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 بهشتی بابل بیمارستان شهید واحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت ینتمش هو  چهل  

 جلسه:    نیحاضر

پاشادکتر  ،  باقریاندکتر  ،  جوکاردکتر  ،  موعودیدکتر  ،  پور ابراهیم  دکتر،  شافیدکتر    :انیآقا زهره دکتر  ،  اکبرزاده  دکتر  ،  وند امیرحسین 

  دنت ی)رزمحمدمهدی درزی  دکتر  )رزیدنت جراحی عمومی(،  نوید محمدتباردکتر    دکتر قلیزاده پاشا،  ،انحسام قدیریدکتر    ،مهرافزا میر 

 دکتر حمیدرضا کمالی نیا)رزیدنت ارولوژی(.   (،ارولوژی

هان:  ها خانم  پارمیعموم  یجراح  دنتیتبار)رزجان یعل  هیدکتر  آهنگر)کارشناس    یکمال  نهی سک(،  یعموم  یپزشک  ی)دانشجو یعبدو   دای (، 

 (. ی ژوهشپ

  ر ی و موارد ز  دیبرگزار گرد  یبهشتد ی شه  مارستانیدر ساختمان آموزش ب  09/04/1398مورخ    شنبه  سهصبح روز    10:00در ساعت    جلسه

 قرار گرفت:   یمورد بحث و بررس

ب  نهیاسکن از قفسه سیتی س  یربرداری تصو  "با عنوان  (،724132512تحقیقاتی با کد رهگیری)   طرح  -1   مارانیدر 

ط  یبهشت دیشه  ارستانمیب  ییتروما ز  "1396-98  یهاسال   یبابل  اصالحات  انجام  با  و  تصو  ری مطرح    ب یبه 

 . دیرس

فارس • ب  ییتروما  مارانیب  صیدر تشخ  نهیاسکن قفسه س  یت  یس  یابیارز  "به  یلطفا عنوان  به    د ی شه  مارستانی مراجعه کننده 

 اصالح شد. .  ابدی  رییتغ   "1396-98  یسال ها   یط  یبهشت

انگلس • عنوان   Accuracy of chest computerized tomography (CT) scan in diagnosis of"به  ییلطفا 

2019-traumatic patients referred to Shahid Beheshti hospital of Babol   during 2017"  رییتغ 

 اصالح شد.   .ابدی

ی قفسه سینه به مساله تحقیق  اسکن اورژانس   CTشود.  یانجام م   یاسکن از چه عضو   یت  یذکر گردد س  قیدر مساله تحق •

 اضافه شد. 

کل • تغ  یهدف  عنوان  با    به   کننده  مراجعه  ترومایی  بیماران  تشخیص  در  سینه  قفسه  اسکن  تی  سی  ارزیابی  .ابدی  رییمطابق 

 1396-98  های  سال  طی  بهشتی  شهید  بیمارستان

به آخر جمله    ید..( منتقل شود. روش بررس خواهند ش  یورود و خروج به بعد از جمله )... بررس  اریدر جامعه مورد مطالعه: مع •

اسکن قفسه    CTانجام  برای مطالعه،    تغییرات به صورت زیر اعمال گردید. معیار ورود  خروج حذف شود. اریمتتقل گردد. مع

.  می باشدساعت اول پس از وقوع تروما و وجود جراحات و آسیب های اینتراتوراسیک قابل تشخیص در عکس    12طی    سینه

 سی در این مطالعه، مقایسه تصاویر رادیولوژیک این بیماران و سنجش میزان دقت و صحت آنها می باشد. روش برر 

 گردد.  نیگزیجا  نهیاسکن قفسه س  ی ت  ی: سجیاستفاده از نتا  یدر چگونگ •

قفسه  اسکن    CTپاسخ:  تغییر به صورت زیر اعمال شد. بر مبنای نتایج بدست آمده از این پژوهش، می توان استفاده از  

 سینه در موارد ترومای به قفسه سینه را توصیه نمود.

با توجه به تعداد بسیار باالی    است. صحت و دقت به آن اضافه شوند.  نهیاسکن قفسه س  یت  یمقدمه: منظور س  یهدف در انتها  •

آموزشی  مرکز  اورژانس  به  ترومای قفسه سینه  با  مراجعه کننده  نیز-بیماران  و  بابل  بهشتی  به تصمیم   درمانی شهید  نیاز 

قفسه سینه در    اسکن اورژانسی  CTگیری سریع در خصوص اقدام به درمان و انجام مداخالت؛ دستیابی به ضرورت انجام  

دقت آن در خصوص    و  این موارد دارای اهمیت بوده و این مطالعه نیز با هدف بررسی این ضرورت و مزایا و معایب و صحت 

 ترومای قفسه سینه طراحی شده است.

 اصالح شد.   اضافه شود.  ک،یتوراس  یو مهره ها  کیبه آئورت توراس  بیآس   نیی: تعیهدف فرع •

ا •   Flieschner Glossary of Termsاز    فیتعار  نی مورد استفاده در ا  یا یتری)کرادیجمله رفرنس ده  نیدر روش اجرا: به 

ا گرفته    upper abdomenتا    oramensternal fاز    ری)تصاوابدی  رییجمله به گذشته تغ  نیبرداشت شده است(. زمان 

جهت تعیین و تشخیص   اسکن،  CT. تصاویرشدگرفته    upper abdomenتا    sternal foramenتصاویر از    خواهد شد(.

و   الگو. جراحات پولمونری از نظر  تروما بررسی خواهند شدجراحات پولمونری، پلورال، مدیاستینال و دیافراگماتیک ناشی از  
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 اسکن ذکر گردد.  یت  یصحت و دقت س  ایوابسته: عبارت ارزش    ریدر متغ •

 اسکن تیسی  دقت  و  صحت  یا  ، ارزشجراحات پولمونری، پلورال، مدیاستینال و دیافراگماتیک :متغییر های وابسته پاسخ:  

رهگیر)طرح   -2 کد  با  عنوان(  724132513تحقیقاتی  انجام  شک   اسکن یتی س  ر یتاث  ایارزش    ی ررسب   "با  لگن  و  م 

تصم در  بمراجعه   ییتروما  مارانی ب  یریگم ی شده  به  مدت    یدبهشتیشه  مارستانیکننده  با    "سال  2به  و  مطرح 

 . دیرس  ب یبه تصو  ری انجام اصالحات ز

 اصالح شد.   عنوان فارسی به: ارزش تشخیصی سی تی اسکن شکم و لگن در بیماران ترومایی غیر نافذ ... تغییر یابد. •

  سال   طی  شهیدبهشتی  بیمارستان  به  کنندهمراجعه  غیرنافذ  ترومایی  بیماران  در  لگن  و   شکم  اسکنتیسی  تشخیصی  ارزش

 1398  و  1397  های

 Evaluation of diagnostic value of abdominal and pelvic computerized tomographyعنوان انگلیسی:   •

(CT) scans in blunt abdominal patients referred to Shahid Beheshti hospital during …. to  … . 

 اصالح شد. 

های داخل شکمی در   رزیابی آسیبامساله تحقیق: از سی تی اسکن شکم و لگن مطالبی بیان شود. به جمالت رفرنس دهید.   •

ی قفسه  ار ترومای متعدد مشکل است و در اکثر موارد ضایعه شکمی تحت تاثیر سایر صدمات قرار می گیرد. تروماها چبیماران د

سینه و صدمات خلف صفاقی نیز ممکن است به همراه ترومای شکم بوجود آیند که تشخیص ضایعه شکمی را پیچیده تر می 

ای شکمی  یکی از مسائل اساسی در برخورد با بیماران دچار ضربه غیرنافذ شکم یا ترومای متعدد، ارزیابی آسیب احش.  (2)سازند

اسکن و اقدامات جراحی مانند  تیهای تشخیصی مانند آزمایش ادرار، سونوگرافی شکم، سی  است که برای این منظور از روش

آسپیراسیون و الواژ تشخیصی پریتوئن استفاده می شود که در این میان سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست با توجه به  

 . (3)، روش استاندارد طالیی تشخیصی محسوب می شوددقت باال و عوارض کم در قبال هزینه

  بیمارستان  به  کنندهمراجعه  غیرنافذ  ترومایی  بیماران  در  لگن  و  شکم  اسکنتیسی  تشخیصی  ارزش  هدف کلی مطابق عنوان تغییر یابد.

 1398  و  1397  های  سال  طی  شهیدبهشتی

 اصالح شد. لطفا اصالح گردد.    است.تکراری  بررسی متون   •

 اصالح شد.   ین شوند.چگونگی استفاده از نتایج: تعیین ارزش با تعیین دقت جایگز   •

 اعمال شد.   نوشته شود.  FASTنام کامل    Fastدر روش اجرا: تحت سونوگرافی   •

   Focused Assessment with Sonography in Trauma(FAST)  سونوگرافی  تحت

 اصالح شد. ذکر گردد.    اسکن شکم و لگنتیها و نتایج سیمتغییر مستقل: بیمار ترومایی، متغییر وابسته: خروجی  •

 اصالح شد.   دف اصلی با عنوان تغییر یابد.ه •

 انجام شد. اهداف فرعی  با عبارت تعیین ارزش تشخیصی آغاز شوند.     •

 اضافه شد.   الپاراتومی به اهداف فرعی اضافه شود.   •

 چگونه است؟  Fastترومایی با سونوگرافی    بیماران  اسکن شکم و لگن درتیسی  تشخیصی  ارزش  سوال اصالح گردد. •

اسکن شکم و لگن در پیشگویی میزان ترومای  تیی: در صورت داشتن ارزش تشخیصی و حساسیت قابل قبول سیهدف کاربرد   •

 اصالح شد.   غیر نافذ، توصیه به استفاده ازآن در این دسته از بیماران می شود.

  ی ساز  باز در مقابل آزاد  یجراح   یاثربخش  زانی م   سهیمقا  "با عنوان  724132315  یطرح تحقیقاتی با کد رهگیر -3

مد سونوگراف  نی عصب  کمک  تزر  کی با  مطالعات    زولونیپردن   ل یمت  عیما  ق یو  و  عملکرد  و  عالئم  بر  استات 

 . دیرس  بیبه تصو  ریمطرح و با انجام اصالحات ز " CTSمبتال به   مارانیب کیزولوژیالکتروف

 Comparison between effectiveness of open surgery versus ultrasound" guidedعنوان انگلیسی به   •

median nerve dissection"    .اصالح شد. تغییر یابد 
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 اصالح شد. .  الکتروفیزولوژیک( حذف گردد  مطالعات  و  عملکرد  و  عالئم   در عنوان فارسی و انگلیسی )بر •

رول  مقایسه میزان اثربخشی جراحی باز در مقابل آزادسازی عصب مدین با کمک سونوگرافیک و تزریق مایع دپومد  "عنوان به

 تغییر یافت.  "  CTSدر بیماران مبتال به  

در مساله تحقیق: از مشکالت و عوارض روش باز و کارهای دیگران در حل این مشکالت و نیز از این روش جدید با ذکر منبع   •

 اصالح شد. نوشته شود.  

ب مدین با کمک سونوگرافیک  مقایسه میزان اثربخشی جراحی باز در مقابل آزادسازی عصهدف کلی  مطابق عنوان تغییر یابد.  •

 CTSو تزریق مایع دپومدرول در بیماران مبتال به  

 1400-1398طی سال های  تغییر یابد.    97در جامعه مورد مطالعه: زمان انجام طرح یعنی سال   •

انتهای در مقدمه: به نظر می  •   رسد از روش اندوسکوپی بجای سونوگرافی صحبت شده است. لطفا اصالح شود. هدف طرح در 

 اصالح شد.   مقدمه نیز اصالح شود.

  دید   با  مدین  عصب  آزادسازی  و  باز  جراحی  از  پس  بیماران  عالئم  بهبودی  میزان  مقایسه  هدف اصلی مطابق با عنوان تغییر یابد. •

 CTSدپومدرول در بیماران مبتال به    تزریق  و  مایع  با  سونوگرافیک

 اصالح شد. ند.  فرضیات همگی به عنوان فرضیه صفر هستند، لطفا اصالح شو •

 در روش اجرا اصالحات زیر انجام و هایالیت گردید.   •

 می باشد.   1398  -400طی سال های  تاریخ دقیق انجام طرح نوشته شود.   •

 اصالح شد. حجم نمونه توضیح داده شود) باذکر منبع(.   •

 ذکر شد.   26،  20،  19رفرنس های  .  دهید  رفرنس  هاپرسشنامه   برای •

 الکتروفیزیولوژیک حذف گردید.   گیری مطالعاتاندازه توضیح دهید؟    الکتروفیزیولوژیک  مطالعاتگیری  در رابطه با اندازه  •

  ماه   3  و  ماه  1  در  دیگر  نوبت  دو  و  عمل  از  قبل   نوبت   یک   که   CTS  بیماران  ارزیابی  مخصوص   پرسشنامهبرای این جمله:     •

استفاده    CTSسشنامه مخصوص ارزیابی بیماران  از پر ماه؟؟.    3و  1. رفرنس دهید چرا  شودمی   پر  بیمار  توسط  عمل  از  بعد

ماه بعد از عمل توسط بیمار پر می شود تا نسبت به    3ماه و    1می شود که یک نوبت قبل از عمل و دو نوبت دیگر در  

 ( 19،20،26نتیجه عمل و بهبودی بیمار، ارزیابی مناسبی داشته باشیم.)

در این  سونوگرافی ) مارک و..( دوز  داروها و شرکت سازنده آنها؟  عود باال شدت بیماری بیشتر است یعنی  چه؟ دستگاه   •

 .  استفاده می شود   Linear R15و پروب    Samsung Medicone R7فرایند، از دستگاه سونوگرافی مدل  

 شد. انجام خواهد  باشد.  الزامی می  IRCTباشد، ثبت مطالعه در سایت  از آنجایی که مطالعه مورد نظر کارآزمایی بالینی می •

تحق -4 رهگ   یقاتیطرح  کد  عنوان 724132514) ریبا  با  ها  miR-155  یهمراه  یبررس  "(  شاخص  استرس    یبا 

  ر یمطرح و با انجام اصالحات ز  "  BCGبا    یمونوتراپی مبتال به سرطان مثانه تحت درمان ا  ماران یدر ب  ویداتیاکس 

 . دیرس ب یبه تصو

ive stress indices in bladder cancer patients 155 with oxidat-Association of miRبه    یسیعنوان انگل •

during BCG immunotherapy  "  اصالح شد.   .ابدی  رییتغ 

 اصالح شد.   اصالح گردد.  "سرطان مثانه ....  ینسبتا باال  وعیبا توجه به ش   "جمله  قیمساله تحق  در •

سرطان مثانه یکی از شایعترین    .دیکن  انیداده شود و مشکل را ب  حیدر کانسر مثانه توض  miR-155نقش    ق،یمساله تحق  در •

اهمیت خاصی برخوردار  باشد و شناسایی عوامل پیشگیری بدخیمی ها می  کننده، درمانی و فاکتورهای همراه مولکولی؛ از 

(؛ با تنظیم 1ها در پیشرفت و عود انواع مختلف سرطان و نیز در سرطان مثانه)   miRNAاست. بر اساس مطالعات اخیر  

 باشند.ای نقش احتمالی می بیان ژنی دار

• BCG  ست؟یمخفف چ  Guérin–Bacillus Calmette 

  مبتال  بیماران  در  اکسیداتیو   استرس  های  شاخص  با  miR-155  همراهی  بررسی  .ابدی  رییطرح با توجه به عنوان تغ  یکل  هدف •

   BCG  با  ایمونوتراپی  درمان  تحت  مثانه  سرطان  به
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 :  ابدی  رییتغ  ریداده ها موارد ز  یروش جمع آور   در •

 اصالح شد.   .ابدی  رییبابل تغ  یتابعه دانشگاه علوم پزشک  یها   مارستانیطرح به ب  یاجرا   مکان •

قرار گرفتند   BCG  یمنوتراپیکه مورد ا  CISتنها شامل   ایمبتال به سرطان مثانه.. ،  ....     ماران یورود به بعد از جمله )... ب  اریمع •

 اصالح شد.  خروج حذف شود.  اریدر آخر جمله  اضافه گردد. مع  یشوند( منتقل شود. روش بررس  یوارد مطالعه م

  miR-155در صورتی که ارتباط واضحی بین    اصالح گردد.  جیاستفاده از نتا  ی، چگونگmiR-155  یصیتوجه به نقش تشخ  با •

درمان   مثانه که تحت  به سرطان  مبتال  بیماران  بهبود  این سرطان  BCGو  درمان  در  شناسایی شود؛  اند،  تواند  می   بوده 

-miRرا بعنوان یک مودالیته درمانی موثر معرفی نمود و هم اینکه بیان باالی    BCGتوان  کننده باشد. در نتیجه میکمک

 را بعنوان یک فاکتور تشخیصی عنوان کرد.   155

دید  یک رویکرد ج  MicroRNA (miR)هایمولکول   داده شود.  ح ی، به طور کامل توضmiR-155مساله    انیمقدمه و ب  در •

.  ( 6)یک منبع بیولوژیک جذاب برای تحقیقات سرطان استها  miRاست؛ از اینرو،    ارزیابی پروگنوز توموردر دسترس برای  

MicroRNAs  (miRNAs)   کوچک    یمولکولهاRNA  ی ریپ  رینظ  ییدادهایهستند که ممکن است رو  یمحافظت   اریبس  

 . (7)کنند  میسرطان را تنظ  شرفتیو پ

در پیشروی   miR-155با توجه به موارد ذکر شده و نقش احتمالی   .دیده حیمقدمه هدف مطالعه را گسترده تر توض یانتها  در •

ران مبتال  با شاخص های استرس اکسیداتیو در بیما miR-155و عود سرطان مثانه، این مطالعه را با هدف بررسی همراهی 

 ، در بیمارستانهای شهرستان بابل طراحی و اجرا خواهیم نمود. BCGبه سرطان مثانه تحت درمان ایمونوتراپی با  

 :دیرا اعمال کن  ریز  راتییطرح تغ  یروش اجرا   در •

      بیمار  40حدودا      ذکر گردد.  مارانیب  تعداد •

روش   پارامترها • گردد.  گ  یهامشخص  ک  یر یاندازه  پ  تیو  نظر  گردد.مورد  ذکر    به   بیمار  نمونه  خونگیری   از  پس  ارامترها 

 همان   که  رویی  شفاف  مایع  سپس.  شد  خواهد  سانتریفیوژ  دقیقه   15-10  مدت  به  g  2500  دور  با  شده  منتقل  آزمایشگاه

 & ml (DNase  2  میکروتیوپ  در  DNase & RNase free  های  سمپلر  سر  از  استفاده   با  باشد،  می  پالسما  یا  و  سرم

RNase free  )80-  دمای  در  آزمایش  انجام  زمان  تا  شده  جدا ̊ C  لوله   در  کوت  بافی   الیه  همچنین.   شود  می  نگهداری  

 . شد  خواهد  تهیه  میکروتیوب  دو  نمونه  هر  از.  شد  خواهد  نگهداری  و  آوری  جمع  جداگانه  میکروتیوپ  در  نیز  انعقاد  ضد  دارای

 بافت 

  نمونه   به  RNA later  محلول  افزودن  از  پس  گرفته،  قرار  DNase & RNase free  میکروتیوب  در   بافتی  بیوپسی  نمونه •

  قابل   تجاری  بصورت   RNA later  محلول  که  است  ذکر  به  الزم.  گردد  نگهداری  C̊  80  –  دمای  در  آنالیز  زمان  تا  بافتی

 .شود  می  تعیین  سازنده  شرکت  بروشور  اساس  بر  بافت  نمونه  به  آن  افزودن  میزان  و  باشد  می  خریداری

  ژنها  این به نسبت miR-155  بیان میزان تا شد خواهد  استفاده house-keeping gene بعنوان( U6, RNU48) ژنهای از •

 . گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  PCR-Time-Real  روش  توسط

 غذایی  وعده  آخرین  از  ساعت بعد    3  تا  2  گردد.  دیق  یر یخونگ  زمان •

 .29رفرنس شماره    .گردد  دی، رفرنس ق   WHO  یمرحله بر اساس طبقه بند  یبند  طبقه •

 ذکر شد.   مستقل ذکر گردد.  یرها ییبه عنوان متغ  "درمان شده است  BCGکه سرطان مثانه دارد و با    یمار یب"عبارت •

 اصالح شد.   اصالح و کامل گردد.   رهاییمتغ  جدول •

 شاهدی   -مورد  مطالعه اصالح گردد.  روش •

  در   BK  ویروس  LTAg  انکوژن  کمی  نتعیی  و   شناسایی  "( با عنوان724132515) ریبا کد رهگ   یقاتیطرح تحق -5

مطرح و با انجام اصالحات    "  غیرسرطانی   کنترل  گروه  با   آن   مقایسه  و  مثانه   سرطان  به   مبتال   بیماران   هاینمونه 

 . دیرس  بیبه تصو  ریز

• LTAg      وBK  .به طور گسترده نوشته شود  LTAg    مخففLarge Tumor Antigen    است که در عنوان وسراسر متن

نام    نیا  BK  روس یمخفف نوشته شده است. در مورد و  ری بصورت گسترده و غ  یداوران محترم طرح پژوهش  دیبنا به صالحد
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مخفف آن   ریو غ  ردهاز آن جدا شده و نام گست  روسیو نیا  1970است که در دهه  یماریب نیاول یمخفف  نام و نام خانوادگ

 باشد.   یموجود نم  یاصالً در متون علم  یمسائل اخالق  لیبه دل

 اصالح گردد.  یسینوان انگلع •

کامل با    یهمخوان  یبرا   نی. همچندیاصالح گرد  Large Tumor Antigenبا    LTAgمخفف    یسیپاسخ: در عنوان انگل

 .افتی  رییتغ  bladder cancerبه    urothelial bladder cancer  یعنوان فارس

تحق  در • مورد    قیمساله  شود.  حیتوض    LTAgدر  ها  BK  روسیو  داده  مدل  به   ک ی انکوژن  یوانیح  یدر  قادر  و  بوده 

  Large Tumor Antigen ای یتومور یژن ها  یآنت دیبا تول روسیو نیاست. ا یها در کشت سلولسلول  ونیترانسفورماس

  ونی ماسموجب ترانسفور یچرخه سلول  یمیتنظ  یها ندیکند و با مداخله درفرآ  یرا القا م  یچرخه سلول  Sورود سلولها به فاز  

ی  سلول است که از آنها م  یمیمولکول تنظ  نیکنش با چند  قادر به برهم   Large Tumor Antigen  شود  یها مسلول 

و   IRS-1لی از قب  یسلول  یها  پروتوآنکوژن  یطرف و فرآورده ها  کیاز    p53و  pRbسرکوبگر تومور    یها  نیبه پروتئ  توان

  ی د یعامل کل  کی  یچرخه سلول  یمیتنظ  ی ها  ندیمداخله درفرآ  نیاشود که    یتصور م  اشاره نمود.  گریاز طرف د  نیبتا کاتن

 . باشد  ها  روسیو   نیتوسط ا  یمیبدخ  یریگ  در شکل

 داده شود.  حیتوض  یبافت  یجامعه مورد مطالعه، در مورد نمونه ها  در •

از    مارانیاز بافت تومورال برداشته شده در خصوص ب  مارانیدر مورد ب  یبافت  ینمونه هاپاسخ:   شاهد همه از محل مشابه 

مبتال به    مارانی ب  ینمونه بافت تومورال در تمام  شود.  ی گرفته م   Cold Bxمثانه و همه به شکل     یقسمت فوقانمرکز  

گرفته خواهد شد.    یستوسکوپینمونه شاهد توسط س  نی؛ همچنfreshبه صورت    BT-TUR  یجراح  یسرطان مثانه در ط

  ی شوند و سپس در دما  یغوطه ور م  A ProtectorRNمحلول    یحاو  یبه داخل لوله ها  ینمونه ها بالفاصله پس از جراح

 . خواهند شد  رهیذخ  یکروبشناسیدر گروه م  گرادیانتدرجه س  -20

  BK  روسیو  Large Tumor Antigenانکوژن    زانیم  یکم  نییتع  ذکر گردد.  یمطالب    LTAgدر مورد    یاهداف فرع  در •

 آن با گروه شاهد   سهی در افراد مبتال به سرطان مثانه و مقا

در افراد   BKویروس    Large Tumor Antigenآیا تعداد کپی انکوژن    ذکر گردد.  یمطالب     LTAgاالت در مورد  سو  در •

 مبتال به سرطان مثانه با گروه شاهد غیر سرطانی متفاوت است؟ 

 شاهدی   -مورد  طرح، نوع مطالعه ذکر گردد.  یروش اجرا   در

بازنو  اریمع و خروج  تمام  گردد.   یسیورود  ورود:  از  معیارهای  حاکی  اولیه  سیستوسکوپی  نتایج  مبنای  بر  مورد  گروه  بیماران  ی 

UBC  وارد مطالعه خواهند شد. این موارد شامل بیماران دچار عود و متاستاز نیز خواهد بود . 

  (HIV)در این مطالعه بیماران با دریافت داروهای ایمونوساپرسیو یا بیماران مبتال به ویروس نقص ایمنی انسان   معیارهای خروج:

 . از مطالعه خارج خواهند شد

اجرا   در شود.  حیتوض  مریپرا  یطرح، طراح  یروش  نرم   داده  کمک  به  انتخابی  پروب  و  پرایمرها  بیوانفورماتیکی  جفت  افزارهای 

های ترمودینامیک پرایمرها  شوند. اختصاصیت و ویژگی، تجزیه و تحلیل می(GenBank)رسانی بانک ژن  مربوط به پایگاه اطالع

یکی از بهترین    ®AlleleIDشود. نرم افزار  بررسی شده و تائید نهایی می   ®AlleleIDافزار  روب انتخابی با استفاده از نرم و پ 

 . شودپشتیبانی می   PREMIER Biosoftافزارها در طراحی پرایمر و پروب بوده که توسط شرکت  نرم 

 BKویروس   Antigen Large Tumorتعداد کپی از  ذکر گردد.    LTAgوابسته    رییمتغ  در •

 اصالح شد.   اصالح گردد.  رهاییمتغ  جدول •
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