
 

 

 سخن سردبیر

وند ر نیکی و خرد هب انم خدا  دوستدا

 نتشارتا با ا یافتیم یقیتوف باز یکتاخداوند  یاریبا  

 یو اعتال ییشکوفا یردر مس یزمقاالت شما پژوهشگران عز

 یگرشماره د یکو با  یمپژوهش در حوزه سالمت گام بردار

 .یمدر خدمت شما باش یمراز فصلنامه ل

ر شکلی و در هر سطحی در هر موضوع، به ه پژوهش

مند در جهت توسعه که انجام شود تالشی منسجم و نظام

سروکار ها هایی است که با آندانش موجود درباره موضوع

های ممکن داریم و کوششی است برای یافتن بهترین راه حل

های مختلف در جهت حل مشکالت موجود در عرصه

نش و برای گسترش مرزهای دا یزندگی و در مجموع راه

 است یدگاهد یناز ا .های تازه برای آیندگان استگشودن افق

-پژوهشگر یکامروز  یانتظار داشت دانشجو توانمی که

جو باشد و در کنار عبور از گستره علم و دانش نگاه دانش

خود داشته باشد و همواره ذهن خود  یرامونبه پ یزنهای یژو

 .یدنما ازسازیب یرامونپ یعرا از وقا

شود و موجب استقبال  یرهمه گ یدگاهد ینا اریمامیدو

متفاوت گردد  یوهشژپهای از حوزه یاندانشجو یشترهرچه ب

را  خود یآمادگ ییدانشجو یقاتتحق یتهکم یرمس ینو در ا

فصلنامه  ینو ا داردمی با پزوهشگران اعالم یجهت همراه

 یند یمطالعات، ادا یجبا انتشار نتاهای یژبا دقت و یزن

که دانشجو  ینستابر  یدمانچرا که همواره تاک یدنمامی

 وهشگر باشد.ژپ یدبا

جناب دانم ازتمامی زحمات می بر خود واجب یانپا در

 زا مراتب تشکر و قدردانی را به عمل آورمدکتر استوار  یآقا

ی ایشان آرزوی توفیق روزافزون را برادرگاه خداوند منان 

 قاتیمعاونت محترم تحق رپواز دکتر خمیسیهمچنین داریم. 

سرپرست محترم  یشگیهم یدانشگاه و همراه یو فناور

 یهو کل انیریدکتر بص یجناب آقا ییدانشجو یقاتتحق یتهکم

ود را و سپاس خ یرمراتب تقد یمرپر تالش فصلنامه ل یاعضا

 آورم.می بعمل

 روز افزونتان یتموفق یدام به
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ز به به روش سب یشیو آرا یبهداشتهای کاربرد یبرا میکروبیال یسنتز نانو ذرات نقره آنت

 یمیاییش یتمنظور کاهش سم

 

 3یرمج یعل، شمسا 1زادهینمهرناز حس

  ، ایرانبوشهر یدانشگاه علوم پزشک ی،دانشکده پزشک ی،پزشک ی.دانشجو1

 تهران، ایران مواد، دانشگاه علم و صنعت یمهندس ی.دکتر3

 

 چکیده:

 المیکروبی یخواص آنت ینو همچن یشیو آرا یبهداشت یعکه در صنا یعیوسهای کاربرد یلذرات نقره به دل: زمینه و هدف

استفاده از نانوذرات نقره را با بهبود خواص  ینانو تکنولوژ پیشرفت. داردقرارها حوزه ینرد توجه محققان امو یاردارد بس

 یتسم یشو افزا یفیتموجب کاهش ک یو صنعت یمیاییمرسوم شهای گسترش داد. اما سنتز نانوذرات نقره به روشها آن

 .دهدمی نانوذرات سوق ینسنتز ا یسبز براهای روشامر ما را به توسعه  ین. و اشودمی یدینانوذرات تول

سنتز نانوذرات نقره در قالب  یبرا یستی( به عنوان قالب زJuglansگزارش از برگ درخت گردو ) یندر ا :روش پژوهش 

 . شدنقره استفاده یدکلوئ

کم  ینامر در ع ینا یوجود دارد و حتبرگ های که امکان سنتز نانوذرات نقره درون آوند دهدمی مقاله نشان اینها:یافته

 سنتز شده خواهدشد. های نانوذره صاز خوا یشدن بعض ینهبودن موجب به ینههز

در  یدیدهد که اندازه نانوذرات موجود در محلول کلوئمی از نمونه سنتز شده نشان DLSتست  نتیجه:بحث و نتیجه گیری

 یکبهبود و بار یبراهایی . اما روش شودمی محسوب ینسبتاً پهن اندازه یع( قرار دارند که توز15nm-230nm) یبازه

 شده است. یشنهادذرات پ یعکردن توز

 یستیقالب ز ،میکروبیال ی: آوند، نانوذرات نقره، برگ گردو، روش سبز، آنتیدیکل کلمات
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 مقدمه

)مانند: خواص  مانندشبه دلیل خواص بی 1نانوذرات نقره    

 میکروبیال و خواصندازه و شکل، خواص آنتینوری وابسته به ا

الکترونیکی( موضوع مورد عالقه پژوهشگران زیادی است. 

 متفاوتی برای سنتز نانوذرات نقره گزارش شدههای تاکنون روش

، (1)افکنی فرابنفش روش پرتوها ترین آناست که از رایج

، کاهش شیمیایی، (3)، پرتوافکنی الکترون (2)پرتوافکنی گاما 

های ، روش(4)ریزموجی های آیندفوتوشیمیایی، فرهای روش

 باشند.می سبز و...

تر و در عین حال امکان سنتز ساده شیمی سبزهای روش

های هکنندو پایدارها ات را با استفاده از کاهندهباکیفیت نانوذر

 دهد.می طبیعی

به طوری که تا حد ممکن برای محیط زیست تهدیدی 

های جایگزین مناسبی برای روشها نداشته باشند و این روش

 باشد.می فیزیکی و شیمیایی امروزی

ود میکروبیال خآنتیهای نانوذرات نقره بیشتر به خاصیت

ی بهداشتهای ورند و اغلب کاربرد این نانو ذرات به کاربردمشه

های تعدادی از کاربرد 1. جدول شودمی و بیمارستانی مربوط

 کند.می ذرات را در حوزه سالمت خالصه این نانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نانوذرات نقره در حوزه سالمتهای : تعدادی از کاربرد1جدول 

 HIVجلوگیری از تکثیر ویروس  1

 ویروسیهای آشکارسازی ساختار 2

 اثرات آنتی باکتریال دربرابر موجودات عفونت زا 3

نقره/دندریمر برای فرآیند آشکار های نانو کامپوزیت 4

 سازی سلولی

 سرطانیهای تصویر برداری مولکولی از سلول 5

مانند ] پوشش دهی منسوجات بهداشتی و بیمارستانی 6

 جراحی و...[ هایصورت، دستکشهای ماسک

 

بنابراین مسئله و چالش مهم استفاده از این نانوذرات در 

حال  نیاز در هاست. از طرفیحوزه سالمت مسئله سمیت آن

رشدی برای توسعه شیمی سبز در حوزه نانوذرات و مخصوصا 

هایی شود. پروتکلمی بهداشتی احساسهای نانوذراتی با کاربرد

ها مواد که در آن شوندمی دیبندر محدوده شیمی سبز طبقه

انتخاب درست مواد اولیه و  شیمیایی سمی استفاده نشود؛

 در زمینه شیمی سبزها کاهنده مسئله اساسی پژوهشهای عامل

باشد. بنابراین توجه بسیاری از پژوهشگران برای سنتز می

به  کههایی معطوف شد. دامنه ارگانیسمها نانوذرات به ارگانیسم

ساده پروکاریوتی و های اند شامل سلولن منظور استفاده شدهای

 . شودمی و گیاهانها مانند قارچهایی و یوکاریوت

 برای سنتز نانوذراتهایی تاکنون در مقاالت بسیاری روش

این  2است. که در جدول  گزارش شده "سبز"نقره به روش 

 .(7-5) استآورده شدهها کاربرد

                                                      
1 Silver Nano Particles (NPs) 
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 (7)در سنتز نانوذرات نقرهها مهم از استفاده از ارگانیسمهای :مثال2جدول 

 
های ره )ظرفیتمختلف نقهای دهند که شکلمی منابع نشان

 مختلف پایداری متفاوتی از خود نشانهای pHمتفاوت آن( در 

باالتر های pHدهند به طوری که نقره به صورت فلزی در می

 پایداری بیشتری دارد و درها نسبت به نقره با سایر ظرفیت

pH نقره به دلیل زیاد بودن پتانسیل خود تمایل های باال یونهای

موجود در محیط به نقره فلزی های ب الکتروندارند که با جذ

تری دارد تبدیل شود. این حقیقت که انرژی پتانسیل پایین

و سنتز نانوذرات به   DNAهمچنین در فرآیند الکتروفورز 

 .(8) کاربرد دارد 2روش تبلور درجا

های عصاره آوند pHاست که عالوه بر این نشان داده شده

توان انتظار داشت می باشد. بنابراینمی 4/8-6/7آبکش حدود 

 (9)که نانوذرات نقره در این شرایط تشکیل شوند. 

به عنوان یک نمک اسیدی برای تامین  AgNO3انتخاب نمک 

یون نقره هم با این هدف انجام شد که محیط اسیدی نمک سرعت 

احیا شدن نقره را در محلول کاهش دهد تا محلول زمان کافی برای 

در نهایت پس از نفوذ در باشد.  برگ را داشتههای نفوذ در آوند

جا ی آنلیایشدن نسبی برگ، تحت تاثیر شرایط ق برگ و خشک

 . شوندمی ؛ و نانوذرات نقره تشکیلشودمی فرآیند احیا تسریع

                                                      
2 In situ crystallization 

-عالوه براین وجود ترکیبات کاهنده در دیواره داخلی آوند

می برگ یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد نانوذرات نقرههای 

 (9)باشد 

 روش پژوهش

باشد ولی می به برگ گردو شرح آزمایش و تصاویر مربوط

 مشابه امکان استفاده از برگ سایر گیاهان را نیز تاییدهای آزمایش

 کنند.می

در سنتز  3)به عنوان قالب زیستی ساخت اسکلت برگ-2-1

 (:نانوذرات

 گرم بر 30لی لیتر محلول می 200 میزان در مرحله اول به

شد؛ و روی ساخته (Merk)یایی سدیم کربناتلیتر نمک قللیمی

درجه  70محلول به  هیتر قرار گرفت به طوری که دمای

، 70برسد. پس از آن بعد از ثابت شدن دما روی عدد  گرادیسانت

ود ب وشو و ضدعفونی شدهگردو که از قبل به خوبی شست برگ

بازی موجود در های ور شد. عاملدرون محلول بازی غوطه

و مواد ها و لیپیدها در اثر خاصیت خورندگی خود پروتئین محیط

کنند و یک سری ترکیبات دیگر مانند می دیگری را در خود حل

ها طی این واکنش . (10)گذارند می را برجایها پلی ساکارید

3 Bio template 
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نرم برگ در محلول های زنده و بسیاری از قسمتهای سلول

از قبیل دیواره لیگنوسلولزی هایی قسمت . شودمی حلقلیایی 

 مانند. می باقی 4غالف آوندیهای سلول

ساعت درون محلول بازی  5برگ در این مرحله به مدت 

گیری اندازه 12محلول در این مرحله  pHگرفت شده قرارساخته

  .شد

های ساعت حضور برگ در محلول قلیایی بافت 5بعد از 

بسیار نرم شده و با قلم موی نرم  6برگهای و یا تیغه 5نرم برگ

از اسکلت برگ جدا شدند. پس از شستها به راحتی این بافت

 24وشو آرام برگ از محلول قلیایی باقی مانده؛ برگ به مدت 

ساعت در هوای آزاد خشک شد. تا آب اضافه موجود در اسکلت 

ی خاصیت مویینگمانده آوند گیاه بافت باقی برگ خارج شده و

 بیشتری پیدا کنند.

 

 

 سنتز نانوذرات نقره:-2-2

لیتر محلول لیمی 50 میزان در ابتدای این مرحله به

 .شد  موالر نقره نیترات ساخته01/0

                                                      
4 Bundle sheath 

5 Soft tissue 

سپس اسکلت برگ حاصل از مرحله قبلی به صورت 

برگ درون محلول نقره نیترات مذکور قرار عمودی و از طرف دم

  .شد داده

) به دلیل  ساعت در محیط عادی و 3برگ به مدت اسکلت 

حساسیت باالی یون نقره به نور( دور از نور نگهداری و به 

ساعت درون دسیکاتورِ متصل به پمپ خال با قدرت 5/0مدت

torr 10−1  .در طی این مدت محلول نقره به  قرار داده شد

سطح  هایشد و آنجا در برخورد با مولکولها خوبی وارد آوند

 Agبه نانوذرات فلزی  +𝐴𝑔دیواره که خواص کاهندگی دارند؛ 

باقیمانده های کاهش یافته و به صورت نانوذرات روی دیواره

باشد رسوب کرد. با مشاهده تیره می آوند که دارای سطح وسیعی

را ها پیشرفت سنتز نانوذره میزان توانمی شدن رنگ برگ

 کرد.بررسی

انوذرات نقره از قالب )اسکلت برگ( و ایجاد استخراج ن-2-3

 کلوئید نقره:

در اثر تماس ها به منظور استخراج نانوذرات نقره نمونه

. طی این عمل مقدار زیادی از شوندمی مستقیم به شعله سوزانده

و خاکستر  شوندمی ساختار برگ به صورت دود از سامانه خارج

د؛ که باشمی ازبرگهایی متمانده شامل نانوذرات نقره و قسباقی

یم نمونه از کاغذ صافی عبور داده ،به منظور تخلیص بهتر نمونه

6 Leaf blade 
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صورت کلوئید حاوی نانوذرات نقره از کاغذ صافی  به این .شود

 مانند.می عبور کرده و مواد اضافی باقی

 یافته

آن از  تیبرگ مهم و قابل توجه است. اهمهای آوند ساختار

 است: یقابل بررس یلفمختهای جنبه

  یرینفوذ پذ میزان .1

 عتریآوند وکمک به نفوذ بهتر و سر ینگییمو تیخاص میزان .2

درست نانوذرات در محل مناسب  یرینانو ذرات وکمک به قرارگ

 رفت مواد. از هدر یریجلوگ یبرا

 که یبه طوراست متفاوت میکرو در ابعادسیاالت  . خواص3

 شانیاز پر نولدزیو با کاهش عدد ر7یکدیفلوئمیکرو طبق قواعد

امر  نیا که .(11)شودمی یریجلوگ انیزود هنگام جر شدن

کنند  حرکتها دو با نظم در آون 8مآرا انیکه جر شودمی موجب

اندازه  عیبه توز انیکه آرام بودن جر شودمی ینبیشیپ جهیدر نت

شود. و  یاندازه کوچکتر ذرات منته نیو همچن ترکیهرچه بار

ا بداشته باشد  یترکیبارهای آوند شیآزما نیهرچه برگ در ا

تر و اندازه کیاندازه بار عیتوزکاهش عدد رینوادز موجب 

که  رسدمی به نظر نیخواهد بود و همچن محصوالتکوچکتر 

  د.تر باشتر و قابل کنترلکنواختی همها شکل ذره قیطر نیاز

 DLS9برای بررسی نمونه از محلول کلوئیدی حاصل تست 

 گرفته شد.

 

 

 نمودار لگاریتمی توزیع اندازه ذرات 1شکل 

                                                      
7 Microfluidics 

8 Laminar 

اندازه نانوذرات  دهد کهمی [ نشان1]شکل DLSنتیجه تست 

قرار  [15nm-230nm] یموجود در محلول کلوئیدی در بازه

. و غالب ذرات در شودمی دارند که توزیع اندازه پهنی محسوب

 هستند. 50.7nmاندازه

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

دهد که سنتز نانوذرات نقره درون می این مقاله نشان

تواند می قالب برگاستفاده از  است.برگ امکان پذیرهای آوند

در افزایش کیفیت نانوذرات و کاهش هزینه سنتز به شدت مفید 

که در انجام مراحل کار دقت بیشتری  شودمی باشد. اما پیشنهاد

آوند  قلیایی بودن میزان شود. بهتر است در انتخاب نوع برگ به

توجه شود و برگی انتخاب شود که آوندهایش خاصیت قلیایی 

اشد باریکی داشته بهای باشند. و در عین حال آوندباالتری داشته

تر اندازه به توزیع هرچه باریکها تا جریان آرام سیال در آوند

 ذرات منجر شود. 
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 بر شواهد موجود ی: مروریخواب یت آن بربو اثرا D یتامینو

 2یمیفاطمه ابراه،  *1یناصح پهلوان

 یرانمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ی،دانشکده پزشک یه،.گروه تغذ1

 یرانتهران، ا یران،ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یه،. گروه تغذ2

 چکیده

 ناختهش یبهداشت عموم یاز موضوعات اصل یکیالالت خواب است که به عنوان اخت ترینیعاز شا یکی خوابییب :مقدمه و هدف

 یاحساس ناراحت یا یشبانه از خواب ناکاف یات. اختالالت خواب شامل شکااست یاجتماع یباالهای ینهو هزها یامدپ یکه دارا شودمی

به عنوان  D یتامینمصرف و یراخهای در سال. باشدمی یعاختالالت خواب شا یککه خوابی . بیاست یشگیخواب هم از بعد از دوره

را نشان خوابی بیبر  D یتامینمصرف و یدکه مطالعات انجام شده اثرات مف یینجاآشده است. از  ییشناسا یدرمانهای از راه یکی

 نوشته شده است.  یخوابیبر ب D یتامینمطالعات مرتبط بر اثر و یحاضر بر رو یدادند مطالعه مرور

استفاده شد. واژگان مورد  PubMed, Scopus, Google scholar یلاز قب یاطالعاتهای یگاهمقاالت از پا یافتنجهت : روش

تا  2000یهاسال یبود. مقاالت در ط D یتامینو کمبود و D یتامینو ی،خواب یمقاالت شامل اختالالت خواب، ب یافتناستفاده جهت 

 استخراج شدند. 2016

گزارش شده از خواب  ینیموارد بال اند.کرده یانو اختالالت خواب بخوابی بیرا بر  D یتامینت نقش موثر مصرف ومطالعا: هایافته

اختالالت خلق  یندار ب یارتباط معن. برطرف شده است Dیتامینو یدو اصالح کمبود شد یاز حد در طول روز با بازساز یشب یآلودگ

 یدار یبه طور معن  D (OH) 25 میزان. نشان داده شده است D یتامینو یینو سطوح پا یو افسردگ یخواببی ی،مانند: خواب آلودگ

 (.ng/ml vs 34±14.4 ng/ml, p˂0.002 10.1±27( کمتر از گروه کنترل بود )MDA) یدآلده یمالون د یدر زنان با سطوح باال

و خوابی بیبر  یدیاثرات مف D یتامینو ینهمچن تواند موثر باشد.می یخوابیو درمان ب یشگیریدر پ D یتامینو: یریگ نتیجه

 باشد.می ینهزم یندر ا یشتربه انجام مطالعات ب یازبه علت انجام مطالعات اندک، ن یو سندرم آپنه خواب دارد ول اختالالت خواب

 .D یتامینکمبود و ،D یتامینو ی،خواب یاختالالت خواب، ب :یدیکل واژگان
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  مقدمه

اختالالت خواب است که  ینتر یعاز شا ییکخوابی بی

 هشناخت یبهداشت عموم یاز موضوعات اصل یکیبه عنوان 

 است یاجتماع یباالهای ینهو هزها یامدپ یکه دارا شودمی

 یشبانه از خواب ناکاف یات(. اختالالت خواب شامل شکا1)

 است یشگیخواب هم از بعد از دوره یاحساس ناراحت یا

 ( و3باشد )می یعاختالالت خواب شا یکه کخوابی بی(. 2)

اختالل در خواب ماندن ، زود  یابا مشکل در به خواب رفتن 

و عواقب آن در طول  یاز خواب و خواب ناکاف یدارشدنب

 %5-35 یوعش یقات(. در تحق4) شودمی داده یحروز توض

 ی،وابخ یبهای یفعنوان شده است که با تعرخوابی بی یبرا

 مرتبط یریو خطا در نمونه گ یودن، گروه سنمزمن ب شدت،

 (.6است ) %10-16 یدشدخوابی بی یوع(، هر چند ش5است )

(. در 7) شده است یدهزنان د یندر بخوابی بی یباال میزان

توسعه های سال گذشته اختالالت خواب در کشور 40طول 

با خوابی بی(. 8) شده است یلتبد یدمیاپ یکبه  یافته

 یم(. عال9) مرتبط است یب مخرب متعددو عواق ضعوار

 در یاخواب  یهدر مراحل اول یشامل: مشکل اصلخوابی بی

نشان  یدمیولوژیک(. مطالعات اپ10خواب ماندن است )

بزرگساالن مسن تر و میان  که اختالالت خواب دراند داده

و  یسالمت ذهن ی،مزمن فعلهای یماریدر رابطه با ب یشترب

که در  یدمیولوژیکمطالعات اپ یجتا(. ن2است ) یزیکیف

انجام شده است به طور عمده نشان نشان  یاکشور دن ینچند

 ییمارکه دچار ب ینفر از افراد بزرگسالها لیونمی کهاند داده

از اختالالت خواب از جمله  یمزمن هستند دچار درجات

 یاز مشکالت اصل یکیخوابی بی(. 9) هستندخوابی بی

بر  یمنف یاثرات اساس یدارا یراز است یبهداشت عموم

است  یزندگ یفیتانجام کار و ک ییتوانا یزیکی،عملکرد ف

-(OH)25 یخون با حفظ محدودهتنها  یماران(. اکثر ب11)

vitamin D3  80-60 ینب ng/ml و  یعصب یمدر عال

(. کمبود 12مشاهده شد ) یشرفتو پ یبهبودها خواب آن

 اختالالت خواب باشد لدالیاز  یکیممکن است  D یتامینو

(13.) 

 پژوهش روش

بر  دیبا تاک ی،خواب یمقاالت در رابطه با ب یافتن برای

 و Scopus و PubMed یگاهپا از سه  D یتامینکمبود و

Google Scholar ید،گرد یافتمقاالت مرتبط  یتمام 

نتشر م یسیکه به زبان انگل یمنظور فقط از مقاالت ینا یبرا

 یدیمطالعه کلمات کل ین. در ایدگردشده بودند استفاده 

“insomnia"  ،“deficiency vitamin D”  ،

“sleepness”  ،“sleep disorder”  و 

“hypovitaminosis D”. .مورد جست و جو قرار گرفتند 

 2016تا  2000های سال ینکه ب یمطالعه فقط از مقاالت یندر ا

 یافتله را مقا 15 یتکه در نها یدمنتشر شده بود استفاده گرد

در دسترس بود ها آن را خالصه یمقاالت ینو ما همچن یدگرد

 یابیمقاله مورد ارز 10 یتکه درنها یمرا از مطالعه کنار گذاشت

 .قرار گرفتند

 یافته

 یژهبه و یو جذب موادمغذ یهتغذ یبر رو یخواب کم

تواند باعث مشکل می دارد و ییبسزا یردر بدن تأثها یتامینو

از  ییو سطح باال D یتامین(. کمبود و1شود )ها در جذب آن

عوامل  رسد در بروزمی به نظر (PTH) یروئیدهورمون پارات

 قلبیهای یماریو ب یابت، د(MS) یکخطرساز سندرم متابول

مبتال به سندرم آپنه  یمارانکه غالبا در ب یطیشرا ی،عروق

 .(2) (OSAS) دهد )آپنه خواب(می خواب رخ یانسداد

قرار گرفت مد نظر  یکه مورد مورد بررس یلعه امطا در

 D [25 یتامینو یدروکسیه 25 یغلظت سرم یاکه آ بود

(OH) D و PTH با حضور MSو فشار خون باال  یابت، د

 .(4. 3) درافراد مبتال به آپنه خواب همراه بوده است

 635نفر ) 826در مجموع  مطالعه انجام گرفته که یکدر  

داده شده مورد  یصپنه خواب تازه تشخمرد( با آ 191زن و 

با توجه به کلسترول برنامه  MS مطالعه قرار گرفتند. وقوع

مورد  ینیبالهای یارمع III درمان بزرگساالن پنل یآموزش مل
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، D ،PTH (OH) 25 یقرار گرفت. سطح سرم یبررس

 ینین، کراتHDL کلسترول، کلسترول یسیرید،گل یتر لوکز،گ

ارتباط ها داده ین(. ا6(و)4شد )مشخص  یکاور یدو اس

 و ارتباط مثبت MS و یابتبا د D (OH) 25معکوس از 

PTH مبتال به آپنه  یمارانخون در ب یو پرفشار یبا چاق

 .(8. 7خواب(را نشان دادند)

مصرف  با داده شد بهبود خواب یگرنشانمطالعه د در

 D یتامینسال از مکمل و 2 به مدت D یتامینوهای مکمل

راه هم یعیطب یراز خواب غ یعصب یتنفر با شکا 1500در 

واب و خ یبهبود عالئم عصب یمارانب یشتر(. ب10بوده است )

ازسطوح  یکحفظ محدوده بار یقاز طرتنها وجود داشت اما 

 لیمی نانوگرم / 80-60از  D3 یتامینو (OH) 25 یخون

 .(2) بود سرمی یترل

به  D (25OHD) یتامینو یدروکسیه 25 یسرم سطح

نفرکه به درمانگاه  81از  یمتوال یسر یکدر  یمونواسیروش ا

 یرخواب مراجعه کرده بودند و از مشکالت خواب و درد غ

 (VitDd' یترل لیمی نانوگرم / 25OHD <20) یاختصاص

شد. خواب را با استفاده از نمره  یریاندازه گ داشتند یتشکا

 Epworth ([ESSs] ESSs ≥ 10 یخواب آلودگ یاسمق

≡ EDS) ( همبستگ11انجام شد .)با استفاده از ی R یرسونپ 

 دندیرس یجهنت ینقرار گرفت.در ان مطالعه به ا یمورد بررس

 نانوگرم / VitDd (25OHD ≥ 20 بدون یمارانکه در ب

 = D (r یتامینمعکوس با غلظت و ESSs، (یترل لیمی

0.45 ،p <0.05) بیماران ٪6گروه شامل  یندر ارتباط بود. ا 

( 12کل گروه بود ) یدرصد برا 35با  یسهپوست، در مقا یاهس

 نانوگرم / VitDd (25OHD <20 که یمارانیبمیان  .در

در  25OHDبا  یمبه طور مستق ESSsداشتند،  (یترل لیمی

در ارتباط بود اما  (r = 0.48 ،p <0.05) یدو سف یاهس

 ESSs یمعن ید،و سف یاهس یمارانت. در بیسن یدسف یمارانب

باالتر بود و  (D یتامینکمبود و) VitDd مبتال به یماراندر ب

 یاز مطالعات ی(. بعض12( )0.05>کمتر  25OHD Pسطح 

و خوابی بیآن بر  یرو تاث D یتامینسطوح و ینکه ارتباط ب

ذکر  1در جدول شماره اند یدهاختالالت خواب را سنج

 اند.شده

 با نایمارب یاآ ینکها یینتع یبرا یشترب تحقیقات

EDS(excessive daytime sleepiness) به طور  یدبا

است.  یازمورد ن یشبه نما D یتامینکمبود و یگسترده تر برا

خوابی بیبه دست آمده در مورد  یجنتا یشترمطالعات ب یندر ا

آزار دهنده آن بحث شده است و  یمبوده است و کمتر از عال

(. 13لعه انجام شود )مطا یشترب ینهزم ینکه در ا شودمی پشنهاد

می D یتامیناست که کمبود و احتمال یناز ا یحاک یجنتا

 یماریب که مستعد به ابتال به باشد یماریتواند نشان دهنده ب

خواب  یکبه توسعه از درجه پاتولوژ یتباشد که در نها

 یتوسط اجزا یا اسطهبا و باشد البته CNS از یناش یآلودگ

 .(13) باشندمی یردرگکه در پروسه  یآبشار التهاب

 بحث و نتیجه گیری

است  یدر طول روز به عنوان عالمت یادز یآلودگ خواب

باشد، و  یآن در اثر عوامل متعدد یلکه ممکن است دال

(. موارد 1است ) یازمورد ن یمارنسبت به هر ب یکل یدگاهد

از حد در طول  یشب یگزارش شده از خواب آلودگ ینیبال

برطرف  Dیتامینو یدالح کمبود شدو اص یروز با بازساز

اختالالت خلق مانند:  یندار ب یارتباط معن (.2شده است )

 یینو سطوح پا یو افسردگخوابی بی ی،خواب آلودگ

  D (OH) 25 میزان (.3نشان داده شده است ) D یتامینو

 دیآلده یمالون د یدر زنان با سطوح باال یدار یبه طور معن

(MDA) 10.1±27) ل بودکمتر از گروه کنتر ng/ml vs 

34±14.4 ng/ml, p˂0.002) (4). با  یمارانبمیان  در

به  ESSs یترل یلینانوگرم/م 20کمتر از  Dیتامینسطوح و

 ),r=0.45) مرتبط بود D یتامینبا غلظت و یطور معکوس
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p˂0.05) (5). پوست در  یاهس یمارانآن را ب %6 یدر گروه

(. 6دادند )می یلتشک کل کوهورت یدرصد برا 35با  یسهمقا

کمتر از  D یتامینکه سطوح و یرانیمابمیان  در

به  یاهپوستس یماراندر ب ESSs بود یترل یلینانوگرم/م20

 ,r=0.48) مرتبط بود D(OH)25با  یمطور مستق

p˂0.05) یمارانبود نه ب یاهپوستس یماراناما فقط در ب 

ها در آن Dیتامینکه سطح و یمارانیدر ب ESSs یدپوست،سف

 ینا .(7) (p˂0.05) باالبود یدار یبود به طور معن یینپا

 Dیتامینو یدکنند که ممکن است نقش جدمی یشنهادپ یجنتا

در  یصیتشخ یسممکان یکبه عنوان ها یماریمرتبط با ب

باشد و ها آن یهر دو یااختالالت خواب  ی،خواب آلودگ

 همراه است ESSs یباال میزان با D(OH)25 یسطوح باال

(r=0.48), (p˂0.05) (8). 2000 یرمقاد IU/day  باعث

خواب نرمال بدون استفاده از آرام بخش است  یدنبهبود بخش

 یینپا یارو سطوح بس یاثرات با اختالالت ظاهر ینو ا

20(OH)D3 ( احتماال کمبود و9همراه است .)یتامین D  از

خواب موجب  یانسداد خطر ابتال به آپنه یشافزا یقطر

 ین(. بنابرا14) شودمیخوابی بی یتات خواب و نهااختالال

نرمال  یرخون و رساندن آن تا مقاد D یتامیناصالح سطوح و

.گرددمیخوابی بیاختالالت خواب و  یسکموجب کاهش ر

 

 پرداخته اند D یتامینو سطوح وخوابی بیارتباط  یکه به بررس ی: مطالعات1 جدول

 نوع وطراحی مطالعه العهجمعیت موردمط متغیرمواجهه نتایج
 نویسنده

 سال انتشار

ی موارد گزارش شده از خواب آلودگ

بیش از حد درطول روز به وسیله 

برطرف  D نبازسازی کمبود ویتامی

 .گردید

25(OH)D 

 

زنان 

ساله( 28آفریقایی،آمریکایی)

 هفته 4به مدت 

 تحقیقاتی
Vavid E وهمکاران 

(2010) 

ین ارتباط معنی دار ب نشان دهنده

اختالالت خلق ازجمله خواب آلودگی 

، افسردگی و سطوح پایین خوابی بیو 

 D ویتامین

25(OH)D3 

 

مطالعه تحقیقی کمی که  6

-2008سال ) 37درطول 

 ( به انجام رسید1971

 مروری
Pamela K وهمکاران 

(2008) 

25(OH)D  به طور مشخصی در زنان

در مقایسه با گروه کنترل  MDAبا 

 در ng/ml 10.1± 27)پایین تر بود 

 14.4ng/ml) (p˂0.002)±34مقابل 

 اختالالت خلق

 21-45از افراد  131)تعداد =

ساله، زنان سفیدپوست با 

 مختلف(های نژاد

 

 توصیفی مقایسه ای
Eskandari همکاران و 

(2007) 

به طور عمده در  Dکمبود ویتامین 

رابطه با اختالالت خلق شامل خواب 

 افسردگی بود.وخوابی بیآلودگی و 

(wald 

X2=7/66,df=2,p=22%) 

 اختالالت خلق

نفر  80)جمعیت موردمطالعه 

مساوی  مرد{ 30زن و  50}

 سال60یا باالی 

 وهمکارانWilkins ایهتحلیلی مقایس-فییتوص

(2006) 

 Dویتامین  که نتایج مطالعه نشان داد

ممکن است دارای ها یمرتبط با بیمار
25(OH)D 

 
 تحقیقاتی

بیمار کلینیکی دارای 81)

 اختالالت خواب(

David Eهمکاران و 

(2012) 
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 آلودگی، نقش در مکانیسم اثر خواب

 .باشدها اختالالت خواب یا هر دوی آن

 

-andatomicتاثیرات درمانی همراه با 

fuctional وتحقیقاتها نیاز به بررسی 

در علت و  Dبیشتر راجب ویتامین

 درمان اختالالت خواب دارد.

 
25(OH)D3 

blood levels 

 

 بیمار با شکایت 1500

 عصبی
 مشاهده ای

S.C.Gominak و 

 (2012) همکاران
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 یاندانشجو یسواد اطالعات یبررس

1یینرجس سقا
 

 رانشکی بوشهر، بوشهر، ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزیپزشک یو اطالع رسان یکتابدار یکارشناس یدانشجو .1

 چکیده:
 دور، پووژوهش، تحصوویالت در مقوواطعهای گونوواگون مثوول ارتباطووات از راه زمینووه ی: سووواد اطالعوواتزمینههه و هههدف

ها، منوابع دیوداری و شونیداری سوطح سوواد اطالعواتی افوراد جامعوه را شوود. ارتبواط مسوتمر بوا رسوانهمختلف را شامل می

ها ومراکووز علمووی بایوود حووداقل سووواد زد. افووراد در مشوواغل مختلووف اعووم از بیمارسووتاندسووتخوش تغییوور و تحووول مووی سووا

مووثر بوا محویط دارا باشوند، موثال یوک پزشوک یوا پرسوتار در محویط کواری خوویش قطعوا نیازمنود اطالعاتی را برای رابطه 

ی ل سوریع اسوت، چهورهاطالعاتی در مواجهه با یک بیمواری نوادر و وخویم خواهود بوود. قورن حاضور، قورن تغییور و تحوو

هوای شوود، ایون امور افوراد جامعوه را در برابور انتخابشوکل دیگور دگرگوون میجهان پیرامون موا بوه شودت از شوکلی بوه 

 دهد. متعدد قرار می

ای اسووت کووه منووابع موورتبط بووا سووواد اطالعوواتی در بووازه زمووانی مطالعووه مووذکور از نوووع مطالعووه کتابخانووه: پههژوهشروش 

 اند.اب و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتهانتخ 1395تا  1374

دهود کوه نیواز بوه سوواد می نهوای گونواگون انجوام شوده نشواهایی که طبق مسوتندات یافتوه شوده در حوزهپژوهشها: یافته

بشووری اسووت. در مووواردی کووه فوورد خواهووان اطالعوواتی بخووش انکووار ناپووذیر زنوودگی فووردی و اجتموواعی هوور عضووو جوامع

جووا نقووش گووذارد، در اینل اسووت امووا دوری مسووافت شووخص را در رسوویدن بووه هوودفش ناکووام بوواقی میادامووه تحصووی

 شود.ی سواد اطالعاتی مناسب است پررنگ تر میارتباطات راه دور، بستری مجازی و مناسب  که نتیجه

هوا اهوان دریافوت آنرغم فاصوله توا منوابع اطالعواتی خوضورورت یوک  ارتبواط  کارآمود افوراد را، حتوی علوی گیری:نتیجه

تورین آنهاسوت و فورد بایود بوا مطالعوه و تحقیوق سوعی در هور فورد نیازهوایی دارد کوه نیواز اطالعواتی یکوی از مهمکند. می

سووواداطالعاتی در مراکووز دانشووگاهی بوور حسووب نیوواز دانشووجویان را بووه جسووتجوی ارضووای ایوون نیوواز حیوواتی نمایوود. 

  کشاند.جدیدترین اطالعات می

 دانشجو : سواد اطالعاتی، ارتباط کارآمد،یواژگان کلید
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 مقدمه

شناس، ظهور بل جامعه یلدان 1950 یدر اواخر دهه

د. اما امروزه کر بینییشرا پ یصنعتپسا یا یصنعتفرا ایجامعه

. کنندمی یاد یاطالعات ایجامعهاز  یشمنداناز اند یاریبس

 یجنبه ینکه چند حالیندر ع ی،صنعتفرا یجامعه

ا ه و بیندحضور فرا ییلهدارد، در کل به وس کنندهیزمامت

. شودمی تراکم داده یبر مبنا یصاطالعات، تشخ یتاهم

در سال ها یاست که ژاپن یاصطالح "اطالعاتییجامعه"

 یاجتماعنظر به تکامل  یدربارههای در مقال ،میالدی 1963

ر س داطالعات، مطرح کردند و سپ یعتراکم صنا یبر مبنا

 .(1) به غرب صادر شد 1978سال 

با حساب هنوز به عنوان  یینوشتن وآشنا خواندن،

. اما امروزه آیندمی در سواد به شماره یاساسهای مهارت

از اطالعات، حضور  یریگبهره یبرا یزن یگریدهای مهارت

 یمبتنهای با رسانه یاپو با نشاط در جهان ارتباطات و تعامل

عبارت  درها گونه مهارت ینطالعات الزم است. اا یبر فناور

بار  ینرا اولها که آن شودمی خالصه یسواداطالعات

طرح کرد البته عبارت میالدی 1974در سال  یزورکوفسک

)مترادف با سواد  یوتریکامپ همچون سواد یگریدهای 

اطالعات، سواد  یفناور سواد یکی،الکترون اطالعات

 سوادمترداف با های شبکسواد  ی،ارسانه سواد ی،اکتابخانه

 .(2) استشده مطرح  یزن یجیتالید سواد و سوادو ابر ینترنتیا

بر  یخود را از اطالعات مبتن یانرژ ی،کنون یجامعه

ه بلک پذیر،یااحتنها که نه  آوردمی به دست یعلمهای پژوهش

جبرزمانه  ی،تاطالعا یجامعه یقهستند. تحق یزن یش،زاقابل

های یشرفتآن، پ بناییراست که ز ایهپدیداست. چون 

 ولتح ی،اطالعاتاست. در عرصه انقالب  یو فن یعلم

 هایمغزکه در پرورش  ینقش مهم یلو پرورش به دل آموزش

کشور دارد،  ییندهآهای یهفردا و سرماهای خالق انسان

 یشههم یتواقعتنها ، عرصه ینجا که در ادارد و از آن یتاهم

 یستندن یمستثن قاعده یناز ا یزن یماست، مفاه یرثابت، اصل تغ

(1). 

های قالب یاها حجم اطالعات تنوع محمل یکم رشد

به  یریپذدسترس میزان یشمنابع اطالعات و افزا یزیکیف

از  یاست که به عنوان برخ یاطالعات، از جمله موارد

از متون  یاریالعات دربسعصراطهای یرو تأثها مشخصه

 ریبا تغ یگامهم یداست. بدون تردشده  اشارهها مرتبط به آن

 یو سوادها یتوانمند یریفراگ یازمندعصر ن ینا والتو تح

 بود که افراد را در هنگامشده  یاد ییراتمتناسب با تغ یننو

 .(3) رساندمی یاری ییراتتغ ینرو شدن با اروبه
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 یرامونو تحوالت پ ییراتتغ دنیفهم یفرد برا یک

 یرتعب یاست که از آن به عنوان سواداطالعات یسواد یازمندن

 طیاست که فرد در شناخت مح ینسب یاست. سواد آگاه شده

 .دارد یدانشگاه یقاتوتحق

 مسألهبیان

و  یآگاه یشمهم در افزا یعامل یاطالعات سواد .1

 یکاف ییآشنا باشد. اگر افرادمی اطراف یطشناخت فرد از مح

های یازن توانندمی یداشته باشند به راحت یبا سواد اطالعات

خود را بر طرف سازند، اما چون کتابداران  یو علم یاجتماع

 هیآگا ینبه طور عمده حضور دارند اها فقط در کتابخانه

 ینا گیرد،می قرار یشهروندان عاد یارکمتر در اخت یدمف

می هبهریب یاد از سواد اطالعاتاست که افر یلیدل ینترمهم

 .مانند

شده  یزیربرنامه یریتدر واقع مد سواداطالعاتی

حائز  ییاطالعات اعم از خرد و کالن است. اطالعات تا آنجا

دهند. می او رانشانهستند که ارتباط شخص و اثرات  یتاهم

 یافتناعضاء جامعه به طرق مختلف در تالش  یهمه

راه ها نآ یلههستند که به وس یستنتر زبه یاطالعات الزم برا

است  یسواد در واقع ابزار ین. ایمایندرا بپ یشرفت و ترقیپ

 یدرست اطالعات یصتشخ آیدمی که به کمک افراد جامعه

  .دهندمی آن هستند یرا که در جستجو

که در سرتاسر هایی یفناور یدو تول گسترش .2

بدون وجود  کندمی نقش دارند، خاطر نشان یبه خوب یزندگ

می دست و پا یاطالعات یدر هجمه یاطالعاتابزار سواد 

 .زنیم

مبحث نقش قشر کتابدار است  یندر ا یاساس نکته

یم یتر سازماندهراحت یابیدست یچون آنان اطالعات را برا

. کردیمیم یافتشاندر نظمیب یارکه قبال بس یاطالعات سازند،

 گیرد،می شکل یاطالعاتاز سواد ی هاشکل تاز یبترت ینبد

می اجعهربه کتابخانه م یپژوهش یبرا یفرد یمثال وقت یبرا

که  دهدمی قرار یارشرا در اختهایی یگاهکتابدار پا نماید،

و شخص  کندمی یابیزمان ممکن باز ینتررا در کم یمطالب

ن اکنو برد،می خودهای پرسش یافتن یبرا یدیجد یررا به مس

 یمدت طوالن یکه او را برا شودمی آشنا یشخص با سواد

 یبا توجه به سطح ص. هر شخکندمی در امر جستجو خودکفا

 یصرا تشخ یتواند اطالعاتمی که دارد یاز سواد اطالعات

را که همراهشان  یدهد، به پردازش بپردازد، ارزش اطالعات

 .زدآن بپردا یددهند و به تول یصتشخ کند،می یزندگ

  یسواداطالعات تعریف
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خوردار بر یجیسواد در گذر زمان از تکامل تدر یواژه

 ینظر برامورد های مهارت ییرندهگبوده است. سواد در بر

کند.  ایفرا در جامعه ا یهر شخص است، تا بتواند نقش مناسب

ان د زبکاربر یتوانمند یحالت سواد مشتمل برا ینترساده

درک نوشتن و ،ه فرد باسواد قادر به خواندنمعنا ک یناست. بد

 .(2) خود باشد یزبان بوم

در شناخت  ییداشتن توانا یبه معنا یاطالعات سواد

و ها موثر به آن یدسترس ییتوانا ی،اطالعاتدرست منابع 

. داشتن سواد باشدمی هدفمند از منابع یاستفاده ییتوانا

 یسازبه توانمند تواندمی آن یواقع یبه معنا یاطالعات

 دینما ایانیدفاع کمک ش حوزه و استادان یرانفرماندهان ، مد

(4). 

 یالزم برا یمشده و تعالدرک ییدهپد ییجهنت اطالعات

با مشاهده، استماع، ها یدهبه آن است. پد دادنیو معن یرتفس

می یلدبه اطالعات تب یرو تفس یلتحل یب،حس، تجربه، ترک

و است. آموزش  یعلم یشرفتعصر پ(. عصر ما 4) شوند

 و یعلممنابع یات،کتب، نشر یدر هر کشور یپرورش علم

  (.4) است یاطالعات علم یا به طور کلی

 یاطالعات سواد یشبه سمت افزا یشترحرکت ب برای

 یدبا یو دانشگاه یدر مراکز علم یقاتبه تحق تریشو توجه ب

 یآموزشهای رهدو بینییشالزم و پهای ابزار یهعالوه برته

در موضوعات مختلف و با  ترییشبهای ینارسم یاز،نمورد 

 یجادا و یقو به عنوان تشف یو استادان برگزار یرانحضور مد

 .(4) گان منظور گرددکننددر سوابق شرکت یزهانگ

می اطالقها ییاز تواناهای به مجموع یاطالعات سواد

که  دهندیصتشخ توانند،می ن افرادکه بر اساس آ ،شود

داشته و چگونه اطالعات مورد نظر  یازموقع به اطالعات نچه

آمد مورد استفاده قرار و به نحو کار یابی،ارزش یابی،را مکان

 یاست برا ردهر ف یبرا یضرور ییتوانا یک(. سواد 5دهند)

د و بتواند اطالعات مورکند  یفابتواند در جامعه نقش ا ینکها

 یداطالعات مف ینشبه دست آورد و به گز نظر خود را

 .بپردازد

  ردواز راه آموزش

ع، بر مناب یآموزش مبتن یبه عبارت یادور از راه آموزش

اهداف  یشبرددر پ یافزوناست که امروز به طور روز یعلم

می یفاا یو مهم ینقش اساسها آموزش بخصوص دانشگاه

 است. آموزش از راهرشدرو به یشگرا رسد،می و به نظر کند

می که به شخص اجازههای مکاتب دور ابتدا به شکل دروس

 یدور، مبتنآغاز شد. آموزش از راه یند،در خانه آموزش بب داد،

 یاصل یدور است. مشخصهارتباطات از راه یاو  یبر فناور
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از  یراستاد و فراگمیان  یدور حذف فاصله آموزش از راه

اط و ارتب یرنترل آموزش توسط فراگک یو مکان یلحاظ زمان

نوع  نیدر ا نابراینو معلم است. ب یرفراگمیان  یرمستقیمغ

های و شکل یاطالعاتمنابع  یدجدهای از قالب یدآموزش با

سواد های (. آموزش مهارت6) استفاده کرد یاطالعات یننو

افراد جامعه  یابزار جهت توانمندساز ینترمهم یاطالعات

 یاست. در عصر یاطالعاتو حفظ بقا در جوامع  یزندگ یبرا

 یانمعتبر و به موقع درم یح،صح به اطالعات یکه دسترس

 یخاص یتاطالعات معتبر و نامعتبر از اهم یمحجم عظ

نقش معلمان  یاطالعات سوادهای (. برنامه7) برخوردار است

 ی،با سواد اطالعات یطمح یک. در دهندمی ییررا تغ یرانو فراگ

 یادکه خودشان  شوندمی متعهد یبه طور جد یاننشجودا

 یقاز طرها آنهای یتفعال یدهکننیلو معلمان تسه یرندبگ

و  ی(. داشتن آگاه6) آموزش باشندهای در روش یدگرگون

و  یاطالعاتهای از رسانه یمندبهره یینهاطالعات الزم در زم

 و یاتروثرتر، پواستفاده ما را از رسانه م تواندمی یارتباط

ز ا یبیترک یو اطالعاتای رسانه . سوادیدتر نمابخشلذت

 یبرا یازمورد ن یاتو تجربها ها، مهارتها، نگرشدانش

اطالعات و  یدتول یو استفاده یابیارز یل،تحل یابی،دست

قوق بر ح یدبا تأک یو اخالق یدانش به صورت خالقانه، قانون

 .(6) اطالق شده استها انسان

هاطالعات و ارتباطات، بدون شک تحوالت گسترد تکنولوژی

به  یتبشر یو اقتصاد یاجتماعهای عرصه یرا در تمامای 

ست. که ا ایگونهبه  یآن بر جوامع بشر یردنبال داشتند و تأث

 ایجامعه یکشدن به  یلجهان امروز به سرعت در حال تبد

 یاو  ناوریبر ف یدور مبتن(. آموزش از راه8) است یاطالعات

ان می آموزش برتعامل دو جانبه یندور است. اارتباطات از راه

 .(7) دارد یهاطالعات تک یا یو منابع آموزش یرانفرارگ

 پرستاران ینب سواداطالعاتی

 یدر حرفه یاستفاده از شواهد علم ضرورت .3

 ینگسترش ا و گرددمی محرز یبه طور روز افزون یپرستار

. نمایدمی متحول یزآن را ن یاستفاده براامر اصطالحات مورد 

حوزه،  یندر ا یجاما الزم است که در مورد اصطالحات را

 یربرخوردا یت. در واقع قابلیردالزم صورت گ یسازشفاف

 ینداطالعات و فرا یشامل درک معمار یاز مواد اطالعات

 یکینو الکترو یچاپهای جستجو در ابزار ییتوانا ی،پژوهش

 یقدق یابیو ارز ینشگز یابی،به منظور باز گوناگون

یافته و اطالعاتی یازهاین ینمؤثر ب یقرارو بر یاطالعاتمنابع

 .(8) به طور موثر استها 
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 یدر عرصه یو تحوالت یجهان امروز، شاهد نوآور در

 یژهو و به بالینییم. تیمهست یو درمان یبهداشتهای مراقبت

که در مراقبت از  یاتیپرستاران به علت نقش مهم و ح

تحوالت در  ینخود را با آخر یستیدارند، با یمارانب

 نییگام ساخته و اطالعات بالهم ینیبالهای خصوص مراقبت

 .(8) روز نگه دارندبه راخود 

ضرورت ادامه است و یرندهگ یاد یجامعه 21قرن  جامع

 یادگیریهای شدن به ابزارمجهز  ی،اجامعه ینبقاء در چن ی

 یهدربار ینگرش یوهکسب دانش و ش یندکه فرا یرااست. ز

 ترینیآن، به عنوان اصل یابیبازهای اطالعات و مهارت

 ی(. برا9) است یاطالعاتکننده در جامعهعوامل مشخص

های پرستاران از مهارت یستیمؤثر با ینیبالهای مراقبت جامان

ل، پژوهش به سمت عمهای یافتهسوق دادن  یالزم برا

مانها، سازدانشگاه یشرفته،پهای برخوردار باشند. در کشور

در جهت  یمتنوعهای برنامه یادیزهای یمارستانو بها 

شواهد  رب یمبتن یپرستار یاجرا یبرا یاطالعاتسواد  یارتقا

 ییربه کارگ یاند. امروزه پرستاران براو اجراء نموده یطراح

 یازن یننوهای ز به مهارتروو به یدو اطالعات جدها داده

خود دانش  یبه خودهایی داده یناست که چن یهیدارند. بد

 یم،مطالعه، تنظ ی،مراحل گردآور یدمحسوب نشده و با

و  یلتحل ی،ازسیکپارچه یرایش،و ی،پرسش، تفکر، داور

 .(8) کنند یشدن به دانش ط یلرا قبل از تبد یابیارز

 یاندانشجو سواداطالعاتی

ورود  یدر ابتدا ی،دانشگاههای از کتابخانه ارییبس در

 آموزش داده یانبه دانشجوها از مهارت یبه دانشگاه، برخ

 یفاز جمله وظا یآموزشهای یتفعال ین. چنشودمی

به ها برنامه ینا رود،می به شمار یدانشگاههای کتابخانه

د به فرهای . انواع آموزششودمی گوناگون انجامهای روش

و آموزش از  یآموزشهای کارگاه ی،آموزشهای فرد، تور

ها و دستنامهها راهنما ی،اطالعاتهای بروشورها، برگه یقطر

هر  یبرگزار یبرا (.10) شودمی یدهتدارک دها در کتابخانه

، منابع یهته یزی،رصرف برنامه یادیوقت ز یآموزش کارگاه

( و اییانهراهای ورد کارگاه)در مهای یانرا امور یسازمانده

که بر اساس  یستضرور ی. بنابراشودمی هاآن یاجرا

 یریفراگ یبرا یاندانشجوهای یازپژوهش به شناخت ن

 یو اجرا یزیرو سپس به برنامه یاطالعاتسواد های مهارت

که تاکنون جا  پرداخت. از آن یازمورد ن یآموزشهای کارگاه

می به نظر وریعمل شده است، ضر بر اساس تجربهتنها 

موجود در مورد سواد های با توجه به استاندارد .رسد

و  یدانشگاههای که توسط انجمن کتابخانه یاطالعات
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 یبرگزار یو چگونگها یازشده به سنجش ن یهپژوهش ته

انجام شده های از مطالعه یو کارگاه پرداخت. برخها کالس

ت اثبا هکتابخانه را ب یآموزش تیبه فعال یازن یران،در ا

هر های از جمله برنامه یدکننده بااستفاده . آموزشاندیدهرسان

خ سوال گان بتوانند به پاسکنندهباشد تا استفاده ایکتابخانه

 یعالآموزش  یبرا یخود برسند. سواد اطالعات یپژوهش

از آموزش دوران  یدارد و به عنوان بخش مهم یتاهم

مؤسسات  یاصل یت. اصوال مأمورشودمی بمحسو یزندگ

دامه ا یبرا یآموزشگران در طول زندگ یتترب یعال یآموزش

. چنانچه افراد باشدمی شانیآموزش رسم یدر ورا یادگیری

باشند و بفهمند چگونه  یقادر به استدالل و تفکر انتقاد

قادر خواهند بود، هوشمندانه در تمام دوران  یندآموزش بب

روند و در  یشپ لبطور مستمر در جهت تکام انشیزندگ

(. 11) یندنما یشهروند مطلع همکار یکعنوان جامعه به 

 یبرا یاکتشاف متن ینددر فرآ یریناپذ یزپژوهش نقش پره

به  یمناسب پژوهشهای . مهارتکندمی یباز یاندانشجو

 یدرباره ترییشبهایی یزکه چ کندمی کمک یکاشف ادب

سان مدر یگرود ان. کتابداریردبگ یاداو  یایو دن یدآورندهپد

های به مهارت یابیدر دست یاندر هنگام کمک به دانشجو

اهداف را همواره به  یدبا یالزم در امر اکتشاف ادب یپژوهش

 .(12) باشندداشته  یاد

و ها امور در دانشگاه ترینیو اساس ینتراز مهم یکی

 نکهیوهش است. با توجه به اتوجه به امر پژ یقاتی،مراکز تحق

 یدر محدودهها یو نوآورها یافتهاز  یمیبخش عظ

و مراکز ها دانشگاه یان،است و عمدتا دانشگاه یپزشکعلوم

 یشتازو پ یمسهها ینوآور ینا آوردنیددر پد یقاتیتحق

افراد  یقمساعد در دانشگاه و تشوهای ینهزم یجادهستند، ا

 قشر دانشجو به انجام پژوهش را یژهو مند بهمستعد و عالقه

(. 13) خصوص نام برد یندر اها گام یناز مؤثرتر توانمی

 مشتمل بر ی،عالآموزش  یبرا یسواد اطالعاتهای استاندارد

ت که بر سیدو شاخص عملکردو  یستاستاندارد و ب 5

سطوح متمرکز  یدر همه یعالآموزش یاندانشجوهای یازن

به منظور ها ینداز برآ یفیط یحاو ینن بر اشده است. افزو

 یدر امر سواد اطالعات یاندانشجو یشرفتپ میزان سنجش

سواد  یریو به کارگ یادگیریبا  یان(. دانشجو14) است

ند کن ایفاخود را در جامعه  یتوانند نقش به سزامی یاطالعات

انجام دهند.  یرا به درست یشخو یفو تکال یفو وظا

از طرق مختلف  یاندانشجو یالعاتسواد اط یشافزا

 .مطالعه استها آن ینترکه مهم باشدمی یرپذامکان
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 یاطالعات سواد شده انجام هایپژوهش

 سواد یدر حوزه یافتهمقاله و منبع انتشار یننخست

ارزشمند های ( مقال1374) یاغاقزل ترجمه  ،یاطالعات

با  یواد اطالعاتس یرابطه یینهدر زم یمشتمل بر مباحث

سواد اطالعات، آموزش های یو فناورها کتابداران، کتابخانه

مورد سواد  در یجهانهای یتآن، و فعال یتو اهم یاطالعات

 یمنبع در حوزه یناست که به عنوان اول یطالعاتا

که  یاست، به شکل سودمند و پربار بوده ی،اطالعاتسواد

بعد در منابع مختلف های ر سالشده در آن د مطرح مباحث

 ین( نخست1375درسال ) ی. خسرویافتبه طور کامل بسط 

را با عنوان  یاطالعاتسواد  یدر حوزه یفیمنبع تأل

 ی(. در دهه15) در مدارس منتشرکرد یاطالعات یسوادآموز"

 یکه در چند سده یمهستها مقاله یشترینشاهد انتشار ب 80

به  یکاربرد یکردکه با روهایی قاله. مگیرندمی یعمده جا

 "هپورت"به آثار توانمی اند،پرداخته یاطالعاتسواد  یمقوله

جوکار و "( و 1383) "یاریوبخت یحافظ"(، 1380)

 یبررسها آن یکرد که در همه( اشاره1388) "پوریلاسماع

 یبررس یاو  یفمحور توجه بوده است. توص یاطالعاتسواد

 یدر آثار یز،ن یاطالعاتآموزش و توسعه سواد های برنامه

است. پخش شده (1386) "چان"( و 1385)  "برگ 1"مانند 

های مهارت یاو  ایکتابخانهبر آموزش  یهآثار تک ینالبته ، درا

آن یدر همه یاطالعات است. هرچند عنوان سواد یابیاطالع

 یاطالعاتانجام شده سواد های (. پژوهش15) وجود داردها 

 یدر زندگ یعامل نقش مهم ینمورد است که ا یناز ا یحاک

 قیاز طر یادگیریبر  یدهم تأکها داشت و پژوهشبشر خواهد 

 .است یاطالعاترا دارند که همان سواد یمطالعه و بررس

 گیرینتیجه

ماندن و زنده یبرا یتازتالش بشر ایآمیخته اطالعات

به  یموجود، سواد اطالعاتهای انواع سوادمیان  بقا است. در

جه مورد تو یارکه دارد، بس یو مهم کنندهییننقش تع یلدل

 ینمتعدد اهای مقاالت و پژوهش یاست. با مطالعه

ز یادارد که نهایی یازکه هر فرد ن شودمی حاصل گیرییجهنت

 با مطالعه و یدآنهاست و فرد با ینتراز مهم یکی یاطالعات

ه طور ک. همانیدنما یاتیح یازن ینا یادر ارض یسع یقتحق

افراد اعم از  یاست همهداده  متعدد نشانهای پژوهش

 یدارا یآموزان به نحودانش یو حت یاندانشجو ید،اسات

مطالعه میزان هستند که سطوح آن متناسب با یاطالعاتسواد 

 .است متفاوتها آن ی

 منابع
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 ی،اهلل، حرنعت پور،یسزهرا،مو ی،همت آباد یدری،ح

 یسواداطالعات یمتناسب با توسعه درسییزیرعباس،برنامه

( 7/1/1395  ). .http://www.sid.ir 

 یمحمد. طراح یان،فتح ین،صالح، فرز یری،نص ی،منتظر، غالمعل

) یراندر ا یسواداطالعات یمدل توسعه 7/1/1395 ). 

.http://www.sid.ir 

 یسواداطالعاتدرس یابیا وارز. آزمون. اجری. طراحیممر ی،نظر

) یلتکم یالتتحص یدوره یبرا 7/1/1395 ) 

.http://www.sid.ir 

)ع(  یعلامام یافسردر دانشگاه یسواداطالعات یدون،فر ی،عبد

 .یموردمطالعه

 یسنجش سواداطالعات یبرا یابزار یدون،طراحیفر یزدانی،

) نور همدان یامدانشگاه پ یاندانشجو 7/1/1395 ) 

.http://www.sid.ir 

آموزش از  یطدر مح ی. طرح اموزش سواد اطالعاتیحهمل کار،یکن

) دورراه 7/1/1395 ). http://www.sid.ir 

 یسواد اطالعاتهای بر کتاب آموزش مهارت ی. نقدیالل ی،شهرزاد

(7/1/1395.) 

 یارتقا یه،راض ی،طبق یمان،پ چوسو،هاییرضا یع،شف یبی،حب

  بر شواهد یمبتن یپرستار یتوسعه یاساس ی،سواداطالعات

7/1/1395 .http://www.sid.ir 

کشور بر مهارت یپزشکعلومهای سطح دانشگاه یربتول. تأث یخا،ک

پزشکییاندانشجو یسواداطالعاتهای   ( 7/1/1395 ) 

.http://www.sid.ir 

-  هایمهارت آموزشی یهاکارگاه اثربخش سنجش ی،مهر یرخ،پر

اطالعاتی سواد ( 7/1/1395 ) .http://www.sid.ir 

در سطح آموزش  ی. سواداطالعاتاهللیزی،فرضمترجم عز یزا،آلن، ل

در آموزش ی،انقالب یعال  ( 1/2/1395 ) 

.http://www.aftabir.com. 

 یسیانگل یاتبخش ادب یو پژوهشهای دانشکدهای انجمن کتابخانه

های یتمربوط به قابلهای رهنمود یقاسم حسینیترجمه عل

انگلیسییاتادبهای یرشتهاپژوهش بر  ( 15/2/1395 ) . 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standar

ds/ilcsttands.. 

 ی،محسن، هادو یان،عفت، رضائ ی،منور. شهرآباد ی،نادر

دانشگاه علوم  یاندانشجو یسواداطالعات ی(بررس1392)یممر

 رفسنجان، ی( مجله علوم پزشک138رفسنجان در سال)  یپژشک

 12دوره

سواد های ( آموزش مهارت1389)یهمرض یامک،نرگس، س ی،خالق
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 ینهو ارتباط آن با سرطان س یائسگیبر عالئم  یاهکوهوش س یاهگ یرتاث

 *2 یمانیپور سل ینس، فاطمه ح 1 یطمحسن مح
یرانبوشهر، بوشهر، ا یدانشگاه علوم پزشک یی،دانشجو یقاتتحق یتهکم یه،تغذ یکارشناس ی. دانشجو1  

 یرانبوشهر، بوشهر، ا یدانشگاه علوم پزشک یی،دانشجو یقاتتحق یتهکم ی،ارشد هماتولوژ یکارشناس ی. دانشجو2

 چکیده

کوه تحوت درموان بوا  ینهدر افوراد مبوتال بوه سورطان سو یواو  یعویطب یائسوگی : کمبود هورمون اسوتروژن در رونودو هدف ینهزم

 یهورمووون یگزینیدرمووان جوواهووای از روش یائسووگی منظووور کوواهش عالئووم . امووروزه بووهشووودمووی یجووادهسووتند، ا یفنتاموکسوو یدارو

رشود  یورامصورف دارد، زسورطان، منوع  یونسوابقه ابوتال بوه ا یدارا یوا ینهسورطان سو هدر زنوان مبوتال بوهوا روش ین. اشودمی استفاده

اسوت. هوا هورموون یوناهورموون اسوتروژن، وابسوته بوه وجوود  یبورا یرنودهداشوتن گ یولبوه دل ینهسو یسورطانهوای از سولول یبرخ

بوه  یالشوم یکوایآمر یبووم یواهگمیوان  یونا دراند، کوه مختلوف کواربرد داشوتههوای یمواریدر درموان بها قرن یطدر  یاهیگهای دارو

زنوان و کواهش دهنوده عالئوم هوای یمواریکننوده ب عنووان درموان( بوه Cimicifuga racemosa ی)بوا نوام علمو یاهسونام کوهووش 

در کوواهش عالئووم  یاهسووکوهوووش  یوواهگ یرتوواث یمطالعووه بووا هوودف بررسوو یوونشووناخته شووده اسووت. ا یاز جملووه گرگرفتگوو یائسووگی

 شد.انجام  ینهن سرطان سدرما یا یشگیریو ارتباط آن با پ یگیائس

 یوونا یووبو ترک یائسووگی یاه،سووکوهوووش  ینه،سووسوورطان هووای واژهیوودبووا اسووتفاده از کل یمطالعووه موورور یوون: اپههژوهش روش

 pubmed  ،scopus ،web یاطالعوواتهووای یگوواهموجووود در پا 2016تووا  2000از سووال  یسوویو انگل یکلمووات در مقوواالت فارسوو

of science  ،google scholar  وSID ینهدر ارتبوواط بووا سوورطان سوو یاهسووکوهوووش  یوواهاز گاسووتفاده  ورود، یووارانجووام شوود. مع 

قورار  یموورد بررسو یقوامقالوه عم 37. در مجمووع یوداز مطالعوه حوذف گردهوا یمواریب یرشد، و مطالعات مربوط به سوانظر گرفته در 

 گرفت.

مووی هووا،یزوفالونو ا ایزوفولیکیداسوو کوزیوود،گلیپرپنیمچووون ترآن ه یبوواتترک یو عصوواره الکوو یاهسووکوهوووش  یوواهگ :هایافتههه

هورموون مووثر باشود. کمبوود هورموون  یوناز کمبوود ا یناشو یائسوگیشباهت بوه هورموون اسوتروژن در کواهش عالئوم  یلدلبه  تواند

. شوودموی یجوادهسوتند، ا یفنکسوتامو یدرموان بوا دارو کوه تحوت ینهمبوتال بوه سورطان سو راددر افو یواو  یعیطب یائسگیاستروژن در 

 ی. داروکننوودمووی هورمووون اسووتفاده یوونرشوود از ا یاسووتروژن بوووده و بووراهورمووون  یرنوودهگ یدارا ینهسوو یسوورطانهووای سوولول یبرخوو

طح کواهش سو یولدلبوه  یوزن یطرفواموا از  ،شوودموی تفادهاسوهوا یرنودهگ یونمنظور مهار ابه  یاستروژنضد  یتخاص یلتامفوکسن به دل

کوهووش  یواهاسوت کوه گنشوان داده  یقواتشوبانه شوود. تحق یوقو تعر یهمچوون گرگرفتو یائسوگی بوه عالئوم منجر تواندمی استروژن

هوای یرنودهمهوار گ دلیولبوه  یائسوگی،امور عوالوه بور کواهش عالئوم یوناسوتفاده شوود، کوه ا یفنتاموکس یبه همراه دارو تواندمی یاهس

 یمواریب یونعوود سورطان در زنوان بوا سوابقه ابوتال بوه ا یوادر زنوان مبوتال  ینهسو سورطان یشورفتمانع پ ی،طانسرهای سلول یاستروژن

 .شودمی

 یمناسوب یگزینجوا توانودمویتنهوا شوباهت بوه هورموون اسوتروژن نوه یولبوه دل یاهسوکوهوش یاهداد که گ: مرور متون نشانگیرییجهنت

توجوه مووثر باشود. با ینهسوو درموان سرطان یشوگیریدر پ توانودموی باشود، بلکوه یائسوگیمعالئو یدر زنوان دارا یدرموانهورمون یبرا

 یراسوتادر  یمطالعوات بعود شوودموی یشونهاداسوت، پانجوام شده یورانکوه تواکنون در ا یانودک لعواتشوده و مطاذکرهوای یژگویبه و

 اطالعات باشد. ینا یلو نکم ییدتا

 یائسگی یفن،استروژن، تاموکس یاه،سکوهوش ینه،سها: سرطانواژه کلید
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 مقدمه 

 علل ترینمهم عنوان به 10واگیرغیر هایبیماری امروزه 

از این بین  که ،باشندمی مطرح همه جوامع در رمی و مرگ

ترین بیماریو مهم ترینشایع از یکیبه عنوان  بیماری سرطان

 غیر رشد اثر برها سرطان(. 1آید )می غیرواگیر به شمارهای 

 و دنآیمی وجود بهها سلول طبیعی غیر انتشار و کنترل قابل

 به منجر تواندمی ،نشود کنترلها روند رشد و تکثیر سلول اگر

 در کشنده عواملترین شایع از یکیها سرطان .شود مرگ

 عامل دومین و بوده عروقیقلبیهای بیماری از پس جهان

 مرگ عامل سومین و یافته عهتوسهای کشور در رمی و مرگ

 سینه سرطان(. 2باشند)می یافته توسعه کمترهای کشور در
 به ، واست جهان و ایران زنانمیان  در سرطان ترینشایع 11

 لهمسئ یکبه عنوان  آن، باالی شیوع و جدید موارد ددتع دلیل

 حال در و یافته توسعههای کشور در عمومی بهداشت مهم

 مطالعاتتحقیقات انجام شده و  طبق. آیدیم ، به شمارتوسعه

 الح در سرعت به پیشرفتههای کشور در سینه سرطان آماری،

 برگرفته از مطالعات محققان آمارهای اساس بر(. 3) است رشد

زنان در رابطه با سرطان های بدخیمی %76 ما کشور در یایران

مرگ در طول  1200این بیماری با نرخ حدود  وسینه است، 

 ایرانی زنان درها ر ناشی از سرطانمی و مرگ پنجم علتسال، 

سرطان ریه و سرطان  ،12سرطان خون معده، سرطان از بعد

 ابتالی احتمال زن،نفر  15 تا 10هر از ( و تقریبا4باشد)می کبد

 ینهس سرطانابتال به  سن .دارد وجود سینه سرطان به زن یک

 کشورهای زنان از مترک دهه یک تقریبا یایران زنان درنیز 

 . (5) است یافته توسعه

 پژوهش روش

 سرطانهای واژهکلید از استفاده با مروری مطالعه این

 ،black cohoshیا  سیاه کوهوش ،breast cancerیا  سینه

 مقاالت در کلمات این ترکیب و menopauseیا  یائسگی

اهپایگ در موجود 2016 تا 2000 سال از انگلیسی و فارسی

                                                      
10 Non-Communicable Diseases 
11 Breast cancer 

 ، pubmed ، scopus، web of science اطالعاتیهای 

google scholar و SID از استفاده ورود، معیار. شد انجام 

 گرفته نظر در سینه سرطان با ارتباط در سیاه کوهوش گیاه

 حذف مطالعه ازها بیماری سایر به مربوط مطالعات و شد

 .گرفت قرار بررسی مورد عمیقا مقاله 37 مجموع در. گردید

 سرطان سینهو عالئم  عوامل ایجادکننده

عوامل متعددی در ایجاد سرطان سینه نقش دارند که 

 محیطی، فرهنگی، اجتماعی، عواملشامل تاثیرات متقابل 

ژن تعامل (.6هستند) ژنتیکی و هورمونی عوامل زندگی، سبک

 قابل اهمیت پستان سرطان پاتوژنز در محیطی عوامل وها 

و  اپیدمیولوژیک شواهد .(7)دارد عمومی سالمت در توجهی

 و دخانیات الکل مصرفمانند  عوامل خطری وجودتحقیقات از 

ضد بارداری، شیردهی، های مصرف قرص چاقی، سن،، افزایش 

ویروسی، رژیم های ابتال به عفونت ضعف سیستم ایمنی بدن،

زندگی و عوامل  طول در استروژن با برخورد غذایی،

اند، اما وجود سابقه خانوادگی را از ناختی یاد کردهروانش

د انترین عوامل خطر ابتال به سرطان سینه به شمار آوردهمهم

های ارثی ژنهای (. طبق تحقیقات جهش10و9و8)

 BRCA2و  BRCA113مستعدکننده سرطان مثل 

(. 11ارثی دارند)های بیشترین نقش را در ایجاد سرطان

 از را ما درک مختلف،های نژاد ردمو در جهانی تحقیقات

علی اما اند،داده افزایش سینه سرطان ابتال به ژنتیکی استعداد

 به ابتال خطردالیل و عوامل  از درصد 75 تحقیقات، این رغم

 این و است، ناشناخته در افراد با سابقه خانوادگی سینه سرطان

 سینه سرطان به حساسهای ژن اکثر که دهدمی نشان امر

 .(9) اندنشده شناسایی هنوز

است  کوچک در مواردی که سایز تومور سینه سرطان

 بنابراین،. شودمی درمان راحتی به وندارد های معموال نشان

 غربالگریهای دستورالعمل از که است مهم بسیار زنان برای

 اولیه مراحل در سینه سرطان تشخیص برای شده توصیه

12 Leukemia  
13 Breast cancer1 
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 نقش سینه سرطان دهنگامزو تشخیص(. 12) کنند استفاده

 آگهی پیش بهبود و رمی و مرگ میزان کاهش در مهمی

 تشخیص برای شده توصیه غربالگریهای روش .دارد بیماران

 ینیبال معاینه ماموگرافی،شامل  کشنده بیماری این زودهنگام

 سینه توسط فرد در خانه 14خودآزمایی وسینه توسط پزشک 

 (. 13) باشدمی

 نی سرطان سینهدرماهای روش

های سینه، سلول سـرطان مـوارد % 60در  احـدود

باشند، و این می مثبت استروژنی هایگیرنده نظـر از سرطانی

سرطانی برای رشد و تکثیر های به این معنی است که سلول

 وژناسترهورمون  به هورمون استروژن وابسته هستند. بنابراین

فا ای سینهسـرطان  پیشـرفت و ایجاد در مهمی نقش تواندمی

 و دیررس یائسگی و زودرس قاعدگیدلیـل  همین به کند.

می به شمار پستان سرطان ابتالی به خطر عوامل از چاقی

 معرض در بیشتری مدت زندگی، طـول در فـرد زیرا آیند،

های روش حاضر حال رگیرد. دمی قرار استروژنهورمون 

 دادن قرار هدف با اول هدرج درسینه  سرطان برای یدرمان

می استروژنی انجامهای سطوح استروژن و فعالیت گیرنده

 یک از استفاده که دهدمی نشان اخیر مطالعات. شوند

با نام تجاری  15تاموکسیفنبه نام  ،غیراستروئیدی استروژنضد

 رب عالوهسینه نقش داشته و  سرطان مدیریت در ،16نولوادکس

 عنوان بهاستروژنی، های مهار گیرنده به واسطه تواندمی این

 به وابسته سینههای سرطان در درمانی شیمی عامل یک

 یک تاموکسیفن (.15و14)شود استفاده استروژن، هورمون

 ،ستا گیرنده سطح در وژناستر برای رقابتی نسبی مهارکننده

های گیرنده انتخابی کننده تنظیم" داروی اولین و

 هنشد شناخته دارو اثر دقیق مکانیسم .باشدمی 17"استروژنی

به دلیل شباهت  دارو این اند کهاما تحقیقات نشان داده است

به هورمون استروژن به عنوان آنتاگونیست این هورمون عمل 

                                                      
14 Self-examination 
15 Tamoxifen 
16 Nolvadex 

 استروژن به وابستهها آن رشد که ریتوموهای سلول درکرده و 

  .(17و16) گرددمی استروژنیهای گیرنده مهار باعث است،

رغم تاثیرات بسزایی که بر مهار اروی تاموکسیفن علید

می سرطانی دارد، دارای عوارض جانبی نیزهای رشد سلول

مصرف  بیماران توسط شده گزارش عالئم از بسیاریباشد. 

 هب مبتال زنان در که است مواردی مشابه، تاموکسیفنکننده 

 عالئم این زیرا ،شودمی دیده بدن طبیعیسیر  از ناشی یائسگی

 ،شدید و ناگهانی شدن گرم احساسکه شامل گرگرفتگی، 

 ریقتع ، از دست دادن حافظه و سرگیجه قلب، تپش بیخوابی،

. (18) شوندمی ایجاد استروژن دادن دست از به دلیل است،

 استروژن به عنوان خط اول درمان، 18هورمون جایگزینی درمان

به  ماا مفید باشد.تواند برای از بین بردن عالئم یائسگی می

سرطانی های استروژن بر سطح سلولهای دلیل وجود گیرنده

سینه، این روش در زنان مبتال به سرطان به دلیل احتمال 

تر شدن بیماری و همچنین عود مجدد، منع مصرف بدخیم

 جایگزینی درمان خطراتو توصیف  انتشار زمان از (.19دارد )

 طور به زنان از بسیاری ن،زنا بهداشت توسط سازمان هورمون

 یائسگی عالئم برای جایگزینهای درمان دنبال به نهفعاال

 (.21و20)هستند

 یاه و اثرات آن بر عالئم یائسگی کوهوش س

در طی  طبیعی و گیاهیهای دارو از ای گسترده طیف

 است، گرفته قرار استفاده موردها برای درمان بیماریها قرن

توسط  توجه قابل بالینی مطالعات بدونها از آن بسیاریکه 

 آمریکای بومی گیاهمیان  این در .(18اند)بیماران استفاده شده

 عنوان بهها در طی سال 19سیاه کوهوش نام به شمالی

 یائسگی عالئم دهنده کاهش و زنانهای بیماری کنندهدرمان

(. 22) است شدهو استفاده  شناخته گرگرفتگی جمله از

های برگ دارای که است ای ساله چند گیاهاه کوهوش سی

 ازباشد. می دار کالله ریزوم سیستمو  ضخیم و بزرگ مرکب

17 Selective estrogen receptor modulators(SERMs) 
18 Hormone replacement therapy (HRT) 
19 Cimicifuga racemosa 



 25/ تاثیر گیاه کوهوش سیاه بر عالئم یائسگی                                                                                               و پورسلیمانی محیط

 

 معمول طور به سیاه گیاه کوهوشهای ریزوم تاریخی، لحاظ

 رماند برای دارو یک عنوان به آمریکا بومی سرخپوستان توسط

 و روماتیسم، و خستگی یبوست، سرماخوردگی، سرفه،

 1832 سالشده است، و از  استفاده مادر شیر فزایشا همچنین

 آندومتریوز، با همراه التهاب و درد درمان برایاین گیاه  از ،نیز

 سال در (.21اند )روماتیسم و عالئم یائسگی استفاده کرده

، رسمی رونوشت در یک ان دارویی اروپاگیاه کمیته ،2010

 ییات یائسگگیاه کوهوش سیاه را برای رفع شکا ریزومفواید 

 سیاه گیاه کوهوشهای عصاره اخیرا،(. 23) ه استکردتایید 

 شوندمی عرضه یائسگی عالئم مدیریت برای جهان سراسر در

(21).  

 مکانیسم اثر 

 رایب گیاهی جایگزین عنوان به سیاهگیاه کوهوش  عصاره

 از بعد اختالالت کاهش برای هورمون جایگزینی درمان

های اثرات و مکانسیم حال، این با. تشناخته شده اس یائسگی

برای فعالیت این گیاه به طور دقیق و واضح مشخص  مولکولی

 گیاهاند که (. مطالعات مختلف نشان داده24نشده است )

 ،20کوزیدگلیرپنتتری همچون ترکیباتی دارای سیاهکوهوش

 الکلیهای عصاره که ،باشدمی هاایزوفالون و ایزوفولیکاسید

 در استروژن هورمون به شباهت دلیلبه تواندمی ترکیباتاین 

 موثر هورموناین کمبود از ناشی یائسگی عالئم کاهش

 بررسی به مربوط آزمایشگاهی مطالعات در (.27-25)باشد

 خالص ترکییات و سیاه کوهوش گیاه الکلیهای عصاره تاثیر

 این که است شده مشخص سینه، سرطانیهای سلول بر آن

های ژن بیان در تغییراتی اعمال طریق ازممکن است  یاهگ

 در و شود سلولی تکثیر مانع سلولی، تکثیر و مرگ مسئول

 تعویق به را سرطانیهای سلول انتشار و رشد روند نتیجه

ایزوپروپانولی  عصاره 21تکثیریضد اتاثر(. 24) بیاندازد

 سخپا سینه سرطان سلولی رده رب ترکیبات گیاه کوهوش سیاه

 ( رخآپوپتوزمرگ سلولی ) القاء علت به 22استروژن به دهنده

                                                      
20 Triterpene Glycosides 
21 Antiproliferative 

 تواند از طریق القای مسیرمی (. ترکیبات این گیاه25دهد)می

و ا هتوکندریایی مرگ سلولی و افزایش فعالیت کاسپازمی

های )مانند مسیرها دهی سلولسیگنالهای هچنین مهار مسیر

 رشدهای مالحظ قابل طور به(، RAF23فسفوریالسیون 

(. عالوه بر 29و28و26) سرطانی را کاهش دهدهای سلول

سرطانی سینه، مطالعات های مطالعات انجام شده بر سلول

سرطانی برای بررسی های سلولهای دیگری نیز بر سایر رده

خاصیت ضد سرطانی گیاه کوهوش سیاه، انجام شده است، که 

 از دهش جدا ی ترپنوئیداند ترکیبات تراین مطالعات نشان داده

 در توجهی قابل توموری ضدهای فعالیت این گیاه، ریزوم

گ ر مهار و سلولی چرخه توقف با که دارند آزمایشگاهی شرایط

 .(27) است همراه توموریهای ( سلولآنژیوژنز) زایی

عصاره اتانولی گیاه کوهوش  که دندهمی نشان مطالعات 

 اما کند،نمی فعال غیر یا عالف را استروژنیهای سیاه گیرنده

یگنالس مسیر مانند سیگنال انتقال مختلفهای مسیر تواندمی

 قرار تأثیر تحترا ، ها توسط گیرنده NF-κB دهی

های سلول رشدتنها  نه گیاه اینعصاره اتانولی  (.31و30)دهد

 استرون تبدیل مانع بلکه کند،می مهار راسرطانی سینه 

 هدایتاز طریق  . بنابراینشودمی فعال یولاستراد به سولفات

رطانی سهای سینه، رشد سلول بافت در رادیولستا مسیر سنتز

مطالعه هم راستای دیگری نیز نشان  (.32) کندمی را کنترل

 رشدبر  محرک اثرات داده است که عصاره گیاه کوهوش سیاه

 ناسترو مهار با است ممکن و شتهندا سینه سرطانیهای سلول

 در بافت سینه کاهش دهد را استروژن موضعی تولید ،سولفاتاز

رود به دلیل شباهت ترکیبات می رغم اینکه انتظار(. علی33)

گیاه کوهوش سیاه به هورمون استروژن، مصرف این گیاه باعث 

سرطانی های استروژنی بر سطح سلولهای فعال شدن گیرنده

این گیاه، های ارهاند که عصسینه شود، مطالعات نشان داده

ال اند نیز احتمحتی در زنانی که مبتال به سرطان سینه بوده

تواند گزینه می دهد و بنابراینعود این بیماری را افزایش نمی

22 MCF7 
23 Raf kinase signaling pathway 
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 خوبی برای کنترل عالئم یائسگی در این دسته از بیماران باشد

(. در مطالعات انجام شده توسط محققان آسیایی نیز 34)

های شکایت بر برای گیاه کوهوش سیاه ترکیبات اثربخشی

تایید و از این گیاه به عنوان گزینه  ،دوره یائسگی بالینی

در . (35) مناسبی برای درمان عالئم یائسگی یاد شده است

 ینکلیس پروتئین سیاهمطالعاتی دیده شده است که کوهوش 

D تواند با می دهد و بنابراینمی کاهشها دنوماافیبرو در را

 رایب یک عامل شیمی درمانی یر بر چرخه سلولی به عنوانتاث

که استفاده این بر عالوه .(36) باشد داشتهکاربرد  سینه سرطان

 تکثیر مانع تواندمی از عصاره ترکیبات گیاه کوهوش سیاه

سرطانی سینه شود، استفاده همزمان این گیاه با های سلول

ی دارو را به طور گکنند مهار اثر تواندمی داروی تاموکسیفن

 دهدمی نشان اطالعاتی چنین افزایش دهد.های قابل مالحظ

 یا یاستروژن ضد اثر سیاه به دلیل کوهوش گیاه ترکیباتکه 

می ،دنب سرطانیهای سلولبر گیرنده استروژن  آنتاگونیستی

 ییائسگ عالئم برای طبیعی و امن درمان یکتواند به عنوان 

 .(37) شود استفاده پستان سرطان در

 گیرینتیجه

و  سیاه کوهوش گیاه که داد نشان متون مرورو ها بررسی

 کوزید،گلیپرپنتری همچونعصاره الکی ترکیبات آن 

 به شباهت دلیل به تواندمی ،هاایزوفالون و ایزوفولیکاسید

 این کمبود از ناشی یائسگی عالئم کاهش در استروژن هورمون

 یائسگی در استروژن هورمون کمبود .باشد موثر هورمون

 با درمان تحتکه  سینه سرطان به مبتال افراد در یا و طبیعی

های سلول برخی. شودمی ایجاد هستند، تاموکسیفن داروی

 برای و بوده استروژن هورمون گیرنده دارای سینه سرطانی

به  تامفوکسن داروی. کنندمی استفاده هورمون این از رشد

ها گیرنده این مهار منظور به استروژنی ضد خاصیت دلیل

 سطح کاهش دلیل بهنیز  طرفی از اما ،شودمی استفاده

 و گرگرفتی همچون یائسگی عالئم به منجر تواندمی استروژن

 وهوشک گیاه که است داده نشان تحقیقات. شود شبانه تعریق

 هک ،شود استفاده نیفسوکتام داروی همراه به تواندمی سیاه

دهگیرن مهار دلیل به یائسگی،عالئم کاهش بر عالوه امر این

 سرطان پیشرفت مانع سرطانی،های سلول استروژنیهای 

 به ابتال سابقه با زنان در سرطان عود یا مبتال زنان در سینه

 .شودمی این بیماری

 بالینیهای بررسی و پیشین مطالعات از بزرگی بخش

 است؛ امن نسبتا سیاه مصرف گیاه کوهوش که دهدمی نشان

 و است بوده مدت کوتاه مطالعات این از بسیاری حال، این با

 اند.گواری را گزارش کردهناو  شدید عوارضمواردی هم 

 که اندکی مطالعات و شده ذکرهای ویژگی به توجه بابنابراین 

 مطالعات ودشمی پیشنهاد است، شده انجامبالینی های در فاز

 .باشد اطالعات این نکمیل و تایید راستای در بعدی
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