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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

به صورت  صبح 9 ساعت 06/11/1399، مورخ شنبهدوروز ؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  ششمینچهل و 

 مجازی برگزار گردید.

 

 درمانی گل التهابی ضد و درد ضد اثر بررسی "با عنوان ؛سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی طرح تحقیقاتی 

مطرح  ریال 181,010,000 هزینه با "(کور دوسو ترایال کلینیکال مطالعه) زانو استئوارتریت بیماران در

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

 محل اجرای طرح به عنوان اضافه شودبهتر است  .1

 معادل انگلیسی کلید واژه ها ذکر شود. در چکیده در مورد روش مطالعه و مواد مورد استفاده توضیح داده شود .2

استفاده  "در این مطالعه استفاده از گل فرتاب به همراه روغن فرتاب"در خط آخر بیان مساله ذکر شده است که  .3

 و مطالعه براساس گل فرتاب نگارش شده است داف به روغن فرتاب اشاره نشده استخواهد شد و در عنوان و اه

 .در صورتیکه مقادیر کمی امالح معدنی موجود درگل فرتاب مشخص است حتما بیان شوداصالح گردد. 

 .نتایج منفی ذکر نشده استدر بررسی متون  .4

شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه شده  در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده .5

 .است

 .پیشنهاد میشود مطالعات کلینیکال جدیدتری نیز اضافه شود .6

باتوجه به هدف محقق که سنجش اثر گل درمانی بر وضعیت بیماری استئوآرتروز می باشد، باید در اهداف ، هدفی را  .7

 کنترل با گروه مداخله قبل از درمان نگارش شود در گروه TNFa و IL-1 beta به منظور مقایسه سطح مفصلی

در گروه  VAS و WOMAC همچنین مقایسه میزان درد و توان عملکردی استئوآرتریت زانو بر اساس پرسشنامه.

 مداخله با گروه کنترل

 .مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد 9-6-3ضروری است که بخش اهداف اصلی شماره گذاری شده و بند  .8

 IL-1 به توضیحات در کامنت قبل برای هدف مذکور نیز فرضیه نگارش شود بدین گونه که سطح مفصلیبا توجه  .9

beta و TNFa در گروه مداخله با گروه کنترل قبل از درمان تفاوت وجود ندارد.  

در گروه مداخله با گروه  VAS و WOMAC میزان درد و توان عملکردی استئوآرتریت زانو بر اساس پرسشنامه

 .ترل تفاوت وجود نداردکن

گرید بیماری و دوز دریافتی داروی متداول می تواند بر پاسخ شما اثر بگذارد پس در ابتدا طراحی مطالعه لطفا دقت  .10

شود که دو گروه از لحاظ گرید بیماری و دوز دریافتی همگن باشند.به همین دلیل نمی توان به عنوان متغییر در 

 .نظر گرفته شود

 .درمانی/پالسبو( به عنوان متغییر مستقل تعریف شودگروه تحت )گل 
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 .مشخصات متغیرها کامل گردد .11

 .در مورد روش نمونه گیری و تخصیص تصادفی بیماران به دو گروه تحت مطالعه توضیح داده شود .12

 .روش تخصیص افراد به گروه ها چیست؟ کامل بیان شود

 .ست و طول دوره درمان چگونه مشخص شده استبیمار( به چه صورت بوده ا 96نحوه تعیین حجم نمونه )  .13

در مورد نحوه صحیح مواد مورد استفاده در تحقیق و مقدار استفاده از ان توضیح بیشتر داده شود مثال چندبار در روز  .14

 .از ان استفاده می شود

مختلف از  در قسمت آنالیز ذکر شده است که برای مقایسه فراوانی شدت بیماری و توان عملکردی بین گروههای .15

و شدت بیماری بین گریدهای  TNFa وIL-1 beta ازمون کای دو استفاده می شود. برای مقایسه تغییرات میزان

 .و کای دو استفاده می شود one-way ANOVA مختلف، از ازمون

در دو  TNFa وIL-1 betaدر صورتی که افراد با گرید مختلف بیماری می توانند سطح درد متفاوت و همچنین 

گروه با هم متفاوت باشد پس در همان ابتدا طراحی مطالعه باید تخصیص افراد به دو گروه تحت مطالعه باید همگن 

 به خاطر مداخله است TNFa وIL-1 betaباشد تا بتوان ادعا کرد که تغییرات ایجاد شده در میزان پاسخ به درد و 

 ه است یا خیر؟و به این سوال پاسخ داد که آیا مداخله ما اثر گذار بود

(در هر گروه مقایسه کنید حتما از 3-1را براساس شدت بیماری )گرید  TNFa وIL-1 beta اگر می خواهید میزان

 . نفر از هر گرید باید وجود داشته باشد 16فرد در هر گروه، 48هر 

 متغییر وابسته شما کمی می باشد

 دلیل استفاده از آزمون کای دو چیست؟؟

ی به عنوان متغییر مستقل محسوب می شود و در جدول متغییرها در مورد نقش متغیر متغییر شدت بیمار

 .اصالحات انجام شود

 .ر مورد مالحظات اخالقی توضیح کافی ارائه نگردیده استد .16

درموارد خروج از طرح به بروز واکنشهای آلرژیک ) حساسیتهای پوستی ( که در مورد محدودیت های مطالعه  .17

 .موضعی داروها ممکن است رخ دهد نیز اشاره شوددرمصرف اشکال 

 .زمانبندی مراحل طرح اصالح گردد .18

 اشتباه تایپی دارد. هزینه های پرسنلی .19

 

 کلی پیشنهادات و نظرات

  گرید بیماری و دوز دریافتی داروی متداول می تواند بر پاسخ)متغیر وابسته( شما اثر بگذارد پس در ابتدا طراحی

  .که دو گروه از لحاظ گرید بیماری و دوز دریافتی همگن باشند مطالعه لطفا دقت شود

  در روش اجرا نیز به روغن فرتاب نیز اشاره شده است اما در عنوان و چکیده و اهداف بیان نشده است حتما اصالحات

 الزم انجام شود

 ارتریت زانو مطالعه کلینیکال بررسی اثر ضد درد و ضد التهابی گل درمانی در بیماران استئو " طرح پژوهشی با عنوان

 مطالعه شد این طرح ازاهمیت علمی مناسبی برخوردار است "ترایال دوسو کور
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 طرح های مشترک

 ریز بررسی "عنوان با شهسوار؛جناب اقای دکتر وحید عرفانی مقدم و سرکار خانم فهیمه  تحقیقاتی طرح 

 گرافن ذرات نانو حاوی الکتون کاپرو پلی کامپوزیت نانو سازگاری زیست و ریولوژیکی خواص و ساختار

 گرفت. قرار نهایی تصویب مورد بررسی و بحث از پس "کیتوسان با خورده پیوند اکساید

 مقایسه "عنوان با ؛جناب اقای دکتر وحید خوری و سرکار خانم دکتر سیما صدیقی تحقیقاتی طرح 

 با شده غنی اسید هیالورونیک ژل-کرم موضعی استفاده مدت دراز بخشی اثر تعیین بالینی کارآزمایی

 داخل تزریق و سوزنی طب و سیلور نانو عسل، زنبور زهر سالیسیالت، منتول، کانابیدیول، نانوکورکومین،

 مورد بررسی و بحث از پس "گرگان شهر در زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران بر اسید هیالورونیک مفصلی

 گرفت. قرار نهایی تصویب

 

 

 ها:گزارش 

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده با

مطالعه مروری  :(SSc) برای بیماران سیستمیک اسکلروزیس Rituximab کارایی و ایمنی داروی "عنوان

 .مورد تصویب نهایی قرار گرفت "سیستماتیک و متاآنالیز

  مقالهISI رش نهایی طرح تحقیقاتی سرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و جناب اقای علیرضا جایگزین گزا

 مقیاس در آن وارداتی دارویی شکل با ان اثرات مقایسه و سولفاساالزین ترکیب تولید "سلطانی با عنوان 

 مورد تصویب قرار گرفت.منوط به تایید ناظر  " آزمایشگاهی

 

  هانیه کالهدوز، پایان نامه مقطع  مسرکار خانو  علی معماریانجناب اقای دکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

بررسی اثرات ضد التهابی کورکومین انکپسوله شده  "با عنوان خانم هانیه کالهدوز،سرکار کارشناسی ارشد 

مورد  "با نانو حامل نیوزوم درضایعات پوستی بیماران مبتال به پسوریازیس: مطالعه پایلوت کلینیکال ترایال

 .تصویب نهایی قرار گرفت

 

http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_person.phtml?xyz=qkYQVpKJW4-u65OL7myn1wpqoC2H48FvayjXkv0llzZnhpNazhPSfo-uRqLYMs6qqA1QtB0w0Vt25n1Z2LSIzJ8hYaVDtKq7ig8nkqPCeWA.
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