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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت شصت و یکمین

به صورت مجازی تشکیل گردید، موارد زیر مورد بررسی قرار  15/01/1400مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

 گرفت.

توشیمی مارکر بررسی بیان ایمونوهیس "با عنوان (،724133558تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

CD10 به  ریمطرح و با انجام اصالحات ز " در آدنوکارسینوم پروستات و ارتباط آن با  پروگنوز بیماران

 .دیرس بیتصو

 

 

نمونه به عنوان شاهد با تشخیص هایپرپالزی  10تعداد  .اصالح شود یریحجم نمونه و نحوه نمونه گ نییفرمول تع* 

 1395ان ازمایش بصورت تصادفی از نمونه های رادیکال پروستاتکتومی طی سال های نمونه به عنو 53خوش خیم پروستات و 

 انتخاب خواهند شد. 1399تا 

 روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد.

در دو گروه بیماران زنده و فوت شده بررسی  CD10حجم نمونه : باتوجه به عدم یافتن مطالعاتی که در آن میزان بیان ژن 

 Gleasonو   CD10و پیامد بیماری ، میزان همبستگی   Gleason Scoreند و با توجه به اثبات رابطه بین شده باش

Score  جهت تعیین حجم نمونه در نظر گرفته شد.با در نظر گرفتن ضریب همبستگیr=0.38   بر اساس مطالعه(Marc A 

Dall Eva  نفر بدست آمد. 53رصد حداقل حجم نمونه برابر د 80و توان  0.05( و با استفاده از فرمول زیر و خطای 
 

 

 

 

 
 

 ی مورد مطالعه کاملتر نوشته شود.جامعه 

کننده به بیمارستان شهیدبهشتی بابل با تشخیص های پارافینی نمونه بافتی بیماران مراجعهجامعه مورد مطالعه بلوک

خیم پروستات و نمونه به عنوان شاهد با تشخیص هیپرپالزی خوش 10دهند که تعداد آدنوکارسینوم پروستات را تشکیل می

انتخاب  1399تا  1395های های رادیکال پروستاتکتومی طی سالزمایش به صورت تصادفی از نمونهآنمونه به عنوان  53

 ان اطالعات بالینی و پاراکلینیکهای بافتی بیماران مشاهده و همزمنمونه H&Eهای رنگ آمیزی شده با الم .خواهند شد
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آمیزی باشد انتخاب و رنگمی  Gleason Scoreگردد. بهترین الم و بلوک بافتی که دارای باالترین بررسی و ثبت می

 گیرد.ایمونوهیستوشیمی انجام می

د که در آرشیو پاتولوژی گیرهای پارافینی انجام میبا توجه به این که مطالعه بر روی بلوکمالحظات اخالقی اصالح گردد. 

بیمارستان شهید بهشتی موجود است لذا مالحظات اخالقی مطرح می باشد و اطالعات بیماران محرمانه باقی خواهد ماند.به 

 عالوه در طی تماس های تلفنی ابتدا رضایت کسب می گردد.
 

 

 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی

                                                                       


