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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

به صورت  صبح 9 مورخ ساعت 25/03/99 یکشنبهروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  نهمین و سی

 مجازی برگزار گردید.

 

 سرکار خانم و  نعمت اهلل نعمت الهی، جناب اقای دکتر مهدی اعرابیدکتر  اقای جناب طرح تحقیقاتی

 های یافته بررسی "با عنوان صلبی؛ آزاده خانم سرکار عمومی پزشکی مقطع نامه پایان ؛آزاده صلبی

هزینه با  "گلستان تصویربرداری مرکز به کننده مراجعه بیماران درMRI  تصاویر اساس بر زانو پاتولوژیک

 .گرفت قرار تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرحریال  0

 

 .با توجه به مقطعی بودن مطالعه بهتر است زمان انجام مطالعه نیز در عنوان اورده شود .1
 زانو های کیست مورد در مقاله کلی و چکیده در اما باشد می پاتولوژیک های یافته مورد در مقاله عنوان .2

 است شده داده توضیح

 با که باشد می همراه ضایعات و فروانی و انواع زانوو های کیست مورد در در قسمت بیان مساله توضیحات .3

اهمیت و ضرورت انجام مطالعه به خوبی بیان نشده است و دانش موجود در ندارد.  همخوانی عنوان

که محقق به دنبال یافتن انهاست مورد مطالعه حاضر نیز اشاره نشده است. و سواالتی بی پاسخی 

 .نیز بهتر بود در این قسمت اشاره شود و اهمیت مساله روشن شود

در بیان . مقاله دکتر شریعتی و همکاران ارتباطی به این موضوع ندارددر قسمت بررسی متون  .4

ترتیب در نگارش مطالعات از نظر سال انجام  ت. مطالعات ، هدف اصلی مطالعات نوشته نشده اس

 .مطالعه ، سنخیت موضوعی با مطالعه حاضر رعایت نشده است

در هدف اصلی مطالعه به جای کلمه بررسی از . اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت ندارد .5

 .بر خی اهداف دو الی سه بار تکرار شده اند. حذف شوند  ." تعیین " استفاده شود

منیسک و رباط در اهداف بیان نشده است اما سوال سواالت وجود، محل ، شدت پارگی  درقسمت .6

 .اهداف متناظر انها نیز بیان شود .نوشته شده است

قسمت تحلیلی مطالعه حذف شود چرا   .مقطعی تنها از نوع توصیفی خواهد بوددر قسمت روش اجرا  .7

 .ک نه اهداف تحلیلی بیان شده است و نه در جدول متغیر های متغیر پاسخی تعریف شده است

مطالعه به صورت نمونه گیری نخواهد بود بلکه بیماران در بازه زمانی مورد مطالعه که شرایط  .8

ورود به مطالعه را داردند وارد مطالعه خواهند شد. در قسمت روش نمونه گیری این توضیح بیان 

 .شود

 .را در روش بررسی توضیح دهند MRI محقق اشاره به چک لیست و نحوه استفاده از تصاویر .9
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 .ازمون های اماری بیان شده حذف شوند . چون مطالعه تنها توصیفی خواهد بود .10

 ایا دلیل خاصی وجود داشت که محقق مطالعه را در بازه زمانی اشاره شده انجام دهند ؟ ایا تصاویر .11

MRI  مراجعه کنندکان در طی سال های اخیر قابل دسترسی نبودند ؟ با توجه به اینکه در مطالعات

 .ابزه زمانی و تعداد نمونه بیشتری انجام شده است بیان شده

 .محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه نشدهدر مورد  .12

 یونتوفورزیس بخشی اثر تعیین بالینی کارآزمایی "عنوان با ؛وحید خوری دکتر اقای جناب تحقیقاتی طرح 

 و مطرحریال  44،800،000 هزینه با "گرگان شهر در زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران بر کیمیارنیکا ژل

 .گرفت قرار تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس

 باشد یم زمان ذکر به ازیندر عنوان  .1

 دینما رییتغ صورت نیا به قیتحق عنوان لطفا .2

 گرگان شهر در زانو تیاستئوآرتر به مبتال مارانیب بر کایارنیمیک ژل سیونتوفورزی یبخش اثر نییتع

 نیگزیجا دیبا Clinical Trial عبارت با و است اشتباه یسیانگل عنوان در" Preclinical" عبارت .3

  .شود یبازنگر کامل طور به دیبا یسیانگل عنوان .شود

 مطالعه شده ذکر آخر پاراگراف در و است یگروه سه مطالعه که شده ذکر چکیده اول پاراگراف در .4

 .ندینما ذکر را استئوآرتروز ای تیاستئوآرتر کلمه .است شده انجام مارانیب از گروه چهار یرو بر

 .ندینما ذکر منابع بخش در دیجد رفرنس مورد دو محترم یها سندهینو لطفادر قسمت بررسی متون  .5

 یا نکته یمنف جینتا از و شده انیب مثبت جینتا شتریب .گردد اظافه ریاخ سال سه به مربور منابع

 .نشده نوشته

 اگر و ندارد یگاهیجا مطالعه نیا در کرم ونیفرموالس و ساخت است ینیبال ییکارآزما مطالعه اگر .6

 دیبا اهداف در .شود انجام ییکارآزما مطالعه سپس و شود هیته دیبا ابتدا ستین موجود کرم نیا

 .است ناقص اهداف .ردیگ قرار نظر مد مطالعه مورد یها گروه سهیمقا

 .نشده ذکر که دارد هیفرض به ازین مطالعه نیا .7

 تیقابل یصورت چه در .باشد یم ینیبال ییکارآزما بلکه باشد ینم مارانیب یبررس مطالعه نوع .8

Patent ؟ دارد!  

 است بهتر هستند یمختلف مراحل در یماریب شدت نظر از مارانیب کهییانجا ازدر قسمت روش اجرا  .9

 .شود مشخص یماریب درجه همه یبرا مطالعه یابتدا در

 .گردد ذکر مرد و زن نوع مطالعه مورد جامعه در .10

  .است اشتباه یکل طور به و دارد کامل یسیبازنو به ازینجدول متغییر ها  .11

 که شده اورده یشاتیازما یسر ه. یاند شدهن ذکر حیصح بطور رهایمتغ مشخصات رها،یمتغ جدول در .12

 .ستین مشخص مطالعه در نقششون

 .است نشده ارائه یحیتوض چیه یریگ نمونه روش نمونه، حجم مورد در .13

 شدهن ارائه یکاف حاتیتوض( رهایمتغ جدول با مطابق) ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .14

 .است

 .است شدهن ارائه یکاف حاتیتوض ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .15

 .است شدهن ارائه یکاف حاتیتوض مطالعه یتهایمحدود مورد در .16

 .ستین کار روش با مطابق هزینه های پرسنلی .17

 .گردد حذف دیبا و ندارد تیموضوع...  و مواد ساخت یها نهیهز .18
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 حذف دیبا و ندارد تیموضوع طرح نیا در.....  و مواد ساخت به مربوط یها نهیهز .19

 .گردد

 .اند نشده نگارش استاندارد روش به منابع .20

 ینیبال ییکارآزما یها استاندازد از کی چیه است شده یمعرف ینیبال ییکارآزما کی که طرح نیا در .21

 به و است نشده لحاظ( ییکارآزما مطالعات هیاول شروط تا گرفته یکورساز و یتصادف صیتخص از)

 در که است شده اشاره یمصرف ماده ساخت و ونیفرموالس به یطرف از .ندارد اجرا تیقابل وجه چیه

 .ندارد ییجا ینیبال ییکارآزما

 دقت مختلف یها گروه در مارانیب بودن متفاوت و یماریب شدت به طرح جینتا ریتفس در است بهتر .22

 .شود

 جهت در تواند یم ها پماد گونه نیا نهیزم در قیتحق ران،یا در تیاستئوآرتر مارانیب رشد به توجه با .23

 .باشد یضرور و مناسب مارانیب نیا دهیعد مشکالت رفع و شرفتیپ

 نظرات و پیشنهادات کلی

 بالینی کارآزمایی های استاندازد از یک هیچ است شده معرفی بالینی کارآزمایی یک که طرح این در 

 به و است نشده لحاظ کارآزمایی( مطالعات اولیه شروط تا گرفته کورسازی و تصادفی تخصیص )از

 در که است شده اشاره مصرفی ماده ساخت و فرموالسیون به طرفی از .ندارد اجرا قابلیت وجه هیچ

 ندارد جایی بالینی کارآزمایی

 دقت مختلف های گروه در بیماران بودن متفاوت و بیماری شدت به طرح نتایج تفسیر در است بهتر 

 شود

 جهت در تواند می ها گونه پماد این زمینه در تحقیق ایران، در استئوآرتریت بیماران رشد به توجه با 

 .باشد ضروری و مناسب بیماران این عدیده مشکالت رفع و پیشرفت

 عملکرد ارزیابی "عنوان با ؛مهرداد اقایی و جناب اقای علیرضا سلطانی دکتر اقای جناب تحقیقاتی طرح 

 کلروکین، کلروکین، هیدروکسی داروهای با مقایسه در کورکومین با شده دار عامل منیزیم اکسید نانوذرات

 و بحث از پس و مطرحریال  140،400،00 هزینه با "covid-19 virus مهار در ناپروکسن آزیترومایسین،

 .گرفت قرار تصویب مورد زیر اصالحات انجام با بررسی،

 

 دهنده نشان کار روش درحالیکه میباشد، مدنظر ترکیبات بالینی کارآزمایی دهنده نشان مطالعه عنوان .1

 و میشود اطالق 2 سارس ویروس توسط شده ایجاد بیماری به 19 کووید همچنین. نیست چیزی چنین

 :مثل بهتر است به جای ذکر نام داروها، از دسته بندی کلی استفاده شود .نیست ویروس اسم

 .داروهای آنتی ویروس یا داروهای ضد التهابی

 .مطابق با عنوان فارسی نیستعنوان انگلیسی  .2

در چکیده، هدف از مطالعه را بررسی اثر ضدالتهابی ترکیبات مدنظر برروی عفونت ناشی از  .3

عنوان شده است. آیا مطالعه کارآزمایی بالینی هست؟؟!! چونکه رسیدن به این  2روس سارس وی

)البته باید گفته شود  19هدف نیازمند چنین مطالعه ای میباشد. به چه صورت خاصیت ضد کووید 

 !!( سنجیده خواهد شد؟؟2خاصیت ضد سارس
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فی ارائه شده است اما در ارتباط با اهمیت موضوع توضیحات کادر قسمت بیان مساله  .4

 .طراحی مطالعه برای رسیدن به این نمی باشد

علیرغم جدید و بروز بودن این موضوع، از چند ماه اخیر تاکنون نتایج تحقیقات در بررسی متون  .5

 .لذا شایسته است به منابع جدیدتری در این حوزه اشاره گردد بیشماری در دسترس می باشد ،

همانطور که قبال  .ه چه صورت مهار ویروس تعیین خواهد شدمشخص نیست بدر قسمت اهداف  .6

اشاره شد هدف از مطالعه را بررسی اثر ضدالتهابی ترکیبات مدنظر عنوان شده است. همچنین 

 نشده ذکر( 3-1 بند) اصلی هدف .عنوان مطالعه نشان دهنده یک مطالعه کارازمایی بالینی هست

 است.

 .داردنسواالت و فرضیات با اهداف مطابقت  .7

 .روش جرای طرح نشان دهنده عنوان مطالعه و اهداف مورد نظر نیست .8

 .شده استنجامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیحات کافی ارائه  .9

شده ندر مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه  .10

 .است

 .شده استندر مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه  .11

د رحالیکه مجموع زمانهای مراحل اجرایی طرح  ماه در نظر گرفته شده است 12مدت زمان کل  .12

 ماه است 12بیشتر از 

 .بیش از حد در نظر گرفته شده است هزینه های آزمایشات و خدمات تخصصی .13

ایش با توجه به هر مرحله از طرح ذکر گردد تا بررسی و ضروری است ابزار مورد استفاده در آزم .14

 اظهار نظر بهتر صرت گیرد

 

 کلی پیشنهادات و نظرات

  عنوان مطالعه نشان دهنده کارآزمایی بالینی ترکیبات مدنظر میباشد، درحالیکه روش کار نشان دهنده

ضدالتهابی  چنین چیزی نیست. مشخص نیست هدف از مطالعه چیست. در چکیده به بررسی اثر

اشاره شده است و این درحالیست که اهداف و روش کار گویای آن نیست. اگر کارآزمایی بالینی 

باشد، انجام چنین مطالعه ای مشکل هست چون تمامی بیماران تحت درمان روتین کووید قرار 

چنین میگیرند و در نظر گرفتن چنین گروههایی امکانپذیر نخواهد بود. اگر هم هدف فقط تولید 

 .ترکیباتی باشد، به دالیل اشاره شده فاقد اهمیت اجرا میباشد

 

 

 ارزیابی و طراحی "با عنوان ؛سرکار خانم سحر موذن راد و جناب اقای حنظله باالخیلی طرح تحقیقاتی 

 و ژرمانیم ذرات با شده تزئین نیترید بورن های قفسه نانو از استفاده با سولفاساالزین داروی رهایش

 مورد زیر اصالحات انجام با بررسی، و بحث از پس و مطرحریال  138،830،000با هزینه  " سیلیس

 .گرفت قرار تصویب

  .است صحیح که شود استفاده "محلولیت افزایش" از "حاللیت افزایش" عبارت جای در چکیده به .1
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خالصه روش اجرا کامل نمی باشد و صرفا مطالعات محاسباتی و تئوری ذکر گردیده  .2

 .و ضرورت دارد در خصوص روش سنتز و مطالعات کشت سلولی نیز ذکر گردد است

در بیان مساله، بیان شده "ترکیبات خاصی از ژرمانیم برای پستانداران مسمومیت کمی دارند، می  .3

و بیان نشده که مزیت   ".توان از آن به عنوان یک عامل شیمیایی در ساخت دارو استفاده نمود

 BN چیست وقتیکه سمیت اندکی دارد چرا باید از آن استفاده کنیم؟ در حالیکهاستفاده از ژرمانیم 

 اثبات شده سمیت ناچیزی دارد چرا باید ترکیب سمی تری به آن اضافه کرد؟

پیشنهاد می گرددد دو مطالعه جدید دیگر که نتایج مثبت ومنفی در آن وجود در قسمت بررسی متون  .4

 دارد آورده شود
 .تفاده از نانو ذرت بورن نیترید و مقایسه با سایر مطالعات آورده شودهم چنین مزایای اس

 :بررسی متون خیلی کم انجام شده و مقاالت خوبی که در این زمینه چاپ شده اند بررسی نشده اند .5

 "مثال

Cheng CC, Muhabie AA, Huang SY, Wu CY, Gebeyehu BT, Lee AW, Lai JY, Lee 
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2019;14:9983. 

 

Hazrati MK, Javanshir Z, Bagheri Z. B24N24 fullerene as a carrier for 5-

fluorouracil anti-cancer drug delivery: DFT studies. Journal of Molecular 

Graphics and Modelling. 2017 Oct 1;77:17-24. 

 

Feng S, Zhang H, Yan T, Huang D, Zhi C, Nakanishi H, Gao XD. Folate-

conjugated boron nitride nanospheres for targeted delivery of anticancer 

drugs. International journal of nanomedicine. 2016;11:4573. 
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oxide adsorption on non-stoichiometric boron nitride fullerene: Structural 
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dimensional Systems and Nanostructures. 2015 Nov 1;74:538-43. 

 

Weng Q, Wang B, Wang X, Hanagata N, Li X, Liu D, Wang X, Jiang X, Bando Y, 
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Golberg D. Highly water-soluble, porous, and biocompatible boron nitrides 

for anticancer drug delivery. ACS nano. 2014 Jun 24;8(6):6123-30. 

 

این مقاله و مقاالت مشابه آن که در ژورنالهای بسیار مهمی چاپ شده اند و در زمینه رهایش کنترل 

 د به بررسی متون اضافه شوندشده دارو هستن

الزم است اثر انکپسوله شدن نانو ذرات  .شود آورده جمله ابتدای در تعیین کلمه اصلی هدف در .6

و  .درون نانو قفسه بورن نیترید با اثر عامل دار شدن نانوذرات روی سطح نانو قفسه مقایسه شود

 .طح نانو قفسه ها بررسی گرددالزم است اثر دمای محیط و دمای بدن بر روی رهایش دارو از س

 "تعیین پایداری داروی -4تعیین پایداری داوری" از نظر امالیی اصالح شود به " -4مورد " 

در صورتیکه آزمایشات آزمایشگاهی هم قرار است انجام شود متغیرهای مطالعات آزمایشگاهی بیان  .7

 نشده اند و الزم است اضافه شوند
داده شود که برای کنترل مثبت و کنترل منفی از چه ماده ای  لطفا در قسمت کشت سلولی توضیح .8

 استفاده شده است

نام رده  پیشنهاد می گردد از رده سلولی مرتبط با آرتریت روماتوئید استفاده شود. با ذکر رفرنس

 . سلولی نرمال ذکر گردد

 روی نانوذرات شدن دار عامل اثر با نیترید بورن قفسه نانو درون ذرات نانو شدن انکپسوله اثر .9

 قفسه نانو سطح از دارو رهایش روی بر بدن دمای و محیط دمای اثر .شود مقایسه قفسه نانو سطح

 .گردد بررسی ها

از چه نرم افزاری استفاده شده است. توضیح داده  IC50 برای انالیز نتایج کشت سلولی و محاسبه .10

 .شود

ام شود به طور مشخص مطالعات در صورتیکه آزمایشات آزمایشگاهی هم قرار است انج .11

 .آزمایشگاهی به طور جداگانه بیان شوند

در مورد دسترسی به نرم افزار ها و بعضی سایت ها و بانک های در مورد محدودیت های مطالعه  .12

 .اطالعاتی که امکان دسترسی با آن به دلیل عدم اشترک وجود دارد ذکر گردد

 ش یابدمی تواند کاه in silico در مورد آزمایشات .13

 کلی پیشنهادات و نظرات

 برای را توجهی قابل های فرصت که است پژوهشی جذاب و نوین های شاخه از یکی نانو فناوری 

 اولویت از یکی تواند می علم از حوزه این بنابراین. کند می عرضه پزشکی علوم در جدید تحوالت

 باشد دانشگاه و کشور در پژوهش های

  ( در ژورنال2019قوی ایی که اخیرا )با توجه به مقاله بسیار Nanoscale چاپ شده با عنوان 

Dual stimuli-responsive supramolecular boron nitride with tunable physical 

properties for controlled drug delivery  پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه اکثر بافتهای

رامی بررسی کنند که آیا می توانند حساسیت به اسیدیته را به ملتهب بدن حالت اسیدی دارند محققین گ

 نانوحامل خود برای رهایش سولفاساالزین اضافه کنند؟ 

  اثر انکپسوله شدن نانو ذرات درون نانو قفسه بورن نیترید با اثر عامل دار شدن نانوذرات روی

 .سطح نانو قفسه مقایسه شود

   رهایش دارو از سطح نانو قفسه ها بررسی گردداثر دمای محیط و دمای بدن بر روی 

  بررسی منابع خیلی ضعیف انجام شده و مجدد باید تنظیم و نوشته شود و مقاالت پیشنهادی به متن

 .اضافه شوند
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