طرح ھاي انجام شده در مركز تحقيقات ديابت يزد از زمان تاسيس ) (١٣٧٦تاكنون
رديف

عنوان طرح

نام مجري

تاريخ اجراء
طرح

١

بررســي آگــاھي ســاكنين آزادشــھر يــزد در مــورد
بيماري ديابت

دكتـر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر علـي
رضا يداللھي

١٣٧٧

٢

بررســي شــاخص ھــاي اپيــدميولوژيك بيمـــاري
ديابت نوع بزرگساالن در گروه سـني  ٣٠سـال و
باالتر دراستان يزد )( ١٣٧٧

دكتر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر سـراج
الـــدين وحيـــدي _ دكترعليرضـــا وحيـــدي و
مھندس حسين احمديه

١٣٧٧

٣

بررســي ميــزان شــيوع فشــار خــون بــاال در ٥١٨
بيمار ديابتي مراجعـه كننـده بـه مركـز تحقيقـاتي
درماني ديابت يزد

دكتر صديقه سھيلي خواه ـ دكتر محمد بـاقر
خليلي

١٣٧٨

٤

تاثير ويتـامين  Cتكميلـي روي  HbA1cدر بيمـاران
ديابتي تيپ II

دكتــر محمــد افخمــي اردكــاني ـ دكتــر لــيال
برجيــان ـ دكتراللــه برجيــان _دكتــر ناھيــد
ستايش

١٣٧٨

٥

بررسي  HLAكالس  Iدر بيماران ديـابتي تيـپ
II

دكتر محمد افخمي اردكاني _ دكتر سـعيده
مراد پور

١٣٧٨

٦

بررســي شــيوع بيماريھــاي پريودنتــال در افــراد
ديابتيــك وابســته بــه انســولين و غيروابســته بــه
انسولين و مقايسه آن با بيمـاران مراجعـه كننـده
به بخـش بيمـاري ھـاي دھـان ودنـدان دانشـكده
دندانپزشكي يزد با استفاده از ايندكس CPITN

دكتر محمد رضا طالبي ـ دكتـر علـي حبيبـي
كيا ـ دكتر محمد رضا فالحتي

١٣٧٨

٧

بررسي عملكرد مركز ديابت استان يزد در كنتـرل
بيماران ديابتي

دكتــر محمــد رضــا شــريفي ـ دكترمحمــد
افخمـي اردكـاني ـ دكتـر منصــور شـريفي ـ
دكتر محمود فالحتي _ دكتر احمد اسالمي

١٣٧٨

٨

بررســي ميــزان فراوانــي افســردگي در بيمــاران
ديابتي

دكترعلي اكبر تـوكلي _ دكترمحمـد افخمـي
اردكاني ـ ندا علي فتاحي و زھرا وفاداري

١٣٧٩

٩

بررسي شيوع استرسورھا در بيماران ديابتي

دكتــر منصــور رفيعيــان ـ دكترمحمــد افخمــي
اردكــاني ـ حســين پيلــه ور ـ محمــد علــي
كالنتري

١٣٧٩

١٠

بررســي ميــزان موفقيــت در تبــديل انســولين بــه
داروھاي خوراكي ضد ديابت در بيمـاران NIDDM
كــه كمتــر از  ٨٠واحــد انســولين روزانــه دريافــت
ميكنند

دكتـر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر حميـد
جعفري زاده ـ دكتر ضياء بوترابي

١٣٧٩

١١

بررســي ميكروآلبومينــوري در بيمــاران ديــابتي و
ارتباط آن با HbA1c

دكتر محمد افخمي اردكـاني  -دكتـر مھـرداد
شكيبا و دكتر امير محمد عرفا

١٣٧٩

١٢

بررسي ارتباط اندكس فشار پائي -بازوئي ) ABI
( با تست ورزش دربيماران ديابتي

دكتــر منصــور رفيعــي -دكتــر محمــد افخمــي
اردكاني -دكتر امير محمـد عرفـا  -دكتـر رضـا
رفيعي و دكتر مسعود رحمانيان

١٣٧٩

١٣

بررسي ميزان كـاھش قنـد خـون ناشـتا بيمـاران
ديابتي چاق نوع  ٢در اثر مصرف فلوكستين

دكتر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر ھـاجر
صدقي

١٣٧٩

١٤

بررسي تاثير فلوكسـتين بـر كـاھش وزن بيمـاران
چاق مراجعه كننـده بـه كلينيـك غـدد بيمارسـتان
افشار

دكترمحمــد افخمــي اردكــاني ـ دكتــر ھــاجر
صدقي

١٣٧٩

١٥

بررسي رتينوپاتي در بيماران ديـابتي و ارتبـاط آن
با ميكروآلبومينوري و HbA1c

دكتــر مســعود رضــا معنويــت ـ دكتــر محمــد
افخمي اردكاني ـ دكتر اميرمحمد عرفا

١٣٧٩

١٦

بررسي اندازه گيري كروم در بيماران ديابتي

خانم نيره پارسـائيان ـ دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني ـ دكتر جاللي

١٣٧٩

١٧

اندازه گيري TGو  Cholدر مراجعـه كننـدگان بـه
مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد

دكتر محمد افخمي اردكاني ـ ليال عضد

١٣٧٩

١٨

بررسي تاريخچه فـاميلي بيمـاران ديـابتي نـوع ٢
مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد

دكتـر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر ھـاجر
صدقي ـ دكتر مھشيد ھراتيان

١٣٨٠

١٩

بررسي وضعيت خود مراقبتـي از پـاي ديـابتي در
مركز تحقيقات ديابت يزد

علــي اكبــر واعظــي ـ دكتــر محمــد افخمــي
اردكاني

١٣٨٠

٢٠

اثــر كلــروكين بــر قنــد خــون ناشــتا وكلســترول در
بيماران ديابتي نوع ٢

دكتر مھشيد ھراتيان – دكتر محمـد افخمـي
اردكاني

١٣٨٠

٢١

بررسي دموگرافيك بيماران ديابتي مراجعه كننده
به مركز تحقيقياتي درماني ديابتي يزد

دكتــر محمــد افخمــي اردكــاني ـ دكتــر زھــرا
ھاشميان ـ دكتر مھديه وزيريان ـ دكتـر ھـاجر
صدقي ـ دكتر حميد رضا دھقان

١٣٨٠

٢٢

بررسي اثر آلپرازوالم در كنترل قنـد خـون بيمـاران
ديابتي نوع ٢

دكتر محمد افخمـي اردكـاني _ دكتـر پريسـا
خاني

١٣٨٠

٢٣

بررسي ميزان لپتين در بيمـاران ديـابتي نـوع  ٢و
ارتباط آن با سطح انسولين  ، HbA1C ،قند خون
ناشتا و ليپيدھاي خون.

دكتـر جـواد محيطـي ـ دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني ـ دكتر ھاجر صدقي

١٣٨٠

٢٤

بررســي محــدويت حركــات مفصــلي در بيمــاران
ديابتي نوع ٢

دكتر مھشيد ھراتيان _ دكتر محمـد افخمـي
اردكاني

١٣٨٠

٢٥

بررســي ميــزان ليپــوپروتئين آ در ســرم بيمــاران
ديابتي نوع  ٢مراجعه كننـده بـه مركـز تحقيقـات
درماني ديابت يزد

دكتر محمد افخمي اردكاني ـ دكتر بمـانعلي
جاللي

١٣٨١

٢٦

مقايســه بررســي ميــزان لپتــين در بيمــاران چــاق
مبتال به ديابت نوع  ٢با بيماران ديابتي غير چـاق
مبتال به ديابت

دكتر جـواد محيطـي – دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني – دكتر ھاجر صدقي

١٣٨١

٢٧

بررسي اثر سير روي تري گليسـريد و كلسـترول
بيماران ديابتي

دكتـــر محمـــد افخمـــي اردكـــاني
عبدالرزاق كمال

ـ دكتـــر

١٣٨١

٢٨

بررسي تاثير متفورمين بر روي ليپيدھاي خون در
بيماران ديابتي نوع ٢

دكتر محمد افخمي اردكـاني ـ دكتـر عليرضـا
معتمد زاده

١٣٨١

٢٩

تعيـــين شـــيوع آترومـــاي كاروتيـــد وراديـــوگرافي
پانورميك بيماران ديابتي

دكتر فاطمه عزالديني ـ دكتر محمـد افخمـي
اردكاني

١٣٨١

٣٠

تعيــــين ميــــزان آنزيمھــــاي كبــــدي  ALT,ASTدر
بيماران ديايتي نوع ٢

دكترمحسن آخوندي – دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني

١٣٨١

٣١

راه انــدازي و ارزيــابي روش الكتروايمونوديفيــوژن
جھت سنجش آلبومين در ادرار

دكتر بمانعلي جاللي – دكتر نيـره پارسـائيان
– دكتر محمد افخمي اردكاني

١٣٨١

٣٢

بررسي ھيپرتري گليسريد بعد از غـذا در بيمـارن
ديابتي نوع ٢

دكتـــر محمـــد افخمـــي اردكـــاني
صمصامي ـ الھام مھر آوران

ـ مجيـــد

١٣٨١

بررســي ارتبــاط ميكروآلبومينــوري بــا قنــد خــون
ناشتا ،ھموگلوبين گليكوزيله و ليپدھاي خـون در
بيماران ديابتي

دكتر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر مژگـان
مدرســي ـ دكتــر الھــام اميــر چقمــاقي ـ
مھندس محسن عسكر شاھي

١٣٨٢

٣٤

بررســي تــاثير ويتــامين  Cبــر قنــد خــون ناشــتا ،
ھموگلوبين گليكوزيله و چربيھاي خون در بيماران
ديابتي

دكتـر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر الھـام
اميــر چقمــاقي ـ دكتــر مژگــان مدرســي ـ
مھندس محسن عسكر شاھي

١٣٨٢

٣٥

بررسي كيفيت زندگي در بيماران ديابتي

دكتر محمـد افخمـي اردكـاني ـ دكتـر سـعيد
مظلومي ـ دكتر فروغ فقيه خراساني

١٣٨٢

٣٦

بررسي سطح خوني ھورمون لپتين  ،قبل و بعـد
از درمان با متفورمين در بيماران ديابتي نوع ٢

دكتـر جـواد محيطـي ـ دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني ـ رضا ديده دار

١٣٨٢

٣٧

ارتباط بين پارامترھاي آھن و ديابت بارداري

دكتــر محمــد افخمــي اردكــاني –دكتــر مــريم
رشيدي

١٣٨۴

٣٨

بررســـي بـــروز  ٥ســـاله و پيشـــرفت رتينوپـــاتي
ديابتي و عوامل موثر به آن در ديابت نوع ٢

دكتــر مســعود رضــا معنويــت – دكتــر محمــد
افخمي اردكاني – دكتر مريم رشيدي

١٣٨۴

٣٩

مقايسه نسبت لپتين آزاد به لپتـين تـام خـون در
افراد چـاق و طبيعـي و ارتبـاط آن بـا مقاومـت بـه
انسولين

دكتر جواد محيطـي – مھنـد س سـيد مجيـد
مھدوي – دكتر محمد افخمي اردكاني

١٣٨٤

٤٠

بررسي تاثير امـوزش بـر كيفيـت زنـدگي بيمـاران
مبتال به ديابت نوع ٢

دكترمحمــد حســين باقيــاني مقــدم – دكتــر
محمــد افخمــي اردكــاني – محمــد ســعيدي
زاده

١٣٨٦

٣٣

٤١

تعيين ارتباط لپتين و روي در بيماران ديابتي و
غير ديابت و ارتباط آن با مقاومت به انسولين

دكتر جواد محيطي

١٣٨٦

۴٢

بررســي ســطح ســرمي تستوســترون و پــروتئين
متصــل شــونده بــه ھورمــون ھــاي جنســي در
بيماران مبتال به ديابتي نوع ٢

دكتــر محمــد افخمــي اردكــاني – دكتــر جــواد
محيطي  -دكتر الله برجيان

١٣٨٧

٤٣

بررسي تاثير امـوزش بـر كيفيـت زنـدگي بيمـاران
مبتال به ديابت نوع ٢

دكترمحمــد حســين باقيــاني مقــدم – دكتــر
محمــد افخمــي اردكــاني – محمــد ســعيدي
زاده

١٣٨٧

٤٤

بررســي ارتبــاط بــين ھموسيســتئين پالســما بــا
ميــزان آلبومينــوري در بيمــاران مبــتال بــه ديابــت
مليتــــوس ) ( DMنــــوع  ٢ارجــــاعي بــــه مركــــز
تحقيقاتي – درماني ديابت يزد

دكتر محمدي دكتر افخمي – دكتر ابو ترابـي
– دانشجويي

١٣٨٧

٤٥

تعيين ارتباط لپتين و انـديكس لپتـين آزاد) (FLIبـا
روی در بيماران ديابتی وغيـر ديـابتی و ارتبـاط آن
با مقاومت به انسولين

دكتر جواد محيطي  -حسين سلمانی-
دکتر محمد افخمی اردكاني

١٣٨٧

۴۶

بررســي تغييــرات ســطح ســرمي  VEGFبــدنبال
 PRPدر بيماران ديابتي

دكتــر مســعود رضــا معنويــت ـ دكترمحمــد
افخمي اردكاني

١٣٨٧

٤٧

بررسی سابقه فاميلی دﯾابت در بيماران دﯾابتی
نوع دوم
پايان نامه دكتري حرفه اي

خانم علينژاد

١٣٨٧

٤٨

تاثير سه نوع فعاليت بدنی استقامتی و موازی
بر کنترل گليسميک و نيمرخ ھای ليپيدی زنان
دﯾابتی نوع دو شھر ﯾزد
پايان نامه فوق ليسانس

خانم طيبه مستوري

١٣٨٨

٤٩

بررســي تــاثير روغــن زيتــون و بــادام ،گــردو بــر
پاسخھاي متابوليك فشار خون افراد ديـابتي نـوع
٢

دكتر محمد افخمـي اردكـاني –دكتـر فاطمـه
كاسب – دكتر مريم رشيدي

١٣٨٨

٥٠

بررسي تاثير استفاده از سرويس پيام كوتاه
) (SMSبر كنترل قند خون بيماران ديابتي

دكتر فرھاد فاتحي – دكتر محمد افخمي
اردكاني

١٣٨٨

٥١

تعيــين ميــانگين مقــدار انســولين بــر اثــر تزريــق
آلپرازوالم در موش سفيد بزرگ آزمايشگاھي

دكتر عليرضا وحيـدي ـ دكتـر محمـد افخمـي
اردكاني

١٣٨٨

۵٢

پايان نامه با عنوان بررسی ارتباط آپنه انسدادی
خواب با سندرم متابوليک  ،مقاومت به انسولين
و  CRPسرم

دکتر ابوالحسن حلوانی – دکتر محمد
کرﯾمی – دکتر محمد افخمی اردکانی

١٣٨٨

طرح ھاي تحقيقاتي در حال اجرا در مركز تحقيقات ديابت يزد
نام مجري

تاريخ اجراء
طرح

رديف

عنوان طرح

١

تعيين توزيع فراواني عوارض مزمن ديابت در
بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت
شھرستان ميبد

دكتــر مســعود بھــزاد– دكتــر محمــد افخمــي
اردكــاني  -ســعيده شمســي -دكتــر زھــره
آخوندي ميبدي و ھمكاران

١٣٨۵

٢

بررسي ارتباط ژن  enosبا رتينوپاتي ديابتي در
بيماران ديابتي تيپ ٢

دكتر محمد رضا بشارتي – دكتر محمدحسن
شيخھا

١٣٨۶

٣

اندازه گيري ميزان سلنيوم در سرم بيمارا ن
ديابتيك )نوع ١و  (٢و مقايسه آن با افراد شاھد

دكتر بھشتي تبار

١٣٨۶

٤

بررسي سطح سرمي  il1,il6,tnf hsCRPدر
ديابت بارداري

٥

بررسي سطح سرمي لپتين ،آديپونكتين و
رزيستين مبتال به ديابت بارداري

٦

بررسي بروز ديابت بارداري در خانم ھايي كه
يك تست غير طبيعي در تست تحمل گلوكز
خوراكي داشته و بررسي پيامد بارداري

دكتر سھيلي خواه  -دكتر محمد افخمي
اردكاني – دكتر سيد محمد محمدي – دكتر
مجبييان – دكتر مريم رشيدي
دكتر سھيلي خواه  -دكتر محمد افخمي
اردكاني – دكتر سيد محمد محمدي – دكتر
مجبييان – دكتر مريم رشيدي
دكتر سھيلي خواه  -دكتر محمد افخمي
اردكاني – دكتر سيد محمد محمدي – دكتر
مجبييان – دكتر مريم رشيدي

١٣٨۶
١٣٨۶
١٣٨۶

٧

بررسي شيوع ديابت حاملگي در خانم ھاي
باردار مراجعه كننده به كلينيك زنان
بيمارستانھاي يزد و بررسي ريسك فاكتورھاي
موثر در ايجاد ديابت حاملگي

دكتر سھيلي خواه – دكتر مجبييان  -دكتر
محمد افخمي اردكاني – دكتر سيد محمد
محمدي– دكتر مريم رشيدي

١٣٨۶

٨

بررسی توزيع فراوانی انواع پلی مورفيسم
 MSPIژن  APOAIدر بيماران با ديابت نوع  IIو
مقايسه آن با افراد غير ديابتی

دكتر محمد حسن شيخھا  -دكتر محمد
افخمي اردكاني – دكتر محمد رضا
مشاھيري  -دكتر نسيم طبيب نژاد

١٣٨٧

٩

بررسي و مقايسه سطح سرمي آھن ،فرتين
 tibc،در خانم ھاي مبتال به ديابت بارداري و
خانم ھاي با يك تست تحمل گلوكز مختل

دكتر سھيلي خواه – ئكتر مجيبيان –دكتر
محمدي – دكتر افخمي –دكتر رشيدي –
دكتر محيطي

١٣٨٧

١٠

بررسي تاثير نوبت كاري بر اختالل تحمل گلوكز
 ،مقاومت به انسولين  ،سندرم متابوليك

دكتر مير محمدي – دكتر افخمي و ...

١٣٨٧

