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 ،32دوره  (پـژوهش در پزشـكي       مجلـه    1387در شماره پائيز    1
 60بررسي عاقبت بارداري در     «اي تحت عنوان      مقاله) 3شماره  

 1ه به فاصله    جخانم باردار به دنبال واكسيناسيون سهوي سرخ      
 منتشر  211 تا   207در صفحات   »  هفته قبل يا بعد از لقاح      4تا  

به نظر  «گيري مقاله آمده است كه        در نتيجه . )1 (گرديده است 
ه در زنان باردار باعث بروز جرسد تلقيح سهوي واكسن سرخ مي

 نظر به اينكه ايـن مقالـه        .»شود  ه مادرزادي نمي  جسندرم سرخ 
هـا و   هـايي اسـت كـه طبعـاً يافتـه        داراي كاستي و محـدوديت    

 جهـت   ،ش نمـوده اسـت    گيري فوق را مخدو     متعاقب آن نتيجه  
نقـد  جلوگيري از تكرار اشتباه متدولوژي در تحقيقـات بعـدي           

 . رسد اين مقاله به عرض خوانندگان مي
هـا    نيمي از حاملگي  « در قسمت مقدمه عنوان شده است كه         -

 ذكـر   منبعي ولي براي مطلب ذكر شده       ،»...باشند  ناخواسته مي 
  ). 2( استشده ن
 در  ،نگر عنوان شده است     نوع آينده  روش تحقيق در اين مقاله از        - 

نگر را نداشـته و بـا توجـه بـه             كه خصوصيات تحقيق آينده    حالي
 longitudinal ايـن مطالعـه از نـوع توصـيفي و            ،طراحي تحقيـق  

  ).3( باشد مي
 ذكر   درصد 3/1ه مادرزادي   جسندرم سرخ خطر بروز    در مقدمه    - 

نمونه مورد  تعداد ،شده است كه با توجه به ميزان بروز اين مشكل     
بررسي در اين تحقيق از ابتداي طراحي تحقيـق ناكـافي در نظـر              

تواند از صحت  گيري اين تحقيق نمي گرفته شده بود و طبعاً نتيجه

                                                 
دكتر غالمعلـي   ،  دانشكده دندانپزشكي  ،شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي    تهران،  : آدرس نويسنده مسئول  

   غالمي
  

كمال تأسـف ايـن اشـتباه       با   متأسفانه و    .)4( كافي برخوردار باشد  
  . حجم نمونه در عنوان مقاله نيز آمده است

 در ايــن مطالعــه وضــعيت ايمنــي قبــل مــادران بــر اســاس  -
كه امكـان     در صورتي  ،هاي سرولوژيك مشخص نشده بود      يافته

هـاي    توانـد در يافتـه      ابتالء قبلي مـادر و يـا ايمنـي مـادر مـي            
ه و بـه    جسرولوژيك و حساسيت مادر نسبت به واكـنش سـرخ         

سي تبع آن در نتايج حاصل از نوزادان تأثير بگذارد و جهت برر           
ابتال قبلـي مـادر يـا واكـسيناسيون فقـط از پرسـش از بيمـار                 

  ).5( باشد نميقابل اطميناني استفاده گرديده كه روش 
 ابتداي بحث مطالبي آورده شده است كه غير ضروري به نظر         -

 . ها شروع نشده است رسد و بحث با يافته مي
هـاي تحقيـق       به محدوديت نكته آخر اينكه در قسمت بحث،        -

   .ه نشده استاشار
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