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 پضيَشی شًرای صًرتجلسٍ

 متببًلیک اختالالت تحقیقبت مزکش

60/11/59 

گعاضـ ًْایی  ٍ هثاحث ٍ گطزیس تكکیل 3کالؼ قواضُ  هحل زض اػضا حضَض تا 10 ؾاػت ضاؼ قٌثِچْاضضٍظ هصکَض، جلؿِ

 .گطفت لطاض تطضؾی ٍ ًمس هَضز هحتطم زاٍضاى ًظطات تِ تَجِ تا ظیط ّای

 تحت ػٌَاى ػثسالجالل هطجاًیآلای زکتط  ػثاؼ ًػاز اتطاّیوی تِ ضاٌّواییآلای  پایاى ًاهِ ایی عطح تحمیماتی -الف

 رصیم بب شذٌ درمبن صحزایی َبی مًش در SCD1،ACC، FASn َبی صن بیبن میشان بز سیمًاستبتیه داريی اثز بزرسی"

 ًظط تا شیل انالحات اًجام اظ پؽ قس همطض ٍ هغطح " بیًشیمیبیی مبرکزَبی اس بزخی بب آن ارتببط ي مختلف غذایی َبی

 .گطزز السام هَافك

ػٌَاى عطح هتٌاؾة تا اّساف عطح تغییط کٌس)زضػٌَاى اظ تیواضی ًام تطزُ ًوی قَز ٍلی اظ زضهاى هَقْا تا ضغین غصایی تحث  -1

جایگعیي  "لیپیس پطٍفایل یا آًعین ّای کثسی"ضا تا  "تطذی هاضکطّای تیَقیویایی"زضػٌَاى پیكٌْاز هی گطزز قسُ اؾت.( 

 اظ ضغین ّای غصایی هرتلف حصف گطزز ٍ ًَع ضغین هثال اؾتاًساضز/پطچطب جایگعیي گطزز. "هرتلف"کطز.ّوچٌیي کلوِ 

 اؾتفازُ قَز. "تیواض قسُ"اظ  "زضهاى قسُ"تِ جای کلوِ  -2

  عطح نطفا تٌیازی هی تاقس. -3

پطٍپَظال شکط قسُ اؾت کِ کطاتیي کیٌاظ ًیع اًساظُ گیطی ذَاّس قس، اها ایي اًساظُ گیطی زض اّساف ٍ  11فمظ زض نفحِ  -4

 فطضیات لیس ًكسُ اؾت.

چطتی ٍ ضغین غصایی  چطا آلسٍالظ  ٍ گلَکع اضظیاتی هی قًَس؟ اضتثاط ایٌْا تا زاضٍّای شکط قسُ زض پطٍپَظال ٍ ٍ ؾاذت -5

 پطچطتی چِ اضتثاعی زاضز؟
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زض لؿوت تیاى هؿالِ ٍ تطضؾی هتَى زض ضاتغِ تا چگًَگی اثط ؾیوَاؾتاتیي زض تٌظین کلؿتطٍل هَـ نحطایی هٌاتغ ًالم هی  -6

ثٌی تط فطضیِ (. تا تَجِ تِ تٌَع ػولکطز اؾتاتیي ّا زض هَجَزات ٍ هسل ّای هرتلف، ازلِ ایی لَی ه34تاقس)تغیط اظ ضفطاًؽ 

 ػولکطز ؾیوَاؾتاتیي زض کاّف کلؿتطٍل پالؾوای هَـ نحطایی اضائِ قَز. 

 زض پاؾد تِ زضهاى تا اؾتاتیي زض تطضؾی هتَى اضافِ قَز. Hb A1Cػلت گٌجاًسى هتغیطّای لٌس ٍ  -7

 ؾری هیرَاّیس جَاب اضائِ کٌیس.زض اّساف کاضتطزی عطح تایس تِ ایي ًکتِ اقاضُ گطزز کِ زض ایي هغالؼِ تِ کسام ؾَال تی پا -8

 تسلیل ایٌکِ ّیچگًَِ اضتثاعی تیي هؼطفی عطح ٍ لعٍم اًجام آى هكاّسُ ًوی قَز ٍ تاّن ّوؿَیی ًساضز.

زض لؿوت ضٍـ اًجام آظهایف ٍ اّساف عطح جٌؿیت هَـ نحطایی اظ لحاػ ًط یا هازُ تَزى هكرم گطزز. ّوچٌیي تا چِ  -9

 اظ ایي زٍظ زاضٍیی اؾتفازُ هی قَز؟ هٌظَض اظ غصای پطچطب چیؿت؟  ٍظًی اًتراب ذَاٌّس قس؟ چطا 

 زض ضٍـ اجطای عطح تِ هَاضز ظیط اقاضُ گطزز: -10

 ّط ضٍظ چٌس ٍػسُ ٍ زض ّط ٍػسُ چِ همساض اظ جیطُ غصایی تِ هَقْا ذَضاًسُ هی قَز؟ -

 اًات چگًَِ هَقْا کكتِ ذَاٌّس قس؟پؽ اظ چٌس ضٍظ هَقْا کكتِ هی قًَس؟ ٍ تاتَجِ تِ هالحظات اذاللی کاض تا حیَ -

 ٍ اضظیاتی آًعین ّای شکط قسُ زض عطح تغَض کاهل تَضیح زازُ قَز. Real-time PCRًحَُ اًجام  -

 اظ کسام لؿوت هَـ ًوًَِ گیطی اًجام ذَاّس گفت؟ -

 زلیل اؾتفازُ اظ زٍظّای شکط قسُ زض پطٍپَظال تَضیح زازُ قَز. -

اضتثاط تیاى آًعین ّای فَق کِ زض هؿیط چطتی ؾاظی زذیل ّؿتٌس تا آًعین ّای تطاًؽ آهیٌاظّا کِ زض ًمل ٍ اًتمال  -

 چیؿت؟ CPKاؾیسّای آهیٌِ زذیل ّؿتٌس ٍ ّوچٌیي 

هی اثط زاضز، پؽ چِ لعٍ HMG-COAزض هتي پطٍپَظال ػٌَاى قسُ اؾت کِ اثط زاضٍ تط ضٍی ؾِ غى ًاهثطزُ تط ضٍی آًعین  -11

 ًیع اضظیاتی قَز؟ (  ACC ، SCD-1،FASn)زاضز کِ اثط زاضٍ تط ضٍی ؾِ غى 

 کسام لؿوت اظ تافت کثس تطای تطضؾی غًْا تطزاقتِ ذَاّس قس؟ -12

 اّساف اذتهانی انالح گطزز. -13

 ض ًظط گطفتِ قَز.گطٍُ زضًظط گطفتِ قَز ٍ گطٍُ پٌجن تا ػٌَاى ضغین غصایی اؾتاًساضز ز 5زض چگًَگی اجطای عطح تایس  -14
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 تطچِ اؾاؾی ایي تؼساز ًوًَِ زضًظط گطفتِ قسُ اؾت؟ ضفطاًؽ هَضز اؾتفازُ شکط قَز. -15

هیلی گطم تط کیلَگطم ؾیوَاؾتاتیي ًام تطزُ قسُ  1ٍ  5ضٍـ اجطا ًیاظ تِ تَضیحات تیكتطی زاضز. زض ضٍـ کاض اظ زٍظّای   -16

 گطم زًثِ چگًَِ تِ غصای هَـ اضافِ هی قَز؟ 310گطم غصای ههطفی ٍ  590اؾت، زضحالیکِ زض اّساف تِ آى اقاضُ ًكسُ اؾت. 

 SREBP 1/2ثط اؾتاتیي تط کٌتطل تیاى غى آًعین ّای هْن لیپَغًع پیكٌْاز هی گطزز زٍ غى تا تَجِ تِ هحَضیت پطٍغُ ایی ا  -17

(اؾت تِ لیؿت غى اضافِ قَز،   ACC ، SCD-1،FASnکِ هْوتطیي فاکتَض ضًٍَیؿی کٌتطل کٌٌسُ غى ّای اًتراب قسُ )

 ْن اٍلیِ زاضز:ّوچٌیي تاتَجِ تِ ایٌکِ تیواض تا زاضٍی ؾیوَاؾتاتیي اؾتَ ایي زاضٍ زٍ اثط ه

 HMG-COA Redهْاض  -

، تطای ًتیجِ گیطی زضؾت الظم اؾت ایي زٍ هتغیط ًیع تطضؾی قَز تا هكرم گطزز اثط LDLتٌظین تیاى غى ضؾپتَض  -

 هكاّسُ قسُ هطتَط تِ ػولکطز اؾتاًساضز زاضٍ اؾت یا تهَضت غیطهؿتمین ٍ هؿتمل ضخ هی زّس.

لعٍها تیاًگط ٍضؼیت کثسی ًوی تاقس. لصا ضطٍضی اؾت کِ اًساظُ گیطی هحتَای لیپیسی اًساظُ گیطی پطٍفایل لیپیسی ؾطهی   -18

 کثسی ضٍی تافت کثس هَـ ّای تیواض قسُ ًیع اًجام قَز.

 زض عی یک هاُ تَجیِ ػلوی ًساضز. Hb A1Cتطضؾی تغییطات  -19

 اضائِ ًكسُ اؾت.زضذهَل همایؿِ ؾغَح آًعین ّای کثسی تیي گطٍّْا اظ لحاػ آهاضی تَضیحی   -20

ّطچٌس هفیس ّؿتٌس اها تا تَجِ تِ  Hb A1C شکط قَز.)هتغیطّای لٌسی ٍ Hb A1Cزضجسٍل هتغیطّا ٍاحس اًساظُ گیطی   -21

 ػٌَاى ٍ اّساف عطح ضطٍضی ًیؿتٌس ٍ لاتل حصف ّؿتٌس.(

 ضغین غصایی تؼٌَاى یک هتغیط زض جسٍل هتغیطّا آٍضزُ قَز.  -22

 و موارد اینچنینی برای خرید چیست؟ Uracil-DNA Glycosylase (UDG)لعٍم اؾتفازُ اظ  -23

 ضاٌّوایی تِ هجتثی ظاضع آلای تالیٌی تیَقیوی ضقتِ اضقس کاضقٌاؾی همغغ ایی ًاهِ پایاى تحمیماتی عطح ًْایی گعاضـ -ب

 حسبسیت بب C ياکىشگز پزيتئیه ، قزمش گلبًلُبی تًسیع ی گستزٌ ارتببط بزرسی " ػٌَاى تحتحویسضضا جَقماًی  زکتط آلای

زفاع زاًكجَ ٍ  تِ تَجِ تا ٍ هغطح "خًدی بٍ خًد يریذی تزيمبًآمبًلی کىىذگی عًد در  D-dimer  ي َبپتًگلًبیه ، ببال
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تا ًظط هَافك السام  قس همطض پػٍّكی قَضای هحتطم اػضای تائیس زضذَاؾتی اظ عطف زاٍضاى پایاى ًاهِ تا اًجام انالحات

 گطزز.

 

 Assessment of liver and kidney functional"تحت ػٌَاى همالِ اضؾالی اظ جٌاب آلای زکتط ًانط هثطا  -ج

parameters along with oxidative stress and inflammatory biomarker in patients with β 

thalassemia major" التُببی فبکتًر ارسیببی " ػٌَاى تحتجایگعیي گعاضـ ًْایی عطح تحمیماتی- C، مبرکزَبی 

 در Oxidative Stress Balance پبرامتز بب آن ارتببط ي کلیٍ ي کبذ عملکزدی وقص احتمبلی کىىذٌ پیشگًیی بیًشیمیبیی

 تا ًظط هَافك السام گطزز. قس همطض پػٍّكی قَضای هحتطم اػضای تائیس تِ تَجِ تا ٍ هغطح "تبالسمی-بتب بٍ مبتال بیمبران
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 :جلسٍ در کىىذٌ شزکت اعضب

 هطکع ضئیؽ                        هٌهَضیاى ضضا آظاز زکتط آلای

 هطکع پػٍّكی هؼاٍى                             اؾسی جْاًثرف زکتط آلای

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ                         هطجاًی ػثسالجالل زکتط آلای

 اؾتاز هكاٍض پایاى ًاهِ                              حویس ؾپْطی   آلای زکتط 

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ                                       آلای زکتط ًانط هثطا

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ                          ذاًن زکتط ظّطا ػطب تافطاًی

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ                                    آلای زکتط ؾلگی       

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ             آلای زکتط اًَضؾازات کیاًوْط            

 فٌآٍضی ٍ تحمیمات هؼاًٍت ًوایٌسُ                                    هحسیث ضؾتواًی ذاًن

 هطکع پػٍّكی قَضای ػضَ                                 ذاًن زکتط هاضیِ ؾمائیاى 


