
                                                                 

در   بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسه میندهیاز

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  08 /  11   تاریخ 

 

 به مقاومت یکیژنت یالگو یبررس  " عنوان با  آقای دکتر عزت اهلل قائمی و مریم سادات شفیع پور یقاتیتحق طرح* 

 اصالحات با "گلستان استان در 1395 سال در شده جدا سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما مقاوم یها هیسو در نیسیاسترپتوما

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز

 

 سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یها هیسو در نیسیاسترپتوما به مقاومت با مرتبط یها ونیموتاس یبررس: یشنهادیپ عنوان .1

 گلستان استان در 1395 سال در شده جدا نیسیاسترپتوما به مقاوم

 شود نگارش یفارس عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 شناخته عیشا یها ونیوتاسم از یبرخ زین و rpsL ، rrs یها ژن در دیجد ی شده گزارش یها ونیموتاس: مساله انیب در .3

 باشند؟ یم چه gidB وwhiB یها ژن در شده

 در.است امدهین جدول در است شده ذکر اجرا روش و مسئله انیب در که اول ژن دو یابی یتوال. است ناقص ها رییمتغ جدول .4

 رییمتغ عنوان به ها نمونه یژن یوالت دیبا.است اشتباه که است شده ذکر "دینوکلئوت" یریگ اندازه اسیمق جهش، وجود نییتع مورد

 و شده نیگزیجا دینوکلئوت نوع و مکان آن در یوحش دینوکلئوت نوع و افتهی جهش دینوکلئوت یمکان تیموقع و شود ذکر مستقل

 یرهاییتغم عنوان به توانندیم شده نیجاگز نهیآم دیاس نوع و مربوطه نهیدآمیاس رییتغ و کودون نوع در اثر نظر از جهش نوع نیهمچن

 .شوند ذکر وابسته

 .است نشده ذکر یا وابسته رییمتغ چیه که یحال در است وابسته ریمتغ نی کی در جهش نوع. شود اصالح دیبا ها ریمتغ نوع .5

 و است نشده مشخص نمونه حجم نییتع روش مطالعه، نیا در: یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .6

 حجم نییتع یبرا یاصل اریمع.. گرفت خواهند قرار یبررس مورد شده مشخص قبل از یژگیو کی با ییایباکتر یها نمونه از یتعداد

 نیکمتر که یژن) بود خواهد یقبل مقاالت در مطالعه مورد یها ژن وعیش زانیم حاضر، ی مطالعه در( ییایباکتر یها زولهیا) نمونه

 .است نگرفته قرار مدنظر اصال مطالعه نیا در البته که( است هداشت یقبل مطالعات در را وعیش زانیم

 به مقاومت با مرتبط که باشد یم 16 گاهیجا در C به T ونیموتاس ، rrs ژن در شده شناخته تازه یها ونیموتاس از یکی .7

 روش یخطا عنوان به یباز گاهیاج نیا و ییابتدا یدهاینوکلئوت نگ،یسکوئنس روش در که ییآنجا از. است شده گزارش نیسیاسترپتوما

 اند؟ دهیشیاند یباز گاهیجا نیا ییشناسا نرفتن دست از یبرا را یراهکار چه طرح انیمجر شد، نخواهد ییشناسا کار

 هیجدا در gidB و rpsL ، rrs، whiB یها جهش یفراوان و نوع نییتع مطالعه نیا از هدف) مطالعه یاصل هدف به توجه با .8

 ها ژن یتمام یبرا یتوال نییتع است الزم ،(باشد یم PCR- Sequencing روش با گلستان استان در نیسیاسترپتوما به مقاوم یها

 .ردیگ صورت rpsL ، rrs ژن دو یبرا فقط نه و

 نسندگاینو یقبل مطالعه از حاصل جینتا با مطالعه نیا یرهایمتغ یسنج ارتباط روش و مطالعه جینتا قیدق یآمار زیآنال روش .9

 .است نشده لحاظ( نیسیاسترپتوما به مقاومت سطح و ها جهش تعداد نیب ارتباط نظر از) محترم



                                                                 

 .شود اصالح دیبا جدول و ستین رهایمتغ جدول با مطابق ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .10

 سهیمقا و ها جهش لیتحل روش ودشیم شنهادیپ. است نشده ارائه یکاف حاتیتوض ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .11

 .شود ذکر ها یتوال

 .گردد روز به دیجد یمتهایق به توجه با مرهایپرا نهیهز گرددیم شنهادیپ. است یناکاف نظر به مرهایپرا نهیهز .12

 ست؟یچ 1395انجام سال در شماره طرح انجام هیتوج .13

 
-SARS) دیجد روسیکروناو ژنوم حضور یبررس  " عنوان با  ضیاییخانم دکتر طیبه علیجان تبرایی آقای دکتر ی قاتیتحق طرح* 

COV-2 )به مبتال مارانیب بزاق و یجنس یها نمونه در COVID-19 انجام از پس گردید  مقرر وعنوان شد  "گرگان-99 سال 

 :گردد ارسال معاونت به و تایید نهایی یکی از داوران، تصویب و  انیمجر توسط اصالحات

 یتناسل دستگاه ترشحات نمونه در": شود گفته "یجنس یها نمونه" یجا به گرددیم شنهادیپ .ستین طرح یمحتوا کامل یایگو عنوان .1

 " مارانیب بزاق و

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان براساس یسیانگل عنوان .2

 گفته بزاق یجا به دهیچک در که یدرحال گردد،یم یبررس بزاق و یجنس ترشحات در روسیو ژنوم وجود که شده گفته طرح عنوان در .3

 یحاو و یطوالن اریبس پروپوزال دهیچک نیهمچن .گردد کنترل موضوع بودن کسانی نظر از طرح متن شود یم شنهادیپ. یحلق ترشحات شده

 .دارد یکل یسیبازنو و یبازنگر به ازین و است مفهوم نا اریبس جمالت. باشد رفرانس یدارا دینبا دهیچک است رفرانس

 در روسیو وجود یقبل ها یبررس در است شده یآور جمع طرح نیا محور حول در یقبل مطالعات تمام یخوب به مسئله انیب در .4

 یابیرد قابل ژنوم وجود عدم گرید یسو از. است شده رد یعیطب یجنس رابطه قیطر از انتقال و. است نشده دییتا واژن ترشحات ای و یمن ترشحات

 در گرگان جامعه در فقط شده اثبات ایدن تمام در که یموضوع که است نیا طرح نیا تفاوت تنها.است شده اثبات یموضوع قبزا در صیتشخ قابل و

 توجیهی نویسنده برای اهمیت انجام طرح چیست؟ حاتیتوض. شود مطالعه 2020 سال

 قواعد نیهمچن. باشد یم فیضع اریبس یفارس زبان نگارش قواعد از استفاده نظر از جمالت و باشد یم نامفهوم کامالً متون یبررس .5

 قسمت نیا. شود ذکر زین کشور آن بدنبال و شود آورده یسیانگل بصورت اول سندهینو یخانوادگ نام لطفاً. است نشده تیرعا متون یبررس نگارش

 .دارد مجدد یسیبازنو به ازین

 .دارد یبازنگر به ازین و تاس ناقص یاختصاص اهداف یول باشد یم عنوان مطابق یاصل هدف .6

 .است نادرست اهداف کال یول. دارند مطابقت یاختصاص اهداف و سواالت .7 

 باشد؛ یم ینیبال یها نمونه در روسیو ژنوم وجود یبررس مطالعه نیا از هدف نکهیا به توجه با. اند نشده انتخاب یبدرست رهایمتغ .8

 حضور به وابسته روسیو ژنوم0 است وابسته ریمتغ نیا نوع. دهد قرار روسیو خود یبجا را "روسیو ژنوم وجود نییتع" ریمتغ ستیبا یم سندهینو

 دییتا تست و یبررس مورد نمونه یرهایمتغ. ندیایب باهم است بهتر و باشند یم یا نهیزم یرهایمتغ جز التیتحص و سن تیجنس. است روسیو

 .شود آورده "روسیو ژنوم وجود نییتع" ریمتغ یریگ اندازه نحوه ستون در دیبا روسیو ومژن وحود کننده نییتع تست. ستندین رهایمتغ جزو کننده

 توانینم و گرددیم انجام یخاص یمکان و یزمان بازه در یریگ نمونه که گردد اعالم دیبا یمقطع یریگ نمونه با یقاتیتحق طرح کی در .9

 بازه براساس دیبا آمده بدست وعیش یفراوان و شود متوقف دیبا یریگ نمونه ،یزمان ازهب افتنی انیپا با یطرف از. کرد مشخص تعداد آن یبرا ازقبل

 مورد 40 اجرا روش قسمت در و شده ذکر مورد 60 نمونه حجم قسمت در نمونه تعداد نکهیا و. شود محاسبه شده یآور جمع نمونه تعداد و یزمان

 .است شده ذکر

 طرح در که روسیو به ابتال دییتا یچگونگ. بزاق نه و است شده ذکر حلق عمق از یریگ ونهنم دوباره ها نمونه یآور جمع بخش در .10



                                                                 

quantitative RT-PCR (qRT-PCR ) توسط شد مثبت کینوکلئ دیاس تست یوقت مشکوک موارد در 19 دیکوو یپنومون: است شده نوشته

 یم داده صیتشخ سرم یرو colloidal gold test از استفاده با مثبت(IgM or IgG) روسیو یباد یآنت ای فارنگس سواپ نمونه یرو بر

 دیاس تست یوقت کنندیم اشاره محترم یمجر یول. است qRT-PCR همان کینوکلئ دیاس شدن مثبت تست اصوال. است نادرست جمله نیا.شود

 .روند یم qRT-PCR شیآزما سمت به شد مثبت کینوکلئ

 .ددگریم شنهادیپ یآمار مشاور کی یهمکار .11

 در تیمحدود.یمارستانیب اسکن یت یس و شیآزما جینتا و یمارستانیب یها پرونده به یدسترس تیمحدود طرح یها تیمحدود مورد در .12

 .است نشده ذکر که دارد وجود فراوان یتهایمحدود ریسا و.آنال نمونه رشیپذ در تیمحدود نال؛یواژ و یمن یریگ نمونه انجام رشیپذ

 کار مراحل دیبا سندهینو و است شده گنجانده زین طرح بیتصو به مربوط مراحل که لیدل نیا به دارد یسیبازنو به ازین یزمانبد جدول .13

 موضوع نیا شد؛ خواهد انجام مجدد یریگ نمونه باشند کم مثبت یها نمونه اگر که است شده گفته ییجا در. ردیبگ نظر در بیتصو از پس را خود

 باشد نمونه( 60 گرید ییجا در ای) 40 به مربوط شده ارائه یها نهیهز که یدرصورت. شود ینم شامل را طرح یها نهیهز رایز شود انجام تواند ینم

 .ستین انجام قابل دیجد یها نمونه یرو بر کار پس

. است ادیز اریبس تست نیا یبرا شده راوردهزینه ب است نمونه چند یبررس یبرا شده یداریخر تیک نشده مشخص نکهیا به باتوجه .14

 .شود مشورت کارشناس کی با که شود یم شنهادیپ

 شده گرفته درنظر نفر 20 یبرا هیهد نهیهز.است نشده ذکر PCR یبرا ها نمونه کردن آماده و یریگ نمونه یبرا ازین مورد لوازم نهیهز .16

 .بودند 60 ها نمونه تعداد که یدرحال

 

 گزارش زانیم یبررس  " عنوان با  یهاشم یپرو  یخدابخش بهناز دکترخانم ی قاتیتحق حطرپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 "1398 سال در آذر 5  مارستانیب و یرازیش ادیص مارستانیب درمان کادر در کیاست دلین با مواجهه یده گزارش عدم علل و یده

 به تصویب رسید.

 و یفراوان عیتوز یبررس  " عنوان رضاپور با سارا و یخدابخش بهناز دکتر خانم یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 .دیرس بیتصو به " گرگان دزیا مشاوره مرکز درHuman immunodeficiency virus (HIV)مبتالبه مارانیب در آن خطر عوامل

 

 یبررس  " عنوان با یمحب رضایعلو آقای  رعربیم اعظم و خانم ییتبرا جانیعل دکترآقای ی قاتیتحق طرحگزارش نهایی * 

 به تصویب رسید. "HhaI کننده محدود میآنز با روسیتومگالوویسا ul27 ژن R233 ونیموتاس

 

 و نگیکلون  " عنوان با  آقای دکتر علیجان تبرایی وخانم مهال خسروی مشیزی یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

-mir و mir-132، mir-122، mir-22، mir-21 انیب در آن ریتاث و Huh-7 یسلول رده در B تیهپات روسیو HBx  ژن انیب

 .دیرس بیتصو به "222

 

 یفراوان سهیمقا  " عنوان با  ی و خانم فرشته صفائیتبرائ جانیعل دکترآقای  یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 به "گرگان شهر در سالم افراد و هیکل کننده افتیدر مارانیب در ها آن پیوتاژن نییتع و  JC و BK یانسان یها روسیو ومایپول

 .دیرس بیتصو

 



                                                                 

 ونیموتاس یبررس  " عنوان با دیجاو ناعمه دهیسو خانم   یتبرائ جانیعل دکترآقای  یقاتیتحق طرح یینها گزارش مقاله جایگزین* 

 .دیرس بیتصو به " گرگان شهر در مارانیب از شده جدا  روسیتومگالوویسا یکینیکل یها هیسو UL54 ای UL97 یها ژن در

 

 



                                                                 

 



                                                                 

 
 


