
 
 
 
 
 
 

 

 

 16/10/1399مورخ شنبه سه صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 
 

 احترام و سالم با
 در شده اعالم هاي محدودیت و اجتماعی گذاري فاصله طرح تداوم بر مبنی کرونا کنترل مرکزي ستاد دستورالعمل به توجه با رساند می استحضار هب

 .گردد می برگزار 1399ي در سال مادرزاد هاي ناهنجاري تحقیقات مرکز جلسه سومین حضوري، جلسات تشکیل خصوص
 

،  755111با کد رهگیري    سحححر ارد خ لا   دکتر محمدجعفر گلعلی پور و  ، دکتراي پژوهشییییپایان نامه اي     طرح تحقیقاتی   -

با توجه  مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد گردید   ( ییروزه موش صحرا  19 نیکبد جن يژن ها انیب راتییبر تغ يباردار ابتید ریتاث یبررس )

در نهایت طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي محترم شوراي به نظر داوران محترم طرح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گردد و پس از اصالح، 

 :پژوهشی مرکز قرار گرفت

   اصالح گرددبه شکل زیر عنوان انگلیسی: 

The effect of gestational diabetes on changes in liver gene expression in 19-day-old rats 

fetus. 

 روش  يباال يها نهیطرح داده نشده است. مخصوصا با هز نیا ياجرا تیدر مورد اهم یکاف حاتیمساله، توض انیبRNA-seq يکه مجر 

 نایب سهیو مقا یابیارز يتعداد برا نیو سه مورد سالم. که ا یابتیسه مورد د یعنیمورد شده است.  6به تنها  شیمجبور به محدودکردن آزما

 .ستین یکافدر دو گروه  نهاژ

 گردد. دیوجود دارد با ذکر رفرانس ق رانیدر ا يدوران باردار ابتید وعیاز ش يلطفا اگر امار 

 يباردار ابتیدر گروه مبتال به د ییروزه موش صحرا 19 نیکبد جن یانیب لیپروفا سهیمقاد به : اصالح شو یهدف اختصاص گردد یم شنهادیپ 

 نسبت به گروه کنترل

 یاست. لطفا اهداف اختصاص دهینگرد تیرعا یطرح پژوهش نیموجود نگارش شود که در ا يها ریبا توجه به متغ دیمطالعه با یهداف اختصاصا 

 ها نوشته شود. ریمطابق با متغ

 شود. انیب یمشخص هیشده است و الزم است فرض ییگو یکل یلیخ یمطابقت دارد ول یبا اهداف دکر شده فعل اتیفرض 

 ابتید ریباردار و غ ابتید يموش ها نیدر جن يکبد يژن ها راتییتغ یدر بررس دیشا  ست؟یچ ییروزه موش صحرا 19 نیانتخاب جن لیدل 

 Cut offژن ها  نیانتخاب ا يبرا ایباشد. محقق ا ادیداشته باشد ز یانیب راتییکه در کبد موش وجود داشته که تغ ییتعداد ژن ها يباردار

 کند. یم يریگ مینه براساس عملکرد اون ژن تصم ایدارد  یخاص

 استاندارد  يبه مدت چند ) ( روز با غذا دیجد طیبا مح يمورد نظر به منظور سازگار يموش ها يگردد در روش اجرا ذکر گردد برا یم شنهادیپ

 ونند.ش یم هیذتغ یو آب کاف

 مفروض ذکر نشده اند يها ریتمام متغ: 

 زانی، مRNA-seqدر  یابتیژن در گروه د انیب زانی، مRNA-seqدر  هیاول یابیکبد، نام ژن مورد ارز کیپاتولوژ يقند، نما یسرم سطح

داون رگوله  يآپرگوله شده، ژنها يژنها، RNA-seqدر دو گروه در  انیب رییبا تغ يژنها ستی، لRNA-seqدر  یابتید ریژن در گروه غ انیب

 نرمال و.......... ينمونه ها يدر ژنها ctمقدار  ،یابتید ينمونه ها يدر ژنها ct، مقدار qPCR يشده برا خابانت يشده، ژنها

 به طور کامل وارد گردد رهایلطفا مشخصات متغست، درج شده هم اشتباه ا يها رییمشخصات متغ یول ستیها کامل ن رییمتغ: 

 خون مادر است یو وابسته به مقدار سرم ستیمستقل ن يباردار ابتیوجود د صیتشخ. 

 مستقل است رییمتغ کیو کامال  ستیها وابسته ن نیجن وزن.  

 مستقل ذکر شوند يها رییدر متغ دیکه به آنها وابسته است با یاقالم یموش وابسته هست ول يمورفولوژ. 

 است یمعن یمستقل مربوطه ب يها رییوابسته بدون متغ رییمتغ کی وجود. 

 CRL گرددیبرداشت اطالعات م يریبا اندازه گ مایو مستقل است و مستق ستیوابسته ن نیجن. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه ذکر گردد. نیتعداد موش ( را در ا نیتعداد حجم نمونه ) ا نیلطفا علت انتخاب ا 

  ستیمشخص ن 3انتخاب عدد  اریمع یهرگروه ول نمونه از 3تعداد نمونه گفته شده. 

 .داد میرا به جامعه تعم جهیتعداد نت نیبا ا توانیو نم ستین یکاهش داشته کاف ای شیژنها افزا انیب نکهیا يادعا ينمونه برا 3 تعداد

خواهند  رییمگر محقق اطالع دارند که چه تعداد ژن در مرحله اول تغ شود،یانجام م qPCRشده  دیکاند يژنها يمرحله دوم که بر رو در

داشته  انیکاهش ب ای شیژن افزا کی مییبگو میبتوان نکهیا يبرا ی. ولردیهر نمونه سه بار مورد آزمون قرار گ دیبا qPCR؟ در روش داشت

 .میهر نمونه را سه بار تکرار کن ياگر آزمون برا یسه نمونه اکتفا کرد. حت نهابه ت توانینم

  بهتر بود محقق مرحلهRNA-seq و  دنینما دیرا کاند یخاص ياستفاده کنند تا ژنها یکیوانفورماتیب يرا بطور کامل حذف کنند و از دادها

 .ندینما یبررس نهایاز جن شتریهمان ژنها را در تعداد ب

 تعداد سه مورد از هر گروه نکهیبا توجه به ا RNA-SEQ ایباشد ا یتکرار مدنظر م 3 ای 2 کیولوژیشود و معموال در مطالعات ب یانجام م 

 گردد لطفا در مورد عمق خوانش یم شنهادیپ اینه ؟ و  ایباشد  یذکر شده م لیدل نیهم RNA-SEQ يمحقق علت انتخاب سه نمونه برا

RNA-SEQ يحداقل تعداد نمونه قابل قبول برا و RNA-SEQ نییتع يبرا ازیمورد ن يپاور امار ایداده شود .  حیتوض شتریمطالعه ب نیدر ا 

differentially expressed genes from RNA-Seq experiments دییبفرما انیرا ب. 

 به مقاله تحت عنوان  لطفاCalculating Sample Size Estimates for RNA Sequencing Data .مراجعه شود 

 د:ذکر گرد یگردد در قسمت مالحظات اخالق یم شنهادیپ 

 گردد یپژوهش استفاده م یقیو حق يصحت آمار يبرا ازیمورد ن وانیح حداقل. 

 نیالزیو زا نیاز کتام یبیترک یدرون صفاق قیکامل با تزر یهوشیب ،یهوشیو ب يدرد یب جادیذکر شده به منظور ا شیآزما یط در 

 .شد انجام خواهد

 واد توسط م اینشده و  هوشیکه ب یوانیح يدردناک بر رو گرید يپروسه ها ای یگردد در ادامه اضافه گردد که جراح یم شنهادیپ

 .ردیگ یفلج شده، انجام نم ییایمیش

 يباال نهیدر مطالعه وارد گردد. شامل هز ینیب شیقابل پ يها تیلطفا محدود RNA-SEQ د : ذکر گرد ریو موارد ز 

disadvantages such as very big output files and required high volume storage memory, huge obtained data 

needing required powerful and strong tools and equipment like supercomputers, computation units, high-

speed connection to Internet to process and analyze data, not be available a commonly used data process and 

pipeline . 

 يژن را برا 6محقق تعداد  نکهیا لیدل real time گریژن د 6ژن ، ژن خانه دار و  کیاحتماال  نکهیبا توجه به ا ستیانتخاب کرده است چ 

 را داده است ( مریجفت پرا دیخر شنهادیپ 7باشد. ) چون محقق  یدارند م یانیب راتییکه تغ real time يدییتا يژن ها

 نهیهز "لطفا .ابدی شیافزا دیشده و با یابیکم ارز یمصرف لیمواد و وسا يها نهیهز master mix . اصالح گردد 

  اصالح گردد. دیجد يها متیها طبق ق نهیبعد از اصالح هزهزینه هاي کل طرح 

 

 

شکی عمومی  يدکترا ينامه ا انیپا یقاتیطرح تحق - س ب، ) 962111 يریبا کد رهگ آتنا مهرآراپور و  یمحمدجعفر گلعلدکتر  ،پز  یرر

( 1398-1397 يسالها یاستان گلستان ط  یقانون یبه پزشک  نیمنجر به سقط در مراجع  يمادرزاد يها يعوامل موثر در بروز ناهنجار یبرخ

س  ش با توجه به نظر داوران محترم طرح پژ دیگرد شنهاد یقرارگرفت و پ یمورد برر صالح، در نها    ریز راداتیا یوه صالح گردد و پس از ا  تیا

 مرکز قرار گرفت: یپژوهش يمحترم شورا ياعضا بیمورد تصو یطرح پژوهش

 .مدت مطالعه به یکسال تغییر یابد 

  سرشماري می باشد و در همه جاي پروپوزال اصالح گردد.  و از نوع  تحلیلی-توصیفی مطالعهنوع 

  واژه کاملCVS  نوشته شودرا. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشته  مرمنسجیپراکنده و غ اریمتون بس یبررس نیکه اصال با اهداف مطالعه مطابقت ندارد. چون ا دینوشته ا يمتون دوم، به گونه ا یبررس

 ، اصالح گردد.شده است

 :اهداف به شکل زیر اصالح و تغییر یابد 

 يسالها یاستان گلستان ط یقانون یبه پزشک نیدر مراجع نیمنجر به سقط برحسب سن والد يمادرزاد يها يبروز ناهنجار نییتع 

1397-1398 

 یاستان گلستان ط یقانون یبه پزشک نیدر مراجع نیوالدقومیت منجر به سقط برحسب  يمادرزاد يها يبروز ناهنجار نییتع 

 1398-1397 يسالها

 گلستان  استان یقانون یبه پزشک نیر مراجعد نیوالد نسبت فامیلیمنجر به سقط برحسب  يمادرزاد يها يبروز ناهنجار نییتع

 1398-1397 يسالها یط

 .سواالت را با توجه به اهداف اصالح گردد و فرضیات حذف شود 

  ورود و خروج  يها  اریکه الزم است مع،کل نمونه ها وارد مطالعه شوند  دیو با ستیبه ذکر حجم نمونه ن ازیاست، ن يسرشمارمطالعه اگر

 شود. نییتع

 آوري نمونه ذکر گردد که شامل مصاحبه و بررسی پرونده می باشد. روش جمع 

 شود. فیتوص ستیچک ل اتیدر روش اجرا، جزئ 

 اصالح گردد. یفیک يداده ها لیاطالعات، روش تحل لیو تحل هیدر قسمت تجز 

 اصالح گردد. رهایجدول متغ 

 .هزینه ها اصالح گردد 

 یبررس، ) 311196 يریبا کد رهگ مائده برزگرپور و  یدکتر محمدجعفر گلعل ،یعموم یپزشک يدکترا ينامه ا انیپا یقاتیطرح تحق

س  يساز  یغن ریتاث صب  يها يناهنجار وعیش  زانیبر م کیفول دیآرد با ا ستان ط    یلوله ع ستان گل ( مورد 1395 -1396 يسال ها  یدر ا
س  ش  دیگرد شنهاد یقرارگرفت و پ یبرر صالح، در نها   ریز راداتیا یبا توجه به نظر داوران محترم طرح پژوه صالح گردد و پس از ا طرح  تیا

 مرکز قرار گرفت: یپژوهش يمحترم شورا ياعضا بیمورد تصو یپژوهش

 سالهاي  ولیک طیعنوان مطالعه به شکل زیر تغییر یابد: بررسی میزان شیوع ناهنجاریهاي لوله عصبی به دنبال غنی سازي آرد با اسید ف

1395-1396 

 .عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد 

  پروپوزال اصالح گردد. يو در همه جا تحلیلی و از نوع سرشماري می باشد. –نوع مطالعه توصیفی 

 بار در متن از  نیاول يمسئله، برا انیدر قسمت بNTD نوشته شود. یالزم است کامل آن همراه معادل فارس نیاستفاده شد، بنابرا 

 ریتحت تاث 2015در سال  یحاملگ 260،000از  شیزده شده است که در سراسر جهان ، ب نیتخم"جمله  نیا NTD باًیقرار گرفتند ، که تقر 

 و اصالح گردد. نا مفهوم است "شدند یاز آنها منجر به خاتمه انتخاب 50

 که نیاز به اصالح دارند: ارد، از جمله موارد نامفهوم د ییو امال ینگارش شیرایبه و ازیمتون ن یررسب 

 کیدفولیاستحکام آرد با اس 

 مان؟؟؟یتعداد کل زا 3،347،559مطالعه مواد شامل  نیا 

 ل؟یدر شما ل شرق بر فهینوزادان متولد شده از شهر رس يرو 

 شد.؟؟؟ سهیمقا ياجبار يساز یدوره فن 

 De Wals است؟؟؟یکدام س است؟یس نیا ریتاث یابیارز يبرا يچند مرکز يو همکاران مطالعه ا 

 اصالح شود. يشنهادیمطابق با عنوان پ یهدف کل 

 .فرضیات نوشته شود 

 .محدودیت هاي مطالعه ذکر گردد 


