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 پصٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتابَلیک اختالالت تحقیقات هرکس

52/60/49 

 ٍ گشدیذ تـکیل  دفتش هعاًٍت هحتشم تحقیقات ٍ فٌاٍسی هحل دس اعضا حضَس با 12 ػاعت ساع چْاسؿٌبِسٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت قشاس بشسػی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات بِ تَجِ با صیش ّای پشٍپَصال ٍ هباحث

 MTT Assayدسخَاػت خاًن فشصاًِ تَاًگش داًـجَی اسؿذ بیَؿیوی بالیٌی دسخلَف بشگضاسی کاسگاُ دس صهیٌِ  -

 بشسػی ؿذ ٍ هقشس ؿذ اص طشیق هعاًٍت هحتشم تحقیقات ٍ فٌاٍسی داًـگاُ اقذام گشدد.

هَسخ  700/د/1423ًاهِ اسػالی اص هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍصاست بْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی بِ ؿواسُ  -

دسخلَف جزب دػتیاس پظٍّـی ػشباص دس هشاکض تحقیقاتی بشسػی ؿذ ٍ هقشس ؿذ کِ هشکض تحقیقات  16/4/94

اختالالت هتابَلیک دسخَاػت خَد سا هبٌی بش جزب دػتیاس پظٍّـی دس یکی اص سؿتِ ّای آهاس صیؼتی، 

یَلَطی ٍ طًتیک پضؿکی بِ هعاًٍت هحتشم تحقیقات بیَاًفَسهاتیک پضؿکی، اپیذهیَلَطی، بیَؿیوی بالیٌی، بیَؿیوی ب

 ٍ فٌاٍسی داًـگاُ جْت بشسػی ٍ اقذام اسػال کٌذ.

 پیشگَیی بیَشیویایی هارکرّای ،C -التْابی فاکتَر ارزیابی " تحت عٌَاى طشح تحقیقاتی آقای دکتش ًاكش هبشا  -الف

-بتا بِ هبتال بیواراى در Oxidative Stress Balance پاراهتر با آى ارتباط ٍ کلیِ ٍ کبد عولکردی ًقص احتوالی کٌٌدُ

 .گشدد اقذام هَافق ًظش با ریل اكالحات اًجام اص پغ ؿذ هقشس ٍ هطشح ، "تاالسوی
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 عٌَاى اًگلیؼی هَجَد ًوی باؿذ، لطفا اكالح گشدد. .1

 خبشی اسائِ ؿَد.دس قؼوت ػَاالت ٍ فشضیات طشح، ٍاطُ آیا ٍ عالهت ػَال حزف گشدد تا هَاسد هطشح ؿذُ بلَست  .2

 ًحَُ تعییي حجن ًوًَِ هـخق ًوی باؿذ، فشهَل ٍ سفشاًغ اعذاد اػتفادُ ؿذُ بِ ّوشاُ خطا ٍ تَاى گضاسؽ گشدد. .3

 دسكَستیکِ تَصیع دادُ ّا ًشهال باؿذ هی تَاى اص آصهَى ّوبؼتگی پیشػَى ٍ تی هؼتقل اػتفادُ ًوَد. .4

 ي دٍ هتغیش اص جذٍل هتغیشّا حزف ؿَد.دٍ گشٍُ اص لحاظ ػي ٍ جٌؼیت ّوؼاى ػاصی ؿًَذ ٍ ای .5

 ٍ بیواسیْای کبذی بیـتش تَضیح دادُ ؿَد. hs-CRPدس بیاى هؼالِ دسباسُ فاکتَسّای التْابی ٍ  .6

 دس قؼوت اّذاف طشح فاکتَسّایی اًذاصُ گیشی هی ؿًَذ کِ دس عٌَاى ٍ بیاى هؼالِ كحبتی دس ایي خلَف ًـذُ اػت. .7

 گشدد.دسخلَف ًَآٍسی طشح هطالبی اسائِ  .8

 شاخص بیي ارتباط بررسی"گضاسؽ ًْایی طشح تحقیقاتی آقای دکتش عبذالجالل هشجاًی ٍ آقای جَاد ٍالیتی تحت عٌَاى  -ب

 گرٍُ ٍ ّوَدیالیسی بیواراى در(  GSTM1 ، GSTT1) تراًسفراز-S گلَتاتیَى آًسین شى ّای هَرفیسن پلی ٍ لیپیدی پراکسیداسیَى

هقشس ؿذ با با تَجِ بِ ًظش ًاظش هحتشم طشح آقای دکتش حویذسضا جَؿقاًی ٍ اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هطشح ٍ  "کٌترل

 ًظش هَافق اقذام گشدد.

 سطح ای هقایسِ بررسی" عٌَاى تحت اعظن ؿفایی خاًن ٍ عبذالجالل هشجاًی دکتش آقای تحقیقاتی طشح ًْایی گضاسؽ -ج

 هحتشم ًاظش ًظش بِ تَجِ با ٍ هطشح "شاّد گرٍُ ٍ هتابَلیک سٌدرم بدٍى ٍ با 5 تیپ دیابت بیواراى در پرٍگراًَلیي سرهی

 .گشدد اقذام هَافق ًظش با ریل اكالحات اص پغ ؿذ هقشس پظٍّـی ؿَسای هحتشم اعضای ٍ ًاكش هبشا دکتش آقای طشح
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هعٌی داس ًوی باؿذ، لزا  "هتذٍلَطیقٌذ خَى باالتش اص حذ طبیعی اص لحاظ علوی ٍ "دس هعیاسّای ٍسٍد بِ هطالعِ جولِ  .1

 اكالح ؿذُ ٍ یا تَضیح دادُ ؿَد.

 هعٌی داس ًوی باؿذ، تَضیح دّیذ. 3دس قؼوت هعیاسّای ٍسٍد ٍ خشٍج دس بخؾ هعیاسّای خشٍج، جولِ ؿواسُ  .2

 جذٍل آصهَى تَکی کِ دس هتي بِ آى اؿاسُ ؿذُ اػت، سػن گشدد. .3

ًادسػت هی  "تعییي ػطح پشٍگشاًَلیي با پاساهتشّای هتابَلیک" رکش ؿذُ اػت کِ 4ٍ  3دس عٌَاى جذٍل ؿواسُ  .4

ًَیؼٌذُ اؿاسُ ایی بِ گشٍُ هَسد هطالعِ ًکشدُ اػت کِ ایي افشاد آیا دیابتی ٍ بذٍى ػٌذسم هتابَلیک ٍ یا  یشاباؿذص

جذٍل بشای ّش  کٌتشل هی باؿٌذ. دس ّش كَست با تَجِ بِ اّذاف هطالعِ سػنگشٍُ  دیابتی با ػٌذسم هتابَلیک ٍ یا 

 ػِ گشٍُ الضاهی هی باؿذ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 92/60/4921تاريخ: 

 /پ گ93/0/          شماره: 

 6پيوست: 

 :جلسِ در کٌٌدُ شرکت اعضا

 هشکض سئیغ                           هٌلَسیاى سضا آصاد دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی هعاٍى                              اػذی جْاًبخؾ دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                           هشجاًی عبذالجالل دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                                       غالهشضا ٍقاسی آقای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                               آقای دکتش احوذ داًؾ      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                                       آقای دکتش ًاكش هبشا

 فٌآٍسی ٍ تحقیقات هعاًٍت ًوایٌذُ                                    هحذیث سػتواًی خاًن


