
 

Background and Aim:  احساس درد به عنوان یکی از وجوه اساسی وحیاتی زیر مجموعه حسی پیکری در آدمی است.به طوری که

این جنبه حسی ،به طرق متفاوتی قابل سنجش و ارزیابی می باشد و میزان کمیت وکیفیت آن، ازجمله شدت آستانه دردحاد می تواند به نوعی 

ات کمی وکیفی باشدبیانگر عملکردهای سیستم عصبی مرکزی ومحیطی ازجه . 

Methods:  درجه اندازه گیری شد.سپس توسط آزمون "وکسلر"،به 4ساله توسط آزمون آب سرد 7در این تحقیق ،میزان آستانه درد کودکان

ن نفر در نظر گرفته شد.نتایج به دست آمده حاکی از کاهش معنی دار میزا 20سنجش کیفیت توجه در ایشان مبادرت شد.تعداد آزمودنی ها 

 .((p<0.001توجه همزمان با افزایش میزان آستانه درد بود

Results:  درجه اندازه گیری شد.سپس توسط آزمون 4ساله توسط آزمون آب سرد 7در این تحقیق ،میزان آستانه درد کودکان وکسلر"،به "

دست آمده حاکی از کاهش معنی دار میزان  نفر در نظر گرفته شد.نتایج به 20سنجش کیفیت توجه در ایشان مبادرت شد.تعداد آزمودنی ها 

 .((p<0.001توجه همزمان با افزایش میزان آستانه درد بود

Conclusion:  در تحقیق حاضر درنظر داریم که میزان حساسیت افراد را نسبت به درد سنجیده وسپس انرا با درجه توجه بصری ایشان

مرتبط با سیستم عصبی مرکزی می باشد، واز طرف دیگر باسنجش میزان تحمل درد در  مقایسه کنیم.از آنجا که فرآیند توجه به عنوان مقوله

افراد میتوان یکی از وجوه مهم وقابل اندازه گیری مرتبط با احساس های پیکری را به دست آورد،ودرنتیجه به بخشی از قدرت وکیفیت 

ترتیب درصد اهمیت عوامل محرک بیرونی وبخش محیطی سیستم گیرندگی افراد از جهات پنجگانه حسی ، آگاهی پیدا نمود ،پس به این 

 .عصبی ،را که می توانند موجب شدت بخشی به فرآیند توجه گردند معلوم می شود
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 چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟
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Background and Aim:  آنچه در فرآیند یادگیری اهمیت زیادی داشته ،ومی تواند کیفیت بخشی این واقعه را بیفزاید،مجموعه سیستم

احساسی پیکری ،بعنوان محل ورودی های موثر بر آغاز این فرآیند پیچیده عصبی ونیز شکل گیری حافظه است. به طور قطع با سنجش 

قابلیت وقدرت دریافت کنندگی، توسط سیستم عصبی فرد را میتوان اندازه گیری نمود واز  کمی آستانه درد در آدمی ،می توان تا اندازه ای

 .این طریق به نحوی که اشاره خواهد شد ،کیفیت عملکردی بخشی از سیستم عصبی فرد به دست می آید

S.Hosseini
Highlight

S.Hosseini
Highlight



 

Methods: ساله پرداخته شد.برای اندازه 7کان در تحقیق حاضر،به سنجش میزان احساس درد حاد دمایی،ومقایسه آن باقابلیت یادگیری کود

استفاده شد.همچنین درصد یادگیری کودک توسط آزمون کارت دید آموز، مورد  ((Harris R. et al گیری احساس درداز آزمون آب سرد

 .اندازه گیری قرار گرفت

Results: درصد قابلبت یادگیری آن ها استآنالیز های اماری حاکی از وجود رابطه ای مستقیم ،ما بین حساسیت افراد به درد، و P< 0.05)). 

این نتیجه آماری نشان می دهد که احتماال ،حساسیت بیشتر شخص نسبت به درد ،که خود میتواند ناشی از کمتر بودن حد آستانه درد سلول 

یفیت عملکرد نورون های مرتبط با های گیرنده درد آنها نسبت به اشخاص پر طاقت به درد باشد،میتواند به نوبه خود قابل تعمیم به نوع وک

فرآیند حافظه ،در سیستم عصبی مرکزی باشد.به عبارت دیگر،بین ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های وافع در سیستم عصبی 

  .پکری محیطی ،بانورون های واقع در سیستم عصبی مرکزی ،مشابهت وجود دارد

Conclusion: ابطه ای مستقیم ،ما بین حساسیت افراد به درد، ودرصد قابلبت یادگیری آن ها استآنالیز های اماری حاکی از وجود ر P< 

این نتیجه آماری نشان می دهد که احتماال ،حساسیت بیشتر شخص نسبت به درد ،که خود میتواند ناشی از کمتر بودن حد آستانه  .((0.05

باشد،میتواند به نوبه خود قابل تعمیم به نوع وکیفیت عملکرد نورون های درد سلول های گیرنده درد آنها نسبت به اشخاص پر طاقت به درد 

مرتبط با فرآیند حافظه ،در سیستم عصبی مرکزی باشد.به عبارت دیگر،بین ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های وافع در سیستم 

  .عصبی پکری محیطی ،بانورون های واقع در سیستم عصبی مرکزی ،مشابهت وجود دارد
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premedication effect of intra-nasal dexmedetomidine and Midazolam in sedation, anxiety level and ease 

of separation from parents in children 2-10 years of age admitted for elective surgery  
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Background and Aim:  از مهمترین مسائل در آماده سازی کودکان برای جراحی اضطراب هنگام ورود به اتاق عمل و جدا شدن از

ت. هدف این مطالعه بررسی اثر ات آرامبخشی پیش از عمل، تغییر در میزان اضطراب و سهولت جداسازی کودک از والدین والدین اس

  .هنگام ورود به اتاق عمل در مصرف دگزمدتومیدین و میدازوالم داخل بینی است


