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را روشنی بخشيدند و گلشن سرای علم و
دانش را با راهنمايی های کار ساز و 

و تشکر تقديرساختند ; سازنده بارور 
نمايم.

و

داورانمحترمبا تشکر از هيئت



ه پدر و مادر بزرگوارمتقديم ب
به پاس زحمات بی دريغشان

و
برادران وخواهران  مهربانم 

تقديم به همسر عزيزم
معنای زندگی،پناه خستگی واميد 

بودنم
و

زيباترين بهانه زندگيم "آذين"
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مقايسه اثر فلوکستين و دارونما در بهبود کيفيت زندگی 
بيماران در بيماران با کانسر های توپر مراجعه کننده به 

بيمارستان امام خمينی اردبيل
چکيده:

تشخيص سرطان كهاند دادهننشاتمطالعااز ريبسيامقدمه :
. دميشووي ادهخانوو ربيمادر عاطفيعميقيوهيجانيتمشكالوزموجببر
درمان یاست که استفاده از آن برایضد افسردگیداروکينيفلوکست
یعصبيیاشتهایاختالل هراس و ب،یاجباریاختالل وسواس،یافسردگ

با توجه به مطالب باال، از اين رو ما بر آن شديم است.شدهرفتهيپذ
ن اثر اين دارو بر بهبود کيفيت تا با طراحی اين مطالعه به ميزا

بپردازيم.کانسر توپر مبتال به و سالمت عمومی در بيمارانزندگی

در اين مطالعه کارآزمايی بالينی،بيماران مبتال مواد و روش ها :
به کانسر توپر ، به صورت تصادفی به دو گروه مورد(فلوکستين) و 

به هر دو گروه به نفر تقسيم بندی شدندو ٧٠شاهد(پالسبو)هر کدام 
هفته دارو و پالسبو تجويز شد. در ابتدا و انتهای مطالعه، ١٢مدت 

ان تکميل گرديد و در انتهای ) برای بيمارSP36پرسشنامه کيفيت زندگی(
، نتايج بابرنامه آناليز مطالعه پس از تکميل پرسشنامه سالمت عمومی 

تحليل گرديد.SPSSv16آماری 

ايع ترين بدخيمی ،کانسر معده در گروه در اين مطالعه شنتايج:
. در بررسی کيفيت درصد)بود٨۵/۴٢درصد)و در گروه شاهد(۴٠مورد(

زندگی بيماران در دو گروه مورد و شاهد در ابتدای مطالعه نتايج 
نشان داد که کيفيت زندگی دو گروه اختالف معنی داری با هم ندارند. 

و )p=0.015(روانی-ت عاطفیدر انتهای مطالعه مشاهده شد که تنها سالم
در گروه مورد به صورت معنی داری بهتر از )p=0.006(خستگی و نشاط 

گروه شاهد بود. در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه مورد نيز 
در ) p=0.027(عملکرد جسمانینظر مشاهده شدکه کيفيت زندگی تنها از 

. در بررسی گروه مورد نسبت به گروه شاهد بهبود معنی داری پيدا کرد
)، P=0.032عاليم افسردگی(،)P=0.019عاليم جسمانی(عمومی از نظر سالمت 

از نظر گروه مورد وضعيت بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند اما 
)و نمره کلی P=0.512کارکرداجتماعی()، P=0.422(عالئماضطرابيواختاللخواب

) اختالف معنی داری مشاهده نشد. P=0.419سالمت عمومی(

نتايج اين مطالعه نشان داد که تجويز فلوکستين در تيجه گيری:ن
بيماران توانست بعضی از جنبه های کيفيت زندگی و سالمت عمومی را 
بهبود ببخشد ولی بر بعضی از جنبه های کيفيت زندگی و سالمت عمومی 
تاثير گذار نبود که اين احتماال به دليل دوره تجويز کوتاه مدت 

ران می باشد.فلوکستين در بيما

سرطان، فلوکستين، کيفيت زندگی، سالمت عمومیکلمات کليدی :



اختصارات

FLIC :Functional Living Index for Cancer

MADRS:Montgomery Asberg Depression Rating Scale

HADS  :Hospital Anxiety and Depression Scale


