چکیده سال
0831

عنوان :همبستگي بلوك شاخه چپ با بیماريهاي مختلف قلبي در
بیماران بستري در بیمارستان امام خمیني (ره)ساري در سال
0831
نام دانشجو :سیده فاطمه هاشمي
استاد راهنما :دكتر علي قائمیان
استاد مشاور :

شماره پايان نامه 654 :
چكیده:
بلوك شاخه چپ به اختالل هدايتي در شاخه اصلي چپ دستگاه هدايتي قلب
گفته مي شود .وقوع LBBBدر افرادي كه بیماري ساختماني قلب دارند
بیشتر از وقوع  RBBBمي باشد.با ت.جه به مطالب فوق ب آن شديم تا از
میزان فراواني بیماريهاي مختلف قلبي كه ممكن است موجب اختالالت
هدايتي فوق مي شوند  ،آگاهي يابیم.
اين مطالعه توصیفي در دو مرحله انجام شده است .مرحله اول بررسي
پرونده هاي بیماران بستري شده در نیمسال اول  31و مرحله دوم به شكل
آينده نگر و به صورت حضور بربالین بیماران و كسب اطالعات الزمه و
استخراج موارد  LBBBاز میان بیماران بستري شده بود .كال از میان
0151بیمار بستري شده در بخش قلب بیمارستان امام خمیني در سال ،0831
011بیمار داراي الگوي  LBBBدر ECGانتخاب شده و با توجه به شرح حال و
معاينه بالیني و نتايج اكوكارديوگرافي و آنژيوگرافي در صورت انجام
،علل ارگانیك مسبب ايجاد  LBBBمشخص گرديد .به طور كلي چهار بیماري
در اين تحقیق به دست آمد كه عبارات بود از  :بیماري ايسكمیك قلب
(55درصد) كارديومیوپاتي(53درصد) فشارخون مزمن(05درصد)و بیمار دريچه
قلب(5درصد) .قابل ذكر است كه هیچكدام از بیماران سابقه بیماري
مادرزادي قلب و بیماريهاي زمینه اي مانند سارموئیدوز و آمیلوئیدوز
نداشتند .میانگین سني بیماران  43سال و میزان ابتالي مرد به زن
(0.08sec < duration QRS<0.1sec) LBBB
تقريبا برابر بود (55مرد و 63زن) 50بیمار
 patternو  31بیمار  (duration QRS>0.1sec)LBBBرا در  ECGداشتند 51 .بیمار از
میان  011بیمار بررسي شده داراي انحراف محور بودند كه همگي انحراف
محور به چپ را در  ECGداشتند.

عنوان :بررسي شیوع آمبلیوبي و علل آن در دبستانهاي
شهر ساري
نام

دانشجويان :تقي دولت آبادي /محمدتقي اكبري نوده

استاد راهنما :دكتر محمد اسحاقي
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه653 :
چكیده:
آمبلیوپي به معني يك كاهش در حداكثر حدت بینايي بدون وجود يك
عیب ارگانیك است و به دلیل تجربیات غیرطبیعي بینايي در سنین اولیه
پس از تولد ايجاد ميشود .آمبلیوپي يكي از بیماريهاي قابل پیشگیري
بینايي است كه اگر دراوايل كودكي تشخیص داده شود قابل بهبودي است و
گرنه ميتواند تا حد كوري قانوني پیش برود(بهترين بینايي كمتر از
 0/01چشمها را كوري قانوني مينامند) در طي اين مطالعه  8111كودك سال
اول تا پنجم دبستان بوسیله نمودار اسنلن مورد غربالگري قرار گرفتند
آنهايي كه با بهترين اصالح بینايي ،بدون نقص قابل تشخیص ديگر داراي
حدت بینايي كمتر از  01/01بودهاند ،بعنوان آمبلیوپ در نظر گرفته شده
و از نظر شیوع جنسي و اتیولوژي مورد بررسي قرار گرفتند .از  63مورد
آمبلیوپ يافت شده در اين مطالعه (0/4درصد)  51نفر دختر (60/4درصد) و
 53نفر آنها (53/6درصد) پسر بودند .شايعترين علت ايجاد آمبلیوپي در
افراد مورد مطالعه آنیزومتروپیا(اختالف عیب انكساري بین دو چشم)
بوده است .عیوب انكساري در 10/6درصد موارد عامل ايجاد آمبلیوپي بوده
است .كه در 35درصد موارد آنیزوكتروپیا و در 04/44درصد مواردهاي
آنیزومتروپیا(وجود عیب انكساري باالتر از  8ديوپتر در دوچشم) و
باالخره در 5/13درصد موارد نیز استرابیسم علت آمبلیوپي بوده است.
شايعترين نوع عیوب انكساري منجر به آمبلیوپي در پسران و دختران Comp.
Hyp.Ast

83/5درصد و در میان علل استرابیسم ازوتروپي( )ETشايعترين علت
آمبلیوپي بوده است 5/13درصد كه در پسران 5/13درصد(يك مورد آمبلیوپي)
و در دختران استرابیسم مشاهده نشده است نتايج بررسي در زمینه چشم
درگیر بیانگر آن است كه چشم چپ 65/14درصد موارد دچار آمبلیوپي بوده
به نحوي كه 51/55درصد موارد آمبلیوپي دختران و 55/36درصد آمبلیوپي

پسران در چشم چپ مشاهده نشده است و در 10/0درصد موارد نیز آمبلیوپي
به صورت دو طرفه بوده كه شايعترين علت اين نوع آمبلیوپي نیز
آنیزومتروپیا بوده است55/10 .درصد از موارد مبتال ،آمبلیوپي نوع
شديد( )<5/01داشتند كه 03/35درصد از آنها را پسران و 6/04درصد را
دختران تشكیل ميدادند در اين زمینه نیز آنیزومتروپیا شايعترين علت
بوده است.

عنوان :بررسي نسبت كلسیم به كراتینین ادرار به عنوان
پیشگويي كننده پره اكالمپسي
نام دانشجو :جانانه سلطاني
استاد راهنما :دكتر فرزانه واشقاني فراهاني
استاد مشاور :

شماره پايان نامه653 :
چكیده:
مطالبي كه در اين پايان نامه خدمتان ارائه مي شود تحقیقي راجع به
استفاده از اندازه گیري نسبت كلسیم به كراتین ادرار ناشتا به عنوان

وسیله اي براي تشخیص زود رس و  predictionپرهاكالمپسي در بارداري مي
باشد .
خانم هايي كه دچار پره اكالمپسي مي شوند در طول بارداري كلسیم
ادراري كمتري ترشح مي كنند.
هدف از اين مطالعه بررسي امكان استفاده از تعیین نسبت كلسیم به
كراتنین ادراري براي تشخیص زود هنگام پره اكالمپسي در بارداري است
به اين منظور كلسیم به كراتنین مشخص شد كه اكثريت بیماران پره
اكالمپسي 33/3درصد نسبت به افراد نرموتنسیو 3درصد داراي نسبت كلسیم
به كراتنین ادرار پائین تري بودند .
میانگین سن جنین هنگام ورود به مطالعه  ،میانگین سن افراد تحت
مطالعه  ،میانگین سن ختم حاملگي و میانگین كراتنین ادرار ناشتا و
میانگین وزن مادر و وضعیت اقتصادي در هر دو گروه با هم تفاوت واضحي
نداشت اما میانگین نسبت كلسیم به كراتنین ادرار و میانگین كلسیم
ادرار ناشتا در دو گروه پره اكالمپسي و نرموتنسیوبطور  Significantبا هم
تفاوت داشت .
میانگین نسبت كلسیم به كراتنین ادرار در گروه پره اكالمپسي ± 0.05
و در گروه پره اكالمپسي  0.16±0.08بوده  Student`s / Test P>0.0001و میانگین
0.08
 5.39±2.54و در گروه نرموتنسیو
كلسیم ادرار در گروه پره اكالمپسي
 9.18±3.53مي باشد .
 Cutoff Levelنسبت  Ca/Crدر اين مطالعه  0.066در نظر گرفته شد .
درصدSensitivity 77
درصدSpecificity 93
درصدPositive predictive value 54
درصدNegative predictive value 97

بنا بر اين با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد كه مي توان
از تعیین نسبت كلسیم به كراتنین ادرار ناشتا در طي تريمستر دوم
حاملگي به عنوان تستي پیشگويي كننده براي پره اكالمپسي استفاده كرد
.

عنوان :بررسي كودكان بستري شده بعلت تشنج در بیمارستانهاي
بوعلي سیناي ساري و رازي قائمشهر
نام دانشجويان :محمدحسین صالح طبري /يحیي صالحطبري
استاد راهنما :دكتر نصرت هللا سیدشهابي

استاد مشاور :

شماره پايان نامه651 :
چكیده:
عوامل خطر عود حمالت ناشي از تب و پیدايش صرع در آينده در 511
كودك دچار حمالت تشنجي مورد مطالعه قرار گرفتند .حمله ناشي از تب
حملهاي است كه تونیك -كلونیك ژنرالیزه است معموالً كمتر از  81ثانیه
طول ميكشد و معموالً يك بار اتفاق ميافتد اما ممكن است در طي همان
بیماري تكرار شود .محدوده سني  8ماه تا  4سال بود سن نیمي از موارد
كمتر مساوي  03ماه بود(میانگین سني  55/3+03/1ماه) .تشنج بیشتر با
مساوي  81دقیقه در  3مورد اتفاق افتاد .میانگین سني در مورد حمالت
موضعي و متعدد به ترتیب بطور معنيداري كمتر از حمالت عمومي و منفرد
بود .زماني كه حمالت كوتاه بودند میزان حمالت متعدد بطور قابل توجهي
بیشتر بود .به نظر میرسد كه معیارهاي متفاوت براي حمله تشنجي عامل
تفاوت گزارشهاي ارائه شده درباره ارتباط هر يك از جنبههاي پیچیدگي
و ساير عوامل خطر براي عود حمالت تشنجي و پیدايش صرع در آينده باشد.

عنوان :فرموالسیون و تهیه فراورده موضعي گیاهي التیام بخش
زخم هاي دهاني و مطالعه بالیني مقدماتي آن
نام

دانشجو :نازيال يوسفي

استاد راهنما :دكتر محمد آزادبخت /دكتر كتايون مرتضي سمناني /دكتر
مجید سعیدي
استاد مشاور :

شماره پايان نامه 641:
چكیده:
سابقه و هدف  :قريب بیست سال است كه دنیا با توجه به خطرات و
عواض داروهاي شیمیايي مجددا به طبعت روي آورده و با برخورداري از
دانش و تكنولوژي امروز دنیا مبادرت به تولید داروهاي طبیعي از
منشاء گیاه نموده است بطوري كه امروزه برخي از اثرات فارماكولوژيك
كیاهان شناخته شده و به اثبات رسیده است  .از طرفي زخمهاي آفتي از
شايع ترين بیماريهاي مربوط به حفره دهاني است كه بیش از 51درصد كل
جمعیت به انواع ان مبتال مي گردند .به دلیل دردناك بودن اين ضايعات
كه منجر به اشكال در تغذيه و عدم رعايت بهداشت دهان مي شود اين
پژوهش با هدف يافتن راه حل درماني مناسب با عوارض جانبي كمتر براي
اين زخمها انجام شد .
روش كار :در اين مطالعه براي درمان زخمها و التهابات دهاني گیاهاني
جستجو شدند كه داراي اثرات ضد التهاب ،ضد درد،ضد باكتري،ضد قارچو
ضد ويروس باشند تا بتوانند عالوه بر رفع درد و التهاب زخمها از
ايجاد عفونتهاي ثانويه كه عامل گسترش زخمها و تاخیر در بهبود آنها
میباشد جلوگیري كنند و باعث تسريع روند بهبود زخم شوند  .به اين
منظور گیاهان بابونه  ،نعناع و میر انتخاب شدند  .پس از عصاره گیري
از بابونه،ساختتنتورمیر،اسانس گیري از بابونه و نعناع و ساخت
فرموالسیون هاي مختلف ،فرآورده موضعي مناسب بصورت ژل از اين سه گیاه
ساخته شد  .پس از استاندارد كردن فرآورد و مطالعه پايداري و كنترل
میكروبي،اثر دارو و دارونما بر روي افرادي كه داراي آلفت بودند با
استفاده از نمونه گیري تصادفي بررسي شد .
نتايج:میزان اسانس نعناع و بابونه در فراورده هر كدام 1/8درصدتعیین
شد.حضور میر با تست رنگي شناسايي سزكوئي ترپن هاي میر تايید شد.در
كروماتوگرافي اليه نازك اسانس تام استخراج شده از فراورده انجام شد
لكه ها ي مربوط به آزلن ) (Rf = 0.8منتون )(Rf = 0.65و منتول ) (Rf =0.3مشاهده
شد.میزان آپي ژنین در فرآورده توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي
باال اندازه گیري شد و میزان آن 5/45میلي گرم در هر گرم از فراورده
تعیین شد .فراورده ساخته شده به صورت ژل در سه دماي 6و55و 61درجه
سانتي گراد در طي سه ماده بررسي ،پايدار بود  .میزان میكروارگانیسم
هاي هوازي در هر گرم از فراورده  61عدد تعیین شده كه در حد مجاز
تعیین شده براي فراورده هاي خوراكي غیر استريل در ايران مي باشد.

در اين مطالعه بالیني انجام شده اثر دارو نسبت به دارونما در هر سه
مورد كاهش درد،كاهش التهاب و تسريع روند بهبود زخمها با ارزش P<0.000
معني دار بود و به طور كلي 18/8درصد از مصرف كنندگان از مصرف
فراورده راضي بودند.

عنوان :بررسي شرايط كشت درختچههاي دارويي جهت پايهگذاري باغ گیاهان
دارويي دانشكده داروسازي
نام دانشجو :شهربانو چاوشیان
استاد راهنما :دكتر محمد آزادبخت /دكتر حسین صادقي
استاد مشاور :

شماره پايان نامه648 :
چكیده:
فلورگیاهان كشور ما به مراتب بیش از فلور گیاهان كل اروپا
ميباشد .توجه به گیاهان دارويي ايران با توجه پیشینه علمي و تجربي
نیاكانمان ميتواند موجب ترقي و تعالي در علوم پزشكي كشورمان گردد و
با برنامهريزي روي گیاهان دارويي ميتوان به سودهاي سرشار علمي،
تحقیقاتي و اقتصادي رسید .يكي از مهمترين راههاي توجه به گیاهان
دارويي استفاده از روشهاي آموزشي ،تحقیقاتي صحیح و از جمله
شناساندن علمي گونههاي گیاهان دارويي به جامعه علوم پزشكي و
دانشجويان است كه يكي از اهداف مهم اين تحقیق میباشد .دراين تحقیق
شرايط كاشت تعدادي از گیاهان دارويي مورد بررسي قرار ميگیرند كه
عبارتند از :تگو و انار ،آناناس ،بداغ جنگلي ،زرشك ،ژوژويا،
سروكوهي ،شمشاد جنگلي ،كاواكاوا ،مورد .جامعه مورد مطالعه ما
ً همیشه سبز) ميباشند و گونههاي مورد نظر بر
درختچههاي دارويي( عمدتا
اساس طرح آماري  Lattisو با چشم انداز باغ بوتانیك كاشته شدند تا عالوه
بر چشماندازي زيبا ،طرحهاي تحقیقاتي علمي نیز در آن قابل اجرا
باشد .ابعاد زمین 031×031 mشرقي -غربي بوده و آزمايشات خاكشناسي به
منظور تجزيه و تعیین عناصر ماكرو و میكرو و ساير خصوصیات فیزيكي و
شیمیايي خاك انجام شد و خاك منطقه از لحاظ میزان عناصر ريز مغذي
(آهن= ،01منگنز=  ،)3هدايت الكتريكي( (6-3mmohs/cmاسید بته( )PH=3و نوع
بافت(لوم) مناسب تشخیص داده شد .پس از انجام مطالعات كتابخانهاي و
بررسي شرايط و با در نظر گرفتن اهمیت ماده مؤثر دارويي ،گونههاي
گیاهي مورد نظر انتخاب شدند با اين فرضیات كه:
 شرايط كاشت گیاهان مورد نظر در مازندران فراهم است. گیاهان مورد نظر حاوي مواد موثر دارويي ميباشند. بعضي گیاهان براي اولین بار در منطقه كشت داده ميشوند.گیاهان مورد نظر طبق نقشههاي كه به طور تصادفي از كامپیوتر بدست
آمد كاشته شدند .طبق اين نقشه براي هر گیاه دو تكرار در نظر گرفته
شد بدين ترتیب كه زمین مورد نظر به چهار قسمت مساوي تقسیم شده و در
دو قسمت از زمین نقشه اجراشد بطوريكه در هر قسمت  5بلوك به ابعاد
 35×5mدر نر گرفته شد و داخل هر بلوك به  5قطعه  05×5mتقسیم شد و
داخل هر قطعه  5نهال به فاصله  8/3mكاشته شد اين روند در ضلع ديگر

زمین تكرار شد .نتايج نشان داد كه :آگاو :ابتدا بدلیل وجود انگلي
به نام لیسه از رشد كمي برخوردار بود با از بین بردن اين انگل رشد
خوبي نشان داد.
انار :از رشد خوبي برخوردار بود.
آناناس :بدلیل عدم نگهداري رشد چنداني نداشت.
بداغ جنگلي ،زرشك ،ژوژويا ،سروكوهي و شمشاد جنگلي :گیاهاني مقاوم
بوده و رشد رويشي خوبي نشان دادند.
كاواكاوا :رشد چنداني نداشت
مورد :بدلیل ضعیف بودن نهالها و آسیب هنگام حمل و نقل تعدادي خشك
ً خوبي داشتند.
شده و بقیه رشد نسبتا

عنوان:

سنتز سم ارگانوفسفره هینوزان

نام دانشجو:

نرگس علیپور

استاد راهنما :دكتر سید ضیاءالدين موسوي /دكتر احمد رضا بخرد نیا/
دكتر محمد شكر زاده لموكي
استاد مشاور :
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 646:
چكیده:

هر عامل فیزيكي ،شیمیايي يا بیولوژيكي كه آفت حیواني يا نباطي را
از بین مي برد آفت كش نامیده مي شود  .هینوزان يك سم ارگانوفسفره
است كه بر علیه بیماري باالست برنج بكار مي رود.
الزم به ذكر است كه مصرف اين سم در استان مازندران حدود 65هزار لیتر
مي باشد  .با توجه به میزان مصرف و كاربرد اين سم در دنیا  ،نیز در
كشور ايران و نیاز مبرم مملكت به اين نوع سموم در اين تحقیق ما بر
آن شديم كه هینوزان را سنتز نمائیم.
براي سنتز هینوزان مي توان اسید فسفريك را بعنوان ماده اولیه
انتخاب كرده و گروههاي هیدروكسي آن را توسط يك واكنش ها لوژناسیون
با برم يا كلر استخالف نمود  .محصول كه مشتق تري هالوژنه اسید
فسفريك (فسفريل برومايد يا فسفريل كلريد) است وارد مرحله بعدي
واكنش گرديد .بدين ترتیب كه يكي از اتم هاي هالوژن آن توسط يك
مولكول گرم اتانول مطلق جايگزين شد  .محلول اين مرحله كه مشتق
منواستر فسفريل كلرايد يا برومايد است در مرحله نهايي واكنش در
حضور سديم متوكسايدوتیوفنل به هینوزان تبديل شد  .هینوزان سنتز شده
توسط كروماتوگرافي ستون و كروماتوگرافي اليه نازك جداسازي و توسط
روش هاي مختلف ) (NMR,IRشناساي گرديد .بازده محصول نهايي در مقیلس
آزمايشگاهي  61درصد گزارش شد.
در اينجا هر چند كه سنتز آزمايشگاهي اين سم به مرحله اجرا گذاشته
شد ولي امید واريم كه اين اقدام منجر به پیشنهادات سازنده در جهت
سنتزو ساخت نیمه صنعتي و صنعتي آن در كشور مان گردد.

عنوان :بررسي و اندازه گیري مقادير فلزات سرب و روي در خون
مبتال يان به سرطان مري معده بستري در بیمارستان امام
خمیني در سال 0831
نام دانشجو :سعید رضايي نژاد
استاد راهنما  :دكتر قاسمعلي خراساني ،محمد شكر زاده لموكي
استاد مشاور  :مهندس بیژن شعبانخاني
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه645 :
چكیده:
هدف :هدف از اين پژوهش  ،اندازه گیري و بررسي مقادير سرب و روي
در خون مبتال به سرطان مري و معده و افراد سالم مي باشد .
روش كار :در اين مطالعه  14نمونه خون تهیه شد  ،كه از هر گروه مورد
مطالعه  85نمونه خون تهیه گرديد  .اندازه گیري مقادير سرب و روي خون
هر فرد بر روي  5میلي لیتر خون تهیه شده  ،به روش جذب اتمي شعله اي
انجام شد.
نتايج :در طي اين بررسي مشخص گرديد كه میانگین سرب در خون بیماران
مبتال به سرطان معده بیشتر از شاهد است و اختالف معني دار آماري نشان
مي دهد  .بعالوه میانگین سرب در بیماران مبتال به سرطان مري و شاهد
اختالف معني دار آماري را نشان نداد.
همچنین در طي اين بررسي مشخص گرديد كه میانگین روي در خون بیماران
مبتال به سرطان معده و مري كمتراز شاهد است ،و اختالف معني دار آماري
را نشان مي دهد .
بحث :نتايج حاصله از اندازه گیري و تعیین مقادير فلزات سنگین (روي
– سرب ) در خون بیماران مبتال به سرطان و مقايسه آن با گروه شاهد
بعنوان افراد كنترل نشان مي دهد ،از بین بیماري سرطان و مقادير
فلزات روي و سرب در خون احتماال ارتباطي وجود دارد و اين مسئله با
نتايج حاصل از يافته هاي ديگر محققین مطابقت دارد .

عنوان :بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد ضد آكنه و لگاريس ژل
نیكوتینامید
نام

دانشجو :فروزان روان آسا

اساتید راهنما :دكتر مجید سعیدي/و دكتر جعفر اكبري
استاد مشاور :دكتر سید محمدرضا قريشي
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 644 :
چكیده:
هدف :جوش جواني يا آكنه و لگاريس از جمله بیماريهايي است كه به
جهت بروز در سنین جواني ،عوارض روحي و اجتماعي فراواني را به دنبال
دارد .كاربرد داروهاي ضد میكروبي سیستمیك و موضعي از  85سال گذشته
تاكنون در درمان اين بیماري رايج گشته است.اين در حالي است كه
كاربرد گسترده اين عوامل همراه با مقاومتهاي میكروبي ،نیاز به
تعیین جايگزين براي اين داروها ميباشد .نیكوتینامید با اثرات
ضدالتهابي جلدي ،ميتواند بدون داشتن خطر ايجاد مقاومت میكروبي ،به
عنوان يك عامل ضد آكنه مطرح شد .در اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر
بر پايداري فیزيكي فرموالسیون ،آزادسازي ،جذب پوستي ،پخش پذيري،
ويسكوزيته ،و مطالعات مقدماتي بالیني ژل نیكوتینامید پرداخته شده
است .روش كار :در اين طالعه تأثیر عوامل ژل كننده مختلف و حاملهاي
گلیسیرين PG ،PEG400 ، PEG300 ،اتانول بر پايداري فیزيكي ژل
دستگاه
از
آزادسازي
مطالعه
جهت
گرديد.
بررسي
نیكوتینامید
اندازهگیري انحالل وبراي بررسي میزان جذب پوستي ،از پوست ناحیه شكمي
موش صحرايي وسلول توزيع استفاده گرديد .همچنین براي تعیین پخش
پذيري دستگاه كستیومتر و براي عیین ويسكوزيته ويسكومتر بروكفیلد
بكار برده شد .مطالعات مقدماتي بالیني در مقايسه با ژل
كلیندامايسین (به عنوان فرآورده مؤثر بر آكنه) و ژل پايه به عنوان
بالنك انجام گرفت .نتايج :نتايج حاصل از بررسي پايداري فیزيكي
فرموالسیون ،میزان آزادسازي ،جذب پوستي ،پخش پذيري و ويسكوزيته
بیانگر تأثیر اجزاء فرموالسیون بر كیفیت فرآورده ميباشد .همچنین
مطالعات مقدماتي بالیني بیانگر تأثیر مناسبي ژل نیكوتینامید در
مقايسه با ژل كلیندامايسین و ژل پايه ميباشد .نتیجهگیري كلي:
نیكوتینامید ميتواند به عنوان يك عامل ضد آكنه ،با عوارض اندك،
مدنظر قرار گیرد.

عنوان:

سنتز پیراستام

نام دانشجو:

بهاره مهشید آقابیگي

استاد راهنما :دكتر فرشته پور مراد
استاد مشاور :
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 643 :
چكیده
سابقه و هدف :پیراستام با نام شیمیايي  -5اكسو –  -0پیرولیدين
استامیديك داروي سايكوتروپیك به شمار مي آيد  .به عبارت ديگر
پیراستام يك داروي نوتروپیك يا محرك مغزي است كه اثرات متعددي از
خود نشان داده است  .ازجمله اثرات پیراستام روي سیستم اعصاب مركزي
مراقبت كورتكس مغز در مقابل هیپوكسي است  .همچنین بعنوان كمك در
درمان مخیوكلونوس ناحیه كورتكسي به كار ميرود .اين دارو در اختالالت
قشري– مغزي ناشي از ضربه  ،جراحي ،الكلیسم و نیز در سرگیجه حقیقي
با منشاءمركزي و اختالالت رفتاري در كودكان كاربرد دارد  .همچنین
استفاده از اين دارو در درمان جنون ناشي از كهولت و بیماري آلزايمر
به اثبات رسیده است  .از آنجا كه سنتز اين دارو با توجه به مصرف
بااليي كه در كشور دارد از اولويت هاي تحقیقاتي كشور مي باشد و تهیه
آن تاكنون در ايران گزارش نشده است  ،ساخت آن بعنوان ماده موثر فرم
دارويي مربوطه با كمك امكانات موجود مطابق با آنچه از منابع استخرج
گرديده است مورد مطالعه قرار گرفت .
موارد و روشها  :تهیه پیراستام ضمن بررسي مختلف از نظر دما  ،حالل
واكنش و حالل كريستالیزاسیون از راه  – Nالیكالسیون  -5پیرولیدون با
استفاده ازاتیل كلرواستات در حضور سديم هايدرايد در حالل
تتراهیدروفوران ) (THFو سپس آمونولیز متوالي و در نهايت كريستاللگیري
يا
متانل
از
استفاده
با
 -5پروپانل انجام گرديد.
نتیجه  :جهت سنتزاز پیراستام از میان راههاي گزارش شهده بهترين روش
ممكن روش استفاده از نمك سديم  -5پیرولیدون و سپس تهیه مشتق استري و
متعاقب آن تهیه آمید مي باشد  .البته قابل ذكر است كه استفاده از

حاللهايي از دسته  THFبهترين نتیجه را از نظر راندمان حاصل مي نمايد
.
استنتاج  :تهیه پیراستام به روش پیشنهادي اصالح شده با صرف زمان
كمتر و راندمان خوب صورت گرفته و در مقايسه با روشهاي ذكر شده در
مقابل انحصاري يا  Patentموجود درخور توجه بوده و جهت استفاده در سطح
صنعتي پیشنهاد مي گردد .

عنوان :برسي تأثیر پلیمرها بر پايداري و خصوصیات
رئولوژيكي امولسیون پارافین مايع
نام دانشجو:

يوسف نورستي

استاد راهنما :دكتر جعفر اكبري و دكتر مجید سعیدي
استاد مشاور :دكتر حسین عسگري راد
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 643 :
چكیده:
امولسیونها يكي از اشكال دارويي را در دنیاي امروز داروسازي به
خود اختصاص دادهاند كه در نتیجه باعث شده كه مسائل مربوط به آنها
از قبیل روشهاي ساخت :تداخل مواد سازنده با ماده موثره ،تعیین
پايداري و ...بیشتر مورد توجه قرار گیرد .تحقیقات زيادي جهت افزايش
پايداري و راههاي اين افزايش ارايه شده است .استفاده از پلیمرها از
جمله اين راهها است .پلیرمهاي صناعي و طبیعي بعنوان امولبسیون
كنندههاي كمكي براي بهبود پايداري فیزيكي امولسیونهاي غذايي،
آرايشي و دارويي استفاده شدهاند .بااستفاده از پلیمرهاي مختلف
محلول در آب  HPC, HPMCK100M, HPMCK4Mكتیرا ،كربوپول و مقادير مختلف
از آنها سعي شد تا پايداري امولسیونهاي پارافین مايع افزايش يابد.
كه در اين راه از دوروش ساخت مختلف جهت تهیه امولسیونها براي اين
بررسي استفاده شد .از بهترين نتايج خاصل شده اينكه پلیمركربوپول با
مقدار 05درصد گرم به ازاي هر  011گرم امولسیون با روش ساخت  IIباعث
افزايش پايداري امولسیون حاوي آن نسبت به امولسیون بدون پلیمر
گرديد.

عنوان:

سنتز مشتقات بنزوپیران

نام دانشجو:

لیال كلبادي نژاد

استاد راهنما :دكتر محمد علي

ابراهیم زاده

استاد مشاور :
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 641 :
چكیده:
فالونوئید ها تركیباتي هستند كه در طبیعت گسترش زيادي دارند  .اين
تركیبات در گیاهان يافت مي شوند  .فالونوئید ها داراي ساختمانهاي
متفاوتي بوده و اثرات درماني زيادي دارا مي باشند  .در مراجع خواص
درماني زيادي همچون ضد ايدز  ،ضد ماالريا  ،ضد سرطان  ،ضد ويروس ،و
ازوديالتوري و  ...براي اين تركیبات ذكر شده است  .بدين منظور  ،كار
بر روي اين تركیبات انجام شد  .تركیبات سنتزشده كانديد براي برخي
از اين خواص درماني هستند  .تركیبات سنتز شده داراي فارماكوفور الزم
براي خاصیت هاي همچون كاهنده آهن خون  ،ضد الزايمر  ،ضد ماالريا و
ضد ايدز مي باشند .
براي تهیه اين فالونول ها از  5متد استفاده شد كه در متد اول از
استفاده شد  .بدين منظور از واكنش ارتوهیدروكسي استوفنون
چالكون
با الدئید مربوطه چالكون تهیه شد  .پس از اكسید اسیون آن ،فالونول
تهیه گرديد .در متد بعدي از واكنش مستقیم الدئید مربوطه با مشتق
امگابرومو ارتوهیدروكسي استوفنون استفاده شد كه منجر به تشكیل
فالونول شد  .در اين زمینه مشتقات  0a-cساخته شد البته سنتز اين
مشتقات از قبیل گزارش شده بود اما اثرات بیولوژيك فوق از اين
تركیبات ذكر نگرديده است.اما در مورد مشتقات  5 a-bاز هر دو متد فوق
موفق به ساخت اين فالونول ها نشديم  .سنتز اين تركیبات تاكنون گزارش
نشده اما صرفا بروز مشكالت و عدم موفقیت در ساخت تركیبات مشابه
گزارش شده است هماهنگي اولیه جهت اثرات اين تركیبات صورتگرفته است
.

عنوان :بررسي حذف آنريماتیك فنل(بعنوان مدل تركیبات آلي)
در فاضالب( )Westewaterتوسط منبع گیاهي
نام دانشجو:

مريم شمسي پرشكوه

استاد راهنما :دكتر سهیال هنري /دكتر فرزانه نقیبي
استاد مشاور :دكتر فرشته پورمراد
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه631 :
چكیده:
مواد آروماتیك از جمله مواد آلودهكننده آبهاي دنیا هستند و با
توجه به اهمیت اكوسیستم آب ،براي حذف اين تركیبات از آبها تحقیقاتي
صورت گرفته است .از جمله زمینههاي كار ،استفاده از آنزيمهاي
ً پلیمريزه كردن نركیبات آروماتیك در
پراكسیداز میكروبي است .اخیرا
حضور آنزيمهاي اكسیداتیو مورد توجه بسیاري قرار گرفته است كه به
دلیل توانايي اين آنزيمها در حذف تركیبات آروماتیك است .آنزيمها
متصل شدن اسید اكسیداتیو منومرهاي محلول در آب تركیبات آلودهكننده
و تبديل آنها به پلیمرهاي نامحلول را واسطه گري مینمايند كه اين
پلیمرهاي نامحلول را به راحتي میتوان از آب جدا نمود .در اين تحقیق
فاضالب سنتیتك كه حاوي  1/1میليمول فنل است توسط آب ترب و ترب خرد
شده در دوحالت بافرشده و بافرنشده مورد تصفیه قرار گرفت .ترب خرد
شده و آب ترب به صورت جداگانه به محلول واكنش اضافه شدند و واكنش
با اضافه كردن هیدروژن پراكسايد آغاز شد .پس از سه ساعت اختالط
محتواي فنل مخلوط تعیین مقدار شد .نتايج نشان داد كه اين روش
توانايي حذف بیش از 11درصد فنل از آب را دارد .با توجه به نتايج به
دست آمده ميتوان از دست آوردهاي اين تحقیق در جهت پاكسازي
آلودگیهاي صنعتي آب استفاده نمود.

عنوان :بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد ضدآكنه و لگاريس
ژل كلیندامايسین
نام دانشجو:

سهیل كريمزاده

اساتید راهنما :دكتر جعفر اكبري /دكتر مجید سعیدي
استاد مشاور :دكتر سید محمدرضا قريشي
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه630 :
چكیده:
هدف :جوشجوانه يا آكنه و لگاريس از جمله بیماريهاي شايعي است كه
به جهت بروز در سنین جواني ،عوارض روحي و اجتماعي فراواني را در پي
دارد .كاربرد داروهاي ضدمیكروبي سیستمیك و موضعي از  85سال گذشته
تاكنون در درمان اين بیماري رايج گشته است .كلیندامايسین از جمله
آنتيبیوتیكهايي است كه مصرف محلول هیدروالكلي آن به صورت موضعي
داراي اثرات درماني بارزي بر آكنه ميباشد .در اين پژوهش به
فرموالسیون ژل كلیندامايسین فسفات و بررسي عوامل مؤثر بر پايداري
فیزيكي و ويسكوزيته فرموالسیون و نیز بررسي اثر آكنه خفیف تا متوسط
آن پرداخته شده است.
روش كار :در اين مطالعه تأثیر عوامل ژل كننده مختلف و حاملهاي
پلياتیلن گاليكون  ،611گلیسیرين ،پروپیلن گاليكون و اتانول بر پايداري
فیزيكي ژل كلیندامايسین بررسي گرديد .جهت تعیین ويسكوزيته از
ويسكومتر بروكفلید استفاده گشت .پس از فرموالسیون ژل پايدار و مناسب
از كلیندامايسین ،اثر درماني ان بر آكنه خفیف تا متوسط بر روي
بیماران داوطلب بررسي گرديد و اثر آن با ژل پايه(به عنوان بالنك) و
ژل نیكوتینامید(به عنوان فرآورده مؤثر بر آكنه) مقايسه گرديد.
نتايج :نتايج حاصل از بررسي پايداري فیزيكي و ويسكوزيته فرموالسیون،
بیانگر تأثیر اجزاي فرموالسیون بر كیفیت فرآورده ميباشد .همچنین
مطالعات مقدماتي بالیني بیانگر تأثیر مناسب ژل كلیندامايسین در
مقايسه با ژل پايه و ژل نیكوتینامید ميباشد.

عنوان :بررسي تأثیر مقدار ماده امولسیون كننده و فاز روغني بر HIB
بحراني فاز روغني و خصوصیات رئولوژيك امولیسون پارافین مايع
نام دانشجو :زينب رضاپور بیژني
استاد راهنما :دكتر جعفر اكبري /دكتر مجید سعیدي
استاد مشاور :

شماره پايان نامه635 :
چكیده:
امولسیفیكاسیون يكي از ابزارهاي مفید در صنعت آرايشي و بهداشتي
میباشد و استفاده تجاري مهمي در صنعت دارويي دارد كه تاكنون
امولسیونهايي با كاربرد خواركي ،تزريقي ،ركتال و موضعي تهیه شدهاند
بطور كلي امولسیون سیستم دو فازي است كه از دو مايع غیرقابل اختالط
تشكیل يافته و بوسیله عوامل امولسیون كننده پايدار میشود .بررسي
تأثیر نوع و میزان عوامل امولسیون كننده و نسبت فازها بر روي
خصوصیات رئولوژيكي امولسیونها و تعیین  HIBبحراني مناسب از ديرباز
مورد توجه بوده است .هدف از تدوين اين پاياننامه بررسي تأثیر مقدار
ماده امولسیون كننده و نسبت فازها بر خصوصیات رئولوژيكي امولسیون
پارفین مايع میباشد .بدين منظور ازدو سورفكتانت غیريوني يعني تويین
 31و اسپان  31امولسیونهاي متعددي با مقادير متغیري از فاز روغني و
مواد امولسیون كننده در محدوده  HIBبین  3تا  05تهیه گرديده و
پايداري آنها از نقطه نظر شكل ظاهري ،ثبات حرارتي ويسكوزيته كم
مورد قرار گرفته است .بعنوان فاز روغني امولسیونها از پارافین مايع
استفاده شده و فاز مائي را آب مقطر محافظت شده با متیل پاراين و
پروپیل پاراين تشكیل داده است.

عنوان :بررسي عوارض ناشي از تعويض مفصل هیپ و فمورال در
بیماران عمل شده(آرتروپالستي) در شهرستان ساري از سال 0835
تا 0831
نام دانشجو:

اسماعیل محمدزاده

استاد راهنما :دكتر مسعود

شايستهآذر

استاد مشاور :

شماره پايان نامه634 :

چكیده:
در اين مطالعه درصد فراواني عوارض عمل آرتروپالستي(هميآرتروپالستي
و توتال آرتروپالستي مفصل هیپ) در بیماران دچار ضايعه سرفمورال و
هیپ در شهرستان ساري بررسي گرديد .طرح كلي پژوهش توصیفي و گذشتهنگر
بوده و بر اساس پروندههاي موجود در بیمارستانهاي شهرستان ساري ،طي
مدت  5سال ،از سالهاي  0835تا  0831انجام گرديد .اساس تشخیص بر مبناي
شرح حال و معاينه بالیني بیمار و تصاوير راديولوژيك از بیماران
دعوت شده استوار بوده است .در بررسي انجام شده تعداد  85نفر تحت عمل
هميآرتروپالستي هیپ و فمورال و تعداد  5نفر تحت عمل توتال آرتروپالستي
هیپ و فمورال قرار گرفتند كه درصد فراواني عوارض عمل فوق به شرح
ذيل ميباشد:
درد38/3 :درصد
صدمه عصبي/1 :درصد
ترومبوآمبولي06/3 :درصد
3/3:LOSSENINGدرصد
5/1 :STEM FAILURدرصد
نارضايتي83/5:درصد
مورتالیته51:درصد
در اين پژوهش نتیجه بدست آمده حاكي از درصد باالي عوارض عمل فوق
در جامعه ما ميباشد .وكاربرد مناسبي ندارد.

عنوان :بررسي شرايط كشت درختان دارويي جهت پايهگذاري
باغ گیاهان دارويي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم
پزشكي مازندران
نام دانشجو :فرشته شاهرخي
استاد راهنما :دكتر محمد آزادبخت /دكتر حسین صادقي
استاد مشاور :

شماره پايان نامه633 :
چكیده:
گیاهان داروئي نه تنها به عنوان تأمین كننده بخش مهم و قابل
توجهي از مواد اولیه داروئي ميباشند بلكه خود به طور مستقیم و به
صورت داروهاي گیاهي دردرمان بسیاري از بیماريها بكار ميروند همچنین
مانند گذشته ميتوانند به عنوان منبع تحقیق جهت درمان بسیاري از
بیماريها قرار بگیرند .فلور گیاهان كشورمان به مراتب بیش از فلور
گیاهان كل اروپا ميباشد .توجه به گیاهان داروئي ايران با توجه به
پیشینه علمي و تجربي نیاكانمان ،ميتواند موجب پیشرفت علوم پزشكي
كشورمان گردد .يكي از مهمترين راههاي توجه به گیاهان داروئي،
استفاده از روشهاي آموزشي تحقیقاتي صحیح و از جمله شناساندن علمي
گونههاي گیاهان داروئي به جامعه علوم پزشكي میباشد ،كه از اهداف
مهم اين تحقیق است .دراين تحقیق شرايط كاشت تعدادي از درختان
داروئي مورد بررسي قرار ميگیرد .جامعه مورد مطالعه ،درختان داروئي
هستند كه بر اساس طرح آماري آلفاالتیس و با چشم اندازي زيبا ،طرحهاي
تحقیقاتي علمي در آن قابل اجرا باشد .ابعاد زمین  031×031متر مربع
بود و آزمايشات خاكشناسي به منظور تعیین عناصر مغذي خاك و خصوصیات
فیزيكوشیمیائي انجام شد و خاك منطقه از لحاظ هدايت الكتريكي( EC=4-8
 )mmohs/cmاسیديته( )PH=8و نوع بافت(لوم) مناسب تشخیص داده شد .پس از
انجام مطالعات كتابخانهاي و بررسي شرايط كشت و با در نظر گرفتن
اهمیت ماده موثرداروئي ،گونههاي گیاهي مورد نظر انتخاب شدند ،با
اين فرضیات كه:
 شرايط كاشت گیاهان مورد نظر در مازندران فراهم است. گیاهان مورد نظر حاوي مواد موثر داروئي ميباشند. -بعضي گیاهان براي اولین بار در منطقه كشت داده ميشوند.

ً درختان همیشه سبز
 ترجیحاگیاهان مورد نظر طبق نقشهاي كه به طور تصادفي از كامپیوتر بدست
آمد ،كاشته شدند .طبق اين نقشه براي هر گیاه ،دو تكرار در نظر
گرفته شد .بدينترتیب كه زمین مورد نظر به چهار قسمت مساوي تقسیم
شده و در دو قسمت اززمین نقشه اجرا شد .به طوريكه در هر قسمت1 ،
بلوك به ابعاد  35×4متر مربع در نظر گرفته شد و داخل هر بلوك به 5
قطعه  05×4متر مربع تقسیم شد .در هر قطعه  8درخت كاشته ميشود كه
فاصله بین آنها  5متر است .نتايج نشان داد كه :نارنج ،اوكالیپتوس،
زربین ،سرو خمرهاي و آووكادو به خوبي با خاك و شرايط اقلیمي منطقه
سازگاري دارند و رشد رويشي خوبي را نشان دادند و براي رشد بهتر
آنها بايستي كودهاي مختلف ،متناسب با نیاز هرگیاه به خاك اضافه
كرد .جینگو و زيتون از رشد خوبي برخوردار نبودند .عنبرالسائل و
ً خوبي نشان دادند .چون هر دو براي رشد بهتر نیاز
انجیلي رشد نسبتا
به خاك ،با  PHخنثي يا كمي اسیدي دارند ،بهتر است بستر خاك مناسب
براي آنها فراهم گردد.

عنوان :بررسي شیوع عالئم و اختالل وسواسي جبري در بیماران
مبتال به صرع مراجعهكننده به درمانگاه نورولوژي بیمارستان
بوعلي سینا ساري درسال 0831
نام دانشجو :محمدهادينژاد
استادراهنما :دكتر سیدحمزه حسیني
استاد مشاور :دكتراشرف رزواني

شماره پايان نامه633 :
چكیده:
با توجه به نوع انواع عالئم وسواسي -جبري كه در بیماران اپيلپسي و
وجود آمارهاي متناقصي از شیوع اين عالئم در بیماران اپيلپتیك وجود
داشت در اين مطالعه شیوع عالئم و اختالل وسواسي -جبري در بیماران
مبتال به اپيلپسي بررسي گرديد دراين مطالعه اطالعات الزم از بیماران
مبتال به اپيلپسي پس از تأئید توسط نورولژيست بوسیله پرسشنامه مازلي
و پرسشنامه تعیین شده اخذ گرديد كه از  005بیمار مبتال به اپيلپسي
دراين مطالعه نفر 55/3درصد مبتال به اختالل وسواسي -جبري نفر 88/4درصد
مبتال به  OCDدر نهايت با توجه به شیوع باالتر عالئم و اختالل وسواسي-
جبري در بیماران مبتال به صرع به نظر ميرسد نیاز به مطالعات ديگر با
تعداد نمونههاي بیشتري باشد.

عنوان :بررسي فراواني ويژگیهاي بالیني و شكايات اصلي
افسردهخوئي در بیماران مراجعهكننده به يك كلینیك خصوصي
روانپزشكي در طي سال 0834
نام دانشجو:

مهشید قرهباغي

استاد راهنما :دكتر غالمرضا ناطقي
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه631 :
چكیده:
اختالل ديس تايمي(افسردهخوئي) اختاللي است مزمن كه مشخص ميشود با
وجود خلقي افسرده (تحريك پذيري در كودكان و نوجوانان) كه قسمت عمده
روز دوام دارد واكثرروزها وجود دارد .شايعترين اختالل موجود بین كل
بیماران مراجعهكننده به كلینیكهاي روانپزشكي عمومي به میزان  0/5الي
 5/8آنها ميباشد .از آنجاكه تاكنون در مورد اين اختالل تحقیقي در
استان مازندران انجام نشده بود در طي اين پژوهش از كلیه
مراجعهكنندگان به يك كلینیك خصوصي روانپزشكي در شهرستان ساري از
استان مازندران از تاريخ  0834/0/0الي  0635(0834/05/51نفر) افراد
واجد مالكهاي ديستايمي به اساس  DSMIII Rكه همكاري الزم در مصاحبه را
داشتند( 855نفر) توسط پرسشنامه دموگرافیك جهت نیل به اهداف زير
بررسي بعمل آمد.

عنوان :بررسي شیوع افسردگي بدنبال اولین سكته قلبي در 051
بیمار بستري شده در بخشهاي سي سي يو بیمارستانهاي امام
خمیني ساري و رازي قائمشهر
نام دانشجويان:

علي ثمربخش /آتنا فرجامي

استاد راهنما :دكتر ساسان طبیبان
استاد مشاور :دكتر سید حمزه حسیني

شماره پايان نامه630 :
چكیده:
شیوع باالي انفاركتوس میوكارد و پايین آمد سن بروز آن لزوم بررسي
علت افسردگي بدنبال انفاركتوس میوكارد كه خود موجب كاهش كارآيي و
عملكرد بیمار و افزايش عوارض و خطر مرگ و میر میشود را بیش از پیش
نخستین بار دار
مطرح میكند.دراينجستار 051 ،بیمار كه براي
انفاركتوس میوكارد شدهاند طي دو نوبت( 63ساعت اول و سپس  4روز اول
پس از انفاركتوس) توسط پرسشنامه بك مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.
دراين بررسي كه در بخش  CCUبیمارستانهاي امام خمیني ساري و رازي
قائمشهر انجام شد ،شیوع افسردگي شديد 03 ،درصد بوده است كه اين
میزان در زنان  0/5برابر مردان بوده است .عالوه بر جنس ،متغیرهاي
ديگري نیز بررسي شدهاند كه عبارتند از سن ،نوع انفاركتوس و وجود
در الكترودكارديوگرام بیماران دراين میان
تغییرات و موج Q
عالوه بر جنس وجود موج  Qدر  ECGنیز فاكتور موثر بر شدت افسردگي
بوده است .نوع انفاركتوس و سن بیماران تأثیر معنيداري دراين زمینه
ً با گذشت  6روز از مصاحبه اول ،میانگین شدت افسردگي
نداشته است .ضمنا
افزايش نشان داده است .ما دراين نوشتار ،پس از نگاهي اجمالي به
سابقه بررسیهاي قبلي در مورد افسردگي و بیماريهاي جسمي ،به تشريح
بیماري افسردگي و سپس انفاركتوس میوكارد پرداختهايم .سپس به تفصیل
مراحل مختلف انجام تحقیق و نتايج حاصله و تجزيه و تحلیل آماري آنها
و بحث در مورد اين نتايج و مقايسه آنها با پژوهشها قبلي تشريح شده
است.

عنوان :بررسي مقايسهاي نتايج برش انجمادي و رنگآمیزي دائمي در
بیمارستانهاي دانشگاهي ساري از فروردين  0838لغايت مرداد 0833
نام دانشجو:

شهره حسیني

استاد راهنما :دكتر ژيال ترابيزاده
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه635 :
چكیده:
المهاي تهیه شده به روش انجمادي يكي از مهمترين نمونههائي است كه
يك پاتولوژيست در طي كارحرفهاي خود تشخیص ميدهد .به اين دلیل كه
المهاي تهیه شده به روش انجمادي ( )Frozen Sectionوضوح و كیفیت المهاي تهیه
شده به روش دائمي( )Permanentرا ندارند و نیز زمان كوتاه براي تشخیص و
تصمیم گیري و فشار و استرس ناشي از ،پاتولوژيست را دچار
محدوديتهايي ميكند كه قابلیت استناد( )accuracyپاسخ برش انجمادي را
تحت تأثیر قرار ميدهد .با توجه به منابع متعدد ،بررسي دورهاي
قابلیت اعتماد نتايج روش انجمادي در هرگروه پاتولوژي بعنوان كنترل
كیفي الزامي ميگردد .تحقیق ما به روش گذشتهنگر با جمعآوري اطالعات
قبلي و مقايسه آنها با نتايج رنگآمیزي دائم (بعنوان )Gold Standard
ميباشد .كلیه نمونههاي  Permanentقابل دسترس ،متعلق به محدوده زماني
فروردين  0838تا پايان مرداد  0833بصورت  Bindو بدون اطالع از جواب برش
انجمادي مورد بررسي دوباره قرار گرفت .در مطالعه ما  085الم با
رنگآمیزي دائم بصورت  Bindتوسط دو پاتولوژيست بازبیني مجدد گرديد و
تشخیص نهائي بعنوان Gild Standadrبراي تأيید صحت پاسخ فرزون مورد استفاده
قرار گرفت .قابلیت استناد(صحت) كلي اين مطالعه 11/83درصد ميباشد،
يعني  055مورد از  085نمونه ارسالي جهت برش انجمادي با نتايج بدست
آمده از بررسي مجدد المهاي رنگآمیزي دائم تطابق داشت .تنها  08خطا
داشتیم كه  4مورد(6/6درصد) منفي كاذب و  0مورد (1/3درصد) مثبت كاذب
بود .در  8نمونه (5/5درصد) تشخیص هم در برش انجمادي و هم رنگآمیزي
دائم از نظر طبیعت رفتاري(خوشخیم يا بدخیم بودن) مشابه هم شدند .و
در  8موردآخر(5/5درصد) جواب قطعي به رنگآمیزي دائم ارجاع شد .علل
خطا در نتايج برش انجمادي ،مطالعه شده در اين تحقیق عبارتنداز:
 .0كیفیت نامناسب برش انجمادي
 .5اشكال در نمونهگیري در هنگام برش بافت ارسالي
 .8ناكافي بودن نمونه جراحي
 .6مشكل بودن تشخیص ضايعه
 .5تشخیص اشتباه
قسمت عمده نمونهها در اين مطالعه يعني  056از  085مورد(15درصد)
مربوط به سیستم عصبي مركزي ،دستگاه گوارش ،غده تیروئید ،پستان،

تخمدان وغدد لنفاوي است .قابلیت استناد(صحت) در پستان ،و تخمدان هر
كدام011درصد سیستم عصبي دستگاه گوارش و غدد لنفاوي هركدام 33درصد و
غده تیروئید 38درصد ميباشد.

عنوان :بررسي مسیر مراجعه مبتاليان به اختالالت روانپزشكي دراولین
مراجعه به مركز اعصاب و روان زارع ساري در سال 0831-31

نام دانشجو :علیرضا سفیدچیان
استاد راهنما :دكتر عباس مسعودزاده
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان
پايان نامه  :دکترای تخصصی روانپزشکی

شماره پايان نامه634 :
چكیده:
سابقه و هدف:چگونگي ارجاع بیماران به مراكز درماني و خدمات
پزشكي كشور از موضوعات مهم و اساسي در تحقیقات و بعنوان يك اولويت
پژوهشي از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور اعالم شده
است .با عنايت به وجود ارتباط مستقیم بین شناخت بموقع و سريع مشكل
و كاهش عوارض بجامانده از بیماري ،اين مطالعه به منظور شناسايي
مسیري كه بیماران با اختالالت روانپزشكي براي دريافت خدمات درماني تا
مراجعه به روانپزشك طي ميكنند ،انجام گرفت .مواد و روشها :در اين
مطالعه توصیفي يكساله تعداد  611بیمار كه براي اولین بار به مركز
روانپزشكي زارع مراجعه كردند ،بطريق روش نمونهگیري آسان و با
استفاده از پرسشنامه پانزده مادهاي معتبر و مصاحبه بالیني بر طبق
 DSM-IVمطالعه شدند .اطالعات بدست آمده به صورت توصیفي و با كمك از
آزمون مربعات مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج :از  611مورد مطالعه،
45/5درصد مرد83/5 ،درصد زن04/3 ،درصد متأهل85/3،درصد مجرد51/5 ،درصد

شهري41 ،درصد بیماران در گروه سني  50-61سال51/8 ،درصد بيسواد و
83/8درصد بیكار بودند61/4 .درصد از طرف خانواده و دوستان53/6 ،درصد
توسط كادر پزشكي درماني1 ،درصد خود ارجاع و 4/5درصد از طريق نیروي
انتظامي ارجاع شدند85 .درصد1گروه عمده) به زور و اجبارمراجعه
داشتند .منبع اولیه درمان در40/1درصد كادر پزشكي(بیشترين مورد پزشك
عمومي با 88/3درصد)51/8 ،درصد بدون مراجعه قبلي و 03درصد درمانگران
محلي و فالگیرها بودند68 .درصد بیماران حداقل يكبار به اين
درمانگران محلي مراجعه داشتند65/3.درصد با تأخیر بیش از  5سال از
شروع مشكل مراجعه و 55/8درصد بیش از  81111تومان تا مراجعه اول متحمل
هزينه شدند .اختالالت خلیقي با 83درصد روان پريشانه 88/5درصد و
اضطرابي با 08/3درصد شايعترين تشخیصهاي اولیه بودند .استنتاج :با
وجود الگوي فعلي سیستم ارجاع بیماران روانپزشكي ،آگاهي نامطلوب
كادر پزشكي درماني و بهداشتي ،دخالت پرعارضه درمانگران محلي،
مداخله پزشكان غیرروانپزشك و افراد غیرحرفهاي ،ضمن عدم مراجعه عده
قابل توجهي از بیماران بسیاري نیز با عوارض بجامانده از بیماري و
تحمل هزينهاي سنگین به نزد روانپزشك مراجعه ميكنند كه در اين موارد
پیشآگهي نامطلوب و پاسخ بددرماني درانتظار بیمارخواهد بود.

عنوان :بررسي دموگرافیك بیماري پسوريازيس در بیماران
مراجعه كننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلي سینا ساري
در سال 0831

نام دانشجو :شهريار يمرلي
استاد راهنما :دكتر مسعود گلپور
استاد مشاور :

شماره پايان نامه631 :

چكیده:
ً شايعي میباشد كه در بررسي هاي انجام شده
سوريازيس بیماري نسبتا
از يك تا سه درصد شیوع براي آن ذكر شده است .تشخیص اين بیماري در
اكثريت موارد ،از نظر كلینیكي بدون اشكال میباشد .بیمار بايد اين
ً خطر و خوش
موضوع رامدنظر داشته باشد كه بیماري ضمن اينكه تقريبا
خیم میباشد طبیعي مزمن داشته و همواره احتمال عود بیماري وجود
دارد .همچنین بیمار نبايد انتظار بهبودي سريع و كامل را داشته
باشد .مسأله اصلي ،دراينجا اداره و درمان اين بیماران میباشد كه
آنهم بستگي به وضعیت دموگرافیك فرد داشته از يك فرد به فرد ديگر
متفاوت میباشد .در اين بررسي كه در مدت يكسال( )0831در بیماران
مراجعه كننده به كلینیك پوست بیمارستان بوعلي سینا ساري انجام شده
است ،از كل  6611بیمار مراجعه كننده 38،نفر مبتال به بیماري سوريازيس
شناسايي شده بیشتر موارد در گرو سني  01-01سال قرار داشتند 64 .نفر،
مرد و  83نفر ،زن بودند .اكثريت موارد دانشآموز يا خانه دار بودند و
به تعداد كمتر ساير مشاغل نیر درگیر شده بودند .در  08نفر از موارد
بیماري سوابقي مثبت در بستگان درجه اول وجود داشت .انتشار ضايعه
بیشتر بصورت درگیري اكستانسورها و اسكالپ بودند .تنها يك مورد ،از
نوع سوريازيس قطرهاي بوده و بقیه موارد ،همگي ،از نوع سوريازيس
معمولي بودند.

عنوان :بررسي فراواني انواع تومورهاي تخمدان در بیماران بستري شده
در بیمارستان امام خمیني ساري بین سالهاي  0835لغايت 0831

نام دانشجو :سید ابراهیم حجاريان
استاد راهنما :

دکتر ژيال ترابی زاده

استاد مشاور:

شماره پايان نامه618 :
چكیده:
ما در يك تحقیق توصیفي به بررسي فراواني انواع تومورهاي تخمدان
اعم از نئوپالستیك و غیر نئوپالستیك ،خوشخیم و يا بدخیم بین سالهاي
 0835لغايت  0831در بیماران بستري شده در بیمارستان امام خمیني ساري
پرداختیم .همچنین در بیماران بستري شده در ساري  0831عالئم بالیني،
يافتههاي بالیني ،تصويري و آزمايشگاهي موردبررسي قرار گرفت كه
نتايج بدين صورت بودند :در اين تحقیق  311بیمار بررسي شدند كه
35درصد تومور غیر نئوپالستیك و53درصد تومور نئوپالستیك داشتند و
شايعترين تومورها از نوع اپيتلیال سطحي و كمترين از نوع متاستاتیك
بودند .از بین عالئم بالیني شايعترين درد شكم و شايعترين يافته
بالیني عالئم تحريك پريتوئن بود.

عنوان :بررسي نگرش متخصصین رشته هاي مختلف پزشكي عضو هیئت
علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مورد درمانهاي
داروئي روانپزشكي
نام دانشجو :رويا آهسته آهنگر كالئي
استاد راهنما :دكتر عباس مسعود زاده
استاد مشاور :

شماره پايان نامه616 :
چكیده:
سايكوفارماكولوژي حوزه اي از طب بالیني است كه به سرعت در حال
تكامل است و پزشكان بايد در جريان تحقیقات روزمره آن قرار گیرند .
سايكوفارماكولوژي به عنوان عالیترين ،ارزانترين و موثر ترين شكل در
درمان اغلب بیماريهاي روانپزشكي شناخته مي شود .
با توجه به اينكه مشاهده مي شود اين بیماري در برخي موارد مانند
اضطرابي
اختالالت
و هیپوكندريايز اغلب در مراجعه به ساير متخصصین
psychosmatic disorder
مراجعه مي كنند يا در طي دوره درمان بیماريهاي رواني براي درمان
بیماريهاي رواني براي درمان ساير بیماريهاي همزمان و همراه مراجعه
مي كنند ،لزوم برسي نگرش ساير متخصصین در مورد داروهاي روانپزشكي
مدانظر قرار گرفت .
در بررسي به عمل آمده در دي ماه و بهمن ماه سال  0831نتايج زير حاصل
شد از میان افراد واجد شرايط كه  38نفر بودند 40 ،نفر در مطالعه
همكاراي نمودند 36/5 :درصد كه از اين میان  04نفر خانم 54/5درصد و
بقیه آقا بودند 38/3درصد افراد مورد بررسي در  5گروه تخصصي مورد
بررسي قرار گرفتند و سواالت مورد پژوهش عالوه بر سواالت مربوط به اطالت
كلي نمونه ها در مورد سواالت تخصصي در  6محور :نگرش در مورد روش مصرف
 ،تاثیر بخشي  ،عوارض جانبي و كاربرد در گروههاي خاص شامل كودكان ،
افراد مسن  ،خانمهاي باردار و بیماران طبي مورد بررسي قرار گرفت .
در بررسي به عمل آمده نگرش كلي گروه مورد بررسي  ،مثبت ارزيابي شده
و رابطه اي بین جنس  ،سن سال فراغت از تحصیل  ،مدت زمان اشتغال ،
وضعیت تاهل و رشته تحصیلي و نیز سابقه فامیلي مثبت بیماريهاي
روانپزشكي و نگرش كلي وجود نداشت  .اما در بررسي جداگانه سواالت
دسته بندي شده در محورهاي زير:
 -0نگرش در زمینه جايگاه مصرف داروهاي روان  -5نگرش در زمینه تاثیر
بخشي داروهاي روان  -8نگرش در زمینه عوارض داروهاي روان  -6نگرش
در زمینه مصرف دارو در گروههاي خاص مانند كودكان و افراد مسن و

زنان باردار با سن و جنس و  ...تنها در مورد رشته تحصیلي با محور 6
ارتباط معني داري از نظر آمار يافت شد .
بدين معني كه گروه اطفال در مورد كاربرد داروهاي روان در گروههاي
خاص فوق مثبت ترين نگرش و گروه زنان منفي نگرش را ارائه كردند  .در
ساير موارد بین محورها و موارد بررسي شده رابطه اي وجود نداشت

عنوان :بررسي فراواني انواع اختالالت رواني در همسران بیماران معتاد
مراجعهكننده به مركز پیشگیري و درماني معتادين خود معرف بهزيستي
ساري در نیمه سال 0831

نام دانشجو :فضلهللا نائیج
استادراهنما :دكتر عباس مسعودزاده
استادمشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه615 :
چكیده:
هدف اصلي از اين پژوهش بررسي فراواني اختالالت رواني در همسران
مراجعهكننده به مراكز خودمعرف معتادين در نیمه دوم سال  0831بوده كه
به وسیله ازمون  SCL-90-Rمورد ارزيابي قرار گرفتند طبق آزمون
داشتهاند به عنوان مبتال به اختالل رواني در نظر
افراديكه GSI>1/6
گرفته ميشوند .هدف اختصاصي تعیین شايعترين اختالل رواني موجود در
افراد مورد مطالعه و بررسي ارتباط خصوصیات دموكرافیك كه شامل(سن،
شغل ،سطح تحصیالت ،تعداد افراد خانواده) با وجود اختالالت رواني در
افراد مورد مطالعه و بررسي ارتباط نوع ماده مصرفي ،شغل همسر ،مدت
زمان اعتیاد با نوع اختالل رواني در افراد مورد مطالعه ميباشد روش
پژوهش به صورت مقطعي زمینهيابي و تحلیلي ميباشد و روش نمونهگیري به
صورت آسان( در دسترس) ميباشد .بدين گونه كه كلیه همسران معتادين
مراجعهكننده در يك دوره  6ماهه به اين مركز مورد مطالعه قرار
ميگیرند براي هر نمونه دو پرسش نامه  -0خصوصیات جمعیت شناختي و -5
 SCL-90-Rتوسط دو رواشناس مركز كه آموزشهاي الزم را در اين زمینه
ديدهاند تكمیل شد در بررسي حاضر از تعداد  011نفر ،تعداد  35نفر
 GSI>1/6داشتهاند كه مبتال به اختالل رواني در نظر گرفته شده و در اين
افراد مبتال ،افسردگي ،پرخاشگري ،افكار پارانوئیدي بیشترين درصد
اختالل را به خود اختصاص داده است در افراد غیر مبتال بیشترين درصد
مربوط به افسردگي و شكايات بدني ميباشد و در هر دو گروه كمترين
مربوط به ترس مرضي ميباشد .بااستفاده از آزمون  X2در خصوص ارتباط
دموكرافیك با اختالالت رواني ارتباط معنيداري بین سن(يعني با كاهش سن
خانوار
بعد
و
ميشود)
بیشتر
رواني
اختالالت
به
ابتال
شیوع
(يعني با افزايش تعداد خانوار ابتال به اختالالت رواني بیشتر ميشود)
با ابتال به اختالالت رواني وجود داشت.

عنوان :بررسي رابطه هاپیرگاليسمي بعد از  MIبا
MORTALITY
نام دانشجو:

HOSPITAL

رضا عروجي

استاد راهنما :دكتر بابك باقري
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه613 :

چكیده:
با توجه به شیوع بسیار باالي CADدر میان جوامع مختلف امروز از آن
DISABLITY,
به عنوان اپیدمي قرن ياد ميشود AMI .يكي از علل عمده
 MARBIDITY, MARTALIYدر جهان میباشد .با توجه به اينكه به نظر ميرسد
رابطهاي بین افزايش شیوع مورتالیتي بیماران بعد از  MIو هاپیرگاليسمي
بعد از  MIوجود دارد تصمیم گرفتیم كار پژوهشي در اين زمینه انجام
دهیم تا به عنوان زمینهاي جهت تحقیقات بعدي باشد .اين مطالعه
توصیفي تحلیلي بصورت آيندهنگر بر روي  45بیمار دچار MIكه در بخش CCU
بیمارستان لقمان و امام بستري بودند انجام گرفت .براي تمام
بیماراني كه دچار  MIشده بودند FBS .بدو ورود و  FBSروزانه انجام شد
و سپس مقايسه عوارض ( MIالكتريال ،مكانیكال) و مورتالیتي بیماران
بین دو گروه  B,Aانجام شد .گروه Aافرادي بودند كه بعد از  MIدچار
هاپیرگاليسمي شده بودند و گروه  Bافرادي بودند كه بعد از MI
هاپیرگاليسمي نداشتند .میزان مورتالیتي بیمارستاني بیماران در كل 8
مورد(63درصد) میباشد و میزان مورتالیتي در گروه  5،Aمورد
(1/11درصد) و در گروه  ،Bيك مورد(5/5درصد) بوده است .اختالف
مورتالیتي درگروه Aو45( Bدرصد) بوده است كه اين اختالف از نظر آماري
معنيدار نمیباشد )P=0/5880,CHI-SQUAR=0/2930( .نتايج ما مشخص شاخت كه
هاپیرگاليسمي بعد از  MIنقشي در تغییر مورتالیتي بعد از  MIندارد
اختالف آماري واضح و مشخص در مورتالیتي بیماران مبتال به هاپیرگاليسمي
بعد از  MIنسبت به گروه بدون هیپرگاليسمي مشاهده نشده است .اكنون به
نظر ميرسد كه ضروريست كه تحقیقات گستردهتر در جهت بررسي بیشتر در
اين زمینه و محكم ساختن نتیجه بدست آمده انجام گیرد.

عنوان :بررسي تشخیصي مرحلهبندي بالیني و مرحلهبندي
الپاراسكوپیك در بدخیميهاي دستگاه گوارش فوقاني
نام دانشجو :مسعود جمشیدي
استاد راهنما :دكتر فريبرز عشقي
استاد مشاور :
پايان نامه  :دکترای تخصصی داخلی

شماره پايان نامه613 :
چكیده:
مقدمه :با توجه به توانائیهاي الپاراسكوپي در داخل شكم ،بر آن
شديم تا ارزش آنرا در مرحله بندي كانسرهاي دستگاه گوارش فوقاني
نشان دهیم .در بررسیهاي قبلي انجام شده در قسمتهاي مختلف دستگاه
ارزشهاي الپاراسكوپي در مرحلهبندي مشخص شده است و دراين مطالعه با
استفاده از الپاراتومیك بعنوان معیار تشخیصي كارايي مرحلهبندي
بالیني و الپاراسكوپي را با هم مقايسه نمودهايم .روشها :الپاراسكوپي
در  86بیمار با كانسر شناخته شده معده و مري ارجاع شده به بخش جراحي
عمومي بیمارستان امام خمیني ساري(ره) كه قبالً تحت بررسیهاي
راديولوژيك(سونوگرافي و سي تي اسكن) مرحلهبندي كلینیكي شده بودند،
انجام شد .بیماران به دو گروه معده و مري تقسیم شدند و بررسي بصورت
جداگانه جهت آنها انجام شد .نتايج :بعد از بررسیهاي اولیه  86بیمار
گرفتند.
قرار
اولیه
الپاراسكوپي
تحت
الپاراتومي،
جهت
مناسب
الپاراسكوپي در گروه كانسر معده در  03بیمار انجام شد كه مورد
ً با بررسي پاتولوژيك مثبت بودن
متاستاز و  0مورد لنفادنوپاتي(كه بعدا
آن تأيید شد) كه بررسیهاي قبل از عمل آنرا مشخص نكرده بودند و
همچنین  0متاستاز و  5مورد لنفادنوپاتي در حین الپاراتومي مشخص شد كه
مري
كانسر
گروه
در
بود.
نشده
ديده
الپاراسكوپي
در
(03مورد) نیز بعد از الپاراسكوپي  0متاستاز و  0مورد لنفادنوپاتي
شكمي(تأيید شده توسط پاتولوژي) ديده شد در اين گروه نیز بعد از
الپاراسكوپي  0مورد متاستاز و  5مورد لنفادنوپاتي شكمي پیدا شد كه در
الپاراسكوپي در
الپاراسكوپي رويت نشده بود .عارضهاي به جهت انجام
هیچ يك از  5گروه ديده نشد .استنتاج :به نظر ميرسد مجموع بررسي

راديولوژيك قبل از عمل و الپاراسكوپي در كانسر معده تا حدي از اعمال
جراحي غیرضروري (8مورد از  03بیمار) جلوگیري خواهد نمود .ولي در
گروه كانسرمري چندان نتايج رضايت بخشي( 0مورد از  03مورد) نداشته
است.

عنوان :بررسي تأثیر گرما و حرارت
نانوايان شهر ساري و نكاء درسال 31

درايجاد

پتريژيوم

در

نام دانشجويان :محمد احمدي و جاللالدين شیخ
استاد راهنما :دكتر اسدهللا فرخفر
استاد مشاور :

شماره پايان نامه511 :

چكیده:
پتريژيوم ياناخنك يك ضايعه چشمي است كه موجب درگیري قرينه شده و
موجبات كاهش بینايي و آسیتگماتیسم میشود كه در نهايت امربیمار را
بسوي پیوند قرنیه میكشاند و در حال حاضر تحقیقات گسترده و جامعهاي
بر روي آن انجام نگرفته است .اما در اين تحقیق كه در پیش رو داريم
شیوع پتريژيوم را در نانوايان سطح ساري و نكاء تعیین كرديم بااين
ديد كه نشان بدهیم كه آيا پتريژيوم با گرما و حرارت در ارتباط هست
يانه .اين نسبت شیوع رابا شیوع پتريژيوم در كاركنان دانشگاه علوم
پزشكي مازندران مقايسه كرديم و براين نتیجه دست يافتهايم با احتمال
11درصددر شیوع پتريژيوم بین دو گروه اختالف معنيداري وجود دارد .شیوع
پتريژيوم درنانواييها 3درصد و در بین كاركنان دانشگاه 6درصد میباشد
و بر اساس اين تحقیق گرما در حرارت و ايجاد پتريژيوم دخیل است.

عنوان  :تعیین میزان اختالل كور رنگي ارثي در دانش آموزان
دبستان شهرستان ساري 33-31
نام دانشجو:

میترا مرجاني

استاد راهنما :دكتر اسدهلل فرخ فر
استاد مشاور :

شماره پايان نامه 510 :
چكیده:
كور رنگي نوعي اختالل در درك رنگ ها مي باشد كه طبق آمارهاي موجود
در 3درصد افراد مذكر و 1/5درصد افراد مونث ديده مي شود .اين بیماري
به صورت وابسته به جنس مغلوب انتقال مي يابد و در نتیجه در افراد
مذكر بیشتر خواهد بود.
فرم اكتسابي بیماري نیز كه به طور نادر ديده ميشود به دنبال
محدوديتها و بیماريهاي سیستم شبكیه ايجاد مي شود.
اين بررسي يك مطالعه مقطعي آينده نگر بوده كه در آن  0451پسر و 0651
دختر سنین ابتدائي ساري بوسیله تست ايشيهارا ) (Ishiharaمورد بررسي قرار
گرفتند.
نتايج نشان مي دهد كه  5/6درصد پسران و  1/114درصد دختران در ديد
رنگي اختالل دارند.

عنوان :بررسي فراواني ،موقعیتها و باورهاي موجوددر مورد مصرف ترياك
در سالمندان بستري در بخش قلب بیمارستان امام خمیني ساري در سال
0831

نام دانشجويان :سارا خديوي سهرابي /محمدهادي تاجیك جاليري
استاد راهنما :دكتر علیرضا خلیلیان
استاد مشاور :دكتر مهران ضرغامي

شماره پايان نامه515 :
چكیده:
امروزه ترياك بعنوان يك ماده روانگردان و اعتیادآور غیرقانوني
شناخته شده است و اعتیاد به آن به عنوان يك كنش انحرافي تلقي افراد
مختلف بويژه سالمندان در مورد اثرات درماني ترياك عقايد و باورهاي
خاص دارند .در اين مطالعه كه به صورت  Correlational Descriptionو بر روي
جمعیت سالمند بالدي  41سال در بخش قلب بیمارستان امام خمیني (ره)
ساري در سال  0831انجام شده است16 :درصد 3سالمندان از ترياك استفاده
ميكردند .حدود 33درصد از بیماران يك بیماري جسمي را علت مصرف ترياك
ذكر ميكردند :دردهاي مختلف ،فشارخون ،ديابت شايعترين بیماريها
بودند كه نكته با اهمیت باور بیماران بر اثر بخشي ترياك دراين گونه
موارد است .همچنین بیماران تحقیق در موقعیتهاي  Negativeاز ترياك
بیشتر استفاده ميكردند .موقعیتهاي منفي شامل مواردي است كه در آنها
فرد داراي يك احساس ناخوشايند ،يك بیماري جسمي يا رواني است.
موقعیتهاي  Positiveكه شامل مواقع سرخوشي و گذراندن اوقات خوش ميباشد
كمترين موقعیتهاي مصرف ترياك در بیماران اين مطالعه را شامل ميشد و
موقعیتهاي ضرورت( )urgeدر بین دو موقعیت فوق قرار دارد.

عنوان :بررسي هیستوپاتولوژيكي توده هاي گردني در بیماران
مراجعه كننده به بیمارستانهاي امام و بوعلي ساري از
ابتداي سال  33تا ابتداي سال 30
نام دانشجو :محمود امیني خانقاهي
استاد راهنما :دكتر ژيال ترابي زاده
استاد مشاور :

شماره پايان نامه516 :
چكیده:
توده هاي گردني طیف وسیعي از اختالالت خوش خیم و بدخیم را در بر مي
گیرند .گوناگوني اين توده ها مي تواند از يك لنفادنوپاتي ساده تا
يك توده بسیار بدخیم سرطاني متفاوت باشد  .همچنین نحوه بروز اين
توده ها از لحلظ زماني  ،محل ،كیفیت ،تعداد و جنسیت و پیش آگهي
بسیار متفاوت است .با آنكه در مان آنتي بیوتیكي توده هاي گردني
التهابي امري ساده به نظر مي رسد ولي احتمال وجود يك توده بدخیم را
نبايد هرگز فراموش نمود  .تشخیص به موقع و درمان مناسب توده هاي
بدخیم گردني نقش مهمي را در میزان بقاي بیماران ايفاء مي نمايند
اين مطالعه به صورت توصیفي در خصوص بیماران مراجعه كننده با توده
هاي گردني از ابتداي سال 33تا ابتداي سال  31در بیمارستانهاي بوعلي
و امام ساري انجام شده است  .جامعه مورد تحقیق شامل كلیه بیماراني
بوده اند كه در مقطع زماني فوق با توده هاي گردني به دو بیمارستان
مذكور مواجعه نموده بودند  ،در اين تحقیق ما بر آن شديم تا در يك
جمعیت  053نفري كه با توده گردني مراجعه نموده بودند ،اين عوامل را
شناسائي نموده و تجزيه و تحلیل نمايیم.

عنوان :بررسي میزان تغییرات روزانه فشار داخل چشم در
افراد طبیعي
نام دانشجو:

آروين ديندار

استادراهنما :دكتر كیومرث نوروزپور
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه:

515

چكیده:
هدف از اين مطالعه توصیف تغییرات روزانه فشار داخل چشم در افراد
نرمال جامعه است .فشار داخل چشم يكي از مهمترين ريسك فاكتورهاي
گلوكوم است .به دلیل آنكه فشار داخل چشم در طول روز يكسان نیست و
تغییرات آن در تشخیص و پروگنوز افرادي كه به سمت گلوكوما ميروند
موثر است .در نتیجه بايد در طول روز و در ساعت مختلف اندازهگیري
گردد و اندازهگیري تنها يك بار آن در مطب چشم پزشكان اطالعات كافي
براي باالترين میزان و تغییرات آن نميدهد .براي رسیدن به اين هدف
فشار داخل چشم هر  6ساعت  3صبح تا  3شب در  011فرد نرمال جامعه
( 51مرد و  51زن اندازه گیري شد كه بصورت رندوم از بین دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي مازندران انتخاب شده بودند .میزان فشار داخل
چشم در طول روز تغییرات آشكاري رانشان داد .باالترين میزان فشار
داخل چشم در اكثر موارد در هر دوجنس(مرد و زن) هنگام صبح بوده است.
ً اگر
بنابراين با اندازهگیري تنها يك بار با فشار داخل چشم خصوصا
دراولین ساعات بعداز ظهر باشد ارزيابي درستي جهت ريسك احتمال ابتال
به گلوكوم براي فرد مورد نظر نميدهد.

عنوان :بررسي موارد و بروسلوزيس در كودكان بستري
دربیمارستان رازي قائمشهر از تیرماه  0831تا تیرماه 0831

شده

نام دانشجو :نیما روحاني
استاد راهنما :دكتر ساالر بهزادنیا
استاد مشاور :دكتر نرگس نجفي

شماره پايان نامه513:
چكیده:
پژوهش موجود مطالعهاي در مورد خصوصیات اپیدمیولوژك ،دموگرافیك،
عالئم ونشانههاي بالیني ،يافتههاي آزمايشگاهي و درمان  85كودك مبتال
به بروسلوز در بیمارستان رازي قائمشهر در طول يك دوره زماني يك
ساله (ازتیرماه  0831تاتیرماه  )0831ميباشد كه به صورت آيندهنگر
انجام شده است .اطالعات مورد نیاز بصورت سواالتي در يك پرسشنامه
تعبیه شد و نتايج آن مورد ارزيابي اماري قرار گرفت كه به شرح زير
است:
بیماران در محدوده سني  8تا  04سال قرار داشتند و میانگین سني
آنها  1/5سال بود.
بیشتر بیماران (83/5درصد) در گروه سني  3تا  05سال قرار داشتند.
45/4درصد از بیماران مذكر و 86/8درصد مؤنث بودند .از نظر محل سكونت
بیشتر بیماران (53/0درصد) ساكن منطقه سوادكوه بودند .از كل بیماران
33/0درصد ساكن روستا و 50/3درصد ساكن شهر بودند30/3 .درصد از بیماران
سابقه مصرف لبنیات غیر پاستوريزه و 86/8درصد از بیماران سابقهاي
ازتماس مستقیم با دام ميدادند .بیشترين لبنیات مصرفي توسط بیماران
شیر بود كه 45/5درصد موارد را شامل ميشد68/3 .درصد از بیماران سابقه
خانوادگي مثبت از نظر بروسلوز و 03/3درصد از بیماران سابقهاي از
ابتالي به اين بیماري در گذشته ميدادند .شايعترين شكايت اصلي درد
مفاصل يا آرترالژي بود كه 54/5درصد از بیماران آنرا عنوان ميكردند
شايعترين يافته بالیني تب بود(33/0درصد) كه 31درصد اين بیماران تب
 Low gradeداشتند .از بین مفاصلي كه دچار آتريت شده بودند شايعترين
مفصل هیپ (53/0درصد) بود53/0 .درصد از بیماران لكوپني68/3 ،درصد
تومبوسیتوپني داشتند .بیشتر بیماران (66/3درصد) داراي  ESRدر محدوده
 55-51بودند .شايعترين تیتر در رايت  1/640و در  1/80 ،2MEدر مورد
تستهاي عملكرد كبدي 51درصد از بیماران نرمال بودند و 55درصد از
بیماران داراي  LFTبیش از  5برابرنرمال ( )31-051بودند33/0 .درصد از
بیماران در بخش عفوني و 50/3درصد از آنان در بخش اطفال بستري بودند
بیشترين رژيم آنتيبیوتیكي كه تجويز شد تركیبي بود از جنتامايسین
براي
كه
سیكلین
داكسي
و
ريفامپین
83/5درصد از بیماران تجويز شده بود.

عنوان :بررسي میزان آگاهي پزشكان شهر ساري در مورد بیماري
سل و متد  DOTSدر سال 0831
نام دانشجويان :محمدرضا معتمدي /محمدمهدي وزيري
استاد راهنما :دكتر فرهنگ بابامحمودي
استادمشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه513 :
چكیده:
در اين مطالعه توصیفي -مقطعي كه به منظور بررسي آگاهي پزشكان
شاغل در شهر ساري در مورد بیماري سل و متد  DOTSانجام شده است568 ،
نفر(46/8درصد) شامل  053پزشك عمومي و  34پزشك متخصص شركت داشتند.
براي انجام مطالعه از يك پرسشنامه حاوي متغیرهاي دمگرافیك و  53سوال
درزمینهدهاي اپیدمیولوژيك ،تشخیص ،درمان و متد  ،DOTSاستفاده شده
است .همچنین در اين تحقیق سعي شده است به سواالتي از قبیل ارتبا
میزان اطالعات با مدت فراغت از تحصیل و محل كار نیز پاسخ داده شود.
میانگین امتیاز كلي پزشكان  04/15از  53امتیاز بوده كه پزشكان عمومي
 03/86و پزشكان متخصص  04/54امتیاز كسب كردهاند .بنابر تحقیق انجام
شده درصد پاسخ صحیح به سواالت گروههاي چهارگانه در پزشكان به شرح
زيرمیباشد:
گروه سوالي

پزشكان
عمومي
پزشكان
متخصص

اپیدمیول
وژي

تشخیص

65/06در
صد

41درصد

65درصد

53/0در
صد

درمان

DOTS

43/8در
صد
45/8در
صد

33/05در
صد
30/3درص
د

در اين مطالعه مشخص گرديده كه بیشترين ضعف در قسمت اپیدمیولوژي و
سپس درقسمت تشخیص ،درمان و متد  DOTSمیباشد .همچنین در اين مطالعه
مشخص گرديد كه محل كار نقشي در میزان اطالعات ندارد و مدت فراغت از
تحصیل در مورد پزشكان متخصص نقشي در میزان اطالعات ندارد ولي
درپزشكان عمومي نقش دارد .عالوه بر اين مشخص گرديد كه نوع تخصص نیز
نقشي در میزان اطالعات ندارد كه به نظر ميرسد دراين موردتعداد كم
نمونه بي تأثیر نبوده است .از آنجايیكه بیمار اساس كنترل سل در
جامعه میباشد به نظر ميرسد استفاده از متدهاي آموزشي مناسبار جهت
افزايش آگاهي پزشكان در كنترل بیماري سل در جامعه ميتواند موثر
باشد.

عنوان  :قدرت تشخیصي اندازه گیري كلسترول در افتراق
ترانسوداواگزوداي مايع پلور
نام دانشجو :اردشیر مقدسي
استاد راهنما :دكتر فرشاد نقشوار
استاد مشاور :دكتر علي قائمیان /دكتر سید حبیب زيني

پايان نامه  :دکترای تخصصی داخلی

شماره پايان نامه 501 :
چكیده:
پلورال افیوژن يك يافته شايع در بسیاري از بیماريهاي ريوي و خارج
ريوي مي باشد كه آنالیز آن جهت اگزودا يا ترانسودا بودن براي تشخیص
بیماري ضروري است ( .)0دسته بندي رايج كريتارياي اليت توسط بعضي از
مطالعات مورد ترديد قرار گرفت(8و .)5و میزان كلسترول مايع پلور به
جهت ارزاني و سادگي روش اندازه گیري جهت افتراق پیشهاد گرديد(6و.)5
و يا تركیب آنرا با ديگر پارامتر هاي آزمايشگاهي توصیه نموده
اند(5و .)0تحقیق حاضر در جهت بررسي قدرت تشخیص كلسترول مايع جنبي
براي افتراق ترانسودا از اگزودا مي باشد .
مواد روشها :از  31بیمار مراجعه كننده به بیمارستان امام خمیني (ره)
ساري با پلورال افیوژن كه مطابق باگلداستانداردهاي بالیني مورد
مطالعه با توجه به تشخیصهاي مشخص و مطلق اثبات شده توسط متخصصین
مربوطه مي باشد  ،نمونه مايع جنبي و سرم همزمان از نظر كلسترولLDH،
و پروتئین اندازه گیري شد و پارامتركلسترول به تنهايي و يا همراه
آن به سرم  LDH ،مايع پلور و نسبت آن به سرم  ،نسبت
با نسبت
پروتئین مايع پلور به سرم و تركیب  LDHو كلسترول مايع پلور با
كريتارياي اليت با توجه به دسته بندي اگزودا و ترانسودا توسط گلد
استانداردها مقايسه شدند .
يافته  :در اندازه گیري كلسترول مايع پلور افتراق ترانسودا از
اگزودا حساسیت 35درصد و ويژگي 011درصد و دقت 11درصد بدست آمد و نسبت
كلسترول مايع پلور به سرم حساسیت 33درصد و ويژگي 15درصد با دقت
11درصد داشت در حالیكه كريتارياي اليت حساسیت 13درصد و ويژگي 31درصد
با دقت 10درصد را دارا بود .تركیب كلسترول مايع پلور با نسبت
كلسترول مايع پلور به سرم حساسیت 33درصد و ويژگي011درصد با دقت
10درصد داشت ولي تركیب كلسترول مايع پلور با  LDHمايع پلور حساسیت
13درصدو ويژگي 38درصد با دقت 15درصدرا دارابود.

نتیجهگیري  :پارامتر كلسترول مايع پلور جهت افتراق ترانسودا از
اگزودا باندازه كريتارياي اليت مفید بوده ولي باالتر نمي باشد و
تركیب آن با  LDHمايع پلور مي تواند اندكي دقت افتراقي را بهبود
بخشد.مزيت اندازه گیري كلسترول سادگي و ارزاني آن مي باشد كه مي
توان همراه با تستهاي روتین تشخیص مايع پلور نجام گیرد .

عنوان :بررسي فراواني مصرف مواد اپیوئیدي در بیماران بستري
در بیمارستان زارع ساري از خرداد  31الي تیرماه 31
نام دانشجويان :رضا حبیبي ساروي /سهیل نوايي نیا
استاد راهنما :دكتر مهران ضرعامي
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه500 :
چكیده:
در اين مطالعه مابه بررسي  501بیمار بستري در بخشهاي روانپزشكي
بیمارستان زارع ساري پرداختیم .هدف ما دراين مطالعه بررسي رابطه
بین بیماريهاي روانپزشكي و سوء مصرف مواد بررسي فراواني بیماري هاي
روانپزشكي در بیماران با سوء مصرف مواد و بررسي ارتباط بین
متغیرهاي دموگرافیك وزمینهاي با مصرف مواد بود .نتايج :دراين
مطالعه بین بیماريهاي مختلف روانپزشكي در سوء مصرف مواد اختالف
معنيداري يافت شد ( )P=0/000 DF =50همچنین بین سوء مصرف مواد با
متغیرهاي زمینهاي و دموگرافیك جنس مذكر ( )P=0/000 DF=8شهر نشیني (=8
 )P=0/02 DFسطح تحصیالت پايینتر( )P=0/001 DF=1بیكاري( )P=0/004 DF=05و
سنینهاي پايین تر و جوان بودن ( )P=0/003 DF =08رابطه معنيداري يافت
شد اما با تجرد وبي خانماني رابطهاي يافت نشد فراواني بیماري هاي
روانپزشكي درافراد باسابقه مصرف مواد شامل :اسكیزوفرن 50/5درصد
اختالل خلقي دوقطبي 50/5درصد افسردگي 3/6درصد ساير بیماري هاي
سايكوتیك 4/8درصد و اختالل شخصیت 5/3درصد بود .بحث :شیوع بیماري هاي
روانپزشكي در افراد با سابقه مصرف مواد و همچنین رابطه بین
متغیرهاي زمینهاي و دموگرافیك با مصرف مواد در مطالعه با ساير
مطالعات همخواني دارد و اختالف جزئي موجود را ميتوان به جمعیت مورد
مطالعه مقررات بستري بیماران و اختالفات فرهنگي -اجتماعي -نژادي
نسبت داد.

عنوان :بررسي سالمت رواني دانشآموزان
راهنمايي شهر ساري در سال تحصیلي 33-31
نام

مقطع

سوم

دانشجو :شراره صفاپور

استاد راهنما :دكتر سید حمزه حسیني
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه506 :
چكیده:
دوران نوجواني مقطع بسیار حساسي از زندگي فرد است كه در آن با
تغییرات گسترده شناختي و ساختاري روبرو است .از سوئي چون جامعه
ً جوانان و نوجوانان تشكیل ميدهند حفظ سالمت رواني
كنوني ما را اكثرا
اين گروه حائز اهمیت است بر اين اساس در پژوهش حاضر سالمت رواني
دانشآموزان مقطع راهنمايي شهر ساري در سال  31-31مورد بررسي قرار
گرفته است .اين پژوهش به روش توصیفي -تحلیلي بر روي  851دانش
آموز(دختر و پسر) مناطق  5گانه آموزش و پرورش ساري در مقطع سوم
راهنمايي انجام گرفته است ابزار بكار گرفته شده در اين پژوهش
پرسشنامه مشخصات فردي و آزمون  SCL-90-Rبوده است كه مشتمل بر  11سوال
ميباشد و  1بعد اختالالت رواني نظیر افكار پارانوئید افسردگي -ترس
مرضي -روان پريشي و حساسیت در روابط متقابل -وسواس -اضطراب-
پرخاشگري و شكايات جسماني را مورد ارزيابي قرار ميدهد .بر اساس
نتايج بدست آمده 66/4درصد دانشآموزان به اختالل رواني هستند كه اين
میزان در دختران 43/1درصد و در پسران 85درصد میباشد .شیوع عالئم در
افكار
(55/1درصد)
مرضي
ترس
در
ترتیب
به
دانشآموزان
پارانوئیدي(63/3درصد) و روان پريشي(65/3درصد) حساسیت در روابط
افسردگي(60/0درصد)
و
وسواس(65/8درصد)
متقابل(65/3درصد)
اضطراب(61درصد) پرخاشگري(88/6درصد) و شكايات جسماني (54/3درصد)
میباشد .همچنین نتايج ،تفاوت معنيداري را بین سالمت رواني با
متغیرهاي جنسیت ،محل سكونت(شهر و روستا) و احساس نیاز به مراجعه به
روانپزشك يا مركز مشاوره نشان ميدهد و در ارتباط با شغل پدر ،تنها
در ابعاد جسماني كردن و افكار حساسیت در روابط متقابل و افسردگي به
لحاظ آماري معنيدار بوده است .در حالیكه تفاوت معنيداري بین سالمت
رواني با متغیرهاي تعداد افراد خانواده ،وضعیت مسكن خانواده(شخصي-
استیجاري) میزان تحصیالت والدين و شغل مادر وجود نداشته است .با
ً باالي موارد مشكوك به اختالل رواني
توجه به نتايج پژوهش و شیوع نسبتا
در دانشآموزان توجه بیشتر مسئولین زيربط جهت حل مشكالت رواني
دانشآموزان ،وجود و فعال سازي مراكز مشاوره در مدارس ضروري بنظر

میرسد .انجام برنامهريزيهاي جامع به منظور ارائه خدمات مشاوره
روانپزشكي و اجراي برنامههاي منظم و مستمر آموزش بهداشت رواني
ميتواند در جهت ارتقاء سالمت رواني دانشآموازان مفید باشد.

عنوان :بررسي عوارض سوختگي در مادران باردار جنین
آنها(بستري در بیمارستان زارع از فروردين  35تا انتهاي
شهريور)31
نام دانشجو:

آرش كاظمي ويسري

استاد راهنما :دكتر طاهره گلیني مقدم
استاد مشاور :دكتر علیرضا خلیلیان

شماره پايان نامه504 :
چكیده:
در اين مطالعه اقدام به تعیین نسبت زنان باردار سوخته به كل زنان
بستري بواسطه سوختگي زنان ،نوع عواملي كه باعث ايجاد سوختگي شده،
مشخص كردن علت واقعه فراواني زنان سوخته بر اساس سن حاملگي ،وسعت
سوختگي مشاهده اثر سوختگي بر روند حاملگي اثر سوختگي بر جنین و
شیوع دردهاي زايماني بوديم .همچنین سعي بر آن بود كه پیشآگهي زنان
سوخته باردار را بر اساس درصد سوختگيشان مشخص نمايیم .در اين
مطالعه طريقهاي كه حاملگي خاتمه پیدا نموده مواردي كه مداخله جراحي
جهت ختم حاملگي انجام شد مطالعه شد .عمده زنان بستري بواسطه
سوختگيهاي وسیع(باالتر از 61درصد) بستري شده بودند .تمامي افرادي كه
با TBSAزير 61درصد بستري شده بودند از پیشآگهي خوبي برخوردار بودند.
شیوع فصلي در سوختگيها مشاهده نشد.میانگین سني بستري  24+6سال بود.
زناني كه با  TBSAباالي 61درصد بستري شده بودن از پیشآگهي خوبي
برخوردار نبودند همچنین جنینشان از شانس كمتري براي زنده ماندن
برخوردار بود.

عنوان :بررسي مقايسهاي اعمال
كاتتر حالبي و بدون كانتر حالبي

جراحي

سنگ

حالب()T.U.L

با

نام دانشجويان :كوروش يوسفي /محسن ابراهیمي
استاد راهنما :دكتر مهدي يونسي رستمي

شماره پايان نامه503 :
چكیده :درمان سنگ حالب يكي از مسائل پيچيده در ارولوژي است و
براي درمان آن روشهاي گوناگوني ذكر شده است .عمل  TULيكي از روشهاي
جديد براي درمان سنگ حالب است كه در  02ساله اخير مورد استفاده قرار
گرفته است .شناخت زودرس عوارض سبب پيگيري ودرمان پيامدهاي ديگر
خواهدشد .به همين منظور تعداد  022بيمار با سنگ حالب مياني و 022
بيمار ديگر با سنگ حالب تحتاني طي چندين ماه تحت درمان قرار گرفتند
كه در انتها به طور راندوم در هر گروه در يكصد نفر كاتتر حالبي
گذاشته شد و در يكصد بيمار ديگر اين كاتتر گذاشته نشد .و اين
بيماران را از نظر درد ،تب و باقيمانده سنگ تحت بررسي قرار گرفتند.
در همه بيماران  Follow upطي  4هفته با  K.U.Bو  Sonographyانجام شد44 .درصد
بيماران مردان و 44درصد آنها را زنان تشكيل ميدادند .اندازه سنگها
بين  4تا  02ميليمتر بوده و بيشترين اندازه آن بين  55-54ميليمتر
بود .در بيماران باسنگ حالب تحتاني نتايج زير بدست آمد :باقيمانده
سنگ در دوگروه مورد و شاهد مساوي بود ولي در بيماران با سنگ حالب
باقيمانده سنگ در گروه بدون كاتتر بيشتر بود درد يا  Renal colicدر
بيماران با سنگ حالب مياني در گروه بدون كاتتر حالبي بيشتر بود.
ً برابر بود.
ولي در بيماران با سنگ حالب تحتاني اين ميزان تقريبا
بنابراين چنين نتيجه گرفته شد كه در بيماران با سنگ حالب تحتاني پس
از يورتروسكوپي نيازي به گذاشتن كاتتر حالبي نيست و در بيماران با
سنگ حالب مياني در بيماراني كه اندازه سنگشان بيش از  55ميليمتر بود
ترجيح ميدهيم كه حداقل براي  04ساعت پس از يورتروسكوپي ،كاتتر حالبي
قرار داده شود.

عنوان :بررسي شدت آنمي يا  Stage & gradeبیماران مبتال به
كانسر معده كه تحت گاستركتومي شده در بیمارستان امام(ره)
ساري طي سالهاي 0835-0831
نام

دانشجو :رضا يوسفیان

استاد راهنما :دكتر اميد عماديان

شماره پايان نامه501 :
چكیده :هدف از اين مطالعه بررسي شدت آنمي با توجه به درجه
 GRADEتومور بدخيم معده در  551مورد گاستركتومي شده اين بيماري به
شكل توصيفي در بيمارستان امام (ره) ساري طي سالهاي  5010-5032كه از
بين  551مورد بيماري  34نفر آقايان (10درصد) و  00نفر خانمها(03درصد)
را شامل ميشدند .كه از اين تعداد  523نفر (30/4درصد) اتميك بوده و 3
نفر (4/03درصد)  CBCنرمال داشتند نتايج حاصل از اين مطالعه به اين
صورت بود كه بيماران مورد مطالعه با افزايش تومور شدت آنمي افزايش
يافته اما در مورد  gnadeبخاطر يكسان نبودن تعداد افراد از  wellبه
 modoratشدت آنمي افزايش يافته اما در  Poorlyدر حد قابل انتظار نبوده
است به اميد اينكه از مطالعات بعدي نتيجه قابل قبولي حاصل آيد.
STAGE,

عنوان :بررسي شیوع ناباروري در مردان مراجعهكننده به
كلینیكهاي ارولوژي شهرستان ساري در سال 0831
نام دانشجو:

يزدان عزتپناه

استاد راهنما :دكتر علي عيسيپور
استاد مشاور :بيژن شعبانخاني

شماره پايان نامه551 :
چكیده :ناباروري به عدم توانايي بارور شدن زن در مدت يكسال بعد
از مقاربت جنسي بدون اعمال هرگونه روش پيشگيري در بارداري اطالق
ميگردد42(.درصد) علل مربوط به ناباروري در خانوادهها به مردان
ً
ارتباط دارد و پيك سني ناباروري در مردان در دهه دوم زندگي خصوصا
در  04سالگي است .واريكوسل بعنوان شايعترين علل ناباروري(03/51درصد)
بوده و عوامل ايدوپاتيك دررده بعدي(04/13درصد) علتهاي ناباروري قرار
دارد( .)5دراين تحقيق سعي شده است تا در خصوص ارتباط ناباروري مردان
با متغيرهايي از قبيل مشاغل مختلف ،ناحيه جغرافيايي ،گروههاي سني،
ميزان تحصيالت و مدت ناباروري تحقيقات خود را اجرا نماييم .اين
مطالعه از نوع مقطعي در خصوص  042بيمار مرد مراجعهكننده به
كلينيكهاي ارولوژي در شهرستان ساري در سال  5032انجام شده است.
متغيرهايي از قبيل :سن ،شغل ،منطقه جغرافيايي ،ميزان تحصيالت مدت
ناباروري جهت بررسي در پرسشنامههاي تك برگي گنجانده شده و بيماران
مراجعهكننده در چهار گروه سني مختلف(بين  02تا  42سال و باالتر از
آن) تقسيم بندي شدند و سوابق ديگري از قييل بيماريهاي زمينهاي،
جراحيهاي قبلي ،مصرف سيگار ،الكل و داروهاي مختلف نيز در پرسشنامه
ثبت شدند .پس از تكميل آنها اطالعات موجود در فايلهاي كامپيوتري ثبت
و با آزمون محاسبات و آناليز الزم انجام شد .بر اساس اين تحقيق
مردان نيز در مبتال به ناباروري به مشاغل آزاد(04/3درصد) ارتباط
داشتند و اكثريت آنها داراي تحصيالت در مقطع تحصيلي راهنمايي و
ديپلم بودهاند .بيشترين ميزان مردان مبتال به ناباروري داراي سابقه 4
ساله بودند .همچنين(34/1درصد) مردان نابارور داراي هيچ سابقه
ناباروري در فاميل نبودهاند .بيشترين معيار اختالل در آناليز اسپرم
مربوط به تحرك اسپرمها(40درصد) گزارش شد .بر خالف تحقيقات قبلي كه
بيشترين تعداد مردان نابارور در متعلق به كشاورزي بودند در اين
تحقيق بيشترين تعداد به مشاغل آزاد اشتغال داشتند .همچنين بيشترين
مردان مبتال به ناباروري داراي مقطع تحصيلي راهنمايي و ديپلم
بودهاند .كه اين نتيجه موافق با تحقيقات قبلي بوده است .هيچ ارتباط
معنيداري بين محل جغرافيايي و مردان نابارور گزارش نشد .بيشترين
مردان نابارور مراجعهكننده به كلينيكهاي ارولوژي شهرستان ساري
داراي سابقه  4ساله ناباروري بودهاند كه نشانگر مراجعه آنها به

كلينيكهاي ارولوژي است .همانند نتايج تحقيقات قبلي مصرف سيگار در
مردان نابارور داراي شيوع معنيداري بوده است.

عنوان :بررسي يافته هاي آنژيوگرافي عروق كرونر و يافته هاي
بالیني بیماران در  551مورد آنژيوگرافي انجام شده در
بیمارستان امام خمیني ساري در ساري 0831
نام دانشجو:

سحر جاللي

استاد راهنما :دكتر وحيد مخبري
استاد مشاور  :دكتر عليرضا خليليان

شماره پايان نامه555 :
چكیده:

با توجه به شیوع بسیار باالي ) CORONARY ARTERY DISEASE (CADدر میان
جوامع مختلف امروزه از آن به عنوان اپیدمي قرن ياد مي شود  .ساالنه
هزينه هنگفتي از بودجه درماني كشور  ،صرف اين بیماري و عوارض ناشي
از آن مي شود  .با اين وصف به نظر مي رسد هر گونه طرح و تحقیق در
اين زمینه بخصوص در جهت يافتن روشهاي تشخیصي و درماني مطمئن ،
منطقي و مقرون به صرفه باشد لذا بر آن شديم كه تحقیقي را در اين
زمینه شروع كنیم و در آن به بررسي يافته هاي بالیني و آنژيوگرافیك
عروق كرونر كه از روشهاي تشخیصي بسیار مهم اين بیماري مي باشد :
بپردازيم .
دراين مطالعه توصیفي  551مورد از بیماراني كه در سال  0831جهت
انژيوگرافي به بیمارستان امام ساري ارجاع شده بودند مورد بررسي
قرار گرفتندو براي هر بیمار دو فرم اطالعاتي تكمیل شده كه فرم شماره
،
ورزش
تست
الكتروكارديوگرافي،
هاي
يافته
بررسي
جهت
يك
اكوكارديوگرافي و تعدادي از ريسك فاكتورهاي بیماريهاي عروق كرونر
بعالوه عالئم كلینیكي و فرم شماره دو جهت بررسي يافته هاي آنژيوگرافي
عروق كرونر از قبیل ونتريكولوگرافي و شدت ضايعه و  RUN OFF1در هر يك
از عروق كرونر اصلي و نوع درمان توصیه شده مي باشد .
با بررسي فرمهاي اطالعاتي  ،يافته هاي زير به دست آمدند :
در بین عالئم كلینیكي  ،شايعترين عالمتي كه به تنهايي در بیماران
وجود داشت  ،درد قفسه سینه در حال فعالیت در  35بیمار81درصد از 551
بیمار مورد بررسي بوده و در بین عالئمي كه همراه با هم وجود داشتند:
درد قفسه سینه در حال فعالیت و تنگي نفس در  65بیمار 04/3درصد بوده
كه بیشتر از ساير موارد همراه با هم مشاهده شد .بعالوه از بین 551
بیمار نورد مطالعه در هفت بیمار 5/3درصد وضعیت بالیني در زمان
آنژيوگرافي  UNSTABLEبوده و باقي موارد بیماران در وضعیت بالیني
 STABLEبودند .
در مورد بررسي عروق كرونر در آنژيوگرافي نتايج زير حاصل شد  .در
 50بیمار 6و3درصد از كل بیماران مورد بررسي  ،تنگي يا
رگ LMCA
ضايعه وجود داشت و در ساير موارد  LMCAنرمال گزارش شد از بین سه رگ
اصلي كرونر  LADبا 046مورد ضايع 45/4درصد شايعترين رگ مبتال بود و پس
از آن ترتیب  RCAبا  058مورد ضايعه 61/5درصد و  LCXبا  003مورد ضايعه
64/3درصد در رديفهاي بعدي قرار داشتند  .در بین توصیه هاي درماني ،
درمان دارويي با 31مورد 80/4درصد از  551مورد بررسي شده در رتبه اول
و بعد از آن توصیه به جراحي  31مورد 53درصد و توصیه به آنژيوپالستي
با  64مورد 03/6درصد در رديفهاي دوم و سوم قرار داشتند  .در نتیجه
كلي  53بیمار  56/6درصد تنگي در يك رگ  55 ، SVDبیمار 50/4درصدتنگي
در دو رگ  54 ، 2VDبیمار 55/5درصد تنگي در سه رگ  ، 3VDداشتند و 54
بیمار 55/5درصد بدون ضايعه در عروق كرونر بودند .

عنوان :بررسي موارد بیپوسي تودههاي ريوي از طريق پوست در
بیمارستان امام خمیني(ره) ساري از بهمن  33تا بهمن 31
نام دانشجو:

هادي مجیدي

استاد راهنما :دكتر روحهللا عبدي
استاتید مشاور :دكتر امیر سلطاني /دكتر ژيال ترابيزاده

شماره پايان نامه555 :
چكیده:
از آنجائیكه اكثر بدخیميهاي ريوي به شكل توده نمايان ميشوند الزم
است بررسي دقیق تشخیصي بر روي تودههاي ريوي صورت گیرد .درمطالعات
انجام شده تاكنون  6روش بیوپسي تودههاي ريوي معرفي شده است:
 -0بیپوستي باز در حین توراكوتومي
Flexible Bronchoscopy -5
Catheter Biopsy -8
 -6بیوپسي تودههاي ريوي از طريق پوست با راهنمايي ،CT
سونوگرافي و فلوروسكوپي( .)0در مطالعات قبلي ،قدرت تشخیصي
بیپوسي تودههاي ريوي از طريق پوست براي تودههاي بدخیم حدود
15درصد و براي تودههاي خوشخیم حدود 35درصد ذكر شده است .عوارض
شايع نیز پنوموتوراكس 05درصد(از صفر تا 41درصد) هموپتزي
01درصد ،خونريزي داخل پارانشیم ،هموتوراكس ،آمپیم و آمفیم
زيرجلدي ذكر شدهاند .)0،5،8،6،5(.در اين بررسي نیز روش چهارم
بیپوسي را مدنظر داريم .بیماران بستري در بخش داخلي بیمارستان
امام خمیني(ره) ساري با تودههاي ريوي با سايز متوسط 8-6
سانتیمتر كه انجام بیپوسي از طريق برونكوسكوپي برايشان ممكن
نبوده به بخش راديولوژي معرفي شدهاند .براي هر بیمار آزمايشات
 PLTو  PTTو  PTجهت بررسي اختالالت خونريزي دهنده انجام شد و
مواردي نظیر سابقه مصرف آنتي كواگوالنت ،شك هب توده عروقي،
وجود بولهاي آمفیزماتو ،تودههاي مركزي و سرفههاي كنترل نشده
بعنوان كنترانديكاسیون در نظر گرفته شده ،سپس براي  51مورد
باقيمانده بیوپسي با تروكات از طريق پوست با راهنمايي
سونوگرافي(61مورد) يا  01( CTمورد) انجام شد .الزم به ذكر است
براي هر بیمار راديوگافي رخ و نیمرخ قفسه سینه و  CTتوراكس
درست قبل از بیوپسي انجام شد تا آخرين تغییر پیدا شده بررسي
شود .نمونه دريافتي به بخش پاتولوژي فرستاده شد و بیماران
حداقل تا  4ساعت در بخش داخلي تحت نظر گرفته شدهاند تا در صورت
بروز عوارض جانبي احتمالي اقدام الزم انجام شد .در نهايت
اطالعات مربوط به هر بیمار در فرم اطالعاتي وارد شد .تعداد 51
مورد بیپوسي پركوتانه از توده ريوي صورت گرفت كه از اين تعداد
 3مورد به تشخیص بافت شناسي نرسیدهاند و ازموارد ديگر  55مورد

 ،SCCدو مورد  Small cell Carcinomaسه مورد ،برونكوآلوئولر سل
كارسینوما ،دومورد آدنوكارسینوما ،چهار مورد متاستاز( 5مورد از
اين  6مورد با منشأ ژرم سل بوده است) 5 ،مورد فیبرومپلور ،يك
مورد ساركوم نسج نرم و يك مود توبركلوز بوده است .و همچنین
پنج مورد واكنش انفالماسیون مزمن گزارش شده است .از نظر عوارض
جانبي بیوپسي پركوتانه فط سه مورد پنوموتوراكس مشاهد شد كه يك
ً موارد با پاتولوژي
مورد آنها نیاز به  Chest tubeپیدا كرد .ضمنا
مثبت 34درصد موارد 06درصد(بدلیل ناكافي بودن نمونه) ،موارد
بدخیمي31درصد موارد خوشخیمي 04درصد و عارضه پنوموتوراكس 4درصد
بودند .اين بررسي نشان داده است كه بیپوسي پركوتانه تودههاي
ريوي روشي كن خطر و بادقت تشخیصي باالست ،و با توجه به اينكه
بیپوسي بازنیاز به بیهوشي عمومي دارد و ممكن است با عوارض
خونريزي و عفونت همراه باشد و يا برونكوسكوپي كه فقط براي
تودههاي مركزي ريه استفاده ميشود و براي تودههاي محیطي ريه
كارايي ندارد ،بیوپسي پركوتانه روشي آسان است و نیاز به
بیهوشي عمومي ندارد و در مورد تودههاي محیطي ريه كاربرد داشته
و محدوديت برونكوسكوپي را برطرف ميكند و از طرفي بیمار مدت
كوتاهي در بیمارستان بستري شده و نسبت به روشهاي ديگر ارزان
تر است .پس ميتوان از اين روش براي تشخیص تودههاي محیطي ريه و
تودههاي مدياستن بطور گسترده استفاده كرد.

عنوان :سنتزمشتقات و ناقرينه نیتروپیرولیل 0و 6دي هیدروپیريدين
نام دانشجو:

ملیحه شهبازي نیاز

استاد راهنما :دكتر فرشته پور مراد /دكتر عباس شفیعي /دكتر محمود
تاجبخش

استاد مشاور :
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 553 :
چكیده:
نیفديپین بانام شیمیايي دي متیل 0و 6دي هیدرو – 5و 4دي متیل – -6
(-5نیتروفنل) – 8و 5دي كربوكسیالت يك داروي مسدد كانال كلسیم از
دسته 0و 6دي هیدروپیريدين ها است  .مسدد هاي كانال كلسیم ،
تركیباتي با ساختمانهاي متفاوت هستند كه با اثر بر قسمتهخاي
مختلف زير واحد  a1از كانال كلسیمي وابسته به ولتاژ نوع ، Lباعث
مهار ورود كلسیم خارج سلولي به داخل سلولها مي شوند.اين دسته
دارويي كاربرد بالیني بسیار وسیعي دارند كه غیر از بیماريهاي
قلبي عروقي پر فشاري خون ،آنژين صدري  ،آريتمي  ،نارسائي قلبي،
اثرات مفیدي در درمان میگرن ،زايمان زودرس،دردهاي قاعدگي  ،آسم
بونشیال و غیره از خود نشان داده اند .
تكیبات سنتز شده  ،مشتقات نیفديپین با استرهاي مختلف الكین ،
سیكلوآلكیل و آريل هستند كه در آنها  -8نیترو -0 -متیل پیرول
جايگزين ارتونیتروفنیل در موقعیت  6شده است  .الكل (آريل)
استواستاتهاي مورد نظر از واكنش الكل باتري متیل 0-6hو  8دي اكسین
–  6آن بدست مي آيند .
مشتقات بااسترهاي قرنیه طبق واكنش كالسیك هانش  0مول -0متیل پیرول
 -5نیترو كربوكسالدئید با  5مول اكیل (آريل) استواستات و  0مول
آمونیوم استات تهیه شدند  .مشتقات ناقرينه نیز طبق روش  Dagninoاز
واكنش  0مول الكیل استواستات با اموال الكیل آمینوكروتونات و
0مول آريل آلدئید تهیه گرديدند  .بازده واكنش هاي انجام شده
تقريبا مناسب بوده و تركیبات تهیه شده جهت انجام آزمايشات
بیولوژيكي (اثر ضد فشار خوني ) آماده شدند .با بررسي يكي يكي از
تركیبات اثر ضد فشار خوني قابل مالحظه اي از خود نشان داد.

عنوان :سنتزنیتروپیرول آلدئید و مشتقات نیتروپیرولیل دي
هیدروپیريدين قرنیه
نام دانشجو :سارا بهاري
استاد راهنما :دكتر فرشته پور مراد ،دكتر نوشین راستگاري
استاد مشاور  :دكتر احمد رضا بخرد نیا

شماره پايان نامه 553 :
چكیده:
مسددهاي كانال كلسیم تركیباتي با ساختمان شیمیايي متفاوت هستند
كه با اثر بر قسمت هاي مختلف زير واحد α 0از كانال هاي كلسیمي
وابسته به ولتاژ نوع  ، Lباعث مهار ورود كلسیم خارج سلولي به داخل
سلولها مي شوند  .اين دسته دارويي كاربرد بالیني بسیار وسیعي
دارند،عالوه بر درمان بیماري هاي قلبي عروقي (پر فشار خون ،آنژين
صدري  ،آريتمي  ،نارسايي قلب) اثرات مفیدي در درمان میگرن  ،زايمان
زود رس  ،درد هاي قاعدگي  ،آسم برونشیال و غیره از خود نشان داده
اند .تركیبات سنتز شده از مشتقات نیفیديپین با استرهاي مختلف آلكیل
سیكلو آلكیل و آريل هستند كه در آنها  6نیتو -0-متیل پیرول
،
جايگزين ارتونیتروفنیل در م.قعیت  6شده است .
آلكیل (آريل) استواستات هاي مورد نظر از واكنش الكل با تري متیل 6-
0-Hو 8دي اكسین –  6اون بدست مي آيند .
جهت تهیه آلدئید از  ، D M F , POCL3متیل پیرول استفاده كرده  ،واكنش
زير گاز آرگون رفلو مي شود .
مشتقات با استرهاي قرينه طبق واكنش كالسیك هانش از واكنش يك مول-0 ،
پیرول
متیل
 -6نیتروكربو كسالدئید با دو مول آلكیل (آريل) استواستات و يك مول
آمونیوم استات تهیه شدند .بازده واكنش هاي انجام شده مناسب بوده و
بیولوژيكي
آزمايشات
انجام
جهت
شده
تهیه
تركیبات
(اثر ضد فشار خون ) آماده شدند .يكي از تركیبات پس از بررسي ،
اثرات ضد فشار خون قابل مالحظه اي از خود نشان داد.

-0عنوان:
نام دانشجو:

سنتزسولفاستامید

حمید رضا بخشي

استاد راهنما :دكتر محمد علي ابراهیم زاده
استاد مشاور :

پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پایان نامه588 :
چكیده:
سولفاستامید داروئي از دسته سولفونامیدها بوده كه به واسطه شباهت
ساختماني با پاراآمسنوبنزوئیك اسید موجب اخالل در سنتز اسیدهاي
نوكلئیك در میكرو ارگانیسم هاي حساس مي شود .
سولفانامیدها اين عمل را با مهار تبديل اسید پاراآمینوبنزوئیك به
كوآنزيم دي هیدروفوالت انجام ميدهند عمل اين آنتي بیوتیك ها عمدتا
با كتريواستاتیك بوده اما در مواقعي كه در محیط اطراف غلظت تیمین
ها كم باشد اثر باكتريوسیدي از خود نشان مي دهند .
سولفاستامید به شكل نمك سديم در عفونت ها و جراحات چشمي و همچنین
به فرم آزاد خود به همراه سولفابنزامید و سولفاتیازول در كرم و قرص
واژينال تريپل سولفا وجود دارد .در اين تحقیق سولفاستامید با شروع
از آنیلین ،سنتزشد .واكنش آنیلین با انیدريداستیك  ،استانیلید را
تولید كرد كه با افزايش كلروسولفونیك اسید به پارااستامید و بنزن
سولفونیل كلريد تبديل شد .اين تركیب در اثر مجاورت با آمونیاك به
سولفانامید مربوطه تبديل شد .از واكنش جسم اخیر با انیدريداستیك،
و  –N4دي استیل سولفانامید بدست آمد كه پس از هیدرولیز
مشتق N1
قلیائي سولفاستامید سنتز شد .هیدرولیز اسیدي اين جسم ( N1و  –N4دي
استیل سولفانامید) صرفا سولفانیل آمین تولید نمود .اين واكنش با
غلظت هاي مختلف اسید (  31،51،81،01،5درصد) تكرار شد در هر صورت نتايج
يكسان بود .

عنوان:

سنتزايزونیازيد

نام دانشجو:

حمیدرضا منوچهري موحد

استاد راهنما :دكتر سید ضیاءالدين موسوي /دكتر احمد رضا بخرد نیا
استاد مشاور :
پايان نامه  :دکتری داروسازی

شماره پايان نامه 586 :
چكیده:
بیماري سل يك بیماري عفوني باكتريال است كه توسط مايكوباكتريوم
توبركلوزيس كه از گونه معرفي مايكوباكتريهاست ايجاد مي شود .امروزه
بواسطه انتشار وسیع  HIVو مشكالت اجتماعي و اقتصادي و مهمتر  ،مقاومت
دارويي كه درسوشهاي بیماريزاي اين میكروار گانیسم ايجاد میشود ،
جوامع بشري شاعد شیوع گسترده اين بیماري هستند كه عالوه بر مرگ و
میر بسیار ،هزينه هاي گزافي را در درمان و پیشگیري تحمیل مي كند .
درحال حاضر دستجات دارويي مختلفي در درمان انواع مختلف سل استفاده
مي شوند كه مهمترين و ارزشمند ترين آنها در خط مقدم پیشگیري و
درمان  ،ايزونیازيد است  .ايزونیازيد براحتي بداخل سلول نفوذ مي
كند و میكروار گانیسم هاي در حال رشد درون سلولها را نابود میكند .
اين دارو سمیت پايیني داشته و بخوبي تحمل مي شود و يك دوره درماني
4تا  05ماهه با آن خطر سلفعال را تا 11درصد كاهش مي دهد  .تنها مشكل
استفاده از اين دارو و ساير داروهاي توبركلوستاتیك  ،بروز مقاومت
دارويي است كه با بكارگیري درمان صحیح و تركیب دارويي  ،احتمال
ايجاد مقاومت دارويي را میتوان تا اندازه اي كاهش داد .شايعترين
عارضه جانبي ايزونیازيد كه مهم هم مي باشد  ،نوريت محیطي است كه با
تجويز دوز پیشگیرانه ويتامین  B6قابل كنترل است لذا با توجه به
اهمیت ايزونیازيد در ريشه كني بیمار سل  ،ضرورت سنتز اين داروي مهم
به روش مهم به روشني مشخص مي گردد .از آنجا كه اين دارو در داخل
كشور تهیه نمي شود در اين تحقیق  ،دو روش جهت سنتزآزمايشگاهي آن
ارائه شده است  .روش اول با استفاده از كاماپیكولین است كه بوسیله
پرمنكنات پتاسیم اكسیده مي شود وايزونیكوتینیك اسد تولید مي كند و
سپس اين اسید در محیط اتانل مطلق با هیدرازين واگنش داده و
ايزونیازيد تهیه مي شود .اين روش به لحاظ صرف زمان كمتر  ،حائز
اهمیت است  .در روش دوم با استفاده از اسید سیتريك و محلول آمونیاك
كه طي دو مرحله
 55درصد تحت رفالكس سیترازينیك اسید ايجاد شده
كلراسیون و احیاء  ،ايزونیكوتینیك اسید بدست مي آيد و مرحله آخر
واكنش مشابه مرحله آخر روش اول نتوانست تا انتها ادامه پیدا كند

ولي با برآورد اجمالي كه انجام گرفته بنظر
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد .

مي رسد كه اين روش از

عنوان :بررسي شیوع سوء تغذيه و عوامل مؤثر بر آن در
شیرخواران زير دو سال شهر ساري سال 0831
نام دانشجويان:

هوشنگ نصیري

استاد راهنما :دكتر مريم نخشب
مشاورآمار :دكتر علیرضا خلیلیان

پايان نامه  :دکترای تخصصی کودکان

شماره پايان نامه581 :
چكیده:
هدف از طرح بررسي ( )Assessmentانسیدانس سوء تغذيه با استفاده از
اندازهگیري وزن و بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر سوء تغذيه میباشد.
مطالعه بصورت توصیفي و آيندهنگر بوده و براي تعیین وضعیت تغذيه
كودكان از اندارهگیري شاخص وزن بصورت مقطعي( )Cross Sectuinalاستفاده شده
است .اطالعات با روش مشاهدهاي و مصاحبهاي از طريق پركردن پرسشنامه
در مورد متغیرهاي زمینهاي جمع آوري شده است جامعه آماري در اين
بررسي كودكان صفر تا  56ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني
شهر ساري با وزن زمان تولد  >2500 grو ترم كه در مركز كارت رشد وزمان
تولد داشتهاند میباشند .كه از  05مركز بهداشتي درماني  01مركز بصورت
خوشهاي انتخاب شدهاند و ابتدا  311پرونده كودك بطور  Randomizedاستخراج
مورد
85
كه
است
شده
( 1مورد بدلیل نارسي و وزن تولد  <2500 grو  54مورد بدلیل عدم تمايل و
همكاري مادر در پاسخ به سواالت پرسشنامه از جامعه مورد مطالعه حذف و
ً  445مورد كودك( 858كودك دختر و  865كودك دختر) مورد مطالعه
نهايتا
قرار گرفتهاند .فاكتورهاي زمینهاي با اهمیت مورد مطالعه شامل جنس،
سن ،اشتغال مادر (خانهدار ،شاغل) تحصیالت مادر(باسواد ،بي سواد) روش
تغذيه كودك( ،EBFغیر انحصاري) ،شروع تغذيه تكمیلي( 6-4ماهگي بعد از
 4ماهگي) ،مصرف پستانك يا شیشه (دارد ،ندارد) سابقه بستري
كودك(دارد ،ندارد) مصرف مولتي ويتامین(مرتب ،نامرتب) ،مصرف قطره
آهن(مرتب ،نامرتب) ،تعداد خاوار( 8فرزند يا كمتر ،بیش از  8فرزند)،
تمايل مادر به تغذيه با شیر مادر(دارد ،ندارد) ،آگاهي مادر از
مزاياي تغذيه با شیر مادر(دارد ،ندارد) ،مدت تغذيه با شیر
مادر(كمتر از 4ماه ،بیش از  4ماه) سابقه جدائي مادر و شیرخوار(دارد،

ندارد) ،فاصله بین موالید(كمتر از  8سال ،بیشتر يا مساوي  8سال)
میباشد .شاخصتن سنجي اين مطالعه عبارت است از وزن براي سن ،براي
تعیین مرز میان وضع طبیعي و سوء تغذيه از امتیاز )Z-Score WA(Zاستفاده
شده است و براي ارتباط بین متغیرهاي كیفي از آزمون مربعات( )X2و خطر
نسبي( )R.Rاستفاده شده است .بر اساس طبقهبندي امتیاز 08/3 )Z-Score Wa(Z
درصد كودكان از نظر وزن براي سن دچار سوء تغذيه بوده و  8/1درصد
كودكان از نظر وزن براي سن دچار سوء تغذيه متوسط يا شديد بودهاند و
شیوع سوء تغذيه در پسرها(03/3درصد) درصد نسبت به دخترها  1/8درصد
بیشتر بوده است بر اساس درجات در پسران سوء تغذيه خفیف  08/3درصد و
شديد 1/1درصد و متوسط و شديد ¼ درصد نسبت به كودكان دختر سوء تغذيه
خفیف  5/4درصد شديد و صفر درصد متوسط و شديد  8/3درصد بیشتر بوده
است به استثنا كه شیوع سوء تغذيه متوسط در دختران  8/3درصد نسبت به
پسران  8/5درصد در اين مطالعه بیشتر بوده است ،شیوع سوء تغذيه خفیف،
متوسط و شديد در هر دو جنس بترتیب  1/3درصد 8/5 ،درصد 1/6 ،درصد
بوده است شیوع سوء تغذيه با افزايش سن بعد از  4ماهگي و  55/6درصد و
كمترين رقم سوء تغذيه در گروه سني  8تا  4ماهگي و  8/8درصد بوده
است.در اين مطالعه بین جنس كودك وجود سوء تغذيه ( )P<0/001بخصوص جنس
متوسط
و
شديد
تغذيه
سوء
با
كودك
( )P<0/0001سن كودك كمتر از  4ماه و بیشتر از  4ماه با وضع
تغذيه( )P<0/0001اشتغال مادر(خانهدار ،شاغل)( )P<0/0001تحصیالت مادر
باسواد ،بیسواد بودن( )P<0/0001تغذيه با شیر مادر( )P<0/02سابقه بستري
كودك( )P<0/004بعد خانوار( )P<0/02مصرف مرتب قطره مولتي ويتامین()P<0/0001
مصرف مرتب قطره آهن( )P<0/0001ارتباط معنيداري وجود داشته است .ولي
ارتباط آماري معنيداري بین زمان شروع تغذيه تكمیلي  P<0/25و مصرف
پستانك و  P<0/83با سوء تغذيه مشاهده نشده كه در دو مورد آخر نیاز به
بررسي و مطالعه بیشتري است.

عنوان :

نام نویسنده :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

