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 پژيَشی شًرای صًرتجلسٍ

 متابًلیک اختالالت تحقیقات مرکز

11/11/69 

 تـکیل اتبق جلؼبت هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هحل دس اػضب حضَس ثب 01 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیشپشٍپَصال  ٍ گشدیذ

 )داًـجَی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی( ثِ ساٌّوبیی سٍجب آلبجبًیعشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی خبًن  -الف

 آوزیمی فعالیت ي  ژن مرفیسم پلی فراياوی بررسی " تحت ػٌَاى خَؿجیي دکتش آلبی دکتش ػجذالجالل هشجبًی ٍ آلبی

TPMT9   قرمزی گلبًل سطح يTGN داريی کىىدٌ دریافت اتًایمه َپاتیت بٍ مبتال دربیماران ، بیماری بافعالیت AZA " 

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اصالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح

پیـٌْبد هیگشدد  ٍ فؼبلیت ثیوبسی ٍ ػغح گلجَل لشهضی ثبیذ حزف گشدد، ؿَد اػتفبدُ ًجبیذ هخفف تکلوب اص دسػٌَاى .0

 ػٌَاى ثِ ؿکل صیش اصالح گشدد.

تیَگَاًیي ًَکلئَتیذ گلجَل لشهض دس  6ثشسػی استجبط فشاٍاًی پلی هَسفیؼن طى تیَپَسیي هتیل تشاًؼفشاص ثب فؼبلیت آًضین ٍ ػغح 

 کٌٌذُ داسٍی آصاتیَپَسیيثیوبساى هجتال ثِ ّپبتیت اتَایویَى دسیبفت 

 تحلیلی( رکش ؿَد.-ًَع عشح ٍ ًَع هغبلؼِ)همغؼی ثب سٍیکشد تَصیفی .2

ثیبى هؼبلِ ًیبص ثِ ثبصًَیؼی کلی داسد. جْت ًگبسؽ ثجبى هؼبلِ دساثتذا دسثبسُ ثیوبسی ٍ ػپغ دسهَسد داسٍی آصاتیَپَسیي  .3

تبثَلیؼن داسٍ رکش ؿَد، ّوچٌیي سدخصَف پلی دس ه TPMTٍ هتبثَلیت ّب تَضیح دادُ ؿَد ٍ دس اداهِ ًمؾ آًضین 

 هَسفیؼن یک آًضین صحجت ؿذُ ٍلی دسخصَف خَد آًضین تَضیحبتی اسائِ ًـذُ اػت.
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 .ؿَد رکش... ٍ اتَایویَى ٍیشٍػی، جولِ اص دیگش هٌبثغ ثب ّبیی ّپبتیت اص داسٍیی ّپبتیت توبیض هـکل هؼبلِ دسثیبى .4

رکش ؿذُ اػت، لغفب اصالح  "سٍدُ التْبة ثِ هجتال ثیوبساى" هجتال ثِ ّپبتیتدسلؼوت ضشٍست اجشای عشح ثجبی ثیوبساى  .5

 گشدد.

 ّذف کلی ثش اػبع ػٌَاى جذیذ اصالح گشدد. .6

 ًَؿتِ ؿَد. "تؼییي فشاٍاًی پلی هَسفیؼن ...."اّذاف اختصبصی ثصَست  .7

 اص لحبػ ًگبسؽ اصالح گشدد. 4ثبیذ حزف گشدد ٍ ّذف ؿوبسُ  5ّذف اختصبصی ؿوبسُ  .8

 ّذف کبسثشدی عشح ًَؿتِ ؿَد. .9

 "تَصیغ فشاٍاًی صًَتیپ پلی هَسفیؼن ....."ثصَست  2ٍ3ػَاالت عشح ثِ تشتیت اّذاف اختصبصی ًَؿتِ ؿًَذ. ػَاالت  .01

 حزف گشدد چَى دسٍالغ فشضیِ هی ثبؿذ. 5ًَؿتِ ؿًَذ. ّوچٌیي ػَال   "دس ثیوبسى .... چگًَِ اػت؟ TPMTطى "ٍ 

ػَال پظٍّـی ٍ ثشای اّذاف اختصبصی تحلیلی هی ثبیؼت فشضیِ ًَؿتِ ؿَد.دس ایي  ثشای اّذاف اختصبصی تَصیفی .00

هغبلؼِ ّذف اختصبصی تحلیلی ًَؿتِ ًـذُ اػت اهب فشضیِ اسائِ ؿذُ اػت. هثبل: تؼییي استجبط ثیي فؼبلیي آًضین 

TPMT دس ثیوبساى ..... ٍ پلی هَسفیؼن طىTPMT. 

 حزف گشدد. "خبصی"دس فشضیِ اٍل کلوِ  .02

 ـٌْبد هیگشدد جْت تؼییي پبساهتشّبی آهبسی هَسد ًیبص دس عشح اص هغبلؼبت هـبثِ اػتفبدُ گشدد.پی .03

 حجن ًوًَِ اص لحبػ آهبسی ٍ ًَع تؼتْب ٍ سٍؽ ّبی هَسد اػتفبدُ دس هغبلؼِ هجذدا ثشسػی گشدد. .04

 تؼت ّب ٍ هحبػجبت آهبسی هشثَط ثِ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب رکش ؿَد. .05

 ًَآٍسی عشح ثِ ؿکل صحیح ًگبسؽ ؿَد.ضشٍست اجشای عشح ٍ  .06

 دس سٍؽ اجشای عشح هحل تْیِ ًوًَِ )ثیوبسػتبى یب هشکض( ًَؿتِ ؿَد. .07

 تَضیحبتی هجٌی ثش ًَع ػتَى ٍ سٍؽ اًجبم اسائِ گشدد. HPLCدسلؼوت سٍؽ اجشای عشح دسخصَف  .08

دس لؼوت سٍؽ اجشای عشح گشٍُ ثٌذی ًوًَِ ّب اصالح ؿَدٍ حتوب هچیٌگ ثیي گشٍّْب اػوبل ؿَد. هثال ثشاػبع پلی  .09

 تمؼین گشدد ٍ یب ثشاػبع پبػخ ثِ دسهبى ٍ یب همبٍم ثِ دسهبى دسًظش گشفتِ ؿَد. A  ٍ Bهَسفیؼن ثِ دٍ گشٍُ 
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 ؿشایظ پبػخ ثِ دسهبى رکش گشدد. .21

هی ثبؿذ ًِ عَل  DNAرکش ؿذُ اػت، ایي ًَؿتِ اؿتجبُ ثَدُ ٍ ثِ ًظش غلظت  0.9-0.7دس لؼوت سٍؽ اجشا عَل هَج  .20

 هَج.

 دس سٍؽ اجشا تَضیح دادُ ؿَد. DNAهٌظَس اص تْیِ ثبًک  .22

 داسٍ ثش اػبع چِ دٍصی ثِ ثیوبساى دادُ هی ؿَد؟ دس ایشاى ایي هیضاى دٍص چگًَِ تؼییي هیـَد؟ .23

 دس هؼیبس خشٍج هصشف کَستیکَاػتشٍئیذ ًوی تَاًذ رکش ؿَد چَى اص لحبػ اخاللی صحیح ًوی ثبؿذ.  .24

 کَستیکَاػتشٍئیذ دس هغبلؼِ چِ ًَع تذاخلی ایجبد هیکٌذ؟ .25

 دس لؼوت هؼیبس ٍسٍد ثِ هغبلؼِ هی تَاى اص پشٍتکل دسهبًی اػتفبدُ کشد. .26

 ػَاسض داسٍیی اًذاصُ گیشی گشدد هثل لکَپٌی. .27

 ضیٌِ ّبی پشػٌلی اصالح گشدد.جذٍل ّ .28

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 11/11/1331تاريخ: 

 /پ گ33/1/ 1312شماره:  

 1پيوست: 

 :جلسٍ در کىىدٌ شرکت اعضا

 سئیغ هشکض                         هٌصَسیبىآصادسضب آلبی دکتش 

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                             اػذی جْبًجخؾ دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشجبًی ػجذالجالل دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                        آلبی دکتش خَؿجیي                

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       آلبی دکتش ًبصش هجشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                خبًن دکتش ػویشا ػـمی ًیب             

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                 هبسیِ ػمبئیبىخبًن دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                          صّشا ػشة ثبفشاًی دکتش خبًن

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                هْذی جؼفشی                 دکتش آلبی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                   هحذیث سػتوبًی خبًن


