پیام رئیس کنگره

به نام خدا
خوشحال هستیم بیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران را با هدف
به روزرسانی دانش پزشکی و مطرح کردن مشکالت همکاران متخصص داخلی در حضور سروران
ارجمند و یاران همیشه در صحنه جامعه پزشکان متخصص داخلی برگزار می نمائیم.
این کنگره با زحمات شــش ماهه هیئت مدیره  ,دبیر علمی و دبیر اجرایی و دویســت نفر از
اعضاء هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می گردد .و این امکان وجود
دارد که با تجربه حدود 27سال باز هم در اجرای آن دچار مشکالتی بشویم که با صبر و شکیبایی
و همکاری شما پزشک ارجمند برطرف خواهد شد بر خالف سایر کنگره ها و بازآموزی ها هدف
از شــرکت در این کنگره فقط کســب امتیاز نمی باشد ,هم اندیشی و هم فکری و رفع مشکالت
همکاران متخصص داخلی از اهم اهداف این کنگره می باشد .حضور شما عزیزان بر غنای علمی
آن افزوده و هیئت مدیره را برای پیشبرد اهداف آن مورد عنایت قرار خواهد داد .
دکتر ایرج خسرونیا

تقدیر و تشکر

به حول و قوه الهی مفتخریم برپایی بیســت و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص
داخلی ایران را به حضور فرهیختگان ,متولیان و پویندگان علمی پزشکی نوید دهیم  .این کنگره
که هر ســال در اردیبهشــت ماه و باحضور قاطع اعضاء محترم جامعه پزشکان متخصص داخلی
ایران و جمع کثیری از اساتید و صاحب نظران رشته های داخلی برگزار میگردد ,در سایه عنایات
حق باردیگر مرهون توجهات و الطاف همراهانی بودکه از یاری خود در راســتای رونق بخشیدن
به این گردهمایی علمی دریغ نورزیده اند .شایسته است در همین مجال از اعضاء هیئت مدیره و
مدیران عامل شرکت های دارویی و تجهیزاتی که به هر طریق در ادای این رسالت مایه دلگرمی
ما بوده اند صمیمانه قدردانی کنیم.
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پـزشکان پیشـکسوت

دکتر محمد خالد رضايي بوكاني
متولد  ،١٣٣١در شهر بوكان استان آذربايجان غربي دوره ابتدايي و

متوسطه را به پايان رساند .در سال  ١٣٤٩وارد دانشكده پزشكي تبريز

شــده و در سال  ١٣٥٦به عنوان پزشك عمومي فارغ التحصيل و پس

از پايان خدمت نظام در روستاهاي مهاباد و اروميه ،مشغول به كار مي
شود .در سال  ١٣٦١در رشته داخلي دانشگاه علوم پزشكي شيراز قبول

شــده و پس از اخذ تخصص داخلي از ســال  ١٣٦٥به عنوان استاديار گروه داخلي دانشگاه علوم

پزشكي اروميه مشــغول به كار مي شود .در سال  ١٣٧٣براي گذراندن دوره فوق تخصص ريه به

دانشــگاه علوم پزشكى تبريز رفته و در سال  ١٣٧٥پس از پايان دوره به اروميه برگشته و مجددا ً
مشغول به كار مي شود.نامبرده از سال  ١٣٨٧بازنشسته شده است.
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دکتر مرتضی سروش
اینجانب دکتر مرتضی ســروش متولد 1328بابل دوره ابتدایی و

متوسطه را در تهران گذراندم.

طب عمومی را بین سالهای  1347تا  1354در تبریز به پایان رسانده

و در ســال  1358تا  1362موفق به اخذ تخصص داخلی از بیمارستان
شهدای هفت تیر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیدم .

در ســال  1375به مدت شش ماه دوره پیوند کلیه را در تهران بیمارستان شریعتی تحت نظر

دکتر برومند و دکتر نجفی طی نمودم ولی به علت عدم افتتاح بخش پیوند در بیمارستان ولیعصر
(عج) قائم شــهر مورد اســتفاده قرار نگرفت چند صباحی نیز در دانشکده پزشکی بابل مشغول به
تدریس بوده ام و از پنج ســال قبل تا کنون مسئول بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر (عج) قائم

شهر می باشم.
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دکتر هادی غفرانی
متولد  1329/6/1محل تولد :بمرود از توابع بیرجند

محل تحصیل ابتدایی :دهستان مود

دبیرستان شوکتیه در بیرجند

دیپلم :دبیرستان علوی مشهد

قبولی در رشته پزشکی در سال  1348دانشگاه تهران
فارغ التحصیل 1355

شروع تخصص داخلی  1356دانشگاه تهران
اتمام تخصص داخلی سال 1360-1359

شاگرد اول بورد داخلی ایران

فوق تخصص گوارش – اولین دوره تخصص سال 1367

سابقه کاری از سال  – 1360عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محل خدمت  :بیمارستان امام خمینی (ره )

بازنشسته در سال 1392
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دکتر رجبعلی عطا آبادی
اینجانب دکتر رجبعلی عطاآبادی متولد  1315محل تولد آبادان

پس از تحصیالت ابتدایی و متوســطه (فارغ التحصیل دبیرستان البرز

تهران)( ،شاید قابل ذکر نیز باشد که در سال آخر دبیرستان از دست وزیر

فرهنگ وقت ،مرحوم دکتر مهران ،به عنوان شــاگرد نمونه ،لوح تمجید

دریافت کردم) .سال  1337عازم آلمان شدم و در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ارالنگن مشغول

به تحصیل شــدم .در سال  1966میالدی ،پزشــکی عمومی را با نمرات خوب به پایان رسانیده و
بالفاصله وارد رشــته تخصص بیماری های داخلی شدم .پس از گذراندن دوره پنج ساله رزیدنتی
در دانشــگاه دوســلدورف ،موفق به اخذ مدرک تخصصی شدم .مدتی را در بیمارستانهای مختلف
در شهرهای آلمان به عنوان متخصص بیماری های داخلی فعالیت داشتم .پیش از ترک آلمان ،به

مدت یکسال به عنوان پزشک ارشد بخش داخلی (معاون بخش) در بیمارستان سنت وین چن در

شهر دوئیز بورگ ادامه خدمت دادم  .اواخر سال  1974میالدی (برابر با  1353شمسی) به وطنم
ایران برگشتم و مدتی را به عنوان مسؤول بخش داخلی ذوب آهن اصفهان در خدمت هم میهنان

عزیزم بودم و اکنون به عنوان پزشک آزاد در اصفهان مشغول به خدمت می باشم.
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The role of fecal calprotectin as anon invasive marker in the
evaluation of ulcerative colitis activity
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Introduction:
Ulcerative colitis (UC) is a chronic disease, needs long term follow up.
Its follow up method is colonoscopy, which is a costly and invasive
method. Fecal calprotectin (FC) is newly proposed as a predictive factor in UC patients. It is a neutrophil derived protein resistant to protease. The aim of this study was to investigate the correlation between
FC and disease severity and activity in UC patient.
Method:
This cross sectional study was approved by ethical committee of
Mashhad university of medical sciences and was conducted in Qaem
hospital. UC patients were carefully examined by an experienced gastroenterologist and FC level was measured quantitative ELISA. All
patients underwent colonoscopy and microscopic investigations. Data
»2«

 خالصه مقاالت گوارش

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

were entered SPSS version 16. And significance level was considered
less than 0.05.
Results:
70 patients were enrolled the study. Their mean age was 38±13 years.
UC was recently diagnosed in 25 patients (36.2%) and mean disease
duration was 5±4.1 years. Endoscopic classification showed that
5 patients (7.1%) were in class (0), frequency of class 1, 2, 3 and 4
were 14.3%, 7.1%, 35.7% and 35.7%, respectively. Mean FC level
was 132±84 µg/g. Mean FC in mild, moderate and severe form of UC
were 132±11 µg/g, 119±44 µg/g and 141±78 µg/g and this difference
was not statistically significant (p=0.687). No positive correlation was
found between ESR and FC(r=0.172, p=0.215). Correlation between
hs-CRP and FC was not detected (r=0.252, p=0.297).
Conclusion:
Our result revealed that although FC was higher in sever form of UC,
there was no positive correlation between disease activity and FC.
Key words:
Fecal calprotectin, Ulcerative colitis, inflammatory bowel disease
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بررســی موارد لنفوم غیر هوچکینی اولیه دستگاه گوار ش از سال 1388تا
 1393در بخش گوارش بیمارستان امیر اعلم
دکتر سید محمود اسحق حسینی
استاد وفوق تخصص گوارش بیمارستان امیر اعلم
دکتر محمد مهدی اسحق حسینی
رزیدنت داخلی بیمارستان امیر اعلم
دکترسید کمال الدین اسحق حسینی
فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم
دکترسیده زهرا اسحق حسینی
کارورزدانشگاه علوم پزشکی
چکیده

لنفوم اولیه دســتگاه گوارش یک بیماری نسبتا نادرمی باشــد.این مطالعه به منظوربررسی
فراوانی نســبی اشکال بالینی ودرمان جدید بیماران مبتال به لنفوم اولیه دستگاه گوارش صورت
گرفته است.
در این مطالعه توصیفی گذشــته نگر  81بیمار مبتال به لنفوم اولیه دســتگاه گوارش که از
سالهای  1388لغایت  1393دربخش گوارش بیمارستان امیراعلم بستری شده اند مورد بررسی
قرار گرفته اند.
از میان  81بیمار مبتال به لنفوم اولیه دستگاه گوارش  42بیمار ( )%51/ 8لنفوم اولیه معده
 33بیمــار ( )%40/7لنفوم اولیه روده باریک و 6بیمار ( ) %7/5لنفوم اولیه کولورکتال داشــتند
نسبت مرد به زن در لنفوم اولیه معده  2/1:1ودر لنفوم اولیه روده 1/1 :2بود.
میانگین ســنی در بیماران مبتال به لنفوم اولیه معده  52/1ســال وسال ومیانگین سنی در
بیمــاران مبتال به بیماران روده باریک به میزان قابل مالحظه ای کمتر و برابر  38/6ســال بود.
میانگین ســنی بیماران مبتال به لنفوم اولیه کولورکتال  47/5ســال بود.بیشترین علت مراجعه
بیماران به بیمارســتان درد شکم بوده است و توده شــکمی یافته شایعه در معاینات بالینی این
بیماران می باشد.
شــایعترین روش درمانی منظور شده برای این بیماران بر خالف گذشته کموتراپی می باشد
تنها درمان جراحی دربیماران فوق کسانی بوده اند که با تشخیص انسداد روده بستری شده اند
و بعد در پاتولوژی لنفوم روده تائید شده است.
امروزه درمان جراحی در لنفوم جراحی جایگاهی ندارد.
خالصه مقاالت گوارش 
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The evaluation of Probiotic effects in Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Syndrome Treatment

ارزیابی تاثیر افزودن پروبیوتیک در درمان بیماران مبتال به ســندروم رشد
)SIBO( بیش از حد باکتریهای روده باريك
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Abstract
Introduction:
Considering the gastrointestinal (GI) problems and numerous other
complications of Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO), and
on the other hand the effectiveness of Probiotics in the treatment of
many gastrointestinal diseases; in this study we aimed on assessing the
efficacy of a certain strain of Probiotics consisting of Lactobacilli in
the treatment of SIBO. If approved, GI symptoms of the patients and
the complications of this syndrome could be better controlled with a
much lower cost.
Methods & Materials:
In clinical trial conducted from May 2010 to Oct. 2012, 30 cases whom
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referred to the infectious and internal medicine clinics of Quaem hospital of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) suffering from
chronic abdominal pain or diarrhea and with a positive Hydrogen Breath
Test (HBT) were selected. After an initial 3-week therapy with antibiotics, a 15 days maintenance antibiotic therapy plus a Probiotic (Lactol)
was administered for the study group and the same regimen without
Lactol for the control group. After 6 months the HBT result and the GI
symptoms were analyzed and compared between the two groups.
Results:
In general, the result of HBT & the clinical symptoms in patients receiving the maintenance regimen with Probiotic (Lactol) showed
a better response. HBT turned negative in 93.3% of those receiving
Lactol and 66.7% of the controls. In all the cases receiving Lactol, the
abdominal pain disappeared completely (p = 0.002). In addition, other
GI problems including bloating, belching and diarrhea significantly
improved in the study group in comparison to controls (p = 0.020,
0.025 and 0.014, respectively).
The mean age did not differ between the two groups (p = 0.116). The
sex distribution also showed no difference (p = 0.715). In addition,
these items showed no statistical differences in patients of both groups
who responded to treatment. The effect of Probiotic on improving
nausea, vomiting, constipation and loss of appetite exhibited no difference when comparing the two groups (P-value > 0.05).
Conclusion:
Based on the collected data, adding a Probiotic (Lactol) to the maintenance therapy of Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Syndrome patients whom are receiving routine antibiotic therapy will decrease some of the GI symptoms such as abdominal pain, bloating,
»6«
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belching and diarrhea and can be beneficial in preventing the complications of this syndrome.
Keywords:
Probiotic (Lactol), Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) Syndrome, Hydrogen Breath Test (HBT)
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Introduction:
From 1983 till now we face to strong evidences that HPs and other
representatives of the serrated lesions group might serve as the precursors for about 20% of sporadic or nonsyndromic colorectal cancer,
particularly in the proximal colon. In Iran we have not enough data
concerning this type of polyps, although we estimate that its prevalence is not more than other countries.
In present study we try to characteristic the profile of serrated polyps in
adult patients in a tertiary hospital with high rate of referred patients.
Methods:
This is a retrospective study on a group of patients who referred to
Firoozgar hospital, Tehran-Iran between 2009-2014 because of lower
GI symptoms. We enrolled all patients whom underwent total colonoscopy. The data was collected from hospital data base, endoscopic
reports and pathologic reports by three trained research assistants. The
exclusion criteria were: age less than 20 years old, history of known
Colon cancer or colon resection, active colitis or inflammatory bowel
»8«
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disease (IBD) and active diverticulitis.
Results:
During this time polypoid lesion was reported in 3586 cases. A total
127(3.5%) patients had serrated polyps. Of them 81(63.8%) was male.
The mean age was 52.3 ±14.5 .29.2 % of patients had traditional serrated polyps. Regarding the size; 100(78.7%), 20(15.7%) and 7(7%)
patients had polyps <10mm.10-20 mm and >20mm. Concerning the
site of detection , 76(59.8%) located in left colon ;rectum 36.2% ,sigmoid14.2% , descending6.3% and splenic flexure3.1% .
Conclition
In conclusion, our study reported the majority of serrated polyps were
traditional and located in left colon. Thus, because of almost same
ratio of our results with international reports, its needs to more consideration in Iranian patients.
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Statins for non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic
steatohepatitis (Review)
Eslami L, Merat S, Malekzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Aramin H

Abstract
Background
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) are common causes of elevated liver enzymes in
the general population. NASH and to some extent NAFLD have been
associated with increased liver-related and all-cause mortality. No effective treatment is yet available. Recent reports have shown that the
use of hydroxymethylglutarylcoenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) in patients with elevated plasma aminotransferases
may result in normalisation of these liver enzymes. Whether this is a
consistent effect or whether it can lead to improved clinical outcomes
beyond normalisation of abnormal liver enzymes is not clear.
Objectives
To assess the beneficial and harmful effects of statins (that is, lovastatin, atorvastatin, simvastatin, pravastatin, rosuvastatin, and fluvastatin) on all-cause and liver-related mortality, adverse events, and
histological, biochemical, and imaging responses in patients with
NAFLD or NASH.
Search methods
We performed a computerised literature search in the Cochrane Hepato-Biliary Group Controlled Trials Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, and Science Citation Index Expanded up to March
» 10 «
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2013. We did fully recursive searches from the reference lists of all retrieved relevant publications to ensure a complete and comprehensive
search of the published literature. We did not apply any restrictions
regarding language of publication or publication date.
Selection criteria
All randomised clinical trials using statins as the primary treatment for
NAFLD or NASH versus no treatment, placebo, or Statins for nonalcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis other
hypolipidaemic agents.
Data collection and analysis
Data were extracted, and risk of bias of each trial was assessed independently by two or more review authors. Meta-analyses were performed whenever possible. Review Manager 5.2 was used.
Main results
When the described search method was used and the eligibility criteria
of the search results were applied, 653 records were found. Only two
of these were randomised clinical trials that were considered eligible
for inclusion. We assessed both trials as trials with high risk of bias.
One of the trials was a pilot trial in which 16 participants with biopsyproven NASH were randomised to receive simvastatin 40 mg (n = 10)
or placebo (n = 6) once daily for 12 months. No statistically significant
improvement in the aminotransferase level was seen in the simvastatin
group compared with the placebo group. Liver histology was not significantly affected by simvastatin.
The other trial had three arms. The trial compared atorvastatin 20
mg daily (n = 63) versus fenofibrate 200 mg daily (n = 62) versus a
group treated with a combination of the two interventions (n = 61).
 خالصه مقاالت گوارش
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There were no statistically significant differences between any of the
three intervention groups regarding the week 54 mean activity levels
of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, gamma-glutamyl transpeptidase, and alkaline phosphatase. The triglyceride levels
seemed higher in the fenofibrate group compared with the atorvastatin
group. Liver histology was not assessed in this trial. The presence of
biochemical and ultrasonographic evidence of NAFLD seemed to be
higher in the fenofibrate group compared with the atorvastatin group
(58% versus 33%). Three patients discontinued treatment due to myalgia and elevated serum creatine kinase activity; one from the atorvastatin group and two from the combination group. Another patient
from the atorvastatin group discontinued treatment due to alanine aminotransferase activity that was over three times the upper normal limit.
No data for all-cause mortality and hepatic-related mortality were reported in the included trials.
Authors' conclusions
Based on the findings of this review, which included two trials with
high risk of bias and a small numbers of participants, it seems possible that statins may improve serum aminotransferase levels as well
as ultrasound findings. Neither of the trials reported on possible histological changes, liver-related morbidity or mortality. Trials with larger
sample sizes and low risk of
bias are necessary before we may suggest statins as an effective treatment for patients with NASH. However, as statins can improve the
adverse outcomes of other conditions commonly associated with
NASH (for example, hyperlipidaemia, diabetes mellitus, metabolic
syndrome), their use in patients with non-alcoholic steatohepatitis may
be justified.
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بررســي اثربخشــي درمــان ده روزه ســه دارويــي Pantaprazole ,
 Metronidazole , Clarythromycinدر ريشه كني

هليكوباكتر پيلوري  ،ميزان تحمل و عوارض درماني آن

دكتر همايون شيخ االسالمي – دانشيار دانشگاه علوم پزشكي قزوين .
سارا شيخ االسالمي – مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي
مقدمه :

( Helicobacter pylori (H.Pشايعترين عفونت در انسان بوده و ارتباط آن با زخم هاي
پپتيك ( ، )P.U.Dكانســر معده  ،انواعي از لنفوم معده  ،) MALT) ، I.T.Pسيدروبالستيك
آنميا و كمبود ويتامين  B12ثابت شده است  .مطالعات زيادي در جهان در مورد انواع و طول
درمان  ،رژيم هاي درماني در قبال ريشــه كني  HPانجام گرفته و پاسخ به درمان از  % 75الي
 % 84گزارش گرديده است  .در اين مطالعه هدف بررسي ميزان ريشه كني در بيماران مبتال به
( )PUDو  )Non – Ulceric – Dispepsia (N.U.Dمي باشد.
روش مطالعه :

در اين مطالعه تعداد  86بيمار كه آلودگي به  H.Pدر آنان در ضمن آندوســكوپي توسط (
 Rapid Urease Test (R.U.Tتأييد گرديده بود شناسايي گرديد كه از اين تعداد  23نفر
مبتال به  P.U.Dبوده و  43نفر نيز مبتال به  N.U.Dبودند.
تمامي بيماران تحت درمان سه دارويي
Pantaprazole : 20 mg b.d , Metronidazole : 500 mg b.d , Clarythromycin : 500 mg b.d

به مدت ده روز قرار گرفتند  .در بيماران  P.U.Dادامه درمان توسط  Pantaprazoleبه مدت
 4هفته ديگر انجام گرفت  .كليه بيماران پس از اتمام دوره درماني  4هفته هيچگونه داروي PPI
و آنتي بيوتيك دريافت نكرده و در پايان اين مدت جهت بررســي ريشه كني  ،آزمايش Fecal
 Antigen Testقرار گرفتند .
نتايج و بحث :

از تعــداد  85بيمــار مبتال به  42 ، H.Pنفر زن و  43نفر مــرد بوده كه تعداد  62نفر آنان
مبتــا به  N.U.Dو تعداد  23نفر  P.U.Dبودند  .در گروه  N.U.Dپاســخ به درمان % 83/9
به طور كل بوده كه در زنان اين مقدار  % 88/1و در مردان  % 76/9ميباشــد  .در گروه P.U.D
« » 13
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پاســخ به درمان  % 91/3كه در زنان  % 90و در مردان  % 92/3بوده اســت  .عوارض درمان تنها
 1نفر عدم تحمل به درمان فوق را نشــان داد كه از مطالعه حذف شــده است لذا ميزان تحمل
در بيماران بطور كل  % 98/8بوده اســت  .تلخي دهان در  % 90بيماران  ،تهوع و بي اشــتهايي
در  % 20بيماران ديده شــده است  .رژيم درماني ده روزه ما در مقايسه با ساير مطالعات موازي
در جهان  ،باالترين درصد ريشــه كني را نشان داده كه اين امر در مورد بيماران مبتال به اولسر
پپتيك چشمگيرتر بوده است ( . )%91/3تحمل اين رژيم درماني نيز در صورت دادن توضيحات
كافي به بيمار در مورد عوارض كام ً
ال قابل قبول بوده اســت  .الزم به ذكر اســت كه اين مطالعه
جهت ايجاد دقت بيشتر با حجم نمونه بيشتر كماكان ادامه دارد .
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Laparoscopic Common Bile Duct Exploration, New target,
new opportunity.
Shahram.Nazari, MD
Department of Surgery, Erfan Hospital, Tehran, Iran

OBJECTIVES:
Common bile duct (CBD) stones are found in approximately 16%
of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy (LC). Clinical
models are inaccurate in predicting CBD stones. Prior to the development of LC, the management of these patients included CBD exploration at the time of cholecystectomy. In the era of LC, because of an
obvious lack of expertise in laparoscopic surgery, if the diagnosis of
choledocholithiasis was established during intraoperative cholangiography (IOC), the surgeon was confronted with the choice between
conversion to open surgery, or postoperative ERCP (two-stage treatment). With increasing experience of laparoscopic surgeons, it seemed
logical to develop a mini-invasive one-stage Laparoscopic common
bile duct exploration (LCBDE). METHODS: This study evaluates our
results of LCBDE in a series of 960 patients treated over 106 months.
The purpose of this study is to evaluate the feasibility and safety of
LCBDE during LC. The inclusion criterion was the presence of ultrasound proven gallstones. Patients were excluded from the study if
there was evidence of carcinoma of the gallbladder. RESULTS: CBD
stones were demonstrated in 108 patients by routine IOC. For 17 patients, post-operative ERCP was performed. LCBDE was done in 91
patients; all LCBDEs were completed laparoscopically. In 41 patients,
CBD closed on a C-Tube and in 29 patients LCBDE completed with
T-tube insertion. In 38 cases no CBD drainage was performed. In 98
 خالصه مقاالت گوارش
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cases flexible choledochoscopy was done. Choledochoduodenostomy
was performed in 45 cases. The mean operative time was 90-130 minutes (mean 85), which is significantly greater than conventional LC
(range 20-40 minutes, mean 30). LCBDE was performed without immediate or late major complications. CONCLUSION: There are no
debates in the detection and the management of CBD stones in the
era of LC. LCBDE is a cost-effective, efficient, and minimally invasive method of treating choledocholithiasis. RECOMMENDATION:
We believe that for surgeons familiar with open common bile duct
exploration and laparoscopic cholecystectomy, the next logical step
is laparoscopic exploration of the common bile duct at the time of
cholecystectomy, which is safe and readily mastered. It is hoped that
LCBDE will be adapted to laparoscopic surgeons so patients can undergo a single procedure to remove their gallstones and common bile
duct stones if they exist and to decrease the incidence of normal preoperative ERCPs, the complications related to ERCP, and the need for
a second procedure postoperatively to clear stones if they are found.
Nobody can submerge the importance & need for ERCP particularly
in retained stones even after LCBDE.
Keywords:
Laparoscopic Cholecystectomy, Choledocholithiasis, common bile
duct, stone, exploration.
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Abstract:
Despite western countries we face to an increasing trend of CRC in underdeveloping countries .To define the baseline data about the prevalence as well as characteristics of colorectal adenoma in a large scale
of Iranian patients.
Between March 2010 and March 2015 retrospectively taken the data of
pathology of patients who underwent colonoscopy In Firoozgar hospital, Tehran, Iran. The exclusion criteria were age less than 20 years old,
Colon cancer, colonic resection, active colitis or inflammatory bowel
disease (IBD) and active diverticulitis. The collected data including
age, sex as well as size of polyps, location of polyps and pathological findings. Advanced adenoma was defined as the lesions >1cm in
diameter, high grade dysplasia, villous adenoma, and malignant transformation.
According to inclusion and exclusion criteria a total 15890 colonoscopy were included in this study Polypoid lesions were detected in
4567 patients. In which 1036(22.9%) cases had non-neoplastic polyps
 خالصه مقاالت گوارش
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. Neoplastic polyps (adenoma) were seen in 3495 (76.5%) subjects
and 2226 (48.7%) subjects had advanced adenoma and malignancy
presented in 259(5.7%) patients. concerning the distribution of adenoma they also more higher in recto sigmoid, ascending, descending
and transverse colons with 1627(47.5%), 516( 14.6%), ,405(11.5%)
,325(9.2%) subjects respectively .In addition the dysplastic and malignant adenoma were higher in rectosigmoid. The trend of presence
of adenoma was not equal between two genders . The dysplastic and
malignant adenoma were higher among male .
CRC is considered as a preventable cancer that is related to life style
changing and screening program. Detection and removing of colorectal polyps , as the main precursor of CRC, by colonoscopy has a considerable value. According to our result, although the malignancy remain popular in male and elders it must be considered that the many
of young and female subjects are prone to presence of advanced adenoma.
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Abstract
Background:
The effectiveness of classic standard triple therapy regimen of helicobacter pylori (H. pylori) eradication has decreased to unacceptably
low levels, largely related to development of resistance to metronidazole and clarithromycin. Thus successful eradication of H. pylori
infections remains challenging. Therefore alternative treatments with
superior effectiveness and safety should be designed and appropriately
tested in all areas depending on the native resistance patterns. Furazolidone has been used successfully in eradication regimens previously
and regimens containing furazolidone may be an ideal regimen.
Methods:
H. pylori infected patients with proven gastric or duodenal ulcers and
/or gastric or duodenal erosions at Imam Khomeini Hospital in Sari/
Northern Iran, were randomly allocated into three groups: group A
(OABF) with furazolidone (F) (200 mg bid.), group B (OABM-F)
metronidazole (M) (500 mg bid.) for the first five days, followed by
furazolidone (F) (200 mg bid.) for the second five days and group C
(OAF) with furazolidone (F) (200 mg tid.). Omeprazole (O) (20 mg
bid.) and amoxicillin (A) (1000 mg bid.) were given in all groups; bis خالصه مقاالت گوارش
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muth (B) (240 mg bid.) was prescribed in groups A & B. Duration of
all eradication regimens were ten days. Eight weeks after treatment, a
14C-urea breath test was performed for evaluation of H. pylori eradication.
Results:
A total of 372 patients were enrolled in three groups randomly (124
patients in each group); 120 (97%) patients in group A (OABF), 120
(97%) in group B (OABM-F) and 116 (93%) in group C (OAF) completed the study. The intention-to-treat eradication rates were 83.7%
(95% CI= 77.3–90.4), 79.8% (95% CI= 72.6–87), and 84.6% (95%
CI= 78.2–91.1) and per-protocol eradication rates were 86.6% (95%
CI= 80.5–92.8), 82.5% (95% CI= 75.6–89.4), and 90.5% (95% CI=
85.1–95.9) for groups OABF, OABM-F, and OAF, respectively. No
statistical significant differences were found in case of severe drug
adverse effects between the above mentioned three groups (p> 0.05).
The most common side effects, namely nausea and fever, occurred in
all groups, but more frequently in group C (OAF) (p< 0.05).
Conclusion:
In developing countries such as Iran, furazolidone-based regimens can
substitute clarithromycinbased regimens for H. pylori eradication because of a very low level of resistance, low cost and high effectiveness.
Considering per-protocol eradication rate of ten days OAF regimen,
and the acceptable limit of ninety percent, we recommend this regimen
in developing countries such as Iran to be substituted of classic standard triple therapy. In order to minimize rare serious adverse effects,
one week high dose OAF regimen should be taken into consideration
in other studies. Keywords: Helicobacter pylori, Furazolidone, Bismuth, Treatment effectiveness.
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and Ribavirin Combination Therapy in HCV/HIV Co-infected Patients
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Objectives:
Hepatitis C virus (HCV) infection is highly prevalent (20-40%) in subjects infected with the human immunodeficiency virus (HIV) because
of common transmission pathways. Until recently the Peg-IFN regimen was the mainstay of chronic hepatitis C treatment, and resulted
in a sustained virologic response (SVR) in 33%-80% of patients. Although new potent drugs such as direct acting oral agents are more effective and have fewer side effects they are offered at very high prices,
making pegylated interferon (Peg-IFN) plus ribavirin the only affordable treatment option for a large group of patients, especially those
in developing countries. The likelihood of achieving SVR is lower in
HCV/HIV co-infected persons than in those with HCV mono-infection. The aim of this study was to determine the SVR rate under current
clinical practice.
Method:
A retrospective study of 99 HCV mono-infected and HIV/HCV coinfected patients who were treated from 2010 to 2012 was conducted.
Patients were treated with Peg-IFN-α2a or Peg-IFN-α2b in combination with ribavirin for 24 or 48 weeks according to HCV genotype. The
end point was the sustained virological response (SVR) rate.
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Results:
Thirty five HCV/HIV co-infected patients and 64 HCV mono-infected
individuals were treated. SVR was observed in 72 (72.2%). SVR was
observed in 21 (60.0%) of co-infected and 51 (79.7%) mono-infected
patients (P=0.058). The rate of SVR was significantly higher in men
compared to women (76.1% vs. 28.6%; P=0.015). Thirty (60.0%) patients with HCV genotype 1 achieved SVR while 42 (85.7%) patients
with HCV genotype 3 achieved SVR (P=0.006). In multivariate analysis, female gender, HCV genotype 1 and HCV/HIV co-infection were
negative predictors of SVR.
Conclusion:
The study confirmed that HCV/HIV co-infected patients had lower
response rate to HCV treatment than HCV mono-infected patients. Although the SVR rate under current clinical practice conditions was
superior to that reported in other studies, efforts should be focused
on optimizing management of side effects and counseling to improve
adherence and to keep patients on treatment.
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بررسی اثر گیاه دارویی mellissa officinalis
بر روی کبد چرب غیرالکلی
دکتر احسان علیجانی متخصص بیماریهای داخلی  ,دکتر ندا عباسی متخصص بیماریهای زنان,
دکتربهاره عباسی دکترای داروسازی.
مقدمه :

کبد چرب غیر الکلی یکی از شــایعترین بیماریهای کبد است که با افزایش آنزیمهای کبدی
به همراه یافته های ســونوگرافی تشــخیص داده می شــود .با توجه به اثر آنتی اکسیدانی گیاه
 Melissa officinalisاین مطالعه جهت بررســی اثر آن بــر روی بیماران با کبد چرب غیر
الکلی طراحی شده است.
مواد و روش ها :

در ایــن مطالعه  clinical-trialکه بر روی  32مــورد  caseو  32مورد  controlانجام
شــد.بیماران از میان افراد مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان اکباتان همدان که کبد
چرب غیر الکلی بر اســاس میزان افزایش یافته آنزیمهای کبدی آالنین آمینوترانسفراز  ALTو
آســپارتات آمینوترانسفراز  ASTبه همراه شواهد سونوگرافیک برایشان تشخیص داده شده بود
انتخاب شــدند.برای گروه مورد ( UDCAارسوداکسی کولیک اسید)  mg 200دوبار در روز به
همراه  Melissa officinalisبه میزان  5/2 gr 5/2به صورت چای کیسه ای تجویز شد .برای
گروه شــاهد تنها به میزان مشابه  UDCAتجویز شد.آنزیمهای کبدی  Alt,Ast,Alkسرمی
دو گروه در بدو تشــخیص و  2ماه بعد اندازه گیری شــد اطالعات حاصله در چک لیســت ثبت
شد.آزمونهای آماری انجام شد و اطالعات توسط نرم افزار آماری  SPSS10آنالیز شد.

یافته ها:

از  32نفر گروه مورد  15نفر سن کمتر یا مساوی  40سال و  17نفر سن بیشتر از  40سال
داشــتند که این میزان در گروه شــاهد به ترتیب  13و  19نفر بود .درصد فراوانی مردان و زنان
در گروه مورد به ترتیب  %62.5و  %37.5و در گروه شــاهد  %65.6و  %4/34بود.میانگین میزان
کاهش  ALTســرمی در گروه مورد  47/32و در گروه شــاهد  5.56بود( . )01/0<pهمچنین
میانگین کاهش  ASTســرمی در گروه مورد  53/14بود و در گروه شاهد  1.16بود(01/0<P
) که تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت.میانگین میزان کاهش  Alkسرمی در گروه
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مــورد  44/26بود در حالی که در گروه شــاهد  41/11بــود ( )05/0>Pکه این میزان از نظر
آماری تفاوت معنی داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری:

گیــاه دارویی  Melissa officinalisدر کاهش میزان  Altو  Astســرمی در بیماران
مبتال به کبد چرب غیر الکلی موثر است ولی در میزان َ Alkسرمی ثاثیر نداشت.
کلید واژه ها:

کبد چربMelissa officinalis / Alt/َAst/َAlk/
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 بیمار در370 بررسی موارد کبد چرب و عوامل خطر شــناخته شده آن در
1393  تا1388 بیمارستان های امام و امیراعلم طی سال های

دکتر سید محمود اسحق حسینی
استاد وفوق تخصص گوارش بیمارستان امیر اعلم
دکتر محمد مهدی اسحق حسینی
رزیدنت داخلی بیمارستان امیر اعلم
دکترسید جالل الدین اسحق حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
دکترسیده زهرا اسحق حسینی
کارورزدانشگاه علوم پزشکی
BACKGROUND:
Fatty liver is a common entity seen in a broad range of clinical conditions. Although the exact mechanisms by which these changes occur
are unknown, the Accumulation of hepatic triglycerides must reflect
an imbalance between hepatic Triglyceride synthesis and secretion.
In recent thesis ,try to study some known risk factors
in Iranian patients. In case series study of 370 individuals from EMAM
and AMIRALAM hospital ,these results Were seen :
the highest prevalence of steatosis was in 6th decade. Fatty liver in females Occur almost one decade (7years) sooner than males. In contrast
to other studies, steatosis is more common in females than males and
non alcoholic etiologies are more than alcoholic ones.
Unlike other similar study, BMI specially in women, was high and in
the range of overweight (BMI :25-30).
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Prevalence of obesity, diabetes mellitus and hyperlipidemia in steatosis is more than normal Population. Furthermore, prevalence of obesity and diabetes is higher in women and Hyperlipidemia is higher
in men. Obesity and hyperlipidemia had direct relationship in Iranian
steatotic patients.
An AST/ALT ratio is not a good diagnostic factor in Iranian individuals.
Only 9% of people in which AST/ALT ratio calculated more than 2,
had history of ethanol
Drinking . In contrast , just 20% of ethanol drinkers ,had AST/ALT >2.
CONCLOSIONS:
Age , sex, BMI, diabetes and hyperlipidemia are the main factors associated With fatty liver in Iranian people, hospitalized in AMAM &
AMIRALAM centers.
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بررســی میزان استفاده از سی تی اسکن توســط پزشکان ،در بیماران
مراجعه-کننده به بخش اورژانس بیمارستان شریعتی
آناهیتا صادقی ،1لیال آقاقزوینی ،2احمدرضا سروش ،3هاشم شریفیان ،4رضا عفت دوست5
 .1استادیار گروه داخلی -بیمارستان دکتر شریعتی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .2استادیار گروه رادیولوژی -بیمارستان دکتر شریعتی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3استاد گروه جراحی -بیمارستان دکتر شریعتی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .4استادیار گروه رادیولوژی  -بیمارستان امیر اعلم -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .5پزشک عمومی پژوهشگر -بیمارستان دکتر شریعتی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقدمه:

از زمانی که در دهه  1970کاربرد  )Computed Tomography (CTبه عنوان جایگزین
 X-Rayهای اســتاندارد و اولتراسوند به سرویس بالینی وارد شد ،به سرعت به ابزار تشخیصی
ضــروری و در پاره ای اوقات نجــات دهنده حیات تبدیل گردید کــه کاربردهای بالینی آن به
صورت مداوم در حال افزایش است .استفاده از سی تی طی دهه گذشته ،در نظام سالمت ایاالت
متحده به صورت شــگفت آوری افزایش یافته است ،به طوری که از سال  20 ،1980برابر شده
اســت .ســی تی  9درصد آزمون های تصویربرداری را شامل می شود ،اما مسئول  47درصد دوز
تشعشــعات در پزشکی است .اگرچه نفع آنی انجام ســی تی اسکن برای هر بیمار غیرقابل انکار
اســت ،اما دوزهای باالی اشــعه که با انجام سی تی تابیده می شــود ،نگرانی ها برای دورنمای
ســامت جامعه را به ویژه در ارتباط با خطر ابتال به سرطان در آینده افزایش داده است .ساالنه
نزدیک به  5000مرگ در انگلســتان ممکن اســت به خاطر قرار گرفتن در معرض اشعه بوده یا
با آن ارتباط داشــته باشد .نزدیک به  5درصد ســرطان های ریه در بالغین نیز مربوط به همین
امر است.
روش اجرا:

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی ( )Cross Sectionalاســت که به منظور بررسی میزان
استفاده از سی تی اسکن توسط پزشکان ،در بخش اورژانس بیمارستان شریعتی طی سال های
 1391تا  1393انجام شــد .اطالعات مربوط به تعداد ســی تی اسکن های انجام شده در بخش
اورژانس ،عضو مورد تصویربرداری ،تعداد تصویربرداری در هر مریض ،جنســیت و سن بیماران از
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نرم افزار( )PACS (Picture Archiving And Communication Systemو HIS
( ) Hospital Information Systemاستخراج گردید .همچنین اثربخش بودن استفاده از
ســی تی اسکن با توجه به شکایت اولیه ،تشخیص نهایی و گزارش رادیولوژی در  1000سی تی
اسکن بررسی شد.
نتایج:

 13677ســی تی اسکن انجام شــده طی  28ماه ،روی  10261بیمار بررسی شد که از این
تعداد ،یک پنجم ســی تی اســکن ها در سنین زیر  30انجام شده بود .بیش از نیمی (نزدیک به
 60درصد) ســی تی اسکن های درخواست شده در زمینه تروما انجام شده بود که در مقایسه با
سایر سی تی اسکن های درخواستی به صورت معنی داری بیشتر است ( 64/7 .)P = 0.001سی
تی اســکن های مربوط به تروما نرمال بوده و بدون یافته غیرطبیعی و کمک کننده به تشخیص
بودند .نزدیک به نیمی ( 43/3درصد) از کل ســی تی اســکن های انجام شده نیز نرمال گزارش
شدند .در بررسی  1000سی تی اسکن ،تنها در حدود  39درصد موارد سی تی اسکن های انجام
شده برای تشخیص کننده بوده یا یافته غیرطبیعی داشته اند.

بحث و نتیجه گیری:

اســتفاده از سی تی اسکن در بخش اورژانس بیش از حد و به صورت نابه جا بوده و بسیاری
از سی تی اسکن های درخواست شده ،به ویژه در بیماران ترومایی مراجعه کننده فاقد اثربخشی
الزم در روند درمان بیماران می باشد .تنظیم گایدالین های مرتبط با استفاده از سی تی اسکن
در شرایط مختلف و آموزش پزشکان اورژانس ضروری به نظر می رسد.
کلمات کلیدی:

سی تی اسکن ،بخش اورژانس ،پزشکان اورژانس
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The assessment of liver fibrosis in HIV-HCV-coinfected patients using transient elastography in Iran
Bita Behnava, Mehri Nikbin, Heidar Sharafi, Seyed Moayed Alavian

Background:
Chronic hepatitis C virus (HCV) infection is one of the main causes of
liver failure worldwide. In the previous studies it was found that HIV
coinfection can increase liver damage in chronic hepatitis C patients.
There are more than seven thousands HIV-infected patients in Iran that
the majority of them are intravenous addicts and coinfected with HCV.
We aimed to assess the effect of HIV coinfection on the liver fibrosis
using transient elastography (Fibroscan) in Iranian chronic hepatitis C
patients.
Material/methods:
In this cross sectional study, a total of 72 adults (67 male and 5 female,
mean age: 46.3±9.66) including 43 HCV-infected and 29 HIV-HCVcoinfected patients were studied. Liver fibrosis was assessed by liver
elastography (Fibroscan) before HCV therapy.
Results:
All of the patients were infected with HCV genotype 1. In HIV-HCV
coinfection group 41.4% of patients showed liver fibrosis stages F3 or
F4 and in HCV-infected group 39.5% of patients showed liver fibrosis stages F3 or F4. There was no significant difference in mean age
between the two groups (P=0.62). There was no significant difference
in fibrosis score between HCV-infected and HCV-HIV-coinfected patients (P=0.46).
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Conclusions:
The results of the present study showed that HIV coinfection did not
aggravate liver fibrosis in chronic hepatitis C patients. This is contrary
to the most other studies that considered HIV infection as a promotor
for liver fibrosis. The lack of alcohol use in these patients and also
early HCV diagnosis in HIV-coinfected patients in Iran may explain
this finding.
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Can Transient Elastography Replace Liver Biopsy in Assessment of Liver Fibrosis in Patients with HCV/HIV Co-infection?
Parisa Poursamimi1.Mehri Nikbin1, Heidar Sharafi2, Seyed Moayed Alavian2, , Maryam Hoseini-rad1, Bita Behnava2, Maryam Keshvari3
1 Iran Hepatitis Network, Tehran, Iran
2 Middle East Liver Disease Center, Tehran, Iran
3 Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran

Background:
Liver disease is increasing as a cause of morbidity and mortality
among patients with co-infection of human immune deficiency virus
(HIV) and hepatitis C virus (HCV). An accurate assessment of liver
fibrosis is fundamental for monitoring the disease progression and for
the therapeutic decisions to be made in HCV/HIV confection. Liver
biopsy is the gold standard for fibrosis staging. However, this method
is invasive and entailing side effects or complications in a minority of
cases. In the past few years, transient elastography (FibroScan) has
gained an important role in the detection of liver fibrosis. The aim of
this retrospective study was to compare transient elastography with
histologic methods among HCV/HIV-coinfected participants.
Material/Methods:
A total of 46 patients with HCV/HIV co-infection were studied. Liver
fibrosis was evaluated using FibroScan and liver biopsy and the time
period between the two assessments were less than 6 months. Liver
fibrosis scoring system uses the METAVIR score which ranges from
F0 (no fibrosis) to F4 (cirrhosis). The performance of each technique
for distinguishing F0 to F4 was compared.
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Results:
The mean±SD age of patients was 44.2±7.92. The majority of patients
showed mild liver disease by both methods. The results by FibroScan
and liver biopsy was significantly concordant (P<0.001) (Table 1).
Conclusions: This study showed that fibrosis stage predicted by FibroScan is similar to that predicted by examination of a biopsy specimen in patients with HCV/HIV co-infection. Elastography-based
measurement of liver stiffness holds promise to expand liver disease
screening and monitoring instead of liver biopsy.
Table 1. Comparison of liver fibrosis obtained by FibroScan and liver biopsy

Liver Biopsy, n
)%(

)%( FibroScan, n
F0-F1

F2

F3

F4

F0-F1

)56.2( 9

)31.3( 5

)12.5( 2

)0( 0

F2

)28( 7

)28( 7

)40( 10

)4( 1

F3

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)100( 4

F4

)0( 0

)0( 0

)0( 0

)100( 1

Key Words:
Hepatitis C, HIV Infection, Liver Fibrosis
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The Effect of 12 weeks Regular Physical Activity and Vitamin E in the Treatment of Non-Alcoholic Steatohepatitis:
A Pilot study
Eslami L, Isazadehfar K, Karami M, Eslami L,Rahmani-nia F,Nakhostinroohi
B. The Effect of 12 weeks Regular Physical Activity and Vitamin E in
the Treatment of Non-Alcoholic Steatohepatitis: A Pilot study. Govaresh
2015;20

Background:
Despite the prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
(NAFLD) and Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH), there was no
treatment has been proven to be effective in these common diseases.
Although many studies have shown that lifestyle modifications such
as increasing physical activities and exercise could be effective in the
treatment of these common diseases, the optimal strategy was still not
determined.
According to the beneficial effects of antioxidant agents in the treatment of NASH, vitamin E has been used for this purpose by some
clinicians. We designed this study for assessing beneficial effects of
regular physical activity on the biochemical and imaging responses in
patients with NASH and comparing this with vitamin E as an accepted
treatment for NASH.
Materials and Methods:
This study was Randomized and single-blind clinical trials were carried out in Gonbad-e Kavus through which a total of 30 consecutive
patients with the ultra sonographic diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) were enrolled and randomized to one of the three
groups: Vitamin E 800 mg/day, regular physical activity, or both.
 خالصه مقاالت گوارش
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Results:
In all treatment groups improvement in liver transaminase level, serum
lipids and ultrasonographic grading of fatty liver occurred after three
months of treatment. When these decrement was compared between
the treatment groups, there was no statistically significant difference in
the value of improvement between the three groups (ANOVA: p>0.5).
I.e. all three interventions improved the biochemical and ultrasonographic finding of fatty liver in the same way. Both groups with regular exercise had significant mean weight loss in comparison with the
vitamin E group (a mean decrease of 3.0 kg in exercise group, 5.8 kg
in subjects on regular exercise plus vitamin E and 0.2 kg in vitamin E
group, ANOVA: p=0.04).
Conclusion:
There were no significant differences between exercise and vitamin E
alone or in combination regarding the reduction in the level of liver enzymes and sonographic evidences of fatty liver although both resulted
in significant improvements in biochemical endpoints. This implies
that physical activity could be considered as effective as vitamin E in
the improvement of biochemical and ultrasonographic presentations
of NASH and the addition of Vitamin E does not offer any benefits.
According to the findings of this pilot study a full-powered study with
a control group should be designed.
Keywords:
NASH; NAFLD; Fatty Liver; Exercise; Vitamin E
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Meta-analyses: Does Long-term PPI use Increase the Risk of
Gastric Premalignant Lesions?

Layli Eslami MD•1, Siavosh Nasseri-Moghaddam MD2
Authors' affiliations: 1Department of Internal medicine, Shohad Hospital,
Golestan University of Medical Sciences (GOUMS), Gonbade Gabous, Iran.
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Abstract
Background:
Proton pump inhibitors (PPIs) are the most effective agents available
for reducing acid secretion. They are used for medical treatment of
various acid-related disorders. PPIs are used extensively and for extended periods of time in gastroesophageal reflux disease (GERD). A
troublesome issue regarding maintenance therapy has been the propensity of PPI-treated patients to develop chronic atrophic gastritis
while on therapy that could theoretically lead to an increased incidence
of gastric cancer. In addition, animal studies have raised concern for
development of enterochromaffin-like cell hyperplasia and carcinoid
tumors in the stomachs of mice receiving high dose PPIs. Current literature does not provide a clear-cut conclusion on the subject and the
reports are sometimes contradictory. Therefore, this study is a systematic review of the available literature to address the safety of long-term
PPI use and its relation to the development of malignant/premalignant
gastric lesions.
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Methods:
A literature search of biomedical databases was performed. The reference lists of retrieved articles were reviewed to further identify relevant trials. We hand-searched the abstracts of the American Digestive Disease Week (DDW) and the United European Gastroenterology
Week (UEGW) from 1995 to 2013. Only randomized clinical trials
(RCTs) that used PPIs as the primary treatment for at least six month
versus no treatment, placebo, antacid or anti-reflux surgery (ARS)
were included. Two reviewers independently extracted the data. Discrepancies in the interpretation were resolved by consensus. All analyses of outcomes were based on the intention-to-treat principle. We
performed statistical analysis using Review Manager software. The
effect measure of choice was relative risk (RR) for dichotomous data.
Results:
Six RCTs with a total of 785 patients met the inclusion criteria. Two
multicenter RCTs compared Esomeprazole with placebo. One RCT
compared omeprazole with ARS. Two RCTs compared omeprazole
with ranitidine and one RCT compared lansoprazole with ranitidine.
Four of the included RCTs had moderate risk of bias and two had low
risk of bias. The number of patients with increased corporal atrophy
score, intestinal metaplasia score and chronic antral inflammation did
not statistically differ between the PPI maintenance group and controls. Similar results were found when ECL-cell hyperplasia was assessed between the groups.
Conclusions: Maintenance PPIs did not have an association with increased gastric atrophic changes or ECL-cell hyperplasia for at least
three years in RCTs.
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Abstract
Background:
Transhiatal esophagectomy (THE) is a widely used technique for carcinoma of the esophagus and other conditions, such as benign strictures and motility disorders.
Objectives: The aim of our study was to quantify the incidence, predisposing factors, as well as types of arrhythmias in transhiatal esophagectomy.
Patients and Methods:
In this prospective study, we selected 61 patients undergoing transhiatal esophagectomy during 2012 - 2013 in our hospital. The demographic information, site of the tumor, cardiopulmonary function,
transfusion, preoperative and postoperative complications (i.e. arrhythmias, hypotension), operation time, duration of mediastinal manipulation, amount of hemorrhage, volume loss, volume intake, mean
systolic and diastolic pressure, and death rate were evaluated by chisquare, Fisher’s exact test, ANOVA, and t-tests.
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Results:
The mean age of patients was 61.24 ± 11.48. In the study group, 8.2%
of the patients before, 50.8% during, and 11.2% after mediastinal manipulation showed arrhythmia. Tumor location, the need for transfusion, pathology of the tumor, presence of arrhythmia before the operation, FEV1 (Forced Expiratory Volume) > 2 liters, and mean volume
intake were significantly different between the patients with and without arrhythmia. Hypotension was shown in 8.2% of the patients before
and 57.7% during mediastinal manipulation. Manipulation times, volume loss, mean systolic and diastolic blood pressure before the operation, and FEV1 > 2 liters were statistically significant in occurrence of
hypotension.
Conclusions:
Our data showed that the amount of hydration, transfusion, pre-manipulation arrhythmia, and pulmonary function should be controlled to
decrease the risk of arrhythmias. Minor mediastinal manipulation, few
intraoperative hemorrhages, improvement of pulmonary function, and
careful blood pressure monitoring can reduce the risk of hypotension.
Keywords:
Hypotension, Arrhythmia, Transhiatal Esophagectomy
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Hepatic and splenic sarcoidosis as a cause of hypercalcemia:
a case report
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Short Title: Hepatic, splenic sarcoidosis and hypercalcemia
Abstract
Sarcoidosis is an inflammatory disorder characterized by the presence
of noncaseating granulomas. Sarcoidosis can affect any organ in the
body. As we know lung is most commonly affected but other organs
such as liver, skin, eye and spleen could be involved. Here we report
an interesting case of hepatic and splenic sarcoidosis in 55 year old
woman suffered from epigastric pain, weight loss and constipation due
to hypercalcemia.
Short Title:
Hepatic, splenic sarcoidosis and hypercalcemia
Key words:
Sarcoidosis; hypercalcemia; Hepatic
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مقایسه روش های تشخیصی ســرولوژي و هيستو پاتولوژي در تشخیص
هلیکو باکتر پیلوری در بیماران با مشکالت گوارشی در شهرستان بيرجند
دكتــر زهــره آذركار  , 1دكتر محمدرضا رضواني،2دکتر آزاده ابراهیــم زاده، 3دکتر احمد رضا
سبزاری4
		
-1متخصص عفونی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
-2متخصص داخلی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
-3متخصص عفونی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
-4متخصص انکولوژی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پیش زمینه و هدف :

هلیکوباکترپیلوری میکرو ارگانیسمی است که به عنوان یکی از عوامل مؤ ثر در ناراحتی های
گوارشی نظیر زخم دوازدهه در دهه اخیر مطرح شده است.امروزه ارتباط میان هلیکوباکترپیلوری
با گاستریت  ،زخم معده و ا ثنی اعشر کامال پذیرفته شده و در صورت ریشه کنی آن به وضوح از
عود اولســر کاسته خواهد شد .اين مطالعه به منظورمقايسه دو روش سرولوژي وهيستوپاتولوژي
درتشخيص هليكوباكترپيلوري دربيماران مبتالبه مشکالت گوارشی انجام شد.
روش کار:

اين مطالعه توصیفی تحليلي از نوع مقطعی برروي100نفرازبيماران مبتالبه مشکالت گوارشی
مراجعه كننده به بيمارســتان ولی عصر«عج» بیرجند انجام شد .براي تمام بيماران آندوسكوپي
انجام وبيوپســي از آنتروم وچند نقطه دیگر معده گرفته شــد و نمونه خون نيز جهت سرولوژي
فرســتاده شد .جهت تشــخيص هليكوباكتر پيلوري مطالعات هيســتولوژي توسط رنگ آميزي
گيمســا روي نمونه بافت معده ومطالعات سرولوژي خون به روش اليزا ،جهت اندازه گيري تيتر
 IgGضدهليكوباكترپيلوري انجام شد .سپس دادهها مورد تجزيه وتحليل آماري قرارگرفتند.
یافته ها:

از  100بيمار مبتالبه مشــکالت گوارشی تست سرولوژي هليكوباكترپيلوري در67نفر ()67%
وهيســتولوژي در65نفر ( )65%مثبت بود .حساسیت  ، 90/8%منفی کاذب  ،9/2%مثبت کاذب
 ، 22/9%ویژگــی  ،77/1%ارزش اخباری مثبــت  ، 88/1%ارزش اخباری منفی  ،81/8%ضریب
توافق کاپا بین دو روش  0/69با  . P value :0/001در بررسی داده های هیستولوژی به تفکیک
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جنس مردان  60%و زنان 70%هیســتولوژی مثبت داشــتند .در بررسی داده های سرولوژی به
تفکیک جنس مردان  66%و زنان 68%سرولوژی مثبت داشتند .در بررسی داده های هیستولوژی
به تفکیک ســن موارد کمتر از  50سال  %55/2و موارد  50ســال و باالتر  84/8%هیستولوژی
مثبت داشــتند .در بررسی داده های سرولوژی به تفکیک سن موارد کمتر از  50سال %59/49
و موارد  50ســال و باالتر  81/8%سرولوژی مثبت داشتند .در بررسی داده های هیستولوژی به
تفکیک سابقه مصرف داروی گوارشی،مواردی که سابقه مصرف دارویی داشتند  77/6%و مواردی
که ســابقه مصرف دارویی نداشــتند  47/6%هیستولوژی مثبت داشــتند .در بررسی داده های
ســرولوژی به تفکیک سابقه مصرف داروی گوارشی،مواردی که ســابقه مصرف دارویی داشتند
 67/2%و مواردی که سابقه مصرف دارویی نداشتند  66/7%سرولوژی مثبت داشتند.
نتيجه گيري:

باتوجه به باال بودن حساســيت تســت ســرولوژي نسبت به هیســتوپاتولوژی در تشخیص
هلیکوباکترپیلوری همچنين ســادگي ،ســرعت وارزان بودن اين تســت ،می تواند این روش در
مواقعی که هیســتوپاتولوژی امکان پذیر نباشد روش مناسبی برای تشخیص بیماری در بیماران
باشد.
کلمات کلیدی :

هلیکوباکترپیلوری ،آندوسکوپی ،سرولوژی ،هیستوپاتولوژی
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گزاش اولین موارد کله سیستکتومی مینی الپاروسکوپیک در ایران
دکتر سیدمجتبی موسوی خوشدل
بیمارستان علی اصغر  -دانشگاه علوم پزشکی ایران
مقدمه:

سال ها است که الپاروسکوپی به عنوان روش انتخابی جراحی کیسه صفرا در دنیا مورد قبول
قرار گرفته اســت.هراز چندگاهی تغییراتــی در روش جراحی انجام وموجب بهبود روند جراحی
میشود که باید با روشهای علمی مورد بررسی قرار گیرند.
روش هــای مینی الپاروســکوپی ازجمله تغییراتی اســت که در ســالهای اخیر در حیطه
الپاروســکوپی ابداع وموجب رونق به کارگیری الپاروسکوپی در کودکان شده است.اصول مینی
الپاروســکوپی مبتنی بر استفاده از ابزار ظریف از یک ســو وابداع روشهایی برای سهولت انجام
عمل جراحی از سوی دیگر است.
انجام جراحی کوله سیســتکتومی به روش مینی الپاروسکوپی با یک پورت  3تا 5ملی متری
در ناف ویک پورت  3تا  5میلی متری در اپیگاســتر ویک پنس 2تا  3میلی متری بدون پورت
در RUQانجام میشود به طوری که مجموع طول برشهای به کار رفته کمتر از  12تا  15میلی
متر خواهد بود.
نتایــج مطالعات گوناگونی که به منظور مقایســه روش مینی الپاروســکوپی وروش معمول
الپاروســکوپی انجام شــده نشــان می دهند که درد بعد از عمل ،عوارض واسکار بعد از عمل
در روش مینی الپاروســکوپی به طور معنی داری کمتر از الپاروسکوپی معمول والپاروسکوپی
تک پورتی از ناف میباشــد.از طرف دیگر با توجه به شباهت روش جراحی به روش الپاروسکوپی
معمول به نظر میرسد انجام این عمل توسط جراحان نیاز به اموزش وتمرین زیادی نداشته باشد
ما ضمن انجام اولین موارد کوله سیســتکتومی به روش مینی الپاروســکوپیک در کشور به
جمع اوری اطالعات مربوطه پرداخته و به مقایسه ان با مطالعات کشورهای دیگر مبادرت نمودیم
روش مطالعه:

پس از اخذ مجوزهای مربوطه به صورت گزشــته نگر پرونده بالینی بیماران بســتری شــده
در4بیمارســتان ویک مرکز جراحی محدود بررسی واطالعات در پرسشنامه های مربوطه جمع
اوری وبا استفاده از نرم افزار اکسل انالیز گردید.
روش جراحی:
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تمام عملهای جراحی توسط یک جراح وبسته به مرکز مورد مراجعه بیمار به صورت بستری
در بیمارستان یا به صورت سرپایی در مرکز جراحی محدود انجام میشد.
شیاف استامینوفن قبل از عمل در گروه کودکان با دوز  30mg/kgاستفاده می شد.
جراحی بعدازالقاء بیهوشــی جنرال با تعبیه ســوند معده وبدون تعبیه سوند مثانه وبا تعبیه
پورت  5یا ده میلی متری به روش باز در ناف شــروع می شــد .بعد از تزریق گاز CO2با فشار
وســرعت مناسب سن بیمار ومعاینه کلی شکم ،پورت اپیگاستر تحت دید مستقیم الپاروسکوپی
تعبیه می شد.ســپس برش کوچک به عمق کل جدار شکم در  RUQایجاد وپنس 2یا  3میلی
متری بدون پورت از زخم وارد شــکم می شــد .برای دید بهتر از لنز  30درجه استفاده می شد
وسر تخت جراحی به سمت باال وچپ چرخانده می شد.
برای دایسکشن مجرای سیستیک از مریلند 3یا  5میلی متری وبرای بستن مجرا از هموالک
 5یا نخ ســیلک استفاده میشد.در بیمارانی که ازپورت 3میلی متری در اپیگاستر استفاده میشد
با توجه به عدم هموالک اپالیر 3میلی متری برای بســتن مجرا یا از نخ ســیلک استفاده میشد
ویا از اپالیر  5که از پورت ناف وارد شده بود تحت هدایت لنز 3میلی متری که از اپیگاستر وارد
شده بود استفاده می شد.
در تمام بیماران کیســه صفرا از ناف خارج میشد .در صورت بزرگ بودن کیسه صفرا یا زیاد
بودن ســنگ داخل ان قسمتی از کیسه صفرا از ناف خارج میشد ولومن ان باز شده وابتدا صفرا
وسنگها خارج میشد وسپس کیسه خالی از محل پورت ناف خارج می شد.
فاشیای محل پورت  5در کودکان وفاشیای محل پورت ده در بزرگساالن با نخ غیرقابل جذب
یا دیر جذب ترمیم میشد وپوست با منوکریل ترمیم می شد.
در صورت عدم وجود بیماری دیگر بیمار عصر روز جراحی یا فردای عمل مرخص میشد.
شستشوی محل عمل ودرن درمحل عمل براساس تشخیص جراح استفاده می شد.
بعد از عمل از مورفین ،پتدین،اپوتل  ،شیاف استامینوفن یا شیاف ایندومتاسین برای تسکین
درد استفاده می شد.
نتایج:

در طی 6ســال از ســال  1389تا کنون تعداد  158بیمار به روش مینی الپاروسکوپی تحت
عمل جراحی کله سیستکتومی قرار گرفته بودند .
از این تعداد  56بیمار در گروه سنی زیر  19سال وبقیه در گروه سنی بزرگتر بودند.
کوچکترین بیمار  19ماهه وبزرگترین بیمار  82ساله بود .
وزن بیماران از  11کیلو گرم تا  143کیلوگرم متغیر بود .
تمام بیماران به صورت الکتیو تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند وهیچ مورد کله سیستیت
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حاد یا پانکراتیت حاد در بین بیماران وجود نداشــت .بیماران مزبــور تحت درمان دارویی قرار
گرفته وبعد از یک ماه تحت عمل جراحی قرار می گرفتند .
در 6مورد از بیماران هیدروپس کیسه صفرا در حین جراحی تشخیص داده شده بود .
هیچ مورد تبدیل به روش باز دیده نشد .در یک مورد به علت مشکل ابزار پورت اپیگاستر به
پورت ده تبدیل شد .در دو مورد به علت عدم دید مناسب یک پنس اضافه در طرف راست شکم
بدون پورت تعبیه شد .
در  9مورد به علت وجود هرنی نافی از پورت ده در ناف استفاده شد.
تمام جراحی ها بدون عارضه ومشکل خاصی در زمان متوسط  69دقیقه انجام شده بود .درد
بعد از عمل در اغلب بیماران بدون نیاز به مخدر تزریقی تسکین یافته بود .
نتیجه گیری:

به نظر میرســد روش مینی الپاروســکوپی با نتایج قابل قبولی در بزرگساالن وکودکان قابل
انجام باشــد .وانتطار میرود این روش درمان از نظر طول مدت بســتری هزینه عمل ودرد بعد از
عمل نسبت به روش الپاروسکوپی معمول بهتر باشد ولی برای مقایسه باید از مطالعات اینده نگر
کوهورت استفاده کرد.
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Endoluminal Surgery, New target for Hybrid Endo-Laparoscopic surgeon
Shahram.Nazari, MD1
(1)Department of Surgery, Erfan Hospital, Tehran, Iran

Although surgery within the lumen of the gut has been performed for
many years, this has traditionally involved a laparotomy and enterotomy. Intraluminal surgery began with the advent of endoscopy. With
the advances in flexible endoscopy, surgeons and gastroenterologists
have been able to perform therapeutic procedures with instruments introduced through the working channel of flexible endoscopes. These
procedures, however, have been mainly limited to technically minor
ones, such as injection and cautery of bleeding ulcers and resection of
polyps and small mucosal lesion (EMR & ESD). After the advent of
Trans-Endoscopic Mucosectomy (TEM), intraluminal surgery developed. More recently, laparoscopic surgeons have been able to isolate
the lumen of hollow organs as a separate working space. Laparoscopyassisted intraluminal surgery is a novel alternative to open or laparoscopic surgery for a failed endoscopic endoluminal technique, minimizing the associated complications. Endoscopic resection of early
cancers is restricted by the limited view of the endoscope, insufficient
number of instrument channels, and inability to have adequate margins
of resection without risking perforation. These cancers potentially can
be treated by laparoscopy-assisted intraluminal surgery without resorting to major resection. This procedure is relatively easy to perform
and oncologically effective. We present our experience in endoluminal
surgery.
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Laparoscopic Assisted Endoluminal Surgery in failed EMR /
ESD in gastric and colon polyps
Shahram.Nazari, MD1
(1)Department of Surgery, Erfan Hospital, Tehran, Iran

Abstract
BACKGROUND:
Progress in laparoscopic surgery and the employment of minimally
invasive techniques have led to the emergence of a new branch in this
field, laparoscopic endoluminal surgery (LES).
METHODS:
LES encompasses all surgical procedures that involve intentional trocar, endoscope or instrument penetration into the lumen of the gut in
order to perform a surgical procedure. The integrity of the organ is
preserved except for the small enterotomy sites and the operated area.
The procedure is technically demanding and requires sound advanced
laparoscopic and endoscopic skills.
RESULTS:
The experience in LES has primarily involved the stomach and right
colon for two reasons. First, these organs have a larger volume/surface
ratio in the gut; therefore, they are accessible for the endoluminal instruments. Second, even limited resection of the stomach or colon can
potentially carry a significant morbidity. LES minimizes the extent of
this resection. We report our results of LES regarding operations on
stomach, small and large colon surgeries in 7 cases.
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CONCLUSIONS:
In this paper we review recent developments in LES, discuss the technical aspects of the procedure, and recommend its applicability.
Keywords:
Trans endoscopic microsurgery, LES, Endoluminal
Author Address:
Shahram Nazari, MD. Consultant & Lecturer in Surgery, Department of
General and Laparoscopic Surgery, Erfan Hospital, Tehran, Iran. No:36,
Afarin St.,Alvand Ave.,Argentin Sq.,Tehran 1516636111,IRAN.
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Characteristics of colon Polyps in northeastern iran
Goshayeshi L1, Rahmani km*2, KhuieeAR1 , Esmaieelzadeh A1, Akhavan RK1 , Ghaffarzadegan K1, Bahari A1, Ghanaiee O1,Mokhtarifar A1 ,
Mozaffari H1,allahyari a1 ,Ganji A1, soudabeh jalal1
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2- medical student,mashhad university of medical sciences

Abstract
Background & Aim: majority of colorectal carcinomas (CRCs) arise
from adenomatous polyps. One approach to prevention is based on
recognition and removal of polyps. The distribution of polyps in the
colon may affect the efficacy of screening modalities.The aim of this
study was to determine characteristics of colorectal polyps in the
northeast Iran.
Methods:
This cross sectional survey covered 555 polypectomies and polyp
biopsys, with anatomical distribution, and histopathology of the polyps described in 2013--2015 in Emam Reza hospital in Mashhad.
Results:
Polyps were observed in235males and 202 females with mean age of
53.21 ± 14.23 YO. One third of polyps were under age 45 years.The
distribution was 153(35.01%) located in the rectum,150( 34.3%)in
the sigmoid colon, 41(9.3%) in the descending colon,36( 8.2%) in the
transverse colon, and 38(8.6%) in ascending colon and 24(5.4%) in
the cecum. Adenomas were present in 371(70.7%) cases, serrated in
9(1.7%) ,hyperplastic in 74(14.1%)of cases ,advanced adenomatous
polyps were seen in 172(39%) of adenomatous polyps and more in
 خالصه مقاالت گوارش
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distal colon vs proximal ( 77% vs 33% p value 0.045).and mean age
of diagnosis were 55.5 vs 52.3 years , p vaue =0.001)
Conclusion:
Distal colon was more prone to develop polyps than proximal colon.
The high proportions of early onset colon polyps were seen in northeastern iran Further genetic and epidemiologic studies in this field and
designing crc screening in this area should be conducted.
Keywords:
Polyp distribution - polypectomy - pathology - screening significance:					
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Early onset and heridatary non polyposis colorectal cancer
in northeasthern Iran
Goshayeshi L*, Rahmani km, Khuiee AR ,Esmaieelzadeh A, Akhavan
RK ,Ghaffarzadegan K, ,Bahari A, Ghanaiee O,Mokhtarifar A, Mozaffari
H,allahyari A ,Ganji A
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آBACKGROUND:
There is a lack of data on Demographic and familial aggregation of
colorectal cancer (CRC) in northeast of Iran. We aimed to determine
the frequency of early onset colorectal cancer and also hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) in northeastern Iran.
METHODS:
We reviewed 326 patients documents with colorectal adenocarcinoma
admitted in two referral hospital in mashhad between January 2013
and February 2015. Demographic, clinical and tumor-related characteristics of patients were recorded based on their hospital documents
and pathology reports , All of these patients or their siblings/parents
were interviewed to trace their family history of cancer at least up to
second-degree relatives . if onset of CRC was <=50 y named as early
onset colorectal cancer and Clinical diagnosis of HNPCC was established based on the Amsterdam II criteria
RESULTS:
During 2013-2015, a total of 326 CRC cases male 158(48.5%) have
been assesed. Mean age at diagnosis was 55.44±14.85y (20-90y), 121
(37.1%) of our CRC patients are aged ≤50 years of age. Clinical diagnosis of HNPCC based on amesterdam ll criteria was established in
 خالصه مقاالت گوارش

» 51 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

11(3.4%)of patients .
Family history of colorectal cancer in first degree relatives(FDR) and
location of tumor was not different in early-onset colorectal cancer vs
late-onset CRC cancer patients ( p= 0.73 ,p= 0.64 respectively) .but
family history of colorectal cancer in second degree reletives(SDR)
and patients with HNPCC was more prevelant in early onset CRC patients (p=0.022 ,p=0.024)
patients who fullfill amesterdam ll criteria was younger than other patients (mean age of 43.6 ±16.5 y vs 56.37±14.6 y respectively p=0.03)
and proximal cancer was more common than distal cancer in these
patients ( 6(54.5%) vs 104(33.8%) respectively ,p=0.048)
overall family history of CRC and extra colon cancers in FDR and
SDR was(22.8%,27% respectively )
CONCLUSIONS:
The high proportions of young CRC cases seen in northeastern iran
,and also high frequency of CRC clustering along with HNPCC was
observed. Further genetic and epidemiologic studies in this field and
designing crc screening in this area should be conducted.
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Comparison of serum tests for the evaluation for celiac disease
Mohammad Reza Haeri, Qom University of Medical Science, Faculty of
Medicine
Mohammad Gharehbeglou, Azad University of Medical Science, Faculty of
Medicine, Qom branch

Celiac Disease (CD) is an autoimmune enteropathy triggered by the
ingestion of
gluten-containing grains in genetically susceptible individuals and it
damages the small intestine mucosa leading to villous atrophy, crypt
hyperplasia and intraepithelial lymphocytic infiltrate. Small bowel biopsy is the conventional gold standard for the diagnosis of CD, but
greater emphasis is now given to serological assays like anti-tissue
Transglutaminase immunoglobulin (Ig) A antibodies (antitTGA), antiDeamidated Gliadin Peptides IgA and IgG antibodies (a-DGP IgA/
IgG) and anti-Endomysium IgA antibodies (EMA). At the University
of Naples, 730 children aged between six months and four years were
selected and nominated Group A: 652 non-CD and 78 CD, and 348
children younger than two years nominated Group B: 327 non-CD and
21 CD which were part of Group A.
These groups were used to evaluate the agreement between anti-tTGA
and a-DGP IgA/IgG by Kappa coefficient and to compare the diagnostic accuracy of anti-tTGA with that of a-DGP IgA/IgG by Receiver
Operating Characteristic (ROC) curve analysis. Sera from the groups
were assayed for IgA and IgG antibodies a-DGP and IgA antibodies anti-tTG by ELISA. The IgA antibodies anti-Endomysium were detected
by Delta Biological’s Indirect Immunofluorescence (IFI) assay using
sections of distal monkey esophagus mounted on glass slides at a starting dilution of 1:5, which was considered the threshold for positivity.
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There was a substantial agreement between antitTGA and a-DGP IgA
in Group A and an almost perfect agreement in Group B. The strength
of agreement between anti-tTGA and a-DGP IgG was moderate in
Group A and substantial in Group B. The anti-tTGA was more sensitive and specific than a-DGP IgA/IgG in both groups. The strongest
point of the current study was the cutoff values being adjusted for
the study population in case of all antibody assays according to ROC
curve analysis. It is concluded that anti-tTGA, because of their high
diagnostic accuracy, may be used as initial screening assay for CD
in all subjects from six months of age, according to new European
Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Criteria 2012.
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بررسی میزان موفقیت درمان ده روزه سکونشــیال هلیکوباکتر پیلوری در
مقایسه با درمان استاندارد چهارده روزه آن
میترا رنجبر ،1مرضیه نجومی ،2مرضیه دانش بدی ،3سمانه رمضانی گیوی4
 .1گروه عفونی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .2گروه پزشکی اجتماعی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .3مرضیه دانش بدی ،گروه داخلی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .4سمانه رمضانی گیوی ،گروه طب سنتی  ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد
چکیده فارسی
بیان مسئله:

طبــق مطالعات جدید ،درمان سکونشــیال هلیکو باکتر پیلوری بر پایه ی لووفلوکساســین،
رژیمی موثر و پذیرفته شــده جهت ریشه کنی این باکتری از معده به همراه میزان عوارض قابل
قبول می باشــد ،ولی جهت جایگزین شــدن به عنوان خط اول درمان به جای رژیم استاندارد
قبلی ،نیاز به مطالعات بیشتر و در جمعیت های متنوع تری دارد ،با توجه به اینکه میزان موفقیت
درمان در رژیم استاندارد بر پایه ی کالریترومایسین به زیر  80درصد سقوط کرده است.
هدف:

این مطالعه ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی ،جهت بررســی میــزان موفقیت درمان ده روزه
ی سکونشــیال بر پایه لووفلوکساســین در مقایسه با درمان استاندارد چهارده روزه ی بر پایه ی
کالریترومایسین طراحی شده است.

ابزار و روش ها:

 185بیمار دچار دیس پپســی ،که بعد از انجام آندوســکوپی و تســت اوره آز ســریع ،وجود
هلیکوباکتر در آنها اثبات شده است ،به طور تصادفی به دو گروه کارآزمایی و کنترل تقسیم شدند.
 90بیمار در گروه کارآزمایی طی پنج روز اول،تحت درمان با یک گرم آموکسی سیلین40 ،
میلی گرم پنتاپرازول ،هر دو دو بار در روز و پنج روز دوم تحت درمان با لووفلوکساســین 500
میلــی گرمی ،تینیدازول  500میلی گرمی و پنتاپرازول  40میلی گرمی هر ســه دو بار در روز
قرار گرفتند.
گروه دوم تحت درمان با کالریترومایسین  500میلی گرمی ،یک گرم آموکسی سیلین500 ،
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میلی گرم مترونیدازول و  40میلی گرم پنتاپرازول به مدت چهارده روز قرار گرفتند.
چهار هفته ی بعد جهت بررسی ریشه کنی باکتری ،تحت تست تنفسی اوره قرار گرفتند ،و
در طی این مدت از جهت مصرف منظم دارو و عوارض جانبی آن پایش می شدند.
نتیجه:

 171بیمار وارد مطالعه شــدند 3 .بیمار عوارض جانبــی دارو را تحمل نکردند و یازده بیماز
جهت پیگیری ریشه کنی مراجعه نکردند و از مطالعه خارج شدند.
میزان موفقیت درمان سکونشیال  %87.5و درمان استاندارد  %65.6به دست آمد ،همچنین
به عنوان یک یافته ی فرعی ،میزان موفقیت درمان سکونشیال به عنوان درمان خط دوم %83.3
محاسبه شد.
نتیجه نهایی:

در بیماران مبتال به دیس پپســی چــه با زخم پپتیک و چه بدون آن ،درمان سکونشــیال
هلیکوباکتر پیلوری بر پایه ی لووفلوکساسین موثرتر از درمان استاندارد آن می باشد.

کلید واژه ها:

هلیکوباکتر پیلوری ،درمان سکونشیال ،لووفلوکساسین ،کالریترومایسین
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Gastrointestinal stromal tumors in northeastern of Iran: 46
cases from 2003 to 2012
Masoumeh Salari1, Mitra Ahady2, Seyed Mousalreza Hoseini 3, Elham
Mokhtari 4 , Kamran Gafarzadehgan5, Hamid Reza Hashemian6, Benyamin
Esmaeili 7 , Hassan Vossoughinia 8 *
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2 Assistant professor, Gastroenterology and Hepatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor, Gastroenterology and Hepatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor, Gastroenterology and Hepatology, Nayshabour faculty of Medical Sciences, Nayshabour, Iran
5 Anatomoclinical pathologist, Razavi hospital, Mashhad, Iran
6 Anatomoclinical pathologist, Razavi hospital, Mashhad, Iran
7 Medical student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
8 Associate professor, Gastroenterology and Hepatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Back ground
Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal (GI) tract. They are usually
C-kit positive and seen slightly more common in men. These tumors
are seen in the GI tract from esophagus to anus and occasionally have
invasion or metastasis.
Method
In this retrospective study, we evaluated the prevalence of c-kit positive stromal tumors of the GI tract based on age, site of involvement,
size of tumor, local invasion and Immunohistochemical markers. The
study was conducted in Mashhad University of Medical Sciences in
Iran from 2003 to 2012.
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Results
Of the overall 46 patients with GIST tumors, 18 (39.1%) were male
and 28 (60.9%) were female. The patients' age was 18 to 93 years with
a mean ± standard deviation of 58.07 ± 16.3 years.
The location of tumors found to be in the stomach, small intestine,
esophagus, and rectum in 27 (58.7%), 10 (21.7%), 5 (10.9%), and 4
(8.7%) patients, respectively. The mean diameter of tumors was 6.24
± 4.66 cm, ranging from 2 to 25 cm. The mean size of the tumors
based on location was 7.17 cm (range: 2-25 cm) in the stomach; 6.8
cm (range: 4-12 cm) in the small intestine; 2.4 cm (range: 2-3 cm) in
the esophagus; and 4.62 cm (range: 3-5.5 cm) in the rectum.
Necrosis and hemorrhage occurred in 14 cases (30.4). The number of
mitoses per 50 HPF varied between zero and 160 mitoses. Overall, 23
cases had ≥5 mitoses (50%)/50 HPF and 23 tumors (50%) expressed
<5 mitoses/50 HPF.
Local invasion and metastasis were observed in 7 of the tumors with
extension to the liver (two cases), pancreas, pregastric tissues, omentum, mesentery and appendix.
According to the tumor markers, CD117 was positive in 46 tumors
(100%); CD34 in 22 (47.8%); S100 in 6 (13%); actin in 10 (21.7%)
and desmin in 2 (4.3%). Based on S100 protein marker, thirteen percent of the GIST tumors in our study showed neural differentiation,
while based on desmin marker, only 4.3% tended to show signs of differentiation towards smooth muscle cells.(table 1)
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_
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_
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_
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_

Around of
stomach
tissues
omentum

_

mesentrium Stomach
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_

Stomach

Small
Intestine
(jejunum)

Table 1: Evaluation tumors with local invasion or metastasis.
Conclusion
The majority of patients were female. The prevalence of tumors in
esophagus was higher than rectum. The invasion and metastasis did not
correlate with mitotic rate, site and size of tumor. We suggest evaluation of genetic, racial and geographical or other unknown risk factors.
Key words:
gastrointestinal stromal tumors, GIST, Iran
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Studying Benefits Of Fermented Drink Kefir From Medical
Point Of View; A Review
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Akbarian 3, Dr. Seyed Mahmoud Eshagh Hosseini 4
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Abstract
Kefir is a type of fermented, fizzy, acid and alcoholic drink with many
benefits from medical point of view, gastrointestinal in particular. Kefir is considered as a drug-food because it can function as a remedy
for the diseases, and for gastrointestinal diseases in particular. Kefir
prevents colorectal cancer, helps in curing diabetes, has useful effects
for skin, kills pathogenic microorganisms, and prevents osteoporosis.
Kefir is full of vitamins, minerals, and amino acids needed for our bodies and Its fats is digested easily.
Key words:
Kefir, Drug-food, Digestion system, Nutritious materials
1- Introduction
Kafir is a milk fermented product and it comes from Caucasus Mountains in Russia, Balkan Peninsula in South-east Europe, Mongolian
Mountains and Tibet Plateau. This agreeable drink had been used by
noble and very rich families of Caucasus. In fact, the word “Kefir”
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derived from “keif” meaning “comfort” and “welfare”. Microbiologically, kefir is a compound consisting of lactic acid bacteria compound
(LAB), Aceticbacteria, non-fermenting yeasts, and also fermenting
lactose. This microbial population lives as symbiotic in this environment. In fact, fermentation process aims to increase useful microorganisms. Important microorganisms living in kefir are Lactococcus
lactis, Lactobacillus brevis, L. acidophilus, Leuconostoc kefir, L. caucasicus, S. lactis, Saccharomyces cervisiae, Candida kefyr, Streptococcus kefir, and Torulopsis kefir. Kefir is classified among probiotic
fermented milks because it has live and active microorganisms helping
healthiness of digestion system and promoting the other members of
our bodies (Rosa, 2014). This research aims to study useful properties
of kefir from medical point of view.
2-Studying benefits of kefir fermenting drink from medical point of
view
1-2-Nutritious material in kefir
The kefir grains have irregular shapes with yellowish white color
looking like cauliflower (Demirhan et al., 2013). When these grains
are inoculated into milk they produce acid, gas, and (a little) alcohol.
Through the time of fermentation Lactic acid, bioactive peptides, antibiotics, bacteriocins, and different exopolysaccharides are produced.
Kefir of every region is of different nutritious compounds determined
by lipids of consuming milk, origin of kefir grains, time and temperature of fermentation and storage. But, in general, kefir includes Lactic acid, Formic acid, Propionic acid, Succinic acid, , Ethanol, Aldehydes, Traces of Acetone, Isoamyl alcohol and variety of Folates.
Kefir consists of 86% water and 14% sugar, protein, lipid, salts, and
different vitamins. Kefir includes vitamins of Pyridoxine, , Folic acid,
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Biotin, Thiamin, Riboflavin, and also vitamin C. Kefir includes minerals of Calcium, Phosphorus, Zinc, Potassium, Magnesium, Copper,
Manganese, Iron, Cobalt, and Molybdenum. Kefir has amino acids of
Serine, Lysine, Alanine, Threonine, Tryptophan, Valine, Methionine,
Isoleucine, and Phenylalanine which easily are digested and absorbed
in our bodies through fermentation. Lipids of kefir are different types
of mono, di, and triglycerides, also free fat acid and steroids could be
found in it depending on the type of the milk being used. These lipids also are digested and absorbed by digestion system. Kefir includes
lactose which is decomposed by lactase and turn into sugars of glucose and galactose. Kefir also includes little Ammonia. Importantly,
the vital process in kefir production is lactose being transformed into
alcohol (Ethanol) which occurs due to presence of yeasts, Saccharomyces kefir in particular. This drink includes 0.5%-2% of Ethanol. But
in Islamic countries due to religious issues alcohol is not consumed in
drinks, so the alcoholic fermentation by yeasts is prevented and a nonalcoholic kefir is produced (Rosa, 2014).
2-2-Useful effects of kefir from medical point of view
Kefir in scientific society is consumed for its remedy properties. In
fact, kefir is a drug-food which helps in preventing and curing infections and diseases. Medical effects of kefir includes anti-inflammatory,
anti-allergic, immune system modulation, healing activity, antioxidant, hypocholesterolemic, control of lactose intolerance, beneficial
effect on gut health, hypotensive, anti-carcinogenic, reduced progression of renal injury, improved fatty liver syndrome and plasma glucose control. Kefir also can control diabetes type-2 provided that it is
consumed regularly. The reason for positive effect of kefir consumption on diabetes is reduction of plasma glucose and pro-inflammatory
cytokines (IL-1, IL-6, and TNF- ). Recent studies verified useful effect of kefir consumption on skin. Kefir also helps in improving burn,
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eczema, healing scar, and rejuvenation. Kefir prevents deadly cancer
of colon. It increase Immunoglobulin A (IgA) production in intestine.
Kefir reduce harmful bacteria of intestine in favor of beneficial lactic
acid bacteria (LAB). Kefir helps in curing constipation (Rosa, 2014).
Osteoporosis leads to bone fraction and, in women it often occurs after
their menopause. Kefir consumption prevents these to happen because
calcium weakens this disease. Importantly, osteoporosis occurs due to
reduction of estrogen which is the factor of equilibrium between bone
resorption and bone formation causing bone texture to be weakened.
Results from test done on the lab rats show that the protective effect
of kefir in the ovariectomized (OVX) rat model may occur through
increasing intracellular Calcium uptake through the TRPV6 Calcium
channel (Chen et al., 2015). Also, a research Fathi et al (2015) shows
that 2 units of kefir consumption (each 250 ml) in a day for 8 weeks
helps in reducing body mass index (BMI) and waist circumference
(WC) in 75 women with 25-45 age range. Therefore, one can say that
kefir consumption has direct relation with weight loss. But less fatty
milk consumption did not show the kefir effect in the test.
3-2-Effect of kefir consumption on pathogenic microorganisms
Kefir effect on gram-negative bacteria is more than that on grampositive bacteria. Kefir may has killing and destructive effects on Helicobacter, Salmonella, Staphylococcus, Shigella, E. coli, Enterobacter
aerogenes, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris and Candida albicans. Also, controlling effect of kefir on Aflatoxin B1 has been reported (Rosa, 2014). Also, a research Kim et al (2015) done on rats
obtained following information: oral kefir administration period, the
number of firmicutes. Proteobacteria and Enterobacteriaceae were significantly decreased. The number of bacteroidetes Lactobacillus and
Lactococcus and total yeast were significantly increased.
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4-2-Kefiran
Kefiran is the name of a polysaccharide produced by kefir grains.
It is a texturizing and gelling material in food industry. From medical
point of view, it is a material with high biologic activity with antimicrobial, anti-tumor, anti-asthma properties. It has a healing effect
on injuries. Kefiran helps Lactic acid resistance against antibiotics and
their increased performance in digestion system (Gradova et al., 2015).
3-Conclusion
Kefir consumption has beneficial and direct effects on our physical health. Today, kefir could be considered as a drug-food. Caucasus and Balkans people were working and healthy people with long
life without digestion system diseases reported for them. This can be
considered as resulting from their consumption of materials such as
kefir. Special taste of kefir results from a combination of acid, gas,
and alcohol (Rosa, 2014). Some individuals may do not like the taste
of kefir, in this case it can be mixed with different drinks. Sabokbar
and Khodaiyan (2014), for example, processed kefir with pomegranate
juice and whey which had acceptable sensual evaluation. Moreover,
pomegranate is full of vitamin C and anti-oxidant and, whey is full of
unique proteins such as β-Lactoglobulin and -Lactalbumin. In fact,
beneficial properties of kefir increases and, a wonderful product is produced. Kefir is recommended for all age levels, and it is beneficial
for our body, and digestion system in particular. From food industries
point of view, a good quality kefir must have 60-90 dornic degrees
acidity, 50% of product volume with about 0.6%- 0.8% of alcohol (In
non-Islamic countries) (Rosa, 2014).
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Analysis KRAS and BRAF Genes in Metastatic Colorectal
Cancer (mCRC)
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Imanzade4, Farhad Zamani1, Mahmoudreza Khonsari1, Hossein Ajdarkosh1, Gholamreza Hemmasi1 ,
1 Gastrointestinal and liver diseases research center, firoozgar hospital, Iran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Virology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of oncology, shahid beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
4 Department of pediatrics, shahid beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

Abstract:
Background: The investigation of mutation patterns in oncogenes potentially can make available a reliable mechanism on management
and treatment decision of patients with Colorectal cancer (CRC) .This
study investigated the rate of KRAS and BRAF genes mutations in
Iranian population of metastatic colorectal cancer (mCRC) patients, as
well as evaluation of association value of interested genes genotypes
with clinicopathological features.
Methods:
a total of 1000 mCRC specimens collected from 2008 to 2012 that referred to the Mehr Hospital and Partolab center, Tehran, Iran enrolled
in this cross sectional study. Using HRM, Dxs Therascreen and Pyrosequencing methods, we analyzed the mutational status of KRAS and
BRAF genes of them.
 خالصه مقاالت گوارش

» 65 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Results:
KRAS mutation were present in 33.6% cases (n= 336). Of KRAS
mutation positive cases 85.1% were codon 12 and 14.9% were codon 13 mutation. The most frequent mutation at KRAS codon 12 was
Gly12Asp; BRAF mutations were not found in any mCRC patients
(n=242). In addition, we observed a strong correlation of KRAS mutations with some clinicopathological characteristics.
Conclusion:
KRAS mutations are frequently present in mCRC and presence of
BRAF mutation in these patients is a rare event. Moreover, association of KRAS genotypes with tumor type of Non-mucinous adenocarcinoma and depth of invasion (pT3) is remarkable.
Keywords:
mutation analysis, KRAS, BRAF, metastatic colorectal cancer, Pyrosequencing, High resolution melting, Dxs Therascreen.

» 66 «

 خالصه مقاالت گوارش

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

An Additive Effect of Oral N-Acetyl Cysteine on Eradication
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Abstract
Background. Helicobacter pylori is highly adapted to the gastric environment where it lives within or beneath the gastric mucous layer.
The aim of this study was to evaluate whether the addition of N-acetyl
cysteine to the treatment regimen of H. pylori infection would affect
eradication rates of the disease. Methods. A total of 79 H. pylori positive patients were randomized to two therapeutic groups. Both groups
received a 14-day course of three-drug regimen including amoxicillin/clarithromycin/omeprazole. Experimental group (38 subjects) received NAC, and control group (41 subjects) received placebo, besides
three-drug regimen. H. pylori eradication was evaluated by urea breath
test at least 4 weeks after the cessation of therapy. Results. The rate of
H. pylori eradication was 72.9% and 60.9% in experimental and control groups, respectively (P = 0.005). By logistic regression modeling,
female gender (OR 3.68, 95% CI: 1.06-5.79; P = 0.040) and treatment
including NAC (OR 1.88, 95% CI: 0.68-3.15; P = 0.021) were independent factors associated with H. pylori eradication. Conclusion. The
results of the present study show that NAC has an additive effect on
the eradication rates of H. pylori obtained with three-drug regimen and
appears to be a promising means of eradicating H. pylori infection.
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بررسی گذشته نگر کانسرهای گوارشــی تشخیص داده شده در جمعیت
دیابتی نوع دو در مقایسه با گروه کنترل غیردیابتی
دکتر حمید اصغرزاده ،وحید اصغرزاده ،فرخ قوام ،مجید میالنی ،محمد حسن خادم انصاری ،سید
جواد موسوی ،علی محمودزاده ،عبدالرضا کمالی ،شاپور منتظر ،کتایون نخجوانی
گروه پزشکی آذربایجان و انجمن دیابت ایران  -شاخه ی آذربایجان غربی

دیابت و کانســر هر دو از بیماریهای شــایع بوده و این ســوال که  " :بیماران دیابتی به چه
میزان ریســک باال برای ابتال به کانسرهای گوارش دارند ؟ "  ،در مطالعات مختلف مورد بررسی
قرار گرفته و جواب های متعددی نیز داده شــده اســت  .آنچه برای ما اهمیت داشت و دارد این
است که آیا کنترل دقیق دیابت می تواند از میزان ابتالی بیماران دیابتی به کانسر های گوارشی
بکاهد ؟ هر چند علت کانسر در این بیماران شناخته شده نیست  ،اما سواالت زیادی وجود دارد
که هنوز جواب داده نشده که پاره ای از آن ها می تواند موارد زیر باشد :
مقاومت انســولینی  ،باال بودن انســولین در مراحل هیپر انســولینمی ،سن و جنس بیمار
 ،مصــرف دارو ها  ،همراه بــودن چاقی و  BMIباال  ،متابولیســم غیرطبیعی کربوهیدرات ها و
لیپیدهاو ســایر فاکتورها برای رسیدن به جواب سوال اول در بیماران دیابتی بر آن شدیم که در
دو گروه کنترل شده و نشده  ،بیماران دیابتی را با گروه کنترل مقایسه کنیم و نتایج حاصله در
چهار گروه را با همدیگر مقایســه نماییم  .جمعیت مورد مطالعه شــامل  5612دیابتی ( 2346
مــرد و  3266زن) و جمعیــت کنترل  2484نفر (  860مرد و  1624زن ) بودند  .مدت ابتال به
دیابت  12 ±7/7ســال بود  .آنچه از پرونده ی بیماران مورد اســتفاده قرار گرفت آزمایشات قند
 ، A1c ،فشــارخون های اندازه گیری شده  ،پروفایل لیپید و بررسی عوارض دیررس دیابت بود
 .در گروه کنترل افراد به شــرط نداشــتن دیابت یا پره دیابت انتخاب شدند  .میانگین سنی در
مــردان دیابتــی  58 ± 9.8و در مردان گروه کنترل  62 ± 5.8و در زنان دیابتی  61 ± 8.7و در
زنان گروه کنترل  56 ± 6.8سال بود.
ابزار مورد اســتفاده پرسشنامه با جواب های بلی  /خیر بوده و شامل بیماری های گوارشی ،
داشتن بیوپســی و برگه پاتولوژی به دنبال جراحی و سپس برنامه شیمی درمانی و رادیو تراپی
بود ( وجود تشــخیص قطعی کانســر گوارش با گزارش پاتولوژی تمام بیماران دیابتی که بنا به
شــرایط خاص بیمار و بیماری الزم بود از  A1cهای باالتر برای کنترل آنها استفاده نماییم مثل
سالمندان و بیماران قلبی ؛ از مطالعه حذف شدند.
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مطالعه در چهار گروه انجام گرفت و تقســیم بندی آنها بر اساس میانگین  A1cو به ترتیب
زیر بود :
گروه اول  A1cکمتر از  7به تعداد 1683نفر
گروه دوم  A1cبین  8.5 -7به تعداد 2695نفر
گروه سوم  A1cبیشتر از  8.5به تعداد  1234نفر
گروه چهارم  ،کنترل به تعداد  2484نفر
در گروه اول دو زن و هشت مرد  ،در گروه دوم چهار زن و ده مرد  ،در گروه سوم هشت مرد
بدون زن با کانسر و در گروه کنترل دو زن و دوازده مرد مبتال به کانسر داشتیم  .انواع کانسرهای
گوارشی به تفکیک آورده شده است.
نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست آمده در مطالعه نشان داده شد که میزان کانسرهای گوارشی در بیماران
دیابتی و گروه کنترل اختالف داشــته اما معنی دار نبوده است .اما میزان کانسرهای گوارشی در
گروه اول نسبت به سایر گروهها کمتر بوده و اختالف معنی داری وجود دارد)P>0/01( .
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" " Obesity Paradox
دکتر علیرضا مفید؛ بیمارستان سینا؛ بخش داخلی غدد
چاقی امروزه از موضوعات شــایع در سطح جهان است و چاقی در بسیاری از افراد به دوران کودکی
آنان باز می گردد و در گروههای دیگر ناشی از روش تغذیه ای نامناسب می باشد .در همه کشورهای
جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه چاقی از معضالتی است که به شدت روبه افزایش است .دلیل
افزایش چاقی را کاهش فعالیت های بدنی دانســت که به دنبال ماشینی شدن و تغییر سبک زندگی به
وجود آمده اســت ،تغییرات زندگی به طور غیر مستقیم در میزان و مقدار استفاده از غذاها و میان وعده
های ناسالم و پرکالری اثر داشته و باعث افزایش چاقی شده است .در چند سال گذشته ،مفهومی به نام
پارادوکس چاقی جای خود را در میان واژگان علمی باز نموده است .مطالعات بیماری های مزمن نشان
می دهند که ممکن اســت افراد چاق به طور متناقض بقاء بهتری داشــته باشند و برخی مطالعات نشان
داده اند که بروز بیماری عروق کرونر قلب در افراد با  BMIپائین مبتال به ســندروم متابولیک و بدون
بیماری مزمن کلیوی تقریبا دو برابر بیماران  BMIباال می باشد.
در یک بررسی  100مطالعه در این زمینه با بیش از  3میلیون شرکت کننده مرور شد و پژوهشگران
یافتند خطر مرگ برای افراد چاق یا دارای اضافه وزن نســبت به ســایر مردم  %6کمتر است و این ایده
که اضافه وزن تا حدودی با ســامت ،بهتر مرتبط می باشد پارادوکس چاقی نام گرفته است .البته افراد
دارای چاقی شدید حدود  %30خطر مرگ باالتری دارند و در این مطالعه ارتباط اضافه وزن و خطر مرگ
کمتر به روشنی دیده شده است .این پژوهشگران عنوان کردند این تفاوت بسیار کوچک است و شاخص
 BMIشــاخص مناسبی برای سنجیدن سالمت فرد نیســت زیرا فردی دارای توده عضالنی بیشتر در
محدوده اضافه وزن اســت اما کامال سالم است .بنابراین شاخص  BMIنمی تواند شاخص مناسبی برای
سنجش چربی بدن و سالمتی باشد.
ســازمان جهانی بهداشــت BMI ،بین  18/5الی  24/9را طبیعی 25 ،الی  29/9را اضافه وزن و
باالتر از  30را چاق طبقه بندی کرده است  .در این مطالعه چاقی درجه  2و  3یعنی  BMIباالتر از 35
با  %29خطر مرگ بیشــتر نسبت به افراد دارای وزن نرمال در ارتباط بود در حالیکه داشتن اضافه وزن
و چاقی درجه یک BMI (،بین  30الی  )34/9به ترتیب با  %6و  %5کاهش خطر مرگ و میر نســبت
به افراد نرمال همراه بود.
بر اســاس نتایج ارائه شــده توسط این پژوهشگران ،افراد طبقه بندی شــده به عنوان اضافه وزن یا
چاقی( بر اســاس  ) BMIرا نمی توان لزوما ناسالم دانســت و در این خصوص باید شاخص های مهم
بهداشــتی دیگری مثل فشــارخون و لیپید پروفایل نیز بررسی شوند .الزم به ذکر است BMI :شاخص
سنجش توده بدنی می باشد.
خالصه مقاالت غدد 
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Abstract
Objective: This study was performed to determine the association of
hypovitaminosis D and GDM in patients referred Azad University
Hospitals in 2013 and 2014.
Methods and materials:
In this observational study that was performed as a prospective cohort,
200 subjects attending to Azad University Hospitals in 2013 and 2014
were enrolled including those with and without hypovitaminosis D
and the rate of GDM among them was determined and compared.
Results :
The results revealed that 32% and 11% of those with and without hypovitaminosis D had GDM which showed statistically significant difference (P=0.0001).
Conclusions:
Totally, according to the obtained results in this study it may be concluded that hypovitaminosis D and GDM are two related entities and
prevention of GDM may be performed by reduction of hypovitaminosis D in pregnancy.
Key Words:
Hyovitaminosis D , GDM , Risk Factor
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اثر ویتامین  Dبر درمان نوروپاتی محیطی در بیماران مبتال به دیابت :مطالعه ی
مداخله ای نیمه تجربی
معصومه یارجانلی ،*1شبنم حسینی ،2سارا حسیبی طاهری ،3مجتبی فالح،4گالله اصغری5
 -1پزشک فوق تخصص غدد ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران ،ایران
 -2کارشــناس تغذیه ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تهران ،ایران
 -3پزشک عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران ،ایران
 -4کارشناس تغذیه ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران
 -5دکتــرای تغذیه ،مرکز تحقیقات تغذیه در بیماریهای غدد درون ریز ،پژوهشــکده علوم غدد
درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
چکیده
مقدمه :

با وجود مطالعات فراوان كه نشــان از ارتباط كمبود ســطح ســرمی ویتامین Dبا افزایش
خطــر بروز دیابت و عوارض آن دارد ،مطالعات محدودی به بررســی ارتباط کمبود این ویتامین
بــا نوروپاتی محیطی دیابتی پرداخته اند؛ با توجه به شــیوع بــاالی کمبود ویتامین Dدر ایران
مطالعه ی حاضر با هدف بررســی تاثیر ویتامیــن Dدر درمان نوروپاتی محیطی دیابتی طراحی
شده است.
مواد و روش ها:

در ایــن مطالعــه مداخله ای نیمه تجربی 30نفر از بیماران دیابتی باالی  35ســال مبتال به
نوروپاتی محیطی كه ســطح ســرمی ویتامین Dآنها کمتر از  30 ng/mlبود به صورت متوالی
انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات غیر مستند جهت تعیین شدت عالئم نوروپاتی دیابتی
از پرسشــنامه ی( NSS (Neuropathy Symptom Scoreو بــرای جمع آوری اطالعات
مســتند درخصوص عالئم نوروپاتــی از پرسشــنامه ی(NDS (Neuropathy Disability
 Scoreاستفاده شد .بیماران به مدت  12هفته تحت درمان با هفته ای  50000واحد ویتامین
 Dخوراکی قرار گرفتند و بعد از پایان مداخله مجددا از نظر شدت نوروپاتی بررسی شدند.
خالصه مقاالت غدد 
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یافته ها:

بیماران ( %33مرد) ،میانگین ســنی  60/1سال داشــتند 83/3 .درصد از شرکت کنندگان
کمبود ســطح ویتامین( Dزیر )20 ng/mLو 16/7درصد ســطح ناکافی ســرم (20 ng/mL
تا  )30داشــتند .میانگین سطح ســرمی این ویتامین در اول مطالعه 14/37±5/86بود .از بین
افــراد مورد مطالعه70درصد کاهش نمرات پرسشــنامه NSSقبل و بعــد از تجویز ویتامینD
داشــتند( ) p = 0/02و میانگین نمرات این پرسشــنامه قبل و بعد از مداخله کاهش نشان داد
( ) P> 0/05در حالی که تغییرات معنی داری در نمرات پرسشنامه  NDSقبل و بعد از تجویز
ویتامین Dرخ نداد(.)p=0/748
نتیجه گیری:

تجویــز ویتامین Dبه مدت  3ماه در بیماران دیابتی ســبب بهبود عالئم نوروپاتی دیابتی با
توجه به پرسشنامه ی  NSSگردید درحالی که در معاینات بیماران دیابتی توسط پرسشنامه ی
 NDSتغییری مشاهده نشد.

واژه های كلیدی:

ویتامین ،Dنوروپاتی محیطی ،دیابت
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بررسی میزان دستیابی به اهداف ( ABCرسیدن به سطح ایده آل HbALC
 ،فشــارخون و  LDLکلسترول) وعوامل موثر برآن در بیماران مبتال به دیابت
نوع دوم مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در سال های
 1389تا 1394
منوچهر نخجوانی ،مهرداد الری ،علیرضا اســتقامتی  ،آرش آقاجانی ،ســالومه صالحی  ،حسین
میر میرانپور
 -1مرکز تحقیقات غدد ومتابولیســم ،بیمارســتان امام خمینی ،دانشــگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران
خالصه:
سابقه و اهداف:

این مطالعه به منظور اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف درمانی  ABCدر بیماران مبتال
به دیابت نوع دوم طراحی واجرا گردید.این اهداف شــامل رسیدن به میزان مطلوب هموگلوبین
) ،A1c (Aفشــارخون ( )Bو کلســترول ( LDL (Cمی باشد .در این مطالعه عوامل موثر بر
دســتیابی به این اهداف ،میزان مصرف داروهای گروه استاتین و نیز مقایسه ی میزان دستیابی
در سال های  1389تا  1391با این میزان در سال های  1392تا  1394بررسی گردید.
A

روش ها:

در ایــن مطالعه ی مقطعی ،اطالعات دموگرافیک و شــاخص های آزمایشــگاهی مربوط به
 1833بیمار مبتال به دیابت نوع دوم با سن بیش تر از  20سال و بر اساس تعریف دیابت انجمن
دیابــت آمریکا (،)ADAدر نوبت های متوالی مراجعه ی بیماران به درمانگاه بین ســال های
 1389و  1394از طریق سیستم ثبت داده های درمانگاه دیابت( )Registry Databaseجمع
آوری گردید.اهداف مورد نظر ،میزان دســتیابی به اهداف  ABCبر اساس توصیه های ADA
تعیین و شاخص های مورد نظر اندازه گیری شد.
یافته ها:

بر اساس داده ها  ،تا پایان سال  % 35/8 ،1391بیماران به سطح  A1cزیر  %7دست یافته
بودند.این درصد تا پایان ســال  1394به  % 42/2رســید .در این مطالعه  %35بیماران تا پایان
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ســال  1391به فشار خون کمتر از  130/80 mmHgدست یافتند .که تا پایان سال  1394به
 %61/2رسید.این سطح مطلوب کلسترول ( LDLکمتر از  )100mg/dLتا پایان سال 1391
برای  %49/9بیماران تحقق یافت که در این درصد در پایان ســال 1394به  %63/9رسید.میزان
دست یابی به هر سه هدف تا پایان سال  1391به  %9/6رسید که تا پایان سال  1394به %18/2
افزایش یافت که از لحاظ آماری این افزایش معنی دار بود.از کل بیماران %95،تحت درمان منظم
با آتور و اســتاتین قرار گرفته بودند و همه ی بیمارانی که به ســطح مطلوب کلســترول LDL
رسیده بودند آتور و استاتین مصرف می کردند .افراد جوان تر به میزان کمتری به درصد مطلوب
 A1cدست یافته بودند.
نتیجه گیری:

رســیدگی به اهداف  ABCبرای مرکز کنترل دیابت در کشــور ،مانند دیگر نقاط دنیا نیاز
بــه تالش های فراوان دارد .بهبود کیفیــت ثبت و پیگیری داده های مربوط به بیماران از جهت
دانســتن وضعیت کنترل دیابت بیمار  ،بررســی تاثیر درمان بکار گرفته شــده و نتیجتا کاهش
عوارض و مرگ و میر حائز اهمیت می باشد.
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Association between Arg48Trp polymorphism of the CD11c
gene and risk for obesity among Iranian population
Mona talaschian,MD , Mahsa Mohammad Amoli, MD, samaneh enayati, 2,
Shirin Hasani-Ranjbar*, MD ,3 mahnaz malekfar 4
1. Department of Internal Medicine, Shariati Hospital, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Metabolic Disorders Research Center, Endocrinology and Metabolism
Molecular -Cellular Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Corresponding author*:Obesity and Eating Habits Research Center, Endocrinology and Metabolism Molecular -Cellular Sciences Institute, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Primary prevention of cardiovascular disease research center.Sina
hospital,Tehran university of medical sciences.

ABSTRACT
Background:
Despite assessing the expression of CD11c gene in macrophages in
adipose tissues and suggesting association between the gene expressions and predisposing to obesity, the relationship of the sequential
changes in CD11c gene and its variants with obesity has not been exclusively evaluated. The present study aimed to assess the relationship
between rs2230424 gene polymorphism leading a single arginine 48
to tryptophan interchange in CD11c gene protein chain and obesity in
a sample of Iranian population.
Methods:
This case-control association study was performed on 110 obese individuals and a sex- and age-matched healthy group including 110 nonobese individuals. After DNA extraction, the DNA sequence containing the relevant polymorphic site was amplified by polymerase chain
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reaction (PCR). Determining different genotypic patterns of the SNP
was carried out by restriction fragment length polymorphism (RFLP)
analysis. To final draft the suspected genotypes of the SNP, DNA sequencing was performed.
Results:
The frequency of wild genotype (TT) of Arg48Trp polymorphism of
the CD11c gene in obese and non-obese groups was 97.9% and 94.6%
and the frequency of heterozygous genotype (TC) was 2.1% and 5.4%,
respectively with no significant difference (p = 0.230). None of the
participants had mutant genotypic pattern of the polymorphism. There
was no association of the genotypic pattern of Arg48Trp polymorphism with different underlying risk factors as well as mean laboratory parameters.
Conclusion:
The presence of 48Trp polymorphism of the CD11c gene is not associated with increased risk for obesity among Iranian population.
Key Words:
obesity, gene, polymorphism, genetic, CD11c
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An Epidemiologic study evaluation of Phenylketonuria in
Lorestan Province
Zafar Mohtashami A1., Lashkarara GH2., Khodadadi F.3
1.Assistant Professor of Lorestan University of Medical Sciences
2.General Physician, MPH, Lorestan University of Medical Sciences
3.Internship student of Lorestan University of Medical Sciences

Abstract:
Introduction:
Phenylketonuria (PKU) is a metabolic disease with autosomal recessive pattern of inheritance caused by a deficiency or absence of the
enzyme phenylalanine hydroxylase in the liver. Phenylketonuria incidence is 1 out of 10,000 people. The aim of this study was to determine the epidemiological characteristics of phenylketonuria in Lorestan province.
Methods:
In this descriptive cross-sectional study all 81 patients with phenylketonuria known in the Lorestan province up to winter 2014 were studied. Based on the goals and variables of this study necessary information to complete the study was developed through interviews with
parents and the case was analyzed with SPSS software.
Results:
Results show that phenylketonuria prevalence is 4.3 out of 100,000
people in Lorestan province. Of these 20 patients (24.7%) through
screening and 61 patients (75.3%) were identified through other methods. Of this number, 46 cases were female (56.8%) and 35 case were
males (43.2%). 75.3% of PKU patients had a positive history of consanguinity marriage in their parents.
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Conclusion:
Neonatal screening for phenylketonuria is necessary and should focus
on doing it in 3-5 days of birth. In families with children suffering
from PKU, pregnancy testing, prenatal diagnosis is necessary for other
pregnancy.
Keywords:
Phenylketonuria, consanguineous marriage, Screening, prevalence,
Lorestan
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بررســی عوامل استرس زا در بیماران دیابتی نوع  2مراجعه کننده به مرکز
تحقیقات دیابت یزد
آرزو افخمی اردکانی  -تانیا وزیرپناه  -محمد افخمی اردکانی
گروه داخلی  -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
در این جهان هیچ انســانی نیســت که با عوامل استرس زا مواجه نشده باشد .هر عاملی که
سبب تهدید یکپارچگی روانی زیستی انسان شود به عنوان استرس نامیده میشود .استرس سبب
اتالف انرژی روانی افراد شده و بیماریهای روانی و جسمی انسان را بدنبا ل دارد.
مطالــه حاضر به روش توصیفی مقطعی بر روی  400بیمار مبتال به دیابت نوع  2از طریق
مصاحبه مستقیم و تکمیل پرسشنامه در سال  1392در مرکز تحقیقات دیابت یزد انجام شد.
عوامل استرس زا در گروه سنی  20تا  25سال اهمیت بیشتر ودر گروه سنی  70تا  80سال
اهمیت کمتری داشــت .در گروه شغلی کارمند شــایعترین استرس مشکالت مالی بود .بیماری
جســمی فرد ونزدیکان ( 39/5درصد) بیشــترین اســترس و دعوای خانوادگی ( 11/9درصد)
کمترین اســترس بوده اســت .ارتباط معنی داری بین هموگلوبین گلیکوزیله وشدت استرس
ها وجود نداشــت ( .)p= 0.363هر مقدار طول مدت دیابت بیشتر میشد میزان استرس ها هم
افزایش می یافت ( .)p =0.001بین پر فشــاری خون و شدت اســترس ها ارتباط معنی داری
وجود داشت (.)p=0.0001
این مطالعه نشان داد بیشترین استرس ها در بیماران دیابتی نوع  2استرس های روانی بوده
وهرچه طول مدت دیابت بیشتر شود استرس ها نیز بیشتر میشود .جهت کنترل پرفشاری خون
که ارتباط مستقیم با استرس دارد الزم است به بیماران دیابتی روش مدیریت استرس را اموزش
داده ویا در موارد خاص درمان شود.
کلمات کلیدی:

دیابت نوع  – 2استرس  -یزد
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بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2بستری در بیمارستان
شهید رحیمی خرم آباد
زینــب نوروزی ( ، )1مژگان کاویانی ( ، )2محمدجــواد طراحی ( ،)3مژگان جاریانی ( ،)4مجید
عبدالهیان ( ،)5الهام شیخی ()6
 ) 1پزشک عمومی
) 2فوق تخصص غدد درون ریز ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 ) 3استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دانشکده ی بهداشت گلدشت
 ) 4متخصص روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 ) 5فوق تخصص گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 ) 6پژوهشگر ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مقدمه:

دیابت بیماری مزمن و پیچیده اســت که نیازمند مراقبت مداوم پزشــکی بوده و این هدف
عالوه بر کنترل قند خون ،نیازمند استراتژی های کاهش خطر به صورت چند عاملی می باشد.
افســردگی بیماری اســت که می تواند به دنبال اثر متقابل علل اجتماعی ،روانشــناختی و
بیولوژیکی ایجاد گردد .این بیماری می تواند اپیزودهای تکرار شــونده ای داشــته باشد و در هر
کدام از آن ها ،بیمار خلق افســرده ،کاهش لذت و کاهش انرژی را تجربه می کند که منجر به
کاهش فعالیت او خواهد شد.
هدف اصلی این مطالعه ،تعیین میزان شیوع افسردگی در میان بیماران مبتال به دیابت نوع 2
بستری در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد و تعیین ارتباط این میزان ،با سن ،جنس ،میزان
 ،HbA1Cطول مدت ابتال به دیابت ،تعداد دفعات بســتری ،روش کنترل دیابت ،محل زندگی،
سیگار ،بیماری های همراه و میزان تحصیالت است.
مواد و روش ها:

 169بیمار در این مطالعه ،در سال  ( 1393در بازه ی زمانی تابستان تا پایان زمستان ) مورد
بررسی قرار گرفتند .برای بررسی بیماران ،از پرسش نامه ی بک استفاده شده و سپس با بیماران
مصاحبه ی بالینی بر اساس معیارهای  DSM IVصورت گرفت .نتایج حاصل با استفاده از نرم
افزار  21 SPSSتحلیل شد.
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یافته ها:

نتایج این مطالعه نشــان داد که  76.9%از بیماران ،مبتال به افســردگی بودند (  83.3%زن
و  68.5%مرد) .این مطالعه نشــان داد که تنها عامل مرتبط با شــیوع افسردگی ،جنسیت است
( .)p: 0.041سایر عوامل ذکر شده ،ارتباط معناداری با شیوع افسردگی نداشتند.
این مطالعه نتایج دیگری نیز در برداشــت 59.17% .از بیماران کامال بی ســواد بودند94% .
از بیمــاران ،عالوه بر دیابت از بیمــاری دیگری نیز رنج می بردنــد 60.94% .از بیماران دارای
 HbA1Cباالتر از  8بوده اند.

بحث و نتیجه گیری:

افسردگی در میان بیماران بستری در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بسیار شایع است و
تنها عامل موثر برآن جنسیت است .تعداد قابل توجهی از بیماران کامال بی سواد هستند .میزان
کنترل دیابت در میان آن ها بســیار ضعیف بوده و بیشــتر آن ها مبتال به بیماری های همراه
دیگری به جز دیابت نیز می باشند.
واژه های کلیدی:

دیابت نوع  ،2افسردگیHbA1C، IGT، IFG ،
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بررسی شیوع سندرم کارپال تونل در بیماران مبتال به دیابت تیپ  2مراجعه
کننده به مراکز کنترل دیابت شهر کرمانشاه در سال 1392-1393
ساحل عسگری،*1آرش بستانی،2زهرا طهماسبیان ،3خدیجه چاله چاله4
 .1متخصص بیماریهای داخلی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،واحد توسعه تحقیقات
بالینی بیمارستان امام رضا(ع) ،کرمانشاه  ،ایران
.2متخصص مغز و اعصاب ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،کرمانشاه  ،ایران
 .3پزشک عمومی  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  ،کرمانشاه  ،ایران
.4کارشــناس ارشد پرســتاری داخلی جراحی ،دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشــاه،واحد توسعه
تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع) ،کرمانشاه  ،ایران
مقدمه:

یکی از شایعترین عوارض دیابت نوروپاتی محیطی می باشد ،که باعث افزایش موربیدیتی در
افراد دیابتی می گردد .سندرم کارپال تونل یک نوروپاتی فشاری است که در افراد دیابتی شایع
می باشد و دومین نوع شایع نوروپاتی دیابتی به شمار می رود .هدف از این مطالعه تعیین شیوع
سندرم کارپال تونل در بیماران مبتال به دیابت تیپ  2مراجعه کننده به مراکز کنترل دیابت شهر
کرمانشاه در سال  1393 -1392بوده است.
روش کار:

مطالعــه حاضر به روش توصیفی -مقطعی بــر روی  112نفر مبتال به دیابت نوع  2مبتال به
نوروپاتی محیطی مراجعه کننده به مراکز کنترل دیابت کرمانشــاه به طور تصادفی انجام شــده
است .پس از انجام معاینات نورولوژیک بیماران جهت انجام  NCVنزد نورولوژیست ارجاع داده
می شدند.
یافته ها:

 97مورد ابتال به  CTSدر مطالعه ما گزارش شــد ( 86زن و  11مرد) .بین ســن ،جنس،
 ،BMIو طول مدت دیابت با  CTSتفاوت آماری معنی داری دیده نشــد .ســطح HbA1C
در افــراد مبتال بــه  CTSبه طور معنی داری باالتر بود .رابطه معنــاداری بین ابتال به  CTSو
نفروپاتی ،رتینوپاتی دیابتی ،پای دیابتی ،عوارض قلبی عروقی و داروهای مصرفی وجود نداشت.
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بحث و نتیجه گیری:

با توجه به یافته ها ،شیوع سندرم تونل کارپال در بیماران دیابتی باال بوده و الزم است همه
عوامــل خارجی ،آناتومیک ،متابولیک ،عروقی و ارثی را در این افراد جهت پیشــگیری از ابتال و
تشخیص سریعتر ،درمان ،بهبود عالئم و جلوگیری از پیشرفت بیماری در نظر گرفت.
واژگان کلیدی:

دیابت ،نوروپاتی ،سندرم تونل کارپال.
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Overlaps Between Articles In PubMed, Web of Science, Scopus And ScienceDirect In Endocrinology Field
Fatemeh Golgiri1,Zahra Emami2,
1 Assistant Professor of Endocrinology and Metabolism, Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University
of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
2 PhD Knowledge and Information Science, Endocrine Research Center,
Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran.

Abstract:
Aim:
This study examined overlap of articles between PubMed, Web of Science, Scopus and ScienceDirect in the field of endocrinology.
Methods:
In this study, at first, the descriptors related to Endocrine System Diseases, namely Adrenal Gland Diseases, Bone Diseases, Diabetes Mellitus, Dwarfism, Endocrine Gland Neoplasms, Gonadal Disorders,
Parathyroid Diseases, Pituitary Disorders, Polyendocrinopathies, Autoimmune, Thyroid Diseases and Tuberclosis, Endocrine, were obtained from MeSH Thesaurus. Then each keyword in the title of the
original articles in 4 databases were searched and articles retrieved.
Then bibliographic information of these articles entered into Endnote
X3 software. Primary raw data needed for overlap calculation were
obtained using Endnote. Data analysis was done in Microsoft Excel.
Results:
A total of 12210 articles on endocrine system diseases were retrieved
from all databases, including 4178, 4235, 3212 and 585 articles from
 خالصه مقاالت غدد
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PubMed, Scopus, Web of science and Science direct, respectively. In
PubMed and Scopus databases Totally 8414 articles were retrieved,
There were 3157 common titles, 1021 articles belonged only to
PubMed and 1078 articles belonged to Scopus. The traditional overlap
was 60/06%. In PubMed and Web of Science databases Totally 7389
articles were retrieved, There were 2586 common titles, 1591 articles
belonged only to PubMed and 626 articles belonged to Web of science.
The traditional overlap was 61/91%. In PubMed and Science direct
databases Totally 4763 articles were retrieved, There were 477 common titles, 3701 articles belonged only to PubMed and 108 articles
belonged to Science direct. The traditional overlap was 11/15%. In
Scopus and Web of Science databases Totally 7447 articles were retrieved, There were 2798 common titles, 1437 articles belonged only
to PubMed and 413 articles belonged to Science direct. The traditional
overlap was 60/07%. In Scopus and Science direct Totally 4820 articles were retrieved, There were 520 common titles, 3716 articles belonged only to PubMed and 65 articles belonged to Science direct. The
traditional overlap was 12/08%. In Web of science and Science direct
databases Totally 3797 articles were retrieved, There were 452 common titles, 2760 articles belonged only to Web of science and 133 articles belonged to Science direct. The traditional overlap was 13/54%.
Conclusion:
Due to PubMed's free databases higher overlaps versus Scopus's and
Web of Science as a subscribe databases, more user and librarians are
led to use PubMed. User and Librarian can save their time if they
know the free PubMed database can obviate their information need,
there is no need to pay for subscription costs.
Keywords:
Overlap, Databases, Endocrine System Diseases
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Adipsic diabetes insipidus after neurosurgery procedures: a
single center case series.
Sabzghabaei,F. (1) Akhtar M. (1) Ramak Hashemi SM. (2)mollahoseini R. (2)
1. Department of Internal Medicine, Firoozgar Hospital. Iran University of
Medical Science
2. Department of Neurosurgery, Firoozgar Hospital. Iran University of Medical Science

Abstract:
Background:
Patients with brain tumors have a high risk of water and electrolyte
disorders after surgery. Here in this paper we present our experience in
the management of three cases of thirst sensation disorder following
neurosurgical operations in our institute.
Case presentation:
A 30-year-old female with the diagnosis of craniopharingioma, a
68-year-old female with pituitary adenoma and a 57-year-old man with
the diagnosis of intracranial hemorrhage (ICH) went under neurosurgical operations in Firouzgar hospital. Post-operation they all showed
thirst sensation and sodium concentration level disorders. With the diagnosis of adipsic diabetes insipidus, which means no desire to drink
water despite serum hyperosmolarity, the first two cases were treated
with nasal desmopressin in addition to fixed fluid intake. The third patient ordered to receive half-saline serum and orogastric gavage with
water by which his urine output, specific gravity and serum sodium
level stabilized in the normal range.
Discussion and Conclusion:
Thirst sensation disorder after neurosurgery procedures is a rare com خالصه مقاالت غدد

» 89 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

plication usually secondary to loss of the thirst reflex, due to surgical
lesion of the lamina terminalis, where the osmoreceptor neurons. It is
caused by a combination of central diabetes insipidus with polydipsia or even with its opposite, hypo- or adipsia. The consequent dehydration of postoperative water and electrolyte disorders could be
life-threatening. Careful monitoring and a high index of suspicion are
required for detection.
Keywords:
Adipsic diabetes insipidus, Neurosurgery, thirst sensation
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The role of MicroRNAs as a diagnostic and therapeutic approach in papillary thyroid carcinoma
Azam Ghaneei, Mohammad Baghi Yazdi, Hamideh Mihanpour3
Shahid sadoughi university of medical sciences,Yazd-Iran

Papillary Thyroid Carcinoma (PTC) is the most common endocrine
malignancy with low death rate but increased incidence and recurrence in recent years. MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding
RNAs with diverse regulatory capacities in eukaryotes and have been
frequently implied in human cancer. It has been demonstrated that micro-RNAs are involved in the development of PTC. Several genetic
lesions have been already described in human thyroid cancer, particularly in the papillary histotype. Some evidences suggested that microRNAs play a critical role in tumorigenesis. Interestingly, miRNAs
from these conventional and unconventional networks share general
similarities and differences whole tend to be disparate as regulatory
activities increase, coordinately tuning the immune responses that in
part account for PTC tumor biology. Advances in expression of technologies have facilitated the high-throughput analysis of small RNAs,
identifying novel miRNAs and showing that these genes may be aberrantly expressed in various human tumors. We suggest that miRNA
expression of profiling can be correlated with disease pathogenesis
and prognosis, and may ultimately be useful in the management of
human cancer.
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بررســی فراوانی بلوک شاخه چپ در بیماران مبتال به  MIمراجعه کننده به
بیمارستان امیرالمومنین و بوعلی در سال های  92و 93
دکتر ماه منیر محمدی 1و دکتر ریحانه نیکنام 2
 . 1متخصص قلب وعروق ،اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران ،دانشــکده پزشکی.
بیمارستان امیرالمومنین علیه السالم ،تهران ،نازی آباد خیابان شیر محمدی.
 . 2دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،پزشک عمومی
هدف:

این مطالعه به منظور تعیین فراوانی بلوک شاخه چپ در بیماران مبتال به  MIمراجعه کننده
به بیمارستان امیرالمومنین و بوعلی در سالهای  92و  93انجام شده است.
روش مطالعه:

در این مطالعه مشــاهده ای که به صورت یک بررسی مقطعی توصیفی  -تحلیلی انجام گردید،
در کل  150نفــر از افــراد مبتال به انفارکتوس میوکارد که دارای ســطح تروپونیــن باال بودند و به
بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین در سالهای  92و  93مراجعه نمودند ،مورد بررسی قرار گرفتند و
فراوانی بلوک شاخه چپ در آنها ارزیابی گردید و ارتباط آن با متغیرهایی چون سن ،جنس ،افزایش
فشارخون شریانی ،سابقه  IHDدر بیمار ،سابقه خانوادگی  ، IHDدیابت و غیره ارزیابی شد.
یافته ها:

نتایج به دســت آمده در این مطالعه نشان دادند که  12نفر ( 8درصد) دچار  LBBBبودند
که با سه متغیرافزایش فشارخون شریانی  ،سابقه  IHDدر بیمارو سابقه خانوادگی IHDارتباط
آماری معناداری را نشان می داد (.) P> 0/05
نتیجه گیری:

در مجموع ،بر اســاس نتایج به دســت آمده در این مطالعه ،چنین استنباط می شود که  %8از
مبتالیان به انفارکتوس میوکارد ،دچار بلوک شاخه چپ می باشند که برخی از متغیرها مانند افزایش
فشارخون شریانی  ،سابقه  IHDدر بیمارو خانواده وی سبب افزایش احتمال بروز آن می شوند.
واژه های کلیدی:

انفارکتوس میوکارد ،بلوک شاخه چپ ،افزایش فشارخون شریانی  ،سابقه IHD
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Cardiovascular disease risk factors profile in diabetic individuals compared with non-diabetic subjects in north-east of Iran
Shabnam Niroumand1, Maliheh Dadgarmoghaddam2, Mohammad khajedaluee3
1- Resident of Community Medicine, Department of Community Medicine,
School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
Iran. Tell: 05136108599, mobile number: 09153036693, email: shabnamniroomand@yahoo.com
2- Assistant Professor of Community Medicine, Department of Community
Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran.
3- Corresponding Author: Professor of Community Medicine, Department
of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Abstract:
Background:
Diabetes mellitus is assumed as a strong risk factor for cardiovascular
diseases (CVD) and by itself is frequently associated with other CVD
risk factors.
Objective:
The aims of this study are to assess the prevalence of different patterns of dyslipidemia in diabetic individuals compared with non-diabetic subjects and evaluate the other accompanied CVD risk factors
between the two groups.
Patients and Methods:
This was an analytical cross- sectional study in 230 participants, aged
28-66 years old who were referred to different urban health centers of
Khorasan Razavi province (north-east of Iran). Data from participants
 خالصه مقاالت قلب
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were collected during their first visit by the primary care physicians.
Microsoft Statistical Package for Social Science (version 11.5) was
used to analyze the data. The chi-square or Fisher´s Exact, Student´s t
or the Mann-Whitney U, correlation tests and the multivariate regression model were used in the analyses.
Results:
The age and gender of the participants were not different between diabetic
and non-diabetic groups (p= 0.1 & p= 0.4 respectively). The most common
patterns of dyslipidemia in both groups were isolated dyslipidemia followed
by combined dyslipidemia. Prevalence of dyslipidemia as a whole (one,
two or three lipid profile abnormalities) in diabetic and non-diabetic participants was 89.3% and 82.6% respectively and the difference between the two
groups was not statistically significant (p= 0.1). Diabetic subjects had higher systolic blood pressure (p< 0.001), higher diastolic blood pressure (p=
0.002) and higher body mass index (p= 0.09) compared to non-diabetics.
Moreover, they were more likely to have higher levels of total cholesterol
(p= 0.01), triglycerides (p= 0.001) and low density lipoprotein cholesterol
(p= 0.009) and lower levels of high density lipoprotein cholesterol (p= 0.2).
In multivariate analysis, the results showed that TG and age had independent
effect on FPG.

Conclusion:
CVD risk factors were more common in diabetic patients; however,
non-diabetic individuals also had high prevalence of risk factors in our
region predisposing them to the diabetes. Therefore, further attention by
the medical community is necessary to choose effective strategies for a
more aggressive approach to prevent and manage these risk factors.
Key words:
Cardiovascular Diseases, Risk Factors, Diabetes Mellitus, Dyslipidemias
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روند بروز مرگ های منتسب به فشارخون باال و سالهای از دست رفته عمر
ناشی از آن در استان یزد
دکتر محبوبه السادات میرزاده  ، 1دکتر محسن میرزائی 2
 1گروه داخلی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد  .یزد  ،ایران
 2گروه پزشــکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد.
یزد ،ایران

مقدمه :

فشار خون باال از شايعترين و مهمترين عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي محسوب مي
شود .شاخص تعداد مرگ بعلت تاثیر علل شایع در سنین سالمندی ؛ نمیتواند اهمیت پیشگیری
از ابتال و یا تشخیص زودتر بیماریها را برای اولویت بندی برنامه ها نشان دهد  .بررسی حاضر با
هدف تعیین میزان مرگ و محاسبه سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشارخون باال در استان
یــزد انجام تا با توصیف وضع موجود ؛ اطالعــات پایه را برای اولویت بندی و تخصیص منابع در
اختیار تصمیم گیران نظام سالمت فراهم نماید .
روش کار :

کلیه موارد مرگ منتسب به فشارخون باال ( ) 10-ICD I13-I11در نظام ثبت مرگ طی
سالهای  1383-1389بررسی شد.براي محاسبه سال هاي از دست رفته به سبب مرگ از روش
اميد زندگي استاندارد ،نرخ تخفيف  0/03؛ وزن سني  0/04و ضريب تصحيح  0/1658استفاده
گردید  .جمعیت اســتان نیز با استفاده از نتایج سرشــماری مرکز آمار در سالهای مختلف و در
نظرگرفتن رشــد  1/3درصدی برای ســالهای بین سرشماری تخمین زده شده است  .داده ها با
نرم افزار  Epi6و اکسل تحلیل شدند .
نتایج :

در ســالهای  83تا  ، 89علت فوت  1182نفر (  % 57.9زن ) در استان بیماریهای ناشی از
فشارخون باال گزارش شده که  %3.6کل مرگها را به خود اختصاص داده اند .ساالنه بطور متوسط
 71نفر مرد و  98نفر زن بعلت ابتال به بیماریهای ناشــی از فشــارخون باال فوت کرده اند .میزان
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مرگ خام ناشی از این بیماری در مردان  13.6و در زنان  20.2در صدهزار نفر برای تمام سنین
می باشد  .میانگین سن متوفیان  78سال بوده و  % 72.2متوفیان  75سال و بیشتر داشته اند
 3754 .سال از عمر زنان و  2715سال از عمر مردان یزدی در هفت سال بعلت مرگ ناشی از
فشارخون باال از دست رفته است  .میانگین سالهای از دست رفته عمر  5.5سال بوده که تفاوت
معنی داری بین دو جنس مشاهده نمی شود .
بحث و نتیجه گیری :

ســال های از دســت رفته عمر بعلت مرگ زودرس شــاخص بهتری برای اولویت بندی و
انتخاب برنامه های مداخله ای ســامت و ارزشــیابی آنها می باشــد  .ادغام برنامه پیشگیری و
مراقبت بیماران مبتال به فشــارخون باال در مراقبت های بهداشتی اولیه به صورت فعال ضروری
به نظر می رسد .
کلمات کلیدی :

مرگ  ،فشارخون باال  ،بار بیماری  ،یزد
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1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

MONOCLONAL ANTIBODY THERAPY IN MANTLE
CELL LYMPHOMA
WITH SKIN INVOLEMENT
BAHMAN SHAFAYAN
LEILA SAEDI
MANUCHEHR KEYHANI
TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

INTRODUCTION:
MANTLE CELL “MANTLE ZONE” LYMPHOMA A DISTINCT
SUBTYPE OF MANLIGNANT SMALL OR MEDIUM SIZED BCELL LYMPHOMA ACCOUNTS FOR 5-10% OF ALL LYMPHOMAS. IT RARELY INVOLVES THE SKIN AND SUBCUTANEOUS
TISSUES.
IN THIS SITUATION PROGNOSIS IS DISMAL. RITUXIMAB A
MONOCLONAL ANTIBODY DIRECTED AGAINST CD 20 HAS
BEEN TRIED IN THIS SUBTYPE OF MALIGNANT LYMPHOMA.
METHODS AND SUBJECTS:
THREE PATIENTS WITH DOCUMENTED “MANTLE CELL
LYMPHOMA” AND MULTIPLE NODULAR SKIN INFILTRATES
WHO WERE IN RELAPSE AFTER INITIAL CHEMO-RADIATION
THERAPY WERE TREATED WITH RITUXIMAB 500 mg/m2 EVERY 3 WEEKS, FOR SIX COURSES.
PATIENTS WERE VISITED AT WEEKLY INTERVALS FOR SIX
MONTHS. SERIAL BLOOD BIOCHEMISTRY PROFILES AND
ULTRASOUND IMAGING OF ABDOMINO-PELVIC-CAVITY
» 100 «

 خالصه مقاالت خون

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

WERE RECORDED IN PATIENTS’ FILES.
RESULTS:
ALL THREE PATIENTS WITH DOCUMENTED AND IMMUNOHISTO-CHEMICALLY CONFIRMED “MANTLE CELL LYMPHOMA” HAD MULTIPLE NODULAR AND ERYTHEMATOUS PAPULAR LESIONS OF THE SKIN IN ARM. FOREARM, PROXIMAL
FEMORAL AREA AND LEGS EXTENDING TO THE SUBCUTANEOUS TISSUE.
THEY RESPONDED TO RITUXUMAB 500 mg/m2 THREE WEEKLY BY DECREASED SIZE OF SKIN NODULES “MORE THAN
75% DECREASE IN SIZE” AND RESOLUTION OF PAIN, ERYTHEMA AND TENDERNESS. NO SIGNIFICANT TOXICITY WAS
NOTED IN THESE PATIENTS.

CONCLUTION:
PATIENTS WITH EXTENSIVE CUTANEOUS INVOLVEMENT
BY “MANTLE CELL LYMPHOMA” HAVE LESS THAN 5%
PROBABILITY OF 3-5 YEAR DISEASE-FREE SURVIVAL WITH
CONVENTIONAL CHEMOTHERAPY.
RITUXIMAB “MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST CD20”
ALONE OR IN COMBINATION CAN IMPROVE DISEASE –FREE
SURVIVAL AND QUALITY OF LIFE IN THESE PATIENTS WITH
PARTICULAR EMPHASIS ON RESOLUTION OF INFILTRATIVE
SKIN LESIONS.
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Potential risk of bleeding in herbal medications : a clinical
case report
Sahar Karimpour reihan MD,* Elnaz Firuzei MD, Mahsa Abbaszadeh MD ,
Zahra Atayi Jafari MD

Abstract
Over the counter herbal and alternative medications are classified as
dietary supplements and unlike drugs are not rigorously regulated by
the United States Food and Drug Administration. Their potential adverse effects are often poorly characterized.
Red Clover is a herbal compounds has been used for treatment of low
platelet level. There compounds are known to contain Comarins. And
thus carry the potential for hemorrhagic complications . We report a
28-years-old woman with hematuria due to the use of a herbal supplement containing Red Clover.
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ارزیابی ســبک زندگی درزنان مبتال به سرطان پســتان مراجعه کننده به
بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر در سال 1394
دکتر شهربانو کیهانیان  ،1سمیه فالح قادی  ،2دکتر مریم ذاکری حمیدی ،3دکتر محمد منصور
ساروی ،4شادی ساروی ،5علی ساروی6
 1دانشــیار هماتولوژی و انکولوژی ،گروه پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 2دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن ،ايران
 3دکترای تخصصی بهداشت باروری ،گروه مامايي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 4متخصص راديولوژي و سونوگرافی ،بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
 5کارشناس علوم آزمایشگاهی ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 6دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
چکیده
مقدمه:

ســرطان یک بیماری مزمن و مخرب اســت که بر تمامی جنبه هــای زندگی فرد تأثیر می
گذارد .ســبک زندگی در بروز سرطان پستان یک عامل مؤثر می باشد که می توان با آموزش به
افراد آن را اصالح نمود .با توجه به نقش مهمی که یک زن در خانواده دارد بررســی نقش سبک
زندگی در بروز سرطان توجه ویژه می طلبد.
روش کار:

مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.حجم نمونه شامل  60نفر از بیمارانی می باشد
که طی ســال  1394به جهت شیمی درمانی به بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
مراجعه کردند.سبک زندگی در بیماران توسط پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ارزیابی شد.
نتایج:

در ایــن مطالعه در مجموع  60نفر مورد بررســی قرار گرفتند .از نظر ســبک زندگی  5نفر
( )%8/33نامطلوب 47 ،نفر ( )%78/33نســبتاً مطلوب و  8نفر(  )%13/34مطلوب بودند.پس از
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بررســی داده ها و اســتفاده از آزمون آماری Chi squarتفاوت آماری معنی داری بین سبک
زندگی و مدت ســپری شده از تشخیص سرطان ،سن ،شغل ،رســپتور استروژن و پروژسترون
ویائسگی در افراد مورد مطالعه به دست نیامد )P =05/0 (.ولی بین سبک زندگی با تحصیالت،
وضعیت تأهل ،انکوژن  2-HREرابطه معنی داری به دست آمد)P =05/0 (.
نتیجه گیری:

گرچه مطالعات ما نســبت به بسیاری از مطالعات انجام شده وضعیت بهتری را از نظر سبک
زندگی نشــان می دهد ،اما آمار ارائه شده با آمار ایده آل فاصله زیادی دارد .با انجام برنامه های
مشــاوره ای و مداخله ای مناســب (آموزش روش های تن آرامی ،فعالیت های جسمی مناسب،
رژیم غذایی مناسب،برقراری الگوی خواب مناسب و کنترل استرس و  )...می توان سبک زندگی
مبتالیان را ارتقا بخشید.
واژگان کلیدی:

سرطان ،سبک زندگی
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بررسی اثر سایتوتوکســیک عصاره زوفا ( )Hyssopus officinalisروی
سلول های سرطانی سینه
فهيمه مهدوي فر ،محمدرضا حائري
قم ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم  -دانشکده پزشکی
مقدمه:
شیوع سرطان سینه در ایران در دو دهه ی گذشته دارای شیب صعودی بوده است لذا درمان
یا پیشــگیری از افزایش آن ضروری است.ا در این تحقیق اثربخشی عصاره زوفا را بر روی سلول
سرطان سینه رده  )Human Caucasian breast adenocarcinoma( 7-MCFمورد
بررسی قرار دادیم.
روش کار:

ســلولهای 7-MCFدر محیــط  RPMI1640همــراه بــا  )%10(FBSدر شــرایط دی
اکســیدکربن ( )%5و ̊ ،37 Cدر مجاورت غلظت های مختلفی از عصاره زوفا (20، μg/ml 10
 80، 40،و  )1000، 750، 500، 250، 100کشت داده شدند .اثر سایتوتوکسیک عصاره بر روی
سلولها با روش MTTمورد ارزیابی قرار گرفت و میزان زنده ماندن سلول ها تعیین شد.
نتایج:

عصاره متانولی گل زوفا پس از  72ســاعت از غلظــت 500میکروگرم بر میلی لیتر به باالتر
عصاره ،شانس زنده ماندن سلول های  7-MCFرا از  %100به %60کاهش می دهد،در حالی که
عصاره اتانولی برگ زوفا اثر چندانی بر روی مرگ سلول های سرطانی  7-MCFندارد.

بحث و نتیجه گیری:

به نظر می رســد،عصاره متانولی گل زوفا بر روی ســلول های  7-MCFاثر سیتوتوکسیکی
قابل توجهی داشــته است .بنابراین به نظر می رسد،میتوان در آینده با تحقیقات بیشتر ،بر روی
آن و مواد موثر موجود در آن،در درمان سرطان بهره جست.
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بررسی آسیب شناسی انواع سرطان پستان در بیماران زن مراجعه کننده به بیمارستان
شهید رجایی تنکابن و امام سجاد رامسر از سال  1388لغایت 1393
دکتر مجید پویا ،فوق تخصص جراحی توراکس ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
دکتر شهربانو کیهانیان ،فوق تخصص خون و انکولوژی ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
الهام پورابراهیمی،اینترن دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
مقدمه:

سرطان پستان شــایع ترین بدخیمی در جمعیت زنان بالغ است که دومین علت مرگ ناشی از
ســرطان را در زنان به خود اختصاص می دهد .همچنین این بیماری شايع ترين بدخيمي در زنان
ايراني است که خانم هاي ایرانی را یک دهه زودتر از کشورهاي توسعه یافته گرفتار می کند .اگرچه
یکی از مهمترین عواملی که در میزان بقا این بیماران موثر می باشــد ،مرحله اي اســت که بیماري
تشــخیص داده می شــود ،اما تعیین نوع و اندازه دقیق تومور وگسترش آن و وجود لنفادنوپاتی در
هنگام تشــخیص تاثیر قابل توجهی در انتخاب نوع جراحی و درمان هاي تکمیلی این بیماران دارد.
جهت بررســی ،تشــخیص و پیگیري این توده ها ،به خصوص سرطان پستان می توان از غربالگري،
روش هاي تصویربرداري و بیوپسی استفاده کرد ،ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که تصمیم
نهایی در خصوص مرحله بیماري و درمان ،بر اســاس گــزارش پاتولوژي انجام می گیرد .در همین
راســتا بر آن شدیم تا این پژوهش را با هدف بررسی آسیب شناسی انواع سرطان پستان در بیماران
زن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تنکابن و امام سجاد رامسر انجام دهیم.
روش بررسی:

در این مطالعه ی مقطعی گذشــته نگر کلیه ی بیماران زن مراجعه کننده به بیمارســتان های
شــهید رجایی تنکابن و امام ســجاد رامسر که طی ســال های  1388تا  1393سرطان پستان در
آن ها تشــخیص داده شد ،از نظر آسیب شناســی و انواعی از عوامل موثر در ایجاد توده مثل  :سن،
تعداد بارداری ،میزان شــیردهی و همچنین اندازه تومور،درگیری غدد لنفاوی زیر بغل،رسپتورهای
هورمونی grade ،تومور وتهاجم عروقی تومور پستان مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات با استفاده
از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای مقایسه متغیرها ازآزمون خی دو استفاده
شد .همچنین  p> 0/05معنی دار می باشد.

یافته ها:

در طی  5ســال بررسی در دو بیمارستان 160 ،بیمار زن مبتال به سرطان اولیه پستان وارد
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مطالعه شدند .براســاس نتایج مطالعه میانگین سنی بیماران زن مبتال به سرطان پستان حدود
 49می باشــد.توزیع ســنی بیماری بر حسب گروه های ســنی بیماران نشان می دهد حداقل
ســن بیماران  20و حداکثر ســن  78ســال است.بیشــترین موارد بیماری گروه سنی 40-49
سال( )%36/25و کمترین موارد گروه سنی کمتر از  )%1/25(30است.بیشترین فراوانی سرطان
پســتان در افرادی بود که دوران شــیردهی کمتر از  2سال داشتند( .)%47/5افراد با  2-4سال
شیردهی %35و افراد با بیشتر از  4سال شیردهی %17/5موارد را تشکیل می دادند .سرطان های
مختلف پســتان در افرادی که دفعات بارداری بیشتری داشتند کمتر بود که کمترین میزان با 7
بار بارداری( )% 0/625و بیشــترین میزان سرطان با  2بار بارداری ( )%33/75بود .در %45/09از
موارد سرطان پستان در این مطالعه تهاجم عروقی وجود داشت که  %26/88از آنها دارای تهاجم
لنفــاوی و  %9/38دارای تهاجــم عصبی و %8/83دارای تهاجم خونــی بودند %68/75 .بیماران
سایز تومور %21/25، 2-5 cmکمتر از 2 cmو  %10بیشتر از 5 cmداشتند %51/78 .تومورها
 %24/37، grade IIآنهــا grade IIIو  %23/75آنها  grade Iبودند.در %50/63بیماران این
مطالعه درگیری غدد لنفاوی وجود نداشت .در  %49/37بیماران درگیری غدد لنفاوی دیده شد
که در این میان  %23/75بیشتر از  3غده لنفاوی و  %25/63کمتر مساوی  3غده لنفاوی درگیر
بــود .در این مطالعه  %63/13تومورهــا  PRمثبت و  %75تومورها  ERمثبت بودند و %24/38
هم از نظر رســپتور منفی بودند invasive ductal carcinoma .در  142مورد(،)%88/75
 invasive lobular carcinomaدر  9مــورد(mix ductal & lobular ،)%5/62در 2
مورد( mucinous carcinoma ،)%1/25در  3مورد(papillary carcinoma ،)%1/87در1
مورد(tubular carcinoma ،)%0/625در  1مورد(medullary carcinoma ، ،)%0/625
در  1مورد( ،)%0/625و  pagetدر 1مورد( ،)%0/625با بررسی پاتولوژی تایید شد.
بحث و نتیجه گیری:

شایعترین نوع پاتولوژی سرطان پستان زنان در این مطالعه invasive ductal carcinoma
بــود که  %88/75موارد بیماری را به خود اختصــاص داد .در این مطالعه تنها دفعات بارداری با
پاتولوژی رابطه معنادار داشــته اســت .آنچه در این مطالعه مورد تاکید و تایید قرار میگیرد این
است که شیوع پاتولوژی معمول در سرطان پستان همچنان invasive ductal carcinoma
می باشــد و بسیاری از ریسک فاکتورهای قابل بررسی و مشخصات بیولوژیک تومورهای پستان
در منطقه شمال غرب ایران مشابه سایر نقاط کشور و همچنین سایر کشورهایی است که منابع
پزشکی ما از آن داده های مکتوب خود را منتشر می کنند.
کلیدواژه:

سرطان پستان ،پاتولوژی سرطان پستان
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بررسی شــاخص های خونی در ناقلین آلفاتاالسمی در مزدوجین مراجعه
کننده به درمانگاه گالبچی کاشان
 -1دکترحسن احترام – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – گروه پاتولوژی
 -2دکتر فاطمه احترام – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – مرکز مشاوره قبل از ازدواج
زمینه و هدف :

آلفا تاالســمی یکی از شــایعترین بیماریهای تک ژنی در ایران می باشد که اکثرا تشخیص
آن نادیده گرفته می شود .این بیماری باعث تغییر در شاخص های خونی می شود که تشخیص
آن را با آنمی های شــایع دیگری مثل بتاتاالســمی و فقرآهن مشکل می کند  .در این تحقیق ،
شاخصهای خونی در مورد آلفاتاالسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها:

در ایــن مطالعــه توصیفی پرونده افرادی که جهت ازدواج طی ســالهای  92تا  94به مرکز
بهداشــتی گالبچی کاشان مراجعه کرده بودند ،مورد بررسی قرار گرفت  .در طی بررسی ژنتیکی
انجام شده تعداد  36نفر دارای موتاسیون در ژن آلفا بوده اند .اندیکس های خونی از روی CBC
و هموگلوبین  A2از ووی الکتروفورز آنها استخراج شد.
نتایج:
از این تعداد  19زن و  17نفر مرد بودند .میانگین ســنی آنها 24.5± 3.5می باشد  31 .نفر
( )%86دارای موتاسیون در یک زنجیره آلفا می باشند و  5نفر ( )%14دارای جهش در  2زنجیره
بودند .هیچ فردی دارای موتاســیون در  3زنجیره نبــود .در گروه اول میانگین 2/43 ، MCV
 75±و  24.42±1/19 ، MCHو در گروه دوم میانگین  68/7 ± 3/42 ، MCVو ،MCH
 21/36±1/74بود .میانگین هموگلوبین در زنان  12/8±0/69و در مردان 14/8±0.79بود.
تمام این افراد دارای الکتروفورز هموگلوبین نرمال بودند .میزان هموگلوبین  A2حداکثر 3.1
با میانگین  2/55±0.31بود.
نتیجه گیری:

ناقلین آلفا تاالســمی دارای آنمی هیپوکروم میکروسیتر می باشند  .با توجه به نرمال بودن
الکتروفورز آنها تنها راه تشــخیص قطعی این بیماری بررسی ژنتیکی می باشد .همچنین ارتباط
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مستقیمی بین پایین بودن  MCVو  MCHو تعداد جهش های ژنی در زنجیره آلفا می باشد.
پس می توان جهت غربالگری ســریع این بیماری از این شــاخص ها در افرادی که الکتروفورز و
فریتین نرمال دارند استفاده کرد.
واژگان کلیدی:

آلفا تاالسمی – جهش ژنی – آنمی هیپوکروم میکروسیتر
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مقایسه شاخص های شمارش کامل سلولی برای افتراق بتا تاالسمی مینور
و آنمی فقر آهن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان
امام سجاد علیه السالم رامسر در سال 1393
دکتر مریم ذاکری حمیدی ،1دکتر شــهربانو کیهانیان ،2شکوفه نبی زاده ،3دکتر محمد منصور
ساروی ،4علی ساروی ،5شادی ساروی6
 .1دکترای تخصصی بهداشت باروری ،گروه مامايي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 . 2دانشــیار هماتولوژی و انکولوژی ،گروه پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 .3دانش آموخته پزشکی ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن ،ايران
4متخصص راديولوژي و سونوگرافی ،بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
 .5دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 .6کارشناس علوم آزمایشگاهی ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مقدمه:

آنمی میکروســیتیک از شــایع ترین انواع آنمی هاســت که دو علت اصلی آن ،فقر آهن و
بتاتاالســمی مینور اســت .هدف از این مطالعه ،ارزیابی و مقایسه شــاخص های  CBCشامل
هموگلوبین ،هماتوکریت ، RBC count،MCV ،MCH ،RDW ،پالکت و بررســی اعتبار
فرمول رایج منتزر در بیماران مورد مطالعه می باشد.
روش کار:

در یک مطالعه مقطعی طی دوره  6ماهه 322 ،نفر با کمخونی هیپوکرومیک میکروســیتیک
خفیف وارد مطالعه شــدند .نیمی از آن ها ،مبتالیان به تاالســمی مینور و نیم دیگر ،مبتالیان
به آنمی فقرآهن بودند .شــاخص های  CBCدر دو گروه ،اندازه گیری و مقایســه قرار گرفتند.
همچنین شاخص ها در فرمول منتزر جای گذاری شدند .حساسیت ،اختصاصیت ،ارزش اخباری
مثبت و منفی این فرمول محاسبه شد.
یافته ها:
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میزان  HBو  HCTو  RBCدر بیماران مبتال به تاالســمی مینور به طور معناداری باالتر
بــود .میزان  MCVو  MCHدر بیماران دارای آنمــی فقر آهن باالتر بود .تفاوت معناداری در
میزان  PLTو  RDWدر بیماران دو گروه دیده نشد .فرمول منتزر حساسیت  %96واختصاصیت
 %77در افتراق بتاتاالسمی مینور از آنمی فقر آهن داشته است.
نتیجه گیری:

 CBCاطالعــات با ارزشــی را در افتراق بتا تاالســمی مینور از آنمی فقــر آهن در اختیار
می گذارد و شــاخص  Mentzrدر شناســایی بیماران تاالسمیک از بین مبتالیان به کم خونی
هیپوکرومیک میکروســیتیک قابل استفاده اســت و می توان آزمایش های ژنتیک ،الکتروفورز
هموگلوبین و اندازه گیری ســطح آهن ســرم ،فریتین و TIBCرا تنها در مراکز ارجاعی و برای
بیماران غربال شده و مشکوک درخواست نمود و هزینه های عمومی را کاهش داد.
واژه های کلیدی:

آنمی ،فقرآهن ،تاالسمی مینور
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میزان بروز ترمبوسایتوپنی در بیماران بستری در بخش ICUبیمارستان
امام سجاد (ع) رامسر در سال 1394
دکتر شهربانو کیهانیان  ،1شبنم سیفی پور  ،2دکتر مریم ذاکری حمیدی ،3دکتر محمد منصور
ساروی ،4علی ساروی  ،5شادی ساروی 6
 1دانشــیار هماتولوژی و انکولوژی ،گروه پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 2دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن ،ايران
 3دکترای تخصصی بهداشت باروری ،گروه مامايي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
4متخصص راديولوژي و سونوگرافی ،بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
 5دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 6کارشناس علوم آزمایشگاهی ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
چكيده
مقدمه:

پالكت ها يا ترومبوســيت ها ،ســلول هاي موجود در گردش خون هستند كه با عملكـــرد
فيزيولوژيــك خود در حفظ هموســتاز اوليه و ثانويه نقش دارند .به عــاوه پالکت ها ترکیبات
مختلفی را ترشح می کنند که می تواند در پروسه های ترمیمی ،التهابی و تومورزایی نقش داشته
باشــند .مطالعات مختلف نشان داده اند كه كاهش ترومبوسيت ها در بیماران بستری در بخش
 ICUکه دچار ترومبو ســایتوپنی می شــوند زود هنگام و معموالً در  4-3روز اول صورت مي
گيرد و در روز  14-10به ميزان نرمال مي رسد ترومبوسايتوپني عارضه شناخته شده و تهديـد
كننـده حيـات در  ICUميباشد كه ميتواند در پيش آگهي بيماران نقـش داشـته باشد.شمارش
طبیعی تعداد پالکت ها بین  150تا  450هزار در میکرولیتر می باشد و ترومبوسیتوپنی به تعداد
پالکت های کمتر از  150000اطالق می گردد.
روش كار:

این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی  188بیماران باالی  18ســال بســتری شده در بخش
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 ICUبیمارستان امام سجاد (ع) رامسر انجام شده است .بيماراني كـه تعـداد پالكــت آنهــا در
هنگــام بــستري در ICUطبيعــي بــوده (بیشتر یا مساوی 150000در هر میکرولیترخون)
و بيش از 48ســاعت در ICUبستری شــده بودند ،وارد مطالعه شدند .در مطالعه ما بيماران
با ســابقه بستری در  ICUدر شش ماه اخیر از مطالعه حـــذف گردیدند .اطالعات جمع اوری
شــده شــامل ســن ،جنس ،وجود بيماري همراه (از جمله سرطان خون) ،ســابق انجام شیمی
درمانی ،اسپلنومگالی ،علت بستري شدن در  ،ICUوجـــود كاتترهاي عروقي ،نيـاز بـه تهويه
مكانيكي (( MVو تعداد فرآورده های خونی تزریق شده( FFPو  ،)RBCدریافت هپارین بوده
اســت و این اطالعات با استفاده پرسشنامه تهیه شــده جمع آوری و ثبت گردید.در مطالعه ما
ترومبوسايتوپني با كاهش بيش از 50%تعداد پالكتها نـــسبت به تعداد اوليه يا مقادير كمتر از
 150000در هر میکرو لیترخون در هنگام خروج از آی سی یو تعريف شده است.بر این اساس
بیماران به دو گروه با و بدون ترمبو ســایتوپنی تقســیم شده و اطالعات جمع آوری شده میان
بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتايج:

در مطالعــه حاضر از  188بیمــار مورد مطالعه در  51بیمار ( 27/1درصد) ترومبوســیتوپنی
متعاقب بســتری در  ICUمشاهده گردید .ارتباط بین سن و جنس با بروز ترومبوسیتوپنی معنی
دار نبود (سطح معنی داری  p = 0.613و  ،p = 0.562به ترتیب) .در انالیزهای اماری انجام شده
ارتباط بین اســتفاده از تهویه مکانیکی (،)0.001<pوجود اســپلنومگالی ( ،)0.006 pکاتترهای
عروقــی ( )0.001<pو هپارین ( ) p = 0.001با بروز ترومبوســیتوپنی معنی داربود اما ارتباطی
بین سابقه شــیمی درمانی و بروز ترومبوسیتوپنی وجود نداشت ( .)p= 0.063تعدادی از بیماران
در طی زمان بســتری  RBCو یا  FFPدریافت کرده بودند که تزریق این فراورده های خونی با
بروز ترومبوسیتوپنی ارتباط معنی داری را نشان داد (سطح معنی داری  0.036=pو ،p= 0.001به
ترتیب) ،ارتباط بین تعداد روزهای بســتری و بروز ترومبوسیتوپنی نیز معنی دار بود ()0.001<p
که بیشــترین مورد کاهش در روز ســوم بســتری اتفاق افتاد .از بین متغیرهای مربوط به دالیل
بســتری بیماران ارتباط بین شــوک ســپتیک ( )0.001<pو ترومای مغزی ( )p= 0.006با بروز
ترومبوسیتوپنی ارتباط معنی داری را نشان داد اما ارتباط سایر عوامل از نظر اماری معنی دار نبود
( .)0.05>pانالیزهای مولتی واریانت نشــان داد که تهویه مکانیکی ،استفاده از کاتترهای عروقی،
هپارین و همچنین شوک سپتیک و ترومای مغزی می توانند پیشگویی کننده های مستقل برای
بروز ترومبوسیتوپنی در  ICUباشند.
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بحث:

نتایج به دست امده از این مطالعه نشان می دهد که فاکتورهای متعددی می توانند در بروز
ترومبوســیتوپنی در بخش مراقبت های ویژه دخیل باشند و بیشــتر موارد ترومبوسیتوپنی در
روزهای اولیه اتفاق می افتد و ادامه بستری بیماران می تواند منجر به بازگشت تعداد پالکت ها
به سطوح اولیه گردد.
كلمات كليدي:

ترومبوسیتوپنی ،زمان سیالن ،پتشیICU ،
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طول مدت درمان در ترومبوآمبولی وریدی ،چالشی بر سر راه پزشکان
دکتر زینب نادرپور
متخصص داخلی-هیئت علمی گروه داخلی بیمارستان دکتر شریعتی
دکتر الناز وحیدی
متخصص طب اورژانس -هیئت علمی گروه طب اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی
ترومبوآمبولی وریدی ( )VTEشــامل ترومبوز ورید هــای عمقی ( )DVTو آمبولی ریوی
( )PEاســت .درمان اصلــی بیماری درمان با انتی کوآگوالن اســت .ولیکن مدت قطعی درمان
مشخص نیست .گاید الین انجمن آمریکایی پزشکان قفسه سینه ( ،)ACCPطول مدت درمان
را در موارد  3 Provoked VTEماه و در  Unprovoked VTEنا محدود ،توصیه می کند.
در بالین به نظر می رسد همه بیماران مبتال به ) VTEچه  Provokedو چه )Unprovoked
ریسک عود برابری ندارند .رویه رایج درمانی در بسیاری از موارد به صورت دوره درمان  3-12ماه
است و بر اساس ارزیابی پزشک معالج از نظر احتمال عود ،ممکن است درمان به صورت نامحدود
ادامــه یابد .عوامل دخیل در تصمیم گیری انتخاب مدت درمان ،قطعی نمی باشــد .مطالعاتی با
هــدف طراحی مدل های پیش گویی کننده احتمال عود انجام شــده اســت که روایی و اعتبار
آنها هنوز مشــخص نیست .به عنوان مثال در مدل پیش گویی کننده  Viennaجنسیت ،محل
ترومبوز و سطح دی دایمر بیمار مطرح شده است .در مدل پیش گویی کننده DAMOVES
سطح دی دایمرقبل از قطع وارفارین ،سن ،ترومبوفیلی ،چاقی ،ورید های واریکوز ،سطح فاکتور
 8و جنسیت بیمار مطرح شده است.
شناســایی بیماران  Unprovoked VTEبا ریســک پایین عود ارزشمند است چراکه از
تحمیــل عــوارض درمان با آنتی کوآگــوالن طوالنی مدت و هم چنیــن از تحمیل هزینه های
بی مورد درمانی جلوگیری می شــود .این مقاله مروری به بررســی شواهد معتبر در این زمینه
می پردازد .به منظور دسترســی به رفرنس های مذکــور از پایگاه های اطالعاتی Cochrane,
 PubMed, OVID, Scopusاســتفاده شده و مقاالت با  citationهای باال انتخاب شد .در
این مطالعه به سواالت زیر پاسخ داده خواهد شد:
 .1شناســایی ریسک فاکتور های بالینی و تســت های آزمایشگاهی دخیل در احتمال عود
ترومبوآمبولی
 .2اندیکاسیون های ارزیابی از نظر ترومبوفیلی و زمان مناسب انجام آنها
 .3اندیکاسیون غربالگری و بررسی بیشتر بیمار از نظر بدخیمی پنهان
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SLE or HIV : A Clinical problem in a patient with FUO presentation
Sahar karimpour reihan MD,* Marjan Rahimi MD, Mahsa abbaszadeh MD,
Mohamad Saadat Agah MD

* department of internal medicine, Imam Khomeini complex, Tehran,
Iran

Abstract:
Fever of unknown origin(FUO) is one of the most difficult diagnostic
challenges in medicine. FUO may be caused by infectious, connective
tissue disorders and malignancies .
FUO is one of the common presentations of HIV infection. presentation of HIV infection can be similar to connective tissue disorders and
High-dose corticosteroids use increased the life-threatening opportunistic infections. So this case report expresses the limitations of corticosteroid administration in patients who are susceptible to develop
AIDS.
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فراوانی درگیری غدد لنفاوی در بیماران مبتال به سرطان معده مراجعه کننده به
بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان رامسر طی سال های  1389الی 1394
دکتر شهربانو کیهانیان  ،1فروغ چهره گشا  ،2دکتر مریم ذاکری حمیدی ،3دکتر محمد منصور
ساروی ،4شادی ساروی ،5علی ساروی6
 1دانشــیار هماتولوژی و انکولوژی ،گروه پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 2دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن ،ايران
 3دکترای تخصصی بهداشت باروری ،گروه مامايي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 4متخصص راديولوژي و سونوگرافی ،بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
 5کارشناس علوم آزمایشگاهی ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 6دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
چکیده
مقدمه:

ســرطان معده یکی از سرطان های شایع دستگاه گوارش ،چهارمین سرطان شایع و دومین
علت مرگ ناشــی از سرطان پس از سرطان ریه در جهان می باشد .طی دهه های اخیر کاهش
چشــم گیری در بروز و مرگ ناشــی از ســرطان معده به وجود آمده اما با توجه به اینکه عالئم
هشــدار دهنده و بالینی آن در موارد پیشــرفته بیماری ظاهر می شود ،درجوامعی که غربالگری
صورت نگیرد ،بیماری دیر به تشــخیص میرسدومیزان بقا کاهش می یابد .عوامل پروگنوستیک
زیادی در طول عمر بیماران تشــخیص داده شــده اند از جمله سن ،میزان تهاجم بافتی،درجه
تمایز تومور و ســایز تومور .یکی دیگر از مهم ترین شــاخص های تعیین کننده پیش آگهی و
همچنین رویکرد به نوع درمان بیماری ،میزان درگیری غدد لنفاوی ناحیه ای اســت که با توجه
به میزان این درگیری و همچنین با توجه به عواملی که به آنها وابسته است می توان تصمیمات
مفیدتری جهت چگونگی درمان بیماران صورت گیرد.
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روش:

این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع گذشــته نگر اســت که در آن بیمار مبتال به سرطان
معده که به تشخیص قطعی رسیدند و طی سال های  89تا  94تحت عمل جراحی قرار گرفتند،
با روش نمونه گیری آســان (در دســترس) بررسی شــدند ،معیارهای خروج شامل عدم وجود
گزارش پاتولوژی جراحی و کامل نبودن پرونده بوده است که طی آن نفر از مطالعه خارج شدند.
ابزار جمع آوری اطالعات ،چک لیســتی مشتمل بر مشــخصات بیماران مبتال به سرطان معده
بود و تجزیه و تحلیل آنها با و آمار توصیفی و آزمونآماری  chi-squereو نرم افزار SPSS22
انجام پذیرفت.
یافته ها:

در مطالعه ما ،اکثر بیماران درگروه ســنی  61-70سال ( )%28/89بودند و بیشترین میزان
درگیری غدد لنفاوی هم در این گروه ســنی دیده شــد .میانگین سنی  63سال بوده و بیش از
دوســوم بیماران ( )%65/56را مردان تشکیل می دادند %73/33 .بیماران درگیری غدد لنفاوی
داشــتند که از این میان  29مورد ( )%43/93بیش از  7عدد غده لنفی درگیر ( )N3داشــتند
و پس از آن به ترتیب فراوانیN2 ،و  N1بودند .محل ســکونت اکثر بیماران نوشــهر و چالوس
و حومه()%31.11بود.شــایع ترین عالمت بالینی ،درد اپی گاســتر بوده که در  %62/22بیماران
گزارش شد و پس از آن به ترتیب کاهش وزن ،کاهش اشتها ،استفراغ ،دیس پپسی و دیس فاژی
قرار داشــت .شــایع ترین محل تومور در معده یک سوم تحتانی ( )%54/44و بیش ترین میزان
درگیری غدد لنفاوی هم با  26مورد در یک سوم تحتانی دیده شد .شایع ترین پاتولوژی تومور با
میزان  %96/67آدنوکارسینوم و سایز توده در اکثر بیماران ( )%52/22بیش از  4سانتیمتر بود.
بیشترین درگیری غدد لنفاوی هم با  40مورد در توده های بزرگتر از  4 cmدیده شد و در %50
بیماران تومور در  III gradeقرار داشــت %44/44 .بیمــاران III stage ،بودند .اکثر بیماران
( )%43درگیری ساب سروز ( )T3داشتند و  %8.89بیماران متاستاز دوردست داشتند.همچنین
در این تحقیق رابطه معنی داری ( )p>0/05بین درگیری غدد لنفاوی باســایز تومور stage ،و
عمق تهاجم بافتی ( )Tدیده شد.
نتیجه گیری:

تحقیق ما نشــان داد که شایعترین گروه سنی در سرطان معده  70-61سال بودو در مردان
دو ســوم برابر بیشتر از زنان بود.شیوع سرطان در منطقه های مورد بررسی نیز تقریبا مشابه بود
وبا میزان اندکی در ساکنین نوشهر و چالوس بیشتر بوده.درگیری غدد لنفاوی در بیماران بسیار
شــایع بودواکثر بیماران از نظر تعداد غدد لنفاوی درگیر در مرحله  N3بودندوشیوع آن با عمق
خالصه مقاالت خون 
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تهاجم بافتی،ســایز توده ومرحله بیماری رابطه داشته اســت.باتوجه به اینکه بروزسرطان معده
پیشــرفته نسبت به زودرس در مطالعه ما بسیار شــایعتر بود و اکثر بیماران در زمان تشخیص،
 Stageباال و ســایز توده ی بزرگتر داشتند،شــیوع باالی درگیری غدد لنفاوی منطقی و قابل
انتظار بود.یک علت شــیوع باالی ســرطان پیشــرفته،عالئم بالینی خفیف و محدود در بیماران
بودکه جدی گرفتن عالئم خفیف و بررســیهای تشخیصی در سنین باال جهت غربالگری بیماری
وتشخیص به موقع،توصیه میشود.
کلمات کلیدی:

سرطان معده ،غددلنفاوی ،متاستاز ،مردان
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فراوانی درگیری غدد لنفاوی زیر بغل در بیماران زن مبتال به سرطان پستان
دربیمارســتان شهید بهشتی بابل و بیمارستان شهید رجایی تنکابن وامام
سجاد(ع) رامسر از سال  1391تا 1393
دکتر شــهربانو کیهانیان  ،1نفیسه کوچکی  ،2دکتر مریم ذاکری حمیدی ،3دکتر محمد منصور
ساروی ،4شادی ساروی ،5علی ساروی6
 1دانشــیار هماتولوژی و انکولوژی ،گروه پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 2دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن ،تنکابن ،ايران
 3دکترای تخصصی بهداشت باروری ،گروه مامايي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تنکابن ،تنکابن ،ايران
 4متخصص راديولوژي و سونوگرافی ،بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر
 5کارشناس علوم آزمایشگاهی ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 6دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
چکیده
سابقه و هدف :

با یک میلیون مورد جدید در جهان در هر ســال ،سرطان پستان شایع ترین سرطان در
زنان اســت و مهم ترین عامل مرگ ناشی از ســرطان در زنان سراسر دنیاست .سرطان پستان
در ایران  17درصد کل ســرطان های زنان را به خــود اختصاص داده و هم چنان در رتبه اول
قــرار دارد .این مطالعه به منظور فراوانی درگیری غدد لنفــاوی زیر بغل در بیماران زن مبتال
به سرطان پســتان در بیمارستان شهید بهشتی بابل و بیمارســتان شهید رجایی تنکابن وامام
ســجاد(ع) رامسر از سال  1391تا  1393انجام شده اســت .یافته های بالینی شامل سن زمان
تشــخیص ،اندازه تومور ( ،)Tوضعیت درگیری غدد لنفاوی ،درجه تومور ،وضعیت گیرنده های
اســتروژن وپروژســترون ،وضعیت درگیــری عروقی و نوع بافت جمع آوری شــده و رابطه بین
دموگرافیک تومور و وضعیت درگیری غدد لنفاوی مورد بررسی قرار گرفته است.
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مواد و روش ها :

روش مطالعه توصیفی می باشــد .نمونه های مورد مطالعه از 168بیمار زن مبتال به سرطان
پستان طی سال های  1391تا انتهای سال  1393دربیمارستان شهید بهشتی بابل و بیمارستان
شــهید رجایی تنکابن وامام سجاد(ع) رامسر می باشد .معیار های ورود شامل بیماران زن مبتال
به ســرطان پستان و معیار های خروج شامل عدم وجود گزارش  LNدر برگه پاتولوژی ( Nx
) ،کامل نبودن پرونده بیماران بوده است .اطالعات ثبت و در غالب چک لیست هایی جمع آوری
گردیده و با استفاده از نرم افزار  spss21مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافتــه ها  :درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی در افراد مــورد مطالعه ما 117 ،مورد ( ) %70.1
مشــاهده شــد .متوسط سن بیماران  49.64 ± 11.62ســال (  22-81سال ) بود .شایع ترین
گروه سنی (  40-49 ، ) %39/2سال بودند که بیشترین درگیری غدد لنفاوی نسبت به کل
افراد ) %24/0( ،نیز در این گروه بوده اســت .میانگین اندازه تومور  3/39سانتی متر بوده که
بیشــتر بیماران ( 98بیمار ) %58/7 ،توموری با اندازه  ) T2 ( 2-5 cmداشــتند ولی بیشترین
درگیری غدد لنفاوی مربوط به  ) <5 cm( T3با  23بیمار ( )%100.0بوده اســت .شایع ترین
نوع پاتولوژی تومور و درجه بافت شناســی ،کارســینوم داکتال مهاجم  156نفر (  ) %93/4و
درجه  87 ،2نفر ( ) %52/1بوده است .بیشترین درگیری غدد لنفاوی نسبت به کل افراد
 LNمثبت در کارسینوم داکتال مهاجم 111،بیمار (  )% 94/9بوده است و  %85/1از بیماران
بــا درجه  3نیز بیشــترین درگیری غدد لنفاوی را داشــتند .از نظر تهاجــم عروقی  37،مورد
( )%22/2از  48بیمار با تهاجم عروقی ،درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی داشــتند .اکثرت تومور ها
هر دو گیرنده استروژن و پروژسترون مثبت دارند 97 ( .مورد) %63/8 ،
نتیجه گیری :

اندازه تومور ،نوع تومور ،درجه بافت شناسی و وضعیت گیرنده های استروژن وپروژسترون با
درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی مرتبط بوده درحالی که سن و وضعیت تؤام گیرنده های استروژنی
وپروژسترونی ارتباط معنی داری نداشته است.
واژه های کلیدی:

سرطان پستان  ،غدد لنفاوی زیر بغلی
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Title: A 15 years old boy with generalized abdominal pain,
fever and orange pleural effusion: a case report of nonHodgkinlymphoma
Talebi fatemeh* (MD), salehi mohammadreza(MD), auobi nilofar(MD),
ghannadan mohammadreza(MD)
* infectious disease department, Imam Khomeini Hospital, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
\Abstract:
Introduction:
Lymphoma is the most common malignancy originating from hematopoietic systems. Diverse biological and clinical manifestations of non-Hodgkin
lymphoma have been recognized. As an unusual type of non-Hodgkin lymphoma is Burkitt lymphoma. The variability of the initial presentation is not
unusual.
Case report:
We present a 15 years old boy with generalized abdominal pain, fever. he
had massive orange pleural effusion and ascites. There were multiple peritoneal mass shape lesions and omentum thickening in abdominal CT scan.
Pathological investigations of the peritoneal biopsy revealed B-cell lymphoma (starry –sky in pathology).
Conclusion:
The clinical presentation of sporadic Burkitt lymphoma could mimic some
other diseases. Therefore the clinicians should consider Burkitt lymphoma
between the multiple differential diagnosis. In the case of peritoneal involvement its differential diagnosis could be usually, peritoneal carcinomatosis,
malignant peritoneal mesothelioma, and tuberculous peritonitis.
Key words:
Burkitt lymphoma, orange pleural effusion, omentum thickening.
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Study of the Breast Secretions during a Screening Study
Parisa Pishravian1, Babak Mohajeri1, Farhad Jafari2*, Fatemeh Azami3 Mohammad sadegh Nikookar1
1-Medical student, School of medicine, Shahed University, Tehran, Iran
2- MD.MPH. Specialist of Community Medicine, Department of Health and
Social Medicine, School of medicine, shahed university, Tehran, Iran
3-Bachelor of midwife, MSC of medicinal plants, Ministry of Agriculture,
Tehran, Iran

Introduction:
Some diseases such as breast cancer may be associated with secretion
and the color of the secretion may specify the type of the disease and
its prognosis.So in this study the color of the nipple secretions has
been studied.
Methods:
This study is a cross-sectional on the women who were examined by
physical examination in a screening plan and they had breast secretion.
Pregnant and breast feeding women were omitted. The data was analyzed through SPSS 16 using descriptive and analytic statistics.
Results:
Results showed that from 617 cases with secretion of the left breast,
the color of the secretion in 64.3% was milky, in 17.8% was watery
and colorless, in 13% was yellow, green or gray, in 2.3% was brown,
in 1% was bloody and in 0.6% was pussy. In 608 cases which had
right breast secretion, the color of it in 62.5% was milky, in 17.4% was
watery and colorless, in 15.5% was yellow, green or gray, in 3% was
bloody and in 0.8% was pussy.
Conclusions:
Although the breast secretion is significant, it is usually normal. But it
can be one of the signs of the breast cancer.
Keywords:
Breast, Secretions, Screening, Cancer
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درک بیماران مبتال به سرطان از حمایت روانی خانواده :یک مطالعه کیفی
مرجان مردانی حموله ،1ترانه تقوی الریجانی ،2ناهید دهقان نیری ،3نسرین رضایی4
 .1استادیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .2دانشیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3استاد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .4استادیار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
زمینه و هدف:

حمایت روانی یکی از مهمترین مفاهیم برای بیماران مبتال به سرطان می باشد و خانواده ها
نقش مهمی در حمایت از این بیماران دارند .هدف این مطالعه شناســایی درک بیماران مبتال به
سرطان از حمایت روانی خانواده بود.
روش بررسی:

مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و با بهره گیری از شــیوه تحلیل محتوای استقرایی انجام شد.
مشــارکت کنندگان شامل  15بیمار مبتال به ســرطان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند
وارد مطالعه شــدند و مورد مصاحبه های چهره به چهره و نیمه ســاختاری قرار گرفتند .بعد از
گردآوری داده ها ،هم ًه مصاحبه ها پیاده سازی شدند .تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل
محتوا انجام شد.

یافته ها:

پس از تحليل داده ها  298کد اســتخراج گردید که در دو طبقه شــامل در طلب حمایت
از خانواده و ارزش گذاری توســط خانواده ،طبقه بندی شــدند .در طلب حمایت از خانواده ،در
بردارنــده زیرطبقات حمایت جویی عاطفی و حمایت جویی معنوی بود .ارزش گذاری توســط
خانواده نیز دربردارنده زیرطبقات پذیرش بی واسطه و حرمت گذاشتن بودند.
نتیجه گیری:

از دیدگاه مبتالیان به سرطان ،دریافت حمایت های عاطفی و معنوی از خانواده ،پذیرش بی واسطه
و حرمت گذاشتن از سوی خانواده ،نقش مهمی در حمایت روانی خانواده از این مبتالیان دارند.
کلید واژه ها:

سرطان ،بیمار ،خانواده ،حمایت روانی ،تحلیل محتوا
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Metformin effect on a cohort of non-diabetic patients with
early breast cancer in
A window of opportunity study
Sanambar Sadighi1- Maasoumeh Saberian 1- Maasoumeh Najafi2- Issa jahanzad3-Ramesh Omranipoor2
1-Medical Oncology Dep. Cancer Research Center of Iran Cancer Institute
2-Surgery Oncology Dep. Iran Cancer Institute
3-Pathology Dep. Iran Cancer Institute

Introduction:
Breast cancer is the second most common cause of women cancer death
in Iran .Metformin , a cheap and well tolerated anti-diabetic drug, has
been introduced as anti-cancer in retrospective studies. Whereas the
preoperative period is increasingly popular for the clinical investigation of new biological agents and also establishment of Ki67 as an
intermediate proliferative marker of treatment benefit, we design a
prospective controlled study about metformin efficacy in the window
time between biopsy and definite surgery with changes of Ki67 as the
primary endpoint.
Material & Methods:
The primary cohort had composed of 50 pathologically diagnosed invasive breast cancers, accrued in Medical Oncology Department of
Iran Cancer Institute from Feb to Nov 2014. Patients neither had indication of neoadjuvant chemotherapy, nor involved with diabetes mellitus. They followed during the time period of biopsy and definitive
surgery with taking tests on pathology specimens for ER, PgR, HER2Neu and KI67 index. We checked fasting insulin and glucose level as
well as quality of life and adverse effects in both times in the intervention group. Metformin (1500mg/day) was prescribed to intervention
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group from pathology report to the night before surgery. Control group
were patients with the same inclusion criteria who did not receive any
drug between biopsy and surgery (window time).
Results:
From 50 patients enrolled 5 excluded. Four before using any pills and
one in the first day of taking metformin; 25 had been received metformin for median time of 2.8 weeks. Controlled group included 20
patients who followed in the window time. There were no statistically
significant differences between two groups regarding baseline clinical
and tumor characteristics such as age, stage, grade, Er, Pgr, HER2 status, time and type of surgery. .However, immunohistochemistry study
showed decrease of median KI67 from 35.14 to 29.6 in the intervention group and increase from 24.5 to 30.6 in the control group. Both of
these results were statistically significant. Patients tolerated metformin
very well, but mild gastrointestinal symptoms were seen in 30% of
cases. There was a correlation between metabolic factor of HOMA
score (fasting insulin level*fasting blood sugar/405) and changes in
KI67.
Conclusions:
In the present study metformin prescription in the short period of time
between Biopsy and definite surgery had shown inhibition of breast
cancer cell growth. We found relationship between metformin antiproliferative effect and glucose and insulin metabolism. To find direct
apoptotic stimulation of metformin and long-term results of this drug
further studies in the adjuvant settings with cooperation of pharmacokinetic groups are recommended.
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Ability of serum ferritin in the diagnosis of iron deficiency
anemia in the elderly
Mansour Babaei1, Sajedeh Shafiee2, Behzad Heidari3, Seyed Reza Hosseini4, Mohsen Vakili5
1. Assistant professor of Internal Medicine Department, Division of Rheumatology, Clinical Research Development Unit of Rouhani Hospital, Babol
University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2. Students of medical, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3. Full professor of Internal Medicine Department, Division of Rheumatology, Rouhani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4. Associated professor of Community Medicine Department, Social Determinants of Health (SDH) Research Centre, Babol University of Medical
Sciences, Babol, Iran.
5. Assistant professor of Internal Medicine Department, Ayatollah Rouhani
Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

Introduction:
Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in older subjects
improve quality of life. Serum ferritin as a marker of iron stores is also
an acute phase protein and in older subjects who usually have many
concomitant chronic medical conditions may increase in response to
inflammatory process irrespective to iron stores. This study was performed to determine the diagnostic properties of SF in diagnosis of
Iron deficiency anemia in older subjects.
Material and Methods:
All participaticipants of the Amirkola Health and Ageing Project who
had hemoglobin levels <13 gr/dl were studied .Diagnosis of Iron deficiency anemia was confirmed based on percent transferrin saturation
<15%. Receiver operating characteristic curve was constructed to determine an optimal Serum ferritin cutoff to differentiate patients with and
without Iron deficiency anemia at highest sensitivity and specificity.
 خالصه مقاالت خون

» 127 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Results:
A total of 240 (female 47.5%) patients with anemia were studied.
Eighty patients Mean ± (Standard deviation) age 72.9± 8 with Iron
deficiency anemia and 160 Mean ± (Standard deviation) age 71.6 ±7.6
years without Iron deficiency anemia with were analyzed. In Iron deficiency anemia mean Serum ferritin was significantly lower (p=0.036)
as compared with patients without Iron deficiency anemia. Serum ferritin at cutoff level of 130 ng/ml differentiated patients with and without Iron deficiency anemia at sensitivity of 60% and specificity of 59%
with area under the Receiver operating characteristic curve of 0.615 ±
0.40 (p=0.004).
Conclusion:
These findings indicate that the conventional cutoff point of Serum
ferritin which is usually considered for diagnosis of Iron deficiency
anemia in young adults is not appropriate for elderly population. Because Serum ferritin in elderly subjects increases due to concomitant
multiple chronic medical conditions and so Iron deficiency anemia can
develops at higher level of Serum ferritin.
Keywords:
Anemia, Iron deficiency, Diagnosis, Elderly, Ferritin
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Sea-blue histiocytosis in a case of thalassemia major after
allogenic bone marrow transplantation (BMT)
Nasim Valizadeh1, Ardeshir Ghavamzadeh1, Kamran Alimoghaddam1,
Hania Zokaee1

Back ground:
Acquired sea blue histiocytosis occurs in patients with hematologic
diseases with increased in cell turnover such as leukemia, ineffective
hematopoiesis and myelodysplastic syndromes. Acquired sea blue
histiocytosis was reported in patients who had received intralipid infusions. We report sea blue histiocytosis in a 16-year-old Iranian female with thalassemia major after allogenic bone marrow transplant
(BMT).
Case report:
A 16 y/o female with diagnosis of major thalassemia was underwent
allogenic BMT from her full matched sibling donor.
She had history of thalassemia major since 6 months old and received
regular transfusion and iron chelating agent.
Physical exam showed a facial deformity and splenomegaly.
She had 3 sisters with normal phenotype and one brother who was suffered from thalassemia major.
After allogenic BMT she received intralipid infusion twice a week
during hospitalization.
On day 60 after BMT, bone marrow aspiration and biopsy was done
and revealed 60%cellularity and few sea blue histiocytes.
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Result:
In this case of beta thalassemia major we found sea blue histiocytes in
bone marrow aspiration and biopsy 60 days after transplantation.
Conclusion:
Sea blue histiocytes were reported in the bone marrow of patients with
hemoglobinopathies as well as in patients who received intralipid solutions. Our explanation for sea blue histiocytosis of this patient with
thalassemia major after allogenic BMT was infusion of intralipid during hospitalization for BMT.
Key Words:
sea blue histiocyte, thalassemia, intralipid
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t (8;22)in a case of CML
Nasim Valizadeh1,MarjanYaghmaie1
1-Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Background:
Chronic myelogenous leukemia (CML) is characterized in 85% to
90% of cases by the presence of the Philadelphia (Ph) chromosome
and the BCR-ABL fusion gene. We report a case of CML with t(8; 22)
that was achieved hematologic remission with Imatinib.
Case Report:
A27y/o Iranian male presented with fatigue and malaise .Physical
exam revealed bilateral axillary lymphadenopathy and huge splenomegaly. Peripheral blood smear and bone marrow aspiration and biopsy was studied and showed CML in chronic phase.
Cytogenetic study revealed 46 XY, t(8, 22)(q24; q11) [20].molecular
study with RT-PCR method was falsely positive for bcr-abl.He was
received initially Imatinib and hydroxyurea and then only Imatinib
continued and achieved complete hematologic response.
Conclusion:
Although t(9; 22) was diagnostic for CML,t (8; 22) can be another
cytogenetic abnormality in CML patients .A translocation between the
long arms of chromosomes 8 and 22 described both in B-cell acute
lymphoblastic leukemia (ALL) and in non-Hodgkin lymphomas
(NHL), especially in the Burkitt lymphoma and with BCR breakpoint
in 22q11.2 in CML-like (chronic myelogenous leukemia-like) disease.
CML patients with t (8; 22) can be candidate for TKIs therapy
Key words:
Imatinib, CML, t (8; 22)
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Selective immunoglobulin E deficiency among patients who
investigated for allergic diseases in history taking; office –
base study
Agin. Khosrow MD
Loghman Hakim general teaching hospital of Shahid Beheshti University of
Medical Science
1- Associated Professor of the respiratory Medicine
Kamali Ave, South Karegar Ave, Tehran, (IR) IRAN

Abstract
Background:
Selective immunoglobulin E deficiency (SIgE) is defined based on laboratory presentation of the serum level of IgE less than 2.5 Unit/ml ,in conditional IgA and IgG and its subclass levels in normal reference points.
The purpose of the study evaluated Selective immunoglobulin E deficiency among subjects with allergic history based on the office visit.
Material & Methods:
Immunoglobulin E level in serum was determined among patients with
a history of allergy state. They were asthmatic, urticaria and seasonal
rhinitis.
Results: A total of 83 patients enrolled and followed the criteria of the
study. 60% of those were female. 13% of focus population were deficient. Female sex showed marked frequency 70%.
Conclusion:
Selective immunoglobulin E deficiency was considerable among focus publication.
Keywords:
Selective IgE immunodeficiency, selective immunoglobulin E deficiency, IgE hypogamma globinemia
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Investigation of bronchial anthracofibrosis:
Autopsy findings
Emamhadi MohammadAli¬, Nikpour Sara
Associated Professor, Forensic Medicine Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background:
Bronchial anthracofibrosis is characterized by dark anthracotic pigmentations of the bronchial mucosa with multifocal bronchial lumen
narrowing or obliteration. The purpose of this study was to evaluate
the characteristics of bronchial anthracofibrosis and the relationship
with tuberculosis on autopsy in Iranian legal medicine organization.
Material and methods: In this cross-sectional study, 385 subjects who
had died from 2010 to 2014 were examined. A questionnaire having
information such as the deceased's age, sex, ethnicity, smoking status
and occupation was filled out for each subject. Subjects in whom autopsied lungs revealed definite obligation, edema, bronchial stricture
and dark pigmentation within mucosa were considered to have anthracofibrosis. Pulmonary tuberculosis was considered with typical granulomatous in bronchial biopsy or smear positive.
Results:
During the 4-year period, we evaluated 385 cases, 48(12.5%) of whom
had BAF. Of these, 60.4% were female. Mean age subjects with anthracofibrosis were 67.08±8.4 years. Pulmonary tuberculosis was
demonstrated in 24 (50%) of cases with BAF. According to bronchi
features, the anatomical distribution of BAF in 60.4% cases was mul خالصه مقاالت ریــه
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tiple. Anthracofibrosis more commonly occurred in right middle lobar
bronchus (47.92%).
Conclusion:
This study revealed a significant correlation between BAF and pulmonary tuberculosis. So, BAF is one of the infrequent symptoms of pulmonary tuberculosis. In patients with anthracofibrosis and pulmonary
symptoms, TB would be taken into consideration.
Key words:
Anthracofibrosis, Pulmonary tuberculosis, Autopsy
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Effects of pre-bronchoscopy administration of intravenous
hydrocortisone in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized, double blind, placebo controlled trial
Seyed-Mehdi Hashemi-Bajgani1, Ahmad Shafahi1, Amin Saeedi1
Afzalipour Hospital Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Abstract
Background:
Chronic obstructive pulmonary disease patients, for various reasons, are undergoing flexible bronchoscopy (FB). The flexible
bronchoscopy(FB) may be associated with some complications such
as bronchospasm and laryngospasm. Because of controversy to prevent these complications, the aim of this study was to determine the
effect of intravenous hydrocortisone administration on complications
following of flexible bronchoscopy procedure and some vital signs in
patients with COPD.
Materials and Methods:
A double blind clinical trial design was conducted in 90 patients with
COPD. Random assignment of subjects in both intervention and control groups were categorized. CONSORT process was used for sampling. In each of the intervention and control groups,the FB was performed and the measurement of FVC, FEV1, PEF, MEF25-75 , FEV1/
FVC ratio , hemoglobin oxygen saturation, cough score and vital signs
were recorded on a validated self made checklist before and after the
procedure. In the intervention group, intravenous hydrocortisone 200
mg in5 ml, and for the subjects of the control group, the same volume
 خالصه مقاالت ریــه
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of saline, was administered.
This clinical trial was recorded in the Iranian registry of clinical trials
(Irct ID: IRCT2015110922566N1)
Results:
After bronchoscopy,FEV1 and MEF25-75 levels were significantly
higher in the intervention group than the control group. After bronchoscopy respiratory rate was reduced in the intervention group. Hemoglobin oxygen saturation was higher in the intervention group during and after the bronchoscopy. Cough severity visual rating in each of
the tripletimes, did not show significant differences between the two
groups.
Conclusions:
pre-bronchoscopy administration of intravenous hydrocortisone in
COPD patients improves oxygenation, corrects spirometric indices
and its administration in patients with severe stages is applicable.
Keywords:
Hydrocortisone,Chronic obstructive pulmonary disease, Flexible
Bronchoscopy, Pulmonary function test
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"اثرات آلودگی هوا بر سالمت انسان و روشهای جهانی مقابله با آن"
دکتر علیرضا جعفری  -بیمارستان بازرگانان
arimed@gmil.com
مقدمه :

آلودگی هوا از معضالت چند سال اخیر کشور است که اثربرسالمتی انسان ناشی از آن امری
بدیهی اســت و از قرار معلوم سازمانهای مســؤل به نحو مقتضی قادر به کنترل این پدیده نبوده
و تبعات ناشــی از آلودگی هوا عالوه بر سالمت انســان بعنوان رکن اصلی جامعه موجب اتالف
سرمایه های مادی و معنوی  ،بدبینی مردم به چگونگی تدوین و اجرای قوانین موجود ومنجر به
عدم مشارکت آنان در میارزه با این معضل می گردد لذا الرم است راهکارهای مناسب مبتنی بر
شواهد علمی در اسرع وقت بکار گرفته شود.
آمارهای منتشــر شده سازمان بهداشت جهانی مؤید مرگ هفت میلیون نفر در جهان بر اثر
آلودگی هوا فقط در سال  2012میالدی بوده است وارتباط  3.7میلیون مورد ابتال به سرطان و
 4.3میلیون مورد مرگ نوزادان زودرس به علت آلودگی هوا از طرف این ســازمان واقعیتی تلخ
محسوب می شود که در کنار بروز گرمایش زمین و خشکسالی و بیابان زایی رو به رشد کشورها
تهدیدی جدی برای سالمت جوامع محسوب می گردد) 2014 - WHO Report( .
از آنجا که آلودگی هوا مشــکلی جهانی نیز می باشــد که در سالهای اخیر و بدنبال گرمایش
زمین و تغییرات جوی در حال افزایش است  ،بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی بدنبال
رفع آن و ایجاد روشها ی بررسی وتهیه الگوهای استاندارد بوده که در این راستا برخی موفق و
بعضی نیز در تکاپوی تهیه برنامه های کشــوری منطبق بر استانداردهای جهانی و پیشگیری از
بروز بیماری در مردم و آلودگی رو به تزاید محیط زیست می باشند.
این مقاله ضمن برشــمردن اثرات آلودگی هوا بر ســامت انسان اشــاره ای به اقدامات بین
المللی و بطور اخص ســازمان بهداشت جهانی در ارایه روش ها و الگوی مناسب جهت مبارزه با
این پدیده دارد.
روش :

تغییــرات آب و هوایی در جهان بصورت گرمایش زمین از جمله عوامل مهم درکنار صنعتی
شدن شهرها در بروز آلودگی هوا ست که موجب بروز خطرات با اثراتی جبران ناپذیر بر سالمت
انســان و جوامع می گردد .این اثرات در زمینه آب و غذا  ،کیفیت هوای تنفســی  ،اقتصاد ،
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سیاســت  ،شرایط ناپایدار محیط زیســت از جمله بروزخشکسالی و طوفان ها و سیالب و غیره
با تبعات بســیار بد بهداشت جسم و روان همراه است  .از طرفی دیگر پیامدهای چنین تغییرات
شگرفی زمینه ساز مهاجرت جوامع و مناقشات برسر زمینهای حاصلخیز و منابع آبی تا جنگهای
خانمان برانداز خواهد بود درحالیکه شــناخت عوامل خطرساز و تدوین راهکارهای مقابله با آنها
از طرق ارزیابی ریســک و مهندسی فرهنگی در ایجاد تسهیالت زیر ساخت رفاه جامعه  ،بهبود
کیفیت و سوخت وسایل نقلیه عمومی و شخصی ونیز سوق دادن جوامع بر تغییر عادات و رفتار
زندگی  ،بهینه نمودن وســایل گرمایش منازل در کاهش تولید  CO2و حرکت بســوی ساخت
خانه های با آلودگی کم ( )Green housesاز عمده فعالیتهای دولتها محسوب می گردد
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Status of Vitamin D level in serum among allergic asthmatic
patients; Office – base study
Khosrow Agin MD
Loghman Hakim general teaching hospital of Shahid Beheshti University of
Medical Science

Running title :
Vitamin D status among allergic asthmatic patients
Abstract
Background:
Vitamin D (VD) is a known regulator hormone of bone metabolism. It
is effective in the development, predisposition of allergic phenotype,
course of allergic diseases and predictor of asthma.
The aim of the study was evaluated the serum level of VD among
allergic asthma patients that associated with immunoglobulin E antibody at raising up the level of the standard point of the allergic state.
Material & methods:
A total 150 patients enrolled as documented bronchial asthma based
on standard asthma diagnosis. The serum Ig E level measured between them as the recommended kit. In the next step allergic, asthmatic patient selected and VD level in serum was measured.
Results:
A total of 40 allergic asthma subjects followed the criteria of the study.
Sex distribution was 60% male and 40% female. Of those, a total75%
of focus population were serum VD levels below the normal set point
 خالصه مقاالت ریــه
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and in addition, among both sex groups. The mean of IgE serum levels was higher in a subset of VD insufficient 607,1 ± 150,0 SD than
normal VD subjects 405,9 ± 71,9SD. No statistically significant differences detected between the allergic level of Ig E with VD levels in
allergic asthmatic patients P>0.05.
Conclusion:
The frequency of VD insufficiency was prevalent between allergic
asthmatic patients. However, the mean of an allergic marker of immunoglobulin E found higher in the recent subset.
Keywords:
Allergy, Asthma, Vitamin D, Insufficiency.
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Cognitive impairment among COPD patients compared to
normal people
1-Mitra Samare fekri
2-fateme arabnejad
3-Mehdi Hashemi
1, 3: Department of Pulmonary Medicine, Kerman University of Medical
Sciences, Kerman iran.
2: School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman,
IR Iran

Back ground:
COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is a main cause of
mortality and morbidity in all countries. Cognitive impairment is the
most common extra-pulmonary manifestation of COPD and is related
to mortality and disability in these patients although the mechanism is
not well understood. considering the high prevalence of COPD, concurrence of cognitive impairment in these patients and the paradox results of different studies we decided to assess the cognitive impairment
in COPD patients and the relation of severity of cognitive impairment
with some variables such as age, sex, arterial oxygen saturation and
use of oxygen at home.
Material and methods:
In this descriptive cross-sectional study, 87 COPD patients and 84
healthy controls were entered the study. COPD patients done the spirometery test. MMSE (mini mental state examination) questionnaire
was filled for both groups. The arterial oxygen saturation was measured and a form for age, sex, job, number of COPD exacerbations
during the past year and systematic diseases, was filled.
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Results:
There was a significant relation between the score of MMSE questionnaire with age, arterial oxygen saturation, systemic diseases and
amount of FEV1. But there was no significant relation between the
score of MMSE questionnaire with opium or cigar addiction, education and number of COPD exacerbations during the past year.There
was a significant difference between the score of MMSE questionnaire
in case and control groups. There was a significant relation between
the amount of FEV1 and MMSE score.
Conclusion:
In the present study, COPD patients had a 3.6 fold risk of cognitive
impairment, compared with the control group. There was a significant
relation between the score of MMSE questionnaire with arterial oxygen saturation, systemic diseases, age and severity of COPD. From
the questions of the MMSE questionnaire, COPD patients had impairments in time orientation, recent memory, attention and spatial thinking. There was a significant difference between the score of MMSE
questionnaire in non-hypoxemic COPD patients and control group and
shows that although arterial oxygen saturation is an important factor
for cognitive impairment but not all the increase of cognitive impairment in COPD patients can be attributed to their hypoxemia.
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Pulmonary Tuberculosis in Corps Body in the Legal Medicine Organization
Emamhadi MohammadAli , Nikpour Sara
Associated Professor, Forensic Medicine Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract
Background:
Tuberculosis (TB) is the leading cause of death from a curable infectious disease. Prevalence of TB is not yet clear in cadavers. Importance
of early diagnosis in cadavers, expired by various causes of death, in
order to pursue probable infection in relatives and its prevention is still
sensed. So the aim of this study was to evaluate pulmonary tuberculosis in cadavers of forensic organization of Tehran.
Methods:
In this descriptive cross-sectional study from January 2010 to January 2014, 500 cadavers were enrolled conveniently. Diagnosis of TB
were established by Hematoxilin and Eosin (H&E) staining in the first
step and in probable cases zeihl nelson staining were done in the following step for confirmation of the diagnosis. Other macroscopic and
microscopic pathologic findings were also discovered by gross and
microscopic autopsy.
Results:
The mean age of 407 cadavers was 42(±15) years, 169(41.5%) females and 238 (58.5%) males. During microscopic investigation,
91(22.35%) zeihl nelson positive cases were found. 79 (19.41%) cadavers had typical granoluma and 68 cadavers (16.7%) had both, zeihl nelson positive staning and typical granoluma. Also Zeihl Nelson
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test positive staning (P=0.008), pus formation (P=0.002) and fibrosis
(P<0.001) were higher in smokers and drug abusers.
Conclusion:
Zeihl-Nelson staining in forensic medicine pathological laboratories
may be a good way to diagnosis TB in cadavers. This can become a
base of a preventive system for all people involved with dead tissues
or cadavers; and because of high prevalence of infection in countries
such as Iran, more training and preventive esteem is needed in forensic
staff and health providers to avoid more spreading of the disease.
Keywords:
Pulmonary Tuberculosis, Cadaver, autopsy, forensic organizations
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Successful treatment of cutaneous sarcoidosis due to cosmetic tattooing with anti-TNFα drug
1-Mozhdeh Zabihiyeganeh, Rheumatologist, Iran University of Medical
Sciences
2-Mohamad Mehdi Johari Moghadam,Student of internal medicine

Background
The development of granulomatous lesions within tattoos is a wellrecognized occurrence in individuals with sarcoidosis. The characteristic histopathological finding of sarcoidosis is the presence of noncaseating granulomas; however, similar histopathogical findings may be
seen in foreign body granulomas. Several reports have challenged the
assertion that the presence of foreign material within sarcoidal granulomas is incompatible with a diagnosis of sarcoidosis.
Observations
We describe a patient who had multiple linearly arranged papules
along her eyebrows. She had had several cosmetic eyebrow tattooing
performed from 3 year prior to presentation.She presented with typical
Lofgren syndrome with well response to steroid and Azathioprine,but
her eyebrow lesion was resistant to this therapy and also recurrence of
arthrithis and pulmaonary symptoms by steroid tapering .we started
Adalimumab for her . the patient’s eyebrow lesion showed dramatic
improvement after 2 weeks of first injection.
Conclusions
This case demonstrates a unique adverse result after cosmetic tattooing and highlights the concept that granulomatous histopathologic
findings containing foreign material should not be an exclusionary criterion for the diagnosis of sarcoidosis. Anti TNF therapy especially
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Adalimimab should be consider for treatment of resistant cases and
although tattooing induced cutaneous sarcoidosis.

Before treatment

After treatment
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The effect of inhaled salmeterol, alone and in combination with
fluticasone propionate, on health status of COPD patients.
Mansouri fariba1,Hosami hadise2
1-Tehran university of medical science,respiratory department,associated
professor
2- Tehran university of medical science.infectious department, assistant professor

Abstract
INTRODUCTION:
Airway inflammation is a known pathological feature of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). We examined the effect of inhaled salmeterol, alone and in combination with fluticasone propionate, on the management of patients with COPD.
METHODS:
Forty male COPD patients were randomly divided into two groups;
group 1 (n=20) were treated with long-acting ß2-agonist, and group 2
(n=20) with long-acting ß2-agonist and inhaled glucocoticoid each day
for 3 months. Pulmonary function tests (PFTs), including forced vital
capacity (FVC), forced expiratory volume in 1s (FEV1) and peak expiratory flow (PEF), were measured at the beginning, 1 and 2 months
after treatment and at the end of the study. The frequency of using
inhaled salbutamol/day and the 6-min walk distance were also measured at four different visits. The frequency of exacerbation was also
recorded during the 90-day treatment period in the two groups.
RESULTS:
FEV(1) , FVC and PEF were significantly higher after 30 days of
treatment with fluticasone propionate (mean change from baseline
 خالصه مقاالت ریــه
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in group 2: 155mL, 200mL and 70L/s, respectively; P<0.001). Sixminute walk distance also increased significantly (mean change from
baseline: 160 m; P < 0.001), and there was a 70%-80% reduction
in the use of inhaled salbutamol (P<0.001). All improvements were
maintained over the remainder of the study period. Exacerbations over
the 90-day treatment period were significantly fewer than in the same
90-day period in the previous year (2.8±0.7 vs 0.8±0.9; P<0.001). In
contrast, only PEF increased significantly with treatment in group 1
(salmeterol treatment alone).
CONCLUSIONS:
These results indicated that inhaled corticosteroids may be beneficial
on health status of patients with COPD.
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Acute pulmonary complications in patients with drug toxicity referred to the emergency Department
Ali Tagizadieh, Payman Moharamzadeh, Mahboob Pouraghaei, Rouzbeh
Rajaei Ghafouri, Kavous Shahsavri Nia*(Corresponding author)

ABSTRACT
In adults, the most common form of poisoning is voluntary and intentional intoxication. Drug poisoning is included about 20-15 percent of
visits to the emergency room. The aim of this study was determine the
acute pulmonary complications in patients with drug poisoning admitted to the emergency department of Sina hospital. In a descriptive and
analytical study that performed in Emergency Department of Tabriz
University of Medical Sciences of patients with drug poisoning, the
acute pulmonary complications in patients with drug poisoning admitted to the emergency department of Sina hospital evaluated. Of all
cases referred to the emergency department with the poisoning in one
year were 3139 cases, which 939 of these patients were admitted and
just 61 patients of them had pulmonary complications. 43 of patients
were male and 18 of them were female. Mean age of male patients
was 44.79±17.37 year and in female patients was 27.50±11.49 year
(P=0.001). In 35 patients (57.4%) of patients, drug history was positive. In 13(21.3%) of patients, history of hospitalization due to drug
poisoning was positive that in 8 patients with second drug poisoning and in 5 patients with several time of drug poisoning. Mean time
of pulmonary complications outbreak in male patients was 3.69±2.37
day and in female patients was 3.66±4.11 day(P=0.971). 47(78.7%) of
patients were intubated and underwent mechanical ventilation. Of 48
patients, 33 patients in emergency ward and 15 patients in ICU or General ward underwent intubation. Mean duration of hospital stay in male
patients was 11.18±12.04 day and in female patients was 10.77±10.16
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day (P=0.900). 46(75.4%) of patients were alive and 15(24.6%) of
them were dead, that of these 46 patients, 9 patients discharged and
32 patients' referred to Razi Hospital and 5 patients discharged with
personal satisfaction. In our study, almost pulmonary complications
in patients drug poisoning included pneumonia and especially was aspiration pneumonia, which is expected to consider the clinical condition. The two main risk factors in these patients, including loss of
consciousness, intubation, and subsequently there is a connection to
the ventilation that is common areas of the condition of the patients.
KEYWORDS :
Drug ,Poisoning, Pulmonary Complications, Mortality
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یافتن میکروب هلیکوباکتر پیلوری در مایع شستشوی برونش بیماران مبتال
به کانسر ریوی به روش Real Time PCR
دکتر محبوبه اسدی زرندی
خالصه

کانســر ریه یکی از شــایع ترين علت هاي مرگ و مير در جهان است.اگرچه مصرف سيگار
و آالينده هاي محيطي به عنوان علل اصلي کانســر ریه مطرح مي باشــند،نقش عوامل عفوني
در پاتوژنز و پيشــرفت کانســر ریه مطرح شده است .در اين مطالعه به بررسي ارتباط میکروب
 h.pyloriو کانسر ریه از طريق سرولوژي وPCR Real Timeو تست اوره آز پرداخته ایم.
روش کار:

این مطالعه توصیفی-مقطعی برروی 52بیمار بزرگســال مبتال به کانســر ریه انجام گرفت
بیماران پس از گرفتن شــرح حال و معاینه فیزیکی توسط  pulmonologistانتخاب شدند.
واین بیماران تحت برونکوسکوپی و گرفتن نمونه  BALو بیوپسی قرار گرفتند،نمونه بیوپسی
ازنظر تست اوره آز و نمونه  BALاز نظر  Real time PCRهمچنین نمونه سرم بیمار از نظر
سرولوژی  H.pyloriبررسی شدند.
یافته ها:

ميانگين ســني افراد مورد مطالعه  60.65 ±9.15ســال بود11/5 %،زن و88/5%مرد بودند.
میزان شــیوع باکتری هلیکوباکتر پیلوری دربیماران ســرطان ریه براســاس تست  PCRمایع
برونکوآلوئوالرالواژ11/5%وبر اساس تست سرولوژی  92/3%و بر اساس تست اوره آز 3/8 %بود.
نتیجه گیری :

این یافته میتواند فرضیه آســیب مســتقیم وایجاد التهاب مزمــن از طریق inhalationو
 aspirationراعالوه بر پاســخ ایمنی سیستمیک ناشی از کلونیزاسیون میکروب هلیکوباکتر
پیلوری توجیه کند .در واقع پیشــنهاد می شــود که شاید هلیکوباکترپیلوری به همراه استعداد
ژنتیکی میزبان و دیگر فاکتورهای خطر محیطی فرد را مستعد به ایجاد کانسر ریه کند.
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بررسی فراوانی عالیم تنفسی دربیماران مشکوک به آسم با توجه به نتایج آزمون
متاکولین
محمدعلی صبا(فوق تخصص بیماریهای ریه استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
اعظم زیلوچیان مقدم (متخصص بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
زهرا نادری(پزشک عمومی)
مقدمه:

آســم يك بيماری جدی و مزمن ريه اســت که غالبا با التهاب مجاری هوايي همراه است و
ممکن است ســبب مشکالت تنفسی شود که عالئم خس خس ســرفه تنگی نفس و فشردگی
قفســه سينه ظاهر می شود بنابراین هدف ازاین مطالعه بررسی فراوانی عالیم تنفسی دربیماران
مشکوک به آسم با توجه به نتایج آزمون متاکولین میباشد.
مواد و روش:

این مطالعه بر روی  147بیمار مبتال به آسم انجام گرفت که در ابتدا عالئم بیماری نظیر تنگی
نفس  ،سرفه و خلط و خس خس در آنها بررسی شده سپس از بیماران تست متاکولین گرفته شده
و بیماران به دو گروه متاکولین منفی و مثبت تقســیم شدند و عالئم بالینی و عوامل زمینه ایی بر
اساس اناليز رگرسيون ،آزمون  tو  X2بین دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:

از  147بیمار مورد مطالعه  95نفر آزمون متاکولین آنها مثبت و  52نفر منفی بوده است که
از این تعداد 61نفرزن ( )%41/4و  86نفر ( )%58/5مرد با میانگین ســن  39/12±10/25ســال
بود .نتایج مطالعه نشــان داد که تست متاکولین مثبت در بیماران آسمی با جنس مذکر ،تنگی
نفس شــبانه سرفه شبانه ،خس خس شــبانه ،خلط صبحگاهی رابطه مستقیمی دارد اما تنها با
تنگی نفس و خس خس شبانه رابطه معناداری داشت.
نتیجه گیری:

مطالعه ما نشان داد که تست متاکولین مثبت در بیماران آسمی با جنس مذکر سرفه شبانه،
خس خس شبانه ،خلط صبحگاهی ،تنگی نفس شبانه رابطه مستقیمی دارد بنابراین در صورت
عدم دسترســي به متاكولين ميتوان درمان آسم را جهت بيمار شروع كرد و اين يافته مي تواند
كمك بزرگي در درمان بيماراني كه دسترسي به مراكز درماني پيشرفته ندارند ،باشد.
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Giant pulmonary Arteriovenous malformations
farnoosh larti 1 ,MD
Soheil Peiman2,3, MD.
Shima molaee 2, MD
Morteza Foroumandi2*, MD.
1# Department of cardiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2# Department of Internal medicine, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3# Advanced thoracic research center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

A 37-year-old man presented to outpatient clinic with progressive
dyspnea during daily activities. He reported history of dyspnea on
exertion for more than one decade with worsening of his symptoms
(FC II of NYHA classification) during last months. He had no history
of chest pain, cough, hemoptysis or epistaxis. Review of his medical records revealed history of pulmonary tuberculosis (TB) with associated empyema 14 years ago (Figure-1), treated with tube thoracostomy and six-month anti-TB chemotherapy. He was non-smoker
with no significant history of environmental exposure. His vital signs
were stable with oxygen saturation of 94% on room air. No signs of
chest wall deformity, mucocutaneous telangiectasia, collateral vessel
or digital clubbing was evident. Decreased breath sounds in the right
hemithorax and holosystolic murmur at the LSB were heard. Chest-Xray showed opacified right hemithorax (Figure-2). Contrast enhanced
thoracic CT-scan revealed large aberrant vessel(s) in right lung field
(Figure-3-arrows) with associated scattered round calcification within
pleura and lung parenchyma compatible with phleboliths (Figure-3-arrowheads). there was no evidence of intracardiac shunt or pulmonary
hypertension at echocardiography. Aortic and Pulmonary artery angi خالصه مقاالت ریــه
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ography was performed that showed multiple Arteriovenous malformations (AVMs) mainly feeding from right pulmonary artery branches
(Figure-4-arrows) with contrast returning to left atrium via a large pulmonary vein brunch. Right pneumonectomy was recommended to the
patient but he refused it due to high operative risk. He is now stable
and on close medical follow-up.
Pulmonary arteriovenous malformations as a congenital anomaly is
associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia in up to 50% of
cases.(1) Percutaneous embolization is the treatment of choice but in
our patient due to possible complication and low expertis for embolization of such a giant AVM, he reffered for surgery.(2)
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Middle East respiratory syndrome in a non referral hospital:
Vigilance and preparedness.
Namazee najmeh¹*, Zargar naheed², Zolfaghari abbas³
1-infectious diseases specialist, Iranian Social Security Organization, Shafa
hospital, semnan, Iran
2-Infection control nurse, Iranian Social Security Organization, Shafa hospital, semnan, Iran
3-Internal medicine specialist, Iranian Social Security Organization, Shafa
hospital, semnan, Iran

Abstract
Middle East respiratory syndrome (MERS), a new emerging infectious
disease, was first reported from Saudi Arabia in a man who presented
with pneumonia, in september2012. It causes high fever, cough, acute
respiratory tract infection and multi-organ dysfunction that may cause
death. We report a case of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infections in a non-referral, general hospital who
was returned from Hajj.
Case Presentation
The patient was a 49 year old woman, returning from Hajj developed
fever, cough, and dyspnea 4-5 days before admission and became
worse in spite of receiving outpatient medications. The patient was
placed in a respiratory isolation room and air-born transmission precautions were applied. She developed pneumonia .Chest x-ray showed
infiltrations in right middle and lower lobes. Cefteriaxon and azithromycin were prescribed for her. The patient also received oseltamivir.
Samples for Influenza A,H1N1 and MERS corona virus were sent to
a reference laboratory. The MERS corona virus was analyzed by using real time reverse transcription PCR (RT-PCR) reported as positive.
She developed leukopenia during the second day of admission. Fever
 خالصه مقاالت ریــه
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and dyspnea were resolved and leukopenia reverted to normal. All her
close contact (her family members and the persons and health-care
workers) were asked to report if they developed fever or influenza like
symptoms during 14 days following the contact. Among health-care
personnel, two of them showed fever but samples for MERS coronavirus were reported as negative. The patient showed stable condition and
discharged from hospital in a good condition after 7 days.
Discussion
Clinical manifestations of MERS are fever, dry cough, and dyspnea,
which may result pneumonia. Laboratory data may include increase in
leukocytes and neutrophils, and low levels of lymphocytes, platelets
and red blood cells. Our patient developed pneumonia and leukopenia.
Leukocyte count reverted to normal after a few days. Our patient didn't
develop respiratory failure. Close contacts that developed fever didn't
showed positive sample for MERS coronavirus.
Conclusion
A case of MERS occurred in our non-referral general hospital. This case
showed that the threat of spreading of a new emerging infectious disease
is a major health concern which needs vigilance and preparedness.
Keyword
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بررسي ارتباط بين كسر دفعی کليوی سديم با متغيرهاي اسپيرومتري و گازومتري
در بيماران انسدادي مزمن ريه
دکتر هادی اکبری متخصص بیماریهای داخلی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر فریبا رضائی طلب -دانشیار وفوق تخصص ريه  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر عباسعلی زراعتی -دانشیار وفوق تخصص نفرولوژی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دكتر بهاره بصيري -متخصص بيماريهاي داخلي -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مقدمه

COPDبیماری انســدادی مزمن ریه يك مشــكل عمده در سالمت عمومي است و تا سال
 COPD ،2020به عنوان سومين علت مرگ خواهد بود] .[1امروزه شواهد رو به افزایشی وجود
دارند که نشان می دهند  COPDیک بیماری سیستمیک است و نباید صرفا بعنوان یک بیماری
ریوی فرض شود] .[2مطالعات زیادی نشان داده اند که در بیماران  COPDکاهش جریان خون
کلیه در پاســخ به هیپوکسمی رخ می دهد ولی مکانیسم این اثر هنوز ناشناخته است .مطالعات
کلینیکال بیانگر این مسئلهاند که تصحیح هیپوکسمی با اکسیژنتراپی طوالنی مدت در بیماران
 COPDهیپرکاپنیک هیپوکســیک منجر به ناتریورز واضح و بهبود عملکرد کلیه می شود [.]3
از نظر تئوري ،هيپوكســمي و هايپركاپني هر دو ميتوانند ترشــح كليوي سديم را تغيير دهند
[.]4درک اينكه آيا هايپوكســمي خفيف اثري بر روي كليه دارد يا نه ،مشــكل است .دادههاي
متعددي پيشنهاد ميكنند كه زماني كه هايپوكسمي بسيار خفيف و بدون همراهي هايپركاپني
است،تاثير محسوسي وجود ندارد .به عبارتي ديگر ،بيشتر به نظر ميرسدكه هايپوكسمي شديد
همراهي با كاهش جريان كليوي داشــته باشــد [ .]7-5اكســيژن درمانی ممكن است مقاومت
رنوواسكوالر را كم كند و در بيماران هايپوكسميك نورموكاپنيك ،جريان را بهبود بخشد [ .]8در
حضور هايپركاپني ،پرفيوژن كليه بطور پيشروندهاي سقوط ميكند و ارتباط معكوس بين فشار
دي اكســيد شرياني و جريان پالسمايي كليه ،شرح داده شده است [ .]9به نظر ميرسد بيماران
 COPDاختالل در توانايي دفع ســديم دارند و كليههاي آنها ســديم رااحتباس مي کنند [4و
 .]10در اين مطالعه ارتباط بين كسر دفعی کليوی سديم با متغيرهاي اسپيرومتري وگازومتري
در بيماران با بيماری انسدادي مزمن ريه بررسی شد.
روش كار

تحقيق حاضر مطالعه اي آینده نگر مقطعی است كه با هدف بررسي ارتباط بين كسر دفعی
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کليوی سديم با متغيرهاي اســپيرومتري وگازومتري در بيماران انسدادي مزمن ريه دربين 40
نفر از بيماران مراجعه کننده به درمانگاه ريه بيمارســتانهای امام رضا و قائم در ئانشــگاه علوم
پزشکی مشهد انجام شده است در اين مطالعه شرايط ورود عبارت از بيماران مبتال به COPD
پايدار و شــرايط خروج از مطالعه عبارت بودنداز وجود بيمــاري ريوي ديگر به جز  COPDبر
اســاس شــرح حال ،معاينه فيزيکي و  ،CXRســابقه بيماري کليوي ،مصرف ديورتيک ،سابقه
بيماری قلبــی ،مصرف آنالژزيک ،بيماران ناپايدار ( )unstableغربالگری می شــد .از بيماران،
آزمايشــات بيوشيمي شــامل اوره ،کراتينين ،سديم و گازومتری و اســپيرومتري انجام شد .با
اســپيرومتري مقادير  FEV1و  FVCو نســبت  FVC/FEV1تعيين شد .باالترين مقدار از
 3مانور اسپيرومتري انتخاب شد .کسر دفعی کليوی سديم براساس رابطه زير محاسبه گرديد.
U Na × PCreatinine/ U Creatinine × P Na
اطالعات پس از جمعآوري توســط روشــهاي آمار توصيفي شــامل جداول فراواني ،جداول
توافقي ،نمودارها و شــاخصهاي آماري توصيف گرديد .داده هــاي توصيفي به صورت ميانگين
 ±انحراف معيار بيان شــدند :.براي بررســي همبستگي بين كسر دفعي ســديم با متغير هاي
اسپيرومتري وگازومتري در صورت توزيع نرمال از آزمون پيرسون و در صورت عدم توزيع نرمال
داده ها از آزمون اسپيرمن استفاده شد .تحليل اماري با استفاده از  SPSSنسل  16انجام شد.
 Pvalueكمتر از  0/05از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج

میانگین سنی  65±10سال بود و نسبت زن به مرد  0/28بود .کسر دفعی سدیم کمتر از %1

در  %27بیماران دیده شد .یک ارتباط معنی دار و مستقیم بین  FENaو ,0.005=P( PaO2
 )0.456=rمشــاهده شــد ،اما ارتباطی با  PH ،HCO3 ،PaCO2پیدا نشد .ارتباط معنیدار
و مســتقیم بین سدیم ادرار و  PaO2و  PHمشاهده شــد .ارتباط معنی داری بین  FENaبا
 FVC، FEV1و  FVC/FEV1پیدا نشد(.جدول 1و نمودار
بحث و نتیجه گیری

از نظر تئوري ،هيپوكسمي و هايپركاپني هر دو ميتوانند ترشح كليوي سديم را تغيير دهند
[.]4فاربر و همكارانش نشــان دادند كه بيماران  COPDهايپركاپنيك پايدار ،اغلب اختالل در
دفع سديم و آب را نشان ميدهند .به عالوه بين درجه هايپركاپني و اختالل دفع سديم ارتباط
وجــود دارد [ 12و  ]13ايــن برخالف نتايج ما بود .البته تا كنون هيچ مطالعهاي ارتباط كســر
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دفعي سديم را با متغيرهاي گازومتري بررسي نكرده است و بيشتر مطالعات جريان خون كليوي
را بررســي كردهاند .به نظر ميرســد بيماران  COPDاختالل در توانايي دفع سديم (حداقل
بصورت حاد) دارند و كليههاي آنها در وضعيت نگه دارند ســديم ميباشد .اين موضوع در حضور
هايپوكســمي ممكن است درست باشــد ولي بويژه زماني آشكار است كه هايپركاپني نيز وجود
داشته باشد [ 10و  .]11در مطالعات قبلی میزان دفع سديم بررسی شده است و در هیچکدام از
مطالعات کســر دفعی سدیم بررسی نشده است .عالوه براین ،اکثر مطالعات قبلی برروی بیماران
بســتری و با تشدید  COPDانجام شده است ولی مطالعه ما برروی بیماران سرپایی انجام شده
است كه شايد اين عوامل در نتايج متفاوت مطالعه ما دخالت داشته باشند.
نتیجه گیری کلی:

در مطابقت با شواهد قبلی ،به نظر میرسد که کلیهها در بیماران  ،COPDبه ویژه در حضور
هایپوکسمی ،در یک وضعیت احتباس سدیم هستند .اگرچه نتایج با این واقعیت که هایپرکاپنی
در احتباس ســدیم در بیماران  COPDنقش دارد ،در تقابل هســتند.این مطالعه نشان داد که
در بیمــاران  COPD، PaO2و نه  PaCO2با  FENaارتباط دارد ،چیزی که ،نقش احتمالی
هایپوکسمی را در برون ده ادراری سدیم در بیماران  COPDبیان می کند .گرچه تفسیر نقش
هایپرکاپنی در احتباس سدیم در بیماران  ،COPDباید با احتیاط صورت گیرد.
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بررســی اپیدمیولوژیک بیماری تب دار ویروسی زیکا  ،یک بیماری نوپدید
منتقله توسط پشه ها
حمید کثیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  ،دانشکده بهداشت
مقدمه و هدف :

ویروس عامل تب زیکا در ســال  1947در جنگل زیکا ،اوگاندا ،کشــف شد .در سال 1952
اولین موارد انســانی بیماری در اوگاندا و تانزانیا کشف شد .این ویروس در خانواده فالویویریده و
جنس فالویویروس قرار دارد .هدف از این مطالعه بر رسی جنبه های همه گیری شناسی آن در
جهان می باشد  .مواد و روش ها :در اين مطالعه بانک های اطالعاتی معتبر نظیر پاب مد و سایت
سازمان جهانی بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت بیماری در جهان استخراج شد .
نتایج:

ویروس زیکا از طریق پشههای آادس ( غالبا آادس اجیپتی ) منتقل میشود و در حال حاضر
واکســنی یا درمانی برای آن وجود ندارد.مخزن بیماری ناشــناخته باقی مانده است  .مواردی از
انتقال ویروس از طریق خون و رابطۀ جنسی نیز گزارش شده است  .اگرچه ویروس زیکا در شیر
مادر مشــاهده شده است ،اما اینکه از طریق شــیر دادن به نوزاد نیز منتقل میشود هنوز مورد
تایید قرار نگرفته است  .دوره کمون بیماری مشخص نیست ولی حتماال چند روز می باشد  .سه
تا دوازده روز بعد از گزش پشــه الوده ممکن اســت نشانههایی همچون تب مالیم  ،ضعف  ،درد
مفاصل ،درد ماهیچه  ،سردرد  ،قرمزی و ورم ملتحمه غیر چرکی چشم و تحریکات پوستی یا
راش ( بیشــتر ماکوالر – پاپوالر ) در فرد ظاهر شود  .از چهار فرد آلوده ممکن است در یک نفر
عالئم مذکور ظاهر شــود و این نشــانه ها بین دو تا هفت روز استمرار خواهد داشت  .تشخیص
بیمــاری از طریق یافتن  RNAویروس در خون و مایعــات بدنی نظیر بزاق یا ادرار فرد آلوده
می باشــد  .تظاهرات کلینیکی بیماری غالبا شــبیه تب دنگی است  .این ویروس عالوه بر آنکه
میتواند با بروز عارضه میکروســفالی در نوزادان ارتباط داشــته باشد با خطر ابتال به بیماریهای
عصب شــناختی در افراد بزرگسال نیز مرتبط است .ســندرم گیلن باره ()Guillain-Barré
یکی از این بیماریهاســت که بر اثر آن سیستم ایمنی بدن به بخشهایی از سیستم عصبی حمله
میکند .این ســندروم یک اختالل ایمنی نادر اســت که میتواند به فلج منجر شده و بعضاً جان
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مبتالیان را نیز تهدیدکند .در صورتی که زنان آبســتن این بیماری را بگیرند ،احتمال دارد که
کودک آنها با ســری کوچکتر از حالت طبیعی  ،متولد شده و مغزش به اندازه کافی رشد نکند.
به دلیل ضعیف تر بودن سیستم ایمنی نوزادان نسبت به انسان های بالغ احتمال مرگ و میر در
آن ها بیشتر است .از جمله آسیب شدید مغزی جنین در سه ماه اول بارداری است .در مواردی
هم این ویروس منجر به سقط جنین شده است .قابلیت انتقال ویروس زیکا از مادر به فرزند در
ویروس های تب دنگی  ،تب نیل غربی و چیگونگونیا دیده نمی شود .
در حال حاضر انتقال فعال بیماری در کشورهای آمریکای مرکزی و التین گزارش می شود.
از همین رو ،زنان باردار نباید به کشــور های آلوده ســفر نکنند .انتشار گسترده ویروس زیکا در
دنیا ممکن اســت به تغییرات اقلیمی و گرمتر شــدن کره زمین مربوط باشد که باعث گسترش
زیســتگاه پشههای ناقل آن شدهاند .چنین بیماریهایی غالبا در چرخه بسته حیوانات و پشهها
باقــی میمانند تــا اینکه از طریق عوامل تاثیرگذاری نظیر تخریب محیط زیســت ( نظیر قطع
درختان و حذف جنگل ها ) از این چرخه خارج شده و در نتیجه بین انسانها گسترش مییابند.
همچنین رشد بی رویه شهرها  ،افزایش تولید زبالهها و عدم دفع صحیح فاضالب ها فاکتورهای
مهمی در گسترش سریع آن در جهان هستند.
پشــه ناقل بیماری در محیط های داخلی انســانی خونخواری و استراحت می کند  .فعالیت
آادس غالبا در طی روز ( صبح و اواخر عصر  /غروب ) می باشد و می تواند در اب های راکد خیلی
کوچک نظیر ظروف ذخیره آب  ،طایر اتوموبیل ها و گلدان ها تخمگذاری کند  .اقداماتی نظیر:
استفاده از دور کننده های پشه ( نظیر  DEETو  ، ) Icaridinپوشیدن شلوار بلند و پیراهن
آســتین بلند با ضخامت کافی  ،خوابیدن در محیطهای دارای کولر یا پنکه  ،بســتن نگه داشتن
درها و پنجره ها  ،زدن توری به درها و پنجره ها  ،خوابیدن در پشــه بند در طی روز ،گســترش
سیستم آب لوله کشی  ،بهسازی محیط  ،خالی کردن آبهای راکد ،سمپاشی ابقایی اماکن داخلی
 ،مه پاشی  ،عقیم سازی پشه های نر با اشعه گاما و رها سازی آنها و آموزش همگانی می توانند
در کنترل بیماری موثر باشد .
کلمات کلیدی:

اپیدمیولوژی  ،تب ویروسی زیکا  ،بیماری نوپدید  ،پشه
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Abstract
Background and Objective:
Influenza A viruses are the major cause of epidemics and pandemics worldwide. Many researches are underway in order to prevent
and treat. Recently Oseltamivir (Tamiflu), a neuraminidase inhibitor
(NAI), has been used for their treatment and prevention. The pitfall of
using antiviral drugs is emergence of resistant mutants. Different researches in enzyme active site mutation analysis of NAI resistant mutants revealed that common mutation sites are located at 119, 274, 292
residues. The aim of this study was detection of R292K and H274Y
mutations in circulating influenza A/H3N2 viruses by using nucleotide sequencing method.
Subjects and Methods:
In order to amplify NA gene mutation sites, we used conventional RTPCR assay on 50 influenza A/H3N2 isolates and then PCR products
were sequenced. Evaluation and analysis of raw data by Bioedit version 7.1.3.0 (2011) software was performed.
» 166 «
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Results:
Evaluation of nucleotide sequences did not show any isolates with
R292K and or H274Y mutations and all the examined viruses were
sensitive to NAI.
Conclusion:
The findings of this study demonstrate that circulating A/H3N2 viruses are sensitive to NAI and lack resistant mutation sites. As detection of drug resistant mutants with high sensitivity and specificity is
very important for efficient treatment strategies, we suggest nucleotide
sequencing as a choice method in laboratories protocol because of its
accuracy, capability and high efficiency for monitoring of influenza
drug resistant mutants in population.
Keywords:
Influenza A/H3N2 virus, Nucleotide Sequencing, Oseltamivir Drug
Resistant.
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ضرورت تدوین برنامه ملی واکسیناســیون بر علیه آنفلوانزا براساس نتایج
اپیدمی سال 1394
دکتر رضا قاسمی برقی *،دکتر بهزاد بیژنی **،دکتر عباس عالمی*  ،دکتر حمید نجاری**،دکتر
نیکونژاد**
دانشیار بیماریهای عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استاد یار بیماریهای عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مقدمه :

آنفلوانزا یک بیماری ویروســی با انتشار جهانی وامکان ایجاد اپیدمی وپاندمی است .در سال
 1394اپیدمی بیماری آنفلوانزا ی  Aوســویه  N1H1در اســتان قزوین رخ داد که با افزایش
موارد بیماری در استانهای دیگر کشور نیز همراه بود.از حدود  800مورد بیمار با تشخیص تائید
شده  14مورد مرگ دراستان اپیدمی ثبت گردید .اکثریت موارد مرگ ومیر برخالف اپیدمی قبل
که مربوط به نوع خوکی آنفلوانزا بود در بیماران با بیماری زمینه ای رخ داد.این افراد در صورت
واکسینه شدن بموقع میتوانستند از خطر بیماری ومرگ نجات یابند.وسیستم بهداشت ودرمانی
نیز متحمل هزینه های زیاد نگردد.
هدف:

پیشنهاد تدوین برنامه ملی واکسیناسیون گروههای پر خطر برحسب اولویت وامکانات

روش کار :

در جریان اپیدمی آنفلوانزای  N1H1در ســال  14، 1394مورد مرگ تنها در اســتان
قزوین رخ داد.هیچکدام از آنها ســابقه واکسیناســیون نداشــتند واز گروههای شــناخته شده
پر خطر محســوب می شــدند .اکثریت آنها را بیماران با نارســایی مزمن کلیــه ،بیماران قلبی
،بیماران با بیماری مزمن ریوی ،بیماران تحت شیمی درمانی ،بیماران با سابقه دریافت داروهای
ایمونوساپرســیو،زنان حامله وبیماران دیابتیک تشــکیل می دادند  .براساس پروتکل های علمی
همه این افراد اندیکاسیون دریافت واکسن آنفلوانزا را داشتند .
بحث ونتیجه گیری :

اگر چنانچه برنامه ای ملی برای ثبت مشخصات بیمارانی که اندیکاسیون واکسیناسیون آنفلوانزا
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را دارندوجود داشــته باشد وپزشکان مختلفی که مسئولین درمان آنها را دارند (متخصصین ریه
،روماتولــوژی ،اونکولوژی ،گوارش  ،ريه ،نفرولوژی غدد ومتابولیک و).....در تعامل با متخصصین
بیماریهای عفونی اقدام به واکسیناسیون بموقع آنان نمایند اوال" از بیماری بخش بزرگی از آنان
به علت ابتال به آنفلوانزا جلوگیری می شــود وثانیا" از بروز عوارض ومرگ پیشگیری می گردد
ونهایتا" در هزینه های در مانی وبیمارستانی صرفه جویی قابل مالحظه ای اتفاق می افتد
کلمات کلیدی :

آنفلوانزا ،واکسیناسیون ،گروههای پر خطر
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The Common Bacterial Pathogens in the Era of Post
Neurosurgical Meningitis

Alireza Fatemi, Seyed Hossein Ardehali, Elham Tahmasebian Dehkordi
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives:
Post neurosurgical meningitis is a rare complication, but has significant
morbidity and mortality. Diagnosis is difficult and clinical manifestations are nonspecific. There has been a shift in etiology from gram-positive to gram-negative bacteria during the previous years and succinct
local data are lacking. The aim was to determine current spectrum of
bacterial infections in patients with post neurosurgical meningitis.
Materials and Methods:
In a descriptive study in our hospital in Tehran, patients with the signs
and symptoms of possible meningitis (fever, headache, loss of consciousness, meningeal irritation) were undergone lumbar puncture and
CSF samples were inoculated on blood and MacConkey agar plates
at microbiology laboratory hospital, and a total of 30 bacteria species
were isolated at Microbiology Laboratory from patients’ specimens.
Susceptibility pattern was determined by disk diffusion method based
on Kirby-Bauer method on Mueller-Hinton agar plate.
Results:
Acinetobacter baumannii (28%) was the most common organism, followed by Klebsiella pneumoniae (22%), MSSA (14%), MRSA (14%),
» 170 «
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Coagulase-negative Staphylococcus aureus (7%), Pseudomonas aeruginosa (7%), and E. Coli (7%).
Conclusion:
Interestingly, notable percent of etiologies of post neurosurgical meningitis were gram-negative bacilli, particularly Acinetobacter baumannii. The changing pattern of infectious agents in post neurosurgical
meningitis over time postulates the necessity of other studies to give
the most up-to-date insight of the organisms to physicians.

 خالصه مقاالت عفونی

» 171 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Polymorphism of IFN Gamma-3 Gene in HCV Genotype 1
Patients
Fahimeh Safarnezhad Tameshkel1, , Mohammad Hadi Karbalaie Niya2,
Msuodreza Sohrabi1,, Farhad Zamani1, Farid Imanzade3, Nasser Rakhshani1*, Mehdi Nikkhah1
1 Gastrointestinal & Liver Disease Research Center (GILDRC), Firoozgar
Hospital, Iran University of Medical Sciences Tehran, Iran.
2 Department of Virology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 department of pediatrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

ABSTRACT:
Objectives:
Nowadays, the immune response to HCV treatment is a crucial issue
especially by the IL-28B polymorphism effects in chronic HCV patients even in different population of the same race. At this point, the
aim of this study was to polymorphism of IL-28B gene (rs12979860) in
HCV genotype 1 patients treated by Pegylated interferon and ribavirin.
Patients & Methods:
From 2010 to 2012 a total of 115 PBMCs of HCV patients who referred to GILDRC, Firoozgar Hospital, Tehran, Iran enrolled in this
retrospective cross sectional study. Two groups of SVR and non SVR
selected by inclusion criteria. Variables age, gender, serum transaminases (ALT, AST) of two groups (SVR & non SVR) were compared
by IL28B genotype. SPSS version 20 software used to compare genotypes frequency and incidence between the various groups.
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Results:
analysis by the age variable showed the mean age±SD was 42.1±14.0,
by the gender, 44 (38.2%) were female and 71 (61.8%) were male,
by the Alanine amino transferase (ALT) variable, three groups <40,
41-80, >80 µl/ml were ordered and found that they were included 34
(29.5%), 55 (47.9%), 26 (22.6%), the same groups presumed for Aspartate amino transferase (AST) which 55 (47.9%), 45 (39.1%), 15
(13.0%), by the viral load (HCV RNA) variable two groups: ≤800,000
and >800,000 included 43 (37.3%), 72 (62.7%) and genotyping of
(rs12979860) by pyrosequencing method showed the CC variants
were 57.4% (66/115), the CT variants were 32.2% (37/115) and the
TT variants were 10.4% (12/115).
Conclusion:
IL28B polymorphism has an effective impacts on response to Ribavirin and Peginterferon combination therapy in chronic HCV patients
that infected by different genotypes. This polymorphism is crucial in
natural clearance. We suggest the needs for more studies in this area
on broader distance to justify the prevalence of IL28B polymorphism.
Keyword:
Chronic HCV infection, Sustained virological response, Interleukin
28B polymorphism.
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بررسی تعدادموارد مشــکوک به آنفوالنزا دربیمارستان امام رضا(ع) شهر
بجنورد1394-
مجیدغفوری 1طیبه گریوانی2سیدحسن شریفی  3النازسادات حسینی*3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد،
ایران
مقدمه و هدف:

انفوالنزا یک بیماری تنفسی حاد همراه باعالیم سیستمیک است.ویروسهای انفوالنزا عضوی
از خانواده ی ارتومیکسوویریده هســتند و شامل سه تایپA,B,Cمیباشند.نوعAو Bپاتوژنهای
اصلی انســانی هســتند.این ویروســها روی پوشــش خود دوگلیکوپروتئین(Hهماگلوتینین) و
(Nنورآمینیداز)دارند که جهش در آنهامســئول بروز پاندمی های انفوالنزا است.پاندمی آنفوالنزا
رویدادی جهانی است که باعث ابتالی تعداد زیادی از مردم شده و مراجعین به مراکز بهداشتی
درمانی را افزایش می دهد.آخرین پاندمی گزارش شــده درســال 2010-2009توسط ویروس
H1N1گزارش شــده است.ضمن تاکید بر تقدم پیشــگیری های بهداشتی بر درمان،تجربه ی
پاندمی های گذشــته نشان میدهد درچنین شــرایطی میزان آمادگی مراکزبهداشتی و درمانی
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.لذا هدف مطالعه ی حاضر بررســی موارد مشکوک آنفوالنزا
دربیمارستان امام رضا(ع)شهر بجنورد می باشد.
مواد و روش ها:

در ایــن مطالعه ی توصیفی-مقطعی که از تاریــخ 12آذر 1394لغایت 17دی  1394انجام
شد،تمامی 124بیمار مشکوک به آنفوالنزا واردمطالعه شدند.شناسایی بیماران باتوجه به تظاهرات
بالینی از جمله عالیم حیاتی ،دیســترس تنفسی،میالژی و...صورت گرفت..نمونه برداری انفوالنزا
بالفاصله پس از ویزیت پزشــک داخلی یامتخصص عفونی انجام و همراه با تکمیل فرم انفوالنزا
به معاونت بهداشتی ارســال گردید.اقدامات الزم جهت مواجهه با بحران آنفوالنزا نیز ترتیب اثر
داده شد.
خالصه مقاالت عفونی 
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نتایج:

در تاریخ12آذر لغایت 17دی  1394مجموعا124مورد مشــکوک به آنفوالنزا گزارش گردید
.تعداد موارد مشــکوک درخانمها  71مورد و تعداد موارد مشکوک در آقایان  53مورد بود.رده ی
ســنی بیماران بین 11ماه تا 82سال بود  .از 124نمونه کشت ارسال شده 39،مورد مثبت اعالم
شــد .بیشترین تعداد در رده ی سنی باالی51سال(55مورد)و کمترین میزان در طیف سنی 11
تا 20ســال(2مورد) گزارش شد 6..مورد فوت ناشــی از آنفوالنزا(2مرد و  4زن_کمترین سن39
ســال و بیشترین سن 56ســال)گزارش شــد.بیماری های زمینه ای در افراد فوت شده شامل
دیابت(2مورد)،بیماری مزمن قلبی(2مورد)،بیماری مزمن کلیوی(1مورد)بود.
بحث و نتیجه گیری:

باتوجــه به اهمیت این بیمــاری و کوموربیدیتی آن باافزایش ســن وبیمــاری های زمینه
ای،ضرورت کاربرد اقدامات پیشــگیرانه وجود دارد.توصیه میشــود پرسنل بیمارستان علیه این
بیماری واکسینه شوند .همچنین کلیه ی واحد های بیمارستانی به وسایل حفاظت فردی تجهیز
گردند.
کلمات کلیدی:

آنفوالنزا،واکسیناسیون،پیشگیری
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مقاومت آنتی بیوتیکی در ســویههای سودوموناس آئروژينوزا عامل عفونت
بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1392 -
مجید غفوری ،1الناز سادات حسینی ،2سیدحسن سیدشریفی ،2طیبه گریوانی3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد،
ایران
 .3پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

عفونت بیمارســتانی عفونتی است که  48تا  72ســاعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان
ایجاد میشود و فرد در زمان پذیرش نباید عالئم آشکار عفونت را داشته و در دوره کمون نباشد.
ســودوموناس آئروژینوزا جزء عوامل شــایع ایجاد کننده عفونت بالینــی در بخش های مختلف
بیمارســتان میباشــد .درمان عفونت های ناشــی از این باکتری به علت فاکتورهای بیماریزایی
متعدد و مقاومت های دارویی اغلب مشکل می باشد .هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت
دارویی در ســودوموناس آئروژینوزا عامل عفونت بیمارســتانی در بیماران بستری در بیمارستان
امام رضا بجنورد میباشد.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارستانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند .برای هر یک از نمونهها پس
از جدا ســازی و تایید سویههای سودوموناس آئروژينوزا از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار
از دیسک بر طبق اســتانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیسکهای پیپراسیلین ،سفتریاکسون،
سفازولین ،افلوکساسیلین ،جنتامایسین ،سیپروفلوکساسین ،مروپنم ،سفوتاکسیم ،کلیندامایسین
و کوتریموکسازول بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
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کشتهای انجام شده 15 ،مورد ( )% 11/11سودوموناس آئروژينوزا جدا سازی شد .این سویههای
جدا شده در  % 80مقاومت نسبت به سفتریاکسون و جنتامایسین % 73/33 ،مقاومت نسبت به
سیپروفلوکساسین % 53/33 ،مقاومت نسبت به سفازولین و کوتریموکسازول % 33/33 ،مقاومت
نسبت به مروپنم % 26/66 ،سفوتاکسیم ،پیپراسیلین ،افلوکساسیلین و  % 13/33مقاومت نسبت
به کلیندامایسین گزارش شد.
بحث و نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر الگوی مقاومت دارویی در ایزوله های سودوموناس آئروژينوزا نسبت به سایر
مطالعات از امار پایین تری برخوردار بود .لذا به منظور تجویز مناســب آنتی بیوتیک ،انجام آنتی
بیوگرام برای هر بیمار قبل از درمان پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،سودوموناس آئروژینوزا ،عفونت بیمارستانی
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Spontaneous Small bowel perforation due to infections
دکتر حدیثه هوسمی رودسری
 دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان بهارلو
Progress in the treatment of cancer, autoimmune diseases and transplantation in organ failure, the survival rate of immunocompromised
patients has been increased. At the same time, HIV infection epidemic
raised the number of immune deficient persons.
Most of these patients are aware of their immunosuppression (e.g.,
HIV positive) or become aware in the course of management of complications of their diseases. One of the most important and fatal complications is bowel perforation wherein the infections (bacterial, viral
and fungal) have played an important role.
In critically ill patients with no record of immunosuppression, rarely
can we see spontaneous small bowel perforation due to infection.
Because of the decreased immune response in such patients, the typical clinical sign and symptoms of infection may be absent. Subsequently the diagnosis and treatment may be neglected or delayed. The
outcome is such fatal complication as perforation.
Presented here is a rare case of spontaneous multiple perforation of
small bowel; it is associated with the description of different etiologies.
A 42 years old HIV positive man has been admitted with acute abdomen. He used no prophylactic medication. In laparotomy, the surgeon
found multiple perforation in Ileum and cecum. In pathologic examination, widespread caseating granulomas revealed and in Zihel -Neelson stain showed numerous acid fast bacilli compatible with MAC
(Mycobacterium avium complex).
Awareness of physicians about these complications and administrating prophylaxis can lead to prompt diagnosis and decrease the fatal
complications.
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Evaluation of antibiotic resistance of Vibrio cholerae isolates
from Kashan, Iran, 1998 – 2015

Hasan Afzali 1, Mansooreh Momen-Heravi2
1Associate professor,Dept of infectious disease, faculty of medicine ,Kashan
university of medical sciences, Kashan,I.R.Iran
2Associate professor, Social Determinants of Health(SDH)Research Center,
kashan University of Medical Sciences, kashan, I.R.Iran

ABSTRACT
Background:
Cholera is an acute diarrheal disease that can lead to severe dehydration and finally death. Antibiotic resistance is a big challenge in infective disease like Cholera. Regarding importance of this disease and
request for evaluation of its regional resistance to treatments
Objectives:
this study was performed to evaluate antimicrobial resistance of Vibrio
cholera, collected in Kashan city of Iran.
Material & Methods:
In a descriptive cross sectional study, faecal specimens collected from
1132 patients with severe diarrhea between 1998-2015, admitted to
health centers in Kashan city. Serotyping and bio typing tests were
done through enzymatic method. After identifying Vibrio, antibiotic
susceptibility test was performed through disk diffusion method. This
procedure was also done for 237 suspected water samples, taken from
infected parts of Kashan.
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Results:
Totally 96 faecal samples (8.5%) and 18 water samples (7.6%) were
positive for Vibrio cholera. Non agglutinating (NAG) isolate (75.4%)
was more common than serotype Inaba (13.2%) and Ogawa (11.4%).
Faecal cholerae were more resistance to antibiotics than contaminated
waters. Water samples were resistance to Ampicillin, Cotrimoxazole,
Cefixime and Nitrofurantoin while faecal samples were resistance to
all antibiotics in different magnitudes.
Conclusion:
There was obviously increasing reports of antibiotic resistance for
Vibrio. This can be a major concern about cholera epidemic and pandemic that is particularly owing to appearance of multi drug resistant
species of Vibrio cholera.
Key words:
Vibrio cholerae, Antibiotic resistance, Non agglutinating isolate, Serotyping,
Multi drug resistance
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تشخیص پنومونی لژیونال با شناسایی آنتی ژن ادراری لژیونال پنوموفیال
دکتر حسن افضلی،1دکتر منصوره مومن هروی2
1دانشیار -گروه عفونی-دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان-ایران
2دانشــیار-گروه عفونی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت -دانشگاه علوم پزشکی
کاشان-کاشان-ایران
چکیده
مقدمه :

انتشار گســتر ده و جهاني عوامل بيماري لژيوناليي و گزارشات فراواني كه از شيوع بيماري
لژيونــر و تب پونتياك از كشــورهاي مختلف ار ايــه مي گردد و نيز عدم گــزارش از حضور يا
جداســازي لژيونال پنومونيال و يا وقوع بيماري لژيونر درايران ،و نيز عدم پاســخ به درمان آنتي
بيوتيكي مرســوم دربرخي پنوموني ها منتهي به تحقيق حاضر گرديد  .بيماري لژيونر ناشــي از
لژيونال به ويژه لژيونال پنوموفيالاســت كه به صورت اســپوراديك و اپيدميك ديده مي شود.اين
باكتري يكي از عوامل مهم ايجادكننده پنوموني آتيپيك بوده و بيشتر در افراد در معرض خطر،
بيماري شــديد و كشــنده اي به وجود مي آورد و از عوامل مرگ و مير عفونت هاي بيمارستاني
محسوب می شود.
مواد وروش ها:

در این مطالعه توصیفی که در ســال  1393بر روی  117بیمار مبتال به پنومونی بستری در
بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد .پس از توجیه وکسب رضایت نمونه ادرار بیمار گرفته
و آزمایش به روش االیزا جهت بررســی آنتی ژن لژیونال انجام گرفت .پرسشنامه حاوی اطالعات
دموگرافیک ،ســوابق وعالئم بالینی ویافته های آزمایشگاهی از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل
گردید .نتایج وارد نرم افزار spss16گردید وبااستفاده از آزمون آماری کای ا سکوئر مورد تجزیه
وتحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج:

دراین مطالعه از  117نفر )%41( 48مرد و)%59( 69زن بودند بیشتر بیماران در گروه سنی
باالی  60ســال با میانگین سنی 61/66±1/70بودند  .شیوع لژیونال در بیماران پنومونی % 9/4
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بود .بین شــیوع لژیونال ومصرف دخانیات,کاهش سطح هوشیاری و افزایش سطح  ASTارتباط
معنی دار آماری یافت شــد ولی بین شیوع لژیونال و متغیرهای دیگر نظیر سن وجنس و.ارتباط
معنی دار آماری یافت نشد .
نتيجه گيري:

در مطالعه ما شیوع لژیونال در بیماران مبتال به پنومونی  % 9/4بدست آمد. .با توجه به ارتباط
مشــخص بین مصرف سیگار واختالل سطح هوشیاری با لژیونال،آموزش برای اجتناب از مصرف
ســیگار و توجه به لژیونال به عنوان عامل پنومونی در بیماران با اختالل سطح هوشیاری توصیه
می گردد
کلید واژه ها:

پنومونی,آنتی ژن ادراری ,لژیونال
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همه گیری شناســی آلودگی به شپش سر ( پدیکولوزیس کاپیتیس ) در شهرستان
خرمشهر ،جنوب غربی ایران
حمید کثیری  – 1شهناز کاظمی 2
 -1دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 -2مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر  ،دانشکده علوم پزشکی آبادان
مقدمه وهدف :

پدیکولوزیس به علت عوارض اجتماعی آن  ،یک مشــکل اساســی بهداشتی تلقی می شود.
آلودگی به شــپش ســر در همه گروههای اجتماعی – اقتصادی جامعه مشــاهده می شود و به
وسیله تماس مستقیم با افراد آلوده یا بطور غیر مستقیم منتقل می شود .وسایل در انتقال شپش
تن نقش اصلی را بازی می کنند ولی در انتقال شــپش سر دارای رل جزیی می باشند .اشیاء در
انتقال شپش عانه فاقد هر گونه نقشی می باشند .شپش سر هیچ بیماری را منتقل نمی کند ولی
شــپش تن در انتقال پاتوژن ها نقش بارزی را بازی می کند .شــپش سر و شپش عانه به عنوان
نشانه ی عدم نظافت و پاکیزگی نیستند .ولی شپش تن نمی تواند بطور همیشگی در لباس های
فردی که بهداشت فردی را به خوبی رعایت می کند ،پایدار باقی بماند.
ایــن مطالعه به منظور شــناخت برخی ویژگیهای همه گیری شناســی بیماران مبتال به
پدیکولوزیس کاپیتیس در شهرستان خرمشهر طی سالهای  1385-1388انجام گرفت.
مواد وروش ها:

این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی بیماران مبتال به پدیکولوزیس کاپیتیس مراجعه کننده
به مرکز بهداشــتی – درمانی شهرستان خرمشهر انجام شد .موارد آلوده از طریق معاینه موهای
ســر خصوصا" در پشت گردن و اطراف گوشــها شناسایی می شدند .ویژگی های اپیدمیولوژیک
مبتالیان در پرسشنامه ای ثبت و به وسیله نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها :

در این بررسی  1091بیمار مبتال به پدیکلوزیس مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی
شهرستان خرمشهر در طی دوره چهار ساله ( )1385-88مورد مطالعه قرار گرفتند .متوسط بروز
در طی ســالهای مذکور  1/7در هزار نفر جمعیت تعیین شــد .آلودگی به شپش سر در مقایسه
با شــپش تن شایع تر بود .درصد آلودگی به شپش سر  %99/8و شپش تن  %0/2برآورد گردید.
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 %87/2مبتالیان شــپش ســر زن و مابقی ( )%12/8مرد بودند .بیشــترین موارد پدیکلوزیس
کاپیتیس در گروه سنی  6-10سال ( )%46/2و کمترین موارد در گروه سنی زیر  6سال ()%6/4
یافت شــدند .همچنین  %59/2بیماران آلوده به شپش سر ســاکن روستا و  %40/8ساکن شهر
بودند .اکثریت موارد پدیکولوزیس کاپیتیس ( )%35/8در فصل پاییز مشاهده گردیدند.
نتیجه گیری:

رعایت بهداشــت فردی و آموزش افراد در خصوص راه های آلودگی و پیشگیری از بیماری و
در اختیار گذاشتن تســهیالت بهداشتی مناسب در کاهش ابتالء به پدیکولوزیس کاپیتیس می
تواند نقش مهمی داشته باشد.
واژگان کلیدی :

همه گیر شناسی  ،شپش سر  ،ایران
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مطالعه برخی جنبه های اپیدمیولوژیک عقرب زدگی در شهرســتان زرین
دشت  ،جنوب ایران
حمید کثیری  ،علی دیانت
دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مقدمه و هدف :

عقرب گزيدگي يكي از مشكالت عمده بهداشتي كشورهاي توسعه نيافته گرمسيري و نيمه
گرمســيري است كه سبب ايجاد عوارض وسيعي از واكنش هاي پوستي موضعي شديد تا ايجاد
مشــكالت عصبي ،قلبي عروقي  ،تنفســي و گاهي مرگ مي شــود  .اين مسأله موجب تحميل
هزينه هاي نســبتاً سنگين اقتصادي و ضايعات روحي -رواني به جامعه مي گردد .عواملي مثل
سن بیمار  ،وزن بيمار ،محل عقرب زدگی روی بدن  ،زمان عقرب زدگی در شبانه روز  ،فصل
 ،منطقه جغرافیایی و گونه عقرب بر شــدت مسموميت مؤثر هستند .این مطالعه جهت بررسی
برخی جنبه های همه گیری عقرب زدگی در شهرســتان زرین دشــت در ســال 1388-1387
انجام شد .
مواد و روش ها :

مطالعه حاضر به صورت توصيفي – مقطعی انجام شد  .با مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی
پرونده هاي كليه موارد عقرب زده مورد بازخواني قرارگرفت .با استفاده از چك ليست مشخصات
دموگرافيك(ســن  ،جنس و  )...و اپيدميولوژيك(نوع عقرب  ،محل عقرب زدگی روی بدن و)...
بيماران استخراج گردید و سپس داده ها وارد نرم افزار  SPSSشد و با استفاده از آمار توصیفی
(میانگین – انحراف معیار) مورد تجزیه و تحلیل گرفتند.
نتایج :

تعداد موارد عقرب زده مراجعه کننده به مراکز بهداشــت – درمان شهرســتان زرین دشت
 152مورد در سال  1388-1387بود .اکثر موارد عقرب زده ( 58/6درصد) مونث و بقیه (41/4
درصد) مذکر بودند .در همین سال بیشتر موارد عقرب زده ( 41/4درصد) در تیرماه گزارش شد
 .حدود  69درصد بیماران عقرب زده در فصل تابســتان مشــاهده گردیدند  .اکثر موارد عقرب
زده ( 54/7درصد) در نواحی شهری و مابقی ( 45/3درصد) در نواحی روستایی بود .بیشتر موارد
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عقرب زده ( 77درصد) به وسیله عقرب سیاه رنگ دچار مسمومیت شده بودند  .همچنین غالب
بیماران از ناحیه پا ( 52/6درصد) و ســپس ناحیه دست ( 42/1درصد) دچار عقرب زدگی شده
بودند.
نتیجه گیری:

راه حــل هــاي منطقی کنترل پدیده عقرب زدگی در گرو حفظ محیط زیســت و عبارت از
ترویج مراقبت ها  ،انجام نکات حفاظتی شخصی  ،افزایش نکات زیست محیطی و ارتقاء کیفیت
خانه سازي می باشد.
کلمات کلیدی:

عقرب زدگی ،اپیدمیولوژی ،ایران
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Effect of educational, managerial and regulatory interventions on cardiac surgeon’s adherence to the guideline of preoperative antibiotic prophylaxis
Hamidreza Najari *1 Shirin Afhami2 Negin Esmailpourbazaz3 Mohamadhosein Mandegar4 Maryam Rastgoo5
1.Assisted professor. Infectious disease department, Qazvin University of
medical sciences, Boali hospital. Qazvin. Iran.
2.Assisted professor. Infectious disease department, Tehran University of
Medical Sciences, Dr. Shariati hospital. Tehran. Iran.
3.Assisted professor. Infectious disease department, Tehran University of
medical sciences, Dr. Shariati hospital. Tehran. Iran.
4.Professor. Cardiac surgery department, Tehran University of Medical Sciences, Dr. Shariati hospital. Tehran. Iran.
5.Assistant professor, Physiotherapy department, Shahidbeheshti University
of Medical Sciences, Tehran. Iran.

Abstract
Background and purpose:
To prevent Surgical Site Infection (SSI), a short duration of antimicrobial agents is prescribed just before the surgery which is known as
preoperative antibiotic prophylaxis (PAP). In spite of evidenced-based
guideline for PAP administration, many studies have shown the poor
adherence to the guideline. The purpose of the present study is to determine which intervention is effective in improving surgeons’ adherence
to the standard guideline of PAP administration in cardiac surgeries.
Material and method:
This interventional prospective study had a before after design. It was
performed through 14 months, from February 2011 to April 2012.
Three consecutive interventions consist of educational, managerial
and regulatory interventions. The outcome measures were the duration
 خالصه مقاالت عفونی
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and type of the PAP administration which was measured before and
after each intervention. The changes were also monitored through the
5 months follow up.
Results:
No significant change was detected after the educational intervention.
After the managerial intervention significant changes in the type and
duration (p= 0.03) of the PAP was detected just in CABG surgeries.
Regulatory intervention caused significant changes in the type and
duration of the PAP in either the CABG or the valve repair/replacement surgeries (P=0.01). The effectiveness was persistent for at least 5
months after the regulatory intervention.
Conclusion:
In order to optimize the PAP administration implementing strategies
such as managerial and regulatory interventions in addition to educational intervention is effective.
Keywords:
preoperative antibiotic prophylaxis – educational intervention- managerial intervention – regulatory intervention- cardiac surgery-
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مقایسه اثرآزیترومایســین با سیپروفلوکساسین دردرمان
تیفوئید بالغین
دکترآزاده ابراهیم زاده -1دکتر زهره آذرکار
بیمارستان ولی عصر -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مقدمه:

تیفوئید یک سندروم کلینیکی بصورت بیماری تب دار طول کشیده همراه عوارض خطرناک
اســت باوجود کاهش شیوع آن در ســالهای اخیر ،همچنان یکی از بیماریهای مهم سیستمیک
ومهلک خصوصاًدر فصول گرم ســال اســت.باتوجه به مشــاهده مواد مقاومت سالمونالتیفی به
کینولونها  .این مطالعه باهدف اثر آزیترومایســین ازماکرولیدها با سیپروفلوکساسین از کینولون
ها در درمان تیفوئید بالغین انجام شد.
روش کار:

در ایــن مطالعه تجربی کار آزمایی بالینی 60نفر بیمار مبتال به تیفوئید که تشــخیص آنها
یا باکشــت خون ویا با افزایش 4برابر ویدال (تیترAbضد)Oانجام شــده ،انتخاب شدند بیماران
بصورت راندوم به دوگروه تقســیم شدند:روی رژیم درمانی آزیترومایسین 250mgدوبار در روز
وسیپروفلوکساسین 500mgدوبار درروز به مدت 7روز قرار گرفتند.
بیمارانی که رضایت نداشــتند ،خانمهای باردار،افراد زیر18سال،مصرف هر نوع آنتی بیوتیک
به هر دلیل از مطالعه حذف شدند.پاســخ به درمان با قطع تب ،در نظر گرفته شــد.نتایج جمع
آوری در نرم افزارspssتجزیه وتحلیل شد.
نتایج:

ازبیــن بیمــاران %60زن و%40مــرد بودند%60.بیــن ســن 20-30ســال%30،بین
سن30تا50سال%10،باالی 50سال بودند شــایعترین عالمت در%100موارد تب بودوپس از آن
اسپلنومگالی در%70دیده شد از نظر آزمایشگاهی آنمی وترومبوسیتوپنی در%60دیده شد.زمان
قطع تب در سیبروفلوکسالین4/2±1/7روز ودرآزیترومایسین 3/1±1/2روز بود (%100.)01/0<P
بیماران درمان شده با آزیترومایسین قطع تب داشتند اما درگروه کینولون %85قطع تب داشتند
ودر%15بقیه که قطع تب پس از96ســاعت دیده نشــد وحال عمومی خوبی نداشتند به عنوان
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مقاوم حســاب شدندوروی درمان سفالوسپورین نسل ســوم تزریقی+آمینوگلیکوزید قرار گرفته
پاسخ دادند.
نتیجه گیری:

در این مطالعه آزیترومایسین در درمان تیفوئید بالغین موثرتراز سیپروفلوکساسین بود.

واژه های کلیدی:

تیفوئید -سیپروفلوکساسین -آزیترومایسین -بالغین
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مقایسه اثردرمانی آموکسی کالولنیک بارژیم کلوکساسیلین +ریفامپین در از
بین بردن استافیلوکوک طالیی نازوفارنکس پرسنل بیمارستانی
دکترآزاده ابراهیم زاده-1دکتر زهره آذرکار
بیمارستان ولی عصر -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مقدمه :

حدود 33درصد افراد جامعه ،حاملین حلقی اســتاف طالیی هستند که این میزان درپرسنل
بیمارســتانی به%70-90می رســد.این افراد می توانند درحین انجام امورپرســتاری وپزشــکی
،میکروب را به بیماران پر ریســک منتقل کنند و در آنها منجر به بروز عفونت های بیمارســتانی
مقاوم شوند.
هدف ازاین مطالعه پیدا کردن کاریرهای حلقی اســتاف طالیی در بین پرســنل بیمارستانی
وسپس مقایسه درمان آنها با 2رژیم درمانی کالویا ریفامپین +کلوکساسیلین بود
روش کار:

دراین مطالعه توصیفی تجربی ابتدا100مورد پرســنل پزشــکی شــامل پرستار ودانشجوی
پرســتاری وپزشکی ســال آخر که روی بیماران پروســیجر انجام می دادند.درحین کار روزمره
بصورت کام ً
ال تصادفی از بخشــهای مختلف بیمارســتان دانشــگاهی انتخاب شدند.نمونه گیری
توســط متخصص عفونی باسواپ اســتریل نازوفارنکس انجام وجهت کشت به محیط ژلوزخون
دارمنتقل شد.عدم رضایت افراد ،مصرف آنتی بیوتیک به هر دلیلی در 72ساعت گذشته ،خانمها
باردار از مطالعه حذف شدند.کشــت های مثبت ازنظر استافیلوکوک را به دو گروه تقسیم کردیم
.یک گروه 10روز آموکســی کالو625میلی گرم هر8ساعت یک عدد ویگ گروه 10روز کلوکسا
ســیلین  500mgهر 6ســاعت یک عدد+ریفامپین300mgدوبار در روز دریافت کردند پایان
10روز از هردو گروه کشــت حلق از نظر استافیلوکوک انجام شد .نتایج جمع آوری شده در نرم
افزار spssتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج:

از100نفر پرســنل مــورد مطالعه 90درصــد زن و10درصــد مرد بودند%0/43،ســن آنها
31تا40سال و%39کمتراز30سال%18،باالی 40سال بودند %46سابقه کار1تا10سال و%39سابقه
11تا21سال و %15سابقه 21تا30سال داشتند %51درگروه داخلی و%49درگروه جراحی شاغل
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به کار بودند درکل %12کشت حلق مثبت از نظر استافیلوکوک داشتندکه با جنس وسن وسابقه
کاردربیمارســتان وبخش محل فعالیت ارتباط معنادار نداشــت%100.افرادی که تحت درمان با
آموکســی کالو قرارگرفته بودند پس از درمان کشت منفی شدنداما%90افرادی که تحت درمان
ریفامپین +کلوکساسیلین بودند کشت منفی شدنداما این اختالف معنادار نبود()2/0<p
نتیجه گیری:

در این مطالعه بین اثر درمانی آموکســی کالو با رژیم کلوکســا سیلین  +ریفامپین درازبین
بردن کریرهای حلقی استافیلوکوک تفاوت معناداری نبود.
واژه های کلیدی:

ریفامپین -کلوکساسیلین -آموکسی کالو -استاف طالیی -نازوفارنکس بالغین
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شیوع عفونت با باکتری های گرم مثبت در بیماران مبتالء به عفونت ادراری
و بررسی مقاومت دارویی آن ها به دو روش دیسک دیفیوژن و MIC
کرمی افسانه ، *1مظلوم زاده سعیده ،2راستین عالء  ،3کرمی افروزه . 4
 -1استادیار گروه عفونی -دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 -2دانشیار گروه اپیدمیولوژی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان .
 -3پزشک عمومی -بیمارستان دکتر بهشتی  -دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
 -4متحصص قلب و عروق -دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ..
مقدمه :

عفونت ادراری جزء شــایعترین عفونتهاست .انتروکک و اســتافیلوکک به طور شایع موجب
عفونت در بیماران با ســنگ کلیه یا سابقه جراحی می شــوند .استافیلوکک اپیدرمیدیس عامل
شــایع عفونت های مرتبط با کاتتر است .استافیلوکک ســاپروفیتیکوس مسول ایجاد %10-15
عفونت های عالمت دار در خانم های جوان است.
روش کار :

مبنای تحقیق بررســی مقاومت دارویی با دو روش دیسک دیفیوژن و  MICبر روی ایزوله
های گرم مثبت بیماران مبتال ء به  UTIاست.
یافته ها :

از بین  223ارگانیسم ایزوله شده  %9/4استافیلوکوک  %15.7،استرپتوکوک بودند.
در اســترپتوکوک مقاومت دارویی به سفیکسیم و سفتریاکسون ،%91/4نالیدیکسیک اسید
و کوتریموکسازول  ،%82/9جنتامایســین و افلوکساسین  ، %80سیپروفلوکساسین و ایمی پنم
و سفالکســین  ،%77/1آمپی ســیلین  ، %54/3وانکومایســین ، %51/4کوآموکسی کالو ، %40
نیتروفورانتوئین  .%25/7دراستافیلوکک شــیوع مقاومت به سفتریاکسون ، %95/2نالیدیکسیک
اسید  ، %85/7آمپی سیلین  ، %76/2سفیکسیم  ، %71/4افلوکساسین  ، %66/7کوتریموکسازول
 ، %66/7سیپروفلوکساســین  ، %57/1ایمی پنم  ، %57/1سفالکســین  ، %52/4جنتامایسین
 ، %49/2کوآموکسی کالو  ، %49/2وانکومایسین  ، %33/3نیتروفورانتوئین . %28/6
مقاومت دارویی به روش  :MICدر اســترپتوکک سفالکســین  ، %82/9کوتریموکســازول
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 ، %74/3آمپی ســیلین  ، %71/4سفتریاکسون  ، %68/6سیپروفلوکساسین  ، %65/7سفیکسیم
 ، %65/7نالیدیکســیک اســید  ، %60افلوکساسین  ، %51/4جنتامایسین  ، %17/4کوآموکسی
کالو  ، %34/3ایمی پنم  ، %28/6وانکومایسین  ، %28/6نیتروفورانتوئین . %9/4
دراســتافیلوکک سفیکسیم  ، %79سفتریاکسون و کوآموکســی کالو و کوتریموکسازول و
افلوکساســین  ، %66/7سیپروفلوکساســین و نالیدیکســیک اســید  ، %62ایمی پنم ، %57/1
سفالکســین  ، %52/4کوآموکســی کالو و جنتامایســین  ، %42/9وانکومایســین، %33/3
نیتروفورانتوئین . %28/6
بحث و نتیجه گیری:

با توجه به کاهش مقاومت دارویی به نیتروفورانتوئین این دارو دردرمان سرپایی استافیلوکوک
و استرپتوکوک ارجح است.
واژه های کلیدی:

عفونت ادراری،استرپتوکوک ،استافیلوکوک  ،دیسک،مقاومت دارویی،MIC ،
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Varicella Zoster Virus ORF38 and ORF54 Analysis in Using
RFLP Technique
Mohammad Hadi Karbalaie Niya1, Fahimeh Safarnezhad Tameshkel2,
Masoudreza sohrabi2, Hossein Keyvani1,2*
1. Dept. of Virology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Gastrointestinal & Liver Disease Research Center (GILDRC), Firuzgar
Hospital, Tehran, Iran

ABSTRACT
Background:
Varicella zoster virus (VZV) causes chickenpox in children and zoster (zona) in the elderly. Using RFLP-PCR method for detection of
VZV specific SNPs ORF38, 54 and 62 could distinguish the profile
of VZV isolates. The aim of this study was to investigate enzymatic
digestion pattern of VZV ORF38 and ORF54 in chickenpox patients
using RFLP technique.
Methods:
Thirty-eight chickenpox patients, who referred to the hospitals of Iran
University of Medical Sciences in Tehran from May 2010 to June 2015
were enrolled in this cross sectional study. After the DNA extraction,
PCR amplification of 38 VZV isolates performed by specific primers
of ORFs 38 and 54, then RFLP assay and digestion carried out by PstI
(for ORF38) and BglI (for ORF54) restriction enzymes.
Results:
Of 38 positive VZV DNA, the mean age (yr)±SD was 34.4±23.3
(range: 7-89). 22 (57.9%) were female and 16 (42.1%) were male. The
predominant VZV profile of BglI+PstI+ were 89.5% (34/38) followed
 خالصه مقاالت عفونی
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by 10.5% (4/38) PstI+BglI‾. Statistical analysis showed that there
was no significant relationship between genotype, age, sex, and year
of infection variables (P value> 0.05). The common VZV genotype
among Iranian patients with chickenpox and zona infection is genotype BglI+PstI+ followed by PstI+BglI‾.
Conclusion:
There are different VZV circulating genotypes that call for for more
research on this field by widely population and other methods such as
nucleotide sequencing to justify the accurate VZV genotype prevalence in Iran.
KEY WORDS:
Varicella zoster virus, RFLP assay, Chickenpox, Restriction enzyme
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Influenza A/H3N2 viruses Drug Resistant Detection by
Real-time RT-PCR
Mohammad Hadi Karbalaie Niya1, Fahimeh Safarnezhad Tameshkel2,
Tal’at Mokhtari-Azad3, Nazanin-Zahra Shafiei Jondoghi3, *Jila Yavarian3
1. Dept. of Virology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Gastrointestinal & Liver Disease Research Center (GILDRC), Firuzgar
Hospital, Tehran, Iran
3. Dept. of Virology, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background:
Currently, with increasing risk of influenza A virus epidemics, a lot of
studies have been performed. Oseltamivir or Tamiflu (the neuraminidase (NA) inhibitor) is one of the effective drugs for preventing and
treatment of these viruses. The H274Y mutation is from the most important drug resistant factors in influenza A viruses. The aim of this
study was detection of Oseltamivir resistant influenza A/H3N2 viruses
by 274 position inspection using Real-time RT-PCR.
Methods:
Initially, specific primers and probs for detection of sensitive and resistant A/H3N2 viruses were designed. The Real-time RT-PCR assay was
performed to detect mutation in 274 position of NA gene.
Results: Of 50 A/H3N2 specimens, all were negative for H274Y mutation and no resistant viruses were selected.

 خالصه مقاالت عفونی

» 197 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Conclusion:
Quick and accurate recognition of drug resistant mutants is necessary
for effective treatment strategies. Real-time RT-PCR assay is a rapid
operational test which could be performed in the laboratories for detection of influenza viruses resistant to NA inhibitor.
Keywords:
Influenza A/H3N2 virus, Real-time RT-PCR, Drug resistance
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Study on Staphylococcus spp. strains isolated from venous
and urinary catheters in NICU of Hamadan hospitals, Iran.
Rasoul yousefi Mashouf (Ph.D)1, Negin Molazadeh (M.D)2
Rasoul Yousefi Mashouf
Dept. of Microbiology, 2Faculty of medicine, Hamadan University of Medical Sciences

Abstract
Background and aim:.
Staphylococcus coagulase negative strains are colonized on epiderm
and distribute in environment and outer bodies apparatus such as
protez and interavenous catheters. The aim of this study was the frequency of Staphylococcus coagulase negative isolated from venous
and catheters children hospitalized in NICU of Hamadan hospitals and
determination of antibiotics resistance patterns in Hamadan, the west
of Iran .
Methods:
We collected 168 samples randomly from patients who were hospitalized in NICU hospitals of Hamadan and they needed venous or urinary
catheters. One specimen of each patient was taken and inoculated into
carrier transported media and transferred to bacteriology laboratory to
identification of strains. Antibiogram was performed by Kirby-Bauer
method. Data was analyzed using SPSS 15 software.
Results:
Out of 168 tested samples, 32.7% of patients had urinary catheter and
67.3% had venous catheter. 28% of tested samples had positive culture.
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The positive cases were significantly found in those children who had
been used catheter more than 48 hours (P = 0.00). From the positive
cases, Staphylococcus epidemidis (40.4%), Acinetobacter baumannii (10.6%) and E. coli (8.5%) were the most common isolates. The
most rate of resistance of Staphylococcus epidemidis was against to
erythromycin and ampicillin. The most rate of sensitivty of E. coli was
against to gentamicin and Psuedomonas aeruginosa to ciprofloxacin.
Conclusion:
Our results showed the high contamination in used catheters particularly in those patients who needed to catheter for long time. We also
indicated the high drug resistance in strains isolated from catheters.
Key Words:
NICU, Staphylococci, drug resistance, catheter, antibiotic
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تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانسیم های ايجاد كننده سپتي سمي
در بیماران بستری در بيمارستانهاي آموزشی شهر همدان
دكتر رسول يوسفي مشعوف ( - )Ph.Dدكتر مهين مواليي ()MD
گروه ميكروبيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان
سابقه و هدف:

الگوي مقاومت باکتریال در كشــورهاي مختلف ،بسيار متفاوت است و حتي ممكن است در
بيمارستانهاي يك كشور نيز متفاوت باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل باكتريال ايجاد
كننده سپتيسمي و تعيين آنتيبيوگرام آنها در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان انجام شد.
مواد و روشها:

مطالعه حاضر بصورت توصيفي -مقطعي انجام شــد كه در طي دوســال  746مورد كشــت
خون در بيمارســتانهاي سينا ،مباشر كاشاني واكباتان همدان ،مورد بررسي قرار گرفتند .موارد
مثبت كشــت خون ،عوامل باكتريال ايجاد كننده سپتيســمي ،حساسيت و مقاومت دارويي در
پرسشــنامههاي از پيش طراحي شده ثبت شــدند .اطالعات حاصله با استفاده از نرمافزار آماري
 SPSSويرايش سيزدهم مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.

نتايج:

باكتريهــاي گرممنفــي در مجموع عامل  51/6درصد موارد مثبت كشــت خون بودند و از
 746مورد كشــت خون انجام شده  93مورد ( 12/5درصد) كشت مثبت بدست آمد .شايعترين
ارگانيســمهاي ايجاد كننده سپتيســمي به ترتيب اســتافيلوكوك غير پاتوژن با  37/6درصد و
 25/8 E.coliدرصد بودند و اســتافيلوكوك اورئوس با  8/6درصد موارد مثبت كشت خون ،در
رده بعدي قرار داشــت .باكتريهاي گرممنفي مقاومت بيشتري نسبت به آنتيبيوتيكهاي رايج
نشان دادند ،كلوكساسيلين  100درصد ،تتراسايكلين  84/6درصد ،سفالوتين  ،%69آمپيسيلين
 66/7درصد ،ناليديكسيك اســيد  62/5درصد ،سفالكسين  61/5درصد ،آموكسيسيلين 61/5
درصد و تريمتوپريم -سولفومتوكسازول  53/1درصد؛ در حاليكه ميزان مقاومت در باكتريهاي
گرم مثبت كمتر بود ،كلوكساســيلين  66/7درصد ،پنيسيلين  75درصد ،نفازولين  75درصد،
آميكاسين  50درصد ،داكسي سايكلين  50درصد ،تريمتوپريم -سولفومتوكسازول  41/7درصد
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و جنتامايسين  40درصد.
نتيجهگيري:

يافتههاي مطالعة حاضر نشــان داد كــه باكتريهاي گرممنفي بويژه  E.coliعامل شــايع
سپســيس در منطقه ميباشــند .نتايج اين مطالعه ،همچنين حاكي از باال بودن ميزان مقاومت
باكتريهاي گرم منفي به آنتيبيوتيكهاي رايج مورد اســتفاده بــود؛ بطوريكه در اكثر موارد،
بيش از  50درصد مقاومت نسبت به آنتيبيوتيكها ديده شد.
واژه هاي كليدي:

باكتري – سپتي سمي – حساسیت دارویی

خالصه مقاالت عفونی 

« » 202

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

Target Based Short Case Study
دکتر رضا قاســمی برقی*،دکتر حمید رضا نجاری**،دکتر ســعیده مکارم***،دکتر فاطمه
همایونی***
دکتر ارفع ،دکتر سادات ،دکتر نبوی ،دکتر فرزانه ،دکتر کریمیان ،دکتراخوان
دانشیارر بیماریها ی عفونی  ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استادیار بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دستیار بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مقدمه :

آموزش پزشــکی بالینی بخش پایانی از دوره آموزش پزشــکی را تشکیل میدهد که درآن از
روشهای مختلفی استفاده میشود .هدف آموزش بالینی ایجاد وتقویت مهارتهای ارتباطی با بیمار
،اخذ شــرح حال هدفمند ،جمع آوری اطالعات بالینی وپاراکلینیکــی ،تحلیل منطقی یافته ها
(استدالل بالینی) ،ارائه تشــخیصهای افتر قی و احتمالی و نحوه احراز تشخیص ونهایتا" تعیین
مداخالت بالینی برای رفع موارد پاتولوژیک می باشــد .همه این موارد در طی دوره های بالینی
کارآموزی وکارورزی ودســتیاری مرتبا" تمرین می شــوند وحضور اساتیددر کنار یاد گیرندگان
به اصالح تفکروعملکردآنها کمک می کند در این مقاله به گزارشی ار آموزش بالینی بصورت :
 "Target Based Short Case Studyکــه مــدت  6ســال در آموزش دســتیاران
تخصصی از آن استفاده شده است می پردازیم .
هدف :

معرفی روش آموزشی  Target Based Short Case Studyدرآموزش های بالینی

روش کار :

در حــد فاصل ســالهای 1389-1394با طراحی  case 200آموزشــی که هر کدام به یک
یــا چند جنبه از اهــداف آموزش بالینی مانند ارتباط با بیمار ،اخذ شــرح حال  ،جمع آوری
اطالعات بالیتی  ،در خواســت وتفسیرآزمایشــات پاراکلینیکی ،استدالل بابینی براساس تحلیل
یافته ها ،روش های احراز تشــخیصهای افتراقی وقطعی هر بیماری ودر نهایت مداخالت درمانی
الزم متمرکز بود مجموعه ای از  caseهای هدفمند تولید گردید .در تنظیم  caseها ازمجالت
معتبر پزشــکی مانند  NEJMو CIDوکتاب رفرانس مندل اســتفاده شد این  CASEها
اکثریت موارد موضوعا ت تخصصی طب عفونی در سطح دستیاری را شامل می شد .
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بحث ونتیجه گیری :

محصول این تالش  6ســاله طراحی  CASE 200هدفمند برای آموزش بالینی عفونی در
ســطح تخصصی بود که هر کدام حداکثر در مدت  60دقیقه بصورت گروهی با دســتیاران مورد
بحث واقع میشــد .این شــیوه که تلفیقی از  CPC, FGD ,MINI CEXبود بنا به اظهار
دســتیاران در تقویت توانمندی بالینی واستداللی آنها موثر بود وبه دلیل Evidence Based
بودن بحهثا در تثبیت آموخته های درست آنها نقش موثری داشت .
کلمات کلیدی:

آموزش بالینی ،اموزش برمبنای شواهد
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Primary Tuberculous Pyomyositis in a prisoner man
Zeinab naderpour MD, Mahbube Ebrahimpur1MD, Mohammad Khademi2
MD
Shariati Hospital, Department of In¬ternal Medicine, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Emam Khomeini Hospital, Department of Infectious Diseases, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract:
Primary Tuberculous Pyomyositis is a rare manifestation of musculoskeletal tuberculosis especially in immunocompetent individuals without a focus of tuberculosis in the body and the underlying bone disease
[1]. We describe a 45 years-old incarcerated immunocompetant man
with nontraumatic wound of right thumb since 9 months ago. The diagnosis of tuberculousdactylitis was based on positive acid fast bacilli
using Ziehl-Neelson staining and Histopathology from involved skin.
Keywords:
Tuberculosis; Pyomyositis; Tuberculous Pyomyositis
Author
Introduction
Tuberculosis involving the soft tissue from adjacent bone or joint is
well recognized [2].Tuberculous Pyomyositis is the least frequent location of extra spinal musculoskeletal tuberculosis reported in the literature[3]and this is a rare condition even in countries where TB is
relatively common disease. Tubercular myositis in an immunocompetent patient without underlying bony involvement is an unusual presentation and its pathogenesis is still unclear [4, 5]. We present a case
 خالصه مقاالت عفونی
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of tubercular pyomyositis in 45 years-old incarcerated immunocompetant man with nontraumatic wound on lateral aspect of right thumb.
Case report:
A 45 years-old incarcerated man presented with painless wound on
lateral aspect of right thumb since 9 months ago. It began as nodule
that then spread concentrically to undermine healthy skin, lesion then
became ulcerated with purulent discharge surrounded by erythematous margin.
He denied any pain, fever, cough, night sweat, weight loss or other
systemic symptoms. There was no preceding history of any trauma, diabetes, immunosuppression, corticosteroid usage, or renal failure and
no past history of tuberculosis or contact. Examination was normal
except an ulcer on right thumb surrounded by erythema and swelling
without discharge.Blood investigations including CBC and ESR were
normaland HIV serology was negative.
X-ray showed soft tissue swelling without bony involvement. CXR
was normal. Tumor and infection were considered as main differential diagnosis. Open biopsy was taken from the wound. The samples
were sent for gram stain, culture and acid-fast staining. The diagnosis
of tuberculous dactylitis was based on positive acid fast bacilli using Ziehl-Neelson staining and histological characteristics, granuloma
with central caseous necrosis.Histopathology from involved skin revealed inflammatory cells and granulomatous cells suggestive of tuberculosis.
Patient was started on four-drug antitubercular treatment (2HREZ/4HR).
After 6 months his wound completely healed.
Discussion
Musculoskeletal tuberculosis account for 10-35% of extra pulmonary
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tuberculosis [6] and only 1-15% of all cases of tuberculosis [6, 7].Common sites of extra pulmonary tuberculosis are lymph nodes and abdomen. Tuberculous myositis is extremely rare, even in countries where
TB is relatively common disease.
The exact mechanism of how M. tuberculosis reaches the musculoskeletal system is not fully understood [3]. Tuberculous pyomyositis may cause by direct invasion from adjacent structures, lymphatic
spread or hematogenous dissemination after pulmonary disease [8].
Tubercolous pyomyositis in comparison with pyogenic pyomyositis is
rare and less systemic manifestations such as fever, chills, myalgia and
septic shock [8].
Musculoskeletal tuberculosis is difficult to diagnose because of its indolent onset and course, nonspecific manifestations and rarity.
The literature abounds with cases of delayed or wrong diagnosis because of lack of awareness particularly in young clinicians [4].
Although tuberculous pyomyositis can occur in immunocompetent
persons, it is more common in immunodeficient people and associated
risk factors include age greater than 60 years, low socioeconomic status, malnutrition, a history of tuberculosis, alcohol abuse, and previous
local injection of corticosteroid and presence of HIV [7].
We present this case of immunocompetent person with long prison
sentence without any identifiable focus elsewhere in the body in a tubercular endemic country like Iran.

 خالصه مقاالت عفونی

» 207 «

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Comparison of success rates in identifying 5 lumbar puncture
landmarks by means of ultrasonography using a linear and
curved probe with midline and para-spinal approaches by
emergency residents on participants with BMI>25 admitted
by the emergency department of Imam Khomeini Hospital.
Dr. Safavi, Somaye
Dr Farahmand, Shervin
Dr Bagheri Hariri, Shahram
Department of Emergency Medicine, Faculty of Medical Sciences, Tehran
Imam Khomeini Hospital

ABSTRACT
Lumbar puncture (LP) is one of the most crucial diagnostic measures
carried out in emergency departments particularly in diagnosing CNS
infections and subarachnoid hemorrhage. However, performing LP
is more difficult in patients with BMI>25, pregnant women and individuals with generalized edema. With respect to the small number
of studies in the area of sonography-guided LP, we decided to evaluate the success rate of sonographic diagnosis by means of linear and
curved probes in right and left midline and paravertebral approaches
in participants with BMI>25. A total of 60 individual with BMI>25
attending the emergency department of Imam Khomeini Hospital
were enrolled in the present study. The six determined landmarks were
analyzed by right and left midline and paravertebral approaches by
linear and curved probes. The average age and BMI of participants
were 40.13 and 29.18 respectively. Spinous process was observed
in 58 cases (96.7%) in midline approach by linear probe while this
number reached up to 60 cases (100%) while using curved probe. The
prevalence of observed landmarks in paravertebral approach by linear
probe was higher than that of midline approach and Spinous process
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was the most reportedly observed landmark. The diagnostic accuracy
increased significantly by usage of curve probe in paravertebral approach in a way that the entire landmarks were observed in 90% of the
cases. The analysis of the effect of BMI on the diagnostic accuracy of
sonography revealed that the prevalence of observing Subarachnoid
Space and Lig. Flavum was significantly higher in participants with
BMI<30 than those with BMI>30. Based on the findings, it can be
concluded that the usage of curved probe in paravertebral approach
can identify different landmarks more accurately and also can enable
physicians to palpate difficult landmarks during LP procedures.
KEYWORDS
Lumbar puncture, LP, Midline, Paraspinal, Landmark, Ultrasonography
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Evaluation of Coated Central Venous Catheter in the Prevention of Central Line Associated Bloodstream Infections
in Intensive Care Unit
Alireza Fatemi, Seyed Hossein Ardehali, Elham Tahmasebian Dehkordi
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives:
Central line associated bloodstream infections (CLABSIs) are the serious and life-threatening infections in long-term admissions, particularly in intensive care units. We have conducted this study to evaluate
of coated central venous catheters (CVCs) in the prevention of CLABSIs in Intensive Care Unit.
Materials and Methods:
In a clinical trial study in our hospital in Tehran, 30 patients were randomized to either standard uncoated catheter or coated catheter. Then,
We evaluate the patients for signs and symptoms of bloodstream infections.
Results:
CLABSI developed in 7.2% of patients in the control group, and in
4.3% in the group receiving coated CVCs.
Conclusion:
Interestingly, the rate of CLABSI was lower in the coated CVC.
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Evaluation of Coated Foley Catheter in the Prevention of
Catheter-Associated Urinary Tract Infections in Intensive
Care Unit
Alireza Fatemi, Seyed Hossein Ardehali, Elham Tahmasebian Dehkordi
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives:
Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) is the most common infection in intensive care units. We have conducted this study
to evaluate of coated foley catheters in the prevention of CAUTI in
Intensive Care Unit.
Materials and Methods:
In a clinical trial study in our hospital in Tehran, 40 patients were randomized to either standard uncoated foley catheter or coated foley
catheter. Then, We evaluate the patients for signs and symptoms of
urinary tract infections.
Results:
CAUTI developed in 9.3% of patients in the control group, and in
4.6% in the group receiving coated Foley.
Conclusion:
Interestingly, the rate of CAUTI was lower in the coated foley catheter.
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Association of serum procalcitonin and C-reactive protein
levels with CURB-65 criteria among patients with acute
community acquired pneumonia
Fariba Keramat1, Hamidreza Ghasemibasir2, Elham Abdoli 3, Jalal Poorolajal4, Arghavan Shafiee Aghdam5
1. Professor of Infectious Diseases, Brucellosis Research Center, Hamadan
University of Medical Sciences
2. Assistant professor of Anatomoclinical Pathology, School of Medicine,
Hamadan University of Medical Sciences
3. Infectious Diseases Specialist, Sina Hospital, Hamadan University of
Medical Sciences
4. Associate Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology,
School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences,
Hamadan, Iran
5. 3. General practitioner, Sina Hospital, Hamadan University of Medical
Sciences

Abstract
Introduction & Objectives:
Acute pneumonia is one of the most important and common disease
with considerable mortality and morbidity. There are diagnostic scales
such as inflammatory markers which include procalcitonin and CRP
that increase in bacterial infections. These tests are helpful in addition
to the chest-x ray in diagnosing of pneumonia, hence; in community
acquired pneumonia(CAP) is considered as the first marker along with
infection. The aim of this study was to compare serum level of procalcitonin and CRP with CURB-65 criteria in the patients with CAP.
Material and methods:
In a cross sectional study, 93 of patients with definite diagnosis of
CAP that they were with required conditions to study were assessed.
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Serum levels of Procalcitonin and CRP were measured and their relations with CURB-65 criteria were assessed. In the last stage, all patients’ data were analyzed by Stata 11.2 software. A significant P value
was less than 0.05.
Results:
Totally, 73.11 %( 77) of the patients were male and 26.88 %( 16) were
female. The mean age of patients was 71.49±15.21 that was in the
range of 16-94 years old. The mean level of procalcitonin in the patients was 3.64 ng /ml ± 12.32(rang: 0.025-100 ng/ml). The mean level
of CRP was 75.01± 51.93 mg/l (range: 1-180 mg/l) in the patients. In
this study, there was significant association between CURB-65 criteria and the serum level of procalcitonin statistically (P=0.0001). It
means that the serum level of procalcitonin increasing as the scales of
CURB-65 increased in the patients with CAP. In addition, there was
significant association between CURB-65 criteria and the serum level
of CRP statistically (P = 0.0007). Moreover, there was significant association between the serum level of procalcitonin and the outcomes
of the disease statistically (P=0.02).
Conclusion:
According to the results of the study, the serum level of procalcitonin
or CRP is a strong prognostic factor for evaluating severity of CAP
and a suitable factor for the CURB-65 criteria in the decision of admitting a patient with CAP in the ICU ward.
Keywords:
Procalcitonin, Community acquired pneumonia, C-reactive protein,
CURB65
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بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتالی بروســلوز در بیمارستان کامکار قم
(نیمسال اول )94
کیانا وفائی ، 1فاطمه اکرمی پور  2جواد خدادادی 3فائزه رضویان4
 -1کارشــناس پرستاری  ،ســوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشــی درمانی کامکار  -عربنیا،
دانشگاه علوم پزشکی قم
 -2کاردان مامائی  ،مســئول واحد بیماری های واگیر  ،مرکز بهداشت استان قم  ،دانشگاه علوم
پزشکی قم ،قم ،ایران
 -3استادیار عفونی دانشگاه علوم پزشکی قم
 - 4کارشــناس ارشد آموزش پرستاری مســوول بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی کامکار-
عرب نیا  ،دانشگاه علوم پزشکی قم،
مقدمه:

بروســلوز در ایران به عنوان يك معضل بهداشتي محسوب مي شود .اين بيماري در مناطق
شهري و روستايي استان قم يك بيماري آندميك به شمار مي رود.

هدف:

این مطالعه وضعیت اپيدميولوژيك بیماران مبتال به بروسلوز بستری در بیمارستان کامکار (
نیمسال  )94را نشان میدهد.
روش بررسی:

این مطالعه توصيفي در مبتالیان به بروسلوز در بیمارستان کامکار در ایران (نیمسال  )94با
استفاده از فرم هاي استاندارد مركز بهداشت استان قم انجام شد.

یافته ها:

بیشترین فراوانی در جنس مذکر (  ) % 71/42بود .بیشتر مبتالیان (  ) % 70/74ساکن روستا،
( ) % 57/14دامدار و کشاورز و (  ) % 19/26خانه دار بودند ) % 73/63( .افراد استفاده از لبنیات،
 % 54/25تماس با دام و  % 77/45هر دو را داشــتند .میانگین روزهای بستری  11روز ،و میانگین
تاریخ بروز عالئم تا تشخیص بالینی  37روز بود .میانگین سنی  45سال بود  .بیشترین میزان بروز
در بهار و کمترین در زمستان بود .تست رایت اکثر بیماران  1/320بود .نشانه های بالینی به ترتیب
تب (  ،)% 87/80درد اســتخوانی (  ،) % 85/36بی اشــتهایی (  ،) % 36/58کمردرد ( ،) % 29/26
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کاهش وزن ( ) % 31/70و ارکیت (  ) % 12/19بود.
نتیجه گیری:

با توجه به آندمیک بودن بیماری بروســلوز در اســتان قم و طوالنی بودن فاصله زمانی بین
تاریخ شــروع عالئم و تشخیص بیماری ،پزشکان در آزمایشــات فرد با عالئم بالینی تب و درد
اســتخوانی عضالنی حتماً آزمایش رایت را نیز انجام دهند .همچنین با توجه به اینکه در استان
این بیماری اکثرا از راه لبنیات محلی غیر پاســتوریزه ایجاد شــده اســت لذا نیاز به آموزش و
آگاهسازی مردم در خصوص راههای پیشگیری از بیماری بروسلوز بصورت جدی وجود دارد.
کلمات کلیدی :

بروسلوز ،اپیدمیولوژی ،بیمارستان کامکار ،قم ،ایران
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بررسی اپیدمیولوژیک یکساله عفونت بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی
درمانی کامکار -عرب نیا در سال 93
 -1کیانا وفایی( نویسنده مسوول )  -2جواد خدادادی  -3فائزه رضویان
 -1کارشــناس پرستاری  ،ســوپروایزر کنترل عفونت های بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی
درمانی کامکار -عرب نیای قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
 -2استادیار عفونی دانشگاه علوم پزشکی قم
 -3کارشناس ارشد پرستاری  ،مسئول بهبود کیفیت بیمارستان کامکار  ،دانشگاه علوم پزشکی قم
مقدمه :

عفونتهاي بیمارســتانی از مهمترین مشکالت بیمارستانها میباشند و آگاهی از اپیدمیولوژي
آنها میتواند در پیشگیری و کنترل آنها کمک کننده باشد .
هدف :

بررسی اپیدمیولوژیک یکساله عفونت بیمارستانی در سال  93می باشد.

روش کار :

بررسی داده برپایه نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی و بر اساس تعاریف  ، NNISتوسط
تیم کنترل عفونت از تمامی بخش های بستری مرکز کامکار جمع آوری گردیده است .

نتایج:

از تعداد  11971بیمار بستری 293 ،بیمار مبتال به عفونت بیمارستانی شدند (.)%2/44
بیشــترین فراوانی 131مورد ( ) %44/70مربوط به پنومونی و پس از آن  79مورد عفونت خونی
( ) %26/96و  65مورد ادراری ( ) %22/18می باشد .جرم رایج در  %33/98موارد باسیل گرم
منفی (  )ECOLIو ســپس کلبسیال ( ) %15/53می باشد .در بین عوامل خطر کاتتر وریدی
و پس از آن کاتتر ادراری بیشــترین فراوانی را در بین مبتالیان داشــته اند  .میزان عفونتهای
بیمارســتانی در بخش  25/9 ، ICUو تقریباً  20برابر دیگر بخشــها می باشد .فشارخون باال و
پس از آن دیابت بیشترین عوامل خطر در مبتالیان بوده اند .
بحث و نتیجه گیری :

کاتتر وریدی و ادراری بیشــترین فراوانی را در بین مبتالیان به عفونت بیمارســتانی داشته
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اســت که در این میان پرســنل نقش مهمی دارند  ،لذا آموزش و آگاهی پرسنل از خطر انتقال
عوامل بیماری زا و دســتورالعمل رعایت بهداشــت و نظارت بر اجرای دستورالعملهای بهداشت
دست و بررسی نتایج آنها میتواند در کاهش عفونت های بیمارستانی نقش بسزایی داشته باشد .
کلمات کلیدی :

عفونت بیمارستانی – اپیدمیولوژی -قم – بیمارستان کامکار
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مقاومت آنتی بیوتیکی در سویههای استاف ارئوس عامل عفونت بیمارستانی
در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -
مجید غفوری ،1طیبه گریوانی ،2سیدحسن سیدشریفی ،3الناز سادات حسینی*3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

عفونتهای بیمارســتانی از علل شــایع مرگ و میر ،ناتوانی ،افزایش طول مدت بســتری و
افزایش هزینههای بیمارستانی میباشــند .مقاومت آنتیمیکروبیال یکی از عمدهترین معضالت
بهداشتی در دنیا محسوب میشود که مهم ترین علت آن ،مصرف بیرویه آنتی بیوتیکها به دلیل
ضعف اطالعات اپیدمیلوژیک و میکروبیولوژیک میباشــد .ایــن مطاله به منظور تعیین مقاومت
آنتیبیوتیکی استاف ارئوس عامل عفونت بیمارســتانی به آنتیبیوتیکها رایج مورد استفاده در
بیمارستانها انجام گرفت.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارستانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند .برای هر یک از نمونهها پس
از جدا سازی و تایید سویههای استاف ارئوس از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار از دیسک
بر طبق استانداردهای  ،CLSIبا اســتفاده از دیسکهای سيپروفلوکساسين ،کوتريموکسازول،
افلوکساسين ،ازیترومایســین ،آمیکاسین ،جنتامایسین ،ســفتازیدیم ،سفتریاکسون ،ایمیپنم،
کلگزاســیلین ،آموکسیســیلین ،داکسیسیلین ،سفکســیم ،ونکومايســين ،نيتروفورانتويين،
کلرامفنيکل ،تتراسايکلين و سفکسیم بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
کشــتهای انجام شده 13 ،مورد ( )% 9/62اســتاف ارئوس جدا سازی شد .این سویه های جدا
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شــده ( )% 53/84مقاومت نسبت به کلیندامایســین )% 46/15(،مقاومت نسبت به اگزاسیلین
و ســفازولین )% 38/46( ،مقاومت نسبت به سیپروفلوکســاین )% 30/76( ،مقاومت نسبت به
ازیترومایســین و جنتامایسین )% 23/07( ،مقاومت نســبت به افلوکساسين و سفتریاکسون ،و
( )% 7/69مقاومت نسبت به سفوتاکسیم ،کوتريموکسازول و ونکومایسین گزارش داشتند.
بحث و نتیجه گیری:

نتایج مطالعه نشــان دهنده افزایش میزان مقاومت آنتیبیوتیکی اســتاف ارئوش جدا شده
از عفونت بیمارســتانی میباشــد .با توجه به این تغییرات نظارت دائمــی برمیزان مقاومتهای
آنتی بیوتیکی با انجام منظم و دورهای مطالعات مشــابه میتواند با فراهم نمودن اقدامات دقيق
اپيدميولوژيك و ميكروبيولوژيك كميتههای بيمارستانی ،تجويز منطقي آنتيبيوتيكها و طراحی
پروتكلهای درمانی را ساپورت كند.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،استاف ارئوس ،عفونت بیمارستانی

« » 219

خالصه مقاالت عفونی 

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

مقاومت آنتی بیوتیکی در سویههای اســتاف ساپروفتیکوس عامل عفونت
بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -
مجید غفوری ،1طیبه گریوانی ،2سیدحسن سیدشریفی ،3الناز سادات حسینی*3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

عفونت بیمارســتانی عفونتی است که  48تا  72ســاعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان
ایجاد میشود و فرد در زمان پذیرش نباید عالئم آشکار عفونت را داشته و در دوره کمون نباشد.
الگــوی مقاومت آنتیبیوتیکی در میان پاتوژنهای بیمارســتانی در نقاط مختلف جهان بســیار
متفاوت اســت .استاف ساپروفتیکوس میتواند به ســهولت در اثر تماس پوست یا مخاط منتقل
شــده و باعث عفونت ،آبسه وگاهی سپتی سمی،های کشــنده شود و درمان و کنترل سریع آن
اهمیت فراوانی دارد .لذا هدف مطالعه حاضر بررسی مقاومت آنتی باکتریال در سویه های استاف
ساپروفتیکوس جدا شده از کشت های افراد مبتال به به عفونت بیمارستانی میباشد.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارستانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند .برای هر یک از نمونهها پس
از جدا ســازی و تایید سویههای استاف ساپروفيتيکوس از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار
از دیسک بر طبق اســتانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیسکهای ســفازولین ،افلوکساسین،
سيپروفلوکساسين ،کوتريموکسازول ،ازیترومایسین ،سفتریاکسون ،جنتامایسین ،افلوکساسین،
اگزاســیلین ،پیپراسیلین و سفوتاکسیم تتراسیکلین ،کلیندامایســین و نیتروفورانتوئین بررسی
مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعــا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
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کشــتهای انجام شده 7 ،مورد ( )% 5/18استاف ســاپروفتیکوس جدا سازی شد .این سوی ه های
جدا شده  % 71/42مقاومت نسبت به کوتريموکسازول % 57/14 ،مقاومت نسبت به جنتامایسین،
سفازولین و آزیترومایسین % 42/85 ،مقاومت نسبت به سفتریاکسون % 28/57 ،مقاومت نسبت به
افلوکساسین ،اگزاسیلین ،پیپراسیلین و سفوتاکسیم و  % 14/28مقاومت نسبت به کلیندامایسین
و مروپنم دیده شد.
بحث و نتیجه گیری:

با توجه فراوانی باالی مقاومت آنتی بیوتیکی در ســویههای استاف ساپروفتیکوس ،ضرورت
کاربرد اقدامات کنترلی و پیشگیرانه وجود دارد .همچنین به منظور تجویز مناسب آنتیبیوتیک،
انجام آزمون آنتی بیوگرام براي هر بیمار قبل از درمان پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،استاف ساپروفتیکوس ،عفونت بیمارستانی
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مقاومت آنتی بیوتیکی در سویههای اسینتوباکتر عامل عفونت بیمارستانی در
بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -
مجید غفوری ،1طیبه گریوانی ،2سیدحسن سیدشریفی ،3النازسادات حسینی*3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2پرستار کنترل عفونت ،بیمارستان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

اســینتوباکتر یکی از علل مهم عفونتهای بیمارســتانی در سراســر دنیا اســت .سویههای
اســینتوباکتر مقاوم بــه آنتیبیوتیکها باعث محدودیتهایی در درمان موثر میشــوند .مطالعه
حاضر بررســی مقاومت آنتی باکتریال در سویه های اســینتوباکتر جدا شده از کشت های افراد
مبتال به به عفونت بیمارستانی میباشد.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شامل تمامی افراد ( )13357بستری شده در
بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .برای هر یک از نمونهها پس از
جدا سازی و تایید ســویههای اسینتوباکتر از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار از دیسک بر
طبق استانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیسکهای ،کوتریموکسازول ،سفازولین ،جنتامایسین،
سیپروفلوکساسین ،افلوکساســین ،سفتریاکسون ،سفوتاکسیم ،امیکاسین و پیپراسیلین ،مروپنم
بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
کشــتهای انجام شده 22 ،مورد ( )% 16 /29اســینتوباکتر جدا سازی شد .این سویه های جدا
شــده  % 89 /47مقاومت نسبت به کوتریموکسازول % 84/21 ،مقاومت نسبت به سفتریاکسون،
 % 78/94مقاومت نسبت به سیپروفلوکساسین % 73/68 ،مقاومت نسبت به جنتامایسین63/15 ،
 %مقاومت نســبت به پیپراسیلین % 57/89 ،مقاومت نسبت به مروپنم % 52/63 ،مقاومت نسبت
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به ســفازولین % 42/10 ،مقاومت نسبت به آمیکاسین و سفوتاکسیم و  % 26/31مقاومت نسبت
به افلوکساسین دیده شد.
بحث و نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشــان می دهد که میزان مقاومت در ســویه های های آسینتوباکتر بسیار
باالســت .گونههای باکتریایی جنس اســینتو باکتر خطر مهمی برای بیماران محسوب میشوند
زیرا به عنوان یکی از عوامل بروز عفونت بیمارستانی با پتانسیل ایجاد مقاومت نسبت به بسیاری
از آنتی بیوتیک ها مطرح است.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،عفونت بیمارستانی ،اسینتوباکتر
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مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویههای اشیرشیا کولی جدا شده از عفونت
های ادراری در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -
مجید غفوری ،1طیبه گریوانی ،2سیدحسن سیدشریفی ،3النازسادات حسینی*3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

مصرف بجا و يا نابجاي آنتي بيوتيکها منجر به بروز مقاومت ميکروبها ميشــود .اشرشــیا
کلی از اعضای خانواده انتروباکترویاســه میباشــد که جزء فلور نرمال مجرای گوارش بود و جزء
علل شایع عفونت بیمارســتانی میباشد .هدف از بررسی حاضر بررسی مقاومت آنتیبوتیکی در
ســویههای اشرشیا کولی جدا شــده از کشــت بیماران مبتال به عفونت بیمارستانی بستری در
بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سال  1392میباشد.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارستانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند .برای هر یک از نمونهها پس
از جدا سازی و تایید سویههای اشیرشیا کولی از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار از دیسک
بر طبق استانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیسکهای آمپیسیلین ،آموکسسیلین ،سفازولین،
سفتیزوکسیم ،افلوکساســیلین ،پیپراسیلین ،جنتامایسین ،سفتازیدیم ،سفوتاکسیم،آمیکاسین،
مروپنم ،سفتریاکسون و کوتریموکسازول بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
کشــتهای انجام شــده 23 ،مورد ( )% 17/03اشرشــیاکولی جدا سازی شــد .این سوی ه های
جدا شــده در  % 65/21مقاومت نســبت به سفتریاکســون ،در  % 73/68مقاومت نســبت به
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کوتریموکســازول ،در  % 47/82مقاومت نسبت به پیپراسیلین ،در  % 34/78مقاومت نسبت به
ســفازولین و سفوتاکسیم ،در  % 30/43مقاومت نسبت به جنتامایسین % 8/69 ،مقاومت نسبت
به افلوکساسیلین و  % 4/34مقاومت نسبت به مروپنم و آمیکاسین مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری:

بــا توجه به نتایج میزان نســبتا بــاالی مقاومتهای آنتی بیوتیکی به ویژه نســبت به آنتی
بیوتیک هایی مثل کوتریموکســازول مشــاهده میشــود .با توجه به اهمیت اشیرشیا کولی در
عفونتهای ادراری به ویژه موارد اکتسابی در بیمارستان و همچنین افزایش میزان مقاومتهای
آنتی بیوتیکی نیاز به بازنگری و تصحیح روشهای تشخیصی و درمانی مناسب در راستای کاهش
کسترش مقاومتهای احساس میشود.
کلمات کلیدی:

عفونت بیمارستانی ،اشیرشیا کولی ،مقاومت آنتی بیوتیکی
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مقاومت های آنتی بیوتیکی در سویههای انتروباکتر جدا شده از عفونت های
ادراری در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -
مجید غفوری ،1الناز سادات حسینی ،2سیدحسن سیدشریفی ،2طیبه گریوانی3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .3پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

عفونتهای بیمارســتانی از علل شــایع مرگ و میر ،ناتوانی ،افزایش طول مدت بســتری و
افزایش هزینههای بیمارستانی میباشــند .مقاومت آنتیمیکروبیال یکی از عمدهترین معضالت
بهداشــتی در دنیا محســوب میشــود که مهم ترین علت آن ،مصرف بیرویه آنتی بیوتیکها
بــه دلیل ضعف اطالعات اپیدمیلوژیک و میکروبیولوژیک میباشــد .این مطاله به منظور تعیین
مقاومت آنتیبیوتیکی انتروباکتر عامل عفونت بیمارســتانی به آنتیبیوتیکها رایج مورد استفاده
در بیمارستانها انجام گرفت.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شامل تمامی افراد ( )13357بستری شده در
بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در طول سال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به عفونت
بیمارســتانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند .برای هر یک از نمونهها پس از جدا
ســازی و تایید سویههای انتروباکتر از کشــتهای انجام شده ،با روش انتشار از دیسک بر طبق
اســتانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیسکهای،کوتریموکسازول ،جنتامایسین ،اریترومایسین،
سیپروفلوکساسین ،ایمی پنم ،مروپنم ،سفوتاکسیم کوتریموکسازول ،سفتریاکسون ،امیکاسین،
و پیپراسیلین بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
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کشــتهای انجام شده 3 ،مورد ( )% 2/22انتروباکتر جدا ســازی شد .این سوی ه های جدا شده
 % 100مقاومت نسبت به سفتریاکسون % 66/66 ،مقاومت نسبت به جنتامایسین ،کوتریموکسازول
و پیپراســیلین و  % 33/33مقاومت نسبت به اریترومایســین ،امیکاسین ،سیپروفلوکساسین و
سفوتاکسیم گزارش شد .و همچنین نسبت به ایمی پنم و مروپنم کامال حساس بودند.
بحث و نتیجه گیری:

نتایج مطالعه نشــان دهنده مقاومت آنتیبیوتیکی نسبا باالی انتروباکتر جدا شده از عفونت
بیمارســتانی میباشــد .با توجه به تغییرات در میــزان مقاومت آنتی بیوتیکــی نظارت دائمی
برمیزان مقاومتهای آنتی بیوتیکی با انجام منظم و دورهای مطالعات مشــابه میتواند با فراهم
نمودن اقدامات دقيق اپيدميولوژيك و ميكروبيولوژيك كميتههای بيمارســتانی ،تجويز منطقي
آنتيبيوتيكها و طراحی پروتكلهای درمانی را ساپورت كند.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،انتروباکتر ،عفونت بیمارستانی
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مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های باسیل گرم مثبت عامل عفونت بیمارستانی
در بیمارستان امام رضا(ع) شهر بجنورد 1393 -

مجید غفوری ،1الناز سادات حسینی ،2سیدحسن سیدشریفی ،2طیبه گریوانی3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .3پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
مقدمه و هدف:

ل گــرم عامل عفونت
ایــن مطاله به منظور تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی ســویههای باســی 
بیمارستانی نسبت به آنتیبیوتیکها رایج مورد استفاده در بیمارستانها انجام گرفت.
مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارســتانی بیمارســتان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شــدند .برای هر یک از نمونهها
پس از جدا ســازی و تایید سویههای اســتاف ارئوس از کشتهای انجام شده ،با روش انتشار از
دیســک بر طبق استانداردهای  ،CLSIبا استفاده از دیســکهای سفتریاکسون ،افلوکساسین،
پیپراسیلین ،سفازولین ،جنتامایسین ،سفوتاکسیم ،سیپروفلوکساسین و مروپنم بررسی مقاومت
آنتیبیوتیکی انجام گردید.
نتایج:

در ســال  1393مجموعا  135مورد ( )% 1/01عفونت بیمارســتانی گــزارش گردید که از
کشــتهای انجام شده 2 ،مورد ( )% 1/48باسیل گرم مثبت جدا سازی شد .این سویه های جدا
شده  % 100مقاومت نسبت به سفازولین و سفوتاکسیم و  % 50مقاومت نسبت به افلوکساسین،
پیپراسیلین ،جنتامایسین ،سفتریاکسون ،مروپنم و سیپروفلوکساسین گزارش شد.
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بحث و نتیجه گیری:

با توجه مقاومت باالي مشاهده شده و افزايش هر روزه آن در تمام دنيا بررسي مستمر ميزان
مقاومتهاي آنتي بيوتيكي و انجام آزمونهاي سنجش حساسيت آنتي بيوتيكي قبل از تجويز دارو
از موارد مهم و اصلي در پيشگيري از مقاومتهاي بيشتر در آينده است.
کلمات کلیدی:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،عفونت بیمارستانی ،باسیل گرم مثبت
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شيوع مقاومت آنتی بیوتیکی از باکتریهای جدا شده در مبتالیان به عفونت
های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد در سال 1393
مجید غفوری ،1الناز سادات حسینی ،2سیدحسن سیدشریفی ،2طیبه گریوانی3
 .1استادیار ،بیماریهاي عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 .3پرســتار کنترل عفونت ،بیمارســتان امام رضا (ع)،دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی،
بجنورد ،ایران
روش کار:

در این مطالعه توصیفی -مقطعی جامعه اماری شــامل تمامی افراد ( )13357بســتری شده
در بیمارســتان امام رضا (ع) بجنورد در طول ســال  1393میباشد .تمامی موارد بیمار مبتال به
عفونت بیمارســتانی بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند 135 .بيمار مبتال به عفونت
بيمارســتاني شناســايي و نمونه آزمايشــات الزم با توجه به عالئم باليني ارسال گرديد ،جواب
آزمایش توســط پزشــک متخصص بیماریهای عفونی کنترل و مورد تأييد قرار گرفت .بعد از
مشخص شدن ارگانیسم های مسئول عفونت بیمارستانی به منظور تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی
باکتری های عامل عفونت بیمارستانی به آنتیبیوتیکها از آنتی بیوگرام استنفاده شد .داده هاي
جمع آوري شــده با اســتفاده از نرم افزار  INISثبت گردید و با اســتفاده از اين نرم افزار مورد
تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفت.
يافتهها:

عفونت بيمارستاني  )% 1/01( 135بيمارتأييد شد .میکروارگانیسم های جدا شده به ترتیب
شامل اشیرشــیاکلی  ،% 17/03آسینتوباکتر  ،% 16/29کلبسیال  ،% 14/07سودومونا آئروژنیوزا
 ،% 11/11انتروکوک ،اســتاف ارئوس ،کاندیدیا ،اســتاف اپیدرمیس و ســایر ارگانیسم ها بود.
که اشرشــياکلي در  % 65/21نمونهها به سفتریاکســون % 73/68 ،کوتریموکسازول% 47/82 ،
پیپراسیلین % 34/78 ،سفازولین و سفوتاکسیم % 30/43 ،جنتامایسین % 8/69 ،افلوکساسیلین
و  % 4/34نسبت به مروپنم و آمیکاسین مقاوم میباشد .اسینتوباکتر در  % 89 /47نمونهها نسبت
به کوتریموکســازول % 84/21 ،به سفتریاکســون % 78/94 ،به سیپروفلوکساســین% 73/68 ،
جنتامایسین % 63/15 ،به پیپراسیلین % 57/89 ،به مروپنم % 52/63 ،به سفازولین % 42/10 ،به
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آمیکاسین و سفوتاکسیم و  % 26/31مقاومت نسبت به افلوکساسین دیده شد .و در مورد کلبسیال
بیشــترین مقاومت نسب به سفتریاکسون و ســفازولین و در مورد سودومونا آئروژنیوزا بیشترین
مقاومت نســب به سفتریاکســون و جنتامایسین مشاهده شد .شــایع ترین عفونت بیمارستانی
 % 64/44پنومونی میباشــد .بیشترین موارد عفونت بیمارســتانی از بخش مراقبت های ویژه و
به دنبال آن از بخش داخلی و کمترین میزان عفونت بیمارستانی از بخش  CCUگزارش شد.
نتیجه گیری:

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي را مشاهده ميکنيم ،لذا
آموزش و تأکيد بر رعايت اصول کنترل عفونت در بيمارســتانها ضروری به نظر ميرسد .تعداد
زیادی از میکروبهای جدا شــده به آنتی بیوتیکهایی کــه در حال حاضر مصرف باالیی دارند
مقاوم شــدهاند ،با اســتفاده از این نتایج می توانیم در تجویز منطقی آنتی بیوتیکهای مناسب
و همچنین آنتی بیوتیکهای مناسب تجربی قبل از حاضر شدن نتایج کشتها استفاده کنیم.
واژه های کلیدی:

عفونت بیمارستانی ،مقاومت میکروبی ،آنتی بیوتیک

« » 231

خالصه مقاالت عفونی 

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

بررسی عوامل پیشگویی کننده کشت مثبت خون در بیماران سپسیس
دکتر منصوره مومن هروی،1دکتررضا رزاقی ،2دکتر امین طهمورث ،3دکتر زهرا سلیمانی2
1دانشــیار-گروه عفونی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت -دانشگاه علوم پزشکی
کاشان-کاشان-ایران
2استادیار-گروه عفونی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-کاشان-ایران
3پزشک عمومی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-کاشان-ایران
زمینه و هدف:

کشــت خون یکی از روشهای در دســترس و ارزان قیمت در بررســی ابتــای بیماران به
سپســیس میباشد .مطالعات معدودی به بررســی عوامل پیشگویی کنندهی کشت خون مثبت
در بیماران مبتال به سپسیس پرداختهاند .در این مطالعه این عوامل مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مواد و روش ها:

این مطالعهی مورد -شــاهدی گذشــته نگر بر روی  320بیمار مبتال به سپســیس که طی
مهرماه  1393تا مهرماه  1394در بیمارســتان شهید بهشتی کاشان بستری شدند انجام شد .با
بررسی پروندهی بیماران اطالعات دموگرافیک ،بالینی و آزمایشگاهی شامل سن ،جنس ،سابقهی
بستری ،درجه حرارت ،افت فشار ،تاکی کاردی ،تاکی پنه ،سطح سرمی  ،CRPشمارش گلبول
سفید ،میزان ســدیمان گلبول قرمز و پیامد درمان استخراج شد .دادههای مطالعه با استفاده از
نــرم افزار  16 SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری قــرار گرفت .در تحلیل دادهها از آزمونهای
کای دو ،من ویتنی و  t- testاستفاده شد.
نتایج:

میانگین سنی بیماران در گروه با کشت مثبت (گروه مورد)  67/93±12/12سال و در گروه
با کشــت منفی (گروه شاهد)  64/67±13/87ســال بود ( .)P=0/03فراوانی بیماری زمینهای،
ســابقهی بستری اخیر ،هیپوتانســیون و تاکی پنه در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود .نتایج
آنالیز رگرســیون لجســتیک نشان داد که سطح سرمی  ،CRPمیزان ســدیمان گلبول قرمز و
شمارش گلبولهای سفید خون با نتیجهی کشت خون در بیماران مبتال به سپسیس در ارتباط
میباشند.

خالصه مقاالت عفونی 

« » 232

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

نتیجه گیری:

افزایش سطح ســرمی  ،CRPمیزان سدیمان گلبول قرمز و شــمارش گلبولهای سفید با
کشت خون مثبت در مبتالیان به سپسیس در ارتباط است.
کلمات کلیدی:

سپسیس ،کشت خون ،پیشگوئی
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بررسی فراوانی عفونت بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی
بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 94-93
دکتر حسن افضلی،1دکتر منصوره مومن هروی،1دکتررویا تقوائی 2
1دانشیار-گروه عفونی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-کاشان-ایران
2پزشک عمومی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-کاشان-ایران
زمينه وهدف:

عفونت هاي بيمارســتاني یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتي در دنيا است .در بيماران دچار
ترومــا عفونت بيمارســتاني يكي از مهم ترين عوامل موثر بر مرگ و ميــر ،افزايش تعداد روزهاي
بستري ،هزينه ها و نارضايتي بيماران است هدف این مطالعه تعيين فراواني عفونت بيمارستاني و
عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومایي بستري شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بوده است.
مواد وروش ها:

اين مطالعه مقطعی روی  338بيمارترومایی بســتری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در
ســال  94انجام شد.پرسشنامهای حاوي مشــخصات دموگرافيك و بررسي هاي پاراكلینيك در
بیماران ترومایی تكميل ميشد.همچنين بيماران روزانه از نظر بـــروز تب و عفونت بیمارستانی
مورد بررســی قـــرار گرفتند.اطالعات پرسشــنامه ها وارد نرم افزار  SPSSنسخه  16گردید
وبااستفاده از آزمون  tیا کااسکوئر مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج:

در مطالعه ما از  338بیمار ترومایی  21نفر( )%6/2دچار عفونت بیمارســتانی شــدند.موارد
عفونت ،شــامل عفونت محل عمــل  7مورد ( )%33/3و پس از آن پنومونــی  5مورد()% 23/8
،زخم بســتر  5مورد (، )% 23/8عفونت بدون منبع مشخص  4مورد( ،)% 19/04عفونت ادراری
 3مورد ( )% 14/2بود.بین عفونت بیمارســتانی با بیماری زمینه ای،طول مدت بستری ،ترومای
متعدد،مداخله جراحی،اســتفاده از وسیله و ســابقه بستری در آی سی یو ارتباط معنادار آماری
یافت شد.ولی با جنس ،سن،نمایه توده بدنی ومصرف سیگار این ارتباط وجود نداشت.
نتيجهگيري:

میــزان عفونت بیمارســتانی  % 6/2وکمتر از مطالعات دیگر بــود .عفونت در افراد با بیماری
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زمینه ای،با مداخله جراحی،اقامت در  ،ICUاســتفاده از وسیله ،ترومای متعدد و مدت بستری
طوالنی تر بیشتر رخ داد.
كلمات كليدي:

عفونت بيمارستاني،فراوانی عوامل مرتبط ،تروما
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شیوع بروسلوز در خانواده مبتالیان به بروسلوز
دکتر منصوره مومن هروی ،1دکتر حسن افضلی،2دکتر زهرا سلیمانی
1دانشیار -گروه عفونی -مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت  -دانشگاه علوم پزشکی
کاشان ،کاشان-ایران
2دانشیار-گروه عفونی -دانشکده پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی کاشان-کاشان-ایران
3استادیار-گروه عفونی -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان-ایران
مقدمه:

بروســلوز شایعترین بیماری مشترک انســان ودام درجهان است گزارشاتی مبنی بر عفونت
بروسلوز در بین اعضای خانواده با ریسک فاکتور مشترک وجوددارد .این مطالعه با هدف غربالگری
اعضای خانواده بیماران مبتال به بروسلوز حاد جهت شناسایی موارد دیگر طراحی گردید
مواد و روش ها:

این مطالعه توصیفی روی اعضای خانواده  95بیمار مبتال به بروســلوز حاد بســتری شده
در بیمارســتان شهید بهشتی کاشان طی سالهای  92-93انجام گرفت پس از اخذ رضایتنامه ا
زاعضای خانواده بیماران با عالئم مشــکوک  5سی ســی خون گرفته و آزمایش آگلوتیناسیون
بروسلوز انجام شد تیتر حداقل  1/80برای رایت وکومبس رایت وتیتر  1/40برای دو مرکاپتواتانول
تست مثبت در نظر گرفته شد یک پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک،سوابق بیماری عالئم
بالینی ونتایج آزمایشــگاهی بیماران واعضا ی خانواده از طریق مصاحبع تکمیل گردید اطالعات
وارد نرم افزار  SPSSنسخه  16گردید وبااستفاده از آزمونهای توصیفی وکااسکوئر مورد تجزیه
وتحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج:

از تعداد  95بیمار  64نفر ( )% 67/4مرد بودند .بیشــترین موارد در محدوده ســنی 40-59
ســال ()% 34/1با میانگین سنی  44/9 ± 2/04سال بود .بیشترین ریسک فاکتور انتقال مصرف
لبنیات به ویژه پنیر محلی ( )% 65بود .عالئم بالینی بیماران شــامل تب با بیشــترین فراوانی
( 97/9درصد) و تعریق ( 93/7درصد) بود  .شــیوع سروپوزیتیویتی در اعضا خانواده  %33/9بود.
ارتباط آماری معنی داری بین جنس بیمار ،سن شغل ،محل سکونت وتماس با حیوان با تعداد
افراد سروپوزیتیو در خانواده دیده نشد .بین مصرف لبنیات با تعداد مبتالیان در خانواده مشاهده
خالصه مقاالت عفونی 

« » 236

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

ارتباط آماری معنی دار شد ) p value = 0/017( .معنادار آماری یافت نشد.
نتیجه گیری:

با توجه به میزان باالی ســرولوژی مثبت در میان اعضای خانواده بیماران بروسلوز و مصرف
پنیر محلی به عنوان شــایعترین ریســک فاکتور انتقال ،غربالگری برای شناسایی تعداد بیشتر
بیماران وآموزش مردم در مورد عدم مصرف لبنیات غیر پاستوریزه توصیه میشود
واژگان کلیدی:

بروسلوز،شیوع ،خانواده
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بررسی سطح  HDLسرم به عنوان عامل آنتی اکسیدان در بیماران آرتریت
روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر ترانه درمحمدی طوســی1و ،2دکتر علی خلوت ،1دکتر خاطره محرمی ،3دکتر شــفیعه
موثقی ،1دکتر سید رضا نجفی زاده ،1دکتر عبدالرحمن رستمیان ،1دکتر منوچهر نخجوانی4
 -1عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ،بیمارستان امام خمینی ،بیملرستان ولیعصر،
مرکز تحقیقات روماتولوژی ،بخش روماتولوژی
 -3محقق مرکز تحقیقات روماتولوژی
 -4عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ،بیمارستان امام خمینی ،بیملرستان ولیعصر،
مرکز تحقیقات غدد ،بخش غدد
خالصه مقاله:
مقدمه:

آرتریت روماتوئید بیماری اتوایمیون مزمن و سیســتمیک است که به طور عمده با درگیری
ســینوویوم و تخریب مفصل مشــخص می گردد .طبق مطالعات انجام شده ،شیوع بیماری های
قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آن ها در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد
غیر مبتال بیشــتر است و بخش عمده ای از این مرگ و میرها به علت بروز آترواسکلروز زودرس
ناشی از بیماری التهابی در این بیماران می باشد  .بررسی ها نشان داده اند که در بیماران مبتال
بــه آرتریت روماتوئید که بیماری آن ها فعال اســت و یا تحت درمان قــرار نگرفته اند ،کاهش
مشــخص در سطح  HDLو افزایش سطح  LDLوکلسترول تام سرم رخ می دهد .طبق برخی
مطالعات ســطح سرمی  HDLو سطح کلســترول تام سرم با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید
همبســتگی دارند و این همبســتگی می تواند نشان دهنده ی نقش پروسه های التهابی در بروز
وقایع آترواســکلروتیک در بیماران آرتریت روماتوئید باشد .با توجه به اینکه آرتریت روماتوئید و
بیماری های قلبی عروقی از بیماری های شایع در جوامع مختلف به ویژه جامعه ی ما می باشند
و نظریه هایی مطرح است که بین آرتریت روماتوئید و خطر بروز آترواسکلروزیس زودرس ارتباط
وجود دارد ،این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع دیس لیپیدمی در بیماران آرتریت روماتوئید
و بررسی ارتباط آن با فعالیت بیماری انجام گرفته است.
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نتایج:

در این تحقیق مجموعا  150بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید ( 131نفر زن  19نفر مرد) مورد
مطالعه قرار گرفتند و در کل  98نفر ( )%65.33دیس لیپیدمی داشــتند .در این بررسی میانگین
سطح  HDLسرم  52/76±13/87تعیین شد .که این میزان در خانم ها mg/ 53/77±13/95
 dlو در آقایان  mg/dl 45/87±12/73برآورد شد .در مورد ارتباط بین فعالیت بیماری و دیس
لیپیدمی مشخص شد که حدود  57( %77نفر) از افراد با فعالیت متوسط بیماری و  4( % 100نفر)
از افراد بافعالیت باالی بیماری مبتال به دیس لیپیدمی بودند.
بحث:

بر اســاس این مطالعه مشــخص شد که شــیوع دیس لیپیدمی در بیماران مبتال به آرتریت
روماتوئید قابل توجه می باشــد و این بیماری روی پروفایل چربی موثراست .در بیماران آرتریت
روماتوئید ســطح  HDLپایین و ســطوح  LDL ، TGو کلسترول تام سرم باال دیده می شود.
همان طور که گفته شــد تغییرات پروفایل چربی ریسک فاکتور مهمی برای بروز آترواسکلروز و
حوادث قلبی عروقی می باشد .سن ،طول مدت بیماری و فعالیت بیماری همگی ریسک فاکتوری
برای افزایش شیوع دیس لیپیدمی در آرتریت روماتوئید هستند و داروهای هیدروکسی کلروکین
و لفلونوماید ،تاثیر معناداری در بهبود پروفایل چربی بیماران آرتریت روماتوئید دارند.
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شیوع و عوامل مر تبط با استئو پوروز در سالمندان مرد 60سال و باالتر
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Prevalence and the associated factors of osteoporosis in elderly men
age 60 years and older
هدف و زمینه
افزایش ســن با کاهش توده استخوان و استو پوروز همراه است .استئو پوروز یک عامل مهم
مرگ ومیر در ســنین ســالمندی خصوصا در مردان است .مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع و
شناسایی عوامل موثر بر استو پوروز در سالمندان مرد انجام شده است.

مواد و روش ها
جمعیت این مطالعه را کلیه ســالمندان مرد شــهر امیر کال بابل تشکیل میدهند .این افراد
درطرح  Amirkola Health and Aging Projectشــرکت داشــته اند .هدف این طرح
بررسی تعیین وضعیت سالمتی سالمندان بیش از  60سال بوده است .از کلیه افراد سنجش
تراکم استخوان با روش  )Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXAانجام شد.
کلیه افراد باســتثنای بیماران مبتال به بیماریهای التهابی سیستمیک  ,بیماریهای مزمن کلیوی,
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گوارشــی ,خونی و ریوی ؤ بیماران تحت درمان با دارهای ضد اســتئو پوروز وارد مطالعه شدند.
دانســیته اســتخوان  )Bone mineral density (BMDدر ناحیه گردن اســتخوان ران و
ستون فقرات تعیین شد .تشخیص استو پوروز بر اساس معیار های International Society
 )for Clinical Densitometry Critetia (ISCDبــا کاهــش  BMDبه اندازه 2.5
انحراف معیار یا بیشتر در هریک از نواحی اندازه گیری گردن استخوان ران یا فقرات تایید شد.
در آنالیز آماری شــیوع استئؤ پوروز و ارتباط مستقل هریک از متغیر های بالینی  ,دمو گرافیک
 ,و یا فته های بیو شــیمیایی مانند ســن , BMI ,چاقی شــکمی ,د یا یت  ,سندرم متابلیک ,
میزان فعالیت فیزیکی ,ســطح تحصیالت ,سیگار ,ســابقه شکستگی ,قدرت عضالت چهار سر ,
سطح ویتامین  Dســرم ,همو گلوبین ,تستوسترون ,فریتین  ,فونکسیو ن تیرویید با استفاده از
 Logistic regression analysisبا محاسیه  )odds ratio (ORو حدود اطمینان %95
تعیین شد .برای آنالیز آماری از نسخه  18نرم افزار  SPSSاستفاده شد
نتایج
 553نفر وارد مطالعه شدند .استئو پوروز در گردن استخوان ران یا ستون فقرات در  90نفر (
 ( % 16/2و سایقه شکستگی غیر تروماتیک در  158نفر (  ( % 28/5مشاهده شد .پس از حذف
اثرا متغیر های مداخله گر  ,دیابت و چاقی ( )kg.m2 30> BMDخطر استئو پوروز را بطور
معنــی داری بتر تیب  69درصــد (  0/7-0/13(0/31=ORو  75در صد -0/06(0/25=OR
 0/92کاهش دادن.
همیــن طور افــزاش وزن ( ) kg/m2 29/9-25 BMIخطر اســتئو پــوروز را  79درصد
 )0/42-0/10(0/21=ORو افزایش قدرت عضله چهار ســر بیش از  35کیلو گرم خطر اســتئو
پوروز را  52درصد  )0/89-0/25(0/48 =ORکاهش دادند .اما در افراد کم خون (همو گلوبین
کمتر از  13گرم در صد ) و بیماران دارای ســابقه شکستگی ریسک استئو پوروز افزایش داشت.
بترتیب  1/99= OR 3/8-1/03و  . )3/93-1/26( 2/22 =ORارتباط استئو پوروز با سندرم
متابلیک ,چاقی شــکمی ,کاهش ویتامین  , Dسیگار ,فونکســیون تیرویید  ,فعالیت فیزیکی,
سطح تحصیالت  ,فرسستسن سرم و تستوسترون به سطح معنی دار نرسید .
نتیجه گیری
یا فته های این مطالعه نشــان میدهد کــه دیایت و افزایش وزن و افزایش قدرت عضالنی از
کاهش توده اســتخوان در سنین ســالمندی جلو گیری میکنند در حالی که کم خونی و سابقه
شکســتگی با کاهش توده اســتخونی همراه هســتند .این زمینه احتیاج به مطا لعات بیشتری
خصوصا درارتباط با چاقی و دیابت با شکستگی دارد
وا ژه های کلیدی.
استئو پوروز  ,چاقی  ,دیابت  ,سالمندان مرد  ,شکستگی  ,قدرت عضالنی  ,کم خو نی
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بررسی ارتباط ســطح سرمی ویتامین  D3با شــدت و فعالیت بیماری
آرتریت روماتویید با شروع اخیر
Elham Rajaee MD, Ali Ghorbani MD, Mehrnoosh Zakerkish MD,
Maryam Mohebi
بیمارستان گلستان اهواز  -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
چکیده:
زمینه و هدف:

آرتریت روماتویید یک بیماری سیســتمیک التهابی بوده که به طور معمول مچ دســتها ،مچ
پاها و در نهایت میتواند هر مفصلی را درگیرکند .در بســیاری از مطالعات رابطه معکوســی بین
سطح ویتامین دی و شدت بیماری روماتیسم مفصلی گزارش شده است .هدف از این مطالعه آن
اســت که در صورت وجود ارتباط بین ســطح ویتامین دی و شدت بیماری آرتریت روماتویید از
این ویتامین جهت کمک به درمان بیمار و ک کنترل و پیشگیری از شدت بیماری استفاده نمود.
مواد و روش ها :

تعداد  93نفر بیمار مبتال به روماتیســم مفصلی با شروع سه ماه اخیر ()new onset RA
و  31نفر افرد ســالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه وارد شــدند .افراد بیمار همه زیر 75
ســال و با تشــخیص روماتولوژیســت بودند و گروه کنترل نیز از جمعیت عادی و افراد مراجعه
کننده به همان مرکز انتخاب شدند .سطح سرمی ویتامین دی از طریق آزمایش خون و به روش
 chemiluminescenceو گرفتن یک نمونه سرمی شامل  5سی سی خون مورد سنجش قرار
گرفت .ارتباط بین میانگین ســطح ویتامین دی و شــدت بیماری بر اساس نمره دهی و مقیاس
 DAS28در گروهای مختلف مبتالیان به بیماری روماتیسم مفصلی آنالیز شد .سطح معنی دار
آزمون های فوق مقدار < 0.05در نظر گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با اســتفاده از نرم افزار
 20 SPSSانجام شد.
یافتهها:

نتیجه این تحقیق نشــان می دهد که تفاوت سطح سرمی ویتامین دی بین دوگروه مبتال به
بیماری و کنترل دارای معنی دار نمی باشد .از آنجایی که زیرگروه¬های بیماران بر حسب شدت
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بیماری از لحاظ سن همسان نیستند ،لذا برای تعدیل این ناهمسانی در مقایسه ویتامین دی بین
بیماران بر حســب شدت بیماری از آنالیز کواریانس و آزمون کای اسکویر استفاده گردید .نتیجه
حاضر نشان دهنده وجود اختالف معنی¬دار بین سه گروه بیماران بر حسب شدت بیماری است،
به گونه ای که با کاهش سطح سرمی ویتامین دی ،شدت بیماری افزایش یافته است.
نتیجهگیری:

مطابق نتایج این آزمایش می توان گفت که بین ســطح سرمی ویتامین دی و شدت بیماری
روماتویید آرتریت بر اســاس  28 DAS SCOREارتباط معنی دار و معکوسی وجود دارد ،به
گونه ای که با کاهش سطح ویتامین دی شدت و فعالیت بیماری روماتویید آرتریت افزایش یافته
اســت .بنابراین توصیه میشــود در صورت کمبود و یا حتی ناکافی بودن سطح این ویتامین در
بدن  ،درکنار درمانهای مرســوم و متداول بیماری روماتویید آرتریت ،کمبود این ویتامین نیز در
جهت کاهش شدت بیماری درمان بهینه گردد.
واژگان کلیدی:

سطح سرمی ویتامین دی -آرتریت روماتویید  -شدت بیماری
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Evaluating the Effectiveness of Weight loss on Clinical Improvement in Patients with Knee Osteoarthritis
Dr.Behzad Jafari1Dr.Alireza Sadeghi2
1:General physician
2:Rhematologist

Back ground:
Improvement of patients with Knee osteoarthritis is the most common
form of arthritis which results in disability. The aim of present study
was to evaluate the effectiveness of weight loss clinical Improvement
in Patients with knee osteoarthritis.
Method:
In this study, 62 patients were randomised into two groups, each group
including 31 members. Then, group 1 received instructions for weight
loss only . Both groups were followed up to 3 months and were evaluated by VAS and WOMAC's questionnairs .the data were analyzed
using descriptive statistics and Independent T-Test in spss saftware.
Results:
At the end of the study, the mean of VAS score were 35±20.9
and48.12±21.39 in intervention and control groups respectively.(pvalue =0.486) the mean of WOMAC score were 910.9±457.3and
966.4 ±558.0 in intervention and control groups respectively.( P-value=0.670) Significant differences were observed in VAS and WOMAC patients` daily activitis, pain and stiffness at the begining and end
of the study for intervention groups (P-value<0.001in all cases).the
mean differences of weight ,BMI,VAS and WOMAC patients` daily
activitis, pain and stiffnes were significantly different between Two
groups.(p<0.001)
» 246 «
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Conclusion:
In this study ,significant differences of weight ,BMI,pain, stiffnes and
patients` daily activitis were observed between intervention and control groups; therefore, we recommend weight loss for osteoarthritis
patients.
Key words:
Knee osteoarthritis, Weight loss
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Evaluation of Association of Rheumatic Diseases in Patients
with Hepatitis B Infection
Taraneh Dormohammadi Toosi1,*, MD; Raheleh Namdar2, MD; Ali
Khalvat1, MD; Shafieh Movasaghi1, MD; Seyed Reza Najafizadeh1, MD;
Abdorahman Rostamian1,3, MD; Fatemeh Shahbazi4, PHD.
1Department of Rheumatology, Vali-asr Hospital, Imam Khomeini Hospital
Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Internal Medicine, Amin Hospital, Esfahan University of
Medical Sciences, Esfahan, Iran
3Center for Research on Occupational Disease, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran

Abstract
Introduction:
Human hepatitis B virus (HBV) infection leads to exterahepatic manifestations, which rheumatologic manifestations are the most important
of it. This study is aimed to identify rheumatologic manifestations in
HBV patients and their relationship with HBV.
Materials and Methods:
This cross-sectional study was performed on 250 patients who were
referred to Tehran Imam Khomeini Hospital Hepatitis Clinic and were
positive for HBV infection.
In addition to the laboratory and clinical investigation of patients, a
questionnaire was used to collect the data. If there was any sign of
rheumatologic involvement in the patients, they were referred to an
expert rheumatologist for further examinations. Spss version 20 and
Student t-test, x2-test, and Fisher exact test were used to analyze the
data.
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Results:
The prevalence of arthralgia, rheumatoid factor (RF), fibromyalgia was
respectively 28%, 6%, 0.4% among HBV patients. 5.2% of patients
were antinuclear antibody (ANA) positive and18% of them were positive for Anti-cyclic Citrullinated Peptide (Anti CCP). The frequency
of rheumatic manifestations was higher in inactive phase of HBV but
no significant relation was found with stages of HBV. In addition there
were no significant association between these manifestation and age,
sex, HbeAg, HbeAb, viral load, alanine aminotransferase (ALT) and
aspartate aminotransferase (AST).
Conclusion:
In the present study the rheumatologic manifestaions in HBV infection
was low.
However, to generalize the results multicenter cohort studies should
be performed in future studies. In addition, it seems that the different
variations of HBV genotype may be important and should be considered for future studies.
Keywords:
Hepatitis B; Rheumatic Diseases
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CT-Scan-guided needle biopsy of vertebral column lesions
Simindokht Shoaei1, Mazhar Ramezani2, Mazaher Ramezani*, Mehrdad
Haghighi1,Fahimeh Hadavand1
1. Assistant professor, Infectious Disease Specialist, Clinical Research and
Development Center, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University
of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2. Infectious Disease Specialist.
3. Assistant professor, Dermatopathologist,Department of Pathology, Imam
Reza Hospital,

Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, IR Iran.
Abstract
Background:
Imaging-guided biopsy sampling would be less invasive than surgical
and blind methods with more preference by clinicians. However the
reported efficiency of this method has been reported to be different in
various lesions.
Objectives:
Accordingly in this study, the efficiency of CT-Scan-guided biopsy
sampling was evaluated for vertebral column diseases.
Patients and Methods:
In this observational study that was performed as descriptive –comparative survey, 105 subjects attending to Imam Hossein Hospital from
2009 to 2014 were enrolled and the findings of biopsy under CT-Scan
guide were compared with clinical diagnosis.
Results:
Samples had been obtained from lumbar(56%), thoracic(37.1%),
sacral(6%) and cervical(1%) vertebrae in order of frequency. Forty» 250 «

 خالصه مقاالت رماتولوژی

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

nine patients (46.7%) had conclusive results. In remainder inconclusive cases (53.3%) the samples were insufficient or incorrect and or
with nonspecific pathologic findings. Pathologic results were compatible with clinical diagnosis in 35.3% of infectious and in 50% of malignant diseases.
Conclusions:
The low rate of conclusiveness warrants evaluating sampling technique and pathologic studying. Also it may be concluded that biopsy
under CT-Scan guide is more conclusive for diagnosis of vertebral malignancies rather than infections.
Keywords:
Vertebral lesion, CT Scan, Interventional radiology, Needle biopsy
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When poor patient care makes “growing pains” a common
diagnosis
M Owlia, Professor of Rheumatology, Department of Medicine, Shahid Sa
doughi University of Medical sciences, Yazd, Iran.

Abstract
Growth pain or growing pains (GP) is a poorly understood diagnosis
made by most clinicians. Although this condition is classically attributed to bilateral muscular pain 2 than joint pain, and actually joint pain
is an exclusion criteria for GP.
A six years-old boy referred to our center due to 40-days history of
lower limb pain. On physical he had limping gate on arrival, vital signs
were within normal limit. Spinal exam revealed roughly 25% limitation in almost all spinal range of motion. A dumbbell-shape lobulated
intracanal mass at L1-L2 with extension to right intervertebral foramina was reported.
We suggest international pediatric societies to revisit this common and
important condition in pediatric age range and discourage use of term
GP in diverse spectrum of condition “mimicking” GP. In case of full
clinical evaluation and ruling out of possible organic causes then the
term “idiopathic juvenile lower limb pain” could be a better and more
rational terminology.
Key words:
growing pains, growth pain, pediatric pain, joint pain. Spinal tumor.
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The Study of Relationship between Serum Magnesium Level
and Congestive Heart Failure in Hemodialysis Patients
Ali Emadzadeh1, Peyman Hosseinzadeh2, Shirin Taraz Jamshidi3, Maryam
Emadzadeh4, Razieh Nastarani 1
1. Department of Internal Medicine , Sabzevar University of Medical Sciences , Sabzevar , Iran
2. Department of Cardiology , Sabzevar University of Medical Sciences ,
Sabzevar , Iran
3. Department of Pathology , Mashhad University of Medical Sciences ,
Mashhad , Iran
4. Department of Community Medicine and Public Health , Mashhad University of Medical Sciences , Mashhad , Iran

Background:
Magnesium is the fourth most abundant cation in the body , which
plays an important role in many cellular functions .Because of its role
in several enzymatic reactions contributing to cardiovascular hemodynamics, it is considered as an important factor in cardiovascular hemodynamic stability , especially in people with congestive heart failure
(CHF). Since cardiovascular disease is the cause of mortality in more
than 50 % of ESRD patients, understanding the risk factors for cardiovascular diseases in these patients can help us to reduce complications
and mortality in ESRD patients.
Method:
In this cross-sectional study, 60 hemodialysis patients of Vasei hospital of Sabzevar , underwent Doppler echocardiography and their serum magnesium levels were measured too .
Results:
Thirty five patients ( 58.33% ) had CHF . Thirty two patients had ab» 254 «

 خالصه مقاالت کلیه

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

normal levels of serum magnesium ( 53.33 %): fifteen patients ( 25
%) had hypomagnesemia and 17 patients ( 28.33%) had hypermagnesemia. Hypomagnesiumy prevalence in patients with CHF was lower
than patients without CHF . (22 % vs. 28 % ). ; but this difference was
not meaningful.(alpha=0.05) Hypermagnesemia prevalence in both
groups of patients was equal . ( 28 %)
Conclusion:
CHF and impaired serum magnesium levels in hemodialysis patients,
have high prevalence . Our study suggests that there is no meaningful
association between Mg abnormalities and CHF prevalence , but further studies are warranted.

Keywords:
Hemodialysis, Congestive heart failure , Magnesium
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ارزیابی کفایت همودیالیز در بیمــاران همودیالیزی مزمن مراجعه کننده به
بخش همودیالیز بیمارستان شهدای عشایر
دکتر آزیتا ظفر محتشمی ۱دکتر غالمرضا لشکرارا  ۲فاطمه مهدی پناه۳
 -1فوق تخصص نفرولوژی بالغین استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 -2پزشک عمومی  MPH.MCHCدانشگاه علوم پزشکی لرستان
 -3دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چکیده

بیماری مزمن کلیه یک مشکل مهم سالمت دنیا واز جمله کشور ما است .در مرحله انتهایی
نیازمند درمان جایگزین عملکرد کلیه خود می باشــد .شــایعترین درمان جایگزین همو دیالیز
می باشد.
بیش از یک میلیون نفر در دنیا و حدود  408نفر در استان لرستان تحت درمان همودیالیز
می باشند .
میزان مورتالیته این بیماران هنوز بیش از  % 20در ســال و از عوامل مهم مرتبط با پیامد و
میزان مرگ ومیر این بیماران میزان کفایت دیالیز و وضعیت تغذیه این بیماران است .لذا بر آن
شــدیم تا با نظارت دقیق وکنترل کیفی این پارامترها را در بیماران همودیالیزی شــهر خرم اباد
بسنجیم  .و با اطالع دقیق از وضعیت موجود به رفع مشکالت و بهبود وضع بیماران بپردازیم .
در این مطالعه کلیه بیماران دیالیزی شــهر خرم اباد مورد مطالعه قرار گرفتند .آنالیز داده ها
با نرم افزار  SPSSصورت گرفت.
 ۷۹نفــر مورد مطالعه قرار گرفتند ۵۲ ٬نفر آنان مرد ( ۶۵/۸درصد) و  ۲۷نفر ( ۳۴/۲درصد)
زن بودند ۳۲/۹.درصد بیماران کفایت همو دیالیز مســاوی یا بیشــتر 1/2داشــتند .که کفایت
همودیالیز به طور معنی داری در زنان بیشــتر بود . )0/03=P Value (.اکثر بیماران با کفایت
مناســب دیالیز ٬از راه فیستول یا گرافت همو دیالیز می شدند و مدت زمان دیالیز در انها بیش
از  ۳ساعت بود ٬اگرچه به علت تعداد کم نمونه این ارتباط معنی دار نشد .همچنین بین کفایت
همو دیالیز و ابتال به دیابت و توده بدنی وسن بیماران ارتباط منی داری بدست نیامد.
میزان  ) nPCR( Protein Catabolic Rateدر  ۸۶/۶درصد بیماران بیشــتر یا مساوی
 1/2بود ولی بین آن و ابتال به دیابت و جنس و توده بدنی ارتباط معنی داری بدست نیامد.
با توجه به درصد پایین کفایت همو دیالیز در بیماران و ارتباط آن با پروگنوز نیاز به بررسی
بیشتر علت آن و روش های بهبود آن می باشد.
خالصه مقاالت کلیه 
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Evaluation of frequency investigation cardiovascular risk
factors in hemodialysis paitents
Rayegan F 1, Ghadakkar N2, Chitsazian Z 3*, Izadi I 4
1,2Assistant professor. Department of cardiology,School of medicine
,Kashan university of medical
3Assistant professor.Dept of internal medicine,School of medicine ,Kashan
university of medical sciences,Kashan,Ir.Iran
4 Medical student. Dept of internal medicine,School of medicine ,Kashan
university of medical sciences,Kashan,Ir.Iran

Abstract:
Introduction: ESRD end-stage chronic kidney disease, which causes
accumulation of toxins, the liquid and electrolytes. Risk of cardiovascular disease among patients with ESRD population is 20-10 times
more than population which causes over 50% mortality in ESRD patients. The aim of this study was to investigate the prevalence of cardiovascular risk factors in dialyzed patients.
Materials and Methods: This is a retrospective study was done on 60
hemodialysis patients without cardiovascular disease .Blood samples
were taken from patients and classical and non-classical factors were
measured. Framingham score tests is determined. Data collected inserted to spss16 software and chi-square test and ANOVA analysis was
performed.
Results:
Prevalence of cardiovascular risk factors in dialysis patients showed
that systolic blood pressure, Hb<11,cholestrol >150 and impaired uric
acid respectively with 63.3% ,70% 80% and 73.3%had the highest
frequency. Evaluation of non-classical risk factors at different levels
of the Framingham score indicates the frequency of this risk factors
 خالصه مقاالت کلیه
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in low-risk patients is more but hemoglobin and uric acid had higher
frequency in the high risk group. In this study it was found that age
communication model with Framingham score for FRS = -84.81 +
3.64age-0.03age2 Are. Finally, the intensity of the Framingham score
higher intensity increases in older patients and persons over 60 years,
this relationship is much stronger than those under 60 years Diabetes
had important role in increasing the Framingham score, patients with
the high Framingham risk score, diabetes was 63% and for intermediate Framingham risk score was 58.3, but there were no significant
relationship between other parameters and framingham risk score.
Conclusion:
To control high blood pressure, anemia and uric acid correction and
improves dyslipidemia should be treated more effectively. Evaluation
of non-classical risk factors in different levels of the Framingham risk
score indicated that frequency of these risk factors are not compatible
with increasing framingham risk score except for Hb risk factor but
there was no statistically significant
Keywords:
cardiovascular risk factor, ESRD, Framingham risk score
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Non-infectious complications of peritoneal dialysis among
Iranian patients
Zahra shafii1, Iraj Najafi2, Fatemeh Yaghoobi2, Homan Bakhshandeh1
Shahid Rajaee Cardiovascular Center, Iran Medical University, Tehran, Iran.
Shariati Hospital, Tehran Medical University, Tehran, Iran.

Introduction
Continues ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is associated with
various infectious and non-infectious complications. The relative importance of the latter is increasing due to success in decreasing the rate
of peritonitis. Due to lack of data on non-infectious complications of
CAPD in Iran, this study was performed.
Method:
We retrospectively reviewed patients who were on CAPD therapy
from two centers in Iran in the period between Mar 2001 and Dec
2014. The total experienced accumulated was 1157.2 patient-years.
Results:
The study included 487 patients of whom 265(54.4%) were male. The
average age was 54±16 years. The incidence rate of various complications per 1000 patient-years was as follows: dialysate leak (48),
hernia (26), hemorrhagic effluent (22), catheter malfunction (47), hydrothorax (3), UF failure (22) and exit site hematoma (7). The median
duration of complication diagnosis was 1, 12, 4, 2, 41 and 1 months
respectively. In 35 cases catheter removal was done because of noninfectious complication.
Conclusion:
Non-infectious complication occurred in about one third of CAPD patients. The majority of them were in the first month of PD duration.
The most common complications were catheter malfunction and dialysate leak.
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The role of ApoE gene polymorphism and vascular risk factors in the susceptibility to early and late Alzheimer disease
in an Iranian population
Roya Abolfazli 1, Sara Samadzadeh 1, Abbas Shakoori 2, Tayebeh Sabokbar 3,
1- Tehran University of Medical Sciences, Amiralam hospital , Neurology
Department, Tehran, Islamic Republic of Iran
2-Tehran University of Medical Sciences, Department of Medical Genetics,
Cancer Institute, Tehran, Islamic Republic of Iran
3-Neurology & Neurosciences Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Islamic Republic of Iran

Abstract:
Background:Alzheimer’s disease (AD) is a progressiveneurodegenerative disease, considered as one of the main causes of dementia in the
elderlyindividualsthat usually starts slowly and gets worse over time.
There are two- types of Alzheimer diseaseearly-onset (EOAD <65)
and late-onset (LOAD>65).Apolipoprotein E E4 has been recognized
asa genetic risk factor for developing AD specifically late-onset in recent years.
Aims:
the aim of the present study was to determine the association of different alleles of ApoE(E2, E3, and E4) and vascular risk factors in an
Iranian sample ofearly and late ADinTehran.
Materials and Methods: In this Case-Seriesstudy, we enrolled 70 Iranian patients with confirmed diagnosis of AD disease in based on DSMIV.All subjects were genotyped for APOE by Apo E StripAssay kit.
Family history of Alzheimer disease and vascular risk factors including hypertension(HTN), type 2 diabetes mellitus(DMII), coronary ar» 262 «
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tery disease(CAD), body mass index(BMI),hyperlipidemia(HLP) and
smoking were gathered from his/her hospital file.
Results:The sample population consisted of 70 persons with34.3%early
and65.7% late onset ADpatients. The study reveals that from Apo E
genotypes, the E3/E3 has higher frequency in both EOADandLOAD,
and therefore in total population. The E3/E4 genotype is the next frequent genotype with higher frequency in LOAD relative to EOAD.
However, the relative difference is not significant considering the sampling volume.
Among the Patients with positive family history of AD (50% of total),
each subset of LOAD and EOAD has the share of 71.4% and 28.6%
respectively.There is a significant relation between family history of
AD and gender of patients (p=0.027) which confirms higher percentage of men with record of Alzheimer in his family.
The study also reveals that the E3/E4 genotype has significant relation
with the record of Alzheimer disease in family history of a patient for
the subset of EOAD (p=0.013).
The vascular risk factors such as CAD and HLP have significant relation with onset of AD (late more than early) with p values of 0.027 and
0.036 respectively. The other factors, namely DMII, HTN and smoking don’t indicate significant relation with onset of AD. It is worth noting that DMII is more frequent in patients with EOAD.
For patients with LOAD, the BMI has significant relation with gender
(p=0.011), and it is mainly due to higher frequency of female to men
for high BMI set.
Conclusion:
The main concluding points of study are firstly, high frequency of E3/
E3 and then E3/E4 genotypes among AD in this study, secondly, there
 خالصه مقاالت مغز و اعصاب
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is a significant relation between E3/E4 genotype and family history in
subset of EOAD patients, and lastly, there are also other significant relations including CAD and HLP with Alzheimer onset, and also, BMI
with gender for subset of LOAD. Higher BMI increases risk of developing Alzheimer disease with late-onset for females.
Keywords:
Early- and Late-onset of Alzheimer- Apo E genotype- Vascular risk
factors
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Evaluation the stroke mortality and its etiologies in patients
with Ischemic strokes
Siamak Afshinmajd . Associate professor of neurology. Neurophysiology
research center. Shahed university.

Objectives:
Stroke is the 3rd cause of death. Some death happens as the direct
effects of stroke and many others occur within following years as a
consequence of different medical complications.in this study we want
to evaluate the etiologies and prevent them as is possible .
Material & methods:
All patients with ischemic strokes followed for three years and evaluated for the cause of death in this period. Patients with previous
history of ischemic or hemorrhagic strokes were not permitted .All
patients followed after hospitalization and complete neuroimaging and
medical investigations for the diagnosis of stroke. Out patients, patients with transient ischemic attacks( TIA),or patients with any doubt
in diagnosis not permitted in this study.
Results:
Two hundred and twelve patients selected and followed for three years
period .Death occurred in 48(22.6%) patients within three years period. In 8(16.6%) patients death occurred in acute phase as direct effect of stroke. Fourteen (29%) patients had pneumonia and respiratory
failure after chronic aspiration.6 (12.5%) patients had sepsis after urinary tract infection and 7(14.5%) patient had sepsis after multiple bed
sore infections. Two (4%) patients had status epilepticus .Three (6%)
patients had pulmonary emboli. Eight (16.6%) patients had myocar خالصه مقاالت مغز و اعصاب
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dial infarctions (MI). Second stroke was in 23(10.8%) patients with
no mortality.
Conclusions:
Non neurologic medical complications are the major cause of death in
stroke patients after acute phase of the disease and all the physicians in
emergency departments must be considerate about these complications.
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Tramadol intoxication with seizure referred to emergency
department
Payman Moharamzadeh, Ali Tagizadieh, Mahboob Pouraghaei, Rouzbeh Rajaei Ghafouri, Kavous Shahsavari Nia*

ABSTRACT
Tramadol is an opium-like sedative and is considered an opioid. This
drug is used to relieve mild to severe pains and according to the reports
it sometimes causes seizure. This study was conducted since no documented study was carried out in Tabriz on the clinical and paraclinic
findings about seizure patients intoxicated with tramadol. In a descriptive analytical study that was conducted in the Internal Medicine Department and Emergency Medicine Depatrtment of Tabriz University
of Medical Sciences on patients intoxicated with tramadol, the clinical
and paraclinic findings about seizure patients intoxicated with tramadol were examined. Most of the seizures were identified as pre-hospital
seizures. Moreover, 82.2% of the seizures occurred before arriving at
the emergency center and 17.8% were in-hospital seizures. Only 6 patients demonstrated trauma during the seizures (5.9%). In most cases
tramadol had been consumed all at once. In 78 cases (77.2%) tramadol
was consumed all at once and in 23 patients it was consumed gradually. According to the results, tramadol-induced seizures mostly occur
before arriving at the hospital and most patients are men who are referred to the emergency centers in confusion.
KEYWORDS:
Seizure, Tramadol, Toxicity
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Prevalence of seizure in migraine patients and their
first-degree relatives
khadijeh haji naghitehrani
Assistant Professor Department nearology Theran medical sience branch islamic azad aniversity Tehran Iran.

Background:
Epilepsy and migraine are linked by their symptom profiles, comorbidity, and treatment. The presence of one disorder increases the probability that the other is also present. Because of its greater prevalence,
migraine is expected in almost a quarter of patients with epilepsy,
whereas epilepsy is expected in 1–2% of migraine sufferers.
Methods and Materials:
Current study was performed as a descriptive cross-sectional survey
to evaluate the prevalence of seizure in migraine patients attending to
Shariati Hospital of Tehran during 2007-8 and their first-degree relatives. Four-hundred patients with migraine were evaluated.
Results:
Mean age of patients was 31.13±8.99 years. One-hundred subjects
(25%) were male and 300 patients (75%) were female. Nine patients
(2.3%) had personal history of epilepsy and 7 patients (1.8%) had familial history of epilepsy. Patients with self history of epilepsy had
significantly higher rate of aura (66.7% versus 20.2%, P=0.004).
Conclusions: According to the obtained results, it may be concluded
that the obtained frequency for epilepsy in migraine is low and also it
is relatively similar to other reports.
Keywords:
Frequency, Migraine, Seizure
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TheEffect of Different Heparin Solutions Volume Upon
Blood Gas Analysis

Narges Gholami 1 , Zahra Pournasiri 2 Fatemeh Fereshteh Mehregan3 ,
Hamidreza Hatami 4
1. Assistant Professor of Pediatric ,Shahid Beheshti University of Medical
Science,Tehran,Iran
2. Assistant Professor of Pediatric Nephrology, Shahid Beheshti University
of Medical
Science,Tehran,Iran
3. Assistant Professor of Pediatric Rheumatologist , Shahid Beheshti University of Medical
Science,Tehran,Iran
4. Pediatrician, Shahid Beheshti University of Medical Science,Tehran,Iran

Abstract
Introduction:
Blood gas analysis has very important role in determining changes in
respiratory and metabolic factors of the body. Inaccurate sample collection is one of the reasons which leads to error in blood gas analysis.
In this study we aimed to evaluate the volume of heparin in
syringes and effect of sample dilution on blood gas analysis of samples
as one of the main agents which effect on blood gas analysis.
Materials and Methods:
100 child with the age range of 4 months to 12 years old who referred
to Loghman Hakim Educational Hospital in Tehran, Iran were participated in this study. In the first sampling the syringes were filled with
heparin sodium and then emptied completely to be slightly coated with
anticoagulant. The second sample was taken at the same time from the
 خالصه سایر مقاالت
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same child by the syringe that contained 0.1 mL of liquid heparin sodium 5000 U/mL (5%). The blood gases parameters including pH, PO2,
PCO2, HCO3 and BE (base excess) were measured and compared.
Data were analyzed using spss version 16. Paired T test and Chisquare
test was used to compare the qualitative variables.
Results:
Except PO2 which increased in samples with 5% heparin ( فP <
0.001), in all other factors including pH, Pco2, Hco3 and BE (Base
Excess) adding even 5% heparin to dilute the blood sample led to decrease in their levels (P < 0.001).
Conclusions:
This study showed that the remaining of heparin in the syringe even
in a small amount, results a change in blood gas analysis and it affects
more on the acidic part of the test.
Keywords:
Blood Gas Analysis; Heparin; Electrolytes; pH; Pco2; Hco3.
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مسمومیت با سه گروه ســموم علف کش غیر ارگانوفســفره :توفوردی،
گلیفوزات و گاالنت سوپر
دکتر بیتا انوری متخصص بیماریهای داخلی ،استادیار بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ،دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:

مســمومیت با ســموم علف کش یکی از علل مهم مراجعه در بیماران دچار مسمومیتهای
عمدی و خودکشی با سموم است .بسیاری از این سموم که در کشور ما به وفور در دسترس بوده
و موارد مسمومیت با آنها نیز به وفور دیده می شوند جزء گروه سموم ارگانوفسفره نیستند و لذا
درمان آنها به روشــهای متفاوتی باید انجام شود .در هیچیک از این سموم استفاده از آتروپین و
پیرالیدوکســیم که در مسمومیت با ارگانوفســفره ها توصیه می شود جایگاهی در درمان ندارد.
اغلب آنها آنتی دوت اختصاصی نداشــته و تنها درمانهای حمایتی در برخورد با مسمومیت آنها
توصیه می شــود .در این مطالعه مکانیســم سه نمونه از سه دســته مختلف از این سموم شامل
توفوردی ،گلیفوزات و سوپرگاالنت و عالئم و نحوه برخورد با آنها مورد بحث قرار می گیرد.
 .1علف کشهای کلر فنوکسی (سم توفوردی)
آنالوگ اکسین که صدمه سلولی وابسته به دوز ایجاد کرده و با ایجاد آنالوگ استیل کوآنزیم
 Aیا ورود به مسیرسنتز استیل کولین مسیر متابولیسم را بهم زده و بعنوان یک نوروترانسمیتر
کاذب عمل می کند .به عالوه می تواند باعث مهار اکســیداتیو فسفریالسیون میتوکندری شود.
سم توفوردی یا فنوکسی استیک اسید نمونه آن است.
جذب خوراکی ســریع ولی جذب پوســتی و استنشــاقی محدودی دارد .اتصال وســیع به
آلبومین و  %82دفع ادراری بدون تغییر دارد.
در ســمیت خوراکی استفراغ عالمت اولیه غالب است و با سوزش دهان ،درد شکم ،اسهال و
گاهی خونریزی گوارشــی و بندرت صدمات سوزاننده بعلت سورفاکتانت همراه است .افت فشار
بعلت از دست دادن مایع از دستگاه گوارش ،وازودیالتاسیون و سمیت مستقیم قلبی شایع است.
وجود موج  Tصاف یا معکوس در نوار قلب و طوالنی شدن فاصله  QTو تاکی کاردی های بطنی
و فوق بطنی و بندرت برادی کاردی گزارش شده است .در موارد شدید پس از عالئم گوارشی کما
بروز کرده و هیپررفلکســی ،کلونوس و بابنسکی مثبت و هیپرتونی عالئم درگیری نورون محرکه
فوقانی اســت .ادم مغزی ،میوز ،نیستاگموس ،آتاکســی ،تغییر دید رنگی ،ازدست دادن حافظه،
« » 273
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توهم و تشنج نیز گزارش شده است.
کما با دیســترس تنفسی و گاهی ادم ریه همراه است .دپرسیون تنفسی مرکزی اولین علت
هیپوکســی است ولی ضعف عضالت تنفســی و میوپاتی ژنرالیزه هم موثر است .در این صورت
شواهد واضح ضعف اندامها و افزایش آنزیمهای عضالنی دیده می شود .پنومونی آسپیراسیون نیز
عارضه ریوی را دامن می زند .گاهی بوی خاصی از تنفس بیمار استشمام می شود.
در سیســتم عصبی محیطی از دســت رفتن رفلکســهای عمقی ،فاسیکوالسیون ،ضعف یا
میوتونی دیده شــده اســت بطوری که تغییرات نوار عضله بیماران نجــات یافته تا هفته ها بعد
باقی مانده است.نوروپاتی محیطی ،اســیدوز متابولیک ،هیپرترمی بدون عفونت ،نارسایی کلیه،
رابدومیولیز ،افزایش آنزیمهای کبدی و الکتات دهیدروژناز ،ترومبوســیتوپنی ،آنمی همولیتیک
و هیپوکلسمی هم گزارش شده است.
درمان:

دادن زغال فعال  50-100گرم طی یکساعت اول از مصرف خوراکی مقادیر زیاد سم مفید است.
در مسمومیتهای شدید برای تشدید برداشت سم ،قلیایی کردن ادرار(هدف  PHبین -8/8
 ) 7/6و همودیالیز باید در نظر گرفته شــود هرچند که بنظر می رســد عامل اصلی حذف سم
برقراری دیورز شدید و افزایش زیاد حجم ادرار باشد .بنظر می رسد ایجاد دیورز و قلیایی کردن
همزمان ادرار معادل همودیالیز موثر باشــد ولی هنوز همودیالیز درمان ارجح در موارد شــدید
اســت .در یک مطالعه انجام همودیالیز که جمعاً در  4بیمار انجام شده بود بعلت باند زیاد سم با
آلبومین بی فایده گزارش شده است.
 .2راند آپ  ))Round upیا گلیفوزات (:)Glyphosate
علف کشی اســت که در گروه  3تقسیم بندی سمیت خوراکی و پوستی قرار دارد (کمترین
خطر گروه  1و حداکثر گروه )4
حاوی کربن و فســفر و فاقد اثرات آنتی کولین اســتراز اســت .فرموالسیون آن شامل %41
نمکهای ایزوپروپیل آمین و  %15پلی اکســی اتیلن آمین (ســورفاکتانت) است که ماده دوم به
نفوذ درون گیاهی آن کمک می کند.
مکانیسم سمیت آن در پستانداران افزایش عملکرد ase ATPو مهار اکسیداتیو فسفریالسیون
میتوکندری یا صدمه مستقیم قلبی توسط گلیفوزات یا سورفاکتانت است .در موشها سیتوکروم
 450 Pکبدی را کاهش می دهد .سورفاکتانت با دیواره میتوکندری تداخل ایجاد کرده و تفاوت
پروتونی دیواره سلول را که برای تولید انرژی ضروری است از بین می برد و نارسایی چند ارگان
ایجاد می کند .در مصرف زیاد آن مرگ طی  72ساعت گزارش شده و مرگ ومیرآن بین  3/2تا
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 %29/3در مطالعات مختلف گزارش شده است.
یافته های بالینی دربیماران یک مطالعه شامل:

مصرف بیش از  150ســی سی  -ادم ریه  -افت فشــار مقاوم  -اثرات سوزاننده در دستگاه
گوارش  -تاکی و برادی آریتمیها  -نارســایی کلیــه  -افزایش آنزیمهای کبدی – هیپرکالمی و
اسیدوز متابولیک بوده است.
در یک مطالعه شایعترین عالمت گلودرد ،تهوع با یا بدون استفراغ بوده است .اسهال و درد
شــکم ،کراکل ریوی و تب و پنومونی آسپیراسیونی و ادم ریوی غیرقلبی نیز مشاهده شده است
و در موارد شدید تشنج و کاهش سطح هوشیاری دیده شده است.
اسیدوز متابولیک و لکوسیتوز شایعترین یافته های پاراکلینیک بودند .دیالتاسیون مردمکها
و تغییرات نوار قلب و افزایش آمیالز نیز دیده شده است.
در مطالعه ای در ســری النکا بر روی  601بیمار %27/6 ،از بیماران بی عالمت  %64 ،عالئم
خفیف و فقط  %5/5عالئم متوســط و شدید پیدا کرده بودند .سن باال ،وجود دیسترس تنفسی،
اختالل هوشــیاری ،ادم ریه ،ارتشاح در گرافی سینه ،شــوک ،آریتمی و نارسایی کلیه نیازمند
دیالیز فاکتورهای پیش آگهی بد محسوب می شوند.
ارسال آزمایشات زیر در این بیماران توصیه می شود:
درمان:

آنتی دوت ندارد و درمان آن حمایتی اســت .استنشاق یا تماس چشمی سمیت کمی داشته
و فقط نیازمند شستشو است .اساس درمان در مصرف مقادیر زیاد سم ،پاکسازی با الواژ یا زغال
فعال طی یکســاعت از زمان مصرف است هرچند که سودمندی آن مشخص نیست .اندوسکوپی
در بیمارانی که بیش از  100سی سی سم مصرف کرده اند توصیه می شود.
افت فشــار و کاهش حجم نیازمند دادن مایع و دوپامین و وجود اســیدوز نیازمند درمان با
بیکربنات اســت .دیالیز می تواند اســیدوز ،هیپرکالمی و نارسایی کلیه را بهبود دهد وبرخی آنرا
در ابتدای درمان برای برداشت مولکول کوچک گلیفوزات در مسمومیت شدید توصیه می کنند
هرچند که شــواهد قطعی در حمایت این درمان وجود ندارد .ولی برای برداشت مولکول درشت
سورفاکتانت که عامل مهمی در سمیت است تأثیر چندانی ندارد.
شــواهد جدیدی نشان داده که امولسیونهای چربی وریدی در درمان مسمومیت با مهارکننده
های کانال کلسیم ،ضدافسردگیهای سه حلقه ای و بتا بالکرها موثرند .با مطالعه بر روی یک بیمار
با مسمومیت گلیفوزات و شوک بدنبال مصرف این امولسیونها بیمار از شوک خارج شد و بنظر می
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رسد در کاهش توکسیسیته قلبی سورفاکتانت سم در بیماران با افت فشار مقاوم موثر باشد.
 .3علف کشهای بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز
این دســته از علف کشــهای جدید بتدریج از ســال  1360تا کنون وارد بازار ایران شده اند
و درصد بیشــتری از ســهم کل آفت کشــها را به خود اختصاص می دهند .این دسته از سموم
از اکسینهای مصنوعی ازجمله ســم توفوردی که از مشتقات فنوکسی استیک هاست متفاوتند
و تحت عنوان مشــتقات غیرفنوکسی اســتیک اثر خود را از طریق مهار آنزیم استیل کوآنزیم آ
کربوکســیالز اعمال می کنند .این سموم به سه دسته شامل دسته بزرگ آریل اکسی فنوکسی
پروپیونات (فوپ ها) و دو دســته ســیکلوهگزانیدیونها (دیم ها) و فنیــل پیرازولین ها (دن ها)
تقسیم می شوند.
از جمله سموم گروه اول دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) ،هالوکسی فوپ آر متیل استر (گاالنت
سوپر) و فنوکساپروپ اتیل و از گروه دوم ستوکسیدیم و کلتودیم را می توان نام برد.
گاالنت سوپر (هالوکسی فوپ آرمتیل)

هالوکســی فوپ نامی است که سازمان بین المللی استاندارد بر گروهی از مشتقات فنوکسی
پروپیونیک اسید گذاشته اســت .این کالس از علف کشها استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز را مهار
کرده و بر بیوسنتز اسیدهای چرب با زنجیره بلند موثرند.
مطالعات جدیدی از ســال  1995طی بررسی  2ساله موشها بدست آمده و بتدریج در سایر
حیوانات مثل میمون و خرگوش و سگ هم بررسیهای وسیعی انجام شد.
در مصرف مزمن هالوکســی فوپ مقدار زیادی از این ماده در کبد و کلیه این حیوانات یافت
شــد و به علت گلوکورونیده شــدن این ترکیبات در کبد و دفع صفراوی ،مقادیر فراوانی از آن از
راه مدفوع دفع می شود وباقیمانده آن دفع ادراری دارد.
در 8انسان داوطلب که اسپری دارو را از طریق پوست دریافت کرده بودند تنها سه نفر سطح
سرمی قابل اندازه گیری پیدا کردند و هیچیک عارضه ای پیدا نکرد.
موش هایی که مسمومیت حاد با مقادیر باال پیدا کردند طی سه روز با عالئم تنفسی و لتارژی
از بین رفتند .میمون ها با دوز کمتر اول بی اشــتهایی و بعد کاهش فعالیت پیدا می کردند ولی
با دوزهای باالتر شواهد کاهش وزن و ضعف و انسفاوپاتی نامشخص درآنها یافت شد.
شواهد آدنوم هپاتوسلوالر و هیپرپالزی و افزایش وزن کبد ،افزایش گلوکز ،کاهش کلسترول،
هورمونهای تیروئیدی و هموگلوبین و زخمهای معده و اثنی عشر نیز از دیگر یافته ها بود.
در مطالعات انســانی ،کارگرانی که حین کار دچار آلودگی شــده بودند هیچ عارضه ای پیدا
نکردند ولی در گزارشــات مصرف سم از راه خوراکی ( 22بیمار در گزارشی از چین بین سالهای
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 1999تا  )2002خواب آلودگی ،لتارژی ،تشــنج ،کما و مرگ نیز گزارش شده است .عالئم غیر
اختصاصی نیز ممکن است یا بعلت سم و یا حالل نفتی آن باشد.
درمان:

در صورت تماس گاالنت ســوپر با چشم اثرات تحریکی ایجاد شده و باید شستشوی چشمی
کامل با آب انجام شود .آنتی دوت خاصی ندارد .بیمار نباید وادار به استفراغ شود و در صورت الواژ،
مراقبت از راه هوایی برای پیشــگیری از آسپیراسیون و عوارض ریوی و پنومونیت آسپیراسیونی
ضروری است.
درمان این بیماران بیشتر کنزرواتیو بوده و بر اساس عالئم بیمار صورت می گیرد.
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بررسی اپیدمیولوژیک موارد مســمومیت با متانول و عوامل مؤثر در پيش
اگهي بيماران بستری دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه 1385-93
سید جعفر نوابی ،1معصومه عیوضی ، 2بهروز بیراموند3
 -1استادیارگروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 -2دستیار داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران،
 -3کارشناس ارشد آمارزیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
چکیده
هدف:

مســمومیت با متانول هنوز یک مسمومیت نسبتاً شایع در ایران می باشد .متانول به عنوان
يك تركيب ،در بســياري از محصوالت خانگي چون ضد يخ ،پاك كننده رنگ ،شيشــه شــوي
اتومبيــل و نيز در بنزين يافت مي شــود  .مســموميت حاد با متانول پــس از بلع تصادفی یا
خودکشی با حالل های صنعتی ،ضدیخ و یا گاهی اوقات به علت مشروبات الکلی تقلبی ایجاد می
شــود متانول مايعي سمي مي باشد  ،لذا این مطالعه را جهت بررسی پارامترهای اپیدمیولوژیک
موارد مســمومیت ناشــی از متانول و عوامل مؤثر در پیش آگهی آن در بیماران بســتری در
بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای  1387-92طراحی نمودیم.
روش کار:

این مطالعه از نوع گذشته نگر است .اطالعات مورد نیاز شامل سن ،جنسیت ،تاریخ مراجعه
بیمــاران ،فاصله زمانی مصرف تا مراجعه بیمار ،عالئم بالینی وآزمایشــگاهی عالئم  ،ECGنوع
درمان و ســرانجام مســمومیت از روی پرونده پزشکی و تماس تلفنی با بیماران مراجعه کننده
به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه  1387لغایت  1392با پر کردن چک لیست مربوطه جمع
آوری گردید .داده ها با اســتفاده از آزمون های آماری و نرم افزار  SPSSویرایش  22تجزیه و
تحلیل گردید.
نتایج:

نرخ مرگ و میر بیماران مسموم به متانول مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی
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کرمانشاه برابر  12.5درصد بود .بین پيش اگهي و مرگ و میر با سن ،سال بستری شدن ،عالئم
بالینی شــامل کما ،تاری دید ،تهوع و اســتفراغ و اندازه مردمک ،نتایج آزمایشات کلیوی شامل
میزان اوره و کراتینین ،نتایج آزمایشات کبدی شامل  ASTو  ،ALTنتایج آزمایشات بیوشیمی
شامل  CPK، BSو  ،LDH، PH، HCO3عالئم  ، ECGنوع درمان شامل ,درمان با اتانول،
اســید فولیک ،کورتیکواسترویید ،بی کربنات و دیالیز ،دفعات دیالیز و مدت زمان دیالیز بیماران
مسموم به متانول ارتباط معناداری وجود داشت (.)<0P/05
نتیجه گیری:

بر اساس نتایج به نظر می رسد ،سطح هوشیاری و میزان کراتینین بیماران مسموم به متانول
در هنــگام پذیرش در اورژانس می تواند پیــش بینی کننده پیامد درمان و وضعیت مرگ و میر
بیماران باشد.
کلید واژه ها:

مسمومیت ،متانول ،پیش اگهی ،مرگ و میر.
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مقایسه میزان ترخیص با میل شخصی در بیماران بستري در مرکز سوختگي
نکویی قم از سال  1390تا  :1394نقش طرح تحول نظام سالمت
ثاراله شجاعی ، 1جواد خدادادی * ،2فاطمه عسگری3
.1دکتری آموزش بهداشــت و ارتقا سالمت  ،کارشــناس پژوهش مرکز آموزشی درمانی نکویی
هدایتی  ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
.2متخصص عفونی ،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم  ،ایران
.3کارشــناس ارشد آمار و مدارک پزشکی  ،مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی  ،دانشگاه علوم
پزشکی قم ،قم ،ایران
مقدمه:

ترخیص با میل شــخصی و انصــراف از ادامه درمان علی رغم توصیه های پزشــکی یکی از
مشــکالتی است که در بیماران سوخته بیش از ســایر بیماری ها مشاهده می شود که میتواند
عوارض جبران ناپذیری بر بیمار وارد سازد و یا حتی منجر به مرگ بیمار شود .مطالعه حاضر با
هدف مقایسه میزان ترخیص با میل شخصی در بیماران سوختگي بیمارستان نکویی قم از سال
 1390تا  1394انجام شد.
روش مطالعه:

در اين مطالعه توصيفي -تحلیلی نمونه گيري به روش سرشــماري انجام شد .پرونده تمامي
بیماران دچار سوختگی كه از اول فروردین  1390تا پایان آذر  1394در مرکز سوختگی رحیمی
بیمارستان نکویی قم بستریبودند ،بررسی شد .گردآوري اطالعات توسط چک ليست بوده و با
نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج:

از تعداد  1281بیمار بستری در این مدت 932( % 73 ،نفر) مرد و  349( % 27نفر) زن بودند.
تعداد کل ترخیص با میل شــخصی در این مدت  391مورد گزارش شده است که  30درصد آنان
را تشــکیل میدهد  .بیشترین میزان آن در نه ماهه اول سال  1394با  36درصد بیماران بستری
در آن مدت ( 68بیمار) را شامل شده و کمترین آن در سال های قبل از آن با  27درصد بستری
شدگان بود که به طور میانگین مدت زمان اقامت در بخش سوختگی  6روز بود.
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یافته ها:

نتایج مطالعه نشان میدهد که میزان رضایت شخص بیماران بستری در بخش سوختگی بیش
از سایر بخش ها است که عوامل مختلف فرهنگی -اجتماعی ،بیمارستانی،شخصی و اقتصادی در
بیشتر بودن این تعداد نسبت به دیگر بخش ها موثر است ولی این میزان در سال  1394نسبت
به سالهای قبل  ،افزایش معنی داری نشان میدهد .در این سال که طرح تحول نظام سالمت به
طور کامل اجرایی گردید ،به نظر میرسد که بستری کردن سوختگی های با درصد پایین و عدم
رعایت اندیکاسیون بستری و یا ترخیص دیرهنگام پزشکان و همچنین افزایش تعرفه های درمان
و هزینه های آن از دالیل اصلی افزایش موارد ترخیص با میل شخصی باشد.
کلمات کلیدی:

ترخیص با میل شخصی ،طرح تحول سالمت،سوختگی نکویی قم
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بررسي مرگ و میر و خودســوزی در بيماران سوختگي بستري در مرکز
سوختگي نکویی قم طی سالهای  1390تا 1394
فاطمه عسگری1ثاراله شجاعی ، 2جواد خدادادی * ،3علی اکبر جعفری4
.1کارشــناس ارشد آمار و مدارک پزشکی  ،مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی  ،دانشگاه علوم
پزشکی قم ،قم ،ایران
.2دکتری آموزش بهداشــت و ارتقا سالمت  ،کارشــناس پژوهش مرکز آموزشی درمانی نکویی
هدایتی  ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
.3متخصص عفونی ،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم  ،ایران* نویسنده مسئول
 .4کارشناس پرستاری ،مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی  ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
زمينه و هدف :

صدمات ناشى از سوختگى از مسائل مهم بهداشتى بوده و از علل اصلى عوارض و مرگ ومیر
در كشــور هاىدر حال توسعه به شمار مى آيند .اين مطالعه با هدف تعیین اپیدمیولوژی مرگ
و میر و خودسوزی در بیماران سوختگی استان قم جهت رسيدن به راه هاي مناسب پیشگیری،
درمان و كاهش مرگ ومیر انجام شد.
روش بررسی :

پژوهــش حاضر يک مطالعه مقطعی به روش توصيفي -تحلیلــی متکی بر دادههای موجود
( ) Routine Data Base Studyاســت که نمونه گيري به روش سرشــماري روي 1281
بيماري كه در طي ســال هاي  1390-1394با تشخيص سوختگي در مركز سوختگي رحیمی
بیمارستان نکویی قم بستری شده بودند ،انجام شد .برای گردآوري اطالعات توسط چک ليست
از پرونده های بیماران و براى آناليز داده ها از نرم افزار آمارى SPSSویرایش  18استفاده شد.
يافته ها :

نتايج اين تحقيق نشــان داد كه در طول سالهاى  1390لغايت  ،1394در مجموع  50مورد
مرگ ناشى از سوختگى در این مرکز ثبت شده است که  4درصد تعداد کل بستری های بخش
سوختگی را تشکیل می دهد .بیشترین مرگ در سال  1391و کمترین آن در سال  1394بوده
است .البته تعداد  44بیمار ( ) %3/5با درصد سوختگی باال نیز به مراکز دیگر سوختگی (اصفهان
خالصه سایر مقاالت 
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و تهران) اعزام شــده بودند که بیشترین آن در ســال  1391و کمترین آن در سال  1394بود.
حداقل  35درصد از مرگهاىناشى از سوختگى بعلت خودسوزى انجام گرفته بود  .تعداد  95نفر
(  )% 7/4از بیماران ،بیش از  TBSA % 50سوختگی داشتند .
نتيجه گيرى :

ســطح سوختگي و خودســوزي از مهمترين فاكتورهاي همراه با افزايش ميزان مرگ بودند.
علی رغم مخفی ماندن و اعالم نشــدن تعدادی از موارد خود ســوزی توسط همراهیان و یا ثبت
نشــدن آن  ،میزان خودســوزی درصد باالیی از مرگ و میر را به خود اختصاص داده اســت که
نگران کننده اســت .لذا پيشنهاد مى شــود مطالعات جامع ترى براى بررسي علل و زمينه هاى
خودســوزى انجام پذيرد تا بــا رفع علل زمینه ای و آموزش و آگاهی همراه با گســترش مراکز
تخصصی سوختگی  ،اقدامی مؤثری در جهت کاهش مرگ و میر سوختگی صورت گیرد.
کلمات کلیدی:

مرگ و میر  ،سوختگی ،خودسوزی ،مرکز سوختگی نکویی قم،
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قصور پزشکی در رشته تخصصی داخلی و فوق تخصصی زیرمجموعه آن
دکتر محمدعلی امام هادی  – 1دکتر سارا نیک پور 2
 -1متخصص پزشکی قانونی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – مدیرگروه دپارتمان
پزشکی قانونی
 -2دستیار تخصصی پزشکی قانونی  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقدمه:

زندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته اســت .توفيق در هر يك از
مشــاغل پذيرفته شــده اجتماعي نصيب كساني مي شود كه علم و آگاهي بيشتري بر مقررات و
قوانين حاكم بر شــغل و تخصص خود داشته باشند .ماهیت اعمال پزشکى به گونه اى است که
احتمال وقوع خسارت ،امرى اجتناب ناپذیر است .هدف :تعيين قصور در شکایات پزشکی رشته
تخصصــی داخلی و فوق تخصصی زیرمجموعه آن .روش انجــام مطالعه :در این مطالعه مقطعی
توصیفی تحلیلی ،كليه پرونده هاي كميســيون پزشكي قانونی استان تهران مربوط به قصور در
رشته های گوناگون تخصصی و فوق تخصصی داخلی از مهر ماه  1390الی  1394مورد بازنگري
قرار گرفته ،اطالعات موجود جمع آوري و توســط نرم افزار آماري  SPSS V18مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .یافته ها :براســاس نتایج بدســت آمده ،متوسط شکایت از گروه داخلی با %8
چهارمین رتبه شــکایات پزشــکی را بخود اختصاص داده است .در این میان متخصصین داخلی
( ،)%49فوق تخصص گوارش ( ،)%21دســتیاران تخصصی و فوق تخصصی ( )%18و ســایر فوق
تخصص و فلوشیپ ها ( )%8و پرستاران بخش و اورژانس ( )%4موارد شکایات را شامل می شوند.
 %18شــکایات بعمل آمده منجر به اثبات قصور پزشکی شده که در این میان سهم متخصصین
داخلی از سایرین بیشتر بوده است .میزان شکایات از جنس مذکر بیش از مونث بود ولی از نظر
اثبات قصور ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد .بیشترین موارد قصور در خصوص سهل انگاری در
اشتباه تشخیصی بخصوص در موارد اورژانس بوده است .تفاوت معنی داری بین بخش خصوصی
و دولتی در میزان شــکایات دیده نشد ،ولی اثبات قصور در بخش خصوصی بیش از دولتی بود.
نتیجه گیری :در رابطه حقوقی میان پزشــک و بیمار اگرچه اصل بر مســؤولیت و تعهد پزشک
است و بیمار حق دارد که از پزشک خود انتظار درمان مطابق با موازین و استانداردهای پزشکی
را داشــته باشــند ،ولی با توجه به تاثیر عوامل متعدد در حصول به نتیجه نهایی این تعهد ،عدم
نتیجه گیری مطلوب در درمان یک بیمار ،ضرورتاً به معنی قصور پزشک نیست.
کلید واژه:

داخلی -خطای پزشکی  -قانون مجازات اسالمی  -قصور پزشک
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عقرب گزیدگی
دکتر نرگس غالمی،متخصص کودکان،اســتادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بیمارستان
لقمان حکیم
حدود 1500گونه عقرب در دنیا وجود داردکه این پراکندگی در مناطق گرمســیری بیشــتر
است و حدود 50گونه از عقرب ها از نظر پزشکی اهمیتی خاص دارند.در ایران حدود 8نوع عقرب
خطرناک شامل دو وجود دارد که بخصوص در نواحی جنوب وجنوب غربی کشور Buthoidea
و  Scorpionoideaگروه یک مشکل جدی است و ساالنه تعداد زیادی از کودکان را با خطر
مرگ روبرو میکند.
عقرب در رنگ های متنوع زرد ،زیتونی،قهوه ای و ســیاه و اندازه های متفاوت دیده میشــود
ولی رنگ و اندازه وشــکل ظاهری عقرب اهمیت پزشــکی آ ن ها را تعیین نمیکند وهر منطقه
براســاس نوع شایع عقرب پروتکل پیشــگیری و مواجهه و درمان خاص خود را دارد بنابراین با
توجه به طبقه بندی های متعدد گزش عقرب در دنیا توجه به سیستم طبقه بندی ()Grading
به صورت بومی توصیه میشود.
محل زیســت عقرب متنوع است ولی بیشتر در مناطق گرمســیری زندگی میکنند وتمایل
دارند در روز در مکانهای تاریک مانند شــکاف دیوار یا درختان یا کفش و لباس پنهان شــوند و
شــب به دنبال شــکار غذا میروند.عقرب ها بر خالف تصور عمومی موجودات مهاجمی نیستند و
فقط مواقعی نیش میزنند که برایشان مزاحمتی ایجاد شوددر اینصورت زهر خود را از طریق نیش
موجود در انتهای دم خود وارد بدن میکنند.
بسته به گونه عقرب زهر آنها شامل پروتیین های نوروتوکسین ،هماتوتوکسین،کاردیوتوکسین
ویا مخلوطی ازآنها میباشد.بســیاری از گزشــها تنهــا با عالیم موضعی ماننــد درد و خارش و
هیپراســتزی و التهاب موضعی تظاهر میکنند ولی عالیم سیستمیک به صورت اختالل سیستم
اتونوم مانند افزایش فعالیت ســمپاتیک(تاکی کاردی ،افزایش فشــار خون ،میدریاز ،هیپرترمی
وتحریک پذیری) و یا افزایش فعالیت پاراسمپاتیکی (سیالوره،اشکریزش،اسهال،استفراغ ،افزایش
ادرار و برونکوره) نیز دیده میشــود البته در ایران بروز عالیــم اتونوم به صورت افزایش فعالیت
پاراســمپاتیکی شایعترمیباشــد.بروز عالیم عصبی بــه صورت هایپر رفلکسی،تشــنج ،اختالل
هوشــیاری ،درگیری اعصاب کرانیال ،نیستاگموس،دوبینی،اسپاســم عضالنی بخصوص اسپاسم
کارپوپدال و اپیستوتونوس و گرفتاری قلبی به صورت نارسایی قلبی ،آریتمی و ایسکمی میوکارد
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و نارسایی تنفسی از عالیم جدی و خطرناک گزش عقرب میباشند .
محل زیســت یک نوع عقرب خطرناک به نام همی اسکرپیوس لپتوروس (گادیم)در جنوب
ایران استان خوزستان میباشدکه این عقرب زرد رنگ ظاهری کشیده و دمی دراز و باریک داردو
کواگولوپاتی به صورت DICو همولیز ،هموگلوبینوری و نارسایی کلیه ثانویه به آن از شایعترین
عوارض گزش عقرب گادیم میباشــد.عالیم سیستمیک جدی و نکروز پوستی در گزش این نوع
عقرب ممکن است به صورت تأخیری ایجاد شود بنابراین بستری این بیماران الزامی می باشد و
درمان عالیم سیستمیک و کواگولوپاتی این عقرب سرم ضد زهرعقرب می باشد.
تشخیص عقرب گزیدگی بر پایه شرح حال گزش و عالیم بالینی می باشد .در صورت گزش
قبل از انتقال به مرکز درمانی همراهان باید مصدوم را از محل حادثه دور کنند و عضو آســیب
دیده را ثابت و بی حرکت نگه دارند .کمپرس ســرد عالوه بر تخفبف درد به کند شــدن سرعت
جذب زهر نیز کمک میکند ولی باید از سرما به مدت طوالنی و یا گذاشتن یخ به صورت مستقیم
روی پوست خودداری شود.بستن تورنیکه وبرش محل گزش ممنوع می باشد.
گزش عقرب در کودکان و افراد مسن و محل گزش در سروگردن خطرناک تر است  .بنابراین
در گزش عقرب بهتر اســت فرد حداقل بیست و چهار ساعت تحت نظر باشد  .توجه به باز بودن
راه هوایی وبرقراری تنفس و گردش خون بیمار بسیار مهم است.کنترل اختالالت الکترولیتی و
وضعیت اســید وباز و اختالالت انعقادی وارزیابی وضعیت قلبی و تنفسی بیمار باید مدنظر باشد.
جهت کنترل درد این بیماران اســتفاده از اســتامینوفن یا ضد درد های موضعی توصیه میشود.
درمان هایپرترمی استفاده از استامینوفن و دستمال مرطوب است.استفاده از بنزودیازپین ها و یا
فنوباربیتال برای کنترل تشنج توصیه میشود .در صورت اسپاسم کارپوپدال درمان با بنزودیازپین
ها و در صورت عدم پاســخ تجویز کلســیم گلوکونات باعث رفع عالیم میشــود.تجویز سرم ضد
زهرعقرب با توجه به بروزعالیم سیســتمیک و یا با توجه به پروتکل منطقه ای به میزان یک
تاسه ویال از راه وریدی وآهسته ودر مسمومیت شدید به میزان بیشتر توصیه می شود.
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Evaluation of vitamin D status and associated risk factors
for vitamin D deficiency among employed women working in
an industrialized polluted city in Iran, Arak city
Tahereh Hassannia1, Ehsan GhaznaviRad2, Sohaila Taheri3and Seyed Abdolrahim Rezaee4
1Presenter, Internal Medicine Department, Baharbo Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Microbiology Department, Arak University of Medical Sciences, Arak,
Iran
3Microbiology Department, Arak University of Medical Sciences, Arak,
Iran
4Inflammation and Inflammatory Diseases and Research Center, Faculty of
Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Abstract
Background:
Vitamin D deficiency is an important public health issue worldwide
which is associated with the pathogenesis and development of several
chronic disorders, particularly immunological diseases. The higher
prevalence of vitamin D deficiency has reported in women. Therefore, the purpose of this study was to evaluate serum vitamin D levels
and associated risk factors of vitamin D deficiency among employed
women in an industrialized polluted city Arak, in Iran city.
Methods:
In this cross-sectional study, serum vitamin D levels and biochemical
and hematological factors of 382 healthy employed women working
in Arak city were measured. Demographic information was collected
through the standard questionnaires. Data were analyzed using OneWay ANOVA test, independent-Sample T-Test and Pearson correlations.
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Results:
The mean serum concentration of vitamin D was 22±19.8ng/ml. Prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency were 62% and 12.94%,
respectively. 23.45% of subjects had a normal vitamin D levels and
1.35% showed a toxic levels of vitamin D. Vitamin D deficiency was
more common among younger women particularly, less than 40 years.
Maximum vitamin D serum levels have been observed in women having part-time jobs with the mean concentration of 33ng/ml. Women
working in Media and Cultural Organizations had a lowest mean concentration of vitamin D levels (15ng/ml). Vitamin D deficiency was
associated with the lack of sunscreen at home, taking blood pressure
medications, history of hyperlipidemia and weakness, fatigue, tingling
in fingers, leg cramps, pain in the whole body and muscle pain symptoms. Less than 20 % of women had a normal serum LDL levels and
more than 40% had high serum levels of LDL. LDL serum levels were
significantly higher in vitamin D deficiency group.
Conclusion:
Vitamin D deficiency has a high prevalence among employed women
working in Arak city. It seems that shorter working hours play an important role in having sufficient vitamin D levels. Investing in prevention and early detection of vitamin D deficiency could prevent the
occurrence of vitamin D deficiency related diseases. To reduce vitamin
D deficiency and improvement in serum levels of other biochemical
factors such as LDL, exercise and physical activity, proper nutrition,
30-60 minutes sun exposure to the body (except face) twice a week are
recommended.
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فارماکولوژی بالینی دارو درمانی سالمندی
دکتر علیرضا رفیعی نیا داروساز
شــاغل در پلی کلینیک تخصصی شــماره  -6بیمارســتان دکتر غرضی مدیریت درمان تامین
اجتماعی استان اصفهان
در بیماران مســن پاسخهای دارویی تغییر نموده و عوارض جانبی آنها احتمال بروز بیشتری
دارد .بیماران مســن به اقتضای سنشــان اغلب دچار بیماریهای مزمن متعددی می شــوند که
هرکدام به نوبه خود نیازمند درمانهای متعدد همزمان خواهند بود.
چون همزمان با افزایش ســن فعالیت عضوی و پاســخهای دارویی دستخوش تغییرات می
شوند پیش بینی پاسخ به یک دوز استاندارد دارویی مشکل به نظر می رسد.
افزایــش مصرف دارو ،کاهش احتمال پیش بینی پاســخ به دارو و افزایش حساســیت بروز
عوارض جانبی همه عوامل تاثیرگذار بر پیچیده شــدن پیش بینی مداخالت درمانی در بیماران
مسن می باشند.
در این مقاله ما به بحث پیرامون مکانیســمهای تغییرات پاسخهای فارماکولوژیک به اقدامات
درمانی افراد ســالخورده خواهیم پرداخت .همچنین به نمونه هایی از تغییرات فوق نیز اشــاره
خواهیم داشت.
در سنین باال کاهش کلیرانس کلیوی و کبدی بعضی داروها منجر به افزایش ریسک عوارض
جانبی آنها می شود.
همچنین در سنین پیری غلظتهای دارو برای یک دوز مشخص ،طول اثر دارو و پاسخ بافتی
به یک غلظت خاص دارویی نیز ممکن است تغییر کنند.
کلمات کلیدی:

فارماکولوژی سالمندی -عوارض جانبی دارو -جذب -دفع -متابولیسم دارو.

« » 289

خالصه سایر مقاالت 

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

بررســی رضایت بیماران از خدمات و تسهیالت ارائه شده در بخش های
بستری بیمارستان کامکار  -عرب نیا
رضویان ف  ،1خدادادی ج  ، 2وفایی ک 3
-1کارشناس ارشد آموزش پرستاری  ،مسوول بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی کامکار -عرب
نیا  ،دانشگاه علوم پزشکی قم،
 -2استادیار عفونی دانشگاه علوم پزشکی قم
 -3کارشــناس پرستاری ســوپروایزر کنترل عفونت  ،مرکز آموزشــی درمانی کامکار  -عربنیا،
دانشگاه علوم پزشکی قم،
چکیده :
مقدمه :

بیماران بهانه و علت وجودی برای ایجاد بیمارســتان ها هستند  .لذا تامین نیازها و برآوردن
توقعات آن ها  ،یکی از مهمترین وظایف بیمارستان ها می باشد  .از این رو رضایتمندی بیماران
از خدمات دریافتی شــاخص مناســبی برای ســنجش کیفیت خدمات و نحــوه ارائه آن از نظر
گیرندگان خدمت اســت  .میزان رضایت بیماران منعکس کننده توانایی و قابلیت کادر درمانی
و میزان رعایت حقوق بیمار است  .مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت بیماران بستری
شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان کامکار عرب نیا در سال  93انجام شد .
روش بررسی :

این مطالعه یک مطالعه توصیفی – مقطعی اســت که با اســتفاده از روش تصادفی بر روی
 348نفر از بیمار در حال ترخیص انجام شــد  .جمع آوری اطالعات با پرسشنامه محقق ساخته
دو قســمتی انجام شد که روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایای آن با روش آلفای
کرونباخ کسب گردید  .اطالعات به کمک نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
یافته ها :

درصد رضایتمندی از کل خدمات 84.65درصد ،خدمات پزشــکی  84.2درصد و از خدمات
پرستاری  85.5درصد بود  .بیشترین میزان نارضایتی از خدمات ارائه شده آرامش محیط بخش
( )%17.5و کمترین میزان نارضایتی انجام فرائض دینی ( ) %1.25بود .
بین رضایت کلی بیماران از خدمات پزشــکی و پرســتاری ارتباط معنی داری وجود داشت
خالصه سایر مقاالت 
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( . )P=0/001بین سن  ،جنس  ،میزان تحصیالت و سابقه بستری با رضایتمندی کلی از خدمات
بالینی ارتباط معنی داری وجود داشت ( . )001/0<P
نتیجه گیری :

در مجموع درصد رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی کام ً
ال راضی بوده است  .در ابعادی
کمبودها و نارضایتی وجود داشــته باید با کارشناسی صحیح نواقص برطرف شود و عدم رضایت
بیماران از این خدمات دریافتی می تواند بیانگر رعایت نشدن حقوق شان باشد .
وازگان کلیدی :

رضایتمندی  ،بیمار  ،بیمارستان
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بررسیمیزانســامتمعنویدرمراجعینبه مرکزبهداشتی درمانیخواجه
نظامالملک دردیما ه سال1394
فرهاد جعفری  -1مطهرهمنظرینژاد ،2علیرضاسمیع2،ز هراعباسی -2محمد صادق نیکوکار 2
 -1متخصص پزشکی اجتماعی – دانشکده پزشکی – دانشگاه شاهد -تهران -ایران
 -2دانشجوی پزشکی  -دانشکده پزشکی – دانشگاه شاهد -تهران -ایران
چکیده
مقدمه
سالمت انســانهاتاحدودزیادیتحتتاثیروضعیتاجتماعیواقتصادیآنهاست .صرف
پیشــگیریودرمانبیماریهاتوســطارائهدهندگانخدمت،منجربهبهبو د ســامت جامعه
ت جسمی ،سالمتروانیو
نمیشــود.درطولدههها،سالمتی براســاسابعادخاصی(سالم 
ت اجتماعی)تحلیلشدهبود.پیشنهادگنجاندنبعد سالمتمعنویدرمفهوم سالمت،یک
سالم 
ی صاحبنظراندرگیرامر سالمتقرارداد.باتوجهبهتاثیرمع
بعدمهماززندگیفردی وگروهیرافرارو 
نویتدرزندگیروزمره یانسانهاوتاثیرپذیریمتقابلهردوازهممابرانشدیمتابهبررسیمیزان سل
امتمعنویدرمراجعینبهمرکزبهداشتیدرمانیخواجهنظامبپردازیم.
روشکار
اینپژوهشیکمطالعهیمقطعیمیباشدکهبااستفادهازپرسشــنامهای  20ســوالی کــهقبــا
توســطالیســونوهمکاراناستانداردشــدهکاملشدهاســت .حجمنمونهیما 193نفربود.
نمرهیســامت معنویجمعامتیازات  20سوالبادامنهیبین120-20میباشــد .افرادبه 3گروه
تقسیمبندیمیشوند:سالمت معنویدرحدپایین  ، 40-20سالمت معنویدرحدمتوسط،99-41
سالمت معنویدرحدباال  120-100نمره گزاری شده است.
یافتهها
دراینمطالعه 193نفرشــامل90نفرزن ( ) %46/6و 103نفرمرد (  ) %53/4شرکتکردند
کهمیانگینســنی 35/5داشتند%26/9.افراددارایسطحسالمت معنویباال %72/5،متوسط
و%0/5پاییندارند.
ارتباطمعناداریبینسنو سالمتمعنویبرقراراست ( )r = 0/159 ,P =0/03طوریکه
باافزایشسنسطح سالمتمعنویکاهشمییابد.
نتیجهگیری درمطالعهمامشخصشــدبینســامت معنویوســن،سطحتحصیالت و
سالمت معنویرابطهمعنا داریوجودداردامارابطهی معنیداریبین تاهل و سالمتمعنوی
یافتنشد.درمجموعسطحسالمتمعنویدرزناننسبتبهمردانباالتربود.
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Prevalence and causes of drug and chemical poisoning in
patients referred to in emergency department of Tabriz
Sina Hospital
Mahboob Pouraghaei, Ali Tagizadieh, Hamid Reza Morteza Bagi, Amir
Ghafarzad, Kavous Shahsavari Nia*

ABSTRACT
Poisoning, is the oral or intravenous use of a drug in higher amount of
therapeutic doses that can cause poisoning or death this condition forms
15-20 % Emergency Units referrals; it is also the most common cause of
death in the adults. The aim of this study is the evaluation of prevalence
and causes of poisoning in patients referring to emergency department
of Tabriz Sina hospital in 2012. In a cross sectional analytic descriptive
study in the poisoning ward of Tabriz Sina hospital on patients referring
with poisoning, we studied the prevalence and causes of this condition
in referring patients. The prevalence of toxicity in patients referring to
emergency department was 44.16 % and significantly higher in women
comparing to men. There was a significant relationship between the marital status and the occupational status with the intentionality of poisoning. In 988 of referring patients, 567 cases had only used the drug and 16
cases of patients had simultaneous usage of two drugs. 14 patients had
abuse of drug and chemical materials. 80.3% of patients had no history
of suicide. 49.7% of cases were poisoned with the home drugs. There
was not significant relationship with the type of drug and the intentionality of poisoning. There was not significant relationship between the
treatment results and theintentionality of poisoning. However, there was
significant relationship between the status of patients after the treatment
and the type of drug. The most of cases (97.2%) was discharged with
recovery.
KEYWORDS:
Chemical Poisoning; Drugs; Emergency Ward
 خالصه سایر مقاالت
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Predisposing factor of drug toxicity in emergency department of Tabriz Sina Hospital
Ali Tagizadieh, Alirza Ala, Hamid Reza Morteza Bagi , Amir Ghafarzad,
Kavous Shahsavari Nia*

ABSTRACT
Intoxication is regarded as an important public health issue in a way
that it is included 20-15% of people referring to emergency department
of hospital. The aim of this study was evaluation of the predisposing
factor of drug poisoning in the patients referred to Sina Hospital of
Tabriz University of medical Sciences. In a cross sectional analytic
descriptive study in the poisoning ward of Tabriz Sina hospital on patients referring with poisoning, we studied the predisposing factor of
drug poisoning in the patients referred to Sina Hospital of Tabriz University of medical Sciences. The frequency of unemployed individuals
suffering from intentional intoxication was also significantly higher
than others. There was a significant difference between the average
ranks scored by physical causes and personal reasons. The lowest
score belonged to the sense of worthlessness while the highest score
belong to despair. There is a significant difference between the ranks
scored by family issues. The lowest score was obtained by the mutual
understanding of mates about emotional relationships while the highest score belonged to the abuse of narcotics in the family. There is a
significant difference between the average scores associated with social causes. The lowest score belonged to the problems with superiors
and colleagues in the workplace while the highest score belonged to
the limitation of social activities to friends and relatives. There is a significant difference between the average ranks of economic causes. The
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lowest score belonged to the insurance contract made with hospitals
while the highest score belong to insurance. There is a significant difference between the average ranks of mental causes. The lowest score
belong to fear and panic while the highest score belonged to anxiety.
KEYWORDS:
Drug Poisoning, Predisposing Factor, Emergency Ward
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مسمومیت با قرص برنج در یک مرکز ارجاعی مسمومیت در غرب کشور
 .1ســید محمد نوابــی .2،علیرضا رضایی فرامانی .3،پوریا احمــدی .4،دکتر محمدرضا هدایت
یعقوبی .5،دکتر منصور رضایی .6،دکترسیدجعفرنوابی
 1و  2و  3دانشجوی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کمیته تحقیقات دانشجویی
 4دستیار رشته بیماری های داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 5دانشیار رشته آمار زیستی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 6استادیار گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مقدمه و پیشینه مطالعاتی:

مسمومیت حاد دارویی مشکل بسیاری از کشور های دنیا و یکی از علل عمده مرگ و میر می
باشد .در کشور های در حال توسعه  ،میزان مرگ ناشی از مسمومیت حاد دارویی  2-1درصد و
در کشور ایران حدود  3-1درصد می باشد(.)1
در ایــران قرص برنج به صورت قرص  3گرمی با نام فستوکســین وجــود دارد( . )2علیرغم
ممنوع بودن فروش قرص برنج در ایران  ،از ســال  2007به بعد میزان مسمومیت با آن افزایش
یافته است( .)3
ترکیب قرص برنج فســفید آلومینیوم و یا فســفید روی و یا فسفید کلسیم می باشد که به
عنوان مرگ موش مصرف می شــود .ترکیبات فوق بعد از تماس با آب یا اســید معده تولید گاز
 PH3یا فسفین می کنند که این ماده ی سمی باعث مرگ سلول های بدن می شود.
متاسفانه مسمومیت با قرص برنج هیچگونه پادزهری ندارد و اقدامات حمایتی تنها راه درمان
هســت .در مطالعات مختلف میزان مرگ ناشــی از قرص برنج حدود  30تا  100درصد گزارش
شده است.
هدف از این مطالعه  ،بررســی نتایج درمانی مســمومیت با قرص برنج می باشد که در بخش
مســمومیت بیمارستان امام خمینی (ره) بستری شدند .بیمارستان امام خمینی (ره) تنها مرکز
مسمومیت در غرب کشور می باشد.
روش کار:

این یک مطالعه ی مقطعی بر روی پرونده مســمومین با قرص برنج می باشــد که در ســال
 1393در بیمارســتان امام خمینی (ره) کرمانشاه بستری شــدند .اطالعات دموگرافیک  ،دلیل
خالصه سایر مقاالت 

« » 296

بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 14-اردیبهشت لغایت  17اردیبهشت 1395

مسمومیت  ،زمان مصرف تا رسیدن به بیمارستان  ،نتایج آنالیز گازهای خونی ،نوع درمان ،سیر
بیماری و  ( Outcomeبهبود یا مرگ بیماران) از پرونده های موجود در بایگانی استخراج شد
و در چک لیســتی ثبت شد .بیماران برحسب میزان فشار خون در بدو بستری به  2گروه شوکه
(فشار خون سیستولیک< )90و غیر شوکه ( فشار خون سیستولیک > )90تقسیم بندی شدند.
اطالعات با اســتفاده از نرم افزار  22 SPSSآنالیز شد و اطالعات به صورت میانگین  -+انحراف
استاندارد و آمار های توصیفی-تحلیلی بر روی  2گروه انجام شد
کلمات کلیدی:

قرص برنج،فسفید الومینیم،شوک،مسمومیت،کرمانشاه
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کاردرمانی و توانبخشــی حرفه ای بیماران  :بررســی خدمات یک بخش
کاردرمانی سرپایی ()outpatient
محمود جليلی
كارشناس ارشد كاردرماني دانشگاه علوم تهران
دانشکده توانبخشی – گروه کاردرماني
الهام محمد خانی
علی طهماسبی
کارشناس ارشد كاردرماني
کاردرمانی و توانبخشــی حرفه ای بیماران  :بررســی خدمات یک بخش کاردرمانی
سرپایی ()outpatient
چکیده:

در پاســخ به افزایش تقاضا جهت مداخالت توانبخشــی حرفه ای در یک بخش کاردرمانی
سرپایی ( )outpatientیک بررسی دقیق در طی یک بازه زمانی  6ماهه به منظور بررسی حجم
و ماهیت این تقاضاها انجام گردید .این بخش به ارائه خدمات توانبخشــی به بیماران  16تا 65
ســال پرداخته بود .از بین  118درخواست 76 ،درخواست شــامل مداخالت مبتنی بر کار بود.
در پایان این بررســی  46مراجعه کننده به کار خود بازگشتند،برای  21مراجعه کننده خدمات
توانبخشــی حرفه کماکان ادامه یافت و  9نفر تصمیم به عدم ادامه کار گرفتند .در قسمت بحث
در رابطــه با اهمیت و ارزش برطرف کردن موانع بازگشــتن بــه کار و اهمیت آن در یک برنامه
توانبخشی جامع در مراحل اولیه پس از ضایعه یا آسیب سخن به میان آمده است.
بازگشتن به کار یک هدف شناخته شده در توانبخشی است و در صورت نبود یک توانبخش
حرفه ای این مسئولیت بر گردن کاردرمان می افتد .این موضوع قابل قبول است چراکه کاردرمان
دارای یک فهم خوب از ارتباط بین شــرایط پزشــکی فرد ،توانایی های کارکردی وی ،شــرایط
روانی-اجتماعی بیمار و الزامات کاری فرد هســت .گزارشــات مثبــت فراوانی حاکی از موفقیت
کاردرمانگران در این حوزه هســت .هرچند که به دلیل کمبود کاردرمانگر این خطر وجود دارد
که مداخالت به طور کامل مبتنی بر نیازهای بیماران نباشند.
بیماران شــامل بیماران نورولوژیک ،ســکته مغزی ،ضربه مغزی ،قطــع عضو ،درد مزمن و
بیماران با مشــکالت قلبی می باشــد .از زمان قرار داده شــده در مرکز کاردرمانی سرپایی این
خالصه سایر مقاالت 
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بیمارســتان بیشترین زمان به بیماران نورولوژیک ،سکته مغزی ،قطع عضو ،درد مزمن اختصاص
دارد .بیمــاران به صورت انفرادی و گروهی مورد درمان قرار مــی گیرند و مداخالت مختلف از
قبیل مهارت های زندگی در اجتماع ،توانبخشی شناختی ،توانبخشی جسمانی و مداخالت جهت
بازگرداندن به کار و فعالیت های اوقات فراغت به آنان ارائه می گردد.
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بررســی نقش معاینات شغلی در تشــخیص بیماری های کارکنان مرکز
آموزشی پژوهشی درمانی
کامکارعرب نیا قم در سال 1393
مریم صفربخشایش ،1نازنین ضیاء شیخ السالمی ،2کیانا وفائی3
 -1کارشناس بهداشت حرفه ای ،مسئول بهداشت حرفه مرکز آموزشی درمانی کامکار -عرب نیا،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 -2دانشیار عفونی  ،متخصص عفونی مرکز آموزشی درمانی کامکار -عرب نیا ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 -3کارشــناس پرستاری ،ســوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشــی درمانی کامکار -عرب نیا،
دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
چکیده
زمینه:

از مهمترین ارکان پایش سالمت شاغلین معاینات دوره ای آن ها می باشد و یکی از الزامات
نظام مراقبت ســامت شغلی و بمنزله سطح دوم پیشگیری از بیماری ها می باشد .هدف از این
مطالعه تعیین شــیوع بیماری های عمومی و احتماال شــغلی و همچنین بررسی نقش معاینات
دوره ای در تشــخیص بیماری های کارکنان بخش های بالینی مراجعه کننده به واحد بهداشت
حرفه ای و طب کار بیمارستان کامکار قم می باشد.
مواد و روش ها:

این مطالعه توصیفی مقطعی در ســال  ،1393بوسیله فرم استاندارد معاینات شغلی بر روی
 120نفــر کارکنان بخش های بالینی که شــامل  43نفر( )%35.8پرســتار و  77نفر()%64.2
خدمات بودند  ،صورت گرفت  .خونگیری برای سنجش هموگلوبین ،قندخون ،کلسترول و تست
های پاراکلینیکی شامل اسپیرومتری ،اودیومتری و اپتومتری انجام شد.
یافته ها:

در این مطالعه  %37.5زن و  %62.5مرد بودند  .میانگین سن و سابقه کار به ترتیب %36.18

و  %10.34بود .شایع ترین بیماری ها به ترتیب کاهش شنوایی( ،)%43.3هایپرلیپیدمی(،)%24.2
مشکالت تنفسی( ،)%16.6دیابت( ،)%10.8کاهش حدت بینایی( )%8.3و آنمی( )%3.3بود .افراد
خالصه سایر مقاالت 
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مبتال به بیماری های فوق  %94.16از بیماری خود مطلع نبودند .بیشترین فراوانی ابتال به آنمی
در زنــان ،دیابت و هایپرلیپیدمــی در مردها ،کاهش حدت بینایی به صورت برابر بود .بجز آنمی
سایر بیماری ها در پرسنل خدمات بیشتر از پرستاران بود.
نتیجه گیری:

یافته های این پژوهش نشان داد که اکثر افراد از بیماری خود مطلع نبودند .بنابراین معاینات
دوره ای در شناســایی بیماری های کارکنان می تواند کمک کننده باشــد .بهتر است مسئولین
بیمارستان ها بودجه کافی جهت انجام معاینات اختصاص دهند.
کلمات کلیدی:

معاینات ،بیماری ،کارکنان ،بیمارستان کامکار
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داروهای رایج در درمان چاقی بالغین
نــدا نوذري  ٬فوق تخصص گوارش  ،محقق  ،پژوهشــکده تحقيقات گوارش وكبد ،بيمارســتان
شريعتي  ،دانشگاه علوم پزشكي
خالصه:
مقدمه:

شیوع چاقی در ایران تقریبا  21/5 %در سن باالی 18سال می باشد .علیرغم عوارض چاقی ،
پزشکان درمان دارویی را در معدودی از افراد چاق توصیه می نمایند .در حالیکه  5-10%کاهش
وزن می تواند عوارض چاقی را کاهش دهد.
متد:

این مقاله با مرور مطالعات انگلیسی دردسترس و منتشر شده در قالب مقاالت مروری و اصلی
در وب ســایت های گوگل اســکوالر و پاپ مد با کلمات کلیدی دارو  ،چاقی و بالغین از ســال
 2000تا  2015نگاشته شده است.
یافته ها:

درمان دارویی باعث بهبود درمان چاقی در کنار تغییرشــیوه زندگی می شود .انتخاب درمان
براساس میزان چاقی و ترجیح بیمار خواهد بود.
2
درمان دارویی بایستی برای  )Body Mass Index( 30kg/m2 ≥BMIیا kg/m
 BMI < 27همراه با عوامل خطر شــامل دیابت ٬پرفشــاری خون  ٬دیس لیپیدمی و بیماری
قلبی شــروع گردد .داروهای ضد چاقی بایســتی حین مصرف به دقت پایش شــوند .ارلیستات
(مهارکننده لیپاز لوزالمعده ) تنها داروی درمان طوالنی مدت چاقی و موجب حداقل  %3کاهش
وزن پایه می شــود .شایعترین عوارض ارلیستات شــامل نفخ  ،اسهال چرب  ،افزایش دفع و بی
اختیاری مدفوع می باشند .اثرکاهش وزن لورکاسرین (آگونیست سروتونین) بیشتر از ارلیستات
است .عوارض دارو شامل سردرد ٬تهوع ٬خستگی ،سرفه ،یبوست و خشکی دهان می باشند .فن
ترمیــن و دی اتیل پروپیون برای درمان کوتاه مدت چاقی تایید شــده اند و موجب حداقل %9
کاهش وزن پایه با مصرف حداکثر دوز می شــوند .عوارض جانبی آن شامل بی خوابی ،افزایش
ضربان قلب ،خشــکی دهان ،تغییر چشایی ،لرزش ،سردرد ،اسهال ،یبوست ،استفراغ و اضطراب
خالصه مقاالت غیر تحقیقی
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می باشــند .مصرف مت فورمین می تواند باعث کاهش  BMIو مقاومت به انســولین در افراد
چاق دیابتی شــود .برخی داروهای ضد افســردگی و ضد تشنج نیز می توانند باعث کاهش وزن
شــوند .در تولید داروهای جدید چاقی تمرکز بیشتری روی داروهای ترکیبی و ایمن می باشد.
کاهش وزن بیشــتر از  12کیلوگرم در برخی داروهای جدید در حال بررسی گزارش شده و این
مقاله به معرفی آنها پرداخته اســت .شواهد کافی برای استفاده از داروهای گیاهی ٬مکمل های
غذایی یا هورمون تراپی برای کاهش وزن در دســت نیست .اگرکاهش وزن حداقل  %5وزن پایه
پس از  12هفته درمان با داروی ضد چاقی رخ نداد  ،دارو بایستی قطع شود و درمانهای آلترناتیو
دیگر مورد بررسی قرار گیرند.
نتیجه گیری:

درمان های چاقی در کنار تغییر شــیوه زندگی  ،براساس تحمل بیمار و ایمنی دارو انتخاب
میگردند .انتخاب دارو می تواند تحت تاثیر عواملی مثل سن و جنس  ،بیماریهای همراه  ،عوارض
جانبی  ،دردسترس بودن و هزینه درمان چاقی باشد .حفظ کاهش وزن بیمار پس از قطع درمان
یکی از دغدغه های پزشکان در درمان چاقی است.
کلمات کلیدی:

چاقی ٬دارو  ٬بالغین
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Hypertonic saline in the treatment of hemorrhagic shock; a
review article
Elnaz Vahidi, MD; Tehran University of Medical Sciences, Prehospital
Emergency Research Center, Shariati Hospital; Emergency Medicine Department, Tehran, Iran (email: evahidi62@yahoo.com)
Morteza Saeedi, MD; Tehran University of Medical Sciences, Prehospital
Emergency Research Center, Shariati Hospital; Emergency Medicine Department, Tehran, IranAmir Hossein Jahanshir, MD; Tehran University of
Medical Sciences, Prehospital Emergency Research Center, Shariati Hospital; Emergency Medicine Department, Tehran, Iran

Abstract
The present review discusses different studies about the treatment of
hemorrhagic shock (HS) with hypertonic saline (HTS). We introduce
the hemodynamic effects and mechanisms of action of HTS in HS.
Evidence in this field shows controversial results. There are some data
supporting the potential benefits of HTS infusion in HS. The goal of
research in this field is to identify the best therapy in HS with the least
mortality. We have searched the title in the most popular data bases
containing recent meta-analysis or RCTs. Our conclusion shows that
although HTS can decrease inflammatory response during HS, it can
attenuate hypercoagulability and cause complications. There are no
data supporting less mortality while treatment with HTS versus other
fluids in HS.
Keywords hemorrhagic shock, hypertonic saline
Context
Is hypertonic saline effective in the treatment of hemorrhagic shock?
Is it capable of reducing mortality in hemorrhagic shock?
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Evidence acquisition
We searched “hypertonic saline in the treatment of hemorrhagic shock”
in the most popular data bases (e.g., MEDLINE, the Cochrane Collaboration Database, the Center for Research Support, TRIP Database,
PubMed, Web of Science, and Google Scholar). We reviewed the most
sited articles related to our study. Patient-oriented evidence that matters (POEM) was used to support key clinical recommendations rather
than disease-oriented evidence (DOE), for example studies dealing
with changes in morbidity, mortality, or quality of life was the main
structure of our research rather than studies dealing with mechanistic
explanations or surrogate end points, such as changes in laboratory
tests. Studies of patients likely to be representative of those in primary
care practices, rather than subspecialty referral centers were reviewed.
We tried to ensure that all recommendations were based on the highest
level of evidence available. In particular, we tried to find the answer
in an authoritative compendium of evidence based reviews, or at least
tried to find a meta-analysis or well-designed randomized controlled
trial (RCT) to support it. Most of studies used in this review, are published during the last 20 years.
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مسمومیت با داروهای مسدودکننده گیرنده بتا
دکتر بیتا انوری متخصص بیماریهای داخلی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:

مســمومیت با داروهای مسدود کننده گیرنده بتا یکی از مسمومیت مهم و خطرناک دارویی
به خصوص در مصرف دوزهای باالســت .این مســمومیت که به صورت عمدی یا سهوی ممکن
اســت در کلیه گروههای سنی ایجاد شود با مصرف روزافزون و دردسترس بودن داروهایی مثل
پروپرانولول ،آتنولول و متورال به وفور مشاهده می شود.
عالئم اصلی اســتفاده از دوزهای توکســیک این داروها وجود برادیکاردی ،هیپوتانســیون،
هیپوگلیسمی ،تشنج و کاهش سطح هوشیاری است .داروهایی که حاللیت باالیی در چربی دارند
(مثل پروپرانولول) براحتی از سد خونی مغزی عبور کرده و عوارض نورولوژیک ایجاد می کنند.
درمان اصلی بیمار در مراحل اولیه شروع پاکسازی گوارشی و کنترل همودینامیک و اقدامات
حمایتی است .استفاده از پیس میکر ممکن است در بسیاری از بیماران نجات بخش باشد .تأثیر
گلوکاگون که در کتب مرجع درمان انتخابی برای موارد شــوک و برادیکاردی به حساب می آمد
درحال حاضر طبق مطالعات سیستماتیک جدید تأیید نشده است و انجام کارآزمایی های بالینی
انسانی برای بررسی تأثیر واقعی آن مورد نیاز است .استفاده از امولسیونهای چربی و تجویز گلوکز
و انسولین با دوز باال در برخی مطالعات اثرات مفیدی در بهبود هیپوتانسیون داشته است.
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نكاتي چند در مورد كينتيك آهن و كم خوني ها
دكتر داود منادي زاده – هماتولوژيست
تخريــب كينتيك هاي آهن و يا متابوليســم  Hemeقادر اســت كم خونــي هيپوكروم-
ميكروســيتيك را ايجاد نمايد ســه حالــت در  kineticآهن مي تواند كــم خوني هيپوكروم-
ميكروسيتيك را ايجاد نمايد.
 -1فقر آهن  -2كم خوني بيماري هاي انفالماتور مزمن (ACI: Anecmia of Chronic
 -3 )Inflamationآنمي سيدرو بالستيك مخصوصاًمسموميت با سرب و كم خوني در تاالسمي
نيز هيپوكرم ميكروســيتر اســت و اين عارضه بايد از كم خوني در اثر اختالالت متابوليسم آهن
افتراق داده شود.
فقــر آهن از فقدان جــذب آهن ،نياز بيش از حد به آهن ،فقــر غذايي،فقر آهن در غذاهاي
خورده شــده و دفع زياد آهن ناشي مي شــود هر چهار حالت ذكر شده اگر طوالني شود باعث
كم خوني هيپوكروم ميكروســيتر مي گردد .نوزادان ،اطفال و خانم هاي باردار استعداد بيشتري
نســبت به ســايرين در اين نوع كم خوني دارند .اگر كم خوني فقر آهن در مردها و خانم ها بعد
از يائســگي ديده شود احتمال خونريزي از دستگاه گوارش بايد بررسي گردد چون اغلب ولي نه
هميشه ،عارضه در اين دستگاه است ()Occult G.I Bleeding
احتمال كمبود آهن اغلب زماني داده مي شود كه گلبولهاي قرمز كوچك و هيپوكروم هستند
و افزايش  )Red blood cell Distribution Width) RDWوجود دارد ولي هميشه اين
تغييرات ممكن است ديده نشود تشخيص با بررسي چرخه آهن مثل كاهش آهن و فريتين سرم
افزايش  TIBCو كاهش  Transferrin Saturationمحرز مي شود.
ناكافــي بودن آهن در مواد خوراكي بايد با مصرف آهن خوراكي جبران شــود كه معمو الً 3
ماه طول مي كشــد و بستگي به پايبندي مصرف بيمار دارد ايجاد مشكالت گوارشي براي بيمار
در جريان مصرف خوراكي آهن گاهي ممكن اســت باعث تداوم نيافتن مصرف آن گردد در اين
موارد توصيه مي شــود كه آهــن خوراكي با لقمه هاي آخر غذا مصرف شــود و يا نوع فرآورده
آن را تغيير داد .علل ديگر كمبود آهن بايد بررســي شــود تا منشاء آن كشف گردد .كم خوني
التهابــات مزمن ( )ACIمعمو الً توام با عفونت چون توبر كولوز ،حاالت  Chronicچون آرتريت
روماتوئيد و تومورها مي باشــد كه مي تواند هيپوكروميك ميكروســيتيك باشــد ولي اغلب كم
خوني نرموكرم نرموســيتيك است .در كم خوني  ACIعيار  Hepcidinافزايش يافته به علت
مرحله حاد واكنش دهنده در جذب آهن در روده ها و از بين رفتن  Sequester ironتوســط
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ماكروفاژها و هپاتوســيت ها مي شــود .ماكروفاژهاي مغز استخوان مقدار زيادي آهن رنگ شده
را نشــان مي دهند در حاليكه گلبولهاي قرمز در حال رشــد آهن كم دارند توليدهاي سلولهاي
التهابي،عمل اريتروپوئيتين را مختل مي نمايند .بررسي آهن در اين كم خوني داللت بر كاهش
عيار آهن ســرم و  ، TIBCكاهش و يا طبيعي بــودن  Transferrin Saturationو افزايش
فريتين خواهد كرد.
پورفيريا (: )Porphyrias

مسمويت ســرب نه تنها مثالي است براي آنمي سيدروبالســتيك اكتسابي بلكه پورفيرياي
اكتســابي نيز مسئوليت دارد .پورفيريا مشخص مي شــود به اختالل در توليد اجزاء پورفيريين
 Hemeاختالل در سنتز  Hemeممكن اكتسابي باشد چون مسمويت با سرب ولي اغلب ارثي
اســت  .زماني كه يكي از آنزيم هاي ســنتز  Hemeوجود ندارد ،توليدات از مراحل اوليه مسير
در ســلول افزايش يافته و ايجاد  Hemeدر ارتيروسيتها و هپاتوسيتها را فعال مي نمايد افزايش
پورفيرين از داخل سلول در حال رشد و يا پس از مرگ آن به خارج نشت( )Leakكرده،ممكن
است از راه ادرار و مدفوع خارج شود كه باني تشخيص گردد .تجمع مواد حاصله در نسج و پوست
فلورســان هستند رسوب آنها در پوســت موجب حساسيت به نور ( )Photosensivityگشته،
سوختگي پوست را در مقابل اشعه خورشيد ايجاد مي نمايد.
كم خوني سيدروبالســيتيك ( )Sideroblasticموقعي كه سنتز پروتوپورفيرين و يا ملحق
شــدن آهن به  Protoporphyrinمهار ( )Blockedشود ،به وجود مي آيد نتيجه آن تجمع
ميتوكندري هاي ()Mitochondrasگلبول قرمز در حال رشــد دور هسته گويچه هاي سرخ
مي شود كه با رنگ آميزي  Prussian Blueدر مغز استخوان مشخص مي گردد اين سلول ها
به نام  Sideroblastمشهورند .سنتز پورفيرين و ملحق شدن آهن به پورفيرين در هر زماني كه
هر يك از آنزيم هاي سنتز  Hemeو مسير آنها ناكافي و يا معيوب باشد ،مهار مي شود كمبود
اين آنزيم ها ممكن اســت ارثي يا مادرزادي و يا اكتســابي چون مسموميت با فلزات سنگين به
خصوص سرب ( )Leadباشد.
بررســي آهن در كم خوني سيدوبالستيك داللت بر افزايش آهن سرم و فري تين ،كاهش و
يا طبيعي بودن  TIBCو افزايش  Transferrin Saturationخواهد كرد .اندازه گيري براي
تجمع توليدات راه هاي ســنتز  hemeچون  )Zinc Proto Porphyrin) ZPPيا پورفيرين
آزاد گلبولهاي ســرخ ( )Free Erythrocyte Porphyrin:FEPهمچنين افزايش خواهد
يافت .ســرب( )Leadتوسط راههاي متعدد مختلف در سنتز  Hemeدخالت مي كند ممانعت
از ملحق شــدن آهن در ايجاد  Hemeموجب كم خوني نرموكرم – نرموسيتيك مي شود و اگر
تماس با ســرب طوالني باشــد ،حتي كم خوني هيپوكرم ميكروسيتر را ايجاد مي نمايد  .سرب
خالصه مقاالت غیر تحقیقی
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همچنيــن آنزيــم  Phosphate Dehydrogenase-6-Glucoeرا مختل كرده و افزايش
هموليزي را باعث مي شــود .كودكان مخصوصاً به اثر سرب در سيستم عصبي مركزي ()CNS
اســتعداد زيادي دارند كه موجب تخريب غيرقابل برگشــت در مغز مي شود در مان شامل دور
كردن از محيط و منشاء تماس با سرب و اگر الزم باشد درمان با داروها  Chelatingبه منظور
دفع اين ماده از راه ادرار مي باشد.
چون بدن هيچگونه مكانيســمي براي دفع آهن از بدن را ندارد ،آهن در موارد ترانسفوزيون
خون مكرر و يا هموليزي طوالني مثل بتاتاالســمي در بدن انبار مي شــود كه Transfusion
 Related Hemosiderosisناميده مي شود.
اختالل در ژن  HFEقادر اســت هموكروماتوز مادرزادي به علت كاهش ايجاد Hepcidin
را ايجاد نمايد .مردهاي مبتال به اين عارضه نشانه هاي زودرس تري نسبت به خانم ها نشان مي
دهند (به علت نداشــتن عادت ماهيانه) .افراد هموزيگوت نشانه هاي شديدتري نسبت به افرادي
كه به طور هتروزيگوت دچار شده اند خواهند داشت .موتاسيون در ژن هاي ديگر كه در تنظيم
آهن بدن دخالت دارند نيز فنوتيپ و نشانه هاي شبيه Hereditaray Hemochromatosis
را ايجاد مي نمايد.
 Hيا  Hemojuvelinموتاســيون پيدا كند،نشــانه هاي بيماري
زمانــي كه ژن  epcidin
زودتر و حتي در جواني پيدا مي شــود آهن آزاد در سلول در دسترس قرار مي گيرد موقعي كه
 Ferritinو يا  Hemosiderinاشــباع مي گردد آهن آزاد موجب تخريب نســج توسط ايجاد
راديكال آزاد كه باعث صدمه به جدا و شايد موتاسيون گشته و عارضه در كبد ،پانكراس ،پوست
و عضالت قلب در اثر افزايش رسوب آهن ايجاد مي شود .افزايش Transferrin Saturation
نشانه اي از هموكروماتوز است كه موجب انجام آزمايش ژنتيك و كشف ژن موتاسيون مي گردد.
هموكروماتوز مادرزادي و بيماريهاي شــبيه ان بايد با فلبوتومي (گاهي تا آخر عمر)  ،درمان
شــود تــا فقر آن و كم خوني در نتيجه آن و پايين نگه داشــتن عيار آهــن خون به وجود آيد.
هموسيدوز وابسته به ترانسفوزيون بايد با داروهاي Iron-Chelating Drugsدرمان شود.
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درمان کم خونی
دکتر محمدعلی توکلی اردکانی
متخصص بیماری های داخلی
INTRODUCTION — Although anemia can be defined as a reduced
absolute number of circulating red blood cells (ie, a reduced red blood
cell mass as determined by a blood volume study), such studies are not
practical, cost-effective, or generally available. As a result, anemia has
been defined as a reduction in one or more of the major red blood cell
(RBC) measurements obtained as a part of the complete blood count:
hemoglobin concentration, hematocrit, or RBC count:
• Hemoglobin concentration (HGB) measures the concentration of
the major oxygen-carrying pigment in whole blood. Values may be expressed as grams of hemoglobin per 100 mL of whole blood (g/dL) or
per liter of blood (g/L).Efforts are underway to determine HGB levels
non-invasively, allowing continuous monitoring of this parameter.
• Hematocrit (HCT) is the percent of a sample of whole blood occupied by intact red blood cells.
• RBC count is the number of red blood cells contained in a specified
volume of whole blood, usually expressed as millions of red blood
cells per microL or liter of whole blood.
The initial approach to the diagnosis of anemia is to perform a complete history and physical examination along with a review of the results of a complete blood count (CBC) with white blood cell differential, platelet count, reticulocyte count, and an examination of the
peripheral blood smear.
A HGB <13.5 g/dL (<135 g/L) or a HCT <41.0 percent represents
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خالصه مقاالت غیر تحقیقی

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

anemia in men; a value <12.0 g/dL (<120 g/L) or <36.0 percent, respectively, represents anemia in women. Differences may also exist
between races, in older adults, and in athletes.
Diagnostic approach: morphology — According to the morphologic
approach, the anemia is first classified via the red cell size (ie, mean
corpuscular volume, MCV), which is part of the CBC .
• Microcytic anemias are associated with an MCV below 80 fL. The
most commonly seen causes are iron deficiency ,thalassemia, and the
anemia of (chronic) inflammation ,lead poisoning.
• Macrocytic anemias are characterized by an MCV above 100 fL .
The most common causes include alcoholism, liver disease, folic acid
and vitamin B12 deficiency, and myelodysplasia.
• The MCV is between 80 and 100 fL in patients with normocytic
anemia. This is an extremely large and amorphous category, which
can be narrowed somewhat by examination of the blood smear to determine if there is a small population of red cells with distinctive size
or shape abnormalities which would place the patient in one of the
above categories (ie, early microcytic or macrocytic anemia), or would
raise suspicion of an acute or chronic hemolytic state (eg, spherocytes,
sickle forms, ovalocytes).
• Hemolysis may have been suspected from the patient's history, physical examination, or examination of the peripheral blood smear (eg,
sudden onset of anemia, jaundice, splenomegaly, presence of spherocytes or schistocytes or other red cell shape changes) .It is confirmed
by the finding of increased levels of indirect bilirubin and lactate dehydrogenase, and low levels of haptoglobin.
• The presence of abnormal cells in the circulation (eg, nucleated
RBCs, blasts, atypical mononuclear cells) and/or abnormal increases
or decreases in absolute counts for granulocytes, lymphocytes, monoخالصه مقاالت غیر تحقیقی
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cytes, or platelets.suggests that the anemia is part of a more complex
hematologic disorder (eg, leukemia, aplastic anemia, myelodysplastic
syndrome, myeloproliferative disorder). Consultation with a hematologist would be appropriate at this point.
• Anemia may be the first manifestation of a systemic disorder , along
with other nonspecific complaints such as fever, weight loss, anorexia,
and malaise. Simple laboratory tests may give additional clues toward
the underlying disease process. These include abnormalities on the
urinalysis or routine chest x-ray, elevated serum creatinine, abnormal
liver function tests, and increased erythrocyte sedimentation rate.
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Calcium isotope as a descriptive marker for osteoporosis
and bone cancer
Mohammad Reza Haeri, Qom University of Medical Science, Faculty of
Medicine Mohammad Gharehbeglou, Azad University of Medical Science,
Faculty of Medicine, Qom branch

Measuring changes in calcium isotope ratios, offers the possibility of
near real time monitoring of bone diseases, such as osteoporosis and
multiple myeloma. Bones are largely built of calcium, and the turnover of calcium can indicate the development of bone diseases such
as osteoporosis and the cancer multiple myeloma. At Arizona state
university, calcium isotope ratios in urine from shuttle astronauts was
measured before, during, and after the flights. This allowed them to
confirm that the test worked at high sensitivity. They also looked at a
group of 71 patients who either had multiple myeloma (bone cancer),
or were at risk of multiple myeloma. The used methodology can discern the relative ratios of the calcium isotopes 42Ca and 44Ca in bone.
It found that lighter calcium isotopes, such as 42Ca, are absorbed from
the blood into the bone during bone formation. Conversely, these light
isotopes tend to be released into the bloodstream when bones break
down. By measuring the ratios of the two isotopes in blood or urine
scientists can calculate the rate of change of bone mass. Those patients
who tended to lose the lighter 42Ca isotope seemed to be the ones
where the cancer was the most active. This test can be easily done on
blood or urine sample.
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Natural control of mosquitoes that transmit arboviruses like
zika and brain fever
Fakoorziba Mohammad Reza1
1Department of Medical Entomology, Faculty of Health, Shiraz University
of Medical Sciences and Research Center For Health Sciences (RCHS) P.O.
Box 71645-111,Shiraz ,Iran.

Over three hundred species belonging to different genera (Culex,
Anopheles, Aedes, etc.) are vectors for transmitting the arboviruses
such as Zika, Japanese encephalitis (JE), dengue, dengue hemorrhagic
fever, yellow fever etc. The extensive use of synthetic organic insecticides during the last five decades has resulted in environmental hazards and also in the development of physiological resistance in major
vector species. This has necessitated the need for search and development of environmentally safe, biodegradable, low cost, indigenous
methods for vector control, which can be used with minimum care by
individual and community in specific situations. In the search for safer
and eco-friendly alternatives, attention has been focused on botanicals.
A premium product in this field is azadirachtin, the active ingredient
extracted from the neem plant, Azadirachta indica. As there have been
no attempts on studies about the susceptibility status of some mosquitoes against neem product during past one decade. So, the author
has taken up laboratory testing of this product on Cx. tritaeniorhynchus for assaying the larvicidal efficacy. The present investigations by
the author indicate that neem oil and other derivatives of neem can
be used in combination with other products for effective protection
against mosquitoes. The neem products can also be used for control
of mosquito breeding under integrated vector control programme in
various situations.
Key word:
Mosquitoes, Natural control, Arbovirus diseases,
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Acute rheumatic fever (ARF);
Time to think different and revise our believes
(Mini-review)
Mohammad Bagher OWLIA, Professor of Rheumatology, Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

ABSTRACT
More than 100 years have elapsed after using terminology of rheumatic fever and according to some notions, it seems that a huge amount of
changes happened in epidemiology of this basically infectious disease
during last decades. Aschoff bodies were suggested as pathognomonic
findings in endomyocardial biopsies in 1904 by Ludwig Aschoff. Medical terminology of rheumatic heart diseases widely used interchangeably for any valvular or myocardial diseases for decades attributed to
the kingdom of streptococcus associated heart attacks as the unique
rheumatic diseases centuries ago. When the number of all rheumatic
conditions were less than two or three. Moreover, this so-called pathognomonic feature of ARF is never ever clinically applicable except after
post-mortem period. Considering to friable connective tissue of valvular leaflets, this fact may make heart valves vulnerable in rather nonARF rheumatic disease spectrum. Before discovering conditions with
potential valvular involvement during last 60 years, possibly most of
them were ascribed to rheumatic heart diseases (ARF) and being managed accordingly. It seems that a critical issue in ascribing a diagnostic
tool as a pathognomonic is domination on all mimicking conditions
and full clinical expertise on all aspects of updated medicine. We think
that most cases of so-called ARF may actually be diseases other than
ARF and we should be careful in labeling patients with joint or valvuخالصه مقاالت غیر تحقیقی
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lar heart diseases as ARF. Remarkable decrease in incidence of ARF
may be in part due to educating and worldwide distribution of modern
rheumatologist with more precise diagnoses.
Key words:
rheumatic fever, rheumatic heart diseases, challenges, undifferentiated
connective tissue diseases.
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Dr Bagheri Hariri, Shahram /208
Dr Farahmand, Shervin /208
Dr. Safavi, Somaye /208
Ehsan GhaznaviRad /287
Elham Abdoli /212
Elham Mokhtari /57
Elham Rajaee /244
Elham Tahmasebian Dehkordi /170/210/211

Elnaz Firuzei /102
Elnaz Vahidi /306
Emamhadi MohammadAli /135/145
Eslami L /33/10
Esmaieelzadeh A /49/51
Faezeh Farhadi /73
Fahimeh Hadavand /250
Fahimeh Safarnezhad Tameshke /172 /166/ 17
/195 / 197/ 65/ 8

Fakoorziba Mohammad Reza /316
Farhad Jafari /123
Farhad Zamani /17/172/8/65
Fariba Keramat /212
Farid Imanzade /172/65
farnoosh larti /155
Farzanehfar /2
Fatahi abdizadeh M /2
fateme arabnejad /143
Fatemeh Azami /123
Fatemeh Fereshteh Mehregan /271
Fatemeh Golgiri /87
Fatemeh Shahbazi /24/408
Fatemeh Yaghoobi /259
Ganji A 49/51
Ghadakkar N /257
Ghaffarzadegan K /49/51
Ghanaiee O /49/51
ghannadan mohammadreza /122
Gholamreza Hemmasi /65
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Goshayeshi L /49/51
Hafez Tirgar Fakheri /19
Hamid Reza Hashemian /57
Hamid Reza Morteza Bagi /293/294
Hamid Rezvani /65
Hamideh Mihanpour /91
Hamidian SM /67
Hamidreza Ghasemibasir /212
Hamidreza Hatami /271
Hamidreza Najari /187
Hania Zokaee /129
Hasan Afzali /179
Hassan Vossoughinia /57
Hayatbakhsh A /2
Heidar Sharafi /21/29/31
Homan Bakhshandeh /259
Hosami hadise /149
Hoseini M /2
Hossein Ajdarkosh /17/65/8
Hossein Keyvani /195
Hossein Sardarian /19
Iradj Maleki /19
Iraj Najafi /259
Isazadehfar K /33
Issa jahanzad /125
Izadi I /257
Jalal Poorolajal /212
Jila Yavarian /166/197
Kamran Alimoghaddam /129
Kamran Gafarzadehgan /57
Karami M /33
Karbalaie Niya /8
Kavous Shahsavari Nia 151/267/293/294

khadijeh haji naghitehrani /268
Khodadadi F /80
Khosravi A /2
Khosrow Agin /141

Khuiee AR /49/51
Koorosh Ahmadi /38
Lashkarara GH /80
Latifnia M /2
Layli Eslami /35
LEILA SAEDI /100
M Owlia /252
Maasoumeh Najafi /125
Maasoumeh Saberian /125
Mahbobeh Hosseini /17
Mahboob Pouraghaei /293/151/267
Mahboubeh Hosseini /8
Mahbube Ebrahimpur /205
Mahmood Khoonsari /17
Mahmoudreza Khonsari /65
Mahnaz malekfar /78
Mahsa Abbaszadeh /102/116
Mahsa Mohammad Amoli /78
Mahshid Panahi /8
Malekzadeh R /10
Maliheh Dadgarmoghaddam /95
Mansooreh Momen-Heravi /179
Mansour Babaei /127
Mansouri fariba /149
MANUCHEHR KEYHANI /100
Marjan Mokhtare /19
Marjan Rahimi /116
MarjanYaghmaie /131
Maryam Emadzadeh /254
Maryam Hoseini-rad /21/31
Maryam Keshvari /21/31
Maryam Mohebi /244
Maryam Naseri /166
Maryam Rastgoo /187
Masoud Reza Sohrabi /8/17/195/65
Masoumeh Salari /57
Mazaher Ramezani /250
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Mehdi Hashemi /143
Mehdi nikkhah /8/17/65/172
Mehrdad Haghighi 250
Mehri Nikbin /21/29/31
Mehrnoosh /244
Memar B /2
Merat S /10
Mitra Ahady /57
Mitra Samare fekri /143

Najmeh Jamshidifar /8
Nakhostinroohi B /33
Namazee najmeh /157
Narges Gholami /271
Naser Rakhshani /8/17
Nasim Khajavirad /40
Nasim Valizadeh /129/131
Nasser Rakhshani /65/172
Nasseri-Moghaddam S /10

Mohamad Mehdi Johari Moghadam /147

Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi /166/197

Mohamad Saadat Agah /116
Mohamadhosein Mandegar /187
Mohammad Bagher OWLIA /317
Mohammad Baghi Yazdi /91
Mohammad Gharehbeglou /53
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Mohammad Hossein Ahouie /60
Mohammad Khademi /205
Mohammad khajedaluee /95
Mohammad Reza Babaee /65/53
Mohammad Reza Haeri/ 315
Mohammad sadegh Nikookar /123
Mohsen Vakili /127
Mojgan Mirabdolhagh Hazaveh /40
Mojtaba Ahmadinejad /38
Mokhtari Amirmajdi E /2
Mokhtarifar A /49
Mokhtarifar A /51
mollahoseini R /89
Mona talaschian /78
Montazeri M /67
Morteza Foroumandi /155
Mozaffar Hashemi /38
Mozaffari H /49/51
Mozhdeh Zabihiyeganeh /147
Msuodreza Sohrabi /172

Negin Esmailpourbazaz /187
Negin Molazadeh /199
Nikpour Sara /135/145
Parisa Pishravian /123
Parisa Poursamimi /21/31
Payman Moharamzadeh /151
Peyman Hosseinzadeh /254
Raheleh Namdar /248
Rahmani km /49/51
Rahmani-nia F /33
Ramak Hashemi SM /89
Ramesh Omranipoor /125
Rasoul yousefi Mashouf /199
Rayegan F /257
Razieh Nastarani /254
Rezvan Pourahmad /60
Rouzbeh Rajaei Ghafouri /151
Rouzbeh Rajaei Ghafouri /267
Roya Abolfazli /262
roya emdadi /73
Saadatnia H /2
Sabzghabaei,F /89
Sahar Karimpour reihan /102/116
Sajedeh Shafiee /127
salehi mohammadreza /122
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Sanambar Sadighi /125

1395  اردیبهشت17 اردیبهشت لغایت14- بیست وهفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

Sara Samadzadeh /262
Seyed Abdolrahim Rezaee /287
Seyed Hossein Ardehali 170/210/211
Seyed Mahmoud Eshagh Hosseini /60
Seyed Moayed Alavian /21/29/31
Seyed Mohammad Valizadeh /19
Seyed Mostafa Mirakzari /270
Seyed Mousalreza Hoseini /57
Seyed Reza Hosseini /127
Seyed Reza Najafizadeh /248
seyede masoume fatemi /73
Seyed-Mehdi Hashemi-Bajgani /137
Shabnam Niroumand /95
Shafieh Movasaghi /248
Shahram Agah /19
Shahram Keykha /38
Shahram.Nazari 15/46/
Shima molaee /155
Shirin Afhami /187
Shirin Hasani-Ranjbar /78
Shirin Taraz Jamshidi /254
Siamak Afshinmajd /265
Siavosh Nasseri-Moghaddam /35
Simindokht Shoaei /250
Sohaila Taheri /287
Soheil Peiman /155
soudabeh jalal /49
Tahereh Hassannia /287
Tal’at Mokhtari-Azad /166/197
Talebi fatemeh /122
Taraneh Dormohammadi Toosi /40/248

Tarang Taghvaei /19
Taslimi R /67
Tayebeh Sabokbar /262
Vahid Hosseini /19
Vosoughinia H /2
Zabihollah Taleshi /38

Zafar Mohtashami A /80
Zahra Atayi Jafari /102
Zahra Emami /87
Zahra Pournasiri /271
Zahra shafii /259
Zargar naheed /157
Zeinab naderpour /205
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احمدرضا سروش 27/
اعظم زيلوچيان مقدم 154/
الناز سادات حسيني 174/176/218/220/
222/224/226/228/230
الهام پورابراهيمي 106/
الهام شيخي 83/
الهام محمد خاني 298/
آرزو افخمي اردکاني 82/
آرش آقاجاني 76/
آرش بستاني 85/
آناهيتا صادقي 27/
بهروز بيراموند 278/
پوريا احمدي 296/
تانيا وزيرپناه 82/
ترانه تقوي الريجاني124 /
ثاراله شجاعي 280/282/
جواد خدادادي 214/216/280/282/
حسين مير ميرانپور 76/
حميد کثيري 164/183/185/
خدادادي ج 290/
خديجه چاله چاله 85/
دكتر بهاره بصيري 159/
دكتر داود منادي زاده 309/
دكتر رسول يوسفي مشعوف 201/
دكتر زهره آذركار 41/
دكتر محمدرضا رضواني 41/
دكتر محمدعلي توكلي اردكاني 312/
دكتر مهين مواليي 201/
دكتر همايون شيخ االسالمي 13/
دکتر احسان عليجاني 23/
دکتر احمد خسروي 5/
دکتر احمد رضا سبزاري 41/
دکتر الناز وحيدي 115/
دکتر اميررضا خليقي 5/

دکتر امين طهمورث 232/
دکتر آزاده ابراهيم زاده 41/
دکتر آزيتا ظفر محتشمي 256/
دکتر بهزاد بيژني 168/
دکتر بهزاد حيدري 242/
دکتر بيتا انوري272/ 308/
دکتر ترانه درمحمدي طوسي 240/
دکتر حديثه هوسمي رودسري 178/
دکتر حسن افضلي 181/234/236/
دکتر حميد اصغرزاده 70/
دکتر حميد رضا نجاري 168/203/
دکتر خاطره محرمي 240/
دکتر رضا حسيني 242/
دکتر رضا قاسمي برقي168 /203/
دکتر ريحانه نيکنام 94/
دکتر زهرا سليماني232/236 /
دکتر زهره آذرکار 189/191/
دکتر زينب نادرپور 115/
دکتر سارا نيک پور 284/
دکتر سعيده مکارم 203/
دکتر سيد رضا نجفي زاده 240/
دکتر سيد محمود اسحق حسيني 25/4/
دکتر سيدمجتبي موسوي خوشدل 43/
دکتر شبنم کوهستاني 5/
دکتر شفيعه موثقي 240/

دکترشهربانوکيهانيان106/110/112/117/120/
103/

دکتر عباس عالمي168 /
دکتر عباسعلي زراعتي 159/
دکتر عبدالرحمن رستميان 240/
دکتر عبداله محمدي 242/
دکتر علي بيژني 242/
دکتر علي خلوت 240/
دکتر عليرضا جعفري 139/
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دکتر عليرضا رفيعي نيا 289/
دکتر عليرضا مفيد 72/
دکتر غالمرضا لشکرارا 256/
دکتر فاطمه احترام 108/
دکتر فاطمه همايوني 203/
دکتر فريبا رضائي طلب 159/
دکتر ماه منير محمدي94 /
دکتر مجيد پويا 106/
دکتر محبوبه اسدي زرندي 153/
دکتر محبوبه السادات ميرزاده 97/
دکتر محسن ميرزائي 97/
دکتر محمد منصور ساروي /110/112/117/
103 /120
دکتر محمد مهدي اسحق حسيني 4/25/
دکتر محمدرضا هدايت يعقوبي 296/
دکتر محمدعلي امام هادي 284/
دکتر مريم ذاکري حميدي 110/112/117 /
103 /120/
دکتر منصور بابايي 242/
دکتر منصور رضايي 296/
دکتر منصــوره مومن هــروي /181 /236
234/232
دکتر منوچهر نخجواني240/
دکتر ندا عباسي 23/
دکتر نرگس غالمي 285/
دکتر نيکونژاد 168/
دکتر هادي اکبري 159/
دکتر يحيي جواديان 242/
دکترآزاده ابراهيم زاده 191/189/
دکترحسن احترام 108/
دکتررضا رزاقي232 /
دکتررويا تقوائي 234/
دکترسيد جالل الدين اسحق حسيني 4/25/
دکترسيدجعفرنوابي 296/

دکترسيده زهرا اسحق حسيني25 /4/
راستين عالء 193/
رضا عفت دوست 27/
رضويان ف 290/
زهرا طهماسبيان85 /
زهرا عباسي 292/
زهرا نادري 154/
زينب نوروزي 83/
ساحل عسگري 85/
سارا حسيبي طاهري 74 /
سارا شيخ االسالمي 13/
سالومه صالحي 76/
سمانه رمضاني گيوي 55/
سميه فالح قادي 103/
سيد جعفر نوابي 278/
سيد جواد موسوي 70/
سيد محمد نوابي 296/
سيدحسن سيدشريفي 218/220/222/22/
4/226/228/230/176
سيدحسن شريفي 174/
شاپور منتظر 70/
شادي ساروي 110/112/117/120/103/
شبنم حسيني 74/
شبنم سيفي پور 117/120/112
شکوفه نبي زاده 110/
شهناز کاظمي 183/
طيبه گريواني /176/208/220/222/224/
226/228/230/174
عبدالرضا کمالي 70/
علي اکبر جعفري 282/
علي ديانت 185/
علي ساروي 103/ 110/112/117/120/
علي طهماسبي 298/
علي محمودزاده 70/
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عليرضا استقامتي 76/
عليرضا رضايي فراماني 296/
عليرضاسميع 292/
فاطمه اکرمي پور214/
فاطمه عسگري 282/280/
فاطمه مهدي پناه 256/
فائزه رضويان 216/214/
فرخ قوام 70/
فرهاد جعفري292/
فهيمه مهدوي فر 105/
کامکارعرب نيا قم 300/
کتايون نخجواني 70/
کرمي افروزه 193/
کرمي افسانه 193/
کيانا وفايي214/216/ 300/
گالله اصغري 74/
ليال آقاقزويني 27/
مجتبي فالح 74/
مجيد عبدالهيان 83/
مجيد غفوري /218/220/222/224/226 /
176 /228/230
مجيد ميالني 70/
مجيدغفوري 174/
محمد افخمي اردکاني 82/
محمد حسن خادم انصاري 70/
محمد صادق نيکوکار 292/
محمدجواد طراحي 83/
محمدرضا حائري 105/
محمدعلي صبا 154/
محمود جليلي 298/
مرجان مرداني حموله 124/
مرضيه دانش بدي 55/
مرضيه نجومي 55/
مريم صفربخشايش 300/

مژگان جارياني 83/
مژگان کاوياني 83/
مطهرهمنظرينژاد 292/
مظلوم زاده سعيده 193/
معصومه عيوضي 278/
معصومه يارجانلي 74/
منوچهر نخجواني 76/
مهرداد الري 76/
ميترا رنجبر 55/
نازنين ضياء شيخ السالمي 300/
ناهيد دهقان نيري 124/
ندا نوذری 304 /
نسرين رضايي 124/
هاشم شريفيان 27/
وحيد اصغرزاده 70/
وفايي ک 290/

