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 /پ گ91/6/ 5914شماره: 

 7پيوست: 

  

 پصٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتببَلیک اختالالت تحقیقبت هرکس

11/10/59 

گضاسؽ  ٍ پشٍپَصال ٍ گشدیذ تـکیل 3کالع ؿوبسُ  هحل دس اػضب حضَس ثب :12:3 ػبػت ساع ؿٌجِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت قشاس ثشسػی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیش ًْبیی ّبی

آقبی دکتش  ثِ ساٌّوبیی پشیب پبؿبصادُخبًن  پبیبى ًبهِ ایی هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌیعشح تحقیقبتی  -الف

 بیوبراى در HGPRT آًسین ٍ TPMT آًسیوی فعبلیت ٍ شى هَرفسین پلی ّوراّی بررسی " تحت ػٌَاى ػجذالجالل هشجبًی

 ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ هقشس ٍ هغشح " Azathioprine خَراکی دارٍ کٌٌذُ دریبفت رٍدُ، التْبة بِ هبتال

 .گشدد اقذام هَافق

ًیض ثشسػی ؿَد. دس  HGPRTقشاس اػت ثب آًضین  TPMTاص ػٌَاى چٌیي ثشهی آیذ کِ ّوشاّی پلی هَسفیؼن طى  .1

كَستیکِ دس قؼوت اّذاف ٍ فشضیبت ثِ ایي هَسد اؿبسُ ًـذُ اػت ٍ اگش ایي استجبط ٍ ّوشاّی قشاس ًیؼت ثشسػی ؿَد 

 HGPRTثب آًضین  TPMTپغ ثْتش اػت ػٌَاى عشح اكالح گشدد. ّوچٌیي اگش قشاس اػت ّوشاّی پلی هَسفیؼن طى 

 د.ثشسػی ؿَد دس اّذاف ٍ فشضیبت ّن رکش ؿَ

 تحلیلی هی ثبؿذ لغفب رکش ؿَد.-ًَع عشح کبسثشدی ٍ ًَع هغبلؼِ تَكیفی .2

 ضشٍست اًجبم عشح کبهال هـخق ًیؼت. .3
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اّذاف ٍ فشضیبت ثلَست تَكیفی ًَؿتِ ؿذُ اػت، دسكَستیکِ حجن ًوًَِ هغبلؼِ ثش اػبع هقبیؼِ ثیي دٍ گشٍُ تؼییي  .4

ؿذ ثِ اّذاف ٍ فشضیبت اضبفِ گشدد، دسغیش ایٌلَست حجن ؿذُ اػت. اگش هغبلؼِ هجٌی ثش هقبیؼِ ثیي دٍ گشٍُ هی ثب

 ًوًَِ ثش اػبع ؿیَع تؼییي گشدد.

 اّذاف کبسثشدی عشح رکش ؿَد. .5

 دس اّذاف فشػی هتغیشّبی ّوچَى قَهیت ثیوبس، ػي ٍ جٌغ اضبفِ گشدد ٍ ثِ تجغ آى دس جذٍل هتغیشّب ّن رکش ؿَد. .6

 ی تؼییي ػغح آًضیوی ًَؿتِ ؿَد.دس اّذاف اختلبكی تؼییي هیضاى فؼبلیت آًضین ثجب .7

 دسكَست تغییش اّذاف ثش اػبع هقبیؼِ دٍ گشٍُ، فشضیبت ٍ ػَاالت ّن ثش اػبع ّوبى تغیییش کٌذ. .8

قؼوت ّبی سٍؽ اجشای عشح کبهل گشدد )قؼوت ّبیی ًظیش ًَع هغبلؼِ، هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ٍ تحلیل دادُ ّب  ٍ  .9

 ٍ ... اضبفِ گشدد.( آهبسی

 اًذاصُ گیشی ؿَد. HPLCدس قؼوت سٍؽ اجشای عشح اًذاصُ گیشی هتبثَلیت هَسد ًظش تَػظ دػتگبُ  .:1

 جبهؼِ آهبسی هَسد هغبلؼِ دس عشح دقیقب رکش ؿَد. .11

 هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج دقیقب ًَؿتِ ؿَد. .12

13. P1  ٍP2  ًَِثذػت آهذُ اػت؟ دس قؼوت حجن ًوًَِ  45هشثَط ثِ هقبلِ هشتجظ چٌذ اػت کِ حجن ًوP1  ٍP2 

 هـخق گشدد.

 دس ثخؾ ًوًَِ گیشی فؼبلیت آًضین دس چِ ًوًَِ ایی قشاس اػت ػٌجیذُ ؿَد اؿبسُ ایی ًـذُ اػت )خَى، ػشم، ثبفت( .14
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ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ًؼجت هشد ٍ صى هجتال ثِ ایي ثیوبسی هؼبٍی اػت ثْتش اػت ثِ ًؼجت هؼبٍی ًوًَِ گیشی كَست پزیشد.  .15

 دػتشع اػتفبدُ هی ؿَد ثْتش دس كَست اهکبى تٌبػت جٌؼیتی كَست پزیشد.الجتِ چَى اص ًوًَِ گیشی دس 

 هالحظبت اخالقی رکش ؿَد. .16

 اٍل اػن( –اكالح گشدد. )ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذُ  4فشهت سفشاًغ ؿوبسُ  .17

 Ladderَع پیـٌْبد هی گشدد دس قؼوت ّضیٌِ هَاد هلشفی، هقذاس هَاد تب حذ اهکبى اكالح گشدد: ػلت اػتفبدُ اص دٍ ً .18

( اگش تَجیح قبثل قجَلی ٍجَد ًذاسد حزف گشدد. ّوچٌیي دلیل اػتفبدُ اص Ladder 100)   ٍLadder 50چیؼت؟ 

هی ثبؿذ، اگش دلیل قبثل تَجیح  :18ؿوب  reactionٍاحذی چیؼت؟ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تؼذاد  ::5دٍ ػذد آًضین پلی هشاص 

 ؼتِ ( تؼذیل گشدد.ث 8ًذاسد یکی حزف گشدد. تؼذاد دػتکؾ التکغ) 

 

-hs ٍ ّوَسیستئیي سرهی سطح بررسی " تحت ػٌَاى آقبی دکتش هٌلَسیبى ٍ خبًن الِْ کَثشی عشح تحقیقبتی پشٍپَصال -ة

CRP ؿذ هغشح "لٍَتیرٍکسیي  بب درهبى از بعذ ّب آى ٍتغییرات درهبى از قبل ببلیٌی تحت تیرٍئیذ کبری کن بِ هبتال زًبى در 

 .گشدد اقذام هَافق ًظشپغ اص اكالحبت ریل ثب  ؿذ هقشس ٍ

 ػٌَاى فبسػی ٍ اًگلیؼی ثبّن هغبثقت دادُ ؿَد. .1

 . ًَع عشح ٍ ًَع هغبلؼِ پیـٌْبدی رکش ؿَد )ًَع هغبلؼِ کبسآصهبیی ثبلیٌی دسًظش گشفتِ ؿَد( .2
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ب ثِ اثجبت سػیذُ اًذ دس ثبتَجِ ثِ ایٌکِ هغبلؼبت ثؼیبسی هشتجظ ثب عشح هزکَس اًجبم ؿذُ اػت ٍ دس هَاسدی ثشسػی ّ .3

 ًتیجِ ضشٍست اجشای عشح ثغَس ٍاضح ثیبى ؿَد.

دس اّذاف عشح ّیچ گًَِ اؿبسُ ایی ثِ هقبیؼِ افشاد ثیوبس ثب افشاد ػبلن ًـذُ اػت، ثلکِ هقبیؼِ ثیي قجل ٍ ثؼذ اص تیوبس دس  .4

دس عشح ثشسػی خَاٌّذ ؿذ؟ اگش قشاس ثیوبساى اًجبم خَاّذ گشفت، دسًتیجِ چشا دس ًوًَِ ػبلن ًیض فبکتَسّبی رکش ؿذُ 

 اػت هقبیؼِ ایی ثیي افشاد ػبلن ٍ ثیوبس كَست ثگیشد ثبیذ دس اّذاف عشح قیذ ؿَد.

دس ثخؾ ػَاالت ًیض هقبیؼِ افشاد ثیوبس ثب ػبلن قیذ ؿَد، ثب تَجِ ثِ ایٌکِ فقظ دس ثخؾ فشضیبت ثِ ایي هَضَع اؿبسُ  .5

 ؿذُ اػت.

هغبلؼِ هَسد ًظش ثِ ثشسػی هبسکشّبی ثیوبسیْبی قلجی ثب تَجِ ثِ دسهبى ؿذى یب ًـذى  دس قؼوت جبهؼِ آهبسی اص آًجب کِ .6

ثیوبساى ّیپَتیشٍئیذی تحت ثبلیٌی هی پشداصد، ثبیذ ّن افشاد ثیوبسی ثبؿٌذ کِ ثب لٍَتیشٍکؼیي دسهبى هی ؿًَذ ٍ ّن افشادی 

آى ًشهبل جبهؼِ سا تـخیق داد. ثٌبثشایي عشح ثِ ایي  ًفش افشاد ػبلن، کِ ثتَاى ثب 25ثبؿٌذ کِ دسهبى ًوی ؿًَذ ثِ اضبفِ 

 كَست خَاّذ ثَد:

 ًفش افشاد ػبلن ثذٍى دسهبى 25َّسهَى ّبی تیشٍئیذی دس  -ّوَػیؼتئیي  - hs-CRP اًذاصُ گیشی ػغح -

 ًفش ّیپَتیشٍئیذی ثذٍى دسهبى 25َّسهَى ّبی تیشٍئیذی دس  -ّوَػیؼتئیي  - hs-CRP اًذاصُ گیشی ػغح -

 ًفش ّیپَتیشٍئیذی دسهبى ثب لٍَتیشٍکؼیي 25َّسهَى ّبی تیشٍئیذی دس  -ّوَػیؼتئیي  - hs-CRP اًذاصُ گیشی ػغح -

 BMIعشح هزکَس اص لحبػ آهبسی ًیبص ثِ تلبدفی ػبصی عجقِ ثٌذی داسد، چَى افشاد هَسد آصهبیؾ ثبیذ اص لحبػ ػي ٍ  .7

 ثبیذ ّوگي ؿًَذ ػپغ تلبدفی اًتخبة ؿًَذ.
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یبص ثِ کَسػبصی داسد )حتی االهکبى ثبیذ ثیوبساى ّوذیگش سا ًـٌبػٌذ ٍ اص ًَع دسهبى ًجبیذ اعالػی داؿتِ عشح هزکَس ً .8

 ثبؿٌذ ٍ آًبلیضگش آهبسی ّن ًجبیذ دس هَقغ آًبلیض گشٍّْبی دسهبًی سا ثـٌبػذ(.

 چقذس اػت؟ singhهیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس دٍ گشٍُ دس هغبلؼِ  .9

ٍ ّوَػیؼتئیي ثب آًبلیض ٍاسیبًغ یب کشٍػکبل ٍاسیغ اًجبم  hs-CRPپیـٌْبد هی ؿَد آًبلیض آهبسی هقبیؼِ ثیي ػِ گشٍُ  .:1

 ثبس ػٌجیذُ هی ؿَد(. 2گشدد. )الجتِ اگش دس گشٍُ ًشهبل 

ک هتغیش هؼتقل دس جذٍل هتغیشّب، هتغیش ًَع دسهبى ؿبهل دسهبى ثب لٍَتیشٍکؼیي،  ثذٍى دسهبى ٍ ػبلن اضبفِ ثـًَذ کِ ی .11

 هی ثبؿٌذ.

َّسهَى ّبی تیشٍئیذی هتغیشّبی ٍاثؼتِ ثِ ًَع  -ّوَػیؼتئیي  - hs-CRPدس جذٍل هتغیشّب توبهی هتغیشّبی پبػخ  .12

 دسهبى ّؼتٌذ )ًَع: ٍاثؼتِ(

 صهبى اجشای عشح هـخق ًـذُ اػت. .13

 هی ثبؿذ. 17تؼییي ؿذُ اػت اهب دس فْشػت هٌبثغ سفشاًغ  16سفشاًغ ػبسیکب دس قؼوت حجن ًوًَِ  .14

 دس اّذاف اختلبكی کلوِ ػشهی دٍثبس تکشاس ؿذُ اػت، اكالح گشدد. .15

 اّذاف کبسثشدی اضبفِ ؿَد. .16

 ثیبى هؼبلِ ٍ ثشسػی هتَى قَی تش ًَؿتِ ؿَد. .17

 رکش ؿَد. hs-CRPاستجبط ّوَػیؼتئیي ثب َّسهًَْبی تیشٍئیذی ٍ  .18
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 الکلی عصبرُ تبثیر بررسی" تحت ػٌَاى َثِ تبج الذیٌیآقبی دکتش جْبًجخؾ اػذی ٍ خبًن هحج عشح تحقیقبتی پشٍپَصال -ج

 سرطبى بٌیبدی سلَلْبی آپَپتَزیس رًٍذ بر دٍکسَرٍبیسیي دارٍی ٍ پرتقبل پَست از شذُ استخراج ًبرًجیي پرتقبل، پَست

 .گشدد اقذام هَافق ًظشپغ اص اكالحبت ریل ثب  ؿذ هقشس ٍ ؿذ هغشح "تٌی درٍى ٍ تٌی برٍى شرایط در هری

 رکش ؿًَذ. Bcl2  ٍBaxدس اّذاف اختلبكی طى  .1

 ّش کذام جذاگبًِ ثبیذ اًذاصُ گیشی ؿًَذ. Bcl2  ٍBaxًؼجت  .2

 ًبسًجیي اػتخشاج ؿذُ اص پَػت پشتقبل ثبیذ دس اّذاف اكلی عشح ًَؿتِ ؿَد. .3

الح دس ػغح پشٍتٌئیي ًَؿتِ ؿذُ اػت. لغفب اك Baxًَؿتِ ؿذُ ٍلی  mRNAدس ػغح  Bcl2دس اّذاف اكلی عشح  .4

 گشدد.

 بررسی " ػٌَاى تحت ثِ ساٌّوبیی آقبی دکتش هٌلَسیبى پبیبى ًبهِ ایی خبًن هؼلَهِ تبجیک عشح تحقیقبتی ًْبیی گضاسؽ -د

 ّبی رت فبرهبکَلَشیک سبزی شرطی پیش در کبردیَپرٍتکتیَ اثر بب ّوسهبًی بر لٍَتیرٍکسیي هسهي تجَیس اثرات

 ثب ًظش هَافق اقذام گشدد. ؿذ هقشس پظٍّـی ؿَسای هحتشم اػضبی ًظش ثِ تَجِ ثب ٍ هغشح "1951سیرٍتیک

 

 ػٌَاى تحت ثِ ساٌّوبیی آقبی دکتش آصادسضب هٌلَسیبى خبًن الْبم صاسػی پبیبى ًبهِ ایی تحقیقبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ُ

 ٍ تخوذاى کیستیک پلی سٌذرٍم بِ هبتال زًبى در جٌسی ّبی َّرهَى پرٍفبیل ٍ اًسَلیي ٍ پالسوب هتبستیي سطَح بررسی"

 ثب ًظش هَافق اقذام گشدد. هقشس ؿذ  ٍ هغشح " ببرٍری سٌیي در سبلن زًبى
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 ثِ ساٌّوبیی آقبی دکتش آصادسضب هٌلَسیبىآقبی حؼي هْبجشی ؿْشثبثکی  پبیبى ًبهِ ایی تحقیقبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ف

 کیستیک پلی سٌذرٍم بِ هبتال زًبى در جٌسی ّبی َّرهَى پرٍفبیل ٍ اًسَلیي ٍ پالسوب هتبستیي سطَح بررسی" ػٌَاى تحت

 ثب ًظش هَافق اقذام گشدد. هقشس ؿذ  ٍ هغشح " ببرٍری سٌیي در سبلن زًبى ٍ تخوذاى

 

 ,Serum γ-Glutamyltransferase" ػٌَاى تحت هْشپَیب خبًن ٍ هشجبًی ػجذالجالل دکتش آقبیایی ثِ ًَیؼٌذگی  هقبلِ -ٍ

Alanine Aminotransferase and Aspartate Aminotransferase Activity in Healthy Blood Donor of 

Different Ethnic Groups in Gorgan" گبهبگلَتبهیل سرم سطح" ػٌَاى تحت تحقیقبتی عشح ًْبیی گضاسؽ جبیگضیي 

هغشح  "گرگبى در سبلن دٌّذگبى خَى( AST)آهیٌَتراًسفراز ٍاسپبرتبتALT) )آهیٌَتراًسفراز آالًیي ،( GGT) تراًسفراز

 ثب ًظش هَافق اقذام گشدد. هقشس ؿذ  ٍؿذ 
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 :جلسِ در کٌٌذُ شرکت اعضب

 هشکض سئیغ                           هٌلَسیبى سضب آصاد دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًجخؾ دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آقبی دکتش ًبكش هجشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      خبًن دکتش صّشا ػشة ثبفشاًی      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آقبی دکتش سضب ػلگی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                          آقبی دکتش کیبًوْش

 فٌآٍسی ٍ تحقیقبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن

 

 


