
 

 

 82/30/9017تاريخ: 

 /پ گ01/3/ 9031شماره: 

 3پيوست: 

  

 پصٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتببَلیک اختالالت تحقیقبت هرکس

82/30/79 

 تـکیل اتبق خلؼبت هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هحل دس اػضب حضَس ثب 10 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزکَس، خلؼِ

 .گشفت لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَخِ ثب صیش پشٍپَصال ّبی ٍ گشدیذ

آلبی  )داًـدَی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی( ثِ ساٌّوبیی خبًن سٍخب آلبخبًیعشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی  -الف

 اجسای بب( IL18)82 لَکیي ایٌتر شى رفیسنَه ٍپلی سرهی سطح ّوراّی بررسی" تحت ػٌَاىػجذالدالل هشخبًی دکتش 

  .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًدبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "هتببَلیک سٌدرم

 : هیگشدد ػٌَاى ثبتَخِ ثِ  هَاسد ریل تغییش کٌذ پیـٌْبد .1

 . ؿَد لیذ هغبلؼِ هَسد خبهؼِ ٍ هکبى -

 . ؿَد لیذ ػٌَاى دس ثشسػی خْت ًظش هَسد هَسفیؼن پلی ًَع طى، یک دس هَسفیؼن پلی یک اص ثیؾ ٍخَد ثِ تَخِ ثب -

 هتبثَلیک ػٌذسم ثذٍى ٍ ثب افشاد دس.........  سفیؼنَه پلی ٍ ػشهی ػغح ثشسػی -

 پیـٌْبد پزیشفتي كَست دس. گشدد اكالح لغفب... ّوشاّی ٍ ثشسػی. ثبؿذ هی اؿتجبُدس ػٌَاى اًگلیؼی  لغبت ثشخی تشخوِ .2

 . ؿَد اكالح فبسػی ثب هغبثك اًگلیؼی ػٌَاى 1 ثٌذ

 ثیبى: اص خولِ هَاسد ّوِ ثِ خالكِ عَس ثِ چکیذُ دس. ثبؿذ هی ثؼیبس ًگبسؿی اؿتجبّبت حبٍی ٍ ًبلق ثؼیبس چکیذُ .3

 هؼٌی ػغح ٍ آهبسی ّبی آصهَى گیشی، ًوًَِ سٍؽ ّب، ًوًَِ تمشیجی تؼذاد آهبسی، خبهؼِ، تحمیك اًدبم ضشٍست هؼبلِ،

 طى سفیؼنَه ٍپلی ػشهی ػغح ثب آى استجبط ثِ ٍلی اػت ؿذُ اؿبسُ هتبثَلیک ػٌذسم ثِ اثتذا دس. گشدد اؿبسُ داسی

 . اػت ًـذُ ای اؿبسُ ّیچگًَِ ایٌتشلَکیي
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 ثبیؼت هی هؼبلِ ثیبى تذٍیي دس. ًذاسد سا هؼبلِ ثیبى الصم فشهت ػٌَاى ّیچ ثِ ٍ اػت ؿذُ ًَؿتِ ضؼیف ثؼیبس هؼبلِ ثیبى .4

 ثبیؼت هی هثبل ػٌَاى ثِ(. ؿَد ؿبهل سا هَاسد ّوِ ثبیؼت ًوی لضٍهب اهب اػت هْن آًْب تَالی) ًوَد سػبیت سا گبم چٌذ

 ًبؿی ػَاسم( 4 هَخَد کبسّبی ساُ( 3 آهبسّب اسائِ ثب هؼبلِ اّویت ثش تبکیذ( 2 هؼبلِ تؼشیف( 1: ثبؿذ ریل هَاسد ؿبهل

 اص هدشی ّذف( 8 ٍخَد كَست دس تٌبلضبت( 7 عشح اخشای اص ًبؿی فَایذ( 6 هدشی کبسّبی ساُ( 5 هـکل تذاٍم اص

هَضَع  گَیبی هؼبلِ ىثیب ایي ػٌَاى ّیچ ثِ اهب ًذاسًذ، ًَؿتي ثِ ًیبص حبضش هغبلؼِ دس هشحلِ 3-2 هغوئٌب. عشح اخشای

 ؿذُ اػتفبدُ کدب دس ّب ًغاسفش ػبیش اػت؟ ؿذُ ؿشٍع 7 ؿوبسُ سفشًغ ثب هؼبلِ ثیبى چشا. ثبؿذ ًوی حبضش هغبلؼِ اكلی

  اًذ؟

 پلی احتوبلی ًمؾ ٍ 18 ایٌتشلَکیي یؼٌی ثشسػی هَسد اكلی هتغیش ثِ ساخغ تَضیحبتی هؼبلِ ثیبى ثخؾ دس هیگشدد پیـٌْبد .5

 ایي چشا ایٌکِ. گشدد ثیبى ؿفبف ٍ ٍاضح عَس ثِ عشح اًدبم ضشٍست ػپغ ٍ ؿَد دادُ آى ػولکشد تغییش دس هَسفیؼن

 یک گَیب...... ایٌتشلَکیي ثبالی ػغح ثٌبثشایي: ؿذُ ًَؿتِ هؼبلِ ثیبى چْبسم خظ. اػت ؿذُ اًتخبة هغبلؼِ خْت هتغیش

 .گشدد ثبصثیٌی لغفب!!!!! آى؟ اص لجل خولِ کذام اص گیشی ًتیدِ اهب اػت گیشی ًتیدِ

 (SNP هثال)آٍسدُ ؿَد.  هتي دس کبهل عَس ثِ ثبیذ ثبس اٍلیي ثشای اختلبس ػالئن .6

 ًَػی ثِ اػت ؿذُ دادُ ؿشح ثشسػی هتَى دس آًچِ. ثبؿذ هی پشاکٌذُ ثؼیبس ٍ کن هتَى ثشسػی دس لؼوت هٌبثغ تؼذاد .7

 ًظن ریل، فشهت اص پیشٍی ثب کٌیذ ػؼی. کٌذ ًوی پیشٍی خبكی فشهت ّیچ اص کِ ثبؿذ هی لجلی هتَى اص ای خالكِ

..... آهبسی خبهؼِ سٍی ثش................... ػٌَاى/ ّذف ثب....( ػبل................) خبًن/ آلب هغبلؼِ دس: ثذّیذ خَد کبس ثِ ثیـتشی

 ..............کِ یبفتٌذ دػت ًتبیح ایي ثِ...............  سٍؽ ثب........... ًوًَِ تؼذاد ثب

 ایي) ؿًَذ تمؼین تشی خضئی اّذاف ثِ ثبیؼت هی 5 ؿوبسُ اختلبكی ّذف. ؿَد ؿشٍع "تؼییي" کلوِ ثب کلی ّذف .8

 (.اػت گشفتِ ثش دس سا ّذف 5-4 خَد ّذف،

، ّوچٌیي ثب ّذف اكلی عشح ثبیذ تٌبػت ئبؿتِ ؿَد ًَؿتِ ".... هَسفیؼن پلی فشاٍاًی تؼییي" ثلَست اختلبكی اّذاف .9

 ثبؿٌذ.

 پلی هَسفیؼن ٍ ؿوبسُ ًَکلئَتیذ هَسدًظش دلیمب رکش گشدد. SNPدس لؼوت اّذاف عشح  .10



 

 

 82/30/9017تاريخ: 

 /پ گ01/3/ 9031شماره: 

 3پيوست: 

ضشٍست اخشای عشح ًَؿتِ ؿَد. )ثشخالف ادػبی هدشی هحتشم، ایي عشح ًوی تَاًذ ثِ تٌْبیی دس دسهبى ًمؾ داؿتِ  .11

 ثبؿذ(.

 ایي دس.ؿَد ًَؿتِ فشضیِ ثبیؼت هی ،تحلیلی اختلبكی اّذاف ثشای ٍ پظٍّـی ػَال ،تَكیفی اختلبكی اّذاف ثشای .12

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

TPMTطى هَسفیؼن پلی ٍ.....  ثیوبساى دس TPMT. 

 ثبیؼت هی تَكیفی اختلبكی ّذف ّش ثشای هثبل ػٌَاى ثِ. ثبؿذ ًوی اختلبكی اّذاف اػبع ثش فشضیبت ًَؿتي فشهت .13

 ػٌذسم ٍثذٍى ثب افشاد دس( AA)IL18ّوَصیگَت سفیؼنَه پلی فشاٍاًی دسكذ تؼییي :هبًٌذ ؿَد ًَؿتِ پظٍّـی ػَال

 ػٌذسم ٍثذٍى ثب افشاد دس( AA)IL18 ّوَصیگَت سفیؼنَه پلی فشاٍاًی دسكذ: ؿَد هیهشثَط ثِ آى  ػَال ٍ هتبثَلیک

  .اػت؟ چمذس هتبثَلیک

دس هغبلؼِ رکش ؿذُ  دسػتی فشضیبت ثبتَخِ ثِ ایٌکِ الجتِ. ؿَد ًَؿتِ فشضیِ ثبیؼت هی تحلیلی اختلبكی اّذاف ثشای  .14

 طى سفیؼنَه پلی هیبى هبًٌذ) هٌبػت رکش ؿَد تحلیلی اختلبكی ّذف خَد، فشضیبت ثشای ثبیؼت هی دسًتیدِ اػت

IL18 ٍ طى هشفیؼن پلی استجبط تؼییي ؿَد هی آى ّذف کِ. داسد ٍخَد ّوشاّی هتبثَلیک ػٌذسم IL18 ٍ ػٌذسم 

 (. هتبثَلیک

 پیـٌْبد هیگشدد پبساهتشّبی آهبسی هدذدا هَسد ثبصثیٌی لشاس ثگیشًذ. .15

 . ثبؿذ هی ثٌیبدی هغبلؼِ ًَع .16

 اًدبم ًحَُ ٍ هحل ثشسػی، هَسد خبهؼِ هَسد دس تَضیحی ّیچ. ثبؿذ ًوی لجَل لبثل ػٌَاى ّیچ ثِ هغبلؼِ اخشای سٍؽ .17

 اػت. ًـذُ دادُ هغبلؼِ

 .ؿَد رکش ّب دادُ تحلیل ٍ تدضیِ ثِ هشثَط آهبسی هحبػجبت ٍ ّب تؼت .18

 ! ثبؿذ هی همغؼی تحلیلی/ تَكیفی هغبلؼِ یک هیشػذ ثٌظش .19

 هتبثَلیک ػٌذسم ًذاؿتي فمظ کٌتشل گشٍُ افشاد اًتخبة ثشای آیب. اػت ًـذُ لیذثغَس كحیح  افشاد خشٍج ٍ ٍسٍد هؼیبس .20

یک فبکتَس التْبثی هی ثبؿذ کِ هیضاى ػغح ػشهی آى دس ّوِ ثیوبسیْبی اتَایویَى،  18وی ثبؿذ؟ ثذلیل ایٌتشلَکیي کبفی
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ػفًَت ّبی حبد ٍ هضهي ٍ ... افضایؾ پیذا هی کٌذ، دسًتیدِ ثبیذ ثلَست خضئی تش ٍ دلیك تش هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج افشاد 

  لؼِ سا تؼییي کٌیذ.ثشای هغب

 عشح لؼوت ّیچ دس ایٌکِ ثِ تَخِ ثب. اػت ؿذُ لیذ گیشی اًذاصُ ٍاحذ ،گیشی اًذاصُ ًحَُ ثدبیدسلؼوت خذٍل هتغیشّب  .21

 هثال ؿَد لیذ هَاسد ایي خذٍل ایي دس اػت ثْتش اػت ًـذُ اؿبسُ ػشم ایٌتشلَکیي هیضاى ٍ هَسفیؼن پلی گیشی اًذاصُ ًحَُ

 ػشهی هیضاى گیشی اًذاصُ یب ٍ ARMS PCR یب اػت PCR-RFLP ثب آیب هَسفیؼن پلی گیشی اًذاصُ ؿَد هـخق

 کیت ثب لَکیي ایٌتش ػشهی هیضاى کِ اػت ؿذُ اؿبسُ ّب ّضیٌِ خذٍل لؼوت دس چٌذ ّش اػت؟ کیت ثب آیب 18 ایٌتشلَکیي

 چـن ثِ ًیض کٌٌذُ هحذٍد آًضین یک ّب ّضیٌِ خذٍل دس ٍ. ؿَد اؿبسُ ًیض ثخؾ ایي دس اػت ثْتش ؿذ خَاّذ گیشی اًذاصُ

 کلی ثبصثیٌی ثِ ًیبص هتغیشّب خذٍل .ؿَد هی گیشی اًذاصُ PCR-RFLP سٍؽ ثب هَسفیؼن پلی اػت هـخق کِ هیخَسد

 گیشی اًذاصُ همیبع حبلیکِ دس اػت ؿذُ ًَؿتِ دسكذ گیشی اًذاصُ ًحَُ ،18 ایٌتشلَکیي هبًٌذ هتغیشی ثشای هثال داسد

 .... ٍ اػت اػوی

 تَضیحبتی اسائِ ؿَد. 18دسخلَف هکبًیؼن ایٌتشلَکیي  .22

 . گشدد اكالح لغفب!!! اػت ؿذُ لیذ هبُ 11 پظٍّـیبس ػبیت دس ٍ هبُ 6 عشح اًدبم صهبى پشٍپَصال هتي دس .23

 صهبى آهبس هتخلق تَػظ آهبسی آًبلیض ثشای ػبػت 20 هغبلؼِ هَسد هتغیشّبی هحذٍد تؼذاد ٍ ًوًَِ کن تؼذاد ثِ تَخِ ثب .24

 . ؿَد اكالح اهکبى كَست دس. اػت صیبدی

 .ؿَد رکش آى سفشًغ ثبیؼت هی کٌیذ هی اؿبسُ ًیض لجلی هغبلؼبت آهبسی همبدیش ثِ اگش .25

 لیذ سیبل 15000 آى لیوت ٍ 43 پشایوش تؼذاددس لؼوت ّضیٌِ ّبی عشح . گشدد اكالحثبیذ  ّب ّضیٌِ خذٍل کلی عَس ثِ .26

 هشّبیهًََ هدوَع آیب اػت؟ ؿذُ لیذ هشّبهًََ تؼذاد ایٌدب دس آیب اػت لیوت ایي ثب پشایوش هًََهش ّش هؼوَال!!! ؿذُ

 . کٌذ هی كذق ؿذُ رکش هَاسد ّویي ّن ػشػوپلشّب هَسد دس اػت؟ ػذد 43 پشایوش

 دس سٍؽ اخشا تَضیح دادُ ؿَد. DNAهٌظَس اص تْیِ ثبًک  .27

 .ؿَد اكالح خذٍل دس ثبیذ کِ ًگْذاسی ّبی خؼجِ هثل ؿذُ رکش هلشفی ػٌَاى ثِ هلشفی غیش هَاسد ثشخی .28

 .اػت ًـذُ اػتفبدُ هتي دس پشٍپَصال اًتْبی دس ؿذُ رکش هٌبثغ ّوِ اص .29
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 حتوب ثبیؼت هی هَاسدی چٌیي دس. اػت ًـذُ آى ثِ ای اؿبسُ ّیچ ػٌَاى دس چشا اػت ًظش هذ لَهیت هغبلؼِ ایي دس اگش  .30

 . ؿَد اؿبسُ هَضَع ایي ثِ هجؼَط عَس ثِ هؼبلِ ثیبى دس

دلیمب ثش سٍی هَضَع پیـٌْبدی هدشی هحتشم اًدبم ؿذُ اػت، پیـٌْبد هی گشدد اص ایي هغبلؼِ دس  2007هغبلؼِ دس ػبل  .31

 ثیبى هؼبلِ ٍ ثشسػی هتَى اػتفبدُ گشدد.

 

 سطح بررسی " تحت ػٌَاى آلبی دکتش آصادسضب هٌلَسیبى ٍ آلبی حؼي هْبخشی ؿْشثبثکی عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -ة

کؼت پغ اص  ؿذ همشس ٍ هغشح "گرگبى  در تیرٍئید اختالالت بِ هبتال زًبى در AMH ٍ جٌسی ّبی َّرهَى پرٍفبیل سرهی

 هغشح گشدد.ؿَسای پظٍّـی  آتی هدذدا دس خلؼِعشح  ٍ لبثل اخشا ثَدى ًظش اص هتخلق صًبى ٍ صایوبى دسخلَف ًَآٍسی

 

 

 ثؼٌَاى آصادسضب هٌلَسیبى دکتش آلبی ساٌّوبیی ثِخبًن الِْ کَثشی  ایی ًبهِ پبیبى تحمیمبتی عشح اص همبلِ هٌتح ؿذُ  -ج

 بعد ٍ قبل ببلیٌی تحت تیرٍئید کبری کن بِ هبتال زًبى در استئَپرٍتگریي سرهی سطح بررسی " عشح خبیگضیي گضاسؽ ًْبیی

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ؿذ همشس ٍ هغشح " لٍَتیرٍکسیي بب درهبى
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 :جلسِ در کٌٌدُ شرکت اعضب

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                             اػذی خْبًجخؾ دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشخبًی ػجذالدالل دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ              غالهشضب ٍلبسی                دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                             ػلیشضب خَؿجیيآلبی دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                            ػویشا ػـمی ًیبخبًن دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                 خبًن دکتش هبسیِ ػمبئیبى

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَآلبی دکتش اًَسػبدات کیبًوْش                        

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَهْذی خؼفشی                                دکتش آلبی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                   هحذیث سػتوبًی خبًن


