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سخن سر دبیر
فصل اول

آموزشی دوستان و همراهان گرامی، سالم!
ــا همــکاری دانشــجویان  ــژودا، ب ــه پ ــن شــماره ســال 1392 فصلنام اینــک آخری
ــه  ــور ک ــود. همانط ــه می ش ــان ارائ ــه خدمتت ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
در شــماره  قبــل اشــاره داشــتیم، در بخــش خالقیــت ایــن شــماره از فصلنامــه، 
ــدگان  ــه برن ــد، ب ــماره بع ــه در ش ــود ک ــزار می ش ــی« برگ ــالق باش ــابقه »خ مس
ــه قیــد قرعــه جوایــزی اهــدا می گــردد. پاســخ صحیــح نیــز در شــماره آینــده  ب

ــد.  جهــت اطــالع دیگــر دوســتان منتشــر خواهــد گردی
عالقــه منــدان مــی تواننــد فایــل الکترونیکــی پــژودا را کــه بــه صــورت 
ــود  ــرار گرفتــه اســت، دان ــر روی وب ســایت etdc.tums.ac.ir ق PDF ب

ــا را از  ــته، م ــد گذش ــی همانن ــتان گرام ــم شــما دوس ــد. امیدواری نماین
نظــرات مفیــد خــود در جهــت پیشــبرد هرچــه بیشــتر  اهــداف نشــریه، 

ــازید. ــد س بهره من
ــز  ــه و نی ــی فصلنام ــر اجرای ــنی دبی ــر محس ــم دکت ــروان از خان ــپاس ف س

تمامــی عزیزانــی کــه در جمــع آوری مطالــب، طراحــی و انتشــار ایــن شــماره 
همــکاری داشــته انــد.

موفق و پیروز باشید
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چاقی و درمان آن
ماندانا پوریان1 ، سمیرا جعفري2 ، بهاره صفي خاني3 ، مهشید فاضل4 ، شقایق مرادي5

)mandanapourian@gmail.com( ،1. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
)gmail.com@Samirajafary2( ،2. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
)Bhr.safikhani@gmail.com( ،3. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

)yahoo.com@Mahshidfazel92( ،4. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
)sh_moradi_a@yahoo.com( ،5. دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:
انــدازه گیــری شــاخص تــوده بــدن )BMI(، ســاده تریــن روش 
بــرای تعییــن درجــه چاقــی اســت. چاقــی بــه طــور مســتقیم 
ــا عوامــل خطــر  ــق همراهــی ب ــر مســتقیم )از طری ــز غی و نی
مختلــف(، بــا بیمــاری عــروق کرونــر ارتبــاط دارد. همچنیــن 
ــه اثبــات  ــر بســیاری دیگــر از بیمــاری هــا، ب تأثیــر چاقــی ب
رســیده اســت. طبــق مطالعــه انجــام گرفتــه در ایــران طــی 
ــبت  ــور نس ــی در کش ــیوع چاق ــال-های 1385-1378، ش س
بــه قبــل افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. بــرای ارزیابــی 
ــونBMI ، دور  ــواردی چ ــد م ــی بای ــه چاق ــال ب ــاران مبت بیم
ــی و  ــر قلب ــل خط ــی، عوام ــان چاق ــل درم ــل قاب ــر، عل کم
ــان  ــرد. درم ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــراه، م ــای هم ــاری ه بیم
هــای مختلفــی بــرای چاقــی وجــود دارد کــه از آن میــان مــی 
تــوان بــه تغییــر شــیوه زندگــی، درمــان دارویــی، جراحــی و 
یــا ترکیبــی از ایــن روش هــا اشــاره کــرد. هــدف اصلــی ایــن 
مقالــه بررســی روش هــای مختلــف درمــان چاقــی بــا تأکیــد 

بــر روش هــای جراحــی مــی باشــد.
مقدمه:

ــی بهداشــت، ســاالنه حــدود 2.8  ــار ســازمان جهان طبــق آم
میلیــون نفــر در اثــر اضافــه وزن فــوت مــی کننــد. در ســال 
ــال،  ــاالی 20 س ــه وزن در بزرگســاالن ب ــیوع اضاف 2008، ش
بــه طــور میانگیــن 35 %بــوده اســت )35 درصــد زنــان و 34 
ــال 1985،  ــه س ــبت ب ــدار نس ــن مق ــه ای ــردان( ک ــد م درص
ــرات  ــت اث ــه عل ــت. ب ــه اس ــش یافت ــر افزای ــش از 2 براب بی
ــورد توجــه  ــان آن همــواره م ــر ســالمت، درم ــی ب ســوء چاق
ــوان در 3  ــی ت ــی را م ــان چاق ــای درم ــت. روش ه ــوده اس ب
ــی  ــان داروی ــی، درم ــم غذای ــدی کــرد: رژی گــروه تقســیم بن
ــورد  ــا در م ــه ســعی شــده اســت ت ــن مقال و جراحــی. در ای
ــا  ــی، ب ــان چاق ــورد اســتفاده در درم ــای تهاجمــی م روش ه
ــود.  ــث ش ــتری بح ــل بیش تفصی
همچنیــن بــه توضیــح یــک روش  
جراحــی کــه بــرای اولیــن بــار در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ابــداع شــده اســت، پرداختــه 
مــی شــود.

تعریف و اپیدمیولوژی:
انــدازه گیــری شــاخص تــوده بــدن )BMI(، عملــی تریــن روش 
ــت.  ــدن اس ــی ب ــزان چرب ــی و می ــه چاق ــن درج ــرای تعیی ب
طبقــه بنــدی توصیــه شــده بــرای BMI کــه توســط ســازمان 
 )WHO( و ســازمان بهداشــت جهانــی )NIH( ملــی بهداشــت
ــه تصویــب رســیده و توســط اکثــر گــروه هــای متخصــص  ب
تاییــد شــده اســت، بــه صــورت زیــر مــی باشــد. الزم بــه ذکــر 
ــژاد  ــه ن ــا توجــه ب ــی ب ــه وزن و چاق ــف اضاف اســت کــه تعری

متفــاوت اســت )1(:
)BMI )Kg/m2                  کالس چاقی  
   کم وزن                       کمتر از 18/5
   نرمال                                  18/5-24/9

25-29/9   اضافه وزن                            
  کالس I چاقی                          30-34/9
  کالس II چاقی                  35-39/9
بیشتر از 40   کالس III چاقی )چاقی مرضی( 

شیوع چاقی در ایران: 
در مطالعــه ای کــه توســط مرکــز تحقیقــات غــدد بیمارســتان 
ولیعصــر انجــام شــد، تغییــرات BMI طــی ســال هــای 1385- 
ــه  ــن مطالع ــت. ای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــران م 1378 در ای
ــه وزن در  ــوق، شــیوع اضاف ــی ف ــازه زمان نشــان داد کــه در ب
 odds[ ایــران، از 13/6% بــه حــدود 22/3% افزایــش یافته اســت
per year; P 1.08 = )ratio )OR > 0.001[ و ایــن موضــوع در 

هــر دو جنــس و نیــز در شــهر و روســتا صــادق اســت )2(.
اثرات چاقی بر سالمت:

ــر دارد.  ــرگ و می ــزان م ــا می ــه وزن رابطــه مشــخصی ب اضاف
بررســی 19 مطالعــه آینــده نگــر نشــان داد کــه بــه ازای هــر 
5 واحــد افزایــش BMI، میــزان مــرگ و میــر 30% افزایــش می 
یابــد)3(. بعــالوه، چاقــی خطــر ابتــال بــه ســایر بیمــاری هــا را 

نیــز افزایــش مــی دهــد. چاقــی بــه طــور مســتقیم - صــرف 
نظــر از همراهــی آن بــا عوامــل خطــر دیگــر ماننــد دیابــت 
ــر مرتبــط اســت.  ــا بیمــاری عــروق کرون و فشــار خــون- ب
افزایــش ســطح فیبرینــوژن پالســما، افزایــش خطــر ایجــاد 
ســنگ هــای صفــراوی، کبــد چــرب، ســرطان هــای مختلــف 
)مــری، کولــون، کبــد، پانکــراس و...(، اســتئوآرتریت، آپنــه 
انســدادی حیــن خــواب، تغییــرات هورمونــی سیســتم 
ــار ســوء روانــی، از دیگــر اثــرات تأییــد شــده  تناســلی و آث

ــی هســتند )4(. چاق
 

رابطه BMI  با بیماری های مختلف
 ;1999  Guidelines for healthy weight. N Engl J Med

.341:427

ارزیابی و غربالگری چاقی:
ــامل  ــد ش ــه وزن بای ــه اضاف ــال ب ــار مبت ــک بیم ــی ی ارزیاب

ــد:  ــر باش ــوارد زی م
BMI اندازه گیری  -1

ــق  ــی شــکمی(: طب ــر )چاق ــری دور کم ــدازه گی ان  -2
ــردان و  ــرای م ــش از cm 102 ب ــر بی ــار WHO دور کم معی
بیــش از cm88 بــرای زنــان غیرطبیعــی در نظــر گرفتــه مــی 
شــود. البتــه ایــن عــدد تــا حــدی وابســته بــه نــژاد اســت. 
 89 cm ــر ــد، دور کم ــام ش ــران انج ــه در ای ــه ای ک مطالع
ــی و  ــر طبیع ــان، غی ــرای زن ــردان و cm91 را ب ــرای م را ب

پرخطرگــزارش کــرد)5(. بیمــاران مبتــال بــه چاقــی شــکمی 
ــام چاقــی مرکــزی، احشــایی، اندروئیــد و  ــه ن )همچنیــن ب
یــا چاقــی نــوع مردانــه( در معــرض خطــر بیشــتری بــرای 
بیمــاری هــای قلبــی، دیابت، فشــار خــون و اختــالل چربی-

هــای خــون هســتند)6(.
ــوارد  ــب م ــی: اغل ــان چاق ــل درم ــل قاب بررســی عل  -3
چاقــی مربــوط بــه بــی تحرکــی و مصــرف کالــری بــاال مــی 
باشــد. بــرای تعییــن علــت چاقــی در برنامــه هــای کاهــش 
ــه  ــد شــامل ســن شــروع اضاف ــراد بای وزن، شــرح حــال اف
ــرات  ــش وزن، تغیی ــت کاه ــی جه ــای قبل ــالش ه وزن، ت
ــه  ــت روزان ــزان فعالی ــی، می ــوی غذای ــده در الگ ــاد ش ایج
یــا ورزش، داروهــای فعلــی، درمــان هــای دارویــی گذشــته و 
ســابقه تــرک ســیگار باشــد. داروهــا از علــل شــایع افزایــش 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــتند ک ــی هس وزن و چاق
انســولین، ســولفونیل اوره و داروهــای ضــد ســایکوز اشــاره 
ــت.  ــراه اس ــش وزن هم ــا افزای ــز ب ــیگار نی ــرک س ــرد. ت ک
برخــی از افــراد چــاق دچــار اختــالل غــدد درون ریــز )مانند 
ــه طــور کل، بیمــاری  ــی ب ســندرم کوشــینگ( هســتند؛ ول
ــرای چاقــی نمــی باشــند.  هــای اندوکریــن علــل شــایعی ب

ــدول1( )ج

              جدول 1. بعضی از علل چاقی )7(
       علل ایاتروژنیک: داروها، جراحی هیپوتاالموس
        چاقی تغذیه ای: رژیم با چربی باال، پرخوری

ــردگی  ــی، افس ــی هیپوتاالموس ــن: چاق ــی نورواندوکری چاق
پلــی  تخمــدان  ســندرم  کوشــینگ،  ســندرم  فصلــی، 
رشــد،  هورمــون  کمبــود  هیپوگنادیســم،  کیســتیک، 

تیروئیدیســم سودوهیپوپارا
عوامــل رفتــاری و اجتماعــی: وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی، 

عوامــل روانــی
عدم تحرک: بعد از جراحی، افزایش سن

چاقی ژنتیکی
سایر موارد: وزن کم هنگام تولد

در مطالعــه ای کــه در ایــران روی 12000 مــرد انجــام شــده 
بــود، odds ratio چاقــی در افــراد ســیگاری 0/62، در افــراد 
متاهــل1/09 و در افــراد شــهری نســبت بــه روســتایی 1/87 

بــوده اســت )8(.
بررســی عوامــل خطــر   -4
ــا  ــط ب ــل مرتب ــایر عوام ــی: س قلب
بیمــاری هــای قلبــی عروقــی نیــز 
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بایــد شناســایی شــوند؛ ماننــد فشــار خــون، اختــالالت چربــی 
خــون )HDL پاییــن یــا LDL بــاال(، قنــد خــون ناشــتا، مصــرف 
ــاالی 45  ــن ب ــی CHD زودرس، س ــابقه خانوادگ ــیگار، س س

ــان. ــرای زن ــال ب ــاالی 55 س ــردان و ب ــرای م ــال ب س
بررســی بیمــاری هــای همــراه: مثــل بیمــاری عــروق   -5

ــواب ــن خ ــدادی حی ــه انس ــوع 2 و آپن ــت ن ــر، دیاب کرون

درمان چاقی:
بــرای داشــتن یــک برنامــه کاهــش وزن مناســب، ترکیبــی از 
رژیــم غذایــی، ورزش و تغییــرات رفتــاری الزم اســت. انتخــاب 
یــک روش درمــان، بــه چنــد عامــل بســتگی دارد کــه از آن 
جملــه مــی تــوان بــه مقــدار اضافــه وزن و ترجیــح خــود بیمار 
ــن،  ــس، س ــر جن ــت تاثی ــرژی تح ــای ان ــرد. نیازه ــاره ک اش
فاکتورهــای ژنتیکــی و تحــرک افــراد مــی باشــد. در برنامــه-

ــرای افــراد بســیار مهــم  هــای کاهــش وزن، تعییــن هــدف ب
اســت. حفــظ و تــداوم کاهــش وزن نیــز بســیار اهمیــت دارد. 
ــت  ــه  عل ــی، ب ــم غذای ــد از شــروع رژی ــرا در ســال اول بع زی
ــن  ــاال رفت ــه ب ــی، از جمل ــرات هورمون ــدن تغیی ــود آم بوج
ــن( و کاهــش  ــتها )گرلی ــده اش ــای افزاین ــون ه ســطح هورم
 ،Y ــد ــن، پپتی ــتها )لپتی ــده اش ــای کاهن ــون ه ــزان هورم می
کولــه سیســتوکینین(، حفــظ رژیــم کاهــش وزن بســیار 
ــی کــه در برنامــه  ــم های ــه از رژی ــد نمون مشــکل  اســت. چن
هــای کاهــش وزن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، عبارتنــد 

از: 

رژیم کم کالری متعادل:
در ایــن روش ابتــدا میــزان انــرژی مــورد نیاز فــرد تخمین زده 
و ســپس انتخــاب مــواد غذایــی برحســب نیــاز انــرژی انجــام 
مــی شــود .ایــن برنامــه، رژیــم ایــده آلــی اســت کــه تمامــی 

مــواد غذایــی را بجــز قندهــای ســاده، شــامل مــی شــود.

رژیم با چربی پایین:
در ایــن رژیــم مــی بایســت حداکثــر 30% از کل انــرژی مــورد 
نیــاز روزانــه، از چربــی تامیــن شــود و بقیــه انــرژی از قندهــا 

و پروتئیــن هــا حاصــل مــی شــود.

رژیم با کربوهیدرات پایین:
ــن )130- ــدرات پایی ــا کربوهی ــورت ب ــه دو ص ــم ب ــن رژی ای

پاییــن  خیلــی  و  گــرم(   60
ــود.  ــی ش ــرا م ــرم(، اج )60-0 گ
مصــرف  در  کــه  اتفاقــی  امــا 
ــرم  ــر از 50 گ ــدرات کمت کربوهی

مــی افتــد، ایــن اســت کــه از دســت دادن آب بــدن ســریعتر 
ــا رعایــت ایــن رژیــم،  از کاهــش چربــی هــا رخ مــی دهــد. ب
خطــر دیابــت نــوع 2، بیماریهــای قلبــی- عروقــی و برخــی از 
ســرطان هــا کاهــش مــی یابــد. در مطالعــه ای کــه بــا هــدف 
مقایســه رژیــم کــم کربوهیــدرات و رژیــم کــم چربــی انجــام 
ــرض 6  ــدرات در ع ــم کربوهی ــم ک شــد، کاهــش وزن در رژی
ــوده اســت؛  ــی ب ــم کــم چرب ــرم بیشــتر از رژی ــاه، 4 کیلوگ م
ــته  ــی وجــود نداش ــاوت چندان ــال تف ــک س ــرض ی ــا در ع ام
و کاهــش وزن در پایــان یــک ســال در هــر دو رژیــم تقریبــاً 

ــت )9 و 10(. ــوده اس ــر ب براب

رژیم مدیترانه ای:
ایــن رژیــم شــامل میــزان باالیــی از چربی غیــر اشــباع مونومر، 
ســبزیجات، میــوه و حبوبــات، مقدار متوســطی شــیر و لبنیات 
محلــی )بیشــتر بصــورت پنیــر( و میــزان کمــی گوشــت مــی 
باشــد کــه باعــث کاهــش عوارضــی چــون ســرطان، بیمــاری 

هــای قلبــی- عروقــی، پارکینســون و آلزایمــر مــی شــود.

رژیم با کالری خیلی پایین:
ــرای  ــرژی را ب ــری ان ــه 800-200 کیلوکال ــم، روزان ــن رژی ای
ــی ســریع  ــد و باعــث کاهــش وزن خیل ــرد فراهــم مــی کن ف
ــن  ــی از ای ــرای مــدت طوالن ــوان ب ــه نمــی ت مــی شــود. البت
ــتفاده  ــورد اس ــدرت م ــه ن ــروزه ب ــرد و ام ــتفاده ک ــم اس رژی
قــرار می-گیــرد. زیــرا خطــر کمبــود پروتئیــن، کاهــش فشــار 
خــون، بــاال رفتــن قنــد خــون در افــراد دیابتــی  و ریــزش و 
نــازک شــدن مــو، در مصــرف طوالنی مــدت آن وجــود دارد. از 
ســوی دیگــر بــا افزایــش حرکــت کلســترول از ذخایــر چربــی 
محیطــی، ممکــن اســت ســنگ هــای صفــراوی ایجــاد شــود. 
ــال  ــودکان درح ــیرده و ک ــاردار و ش ــان ب ــم در زن ــن رژی ای
ــه  ــرای اهــداف خــاص )ب رشــد، منــع مصــرف دارد و فقــط ب
عنــوان مثــال در جراحــی هــا( اســتفاده مــی شــود؛ زیــرا بــه 
همــان ســرعتی کــه افــراد وزن خــود را از دســت مــی دهنــد، 

ممکــن اســت ایــن وزن جایگزیــن شــود.

در یــک مقایســه کلــی مــی تــوان گفــت کــه رژیــم هــای بــا 
کربوهیــدرات پاییــن، نســبت بــه رژیــم هــای بــا چربــی پایین، 
عــوارض جانبــی بیشــتری دارنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان 
بــه یبوســت، ســردرد، کرامــپ هــای عضالنــی، اســهال، ضعــف 
عمومــی و راش پوســتی اشــاره کــرد. همچنیــن در رژیــم های 
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــیدوز نی ــدرات، خطــر کتواس ــم کربوهی ک

یکــی از نگــران کننــده تریــن عــوارض مــی باشــد. 

درمان دارویی:
اســتفاده از داروهــا نیــز مــی توانــد همــراه بــا ورزش و اصــالح 
ــای  ــان ه ــد. درم ــر باش ــش وزن مؤث ــی، در کاه ــار غذای رفت
دارویــی بــه دلیــل مشــخص نبــودن میــزان کارایــی، درجــه 
اطمینــان و مســئله افزایــش وزن مجــدد پــس از قطــع دارو، 
ــن حــال برخــی از دســته  ــا ای ــد اســت. ب ــورد تردی ــوز م هن
هــای دارویــی کــه در درمــان چاقــی مــورد اســتفاده قــرار می 

ــد، عبارتنــد از: گیرن

ــا ایجــاد  ــن داروهــا ب ــد ســمپاتیک: ای داروهــای مقل  -1
ــوند.  ــی ش ــذا م ــرف غ ــش مص ــث کاه ــیری باع ــاس س احس
Sibutramine ازجملــه ایــن داروهاســت کــه یکــی از عــوارض 

ــال  ــل احتم ــه دلی ــد و ب ــی باش ــون م ــار خ ــش فش آن، افزای
ایجــاد عــوارض قلبــی در بســیاری از کشــورها اســتفاده 
نمــی شــود. Phentermine و Diethylpropion نیــز فقــط بــرای 

ــد. ــده ان ــد ش ــدت تأیی ــاه م ــتفاده کوت اس
داروهایــی کــه روی جــذب و هضــم چربــی هــا   -2
ــترس  ــا داروی در دس ــر تنه ــال حاض ــد: Orlistat در ح موثرن
ــن دارو،  ــی اســت. ای ــدت در چاق ــی م ــتفاده طوالن ــرای اس ب
از طریــق مهــار آنزیــم لیپــاز پانکــراس روی هضــم چربــی هــا 
اثــر مــی گــذارد. کپســولهای 120میلــی گرمــی آن، ســه بــار 
ــی اســتفاده مــی شــود.  ــه همــراه وعــده هــای غذای در روز ب
ــرد،  ــه ف ــاز روزان ــورد نی ــری م ــی، 30% کال ــت طبیع در حال
حاصــل از چربــی اســت کــه بــا مصــرف دوز 200-50 میلــی-

گــرم ایــن دارو، تــا ســقف 30% دفــع چربــی خواهیــم داشــت. 
ــا  ــن دارو در مقایســه ب ــر ای ــات، تاثی ــه در برخــی مطالع البت
پالســبو تفــاوت چندانــی نداشــته اســت. در یــک متاآنالیــز در 
ســال اول درمــان، Orlistat بــه میــزان 11% در مقایســه بــا %6 
پالســبو، در کاهــش وزن مؤثــر بــوده اســت و در پایــان چهــار 
ــر پالســبو،  ــل 4.1% تأثی ــزان 6.9% در مقاب ــه می ــز ب ســال نی
نقــش قابــل توجهــی داشــته اســت. از فوایــد دیگــر ایــن دارو 
کاهــش LDL اســت. برخــی عــوارض آن عبارتنــد از: کرامــپ 
ــول در  ــای محل ــن ه ــذب ویتامی ــش ج ــکمی، کاه )درد( ش
ــوارد(  ــا 30% م ــوع و نفــخ )15ت ــاری مدف ــی اختی ــی، ب چرب

داروهــای ضــد افســردگی: ایــن داروهــا مــی تواننــد   -3
باعــث افزایــش، کاهــش یــا عــدم تغییــر در وزن بــدن شــوند. 

.Fluoxetine و   Bupropion ماننــد 
Zonisamide و Topiramate داروهای ضد صرع: مثل  -4

داروهای دیابت: مانند متفورمین  -5

درمان جراحی:
روش هــای جراحــی از طریــق دو مکانیســم باعــث کاهش وزن 

ــوند: می ش
ــن  ــی: ای ــواد غذای ــم ورودی م ــردن حج ــدود ک مح  .1
روش هــا از طریــق کاهــش ســایز معــده باعــث محــدود کردن 
ورود غــذا مــی شــوند و اگرچــه ســاده تــر از ســایر روش هــا 
هســتند، ولــی بــا ســرعت کمتــری وزن را کاهــش مــی دهند.

ــث کاهــش ســطح  ــا باع ــا ی ــن روش ه 2.کاهــش جــذب: ای
جذبــی روده )از طریــق ایجــاد مســیر میــان بــر( مــی شــوند و 
یــا تمــاس مــواد غذایــی بــا ترشــحات پانکــراس و صفــرا )کــه 
عهــده دار تســهیل هضــم غــذا هســتند( را کاهــش داده و از 
ــن  ــدار کاهــش وزن در ای ــد. مق ــق عمــل مــی کنن ــن طری ای
روش هــای جراحــی، بیشــتر و رونــد آن ســریع تــر اســت؛ امــا در عین 
حــال اثــرات متابولیــک ناخواســته و کمبــود امــالح را نیــز بــه همــراه 

دارند.
3.روش هایی که از هر دو مکانیسم باال استفاده می کنند.
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مطالعاتــی کــه در مــورد تأثیــرات روش هــای جراحــی انجــام 
ــش  ــت روی کاه ــرات مثب ــده اث ــان دهن ــت، نش ــده اس ش
ــش  ــز افزای ــی و نی ــا چاق ــط ب ــر مرتب ــرگ و می ــوارض و م ع
ــت در  ــرات مثب ــن تأثی ــتند )11(. ای ــی هس ــت زندگ کیفی
مقایســه بــا روش هــای غیرجراحــی بطــور مشــخص بیشــتر 
بــوده اســت. بزرگتریــن مطالعــه ای کــه جهــت مقایســه روش 
هــای جراحــی و غیرجراحــی در درمــان چاقــی انجــام شــده 
ــر  ــد. ب ــی باش اســت، Swedish Obese Subjects Trial )SOS( م
اســاس نتایــج ایــن مطالعــه دو ســاله، میــزان odds ratio در 
افــراد تحــت درمــان جراحــی در مقایســه بــا درمــان معمــول، 
ــوده اســت  ــت 0/02 ب ــرای دیاب ــارخون، 0/38 و ب ــرای فش ب
)12(. در یــک مطالعــه مــورد- شــاهدی روی 8000 بیمــار، 
ــا  ــس از جراحــی ت ــی، پ ــر ناشــی از چاق ــزان مــرگ و می می
حــدود 40% کاهــش یافتــه اســت )13(. تأثیــر مثبــت روش 
جراحــی، در BMI بــاالی 40 نســبت بــه BMI پایین تــر از آن، 

ــه صــورت قابــل مالحظــه ای بیشــتر اســت )14(. ب

اندیکاسیون های جراحی در چاقی:
اندیکاســیون هــای جراحــی توســط ســازمان ملــی بهداشــت 

)NIH( در ســال 1991 بدیــن صــورت اعــالم شــد:
-افراد کاماًل مطلع و با انگیزه کافی برای کاهش وزن

-BMI بیشتر از 40 
-توان پذیرش خطر قابل قبولی برای جراحی 

-سابقه شکست روش غیر جراحی جهت کاهش وزن
ــدی  ــوارض ج ــا ع ــراه ب ــتر از 35، هم ــا  BMIبیش ــراد ب -اف
ــل ــری  مفاص ــا درگی ــواب ی ــه خ ــدید، آپن ــت ش ــل دیاب مث

ــامل  ــز ش ــی نی ــای جراح ــای روش ه ــیون ه کنترااندیکاس
ــتند:  ــر هس ــوارد زی م

ســایکوز یــا افســردگی شــدید درمــان نشــده، ســوء مصــرف 
ــی  ــی باالی ــر بیهوش ــه خط ــی ک ــدید قلب ــاری ش ــواد، بیم م
داشــته باشــد، احتمــال کمبــود ویتامیــن هــا و امــالح معدنی 

در آینــده.
ــای جراحــی هســتند؛  ــن روش ه LAGB و RYGB شــایع تری

ــتفاده از  ــت اس ــه عل ــد، ب ــه ش ــاًل گفت ــه قب و RYGB چنانک
مکانیســم کاهــش جــذب، اثــر بیشــتری روی کاهــش وزن و 

ــی دارد. ــه چاق ــوط ب عــوارض مرب
روش های جراحی:

Roux-en-Y gastric bypass )RYGB(: در ایــن روش قســمت 

ــدا  ــده ج ــدای مع ــی از ابت کوچک
ــک  ــپس روده باری ــود. س ــی ش م
ــری  ــانتی مت ــه 50-30 س از فاصل

ــده  ــال مع ــمت پروگزیم ــه قس ــده و ب ــز بری ــان تریت لیگام
متصــل مــی شــود )گاستروژژونوســتومی(. قســمت دیســتال 
ــه  ــز در فاصل ــت نی ــل اس ــه آن متص ــه ب ــه دوازده ــده ک مع
150-75 ســانتیمتری گاستروژژنوســتومی، مجــدداً بــه ژژنوم 
آناســتوموز )پیونــد( مــی شــود کــه در ایــن نقطــه ترشــحات 
ــد  ــوط خواه ــی مخل ــواد غذای ــا م ــراوی ب ــک و صف پانکراتی
شــد. امــروزه ایــن روش بــه کمــک الپاروســکوپ انجــام مــی 

شــود کــه عــوارض جراحــی را بــه حداقــل مــی رســاند.

 
در یــک مطالعــه روی 60 مــورد عمــل RYGB در بخــش 
جراحــی بیمارســتان امــام خمینــی، 30% مــوارد، کاهــش وزن 
و اثــرات مثبــت روی پروفایــل لیپیــد و قنــد و آنزیــم هــای 
کبــدی گــزارش شــده اســت )15(. بــا اســتفاده از ایــن روش، 
ــه  ــد )ک ــی افت ــاق م ــش وزن اتف ــال اول 68-62% کاه در س
ــه بســیار  ــدا مــی کنــد( و گزین ــری پی در ادامــه ســیر کندت
ــوارض  ــی از ع ــود. یک ــد ب ــی جهــت کاهــش وزن خواه خوب
ایــن روش جراحــی، ایجــاد هیپوگلیســمی )افــت قنــد خــون( 
بعــد از غذاســت کــه بــا درمــان هــای خاصــی قابــل کنتــرل 

اســت.

ایــن  Laparoscopic adjustable gastric banding )LAGB(: در 

ــمت  ــم، دور قس ــل تنظی ــیلیکونی قاب ــد س ــک بان روش، ی
ــده  ــم ورودی مع ــا حج ــود ت ــی ش ــته م ــده بس ــی مع ابتدای
کاهــش یابــد و مزایــای زیــادی نســبت بــه روش قبــل دارد، 
ــه  ــت. از جمل ــر اس ــش وزن، کمت ــر آن در کاه ــه تأثی اگرچ
ــه  ــاز ب ــدم نی ــودن، ع ــاده ب ــه س ــوان ب ــی ت ــای آن م مزای

مهــارت و تجربــه زیــاد، قابــل برگشــت و قابــل تنظیــم بــودن 
اشــاره کــرد )40-20%(. ایــن روش هنــگام بــاال بــودن فشــار 
ــدت  ــی م ــرف طوالن ــری و مص ــرد م ــالل عملک ــورت، اخت پ

ــت. ــوع اس ــتروئید، ممن اس

 LAGB بــه علــت ســادگی و عــوارض کــم، بســیار مــورد توجه 
قــرار گرفتــه اســت، امــا میــزان تاثیــر آن متفــاوت ذکــر شــده 
ــا انجــام شــد،  ــی کــه در آســیا و اروپ اســت. در بررســی های
ــاه اول 20-15% ، در ســال  ــزان کاهــش وزن را در ســه م می
ــد.  ــزارش کردن ــال 58 -45% گ ــد از دو س اول 53-40% و بع
ــد از  ــش وزن بع ــی، 36% کاه ــات ابتدای ــکا، در مطالع در امری
دو ســال گــزارش شــد، در حالیکــه در مطالعــات بعــدی، 75-

45% ذکــر شــده اســت.[16-18]
Sleeve gastrectomy: ایــن روش در مقایســه بــا روش هــای 

بــای پــس، آســان تــر و بــه میــزان کمتــری تهاجمــی اســت 
و خطــر ســوء جــذب و هرنــی بعــد از عمــل نیــز در آن کمتــر 

ــر  ــکل زی ــام Sleeve gastrectomy در ش ــت )19(. روش انج اس
نشــان داده شــده اســت.

 
ــمت  ــی از 2 قس ــل جراح ــن عم Biliopancreatic diversion: ای

تشــکیل شــده کــه شــامل گاســترکتومی پارشــیل )Partial( و 
گاستروایلئوســتومی اســت. هــدف از آن، کاهش میــزان تماس 
ترشــحات صفــرا و پانکــراس بــا مــواد غذایــی اســت. بــا ایــن 
روش تــا حــدود 72% کاهــش وزن گــزارش شــده اســت. ولــی 
بــه علــت خطــر ســوءجذب پروتئیــن، آنمــی و اســهال، کمتــر 

بــه کار مــی رود.

ــرای  ــت ب ــی موق ــی، روش ــن جراح  Intragastric balloon: ای
کاهــش وزن در افــراد بــا چاقــی متوســط اســت کــه در آن از 
یــک بالــن حــاوی 600-500 میلــی لیتــر ســالین جهــت پــر 
ــده اســتفاده مــی شــود. متوســط کاهــش  کــردن حجــم مع
ــن روش،  ــکل ای ــت. مش ــده اس ــزارش ش ــدود 40% گ وزن ح
ــا  ــه تنه ــک مطالع ــه در ی ــت. بطوریک ــت آن اس ــر موق تأثی
26% افــراد توانســتند در طــی یــک ســال، 90% کاهــش وزن 

خــود را حفــظ کننــد.[20] احتمــال 
شکســت درمــان بــه علــت افزایــش 
تدریجــی غــذای مصرفــی افــراد کــه 
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منجــر بــه افزایــش جبرانــی حجــم معــده مــی شــود و نیــز در 
افــرادی کــه بیشــتر از غذاهــای مایــع بــا کالــری بــاال اســتفاده 
ــا ایــن حــال ایــن روش مــی  مــی کننــد، وجــود دارد[21]. ب
توانــد درمــان خوبــی قبــل از عمــل جراحــی قطعــی، در افــراد 

مبتــال بــه چاقــی شــدید باشــد. 
 

ــرد و  ــدی را خ ــر جل ــی زی ــن روش چرب Liposuction: در ای

ــی- ــرون م ــش( بی ــن )مک ــتگاه ساکش ــط دس ــپس توس س
کشــند. بــر اســاس اینکــه خــرد کــردن چربــی زیــر جلــدی به 
چــه روشــی انجــام مــی شــود، انــواع مختلــف لیپوساکشــن را 
 Suction-assisted liposuction نامگــذاری مــی کننــد. از جملــه
ــه روش دســتی خــرد مــی  ــر جلــدی ب ــی زی کــه در آن چرب
شــود. مثــال دیگــر ultrasound-assisted liposuction اســت 
کــه در آن از انــرژی صوتــی بــرای ایــن منظــور اســتفاده مــی 
شــود. همچنیــن Water-assisted liposuction کــه در آن عمــل 
خــرد کــردن چربــی زیــر جلــد توســط آب انجــام مــی شــود. 
ــن  ــورد UAL )لیپوساکش ــه روی 660 م ــه ک ــک مطالع در ی
ــوان  ــه عن ــن روش ب ــت، ای ــام گرف ــوند( انج ــیله اولتراس بوس
ــزارش  ــن گ ــیار پایی ــوارض بس ــا ع ــب و ب ــک روش مناس ی

ــد[22]. ش

Total Gastric Vertical Plication )TGVP(: روش جدیدی اســت 

کــه بــرای اولیــن بــار در دنیــا، توســط دکتــر طالــب پــور از 
اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، معرفــی شــده اســت 
ــود. در  ــی ش ــه زده م ــودی بخی ــورت عم ــده بص و در آن، مع
پیگیــری 100 عمــل جراحــی 
کــه بــه ایــن روش انجــام گرفــت، 
متوســط کاهــش وزن 57% بعــد از 

3 ســال گــزارش شــده اســت]23[.

مقایسه روش های جراحی: 
ــای  ــه مقایســه روش ه ــی در زمین ــات مختلف ــون مطالع تاکن
جراحــی انجــام شــده اســت. بدیهــی اســت در مقایســه بیــن 
ــح  ــی، ارج ــر تهاجم ــای کمت ــف، روش ه ــای مختل روش ه
ــا  ــایر روش ه ــش از س ــه بی ــی ک ــکا روش ــتند. در آمری هس
 Roux-en-Y gastricbypass ،ــرد ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
RYGB(( اســت. در حالیکــه در کشــورهای دیگــر، اغلــب روش 

laparoscopic adjustable gastric band )LAGB( بــه کار مــی 

رود. یــک مطالعــه گذشــته نگــر بــر روی تعــدادی از بیمارانــی 
ــان داد  ــد، نش ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــل جراح ــت عم ــه تح ک
ــر روی بیمــاری هــای  ــف جراحــی ب ــر روش هــای مختل تاثی
ــدارد.  ــا هــم ن ــادی ب ــا چاقــی، تفــاوت زی همزمــان مرتبــط ب
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد LAGB روشــی ســاده تــر، کــم 
تهاجمــی تــر و کــم عارضــه تــر نســبت بــه روش هــای دیگــر 
 ،RYGB ــه ذکــر اســت کــه در روش مــی باشــد. البتــه الزم ب
ــر  ــد کاهــش وزن در ســال اول بعــد از جراحــی ســریع ت رون
ــد از  ــدن کاهــش وزن طــی 3 ســال بع ــت مان و احتمــال ثاب

عمــل، بیشــتر اســت [24].

عوارض روش های جراحی:
بطــور کلــی عــوارض روش هــای جراحــی در دو دســته 
عــوارض مربــوط بــه پروســه جراحــی و عــوارض منحصــر بــه 
روش مــورد اســتفاده، قــرار مــی گیــرد. در روش هایــی کــه بــا 
هــدف کاهــش جــذب انجــام مــی گیــرد، شــایعترین عــوارض 
ــالح و  ــود ام ــی، کمب ــن، آنم ــوءجذب پروتئی ــد از: س عبارتن
ــی  ــول در چرب ــن هــای محل ــا )بخصــوص ویتامی ویتامیــن ه
و ویتامیــن B12(. بــه طــور کلــی شــایع تریــن علــت بســتری 
مجــدد در تمامــی اعمــال جراحــی، شــامل تهــوع، اســتفراغ، 
دهیدراتاســیون، درد شــکم و عفونــت زخــم مــی باشــد. 
همچنیــن شــایع تریــن علــت مــرگ در ایــن افــراد، آمبولــی 

ــوده اســت.  ــت از محــل جراحــی ب ــه و گســترش عفون ری
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ــتن  ــرای داش ــاده ب ــارق الع ــی خ ــاده غذای ــت م هش
ــالم ــی س ــتگاه گوارش دس

امــروزه باکتــری هــا بــه موضوعــی داغ در علم پزشــکی تبدیل 
شــده انــد؛ چــرا کــه وجود یــک فلــور میکروبــی قــوی و مفید، 
ــتم  ــالمت سیس ــم و س ــم، متابولیس ــد هض ــود فراین ــه بهب ب
ایمنــی بــدن کمــک مــی کنــد. میلیاردهــا فلــور میکروبــی در 
ــا  ــه بــدن کمــک مــی کنــد ت روده انســان وجــود دارد کــه ب
ــد. تحقیقــات نشــان  ــواد مغــذی را از غذاهــا اســتخراج کن م
داده اســت کــه قــدرت ســالمتی بخشــی باکتــری هــا، حتی از 
ایــن نیــز فراتــر اســت. بــرای مثــال وقتــی غذاهایــی را مصرف 
مــی کنیــم کــه تعــادل ایــن جهــان میکروبــی درونــی را حفظ 
مــی کنــد، ســالم تــر و پرانرژی-تــر بــوده و پوســتی درخشــان 
تــر خواهیــم داشــت. برخــی از مــواد غذایــی، پروبیوتیــک مــی 
ــتند؛  ــد هس ــده و مفی ــای زن ــری ه ــاوی باکت ــه ح ــند ک باش
ماننــد کیمچــی( یــک خــوراک تخمیرشــده ســنتی کــره ای( 
یــا کفیــر. برخــی دیگــر از مــواد غذایــی، پــره بیوتیک هســتند 
ــدن  ــه صــورت طبیعــی در ب و باکتــری هــای مفیــدی کــه ب
انســان زندگــی مــی کننــد، از ایــن مــواد تغذیــه مــی کننــد. 
انســان بــرای بــه تعــادل رســاندن فلــور میکروبــی گوارشــی، 
بــه هــر دو گــروه مــواد غذایــی فــوق، یعنــی هــم پروبیوتیــک 
و هــم پــره بیوتیــک نیــاز دارد. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، 8 
مــاده غذایــی پــره بیوتیــک و مفیــد کــه بهتــر اســت در رژیــم 
غذایــی طبیعــی و یــا رژیــم غذایــی گیاهــی افــراد گنجانــده 

شــوند، در ادامــه معرفــی مــی شــود:
ســیر: ســیر تأثیــر فــوق العــاده ای بــر سیســتم ایمنی   -1
ــره بیوتیــک  ــک پ ــا ی ــه تنه ــی ن ــاده غذای ــن م ــدن دارد. ای ب
ــور  ــر )پرولیفراســیون( فل ــه تکثی ــه ب ــی اســت، بلک باورنکردن
میکروبــی روده نیــز کمــک مــی کنــد. همچنیــن ســیر قــدرت 
ــر روده را  ــای مض ــری ه ــا باکت ــوارش ب ــتگاه گ ــه دس مقابل

ــد. ــش مــی ده افزای
 

ــی  ــاوی ترکیبات تربچــه: ح  -2

ــد  ــه رش ــر ب ــه منج ــت ک ــان« اس ــام »آرابینوگاالکت ــه ن ب
باکتــری هــای مفیــد در روده می-شــود. تربچــه یــک میــان 
ــی فــوق العــاده، سرشــار از مــواد مغــذی و یــک  وعــده غذای
منبــع غذایــی عالــی بــرای فلــور میکروبــی روده مــی باشــد.

ســیب زمینــی ترشــی: ســیب زمینــی ترشــی سرشــار   -3 

ــیاری  ــه در بس ــت ک ــری اس ــن فیب ــت. اینولی ــن اس از اینولی
از میــوه هــا و ســبزیجات پــره بیوتیــک طبیعــی یافــت مــی 
شــود. اینولیــن فاقــد کالــری اســت، امــا باعــث ایجاد احســاس 
ســیری مــی شــود. حــدود 19-14% وزن ســیب زمینی ترشــی 

را اینولیــن تشــکیل مــی دهــد.

 

ــد  ــی و فالونوئی ــر رژیم ــار از فیب ــی: سرش ــره فرنگ ت  -4
اســت. ایــن مــاده غذایــی دارای مقــدار بســیار زیــادی منگنــز 
اســت کــه ایــن عنصــر در ســنتز آنزیــم هــای گوارشــی نقــش 
دارد. تــره فرنگــی همچنیــن دارای مقادیــر زیــادی ویتامیــن 
ــود  ــم و بهب ــرای ترمی ــدی ب ــه عنصــری کلی A مــی باشــد ک

ــت. ــواره روده اس دی

Jicama )گیاهــی از خانــواده نخــود(: ریشــه  ایــن   -5 
مــاده غذایــی، حــاوی مقادیــر زیــادی اینولیــن اســت کــه بــه 
ــی روده هــا کمــک مــی کنــد. ــور میکروب حفــظ و تکثیــر فل

مارچوبــه: مارچوبــه ســبب تعــادل در فلــور میکروبــی   -6 
روده مــی شــود و بــا ایجــاد احســاس ســیری، بــه کاهــش وزن 
نیــز کمــک مــی کنــد. ایــن مــاده غذایــی سرشــار از اینولیــن 
اســت کــه منبــع تغذیــه فلــور میکروبــی مــی باشــد. مارچوبــه 
حــاوی مــواد مغــذی متعــددی اســت کــه بــه ترمیــم و بهبــود 
دیــواره روده هــا کمــک مــی کنــد و همچنیــن حــاوی مقادیــر 
زیــادی منگنــز اســت کــه بــرای ســنتز آنزیــم هــای گوارشــی 

مــورد نیــاز مــی باشــد.

ــد تربچــه سرشــار از نوعــی  ــز مانن ــج نی ــج: هوی هوی  -7
فیبــر بــه نــام آرابینوگاالکتان اســت که پــره بیوتیکــی طبیعی 
و قــوی مــی باشــد. اضافــه کــردن ایــن مــاده غذایــی بــه وعده 

ــا و پوســت دارد. ــر ســالمت روده ه ــادی ب ــر زی ــار، تأثی نه
زردچوبــه: ایــن ادویــه، یــک مکمــل تغذیــه ای   -8

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــاب طبیع ــاده ضدالته ــک م ــداول و ی مت
ترمیــم و بهبــود عملکــرد روده هــا کمــک مــی کنــد. زردچوبه 
فلــور میکروبــی دســتگاه گــوارش را تقویــت کــرده و عملکــرد 

ــد. ــی بخش ــا م ــز ارتق ــزی را نی مغ
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اهمیت روایي محتوا در طراحي پرسشنامه ها
ابراهـیم عبداله پور

دانشجوي دکتراي تخصصي اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک

چکیده:
ــه در  ــتین مرحل ــنامه، نخس ــک پرسش ــی ی ــگام طراح هن
ــودن  ــاز ب ــوا اســت. پیش نی ــي محت ــي  آن، روای بررســی روای
روایــی محتــوی قبــل از بررســی روایــی پرسشــنامه از ســایر 
ــزار، اهمیــت آن  ــا پایایــي اب جهــات و ارتبــاط نزدیــک آن ب
را در  طراحــي پرسشــنامه دو چنــدان کــرده اســت. بــا ایــن 
ــاالت  ــوع در مق ــن موض ــه ای ــي ب ــه کاف ــدم توج ــود، ع وج
ــازي  ــزوم شفاف س ــي(، ل ــاالت داخل ــاً مق ــف )خصوص مختل
پرسشــنامه ها  طراحــي  در  را  محتــوا  روایــي  اهمیــت 
ضــروری می ســازد. مراحــل اجــراي فراینــد روایــي محتــوا، 
شــامل طـــراحي )شناســایي حیطه هــا و تولیـــد آیتم هــا بــر 
ــبت  ــن مناس ــازي )تعیی ــر( و کّمي سـ ــف متغی ــاس تعری اس
ــفافیت  ــبت، ش ــز مناس ــواالت و نی ــک س ــفافیت تک ت و ش
و جامعیــت کل ابــزار(، می باشــد کــه در مقالــه حاضــر 
ــگام  ــوا هن ــي محتــ ــت روای ــت. اهمی ــده اس ــرح داده ش ش
طراحــي پرسشــنامه ها، تنهــا بــه اطمینــان از دســتیابي بــه 
ــوب خالصــه نمي شــود.  ــواي مطل ــي محت شــاخص هاي روای
بلکــه در کنــار دســتیابي بــه شــاخص هاي مذکــور، کاهــش 
منابــع مالــي، کاهــش طــول مدت زمــان مــورد نیــاز و بهبــود 
ــه  ــتند ک ــري هس ــاي دیگ ــزار، مزای ــي اب ــاخص هاي پایای ش

ــند.  ــاض نمي باش ــل اغم ــادگي قاب ــه س ب

مقدمه:
بــه  پرسشــنامه ها  در   )Content Validity( محتــوا  روایــي 
معنــی توانایــي ســوال هاي انتخــاب شــده، در انعــکاس 
ویژگي هــاي متغیــر مــورد اندازه گیــري اســت )2،1و3(. 
بــر ایــن اســاس، گویــا بــودن نمونــه ســوال انتخــاب 
ــتند  ــوه مي توانس ــه بالق ــواالتي ک ــي س ــان تمام ــده از می ش
ــي  ــورد نظــر اســتفاده شــوند، روای ــر م ــراي بررســی متغی ب
ــد  ــخص خواه ــده را مش ــي ش ــنامه طراح ــواي پرسش محت
کــرد. به عنــوان مثــال در مــورد پرسشــنامه 26 ســوالي 
WHOQOL- ــت ــي بهداش ــازمان جهان ــي س ــت زندگ کیفی

ــي،  BREF، حیطه هــاي تشــکیل دهنــده آن )جســماني، روان

محیطــي و اجتماعــي( و درجــه توانایــي آیتم هــاي انتخــاب 
شــده در انعــکاس مفهــوم کیفیــت زندگــي، روایــي محتــواي 

ــد داد)4(. ــان خواه ــنامه را نش پرسش
ــن  ــد بااهمیت تری ــي محتــوا در عیــن حــال کــه مي توان روای
مرحلــه  در فراینــد طراحــي پرسشــنامه به شــمار آیــد)3و2(، 

مهم تریــن جنبــه روایــی اســت کــه آگاهــي از وجــود آن در 
ــزار، ضــروري اســت. عــالوه  ــک اب ــد طراحــي ی طــول فراین
بــر آن، روایــي محتــوا را پیش نیــاز ســایر جنبه هــای روایــي 
نیــز معرفــي کرده انــد)3(. ایــن در حالــي اســت کــه معمــوالً 
ــه  ــه ک ــنامه ها، آنگون ــي پرسش ــه اي در طراح ــن مرحل چنی
ــب  ــده و اغل ــه نش ــر گرفت ــت، درنظ ــت اس ــته اهمی شایس
به صــورت ســطحي و گــذرا بــه آن پرداختــه مي شــود و 
ــی  ــای روای ــایر جنبه ه ــا س ــه ب ــال، در مقایس ــن ح در عی
در متــون علمــي و پژوهشــي، کمتــر بــه آن بهــا داده شــده 
اســت)3(. یکــی از علــل کم اهمیــت شــمرده شــدن روایــي 
ــي  ــورت کیف ــول آن به ص ــي معم ــوان ارزیاب ــوا را می ت محت
)Subjective( قلمــداد کــرد. امــا امــروزه کّمــی  شــدن فراینــد 
ارزیابــی روایــی محتــوا بــا ارائــه شــاخص هاي کّمــي شــناخته 
شــده، آن را به عنــوان فراینــدي مناســب و قدرتمنــد جهــت 
طراحــی روایــي پرسشــنامه مطــرح ســاخته اســت)1، 2و3(.
ــاال اجــراي فراینــد  ــا وجــود اینکــه توضیحــات ب ــن ب بنابرای
روائــي محتــوا را گامــي مهــم در طراحــي پرسشــنامه معرفــي 
ــف و  ــاالت مختل ــمردن آن در مق ــت ش ــد، کم اهمی مي کن
ــي  ــت روای ــازي اهمی ــي، شفاف س ــاالت داخل ــا ًمق خصوص
محتــوا را در طراحــي پرسشــنامه ها ضــروري مي ســازد. 
ــب  ــواي مناس ــن محت ــل تعیی ــر مراح ــه حاض ــذا در مقال ل
بــراي پرسشــنامه ها و نحــوه ارزیابــي آن  بیــان خواهــد شــد.

روش کار:
ــر  ــل زی ــامل مراح ــوا ش ــي محت ــد روای ــي فراین ــور کل به ط

می باشــد:
)Development( طراحي  .1

کّمي ســازي )Judgment – quantification(  )1، 2 و   .2
)6

طّراحي:
ــنامه،  ــوای پرسش ــي محت ــد روای ــي در فراین ــه طراح مرحل
ــت )2(  ــوال ها اس ــد س ــا و تولیـ ــایي حیطه ه ــامل شناس ش
کــه گام هــاي اولیــه طراحــي پرسشــنامه را تشــکیل داده و 
مســتلزم ارائــه تعاریــف تئوریــک )Conceptual( و عملکــردي 

متغیــر  از  مناســب   )Operational( د ر مــو
مي باشــند)3(. بررســي 

ــاختن  ــم س ــک: فراه ــف تئوری تعری
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ــوان  ــر را مي ت ــورد نظ ــر م ــراي متغی ــک ب ــف تئوری تعری
پرسشــنامه  محتــوای  روایــي  فراینــد  در  قــدم  اولیــن 
مفهــوم  بــودن  جدیــد  صــورت  در  آورد)2(.  به شــمار 
محتــواي مــورد بررســي، ارائــه تعریــف تئوریــک بــا اســتفاده 
از نظــر متخصصیــن محتــوا انجــام شــده و در غیــر اینصــورت 
به جــاي تهیــه و ارائــه تعریــف تئوریــک، از تعاریــف موجــود 

اســتفاده مي شــود.
ــه  ــا ارائ ــتي ب ــنامه بایس ــي پرسش ــد طراح ــن فراین بنابرای
یــک تعریــف تئوریــک واضــح از متغیــر مــورد بررســي آغــاز 
گــردد. ایــن تعریــف در  واقــع پایــه و اســاس گام هــاي بعــدي 
ــد  ــه ای باش ــه گون ــد ب ــود)3( و بای ــد ب ــزار خواه طراحــي اب
کــه حیطه هــاي موضــوع مــورد بررســي را کامــاًل مشــخص 
ــن  ــاي اهمیــت هــر یــک از ای نمــوده و در عیــن حــال گوی
حیطه هــا باشــد)2(. در واقــع تعریــف تئوریــک، چهارچــوب 
ــزار  ــه اب ــر ب ــورد نظ ــاي م ــراي ورود آیتم ه ــري ب نمونه گی
ــف  ــک تعری ــه ی ــتیابي ب ــازد. دس ــم مي س ــي را فراه نهای

ــد: ــر مي باش ــورت امکان پذی ــه دو ص ــل ب ــک کام تئوری
ــاي  ــي و پ ژوهش ه ــون علم ــل مت ــم و کام ــرور منظ 1. مـ
مرتبــط بــا محتــواي مــورد بررســي و 2. بهره گیــري از 

نظــرات متخصصیــن )3( 
تعریــف عملیاتــي: ارائــه تعریــف عملکــردي، مســتلزم 
انتخــاب حیطه هــاي مــورد نظــر طــراح پرسشــنامه، از میــان 
حیطه هــاي ذکــر شــده در تعریــف تئوریــک مي باشــد. 
ــأ  ــک منش ــف تئوری ــي از تعری ــف عملیات ــی تعری ــه عبارت ب
ــک،  ــف تئوری ــر تعری ــالوه ب ــوا ع ــي محت ــرد و روای مي گی
ــاط  ــز در ارتب ــردي نی ــف عملک ــا تعری ــتقیم ب ــور مس به ط
مي باشــد)3(. بنابرایــن دســتیابي بــه یــک تعریــف تئوریــک 
و نیــز تعریــف عملکــردي مناســب از محتــواي مــورد نظــر، 
ــت  ــاي آن و در نهای ــي حیطه ه ــایي تمام ــه شناس ــر ب منج
تولیــد ســوالهاي مناســب بــرای پرسشــنامه خواهــد شــد)1(.

کّمی سازی
ــوا، شــامل  ــي محت ــد روای ــه دوم جهــت اجــراي فراین مرحل
ارزشــیابي و کّمي ســازي شــاخص هاي روایــي هــر یــک 
ــاخص هاي  ــراه ش ــفافیت( به هم ــبت و ش ــوالها )مناس از س
روایــي کل ابــزار )مناســبت، شــفافیت و جامعیــت( اســت که 
توســط تعــداد مشــخصي از متخصصیــن صــورت مي گیــرد. 
ــن شــرکت کننده  ــه انتخــاب نامناســب متخصصی از آنجــا ک
ــوب  ــل نامطل ــوان از عل ــوا را مي ت ــي محت ــد روای در فراین
و  روایــي  شــاخص هاي  بــودن 
ــت  ــنامه دانس ــک پرسش ــي ی پایای
ــي  ــل روای ــام مراح ــت انج و صح

محتــوا کامــاًل بــه نحــوه انتخــاب و به کارگیــري متخصصیــن 
ــي  ــن رو معرف ــزار وابســته اســت)2(، از ای ــرای طراحــي اب ب
ــر  ــوا ب ــي محت ــد روای ــرکت کننده در فراین ــن ش متخصصی
ــروري  ــا ض ــداد آنه ــر تع ــاب و ذک ــاي انتخ ــاس معیاره اس
ــي  ــد روائ ــول فراین ــی در ط ــور کل ــد. به ط ــر مي رس ــه نظ ب
محتــوا  نظــرات 3 دســته از متخصصیــن اخــذ خواهــد شــد:

:)Content expert( 1. متخصصین محتوا
متخصصیــن محتــوی افــرادی هســتند کــه از لحــاظ تئــوري 
ــا در آن  ــوده و ی ــع ب ــورد نظــر مطل ــواي م ــه محت نســبت ب
ــرادی  ــن اف ــند. همچنی ــي  باش ــارب بالین ــه داراي تج زمین
ــواي مــورد نظــر  ــا محت کــه در مــورد موضوعــات مرتبــط ب
پژوهــش انجــام داده و یــا مقــاالت پژوهشــي مرتبــط داشــته 
باشــند نیــز می تواننــد نظــرات خــود را در ایــن زمینــه ارائــه 
دهنــد)3(. به عنــوان مثــال هنــگام طراحــي پرسشــنامه 
»اندازه گیــري فشــار وارده بــر مراقبیــن بیمــاران مبتــال 
با تجربــه و  از نورولوژیســت هاي  بــه دمانــس« مي تــوان 
ــه داراي  ــه »حافظــه« و روانپزشــکانی ک متخصــص در زمین
مقــاالت پژوهشــي مرتبــط بــوده و یــا تجربــه بالینــي کافــي 

ــد اســتفاده کــرد. دارن
:)Lay expert( 2. گروهي از مردم آگاه

ــی و  ــي پایای ــوا در طراح ــن محت ــه متخصصی ــد ک ــر چن ه
نقشــی محــوری هســتند،  دارای  پرسشــنامه ها،  روایــي 
لیکــن بازنگــري ســواالت توســط نمونــه اي از افــراد جمعیــت 
هــدف کــه پرسشــنامه مــورد نظــر بــراي آنهــا طراحــي شــده 
ــوا را تشــکیل  ــي محت ــد روای اســت، بخــش مهمــي از فراین
ــواي  ــي محت ــاخص هاي روای ــت ش ــن اس ــد)2(. ممک مي ده
ــوب  ــوا مطل ســواالت پیشــنهادي، از نظــر متخصصیــن محت
ــرکت کنندگان  ــر ش ــه از نظ ــد، در حالیک ــول باش ــل قب و قاب
ــرد.  ــرار نگی ــد ق ــورد تأیی ــردم آگاه( م ــدف )م ــه ه جامع
بنابرایــن دخیــل کــردن ایــن دســته از متخصصیــن در 
در نهایــت  و  محتــوا  روایــي  شــاخص هاي  نظرســنجی 
تصمیم گیــري در مــورد ورود ســواالت مــورد نظــر بــه 

ــت.  ــروري اس ــا ض ــذف آنه ــا ح ــي و ی ــنامه نها ی پرسش
3. متدولوژیست ها:

ــنامه کار  ــي پرسش ــه طراح ــه در زمین ــتند ک ــرادي هس اف
ــث  ــر مباح ــد و نی ــه دارن ــه مقال ــن زمین ــا در ای ــرده و ی ک
ــی را  ــورد بررس ــر م ــري متغی ــي اندازه گی ــک و علم تئوری

مي داننــد.
تعداد متخصصین: 

بالقــوه  شــرکت کنندگان  و  محتــوا  متخصصیــن  تعــداد 
ــف،  ــع مختل ــوا در مناب ــي محت ــد روای ــردم آگاه( در فراین )م
ــداد  ــه تع ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ــر ش ــاوت ذک متف

حداقــل 3 و حداکثــر 10 نفــر بــراي هــر گــروه از متخصصین 
ــداد  ــده تع ــار تعیین کنن ــت )3،2و1(. معی ــده اس ــالم ش اع
متخصصیــن، درجــه تخصــص، تنــوع و ســطح دانــش و 
میــزان گویایــي اعــالم شــده اســت)2 و 3(. در غالــب مــوارد، 
تعــداد متدولوژیســت هاي مــورد نیــاز بــراي اجــراي فراینــد 

ــد. ــر مي باش ــک نف ــوا، ی ــي محت روای

معیارهاي انتخاب متخصصین
ــر  ــاًل تحــت تاثی ــوا، کام ــي محت ــد روای صحــت انجــام فراین
ــل  ــن در مراح ــري متخصصی ــاب و به کارگی ــي انتخ چگونگ
طراحــي ابــزار می باشــد. ســابقه انتشــار در مجــالت مرجــع، 
تعــداد مقــاالت، انجــام تحقیقــات در زمینــه موضــوع مــورد 
نظــر و تجــارب بالینــي )Clinical Expertise(، مي تواننــد 
ــه کار  ــوا ب ــن محت ــاب متخصصی ــاي انتخ ــوان معیاره به عن
ــی  ــایي متخصصین ــوالً شناس ــه معم ــا ک ــد)3و2(. از آنج رون
کــه تمامــي معیارهــاي مــورد نیــاز بــراي ورود بــه مطالعــه را 
داشــته باشــند مشــکل و تــا حــدودي غیــر ممکــن بــه نظــر 
ــن  ــف متخصصی ــاي مختل ــت از گروه ه ــر اس ــد، بهت مي رس
کــه قــادر باشــند تمامــي جنبه هــاي محتــواي مــورد بررســی 
را مــورد قضــاوت و ارزیابــي قــرار دهنــد، اســتفاده شــود )2(.

کّمی سازی شاخص هاي روایي محتوا: 
ــوان  ــوا را مي ت ــي محت ــی روای ــاخص هاي کّم ــي ش به طورکل

به صــورت زیــر بیــان کــرد:
 Item Content( مناســبت و شــفافیت هریــک از ســواالت•

 )Validity Index: I-CVI

 Scale Content Validity( ــزار ــي اب ــفافیت کل ــبت و ش •مناس
 )Index: S-CVI

 )Comprehensiveness( جامعیت کلي ابزار•

:)Relevancy( مناسبت
درجــه توانایــي ســوال انتخــاب شــده در انعــکاس ویژگي هاي 
ــر را  ــورد نظ ــوال م ــبت س ــي، مناس ــورد بررس ــواي م محت
ــر  ــوال، بیانگ ــک س ــبت ی ــع مناس ــد. درواق ــن مي کن تعیی
ــواي  ــا محت ــه اســت کــه ســوال پیشــنهاد شــده ب ــن نکت ای
ــدازه مرتبــط مي باشــد)2و3(.  ــا چــه ان مــورد اندازه گیــري ت
ــر  ــرای ه ــری شــاخص مناســبت ب معمــوالً جهــت اندازه گی
ســوال و نیــز مناســبت کلــي ابــزار، از چهــار گزینــه اســتفاده 

می شــود  :
ــوب( و 4  ــوب(، 3 )مطل ــدوي مطل ــا ح ــوب(، 2 )ت 1 )نامطل

ــوب( )1، 2، 3و 5( ــال مطل )کام
:)Clarity( شفافیت

شــفافیت بــه معنــی مناســب بــودن ســواالت انتخــاب شــده 

ــن  ــا اســت)3(. ممک ــوم آنه ــگارش و مفه از لحــاظ نحــوه ن
اســت یــک پرسشــنامه بتوانــد حیطه هــاي مرتبــط بــا 
ــا  ــد، ام ــی کن ــتي ارزیاب ــي را به درس ــورد بررس ــواي م محت
ــوه  ــا نح ــواالت و ی ــودن س ــم ب ــل مبه ــات را به دلی اطالع
نکنــد)2(.  منتقــل  به درســتي  پاســخ ها،  مقیاس بنــدي 
ــد  ــز همانن ــزار نی ــي اب ــفافیت کل ــر ســوال و ش ــفافیت ه ش
ــیم  ــل تقس ــر قاب ــت زی ــار حال ــه چه ــبت، ب ــاخص مناس ش

ــت : اس
ــوب( و 4  ــوب(، 3 )مطل ــا حــدوي مطل ــوب(، 2 )ت 1 ) نامطل

ــوب( )1، 2، 3 و5( ــال مطل )کام
:)Comprehensiveness( جامعیت

ــای  ــی حیطه ه ــدن تمام ــامل ش ــاظ ش ــزار از لح ــي اب توانای
ــورد  ــزار م ــت اب ــورد بررســی، جامعی ــا موضــوع م ــط ب مرتب
ــتي  ــامل بایس ــزار کـ ــک اب ــد)3(. ی ــان مي ده ــر را نش نظ
ــي  ــورد بررس ــواي م ــاي محت ــي حیط ه ــده تمام دربر گیرن
باشــد. متخصصیــن شــرکت کننده در مطالعــه، به هنــگام 
ارزشــیابي ابــزار، توانایــي مجموعه ســواالت  پیشــنهادي را در 
ــورد  ــواي م ــاي محت ــي حیطه ه ــاي تمام ــکاس ویژگي ه انع
ــن  ــرات متخصصی ــاس نظ ــر اس ــد. ب ــي مي کنن ــر، ارزیاب نظ
ــوال هاي  ــد س ــي توان ــق م ــزار، محق ــت اب ــورد جامعی در م
دیگــري را بــه پرسشــنامه اضافــه کنــد)2(. جامعیــت کلــي 
ابــزار نیــز هماننــد شــاخص هاي مناســبت و شــفافیت، دارای 

ــد: ــی می باش ــرای امتیازده ــه ب ــار گزین چه
1) ناقـــص(، 2 ) تاحدودي جـــامع( ، 3 ) جـامع( و 4 ) کامال 

جـامع( )2(

تعیین شاخص هاي روایي محتوا :
از میــان شــاخص هاي روایــي محتــوا، دو شــاخص مناســبت 
و شــفافیت در دو ســطح )یکــي در ســطح هریــک از ســواالت 
ــتند.  ــبه هس ــل محاس ــزار(، قاب ــطح کل اب ــري در س و دیگ
ــطح کل  ــا در س ــزار، تنه ــت اب ــاخص جامعی ــه ش درحالیک
ــن  ــک از ای ــبه هری ــوه محاس ــود. نح ــبه می ش ــزار محاس اب

ــت. ــده اس ــه آورده ش ــاخص ها در ادام ش
تعیین مناسبت و شفافیت هر سوال:

ــواالت،  ــدام از س ــفافیت هرک ــاخص ش ــبه ش ــت محاس جه
ــوال را  ــر س ــفافیت ه ــه ش ــي ک ــداد متخصصین ــوع تع مجم
مناســب و یــا کامــال مناســب تشــخیص داده انــد، بــر تعــداد 
کل متخصصیــن تقســیم مي گــردد. در ایــن صــورت بدیهــي 
اســت دامنــه شــاخص مذکــور عــددي بیــن صفــر تــا یــک 
ــز  ــواالت نی ــک از س ــبت هری ــاخص مناس ــود. ش ــد ب خواه

ــه همیــن صــورت محاســبه  ــاً ب دقیق
 .)1،3،6( مي شــود 

تعیین  مناسبت کلي ابزار:
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تعییــن شــاخص  مناســبت کلــی ابــزار، بــا اســتفاده از رویکرد 
رویکــرد  ایــن  در  )3و1(.  اســت.  امکان پذیــر  میانگیــن 
ــر  ــنامه، ب ــواالت پرسش ــبت س ــاخص هاي مناس ــوع ش مجم

ــود. )1،4و6(.  ــیم مي ش ــواالت تقس ــداد کل س تع
تعیین شفافیت کلي ابزار:

شــفافیت کلــی ابــزار از تقســیم مجمــوع شــاخص هاي 
ــواالت،  ــداد کل س ــر تع ــنامه ب ــوال هاي پرسش ــفافیت س ش
محاســبه مــي شــود. در مقــاالت مختلــف شــفافیت مطلــوب 
بــرای یــک ابزارجدیــد،80% عنــوان شــده اســت)1، 2 ،3 و5(.

تعیین جامعیت  ابزار:
از تقســیم تعــداد متخصصینــی کــه جامعیت ابــزار را مطلوب 
ــت  ــن به دس ــداد کل متخصصی ــر تع ــد ب ــخیص داده ان تش
ــه  ــوان ب ــت را مي ت ــاخص جامعی ــودن ش ــن ب ــد. پائی مي آی

ــر دانســت: دلیــل یکــي از مــوارد زی
ــراي  ــا و در نتیجــه ســوال هاي انتخــاب شــده ب  1. حیطه ه
ــورد  ــزار م ــای اب ــي جنبه ه ــته اند تمام ــنامه نتوانس پرسش

نظــر را شــامل شــوند.   
انجــام  در  فراینــد،  در  شــرکت کننده  متخصصیــن   .2
قضاوتهــاي خــود و ارزشــیابي ابــزار کامــاًل خبــره نبوده انــد.

محتــوا  روایــي  شــاخص هاي  بــودن  بــاال  به طورکلــي 
ــر  ــي ب ــوان دلیل ــت( را مي ت ــفافیت و جامعی ــبت، ش )مناس
مطلــوب بــودن روایــي محتــواي ابــزار طراحي شــده دانســت. 
ــاخص هاي  ــودن ش ــوب نب ــورت مطل ــال، در ص ــن ح در عی
ــر اســاس نظــر متخصصیــن محتــوا، ســوال هاي  مذکــور و ب
مربوطــه حــذف و یــا پــس از اعمــال تغییــرات مــورد نیــاز، 
ــد  ــورت صالحدی ــي در ص ــزار نهای ــه اب ــا ب ــه ورود آنه زمین

فراهــم خواهــد شــد)5(. 
نتیجه گیری:

اهمیــت وجــود روایــي محتوا هنــگام طراحــي پرسشــنامه ها، 
ــي  ــاخص هاي روای ــه ش ــتیابي ب ــان از دس ــه اطمین ــا ب تنه
خالصــه  جامعیــت(  و  شــفافیت  )مناســبت،  مطلــوب 
نمي شــود. در کنــار دســتیابي بــه شــاخص هاي مذکــور 
ــر  ــه نظ ــروري ب ــاًل ض ــنامه کام ــی پرسش ــراي طراح ــه ب ک
ــز کمــک  ــزار و نی ــی اب ــود شــاخص هاي پایای ــد، بهب مي رس
ــنامه  ــه پرسش ــراي تهی ــاز ب ــورد نی ــع م ــش مناب ــه کاه ب
)Efficiency(، مزایایــي اســت کــه بــه ســادگي قابــل اغمــاض 
ــه  ــی ب ــب بی توجه ــه موج ــی ک ــی از عوامل ــد. یک نمي باش

موضــوع روایــی محتــوای پرسشــنامه ها شــده اســت، کیفــي 
ــرکت کننده  ــن ش ــخ هاي متخصصی ــودن پاس و Subjective ب
ــدن  ــر ش ــا کّمي ت ــروزه ب ــد ام ــد. هرچن ــه مي باش در مطالع
ــن  ــا در ای ــادي نگراني ه ــدود زی ــا ح ــراي آن، ت ــل اج مراح
مــورد کاهــش یافتــه اســت. بــه منظــور دســتیابي بــه روائــي 
محتــواي مطلــوب در یــک پرسشــنامه، لــزوم اجــرای دقیــق 
مراحــل روایــی محتــوا، انجــام تجدیــد نظرهــای مــورد نیــاز 
ــدام  ــزار در هرک ــیابی اب ــده، ارزش ــن ش ــوال های تعیی در س
از مراحــل تجدیــد نظــر و در صــورت نیــاز بازگشــت از یــک 

ــه مرحلــه قبــل، مــورد تاًکیــد مــی باشــد.  مرحلــه ب

 Iranian Journal نســخه ي کامــل ایــن مقالــه در مجلــه
of Epidemiology ، جلــد ششــم صفحــات 66-74 قابــل 

ــت.  ــتیابي اس دس

منابع:
 Polit DF. Beck CT. The Content Validity Index:  .1
 Are you sure you know what’s Being Reported? Critique

 and Recommendations. Research in Nursing & Health

.497–489  :29  ;2006
 Grant JS. Davis LL. Selection and Use of Content  .2
 Experts for Instrument Development. Research in Nursing

.274–269  :20  ;1997  & Health

 Rubio DMG. Berg-Weger M. Tebb SS. Lee ES.  .3
 Rauch sh. Objectifying content validity: Conducting a

 content validity study in social Work Research. ProQuest

94  .pg  .;2  :27  ;2003  Psychology Journals

 WHOQOL-BREF INTRODUCTION.  .4
 ADMINISTRATION. SCORING AND GENERIC

 VERSION OF THE ASSESSMENT. Field Trial Version.
Available at: www.who.int/mental-health/ .1996 December

)2010  .10  pdf.) accessed January.76/media/en

 Schutz AL. Counte MA. Meurer S. Development  .5
 of a patient safety culture measurement tool for ambulatory

 health care settings: analysis of content validity. Health Care

.149 –  10:139 ;2007 Manage Sci

 Polit FD. Beck CT. Steven VO. Is the CVI an  .6
 Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and

 ;2007  Recommendations. Research in Nursing & Health

467–459  :30

کیفیت زندگی: تعاریف و روش های اندازه گیری
بیان حسیني 1، مهدی سپیدارکیش 2، ابراهیم عبداهلل پور3
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چکیده:
علیرغــم رونــد رو بــه رشــد انجــام مطالعــات کیفیــت زندگی، 
ــل  ــایی عوام ــری و شناس ــف، روش اندازه گی ــان تعاری همچن
ــک مشــکل، حــل نشــده  ــوان ی ــه عن ــده آن، ب ــن کنن تعیی
ــی  ــه تعریف ــه، ارائ ــن مقال ــدف از ای ــت. ه ــده اس ــی مان باق
ــا اشــاره بــه ماهیــت چنــد بعــدی  بــرای کیفیــت زندگــی ب
ــری آن  ــای اندازه گی ــا و چالش ه ــح روش ه ــز توضی آن و نی
می باشــد. همچنیــن دربــاره تفــاوت کیفیــت زندگــی در افراد 
مختلــف )بــه دلیــل تفــاوت در اســتانداردهای درونــی افــراد 
ــری  ــار اســتاندارد اندازه گی ــدم وجــود معی ــا یکدیگــر( و ع ب
کیفیــت زندگــی )بــه دلیــل چنــد بعــدی بــودن آن(، بحــث 
شــده اســت. هرچنــد بــا وجــود تالش هــای صــورت گرفتــه، 
ــری  ــرای اندازه گی ــه ای ب ــتاندارد و یکپارچ ــون روش اس تاکن
کیفیــت زندگــی پذیرفتــه نشــده اســت، امــا مــواردی شــامل 
از  اســتفاده  شــاخص ها،  و  اصلــی  حیطه هــای  بررســی 
معیارهــای ذهنــی و عینــی و نیــز طراحــی مطالعــات چنــد 
ــای  ــردی و متغیره ــات ف ــی صف ــور بررس ــه منظ ــره ب متغی
ــا کیفیــت زندگــی، در ارزیابــی کیفیــت  محیطــی مرتبــط ب

زندگــی پیشــنهاد شــده اســت.

مقدمه
ــوان  ــی به عن ــت زندگ ــته، کیفی ــه گذش ــد ده ــول چن در ط
ــت  ــی نتیجــه و کیفی ــا در ارزیاب ــن متغیره یکــی از مهم تری
مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی، مــورد توجــه واقــع 
ــال  ــاران مبت ــورد بیم ــژه در م ــر به وی ــن ام ــت. ای ــده اس ش
بــه اختــالالت مزمــن، پــس از آنکــه درمــان کامــل بیمــاری 
اغلــب بعیــد بــه نظــر می رســد، بیشــتر مــورد توجــه واقــع 
ــوان  ــی به عن ــت زندگ ــراد، کیفی ــن اف ــت. در ای ــده اس ش
درمــان،  نتیجــه  اندازه گیــری  قابــل  معیــار  مهم تریــن 
 ..Brow et al .2006 ..Moons et al(.شــناخته شــده اســت
1997( اگرچــه واژه کیفیــت زندگــی بطــور گســترده ای در 
علــوم مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، امــا تعریــف 

منســجمی از آن وجــود نــدارد، کــه شــاید ایــن امــر به دلیــل 
ــده  ــن کنن ــل تعیی ــاد عوام ــداد زی ــوم و تع ــی مفه پیچیدگ
انتظــار   )2011  .Pukeliene and Starkauskiene(.باشــد آن 
ــه  ــی ک ــن جنبه های ــا در نظر گرفت ــف ب ــن تعاری ــی رود ای م
ــت بیشــتری برخــوردار اســت،  ــرد از اهمی ــدگاه ف در آن دی
صــورت گیــرد. هرچنــد برخــی از ایــن تفاوت هــا، به موجــب 
 .Diener and Suh(.ذهنیــت خــود فــرد بوجــود می آیــد
ــناخت  ــرش، ش ــود در نگ ــای موج ــل تفاوت ه 1997( به دلی
و خلق وخــوی افــراد، ارزش هــا و اســتانداردهای درونــی آنهــا 
نیــز بــا هــم متفــاوت اســت. بنابرایــن داشــتن معیــاری جهت 
 Oort et(.اندازه گیــری کیفیــت زندگــی افــراد، دشــوار اســت
al.. 2009( ازایــن رو افــراد صاحب نظــر در مطالعــات کیفیــت 

زندگــی تعاریــف مختلفــی ارائــه کرده انــد و توافقــی بــر ســر 
ــده  ــه وجــود نیام ــق و واحــد ب ــی دقی ــف عملیات ــک تعری ی

)1986 .Landesman(.اســت
تعاریف

کیفیــت زندگــی طیــف وســیعی از مفاهیــم را در  بــر  می گیرد 
کــه فراتــر از ســالمت جســمانی اســت. نکتــه ای کــه دربــاره 
ــز اهمیــت اســت، چنــد بعــدی بــودن  کیفیــت زندگــی حائ
آن می باشــد. بطوریکــه عــالوه بــر در بــر گرفتــن بعــد 
ــود. ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــی و عین ــاد ذهن ــمی، ابع جس

 )2011  ..Nedjat et al  .2011  ..ABDOLLAHPOUR et al(
ــت  ــوع اس ــیار متن ــی، بس ــت زندگ ــی کیفی ــف عملیات تعاری
ــردی،  ــی و ف ــای اجتماع ــتفاده از دیدگاه ه ــر اس ــالوه ب و ع
ــا  ــرا و ی ــل اج ــری قاب ــای نظ ــیعی از مدل ه ــف وس ــا طی ب
 Baker and(.ــت ــن اس ــل تبیی ــی، قاب ــای علم جهت گیری ه
Intagliata. 1982( بنابرایــن به طــور کلــی کیفیــت زندگــی، 

ــود درک  ــی خ ــراد از زندگ ــه اف ــت ک ــی اس ــطح رضایت س
می کننــد و مرتبــط بــا رضایــت از حیطه هــای مختلــف 
زندگــی، ازجملــه محیــط زندگــی، وضعیــت شــغلی، وضعیت 

 Campbell(.خانوادگــی و... می باشــد ..et al

از  تعریــف دیگــری  1976( طبــق 
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ســازمان جهانــی بهداشــت، کیفیــت زندگــی به برداشــت فرد 
از زندگــی خــود در رابطــه با اهــداف، انتظــارات، اســتانداردها 
ــگ و سیســتم های ارزشــی  ــه فرهن ــش در زمین و نگرانی های
 .Groupt( .کــه در آن زندگــی مــی کنــد، اطــالق مــی شــود
1993( اگرچــه ممکــن اســت تعاریــف متفــاوت باشــند، امــا 
در مــورد مســائل اصلــی و بنیــادی، اتفــاق نظــر وجــود دارد 
ــند. ــی می باش ــای جزئ ــه دیدگاه ه ــوط ب ــات، مرب و اختالف

اندازه گیری کیفیت زندگی
بــا وجــود توجهــات بســیاری کــه امــروزه بــه مبحــث 
کــه  زیــادی  تالش هــای  و  می شــود  زندگــی  کیفیــت 
ــی  ــوز روش ــت، هن ــده اس ــام ش ــری آن انج ــت اندازه گی جه
ــوی  ــوده و از س ــی ب ــر روش شناس ــی ب ــه مبتن ــجم ک منس
ــرای اندازه گیــری کیفیــت  همــگان پذیرفتــه شــده باشــد، ب
زندگــی وجــود نــدارد. در نتیجــه، کیفیــت زندگــی همچنــان 
ــده اســت. از  ــی مان ــز باق ــوم بحث برانگی ــک مفه ــوان ی به عن
ــی  ــل اصل ــل عوام ــایی و تجزیه و تحلی ــر، شناس ــویی دیگ س
ــار  ــش اعتب ــب افزای ــی، موج ــت زندگ ــده کیفی ــن کنن تعیی
ــا  ــج حاصــل از مطالعــات مرتبــط ب ــان نتای و قابلیــت اطمین
 .Pukeliene and Starkauskiene(.کیفیــت زندگــی شــده اســت

)2011
ارزیابی چند عاملی در اندازه گیری کیفیت زندگی

به دلیــل چند عاملــی بــودن کیفیــت زندگــی، یــک یــا چنــد 
عامــل به تنهایــی نمی توانــد کیفیــت زندگــی را به طــور 
ــت  ــن اس ــال ممک ــوان مث ــد. به عن ــری کن ــل اندازه گی کام
برخــی عوامــل اثــر منفــی بــر کیفیــت زندگی داشــته باشــند، 
درحالیکــه همچنــان کیفیــت کلــی زندگــی بــاال باقــی بمانــد 
ــر  ــل دیگ ــت عوام ــر مثب ــا اث ــل، ب ــن عوام ــی ای ــر منف و اث
ــی در  ــد عامل ــی چن ــل ارزیاب ــن دلی ــه همی ــران شــود. ب جب
ــی  ــد. بررس ــروری می باش ــی ض ــت زندگ ــری کیفی اندازه گی
ــده  ــل تعیین کنن ــترده ای از عوام ــف گس ــی، طی ــون علم مت
ــر  ــر ب ــی مؤث ــد. عوامــل اصل ــه داده ان کیفیــت زندگــی را ارائ
ــف شــناخته شــده اند،  ــوم مختل کیفیــت زندگــی کــه در عل

ــد از: عبارتن
- عوامــل محیطــی خارجــی: شــامل آزادی، ثبــات اقتصــادی-

سیاســی، محیــط زیســت، دسترســی بــه آمــوزش و امنیــت 
اجتماعــی 

- عوامــل محیطــی داخلی: شــامل ســالمت، امنیت شــخصی، 
پیشــرفت تحصیلــی، خانــواده، درآمد، مســکن. 

بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه شــد، راه هــای مختلفــی بــرای 
ندازه گیــری  کیفیــت زندگــی وجــود دارد که از ا

آن جملــه می تــوان بــه آنالیــز یک 
یــا چنــد فاکتــور کیفیــت زندگــی 

ــا اســتفاده از ابعــاد عینــی و ذهنــی و ایجــاد شــاخص های  ب
)1995 .Felce and Perry(.ــرد ــاره ک ــا اش ــی از آنه ترکیب

رویکــرد عینــی و ذهنــی در ارزیابــی 
کیفیــت زندگــی

اندازه گیــری کیفیــت زندگــی، به عنــوان یــک موضــوع 
گســترده و چنــد بعــدی، در چهــار ســطح کلــی زیــر مــورد 
بررســی قــرار می گیــرد: ســطوح فــردی، اجتماعــی، عینــی و 

ذهنــی. )جــدول شــماره 1(
(2002 ,.Delhey et al)

اندازه گیــری کیفیــت زندگــی می توانــد متمرکــز بــر دو 
ــد: ــل باش عام

1.ســطح رضایتمنــدی تجربــه شــده توســط فــرد در ارتبــاط 
قابــل  بــا حیطه هــای کیفیــت زندگــی )جــزء ذهنــی 

)QOL اندازه گیــری 
2.شــاخص های عینــی تجربــه شــده در زندگــی و شــرایط و 
ــل اندازه گیــری  ــه آن )جــزء عینــی قاب ــوط ب حوزه هــای مرب

)1997 .Diener and Suh( )2005 ..QOL(. )Verdugo et al

ارزیابی بر پایه حیطه ها و شاخص های کیفیت زندگی
ــورد  ــی درم ــق کل ــه، تواف ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس طب
و  حیطه هــا  پایــه  بــر  زندگــی  کیفیــت  اندازه گیــری 
 ..Verdugo et al( .ــود دارد ــه آن وج ــوط ب ــاخص های مرب ش

)2005
حیطه هــای کیفیــت زندگــی: اشــاره بــه مجموعــه ای از 
عوامــل دارد کــه باعــث ایجــاد رفــاه شــخصی می شــود. طبــق 
مطالعــات انجــام شــده، رایج تریــن حیطه هــای کیفیــت 
ــی،  ــت اجتماع ــردی، ظرفی ــن ف ــط بی ــامل رواب ــی، ش زندگ
توســعه شــخصی و جســمانی، حــق تعییــن سرنوشــت، رفــاه 
ــواده،  ــاه احساســی، حقــوق، محیــط زیســت، خان مــادی، رف
 Renwick et( .تفریــح، ســرگرمی،  فراغــت و امنیــت می باشــد

)2000 .Ferdinand and Smith()2000 ..al

کیفیــت  شــاخص های  زندگــی:  کیفیــت  شــاخص های 
ــی،  ــای ریاض ــوق در مدل ه ــای ف ــاب حیطه ه ــی، بازت زندگ
ــای آن  ــی و پیچیدگی ه ــت زندگ ــری کیفی ــت اندازه گی جه
ــا اســتفاده از آن، شــاخصی کمــی به دســت  می باشــد کــه  ب

می آیــد.
مختلــف  حیطه هــای  و  شــاخص ها  اندازه گیــری  بــرای 
کیفیــت زندگــی و نیــز تغییــرات آن، از ابزارهــای مختلفــی 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن ابزاره ــه ای ــه از جمل اســتفاده می شــود ک
EORTC QOL   ،36 SF پرسشــنامه های اســتاندارد شــده 

ــرای  ــا ب ــن ابزاره ــک از ای ــرد. هری ــاره ک و WHOQOL اش
گــروه خاصــی از افــراد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه 
 .2005 ..Montazeri et al( .در ایــران بومی ســازی شــده اند

)2006 ..Nejat et al  .1999 ..Montazeri et al

نتیجه گیری:
و  پیچیــده  به دلیــل مفهــوم  زندگــی،  تئــوری کیفیــت 
ــوم  ــوار در عل ــم دش ــی از مفاهی ــزء یک ــدی آن، ج چند بع
ــرای  ــج ب ــای رای ــد. رویکرده ــمار می آی ــه ش ــات ب تحقیق
ــد  ــت چن ــا ماهی ــب ب ــی، متناس ــت زندگ ــری کیفی اندازه گی
بعــدی آن تعییــن می شــود. ایــن رویکردهــا شــامل بررســی 
حیطه هــای اصلــی و شــاخص ها، اســتفاده از معیارهــای 
ــره  ــد متغی ــات چن ــی مطالع ــز طراح ــی و نی ــی و عین ذهن
به منظــور بررســی راه هایــی کــه صفــات فــردی و متغیرهــای 
محیطــی مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی را مــورد ارزیابــی قــرار 
دهــد، می باشــد. علیرغــم اینکــه اندازه گیــری کیفیــت 
ــه  ــا ب ــا ت ــت، ام ــر اس ــی امکان پذی ــرق مختلف ــی از ط زندگ
ــری  ــرای اندازه گی ــه ای ب ــتاندارد و یکپارچ ــروز روش اس ام
از  یکــی  بااین حــال  اســت.  نشــده  نظــر گرفتــه  آن در 
راه هایــی کــه مــورد پذیــرش افــراد متخصــص در ایــن 
زمینــه می باشــد، اســتفاده از حیطه هــا و شــاخص ها در 
اندازه گیــری کیفیــت زندگــی و تغییــرات مربــوط آن اســت.
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گیاه گل قاصدک در پزشکی
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چکیده:
ــام  ــا ن ــواده Compositae ب ــدک )Dandelion(، ازخان گل قاص
علمــي Taraxacum officinale، گیاهــی چندســاله اســت کــه 
در اکثــر مناطــق دنیــا مــی رویــد و از همــه بخــش هــای آن 
مــی تــوان اســتفاده طبــی نمــود. ایــن گیــاه در طــب ایرانــی 
)Persian or Traditional Iranian Medicine(، کاربــرد بســیار 
زیــادي دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه بهبــود زخــم (
خصوصــاً ســوختگي)، یرقــان، نقــرس و بــي اشــتهایي اشــاره 
کــرد. عصــاره گل قاصــدک موجــب بهبــود متابولیســم چربي 
ــاه،  ــن گی ــود. ای ــي ش ــت م ــوارض دیاب ــری از ع و جلوگی
ــم  ــهیل س ــرطان و تس ــروز س ــگیري از ب ــن در پیش همچنی
ــش دارد.  ــدی( نق ــم کب ــار متابولیس ــا مه ــدی )ب ــي کب زدای
ــه، ســه خاصیــت اخیــر )اثــرات ضــد تومــوری  در ایــن مقال
، ضــد دیابتــی  و حمایــت کبــدی ( گل قاصــدک بــا تأکیــد 

ــد. ــرار مــی گیرن ــورد بررســی ق بیشــتری م

 ریخت شناسی:
گل قاصــد یــا قاصــدک ، گیاهــی بــی بــو، چندســاله و دارای 
ــدازه ای کوتــاه تــر از 40 ســانتی متــر اســت کــه شــیرابه  ان
ــا  ــای دراز آن ب ــرگ ه ــد. ب ــی کن ــح م ــفیدرنگ ترش ای س
بریدگــی هــای عمیــق نــوک تیــز، شــبیه بــه »دنــدان شــیر« 
 Dandelion ــی آن ــام انگلیس ــل ن ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
می باشــد. بــرگ هــا، بــه صــورت گروهــی و بــه شــکل یــک  
دســته بــرگ، از قســمت یقــه ی ریشــه ی گیــاه خــارج مــی 
شــوند. گل هــای زرد طالیــی آن، بــه طــور منفــرد در انتهــای 
شــاخه  گل دهنــده کــه شــاخه ای توخالــی اســت، ظاهــر می 
ــه  ــوه  خشــک ک ــه )می ــورت فندق ــه ص ــوه  آن، ب ــود. می ش
ــد آفتــاب گــردان( مــی باشــد و  مغــز آن مجــزا اســت، مانن
در انتهــای هــر میــوه یــک کاکل ســفیدرنگ قــرار دارد. ایــن 
میــوه هــای کــروی شــکل، بــه -صــورت گروهــی رشــد مــی 
کننــد و پــس از رســیدن، بــه آســانی پراکنــده مــی شــوند. 
ــن و  ــاً در چی ــا، خصوص ــدل دنی ــاه در مناطــق معت ــن گی ای

هنــد مــی رویــد )1و2(.   
گل قاصــدک از خانــواده Compositae اســت. نــام علمــی گونه 
 Taraxacum ،ای از آن کــه در پزشــکی مصــرف بیشــتری دارد

officinale مــی باشــد. از همــه بخــش هــای ایــن گیــاه مــی 

تــوان اســتفاده طبــی نمــود کــه البتــه بیشــتر، برگ هــای آن 
مــورد اســتعمال قــرار مــی گیــرد.

ــون  ــد از: الکت ــده گل قاصــد عبارتن ــات تشــکیل دهن ترکیب
 ،)Lupeol. Btulic acid( هــا هــای ســکوئیترپن، تریترپــن 
کاروتنوئیدهــا )Lutein(، اســیدهای چــرب، فالوونوئیدهــا 
)Luteolin(، اســید فنولیــک )Caffeic acid(، ویتامیــن های A و 
C، مــواد معدنــی (پتاســیم و کلســیم)، فیتوســترول هــا، قند، 

ــن)3و4(. اینولی

کاربردهای گل قاصد در طب: 
الف( طب ایرانی )طب سنتی ایران( 

ــر  ــی ذک ــام هــای گوناگون ــه ن ــی ب ــاه در طــب ایران ــن گی ای
ــد. ایــن  شــده  اســت کــه اغلــب، کاربردهــای یکســانی دارن
اختــالف در نــام، شــاید بــه علــت وجــود گونــه هــای متفاوتی 
ــال در کتــاب ارزشــمند  ــوان مث ــه عن ــاه باشــد. ب ــن گی از ای
ابــن ســینا - القانــون فــی الطــب- از ایــن گیــاه، بــا نــام هــای 
ــه(،  ــوه چوب ــاء )ه ــر(، ابوخلس ــوی خ ــار )کاه ــس الحم »خ
شــنجار )شــنقار( و هرقلــوس«، در چهــار بخــش مختلــف یاد 
شــده اســت. مــزاج خــس الحمــار گــرم و خشــک، شــنجار 

ســرد و خشــک و هرقلــوس ســرد و تــر اســت )5(.
در کتــاب مخــزن االدویــه، نوشــته حکیــم جرجانــی، اســامی 
»ابوخلســاء و طرخشــوق« ذکــر شــده کــه مــزاج ابوخلســاء، 
گــرم  و خشــک و مــزاج طرخشــوق، ســرد و خشــک اســت. 
در ایــن کتــاب، ابوخلســاء بــه چهــار صنــف تقســیم شــده و 

ریشــه آن  قــوی تــر از برگــش معرفــی شــده اســت )6(. 
ــواع  ــی ان ــرات تمام ــی اث ــال بررس ــه دنب ــه، ب ــن مقال در ای
گیاهانــی کــه نــام آنهــا در بــاال ذکــر شــد، بــه چنــد خاصیت 
ــه  ــد بیشــتری شــده اســت، پرداخت ــا تاکی ــر روی آنه ــه ب ک
مــی شــود. مکتــب طــب ایرانــی ماننــد هــر مکتــب دیگــری، 
از اصطالحــات تخصصــی خــاص خــود بــرای بیــان مطالــب 
علمــی اســتفاده مــی کنــد کــه بــرای تفهیــم کامــل مطالــب، 
ــوند )7(.  ــرده ش ــه کار ب ــاً ب ــات عین ــن لغ ــد ای ــر بای ناگزی

بنابرایــن در ایــن مقالــه، عیــن لغــات 
طــب  کتــب  در  اســتفاده  مــورد 
ــتر  ــات بیش ــر و توضیح ــنتی، ذک س
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ــت:  ــده اس ــز )8( آورده ش ــل پرانت در داخ
عــالج قرحــه )زخــم( بــه ویــژه ســوختگی بــا آتــش، محلــل 
)تحلیــل برنــده( خلــط هــای مــراری، تقویــت معــده، قابــض 
ــپرز  ــالج درد س ــان، ع ــالج یرق ــهال، ع ــده( اس ــد آورن )بن
)طحــال( و جگــر، عــالج درد گــرده )کلیــه(، عــالج احتبــاس 
طمــث )قطع یــا کاهــش خونریــزی قاعدگی(، اخراج )ســقط( 
ــرس،  ــان نق ــر(، درم ــکان )تی ــاندن پی ــرون کش ــن، بی جنی
ــالج  ــرخ، ع ــالج بادس ــک(، ع ــل لنفاتی ــر )س ــل خنازی تحلی
اورام حــاره )ورم هــای گــرم( خصوصــاً ورم صلــب )ســخت( 
فــرج )واژن( و رحــم، جهــت رفــع اکثــر ســموم )بــرای مثــال، 
ضمــاد بیــخ یــا همــان مرهــم ریشــه آن بــرای درمــان گــزش 
ــالج  ــاب، ع ــد الته ــت(، ض ــر اس ــور مؤث ــرب و زنب ــار، عق م
عــرق النســاء )درد ســیاتیک(، عــالج کــرم روده مثــل کــرم 
کــدو، تنقیــه )پاکســازی( ســر و کبــد، عــالج پوســته پوســته 

ــرص، پیســی، ویتلیگــو( )5(. ــدن، عــالج بهــک )ب شــدن ب

یکــی از مهم تریــن چالش هــای موجــود در اســتفاده از 
گیاهــان دارویــی در ســطح جامعــه، تصــور بی عارضــه 
بــودن ایــن گیاهــان از جانــب عامــه مــردم اســت؛ درحالیکــه 
ــان  ــه هم ــت ب ــدن، درس ــد در ب ــان می توانن ــی گیاه برخ
انــدازه داروهــای شــیمیایی، اثرگــذار باشــند و گاهــاً عــوارض 
ــاالت،  ــال در مق ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود  آورن ــه وج ــی ب جانب
ــدک  ــه گل قاص ــبت ب ــت( نس ــتی )درماتی ــیت پوس حساس
ذکــر شــده اســت. بــه همیــن علــت، حکمــای طــب ایرانی در 
درمــان خــود، از »مصلــح« نیــز اســتفاده مــی کردنــد. مصلــح 
گل قاصــدک در طــب ایرانــی، روغــن بنفشــه و روغــن کــدو 

ــت )6و9 و18(. اس

ب( طب گیاهی
بررسی کتب:

بــا جســتجو در کتــب طب گیاهــی، انبوهــی از مــوارد مصرف 
ایــن گیــاه یافــت مــی شــود کــه اکثــر آن هــا از علــوم طــب  

ســنتی مختلــف دنیــا جمــع آوری شــده انــد. از جملــه:
ــت  ــد هپاتی ــراوی مانن ــدی و صف ــکالت کب ــان مش -  درم
)10(، یرقــان، التهــاب کیســه صفــرا و ســنگ صفــراوی )11(

- درمــان بیمــاری هــای کلیــوی جهــت جایگزینــی پتاســیم، 
ــدر(  ــک )م ــوان دیورتی ــه و به عن ــنگ  کلی ــگیری از س پیش

)12(
گوارشــی  مشــکالت  درمــان   -
ــتهایی،  ــی اش ــده، ب ــد درد مع مانن
نفــخ، یبوســت )12(، ســوء هاضمه 

ــن )11( ــوان ملی ــه عن و ب
- ســایر مــوارد: ضــد روماتیســم، ضــد التهــاب، ضــد تومــور، 
ــتی،  ــکالت پوس ــتفاده در مش ــد درد، اس ــت، ض ــد دیاب ض
درمــان   ،)11( نیروبخــش  داروی  به عنــوان  اســتفاده 

کم خونــی و درمــان چاقــی )10(
بــرگ هــای ایــن گیــاه خاصیــت مــدر و ریشــه آن خاصیــت 

صفرابــری و تنظیــم فعالیــت کبــدی دارنــد )13(

بــه طــور کلــی مهــم تریــن اثــرات طبــی گل قاصــد از منظــر 
کتــب طــب گیاهــی، در پنــج مــورد زیــر خالصــه می شــود:

1- درمان اختالالت کبدی و صفراوی
2- درمان روماتیسم

3- استفاده به عنوان مدر
4- درمان سوء هاضمه

5- درمان بی اشتهایی )4-1و10-13(
بررسی مقاالت:

ــدک  ــرد گل قاص ــه کارب ــر روی س ــه، ب ــی 94 مقال در بررس
ــد  ــد از: اثرض ــه عبارتن ــت ک ــود داش ــتری وج ــد بیش تأکی
تومــوری، ضددیابتــی و محافــظ کبــدی. ایــن اثــرات، بیشــتر 
ــد  ــه تأیی ــگاه ب ــط آزمایش ــا در محی ــات و ی ــر روی حیوان ب
ــه اجمــال  ــه ب ــه، چهــار مقال ــرای نمون ــد کــه ب رســیده بودن

ذکــر می شــوند.

مقاله اول؛ اثر ضد دیابتی:
ــت  ــر فعالی ــی گل قاصــدک ب ــر عصــاره آب ــه اث ــن مقال در ای
ــیدانی  ــی اکس ــای آنت ــم ه ــه آنزی ــوط ب ــان mRNA مرب و بی
ــی  ــی دیابت ــای صحرای ــوش ه ــی م ــل چرب ــدی و پروفای کب
)القــا شــده توســط استرپتوزوتوســین( بررســی شــده اســت. 
ــی  ــر دیابت ــروه غی ــه گ ــه س ــر ب ــی ن ــای صحرای ــوش ه م
)کنتــرل(، دیابتــی و گــروه دیابتــی تحــت درمــان بــا عصــاره 
آبــی بــرگ هــای گیــاه گل قاصــدک، تقســیم شــدند. نتایجی 
ــاه  ــا گی ــان ب ــت درم ــی تح ــای دیابت ــروه موش ه ــه در گ ک

ــد از: قاصــک مشــاهده شــد، عبارتن
کاهــش گلوکــز ســرم، افزایــش فعالیــت آنزیــم هــای کاتــاالز 
گلوتاتیــون  فعالیــت  کاهــش  دســموتاز،  سوپراکســید  و 
ــد در  پراکســیداز، کاهــش محصــوالت پراکسیداســیون لیپی
کبــد، افزایــش HDL ســرم، کاهــش غلظــت تــری گلیســیرید 

ــد. و کلســترول ســرم و کب
نتیجــه نهایــی ایــن مطالعــه، بــه ایــن صورت بــود کــه عصاره 
ــم  ــود متابولیس ــب بهب ــد موج ــی توان ــدک م ــی گل قاص آب
ــی از  ــت ناش ــواض دیاب ــگیری از ع ــود و در پیش ــی ش چرب

ــوش  ــای آزاد، در م ــکال ه ــی و رادی ــیون چرب پراکسیداس
ــد )14(. ــودمند باش ــی س ــی دیابت ــای صحرای ه

مقاله دوم؛ اثر محافظ کبدی:
در ایــن مطالعــه، اثــر چنــد نــوع مــاده گیاهــی )بــا غلظــت 2 
درصــد( بــر روی فعالیــت آنزیــم هــای فــاز 1و2 متابولیــزه-
کننــده کبــدی )یــودی پی-گلوکورونوزیــل ترانســفراز، 
CYP1A2 و CYP2E( در میکــروزوم هــای کبــد مــوش هــای 
صحرایــی مــاده، بررســی شــده اســت کــه گل قاصــدک یکی 
از ایــن مــواد گیاهــی بــود. ایزوآنزیــم هــای CYP1A2 موجب 
متابولیســم کافئیــن و داروهایــی شــبیه بــه تئوفیلیــن مــی 
شــوند. در واقــع CYP1A2 پره کارســینوژن هــا را فعــال مــی 
کنــد و CYP2E عــالوه بــر فعــال کــردن پره کارســینوژن هــا، 
موجــب فعــال شــدن نیتروزامیــن هــا مــی شــود. از طــرف 
دیگــر، یــودی پی-گلوکورونوزیــل ترانســفراز اثــر ســم زدایــی 
ــی- ــش م ــیمیایی را افزای ــای ش ــینوژن ه ــل کارس در مقاب

دهد. 
ــروه  ــش گ ــور را در ش ــم مذک ــه آنزی ــرات س ــن اث محققی
ــد: ــی کردن ــر بررس ــورت زی ــه ص ــی ب ــای صحرای موش ه

ــه گــروه کنتــرل، هیچ یــک از محلــول هــای گیاهــی داده  ب
نشــد، و فقــط از آب در مــورد آنهــا اســتفاده گردیــد. ســایر 
ــن،  ــی کافئی ــول آب ــبز، محل ــای س ــاره چ ــا عص ــا ب گروه ه
عصــاره گل قاصــدک، نعنــاع فلفلــی و بابونــه، تحــت بررســی 
ــل مشــاهده  ــای ذی ــه ه ــت یافت ــه در نهای ــد ک ــرار گرفتن ق

شــد:
ــه  ــت  CYP1A2ب ــی، فعالی ــای گیاه ــرف چای ه ــا مص 1. ب
ــت  ــه فعالی ــت، در حالیک ــش یاف ــی کاه ــل توجه ــور قاب ط
ــت.  ــش یاف ــن افزای ــول کافئی ــا مصــرف محل ــم ب ــن آنزی ای
ــدک و  ــای گل قاص ــروه ه ــم CYP2E در گ ــت آنزی 2. فعالی

ــود. ــر از گــروه کنتــرل ب ــی واضحــاً کــم ت ــاع  فلفل نعن
ــفراز  ــل ترانس ــی -گلوکورونوزی ــودی پ ــم ی ــت آنزی 3. فعالی
ــش بســیار چشــمگیری )244  ــروه گل قاصــدک افزای در گ

ــرل داشــت.  ــه گــروه کنت درصــد) نســبت ب
ــه  ــود ب ــای خ ــه ه ــر یافت ــکا ب ــا ات ــن، ب ــت محققی در نهای
ایــن نتیجــه رســیدند کــه مصــرف چــای هــای گیاهــی بــا 
کاهــش فعال-ســازی کارســینوژن هــا موجــب پیشــگیری از 
ســرطان و بــا افزایــش فعالیــت آنزیــم هــای ســم زدا، موجب 

تســهیل ســم-زدایی مــی شــوند )15(.

مقاله سوم؛ اثر ضد توموری:
امــروزه داروهــای پیشــگیرانه تومــور، در هــردو حیطــه  
invivoو invitro مــورد بررســی قــرار می گیرنــد و در بررســی 

invitro ، اغلــب بــر روی ســه مــورد کار مــی شــود: 1( مهــار 

ــک  ــف ترانسفورماســیون   3( تحری ــر ســلولی  2( توق تکثی
تمایــز.

تــای لــی و همکارانــش، فعالیــت القــای تمایــز توســط اســید 
 )coreanum ــه ــر گل قاصــد، گون ــواد مؤث تاراکســینیک )از م
 60-HL پرومیلوســیتیک  لوکمیــای  ســلول های  روی  را 
بررســی کردنــد. اثــرات پیشــگیرانه اســید تاراکســینیک بــه 

صــورت زیــر مشــخص شــد: 
- اثــر سایتوتوکســیک بــا تحریــک تمایــز HL-60 بــه 
 60-HL ــر ــری از تکثی ــز جلوگی ــی و نی ــلول های طبیع س

C-myc و نیز کاهش بیان انکوژن CD Inhibitors کاهش -
ــات  ــه اثب ــت ب ــار تس ــط چه ــز توس ــک تمای ــت تحری فعالی
آزمــودن   ،NitroBlue Tetrazolin( NBT( احیــای  رســید: 
ــای  ــی ژن ه ــان آنت ــیتوز، و بی ــترازها، فاگوس ــت اس فعالی
ســطحی ســلول. هــر چهــار آزمایــش فــوق در حضــور اســید 
ــه  ــد. نتیج ــد کردن ــز را تأیی ــش تمای ــینیک، افزای تاراکیس

ــود: ــر ب ــه صــورت زی ــه، ب ــن مطالع ــی ای نهای
ــای  ــای لوکمی ــلول ه ــز س ــینیک تمای ــید تاراکیس 1- اس
هــا )منوســیت/  بــه دودمــان گرانولوســیت  را  انســانی 
ماکروفــاژ(، تحریــک مــی کنــد. پــس ایــن اســید مــی توانــد 

ــد. ــد باش ــمی مفی ــان لوس در درم
ــم  ــم افزایشــی آنزی 2- اســید تاراکیســینیک موجــب تنظی

ــود.  ــی ش ــای CDK Inhibitor م ه
ــرل  ــه در کنت ــت ک ــوژن اس ــن انک ــک پروتئی C-myc -3 ی
ــیون،  ــاد ترانسفورماس ــی و ایج ــای طبیع ــلول ه ــد س رش
ــزان  ــش می ــث کاه ــینیک باع ــید تاراکیس ــش دارد. اس نق

ــود. ــن می ش ــن پروتئی ــان ای بی
بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در درمــان ســرطان، 
زیــادی  اهمیــت  از   CDK Inhibitor و   C-myc تنظیــم 
ــن دو  ــر روی ای ــر اســت بیشــتر ب برخــوردار هســتند و بهت
ــید  ــر اس ــوز اث ــه هن ــود. البت ــا کار ش ــته از پروتئین ه دس

تاراکیســینیک در invivo روشــن نشــده اســت )16(.

مقاله چهارم؛ اثر ضد توموری:
در ایــن مطالعــه، اثــرات القایــی تمایــز بــر روی ســلول هــای 
ــای  ــای مالنوم ــلول ه ــز س ــانی HL-60 و نی ــای انس لوکمی
ــاه  ــی 49 گی ــای الکل ــاره ه ــط عص ــی 2F2 B16، توس موش
وحشــی، 25 جلبــک دریایــی و 36 قــارچ خوراکــی بررســی 

شــده اســت. گیاهــان مــورد بررســی 
در ایــن مقالــه، متعلــق بــه زیرخانواده 
 Compositae از خانــواده Chicoriodae

ــز  ــه همگــی موجــب تمای هســتند ک
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رده هــای ســلولی می شــوند. در بیــن ایــن گیاهــان، عصــاره 
ریشــه گل قاصــدک چینــی، موجــب افزایــش تمایــز ســلول 
هــای لوکمیــای انســانی HL-60 و نیز ســلول هــای مالنومای 
ــلول های  ــد س ــر آن، رش ــالوه ب ــد و ع ــی 2F2 B16 ش موش

بدخیــم را مهــار کــرد )17(.

نتیجه گیری:
ــدی، دارای  ــالالت کب ــان اخت ــدک در درم ــز گل قاص تجوی
ــی  ــب ایران ــت و در ط ــی اس ــابقه تاریخ ــن و س ــه که ریش
نیــز، کاربردهــاي دیگــری از جملــه درمــان التهــاب، درمــان 
ــی و  ــواد درون ــروج م ــه خ ــک ب ــی و کم ــکالت گوارش مش
ســموم، بــرای آن ذکــر شــده اســت. البتــه در بررســی هــای 
ــد  ــور و ض ــد توم ــرات ض ــر روی اث ــتر ب ــگاهی، بیش آزمایش
ــن  ــه اســت. بنابرای ــاه، مطالعــه انجــام گرفت ــن گی ــت ای دیاب
ــی  ــت بررس ــتری در جه ــات بیش ــود تحقیق ــنهاد می ش پیش
ــود.  ــام ش ــدک انج ــاه قاص ــرات گی ــایر اث ــگاهی س آزمایش
همچنیــن بــا توجــه بــه فوایــد بســیاری کــه بــرای ایــن گیــاه 
ذکــر شــد، بهتــر اســت کاربــرد آن در طــب بیــش از پیــش 

ــرار گیــرد. مــورد توجــه ق
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ریتالین
دکتــر فرنــاز محســنی، دکتــرای پزشــکی عمومــی، مرکــز رشــد 

تهــران دانشــگاه  درخشــان  اســتعدادهای 

مقدمه:
»متیــل فنیدیــت« )Methylphenidate( بــا فرمــول شــیمیایی 
ــرای  ــن« )Ritalin( ب ــاري »ریتالی ــام تج C14H19NO2 و ن
اولیــن بــار در ســال 1954 توســط کمپانــي داروســازي 
ــن دارو  ــا عرضــه شــد. ای ــي دنی ــازار داروی ــه ب ــن« ب »نوارتی
ــا  ــال 1960 ب ــا از س ــت؛ ام ــام داش ــس« ن ــدا »نوارتی در ابت
ــود  ــرار ب ــدا ق ــام داد. در ابت ــر ن ــن تغیی ــه ریتالی رواج آن، ب
ــراد  ــي اف ــردگي، خواب آلودگ ــان افس ــراي درم ــن دارو ب ای
ــتفاده  ــن اس ــتگي مزم ــندرم خس ــول روز و س ــن در ط مس
شــود. امــا بعدهــا بــا پیشــرفت علــم و تجربه هــای گوناگــون، 

ــد. ــرای آن مشــخص ش ــز ب ــری نی ــای دیگ کاربرده
قــرص »ریتالیــن« خواصــي شــبیه بــه آمفتامیــن دارد. 
نظــر  از  کــه  داروهــا هســتند  از  آمفتامین هــا گروهــي 
اپــي  نوراپي نفریــن،  عصبــي  ناقل هــاي  بــا  ســاختماني 
ــاي  ــام »داروه ــه ن ــد و ب ــباهت دارن ــن ش ــن و دوپامی نفری
مقلــد ســمپاتیک« یــا »محــرک سیســتم عصبــي مرکــزي« 
نیــز معروفنــد. از جملــه مشــتق های رایــج آمفتامین هــا 
میتســي   ،)SPEED( اســپید   ،)ICE( آیــس  بــه  مي تــوان 
بوشــي )Mitsibushi(، شیشــه یــا کریســتال )Crystal( و قــرص 

اکــس )Ecstasy( اشــاره کــرد. )1و2( 

مصارف پزشکی: 
ــان  ــن دارو، در درم ــرد ای ــن کارب ــر مهم تری ــال حاض در ح
و  بیش فعالــي  اختــالل  دچــار  کــه  اســت  کودکانــي 
ــادر  ــودکان ق ــن ک ــب ای ــتند. اغل ــي )ADHD( هس کم توجه
نیســتند بــرای مــدت بیــش از چنــد ثانیــه، بــر روی موضــوع 
ــن  ــز داروی ریتالی ــند. تجوی ــته باش ــز داش ــخصی تمرک مش
ــا  ــد ت ــک می کن ــودکان کم ــن ک ــه ای ــص، ب ــط متخص توس
75% یــک کــودک عــادی، قــدرت تمرکــز خــود را بــه دســت 

ــد. بیاورن
ــه  ــال ب ــه مبت ــت ک ــرادی اس ــن دارو در اف ــر ای ــرد دیگ کارب

ــا  ــاری ب ــن بیم ــتند. ای ــی( هس ــواب )نارکولپس ــالت خ حم
خواب آلودگــی شــدید روزانــه و حمــالت غیــر قابــل کنتــرل 
خــواب در طــی روز همــراه اســت. ایــن افــراد نیــز می تواننــد 

ــد. ــا داروی ریتالیــن قــرار گیرن تحــت درمــان ب
ــراد  ــان اف ــت درم ــن دارو، جه ــر ای ــم دیگ ــرد مه ــک کارب ی
مســنی اســت کــه بــه علــت کهولــت، قســمت عمــده 
شــبانه روز را در خــواب بــه ســر می برنــد. ایــن افــراد 
می تواننــد بــا خــوردن یــک قــرص در ابتــدای روز، هشــیاری 
خــود را  در طــول روز حفــظ کننــد. ریتالیــن به عنــوان 
ــرد  ــز کارب ــان افســردگي نی ــریع در درم ــر س ــا اث ــي ب داروی

)2و3( دارد. 
مکانیسم اثر: 

ــز و  ــر مغ ــاً در قش ــت عمدت ــل فنیدی ــت متی ــل فعالی مح
سیســتم فعال کننــده مشــبک )RAS( اســت. ایــن دارو ذخایــر 
نوراپي نفریــن را از انتهــاي اعصــاب آزاد کــرده و انتقــال 
ــاد،  ــر زی ــا مقادی ــد. ب ــش مي ده ــي را افزای ــاي عصب تکانه ه
اثــرات ایــن دارو بــه واســطه دوپامیــن بــروز مي کننــد. ایــن 
دارو ماننــد آمفتامیــن، اثــر آرام کننــده متناقــض، در کــودکان 

ــرط دارد. )4( ــت مف داراي فعالی
اشکال دارویي: 

ریتالین به اشکال زیر موجود می باشد: 
Tablet: 10mg

Tablet. Extended Release: 20mg

فارماکوکینتیک:
متیــل فنیدیــت پــس از مصــرف خوراکــي به ســرعت و 

ــوارش  ــتگاه گ ــل از دس ــور کام به ط
ــر  ــدت اث ــول م ــود. ط ــذب مي ش ج
دارو معمــوالً 6-4 ســاعت اســت کــه 
ــل  ــور قاب ــه ط ــف ب ــراد مختل در اف

فصل سوم

اطالعات دارویی

ین
یتال

ر
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مالحظــه اي متفــاوت اســت. متیــل فنیــدات به وســیله کبــد 
ــود. )4( ــع مي ش ــق ادرار دف ــده و از طری ــزه ش متابولی

عوارض جانبی شایع:
اعصاب مرکزي: سرگیجه، سردرد، تشنج و دیسکینزي

ــروز  ــي، تغییــرات روحــي، ب روانپزشــکی: عصبانیــت، بي خواب
حالت هــاي پارانویید)ســوء ظن(، توهــم، هذیــان، عالئــم 
شــبیه بــه اســکیزوفرنیا، تکــرار حــرکات و اعمــال بي هــدف، 
ایجــاد تحمــل و وابســتگي شــدید، بــروز افســردگي پــس از 

قطــع مصــرف
قلبــي ـ  عروقــي: احســاس تپــش قلــب، آنژیــن قلبــی، 
ــان قلــب، آریتمــي کــه  افزایــش فشــار خــون و تعــداد ضرب
ــد.  ــدا کن ــه پی ــی ادام ــورت خطرناک ــه ص ــت ب ــن اس ممک
تنفســي: ســرفه، عفونــت مجــراي تنفســي فوقانــي، نا منظــم 

شــدن تعــداد تنفــس 
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شکم، بي اشتهایي

پوســت: بثــورات پوســتي، کهیــر، احســاس حرکــت و جنبش 
حشــرات در زیــر پوســت، خونریــزی زیــر جلــدی، درماتیــت 

اکســفولیاتیو، اریتــم مولتي فــرم
گوش، حلق، بیني: فارنژیت و سینوزیت

خــون: کم خونــی، کاهــش تعــداد گلبول هــای ســفید خــون، 
کاهــش تعــداد پالکت هــا

سایر عوارض: کاهش وزن، عفونت هاي ویروسي )1و4(
مالحظات:

ــه توســط پزشــکان  ــي اســت ک ــن داروی ــه ریتالی از آنجــا ک
ــن  ــد ای ــور می کنن ــدگان تص ــود، مصرف کنن ــز مي ش تجوی
ــد.  ــواد مخــدر را ندارن ــي م ــوده و بدنام ــر ب ــا بي خط قرص ه
درحالیکــه عــوارض مصــرف خودســرانه ایــن قرص هــا 
مي توانــد در حــد مــوادی ماننــد کوکاییــن و آمفتامیــن 
باشــد. پزشــکان و روانپزشــکان بــا 
ــرک  ــد ت ــالم مي کنن ــت اع صراح

کــردن داروهــاي محــرک آمفتامینــي نظیــر ریتالیــن و 
اکســتازي، بســیار ســخت تر و پیچیده تــر از کــراک، هروئیــن 

ــواد مخــدر اســت. ــایر م و س
ــواب  ــش خ ــي، کاه ــود کارای ــور بهب ــب به منظ ــن اغل ریتالی
ــن  ــه همی ــود. ب ــتفاده مي ش ــي اس ــت سرخوش ــاد حال و ایج
دلیــل متأســفانه ایــن مــاده به عنــوان تقویــت کننــده حافظــه 
ــان  و تســهیل کننــده یادگیــري توســط دانشــجویان و جوان
هنــگام امتحانــات و همچنیــن توســط رانندگانــی کــه 
ــورد  ــدت هســتند، م ــي م ــه طوالن ــداري و توج ــان بی خواه
ــه  ــت اینک ــه عل ــن ب ــرد. همچنی ــرار مي گی ــوء مصرف ق س
ــه  ــراد ب ــي اف ــود، برخ ــتهایي مي ش ــث بي اش ــن باع آمفتامی
ــتفاده  ــي از آن اس ــان چاق ــرای درم ــرانه ب ــورت خودس ص

)1و2(  مي کننــد. 
همانطــور کــه گفتــه شــد، قــرص ریتالیــن خواصــی شــبیه 
بــه آمفتامیــن دارد و تعــدادی از دانشــجویان بــه دلیــل تأثیــر 
آن در کاهــش خواب آلودگــی در طــول روز، هنــگام مطالعــه 
ــالی  ــد س ــفانه چن ــد. متاس ــرف می کنن ــرص را مص ــن ق ای
اســت کــه مصــرف ایــن قــرص در میــان قشــر مشــغول بــه 
تحصیــل افزایــش یافتــه اســت و تعــداد زیــاد مراجعــات بــه 
ــن دارو،  ــت ای ــت دریاف ــات جه ــام امتحان ــا در ای داروخانه ه

بســیار نگــران کننــده اســت.
اســتفاده کنتــرل نشــده ریتالیــن باعــث عــادت کــردن بــدن 
ــاد  ــه ایج ــن و در نتیج ــاي پایی ــه دوزه ــده ب ــرف کنن مص
عالقــه فــرد بــه اســتفاده از دوزهــاي باالتــر و حتــي مصــرف 
مصــرف  مي شــود.  خطرناک تــر  و  ســنگین تر  داروهــاي 
ــی  ــده اند گاه ــته ش ــه آن وابس ــه ب ــانی ک ــن در کس ریتالی
بــه 20 قــرص در روز هــم می رســد. ایــن افــراد دیگــر بــدوم 

ــود.  ــد ب ــدن نخواهن ــه درس خوان ــادر ب ــرص، ق ق
 دکتــر رضــا رســتمی، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده 
ــش  ــه بی ــد ک ــالم می کن ــران اع ــگاه ته ــی دانش روانشناس

ــوارض  ــد، ع ــن دارن ــوء مصرف ریتالی ــه س ــرادی ک از 97% اف
نامطلــوب آن را تجربــه می کننــد، بــدون آنکــه از دلیــل 
ایجــاد ایــن عــوارض باخبــر باشــند. حتــی بســیاری از مصــرف 
کننــدگان ریتالیــن از اعتیــادآوری جــدی آن اطالعــی ندارنــد، 
درحالیکــه اعتیــادآوری ریتالیــن مشــابه اکســتازی اســت. )2(

بنابرایــن بــا توجــه بــه عــوارض متعــدد ریتالیــن بــر ارگان های 
مختلــف بــدن ونیــز گــزارش چنــد مــورد مــرگ ناشــی از آن، 

الزم اســت از مصــرف خودســرانه ایــن دارو پرهیــز شــود.

چند توصیه مهم:
افزایــش  بــا  محــرک  داروهــای  کــه  آنجــا  از 
اثــر  مغــز  در  دوپامیــن  ماننــد  کاتکول آمین هایــی 
می کننــد، ورزش هــای هــوازی )ماننــد شــنا، پیــاده روی 
نوراپی نفریــن،  افزایــش  بــا  نیــز  دوچرخه ســواری(  و 
ــا  ــابه ب ــرات مش ث ــد ا نن ــن، می توا ــن و اپی نفری دوپامی
ــت  ــر اس ــن بهت ــد. بنابرای ــاد کنن ــا را ایج ــن داروه ای
ورزش هــای  بــا  ریتالیــن  مشــابه  داروهــای  مصــرف 
ــدون  ثــرات را ب ــرا همــان ا هــوازی جایگزیــن شــود؛ زی
ــز  ــه نی ــت حافظ ــرای تقوی ــت. ب ــد داش ــوارض خواهن ع
ــگا  ــی ام ــوان از روغــن ماهــی کــه سرشــار از چرب می ت

ــود. ــتفاده نم ــت اس 3 اس
ــدت  ــه ش ــود آن ب ــأ وج ــت و خ ــم اس ــه مه ــه ک آنچ
احســاس می شــود، اطالع رســانی صحیــح و پیگیــری 
از ســوی مراجــع ذیصــالح و نهادهــای مســئول در ایــن 
ــئوالن  ــدی مس ــه و اراده ج ــرا توج ــت. زی ــه اس زمین
ــروری و  ــکل، ض ــن مش ــرل ای ــایی و کنت ــرای شناس ب

اســت. انکار ناپذیــر 

: بع منا
1. محقــق زاده حامــد. ، میگنــا )دانشــنامه روانشناســی 
ثــرات و عــوارض  و علــوم تربیتــی(: تاریخچــه ریتالیــن، ا
http : / /www .  ،92 /2 /28 مصــرف آن ، تاریــخ انتشــار: 

migna .ir/vdcfjtdy .w6de1agiiw .html

ــور  ــت ام ــره، معاون ــن منی ــرم بی ــه، ک ــحری فهیم 2. س
جــزوه  گیــالن،  دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی 

25 آموزشــی شــماره 
http : / /www .gums .ac . i r /Upload /Modules /Contents /

maghalat /moshavereh /RITALIN .pdf /asse t28
 ،92 /9 /6 3. روانشناســی آنالیــن، ریتالین، 

/http : / /ravanshenasionline .com

4. دارونمــا، ریتالین، 
/http : / /darunama .com
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خاّلق باشی
پرسش 1 :

10 تا جعبه قند داریم،

هر جعبه از 1000 حبه قند تشکیل شده، 

وزن هر حبه قند 10 گرمه،

ایــن وضعیــت تــو همــه جعبه هــا همیــن طــوره، فقــط یکــی 

ــا وزن 9 گــرم داره! ــی ب از جعبه هــا حبه های

یــه تــرازو داریــم کــه یــک بــار  مصرفــه. یعنــی فقــط میشــه 

یــک بــار بــا اون وزن کــرد و بعــد از کار می افتــه. 

مــی خوایــم بــا اســتفاده از ایــن تــرازو و تنهــا بــا یــک بــار 

ــری داره. ــه وزن کمت ــم کــدوم جعب وزن کــردن، بفهمی

چطور ممکنه؟     

*لطفــاً جوابهاتــون رو حداکثــر تــا تاریــخ 93/7/15 به آدرس 

ــون  ــوان پیامت ــوی عن ــتید و ت Pajouda.SSRC@gmial  بفرس

بنویســید : »مســابقه خــالق باشــی«

بــه کســانی کــه جــواب درســت رو بــرای مــا ارســال کننــد 

ــق  ــم موف ــر ه ــه. اگ ــدا میش ــزی اه ــه جوای ــد قرع ــه قی ب

ــدی  ــوی شــماره بع ــد جــواب درســت رو ت نشــدید، میتونی

ــد..... ! ــه ببینی مجل

» خاّلق باشید «

فصل چهارم

خالقیت و مهارت
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راه های طالیی برای رسیدن به هدف
الناز مسرت، کارشناس پرستاری، دانشگاه تهران

ــان  ــر زم ــه غافلگی ــم ک همیشــه پیــش خــود فکــر مــی کنی
می شــویم و زمــان آن طــور کــه بایــد و شــاید بــه مــا اجــازه 
نمی دهــد کارهایــی کــه در ذهــن و شــاید حتــی در رویاهــای 
خــود می پرورانیــم، بــه انجــام برســانیم. امــا مهم تریــن 
موضــوع تمرکــز روی هــدف و راه هــای رســیدن بــه آن اســت.   

1. مهم تریــن اصــل دررســیدن بــه هــدف، امیــد اســت. پــس 
هیچــگاه امیــد خــود را از دســت ندهیــد.  

ــان آب  ــته، توســط جری ــک کشــتی شکس ــده ی ــا بازمان  تنه
بــه جزیــره ای دور افتــاده بــرده شــد. بــا بی قــراری بــه درگاه 
ــاعت ها  ــد. س ــات بخش ــا او را نج ــرد ت ــا می ک ــد دع خداون
ــا شــاید نشــانی از کمــک  ــه اقیانــوس چشــم می دوخــت، ت ب
بیابــد، امــا هیــچ چیــز بــه چشــم نمی آمــد. درنهایــت ناامیــد 
شــد و تصمیــم گرفــت کــه کلبــه ای کوچــک خــارج از 
کلــک بســازد تــا خــود و وســایل اندکــش را بهتــر محافظــت 
ــت،  ــذا بازگش ــتجوی غ ــه از جس ــس از آنک ــد. روزی پ نمای
ــوخته  ــاًل س ــه کام ــت. خان ــش یاف ــش را در آت ــه کوچک خان
و دود بــه آســمان رفتــه بــود. اندوهگیــن فریــاد زد: »خدایــا 
چگونــه توانســتی بــا مــن چنیــن کنــی؟« صبــح روز بعــد، او 
ــره نزدیــک می شــد از  ــه جزی ــا صــدای یــک کشــتی کــه ب ب
ــا او را نجــات دهــد.  خــواب برخاســت. آن کشــتی می آمــد ت
ــدید  ــه ش ــور متوج ــید: »چط ــش پرس ــرد از نجات دهندگان م
ــا  ــد: »م ــواب گفتن ــا در ج ــتم؟«  آنه ــا هس ــن اینج ــه م ک

ــم!« ــتادی، دیدی ــه فرس ــت دودی را ک عالم
2. الزمــه ی رســیدن بــه هــدف ایــن اســت کــه شــما 
هدف هــای اصلــی زندگــی شــخصی خــود را مشــخص کنیــد.  
بهتریــن روش ایــن اســت کــه 
ــر  ــید و در ام ــان را بنویس اهدافت
تــالش  و  دقــت  برنامه ریــزی، 

زیــادی را بــه خــرج دهیــد تــا بتوانیــد بــه اهــداف خــود نایــل 
ــه شــده، نباشــد در  ــر یکــی از عوامــل گفت شــوید. چــون اگ

ــد. ــد ش ــردرگم خواهی ــه راه س ادام

در زیر به چهار قانون نوشتن اهداف اشاره مي کنیم:

1. نوشتن اهداف به شکل مثبت
بــراي آنچــه کــه مــي خواهیــد داشــته باشــید کار کنیــد، نــه 
ــودآگاه  ــن ناخ ــد. ذه ــد از آن بگذری ــي خواهی ــه م ــه ک آنچ
شــما، ابــزاري بســیار کارامــد اســت کــه نمــي توانــد خــوب را 
از بــد تشــخیص دهــد و قضــاوت هــم نمي کنــد. تنهــا عملکرد 
ــتورالعمل هاي  ــه دس ــت. هرچ ــتورالعمل ها اس ــام دس آن انج
شــما مثبت تــر باشــد، نتیجــه مثبت تــري هــم به دســت مــي 

آوریــد.
2. نوشتن اهداف با جزئیات کامل

به جــاي اینکــه فقــط بنویســید، »خانــه نــو«، بنویســید 
»یــک خانــه 300 متــري بــا چهــار اتــاق خــواب و چشــم انداز 
کوهســتان روي یــک زمیــن 1000 متــري«. یــک بــار دیگــر 
داریــم بــه ذهــن ناخودآگاهمــان، تعــدادی دســتورالعمل دقیق 
و جزء به جــزء مــي دهیــم تــا روي آن کار کنــد. هرچــه 
ــرانجام کار  ــد، س ــار آن  بگذاری ــتري در اختی ــات بیش اطالع
ــد  ــا مــي توانی ــد. آی ــري به دســت مــي آوری نتیجــه واضــح ت
ــاال اشــاره شــد را  ــه اي کــه در ب ــد و خان چشــمانتان را ببندی
ــه قــدم بزنیــد؟ در آســتانه در  ــادور خان تجســم کنیــد؟ دورت
اتــاق اصلــي بایســتید و کوه هــا را تماشــا کنیــد؟ پــس ذهــن 

ــد. ناخودآگاهتــان هــم مــي توان
3. نوشتن اهداف به زمان حال

اهدافتــان را بــه زمــان حــال بنویســید. ایــن کار باعــث مــي 
ــن مقاومــت  ــا کمتری ــان، مســیري ب شــود ذهــن ناخودآگاهت

را انتخــاب کنــد. اگــر بنویســید »در آینــده اســتاد خواهــم 
شــد«، ذهــن ناخــودآگاه بــا ایــن تصــور کــه ایــن کار مربــوط 
ــان را  ــس اهدافت ــود. پ ــل نمي ش ــت وارد عم ــده اس ــه آین ب
بــه زمــان حــال و اول شــخص بنویســید. انــگار کــه واقعیــت 

دارنــد!
4. بازنویسي اهداف

ــد دوباره نویســي شــوند،  ــي کلمــات نوشــته شــوند و بع وقت
حداکثــر تأثیــر را خواهنــد داشــت. نوشــتن اهــداف، اولیــن 
قــدم بــراي واقعي تــر جلــوه دادن آنهاســت. بعضــي وقــت هــا 
وقتــي چیــزي را بــه صــورت نوشــته داشــته باشــید، اهمیــت 
ــراي آن  بیشــتري پیــدا مــي کنــد. همچنیــن برنامه ریــزي ب

ــز ســاده تر مــي شــود . ــا نی ه
ــاز  ــک، نی ــی کوچ ــی خیل ــی، حت ــر هدف ــه ه ــیدن ب 3.رس
بــه زمــان مناســب دارد و به تدریــج صــورت می گیــرد. 
ــه ای  ــه نتیج ــی ب ــد ول ــام می دهی ــالش الزم را انج ــر ت اگ
ــوید و  ــران نش ــت و نگ ــید، ناراح ــد نمی رس ــه می خواهی ک
ــک  ــل ی ــا مث ــای م ــد. تالش ه ــه دهی ــالش خــود ادام ــه ت ب
درخــت و مــا هماننــد باغبــان آن هســتیم. باغبــان درخــت 
ــا در فصــل  ــب آن اســت ت ــد و مراق ــاری می کن خــود را آبی
ــارات  ــد. انتظ ــتفاده کن ــش اس ــای درخت ــب از میوه ه مناس
خــود را بــرای فصــل تابســتان نگــه مــی دارد و ایــن امیــد را 
نــدارد کــه درختــش در فصــل زمســتان بــه او میــوه بدهــد. 
پــس شــما هــم تــالش خــود را بکنیــد امــا منتظــر باشــید 

ــرا برســد. ــان ف ــاروری درختت ــا زمــان ب ت

4. رســیدن بــه هــر هــدف نیازمنــد انجــام چندیــن فعالیــت 
ــر را  ــدم کوچک ت ــن ق ــد چندی ــما بای ــت. ش ــر اس کوچک ت
ــه اهــداف باالتــری برســید. تــالش می کنیــم،  ــا ب برداریــد ت
ریــز ریــز!  هماننــد ابــر کــه همــه می دانیــم حاصــل تــالش 
ــار  ــری پرب ــه اب ــل ب ــا تبدی ــت ت ــای آب اس ــره قطره ه قط
 شــود. پــس یادمــان باشــد بــرای پــر بــار شــدن ابــر، بایــد از 

قطره قطره هــای آب شــروع کنیــم. 

ــه  ــد ب ــه بتوانی ــید ک ــته باش ــر داش ــی را در نظ 5. هدف های
ــز اهمیــت  آنهــا برســید. نکتــه ی مهمــی کــه در اینجــا حائ
اســت ایــن اســت کــه در حــد تالشــتان، آرزو و هدف داشــته 
باشــید. نــه کمتــر و نــه بیشــتر! زیــرا اگــر بیشــتر از تالشــتان 
ــار  ــید دچ ــا نمی رس ــه آن ه ــون ب ــید، چ ــته باش آرزو داش

ســرخوردگی و افســردگی خواهیــد شــد.
6.اگــر هدفــی داریــد کــه گروهــی اســت و الزمــه  آن تــالش 
ــود و  ــوان خ ــا ت ــب ب ــت، متناس ــروه اس ــای گ ــام اعض تم
اعضــای گــروه گام برداریــد. نــه خیلــی ســریع و نــه خیلــی 

کنــد. 
 7. اولویت هــا در یــک زمــان تغییــر پذیرنــد ولــی الزم 
اســت در هــر زمانــی اولویت هــا را بازنگــری کنیــد و تغییــر 
دهیــد. گاهــی تالش هــای شــما فراتــر از آن کــه پیش بینــی 
می کردیــد می شــود. پــس در اینجــا و در ایــن مرحلــه بایــد 
تغییــری دراهــداف خــود ایجــاد کنیــد. و یــا برعکــس متوجه 
می شــوید کــه قــادر بــه تــالش در ایــن حــد نیســتید، پــس 

در اهــداف خــود یــک باز نگــری داشــته باشــید.

نادرســت دربــاره  باورهــای  از  8. ســعی کنیــد بعضــی 
مدیریــت ناکارآمــد زمــان را در ذهــن خــود از بیــن ببریــد. 
ــا  ــالن روز ی ــد از ف ــراد می گوین ــیاری از اف ــال بس ــرای مث ب
ــدن، شــروع  ــه درس خوان ــخ شــروع می کنــم ب از فــالن تاری
ــای  ــه باوره ــا هم ــه! اینه ــا... . ن ــردن ی ــه کار ک ــم ب می کن
غلــط اســت. از همیــن امــروز تصمیــم بگیریــد و تــالش خــود 
ــه امیــد آینــده ای واهــی نباشــید. چــون  را شــروع کنیــد. ب
اگــر منتظــر چنیــن روزی باشــید، هیــچ وقــت چنیــن روزی 

ــد.  ــرا نمی رس ف
ــرای  ــی را ب ــای زیبای ــد و افق ه ــف نکنی ــته توق 9. در گذش
خــود ترســیم کنیــد. تنهــا از گذشــته خــود درس بگیریــد و 
بــه عنــوان موتــوری بــرای حرکــت بــه جلــو از آن اســتفاده 

کنید، نه برای حرکت به عقب!
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اولین مدل سه بعدی مغز ساخته شد
راشد علییاری، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران

از دیربــاز تاکنــون کشــف ابعــاد مختلــف مغــز انســان همــواره 
موضــوع جــذاب و در عیــن حــال مشــکل بــرای دانشــمندان 
ایــن حــوزه بــوده اســت. پیچیدگــی و دشــواری های مطالعــه 
ــان  ــزرگ متخصص ــای ب ــش ه ــان از چال ــز انس ــرد مغ عملک
ــورد  ــز مدف ــگاه تافت ــان دانش ــی محقق ــه تازگ ــا ب ــت. ام اس
ــه ســاخت مــدل ســه بعــدی شــدند کــه عملکــرد  موفــق ب

ــد. ــازی کن ــز را شبیه س مغ
ــرای  ــدل راه را ب ــن م ــد »ای ــی گوی ــن م ــد کاپل ــر دیوی دکت
جراحــات،  عملکــرد،  بررســی  در  گســترده تر  مطالعــات 
ــد.« ــی کن ــوار م ــز هم ــی مغ ــهای درمان ــا و روش بیماری ه

ــه منظــور مطالعــه ی عملکــرد مغــز، دانشــمندان نورونهــا  ب
ــش  ــری دی ــی در پت ــت های خاص ــط کش ــر روی محی را ب
ــده  ــم و پیچی ــاختار عظی ــه ی س ــا مطالع ــد. ام ــت دادن کش

ــود.  ــدی میســر نب ــز در محیطــی دو بع مغ

مــاده  خاکســتری عمدتــاً شــامل جســم ســلولی نــورون هــا و 
مــاده ی ســفید مغــز شــامل آکســون هــا اســت. این آکســون 
هــا مســئول انتقــال ســیگنال ها بیــن نورون هــا هســتند. از 
آن جایــی کــه وقتــی مغــز انســان دچــار آســیب یــا اختــالل 
مــی شــود، ایــن آســیب بــه صورت هــای متفاوتــی در مــاده 
ســفید و خاکســتری مغــز نمــود پیــدا مــی کنــد؛ بنابرایــن 
بــه مدلــی احتیــاج اســت کــه بتــوان در آن بخــش ســفید و 

خاکســتری مغــز را جداگانــه مــورد بررســی قــرار داد.

ــد  ــه رش ــیاری در زمین ــای بس ــمندان تالش ه ــراً دانش اخی
ــاوی ژل  ــت های ح ــط کش ــر روی محی ــز ب ــای مغ نورون ه
ــوده  ــز نب ــت آمی ــدان موفقی ــه چن ــد ک ــام دادن کالژن انج
ــا  ــد و ی ــن می رفتن ــا زود از بی ــن مدل ه ــه ای ــرا ک اســت. زی

ــی از رشــد نمــی رســیدند. ــل قبول ــه ســطح قاب اینکــه ب
تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه تافتــز مدفــورد بــا مســئولیت دکتــر 
کاپلــن موفــق بــه ســاخت مدلــی ســه بعــدی شــدند کــه نــه 
تنهــا مــاده ســفید و خاکســتری آن جــدا اســت، بلکــه بیــش 

از 9 هفتــه نیــز زنــده مــی مانــد.
ــاخته  ــه س ــدی چگون ــه بع ــدل س ــن م ای

ــد ؟ ش
ــم  ــا ه ــتی را ب ــاده زیس ــش   2 م ــن و همکاران ــدا کاپل ابت

مخلــوط کردنــد: پروتئیــن ابریشــم و ژل کالژن.
پروتئیــن ابریشــم مثــل یــک داربســت اســفنجی عمــل مــی 
کنــد تــا نــورون هــا بــه آن متصــل شــوند، در حالــی کــه ژل 

کالژن از رشــد آکســون ها حمایــت مــی کنــد.
ســپس آن هــا بخــش اســفنجی را ماننــد حلقــه هایــی بــرش 
زدنــد و آن هــا را بــا نــورون هــای مــوش کولونیــزه کردنــد. 
ــر  ــا پ ــا آکســون ه ــاً ب ــا را عمدت ــه ه ــن حلق ــز ای ــد مرک بع
ــه  کردنــد. نکتــه بســیار مهمــی کــه توجــه دانشــمندان را ب
خــود جلــب کــرد حرکــت نــورون هــای بخــش مرکــز حلقــه 
بــه ســمت نــورون هــای مســتقر در خــارج بخــش اســفنجی، 
ــق  ــن طری ــود. بدی ــه منظــور ایجــاد ســاختار عملکــردی ب ب
بخــش هــای خاکســتری و ســفید مغــز نیــز از هــم متمایــز 

مــی شــوند.
کاپلن و همکارانش این مدل را از لحاظ عملکردی با مدل 

دو بعدی مقایسه کردند. مدل سه بعدی تازه ساخت کاپلن 
قابل از نظر عملکرد و سالمتی برتری 
مالحظه ای داشت. این در حالی 

فصل پنجم

اخبار علمی
و اخبار کنگره های داخلی مهر ماه 93
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است که بیان ژن ها در این مدل سه بعدی بسیار بیشتر از 
نوع دو بعدی آن است، که این باعث شباهت هرچه بیشتر 

این مدل جدید به ساختار واقعی مغز می شود.

همچنیــن ایــن مــدل ســه بعــدی فعالیــت متابولیــک خــود 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــظ ک ــه حف ــدت 5 هفت ــه م را ب
ــدی  ــدل دو بع ــی در م ــای متابولیک ــت ه ــن فعالی ــه چنی ک
ظــرف مــدت 24 ســاعت افــت مــی کنــد. ضمنــاً پاســخ دهی 
و فعالیــت هــای الکتریکــی مشــابه مغــز در ایــن مــدل ســه 

بعــدی نیــز قابــل مشــاهده اســت.
دکتــر هانزیکــر- مدیــر مؤسســه ی ملــی زیســت پزشــکی و 

ــد: ــی- می گوی ــت مهندس زیس
»ایــن مطالعــه یــک شــاهکار اســت. ایــن مــدل حاصــل درک 
ــزارآالت  ــردی از اب ــتفاده کارب ــز و اس ــاختار مغ ــق از س عمی
ــرای شــبیه ســازی  پیشــرفته اســت کــه شــرایط ایده آلــی ب

ــد.« ــم می کن ــز فراه ــرد مغ عملک
تأثیــر ایــن مــدل در رونــد مطالعــه ی بیماری هــا و اختــالالت 

مغز
ایــن گــروه تحقیقاتــی بــه منظــور بررســی اختــالالت بافــت 
ــا عنــوان »جراحــات تروماتیــک«  مغــز، آزمایــش هایــی را ب
تدویــن کردنــد. آنــان ایــن آزمایــش را بــا پرتــاب وزنــه هایــی 
از ارتفــاع هــای متفــاوت انجــام دادنــد تــا ترومــای مغــزی را 
شبیه ســازی کننــد. آنــان دریافتنــد کــه فعالیــت شــیمیایی 
ــه  ــه گون ــه، ب ــس از ضرب ــدی پ ــه بع ــدل س ــی م و الکتریک
ای مشــابه بــا فعالیــت هــای پــس 
از ترومــا در مغــز حیوانــات تغییــر 

مــی کنــد.

ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه ایــن مــدل ســه بعــدی راه 
را بــرای مطالعــه ی آســیب های مغــزی همــوار خواهــد کــرد. 
ــری  ــت پیگی ــت، قابلی ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــه ک آنچ
مکانیســم تخریــب و ترمیــم بافــت مغــز بــر روی ایــن مــدل 

اســت.
ــود.  ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه همی ــدل ب ــن م ــد ای ــا فوای ام
قابلیــت دیگــر آن ادامــه ی حیــات بــه مــدت بیــش از 2 مــاه 
ــا  ــاه ه ــدل را م ــن م ــوان ای ــه می ت ــت ک ــن واقعی ــت. ای اس
در آزمایشــگاه زنــده و پایــدار نگــه داشــت بیانگــر ایــن اســت 
کــه دانشــمندان مــی تواننــد بــا جزئیــات و دقــت بیشــتری 
اختــالالت نورولوژیــک را بررســی کننــد، کــه در غیــر ایــن 

ــد. ــم دســت یافتنی نمــی ش ــن مه صــورت ای
هانزیکــر افــزود: »پایایــی و حیــات طوالنــی مــدت ایــن مــدل 
ــد پیشــرفت دانشــمندان  ــه رون ــرعت بخشــیدن ب ــث س باع
ــن حــوزه شــده  ــی در ای ــود راه هــای درمان در کشــف و بهب

اســت.«
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــا ب ــتند ت ــن هس ــی ای ــمندان در پ دانش
حلقه هــای اســفنجی و کنــار هــم قــرار دادن آنهــا بــه 
شــیوه ای مطلــوب 6 الیــه ی کورتکــس مغــز را شبیه ســازی 

ــد. کنن

تماشــای بیــش از 3 ســاعت تلویزیــون در روز خطــر مرگ 
ــد ــش می ده زودرس را افزای

راشد علییاری، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران
ــر از  ــز بهت ــچ چی ــخت، هی ــک روز کاری س ــد از ی ــی بع گاه
ــا  ــون نباشــد. ام ــل و تماشــای تلویزی ــر روی مب اســتراحت ب
ــد؛  ــن کار نکنی ــرف ای ــادی را ص ــت زی ــه وق ــت ک ــر اس بهت
چــرا کــه بــا توجــه بــه مطالعــات جدیــد تماشــای بیــش از 3 
ســاعت تلویزیــون در طــول روز، ریســک مــرگ زودرس را تــا 

ــد. ــش می ده ــر افزای 2 براب
ــو  ــس- عض ــل گونزال ــر میگوئ ــی دکت ــم تحقیقات ــراً تی اخی
نتایــج  اســپانیا-  نــاوارای  دانشــگاه  ســالمت  دپارتمــان 
تحقیقــات خــود را در مجلــه »انجمــن قلــب آمریــکا« منتشــر 

ــد. کردن
ــر  ــی و خط ــم تحرک ــن ک ــی بی ــته از ارتباط ــات گذش مطالع

ــد. ــی ده ــر م ــا خب ــه بیماری ه ــال ب ابت
»مدیــکال  ســایت  میــالدی،  جــاری  ســال  اوایــل  در 
نیوز تــودی« گزارشــی حاکــی از ارتبــاط کــم تحرکــی و خطــر 
ابتــال بــه نارســایی قلبــی منتشــر کــرد. ایــن در حالــی اســت 
کــه نتایــج یــک مطالعــه در ســال 2013 نشــان مــی دهــد که 
ــاروری  ــوان ب ــش ت ــه کاه ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــی تحرک ب

ــود. ــپرم ش اس
در ایــن مطالعــه اخیــر محققــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه 
ارتبــاط فعالیت هایــی همچــون تماشــای تلویزیــون، اســتفاده 
از کامپیوتــر و رانندگــی- کــه همگــی بــا عــدم تحــرک همــراه 
انــد-  را بــه طــور مســتقل از ســایر عوامــل مداخلــه کننــده 

بــا مــرگ زودرس بررســی کننــد. 
تماشــای تلویزیــون را تــا 2 ســاعت در  98روز کاهش 

هید د
ایــن تیــم تحقیقاتــی مطالعــات خــود را بــر روی 13284 نفــر 
ــال  ــن 37 س ــن س ــا میانگی ــالن دانشــگاهی ب از فارغ التحصی
انجــام داد. در طــول مــدت مطالعــه 97 مــورد مــرگ گــزارش 
شــده اســت. 19 مــورد بــه علــت اختــالالت قلبــی، 46 مــورد 
بــه دلیــل ابتــال بــه ســرطان و 32 مــورد بــه دالیــل دیگــر رخ 
داده اســت. نتایــج نشــان مــی دهــد کــه خطــر ابتــال بــه مرگ 
زودرس در افــرادی بــا بیــش از 3 ســاعت تماشــای تلویزیــون 
در روز، 2 برابــر افــرادی اســت کــه 1 ســاعت یــا بــه میــزان 
کمتــری تلویزیــون تماشــا مــی کننــد. ایــن نتیجــه حتــی بــا 
دخالــت دادن ســایر عوامــل موثــر در مــرگ نیــز تغییــر نکــرد.

ــن  ــاداری بی ــه ی معن ــه رابط ــتند ک ــان داش ــان اذع محقق
ســاعاتی کــه صــرف رانندگــی یــا اســتفاده از کامپیوتــر 
ــی  ــرای بررس ــد. ب ــرگ زودرس نیافتن ــر م ــا خط ــود ب می ش

ــت. ــاز اس ــورد نی ــتری م ــات بیش ــه، تحقیق ــن رابط ای
ــل توجــه اســت چــرا  نتایــج حاصــل از تحقیقــات بســیار قاب
کــه %50 از بزرگســاالن آمریکایــی روزانــه وقــت چندانــی بــه 
ــه ای  ــد. مطالع ــای جســمانی اختصــاص نمــی دهن فعالیت ه
ــد، نشــان  ــاپ ش ــا« چ ــه »جام ــال 2013 در مجل ــه در س ک
می-دهــد کــه زنــان کهن ســال بــه طــور متوســط 10 
ســاعت از زندگــی روزمــره خــود را بــدون فعالیــت جســمانی 

ــد. ــپری می-کنن س
دکتر گونزالس افزود:

ــه  ــی ب ــی تحرک ــر ب ــی ب ــای مبن ــن، رفتاره ــش س ــا افزای ب
ــه  ــن ب ــد و ای ــش می یاب ــون افزای ــای تلویزی ــوص تماش خص
ــار ســنگین مشــکالت ناشــی از افزایــش ســن مــی افزایــد.  ب
ــمانی  ــای جس ــد فعالیت ه ــردم بای ــات م ــاس تحقیق ــر اس ب
ــه  ــی فاصل ــی تحرک ــکان از ب ــا حــد ام ــد و ت ــش دهن را افزای
بگیرنــد و تماشــای تلویزیــون را بــه کمتــر از 1 الــی 2 ســاعت 

ــد. ــل دهن در روز تقلی
عــدم تحــرک و کمبــود فعالیت هــای بدنــی کــودکان را نیــز 
ــد. مطالعــات نشــان داده اســت خطــر ابتــال  ــر مــی کن درگی
بــه فشــار خــون بــاال در کودکانــی کــه بیــش از 2 ســاعت در 
ــون  ــای تلویزی ــا تماش ــری ی ــای کامپیوت ــغول بازی ه روز مش

مــی شــوند افزایــش مــی یابــد.
مطالعــات اخیــر نشــان دادنــد کودکانی کــه در اتاق خوابشــان 
تلویزیــون دارنــد بیــش از ســایرین در معــرض چاقــی و اضافــه 

ــرار دارند. وزن ق
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ــه  ــال ب ــرض ابت ــتر در مع ــت بیش ــراد سیاه پوس ــان و اف زن
ــتند ــی هس ــالالت قلب اخت

ریســک فاکتورهایــی ماننــد: دیابــت، اضافــه وزن و اســتعمال 
ــر  ــد. ب ــت دارن ــی دخال ــالالت قلب ــروز اخت ــات در ب دخانی
ــان  ــکا، محقق ــب آمری ــن قل ــد انجم ــات جدی ــاس مطالع اس
ــا در  ــک فاکتوره ــن ریس ــه ای ــال ب ــر ابت ــه خط ــد ک دریافتن
ــراد  ــتان بیشــتر از اف ــردان و در سیاه پوس ــان بیشــتر از م زن
ــاط ســالمت  ــب نشــانگر ارتب ــن مطل سفید پوســت اســت. ای

ــژاد اســت. ــا جنســیت و ن ــب ب قل
ــه  ــال ب ــی در ابت ــور اصل ــک فاکت ــه 5 ریس ــن مطالع در ای
عــوارض قلبی - عروقــی شــامل: کلســترول بــاال، فشــار 
خــون بــاال، ســیگار، چاقــی و دیابــت کــه از آن هــا بــا عنــوان 
ــورد  ــود، م ــاد می ش ــت« ی ــتناد جمعّی ــل اس ــرات قاب »خط

ــد. ــرار گرفتن ــی ق بررس
ــان بوســتون- مــی  دکتــر ســوزان چنــگ- از بیمارســتان زن
ــت  ــاری اس ــت معی ــتناد جمعی ــل اس ــرات قاب ــد »خط گوی
بــرای بیــان اینکــه یــک فاکتــور تــا چــه انــدازه شــایع اســت 
و ســهم آن در اختــالالت آینــده قلبی- عروقــی جامعــه چــه 

قــدر خواهــد بــود.«
وی افــزود: »هــدف مطالعــات چندیــن ســاله مــا در کمپیــن 
ــا  هــای ســالمت عمومــی بررســی ایــن ریســک فاکتورهــا ب

گذشــت زمــان بــوده اســت.«
بــا توجــه بــه مطالعــات اخیــر انجمــن قلــب آمریــکا، حمــالت 
ــل مــرگ زنــان  ــت را در بیــن عوام ــی جایــگاه نخس قلب
ــک زن را  ــان ی ــه ج ــر دقیق ــی در ه ــای قلب دارد. بیماری ه
ــت  ــد جمعی ــه 90 درص ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد؛ ای می گی
ــای  ــک فاکتوره ــی از ریس ــه یک ــل ب ــی حداق ــان آمریکای زن

ــتند. ــال هس ــی مبت ــالت قلب ــدید کننده حم تش
از ســال 1984 تــا کنــون آمــار مــرگ و میــر ناشــی از 
ــان  ــی در زن مشــکالت قلبی - عروق
ــت. از  ــوده اس ــردان ب ــتر از م بیش

هــر 31 زن یــک نفــر بــه علــت ســرطان ســینه جــان خــود 
ــه  ــل از هــر 3 زن یــک نفــر ب را از دســت می دهــد؛ در مقاب

ــی رود. ــا م ــی از دنی ــالل قلب ــت اخت عل
دیابــت و فشــار خــون اصلی تریــن نقــش را در بیمــاری هــای 

قلبــی ایفــا می کننــد
ــدت 10  ــه م ــر ب ــر روی 13541 نف ــه ب ــه ک ــن مطالع در ای
ســال انجــام گرفتــه اســت، محققــان ســعی داشــتند ســهم 
هــر کــدام از ایــن ریســک فاکتورهــا را در ابتــال بــه بیمــاری 
ــان  ــت در زن ــوارض ناشــی از دیاب ــد. ع ــی مشــخص کنن قلب
ــر سفید پوســتان  بیشــتر از مــردان و در سیاه پوســتان 2 براب
ــار  ــن فش ــود. همچنی ــی می ش ــالالت قلب ــه اخت ــر ب منج
خــون بــاال، زنــان و سیاه پوســتان را بیشــتر از مــردان و 
ــد. ــرار می ده ــی ق ــالل قلب ــرض اخت ــتان در مع سفید پوس

محققــان افزودنــد »اضافــه وزن اثــر تشــدید کننده بــر 
عــوارض ناشــی از دیابــت دارد. خطــرات ناشــی از اســتعمال 

ــت.« ــان اس ــاً یکس ــاال تقریب ــترول ب ــات و کلس دخانی
ــده  ــح و آگاه کنن ــات صحی ــف تبلیغ ــه لط ــال ب ــن ح ــا ای ب
ــردم  ــه م ــاب عام ــب اجتن ــای الزم موج ــار آموزش ه در کن
ــی  ــم غذای ــان از رژی ــتقبال آن ــات و اس ــتعمال دخانی از اس

ــت. ــده اس ــب ش مناس

ــا  ــاران ب ــرگ را در بیم ــر م ــدید خط ــی ش ــت ورزش فعالی
ــد ــش می ده ــی افزای ــه ی قلب ــابقه حمل س
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در مطالعــه ای کــه بــه تازگــی توســط »کلینیــک مایــو« انجام 
گرفتــه اســت، نشــان مــی دهــد فعالیــت های شــدید ورزشــی 
ــرگ ناشــی از  ــی خطــر م ــه قلب ــا ســابقه ی حمل ــراد ب در اف
اختــالالت قلبــی را افزایــش مــی دهــد. اگر چــه ورزش منظــم 
و متعــادل بــرای کنتــرل بیماری هــای قلبــی و کاهــش خطــر 
مــرگ ناشــی از فشــار خــون بــاال، ســکته قلبــی و دیابــت نــوع 

دو توصیــه مــی شــود.
در مطالعــه اخیــر محققــان دپارتمــان کاردیولوژی بیمارســتان 
ــورد  ــی را م ــه قلب ــابقه حمل ــا س ــار ب ــورد، 2400 بیم هارتف

بررســی قــرار دادنــد.
ــوده اســت نشــان  ــی ب ــج قبل ــد نتای ــه مؤی ــج حاصــل ک نتای
مــی دهــد فوایــد پیــاده روی و دویــدن بــا احتســاب ایــن کــه 
ــوده شــده در  ــرژی مصــرف شــده یکســان و مســافت پیم ان
ــر  ــدن باشــد، یکســان اســت و در ه ــر دوی ــاده روی 2 براب پی
دو فعالیــت بــا شــرایط ذکــر شــده کالــری یکســانی مصــرف 

می شــود.
مطالعــه اخیــر نشــان می دهــد کــه خطــر مــرگ در بیمارانــی 
کــه کمتــر از 45 کیلومتــر در هفتــه مــی دونــد یا کمتــر از 70 
کیلومتــر در هفتــه پیــاده روی مــی کننــد، حــدود 65 درصــد 
ــای  ــه فعالیت ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی یاب ــش م کاه

ورزشــی بیــش از ایــن مقادیــر نتیجــه معکــوس دارد.
محققان تشریح کردند:

»بــا توجــه بــه آمــار در دســترس، ســطح بــاالی فعالیت هــای 
ورزشــی باعــث افزایــش قابــل توجــه خطــر ابتــال بــه حمــالت 

قلبــی مجــدد در بیمــاران قلبــی مــی شــود.«
ــرای بیمــاران قلبــی توصیــه نمــی  همچنیــن مســابقات دو ب
ــن  ــی در ای ــی ناگهان ــالت قلب ــروز حم ــث ب ــرا باع ــود، زی ش

ــود. ــراد می-ش اف
آنــان افزودنــد »از آن جایــی کــه جامعــه ی مــورد مطالعــه مــا 
همگــی بیمــاران قلبــی بودنــد، نتایــج حاصــل بــرای همــه ی 

افــراد جامعــه قابــل تعمیــم نیســت.«
5 ســاعت فعالیــت ورزشــی شــدید، حاشــیه امنیــت مناســبی 

بــرای حفــظ ســالمتی فراهــم مــی کنــد.
ــی  ــکا- م ــب آمری ــه قل ــو مؤسس ــف -عض ــز اکی ــر جیم دکت

ــد: گوی
ــن  ــاً از بی ــورد، تقریب ــز هارتف ــات مرک ــه مطالع ــه ب ــا توج »ب
هــر 20 فــرد مــورد مطالعــه یــک نفــر بیــش از انــدازه 

فعالیــت ورزشــی دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تقریبــاً 50 
درصــد افــراد مــورد مطالعــه، حداقــل زمــان الزم را بــه انجــام 

ــد.« ــی دهن ــاص نم ــی اختص ــای ورزش فعالیت ه
150 دقیقــه ورزش متوســط یــا 75 دقیقــه فعالیــت ورزشــی 
ــان داده  ــدد نش ــات متع ــت. مطالع ــه الزم اس ــدید در هفت ش
اســت کــه حــدود 5 ســاعت فعالیــت شــدید ورزشــی در هفته 

باعــث حفــظ ســالمتی و افزایــش طــول عمــر می شــود.
ورزش شــدید بــه صــورت روزانــه توصیــه نمــی گــردد، ضمنــاً 

یــک الــی دو روز اســتراحت در هفتــه الزامــی اســت.
دکتــر کارل چیــپ الوی -کاردیولوژیســت مرکــز قلــب و عروق 
جــان اکســنر- افــزود »30 الــی 40 دقیقــه فعالیــت ورزشــی 
متعــادل و منظــم روزانــه بــرای بیمــاران قلبــی توصیــه مــی 
گــردد، امــا هیــچ مدرکــی دال بــر ایــن کــه افــراد ســالم بایــد 
بیــش از ایــن میــزان بــه ورزش بپردازنــد وجــود نــدارد. نکتــه 
ــه  ــل توجــه ایــن کــه بهتــر اســت فعالیــت ورزشــی روزان قاب

بیــش از یــک ســاعت نباشــد.«
ــز نشــان مــی دهــد کــه  ــج حاصــل از مطالعــات متا آنالی نتای
ــه  ــر جامع ــن عم ــش از میانگی ــکاران بی ــر ورزش ــول عم ط
اســت. ایــن مطلــب فوایــد مؤثــر حاصــل از ورزش، خصوصــاً 
کاهــش خطــر حمــالت قلبــی و کاهــش ابتــال بــه ســرطان را 

نشــان مــی دهد.
ــپانیا-  ــد اس ــگاه مادری ــو دانش ــیا -عض ــدرو لوس ــر آلخان دکت
معتقــد اســت کــه بایــد مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه 
ــر  ــات دقیق ت ــا جزئی ــرد و زن، و ب ــس م ــر دو جن ــر روی ه ب

ــرد. انجــام گی
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ــان  ــی جراح ــن علم ــالیانه انجم ــره س ــن کنگ نهمی
ــران ــی ای عموم

برگزار کننده: انجمن علمی جراحان عمومی ایران
زمان برگزاری: 2 الی 4 مهر 1393

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

ــی راهکارهــای ارتقــای ســالمت و کاهــش  کنگــره مل
مــرگ و میــر مــادری

برگزار کننده: اداره سالمت مادران وزارت بهداشت
زمان برگزاری: 4 الی 5 مهر 1393

ارسال خالصه مقاالت: 15 خرداد 1393
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 هشتمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
ــن  ــز، انجم ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــدگان: دانش ــزار کنن برگ
پزشــکان کــودکان آذربایجــان شــرقی، مرکــز تحقیقــات 

ــز ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــودکان دانش ــالمت ک س
زمان برگزاری: 8 الی 10 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 31 تیر 1393

مکان برگزاری: تبریز

هشتمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
برگــزار کننــدگان: انجمــن متخصصیــن علــوم آزمایشــگاهی 
تجهیــزات  کننــدگان  تأمیــن  انجمــن  ایــران،  بالینــی 

آزمایشــگاهی و فــرآورده هــای تشــخیص طبــی
زمان برگزاری: 9 الی 11 مهر 1393

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 دومین کنگره بین المللی اضطراب
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

زمان برگزاری: 9 الی 11 مهر 1393
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان خاتم االنبیا

از  المللــی پیشــگیری  بیــن   ســومین کنگــره 
و عــروق  قلــب  بیماریهــای 

ــگاه  ــروق دانش ــب و ع ــات قل ــز تحقیق ــده: مرک ــزار کنن برگ
ــیراز  ــکی ش ــوم پزش عل

زمان برگزاری: 11 الی 13 مهر 1393
ارسال مقاالت: 20 مرداد 1393

مکان برگزاری: شیراز، هتل پارس                                          

 پنجمیــن کنگــره بیــن المللــي تــازه تریــن 
پزشــکي دانــش  در  پژوهــش  دســتاوردهاي 

برگزار کننده: انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
زمان برگزاری: 12 الی 15 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت : 10 تیر 1393

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

داروســازی  دانشــجویان  ســمینار  هجدهمیــن   
سراســر کشــور

برگــزار کننده:دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز

زمان برگزاری: 23 الی 25 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 30 اردیبهشت 1393
مکان برگزاری: تبریز، هتل بین المللی پارس
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ــاوره در  ــوزش و مش ــوری آم ــش کش ــن همای  دومی
ــاروری ــالمت ب س

برگــزار کننــده: گــروه مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 

زمان برگزاری: 16 الی 18 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 15 خرداد 1393

مــکان برگــزاری: مشــهد، تــاالر ابــن ســینا دانشــکده 
مامایــی و  پرســتاری 

ــاب  ــز و اعص ــان مغ ــان دوره ای جراح ــره می کنگ
ــران ای

ــز، انجمــن  ــوم پزشــکی تبری برگــزار کننــدگان: دانشــگاه عل
ــران جراحــان مغــز و اعصــاب ای

زمان برگزاری: 18 الی 20 مهر 1393
مکان برگزاری: تبریز، تاالر پتروشیمی

 اولین کنگره کشوری دانشجویی سرطان
ــات  ــه تحقیق ــالمی و کمیت ــن اس ــدگان: انجم ــزار کنن برگ

ــز ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش دانش
زمان برگزاری : 18 الی 21 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 1 مرداد 1393

مکان برگزاری: تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــی  ــن علم ــی انجم ــن الملل ــره بی ــن کنگ چهاردهمی
ــران جراحــان گــوش گلــو بینــی و ســر و گــردن ای

ــي و  ــو و بین ــوش و گل ــان گ ــن جراح ــده: انجم ــزار کنن برگ
ــران ســر و گــردن ای

زمان برگزاری: 17 الی 20 مهر 1393
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 اولین کنگره ملی سالمت غذا
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج
زمان برگزاری: 23 الی 24 مهر 1393

ارسال مقاالت : 31 خرداد 1393
مکان برگزاری: کرج

نخستین همایش دوساالنه ارگونومی ایران
برگــزار کننــدگان: دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان، انجمــن 

ارگونومــي و مهنــد ســي عوامــل انســاني ایــران 
زمان برگزاری: 23 الی 24 مهر 1393

ارسال مقاالت: 1 تیر 1393
مکان برگزاری: همدان
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ــا و  ــت ه ــمی فرص ــی تاالس ــش مل ــن همای دومی
لش هــا چا

برگــزار کننــدگان: بنیــاد امــور بیماری هــای خــاص کشــور، 
ــان تاالســمی، دانشــگاه  ــی جوان موسســه آموزشــی تحقیقات
علــوم پزشــکی مازنــدران، دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان 

ــران شــمالی، کمیســیون حقــوق بشــر اســالمی ای
زمان برگزاری: 23 الی 24 مهر 1393

مکان برگزاری: رامسر، هتل بزرگ رامسر

ــوژی  ــن روماتول ــالیانه انجم ــره س ــتمین کنگ  هش
ــران ای

ــگاه  ــران، دانش ــوژی ای ــن روماتول ــدگان: انجم ــزار کنن برگ
ــران ــکی ته ــوم پزش عل

زمان برگزاری: 23 الی 25 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 31 خرداد 1393

مــکان برگــزاری: تهــران، تــاالر امــام بیمارســتان امــام 
خمینــی

بیســت و ششــمین همایــش بیــن المللــی بیماریهای 
ن کا د کو

برگــزار کننــدگان: گــروه کــودکان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــز  ــودکان، مرک ــل ک ــد و تکام ــات رش ــز تحقیق ــران، مرک ته

ــران ــال ای طبــی کــودکان، قطــب علمــی اطف
زمان برگزاری: 24 الی 28 مهر 1393

مکان برگزاری: تهران، آمفی تئاتر مرکز طبی کودکان

ــگ در  ــالق و فرهن ــری اخ ــش سراس ــن همای اولی
ــالمت ــوم س عل

ــگاه  ــی دانش ــتاری و مامای ــکده پرس ــده: دانش ــزار کنن برگ
ــاهد ش

زمان برگزاری: 30 الی 30 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 1 شهریور 1393

مکان برگزاری: تهران

 اولین همایش بین المللی بازتوانی قلبی 
برگــزار کننــدگان: مرکــز تحقیقــات بازتوانی قلب پژوهشــکده 
قلــب و عــروق دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، فدراســیون 
ــی پیشــگیری از بیمــاری  ــی قلــب، انجمــن بیــن الملل جهان

هــای قلبــی عروقــی و بازتوانــی
زمان برگزاری: 29 مهر الی 1 آبان 1393

ارسال خالصه مقاالت: 31 تیر 1393
ــی  ــای علم ــش ه ــز همای ــان، مرک ــزاری: اصفه ــکان برگ م

ــان ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش

همایش ملی پزشکی و پیراپزشکی طب اورژانس
برگــزار کننــدگان: دانشــگاه آزاد اســالمی شــاهرود، دانشــگاه 
ــس  ــب اورژان ــی ط ــن علم ــاهرود، انجم ــکی ش ــوم پزش عل

ــران ــران، ســازمان نظــام پزشــکی ای ای
زمان برگزاری: 30 مهر الی 1 آبان 1393

ارسال خالصه مقاالت: 15 مرداد 1393
مکان برگزاری: شاهرود
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دوازدهمین همایش پرستاری کودکان 
برگــزار کننــدگان: گــروه کــودکان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــز  ــودکان، مرک ــل ک ــد و تکام ــات رش ــز تحقیق ــران، مرک ته

ــران ــال ای طبــی کــودکان، قطــب علمــی اطف
زمان برگزاری: 24 الی 28 مهر 1393

مکان برگزاری: تهران، آمفی تئاتر مرکز طبی کودکان

 هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی
جهــاد  پســتان  ســرطان  پژوهشــکده  کننــده:  برگــزار 

تهــران پزشــکی  علــوم  دانشــگاهی 
زمان برگزاری: 30 مهر الی 2 آبان 1393

ارسال خالصه مقاالت: 31 مرداد 1393
مــکان برگــزاری: تهــران، تــاالر امــام بیمارســتان امــام 

خمینــی

ــاران  ــی در بیم ــای باکتریای ــت ه ــش عفون  همای
ــرطانی س

ــری شناســی پزشــکی  ــده: انجمــن علمــی باکت ــزار کنن برگ
ــران ای

زمان برگزاری: 24 الی 25 مهر 1393
مکان برگزاری: بندر انزلی

 ششمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  کننــدگان:  برگــزار 
ــی  ــن الملل ــن بی ــهرکرد، انجم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش
پزشــکی و روان درمانــی رازی، انجمــن پزشــکی روان تنــی و 

ــران ــی ای روان درمان
زمان برگزاری: 23 الی 25 مهر 1393

مکان برگزاری: اصفهان

اولیــن کنفرانــس بیماریهــاي نورولوژیــک کــودکان و 
اختــالالت شــنوایي

برگــزار کننــده: مرکــز تحقیقــات اعصــاب کــودکان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

زمان برگزاری: 17 الی 17 مهر 1393
ــودکان  ــم بیمارســتان ک ــاالر قائ ــران، ت ــزاری: ته ــکان برگ م

مفیــد

 سومین همایش سراسري طب مکمل و سنتي 
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

زمان برگزاری: 8 الی 10 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 30 خرداد 1393

مــکان برگــزاری: اصفهــان، مرکــز همایــش هــای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان

ــنال درد و  ــی اینترنش ــن الملل ــره بی ــن کنگ پنجمی
ــتزی ــال آنس ــن رژیون ــره انجم ــن کنگ هفتمی

برگزار کننده: انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
زمان برگزاری: 12 الی 15 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت : 10 تیر 1393

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

ــدد  ــاي غ ــي بیماري ه ــن الملل ــره بی ــن کنگ دهمی
ــم ــز و متابولیس درون ری

برگــزار کننــده: پژوهشــکده علــوم غــدد درون ریــز و 
بهشــتی شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  متابولیســم 

زمان برگزاری : 30 مهر الی 2 آبان 1393
ارسال خالصه مقاالت: 31 خرداد 1393

محــل برگــزاری: تهــران، مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی 
دانشــگاه شهیدبهشــتی

ــگ  ــی فرهن ــجویی بررس ــش دانش ــتین همای  نخس
ــث ــرآن و حدی ــالمت در ق س

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
زمان برگزاری: 24 الی 24 مهر 1393

ارسال مقاالت: 15 شهریور 1393
مکان برگزاری: تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا
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تهیه کنندگان: 
- فاطمه لشکری، دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، دانشگاه تهران

- سمیرا اسماعیلی ری کنده، دانشجوی کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی، دانشگاه تهران

ــای  ــن بیماری ه ــی انجم ــش تخصص ــن همای  پنجمی
دهــان ایــران

برگــزار کننــدگان: دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، انجمــن 
ــران ــان ای ــای ده بیماری ه

زمان برگزاری: 23 الی 25 مهر 1393
مکان برگزاری: کرمان

همایــش همزمــان: اولیــن همایــش کشــوری دردهــای دهــان 
ســر و صــورت

ــی  ــن علم ــالیانه انجم ــش س ــن همای ــی و یکمی  س
ــران ــکان ای روانپزش

برگزار کننده: انجمن علمی روان پزشکان ایران
زمان برگزاری: 22 الی 25 مهر 1393

ارسال خالصه مقاالت: 31 خرداد 1393
مکان برگزاری: تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــان و زایم ــروه زن ــدگان: گ ــزار کنن برگ

ــی ــان و مامای ــن زن ــن متخصصی ــران، انجم ــکی ته پزش
زمان برگزاری: 22 الی 25 مهر 1393

ارسال خالصه مقاالت : 31 خرداد 1393
مــکان برگــزاری: تهــران، مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی 

رازی

و  اندویورولــوژی  انجمــن  کنگــره  هفتمیــن   
ایــران یوروالپاراســکوپی 

ــکوپی  ــوژی و یوروالپاراس ــن اندویورول ــده: انجم ــزار کنن برگ
ــران ای

زمان برگزاری: 9 الی 11 مهر 1393
مــکان برگــزاری: تهــران، مرکــز همایــش هــای بیمارســتان 

لبافــی نــژاد

ــوژی  ــی تکنول ــن الملل ــی بی ــن گردهمای  چهارمی
ــی دارو ــرش طراح ــا نگ ــوژی ب ــی- بیوتکنول مولکول

ــن  ــران، انجم ــلولی ای ــرگ س ــن م ــدگان: انجم ــزار کنن برگ
بیــن المللــی مــرگ ســلولی، مراکــز تحقیقاتــی نوروبیولــوژی 

ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ــوم اعصــاب دانشــگاه عل و عل
زمان برگزاری: 22 الی 24 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 31 تیر 1393

مــکان برگــزاری: تهــران، تــاالر امــام خمینــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی

 بیســت و دومیــن کنگــره ســاالنه انجمــن جراحــان 
ارتوپــدي ایــران

برگزار کننده: انجمن جراحان ارتوپدی ایران
زمان برگزاری: 21 الی 25 مهر 1393
ارسال خالصه مقاالت: 15 تیر 1393

مکان برگزاری: تهران
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