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مقدمه :اگرچه ميزان شکست قرص های پيشگيری از بارداری  2-9درصد می باشد ،ولی در طول یک سال استفاده،
 7درصد زنان شکست د ر این روش را تجربه می کنند و از آنجایی که بين  3-17/2درصد زنان سنين باروری در
مشهد از قرص های پيشگيری از بارداری جهت جلوگيری از بارداری استفاده می کنند ،لذا مطالعه حاضر با هدف
تعيين علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پيشگيری از بارداری انجام شد.
روش کار :این مطالعه مورد -شاهدی در سال  1937بر روی  72زن که به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی
درمانی شهر مشهد مراجعه کرده بودند ،انجام شد .با استفاده از دفتر تنظيم خانواده ،ليست اسامی مصرف کنندگان
قرص های پيشگيری از بارداری در طی سال  1937تهيه و در صورت واجد شرایط بودن ،افراد به عنوان واحد پژوهش
در نظر گرفته شدند .جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه استفاده شد .تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از
نرم افزار ( SPSSنسخه  )11/1و آزمون های تی تست ،کای دو ،تست دقيق فيشر و من ویتنی و با ضریب اطمينان
 %31انجام گرفت.
یافته ها :دو گروه از نظر مشخصات فردی و سایر متغيرهای مداخله گر اختالف آماری معنی داری نداشتند (.)p<5/51
دو گروه از نظر مصرف منظم قرص ها اختالف آماری معنی داری داشتند ( .)p>5/551شایع ترین علت مصرف نامنظم
قرص ها در گروه بارداری ناخواسته ،فراموشی قرص ها ( )%29/9بود .دو گروه از نظر آگاهی از دستورالعمل فراموشی
قرص ها ( )p=5/521و همچنين از نظر مصرف همزمان آنتی بيوتيک اختالف آماری معنی داری داشتند ()p=5/599؛ به
طوری که  11نفر ( )%93/3از گروه بارداری ناخواسته و  2نفر ( )%12/7از گروه غير باردار ،به طور همزمان با مصرف
قرص های پيشگيری از بارداری ،آنتی بيوتيک مصرف می کردند.
نتیجه گیری :شایع ترین علت شکست قرص های پيشگيری از بارداری مربوط به مصرف نامنظم و مصرف همزمان
آنتی بيوتيک و فراموشی قرص ها می باشد.
کلمات کلیدی :بارداری ناخواسته ،شکست ،قرص های پيشگيری از بارداری
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اگرچه بارداری ناخواسته به دالیل متعددی اتفاق می
افتد ،ولی رایج ترین دليل آن ،شکست روش های
پيشگيری از بارداری می باشد .تخمين زده می شود که
ساالنه  3-95ميليون بارداری در نتيجه شکست روش
های پيشگيری از بارداری به وقوع می پيوندد ( .)9قرص
های خوراکی پيشگيری از بارداری ،پرمصرف ترین روش
هورمونی پيشگيری از بارداری محسوب می شوند ( )3و
حداقل ميزان شکست قرص های پيشگيری از بارداری
در اولين سال مصرف 2-9 ،درصد می باشد (.)15
اگرچه ميزان شکست قرص های پيشگيری از بارداری
 2-9درصد می باشد ،ولی در مطالعه فاستر و همکاران
( ،)2551در طول یک سال استفاده از یک روش
پيشگيری از بارداری 3 ،درصد زنان شکست روش را
تجربه کردند که  7درصد آن ها از قرص های پيشگيری
از بارداری استفاده می کردند ( .)11در مطالعه موسوی
فر و همکاران ( %15/9 ،)2511افراد با بارداری ناخواسته
قرص مصرف می کردند ( )12و در مطالعه ربابی و
همکاران ( )2511نيز بيشترین روش مورد استفاده که در
حين مصرف آن بارداری ناخواسته اتفاق افتاده بود ،قرص
های خوراکی پيشگيری از بارداری ( )%21/1بود (.)19
حدود نيمی از زنانی که از یکی از روش های پيشگيری
از بارداری استفاده می کنند ،این روش را به صورت
نامنظم و ناصحيح به کار می برند ،در نتيجه از 2
ميليون بارداری که به وقوع می پيوندد ،بيشتر از نيمی
از آن ها ناخواسته می باشد ( .)11تمام مصرف
کنندگان ،مشکالتی را همراه با قرص ذکر می کنند که
دليلی برای قطع آن محسوب می شود .شایع ترین علت
قطع قرص های پيشگيری از بارداری ،عوارض جانبی
آن می باشد (.)12 ،11
دالیلی نظير مصرف نادرست قرص ها ،عدم آگاهی
مصرف کننده ،عدم دریافت آموزش صحيح ،بروز
عوارض جانبی جسمی -روانی ،فراموشی مصرف قرص،
عفونت های معده  -روده ای ،تداخالت دارویی،
مشکالت ناشی از قاعدگی ،تصورات غلط و اعتقادات
نادرست در شکست عملی قرص های پيشگيری از
بارداری مؤثر است .مصرف قرص ها در مواردی که نباید
از آن استفاده کرد و یا شب در ميان خوردن و یا هنگام

مقدمه
 زهرا عابدیان و همكاران

بارداری ناخواسته به بارداری گفته می شود که از قبل
برنامه ریزی نشده باشد ( .)1مواجهه با بارداری بدون
برنامه و عدم موافقت با بارداری ،دوران حاملگی را با
ترس ،نگرانی و اضطراب بيشتر همراه می کند (.)2
ساالنه حدود  255ميليون بارداری در جهان اتفاق می
افتد که تقریباً یک سوم یا حدود  71ميليون آن
ناخواسته می باشد و هر سال تقریباً  15ميليون بارداری
ناخواسته به وسيله سقط پایان می یابد که حدود 25
ميليون از این سقط ها غير بهداشتی می باشد و حداقل
 31درصد از سقط های ناسالم در کشورهای در حال
توسعه می باشد که می تواند باعث مرگ حداقل 255
زن روزانه شود (.)1 ،9
حدود نيمی از زنان آمریکایی در سن باروری ،حداقل یک
مورد بارداری ناخواسته داشته اند ( .)1بر اساس آمار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 25-23/1 ،1931
درصد بارداری ها در شهر مشهد ناخواسته بوده است.
زنان ،مشکالت جسمی ،عاطفی و مالی ناشی از بارداری
ناخواسته را تحمل می کنند ،همچنين در حالی که
آمادگی جسمی و روحی برای نگهداری فرزند را ندارند،
باید خطرات جدی ناشی از آن را تحمل کنند (.)1
مطالعات انجام شده نشان می دهد بين بارداری ناخواسته
و مشکالت روان شناختی افراد در مراحل بعدی زندگی
ارتباط وجود دارد ( .)2ميزان افسردگی زنان در موارد
بارداری ناخواسته بيشتر است ( .)2ميانگين نمره کيفيت
زندگی مرتبط با سالمت در مادران دارای بارداری
ناخواسته به طور معنی داری کمتر از مادران دارای
بارداری خواسته می باشد ( .)7در متولدین ناشی بارداری
ناخواسته ،تجربه هایی از تأثيرات منفی بر سالمت روانی
و رشد اجتماعی گزارش شده است .بدليل موافق نبودن و
عدم سازگاری مادران با پدیده فرزند دار شدن ،احتمال
سوء تغذیه ،مرگ و مير ،احتمال وقوع غفلت ،سهل
انگاری و بد رفتاری در کودکان این مادران بيشتر است
( .)2ميانگين وزنی نوزادان متولد شده بدنبال بارداری
ناخواسته بطور معنی داری از ميانگين وزنی نوزدان
حاصل از بارداری خواسته کمتر می باشد (.)3
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نزدیکی استفاده کردن و به تأخير انداختن مصرف اولين
قرص ،باعث افزایش ميزان شکست قرص ها می شود
( .)11تأخير در شروع سيکل بعدی ،اسهال و استفراغ،
ترس و نگرانی از سرطان و بيماری قلبی  -عروقی ،تأثير
مصرف قرص های پيشگيری از بارداری بر باروری
آینده ،آموزش ناکافی در خصوص مصرف قرص ،بسته
بندی پيچيده قرص ها و مشکالت حاصل از اشتباه در
بسته بندی از جمله عوامل مؤثر بر شکست قرص ها
می باشد (.)15،11
علی رغم مطالعات قبلی انجام شده در این زمينه ،با
توجه به وجود تفاوت های فرهنگی ،نژادی ،قومی،
اجتماعی و اقتصادی که بر فراوانی بارداری ناخواسته و
عوامل مؤثر بر آن تأثير می گذارد و از طرفی با توجه به
درصد باالی بروز بارداری های ناخواسته ناشی از مصرف
قرص های پيشگيری از بارداری و عوارض ناشی از آن
بر مادر و فرزند و از آنجایی که بين  3-17/2درصد زنان
سنين باروری در مشهد از قرص های پيشگيری از
بارداری جهت جلوگيری از بارداری استفاده می کنند،
مطالعه حاضر با هدف تعيين علل بارداری ناخواسته در
مصرف کنندگان قرص های پيشگيری از بارداری
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال
 1932انجام شد تا با شناخت علل بارداری ناخواسته و
تالش در جهت اصالح آن بتوان اقداماتی در جهت
کاهش بروز بارداری ناخواسته انجام داد.

روش کار
این مطالعه مورد -شاهدی از خرداد تا آذر ماه سال
 1937بر روی  72زن که به واحد بهداشت خانواده
مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد مراجعه کرده بودند،
انجام شد .معيارهای ورود به مطالعه در دو گروه شامل:
مليت ایرانی ،سکونت در شهر مشهد و مراجعه به یکی
از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد بود و معيار ورود
در گروه بارداری ناخواسته ،بارداری همزمان با استفاده
از قرص های پيشگيری از بارداری بود.
نمونه گيری به صورت طبقه ای نسبتی انجام شد.
جهت تعيين حجم نمونه بعد از انجام مطالعه پایلوت بر
روی  25نفر ،حجم نمونه با استفاده از فرمول مقایسه

یافته ها
دو گروه از نظر سطح تحصيالت فرد آموزش دهنده
( ،)p=5/112گذراندن دوره های بازآموزی ()p=5/155و
ميانگين سال های سابقه کار اختالف آماری معنی
داری نداشتند(.)p=5/133
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 علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری

نسبت ها و بر اساس ویژگی های مورد نظر جامعه
(مصرف آنتی بيوتيک ،مصرف نامنظم) 95 ،نفر در هر
گروه برآورد شد که با احتساب  %25ریزش نمونه92 ،
نفر در هر گروه در نظر گرفته شد و مطالعه بر روی 72
نفر انجام شد.
روش کار بدین صورت بود که پس از مراجعه به مراکز
بهداشتی درمانی ،با استفاده از دفتر تنظيم خانواده،
ليست اسامی مصرف کنندگان قرص های پيشگيری از
بارداری طی سال  1937بررسی شد ،سپس با افرادی
که جهت دریافت قرص در ماه های گذشته مراجعه
نکرده بودند ،تماس تلفنی برقرار شد .پژوهشگر ابتدا
ضمن معرفی خود و بيان اهداف مطالعه و کسب رضایت
از افراد ،در صورتی که فرد همزمان با مصرف قرص های
پيشگيری از بارداری ،باردار شده بود ،به عنوان گروه
مورد و در صورتی که فرد باردار نشده بود ،به عنوان
گروه شاهد در نظر گرفته می شد .سپس از افراد
خواسته می شد که به مرکز بهداشتی  -درمانی مراجعه
کنند و برای هر دو گروه پرسشنامه تکميل می شد.
پرسشنامه ها توسط پژوهشگر و به شيوه مصاحبه
تکميل می شد.
ابزار گردآوری داده ها شامل فرم های مصاحبه بود که
شامل سؤاالت مربوط به اطالعات فردی ،ویژگی های
مامایی ،اطالعات مربوط به روش پيشگيری از بارداری و
نحوه مصرف آن ها بود .روایی ابزارها به وسيله روایی
محتوا و پایایی آن ها به روش آزمون مجدد با r = 5/57
تعيين شد.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS
(نسخه  )11/1و آزمون های آماری تی تست ،کای دو،
تست دقيق فيشر و من ویتنی و با ضریب اطمينان
 %31انجام گرفت .این مطالعه به تأیيد کميته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسيد.

بودند (جدول .)1

دو گروه مورد مطالعه از نظر ميانگين سن ،سن ازدواج،
فاصله بارداری ها ،تعداد بارداری و تعداد زایمان همگن
 زهرا عابدیان و همكاران

جدول -7مقایسه میانگین ویژگی های فردی واحدهای پژوهش به تفكیك گروه
گروه
ویژگی

بارداری ناخواسته
ميانگين ±انحراف معيار

غير باردار
ميانگين ±انحراف معيار

نتيجه آزمون

سن (سال)

91/31 ± 2/91

91/51 ± 7/19

p=5/172

سن ازدواج (سال)
فاصله بارداری (سال)
تعداد بارداری
تعداد زایمان

13/27 ± 9/27
1/2 ± 2/22
2/11 ± 2/21
2/57 ± 2/53

13/12 ± 9/72
1/11 ± 2/31
9/32 ± 9/59
9/99 ± 2/ 73

p=5/721
p=5/221
p=5/525
p=5/35

تحصيالت و شغل همسر ،تعداد کل فرزندان ،تعداد
فرزندان دختر و پسر و تعداد سقط همگن بودند.

این دو گروه از نظر سطح تحصيالت و شغل اختالف
آماری معنی داری نداشتند ()p=5/123 ، p=5/321
(جدول  .)2همچنين دو گروه مورد مطالعه از نظر سطح

جدول  -2توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب تحصیالت و شغل به تفكیك گروه
گروه
ویژگی

تحصيالت

شغل

بارداری ناخواسته
تعداد (درصد)

غيرباردار
تعداد (درصد)

بيسواد

(2)1/2

(2)1/2

ابتدایی

(12)99/9

(15)27/3

راهنمایی

(1)11/1

(9)3/9

متوسطه

(3)22/2

(15)27/3

عالی

(15)27/3

(11)95/2

خانه دار

(22)72/2

(21)22/7

کارمند

(15)27/3

(11)95/2

آزاد

(5)5

(1)2/3

از نظر روش دریافت آموزش (رودررو ،پمفلت ،پوستر)
و دریافت آموزش مصرف صحيح قرص ها ،دو گروه
مورد مطالعه اختالف آماری معنی داری نداشتند
(.)p=5/222
نتایج مطالعه نشان داد دو گروه از نظر نوع قرص
مصرفی اختالف آماری معنی داری نداشتند
(.)p=5/253
 92نفر ( )%33/3از گروه بارداری ناخواسته و  91نفر
( )%37/2از گروه غير باردار از قرص ال دی استفاده می
کردند .همچنين دو گروه از نظر ميانگين مدت زمان
مصرف قرص ها همگن بودند .ميانگين مدت زمان

نتيجه آزمون

P =5/321

P =5/123

مصرف قرص ها در گروه بارداری ناخواسته  92/3ماه و
در گروه غير باردار  92/7ماه بود.
نتایج مطالعه نشان داد دو گروه از نظر مصرف منظم
قرص ها اختالف آماری معنی داری داشتند
( 7 .)p>5/551نفر ( )%13/1در گروه بارداری ناخواسته
و  91نفر ( )%37/2در گروه غير باردار ،قرص ها را به
طور منظم مصرف می کردند.
در گروه بارداری ناخواسته 3 ،نفر ( )%22/7عدم آگاهی،
 13نفر ( )%29/9فراموشی 1 ،نفر ( )%9/9ترس از اثر بر
روی باروری آینده و  2نفر ( )%2/7عدم دسترسی به
قرص ها را علت مصرف نامنظم قرص ها ذکر کردند.
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بر اساس نتایج آزمون کای دو ،دو گروه بارداری ناخواسته
و غير باردار از نظر مصرف همزمان آنتی بيوتيک اختالف
آماری معنی داری داشتند ()p=5/599؛ به طوری که 11
نفر ( )%93/3از گروه بارداری ناخواسته و  2نفر ()%12/7
از گروه غير باردار ،به طور همزمان با مصرف قرص های
پيشگيری از بارداری ،آنتی بيوتيک مصرف می کردند.
دو گروه مورد مطالعه از نظر دانستن دستورالعمل
فراموشی قرص ها اختالف آماری معنی داری داشتند

نمودار  -7توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب عوارض جانبی دارو به تفكیك گروه

پيشگيری از بارداری ،مصرف نامنظم قرص ها ()%35/2
می باشد .مطالعات نيز نشان می دهند در صورتی که
در هنگام مصرف قرص های پيشگيری از بارداری ،قرص
فراموش شود ،احتمال وقوع تخمک گذاری تا حدودی
بيشتر خواهد بود ( .)13مطالعه چنگ یمين و همکاران
( )1337نيز نشان داد  29/2درصد موارد بارداری
ناخواسته با تأخير در مصرف قرص ها همراه است (.)13
همچنين کوواکس و همکاران ( ،)1333در  %21موارد
بارداری ناخواسته ،مصرف نامنظم قرص ها را ذکر
کردند (.)25
در این مطالعه  %29/9از افرادی که قرص های
پيشگيری از بارداری را نامنظم مصرف می کردند ،علت
آن را فراموشی قرص ها بيان کردند .در مطالعه یمين و
همکاران ( ،)1337بارجوت و همکاران ( )2552و
کوواکس و همکاران ( )1333نيز به ترتيب ،%29/2
 %91و  %72/3افراد با بارداری ناخواسته دچار فراموشی

نتایج آزمون کای دو نشان داد دو گروه از نظر نوع
اختالل قاعدگی همگن بودند .در گروه بارداری
ناخواسته  7نفر ( )%75از هيپومنوره و  2نفر ( )%25از
لکه بينی شکایت داشتند و در گروه غير باردار 11 ،نفر
( )%23/3هيپومنوره و  1نفر ( )%91/9لکه بينی را ذکر
کردند.
بر اساس نتایج مطالعه ،هيچ کدام از افراد طی مدت
مصرف قرص ،به گاستروآنتریت مبتال نشده بودند و
همچنين  1نفر ( )%2/3از افراد در گروه بارداری
ناخواسته ،همزمان با مصرف قرص های پيشگيری از
بارداری ،داروی ضد تشنج مصرف می کردند که بين دو
گروه اختالف آماری معنی داری وجود نداشت
(.)p=5/155

بحث
بر اساس بررسی های انجام شده ،بيشترین علت
بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های
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()p=5/521؛ به طوری که  22نفر ( )%72/2از گروه
بارداری ناخواسته و  91نفر ( )%31/1از گروه غير باردار،
دستورالعمل فراموشی قرص ها را می دانستند .بر
اساس نتایج مطالعه ،دو گروه از نظر نوع عارضه جانبی
ناشی از مصرف قرص های پيشگيری از بارداری اختالف
آماری معنی داری نداشتند (( )p=5/155نمودار .)1

 زهرا عابدیان و همكاران

ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پيشگيری از
بارداری بود (.)21 ،22-25
در مطالعه حاضر ،بيشترین فراوانی مصرف قرص در
افراد با بارداری ناخواسته مربوط به قرص ال دی
( )%33/3بود .در مطالعه هانسن و همکار (،)1337
 %91/7موارد بارداری ناخواسته همزمان با مصرف قرص
ال دی بود (.)21
در مطالعه حاضر ميانگين طول مدت مصرف قرص های
پيشگيری از بارداری در افراد با بارداری ناخواسته 92/3
ماه بود ،اسدازمان خان ( )2559نيز در مطالعه خود
ميانگين طول مدت مصرف قرص ها را  27/1ماه گزارش
کرد (.)21
از جمله محدودیت های این مطالعه این بود که تعدادی
از بارداری های ناخواسته ناشی از مصرف قرص ها ،در
ابتدای بارداری به صورت عمدی یا غيرعمدی سقط می
شوند که از کنترل پژوهشگر خارج بود.

مصرف قرص ها شده بودند ( .)21-13در مطالعه
موسوی فر و همکاران ( )2511نيز  %19/7افراد با
بارداری ناخواسته به دليل فراموشی مصرف قرص ها
دچار بارداری ناخواسته شده بودند (.)12
برخی داروها اثربخشی قرص های پيشگيری از بارداری
را کاهش می دهند .داروهای ضد صرع و تشنج و آنتی
بيوتيک ها از جمله این داروها می باشند .آنتی بيوتيک
ها باعث مرگ باکتری های روده ای می شوند .این
باکتریها مسئول هيدروليز گلوکورونيدهای استروئيدی
در روده هستند که بازجذب استروئيدها را از طریق
گردش روده ای-کبدی امکان پذیر می کنند ،از این رو
به زنانی که قرص های پيشگيری از بارداری مصرف می
کنند و با آنتی بيوتيک درمان خواهند شد ،معموالً
توصيه می شود که از کاندوم نيز استفاده کنند (.)13
بر همين اساس در مطالعه حاضر مشخص شد%93/3 ،
افراد با بارداری ناخواسته در هنگام مصرف قرص های
پيشگيری از بارداری به طور همزمان آنتی بيوتيک هم
مصرف می کردند .در مطالعه اسپارو ( )1333نيز
 %25/1موارد بارداری ناخواسته به دليل مصرف همزمان
قرص ها با آنتی بيوتيک بود ( )22اما از طرفی دیگر
مطالعه طوه و همکاران ( )2515نشان داد هيچ گونه
ارتباطی بين مصرف همزمان قرص ها و آنتی بيوتيک
وجود ندارد (.)29
همچنين در بررسی های انجام شده مشخص شد
 %11/7افراد ،همزمان با مصرف قرص های پيشگيری از
بارداری ،داروهایی را مصرف می کردند که با مصرف
قرص های پيشگيری از بارداری تداخل اثر دارد .اسپارو
( )1333و کوواکس و همکاران ( )1333در مطالعات
خود به ترتيب عامل  99و  %91بارداری های ناخواسته
را تداخالت دارویی دانستند (.)22 ،25
در مطالعه حاضر ،حتی یک مورد ابتالء به گاستروآنتریت
همزمان با مصرف قرص های پيشگيری از بارداری در
افراد با بارداری ناخواسته مشاهده نشد ،ولی در مطالعه
هانسن و همکار ( ،)1337اسپارو ( ،)1333کوواکس و
همکاران ( )1333و بارجوت و همکاران (،)2552
گاستروآنتریت عامل  %27-25/3موارد بارداری

نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه شایع ترین علت شکست
قرص ها مربوط به مصرف نامنظم قرص ها و مصرف
همزمان آنتی بيوتيک با قرص های پيشگيری از بارداری
می باشد .از طرفی شایع ترین علت مصرف نامنظم قرص
ها ،مربوط به فراموشی قرص های پيشگيری از بارداری
می باشد ،که در صورت عمل بر طبق توصيه های مربوط
به دستورالعمل فراموشی قرص ها احتمال بارداری
ناخواسته کاهش می یابد ولی نتایج این بررسی نشان می
دهد %27/3 ،افراد در گروه بارداری ناخواسته دستورالعمل
فراموشی قرص ها را نمی دانستند ،و همچنين %31/1
افراد در گروه بارداری ناخواسته بيان داشتند که آموزش
را به روش رودررو دریافت می کردند و از آنجایی که
امکان فراموشی در این روش آموزشی بسيار زیاد است و
از طرفی آموزش به روش های مکتوب از جمله پمفلت،
کتابچه و جزوه در گروه مورد مطالعه وجود نداشت،
استفاده از سایر روش ها جهت ارائه آموزش های مربوط
به دستورالعمل فراموشی قرص ها در کاهش بارداری
ناخواسته ناشی از قرص ها مؤثر خواهد بود.
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بنابراین با ایجاد موقعيت های مناسب در مراکز
بهداشتی درمانی و انجام مشاوره در مورد روش های
پيشگيری از بارداری و به ویژه دستورالعمل فراموشی
قرص ها و روش های اورژانس پيشگيری از بارداری می
توان در جهت کاهش بارداری ناخواسته گامی مؤثر
.برداشت

تشكر و قدردانی
این مقاله منتج از طرح پژوهشی به شماره قرارداد
 بدین وسيله از شورای محترم پژوهشی. می باشد32225
و کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در
تصویب و پرداخت هزینه های این طرح ما را یاری
نمودند و همچنين از سرکار خانم عيسی زاده تشکر و
.قدردانی می شود
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