
 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

  

 پصيَشی شًرای صًرتجلعٍ

 متابًلیک اختالالت تحقیقات مرکس

03/30/79 

 تطکیل( ّوکف قجمِ) پضضکی داًطکذُ دس 4 ضوبسُ دسس اتبق هحل دس 11:45 سبػت ساس چْبسضٌجِ سٍص هزکَس، جلسِ

 لشاس ثشسسی ٍ ًمذ هَسدٍ اػؿبی هحتشم ضَسای پژٍّطی هشکض   هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیشپشٍپَصالْبی  ٍ گشدیذ

 .گشفت

 

 دکتش آلبی جٌبة ساٌّوبیی ثِ ثبلیٌی ثیَضیوی اسضذ داًطجَی هلًَذی صّشا خبًن سشکبس ایی ًبهِ پبیبى پشٍپَصال -الف

 در اکعیداتیً اظترض َای شاخص بر اریتريپًیتیه ي لًيتیريکعیه َمسماوی اثر بررظی" ػٌَاى تحت هٌػَسیبى آصادسؾب

 هَافك ًظش ثب ریل اغالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هكشح "حالب ی یکطرفٍ اوعداد از واشی کلیٍ فیبريز مًشی مدل

 .گشدد الذام

 پیطٌْبد هی گشدد ػٌَاى ثطکل صیش تغییش کٌذ: .1

 دس اکسیذاتیَ استشس ّبی آًضین فؼبلیت تغییشات هیضاى ثش اسیتشٍپَیتیي ٍ لٍَتیشٍکسیي ّوضهبى تجَیض تبثیش ثشسسی

 حبلت ی یکكشفِ اًسذاد اص ًبضی کلیِ فیجشٍص هَضی هذل



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

 تفسیش ثِ غیشؾشٍسی داسد، دس لسوت چکیذُ ًیبصی تَؾیحبت ٍکبّص هتي ٍیشایص ثِ لسوت چکیذُ قشح ًیبص .2

 کبس ٍ سٍضْبی آهبسی  اؾبفِ گشدد. اجشای سٍش ّوچٌیي خالغِ ًیست ٍ گشٍّْب ثٌذی تمسین

 .ضًَذ حزف هتذٍال پبیِ تؼبسیف ٍ ؾشٍسی غیش دس لسوت ثیبى هسبلِ تَؾیحبت .3

 ٍ لٍَتیشٍکسیي ّوضهبى تبثیش ثشسسی دلیل ُ است.ًطذ ثیبى تیشٍئیذ ٍ اسیتشٍپَیتیي ثیي استجبـدس لسوت ثیبى هسبلِ  .4

 ثِ سا هب تَاًذ هی کِ دالیلی. است ًطذُ دادُ تَؾیح هطخع ثكَس اکسیذاتیَ استشس ّبی ضبخع ثش اسیتشٍپَیتیي

 .ًوبیذ ساٌّوبیی Multiplicative یب ٍ Additive اثش ٍجَد احتوبل

 ّوضهبى ثشسسی ػلت کبس اغل ػَؼ دس ،ضذُ تؼشیف قَالًی ثسیبس ثػَست سنیّیپشتیشٍئیذ ٍ فیجشٍص همذهِ دس .5

 هسئلِ ایي سفشًس ایي کِ ضذُ دادُ 19 ٍ 20 سفشاًس کِ رکش ضذُ است جولِ یک دس تٌْب تیشٍئیذ ٍ َیتیيپاسیتشٍ

  ؟؟؟؟؟؟؟ ثیبى ًوی کٌذ سا

 یک حتوب ثبیذ ًوی تَاًذ ثبضذ، دلیل ایي کِ(( ثَدُ ّن ثب دٍ ایي لؼِبهك ػذم))  ضذُ ثیبى چکیذُ دس کبس ػلت .6

 هجوَع دس هتَى ثشسسی آخش دس .ضَد ثشسسی هسئلِ ایي تؼبسیف ًَضتي ثجبی ثبضذ ثشسسی ثشای ایی ًٍطبًِ ساثكِ

 دکتش ًَضتِ ػیي ای جولِ .ضَد اًجبم است لشاس کبسی چِ سٍضی چِ ثب است لشاس ػلت چِِ ث ضَد ثٌذی جوغ ثبیذ

 رکش ضَد. ثبیذ هجَْل ثػَست ایٌجب کِ ضذُ ٍسدُآ ىآ گیشی ًتیجِ ٍ خَسی

دسلسوت ؾشٍست اًجبم قشح، دسخػَظ تبثیش اسیتشٍپَئیتیي دس جْت کبّص استشس اکسیذاتیَ ٍ افضایص  .7

دسخػَظ لٍَتیشٍکسیي ًیض تَؾیحبتی اسائِ فؼبلیت اًضین ّبی آًتی اکسیذاى تَؾیحبتی اسائِ گشدد ٍ ّوچٌیي 

 گشدد.

 هَسد گشٍُ" ػجبست اص "حبلت ی یکكشفِ اًسذاد گشٍُ" هكبلؼِ پیطٌْبد هی گشدد ثجبی اّذاف دس لسوت .8

 .ضَد استفبدُ "هكبلؼِ



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

 جْت فشؾیِ دٍ اص استفبدُ ثجبی است ثْتش ،ثبضذ هی هتفبٍت ضذُ هكشح فشؾیبت تؼذاد ثب قشح سَاالت تؼذاد .9

 ثبضذ ًوی هٌبستًیض  سَاالت قشح ًحَُ .ضَد استفبدُ "تغییشات" کلوِ اص خبظ، هتغیش افضایص یب ٍ کبّص ثیبى

 گشٍُ دس هَتبص دیس اکسیذ سَپش ٍ پشاکسیذاص گلَتبتیَى ثبفتی سكَح دس تغییش هَجت اسیتشٍپَیتیي آیب: پیطٌْبد

 گشدد؟ هی حبلت ی قشفِ یک اًسذاد

: ضَد ثیبى ایٌگًَِ ثبیذ 1 ضوبسُ اختػبغی ّذف هثبل ثكَس. ضًَذ ثیبى اختػبغی اّذاف ثب هتٌبست ثبیذ سَاالت .10

 ثخص دس کِ سَاالتی است؟ چمذس کٌتشل گشٍُ دس هَتبص دیس اکسیذ سَپش ٍ پشاکسیذاص گلَتبتیَى ثبفتی سكح( 1

 ّبی َّسهَى تأثیش: هثبل ثكَس. ًوَد هكشح فشؾیِ غبلت دس تَاى هی سا ضذُ هكشح "فشؾیبت ٍ سَاالت"

 استشس ثش تٌْبیی ثِ ّب َّسهَى ایي اص ّشیک تأثیش اص ثیص اکسیذاتیَ استشس ثش اسیتشٍپَیتیي ٍ لَتیشٍکسیي

 .ثبضذ هی اکسیذاتیَ

 ثؼٌَاى. ثبضذ ًوی هٌبست...(  ٍ ثذتش یب ثْتش پبییي، یب ثبال افضایص، یب کبّص) جْت ثذٍى سَال یب فشؾیِ یک ثیبى .11

 هی آلذئیذ دی هبلَى سكح - کبّص یب - افضایص ثبػث کلیِ اًسذاد: ضَد ًَضتِ است ثْتش 2 گضیٌِ هَسد دس هثبل

 .ضَد

 .س اّذاف ثبیذ اثش ّوضهبًی داسٍّب ًیض ثشسسی ضَدد .12

 ّذف هثبل ثكَس. ًوَد ثیبى هذاخلِ دًجبل ثِ پیبهذّب سكح تؼییي ثِ تَاى هی سا 10 الی 5 ضوبسُ اختػبغی ّذافا .13

 دس هَتبص دیس اکسیذ سَپش ٍ پشاکسیذاص گلَتبتیَى ثبفتی سكح تؼییي( 5: ضَد ثیبى ایٌگًَِ ثبیذ 5 ضوبسُ اختػبغی

 .اسیتشٍپَیتیي تضسیك دًجبل ثِ حبلت ی قشفِ یک اًسذاد گشٍُ

ًیض  اغلی اّذاف دس ضذُ ثیبى شّبیهتغ جذٍل دس آًچِ ّش) ضَد آٍسدُ اغلی اّذاف دس کشاتیٌیي ٍ اٍسُ سٌجص .14

 ثبیذ رکشضًَذ(.



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

 است؟تَؾیح ضذُ اسائِ کبفی تَؾیحبت( هتغیشّب جذٍل ثب هكبثك) ّب دادُ آٍسی جوغ سٍش ٍ اثضاس هَسد دس آیب .15

 ضًَذ؟ هی گضاسش چگًَِ فیجشٍص هیضاى هبًٌذ کیفی؛ هَاسد

 .گشدد حزف ًیست کلیِ ػولکشد اسصیبثی پبًل جضء اسیذاٍسیک .16

 .است Experimental هكبلؼِ پیطٌْبدی هكبلؼِ. است ضذُ رکش ضبّذی - هَسد اضتجبُ ثِ هكبلؼِ ًَع .17

 استشس کبّص ثبػث استیشٍپَتییي ّوگی دس، ًسیتٌذ ًمیؽ ٍ ؾذ ًتبیج داسای ّیچیک ضذُ هكشح هكبلؼبت دس .18

 اضبسُ آى ثِ تَاى هی ًذاسد ٍجَد کِ دسغَستی ُ است،ًطذ اسایِ هٌفی ًتبیج داسای هٌبثغ است؟ ضذُ اکسیذاتیَ

 .ًوَد

 ثیبى سا ًتیجِ هكلمب ٍ هكوئٌب ضوب قشح اًجبم ؾشٍست دس آلضایوش دس هثال ّستٌذ هشتجف غیش ثسیبس هكبلؼبت ثشخی .19

 چیست؟ دس هكبلؼِ اًجبم اّویت پس ، ایذ کشدُ

 .کٌیذ ادغبم فیجشٍص ٍ کلیِ ،ًمع اکسیذاتیَ استشس دستِ سِ دس سا هتغیشّب .20

 هتغیشّبی ػٌَاى ثِ اسیتشٍپَیتیي ٍ لٍَتیشٍکسیي ّبی َّسهَى کِ سسذ هی ًظش ثِ ضذ ثیبى کِ آًچِ اسبس ثش .21

 ٍاثستِ هتغیشّبی پشاکسیذاص گلَتبتیَى ٍ دسوَتبص، اکسیذ سَپش آلذئیذ، دی هبلَى فیجشٍص، ّوچٌیي. ثبضٌذ هستمل

 اثش تَاًٌذ هی کِ ثبضٌذ هستمل هتغیشّبی اسیذ اٍسیک اٍسُ، کشاتیٌیي، ،TSH کِ سسذ هی ًظش ثِ ّوچٌیي. ّستٌذ

 هی ضَد، هی گیشی اًذاصُ هكبلؼِ ثذٍ دس تیشٍکسیي سكح اگش. ثبضٌذ داضتِ ّب دادُ آًبلیض دس کٌٌذگی هخذٍش

 .ثَد خَاّذ هستمل هتغیش ًیض هتغیش ایي حبلت ایي دس. گشفت دسًظش کٌٌذُ هخذٍش ػَاهل اص دیگش یکی سا آى تَاى

   Mmd/l         mg/dl گشدد.، لكفب اغالح ٍاحذّبی اًذاصُ گیشی دس جذٍل هتغییشّب ًبلع ٍ یب اضتجبُ است .22

 ٍ پشٍتئیي گشم ثش هیکشٍهَل ثبفت، دس سٌجص غَست دس آلذئیذ دی هبلَى گیشی اًذاصُ همیبسدس جذٍل هتغیشّب  .23

 .ضَد هی ثیبى mIU/ml حست ثش هؼوَال آًضیوی ّبی فؼبلیت ّوچٌیي. ثبضذ هی تش ثبفت ثش هیکشٍهَل یب



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

گضیٌِ غحیح سا ٍاسد کٌیذ. )هثجت/هٌفی یب  فیجشٍص گضاسشدس جذٍل هتغیشّبدسخػَظ کوی یبکیفی ثَدى  .24

Grade) 

(، سٍش کبس ثسیبس .... تبسیکی ٍ سٍضٌبیی سبػبت تغزیِ، ، هَضْب سیاًگْذ ضشایف) ضَد رکش کبهال کبس سٍش .25

 ًبلع هی ثبضذ ثَیژُ ثؼذ اص ایجبد اًسذاد، صهبى تضسیك داسٍ، ایٌتشٍالْبی تضسیك ٍ ... رکش ضًَذ.

 ضَد؟ هی ثشسسی حبلت ثستي اص ثؼذ ٍ کلیِ تاًسذادحبل اص لجل اسیتشٍپَیتیي هیضاى آیب .26

 هْن اص حبلت یکكشفِ اًسذاد ایجبد ٍ جشاحی ػول اص ثؼذ دٍساى دس ٍیژُ ثِ حیَاًبت ضذى تلف ٍ هشگ احتوبل .27

 .است ًطذُ اضبسُ ثذاى کِ است قشح ّبی هحذٍدیت تشیي

 .کٌیذ کن سا گشٍّب ثَیژُ ٍ هَضْب تؼذاد اهکبى غَست دس تیوبس اص ثؼذ ًگْذاسی ضشایف هحذٍدیت ثِ تَجِ ثب .28

 ًیبص هَادهَسد دس حتوب ًذاسد بُگداًط احتوبال. هیطَد تبهیي کجب اص آى هَاد ٍ کجبست کشٍم تشی اًجبم حله .29

 .ضَد آٍسدُ

 است؟ ضذُ تؼییي چگًَِ اًتخبثی هَثشُ دٍص .30

دس  اگش هَضی؟ یب ّستٌذ اًسبًی T3، T4 ،TSH سٌجص ثشای اًذاصُ گیشی پبساهتشّبی تیشٍئیذی  ّبی کیت آیب .31

همبلِ ایی رکش ضذُ است کِ اص کیت ّبی اًسبًی ًیض هی تَاى دس ایي خػَظ استفبدُ ضَد حتوب ثؼٌَاى سفشاًس دس 

 قشح استفبدُ ضَد.

 افضایطی؟یب  هْبسی تمَیتی، است؟ چگًَِش ّوذیگ ثشسٍی استیشٍپَیتیي ٍ تیشٍئیذی َّسهًَْبی اثش .32

 ٍجَد ثبثت ػمیذُ یک( هَش) حیَاًی ّبی هذل دس ظبّشاً. است ًطذُ دادُ ًوًَِ حجن هحبسجِ هَسد دس تَؾیحی .33

 (گشٍُ ّش دس هَش 10) داسد



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

 دس هَالس 1 سَد هیکشٍلیتش 4/0 همذاس ثِ تجشثی غَست ثِ) کن ثسیبس همذاس ثِ لٍَتیشٍکسیي حالل ایٌکِ ثِ تَجِ ثب .34

 دس کوتش سا گشٍُ ایي دس هَجَد ّبی هَش تؼذاد حذالل هیتَاى پس ضَد هی استفبدُ( داسٍ هحلَل سی سی 10

 .گشفت ًظش

 گیشی ًوًَِ چٌذیي گشٍُ ّش ٍ داسًذ ٍجَد هكبلؼِ هَسد گشٍُ ّفت کِ آًجبیی صدس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ا .35

 .گشدد هطخع گشٍّی ثیي ٍ گشٍّی دسٍى ثشسسی ًحَُ داسًذ،

 ضَد استفبدُ Repeated Measures ANOVA اص است ثْتش ّب دادُ تحلیل دس .36

 .ثبضٌذ هی دستشس دس افضاس ًشم ایي جذیذتش ّبی ًسخِ اهشٍصُ ٍ ثَدُ لذیوی SPSS افضاس ًشم 11 ًسخِ .37

 .ضَد دادُ تَؾیح ّب آى اهحبی ٍ آصهبیطگبّی حیَاًبت ثب کبس اخاللی هالحظبتدسخػَظ  .38

تَهبى  ّضاس ثیست CBC ػذد ّش ّضیٌِ اًجبم تخػػی خذهبت ٍ آصهبیطبت ّبی ّضیٌِدسلسوت ّضیٌِ ّبی قشح،  .39

 رکش ضذُ است، لكفب اغالح گشدد.

 .گشدًذ اغالح، لكفب ذًضذ تکشاس هشتجِ سِ ّب سفشاًس .40

 هالحظِ هَسد دلیك آهبسی آًبلیض ّب، گشٍُ ثیي ٍ گشٍُ ّش دس ًتبیج تؼذد ٍ هكبلؼِ هَسد ّبی گشٍُ تؼذد ثِ تَجِ ثب .41

 .گیشد لشاس

 ّبی قشح هی تَاًیذ ثشای هطبٍسآهبسی ّضیٌِ هشثَقِ سا دسًظش ثگیشیذ.دس لسوت ّضیٌِ  .42

 
 
 
 



 

 

 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

تحت  آلبی دکتش ضْجبصیهمكغ دکتشی حشفِ ایی ثِ ساٌّوبیی داًطجَی قشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی سبهبى ؾیبیی  -ة

-) جایگاٌ در( GM-CSF) گراوًلًظیت-ماکريفاش ویًکل کىىدٌ کىىدٌ تحریک فاکتًر شن شوًتایپیىگ بررظی" ػٌَاى

 الذام هَافك ًظش ثب ریل اغالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هكشح"ظالم افراد ي  اظکلريزیط مالتیپل بٍ مبتال بیماران( 9791

 .گشدد

 گشٍُ ثٌذی ّبی لَهیتی هتٌبست ثب ّوذیگش ًخَاٌّذ ضذ؟ .1

 چِ تبثیشی ثشسٍی ثیبى ایي فبکتَس داسد؟  SNPتغییشات .2

 ؟ Enhancerیب   Silecerثشسسی ضَد کِ آیب ایي ًَکلئَتیذ دس ًبحیِ پشٍ هتشی ّست یب  .3

 تغیش هی دّذ؟  GM-CSFیب سكح  MSاستؼذاد اثتال ثِ  Cیب Aکذاهیک اص آلل ّبی  .4

 جفت کٌتشل داخلی؟1جفت پشایوش جبیگبُ هذًظش ٍ 1سشی ًَضتِ ضذُ است دسحبلیکِ  10تؼذاد پشایوشّب  .5

 هیتَاًذ ّضیٌِ پشسٌلی ثشای خَد تؼییي کٌذ؟آیب داًطجَ  .6

 دس جذٍل هتغیشّب لسوت هستمل ٍ ٍاثستِ سا اغالح کٌیذ .7
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 03/30/7031تاريخ: 

 /پ گ03/1/ 7011شماره:  

 3پيوست: 

 :جلعٍ در کىىدٌ شرکت اعضا

 هشکض سئیس                        هٌػَسیبى سؾب آصاد دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی هؼبٍى                             اسذی جْبًجخص دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػؿَ                         هشجبًی ػجذالجالل دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی ایضَس ػؿَ                            آلبی دکتش ػلیشؾب خَضجیي

  هشکض پژٍّطی ضَسای ػؿَآلبی دکتش اًَسسبدات کیبًوْش                         

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػؿَ                   خبًن دکتش صّشا ػشة ثبفشاًی       

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػؿَ خبًن دکتش هبسیِ سمبئیبى                                

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػؿَ آلبی دکتش سیذهْذی جؼفشی                          

 آلبی دکتش ایَة خسشٍی                                استبد هطبٍس پبیبى ًبهِ آلبی سبهبى ؾیبیی

 فٌأٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سستوبًی خبًن


