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 است.طرح بصورت مشترک با .....................................

 .مي باشد وحيده کاظمي نژادبا راهنمايي استاد عمومي   مقطع  رشته  پزشكي 2نامه انيطرح پا

 معاونت(:.....................ل توسط کارشناس ي........................کد طرح )تكمتاريخ پيشنهاد:

                                                 
 دهندگان معادل يكديگرهستند. . بر اين اساس و در اين نوشتار عبارات مجريان يا مجريان اصلي و طرحمشاركت دارنداجراي تحقيق  درنويس طرح را تهيه نموده و  فرد يا افرادي هستند كه پيش1
 ل ذكر گردد.يد راهنما و دانشگاه محل تحصير دانشگاهها است الزم است نام اساتياز سا ييان نامه دانشجوياگر طرح پا 2
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 خالصه مشخرصات  طرح -قسمت دوم 

بررسی شيوع عفونت هليکوباکترپيلوری در بيماران مبتال به زخم معده  و   :عنوان طررح: 

بر اسداس   9831 -19آذر گرگان یی سای ای5گاستریت مراجعه کننه  به بيمارستان 

 رنگ آميزی گيمسا در نمونه های بيوپسی

 رزا دولوردکتر وحيده کاظمي نژاد:طرح اني/مجر يمجر

 

 توسعه تحقيقات باليني حمایت از واحدپزشكي/ دانشركده

 

 آذر گرگان 5 درماني-:مرکز آموزشيپژوهش يكان اجرام

 سال             1ح:طر يمدت اجرا

 

 :کلمه( 252)حداکثر  خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح

هليکوباکترپيلوری بااکتری رارم فن اي فيکرووفرویيلياا وپااتوسا ااسااا اسات کاه نايوا د.اااي  ار    ا                  

% ایارا   ر کشاورهای  ر حااو توساعه     09فطالعات، بيش از ايمي از دمعيت ایرا  بالغ  ر کشورهای توسعه یایته و

  و باا ایااا  ز اپ پکتياا، کارساينوم      حافل این باکتری هستند ع وات هليکوباکترپيلوری باعث راستریت في نو

روش هاای بااکتریولوسی تسات هاای تافيادی ایاده ولاي بارای تشا ي            فعده و کم و  فوا  فغذی همراهي  ار 

هليکوباکترپيلوری هستند ولي اااام  ا ا وا.ا به  ليل تکنيا های ااکوباسيوا پيچيده و همچنين تعيين فش صات 

اتااروم روش وساااا و ارزااتاار دااای تین د.اات تشاا ي  ایاان باااکتری  باااکتری فشااکل است بيوپسااي از ف ااا  و

است راگ وفيتی های رواارواي برای نناسایي ودو   ار  ولاي حساسايت و وییراي هاای وا.اا بسايار فت ااوت        

است راگ وفيتی ريمسا به  ليل وسااي اااام  ا ا و  ر  سترس بو ا  ر اکثر وزفایشا اه هاای  هيساتوپاتولوسی    
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ز اپ  نايوا  از وااا که نايوا        ای بسياری از فحققين د.ت کشف  هليکوباکترپيلوری استروش  فطلوب بر

فااند بسياری از فنا    ايا  ر این ن.رستاا باالست و ارت ا   قي  وا با فيکاروب هليکوبااکتر   فعده و راستریت

نايوا  بررسي ارت ا  بين ع واات هليکوبااکترپيلوری   پيلوری فش   امي باند، بر وا ندیپ تا  ر این فطالعه  به 

 وذر ررراا بکر ازیپ 5 ر بيماراا فرادعه کننده به بيمارستاا  ز پ فعده و راستریت

 :کلمه( 122)حداکثر خالصه روش اجرراي طرح 

 این فطالعه به روش سرنماری و روی تمام فرادعاه کننادراا  ارای تشا ي  ز اپ فعاده فرادعاه کنناده باه              

اادوساکوپي فاي ناواد   ر هن اام اادوساکوپي       7831-09وذر ررراا اااام  واهد ند که  ي سااو  5بيمارستاا 

امواه برای تست اوره وز سریع رریته نده و اتایج ث ت  واهد ناد فتعاق  وا  ر بررساي پاتولوسیاا ايات رااگ      

اااام نده و ودو  یا عدم ودو   H &Eوفيتی ا تصاصي ريمسا  روی بلوک های پارایيني عالوه بر راگ وفيتی 

ت ااوت  ر یراواااي ع واات     spss16پا  از ورو   ا ه هاا باه     .هليکوباکتر پيلوری فور  بررسي قارار فاي ريار    

هليکوباکتر بر حس  دن  با وزفوا وفاری کای  و و فقایسه فياا ين سن  ر بيماراا ف تال به ع وات هليکوباکتر با 

از   .. ر اظر رریته  واهاد ناد   9095ز وزفوا تي فستقل است ا ه  واهدند  ول ا برابر بيماراا بدوا این عارضه از ا

  رف  ی ر با فرادعه به پرواده بيماراا اتایج تست اوره وز ايت به اتایج ا.ایي اضایه  واهد ند 

 هليکوباکترپيلوری، ز پ فعده، اادوسکوپي(: کلمه 5تا  3) يديکلمات کل

 :ها خالصه هزينه
 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال 022222 پرسنليهزينه 

 ريال 1222222 هزينه هاي ديگر ريال 0025222 هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال 00202222 جمع کل   
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 اطالعات مربوط به عوامل اجرايي طرح -قسمت سوم
 را تكميل نمايند.( 12تا  1بند (نفر باشد الزم است هرکدام از ايشان بطورجداگانه اين قسمت توجه : چنانچه طرح دهنده بيش از يك

 

 رزا دولو :نام و نام خانوادگي طرح دهنده: .1

 دانشجوي دکتراي حرفه ايرتبه علمي: .2

 آذر گرگان5درماني -مرکز آموزشيخدمت: محل .3

 درماني پنجم آذر-مرکز آموزشي–خيابان پنجم آذر -گرگاننشاني محل خدمت: .0

 20112032000:تلفن همراه 2101-2222501تلفن محل خدمت: .5

 dr_davalou@yahoo.comنشاني پست الكترونيك: .0

 دکتر وحيده کاظمي نژاد :نام و نام خانوادگي طرح دهنده .1

 استادياررتبه علمي: .2

 آذر                   5 درماني-مرکز آموزشيمحل خدمت: .3

 آذر                    5 يدرمان-يمرکز آموزشآذر  5گرگان رخيابان    نشاني محل خدمت: .0

 20113015053:تلفن همراه           2101-2222501تلفن محل خدمت: .5

 vahidehkazeminejad@yahoo.comنشاني پست الكترونيك: .0

 

جردول زيرر را تكميرل     اسرت درصورتيكه طرح دهنده داراي سمتهاي اجرايي در داخل يا خارج محيط دانشرگاه   .0

 .نمايد

تاريخ شررو  فعاليرت در ايرن     نشاني محل کار عنوان سمت

 سمت

 تلفن محل کار

 

 درجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده به ترتيب از ليسانس به بعد ذکر گردد .0

 سال دريافت کشور دانشگاه يا محل تحصيل  تحصيلي وتخصصيرشته  درجه تحصيلي

 1302 ايران شهيد بهشتي پزشكي دکتراي حرفه اي

 1300 ايران شهيد بهشتي پاتولوژي دکتراي تخصصي
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 :در آن مشارکت دارد طرح پيشنهادي /مجريانمجريکه  در دست اجراليست پژوهش هاي  .12

نو   نام مجري عنوان طرح

)متمشارک
ا ييجر

 همكار(

زمان 

 شرو 

درصد 

 پيشرفت کار

 مالحظات

      

      

 

 :باشد مييمرتبط با موضو  طرح پژوهشمجريان که/مجريچاپ شده توسط ست مقاالتيل .11

سنده ينونام  مقالهعنوان 

 اول

ر يسا

 سندگانينو
خ يمشخصات مجله )نام مجله،  تار

 چاپ و ....(

      

      

      

 

 داراي حقرررروی نويسررررندگي طرررررح کرررره  همكرررراران مشرررراورين علمرررري و  مشخصررررات  .12

(authorship)باشند مي : 

و محررل  شرر ل نام و نام خانوادگي رديف

 کار

ق نوشررته يرر)دق نررو  همكرراري  درجه علمي

 شود(

 1امضاي همكار

 پاتولوسیست  کتر اسماعيل اعيمي   يعي 1

 

  استا  فشاور استا یار

کارنناس ارند  فحمد وریایي 2

 وفاااااااااااااااار

واپيااادفيولوسی 

 نيرازی

  فشاور وفاری فربي

 

                                                 
 .باشند فرمهاي فاقد امضاي مشاورين علمي و همكاران طرح قابل طرح و بررسي در شوراي پژوهشي نمي1
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 پيشنهادي اطالعات مربوط به طرح پژوهشي –قسمت چهارم 
 عنوان طرح به فارسي: .1

بررسي عفونت هليكوباکترپيلوري در بيماران مبرتال بره زخرم معرده و گاسرتريت مراجعره       

گيمسرا  بر اساس رنر  آميرزي    1300 -01آذر گرگان طي سالهاي5کننده به بيمارستان 

 در نمونه هاي بيوپسي
 

2. EnglishTitle of Proposal: 

 

Assessment of Helicobacter pylori Infection in Gastric Ulcer and gastritis in the 

Patients Referred to 5
th

 Azar Hospital of Gorgan between 2008-12 according to 

Giemsa staining in biopsy samples 

 

 :(طرح )بر اساس کاربرد نتايجنو  طرح .3

1بنيادي
2کاربردي

  کاربردي     -بنياديHSR
3

 

 

 ر:يز يرنده بخش هايدر برگبيان مسئله و ضرورت اجراي طرح  .0

هليکوباکترپيلوری باکتری ررم فن ي فيکرووفرویيليا وپاتوسا ااساا است که نيوا د.ااي  ار      فطالعات، 

% ایرا   ر کشورهای  ر حاو توسعه حافل این 09بيش از ايمي از دمعيت ایرا  بالغ  ر کشورهای توسعه یایته و

ا ایاا  ز پ پکتيا، کارسينوم فعده و کم و  باکتری هستند ع وات هليکوباکترپيلوری باعث راستریت في نو  و ب

(   ی  پکسي به صورت  ر  فتفن یا رادعه یا ااراحتي  ر باالی نکپ توصيف في 7-9فوا  فغذی همراهي  ار )

نو  واز نایعترین علل فرادعه به فت صصين روارش است   ی  پکسي فمکن است عالفتي از ع وات 

                                                 
 .پس از اتمام طرح قابل استفاده نباشدطرح بنيادي طرحي است كه داراي  نتايج بالقوه بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله 1

 .طرح كاربردي طرحي است كه داراي  نتايج بالفعل بوده و نتايج حاصل از انجام آن بال فاصله پس از اتمام طرح قابل استفاده باشد2
3

Health System Research تحقيقاتي را شامل ميشود كه در قالب طرحهاي جامعه نگر ارائه ميشوند. 
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 59ه  یده نده از علل  ی  پکسي في باند   ی  پکسي  ر بيماراا باالی هليکوباکترپيلوری حا  یا فتفن باند ک

 ( 8ساو به  ا ر ایتایش بروز بد يمي، ا راا کننده است)

 یده نده که  رفاا ریشه کني هليکوباکترپيلوری، استراتیی فؤثری  ر  رفاا ز پ های پکتيا ولن وم بایت      

 ی ر  رفاا وا  ر ری الک  فعده به فری فور  ا تالف اظر  لن وفيد بایت فوکوس فعده في باند  از سوی

 ( 4است)

فطالعات ف تلف به بررسي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماری های  ست اه روارني یوقااي پر ا ته ااد   یده 

 نده است که نيوا این باکتری  ر فنا   دغرایيایي ف تلف ايت فت اوت است  برای فثاو نيوا این ع وات  ر

 ( 5ساپن وسوفي  پایين رتارش نده است)

راستریت  ر نرایطي که  ر وا به فوکوس فعده وسي  رسيده  و با حضور سلوو های الت.ابي فش   في نو و   

 ( 6اغل  اوقات با امواه بر اری  ر اادوسکوپي و هيستولوسی تش ي   ا ه في نو )

 ( 1 ا ه تظاهر فيکند )راستریت با ااراحتي اپي استر که پ  از غذا  ور ا رخ 

روش های باکتریولوسی تست های تافيدی ایده ولي برای تش ي  هليکوباکترپيلوری هستند ولي اااام  ا ا وا.ا 

به  ليل تکنيا های ااکوباسيوا پيچيده و همچنين تعيين فش صات باکتری فشکل است بيوپسي از ف ا  واتروم 

باکتری است راگ وفيتی های رواارواي برای نناسایي ودو   روش وساا و ارزااتر دای تین د.ت تش ي  این

 ار  ولي حساسيت و وییري های وا.ا بسيار فت اوت است راگ وفيتی ريمسا به  ليل وسااي اااام  ا ا و  ر 

 سترس بو ا  ر اکثر وزفایش اه های  هيستوپاتولوسی روش  فطلوب برای بسياری از فحققين د.ت کشف  

 ( 3است)هليکوباکترپيلوری 
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فااند بسياری از فنا    ايا  ر این ن.رستاا باالست و ارت ا   قي  وا با ز پ فعده و راستریت از وااا که نيوا 

بررسي ارت ا  بين ع وات فيکروب هليکوباکتر پيلوری فش   امي باند، بر وا ندیپ تا  ر این فطالعه  به 

 وذر ررراا بکر ازیپ 5ا فرادعه کننده به بيمارستاا هليکوباکترپيلوری  با ز پ فعده و راستریت  ر بيمارا

 

 نوآوري طرح: .5

 
  تر ولو ري با هليکو باکتر پيلوری  ر بيماراا بر اساس یایته های پاتولوسی  ر راگ وفيتی ريمسا )به بررسي  قي

 عنواا تست استاادار (

 

 : ها: ف واژهيتعر .0

 باکتری ررم فن ي تاسک  ار که پاتوسا ااساا است :هليکوباکترپيلوری
 .باند  في  ست اه روارش به ف ا  و زیرف ا   وش  يپ اوعي وسي :ز پ فعده

 .رير  صورت في وادوسکوپ است که با  ست اهي به اام پتنکي رؤیت  روا بدا با فقاصد:اادوسکوپي
 

 از اجراي طرح پيشنهادي: هاي مورد انتظاردست آورد .0

 و پتنکي چاپ فقاله  ر فاالت علمي پیوهشي  ا لي و  اردي، نرکت  ر کن ره ها و همایش های علمي

 سابقه طرح و بررسي متون: .0
 

Mhaskar( عوافل  طر اولسر پکتيا و هليکوباکترپيلوری را  ر 9978و همکاراا  ر فطالعه ای  ر وفریکا )709 

 رصد از کل بيماراا ولو ه به  57نترو فور  فقایسه قرار  ا اد ک 795کااسر فعده و  85بيمار ف تال به ز پ فعده،

هليکوباکترپيلوری بو اد عوافل  طر ابتال به هليکوباکترپيلوری نافل وضعيت ادتماعي اقتصا ی پایين تر،فصرف 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%AE%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%AE%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mhaskar%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853433
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mhaskar%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853433
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سي ار،فصرف رونت، ور ا غذاهای رستورااي و اونيدا وب تص يه اشده یا ااونيده بو  عوافل  طر ز پ 

نافل ع وات هليکوباکترپيلوری،فصرف رونت و فاهي و سابقه  ااوا ري ز پ بو اد فصرف یل ل قرفت و فعده 

  (6)ولو ري با پارازیت.ا از دمله عوافل فحایظت کننده عليه ع وات هلکوباکترپيلوری بو اد

Rosenstock ( 9994و همکاراا  ر فطالعه ای  ر  اامارک )بتررساو  اامارکي بدوا سابقه ز پ فعده  9476

برای اولسر  ٪6/7بو  که  ٪0/9را بررسي کر اد  ر  وو یاز ه ساو اااام این فطالعه بروز تامعي ز پ پکتيا 

ادتماعي اقتصا ی پایين باعث ایتایش ریسا ز پ پکتيا برای ز پ فعده رتارش ند  وضعيت  ٪8/7 فو اوم و 

 رصد کل فوار  ز پ را  ر برفي رریت  یعاليت یيتیکي زیا   ر  71بطور فستقل از ع وات هليکوباکتر فيشد و 

ر ز پ پکتيا  ر ایرا  ولو ه به هليکوباکتر في ند  سابقه  ااوا ري ز پ پکتيا و یا طفحل کار باعث ایتایش  

  (0)با واتي سا لوفي  ارت ا ي با بروز ز پ اشاا ادا  رروه  واي

Rosenstock  ( برای نناسایي عوافل  طر ز پ پکتيا و 9998 ر  اامارک )و همکاراا  ر فطالعه ای  ی ر

ثيروا.ا بر روی بروز اولسر، رتارش کر اد که ع وات هليکوباکترپيلوری،فصرف تن اکو، و فصرف ورام أت

ب ش.ای فينور عوافل  طر اصلي پکتيا اولسر بو اد  فصرف  اروهای ضدالت.اب غيراستروفيدی بر بروز پکتيا 

ثيرفعنا اری اشاا ادا   ر حالي که  انتن یعاليت یيتیکي فتوسط  ر اوقات یراغت یا عافل فحایظت أاولسر ت

  (79)کننده  ر فقابل این اوا ز پ بو 

Schöttker ( بر روی عوافل  طر بالقوه ز پ پکتيا  ر یا 9979و همکاراا  ر فطالعه  و   ر ولماا )

 اصي از هليکوباکترپيلوری به ساله رتارش کر اد که ع وات با رواه  14تا  59ا ره از ایرا  بالغ  0058کوهورت 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenstock%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15513379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenstock%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15513379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenstock%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12524398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenstock%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12524398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%B6ttker%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%B6ttker%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230167
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برابر ایتایش  طر اولسر  4/73برابری  طر پکتيا اولسر همراه بو ه است  همچنين  15/7 ور فعنا اری با ایتایش 

  (1)برابر ایتایش  طر اولسر فعده ايت رتارش ند 0/9 فو اوم و 

Tijjani       به بررسي نيوا ع وات هليکوباکتر پيلوری  ر بيماراا با  9990وهمکاراا  ر فطالعه ای  ر ساو

بيمارااي که با روش  ،اااام ند 9996تا  9994کر ا تند  ر این فطالعه فقطعي که بين ساو اياری.ز پ فعده  ر  

اادوسکوپي تش ي  ز پ فعده برایشاا رذانته نده بو  و همچنين بيماراا با عالفپ  ی  پکسي ولي اادوسکوپي 

ا  -ر بيمار با هماتوکسيلينارفاو)به عنواا رروه کنترو( وار  فطالعه نداد و امواه های بيوپسي رریته نده از ه

بيماراا با اادوسکوپي ارفاو  ٪39بيماراا یایت ند  ٪8/08فوزین و راگ وفيتی ريمسا بررسي ند هليکوباکتر  ر

  (77ايت ع وات هليکوباکتر  انتند)

 فطالعه ای به فنظور تعيين فيتاا نيوا  هليکوباکتر 7839رفضااي)به راهنمایي  کتر وذرهوش(  رر ساو       

اااام  ا اد  ر این فطالعه  10تا  16وذر ررراا  ر یواصل ساو  5پيلوری  ر ف تالیاا به سر اا فعده  ر بيمارستاا 

 5فور  بيوپسي با تش ي  پاتولوسی سر اا فعده از ب ش پاتولوسی بيمارستاا  799بلوک پارایيني فربو  به  799

برای رؤیت باسيل هليکوباکتر اااام ند و به این  وذر ددا نده و سک  برش فيکروتوفي و راگ وفيتی ريمسا

  (79این بيماراا از اظرهليکوباکتر فث ت هستند) ٪57اتياه رسيداد که 

Farzand       و همکاراا  ر فطالعه ای  ر الهور به بررسي نيوا هليکوباکتر  ر بيماراا ف تال به  ی  پکسي و

بيمار با  ی  پکسي  799است ا ه از بيوپسي فعده( پر ا تند  ر این فطالعه ارت ا  وا با پاتولوسی راسترو فو ااو)با 

بيماراا تش ي   ٪17تحت اادوسکوپي قرار رریته  و امواه بيوپسي از ااحيه ااتراو فعده این بيماراا رریته ند   ر 
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اسر ا واز هه ویا ک بيماراا از این تعدا  تش ي  راستریا اولسر یا اولسر ٪79هليکوباکتر رذانته ندو یقط  ر 

  (78فعده رذانته ند)

Seo     بيمار ارداعي د.ت اااام اادوسکوپي  ست اه روارش یوقااي  07و همکاراا  ر فطالعه ای که بر روی

امواه بيوپسي  9اااام ند به بررسي ارت ا  راستریت و یایته های هيستولوسی هليکوباکتر پيلوری پر ا تند حداقل 

کوپي رریته ندو راگ وفيتی ريمسا د.ت تعيين  رده کلوايتاسيوا هليکوباکتر پيلوری  ر  وو اااام اادوس

، ر ٪3/08صورت رریت و به یایته های هيستولوسی امره  هي ند تواتر حضور این باکتری  ر راستریت فتفن 

ت مين  ٪76/ 1و امواه های ارفاو  ٪91/ 5،راستریت فتفن غيریعاو ٪8/88،راستریا اولسر ٪08ز پ  فو اوم 

 (  74ز ه ند)

Komoto وپالزی فعده و ع وات هليکو باکتر پيلوری و هپ ئو همکاراا  ر فطالعه ای به بررسي ارت ا  بين ا

بيمار با و اوم فعده  86اسر فعده،ابيمار ف تال به ک 795چنين ارت ا  وا با راستریت پر ا تند  ر این فطالعه که روی 

سنايده ند،به این اتياه  IgGو  باکتری با راگ وفيتی ريمسا و سرولوسی ا ر کنترو اااام ند و ود 795و 

 ( 75اسر فعده و و اوم بيشتر از امواه های کنترو بو ه است)ارسيداد که هليکوباکتر پيلوری  ر بيماراا با ک

Dooley  راستریت و همکاراا  ر فطالعه ای به بررسي نيوا ع وات هليکوباکتر پيلوری و یایته های هيستولوسی

 49ا ر از  ایرا  بدوا عالفت  که امواه بيوپسي از ااتروم و کورپوس وا.ا رریته نده بو ، پر ا تند که  ر  778 ر

ا ر بر اساس راگ وفيتی هماتوکسيلين ا افوزین ف تال به ع وات  86 وا ها امواه راستریت یایت ندکه از بين

که به صورت نایع راستریت و ع وات هليکو باکتر  ر ایرا یکه  هليکوباکتر پيلوری بو اد و به این اتياه رسيداد

 ( 76به ظاهر سالپ ااد  یده في نو )
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Shresthas اااام  ا اد نيوا ع وات هليکوباکتر را  ر بيمارااي که  9979و همکارااش  ر فطالعه ای که  ر ساو

با نکایت  ی  پکسي به فرکتناا فرادعه امو ه بو اد بررسي کر اد فطالعه وا.ا بر ف نای یایته های اادوسکوپي از 

سااو   99/79زا(با فتوساط سان    759فر  و 767بيمار ف تال به  ی  پکسي ) 870بو  که  9979تا یوریه  9977وپریل 

اموااه   51رتارش نده ٪ 6/41و نایعترین یایته راستریت ٪  59/ 41فور  بررسي قرار رریتند نيوا هليکو باکتر 

کنسار فعاده یایات ناد  ر باين بيمااراا ف اتال باه           ٪04/9،ازویاسیت٪ 5/ 64، اولسر فعده٪ 4/3،٪ 71/ 31ارفاو

(اياات هليکوباااکتر ٪ 6/5امواااه ارفاااو ) 51امواااه از  73(هليکوباااکتر کشااف نااد و  ٪ 44بيمااار)  61راسااتریت  ر 

 ( 71 انتند)

Bluzas به صورت رذنته ا ر به بررسي تغيير نيوا ع وات هليکوباکتر  9978و همکارااش  ر فطالعه ای  ر ساو

و هاا فرادعاه  اناتند صاورت     بيمار که بين ایان  ساا   4641پر ا تند این فطالعه روی  9979تا  7001بين ساو های 

رریت هليکوباکتر پيلوری از بيوپسي های به  ست وفده از ااحيه واتراو و کورپوس با کما راگ وفيتی ريمساا  

به  7001 ر ساو  ٪8/17بو ه که از  ٪1/54وز تست سریع فور  بررسي قرار رریت نيوا کلي هليکوباکتر   و اوره

 ٪9/94و ری الکا   ر   ٪ 3/8ز پ فعاده  ر  ، ٪8/95 ر   فو اومکاهش یایته است ز پ  9979 ر ساو  16/89٪

 ( 73بيماراا ودو   انته است)

Romsho     و همکارااش فطالعه ای با هدف بررسي نيوا هليکوباکتر  ر بيماراا با ز اپ فعاده  ر کشامير  ااااام

يمار  او ل  بدوا عالفات ااااام ناد  پکتياا اولسار باا کماا        ب 89بيمار با پکتيا اولسر و  59 ا اد که بر روی 

بيماار ز اپ    9اادوسکوپي و هليکو باکتر با کما یایته های بایت نناسي و راگ وفيتی ريمسا تش ي   ا ه ند 
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از ٪ 16/ 90 اناتند هليکوباکتر  ر   واز هاه  بيماار ز اپ    46بيمار همتفاا ز پ فعده و ز اپ  واز هاه و   9،فعده 

 ( 70(رتارش ند)٪88/88ا ر از بيماراا  او ل  ) 79از بيماراا با ز پ فعده و  ر  ٪59ز پ  واز هه و  بيماراا با

 Mc junkin  ساو فطالعه ای با هدف بررسي تغييار نايوا هليکوبااکتر پيلاوری و      9977و همکارااش  ر

وسکوپي  ر  سترس  ر ساو اااام  ا اد که  ر این فطالعه  ا ه های  ااد 77بيماری پکتيا اولسر  ر  وو 

یایتاه هاای   ،ساو رذنته فقایسه ناد و  ر وا وضاعيت هليکوبااکتر      77زفاا فطالعه با ا العات فشابه  ر 

یایتاه   968 ا ه اادوسکوپي  ر زفاا اااام فطالعه با  957اادوسکوپي و وسي  نناسي فقایسه نداد از بين 

بيماار   74( و ٪6/ 3بيماار)  71ر  ر  و راروه    ر  به ترتي   نيوا هليکوباکتر و پکتيا اولسا ، ر رروه ق ل

بيماار از   7همچنين  هليکوباکتر پيلاوری  ر  .(بو ه است٪3/83)799( و ٪3/65) 718( ر فقایسه با 6/5٪)

فاور   ر  ا ه هاای ق لاي وداو       799بيمار از  13بيمار ف تال به پکتيا اولسر  ر  ر یایته های کنواي و  74

 ( 99 انته است)

 

 اصلي طرح:هدف  .0

تعيين شيوع عفوندت هليکوبداکترپيلوری در بيمداران مبدتال بده زخدم معده  و        

بدر   9831 -19آذر گرگان یی سدای ای 5گاستریت مراجعه کننه  به بيمارستان 

 اساس رنگ آميزی گيمسا در نمونه های بيوپسی

 

 طرح: 1ژه(ي)و ياختصاصاهداف  .12

                                                 
 باشد.يبه آنها م ييکنند و محقق ملزم به پاسخگويرا گام به گام مشخص م يدن به هدف کليطرح هستند که راه رس يکوچکتر هدف اصل يژه( اجزاي)و ياصاهداف اختص1

 باشد.يآنها م
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 بيوپسي فعده  ر همه بيماراااااام روتين راگ وفيتی ا تصاصي روی امواه های 
 

 :طرح 1فرعياهداف  .11
 بررسي یراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماراا با عالیپ ز پ فعده برحس  سن

 بررسي یراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماراا با عالیپ راستریت برحس  سن-

 برحس  دن  اراا با عالیپ ز پ فعده بررسي یراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيم -

 بررسي یراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماراا با عالیپ راستریت برحس  دن  -

 تعيين  یراوااي تست اوره وز سریع  ر بيماراا با عالیپ ز پ فعده و راستریت-

 
 

 :2کاربردي طرحف اهدا .12
 تش ي   ع وات هليکو باکتر  ر امواه های بيوپسي فتعاق  وادوسکوپي تعيين

 

 (:نگاشته شوند طرحتوصيفي پژوهش )باتوجه به اهداف سواالت  .13

 یراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماراا با ز پ فعده چقدر است؟

 چقدر است؟ راستریتیراوااي ع وات هليکوباکترپيلوری  ر بيماراا با

 ؟چ واه است تست اوره وز سریع  ر بيماراا با عالیپ ز پ فعده و راستریتیراوااي  

 (:نگاشته شوند طرحتحليلي پژوهش )باتوجه به اهداف  3فرضيات .10

 

 یراوااي ع وات هليکوباکتر بر حس  دن  فت اوت است 

 یراوااي ع وات هليکوباکتر بر حس  سن فت اوت است 

                                                 
 ست.يآنها ن ييملزم به پاسخگو يد ولين نماييق آنها را تعيتحق يطرح نبوده و محقق بهتر است در ابتدا يهدف کل يدر راستا يه ممکن است حتيهستند کگرياهداف د ياهداف فرع1

 ست.يآنها ن ييملزم به پاسخگو
 ياست که نتايج طرح قدمي در راستاي دستيابي به آن خواهد بود.هدف کاربرديهدف 2
 مطالعات تحليلي محقق به دنبال تاييد يا رد آن است. يا چند متغير را بيان ميکند و در  2اي که رابطه بين  بيني عالمانه داوري يا پيش پيش3
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 :يپژوهش تسواالا ياتيفرضاهداف، نو  مطالعه بر حسب  .15

 يليتحل-يفيتوص -ج                       يليتحل -ب                     يفيتوص -الف

 .مشخص فرماييدبا عالمترا  ييكرد اجرايبرحسب رو نو  مطالعه  .10
محل 

 عالمت

محل  نو  مطالعه

 عالمت

 نو  مطالعه

 ( بررسي بيمارانCase series )  
 

 Systematic Reviewنظام مند ) يمطالعات مرور

& Meta analysis) 

 (بررسي مقطعيCross  sectional )   راه اندازي يك روش يا سيستم علمي/اجرايي 

 (مطالعه مورد/شاهدCase / control )  بررسي تستها 

 (مطالعه هم گروهيCohort)  بررسي روشها 

 (مطالعه مداخله ايinterventional  و يا )

 (  clinical trialکارآزمايي باليني )

 کيفي همطالع 

 ( مطالعات علوم پايه Experimental)  مديريت سيستم بهداشتي همطالع 

 مطالعه براي ساخت دارو يا وسائل  طراحي نرم افزار 

 

 روش اجرا:  71

 راساتریت فعاده و  این فطالعه به روش سرناماری و روی تماام فرادعاه کننادراا  ارای تشا ي  ز اپ      

اادوسکوپي في ناواد    7831 -07وذر ررراا اااام  واهد ند که  ي ساو 5فرادعه کننده به بيمارستاا 

فتعاق  وا  ر بررسي پاتولوسیا ايت راگ وفيتی ا تصاصي ريمسا  روی بلوک های پارایيني عاالوه بار   

  از .اااام نده و ودو  یا عدم ودو  هليکوباکتر پيلوری فور  بررسي قرار في رير  H &Eراگ وفيتی 

پا  از    رف  ی ر با فرادعه به پرواده بيماراا اتایج تست اوره وز ايت به اتایج ا.اایي اضاایه  واهاد ناد     

کاای  ت اوت  ر یراوااي ع وات هليکوباکتر بر حس  دن  با وزفاوا وفااری    spss16ورو   ا ه ها به 

 و و فقایسه فياا ين سن  ر بيماراا ف تال به ع وات هليکوباکتر با بيماراا بدوا این عارضه از از وزفوا تي 

  ر اظر رریته  واهد ند  9095فستقل است ا ه  واهدند  ول ا برابر 
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 بيمار  ر اظر رریته في نو     199 رصد  4 رصد و   قت  59و  راظر رریتن نيوا Romshoبا توده به فطالعه

 

 

 

 مالحظات اخالقي: .10

 

  نده است  ر هن ام اادوسکوپي از بيماراا رضایت کت ي رریته 

 . ر امواه ريری و اااام راگ وفيتی ريمسا هتینه ای اضایي بر بيمار تحميل امي نو 

 

 نداردآنها: ا حليکاهش محدوديتهاي اجرايي طرح وروش .10
 

 :مت يرها .22
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 ماه 0:پيش بيني کل زمان الزم براي اجراي کامل طرح به ماه .21
 

 :طرح يجدول زمان بندي مراحل اجرا .22

 
23.  

 توجه : 

 زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميشود. -1

 صورت ميپذيرد. بنابر اين الزم است مجري طرح زمان ارائه گزارشات طرح را در اين جدول مشخص نمايد.دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب  -2

 و از هنگام تامين اعتبار در نظر گرفته ميشود.يقات و فناوريعاونت تحقزمان شرو  طرح بعد از تصويب آن، با هماهنگي مدير اجرايي طرح و حوزه م -3

 .دييقا مشخص فرمايدقدر جدول را  يقات و فناوريتحقبه معاونتدرصد طرح 05شرفت يپ يها در زمانت کار گزارش پيشرفلطفاً زمان هاي ارائه  -4
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 ي طرحها اطالعات مربوط به هزينهسمت پنجم: ق
 

 :ن اشت ال هرفرد و حق الزحمه آنهاکامل و ميزا مشخصاتهزينه کارمندي )پرسنلي( باذکر  .1

ف
ردي

کل ساعات کار  رتبه علمي يا افرادنام فرد  نو  فعاليت 

 براي طرح

 رقم حق الزحمه

 ال(يدر ساعت )ر

 ال(ي)ر جمع کل

 ورود اطالعات به رايانه  .1

 

 - 12222 52 کارشناس صمد زاده

 012222 20222 32 مربي محمد آريايي آناليز داده ها  .2

 ريال 022222 ال(ي)ر يپرسنل ينه هايجمع هز

 وخدمات تخصصي که توسط دانشگاه ويا ديگر موسسات صورت مي گيرد: آزمايشهاهزينه  .2
تعداد کل دفعات  مرکزسرويس دهنده موضو  آزمايش يا خدمات تخصصي 

 آزمايش

 جمع ) ريال (  هزينه براي هر دفعه آزمايش

 راگ وفيتی ا تصاصي ريمسا  
 

 00252222 31522 1522 وذر ررراا 5بيمارستاا 

 00252222 ال(ي)ر آزمايش ها و خدمات تخصصيجمع هزينه هاي 

 

 فهرست وسايل و موادي که بايد از اعتبار اين طرح از داخل  يا خارج کشور خريداري شود:

 وسايل غيرمصرفي: .3
 ال(ي)ر قيمت کل قيمت واحد تعداد الزم شرکت فروشنده ايراني شرکت سازنده کشورسازنده ليا وساينام دستگاه

 

 

      

  هاي وسايل غيرمصرفي: جمع هزينه

 

 مصرفي:ر مواد( يا ساييشگاهي)اعم از آزمامواد .0
ف
دي
ر

 

کشورساز نام ماده

 نده

شرکت فروشنده  شرکت سازنده

 ايراني

شماره 

کاتالوگ )کد 

 کاال(

تعداديامقدار 

 الزم

 قيمت واحد

 )ريال(

 )ريال( قيمت کل

  )ريال( صرفيمجمع هزينه هاي مواد   
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 :هزينه مسافرت

 هزينه به ريال تعداد افراد نو  وسيله نقليه تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن مقصد

     

     

     

 ريال )ريال( جمع هزينه هاي مسافرت

 
 

 :هزينه هاي ديگر .5
 ريال       1222222 هزينه هاي تكثير اورای

 ريال                                                                          از(يمه )در صورت نينه بيهز

 ريال                                                                       ساير موارد

 ريال              1222222 ديگر جمع هزينه هاي

 

 جمع هزينه هاي طرح: .0

 

 ................................ ريال هزينه مسافرت ريال 022222 هزينه پرسنلي

 ريال 1222222 هزينه هاي ديگر ريال 0025222 هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي

 ...............................  ريال وسايل غير مصرفي مواد و  هزينه ريال هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ريال 00202222 جمع کل   
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 12هايي که زمان اجراي آنهرا بريش از    )اين بخش در مورد طرحهاي طرح به تفكيك سالهاي اجراء طرح: جمع هزينه .0

 ماه است تكميل شود(.

 

 

 

 .ريال……………مبل ي که از منابع ديگر کمك خواهد شد و نحوه مصرف آن :            .0

 
 

 ريال.……………باقيمانده هزينه هاي طرح که تامين آن درخواست مي شود:         .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها نو  هزينه
 ها جمع هزينه

 جمع
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سالجاري

       

       

       

       

  کل جمع
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 :  داوران پيشنهادي .2
 

 : (Declaration)تاييد مندرجات پيشنهاد طرح پژوهشي  .3
 

 

 .مينما يد مييراتايپژوهشطرح شنهاد يپمندرج درمطالب صحت ،1طرح يمشاورعلمنجانب .............................. يا

 خ و امضاءيتار

 

شنهاد يپمندرج در و آماري ك يمتدولوژ صحت مطالب،آمار طرحوعلمي متدولوژي مشاورنجانب .............................. يا

 نمايم. را تاييد مي يطرح پژوهش

 خ وامضاءيتار

را تائيرد  يپژوهشر  يشرنهاد يپ طررح ن بدينوسيله صحت مطالرب منردرج در   با مطالعه قسمت اول اين فرم و رعايت مفاد آ

 :به صورت اًداردکه اين تحقيق صرف نمايد واعالم مي مي

  است و بصروت همزمان در دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي  گلستانيك طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي

 باشد. ديگري ارائه نشده و در حال بررسي نمي

 باشد که: ميبا ..................................................... مشترک  بصورت يك طرح تحقيقاتي 

o   به تصويب رسيده و مستندات مربوطره  با اعتبار .......... ريال در تاريخ ............. در آن مرکز

 .پيوست است

o است. ا درخواست اعتبار ....... ريال در دست بررسيدر آن مرکز ب 

 نام ونام خانوادگي نام ونام خانوادگي

                                                 
 يقابل حذف است. مشاور علمدر صورت هماهنگي با مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه نيازي به امضاي  تنها11

 



 گلستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 پيشنهاد طرح پژوهشي
 

 

 

 گلستان دانشگاه علوم پزشكي يمجموعه آموزش عال–اول جادة شصتكال  –جاده گرگان به ساري  5كيلومتر –گرگان  25  

 6661451و فاكس :  4111 – 6661444تلفن :  –يو فناور قاتيتحقمعاونت  –وم دطبقه 

 

 

 معاون تحقيقات و فناوري امضاي مجري يا مجريان طرح

 چهار يوست شمارهپ
 :تصویب تاریخ       

 فرم ویژ   یرح های تحقيقاتی 
 دانشگا در پژوهش اخالق ای  منطقهکميته 

 

 عنوان یرح :  -

 مشخصات مجری و همکاران ونوع تخصص آنان: )صفحه مربویه  از پروپوزال کپی و ضميمه فرم گردد(    -

 ارسایی از:  -

 :یرح در شورای پژوهشیتاریخ تصویب  -

: )صدفحات  وندوع مطایعده )یدرح (    تعهاد حجم نمونه،مالحظات اخالقی ،جهول هزینه ها،خالصه روش انجام پژوهش -

 ضميمه فرم گردد( و مربویه از پروپوزال کپی

کپی پرسشنامه ضميمه  پرسشنامه ایفرم رضایت آگاهانه ودریرح ای نمونه برگه کپی  نمونه گيری انسانیدر یرح ا با  -

 فرم گردد.
 

 سؤال ردیف
 نظر کارشناس کميته اخالق نظر کارشناس پژوهشی یرح نظر مجری

 خير بلی
موضوعيت 

 نهارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 نهارد 
 خير بلی

موضوعيت 

 نهارد 

         × رضایت وراهااه از نرکت کننده یا ولي قااواي وا رریته في نو ؟ویا  7

9 
بطورکافل  " روج بدوا نر   ر هرفرحله از فطالعه"ویا وزفو اي ازح   و  برای 

 وراه في نو ؟
  

×       

8 
ویا هيچ زیااي )دسمي، روحي، ادتماعي، قااواي و اقتصا ی(  رایان  ارپ پیوهشاي    

 برای وزفو اي ها ودو   ار ؟
 × 

       

4 
هاای احتماالي  راظار رریتاه ناده      ویا افکااات و روش هایي برای رویارویي با زیاا 

 است؟ توضيح  هيد 
  

×       

5 
ویا  رفرحله دمع ووری، ااتقاو و ا .اداری ا العاات یاا اموااه هاا باه ح ا  اسارار         

 وزفو اي توده في نو ؟
×  

       

6 
 رصورت است ا ه از اموااه هاا بارای فطالعاات بعادی، ویاا  ر رضاایت اافاه باه ایان           

 فوضوا اناره نده است؟
  

×       

         × ویا  ر این پیوهش فنایع  اصي برای وزفو اي فحتمل است؟ 1

3 
 رصورتي که فطالعه بر روی رره  اصي از ایرا  )زادااياا، ایرا فعتا ،   ( ااااام فاي   

 نو ، ویا  ليل فنطقي و توديه ا القي برای فطالعه روی این رروه ودو   ار ؟
  

×       

0 
فؤثر ر رواد سالفتي یاا بيمااری وزفاو اي هاا و راهنماایي هاای الزم بارای        ویا اتایج 

 ؟اقدافات بعدی  ر ا تيار وا.ا قرار واهد رریت
×  

       

 کارشناس پژوهشی یرح                                     کارشناس کميته اخالق                         امضاء مجری یرح                  

 معاونت تحقيقات و فناوري 
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