (cuprizone 
group; CPZ group), and 10 mice were fed 0.2% cuprizone combined with methylprednisolone 
(15 mg/kg body weight intraperitoneal) (methylprednisolone + cuprizone group; MP + CPZ 
group) for 6 weeks. Luxol Fast Blue was used to determine the amount of demyelinating.

Long-term administration of methylprednisolone in the induction demilitarization model 
with coprizone leads to increased demyelination.

Keywords: Inflammation, Multiple sclerosis, Demyelination, Methylprednizolone, cuprizone

 Methylprednisolone effect on induced chronic demyelination with

cuprizone in corpus callosum in mice
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چکیده
ــول  ــور معم ــاف تص ــوند. برخ ــتفاده می ش ــاب اس ــد الته ــای ض ــوان دارو ه ــا به عن گلوکوکورتیکوئیده
مطالعــات اخیــر آشــکار کردنــد کــه تعــدادی از دارو هــای گلوکوکورتیکوئیدهــا ســبب تشــدید پاســخ التهابــی 
در مــوارد تجویــز بلنــد مــدت و حــاد بیمــاری می شــوند. مالتیپل اســکلروزیس یــک اختــال التهابــی دمیلینــه 
ــل  ــه متی ــی ک ــد و از آن جای ــا می کن ــزی ایف ــش مرک ــی نق ــپM1 واکنش ــی تای ــه در آن میکروگل ــت ک اس
ــد ســنتتیک توســط بیمــاران مالتیپل اســکلروزیس به طــور شــایع  ــوان یــک گلوکوکورتیکوئی ــون به عن پردنیزول
اســتفاده می شــود در ایــن مطالعــه بــه بررســی تجویــز بلنــد مــدت متیــل پردنیزولــون بــر دمیلیناســیون مزمــن 

القایــی بــا کوپریــزون پرداختیــم .
موش هــای C57BL/6 مذکــر )6-۸ هفتــه، ۲0-۲5 گــرم( خریــداری شــدند. در مجمــوع 30 مــوش ســوری 
C57BL/6 مذکــر بــه 3 گــروه تقســیم شــدند: 10 مــوش بــا رژیــم غذایــی اســتاندارد )گــروه کنتــرل( تغذیــه 
شــدند، 10 مــوش بــا رژیــم غذایــی کوپریــزون 0/۲ درصــد  و 10 مــوش بــا کوپریــزون 0/۲ درصــد همــراه 
ــون +  ــدن در داخــل صفاقــی( )گــروه متیــل پردنیزول ــر کیلوگــرم وزن ب ــون )15 میلی گــرم ب ــا متیل پردنیزول ب
 Luxol Fast کوپریــزون( بــه مــدت 6 هفتــه تغذیــه شــدند. بــرای تعییــن مقــدار دمیلینــه شــدن از رنــگ آمیــزی

Blue اســتفاده شــد.
ــش  ــبب افزای ــزون س ــا کوپری ــی ب ــیون القای ــدل دمیلیناس ــون در م ــدت متیل پردنیزول ــد م ــز بلن تجوی

می شــود. دمیلیناســیون 

واژه های کلیدی: التهاب، مالتیپل اسکلروزیس، دمیلیناسیون، متیل پردنیزولون، کوپریزون

تاثیرمتیلپردنیزولونبردمیلیناسیونمزمنالقاییبا
کوپریزوندرجسمپینهیدرموش
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1. مقدمه 
ــتم  ــن سیس ــی مزم ــده التهاب ــه کننـ ــاري دمیلینـ بیمـ
ــا تظاهــرات خـــود ایمنــی  عصبــی مرکــزي اســت کــه ب
ــی  ــتم ایمن ــخص سیس ــل نامش ــه دالی ــت. ب ــراه اس هم
لنفوســیت هاي اختصاصــی علیــه  تحریـــک شــده و 
میلـــین فعـــال مـی شـــود. ورود ایــن ســلول ها بــه مغز در 
ایمونوپاتولــوژي بیمـــاري و تشـــدید واکنش هــاي التهابی 
ــا  ــان ت ــاري در زن ــن بیم ــیوع ای ــش دارد. ش ــز نق در مغ
ــا  ــنین ۲0 ت ــب در س ــد و اغل ــردان می باش ــر م 3۲  براب
ــن  ــم ای ــن عای ــد]1[. مهم تری ــروز می کن ــالگی ب 40 سـ
بیمــاري فلـــج حرکتـــی، تخریب حســی بویــژه اختاالت 
بینایــی، نقایــص شـــناختی و غیـــره می باشــد]۲[. تاکنــون 
ــده  ــدا نش ــکلروزیس پی ــراي مالتیپل اس ــی ب ــان قطع درم
ــد  ــم و کن ــود عای ــت بهب ــا جه ــی دارو  ه ــا برخـ و تنهـ
ــان  ــت. در درمـ ــترس اس ــاري در دس ــیر بیم ــودن س نم
مالتیپل اسکلروزیس دو هـــدف اصـــلی مـــد نظـــر اسـت: 
اوال ممانعــت از پیشــرفت بیمــاري )کنتــرل بیمــاري( کــه 
ــا  ــود ت ــتفاده می ش ــا اس ــور از کورتون ه ــن منظ ــراي ای ب
ــیب هاي  ــم آس ــا ترمی ــد . ثانی ــش یاب ــاب کاه ــزان الته می
ــا روش هایــی ماننــد ســلول درمانــی کـــه  ایجــاد شــده ب
از میــان انــواع ســلول ها، سـلول هـــاي بنیـــادي عصـــبی 
از اهمیــت ویــژه ي برخوردارنــد و باعـــث تحریــک 
رمیلیناســیون و کاهــش آســیب آکســـونی مـی شـــوند]3[. 
شناســایی ســلول هاي بنیــادي عصبی درون زاد در سیســـتم 
عصـــبی مرکزي انسان و جونـــدگان راه بردهـاي جدیـدي 
ــرده اســت.  ــرمیم آســیب هاي مغــزي ایجــاد ک ــراي تـ بـ
ــا  ــه ب ــاد ک ــاب ح ــکلروزیس الته ــاري مالتیپل اس در بیم
دمیلیناســیون همراه است بـه عنـــوان محـــرک قـــوي برای 
 (Oliggodendrocye Precursor Cells) OPCs بســیج 
ــث  ــد باع ــی می توان ــخ هاي التهاب ــرکوب پاس ــد. س می کن
نقــص در پدیــده ی ترمیم شـــود. شـــاید یـــک دلیل نقص 
دمیلیناســیون در بیمــاران ایــن باشــد کــه بــا دارو هــاي ضد 
ــوند. در  ــان می ش ــتروئیدها درم ــل کورتیکواس ــی مث التهاب
ــا  ــیون ن ــده، رمیلیناس ــرکوب ش ــاب س ــرایط الته ــن ش ای

ــز  ــود]4[. مغ ــن می ش ــیون مزم ــده و دمیلیناسـ ــام مانـ تم
بالــغ در شــرایط طبیعــی اجــازه مهـــاجرت طوالنــی و بقــا 
ــز  ــی مغـ ــد، ولـ ــی را نمی ده ــادي عصب ــلول هاي بنی س
ملتهــب مهاجــرت و هماهنگــی ایــن ســلول ها را تحریــک 
می کنـــد]5[. بســیاری از تحقیقــات تجربــی نشــان دادنــد 
ــی در دســتگاه  ــس از میلین زدای ــد پ ــی می توانن کــه عوامل
ــر  ــدد آن تأثی ــی مج ــرروی میلین زای ــزی ب ــی مرک عصب
گذارنــد مثــل اســتئوپونتین، ماتونیــن، هورمون هــای 
اســتروئیدی، عوامــل رشــد، هورمــون تیروئیــدی]17-6[. 
ــترده ی  ــور گس ــتروئید به ط ــر کورتیکواس ــال حاض در ح
ــتم  ــای سیس ــیعی از بیماری ه ــف وس ــان طی ــرای درم ب
ــد ســبب  ــه می توان ــزی اســتفاده می شــود ک ــی مرک عصب
ــا ترمیــم  ــه هنــگام تکامــل ی تاخیــر در پیدایــش میلیــن ب
ــه  ــردد]1۸-19[. نکت ــدد( گ ــازی مج ــن س ــن )میلی میلی
ــي  ــف و حت ــاي مختل ــه دوز ه ــل توجــه، آن اســت ک قاب
بــاالي سیســتم مرکــزی در طــي دوره هــاي مختلــف 
مثــل  میلینــی  آســیب هاي  درمــان  میلیــن و  تکامــل 
ــتفاده  ــي اس ــاب نخاع ــیب طن ــکلروزیس و آس مالتیپل اس
ســلولی  مکانیســم هاي  اگرچــه  مي شــود]۲1-۲0[. 
ــد  ــا ح ــرف  CS  ت ــل از مص ــن حاص ــیب هاي میلی آس
زیــادی ناشــناخته اســت، امــا مشــاهدات نشــان داده  
ــده   ــن ش ــاخت میلی ــردر س ــبب تاخی ــز CS س ــه تجوی ک
بــدون اینکــه آســیب آکســوني آن را همراهــي کنــد]۲۲[. 
ــن  ــرات ممک ــن تاثی ــه ای ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ای
ــال  ــلول هاي گلی ــخ س ــط پاس ــه اول توس ــت در درج اس
ــد  ــک فراین ــامل ی ــازي ش ــن س ــد]۲3[. میلی ــه CS باش ب
پــی در پــی بــوده کــه در ابتــدا، تکثیــر و مهاجــرت 
ــا  ــه ب ــاز الیگودندروســیت اســت ک ــش س ســلول های پی
دریافــت ســیگنال هایي بــه الیگودندروســیت بالــغ تبدیــل 

مي شــوند]۲4[.

2. مواد و روش
2-1. حیوانات

 C57 در ایــن تحقیــق تعــداد 30 ســر مــوش نــر



۳۳

Khatam Al- Nabieen University Research Journal Of Medical Sciences

بــا وزن ۲0 گــرم از انســتیتوت پاســتور تهــران تهیــه 
شــدند. در زمــان آزمایــش حیوانــات در حیوان خانــه 
ــنایی و 1۲  ــاعت روش ــی 1۲ س ــوری فصل ــرایط ن ــا ش ب
ــتیکی و دسترســی  ــای پاس ســاعت تاریکــی، در قفس ه
آزاد بــه آب و غــذا نگهــداری شــدند. حیوانــات بــه 
ــی  ــم غذای ــا رژی ــوش ب ــدند: 10 م ــیم ش ــروه تقس 3 گ
ــا  ــه شــدند، 10 مــوش ب ــرل( تغذی اســتاندارد )گــروه کنت
ــا  ــوش ب ــزون 0/۲ درصــد  و 10 م ــی کوپری ــم غذای رژی
کوپریــزون 0/۲ درصــد همــراه بــا متیــل پردنیزولــون )15 
میلی گــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن در داخــل صفاقــی بــه 

ــدند.                                                                                   ــه ش ــه تغذی ــدت 6 هفت م
     (Luxal Fast Blue) LFB۲-۲. رنگ آمیزی

ایــن رنــگ آمیــزی جهــت نشــان دادن میلیــن 
ــن تر  ــگ روش ــده رن ــه ش ــاط دمیلین ــد و در نق می باش
ــا  ــالین و ســپس ب ــال س ــا نرم ــا ب ــدا موش ه اســت .ابت
محلــول 4 درصــد پارافرمالدئیــد درPBS 0/1 مــوالر و با 
اســتفاده از ســرنگ انســولین واز طریــق قلــب پرفیــوژن 
شــدند. در مرحلــه بعــد مغــز موش هــا خــارج گردیــده 
در زیــر استریومیکروســکوپ جســم پینــه ی جــدا شــد. 
ــع  ــی، مقاط ــری پارافین ــه قالب گی ــام پروس ــس از انج پ
ــوای  ــزی محت ــگ آمی ــرای رن ــه شــد. ب ــی تهی ۸ میکرون
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــز موش ه ــی مغ ــع بافت ــن مقاط میلی
ــرار  ــه ق ــت مطالع ــزی Luxal fast blue  تح ــگ آمی رن
ــا  ــه مــدت یــک شــبانه روز ب گرفتنــد. مقاطــع بافتــی ب
LFB  و درجــه حــرارت 56 درجــه ســانتی گراد رنــگ 

آمیــزی شــده و ســپس در الــکل 95 درصــد وآب مقطــر 
ــته  ــی برداش ــی اضاف ــگ آب ــا رن ــده ت ــو داده ش شستش
شــود. جهــت دیفرانســیه کــردن رنــگ ایجــاد شــده در 
ــه  ــدت 15 ثانی ــه م ــفید  ب ــاده س ــتری و م ــاده خاکس م
ــا آب  ــپس ب ــداری وس ــم نگه ــات لیتی ــول کربن در محل
ــدند. اســاید ها  ــکل ۸0 درصــد شستشــو ش ــر وال مقط
دو بــار از Xylene  گذرانــده و بــا Entellan  چســبانده 

و بوســیله المــل پوشــانده شــد.

۳. یافته ها
جهــت ارزیابــی کمــي مقاطــع رنــگ آمیــزي شــده 
ــه درجــه  ــدام ب ــا LFB ، ســه نفــر به طورمســتقل اق ب
ــد.  ــا ســه نمودن ــر ت ــاز صف ــن امتی ــع  بی ــدي مقاط بن
ــن  ــه میلی ــت ک ــي اس ــا وضعیت ــر ب ــه، براب ــاز س امتی
جســم پینــه ي کامــل بــوده و در موش هــاي کــه 
کوپریــزون دریافــت نه نمــوده و به عنــوان گــروه 
کنتــرل نــام گــذاري شــده انــد، در حالــی کــه امتیــاز 
صفــر معــادل بــا دمیلینــه کامــل جســم پینــه ي اســت. 
امتیــاز یــک یــا دو مربــوط بــه یــک ســوم یــا دو ســوم  
فیبر هــاي جســم پینــه ي اســت کــه میلین زایــي 
مجــدد نمــوده انــد. میــزان میلین زایــی در گــروه 
ــه  ــبت ب ــزون نس ــون + کوپری ــل پردنیزول ــان متی درم
ــی  ــش معن ــزون افزای ــا کوپری ــزون تنه ــروه کوپری گ
داری داشــته اســت و در هــر دو گــروه ( متیــل 
ــه  ــبت ب ــزون)  نس ــزون و کوپری ــون + کوپری پردنیزول

ــت. ــوده اس ــی دار ب ــش معن ــرل افزای ــروه کنت گ

ــه ي  ــم پین ــال جس ــع کرون ــن درمقاط ــوای میلی ــکل1. محت ش

ــزی  ــگ آمی ــا رن ــه  ب ــه  ک ــورد مطالع ــاي م ــا در گروه ه موش ه

ــه ي  ــم پین ــد. جس ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس fast blue luxol م

گــروه کنتــرل، گــروه کوپریــزون، گــروه درمــان متیــل پردنیزولــون + 

کوپریــزون بزرگنمایــي 30x مي باشــد.

۴. تجزیه و تحلیل آماری
ــتفاده شــد.  ــزارSPSS اس ــرم اف ــه از ن ــن مطالع در ای
ــس  ــز واریان ــا از آنالی ــل داده ه ــه و تحلی ــت تجزی جه
ــت های  ــد آن از تس ــت تایی ــه )ANOVA) و جه یکطرف

ــد. ــتفاده ش ــاری (Dunett&Duncan) اس آم
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۵. بحث  
سیســتم  بیمــاری  شــامل  دمیلینــه  بیماري هــاي 
ــلول های  ــن س ــاف میلی ــه در آن غ ــت ک ــی اس عصب
مالتیپل اســکلروزیس  باشــد.  دیــده  آســیب  عصبــی 
ــزی  ــی مرک ــه سیســتم عصب ــن دمیلین ــاری مزم ــک بیم ی
اســت کــه اتیولــوژي آن ناشــناخته اســت، امــا شــواهدی 
بــرای نقــش عوامــل ژنتیکــی و محیطــی وجــود دارد. در 
ــون در  ــز متیل پردنیزول ــي تجوی ــه بررس ــه ب ــن مطالع ای
مــدل تجربــي بیمــاري مالتیپل اســکلروزیس، پــس از 
ــم.  ــزون پرداختی ــتفاده از کوپری ــا اس ــیون ب ــاء دمیلیناس الق
مالتیپل اســکلروزیس، یــک بیمــاری مزمــن دســتگاه 
عصبــی مرکــزی می باشــد کــه در گذشــته به عنــوان 
یــک اختــال خــود ایمنــی التهابــی درنظــر گرفتــه 
ــا  ــناخته نشــده اســت ام ــت آن ش ــروزه، عل ــد. ام می ش
احتمــاالً ناشــی از نقصــی در تحمــل ایمنــی اســت کــه بــا 
اســتعداد ژنتیکــی، عوامــل محیطــی و اختــال در تنظیــم 
ایمنــی مرتبــط اســت]۲5[. ایــن بیمــاری در اغلــب 
مــوارد بــه شــکل Relapsing/remitting ظاهــر می شــود 
کــه در ایــن شــکل یــک دوره میلین زدایــی بوســیله 
ــن  ــود. ای ــال می ش ــردی دنب ــودی عملک ــک دوره بهب ی
ــیت های  ــد الیگودندروس ــامل تولی ــودی ش ــه بهب مرحل
ــود  ــر می ش ــاری بدت ــه بیم ــا هرچ ــود ام ــد می ش جدی
ــدن  ــته ش ــود و انباش ــد ب ــر خواه ــار کم ت ــودی بیم بهب
ــی پیشــرونده ی  ــه ناتوان ــر ب ــی منج ــص نورولوژیک نقای
ــا تخریــب  می شــود. آســیب عملکــردی نورولوژیکــی ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــط اس ــونی مرتب ــیب آکس و آس
ــا  ــازی ی ــن س ــایی در میلی ــه ی از نارس ــوان نتیج به عن
ــاری  ــد]۲6[. در بیم ــاب روی ده ــتقیم الته ــرات مس اث
یــک  مجــدد  میلین زایــی  اســکلروزیس،  مالتیپــل 
ــدن  ــر بازگردان ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــم طبیع ــد ترمی فرآین
ــک  ــدد ی ــی مج ــن زای ــی، میلی ــی جهش ــت عصب هدای
ــیب  ــه از آس ــت ک ــورون اس ــده از ن ــت کنن راه محافظ
ــه  ــد. در کل، پذیرفت ــری می کن ــون جلوگی ــه آکس ثانوی
شــده اســت کــه میلین زایــی مجــدد در سیســتم عصبــی 

مرکــزی نیازمنــد تکثیــر، مهاجــرت و تمایــز ســلول های 
ــیت های  ــه الیگودندروس ــیت ها ب ــدادی الیگودندروس اج
مجــدد،  میلین زایــی  اســت]۲7[.  میلین ســاز  بالــغ 
فرآینــدی اســت کــه بوســیله آن غاف هــای میلیــن 
آن هــا  از  کــه  می شــود  بازگردانــده  آکســون ها  بــه 
در برابــر تخریــب محافظــت می کنــد  و عملکــرد از 
ــی،  ــت عصب ــدن هدای ــا برگردان ــه آن هــا را ب دســت رفت
از  یکــي  متیل پردنیزولــون  می کنــد]۲۸[.  تجدیــد 
ــت  ــي اس ــي مصنوع ــد التهاب ــتروئید هاي ض کورتیکواس
کــه بــراي درمــان اختــاالت خــود ایمنــي ماننــد 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــکلروزیس م مالتیپل اس
ــی  ــتم عصب ــی سیس ــخ های التهاب ــن دارو، پاس ]۲9[.  ای
ــد  ــش تولی ــد کاه ــی مانن ــای مختلف ــزی را از راه ه مرک
ــی، ســرکوب فعــال ســازی ســلول T و  ســیتوکین التهاب
ــال  ــی را فع ــلول های ایمن ــلولی در س ــرگ س ــای م الق
می کنــد ]30[. گلوکوکورتیکوئیدهــا  پاســخ سیســتم 
ــاری  ــرفت بیم ــع پیش ــد و مان ــم می کنن ــی را تنظی ایمن
ســیتوکین های  تولیــد  کاهــش  طریــق  از  می شــوند 
ــات  ــال، تحقیق ــن ح ــا ای ــا]31[. ب ــی در میکروگلی التهاب
به عنــوان یــک   GS زیــادی نشــان داده اســت کــه 
شمشــیر دو لبــه عمــل می کنــد و در معــرض قــرار 
ــر  ــک اث ــا ی ــدت گلوکوکورتیکوئیده ــی م ــن طوالن گرفت
ــی  ــر ضــد التهاب ــک اث ــه ی ــد، ن ــی را نشــان می ده التهاب
و  تعدیــل می کنــد  را  التهابــی  واکنش هــای عصبــی 
ــه آســیب های ناشــی از CNS کمــک  به طــور مســتقیم ب
کــه  اســت  داده  نشــان  اخیــر  یافته هــای  می کنــد. 
ــد  ــا می توان ــا گلوکوکورتیکوئیده ــن ب ــای مزم تماس ه
ــی  ــا را در سیســتم عصب ــاژ و میکروگلی عملکــرد ماکروف
مرکــزی ازفنوتیــپ ضــد التهابــی M2  تــا فنوتیــپ 
التهابــی M1 تغییــر دهــد. ایــن پدیــده منجــر بــه آســیب 
بافتــی بــه افزایــش تعــداد ســلول های میکروگلیــای 
پروتئیــن  ســیتوکین های  کننــده  ترشــح  کــه    M1

التهابــی می شــوند]3۲[. نتایــج  ایــن مطالعــه در ارتبــاط 
بــا میــزان میلیــن و رنــگ آمیــزي آن بــا LFB نشــان داد 
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ــل  ــده متی ــن در گروه هــاي دریافــت کنن ــزان میلی ــه می ک
ــروه  ــش از گ ــي داري بی ــاف معن ــا اخت ــون ب پردنیزول

ــود. ــرل ب ــروه کنت ــی وگ ــه تنهای ــزون ب کوپری

۶. نتیجه گیری 
ــی  ــاري التهاب ــک بیم ــکلروزیس ی ــاري مالتیپل اس بیم
ــزي  ــی مرک ــتم عصب ــی در سیس ــود ایمن ــا خـ ــا منشـ بـ
ــروي کار  ــه نی ــه ک ــوان جامع ــراد ج ــتر اف ــت و بیش اس
مبـــتا مـی کنـــد.  را  را تشــکیل می دهنــد،  جامعــه 
متاســفانه در ســال هاي اخیــر نرخ ابـــتا بـــه بیمـــاري ام 
ــزوم پیشــگیري  ــه افزایــش اســت. ل اس در کشــور رو ب
و یــا درمان هـــاي بــه موقــع در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاري 
پیچیــده بــر کســی پوشـــیده نیســت. درمان هاي متـــداول 
ــی  ــد کارای ــته ان ــاري MS نتوانس ــراي بیمـ ــود بـ موجـ
ــراین بســیاري از  مناســبی را داشــته باشــند و عــاوه بـ
آن هـــا داراي اثـرات جـانبی مضـــري هسـتند کـه تحمل 
آن بــراي بیمــاران ســخت و دشـــوار اســـت . تجویز بلند 
ــی  ــیون القای ــدل دمیلیناس ــون   درم ــدت متیل پردنیزول م
  LFB بررســی میــزان میلیــن بوســیله رنــگ آمیــزی
ــون  ــدت متیل پردنیزول ــد م ــز بلن ــه تجوی ــان داد ک نش

ــود . ــیون می ش ــش دمیلیناس ــبب افزای س
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Abstarct
      The Pelvice floor muscle relaxation is called retaining sturacture which 
leading to polvic organs prolapes. Pelvic prolapse is located to the bottom of 
the structure which glued to the vagina. This diplacement is caused by a defect 
pelvic floor, for this reason, it may be considered as a hernia. Pelvic prolaps 
is common and costly problem that effect women›s whit passing time. Pelvic 
organ prplapse a prevalent defect is on high percentage womens affections. 
Acquaintance caus has  speciality importance. 
The present study is a library study. It has been used by the journals, books and 
internete website. used by  has  been 55 sources, from Totality  resources were 
selected 6 academic books and 49 soures were acdamic journals. 
Pelvic floor relaxation has many reasons which callded mulit causes. The com-
mon causes of pelvic floor are: age, Instrumental labor, macrosomia neonatal, 
obesiting, Weight losses, chornic Constipation.

Key words: Pelvic relaxation, pelvic floor defect, urine incontinence, Instru-
mentallabor, uterus prolapse.

 The investigating factors to muscle relaxation of pelvic floor in

women’s repridutive age
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چکیده
ــن  ــف لگ ــده ی ک ــاختمان های نگهدارن ــدن س ــت ش ــه ُسس ــف ب ــات ک ــلی عض ش
ــای  ــس اعض ــود. پروالپ ــن می ش ــای لگ ــس اعض ــه پروالپ ــر ب ــه منج ــود ک ــاق می ش اط
لگــن بــه ســمت پاییــن ســاختمان های اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه واژن یعنــی مهبــل 
ــر شــلی عضــات کــف  ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام ــه تعیی ــن مطالع ــد. هــدف ای چســپیده  ان

ــاروری اســت. ــان ســنین ب لگــن در زن
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــروری (Article review)، ب ــه م ــه روش مقال ــر ب ــه ی حاض مطالع
معتبــر علمــی و مقــاالت چــاپ شــده در مجــات دارای اعتبــار علمــی تحقیقــی تدویــن 
ــدند.  ــد انتخــاب ش ــار ورود بودن ــه دارای معی ــع ک ــورد از مناب ــده اســت. در کل 55 م ش
ــای  ــاالت و ژورنال ه ــورد آن مق ــی و 49 م ــای علم ــورد آن کتاب  ه ــه 6 م ــه از آن جمل ک
تحقیقــی اســت. شــلی لگــن عوامــل متعــدد دارد و یــک بیمــاری چنــد عاملــی بــوده کــه 
ــداد  ــش تع ــد از افزای ــود عبارتن ــی می ش ــلی لگن ــه ش ــر ب ــه منج ــل ک ــایع ترین عوام ش
زایمــان، ســن، زایمان هــای ابــزاری، تولــد فرزنــد ماکــروزوم، چاقــی و کاهــش شــدید و 

ــد. ــن می باش ــت مزم یبوس

واژه هــای کلیــدی: شــلی لگــن، اختــاالت کــف لگــن، زایمان هــای ابــزاری، پروالپــس 
رحــم.
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1. مقدمه
به صدمــات هــر یــک از بافت هــای و ســاختمان های 
کــف لگــن و از دســت دادن اســتحکام شــان شــلی 
ــدن  ــده ش ــه برآم ــر ب ــه منج ــود ک ــه می ش ــن گفت لگ
یــا پروالپس)بیــرون زدگــی( و فتــق اعضــای لگــن 
ــس  ــی( شــود]1[. پروالپ ــال واژینال)مهبل ــه داخــل کان ب
ــت  ــه اس ــایع و پر هزین ــکل ش ــک مش ــی ی ــای لگن اعض
کــه درصــد باالیــی از زنــان را بــا گذشــت زمــان در گیــر 
می کنــد. شــناخت عوامــل ایجــاد کننــده از اهمیــت 
ویــژه ی برخــوردار اســت]۲[. ایــن عارضــه مورتالیتــی به 
همــراه نــدارد ولــی موربیدیتــی زیــاد را بــه همــراه دارد. 
شــناخت عوامــل ایجــاد کننــده ی آن از اهمیــت ویــژه ی 
برخــوردار اســت]3[. در حــدود6۸/6 درصــد زنــان بالــغ 
ــواع اختــاالت کــف لگــن  ــل یکــی از  ان ــه حداق تجرب
)شــلی عضــات کــف لگــن( و یــا جراحــی قبلــی آن را 
در گذشــته داشــته انــد. پروالپــس اعضــای لگنی ســومین 
ــن  ــان می باشــد. تخمی ــت شــایع هیســترکتومی در زن عل
ــب  ــده، متناس ــال آین ــی 30 س ــه در ط ــود ک زده می ش
ــال، تقاضــای  ــاالی 50 س ــان ب ــت زن ــش در جمعی افزای
ــد]4[.  ــزان 45 درصــد افزایــش یاب ــه می ــان 1POP  ب درم
اختــاالت کــف لگــن که باعــث بــی اختیــاری ادراری و 
ــد  ــی می شــود، می توان روده ی و شــلی های رحمــی مهبل
بــار اجتماعــی و محدودیت هــای فیزیکــی زیــادی را در 
زنــان مبتــا تحمیــل کنــد کــه ســامت روانــی اجتماعــی 
ــام  ــنین در تم ــه س ــان را در هم ــی زن ــت زندگ و کیفی
ــل  ــد]۲-5[. درک عوام ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــا تح دنی
پاتوفیزیولوژیــک و عوامــل خطرســاز پروالپــس اعضــای 
ــادی  ــت زی ــور پیشــگیری از آن، از اهمی ــه منظ ــن، ب لگ
ــوم  ــه معل ــک مطالع ــاس ی ــه اس ــت ب ــوردار اس ــر خ ب
گردیــد کــه شــیوع پروالپــس پــس از گذشــت هــر دهــه 
ــود]7-6[.  ــر می ش ــال، دو براب ــا 59 س ــنین ۲0 ت در س

در مطالعــه ی دیگــر، هــر ســال افزایــش ســن بــا 1۲ درصــد 
ــه  ــت]۸[. ب ــراه اس ــس هم ــش پروالپ ــال پیدای ــش احتم افزای
ــکا،  ــاالت متحــده آمری ــات انجــام شــده در ای اســاس تحقیق
ــات  ــرای اقدام ــون دالر ب ــر از 16 بیلی ــه ی بیش ت صــرف هزین
ــی از  ــای ناش ــایر هزینه ه ــی و س ــل جراح ــه دلی ــکی  ب پزش
ــد]9[. اختــاالت  ــر آورد کردن پروالپــس اعضــای لگنــی را ب
باعــث بی اختیــاری ادراری و روده ی و  کــف لگــن کــه 
بــار  می توانــد  می شــود،  مهبلــی  رحمــی-  شــلی های 
ــان  ــادی را در زن ــی زی ــای فیزیک ــی و محدودیت ه اجتماع
مبتــا تحمیــل کنــد کــه ســامت روانــی اجتماعــی و کیفیــت 
زندگــی زنــان را در همــه ســنین در تمــام دنیــا تحــت تأثیــر 
ــر  ــرگ می ــه م ــن عارض ــد ای ــر چن ــد]10[. ه ــرار می ده ق
ــا  ــزان از کار افتادگــی همــراه ب ــا می ــدارد ام ــل توجهــی ن قاب
ــل توجــه می باشــد و باعــث می شــود بســیاری  پروالپــس قاب
ــا  از زنــان فعالیــت روزانــه ی خــود را محــدود نمایــد]11[. ب
توجــه بــه اهمیــت زیــاد ایــن مشــکات بایــد عوامــل مســاعد 
ــش  ــت کاه ــل جه ــا حداق ــرد و ی آن پیشــگیری صــورت گی
ــه جراحــی  ــاز ب ــزان نی ــن عارضــه می ــرد. ای ــاش ک ــا ت آن ه
ــد.  ــش می ده ــاع را افزای ــار و اجتم ــه بیم ــه هزین و در نتیج
ــاب از  ــا اجتن ــوده و ب ــل پیشــگیری ب ــوارد قاب ــن م ــب ای اغل
ــا و  ــط خانم ه ــنگین توس ــای س ــام کاره ــش وزن و انج افزای
ــای مشــکل  ــری از زایمان ه ــان و جلوگی ــداد زایم کاهــش تع
ــل  ــا حداق ــرد و ی ــری ک ــه جلوگی ــن عارض ــوان از ای می ت

ــش داد]11[. کاه

2. روش کار
 Article( مطالعــه ی حاضــر بــه روش  مقالــه مــروری
ــع هم چــون  ــق از مناب ــن تحقی review(، می باشــد. در ای

 PubMed‚ SID,  Worldعلمــی معتبــر  ســایت های 
 Health Organization, Google scholar, Science

 direct, Academic Confederation of Obstetric
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و مقــاالت معتبرعلمــی تحقیقــی، جهــت تعییــن عوامــل 
ــان  ــن در زن ــف لگ ــات ک ــلی عض ــر ش ــذار ب ــر گ تأثی
ســنین بــاروری مــورد مطالعــه قــرار گرفــت، هم چنیــن از 
کتــاب نــواک، بــارداری و زایمــان ویلیامــز، درس نامــه ی 
ــان و  ــای زن ــاروری، بیماری ه ــان و ناب ــای زن بیماری ه
مامایــی دنفــورث و ... اســتفاده شــده اســت. تعــداد منابع 
ــه  ــه از آن جمل ــد ک ــورد می باش ــده ۲33 م ــت ش دریاف
65 مــورد فارســی و 16۸ مــورد انگلیســی اســت. از 65 
ــاب  ــدد آن انتخ ــده 13 ع ــه ش ــی برگرفت ــس فارس رفرن
ــارات ورود از  ــتن معی ــدم داش ــه ع ــا ب ــی بن ــده و باق ش
ــی 4۲  ــس انگلیس ــد. از 16۸ رفرن ــذف گردی ــق ح تحقی
ــورد آن  ــه 1۲6م ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــورد آن م م
ــش  حــذف  ــارات از پژوه ــتن معی ــدم داش ــل ع ــه دلی ب
ــه  ــت، ک ــده اس ــاب ش ــورد انتخ ــًا 55 م ــد. جمع گردی
ــورد آن از  ــی، و 49 م ــر علم ــای معتب ــورد کتاب ه 6 م

ــت. ــی اس ــای تحقیق ــاالت و ژورنال ه ــه مق جمل

۳. بحث و یافته ها
ــن  ــروری تدوی ــه م ــه روش مقال ــه  ی حاضــر ب مطالع
ــه  ــن پژوهــش مشــخص شــد ک ــه در ای شــده اســت ک
افزایــش ســن در بــروز شــلی کــف لگــن موثــر اســت در 
مطالعــات مختلــف تأثیــر افزایــش ســن در احتمــال بــروز 
شــلی لگــن ثابــت اســت. ایــن مســأله در ســنین باالتــر 
ــی  ــف عموم ــی آن ضع ــت احتمال ــه عل ــت ک ــایع اس ش
ــدی  ــوع همبن ــات و ن ــه عض ــا و از جمل ــه بافت ه هم
کــف لگــن می   باشــد. بیش تریــن مــوارد پروالپــس بعــد 
از یائســگی اتفــاق می افتــد همــه بافت هــای لگنــی دارای 
ــک  ــرات آتروفی ــند و تغیی ــتروژنی می باش ــده ی اس گیرن
ــل  ــی از عل ــد یک ــاق می افت ــتروژن اتف ــود اس ــه در نب ک
ایجــاد شــلی کــف لگــن هســتند. از طرفــی بــا افزایــش 
ــتروژنی،  ــود اس ــت کمب ــدن وضعی ــی ش ــن و طوالن س
ــرات گوژپشــتی  ــد و تغیی پوکــی اســتخوان اتفــاق می افت
ســتون فقــرات حاصــل از پوکــی اســتخوان باعــث 

جــا بجایــی دهانــه ورودی لگــن و اجــازه می دهــد 
ــر روی  ــتقیم ب ــور مس ــکمی به ط ــات ش ــا وزن محتوی ت
ــر  ــه ی حاض ــاورد]1۲[. در مطالع ــار بی ــن فش ــف لگ ک
ــه ترتیــب  ــر ســن در گــروه بیمــار ب حداقــل و حــد اکث
ــوده  ــال ب ــاهد 16 و 57 س ــروه ش ــال و در گ ۲4، 70 س
ــوزان ، ال.  ــط س ــه توس ــابه ک ــه ی مش ــت در مطالع اس
هندریکــس و همکارانــش انجــام شــده نشــان داده شــد 
ــراد مســن تر  ــه اشــکال شــلی کــف لگــن در اف ــه هم ک
بیش تــر اســت]13[. در ایــن بررســی ســن زایمــان 
در دو گــروه اختــاف معنــی دار داشــت. هم چنیــن 
اســتفاده  ایــن مطالعــه مشــخص شــد ســابقه ی  در 
ــان در  ــوم در زایم ــا واکی ــپس ی ــون فورس ــایلی چ وس
ایجــاد شــلی کــف لگــن نقــش دارد. در مطالعــه مشــابه 
ــابه ی  ــج مش ــه نتای ــورت گرفت ــش ص ــی و همکاران موآل
ــراد  ــه ی  وی اف ــه در مطالع ــد به طوری ک ــت آم ــه دس ب
بیمــار ســن کم تــر در اولیــن زایمــان خــود داشــته 
انــد)5/3± ۲5/۸ در مقایســه بــا 4/9± ۲۸/4 و تعــداد 
ــا  ــز در آن ه ــوم نی ــا واکی ــوارد اســتفاده از فورســپس ی م
بیش تــر بــوده اســت)4 در مقایســه 44درصــد(]13[. 
در مطالعــه ی کــه توســط َرتویــت و همکارانــش تحــت 
ــا  ــی ی ــان طبیع ــد از زایم ــاری ادراری بع ــوان بی اختی عن
ســزارین انجــام شــد. شــیوع بی اختیــاری در گــروه 
زنــان بــدون فرزنــد 10 درصــد، در گروهــی کــه تحــت 
ســزارین قــرار گرفتنــد 15/9 درصــد و در گروهــی کــه 
ــد  ــه دســت آم ــال داشــته اند ۲1 درصــد ب ــان واژین زایم
و نیــز نشــان داد کــه ســزارین انتخابــی فقــط بــه مقــدار 
ــس را کاهــش می دهــد و  ــز احتمــال پروالپ ــی ناچی خیل
ــک  ــول ی ــزارین در ط ــه س ــد ک ــخص ش ــن مش هم چنی
زایمــان فعــال اثــرات مشــابه ی بــر روی ارگان هــای لگنی 
دارد]6[. در ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد اســت افــراد 
ــوزاد  ــد ن ــابقه ی از تول ــد س ــف لگــن دارن ــلی ک ــه ش ک
ــا  ــد. درمقایســه ب درشــت )وزن ≤4 کیلوگــرم( داشــته ان
ــن ســابقه ی را  ــر آن چنی ــط 5 نف ــه فق ــرول ک ــروه کنت گ
داشــتند. موآلــی و همکارانــش در تحقیــق خــود رابطــه ی 
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ــرم  ــر از 4 کیلوگ ــا وزن بیش ت ــوزاد ب ــد ن ــان تول را می
ــی  ــد)P>0/0001]3[. تحقیق ــن نیافتن ــلی لگ ــاد ش و ایج
توســط راکنــر و همــکاران در ســال 1991 تحــت عنــوان 
تأثیــر اپیزیوتومــی میانــی، کنــاری در زایمــان بــر قــدرت 
ــای  ــا مخروط ه ــده ب ــی ش ــف لگــن، ارزیاب عضــات ک
واژینــال در بخــش زنــان و زایمــان بیمارســتان هادینــک 
ســوئد صــورت گرفــت. هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــی اثر 
زایمــان بــر قــدرت عضــات کــف لگــن بــا اســتفاده از 
ــری از شــل  ــه منظــور پیش گی ــود. ب ــال ب مخــروط واژین
شــدن عضــات کــف لگــن بــه ویــژه در نخســت زاهــا 
اپیزیوتومــی انجــام گرفــت. نتایــج پژوهــش نشــان داد که 
ســزارین انتخابــی باعــث تغییــر قــدرت عضــات کــف 
لگــن نمی شــود، در حالی کــه زایمــان واژینــال ایــن 
تغییــرات را بــه دنبــال دارد و اپیزیوتومــی خطــر صدمــه 
بــه عضــات کــف لگــن را کاهــش نمی دهــد]14[. 
ــال  ــکاران در س ــن و هم ــط آل ــری توس ــه ی دیگ مطالع
۲000 تحــت عنــوان آســیب کــف لگــن و تولــد نــوزاد، 
ــری  ــنت م ــتان س ــک در بیمارس ــه نوروفیزیولوژی مطالع
منچســتر انجــام گرفــت. هــدف مطالعــه ایــن بــود 
ــر  ــت تأثی ــن تح ــف لگ ــب ک ــات و عص ــا عض ــه آی ک
تغییــرات در نتیجــه تولــد نــوزاد قــرار می گیــرد؟ نمونــه 
پژوهــش شــامل 96 زن نخســت زا کــه به طــور تصادفــی 
ــد.  ــان انتخــاب شــده بودن ــل از زایم ــای قب از درمانگاه
ــال  ــان واژین ــه زایم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــه قطــع نســبی اعصــاب عضــات کــف لگــن  منجــر ب
در اکثــر زنــان مــورد مطالعــه شــده بــود کــه در بعضــی 
مــوارد بــا بــی کنترلــی ادرار نیــز تــوأم بــوده اســت]15[. 
ــال  ــران درس ــی و دیگ ــط دافرت ــری توس ــق دیگ تحقی
ــل  ــات دور مهب ــر ورزش روی عض ــورد اث 19۸9 در م
ــت.  ــکا صــورت گرف ــس از زایمــان در آمری در دوران پ
ــوان  ــه عن ــان ب ــس از زایم ــای 17-6 پ 45 زن در هفته ه
نمونــه پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. نتایــج بــه 
ــه  ــن روزان ــه تمری ــه 1۲ دقیق ــده نشــان داد ک دســت آم
می توانــد بهبــودی عضــات دور مهبــل را تســهیل 

ــه انجــام  ــان ب ــه تشــویق زن ــد ک ــد و نشــان می ده نمای
ــب و  ــان مناس ــس از زایم ــا در دوران پ ــن ورزش ه ای
مفیــد اســت]16[. موآلــی و همکارانــش در تحقیقــی کــه 
ــد  ــول انجامی ــوالی ۲000 به ط ــا ج ــوالی 1999 ت از ج
ــن  ــژاد، س ــی داری در ن ــاوت معن ــه تف ــد ک ــان دادن نش
ــن  ــلی لگ ــراد دارای ش ــی اف ــی و گراویت ــی، پاریت کنون
نســبت بــه گــروه کنتــرل وجــود نــدارد. امــا ایــن افــراد 
ــتند  ــر داش ــرول BMI بیش ت ــروه کنت ــا گ ــه ب ــا مقایس ب
ســن   ۲6/4-6/1 بــا  مقایســه  در  درصــد   ۲۸/6-6/3
ــتند، )5/3-۲5/۸ در  ــود داش ــان خ ــن زایم ــری اولی کم ت
مقایســه بــا 6/1-۲6/4 اســتفاده از فورســپس در زایمــان 
ــا 44 درصــد  ــد 64 درصــد درمقایســه ب خــود داشــته ان
و هم چنیــن ســابقه ی از جراحــی ژنیکولــوژی قبلــی 
داشــتند 34 درصــد در مقایســه بــا 16 درصــد]17[. 
ــت و  ــوری روتوی ــط ک ــه توس ــر ک ــه ی دیگ در مطالع
همکارانــش صــورت گرفتــه نشــان داده شــده اســت کــه 
شــیوع بی اختیــاری در زنــان زایمــان نکــرده 10 درصــد، 
در زنــان کــه تحــت ســزارین قــرار گرفتنــد 15/9 درصــد 
ــد ۲1 درصــد  ــال داشــته ان ــان کــه زایمــان واژین و درزن
ــوارد  ــاری ادراری، م ــدت بی اختی ــاس ش ــت. براس اس
متوســط تــا در گــروه دوم 6/۲ درصــد و در گــروه ســوم 
3/7 درصــد، در گــروه دوم 6/۲ درصــد و درگــروه ســوم 
۸/7 درصــد بــوده اســت]1۸[. در مطالعــه  ی دیگــری در 
کشــور ایتالیــا در ســال ۲000، ســن مــادر، پاریتــی، وزن 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت پرین ــان و وضعی ــرایط زایم ــوزاد، ش ن
ــف  ــاالت ک ــس و اخت ــاد پروالپ ــر در ایج ــل مؤث عوام
لگــن معرفــی شــده انــد]19[. در مطالعــه ی کــه توســط 
ــل  ــل مث ــت عوام ــش صــورت گرف جکســون و همکاران
بیماری هــای مزمــن ریــوی، نــژاد ســفید، اســتفاده اخیــر 
ــاد  ــر در ایج ــل مؤث ــر، از عوام ــتروژن و BMI بیش ت اس
بی اختیــاری استرســی ادرار معرفــی شــدند]۲0[. بــر 
اســاس مطالعــه دنیکیــر و همکارانــش نیــز نشــان داد کــه 
ارتبــاط بیــن بی اختیــاری ادراری و مدفوعــی و افزایــش 
ــرات  ــا تأثی ــوده و ب ــی دار ب ــی معن ــوده ی بدن شــاخص ت
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مهمــی بــر کیفیــت زندگــی همــراه اســت]3، 7، ۲0[. بــه 
اســاس مطالعــه ی مختــارزاده نتایــج پژوهــش نشــان داد 
ــای  ــال در درمانگاه ه ــس ژنیت ــیوع پروالپ ــزان ش ــه می ک
ــزان  ــه می ــران ب ــوم پزشــکی ای ــان بیمارســتان های عل زن
ــردی  ــل ف ــورد عوام ــت. در م ــوده اس ــد ب 64/۸5 درص
ــر  ــال، نظی ــس ژنیت ــش پروالپ ــر پیدای ــده ب ــتعد کنن مس
یبوســت، یائســگی، زمــان شــروع فعالیــت زایمــان، 
انجــام کارهــای ســنگین و اســتاده، وجــود بعضــی 
ــد،  ــج همبن ــودن نس ــل ب ــه ش ــوط ب ــای مرب بیماری ه
ــی از  ــس و برخ ــد، واری ــه، هموروئی ــلی پرین ــل ش مث
بیماری هــای والدیــن نظیــر هموروئیــد درایــن پژوهــش 
در ایجــاد پروالپــس ژنیتــال مؤثــر بودنــد و بعضــی 
دیگــر ماننــد ســابقه ســرفه طوالنــی، روش شســتن 
ــل  ــن مث ــای والدی ــی از بیماری ه ــق و بعض ــاس، فت لب
ــاری  ــش بیم ــم در پیدای ــی رح ــق و افتادگ ــس، فت واری
ــل  ــه عوام ــه ب ــتند. در رابط ــری نداش ــر تأثی ــوق الذک ف
بــارداری مســتعد کننــده در پیدایــش پروالپــس واژینــال، 
ــی، هیدروآمنیــوس، نحــوه انجــام کار  ــد قلوی ســابقه چن
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه وزن م ــاردار و اضاف ــان ب در زم
ــاری را  ــاط آم ــه ارتب ــچ گون ــه هی ــج حاصل ــد. نتای گرفتن
نشــان نــداده انــد. در ارتبــاط بــا عوامــل زایمانی مســتعد 
کننــده در بــروز پروالپــس ژنیتــال، عوامــل نظیــر تعــداد 
ــی،  ــای زایمان ــان، فاصله ه ــن زایم ــن اولی ــان، س زایم
ــا توســط اکســی  نحــوه شــروع زایمــان )خــود بخــود ی
ــه هنــگام  ــوزاد ب توســین(، طــول مــدت زایمــان، وزن ن
ســزارین،  طبیعــی،  زایمــان)  انجــام  نحــوه  تولــد، 
فورســپس و واکیــوم(، محــل زایمــان، و وضعیــت پرینــه 
در هنــگام زایمــان )اپیزیوتومــی، پارگــی( مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. نتایــج حاصلــه مبیــن آن اســت کــه 
بعضــی ازعوامــل ماننــد تعــداد زایمــان، شــروع خــود بــه 
خــودی زایمــان، انجــام زایمــان بــا واکیــوم و فورســپس 

ــد]۲1[. ــر دارن ــال تأثی ــس ژنیت ــروز پروالپ در ب

۴. نتیجه گیری
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــه یافته ه ــن مطالع در ای
ــوارض سیستوســل و یبوســت  ــاری ادراری از ع بی اختی
ــای  ــا گوی ــند. یافته ه ــل می باش ــوارض رکتوس ــز از ع نی
آن اســت کــه بیــن رکتوســل و بــا یبوســت و سیستوســل 
بی اختیــاری ادراری ارتبــاط وجــود دارد و هــر چــه 
بیش تــر  عــوارض  باشــد  بیش تــر  بیمــاری  شــدت 
ــده  ــاد ش ــی های ی ــی بررس ــج کل ــود. نتای ــان می ش نمای
ــای  ــان، زایمان ه ــداد زایم ــش تع ــه افزای ــان داد ک نش
واژینــال، ســن بــاال، زایمــان بــا اســتفاده از ابــزار، 
ــوده  ــش ت ــاال ) افزای ــن، وزن ب ــی لگ ــای قبل جراحی ه
ــد عامــل باهــم  ــا چن ــی و ی ــه تنهای ــی( هــر کــدام ب بدن
ــود و  ــن می ش ــف لگ ــات ک ــلی عض ــث ش ــر باع دیگ
ــرم،  ــر از 4 کیلوگ ــد بیش ت ــد فرزن ــابقه تول در ضمــن س
ســن کــم مــادر در طــی اولیــن زایمــان، انجــام کار هــای 
ســنگین و روش زندگــی بــا شــلی لگنــی همــراه اســت. 
بــر اســاس مطالعــات متعــدد در زمینــه عوامــل مرتبــط، 
ــا  ــده و ب ــگیری کنن ــای پیش ــت آوردن راه کار ه ــا بدس ب
ــرول وزن،  ــه کنت ــدات از جمل ــی تمهی ــری برخ بکار گی
عــدم انجــام اپیزیوتومــی غیــر ضــروری، آمــوزش 
و  لگــن  کــف  عضــات  ورزش هــای  گنجانیــدن  و 
ــگیری از  ــان و پیش ــه زن ــه روزان ــگل( در برنام پرینه)کی
ــش  ــر در کاه ــک راه مؤث ــوان ی ــه عن ــن ب ــت مزم یبوس
ــن  ــی رود. بنابرای ــه شــمار م شــلی بعــدی کــف لگــن ب
افزایــش ایــن عارضــه، عــدم آگاهــی زنــان، عــدم 
ــادی  ــکات زی ــاد مش ــره و ایج ــول متذک ــت اص رعای
ــر آن  ــق ب ــاری محق ــن بیم ــه ای ــا ب ــان مبت ــراروی زن ف
ــن  ــروز ای ــوق از ب ــدات ف ــری تمهی ــا بکارگی ــه ب شــد ک
عارضــه  و در صــورت وقــوع از پیشــرفت آن جلوگیــری 
نمــوده تــا حــدودی  ســطح ایــن بیمــاری را در جامعــه 
کاهــش داد. مشــکات بــر خاســته ازیــن مشــکل را بــه 
ــت  ــطح کیفی ــا س ــت ارتق ــی در جه ــا کمک ــل و ت حداق

ــد. ــده باش ــه گردی ــن زمین ــان در ای ــر زن ــی بهت زندگ
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Abstract
       Needle stick injury is a common occupational problem. Programming would be per-
formed by initial evaluation of existing cases. This study was performed to determine the fre-
quency and Causes of needle stick and sharp injuries among health care workers of Isteghlal 
and Khatam Al-Nabieen Hospital in Kabul years 1396 and 1397. In this cross-sectional-de-
scriptive survey, 30 health care workers of Isteghlal and Khatam Al-Nabieen  Hospital in 
Kabul years 1396 and 1397 were enrolled by census manner and the characteristics of needle 
stick injury was evaluated. In this study it was seen that 73.3% were male and 50% in age 
20-30 years. The most injured patients were surgeons. The site of injury was mainly the oper-
ation room and emergency ward. Needle and suture needle were the most common tools with 
injury and the most common cause was suturing. Most injured subjects were using two latex 
glows with vinyl and also 10.4% had no care tools. Totally, according to the obtained results 
in this study it may be concluded that personnel of operation room and emergency ward are 
most exposed to needle stick and despite use of especial care tools the injuries may occur.

Key Words: Frequency, Injury, Needle Stick
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چکیده
ــغلی  ــیب های ش ــایع آس ــواع ش ــره ی  ان ــده در زم ــز و  برن ــایل نوک تی ــی از وس ــیب های ناش آس
ــش  ــور کاه ــزی به منظ ــتای برنامه ری ــد در راس ــوارد آن می توان ــی م ــه بررس ــد ک ــوب می گردن محس
ــیب های  ــل آس ــی و عل ــی فراوان ــور بررس ــه به منظ ــن مطالع ــد. ای ــده باش ــک کنن ــأله کم ــاد مس ابع
ناشــی از ســوزن و وســایل نــوک  تیــز آلــوده در کارکنــان صحــی شــفاخانه ی اســتقال و خاتم النبییــن 
ــی  ــی- مقطع ــورت توصیف ــه به ص ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــام ش ــال های 1395 و 1396 انج )ص( در س

انجــام گردیــد، تعــداد 30 نفــر از کارکنــان صحــی شــاغل در شــفاخانه ی اســتقال و خاتــم النبییــن 
)ص( شــهر کابــل کــه در ســال های 1395 و 1396 کــه دچــار آســیب های ناشــی از ســوزن و وســایل 

ــه شــدند و مشــخصات آســیب در  ــی وارد مطالع ــد، به صــورت تصادف ــوده شــده بودن ــز آل ــوک  تی ن
آن هــا بررســی گردیــد. نتایــج به دســت آمــده نشــان دادنــد کــه 73/3 درصــد از افــراد آســیب دیــده 
مــرد بــوده و 50 درصــد آن هــا بیــن ســنین ۲0-30 ســال بودنــد. ۸3/3 درصــد افــراد در معــرض خطــر 
ــس از آن  ــه  و پ ــوادث در عملیات خان ــوع ح ــل وق ــد مح ــند. 40 درص ــان می باش ــیب ها، جراح آس
عاجــل بــوده اســت. بیش تریــن وســیله ی آســیب رســان بــه  ترتیــب نیــدل ســرنج 66/7 درصــد بــوده 
ــان  ــود.  آمــوزش کارکن ــه آســیب های ناشــی از خیاطــه ب ــوط ب و 66/7 درصــد علــت جراحــت مرب
صحــی در مــورد آســیب های ناشــی از وســایل نــوک  تیــز و برنــده بــه  ویــژه کارکنــان کــم  تجربــه، در 

ــه  نظــر می رســد. ــز، ضــروری ب ــوک  تی ــه از آســیب های ناشــی از وســایل ن وقای

واژه های کلیدی: علل، آسیب ، نیدل استیک
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1. مقدمه
از  برنــده  و  تیــز  وســایل  از  ناشــی  آســیب های 
خطــرات شــغلی مهــم و دغدغــه ی جــدی همــه کارکنــان 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــل توجه ــک قاب ــوده و ریس ــی ب صح
انتقــال بیــش از ۲0 عامــل بیمــاری زای مختلــف منتقلــه 
و   C و   B هپاتیت هــای  به خصــوص  خــون  راه  از 
ــب  ــث عواق ــد باع ــه می توان ــراه دارد ک ــه  هم ــدز را ب ای
ــان و  ــرای کارکن ــی ب ــترس روان ــده و اس ــامتی عم س
می شــود  زده  تخمیــن   .]3 گــردد]1،  فامیل های شــان 
کــه حــدوداً ۸00000 کارمنــد صحــی ســاالنه در آمریــکا 
ــرای بیمــاران  ــده مصــرف شــده ب ــا وســایل تیــز و برن ب
آســیب می بیننــد و ایــن آمــار در انگلســتان ســاالنه 
100000 نفــر بــرآورد می گــردد. بــه  همیــن جهــت 
ــوش را  ــی خام ــام اپیدم ــکا ن ــان آمری ــه ی کارکن اتحادی

بــرای این گونــه آســیب ها برگزیــده اســت]4، 5[.
ــرای  ــدی ب ــال از راه آســیب جل ــزان متوســط انتق می
ــدود  ــت C ح ــد، هپاتی ــدود 33/3 درص ــت B ح هپاتی
درصــدر  حــدود0/3    HIV بــرای  و  درصــدر   3/3
بهداشــت  آمــار ســازمان  اســاس  بــر  می باشــد]6[. 
جهانــی، آســیب وســایل تیــز و برنــده عامــل حــدود40 
ــت B و C و ۲/5 درصــد  ــای هپاتی درصــدر از عفونت ه
سراســر  درمانــی  کارکنــان  در   HIV عفونت هــای 
ــز و  ــایل تی ــی از وس ــیب ناش ــر آس ــت]6، 7[. ه دنیاس
ــدود 363 دالر  ــکا ح ــتان در آمری ــرای بیمارس ــده ب برن
ــار و  ــش خــون بیم ــامل آزمای ــط ش ــه فق ــه دارد ک هزین
ــه  ــه می باشــد ک ــان پیش گیران ــده و درم ــرد آســیب دی ف
ــای  ــدز و هپاتیت ه ــه ای ــا ب ــان ابت ــه  درم ــدا از هزین ج
B و C اســت کــه بــرای درمــان هرکــدام ممکــن اســت 
هزینه هــای  گــردد]۸[.  هزینــه  دالر  چنــد صدهــزار 
غیرمســتقیم مثــل غیبــت از کار نیــز می بایســت جداگانــه 
ــرس، اضطــراب و  ــان ت ــن کارکن ــد. هم چنی لحــاظ گردن
ــه  ــد ک ــه می کنن ــی را تجرب ــل توجه ــذاب روحــی قاب ع
ــان  ــاری آن ــرات رفت ــا تغیی ــر شــغل ی ــه تغیی گاه منجــر ب

.]10 می گــردد]9، 

از آن جــا کــه تامیــن و حفــظ کارکنــان درمانــی بــرای 
هــر کشــوری مســتلزم صــرف هزینــه و منابــع فراوانــی 
ــم و  ــیار وخی ــیب ها بس ــه آس ــب این گون ــوده و عواق ب
ــر  ــودن تاثی گاه کشــنده می باشــند و هم چنیــن محــدود ب
ــا  ــه ب ــود ک ــث می ش ــاس باع ــس  از تم ــای پ درمان ه
اهمیــت بیش تــری بــه  فکــر پیش گیــری از وقــوع آن هــا 
باشــیم]11[. علی رغــم انجــام مطالعــات مختلــف در ایــن 
ــیب ناشــی از  ــر آس ــل خط ــوز عوام ــه]1۲، 13[. هن زمین
وســایل نــوک تیــز و برنــده به صــورت کامــل مشــخص 
ــذا در ایــن پژوهــش، فراوانــی آســیب های  نمی باشــند. ل
ناشــی از وســایل تیــز و برنــده در میــان پرســنل صحــی 
ــال های  ــی س ــن)ص( ط ــتقال و خاتم النبیی ــفاخانه ی اس ش
فاکتورهــای خطــر و عوامــل  95 و 96 و هم چنیــن 
مرتبــط بــا آن هــا بررســی شــد تــا نتایــج بدســت آمــده 
ــه  ــش این گون ــرای کاه ــفاخانه ب ــی ش ــای آت در برنامه ه
صدمــات و بیماری هــای منتقلــه و هم چنیــن بهبــود 

عملکــرد کارکنــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

2. روش کار
     ایــن پژوهــش یــک مطالعــه ی توصیفی-مقطعــی 
اســت که در ســال 1395 و 1396 در شــفاخانه ی استقال 
و خاتم النبییــن)ص( انجــام شــدند. روش نمونه گیــری 
ــان شــاغل  ــه پژوهــش را کارکن ــی ســاده و جامع تصادف
تشــکیل  و خاتم النبییــن)ص(  اســتقال  در شــفاخانه ی 
ــرای  ــده ب ــن ش ــای تعیی ــرایط و معیار ه ــه ش ــد ک دادن
ــای  ــد. معیار ه ــوده ان ــه ب ــن مطالع ــش ای ــد پژوه واح
ورود حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن، حداقــل 6 
ــروج  ــای خ ــفاخانه و معیاره ــابقه ی کاری در ش ــاه س م
ــراد  ــا اف ــد و ی ــی بودن ــه در رخصت ــی ک ــامل کارکنان ش
شــرکت کنندگان  شــدند.  گرفتــه  نظــر  در  بی ســواد 
ــل  ــه تکمی ــق، ب ــدف تحقی ــه ه ــرح محرمان ــس از ش پ
جمــع آوری  جهــت  نمودنــد.  مبــادرت  پرســش نامه 
ــد  ــتفاده ش ــاخته اس ــش نامه محقق س ــات از پرس اطاع
ــش  ــود. بخ ــش ب ــامل دو بخ ــش نامه ش ــن پرس ــه ای ک
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اول، اطاعــات دموگرافیــک )شــامل ســن، جنــس، 
ســابقه کاری کارکنــان و شــغل( بــود و بخــش دوم شــامل 
ــدل  ــا نی ــه ب ــون مواجه ــه ی پیرام ــد گزین ــوال چن 10 س
ــب  ــون و کت ــر اســاس مطالعــه ی مت ــه ب ــود ک اســتیک ب
ــا نیــدل اســتیک طراحــی شــد. ایــن ســواالت  مرتبــط ب
ــوع  ــت، ن ــت جراح ــوادث، عل ــوع ح ــل وق ــامل مح ش
ــابقه  ــت و س ــل جراح ــم عام ــت، مکانیس ــیله جراح وس
ــود. پرســش نامه در طــول یــک هفتــه  تزریــق واکســن ب
در شــیفت های مختلــف، توســط محققیــن بیــن کارکنــان 
ــع آوری  ــات جم ــد. اطاع ــع آوری گردی ــع و جم توزی
ــه و  ــورد تجزی ــی م ــار توصیف ــتفاده از آم ــا اس ــده ب ش

ــت. ــرار گرف ــل ق تحلی

۳. نتایج
     بررســی داده هــا نشــان داد کــه از 30 نفــر کارکنــان 
مــورد مطالعــه، ۲۲ نفــر)73/3 درصــد( آقــا و بقیــه خانــم، 
میانگیــن ســنی نمونه هــای مــورد پژوهــش 33/۸7±9/79 
ســال و میانگیــن ســابقه کاری کارکنــان ۸/۲5±7/57 ســال 
ــر  ــال(. از نظ ــر 30 س ــال و حداکث ــل 1 س ــود )حداق ب
ــرس،  ــر شــغل، ۸3/3 درصــد جــراح، 10 درصــد ن متغی

3/3 درصــد داکتــر معالــج و 3/3 درصــد ســایر بودنــد.

جدول 1. مشخصات دموگرافیک کارکنان مواجهه با نیدل استیک

درصدفراوانیمتغیر

جنس
۸۲6/7زن

۲۲73/3مرد

سن

۲01550-30 ساله

30۸۲6/7-40 ساله

7۲3/3بیشتر از 40 ساله

 سابقه
کاری

1963/3کمتر از 5 سال

310بین 5 تا 10 سال

۸۲6/7بیشتر از 10 سال

شغل

۲5۸3/3جراح

13/3داکتر معالج

310نرس

13/3

ــه  ــوادث در عملیات خان ــوع ح ــل وق ــن مح بیش تری
40 درصــد و پــس از آن به ترتیــب عاجــل 33/3 درصــد 
ــوده  ــاق مریــض ۲0 درصــد  و OPD 6/7 درصــد ب و ات
به ترتیــب  آسیب رســان  وســیله  بیش تریــن  اســت. 
ــغ جراحــی  ــد از آن تی ــدل ســرنج 66/7 درصــد و بع نی

ــود. 33/3 درصــد ب

جدول 2. فراوانی محل وقوع حوادث

درصدفراوانیمتغیر

 محل وقوع
حوادث

6۲0اتاق مریض

1033/3عاجل

1۲40عملیات خانه
OPD۲6/7

ــه آســیب های ناشــی  بیش تریــن علــت جراحــت مربــوط ب

ــری  ــب خون گی ــد از آن به ترتی ــد و بع ــه ۶۶/۷ درص از خیاط

ــایر ۳/۳  ــد و س ــی 10 درص ــد، زرق عضالن ــد 20 درص از وری

درصــد بــود.

جدول ۳. فراوانی نوع وسیله عامل جراحت جلدی

درصدفراوانینوع وسیله

۲066/7نیدل سرنج
1033/3(Blade) تیغ

بیش تریــن میــزان مکانیســم عامــل جراحــت جلــدی 
به ترتیــب بیــن مراحــل مصــرف 46/7 درصــد،  قبــل  از 
ــد  ــرف 16/7 درص ــد از مص ــد، بع ــرف 33/3 درص مص
و ســرپوش گذاری 3/3 درصــد بــوده اســت. از نظــر 
ســابقه ی تزریــق واکســین هپاتیــت، 73/3 درصــد افــراد 
ــی 6/7  ــد ول ــر گردن ــه زرق را ذک ــه مرحل ــابقه ی س س
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درصــد افــراد اصــا ســابقه ی زرق واکســین هپاتیــت را 
ــد. ــر نمی کردن ذک

۴. بحث و نتیجه گیری
ــزان  ــه  می ــد ک ــج پژوهــش حاضــر نشــان می ده نتای
فراوانــی نیــدل اســتیک در مــردان بیش تــر می باشــد کــه 
ــزان  ــاردواج و همــکاران کــه  می ــا نتایــج ب  ایــن نتیجــه ب
ــزارش  ــر گ ــردان را بیش ت ــتیک در م ــدل اس ــیب نی آس

ــد در توافــق اســت]14[. نمودن
ــن  ــش س ــا افزای ــه ب ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
کارکنــان و افزایــش ســابقه ی کاری میــزان مواجهــه 
ــا  ــه ب ــن نتیج ــد. ای ــش می یاب ــتیک کاه ــدل اس ــا نی ب
منطبــق  همــکاران  و  گنگولیــا  مطالعــه  یافته هــای 
اســت]15[. از نظــر نــوع وســیله، باالتریــن وســیله بــروز 
ــوده اســت، در پژوهــش  نیــدل اســتیک، نیــدل ســرنج ب
میــزان  بیش تریــن  نیــز  همــکاران]16[  و  رخشــانی 

ــت. ــوده اس ــرنج ب ــدل س ــی از نی ــیب، ناش آس
ــه  ــر از جمل ــات دیگ ــد تحقیق ــی مانن ــن بررس در ای
ــط  ــی توس ــزان راپورده ــکاران، می ــه آزادی و هم مطالع
کارکنــان صحــی کــم عنــوان شــده و پیش بینــی می شــود 
به دلیــل تمیــز بــودن نیــدل، مشــغله ی کاری، عــدم درک 
خطــر، رضایــت نداشــتن آنــان از پی گیــری، خجالــت و 

پــر کــردن فــرم طوالنــی پژوهــش باشــد]17[.
مطالعــات نشــان می دهــد کــه بــه کارگیــری وســایلی 
ماننــد ســوزن هایی کــه پــس از اســتفاده خــود بــه  خــود 
ــق مجــدداً  ــه بعــد  از تزری ــا انواعــی ک ــد می شــوند ی کن
روکــش می شــوند شــیوع آســیب را تــا 76 درصــد 

ــد]1۸[. ــش می ده کاه
در مجمــوع بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعه 
چنیــن اســتنباط می شــود کــه جراحــان بیش تریــن افــراد 
ــتیک  ــدل اس ــیب های ناشــی از نی ــر آس ــرض خط در مع
ــه،  ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــن ب ــوده و هم چنی ب
ــورد آســیب های ناشــی  ــان صحــی در م ــوزش کارکن آم
ــم  ــان ک ــژه کارکن ــه  وی ــده ب ــز و برن ــوک تی از وســایل ن

 تجربــه، در وقایــه از آســیب های ناشــی  از وســایل نــوک 
ــه  نظــر می رســد. ــز، ضــروری ب تی

۵. تشکر و قدردانی
ایــن طــرح بــا همــکاری دانشــکده طــب معالجــوی 
دانشــگاه خاتم النبییــن )ص( انجــام شــد کــه بدیــن وســیله 

ــی می شــود.  ــل تشــکر و قدردان ــی عوام از تمام



۵۱

Khatam Al- Nabieen University Research Journal Of Medical Sciences

[11] Yang L, Mullan B. Reducing needle stick injuries in 
healthcare occupations: an integrative review of the liter-
ature. ISRN nursing. 2011 Apr 26;2011. 
[12] Hanafi MI, Mohamed AM, Kassem MS, Shawki M. 
Needlestick injuries among health care workers of Uni-
versity of Alexandria Hospitals.
[13] Baghcheghi N, Koohestani HR, Abedi AR. Preva-
lence needlestick/sharps injuries among nursing student 
and related factor. Iran Occupational Health. 2011 Jan 
15;7(4):6-0. 
[14] Rogers B, Goodno L. Evaluation of interventions to 
prevent needlestick injuries in health care occupations. 
American Journal of Preventive Medicine. 2000 May 
1;18(4):90-8.
[15] Ganguli SK, Rekha PP, Gupte N, Charan UA. AIDS 
awareness among undergraduate students, Maharashtra. 
Indian journal of public health. 2002;46(1):8-12.
[16] Rakhshani F, Heidari MT, Barati S. Prevalence of 
needlestick injuries among the healthcare professionals in 
Zahedan medical Sciences university. Iranian Journal of 
Epidemiology. 2009 Mar 15;4(3):87-91. 
[17] Azadi AR, Anoosheh M. Needlestick injuries report-
ing among clinical nurses. Iran Journal of Nursing. 2007 
Apr;20(49):7-14.
[18] Hebra A, Adams DB, Holley HP. Human immuno-
deficiency virus and the surgeon. J S C Med Assoc. 1990; 
86(9): 479-83. 

Reference

[1] Elmiyeh B, Whitaker IS, James MJ, Chahal CA, 
Galea A, Alshafi K. Needle-stick injuries in the Nation-
al Health Service: a culture of silence. Journal of the 
Royal Society of Medicine. 2004 Jul;97(7):326-7.
[2] Porta C, Handelman E, Mcgovern P. Needlestick 
injuries among health care workers: a literature review. 
AAOHN Journal. 1999 Jun;47(6):237-44.
[3] Neuberger, JS. Harris, JA. Kundin, WD. Bischone, 
A. Chin, TD. (1984). “Incidence of needlestick injuries 
in hospital personnel: implications for prevention.” Am 
J Infect Control 12(3):171-6.
[4] Neuberger JS, Harris JA, Kundin WD, Bischone A, 
Chin TD. Incidence of needlestick injuries in hospital 
personnel: implications for prevention. American Jour-
nal of Infection Control. 1984 Jun 1;12(3):171-6. 
[5] Prüss‐Üstün A, Rapiti E, Hutin Y. Estimation of the 
global burden of disease attributable to contaminated 
sharps injuries among health‐care workers. American 
journal of industrial medicine. 2005 Dec;48(6):482-90.
[6] Shiao J, Guo L, McLaws ML. Estimation of the risk 
of bloodborne pathogens to health care workers after a 
needlestick injury in Taiwan. American journal of in-
fection control. 2002 Feb 1;30(1):15-20.
[7] Kuruuzum Z, Yapar N, Avkan-Oguz V, Aslan 
H, Ozbek OA, Cakir N, Yuce A. Risk of infection in 
health care workers following occupational exposure to 
a noninfectious or unknown source. American journal 
of infection control. 2008 Dec 1;36(10):e27-31.
[8] Henderson DK. Management of needlestick inju-
ries: a house officer who has a needlestick. Jama. 2012 
Jan 4;307(1):75-84. 
[9] Paul Leigh J, Gillen M, Franks P, Sutherland S, 
Nguyen HH, Steenland K, Xing G. Costs of needle-
stick injuries and subsequent hepatitis and HIV infec-
tion. Current medical research and opinion. 2007 Sep 
1;23(9):2093-105.
[10] Jagger J, Hunt EH, Pearson RD. Estimated cost 
of needlestick injuries for six major needled devic-
es. Infection Control & Hospital Epidemiology. 1990 
Nov;11(11):584-8.



۵۲

فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومپزشکیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

Abstract
Every creature has anxiety. It can be said that anxiety is a completely normal state and the 

share of those who think. Different types of individual, social and global life issues necessi-
tate constant self-adaptation. All the steps that man takes forward, all the scientific, artistic, 
and religious discoveries are also based on anxiety. It can be said that ordinary humans get 
some sort of anxiety to try, anxiety becomes a problem that goes beyond human tolerance.

This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted on 146 students among   
dormitpry of students at Khatam Al-Nabin University. The Beck questionnaire was complet-
ed by students at the University of Khatam Al-Nibin (PBUH). The findings were analyzed 
by SPSS16 test. Results: Of 146 patients, 2.8% had anxiety of 3.25%, had a mild anxiety of 
0.20% with moderate anxiety and 4.27% had severe anxiety. Conclusion: Students› level of 
anxiety is high. Students who have less meaning in their lives experience more anxiety. In 
psychological counseling, you have to boost the meaning of life in students. Keywords: This 
could ultimately increase student mental health. Depression-Anxiety-Outbreak.

Key words:  Depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder

The prevalence of stress in students living in Khatam Al-Nabieen 

University dormitory in 2017
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چکیده
ــار  ــط فش ــه توس ــی ک ــش درون ــاس تن ــاح احس ــد و در اصط ــار می باش ــای فش ــه  معن ــترس ب اس
بیرونــی و یــا درونــی ایجــاد می شــود. اضطــراب یــک حالــت کامــا طبیعــی و ســهم کســانی اســت کــه 
ــه  ــد ک ــاب می کن ــی ایج ــی و جهان ــردی، اجتماع ــی ف ــایل زندگ ــدد مس ــواع متع ــه ان ــد ک ــر می کنن فک
ــی دارد،  ــر م ــو ب ــان به جل ــه انس ــای ک ــه قدم ه ــد.   هم ــان می دهن ــازگاری نش ــود س ــم از خ ــور دای به ط
ــت  ــوان گف ــرد. می ت ــر اســاس اضطــراب انجــام می گی ــز ب ــی نی ــری و ادب ــه کشــف های علمــی، هن هم
ــاز  ــی مسأله س ــد، اضطــراب زمان ــو بیفت ــه تکاپ ــا ب ــاز دارد ت ــراب نی ــداری اضط ــادی به مق ــه انســان ع ک
می شــود کــه از تحمــل انســان فراتــر مــی رود. ایــن مطالعــه ی مقطعــی توصیفــی – تحلیلــی بــر روی 146 
ــزار  ــه و پســرانه دانشــگاه خاتــم النبییــن)ص( انجــام شــده اســت. اب نفــر در بیــن محصــان لیلیــه دختران
ســنجش پرســش نامه بــک بــود کــه توســط محصــان لیلیــه دانشــگاه خاتــم النبییــن)ص( تکمیــل گردیــد. 

ــل شــد. ــه و تحلی ــاری SPSS  ورژن 16 تجزی ــون آم ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب یافته ه
از 146 نفــر ۲/۸ درصــد بــدون اضطــراب 3/۲5 درصــد دارای اضطــراب خفیــف 0/30 درصــد دارای 
اضطــراب متوســط و 4/۲7 درصــد دارای اضطــراب شــدید بودنــد. میــزان اضطــراب دانشــجویان در ســطح 
ــی خــود  ــری در زندگ ــی کمت ــی معلومات ــودن زندگ ــی دار ب ــه از معن ــرارد دارد. دانشــجویان ک ــی ق باالی
ــد  ــی، بای ــاوره های روانشناس ــن در مش ــد. بنا برای ــه می کنن ــری را تجرب ــراب بیش ت ــزان اضط ــد، می دارن
بارویکردهــای معنادرمانــی )معناداربــودن زندگــی( را در دانشــجویان افزایــش داد. ایــن امــر می توانــد در 

نهایــت ســبب افزایــش بهداشــت  روان دانشــجویان گــردد.

واژه های کلیدی: افسردگی، اضطراب، استرس ، وسواس

بررسیمیزانشیوعاسترسدربیندانشجویانساکنخوابگاه
دانشگاهخاتمالنبیین)ص(درسال1۳96
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1. مقدمه
اضطــراب احســاس تنــش درونــی اســت کــه توســط 
فشــار بیرونــی و یــا درونــی ایجــاد می شــود. هــر موجــود 
باهوشــی اضطــراب دارد. می تــوان گفــت کــه اضطــراب 
یــک حالــت کامــا طبیعــی و ســهم کســانی اســت 
ــردی،  ــی ف ــایل زندگ ــدد مس ــواع متع ــد. ان ــر می کنن فک
ــم  ــور دای ــه به ط ــد ک ــاب می کن ــی ایج ــی وجهان اجتماع
ــت  ــوان گف ــد. می ت ــان می دهن ــازگاری نش ــود س از خ
ــا  ــه  مقــداری اضطــراب نیــاز دارد ت کــه انســان عــادی ب
ــو بیفتــد، اضطــراب زمانــی مسأله ســاز می شــود  ــه تکاپ ب
کــه از تحمــل انســان فراتــر مــی رود]1[. افســردگی 
اختالــی اســت کــه بــا کاهــش انــرژی و عاقــه، 
احســاس گنــاه، اشــکال در تمرکــز، بی اشــتهایی و افــکار 
ــر در  ــا تغیی ــود و ب ــخص می ش ــی مش ــرگ و خودکش م
ســطح فعالیــت، توانایی هــای شــناختی، تکلــم، وضعیــت 
ــراه  ــک هم ــای بیولوژی ــایر ریتم ه ــتها و س ــواب، اش خ
بیماری هــای  اســت. افســردگی یکــی از شــایع ترین 
اعصــاب و  روان اســت کــه بــه زمــان و مــکان و شــخص 
ــای  ــا و رده ه خاصــی محــدود نیســت و همــه ی گروه ه
ــرد. در ایــن خصــوص مطالعــات  ــر می گی جامعــه را درب
نشــان داده انــد کــه دوره تحصیلــی دانشــگاهی بــه  
واســطه حضــور عوامــل متعــدد، دوره ی فشــارزا اســت. 
ــاال  ــن دانشــجویان را ب ــن شــیوع افســردگی در بی محققی
ــد.  ــوده ان ــزارش نم ــد گ ــا 64 درص ــدود 10 ت و  از ح
ــه   ــاد ب ــاد، اعتم ــی، اعتی ــب خودکش ــد موج ــه می توان ک
نفــس پاییــن، اُفــت تحصیلــی و در مجمــوع اختــال در 
ــی  ــی و اجتماع ــغلی، خانوادگ ــف ش ــای مختل عملکرده
هزینه هــای  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  به طــور  و  شــود 
ــجویان  ــد. دانش ــل می نمای ــه تحمی ــه جامع ــی را ب هنگفت
ــی از  ــی ناگهان ــی و جدای ــر محــل زندگ ــه لحــاظ تغیی ب
ــواده، گــروه در معــرض خطــر محســوب می شــوند  خان
ــادی  ــت زی ــان از اهمی ــرای آن ــی ب ــای اجتماع و برنامه ه
ــه  ــدن هرگون ــود آم ــه  وج ــرا ب ــت، زی ــوردار اس برخ
اختــال در زندگــی آن هــا، مانــع رشــد و بالندگــی 

و عــدم شــکوفایی اســتعداد ایــن گــروه می گــردد. 
اضطــراب به عنــوان مشــکل بهداشــتی و جهانــی در تمــام 
فرهنگ هــا خــود نمایــی می کنــد. اعتقــاد بــر ایــن اســت 
ــه  ــردگی را ب ــردم افس ــوم م ــد از عم ــه 10- ۲0 درص ک
درجاتــی تجربــه می کننــد و 15 درصــد از افــراد حداقــل 
یک بــار در طــول زندگــی بــا آن مواجــه می شــوند. 
ــار های  ــت فش ــه  عل ــرده ب ــراد افس ــداد اف ــن تع هم چنی
ــا  ــر آن ه ــی و نظی ــی، محیط ــرات اجتماع ــی از تغیی ناش
ــه افزایــش اســت]۲[. بیــش از ۸0  درصــد بیمــاران  رو ب
بــه   می داننــد،  بــی ارزش  انســان  را  خــود  افســرده 
خصــوص در زمینه هــای مثــل هــوش، موفقیــت، اشــتها، 
ــن  ــان بیش تری ــه برایش ــی ک ــامتی و توانای ــت، س جذابی
ــه  ــد. از جمل ــی می کنن ــا را دارد، احســاس ناتوان ارزش ه
ــه کار  ــل ب ــش می ــوارض افســردگی کاه ــن ع مخرب تری
ــازمان  ــزارش س ــق گ ــن طب ــد. هم چنی ــت می باش و فعالی
بهداشــت جهانــی و بانــک جهانــی ، افســردگی در صــدر 
ــرار  ــان ق ــی در جه ــی و از کار  افتادگ ــم ناتوان ــل مه عل
ــش  ــور خوی ــردای کش ــازندگان ف ــجویان س دارد. دانش
می باشــند و تعــداد قابــل توجهــی از جوانــان را تشــکیل 
می دهنــد و ایــن تعــداد بــا گســترش دانشــگاه ها و 
توســعه مراکــز آمــوزش عالــی در حــال افزایــش اســت. 
وجــود افســردگی در جوانــان حائــز اهمیــت اســت زیــرا 
ــه  ــدو ورود ب ــجویان در ب ــد دانش ــه 30 درص ــک ب نزدی
دانشــگاه از درجاتــی از افســردگی در رنــج هســتند. 
ــگاه  ــط دانش ــا محی ــودن ب ــنا نب ــون آش ــواردی هم چ م
ــی  ــر بوم ــه در صــورت غی ــر منطق ــم ب ــگ حاک ــا فرهن ی
ــه  ــه ب ــدم عاق ــواده، ع ــی و دوری از خان ــودن، جدای ب
ــط  ــراد محی ــایر اف ــا س ــازگاری ب ــی، ناس ــته تحصیل رش
می تواننــد ناراحتی هــای روانــی هم چــون افســردگی 
را ایجــاد کــرده و باعــث اُفــت عملکــرد دانشــجو شــوند. 
ــجویان در  ــر روی دانش ــادی ب ــای زی ــون پژوهش ه تاکن
ــت]3[.  ــده اس ــام ش ــور انج ــف کش ــگاه های مختل دانش
هاشــمی و کامــکار مطالعــه ی بــر روی 4۲1 نفــر از 
ــد. در  ــوم پزشــکی انجــام دادن دانشــجویان دانشــگاه عل
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ــه  ــود ک ــد ب ــردگی 69/۲ درص ــیوع افس ــه ش ــن مطالع ای
به ترتیــب 41/۲ درصــد از افســردگی خفیــف، 17/3 
ــردگی  ــد افس ــط، 6/4 درص ــردگی متوس ــد از افس درص
افســردگی شــدید در رنــج  از   4/۲ نســبتًا شــدید و 
ــاط  ــن ارتب ــش به منظــور تعیی ــد. شــریف و همکاران بودن
افســردگی بــا پیشــرفت تحصیلــی 306 نفــر دانشــجویان 
کارشناســی پیوســته پرســتاری و مامایــی تحقیقــی انجــام 
ــی  ــه  نوع ــش ب ــای پژوه ــد نمونه ه ــد 59/۸ درص دادن
ــی  ــاد و امین ــه فره ــد. در مطالع ــا بودن از افســردگی مبت
بــر روی 174 نفــر دانشــجویان ورودی ســال های 75 
ــه  روش  ــه ب ــتان ک ــوم پزشــکی لرس ــا 77 دانشــگاه عل ت
ــه  ــجویان ب ــد دانش ــه 7۸ درص ــد ک ــام ش ــی انج تصادف
 نوعــی از نشــانه های افســردگی رنــج می بردنــد]4[. 
ــراب  ــت اضط ــال 1995 عل ــکاران در س ــزن و هم اندرب
تحصیلــی دانــش آمــوزان را مســایل مربــوط  بــه ناکامــی 
ــی  ــط اجتماع ــی ها، رواب ــا هم کاس ــت ب ــت رقاب شکس
ــت درســی و  ــن، وضعی ــان، و والدی ــان، معلم ــا هم نوع ب
ــدگاه  ــد. از دی ــرده ان ــر ک ــده ذک ــه  آین ــی نســبت ب نگران
آمــاری، اختال هــای اضطرابــی 15 درصــد جامعــه 
آمریــکا را در بــر گرفتــه اســت. تورنــده جانــی در ســال 
ــه  ــدر در ســال 1994 ک ــل از مارکــس و لی ــه  نق 1375 ب
تحقیقــی را در زمینــه ی اضطــراب انجــام داده انــد، عنــوان 
مــی دارد کــه حــدود 3 درصد جمعیــت عمومی در ســنین 
ــال  ــی در س ــرد. آمال ــج می ب ــراب رن ــف از اضط مختل
ــان از  ــد کــه حــدود 1 درصــد نوجوان 1374 ذکــر می کن
ــراب  ــود اضط ــد. وج ــج می برن ــی رن ــراب تحصیل اضط
ــال  ــر اخت ــی نظی ــی موجــب پیامدهــای گوناگون تحصیل
ــف  ــری، تضعی ــه در یادگی ــی، وقف ــرد تحصیل در عملک
توانایی هــای ذهنــی و عــام  شــگوفایی اســتعداد های 
ــتیابی  ــا دس ــه  تنه ــه ن ــود، در نتیج ــوزان می ش ــش آم دان
بــه اهــداف پیشــرفت تحصیلــی در آنــان تحقــق ناپذیــر 
ــان نیــز مختــل خواهــد  می گــردد بلکــه رشــد روانــی آن
شــد. اضطــراب تحصیلــی نــه  تنهــا ســامت روان 
دانــش آمــوزان را بــه  خطــر می انــدازد بلکــه آنــان را از 

ــه  جــای  ــاز داشــته و ب ــک زندگــی ســالم و شــگوفا ب ی
ــان را  ــخصیت آن ــی ش ــی و پویای ــد،  تعال ــه رش ــل ب می
ــا  ــن ب ــد داد. هم چنی ــوق خواه ــاری س ــمت بیم ــه  س ب
ــر  ــر پیک ــاری ب ــار زیانب ــادی آث ــات اقتص ــاد معض ایج
خانــواده و اجتمــاع وارد خواهــد کــرد. تنش هــای ایجــاد 
شــده در دانــش آمــوزان در زمینــه شــغلی و تحصیلــی و 
ــر شــدت اظطــراب  ــده، ب ــه  آین ــی نســبت ب ــی نگران حت
ــج  ــه  تدری ــان ب ــدم درم ــورت ع ــزوده و در ص ــان اف آن
ــزوا و  ــدی، بی ارزشــی، دل ســردی، ان ــا  آمی ــه  ســمت ن ب
ــوند  ــوق داده می ش ــی س ــردگی و خودکش ــره افس باالخ
کــه می توانــد صدمــات جبــران ناپذیــری بــر پیکــر 
ــه  خانــواده وارد ســازد]5[. اضطــراب تحصیلــی منجــر ب
ــای  ــب توانایی ه ــی، تخری ــرد تحصیل ــال در عملک  اخت
ــود  ــی، و رک ــر انتزاع ــش تفک ــری، کاه ــی و یادگی هوش
اســتعدادها شــده و هم چنیــن بــا ایجــاد معضــات 
اقتصــادی، آثــار زیانبــاری بــرای فــرد، خانــواده اجتمــاع 
ــددی  ــی متع ــای درمان ــد آورد. روش ه ــار خواه ــه  ب ب
نظیــر درمان هــای دارویــی و غیــر دارویــی جهــت 
رفــع اضطــراب پیشــنهاد شــده اســت کــه یکــی از 
درمان هــای غیــر دارویــی )رفتــاری(، آمــوزش قاطعیــت 
ــج متناقــض تحقیقــات  ــه  نتای ــا توجــه ب ــذا ب می باشــد. ل
انجــام شــده در زمینــه آمــوزش نیــاز مبــرم مشــاهده شــد 

ــرد. ــق انجــام صــورت گی ــن تحقی ــا ای ت

2. مواد و روش
ــای:1(  ــیله ابزاره ــه  وس ــا ب ــه داده ه ــن مطالع در ای
ــات  ــت اطاع ــرم ثب ِــک ۲( ف ــراب ب پرســش نامه ی اضط
ِــک  ــد. در پرســش نامه ی ب ــردآوری گردی ــک گ دموگرافی
چهــار گزینــه هــر ســوال در یــک طیــف چهاربخشــی از 
ــای  ــک از ماده ه ــر ی ــود. ه ــذاری می ش ــا 3 نمره گ 0 ت
آزمــون یکــی از عایــم شــایع اضطــراب )عایــم ذهنــی، 
بدنــی و هــراس( را توصیــف می کنــد. نمــره کل در 
دامنــه ی از 0 تــا 63 قــرار می گیــرد.  ایــن مطالعــه 
مقطعــی و توصیفــی –  تحلیلــی اســت کــه پرســش نامه 
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به صــورت تصادفــی در بیــن محصــان لیلیــه دخترانــه و 
ــس  ــد. پ ــام گردی ــن)ص( انج ــگاه خاتم النبیی ــرانه دانش پس
ــی  ــه و به صــورت رندم از کســب اجــازه از مســئول لیلی
ــد.  ــام گردی ــان انج ــن محص ــدف، در بی ــی بره و مبتن
ــگاه  ــه در دانش ــان لیلی ــن محص ــه در بی ــای ک نمونه ه
ــه دارای  ــر ک ــورد نظ ــز م ــن مرک ــن)ص( در ای خاتم النبیی
معیار هــای ورود بــه مطالعــه بودنــد، بــا رعایــت مســایل 
پافشــاری، دعــوت  اخاقــی و اجتنــاب از هرگونــه 
ــفاهی از  ــت ش ــب رضای ــس از کس ــد و پ ــل آم ــه  عم ب
ــه  ــورد محرمان ــه ایشــان در م ــان بخشــی ب ــا، اطمین آن ه
در  کافــی  توضیحــات  ارائــه  و  اطاعــات  مانــدن 
مطالعــات شــرکت داده شــدند. ســپس فــرم مشــخصات 
و پرســش نامه اضطــراب بِــک توســط پژوهشــگر در 
مــدت زمــان تقریبــا ده تــا پانــزده دقیقــه تکمیــل گردیــد. 
ــزار SPSS  ورژن 16 مــورد  ــا اســتفاده از نرم اف داده هــا ب

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی تجزی

۳. بحث
لیلیــه  در   1396 در ســال  کــه  تعــداد محصــان 
ــه  ــای ورود ب ــد و معیار ه ــن)ص( بودن ــگاه خاتم النبیی دانش
مطالعــه را داشــتند، 146 نفــر بودنــد کــه از ایــن مجمــوع، 
۸۲ نفــر پســر و 64 نفــر دختــر بودنــد. )جــدول1(  کــه 
ســنین افــراد مــورد مطالعــه بیــن 1۸-31 ســال و میانگیــن 

ــد. ــان ۲3/00بودن آن

جدول 1. درصد دانشــجویان دختر و پسر 

درصدتعدادمتغییر

۸۲56/61پسرها

6443/۸3دخترها

ــی  ــته های تحصیل ــه رش ــدی ب ــه من ــزان عاق ــر می از نظ
ــی، ۲1/9 درصــد  ــه 73/3 درصــد بل ــورد مطالع ــراد م ــود اف خ

ــد. از لحــاظ محــل ســکونت  ــر بودن نســبتًا و ۸/4 درصــد نخی
ــد.  ــت بودن ــاکن والی ــد س ــل و 55/5 درص ــد کاب 44/5 درص
از لحــاظ ســطح تحصیــات والدیــن در ســطح ابتدایــی و 
لیســانس در باالتریــن حــد یعنــی 30 درصــد بودنــد. )جــدول 
ــه  ــان ب ــدی محص ــزان عاقه من ــدول3  می ــن در ج ۲(. هم چنی

ــت. ــده اس ــان داده ش ــی نش ــته تحصیل رش

جدول 2. میزان تحصیات پدر بر اســاس درصد

درصدتعداد متغیر

 سطح تحصیات

پدر

30۲0بیسوادی

4430ابتدایی

۲7۲0لیسه

4530لیسانس

146100مجموع

جدول ۳. میزان عاقه مندی به رشــته تحصیلی

درصدرتعدادمتغیر

 میزان

 عاق مندی به

رشته تحصیلی

10773/3بلی

3۲9/۲1نسبتا

74/79نخیر

ــدون  ــد ب ــه ۸/۲ درص ــان داد ک ــق نش ــن تحقی ــج ای نتای
ــف، 39/11  ــراب خفی ــراب، ۲5/3 درصــد دارای اضط اضط
ــد دارای  ــط و ۲7/39 درص ــراب متوس ــد دارای اضط درص
اضطــراب شــدید بودنــد. )جــدول4( نتایــج مطالعــه حاضــر 
ــا در زندگــی و نمــره ی  ــن داشــتن معن ــه بی نشــان داد ک
اضطــراب دانشــجویان مــورد مطالعــه ارتباطــی معنــی دار 
و منفــی وجــود دارد، امــا بــا ســایر متغیرهــا ماننــد ســطح 
ــا  ــن یافته ه ــدارد. ای ــی داری ن ــاط معن ــات و ارتب تحصی
در واقــع هم ســو بــا مطالعاتــی اســت کــه نشــان داده انــد 

در  معنــا  ــی داشــتن  ــی دار و منف ــه ی معن ــی رابط زندگ
ــراد دارد ]6[. ــراب اف ــره اضط ــا نم ب
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جدول۴. میزان سطخ اضطراب 

درصدتعدادمتغیرها

 میزان سطح

اضطراب

1۲۸/۲ندارد

37۲5/3خفیف

5739/11متوسط

40۲7/39شدید

به عنــوان مثــال کارفــورد و همــکاران در مطالعــه ی 
دریافتنــد کــه هر چــه نمــره معنای زندگــی جوانــان افزایش 
می یابــد، نمــره اضطــراب و اختــاالت خــواب آنــان کاهش 
ــه  ــز ب ــکاران نی ــداری و هم ــره ده ــد ]6[. طاه ــدا می کن پی
ــی  ــی در زندگ ــن داشــتن معن ــه بی ــن نتیجــه رســیدند ک ای
و وجــود عایــم اضطرابــی رابطــه معنــی دار و منفــی 
ــط  ــی دار، فق ــه معن ــود رابط ــت وج ــود دارد ]7[. عل وج
بیــن اضطــراب و معنــای زندگــی را شــاید  بتــوان در میــزان 
شــیوع بــاالی اضطــراب در دانشــجویان مــورد مطالعــه بــه 
ــان  ــت. هم ــردگی دانس ــترس و افس ــر اس ــبت دو متغی  نس
 طــور کــه در جــدول4، ۸/۲ درصــد بــدون اضطــراب ۲5/3 
درصــد دارای اضطــراب خفیــف 39/11 درصــد دارای 
اضطــراب متوســط و ۲7/4 درصــد دارای اضطــراب شــدید 
ــه  ــکاران ک ــادی و هم ــدر آب ــه ایل ــا مطالع ــه ب ــد.  ک بودن
ــزان افســردگی دانشــجویان  ــه  بررســی می ــال 13۸0 ب درس
اندکــی  پرداختنــد  زابــل  پژشــکی  علــوم  دانشــکده 
ــیت  ــع جنس ــت: در واق ــاوت داش ــی تف ــی و اندک هماهنگ
ــه ی  ــر داشــته اســت. مطالع ــان تأثی ــزان اضطــراب آن در می
ــردگی در  ــزان افس ــی می ــه  بررس ــه ب ــی ک ــود و ذهن محم
ــی دانشــگاه  ــتان های آموزش ــت کاری بیمارس ــتاران نوب پرس
علــوم پزشــکی کردســتان در ســال 1391 پرداختنــد نیــز بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه میــزان افســردگی در خانم هــا دو 
ــون کای دو  ــام آزم ــا انج ــن ب ــت. هم چنی ــان اس ــر آقای براب
مشــاهده شــد کــه رابطــه ی معنــا داری میــان ســال تحصیلــی 
و میــزان افســردگی وجــود دارد کــه ایــن میــزان در مقایســه 
بــا مطالعــه انجــام شــده توســط عابدینــی و همــکاران کــه 
در ســال 13۸6 صــورت گرفــت، افزایــش چشــم گیری 

ــی  ــارم تحصیل ــال های دوم و چه ــوص در س ــه  خص را ب
ــون رابطــه ی  ــن آزم ــه ای ــا توجــه ب ــن ب نشــان داد. هم چنی
ــد،  ــت ش ــردگی یاف ــزان افس ــل و می ــان تأه ــاداری می معن
به طــوری کــه مجردیــن از افســردگی بیش تــری رنــج 
ــودی،  ــان محم ــه قهرم ــه در مطالع ــن رابط ــد و ای می بردن
ــات  ــه  اثب ــز ب ــد نی ــام ش ــال 13۸1 انج ــکاران در س و هم
ــوده  ــر 0/009 ب ــن متغی ــاداری ای ــطح معن ــه س ــیده ک رس
اســت. میــان رضایــت از رشــته تحصیلــی و افســردگی نیــز 
ــرادی  ــه اف ــد، چنان ک ــاهده گردی ــاداری مش ــه ی معن رابط
ــری  ــد، افســردگی بیش ت ــه از رشــته خــود راضــی نبودن ک
داشــتند ]۸[. قابل ذکــر اســت کــه اضطــراب یکــی از 
ــد.  ــاب می آی ــه  حس ــی ب ــاالت عصبی روان ــن اخت مهم تری
اضطــراب چیــزی جــز دلهــره ی مــداوم و مزمــن از چیــزی 
ناشــناخته نیســت. برخــی از روان شناســان، هســته مرکــزی 
اضطــراب  در  را  روانــی  بیماری هــای  اعظــم  بخــش 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــد. مطالعــات نشــان دادن ان جســتجو می کنن
ــد  ــر می توانن ــری دارد، بهت ــای بیش ت ــا معن ــی آن ه زندگ
ــد،  ــه کنن ــی مقابل ــای زندگ ــراب و چالش ه ــا اضط ــه ب ک
ــوده  ــر ب ــا راحت ت ــرای آن ه ــد ب ــات جدی ــردازش اطاع پ
و چشــم  انــداز وســیع تر و مثبت تــری بــرای زندگــی 
ــارت  ــی، مه ــا در زندگ ــتن معن ــد. داش ــود دارن ــده خ آین
مقابلــه ی مفیــدی اســت کــه ســبب می شــود انســان 
ــات  ــرده و اوق ــذت ب ــش ل ــات خــوب خوی ــد از اوق بتوان
بــد را تحمــل کنــد. لــذا بــا توجــه بــه  شــیوع اضطــراب در 
بیــن دانشــجویان و ضــرورت انجــام مداخــات چندگانــه، 
ــی  ــرد معنا درمان ــا رویک ــی ب انجــام مشــاوره های روانشناس
بــرای ایــن گــروه یکــی از ضروریــات اجرایــی هــر نظــام 
ــی  ــی مفهوم ــای زندگ ــود. معن دانشــگاهی محســوب می ش
اســت کــه تحــت تأثیــر فرهنــگ و ویژگی هــای چــون ســن، 
موقعیــت اجتماعــی، طبقــه، مذهــب، ارزش هــا، عواطــف و 
ــرد. در مطالعــه ی حاضــر مشــاهده شــد  ــرار می گی ــره ق غی
ــه  ــیت رابط ــا جنس ــی ب ــا در زندگ ــتن معن ــن داش ــه بی ک
ــه  ــا مطالع ــه ب ــن نتیج ــدارد. ای ــود ن ــی دار وج ــاری معن آم
طالــب زاده شوشــتری هم خوانــی دارد. در واقــع، نیــاز 
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ــتقل  ــان ها، مس ــه انس ــه در هم ــت ک ــی اس ــا نیروی به معن
ــی و  ــه  مک ــج مطالع ــود دارد. نتای ــا وج ــیت آن ه از جنس
ــه  ــا در مطالع ــت ام ــو اس ــه هم س ــن نتیج ــا ای ــکاران ب هم
ــن  ــادار بی ــب زاده شوشــتری و همــکاران رابطــه ی معن طال

ــی مشــاهده نشــد ]9[. ــای زندگ ســن و معن

۴. نتیجه گیری
بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف تحقیــق، داده هــا 
ــان  ــر نش ــش حاض ــت و پژوه ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب م
داد کــه ۸/۲ درصــد بــدون اضطــراب، ۲5/3 درصــد دارای 
اضطــراب خفیــف، 0/30 درصــد دارای اضطــراب متوســط 
ایــن  و ۲7/4 درصــد دارای اضطــراب شــدید بودنــد. 
ــروزی افغانســتان  ــه ام ــه در جامع ــی می باشــد ک ــدان معن ب
ــزان  ــادی می ــی و اقتص ــی، سیاس ــرایط محیط ــه ش ــر ب نظ
ــن  ــه از ای ــد. ک ــی می باش ــد باالی ــراب در ح ــیوع اضط ش
ــر  ــا مقادی ــه ب ــا ۲7/4  در مقایس ــدید ب ــراب ش ــن اضط بی
گــزارش شــده در ســایر نقــاط بســیار قابــل تامــل می باشــد. 
اقتصــادی  مــدون  سیاســت های  اتخــاذ  بــا  می تــوان 
انکشــافی دولــت و هم چنیــن  برنامــه ی  و سیاســی در 
ــزان اضطــراب  ــه مــردم ســعی در کاســتن می آگاهی دهــی ب

ــود. ــجویان نم ــن دانش در بی
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Abstract
To date, plant-based expression systems is emerging as a great bioreactor and serious chal-

lenge as compared with other expression systems for production of recombinant proteins. Re-
combinant proteins are used in various area like medical, industrial and military, however the 
impurity of that’s proteins has made some challenges and increase the expenditures.  Large 
scale production of recombinant proteins in plants in a low price has successfully demonstrated, 
therefore this method can be a good alternative strategy for production some of recombinant 
proteins instead of production in bacteria, mammalian cell, yeast and animals. This system has 
several advantages like low price, large scale production, short time and low contamination 
probability with different pathogens. Transfer of genes into the nuclear chromosomes and chlo-
roplast genome are two type on gene transferring for production of recombinant proteins into 
plants. Genes are transferred into plants by using Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium 
rhizogenes, Gene Gun and Polyethylene Glycol methods. There are several examples of plant 
that are transgenic in order to the molecular farming for instance, Tobacco, Alfalfa, Pea, Tomato, 
Potato, Mays, Rice, Soybean and Sunflower. 

Key words: recombinant proteins, transgenic plants, vector, permanent and transient expression
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چکیده
ــرای  ــی جــدی ب ــم و رقیب ــای عظی ــوان بیوراکتوره ــات به عن ــر نب ــی ب ــی مبتن ــتم های بیان ــروزه سیس ام
ــور  ــب ارزشــمند در ســطح وســیع ظه ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــه منظــور  تولی ــی ب ــایر سیســتم های بیان س
ــورد  ــی م ــی و نظام ــات پزشــکی، صنعت ــب در ســطح وســیع در تحقیق ــای نوترکی ــه اســت. پروتئین ه یافت
اســتفاده قــرار می گیرنــد ولــی ناخالصــی پروتئین هــای فــوق باعــث بــروز مشــکاتی گردیــده و هزینه هــا 
را افزایــش می دهــد. تولیــد پروتئین هــای نوترکیــب در نباتــات در حجــم زیــاد و قیمــت ارزان بــا موفقیــت 
بــه اثبــات رســیده و می توانــد یکــی از روش هــای موفــق در تولیــد پروتئیــن نوترکیــب باشــد. تولیــد برخــی 
از پروتئین هــای نوترکیــب در نباتــات می توانــد یــک روش جایگزیــن موفــق بــه جــای باکتری هــا، مخمــر 
ــه  ــا  هزین ــات ترنســجنیک را ب ــوان نبات ــن سیســتم، می ت ــتفاده از ای ــا اس و حجــرات پســتانداران باشــد. ب
ــرد.  ــد ک ــاه تولی ــان کوت ــاری زا و در زم ــل بیم ــه عوام ــی ب ــم آلودگ ــر ک ــا خط ــیع، ب ــاس وس ــم، در مقی ک
ــته و  ــای هس ــه کرموزوم ه ــن ب ــال ج ــان از دو روش انتق ــب در گیاه ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــرای  تولی ب
 Agrobacterium( جینــوم کلروپاســت اســتفاده می کننــد. بــرای انتقــال جــن در نباتــات از اگــرو باکتــری
ــن گایکــول  ــی اتیل ــا  پل ــی  و ی ــگ جن ــری )Agrobacterium rhizogenes(، تفن tumefaciens( و اگروباکت

ــج،  ــواری، برن ــو، ج ــی، کچال ــان روم ــود، بادمج ــقه، نخ ــو، رش ــد تنباک ــی مانن ــردد. از نباتات ــتفاده می گ اس
ــی اســتفاده شــده اســت. ــرای انتقــال جــن جهــت زراعــت  مالیکول ســویابین و آفتاب گــردان  ب

واژه های کلیدی: وکتور، نباتات ترنسجنیک، پروتیین نوترکیب، بیان پایدار و موقت
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1. مقدمه
مالیکولــی(  )زراعــت   Molecular farming اصطــاح 
ــف در  ــب مختل ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــه تولی ــی ب ــور کل به ط
میزبان هــای بیانــی مختلــف اطــاق می گــردد، در حالی کــه 
 Pharming ــاح ــی از اصط ــای داروی ــد پروتئین ه ــرای تولی ب
اســتفاده  بیوفارمینــگ  می شــود.  اســتفاده   Biopharming و 
ــی  ــاختار جنتیک ــر س ــری و تغیی ــرای انجین ــوژی ب از بایوتکنال
پروتئین هــای  از  دســته  آن  تولیــد  بــرای  زنــده  موجــود 
ــی در  ــرایط طبیع ــه در ش ــاوی اســت، ک ــواد کیمی ــی و م داروی
ــی  ــت مالیکول ــود. زراع ــد نمی ش ــر تولی ــورد نظ ــود  م موج
ــا  ــب ب ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــرای تولی ــد ب ــک روش جدی ی
ارزش، انزایم هــا یــا متابولیت هــای ثانویــه بــا کاربرد هــای 
ــاس  ــک در مقی ــری جنتی ــق انجین ــی از طری ــی و درمان صنعت
ــد  ــت جدی ــک صنع ــی ی ــت مالیکول ــت]1[. زراع ــیع اس وس
اقتصــادی فراوانــی  امیدوارکننــده ی اســت کــه مزایــای  و 
بــرای بشــر بــه همــراه دارد به طوری کــه فــروش جهانــی 
ــر 34  ــغ ب ــال ۲004 بال ــب در س ــی نوترکی ــای داروی پروتئین ه
ــارد  ــه 41 میلی ــال ۲006 ب ــه در س ــوده اســت ک ــارد دالر ب میلی
دالر و در ســال ۲010 ایــن رقــم بــه 5۲ میلیــارد دالر رســیده و 
در حــال حاضــر بیــش از 110 کمپانــی در زمینــه کشــف، تولیــد 
ــان  ــد. هم زم ــت دارن ــب فعالی ــوالت نوترکی ــروش محص و ف
ــک روی داده  ــری جنتی ــم انجین ــه در عل ــرفت هایی ک ــا پیش ب
ــر نبــات نیــز به عنــوان یــک  اســت سیســتم های بیانــی مبتنــی ب
ــب  ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــرای تولی ــدی ب ــی ج ــروی رقابت نی
در ســطح وســیع ظهــور یافتــه اســت و امــروزه تعــداد زیــادی 
ــه ی  ــات روان ــده در نبات ــد ش ــب تولی ــای نوترکی از پروتئین ه
ــازار شــده اســت و بســیاری از آن هــا در حــال طــی نمــودن  ب
مراحــل انتهایــی بــرای تولیــد در ســطح تجــاری هســتند. ایــن 
واکســین ها، محصــوالت  آنتی بادی هــا،  شــامل  محصــوالت 
ــتند.  ــد هس ــای رش ــا و تنظیم کننده ه ــانی، هورمون ه ــون انس خ
ــده  ــازار ش ــه ی ب ــه روان ــی ک ــای نوترکیب ــان پروتئین ه در می
اســت پروتئین هــای اریتروپویتیــن، عامــل محــرک کلونــی 
ــانی،  ــد انس ــون رش ــت B، هورم ــن هپاتی ــیت، واکس گرانولوس
انســولین و اینترفــرون آلفــا بیش تریــن میــزان ســهم فــروش را 

بــه خودشــان اختصــاص داده انــد. چنیــن محصوالتــی در نبــات 
ــتم های  ــه سیس ــبت ب ــری نس ــی باالت ــر و ایمن ــه کم ت ــا هزین ب
یــا  حیوانــی  میکروب هــا، حجره هــای  بــر  مبتنــی  ســنتی 
ــه  ــرا ک ــود چ ــد می ش ــی تولی ــه جنتیک ــر یافت ــات تغیی حیوان
ــری  ــه کارگ ــت و هزین ــران قیم ــای گ ــه فرمانتوره ــازی ب نی
بــرای راه انــدازی آن هــا را نــدارد و تخمیــن زده می شــود 
کــه هزینــه تولیــد پروتئین هــای نوترکیــب در نبــات 10-۲ 
درصــد کم تــر از سیســتم های فرمانتــور میکروبــی، و یــک 
ــه  ــد ک ــی باش ــرات حیوان ــت حج ــر از کش ــد کم ت ــم درص ده
ــز دارد  ــول نی ــوع محص ــرد و ن ــه عملک ــتگی ب ــود بس ــه خ البت
ــوق  ــتم های ف ــرات سیس ــی خط ــتم نبات ــه سیس ــن این ک ضم
ــای  ــا و فراورده ه ــق هورمون ه ــا از طری ــال بیماری ه ــل انتق مث

ــدارد]۲[.  ــراه ن ــه هم ــز ب ــی را نی خون

2. انتخــاب میزبان برای تولید پروتئین نوترکیب
تــا کنــون بیــش از 30 گونــه نبــات )زراعــی و غیــر زراعــی( 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــب م ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــت تولی جه
ــی  ــان نبات ــتم میزب ــدام سیس ــه ک ــن ک ــاب ای ــد. انتخ ــه ان گرفت
ــکل  ــیار مش ــت بس ــب اس ــی مناس ــه پروتئین ــد چ ــرای تولی ب
ــتم های  ــات سیس ــه نب ــر گون ــن، در ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس
بیــان متفاوتــی وجــود دارد کــه خــود باعــث پیچیده تــر 
ــارت   ــتم ها عب ــن سیس ــی از ای ــود. بعض ــوع می ش ــدن موض ش
ــی،  ــه جنتیک ــر یافت ــای تغیی ــان در حجره ه ــتم بی ــد از: سیس ان
بیــان  ارگانیل هــا و پاســتید ها، سیســتم  بیــان در  سیســتم 
انتقالــی، سیســتم بیــان بوســیله آلــوده کــردن نبــات بــا وایــروس، 
سیســتم سوسپانســیون حجــروی و سیســتم ریشــه های موئیــن. 
وجــود  بیــان  اســتراتژی های  از  وســیعی  دامنــه  هم چنیــن 
دارنــد ماننــد بیــان در بــرگ، تخــم، میــوه، بیــان القائــی، 
ــروی  ــای حج ــه ارگانیل ه ــده ب ــد ش ــوالت تولی ــال محص انتق
ــتم  ــان، سیس ــه میزب ــاب گون ــحی. انتخ ــان ترش ــت بی و در نهای
ــادی انجــام  ــا دقــت بســیار زی ــد ب ــان را بای ــرد بی ــی و راه ب بیان
ــل  ــرات متقاب ــورد، اث ــه م ــورد ب ــی م ــر بررس ــاوه ب داده و ع
ــت]3[.  ــر گرف ــز در نظ ــر را نی ــر روی هم دیگ ــل ب ــن عوام ای
در شــرایطی کــه نیــاز بــه اســتخراج و تخلیــص پروتئیــن 
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ــترده تر  ــی گس ــتم نبات ــاب سیس ــه انتخ ــد، دامن ــر باش ــورد نظ م
ــدون  ــورد نظــر ب ــن م ــر پروتئی ــه اگ ــود در صورتی ک خواهــد ب
ــدن مراحــل پراســس و به صــورت خــام مصــرف شــود،  گذران
دامنــه انتخــاب مــا بســیار محدود تــر خواهــد بــود.  گونه هــای 
ــا هــم متفــاوت هســتند  میزبــان در مــوارد مهــم دیگــری نیــز ب
ــی و  ــواد جنتیک ــن م ــر یافت ــهولت تغیی ــکان و س ــه ام از جمل
ــان  ــده بی ــم کنن ــای تنظی ــودن عامل ه ــترس ب ــی، در دس باززائ
جــن منتقــل شــده و میــزان ترکیبــات داخلــی کــه ممکــن اســت 
در مراحــل پراســس پاییــن دســت )تخلیــص( دخالــت کــرده و 
 Nicotiana( ــی ــون زراع ــتفاده از توت ــوند. اس ــاز ش ــکل س مش
ــه  ــب تاریخچ ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــت تولی tobacum( جه

ــب  ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــی در تولی ــز و طوالن ــت آمی موفقی
دارد]3[.

2-1. توتون
ــترده ترین   ــد )۲n=4X=4۸( و گس ــی تتراپلوئی ــون نبات توت
ــک  ــه ی ــت ک ــت و کار اس ــاظ کش ــی از لح ــر زراع ــات غی نب
تولیــد کننــده عالــی Biomass می باشــد و حــدود 100-50 
ــار  ــازه در یــک فصــل زراعــی در هکت ــرگ ت ــن حاصــات ب ت
دارد و تخــم زیــادی نیــز تولیــد می کنــد )بیــش از یــک میلیــون 
ــدل  ــتم م ــک سیس ــوان ی ــون به عن ــه( . توت ــر بوت ــم در ه تخ
نباتــی بــرای آزمــون مناســب بــودن سیســتم بیــان نباتــی جهــت 
تولیــد پروتئین هــای دارویــی یــا دیگــر جن هــای انتقــال یافتــه 
بــکار مــی رود. دامنــه وســیع سیســتم بیانــی موجــود از مزایــای 
دیگــر ایــن نبــات اســت. در توتــون هــم جینــوم هســته ی و هــم 
جینــوم کلروپاســتی بــه راحتــی از لحــاظ جنتیکــی تغییــر یافتــه  
ــادی  ــن آنتی ب ــی و اولی ــب داروی ــن نوترکی ــن پروتئی ــد. اولی ان

ــان شــده اند]4[. ــون بی ــا منشــأ انســانی در توت ــب ب نوترکی
2-2. کاهو 

کاهــو بــا نــام علمــی Lactuca sativa. L. یکــی از مهم تریــن 
و قدیمی تریــن ســبزیجات برگــی مــورد اســتفاده در دنیــا بــوده 
و متعلــق بــه خانــواده آستراســه اســت. ایــن نبــات یــک ســاله 
و دارای ۲x=۲n=1۸ کرومــوزوم اســت کــه ســاقه ابتدایــی 
آن رشــد نکــرده و کوتــاه می مانــد به طــوری کــه برگ هــا 
ــرار  ــاه ق ــاقه های کوت ــراف س ــرده در اط ــورت روزت فش به ص

گرفتــه و هماننــد کلــم پیــچ، تشــکیل ســر را می دهــد. داشــتن 
Biomass بــاال )بیــش از 30 تــن در هکتــار(، رشــد سریع)ســریع 

بطــوری کــه ظــرف کم تــر از چنــد مــاه پــس از کاشــت قابــل 
برداشــت اســت( کشــت آســان و خانگــی آن در محیــط بــدون 
ــبی  ــد مناس ــات کاندی ــن نب ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــاک باع خ
بــرای تولیــد پروتئیــن نوترکیــب باشــد. از جملــه پروتئین هــای 
ــوان  ــت می ت ــده اس ــد ش ــات تولی ــن نب ــه در ای ــی ک نوترکیب
ــتا و  ــط کاپوس ــت B توس ــروس هپاتی ــین وای ــد واکس ــه تولی ب
همکارانــش در ســال 1999، تولیــد پروتئیــن پوششــی آنتراکــس 

ــرد]5[. ــاره ک ــرطان روده اش ــاری و س ــه ه ــادی علی و آنتی ب
2-۳. سویابین

ــی یک ســاله و  ــام علمــی Glycine max نبات ــا ن ســویابین ب
دارای محتــوی پروتئینــی باالیــی می باشــد به طوری کــه 40 
درصــد از وزن خشــک آن را پروتئیــن تشــکیل می دهــد و 
ــواری و  ــج، ج ــقه، برن ــون، رش ــه توت ــبت ب ــث نس ــن حی از ای
ــی ارگانیل هــای  ــل فراوان ــه دلی ــًا ب ــری دارد کــه عموم جــو برت
ــری  ــت. بکارگی ــم اس ــن در تخ ــره ی پروتئی ــای ذخی واکوئول ه
پروموتیرهــای مخصــوص تخــم نباتــات دومشــیمه ی بــا فعالیــت 
ــت  ــتراتژی موفقی ــک اس ــرای طراحــی ی ــوی ب نســخه برداری ق
ــب و تجمــع آن درتخم هــا  ــن نوترکی ــد پروتئی ــرای تولی ــز ب آمی

بســیار ضــروری اســت ]6[.

 ۳. روش های انتقال جن به نبات 
از روش هــای معمولــی کــه بــرای تولیــد پروتئیــن نوترکیــب 
در نبــات اســتفاده می شــود می تــوان بــه بیــان پایــدار هســته ی، 
بیــان موقــت و بیــان پایــدار پاســتیدی اشــاره کــرد کــه 
مختصــری در مــورد هــر کــدام از روش هــا بــه تفکیــک توضیــح 

داده خواهــد شــد. 
۳-1. بیان پایدار هسته ی و پالستیدی

اکثــر روش هــای بــکار رفتــه بــرای تولیــد پروتئیــن نوترکیب 
در نبــات مبتنــی بــر توانایــی طبیعــی اگروباکترویــوم در انتقــال 
ــه  ــال ب ــات می باشــد. انتق ــای نب ــه درون حجره ه ــم DNA ب دائ
ــم در  ــد ه ــن روش می توان ــیله ی ای ــه وس ــات ب ــای نب بافت ه
ــات و  ــی نب ــپلنت های  برگ ــه ی روی ایکس ــرایط درون شیش ش
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هــم مســتقیم و در نباتــات انجــام شــود. بــرای گونه هــای نباتــی 
مثــل تــک مشــیمه ی ها کــه نســبت بــه تلقیــح بــا اگروباکتریــوم 
روش  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  می دهنــد  نشــان  مقاومــت 
ــا  ــلیک ذرات ط ــامل ش ــن روش ش ــام داد. ای ــتیک انج بایولیس
ــل DNA از  ــور( حام ــا ناقل)وکت ــده ب ــیده ش ــتن پوش ــا تنگس ی
ــان  ــه نســج های نبــات می باشــد. بی طریــق یــک تفنــگ جنــی ب
ــول  ــول گایک ــا پلی اتان ــار ب ــق تیم ــتیدی از طری ــدار پاس پای
ــود، در  ــام می ش ــی انج ــز تزریق ــا ری ــتیک و ی )PEG(، بیولیس
روش بیولیســتیک DNA از طریــق نوترکیبــی همولــوگ بــه 
جینــوم کلروپاســت درج می شــود. و پاســتیدهای تغییــر 
یافتــه جنتیکــی از طریــق مقاومــت بــه آنتــی بیوتیک هایــی مثــل 
Spectinomycin و  Streptomycin از پاســتیدهای غیــر تغییــر 

ــر  ــه ه ــی ک ــوند]7[. از آن جای ــاب می ش ــی انتخ ــه جنتیک یافت
حجــره بــرگ دارای بیــش از 10000 کپــی از جینــوم پاســتیدی 
ــه ســطح  ــج ب ــدی منت ــاال از پلوئی ــن ســطح ب ــن ای اســت بنابرای
ــد از  ــا 40 درص ــد ت ــه می توان ــد ک ــد ش ــان خواه ــی از بی باالی
پروتئیــن کل محلــول نبــات را شــامل شــود. اولین گزارشــات در 
ــد پروتئیــن نوترکیــب از طریــق سیســتم پاســتیدی  مــورد تولی
مربــوط بــه آلجــی دریایــی Chlamydomonas می باشــد و 
ــون  ــل توت ــر مث ــات عالی ت ــورد نبات ــرعت در م ــه س ــپس ب س
نیــز بــکار گرفتــه شــد. ایــن سیســتم مزایایــی نســبت بــه بیــان 
ــد  ــاالی تولی ــزان ب ــه می ــوان ب ــه می ت ــته ی دارد ک ــدار هس پای
پروتئیــن نوترکیــب، عــدم فــرار جنــی بدلیــل تــوارث مــادری، 
ــی  ــل نوترکیب ــی و خاموشــی جــن بدلی ــکان جن ــرات م عــدم اث
ــادر  ــت ق ــال کلروپاس ــن ح ــا ای ــرد]۸[. ب ــاره ک ــوگ اش همول
بــه تغییــرات پــس از ترجمــه یوکاریوتــی مثــل گلیکوزیاســیون 
تولیــد  بــرای  نمی تــوان  روش  ایــن  از  بنابرایــن  نیســت 
ــرات  ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــای نوترکیب پروتئین ه
ــا عملکرد شــان  ــد ت پــس از ترجمــه مثــل گلیکوزیاســیون دارن

ــه درســتی انجــام شــود]9[. ب
۳-2. بیان موقت 

سیســتم بیــان موقــت روش جایگزیــن انتقــال پایــدار اســت 
 ،Promoter کــه تاکنــون در تحقیقــات وســیعی مثــل آنالیــز
ــکار  ــب ب ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــن و تولی ــرد ج ــز عملک آنالی

ــه  ــر یافت ــای تغیی ــا روش ه ــه ب ــت. در مقایس ــده اس ــه ش گرفت
جنتیکــی معمــول، ایــن روش چندیــن مزیــت دارد کــه بــه آن هــا 
اشــاره می شــود. 1- دســتکاری ســاده تر و آنالیــز ســریع تر، 
به طوری کــه جن هــای تغییــر یافتــه جنتیکــی را می تــوان در 
ــه  ــه باعــث صرف ــرار داد ک ــی ق ــورد ارزیاب ــد روز م ظــرف چن
انتقــال  روش  در  حالی کــه  در  می شــود  وقــت  در  جویــی 
ــه  ــر یافت ــات تغیی ــت نب ــرای کشــت باف ــادی ب ــان زی ــدار زم پای
جنتیکــی مــورد نیــاز اســت. ۲- کارایــی باالتــر انتقــال، پــس از 
 T-DNA ــا ــه تنه ــی، ن ــره نبات ــل حج ــه داخ ــال T-DNA ب انتق
بــه داخــل جینــوم نبــات درج می شــود بلکــه بــا تجزیــه شــدن 
ــر  ــود. بناب ــه می ش ــخه برداری و ترجم ــته نس ــل هس آن در داخ
ــکان  ــرات م ــر اث ــه در داخــل هســته تحــت تاثی ــا ترجم ــن ب ای
ــر  ــن و موث ــرد. 3- ایم ــرار نمی گی ــن ق ــی ج ــی و خاموش جن
ــوژی  ــدگاه اکول ــری از دی ــه خط ــچ گون ــن روش هی ــودن، ای ب
نــدارد]10[. بــرای انجــام بیــان موقــت می تــوان از راه بردهایــی 
مثــل بمبــاران ذره ی، اســتفاده از ناقلیــن وایروســی تغییــر یافتــه 
ــل  ــی بدلی ــن وایروس ــرد. ناقلی ــتفاده ک ــرو اینفیلتریشــن اس و اگ
ــاده  ــبتًا س ــی نس ــاده و آلودگ ــتکاری س ــک، دس ــدازه کوچ ان
ــت  ــذاب جه ــرد ج ــک راه ب ــوان ی ــا به عن ــط آن ه ــات توس نب
نباتــات و جایگزینــی بــرای  تولیــد پروتئیــن  خارجــی در 
سیســتم های تغییــر یافتــه جنتیکــی پایــدار مطــرح شــده اســت. 
 Promoter ــک ــراه ی ــه هم ــر ب ــورد نظ ــن م ــن روش ج در ای
وایــروس درج می شــود. ســپس  داخــل جینــوم  در  قــوی 
ایــن رونوشــت هاي وایروســي نوترکیــب عفونــت زا بــراي 
ــد.  ــکار مي رون ــن هــدف ب ــد پروتئی ــات و تولی ــردن نب ــوده ک آل
ــول  ــرا در ط ــود زی ــان مي ش ــي بی ــطح باالی ــدف در س ــن ه ج
ــورد  ــادي نســخه از جــن م ــداد زی ــروس، تع همانندســازي وای
ــي  ــاي نبات ــي وایروس ه ــود. بعض ــي مي ش ــم رونویس ــر ه نظ
دامنــه میزبــان وســیعي دارنــد و بــا تلقیــح مکانیکــي بــه آســاني 
ــه نبــات دیگــر هســتند و از ایــن  ــل انتقــال از یــک نبــات ب قاب
ــب  ــروس نوترکی ــا وی ــات را ب ــادي نب ــق ســریعا تعــداد زی طری
آلــوده مي کننــد. در ایــن روش DNA نوترکیــب به صــورت 
ــل  ــی منتق ــت نبات ــای باف ــیاری از حجره ه ــه بس ــتماتیک ب سیس
ــیله  ــه وس ــی ب ــل وایروس ــود در ناق ــای موج ــود. جن ه می ش
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سیتوپاســم  در  و  تکثیــر  ایروســی  و   RNA همانندســازی  
رونویســی و ترجمــه شــده و مقادیــر قابــل ماحظــه ی پروتئیــن 
ــا چهــار هفتــه تولیــد خواهــد کــرد. در  نوترکیــب را طــی دو ت
ــطح  ــر در س ــورد نظ ــن م ــی ج ــای وایروس ــتفاده از ناقل ه اس
بســیار باالیــی بیــان می شــود کــه ایــن نکتــه مربــوط بــه ســطح 
ــن  ــه ای ــروس اســت البت ــر وای ــد تکثی ــر، طــی فرآین ــاالی تکثی ب
ــه دلیــل محدودیــت بســته بنــدی در ناقلیــن وایروســی  روش ب
ــو  ــا 70 کیل ــر از 60 ت ــا وزن بیش ت ــا ب ــد پروتئین ه ــوان تولی ت
دالتــون را نــدارد]11[. اگــرو اینفیلتریشــن در واقــع وارد کــردن 
اگروباکتریــوم حــاوي ناقــل مــورد نظــر بــه بافــت بــرگ ســالم 
از طریــق نفــوذ تدریجــي تحــت خــا اســت. بــا ورود باکتــري 
ــورد  ــال جــن م ــي انتق ــاي باکتریای ــرگ پروتئین ه ــه حجــره ب ب
ــان  ــد و بی ــر مي کنن ــکان پذی ــان را ام ــاي میزب ــه حجره ه ــر ب نظ
ــوان تشــخیص  ــوذ مي ت ــد از نف ــا ســه روز بع ــن را تقریب پروتئی
داد. هماننــد روش هــاي متــداول تولیــد نبــات تراریخــت ، 
ــود و  ــون مي ش ــه کل ــل دوگان ــک ناق ــر در ی ــورد نظ ــن م ج
ــد.  ــه اســترین مناســب اگروباکتریــوم انتقــال مي یاب ایــن ناقــل ب
ــي  ــوالت جن ــا از محص ــع اگروباکتریوم ه ــن روش در واق در ای
باکتریایــي بــراي انتقــال مؤثــر DNA بــه حجــره نبــات اســتفاده 
ــه روش  ــچ گون ــات GMO، هی ــد نبات ــاف تولی ــد برخ مي کنن
ــال  ــاي انتق ــخیص حجره ه ــراي تش ــری  ب ــاب و غربالگ انتخ
یافتــه مــورد نیــاز نیســت زیــرا تنهــا بافــت بــرگ بــراي تولیــد 
پروتئیــن بــکار مي رونــد ایــن امــر موجــب مي شــود کــه بتــوان 
از وکتورهــای پاســمیدي کوچک تــر هــم اســتفاده نمــود. 
ــاي  ــه جن ه ــن اســت ک ــک ای ــن تکنی ــت عمــده ی ای ــک مزی ی
چندگانــه مي تواننــد در جمعیت هــاي مختلــف اگروباکتــري 
پیچیــده  پروتئین هــاي   Assembly بنابرایــن  شــوند.  بیــان 
ــورد  ــود. در م ــات بررســي نم ــوان در نب ــد واحــدی را مي ت چن
ــر  ــن ام ــات Genetically Modified Organism )GMO( ای نبات
ــاي  ــراس رده ه ــر ک ــیار وقت گی ــات بس ــق آزمایش ــط از طری فق
ــب خاصــي از  ــدام ترکی ــر ک ــه ه ــر ک ــا یکدیگ ــرد ب GMO منف

زیــر واحدهــا را بیــان مي نماینــد، امــکان پذیــر اســت. در 
اگرواینفیلتریشــن تعــداد بســیار بیشــتری حجــره در مقایســه بــا 
روش بمبــاران ذره ی مــورد هــدف قــرار می گیرنــد و ناحیــه تــی 

دی ان آی کــه جــن مــورد نظــر را در بــردارد، بــه طــور فعــال و 
بــه کمــک چندیــن پروتئیــن وارد هســته حجــره می شــود یکــی 
ــد در  ــاالی تولی ــال موقــت، ســرعت ب ــارز انتق از ویژگی هــای ب
ایــن سیســتم اســت بــه گونــه ی کــه طــی تقریبــا ســه تــا چهــار 
روز در برگ هــای اینفیلتــره و 10 تــا 14 روز در برگ هــای 
ــوع خواهــد  ــه وق ــن ب ــروس تظاهــر پروتئی ــا وای ــوده شــده ب آل

ــت]1۲[.  پیوس

ــای  ــان پروتئین ه ــش بی ــتراتژی های افزای ــا و اس ۴.چالش ه
کیب تر نو

۴-1. انتخاب نبات میزبان 
ــه  ــر یافت ــت تغیی ــی قابلی ــوع نبات ــر ن ــوری ه ــر تئ از نظ
ــا ایــن حــال بهتــر اســت کــه قبــل از  جنتیکــی شــدن را دارد ب
انتقــال جــن بــه نباتــات در مــورد انتخــاب میزبــان دقــت صورت 
ــورد  ــان جــن م ــی بی ــادی در کارای ــت زی ــه اهمی ــرد چــرا ک گی
ــدگاه  ــز از دی ــتی آن نی ــی زیس ــد ایمن ــی بای ــر دارد، از طرف نظ
ــر  ــه اگ ــوری ک ــرد به ط ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــی م اکولوژیک
هــدف جلوگیــری از فــرار جــن تغییــر یافتــه جنتیکــی و انتقــال 
ــای  ــت از میزبان ه ــر اس ــد بهت ــوالت باش ــایر محص ــه س آن ب
خودگشــن و یــا از روش انتقــال جــن بــه کلروپاســت اســتفاده 
شــود. از طــرف دیگــر انتخــاب نبــات میزبــان بســتگی بــه ایــن 
دارد کــه پروتئیــن نوترکیــب در چــه قســمتی از نبــات یــا کــدام 
ــدف  ــر ه ــا اگ ــود مث ــان ش ــات بی ــدی نب ــل رش ــک از مراح ی
بیــان پروتئیــن در قســمت های ســبز باشــد بهتــر اســت از 
نباتــات برگــی مثــل توتــون اســتفاده شــود چــرا کــه از ظرفیــت 
ــوده  ــوردار ب ــوده برخ ــت ت ــد زیس ــرای تولی ــی ب ــیار بزرگ بس
ــبی  ــد مناس ــن کاندی ــد بنابرای ــن می باش ــات خودگش ــک نب و ی
از دیــدگاه اکولوژیســت ها  می باشــد هم چنیــن توتــون یــک 
نبــات زراعــی غیــر خوراکــی اســت و باعــث کــم شــدن 
آلودگــی در زنجیــره غذایــی می شــود. یکــی از معایــب نباتــات 
زراعــی برگــی ایــن اســت کــه میــزان بیــان پروتئیــن نوترکیــب 
مــورد نظــر در بــرگ ناپایــدار اســت و بــا تغییــر شــرایط 
محیطــی ممکــن اســت دســت خــوش تغییــر شــود و بــا تداخــل 
ــد. از  ــراه باش ــر هم ــورد نظ ــن م ــت پروتئی ــرد و کیفی در عملک
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طرفــی ترکیبــات فنولــی آزاد شــده در طــول مراحــل اســتخراج 
ممکــن اســت تعییــن کننــده فرایند هــای پاییــن دســتی باشــد بــا 
ــیار  ــای بس ــذور کمپارتمنت ه ــوق، ب ــای ف ــه ویژگی ه ــه ب توج
ویــژه ی اســت کــه باعــث کاهــش تجزیــه پروتئیــن مــورد نظــر 
ــا  ــرار گرفتــن پروتئیــن مــورد نظــر ب می شــود  و از دســترس ق
ــث  ــق باع ــن طری ــد و بدی ــری می کن ــی جلوگی ــات فنول ترکیب
از  می شــود  دســتی  پاییــن  فراوری هــای  شــدن  راحت تــر 
ــن  ــد پروتئی ــرای تولی ــتفاده ب ــورد اس ــی م ــات زراع ــه نبات جمل
ــاره  ــج و ذرت اش ــدم، برن ــه گن ــوان ب ــم می ت ــب در تخ نوترکی

ــرد]13[. ک
۴-2. هدفمند کردن در داخل حجره1  

عملکــرد  بهبــود  جهــت  نــکات  مهم تریــن  از  یکــی 
ــی از  ــاط خاص ــه نق ــن ب ــد پروتئی ــتادن هدف من ــن، فرس پروتی
حجــره اســت چــرا کــه بــا ایــن عمــل، محــل ذخیــره و تجمــع 
ــل  ــطی مث ــد واس ــای ح ــر روی فرایند ه ــب ب ــن نوترکی پروتئی
پیچــش صحیــح، ســرهم بندی اجــزا،۲  و تغییــرات پــس از 
ترجمــه بــه شــدت موثــر اســت. از آن جایــی کــه تعــداد زیــادی 
از پروتئین هــای نوترکیــب در حــال بررســی، پروتئین هــای 
ــک  ــی از ی ــور طبیع ــا به ط ــن پروتئین ه ــتند و ای ــانی هس انس
ــتفاده از  ــد، اس ــور می کنن ــره عب ــایی در حج ــیر درون غش مس
ــا  ــت آن ه ــرای هدای ــی ب ــا نبات ــوری ی ــای نشــانه جان پروتئین ه
بــه ســوی یــک مســیر ترشــحی خــاص باعــث افزایــش تولیــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــایر پروتئین های ــا س ــه ب ــا در مقایس ــن پروتئین ه ای
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــردد. ب ــوند می گ ــتاده می ش ــم فرس سیتوپاس
ــی  ــت تلق ــی و ثاب ــک اصــل کل ــوان ی ــوان به عن مســئله را نمی ت
نمــود چراکــه یــک ســری از پروتئین هــا هســتند کــه وقتــی بــه 
داخــل سایتوســل فرســتاده می شــوند نســبت بــه حالتــی کــه بــه 
ــد  ــر تولی ــد بیش ت ــاص می رون ــحی خ ــیر ترش ــک مس ــل ی داخ
می شــوند از ایــن نــوع پروتئین هــا می تــوان بــه پروتئیــن 
α-galactosidase A اشــاره نمــود]14[. شــبکه اندوپاســمی 

مکانــی مهــم بــرای پــردازش، تشــکیل پیوندهــای دی ســولفیدی، 

پروتئین هاســت.  گلیکوزیاســیون  تغییــرات  و  ســرهم کردن3 
ایــن محــل یــک محیــط اکســید کننــده بــرای پروتئین هــا 
ــی از  ــی باالی ــل فراوان ــن مح ــن در ای ــد. هم چنی ــم می کن فراه
ــال  ــن ح ــود و در عی ــاهده می ش ــی مش ــای چاپرون پروتئین ه
میــزان پروتئــاز کمــی نیــز وجــود دارد. ایــن مــوارد از مهم تریــن 
عواملــی هســتند کــه بــر روی پیچــش و ســرهم بنــدی پروتئیــن 
ــن  ــری پروتئی ــرار گی ــردن ق ــد ک ــا هدف من ــد. ب ــر می گذارن تاثی
مــورد نظــر از طریــق هم جوشــی پروتئیــن بــا ســیگنال پپتیــدی 
ــمی  ــبکه آندوپاس ــوی ش ــه س ــوان آن را ب ــل KDEL می ت مث
ــای سیتوســلی  ــه آن توســط پروتئاز ه ــود و از تجزی ــت نم هدای

ــود]13[. حفاظــت نم
۴-۳. افزایش نسخه برداری و ترجمه 

بــرای افزایــش میــزان نســخه برداری، یکــی از عوامــل مهــم 
 Promoter ــیمه ی ــات دومش ــد. در نبات ــه Promoter می باش قطع
و  عمومی تریــن   )CaMV 35S( کلــم  موزائیــک  وایــروس 
ــیار  ــن Promoter بس ــه ای ــت چراک ــاب اس ــن انتخ متداول تری
ــن  ــاالی ج ــان ب ــث بی ــن باع ــر ای ــت. بناب ــدار اس ــوی و پای ق
ــر  ــه ها و دیگ ــا، ریش ــا، غده ه ــا، میوه ه ــده در برگ ه ــل ش منتق
بــا  می تــوان  را   Promoter می شــود.  مربوطــه  ارگانیل هــای 
اســتفاده از روش هایــی مثــل دبــل کــردن منطقــه افزایــش دهنــده 
بیانــی4 یــا ســایر تغییــرات و اصاحــات مربوطــه فعال تــر نمــود. 
ــای   ــوان به جــای پروموتیره ــز می ت ــای تنظیمــی نی از پروموتیره
همیشــگی5 مثــل 35S اســتفاده کــرد چــرا کــه بــا وجــود آن هــا 
ــن  ــان پروتئی ــید )بی ــر رس ــورد نظ ــدف م ــه ه ــوان ب ــم می ت ه
در ارگانیــل مشــخص( و هــم از مزایــای ایمنــی زیســتی آن هــا 
 Promoter ــه ــود آن ک ــا وج ــال ب ــوان مث ــرد. به عن ــتفاده ک اس
ــا  ــب در تخم ه ــن نوترکی ــع پروتئی ــه تجم ــادر ب ــگی ق همیش
ــل  ــات مث ــا در ســایر ارگانیل هــای نب ــن پروتئین ه ــا ای اســت ام
ریشــه، بــرگ و ســایر ارگانیل هــای رویشــی نیــز بیــان می شــود 
ــر روی  ــی ب ــرات منف ــن مســئله ممکــن اســت باعــث اث ــه ای ک
ــا  ــی ب ــود و از طرف ــی ش ــای رویش ــعه بخش ه ــد و توس رش

1. Sub-cellualar targeting
2. Mulimeric Assembly
3. Assembly

4. Enhancer region
5. Constitutive promoter
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آزاد شــدن در منطقــه ریزوســفر ریشــه، باعــث ایجــاد خطــرات 
زیســت محیطــی بــرای نبــات خــواران، حشــرات گــرده افشــان 
ــا اســتفاده از پروموتیرهــای تنظیمــی  و میکروب هــا شــود کــه ب
ــود و  ــم نم ــه تخ ــدود ب ــا را مح ــن پروتئین ه ــان ای ــوان بی می ت
ــر  ــای دیگ ــه راه کاره ــد]۲[. از جمل ــوق ش ــرات ف ــع از خط مان
بــرای بهبــود بیــان پروتئیــن نوترکیــب حــذف توالی هــای 
ــت  ــی اس ــه جنتیک ــر یافت ــازه تغیی ــدار mRNA در س ــر پای غی
ــورد نظــر می شــود و  ــن م ــع از ترجمــه مناســب پروتئی ــه مان ک
ــق Optimize کــردن کدون هــای  ــوان از طری ــن عمــل را می ت ای
ــه  ــر یافت ــود تغیی ــان در موج ــرای بی ــر ب ــورد نظ ــن م پروتئی
ــه  ــری ک ــم دیگ ــل مه ــن از عوام ــرد. هم چنی ــرا ک ــی اج جنتیک
بــروی ترجمــه تاثیــر می گذارنــد می تــوان بــه توالی هــای 
ــه AUG، و تفــاوت  ثابــت Kozak، حضــور کدون هــای چندگان
ــن و  ــنده ج ــود بخش ــتفاده در موج ــورد اس ــای م ــن کدون ه بی
ــه  ــی بهین ــا توال ــاس گزارش ه ــر اس ــرد. ب ــام ب ــان ن ــه میزب گون
و مناســب شــروع بــرای ریبوزوم هــای یوکاریوتــی، توالــی 
ــی در  ــن توال حفاظــت شــده ACCAUGG می باشــد. وجــود ای
ــان  ــر بی ــی ب ــیار مطلوب ــر بس ــروع، اث ــدون ش ــه ک ــراف ناحی اط
ــا  ــوق در یوکریوتیک ه ــی ف ــت توال ــی اهمی جــن دارد. به طورکل
بــه ایــن دلیــل اســت کــه اگــر کــدون شــروع در یــک مجموعــه 
از توالی هــای قــوی قــرار داشــته باشــد، در اکثــر مــوارد 
رایبوزوم هــا در ایــن ناحیــه رونویســی را شــروع می کننــد 
امــا اگــر کــدون شــروع در یــک مجمــوع توالــی ضعیــف قــرار 
ــروع  ــی را ش ــا رونویس ــدادی از رایبوزوم ه ــد، تع ــته باش داش
می کننــد ولــی اکثــر آن هــا جســتجو در رشــته پیــش رو را ادامــه 
می دهنــد و بــه ســمت پاییــن دســت بــه پیــش می رونــد. 
ایــن حالــت ســبب می شــود تــا از یــک نــوع mRNA دو نــوع 

ــد شــود]13[. ــف تولی ــن مختل پروتئی

۵. نتیجه گیری
مالیکولــی  زراعــت  تکنالــوژی  از  بهره گیــری  بــا 
بایورکتــور،  بــه  نباتــات را  )Molecular farming( می تــوان 
ــا ارزش  ــت، ب ــب ارزان قیم ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــرای تولی ب
ــی در  ــوژي موفقیت های ــن تکنال ــرد. ای ــل ک ــاال تبدی ــزوده ب اف

ــت آورده و  ــه بدس ــول اولی ــد محص ــازي چن ــه تجاري س زمین
ــی  ــاي نهای ــز فیزه ــري نی ــدد دیگ ــب متع ــوالت نوترکی محص
تولیــد را می گذراننــد. طــی ده ســال گذشــته بیــش از 100 
ــد  ــی تولی ــه جنتیک ــر یافت ــات تغیی ــب در نبات ــن نوترکی پروتئی
ــاي  ــات داراي مزای ــد. نبات ــد می باش ــال تولی ــا در ح ــده و ی ش
ــوص از  ــی، به خص ــتم هاي بیان ــایر سیس ــه س ــبت ب ــادي نس زی
ــد می باشــند.  ــی و تولی ــات اجرای ــی، عملی نظــر اقتصــادي، ایمن
امــا بــه هــر حــال مشــکاتی هــم در پیــش رو جهــت اســتفاده 
به عنــوان رکتورهــاي زیســتی وجــود دارد کــه  نباتــات  از 
ــر طــرف شــوند از جملــه ایــن عوامــل مهـــم: انتخــاب  بایــد ب
ــرآوري  ــص و ف ــی، تخلی ــت محصــول نهای ــان، کیفی ــات میزب نب
و  نباتــات  از  شــده  مشــتق  دارویــی  ماکرومالیکول هــاي 

می باشــد. زیســتی  ایمنــی  هم چنیــن 



۶۸

فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومپزشکیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

[14] Schillberg S, Fischer R, Emans N. Molecular 
farming of recombinant antibodies in plants. Cellular 
and Molecular Life Sciences. 2003;60(3):433-45.

Reference

[1] Franken E, Teuschel U, Hain R. Recombinant proteins 
from transgenic plants. Current opinion in biotechnology. 
1997;8(4):411-6.
[2] Twyman RM, Stoger E, Schillberg S, Christou P, Fischer 
R. Molecular farming in plants: host systems and expression 
technology. TRENDS in Biotechnology. 2003;21(12):570-8.
[3] Fischer R, Stoger E, Schillberg S, Christou P, Twyman 
RM. Plant-based production of biopharmaceuticals. Current 
opinion in plant biology. 2004;7(2):152-8.
[4] Guda C, Lee S-B, Daniell H. Stable expression of a bio-
degradable protein-based polymer in tobacco chloroplasts. 
Plant Cell Reports. 2000;19(3):257-62.
[5] Kanamoto H, Yamashita A, Asao H, Okumura S, Takase 
H, Hattori M, et al. Efficient and stable transformation of 
Lactuca sativa L. cv. Cisco (lettuce) plastids. Transgenic re-
search. 2006;15(2):205-17.
[6] Vianna G, Cunha N, Murad A, Rech E. Soybeans as bio-
reactors for biopharmaceuticals and industrial proteins. Genet 
Mol Res. 2011;10(3):1733-52.
[7] Dufourmantel N, Pelissier B, Garcon F, Peltier G, Ferullo 
J-M, Tissot G. Generation of fertile transplastomic soybean. 
Plant molecular biology. 2004;55(4):479-89.
[8] Lelivelt CL, McCabe MS, Newell CA, Bastiaan deSnoo 
C, Van Dun KM, Birch-Machin I, et al. Stable plastid trans-
formation in lettuce (Lactuca sativa L.). Plant molecular biol-
ogy. 2005;58(6):763-74.
[9] Bock R. Plastid biotechnology: prospects for herbicide and 
insect resistance, metabolic engineering and molecular farm-
ing. Current Opinion in Biotechnology. 2007;18(2):100.6.
[10] Li J, Chen M, Liu X-W, Zhang H-C, Shen FF, Wang GP. 
Transient expression of an active human interferon-beta in 
lettuce. Scientia Horticulturae. 2007;112(3):258-65.
[11] Lico C, Chen Q, Santi L. Viral vectors for production of 
recombinant proteins in plants. Journal of cellular physiolo-
gy. 2008;216(2):366-77.
[12] Menassa R, Ahmad A, Joensuu JJ. Transient expression 
using agroinfiltration and its applications in molecular farm-
ing.  Molecular farming in plants: recent advances and future 
prospects: Springer; 2012. p. 183-98.
[13] Streatfield SJ. Approaches to achieve high level 
heterologous protein production in plants. Plant bio-
technology journal. 2007;5(1):2-15.





۷۰

فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومپزشکیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

Evaluation of advantages and disadvnatages of vasectomy versus 

tubectomy

1. Midwifery Bachelor’s Degree, Faculty of Midwifery Khatam Al-Nabieen University, Kabul, Afghanistan

2*. Assistant Professor, Anatomy Master’s Degree, Faculty of Dentistry Khatam Al-Nabieen University, Kabul, Afghanistan

      E-mail: safariknurtc@knu.edu.af; Tel: +93780243046

Sakina Naziri,1 Shirin Safari2*

Abstract
One of the problems of the last century is the growing population of the world. Tradition-

ally, more family planning programs are emphasized on women. Although the prevention 
methods that men can employ are limited, their role in changing demographic equilibrium is 
important. Among these methods, vasectomy can be noted. Although this method is cheaper 
than tubectomy and has a much lower mortality rate, but it is done less in all over the world.

The aim of this study was to investigate various family planning methods, in particular, 
permanent family planning methods, including vasectomy and tubectomy, and to examine 
the advantages and disadvantages of them and their effectiveness and their failure to promote 
the most effective method for family planning and participation promotion. Most men are 
changing their attitudes and participation in family planning programs and, as a result, the 
promotion of women›s health, which are the perilous stratum of the community, especially 
in Afghanistan, and for the provision of a bachelor›s monograph with a library method and a 
descriptive approach has been done.

The findings of this study show that although tubectomy complications are more than 
vasectomy, vasectomy is an easier method, without serious complications and less costly 
than tubectomy, but because of the attitudes and beliefs that men have about it and the poor 
awareness and education that has been done about it, has led to the lack of acceptance and 
demand of men for the use of this method, and there have been no studies in this area.

Key words: advantages and disadvantages, Family planning methods, Tubectomy, Vasecto-
my



۷۱

Khatam Al- Nabieen University Research Journal Of Medical Sciences

۱.لیسانسقابلگی،دانشکدهیقابلگیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(،کابل،افغانستان
۲*.استادیار)پوهنیار(،فوقلیسانسآناتومی،دانشکدهیطبدنداندانشگاهخاتم النبیین)ص(،کابل،افغانستان

ایمیل:safariknurtc@knu.edu.af؛تلفن:۹۳۷۸۲۴۳۰۴۶+

ناظری،1شیرینصفری۲* سکینه

چکیده
یکــی از مشــکات قــرن اخیــر، رشــد روز افــزون جمعیــت جهــان می باشــد. به طــور ســنتی 
ــگیری  ــای پیش ــه روش ه ــر چ ــد دارد. اگ ــان تأکی ــواده روی زن ــم خان ــای تنظی ــر برنامه ه بیش ت
کــه مــردان می تواننــد بــکار ببرنــد محــدود اســت ولیکــن نقــش آن هــا در تغییــر دادن معــادالت 
ــاره  ــوان اش ــی می ت ــه وازکتوم ــا ب ــن روش ه ــه ی ای ــد. از جمل ــت می باش ــز اهمی ــی حائ جمعیت
ــه مــرگ  و  میــر بســیار کم تــری  کــرد. اگــر چــه ایــن روش از بســتن لوله هــا ارزان تــر و ابتــا ب

ــزان کم تــری انجــام می شــود. ــه می ــا ایــن حــال، در سرتاســر جهــان ب دارد ب
ایــن تحقیــق بــه روش کتابخانــه ی و بــا مــرور مقــاالت بــا هــدف بررســی انــواع روش هــای 
تنظیــم خانــواده به خصــوص روش هــای دایمــی تنظیــم خانــواده کــه از جملــه ی آن هــا وازکتومــی 
ــزان  ــت و می ــا، موثری ــن میتوده ــدام از ای ــر ک ــب ه ــا و معای ــی مزای ــت. بررس ــی اس و توبکتوم
شکســت  شــان بــه منظــور ترویــج موثرتریــن روش جهــت تنظیــم خانــواده و ترویــج مشــارکت 
ــواده  ــم خان ــای تنظی ــا در برنامه ه ــر آن ه ــهم گیری بیش ت ــرش و س ــر نگ ــردان و تغیی ــر م بیش ت
ــان کــه قشــر حســاس و رنجدیــده ی جامعــه به خصــوص در  و در نتیجــه ی ارتقــای ســامتی زن

افغانســتان می باشــد، انجــام شــده اســت.
ــه  ــبت ب ــی نس ــوارض توبکتوم ــه ع ــا این ک ــه ب ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــای ای یافته ه
ــم   ــدی و ک ــوارض ج ــدون ع ــان تر، ب ــک روش آس ــی ی ــت و وازکتوم ــر اس ــی بیش ت وازکتوم
ــه خاطــر نگــرش و باورهــای غلطــی کــه مــردان  ــی ب ــه توبکتومــی اســت ول ــر نســبت ب هزینه ت
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــه در ای ــی ک ــی و آموزش های ــش آگاه ــد و کاه ــه آن دارن ــبت ب نس
اســت، باعــث عــدم پذیــرش و تقاضــای مــردان بــا اســتفاده از ایــن روش گردیــده اســت و در 

ــه اســت. ــه ی صــورت نگرفت ــچ مطالع ــه هی ــن زمین ــز در ای افغانســتان نی

 واژه هــای کلیدی: مزایا و معایب، روش های تنظیم خانــواده، توبکتومی، وازکتومی

بررسیمزایاومعایبوازکتومینسبتبهتوبکتومی
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1. مقدمه
ــد مثــل، شــامل حقــوق خــاص انســان  حقــوق تولی
ــتندات  ــی، مس ــن مل ــط قوانی ــب توس ــه اغل ــود ک می ش
حقــوق بین المللــی انســان ها و ســایر مــوارد مــورد 
ــر  ــی ب ــوق مبتن ــن حق ــود. ای ــخص می ش ــق مش تواف
ــرای  ــراد ب ــا واف ــام زوج ه ــه تم ــی پای ــناخت حقوق ش
تصمیــم آزادانــه و مســؤوالنه در مــورد تعــداد، مــکان و 
زمــان داشــتن فرزنــد و آگاهــی بخشــی در مــورد ایــن 
ــامت  ــتاندارد س ــن اس ــه باالتری ــتیابی ب ــن و دس قوانی
جنســی و تولیــد مثــل می باشــد. تمــام زنــان از حقــوق 
پایــه انســانی بــرای زمــان بچــه دار شــدن برخوردارنــد. 
زنــان و مــردان فعــال از نظــر جنســی بــرای دســتیابی بــه 
ــرای جلوگیــری از  ایــن هــدف انتخاب هــای مختلفــی ب
بــارداری )روش هــای از موقتــی یــا دایمــی( در اختیــار 

ــد. دارن
تــا  را  شــدن  بچــه دار  توانایــی  زنــان،  بیش تــر 
گذشــت حداقــل  ســه دهــه از زندگــی شــان را دارنــد 
طــول  تمــام  در  بالقــوه  به طــور  مــردان  بیش تــر  و 
زندگــی شــان بــارور هســتند. بنابرایــن تصمیمــات 
ضــد بــارداری مختلفــی طــی دوره زندگــی تولیــد مثــل 
فــرد ممکــن اســت اتخــاذ شــود. از ســال ۲000 طیــف 
ــا  ــده، ب ــاالت متح ــارداری در ای ــد ب ــای ض انتخاب ه
ایجــاد طیــف گســترده روش هــای ضــد بــارداری جدیــد 
شــامل وســیله داخــل رحمــی آزاد کننــده ی پروژســتین،1 
ــه از  ــارداری کاشــتنی و روش بســتن لول وســیله ضــد ب

ــت]1[. ــه اس ــش یافت ــم، افزای ــه ی رح ــق دهان طری
ــزون  ــد روز اف ــر، رش ــرن اخی ــی از مشــکات ق یک
ــر  ــر در ه ــال حاض ــد و در ح ــان می باش ــت جه جمعی
ــه  ــر ب ــه ســه نفــر و در هــر شــبانه روز ۲50000 نف ثانی
به طــور ســنتی  افــزوده می شــود.  جمعیــت جهــان 
ــد  ــان تأکی ــواده روی زن ــم خان ــای تنظی ــر برنامه ه بیش ت

ــی در  ــوان عامل ــردان به عن ــرش م ــا نگ ــه تنه دارد و ن
اســتفاده زنــان از پیشــگیری، بلکــه نقــش خودشــان نیــز 
به عنــوان پیشــگیری کننــده مــورد عنایــت قــرار نگرفتــه 
ــردان  ــه م ــگیری ک ــای پیش ــه روش ه ــر چ ــت. اگ اس
ــش  ــن نق ــت ولیک ــدود اس ــد مح ــکار ببرن ــد ب می توانن
آن هــا در تغییــر دادن معــادالت جمعیتــی حائــز اهمیــت 
می باشــد. از جملــه ی ایــن روش هــا بــه وازکتومــی 
ــی  ــای ب ــی از روش ه ــه یک ــرد ک ــاره ک ــوان اش می ت
ــاد  ــزان زی ــه می ــرج  و ب ــم خ ــبتًا ک ــاده، نس ــر، س خط
موثــر می باشــد و در حــال حاضــر به عنــوان تنهــا 
ــرد  ــان م ــدد جوی ــرای م ــترس ب ــن در دس روش مطمئ
ــا  ــرپایی، ب ــور س ــل به ط ــن عم ــی رود. ای ــمار م ــه ش ب
ــام  ــه انج ــدت 30-15 دقیق ــی و در م ــی موضع بی حس
ــرش کوچکــی در  ــا ایجــاد ب ــرد. در طــی عمــل ب می گی
کیســه بیضــه، مجــرای ترشــحی بیضــه، قطــع می شــود 
ــاد  ــع ایج ــا مان ــپرم از بیضه ه ــت اس ــیر حرک ــا در مس ت
گــردد. اگــر چــه ایــن روش از بســتن لوله هــا ارزان تــر 
ــن  ــا ای ــری دارد ب ــر بســیار کم ت ــه مــرگ و می ــا ب و ابت
ــام  ــری انج ــزان کم ت ــه می ــان ب ــر جه ــال، در سرتاس ح
می شــود. هــدف ایــن مطالعــه بررســی مزایــا و معایــب 
ــردان  ــی در م ــت دایم ــد عقام ــک متُ ــه ی ــی ک وازکتوم
ــر  ــا رواج بیش ت ــه ب ــی ک ــه توبکتوم ــبت ب ــت نس اس
ــزان  ــردن می ــخص ک ــرد و مش ــورت می گی ــان ص در زن
ــردان در  ــارکت م ــج و مش ــدام و تروی ــر ک ــوارض ه ع
ــی  ــن صــورت گام ــا بدی ــواده ت ــم خان ــای تنظی برنامه ه

ــود. ــته ش ــان برداش ــامت زن ــای س ــت ارتق در جه

2. روش کار
ــده و  ــام ش ــه ی انج ــه روش کتابخان ــق ب ــن تحقی ای
مطالــب از منابــع گوناگــون کتابخانــه ی و مقــاالت معتبــر 
ــه در  ــی ک ــت. کتاب های ــده اس ــع آوری ش ــی جم علم
ــل  ــت از قبی ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــق از آن ه ــن تحقی ای

1. Inrauterine device
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بیماری هــای زنــان و زایمــان ویلیامــز، بیماری هــای 
زنــان و مامایــی دنفــورث، کتــاب آناتومــی گــری، کتــاب 
ــن  ــن در ای ــت. هم چنی ــان CMMD اس ــای زن بیماری ه
بخــش تحقیــق از منابــع انترنتــی معتبــری اســتفاده شــده 
ــور  ــوع و همین ط ــط به موض ــاالت مرتب ــه مق ــت ک اس
ــه موضــوع از آن هــا اخــذ  ــوط ب اشــکال و جــداول مرب

شــده اســت. 
 Google ــه وب ســایت ــوان ب ــه می ت به صــورت نمون
نمــود.  اشــاره   paper hub و   scholar، PubMed، Sid

مقــاالت فارســی بــا واژه هــای کلیــدی وازکتومــی، 
ــا و  ــارداری، مزای توبکتومــی، روش هــای پیشــگیری از ب
ــه،  ــه مطالع ــای ورود ب ــد و معیاره ــب جســتجو ش معای
ــاالت  ــن مق ــه روزتری ــوع، ب ــا موض ــط ب ــاالت مرتب مق
ــروج از  ــای خ ــود و معیاره ــن ب ــت کل مت و موجودی
ــودن  ــی ب ــوع، قدیم ــا موض ــودن ب ــط نب ــه مرتب مطالع

ــود. ــه ب ــن مقال ــودن کل مت ــود نب ــه و موج مقال

۳. نتایج
ــر در مــورد پذیــرش و رواج  یافته هــای راس و هارب
ــعه نشــان داده  ــی در کشــورهای در حــال توس وازکتوم
اســت کــه رواج کــم آن بــه علــت عــدم ترویــج آن بــه 
ــا  ــت ت ــتی اس ــت بهداش ــدگان مراقب ــم کنن ــیله فراه وس
ــاوه  ــه ع ــرش. ب ــتعد پذی ــراد مس ــا در اف ــود تقاض کمب
ــود دارد  ــی وج ــورد وازکتوم ــتی در م ــای نادرس باوره
ــا  ــی را ب ــردان وازکتوم ــی م ــه، برخ ــن ک ــه ای از جمل
ــاوی  ــی مس ــت دادن مردانگ ــا از دس ــردن و ی ــه ک اخت
می پندارنــد و هم چنیــن از چاقــوی جراحــی، درد و 
ناراحتــی و عــوارض احتمالــی جراحــی بیضه هــا واهمــه 
ــی  ــل وازکتوم ــی عم ــور طبیع ــه به ط ــر چ ــد. اگ دارن
ــد،  ــاد کن ــال ایج ــرد اخت ــی ف ــرد جنس ــد در عملک نبای
ــد  ــی می گردن ــا گاهــی مــردان دچــار اختــاالت روان ام
کــه می توانــد بــر عملکــرد جنســی آن هــا تأثیــر بگــذارد. 
وضعیــت جســمی و روانــی افــراد متعاقــب عمــل 
وازکتومــی در کشــورهای مختلــف از یــک فرهنــگ تــا 

ــه  ــن در زمین ــاوت می باشــد. بنابرای ــگ دیگــر، متف فرهن
وازکتومــی نیــاز بــه تحقیقــات وســیع تــری وجــود دارد 
ــرات  ــن تأثی ــی و هم چنی ــی، روان ــت اجتماع ــا وضعی ت

ــر بررســی شــود]۲[. ــراد بهت ــل، روی اف ناشــی از عم
 به منظــور تعییــن عوامــل مســتعد کننــده عــدم 
گرایــش مــردان بــه وازکتومــی مطالعــه ی در پاییــز 
ســال 1375در مرکــز بهداشــتی درمانــی شهرســتان 
ــه  ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــت. نتای ــام گرف ــز انج تبری
ــودن،  ــت ب ــل برگش ــر قاب ــی و غی ــد عقیم 70/3 درص
17/6درصــد غــرور و مســائل اجتماعــی، 14/۸ درصــد  
ــرر  ــال ض ــد احتم ــی و 15/9 درص ــل جنس ــش می کاه
ــتند و 11  ــان داش ــود بی ــت خ ــل مخالف ــمی را دلی جس
درصــد در مــورد وازکتومــی اطاعــات کافــی نداشــتند. 
از تمامــی افــرادی کــه موافــق برنامــه وازکتومــی بودنــد 
ــی  ــه انجــام وازکتوم ــان حاضــر ب ــا 34/6 درصــد آن تنه
ــی  ــام وازکتوم ــه انج ــر ب ــراد حاض ــه اف ــد و بقی بودن

ــد]3[ نبودن

شــکل 1. علــل مخالفــت بــا وازکتومــی در افــراد مــورد 

مطالعــه تبریــز در ســال 1375

در پژوهشــی کــه توســط شــهامفر و خاکپورصــورت 
گرفتــه فقــط 1۲ درصــد افــراد موافــق برنامــه وازکتومــی 
بــوده انــد و در رابطــه بــا علــت مخالفــت 39/5 درصــد 
درصــد   ۲۲ اجتماعــی،  مســائل  و  غــرور  افــراد  از 



۷۴

فصلنامهیعلمیپژوهشیعلومپزشکیدانشگاهخاتمالنبیین)ص(

ــل  ــی را دلی ــل جنس ــش می ــد کاه ــی و 35 درص عقیم
ــد، 19/5 درصــد عــدم  ــان داشــته  ان مخالفــت خــود بی
ــرر را  ــال ض ــد احتم ــد و 15/5درص ــته ان ــی داش آگاه
دلیــل مخالفــت خــود ابــراز داشــته انــد فقــط ۸ درصــد 

ــد]4[. ــوده ان ــی ب ــه انجــام وازکتوم حاضــر ب

شــکل 2. دالیل مخالفت مردان با وازکتومی در مطالعه شهامفر و 

خاکپور

ــی  ــال 1999 در بررس ــکاران در س ــس و هم  هندریک
ــان، در  ــه ی در زن ــازی لول ــم س ــه عقی ــد ک ــود دریافتن خ
ــر،  ــوارض ۲0 براب ــروز ع ــزان ب ــی می ــا وازکتوم ــه ب مقایس
ــر  ــای 3 براب ــر و هزینه ه ــا 37 براب ــت 10 ت ــزان شکس می
گران تــری را دربــر دارد. تیچــی در ســال ۲00۸ یــک 
ــوی را در  ــیع ری ــی وس ــی از آمبول ــرگ ناش ــادر م ــورد ن م
یــک مــرد ســالم 35 ســاله گــزارش کــرد کــه ظاهــراً ناشــی 
ــوده  ــی ب ــام وازکتوم ــس از انج ــرک پ ــت تح از محدودی
ــال،  ــتین س ــی نخس ــی ط ــت وازکتوم ــزان شکس ــت. می اس
ــی  9/4 مــورد در هــر 1000 عمــل انجــام شــده اســت، ول
طــی ۲، 3 و 5 ســال آتــی تنهــا 11/4 مــورد در هــر 1000 
عمــل خواهــد بــود. شکســت ایــن روش ناشــی از نزدیکــی 
بــدون محافظــت در اوایــل انجــام وازکتومــی، انســداد 
ــا تشــکیل مجــدد مجــرا می باشــد. ناقــص وازدفران هــا و ی

بــرای بازگردانــدن بــاروری بعــد از وازکتومــی مطالعاتی 
انجــام شــده اســت. بولدیــک و همــکاران گــزارش دادنــد 
کــه در صــورت وجــود فواصــل انســدادی کوتاه تــر، داشــتن 
تنهــا یــک شــریک جنســی مونــث، اســتفاده از کلیپ هــای 

جراحــی در زمــان انجــام وازکتومــی و عــدم وجــود یــک 
ــر اســت. پیــج و  ــزان موفقیــت باالت ــوم اســپرمی، می گرانول
همــکاران در ســال ۲00۸ در بررســی خــود گــزارش دادنــد 
ــی  ــارداری هورمون ــای ضــد ب ــی قرص ه ــزان کارای ــه می ک
مردانــه کــه به طــور تجربــی تجویــز شــده انــد، حــدود 90 
ــد  ــان کردن ــن بی ــا هم چنی ــد. آن ه ــد می باش ــا 95 درص ت
ــر  ــد بخشــی جهــت اث ــی امی ــر هورمون ــای غی ــه روش ه ک
بــر تحــرک اســپرم ابــداع شــده انــد، ولــی در حــال حاضــر 

ــند. ــترس نمی باش در دس

شــکل ۳. داده هــای مربــوط بــه مــرور مشــترک ایالــت متحــده ی 

امریــکا در زمینــه عقیــم ســازی کــه نشــانگر احتمــال تجمعــی بــارداری 

ــه ی  ــازی لول ــم س ــه 5 روش عقی ــده ب ــام ش ــل انج ــر 1000 عم در ه

می باشــند.

  
    محققیــن مطالعــه ی مربــوط بــه ارزیابــی مشــترک عقیــم 
ســازی، در نخســتین گــزارش خــود 10۸63 زن را کــه 
ــال 197۸  ــد. از س ــام داده بودن ــه ی انج ــازی لول ــم س عقی
ــت  ــزان شکس ــد. می ــرار دادن ــرل ق ــت کنت ــا 19۸6 تح ت
ــف در شــکل3 خاصــه شــده اســت.  در روش هــای مختل
ــه  ــار ده ــی چه ــی، در روش پارکلنددط ــور اختصاص به ط
ــورد  ــر 400 م ــورد در ه ــک م ــر از ی ــزان شکســت کم ت می
انجــام شــده بــوده اســت. کامــًا آشــکار اســت کــه عقیــم 
ســازی نفاســی بســیار موثــر اســت و میــزان شکســت آن در 
کوتــاه مــدت و طوالنــی مــدت، بهتــر از اغلــب روش هــای 
همــکاران  و  َچــو  بــررس  در  می باشــد]3[.  فاصلــه ی 
ــس از  ــوارض پ ــروز ع ــن ب ــرای تعیی ــه ب ــال 1996 ک درس
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وازکتومــی انجــام شــد. پرســش نامه ی 154 ســوال در 
ــروز درد اســکروتال  ــزان ب ــی، می ــوارض وازکتوم ــورد ع م
ــه کیفیــت زندگــی  ــوط ب پــس از وازکتومــی و مســائل مرب
ــی  ــنجی های تلفن ــد و نظرس ــال گردی ــار ارس ــه 470 بیم ب
ــار، 4۲/3 درصــد پاســخ  ــوع 1۸۲ بیم ــد. از مجم انجــام ش
ــن  ــایع تری ــود. ش ــال ب ــری 4/۸ س ــط پیگی ــد. متوس دادن
ــس  ــکروتال پ ــد( درد اس ــرد)1۸/7 درص ــه در 34 م عارض
ــرد  ــی در 4 م ــت زندگ ــر کیفی ــه ب ــود ک ــی ب از وازکتوم
)۲/۲ درصــد( تأثیــر گذاشــت. در گذشــته، 71/4 درصــد از 
ــد،  ــرای وازکتومــی راضــی بودن ــری ب ــا تصمیم گی ــردان ب م
ــد  ــتند و 3/9 درص ــی داش ــاس دوگانگ ــد احس 19/3 درص
ــه  ــد ک ــخص گردی ــی مش ــن بررس ــد. در ای ــی بودن ناراض
ــی  ــس از وازکتوم ــه پ ــایع ترین عارض ــن ش ــم مزم درد زخ
ــردان  ــی م ــت زندگ ــر کیفی ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــی یکــی از  ــر بگذارد]4[.توبکتوم ــی تأثی ــه وازکتوم ــا ب مبت
ــت.  ــارداری اس ــگیری از ب ــای پیش ــن روش ه پرطرفدارتری
در حــال حاضــر گزارش هــای ضــد و نقیضــی دربــاره 
ــر عملکــرد تخمــدان وجــود دارد.  ــی ب پیامدهــای توبکتوم
ــی  ــا عوارض ــی ب ــه توبکتوم ــد ک ــن معتقدن ــی محققی بعض
ــامل:  ــده ش ــر ش ــوارض ذک ــن ع ــت. بیش تری ــراه اس هم
ــال، درد  ــاز لوتئ ــص ف ــمنوره، نق ــی، دیس ــال قاعدگ اخت
ــگی زودرس،  ــتئوپورز، یائس ــک اس ــش ریس ــی، افزای لگن
تغییــر رفتــار جنســی و ســامت عاطفــی می باشــد]5[.
شرایشــی و همکارانــش گــزارش دادنــد اســترس اکســیداتیو 
ــد  ــه بع ــا ۲4 هفت ــه 1 ت ــی بیض ــان بافت ــروز می ــا فیب در الق
از وازکتومــی در رت تأثیــر دارد ]6[. ایــن نتیجــه بــا یافتــه 
ــی  ــر هم خوان ــن نظ ــکاران از ای ــرزی و هم ــه فرام مطالع
دارد کــه توبکتومــی و وازکتومــی هــر دو بــا بســتن لوله هــا 
بــه ترتیــب لوله هــای رحمــی و وازودفــران باعــث انســداد 
ــاز  ــک ب ــور فیزیولوژی ــه ط ــه ب ــوند ک ــیری می ش در مس

اســت]5[. کلیــک و همکارانــش در ســال ۲00۸ نشــان 
دادنــد کــه توبکتومــی پــس از 15 روز در مــوش صحرایــی 
منجــر بــه هیپوکســی شــدید در تخمــدان و لوله هــای 
ــای هیپوکســی  ــش مارکره ــا افزای ــه ب ــوند ک ــی می ش رحم
ــد ]7[. از  ــان می ده ــود را نش ــل  1VEGF و 2INOS خ مث
ــرون  ــال الکت ــبی انتق ــور نس ــی به ط ــه هیپوکس ــی ک آن جای
ــای  ــه گونه ه ــد و در نتیج ــار می کن ــدری مه را در میتوکن
ــن موجــب  فعــال اکســیژن را افزایــش می دهــد]۸[. هم چنی
 Hypoxia inducible factor 1 alpha α تعــادل و تثبیــت 
توبکتومــی  نتیجــه گرفــت  بتــوان  می شــود]9[. شــاید 
از طریــق افزایــش هیپوکســی در تخمــدان و لوله هــای 
رحمــی موجــب تولیــد اســترس اکســیداتیو می شــود. 
ــزان  ــی می ــد از توبکتوم ــه، 15 و 45 روز بع ــن مطالع در ای
ــی  ــور معن ــرم به ط ــترون س ــترادیول و پروژس ــا اس 17 بت
ــاره  ــی درب ــج متناقض ــت)P>0/05). نتای ــش یاف داری کاه
اثــرات توبکتومــی روی عملکــرد تخمــدان وجــود دارد]5[. 
ــه  ــد ک ــزارش دادن ــش گ ــو و همکاران ــه ی ریک در مطالع
رت هــای توبکتومــی و اواریکتومــی شــده از نظــر کاهــش 
تــوده تخمدانــی مشــابه یکدیگرنــد و ایــن امــر مبیــن 
ــتروژن  ــش اس ــه کاه ــر ب ــی منج ــه توبکتوم ــود ک ــن ب ای
ــه  ــه ی انســان نشــان داده شــد ک ــی شــود]10[. در مطالع م
ســطح ســرمی اســتروژن 6 مــاه بعــد از توبکتومــی کاهــش 
ــه  ــی ک ــود. در حال ــی دار نب ــن کاهــش معن ــا ای ــد ام می یاب
ســطح پروژســترون فــاز لوتئــال به طــور معنــی داری 
ــاز  ــی ف ــترون در ط ــش ســطح پروژس ــت. کاه ــش یاف کاه
لوتئــال بــه دلیــل نقــص تشــکیل جســم زرد می باشــد کــه 
ــی  ــد از توبکتوم ــی بع ــرات عروق ــل تغیی ــه دلی ــاالً ب احتم
اســت]11[. ایــن امــر تأییــد کننــده ی نتایــج دربــاره کاهــش 
ــواهد  ــت، ش ــرم اس ــترون س ــترادیول و پروژس ــا اس 17 بت
ــش  ــل افزای ــه دلی ــی ب ــس از توبکتوم ــت، پ ــان داده اس نش

1. Vascular endothelial growth factor
2. Inducible nitric oxcide
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  2RI 1  وPI ــزان ــدان، می ــی تخم ــروق موضع ــت ع مقاوم
و  افزایــش  لوله هــای رحمــی  و  شــریان های تخمــدان 
ــد]1۲[.  ــش می یاب ــدان کاه ــون تخم ــان خ ــه جری در نتیج
ــوپ و بعضــی  ــق تخریــب لوله هــای فال توبکتومــی از طری
میــزان  تغییــر  موجــب  مزوســالپنکس  قســمت های  از 
ــه  ــات گفت ــود]13[. مطالع ــدان می ش ــون تخم ــان خ جری
شــده مؤیــد نتایــج ایــن تحقیــق در خصــوص کاهــش 17 
بتــا اســترادیول و پروژســترون ســرم می باشــد. در مطالعــه ی 
ــال 1391 انجــام  ــکاران در س ــرزی و هم ــه توســط فرام ک
شــد، مشــاهده شــد کــه توبکتومــی ســبب بی نظمــی ســیکل 
ــل  ــی مراح ــم توال ــه نظ ــوری ک ــود. به ط ــتروس می ش اس
ــاالت  ــود اخت ــور می ش ــورد. تص ــم می خ ــه ه ــیکل ب س
ــه دنبــال توبکتومــی در نتیجــه اختــال جریــان  قاعدگــی ب
ــن  ــد. هم چنی ــی باش ــرات هورمون ــی و تغیی ــون تخمدان خ
چــون غلظــت هورمون هــای تخمــدان نیــز کاهــش یافــت، 
ــه نشــان  ــن مطالع ــه اســت. در ای ــل توجی ــده قاب ــن پدی ای
Pomeroy ســبب  بــه روش  توبکتومــی  داده شــد کــه 
ــش  ــن کاه ــرم و هم چنی ــیداتیو س ــترس اکس ــش اس افزای

ــه  ــود ک ــور می ش ــود. تص ــی می ش ــای تخمدان هورمون ه
ــزان  ــش می ــل افزای ــه دلی ــی ب ــی از توبکتوم ــوارض ناش ع
اکســیدان ها و کاهــش میــزان اســتروژن وپروژســترون 
باشــد. احتمــاالً بتــوان بــا تجویــز آنتــی اکســیدان ها 
ــک  ــی ی ــش داد]5[. وازکتوم ــی را کاه ــوارض توبکتوم ع
ــا عــوارض  پروســیجر ســاده، محفــوظ، مؤثــر و ســرپایی ب
ــت.  ــر اس ــر صف ــرگ و می ــزان م ــل می ــم، حداق ــده ک عم
توبکتومــی یــک پروســیجر موثــر، داخــل بســتر، بــا 
ــی )  ــات جراح ــد صدم ــده مانن ــا عم ــک ی ــوارض کوچ ع
ــزی،  ــس تی ــا (، مشــکات ان ــوم، رگ ه ــه، اومنت روده، مثان
عفونــی شــدن یــا حمــل اکتوپیــک اســت]14[. زنــان 
ــدان بهداشــتی،  ــی از کارمن ــه وازکتوم ــات را راجــع ب معلوم
خویشــاوندان، همســایه ها در حــدود ۲۸ درصــد از هــر 
ــد  ــدار1/5 درص ــن مق ــد، و کم تری ــوهر 9/5 درص ــدام، ش ک
از رســانه ها بــه دســت آوردنــد. در حــدود 69 درصــد 
ــه قبــول وازکتومــی  ــد کــه آن هــا مایــل ب ــان عقیــده دارن زن

ــد.  ــد عقامــت نبودن ــک متُ ــث ی ــه حی ب

شکل۴. ترجیــح زنان از متد عقامت

1. Pulsatility Index
2. Resistivity Index
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ــل  ــوهران مای ــد از ش ــه 5۲/5 درص ــد ک ــد بودن ــان معتق زن
ــی  ــرایط صح ــر ش ــی اگ ــد حت ــی نبودن ــام وازکتوم ــه انج ب
شــان بــه آن هــا اجــازه توبکتومــی را نمــی داد. بــا توجــه بــه 
ــواده،  ــم خان ــان در انتخــاب متُدهــای تنظی ــده نقــش زن عقی
53/5 درصــد از زنــان قبــول کردنــد کــه نقــش شــان حداقــل 
ــت  ــد عقام ــاب متُ ــدی در انتخ ــش کلی ــوهر نق ــت و ش اس

ــی دارد. دایم

جــدول 1. دالیــل ترجیــح توبکتومــی: آســانی توبکتومــی، فقــدان 
ــده اســت. ــه ش ــه در جــدول ارائ ــره ک ــی و غی ــی، مشــکات مال آگاه

Reasons for tubectomy selection

Ease of tubectomy 67(33.5%) 

Lack of knowledge about vasectomy 41(20.5%) 

Husband can’ afford to rest after vasectomy 27(13.5%) 

Financial loss 18(9%) 

Belief that Women can with stand surgery 

better than man 
2(1%) 

Not answered 20(10%) 

Fear of ill effects on husband’s health 16(8%) 

Fear of male Sexual dysfunction 3(1.5% 

در ایــن مطالعــه زنــان توبکتومــی را بــه وازکتومــی ترجیــح 
ــب،  ــم و رواج، مذه ــی، رس ــل مال ــر دالی ــه خاط ــد ب دادن
اجتماعــی، فرهنگــی و فکتورهــای صحــی، تــرس از صدمات 
مالــی احتمالــی در نتیجــه وازکتومــی بــه شــوهر، تصــورات 
ــا  ــد ت ــث ش ــی باع ــوء وازکتوم ــار س ــه آث ــع ب ــط راج غل
زنــان توبکتومــی را بــه حیــث متُــد عقامــت انتخــاب کننــد. 
ــواد  ــر، بی س ــط فق ــر خ ــه زی ــن مطالع ــان در ای ــر زن بیش ت
ــارت و  ــدون مه ــران ب ــی، کارگ ــات ابتدای ــا تحصی ــا ب ی

ــد]5[. ــوهر بودن ــاش ش ــه مع ــته ب ــه وابس ــای خان خانم ه
ــد در  ــواده 94/5 درص ــم خان ــات تنظی ــی از خدم  آگاه
ایــن مطالعــه بــود در مقایســه بــا بررســی DHLS-3 کــه 99 
درصــد بــود]16[. یــک اختــاف بــزرگ در آگاهــی و ارتبــاط 

مراقبــت صحــی پرســونل راجــع بــه عقامت هــای دایمــی در 
ایــن مطالعــه وجــود داشــت، فقــط 5۸ درصــد می فهمیدنــد 
و 39 درصــد راجــع بــه توبکتومــی و وازکتومــی بــه حیــث 
ــد. آگاهــی از عقامــت  متُدهــای عقامــت دایمــی نمی فهمیدن
زنــان بــر طبــق DHLS-3، 97/4 درصــد در روســتاها 
و99/3 درصــد در شــهرها و عقامــت مــردان79/5 درصــد در 

ــود]16[. روســتاها و ۸9/۲ درصــد در شــهر ب

شکل ۵. ترجیح زنان از متد عقامت دایمی
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 شــواهد علمــی نشــان می دهــد کــه توبکتومــی عــوارض 
بیش تــری دارد حتــی می توانــد باعــث مــرگ شــود. 
ــپ  ــدی 13 زن در کم ــه هن ــک روزنام ــوان ی ــق عن برطب
ــال  ــور در س ــی در باالرپ ــکوپی گروه ــت الپاروس عقام
۲014]17[ و 56۸ زن بیــن ســال های ۲009 تــا ۲01۲ 
در نتیجــه توبکتومــی ُمردنــد]1۸[. تــرس از صدمــه مالــی 
ــه  ــه ب ــه صدم ــود در نتیج ــث ش ــت باع ــن اس ــه ممک ک
ســامتی شــوهر یــا اســتراحت شــوهر بعــد از وازکتومــی 
فکتورهــای موثــر بــر افزایــش توبکتومــی و عــدم تمایــل 
بــه وازکتومــی بودنــد. بیش تــر زنــان بــا حالــت اقتصــادی 
ــه  ــته ب ــن و وابس ــات پایی ــا تحصی ــواد، ب ــف، بی س ضعی

ــد]19[. ــوهر بودن ش

     جدول 2. دالیل مختلف عدم تمایل به وازکتومی

Reasons for non-willing for vasectomy

Husband can’t afford to rest after va-
sectomy 

49(24.5%) 

Fear of ill effects on husband’s health 31(15.5%) 

non acceptance by husband 18(9.0%) 

Ease of tubectomy 16 (8.0%) 

Fear of failure of vasectomy 4(2.0%) 

Lack of knowledge vasectomy 2(1.0%) 

۴. بحث و نتیجه گیری 
ــای  ــواع روش ه ــی ان ــه بررس ــن مطالع ــدف از ای     ه
تنظیــم خانــواده به خصــوص روش هــای دایمــی تنظیــم 
خانــواده کــه از جملــه آن هــا توبکتومــی و وازکتومــی 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــب ه ــا و معای ــی مزای ــد و بررس می باش
روش هــا، و انتخــاب بهتریــن روش ضــد بــارداری دایمــی و 
مشــارکت مــردان در انتخــاب و شــرکت در متُدهــای تنظیــم 
ــی های  ــاس بررس ــر اس ــی ب ــور کل ــد. به ط ــواده می باش خان
بهداشــت و آمــاری عقیــم ســازی لولــه ی، شــایع ترین روش 
ــارداری در ســال 1997، ۲0 درصــد زوجیــن کــه در  ضــد ب
ــارداری  ــد ب ــک روش ض ــد و از ی ــل بودن ــد مث ــن تولی س
ــرار  ــه ی ق ــازی لول ــم س ــت عقی ــد، تح ــتفاده می کردن اس

ــیله داخــل رحمــی آزاد  ــس از آن  وس ــد و پ ــه بودن گرفت
ــارداری خوراکــی  کننــده ی پروژســتین 15 درصــد، ضــد ب

ــد. ــد می باش ــدوم 5 درص ــد و کان ۸ درص
ــردان در  ــرش م ــی و پذی ــرش، آگاه ــا نگ ــه ب در رابط
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــه ی کم ــارداری مطالع ــگیری از ب پیش
ــه  ــده ک ــه ی نشــان داده ش ــن وجــود در مطالع ــا ای اســت ب
ــف  ــژادی مختل ــای ن ــورها و گروه ه ــرش در کش ــن نگ ای
متفــاوت اســت. هماننــد بقیــه اعمــال جراحــی وقتــی فــردی 
ــًا  ــود قطع ــد می ش ــی کاندی ــل جراحــی وازکتوم ــت عم جه
ــن عمــل می باشــد و از پزشــک  ــوارض انجــام ای نگــران ع
خــود انتظــار دارد کــه در مــورد عــوارض آن توضیــح 
ــری  ــی جلوگی ــک روش دایم ــوان ی ــی به عن ــد. وازکتوم ده
ــه،  ــم هزین ــر، ک ــبتًا بی خط ــر  و نس ــی، روش موث از حاملگ
ــه بســتن لوله هــا  ــوده و نســبت ب ــن ب ســهل و بســیار مطمئ
در زنــان موربیدیتــه و مورتالیتــه کم تــری دارد. بــا ایــن 
ــل  ــایع ترین عم ــوان ش ــل به عن ــن عم ــد ای ــود هرچن وج
جراحــی 7 درصــد ارولوژیــک می باشــد، ولــی فقــط توســط 
7-30 درصــد زوجیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه. بــه نظــر 
می رســد یکــی از علــل کــه باعــث کاهــش اســتقبال از ایــن 
ــردان از عــوارض عمــل  ــرس م ــی و ت ــده نگران روش گردی
ــردم  ــن م ــور کاذب در بی ــه به ط ــد ک ــی از عقای ــد. یک باش
ــث  ــد باع ــی می توان ــه وازکتوم ــت ک ــده آن اس ــایع ش ش
اختــال عملکــرد جنســی و ناتوانــی جنســی شــود. ناتوانــی 
ــت  ــظ حال ــا حف ــاد ی ــونده ایج ــرار ش ــت تک ــی حال جنس
ــت،  ــی اس ــی جنس ــا نزدیک ــول ی ــرای دخ ــفت ب ــوظ س نع
ایــن بیمــاری علــل مختلفــی دارد کــه شــامل علــل عروقــی) 
ــک،  ــی، اناتومی ــل عصب ــی(، عل ــوزال، ترکیب ــریانی، کاورن ش
ــم  ــه می دانی ــود این ک ــا وج ــت. ب ــی اس ــن و روان اندوکری
ــری  ــًا تاثی ــوژی قاعدت ــی و فیزیول ــر آناتوم ــی از نظ وازکتوم
بــر روی عملکــرد جنســی فــرد نــدارد. ولــی همیــن نگرانــی 
ــا مکانیســم  ــد ب ــر اســاس مقــاالت گــزارش شــده می توان ب
پســیکولوژیک یــا روانــی باعــث اختــال در عملکــرد 
ــا  ــایکولوژیک ی ــای س ــیدانس جنبه ه ــردد. انس ــی گ جنس
ــن  ــی بی ــد از وازکتوم ــی بع ــرد جنس ــال عملک ــی اخت روان
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3-1 درصــد گــزارش شــده اســت. مطالعــات مختلــف نشــان 
می دهــد کــه دیــدگاه کلــی جامعــه بــه وازکتومــی مطلــوب 
نیســت و هم چنیــن یکــی از موانــع اصلــی در اســتقبال 
ــد آن  ــورد فوای ــی در م ــود آگاه ــی، کمب ــردان از وازکتوم م
ــدون  ــد. ب ــط می باش ــای غل ــی و باوره ــود نگران ــز وج و نی
شــک انجــام مشــاوره در ارائــه ی خدمــات تنظیــم خانــواده 
ــزی در جهــت  ــی اســت و الزم اســت برنامه ری ــری حیات ام
ارتقــای آگاهــی و تصحیــح نگرش هــای زوجیــن بــه عمــل 
ــش  ــک پژوه ــدگان در ی ــارکت کنن ــات مش ــق بیان ــد. طب آی
یکــی از عوامــل موثــر در انتخــاب روش وازکتومــی، نقــش 
همســر بــود و زنانــی کــه بــا شــرکت در جلســات مشــاوره، 
در ایــن زمینــه آگاهــی کســب کــرده بودنــد، نقــش موثرتــری 
داشــتند. در تأییــد ایــن نتایــج، یافته هــای مطالعــه ی حســینی 
و همــکاران نیــز افزایــش میــزان مشــارکت مــردان در انجــام 
وازکتومــی را پــس از آمــوزش گروهی همســران آن ها نشــان 
داد. بیش تریــن مســایلی کــه مــردان شــرکت کننــده دریــک 
ــل  ــی از تداخ ــی ناش ــد، نگران ــه کردن ــش آن را تجرب پژوه
ــا  ــط جنســی، تنــش ناشــی از مواجهــه ب وازکتومــی در رواب
ــری  ــورد افســردگی وپی ــط در م ــم شــدن، باورهــای غل عقی
زودرس بعــد از وازکتومــی و تــرس از عمــل بــود کــه ایــن 
یافته هــا بــا مطالعــه ی حمیــدزاده و همــکاران نیــز مطابقــت 
موانــع  عمده تریــن  نیــز  همــکاران  و  خرمــی  داشــت. 
ــودن روش،  ــت ب ــل برگش ــر قاب ــی را، غی ــرش وازکتوم پذی
ــودن  ــر ب ــان و مغای ــرزنش اطرافی ــی، س ــی دایم ایجــاد نازای
ــد.  ــوان کردن ــه عن ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــا فرهن ــی ب وازکتوم
بــا توجــه بــه ضــرورت انتخــاب آگاهانــه وآزادانــه ی روش 
وازکتومــی الزم اســت ضمــن تقویــت مشــاوره در سیســتم 
ســامت، تجــارب ناشــی از وازکتومــی مــورد توجــه بیش تــر 
قــرار گیــرد و بــا اطــاع رســانی مناســب در جهــت کاهــش 
ــه  ــن روش در جامع ــوص ای ــه در خص ــی ک ــای غلط باوره
مطــرح می شــود، گام برداشــته شــود. از آن جــا کــه باورهــا 
ــر اســاس تجــارب  ــاره ی هــر موضوعــی ب ــا درب و دیدگاه ه
ــرد، الزم  ــکل می گی ــی ش ــی اجتماع ــتاوردهای فرهنگ و دس
ــل در ایجــاد  ــن عوام ــت ای ــر اهمی اســت به طــور خــاص ب

دیدگاه هــا و باورهــای مربــوط بــه وازکتومــی تأکیــد گــردد. 
بایــد احساســات و نیازهــای مددجویانــی را کــه ایــن روش 
را تجربــه نمــوده انــد، درک شــود و بــا انجــام برنامــه ریــزی 
ــل تشــکیل کاس هــای آموزشــی  ــه  مناســب از قبی و مداخل
ــا داوطلبیــن اســتفاده از وازکتومــی و  و جلســات گروهــی ب
همســران آن هــا، آنــان را در انتخــاب ایــن روش و اشــاعه ی 
وازکتومــی در ســطح جامعــه یــاری نمــود. بنابرایــن بــه نظــر 
می رســد توجــه بــه نظــرات و تجــارب افــرادی کــه از یکــی 
ــی وازکتومــی اســتفاده نمــوده  ــن روش هــا یعن از مطمئن تری
انــد، در پیشــبرد اهــداف تنظیــم خانــواده و جلــب مشــارکت 
مــردان در ایــن امــر تأثیــر گــذار باشــد]۲[. شــواهد علمــی 
ــری دارد  ــوارض بیش ت ــی ع ــه توبکتوم ــد ک ــان می ده نش
حتــی می توانــد باعــث مــرگ شــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
ــه  ــا توج ــه ب ــم ک ــه می گیری ــق نتیج ــن تحقی ــای ای یافته ه
ــی  ــر توبکتوم ــر بیش ت ــرگ و می ــزان م ــوارض و می ــه ع ب
بهتــر اســت تــا مشــاوره های صحــی توســط کارکنــان 
ــد  ــج متُ ــا و تروی ــز بهداشــتی جهــت ارتق بهداشــتی و مراک
وازکتومــی و مشــارکت مــردان در میتودهــای تنظیــم خانــواده 
ــرد. ــورت گی ــعه ص ــال توس ــع در ح ــوص در جوام به خص
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Abstract
Addiction is a tension or crisis that is very usual nowadays for all of us. Maybe 

for daily spread of addiction or maybe for chill of us from correct champion and 
efficacious for this crisis. The fact is that, addiction kill human like a fierce animal. 
Statistics of addiction and other type of opiate shows the spread of addiction. Many 
of this opiate has irreversible effect on body and psyche.

A retrospective cross section and descriptive studies was done in Ghazni branch 
of Khatam-Al-Nabieen University faculty of medical sciences in 2018. This inves-
tigation done by filling a standard questionnaire by 408 student of Khatam  Al-Na-
bieen University. The result of this research is following. Among 408 students of this 
university 65.4% of are boy and 34.6% of them are girl. 88.5% of them life in city 
and 11.5% of them life in village or far from city. The economic situation of them are 
following, 7.5% poor,42.6% medium, 36.3% good and 13.7% of them have a very 
good economic.

Key words:  opiate, Student University, Afghanistan
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چکیده
ــف  ــای مختل ــی را درعرصه ه ــی گوناگون ــای منف ــوارض و پیامده ــه ع ــک جامع ــاد در ی اعتی
اقتصــادی، جســمی، روانــی و اجتماعــی بــر جــا می گــذارد. اکنــون اعتیــاد یکــی از 4 بحــران و 
مســئله جهانــی اســت. اعتیــاد در آســیا بــه حــد چشــم گیری در حــال افزایــش اســت. طــی ده 
ســال اخیــر در کنــار ناامنــی و فقــر، مــواد مخــدر و اعتیــاد ضلــع ســوم مثلث بحــران افغانســتان 
را تشــکیل می دهــد. بــر اســاس آمارهــای وزارت صحــت افغانســتان  ســال 1396، بیــش از دو 
میلیــون نفــر در افغانســتان معتــاد بــوده و دامنــه ایــن پدیــده در میــان جوانــان  رو بــه گســترش 
ــر روی دانشــجویان دانشــگاه  ــی ب ــوع مقطع ــی از ن ــه به صــورت تحلیل ــن مطالع می باشــد. ای
ــق از پرســش نامه  ــن تحقی ــرای انجــام ای ــی در ســال 1397 می باشــد. ب ــن)ص( غزن ــم النبیی خات
اســتاندارد اســتفاده شــده اســت .حجــم نمونــه تحقیق بــر اســاس فرمول کوکــران 40۸ دانشــجو 
کــه به طــور تصادفــی انتخــاب کردیــم .تحلیــل توســط نــرم افــزاری SPSS  ورژن 16  انجــام 
شــد. در بررســی انجــام شــده از جملــه 40۸ نفــر محصــل ۲67 نفــر65/4 درصــد پســر و 141 
ــه  ــر می باشــد، در بررســی انجــام شــده نتیجــه کل ســواالت آگاهــی ب نفــر34/6 درصــد دخت
شــرح ذیــل اســت. ۸4/46  درصــد میــزان آگاهــی شــان در حــد خــوب و حــدود ۸/53  درصــد 
در مــورد ســواالت اصــا آگاهــی نداشــتند .هم چنیــن ســواالت منافــع درک شــده بــرای راه های 
ــن بررســی نتیجــه  ــد  در ای ــق ســواالت بودن ــا مواف ــاد 66/۸1 درصــد کام پیشــگیری از اعتی
ــد. نتیجــه  ــع درک شــده ۲6/75 درصــد کامــا موافــق راه هــای پیشــگیری بودن ســواالت موان
ســواالت حساســیت درک شــده 40/۸5 درصــد کامــا مخالــف بودنــد. آگاهــی دادن و ایجــاد 
نگــرش مناســب بــه دانشــجویان در خصــوص مــواد اعتیــاد آور از طریــق آمــوزش مناســب در 
قالــب یــک مــدل آموزشــی ماننــد HBM می توانــد باعــث کاهــش تقاضــا و پیشــگیری اولیــه از 

گرایــش مــردم توســط دانشــجویان بــه ســمت اعتیــاد شــود.

واژه های کلیدی: مواد مخدر، دانشجویان، افغانستان 
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1. مقدمه
ــواد  ــه م ــاد ب ــی از اعتی ــان تعریف ــت جه ــازمان بهداش س
مخــدر ارائــه کــرد، طبــق ایــن تعریــف: اعتیــاد بــه مــواد مخــّدر 
عبــارت اســت از مســمومیت تدریجــی یــا حــادی کــه بــه علــت 
ــا ترکیبــی ایجــاد  اســتعمال مــداوم یــک دارو اعــم از طبیعــی ی
ــت]1،  ــان آور اس ــاع زی ــخص و اجتم ــال ش ــه ح ــود و ب می ش
۲[. ســازمان جهانــی بهداشــت بــه  جــای Addiction واژه 
ــاد  ــر اعتی ــارت دیگ ــرد. به عب ــه ک Dependence Drug را توصی

یعنــي خوگرفتــن و وابســته شــدن جســمي ، روانــي، دارویــی و 
عصبــي فــرد بــه مــواد مخــدر کــه تــرک یــا فــرار از آن بســیار 
ــای  ــه بخش ه ــواد مخــدر ب ــون روز م ــق مت مشــکل اســت. طب
 )۲ شیشــه،   )1 شــامل:  کــه  می شــود  تقســیم بندی  زیــر 
ــادون،  ــن، 6( مت ــن، 5( هروئی ــاک، 4( مورفی ــزک، 3( تری نورچی
7( ماری جوانــا، ۸( حشــیش، 9( کوکائیــن و کــراک، 10( توتــون 
ــردازان و  ــد. نظریه پ ــن می باش ــوه و کافئی ــات، 11( قه و دخانی
روانشناســان علــل اعتیــاد را در ســه ســطح فــردی، خانوادگــی 
ــاد؛ مشــکات  ــد. علــل فــردی اعتی و اجتماعــی بررســی کرده ان
ــراری و  ــی تک ــرار از زندگ ــار، ف ــخصیت نابه هنج ــی، ش روان
آزادی  اعتیــاد؛  خانوادگــی  علــل  می باشــند.  اراده  ضعــف 
ــواده  ــت در خان ــود محب ــر ، کمب ــاه و فق ــد، رف ــودات بی ح قی
ــر  ــامانی های دیگ ــواده و نابس ــدان در خان ــن فرزن ــض بی و تبعی
خانوادگــی می باشــد از عوامــل اجتماعــی اعتیــاد می تــوان 
ــترس  ــی، در دس ــادی و اجتماع ــای اقتص ــی کاری، نابرابری ه ب
ــای  ــب در محله ه ــی نامناس ــدر، زندگ ــواد مخ ــان م ــودن آس ب
قوانیــن  زیســتی و جغرافیایــی کشــور، ضعــف  خطرســاز 
ــوی  ــن از س ــرای قوانی ــف در اج ــاد و ضع ــوص اعتی در خص
حکومــت اشــاره کــرد]3[. از پیامدهــای اعتیــاد در عرصــه 
ــف  ــی، ضع ــم عموم ــردن نظ ــل ک ــی و مخت ــی؛ بی نظم اجتماع
ــه،  ــررات جامع ــتن مق ــا گذاش ــاع، زیرپ ــواده و اجتم ــاد خان بنی
افزایــش انحرافــات از قبیــل دزدی و فحشــا  اشــاره کــرد. 
هم چنــان درعصــه روانــی، ضعــف شــخصیت، ضعــف عاطفــه، 
ــخصیتی،  ــزل ش ــی، تزل ــی روان ــرد، بی تفاوت ــودن ف ــی ب عصب
بــه  نســبت  بی تفاوتــی  و  به نفــس  اعتمــاد  و  اراده  ضعــف 
مســئولیت های فــردی و خانوادگــی از پیامدهــای منفــی روانــی 

ــر از  ــورت اکث ــادان به ص ــه معت ــند ک ــاد می باش ــی از اعتی ناش
ــان  ــار مبتای ــون از نظــر آم ــد]4[. اکن ــج می برن ــن آفت هــا رن ای
بــه اعتیــاد ابتــدا در جهــان، ســپس در منطقــه مدیترانــه شــرقی و 
ــا اهمیــت موضــوع در شــرایط  ــم ت در افغانســتان اشــاره می کنی

ــود. ــی مشــخص ش فعل

2. اهمیت اعتیاد در جهان و افغانســتان
در ســال ۲01۸ بیــش از ۲۲0 میلیــون معتــاد در جهــان 
ــن را 7  ــره زمی ــی ک ــت فعل ــه جمعی ــد. چنانچ ــی می کنن زندگ
ــر  ــک نف ــر ی ــر ۲9 نف ــم، از ه ــرآورد کنی ــر ب ــارد نف ــم میلی و نی
ــی  ــاد یک ــون اعتی ــود اکن ــات موج ــق مطالع ــت. طب ــاد اس معت
از 4 بحــران ومســئله جهانــی اســت]5[. هم چنیــن ۲0000 
ــه  ــد ک ــاق می افت ــاد اتف ــل اعتی ــه دلی ــال ب ــرگ در س ــزار م ه
ــامل  ــان را ش ــرگ کل جه ــوارد م ــا 1/5 م ــن 0/5 ت ــوالً بی معم
می شــود. متأســفانه اعتیــاد در منطقــه مدیترانــه شــرقی بــه 
حــد چشــم گیری در حــال افزایــش اســت به طوری کــه، در 
پاکســتان از 140 میلیــون نفــر، 3 میلیــون معتــاد دارنــد، در 
ــن  ــاد وجــود دارد. ای ــون معت ــر 3 میلی ــون نف ــد از 63 میلی تایلن
آمارهــا نشــان از افزایــش تعــداد معتــادان در منطقــه دارد ولــی 
ــداد  ــکا تع ــور امری ــای و در کش ــورهای اروپ ــس در کش برعک
معتــادان ثابــت یــا در حــال کاهــش اســت]6[. آمــار اعتیــاد در 
ایــران  نشــان از شــیوع 3 درصــد دارد]7[. در حــال حاضــر یــک 
ــر  ــاوه ب ــران وجــود دارد ع ــاد در ای ــزار معت ــون و 350 ه  میلی
ــر به صــورت  ــون نف ــا یک میلی ــًا هشــت صد ت ــی تقریب ــار قبل آم
ــر  ــوی دیگ ــد]۸[. از س ــرف می کنن ــدر مص ــواد مخ ــی م تفنن
ــاالنه  ــاد س ــواده، اعتی ــه خان ــی ب ــای تحمیل ــر هزینه ه ــاوه ب ع
5 میلیــارد دالر هزینــه بــرای دولــت نیــز دارد]9[. طــی ده ســال 
ــع  ــاد ضل ــدر و اعتی ــواد مخ ــر، م ــی و فق ــار ناامن ــر در کن اخی
ــد  ــد. هرچن ــکیل می ده ــتان را تش ــران افغانس ــث بح ــوم مثل س
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و اعتیــاد از اولویت هــای مهــم و 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــه جهان ــتان و جامع ــت افغانس ــی دول اصل
ــده شــده اســت؛  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــاد صــرف مب هزینه هــای زی
امــا هنــوز افغانســتان بزرگ تریــن بــازار مــواد مخــدر در 
ــه  ــان افغانســتان رو ب ــان جوان ــاد می ــد اعتی ــوده و رون ــان ب جه
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ــای وزارت  ــن آماره ــاس تازه تری ــر اس ــد. ب ــترش می باش گس
بهداشــت افغانســتان درســال 1394، حــدود دو میلیــون نفــر در 
ــان  ــان جوان ــده  در می ــه ایــن پدی ــوده و دامن ــاد ب افغانســتان معت
ــاد  ــده ی اعتی ــد]10[. پدی ــترش می باش ــه گس ــان رو ب و نوجوان
ــتان  ــردم افغانس ــک م ــی تک ت ــه و نگران ــدر دغدغ ــواد مخ و م
بــوده و هیچ کســی از ایــن نگرانی هــا مصــون نیســت. در حــال 
ــارد دالر،  ــه ارزش7 میلی ــاک ب ــد تری ــا تولی حاضــر افغانســتان ب
ــر  ــود. ب ــناخته می ش ــان ش ــاک جه ــده تری ــن تولیدکنن بزرگ تری
اســاس آمــار اعام شــده، تولیــد تریــاک 61 درصــد، خشــخاش 
7 درصــد و تولیــد مــواد مخــدر 17 درصــد افزایــش را نســبت 
آخریــن  بنابــر  می دهــد]11[.  نشــان  قبــل  ســال های  بــه 
گــزارش ســازمان ملــل متحــد، در کشــوری 30 میلیونــی 
افغانســتان از هــر 17 نفــر 1 نفــر نســبت بــه مــواد مخــدر اقــدام 
ــن  ــتان باالتری ــه افغانس ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ــد ، ای می کن
ــای اعام شــده  ــی آماره ــان را دارد. تمام ــاد در جه نســبت اعتی
اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه موضــوع اعتیــاد را در جامعــه 
افغانســتان نشــان می دهــد]5[. بــر اســاس اعــام وزیــر بهداشــت 
افغانســتان، حــدود ۸0 درصــد از معتــادان درمــان شــده در ایــن 
ــن موضــوع به طــور  ــد. ای ــاد برمی گردن ــه اعتی ــاره ب کشــور دوب
ــاد را  ــان اعتی ــگیری و درم ــی پیش ــت های مدیریت ــدی سیاس ج
ــد  ــن راه بردهــای کارآم ــرد]10[. در نظــر گرفت ــر ســؤال می ب زی
ــا بررســی  و نتیجه بخــش در پیشــگیری و درمــان اعتیــاد بایــد ب
عوامــل زمینه ســاز، ایجادکننــده و شــدت بخــش اعتیــاد در 
جامعــه صــورت بگیــرد. وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
هشــدار داده بــود کــه کــه اگــر در راســتای جلوگیــری از اعتیــاد 
اقــدام الزم نشــود، احتمــاالً تعــداد معتادیــن در ســال های آینــده 
ــر افزایــش خواهــد یافــت. بــر اســاس آمــار  ــًا بــه دو براب تقریب
ــتان  ــخاش در 41 شهرس ــدر، خش ــواد مخ ــا م ــارزه ب وزارت مب
افغانســتان کشــت می شــود ولــی ده شهرســتان بیش تریــن 
ــل  ــد، دلی ــان می گوین ــیاری از کارشناس ــت را دارد]11[. بس کش
اصلــی افزایــش شــمار معتــادان در افغانســتان، تولیــد هروئین در 
داخــل کشــور و دسترســی آســان و ارزان بــه آن اســت]1۲[. این 
ــی و  ــه بین الملل ــه نهادهــای خیری ــه گفت ــه ب ــی اســت ک در حال
کارکنــان حــوزه ی بهداشــتی، اعتیــاد فراگیــر؛ جامعــه افغانســتان 

را به ســوی مــرگ تدریجــی و نابــودی می بــرد. بــه بــاور 
ــرار  ــاس ق ــرایط حس ــه در ش ــتان ک ــرای افغانس ــان، ب کارشناس
دارد، جنــگ بــا اعتیــاد کم تــر از جنــگ بــا تروریســم نیســت و 
نوعــی ســونامی خامــوش بــه شــمار مــی رود. ژان لــوک، رئیــس 
ــدر و  ــواد مخ ــا م ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــل متح ــازمان مل ــر س دفت
جــرم می گویــد:  در شــرایطی کــه دولــت افغانســتان تنهــا اســت 
ــئله  ــتند، مس ــور نیس ــن کش ــر در ای ــی دیگ ــای خارج و نیروه
اعتیــاد موضــوع کوچکــی نیســت، بــا حــدود دو میلیــون معتــاد 
ــه  ــا توج ــود، ب ــر می  ش ــم بیش ت ــان ه ــه روز شمارش ــه روزب ک
ــع  ــت وض ــن اس ــتان، ممک ــاد افغانس ــی اقتص ــت کل ــه موقعی ب
ــی کاری  ــر و ب ــور، فق ــان ام ــود. کارشناس ــر ش ــًا بحرانی ت واقع
ــاد  ــه اعتی ــل روی آوردن ب گســترده در کشــور را از دیگــر دالی
ــردم  ــد م ــل درص ــًا چه ــا، تقریب ــاس آماره ــر اس ــد. ب می دانن
کشــور بــی کار هســتند. گفتــه می شــود، مجمــوع بودجــه 
ــد  ــون و دوص ــور دو میلی ــن کش ــان معتادی ــرای درم ــت ب دول
ــرای هــر  ــر از دو دالر در ســال ب هــزار دالر اســت؛ یعنــی کم ت
معتــاد. بــر اســاس آمارهــای موجــود، بیــش از 150 هــزار نفــر 
ــر را  ــر دیگ ــزار نف ــدود 300 ه ــان و ح ــور زن ــادان کش از معت
ــه  ــن ب ــمار معتادی ــه ش ــد. درحالی ک ــکیل می دهن ــودکان تش ک
ــه  ــز معالج ــد، مراک ــش می یابن ــور افزای ــدر در کش ــواد مخ م
بســیار معــدود هســتند و چــاره اساســی در ایــن زمینــه از ســوی 
ــزارش وزارت  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــده اس ــنجیده نش ــت س دول
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، تنهــا 170 مرکــز در سراســر افغانســتان 
وجــود دارد کــه ایــن رقــم صرفــًا بــرای درمــان 30 هزارمعتــاد 
ــدر و  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــزارش وزارت مب ــت. در گ ــی اس کاف
ــد  ــل متح ــازمان مل ــم س ــدر و جرائ ــواد مخ ــا م ــارزه ب اداره مب
ــواد  ــص م ــادرات خال ــه ارزش ص ــت ک ــده اس ــان آم هم چن
مخــدر در ســال ۲013 بــه ۲/9 میلیــارد دالر می رســد کــه برابــر 
ــود]11[.  ــور می ش ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــد تولی 15 در ص
ــه  ــت و جامع ــای دول ــود تاش ه ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــواد  ــا م ــارزه ب ــه مب ــر، درزمین ــال اخی ــزده س ــی در پان جهان
مخــدر، افغانســتان هنــوز هــم بیــش از هشــتاد در صــد تریــاک 
ــان  ــدادی از کارشناس ــاد تع ــه اعتق ــد. ب ــد می کن ــان را تولی جه
امــور، ایجــاد دو نهــاد مــوازی وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
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ــدم  ــور و ع ــدر وزارت کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت مب و معاون
ــت  ــکات دول ــود از مش ــب، خ ــتراتژی مناس ــی و اس هماهنگ
ــواد مخــدر می باشــد.  ــد م ــاد، کشــت و تولی ــا اعتی ــارزه ب در مب
ــواد مخــدر را  ــه م ــاد ب ــوارد اعتی ــش م ــد افزای کارشناســان رون
ــد،  ــی قلمــداد می کننــد و هشــدار می دهن در ایــن کشــور بحران
ــود.  ــد ب ــری در راه خواه ــه بدت ــی، فاجع ــد فعل ــه رون ــا ادام ب
ــل  ــان در کاب ــان جوان ــادان در می ــمار معت ــش ش ــد افزای هرچن
نگرانی هــای را برانگیختــه اســت و بیــش از ســه صد هــزار 
ــه  ــت ک ــل نیس ــا کاب ــن تنه ــا ای ــود دارد، ام ــوان وج ــاد ج معت
ــاد را در خــود جــای داده اســت  ــراد معت ــادی از اف شــماری زی
بلکــه در ســایر والیت هــای افغانســتان ماننــد غزنــی نیــز چنیــن 
ــرش در  ــی ، نگ ــزان آگاه ــنجش می ــود دارد. س ــکلی وج مش
ــد  ــجویان می توان ــاد در دانش ــگیری از اعتی ــای پیش ــورد راه ه م
مــا را در دســتیابی بــه اطاعــات واقعــی کمــک کنــد تــا پــس 
از آن برنامه هــای آموزشــی درســت تهیــه و تدویــن شــود. لــذا 
در ایــن زمینــه مــا تحقیقــی در مــورد  میــزان آگاهــی ، نگــرش 
و رفتارهــای پیشــگیری  کننــده از  اعتیــاد در دانشــجویان غزنــی  
بــر اســاس مــدل 1HBM انجــام دادیــم ، علــت اســتفاده مــا از 
ــه ایــن دلیــل می باشــد کــه مدل هــا در تشــخیص  ایــن مــدل، ب
مداخــات  اصلــي  محــور  به عنــوان  بایــد  کــه  عناصــري 
آموزشــی در آینــده صــورت گیرنــد ابتــدا تشــخیص داده شــود 
و ســپس در نظــر گرفتــه شــوند. وقتــی مــا از نظریه هــا اســتفاده 
ــن  ــا کم تری ــن اهــداف آموزشــی و ب ــا در نظــر گرفت ــم ب می کنی
ــر از  ــی دیگ ــیم. یک ــود برس ــدف خ ــه ه ــم ب ــا می توانی خط
ــد  ــان می باش ــن زم ــر گرفت ــا در نظ ــتفاده از نظریه ه ــت اس مزی
کــه در مطالعــات ســعی می شــود آمــوزش در هــر زمــان 
مناســب و مداخلــه ی مناســب انجــام شــود لــذا در صورتی کــه 
ــداری  ــان پای ــدت زم ــد، م ــه باش ــاس نظری ــر اس ــات ب مداخ
ــار بهداشــتی  مطالــب و عملکــرد صحیــح فــرد در راســتای رفت
ــر  ــای دیگ ــد. از مزیت ه ــر می باش ــده بیش ت ــوزش داده ش آم
اســتفاده از نظریــه صــرف جویــی در هزینه هــای جــاری در امــر 
آمــوزش و مداخلــه  آموزشــی اســت کــه در امــر آمــوزش بســیار 

مهــم اســت، در مــورد اســتفاده از نظریــه آموزشــی در قســمت 
ــا  ــرای اعتیــاد متنــوع بــوده اســت امــا تحقیقــات ب پیشــگیری ب
اســتفاده از بیش تــر گــزارش شــده اســت کــه اکنــون در مــورد 

ــم. ــی می دهی ــات کوتاه ــدل توضیح ــن م ای
2-1. اجزای مدل اعتقادی صحی

ــدت  ــیت و ش ــد از حساس ــدل عبارتن ــن م ــازه های ای  س
ــبت  ــده نس ــع درک ش ــاری، مناف ــه بیم ــبت ب ــده نس درک ش
ــبت  ــده نس ــع درک ش ــگیری کننده، موان ــار پیش ــام رفت ــه انج ب
بــه انجــام رفتــار پیشــگیری کننده، راهنمایــی بــرای عمــل 

وخودکارآمــدی نســبت بــه انجــام رفتــار پیشــگیری کننده.
حساســیت درک شــده: بــاور و اعتقــاد شــخص در مــورد 

ــت. ــکل اس ــا مش ــاری ی ــک بیم ــه ی ــا ب ــال ابت احتم
شــدت درک شــده: پیامدهــای ناشــی از ابتــا بــه یــک بیمــاری 
اســت کــه به منزلــه عواقــب ناشــی از ابتــا بــه بیمــاری اســت.
منافــع درک شــده: نتایــج مثبــت حاصــل از اجتنــاب از مواجهــه 

بــا عوامــل یــک بیمــاری اســت.
ــر  ــتی نظی ــای بهداش ــام رفتاره ــع انج ــده: موان ــع درک ش موان

می باشــد. آن  بــودن  وقت گیــر 
خودکارآمــدی: میــزان اعتمــاد یــا اطمینــان شــخص نســبت بــه 

ــک عمــل.  ــز ی خــودش در انجــام موفقیت آمی

۳. روش انجام تحقیق
مقطعــی  نــوع  از  تحلیلــی  به صــورت  مطالعــه  ایــن 
دانشــگاه خاتــم  دانشــجویان  بــر روی  بررســی  می باشــد، 
ــن  ــرای انجــام ای ــی در ســال 1397 می باشــد. ب ــن)ص( غزن النبیی
 Validity/Relibility ــه ــتاندارد ک ــش نامه ی اس ــق از پرس تحقی
ابــزار  اســت.  اســتفاده شــده  آمــده  بــه دســت  قبــا  آن 
ــق جهــت جمــع آوری اطاعــات  ــن تحقی ــا در ای گــردآوری م
ــی و 5۲ ســوال  ــه شــامل 10 ســوال دموگراف از پرســش نامه، ک
اصلــی در بخش هــای آگاهــی، حساســیت و شــدت درک شــده 
نســبت بــه بیمــاری، منافــع درک شــده نســبت بــه انجــام رفتــار 
ــار  ــام رفت ــه انج ــبت ب ــده نس ــع درک ش ــگیری کننده ، موان پیش

1.Health belife model
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ــاس  ــر اس ــق ب ــه تحقی ــم نمون ــد. حج ــگیری کننده، می باش پیش
ــجو را از  ــزش 40۸ دانش ــد ری ــا 10 درص ــران ب ــول کوک فرم
دانشــگاه خاتــم النبییــن)ص( شــعبه غزنــی کــه در حــال تحصیــل 
ــای ورود  ــم. معیاره ــاب کردی ــی انتخ ــور تصادف ــد، به ط بودن
ــد،  ــگاه باش ــل در دانش ــه محص ــرادی ک ــامل اف ــه ش ــه مطالع ب
ــد.  ــند، می باش ــته  باش ــکل نداش ــی مش ــت روان ــاظ صح از لح
اطاعــات جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزاری SPSS ورژن 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــل و تجزی ــورد تحلی 16 م

۴. نتایج
ــم  ــن نتیجــه دســت یافتی ــه ای ــن بررســی ب در یافته هــای ای
ــد(  ــر) 65/4 درص ــل، ۲67 نف ــر محص ــه 40۸ نف ــه از جمل ک
پســر و 141 نفــر)34/6 درصــد( دختــر می باشــد. در ایــن 
بررســی محــل زندگــی افــراد قــرار ذیــل اســت 361 نفــر)۸۸/5 
ــد( در  ــر)11/5 درص ــهر،  47 نف ــز ش ــی در مرک ــد( زندگ درص
ــق انجــام  ــد. در تحقی اطــراف شــهر و دهــات زندگــی می نماین
ــت  ــل اس ــرح ذی ــه ش ــان ب ــادی محص ــت اقتص ــده وضعی ش
نفــر )7/4 درصــد( ضعیــف، 174نفــر) 4۲/6 درصــد(   30
متوســط، 14۸نفــر)36/3 درصــد( خــوب و 56 نفــر)13/7 
درصــد( وضیعــت اقتصــادی عالــی داشــتند. بــه تعــدادی 
ــم:  ــاره می کنی ــد اش ــیده ش ــان پرس ــه ازمحص ــواالت ک از س
ــا  ــف از آن ه ــراد مختل ــا اف ــان ب ــاط محص ــه ارتب ــه ب ــا توج ب
ــا افــراد  پرســیده شــد، چقــدر اطمینــان داریــد کــه می توانیــد ب
ــه  ــر ک ــه 40۸ نف ــد. از جمل ــتی نکنی ــرت و دوس ــاد معاش معت

ــاالی آن هــا تحقیــق انجــام شــده متاســفانه فقــط ۲/5 درصــد  ب
ــا توجــه  ــد. هم چنیــن ب ــد مــی تواننــد معاشــرت نه کنن ــه ان گفت
ــرگرمی از  ــورت س ــی به ص ــردن حت ــرف نک ــت مص ــه اهمی ب
ــادر  ــه ق ــد ک ــان داری ــدر اطمین ــد: چق ــیده ش ــان پرس محص
ــواد  ــرگرمی م ــح و س ــرای تفری ــم ب ــار ه ــی یک ب ــتید حت هس
ــا  ــاالی آن ه ــه ب ــر ک ــه 40۸ نف ــد. از جمل مخــدر مصــرف نکنی
ــه  ــد ک ــه ان ــد گفت ــفانه ۲/۲  درص ــده، متاس ــام ش ــق انج تحقی
ــده  ــام ش ــی انج ــد. در بررس ــام دهن ــن کار را انج ــد ای می توانن
ــت. ۸4/46  ــل اس ــرح ذی ــه ش ــی ب ــواالت آگاه ــه کل س نتیج
ــدود ۸/53  ــوب و ح ــد خ ــان در ح ــی ش ــزان آگاه ــد می درص
ــکل1(.  ــی نداشتند)ش ــا آگاه ــوالت اص ــورد س ــد در م درص
در ایــن تحقیــق نتیجــه ســواالت منافــع درک شــده بــرای 
راه هــای پیشــگیری از اعتیــاد قــرار ذیــل اســت. 66/۸1  درصــد 
ــد  ــق، 6/۲4 درص ــد مواف ــواالت، ۲3/3 درص ــق س ــا مواف کام
ــا  ــد کام ــف، 1/۸4 درص ــد مخال ــتند، 1/۸1 درص ــری نداش نظ

مخالف)جــدول 1(
ــز  ــده نی ــع درک ش ــواالت موان ــه س ــی نتیج ــن بررس در ای
قــرار ذیــل اســت. ۲6/75 درصــد کامــا موافــق، ۲6/1 درصــد 
موافــق، 1۲/3 درصــد نظرنــدارم، 15/۸5 درصــد مخالــف و 
ــام  ــق انج ــدول ۲( . در تحقی ــف )ج ــا مخال ــد کام 19 درص
شــده نیــز  نتیجــه ســواالت حساســیت درک شــده قــرار ذیــل 
اســت. 40/۸5 درصــد کامــا مخالــف، ۲0/73 درصــد مخالــف، 
ــد  ــق، 17/1 درص ــد مواف ــدارم، 13/۸۲ درص ــد نظرن 7/5 درص

ــکل ۲(. ــق )ش کامامواف

جوابات فیصدی

کاما موافقم 66

۲3 موافقم

نظر ندارم 6

مخالفم 3

کاما مخالفم ۲

جمع 100 شکل1. سواالت آگاهی

جدول 1. سواالت منافع درک شده
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 در پایــان از ســوال 45 تــا 5۲ مربــوط بــه ســواالت شــدت 
ــق، ۲3  ــا 66/3 درصــد کامامواف ــه پاســخ ه ــود ک درک شــده ب
درصــد موافــق، 6/45 درصــد نظرنــدارم، 1/65 درصــد مخالــف،  

۲/6 درصــد کامامخالــف بــود )جــدول 3(. 

۵. بحث
ــر از محصــان  ــر روی 40۸ نف ــق حاضــر ب بررســی و تحقی
ــد،  ــرا ش ــی اج ــعبه غزن ــن)ص( ش ــم النبیی ــگاه خات ــب دانش ط

ــم.  ــرار می دهی ــث ق ــورد بح ــواالت را م ــی از س ــه بعض این ک
در پاســخ بــه ســواِل مصــرف مــواد مخــدر  بــرای تســکین درد 
ــا  ــد کام ــه ان ــد گفت ــر 15 درص ــواب 61  نف ــدارد. ج ــی ن مانع
موافــق هســتند. در تحقیــق تحــت عنــواِن، نگــرش دانــش آموزان 
ــی دارد  ــان م ــاد، بی ــاره ی اعتی ــران درب ــی شــهر ته مقطــع رهنمای
ــدر را روش  ــواد مخ ــرف م ــجویان مص ــد دانش ــه 17/۲ درص ک
مناســبی جهــت کاهــش درد عنــوان کــرده انــد کــه، بــا بررســی و 

ــی دارد]14[. ــا هم خوان ــق م تحقی

جدول 2. نتیجه گیری سواالت موانع درک شده

نتیجه گیری سواالت موانع درک شده

مجموعه کامال مخالفم مخالفم نظر ندارم موافقم کامال موافقم

100 19 15/۸5 1۲/3 ۲6/1 ۲6/75

جدول ۳. سواالت شدت درک شده

نتیجه گیری سواالت شدت درک شده

مجموعه کامال مخالفم مخالفم نظر ندارم موافقم کامال موافقم

100 ۲/6 1/65 6/45 ۲3 66/3

شکل 2. سواالت حساسیت درک شده
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در ایــن بررســی در پاســخ بــه ســواِل بــرای کاهــش 
ــواد  ــر اســت م ــراب و افســردگی بهت مشــکات روحــی، اضط
مخــدر مصــرف شــود. در تحقیــق تحــت عنــواِن نگــرش 
دانــش آمــوزان مقطــع رهنمایــی شــهر تهــران دربــاره ی اعتیــاد، 
ــرد در  ــل ف ــردن تحم ــاال ب ــد ب ــه 15/4 درص ــی دارد ک ــان م بی
ــرده  ــی ک ــدر معرف ــواد مخ ــواص م ــکات را از خ ــل مش مقاب
ــد  ــم 6/1 درص ــن رق ــا ای ــه ی م ــم در مطالع ــن رق ــه ای ــد ک ان

.]14 می باشــد]
در بررســی مــا در پاســخ بــه ســواِل حتــی مصــرف یک بــار 
ــت  ــل را دریاف ــای ذی ــت، جواب ه ــاک اس ــدر خطرن ــواد مخ م
نمودیــم. ۲41 نفــر) 59/1 درصــد( آن گفتــه انــد کامــا موافــق، 
1۲0 نفــر)۲9/4 درصــد( گفتــه انــد موافــق، 36 نفــر)۸/۸ درصــد 
ــد  ــه ان ــد( آن کفت ــر) ۲/۲ درص ــدارم، 9 نف ــر ن ــه نظ ( آن گفت
مخالــف و  ۲ نفــر) 0/5 درصــد( گفتــه انــد کامــا مخالــف. در 
تحقیــق تحــت عنــواِن نگــرش دانــش آمــوزان مقطــع رهنمایــی 
شــهر تهــران دربــاره ی اعتیــاد، بیــان مــی دارد کــه نــوع نگــرش 
افــراد مــورد مطالعــه نســبت بــه اعتیــاد نیــز قابــل توجــه اســت. 
ــدر را  ــواد مخ ــار م ــا دوب ــرف یک ی ــا مص ــد آن ه 11/7 درص
مقدمــه ی بــرای شــکل گیری اعتیــاد نمی داننــد، 9 درصــد 
ــح  ــوع تفری ــک ن ــدر را ی ــواد مخ ــگاه م ــرف گاه و بی ــز مص نی
ــی  7/1  ــد و حت ــاب می آورن ــه حس ــرر ب ــم ض ــا ک ــرر ی بی ض
درصــد از آن هــا ابــراز عاقــه کــرده انــد کــه مصــرف یکــی از 

ــد]14[. مــواد مخــدر را امتحــان کنن
ــه  ــاد ب ــت اعتم ــواِل قوی ــه س ــخ ب ــی در پاس ــن بررس در ای
ــر شــدن  ــل فشــار دوســتان از درگی ــن در مقاب ــه گفت نفــس و ن
ــت  ــل را دریاف ــای ذی ــد، جواب ه ــری می کن ــاد جلوگی ــه اعتی ب
نمودیــم. ۲۲۸ نفــر)55/9 درصــد( آن گفتــه انــد کامــا موافــق، 
1۲9 نفــر)31/6 درصــد( گفتــه انــد موافــق، 3۲ نفــر)7/۸ 
درصــد( آن گفتــه نظــر نــدارم، ۸ نفــر)۲ درصــد( آن گفتــه انــد 
مخالــف و 11 نفــر)۲/7 درصــد( گفتــه انــد کامــا مخالــف. در 
تحقیــق تحــت عنــواِن اعتیــاد از نــگاه جوانــان، جوانــان شــرکت 
کننــده در ایــن پژوهــش نیــز اراده و اعتمــاد بــه نفــس قــوی را 
بــاز دارنــده ی اعتیــاد خوانــده انــد. راگ گازا و همــکاران ضمــن 
تأکیــد بــر تأثیرپذیــری از دوســتان در نوجوانــی، می افزایــد کــه 

ــر و  ــاق و مؤث ــو خ ــه عض ــت ک ــر اس ــان مهم ت ــرای نوجوان ب
ــه نفــس باشــند]15[ دارای اعتمــاد ب

در ایــن بررســی در پاســخ بــه ســواِل مصــرف تفریحــی مواد 
مخــدر بــرای نوجوانــات اعتیــاد آور نیســت، جواب هــای ذیــل 
را در یافــت نمودیــم. 60/۸ درصــد کامــا مخالــف، 14 درصــد 
مخالــف، ۸/6 درصــد نظــری نــدارم، 7/۸ درصــد موافــق و ۸/۸ 
درصــد کامــا موافــق. در تحقیــق تحــت عنــوان تاثیــر آمــوزش 
پیشــگیری ار اعتیــاد از طریــق الگــوی اعتیــاد ســامتی برآگاهــی 
ــر  ــاوه، ب ــتان های س ــال اول دبیرس ــوزان س ــش آم و درک دان
ــش  ــت گرای ــد عل ــتین درص ــه نخس ــن مطالع ــج ای ــاس نتای اس
ــاد آور ســرگرمی  31/3  ــه مصــرف مــواد اعتی دانــش آمــوزان ب
ــه مصــرف  ــوزان ب ــش آم ــش دان ــت گری ــن عل درصــد و آخری
ــا  ــه مســعود نی ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــود ک ــذت ب ــواد، کســب ل م
ــی  ــوق هم خوان ــق ف ــا تحقی ــق ب ــن تحقی ــی دارد. ای هم خوان
نــدارد بــه دلیلــی کــه ایــن تحقیــق، روی دانشــجویانی صــورت 
گرفتــه کــه هــم از نظــر ســنی و هــم از نظــر آگاهــی در ســطح 

متفــاوت نســبت بــه تحقیــق فــوق قــرار دارد]16[.
و  معاشــرت  ســواِل  بــه  پاســخ  در  بررســی  ایــن  در 
ــل را  ــای ذی ــدارد، جواب ه ــاد خطــر ن ــراد معت ــا اف هم نشــینی ب
دریافــت نمودیــم. 61/39 درصــد کامــا مخالــف، 17/6 درصــد 
ــق و 10/3  ــد مواف ــدارم، 6/1 درص ــد نظرن ــف، 4/7 درص مخال
ــاالن  ــه هم س ــق. دلبســتگی ب ــا مواف ــد کام ــه ان درصــد آن گفت
برنگــرش نســبت بــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــا نتایــج بســیاری 
مطالعــات از جملــه پژوهش هــای کاســترو و همــکاران، هاراکــه 
ــال ۲00۸ و  ــن درس ــار و هافم ــال۲01۲، ب ــرگ در س ــه ب و ول
پیلینگتــون در ســال۲007 هماهنــگ بــود. متغیــر برجســته و مهــم 
ــه ســمت آن  ــه مــواد مخــدر و حرکــت ب ــان ب در نگــرش جوان
تأثیــر هم ســاالن اســت کــه افــراد آن هــا را بــرای ارتبــاط خــود 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــن یک ــر ای ــا ب ــد. بن ــرده ان ــاب ک انتخ
خطرســاز و زمینــه ســاز بــرای اقــدام بــه تجربــه ســوء مصــرف 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــاالن اس ــه هم س ــتگی ب ــدر دلبس ــواد مخ م

ــری دارد. ــیوع بیش ت ــی ش ــنین نوجوان ــد در س می رس
ــوان  ــان به عن ــواِل جوان ــه س ــخ ب ــی در پاس ــن بررس در ای
مهم تریــن گــروه در معــرض خطــر اعتیــاد نیســت، جواب هــای 
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ذیــل را دریافــت نمودیــم. 31/9 درصــد کامــا مخالــف، 31/6 
درصــد مخالــف، 7/6 درصــد نظــر نــدارم، 1۲/7 درصــد موافــق 
و 1۸/۲ درصــد گفتــه انــد کامــا موافــق. ایــن تحقیــق بــا تحقیق 
ــکاران و  ــوادی و هم ــید ج ــش س ــی دارد، پژوه ــل هم خوان ذی
ــه  ــج مطالع ــت از نتای ــکاران در حمای ــاری و هم ــن تات هم چنی
ــا ۲5  ــنی 1۸ ت ــروه س ــوان )گ ــراد ج ــه اف ــان داد ک ــر نش حاض
ــات دانشــگاهی  ــه تحصی ــای ک ــر و آن ه ــس مذک ســال( و جن
ندارنــد بیش تــر در معــرض اعتیــاد قــرار دارنــد و جــزء 

ــند]16[. ــر می باش ــر خط ــای پ گروه ه

۶. نتیجه گیری
ــکات  ــن مش ــادآور از مهم تری ــواد اعتی ــرف م ــوء مص س
ــل  ــازمان مل ــه س ــوری ک ــد، به ط ــمار می آی ــروز به ش ــر ام عص
ــیمیایی را در  ــردان ش ــای روان گ ــدر و داروه ــواد مخ ــد، م متح
ــد  ــته ی، رش ــاح های هس ــا )س ــر دنی ــران دیگ ــه بح ــار س کن
ــروزه  ــرار داده اســت. ام ــط زیســت( ق ــت، آلودگــی محی جمعی
ــد،  ــت، تولی ــا کش ــارزه ب ــار مب ــه در کن ــت ک ــده اس ــت ش ثاب
ــد ســرمایه گذاری  ــواد مخــدر، بای ــع و مصــرف م قاچــاق، توزی
جامعــه  افــراد  گرایــش  از  پیشــگیری  حــوزه  در  اساســی 
به خصــوص دانشــجویان بــه مصــرف مــواد مخــدر اعمــال و در 
ــای  ــان ها، برنامه ه ــول انس ــد و تح ــل رش ــنین و مراح ــام س تم
ــرد  ــفانه در عملک ــرد ، متأس ــرا ک ــی را اج ــگیرانه آموزش پیش
برنامــه ی  هیچ گونــه  افغانســتان  بهداشــت  وزارت  فعلــی 
آموزشــی و اجرایــی  وجــود نــدارد. بــرای ایــن کاهــش اعتیــاد 
ــودی  ــد صع ــاد و رون ــه اعتی ــش ب ــل گرای ــد عل ــاز اســت ابت نی
ایــن پدیــده شــناخته شــود و ســپس بــر اســاس عوامــل موجــود 
برنامــه ریــزی شــود کــه در تحقیــق انجــام شــده دقیقــا بــر ایــن 
ــر اســاس  ــن ب ــد از آن و هم چنی ــه شــده و بای موضــوع پرداخت
ــه دانشــجویان  ــی دادن ب ــا آگاه ــتفاده شــود ت ــون علمــی اس مت
ــوزش مناســب در  ــق آم ــاد آور از طری ــواد اعتی در خصــوص م
ــدون، و اجــرای درســت آن انجــام  ــزی م ــک برنامه ری ــب ی قال
ــوزش درســت و  ــوع آم ــت ن ــج اهمی ــن نتای ــع ای شــود. در واق
ــش  ــای کاه ــکار آن را در برنامه ه ــل ان ــدی و غیرقاب ــش کلی نق
ــه ســمت  ــش دانشــجویان ب ــه از گرای تقاضــا و پیشــگیری اولی

ــد.  ــکار می کن ــش آش ــش از بی ــاد را بی اعتی

۷. پیشنهادات
در زمینــه مــواد مخــدر پیشــنهادات فراوانــی در پایــان 
تحقیقــات می شــود ولــی به نظــر تیــم تحقیــق مهم تریــن و 
ــا از  ــت ت ــدل اس ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــنهاد آم ــن پیش اصلی تری
ــدل در  ــر م ــی ب ــوزش مبن ــویم، آم ــارج ش ــنتی خ ــوزش س آم
افزایــش ســطح آگاهــی و ایجــاد نگــرش مثبــت بــرای پیشــگیری 
ــر اســت. اتخــاذ  ــه مــواد مخــدر و عــوارض آن موث ــاد ب از اعتی
ــه  ــر از جمل ــرض خط ــجویان در مع ــرای دانش ــر الزم ب تدابی
دانشــجویان، مداخــات اولیــه و زود هنــگام، آمــوزش والدیــن 
بــرای توانمندســازی آن هــا در جهــت مبــارزه پیشــگیرانه، تولیــد 
بســته های آموزشــی اعــم از کتــاب، نــوار و ســی دی آموزشــی 
منطبــق بــر نیازســنجی و بومی ســازی فعالیت هــا، اســتفاده 
نرم افــزاری  مبــارزه  عرصــه  در  دانشــجویی  تشــکل های  از 
ــاوره را از  ــز مش ــت مراک ــدر و  تقوی ــواد  مخ ــا م ــی ب و فرهنگ
ــه  ــی در برنام ــور اصل ــد به ط ــه بای ــت ک ــی اس ــه اقدامات جمل
ــرد. کارشــناس آموزشــی  ــاد انجــام گی جامــع پیشــگیری از اعتی
در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر، گرایــش بــه مــواد مخــدر را 
ــد  ــان می کنن ــد و بی ــرا ملــی و گســترده می دانن یــک موضــوع ف
ــا  ــب ب ــد متناس ــاد بای ــگیری از اعتی ــه پیش ــا در زمین آموزش ه
ســنین مختلــف، متفــاوت باشــد. اثربخشــی برنامه هــای آمــوزش 
صحــت مقــدار زیــادی بســتگی بــه اســتفاده صحیــح از تئوری ها 
ــت دارد.  ــوزش بهداش ــر آم ــتفاده در ام ــورد اس ــای م و مدل ه
هرچــه پشــتوانه تئوریــک مناســب در تشــخیص نیازهــای 
ــای  ــته باشــد اثربخشــی برنامه ه اساســی بهداشــتی وجــود داش
ــش  ــث کاه ــه باع ــد ک ــد ش ــر خواه ــت بیش ت ــوزش بهداش آم

ــواد مخــدر خواهــد شــد .  مصــرف م
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