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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت هفتمینپنجاه و 

 

تشکیل گردید، موارد زیر مورد بررسی قرار  10:30ساعت به صورت مجازی  19/05/99مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

 گرفت.

استینوسکوپی در تعیین علت نقش مدی "با عنوان (،724133128تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

 "98تا  88کننده به بیمارستان شهیدبهشتی بابل طی سال های های مدیاستن در بیماران مراجعهلنفادنوپاتی

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز

 

 .حجم نمونه براساس فرمول تعیین گردد 

 حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر به دست آمد.

 

در آنها داده شد، با مدیاستینوسکوپی بدخیمی برابر با نسبت افرادی است که تشخیص  =Liu ،5/45٪pاده از مطالعه با استف

 تقر به دست آمد. 96برابر با  d=0.2pدرصد و  5. برای خطای نوع اول می باشد

ه این مرکز طی این سالها، به نظر با توجه به بررسی های انجام شده بر اساس بیماران ارجاع شده به منظور مدیاستینوسکوپی ب

 باشد.  caseمیرسد حدود پنجاه 

در صورت عدم رسیدن به حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی توان این مطالعه در بررسی نقش  

 .دمطالعه آنالیز توان انجام خواهد ش  مدیاستینوسکوپی در تعیین علت لنفادنوپاتی های مدیاستنف در پایان

 و خروج مطالعه بازنگری شود. معیار ورود 

 داشتن گردنی، فقرات ستون در اختالل عدم مدیاستن، لنفادنوپاتی با بیماران سال، 85 تا  15 بین سن: ورود معیار

 . مطلوب ریوی و قلبی شرایط

 پیشرفته بیماری بارداری، گردنی، نخاع و گردن اخیر جراحی اخیر،  قلب جراحی و توراکس جراحی: خروج معیار

 .مدیاستن بزرگ عروق ،انسداد قلبی

  .اصالح شد.جدول متغییرها اصالح گردد 

  .اصالح شد.روش کار اصالح و تکمیل گردد 
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ارتباط بین سابقه واکسیناسیون علیه آنفوالنزای  "با عنوان( 724133090)یتحقیقاتی با کد رهگیرطرح  -2

به  ریمطرح و با انجام اصالحات ز "  19به کووید فصلی با شدت تظاهرات رادیولوژیک در بیماران مبتال 

 .دیرس بیتصو

 نوع از مطالعه نوع cross sectional اصالح شد.یابد.  تغییر نگر گذشته کوهورت به 

    .در روش کار گروه مورد مطالعه به دو در روش کار گروه مورد مطالعه به طور کامل توضیح داده شود

مثبت و بدون  PCR:بیماران با  Bا سابقه واکسیناسیون و گروهمثبت و ب PCR با بیماران: Aگروه

 ، تقسیم شدند.سابقه واکسیناسیون

 .افزار نرم از استفاده با نمونه حجم تعیین حجم نمونه تعیین گردد G*Power میانگین مقایسه برای 

 با. شد تعیین( واکسیناسیون سابقه بدون و واکسیناسیون سابقه با) گروه دو در ریه درگیری شدت

 ریه، اسکنتیسی در تغییرات بالینی اهمیت به توجه با و مشابه مطالعات به دسترسی عدم به توجه

 تعیین گروه هر در نمونه 120 برابر درصد 80 توان و 05/0 خطای سطح و 25/0 برابر اثر اندازه برای

 .شوندمی مطالعه وارد نمونه 240 مجموع در. شد

  اصالح شد. شود.و در اهداف فرعی قرار داده  گرددحذف  "درمان دپیام "واژهدر اهداف اصلی 

 .در بررسی متون مطالعاتی مربوط به موضوع پروپوزال اضافه گردد  

 واکسیناسیون پوشش بررسی به محققین است، شده انجام همکاران و کشاورز توسط که مروری مطالعه در

 بسیار ها آن بررسی مورد مطالعات نتایج. اند پرداخته ایران در مختلف جمعیتی های گروه در آنفوالنزا علیه

 بهداشتی سیستم کارکنان جمعیت در و درصد 20 تا 10 فراوانی  مسن افراد جمعیت در. است بوده مختلف

 (.7) گردید مشاهده درصد 50 تا 23 فراوانی

 RT-PCRون و همکاران در خصوص ارتباط بین یافته های سی تی اسکن و نتایج آزم Aiدر مطالعه 

درصد سی  88مثبت و  PCRدرصد  59بیمار مورد بررسی،  1014در چین، از  COVID-19مبتالیان به 

 consolidation (50درصدGGO (46  ،)تی اسکن مثبت داشتند. شایعترین یافته های تصویربرداری 

 (.8)درصد( بودند  3درصد(، ضایعه ندوالر ) 1درصد(، افزایش ضخامت دیواره بین لوبولی )

نتایج نشان داد  19-و همکاران در خصوص یافته های رادیولوژیک بیماران مبتال به کوئید Shiدر مطالعه 

درصد بیماران درگیری محیطی بود. همچنین  54درصد بیماران دارای درگیری دو طرفه بودند. در  79که 

GGO  (.9درصد بیماران گزارش گردید ) 65در 
 

 محدودیت از جهت سن ، جنس و نوع اپروچ انتخاب شده در عمل ؛  اصالح شد ی گردد.معیار ورود و خروج بازنویس

ماه از عمل  6جراحی برای ورود به مطالعه وجود ندارد . معیار خروج از مطالعه ، بیمارانی هستند که کمتر از 

 . خارج مفصلی ( داشته اند type A )  جراحی آن ها گذشته است و یا بیمارانی که شکستگی

 

  .99-94سال های طی تاریخ دقیق مطالعه در روش کار ذکر گردد  

 .ماه اول بعد از جراحی  6از آن جایی که غالبا پروگنوز بیماران طی ؛  اصالح شد مدت زمان فالوآپ اصالح گردد

ماه ازعمل جراحی آنها  6تعیین می شود لذا معیار ورود به مطالعه جهت فالوآپ بیمارانی هستند که حداقل 

 range ) آرنج مفصل حرکتی ی محدوده بررسی جهت الزم معاینات مرکز، این درمانگاه در سپس شته باشد .گذ
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of motion ) تحت نظر متخصص ارتوپدی و رزیدنت ایشان انجام خواهد شد. حرکات flexion , extension 

, adduction , adduction , rotation ت، عدم توانایی در بررسی شده و محدودیت حرکت، درد حین حرک

  .اتمام حرکت مکتوب خواهد شد

 .اصالح شد معاینات الزمه به صورت کاملتر نگاشته شود. 

 .تکمیل و پیوست گردید. فرم رضایت آگاهانه بیمار تکمیل و پیوست گردد 

 

 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی

 
 

                                                                       


