
 

 

 

 

 پژٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتببَلیک اختالالت تحقیقبت هرکس

62/3/49 

 ٍ هباحث ٍ گشدیذ تـىیل  3ؿواسُ  والع هحل دس اػضا حضَس با 12 ػاػت ساع ػِ ؿٌبِ سٍص هزوَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس بشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات بِ تَجِ با صیش ّای پشٍپَصال

ولیِ جلؼات هشوض دس اتاق  94اػضای ؿَسای پظٍّـی هشوض همشس ؿذ اص تیش هاُ ػال با تَجِ بِ دسخَاػت 

 هخلَف جلؼات ٍ یا دس دفتش هؼاًٍت هحتشم تحمیمات ٍ فٌاٍسی تـىیل گشدد.

 خاًن هیٌا سبیؼی بِ ساٌّوایی عشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ایی همغغ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بیَؿیوی بالیٌی  -الف

 p450سیتَکرٍم  آًسين  ّبی هَرفیسن پلی ّوراّی بررسی " تحت ػٌَاى هشجاًی ػبذالجالل  دوتش آلای

(2C9 )ٍ اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح، " ترکوي ٍ فبرس قَهیت بب6 تیپ ديببت بِ هبتال بیوبراى در آى فعبلیت 

 .گشدد الذام هَافك ًظش با ریل اكالحات

ایٌىِ ولوِ ّوشاّی بیـتش حالت پیؾ داٍسی سا دس رّي تذاػی هی ولوِ ّوشاّی اص ػٌَاى حزف گشدد، بذلیل  .1

 وٌذ. پیـٌْاد هی گشدد ػٌَاى بِ ؿىل صیش تغییش وٌذ:

دس بیي لَهیت  2(ٍ فؼالیت آى دس بیواساى هبتال بِ دیابت تیپ 2C9) p450بشسػی پلی هَسفیؼن آًضین ػیتَوشٍم "

 "ّای فاسع ٍ تشووي

ى هؼالِ بْتش اػت وِ بِ دلیل اًتخاب دٍ لَهیت فاسع ٍ تشووي اص بیي دس خالكِ ضشٍست اجشای عشح ٍ بیا .2

لَهیت ّای ػاوي دس هٌغمِ اػتاى گلؼتاى اؿاسُ ؿَد. چِ بخـی اص جوؼیت اػتاى گلؼتاى سا ایي دٍ لَهیت 

 تـىیل هی دّذ؟

 اّذاف ولی عشح بش اػاع ػٌَاى پیـٌْادی تغییش یابذ. .3

 بیاى ؿذُ اػت، چیؼت؟هٌظَس اص گشٍُ ؿاّذ وِ دس اّذاف عشح  .4



 

 

 

 

 ػَاالت عشح بایذ واهلتش بیاى ؿًَذ: .5

 دس لَهیت تشووي چمذس اػت؟ 2( دس بیواساى دیابتی تیپ 2&3)CYP2C9  فؼالیت آًضیوی -

 دس لَهیت فاسع چمذس اػت؟ 2دس بیواساى دیابتی تیپ  CYP2C9(2&3)  فؼالیت آًضیوی -

دس بیي دٍ لَهیت  2دس بیواساى دیابتی تیپ   P450(CYP2C9)تفاٍت ٍ فشاٍاًی آلل ٍ طًَتیپ ّای آًضین  -

 تشووي ٍ فاسع چمذس اػت؟

دس بیي دٍ لَهیت  2دس بیواساى دیابتی تیپ   CYP2C9پلی هَسفیؼن ّای هختلف آًضین   تفاٍت فؼالیت آًضیوی -

 تشووي ٍ فاسع چمذس اػت؟

ًَذ، بشای آًاى ًیض ایي ػَاالت ٍ فشضیات ًَؿتِ . دسكَستی وِ افشاد ؿاّذ بؼٌَاى گشٍُ ػَم ٍاسد هغالؼِ هی ؿ6

 ؿَد.

 . پیـٌْاد هی گشدد فشضیات عشح بذیي ؿىل بیاى ؿًَذ:7

دس بیي دٍ لَهیت تشووي/ فاسع  2دس بیواساى دیابتی تیپ   P450(CYP2C9)فشاٍاًی آلل ّای طًتیىی آًضین  -

 بیـتش/ووتش اص لَهیت فاسع/تشووي اػت.

 ؼالیت آًضیوی ّن ًَؿتِ ؿَد.بِ ّویي ؿىل دس هَسد ف -

تؼییي حجن ًوًَِ بش اػاع سٍؽ ّای آهاسی كحیح ًوی باؿذ. با تَجِ بِ ػِ گشٍّی بَدى الصم اػت وِ حجن   .8

ًفش دس ّش گشٍُ اػتفادُ ًوَد  240هحاػبِ ؿذُ با اػتفادُ اص فشهَل صیش تؼذیل گشدد. دسكَستی هی تَاى اص حجن 

سفشاًغ )ؿاّذ( اًجام ؿَد، البتِ دس ایي هَاسد ًیض بشخی ػمیذُ داسًذ وِ گشٍُ ؿاّذ وِ همایؼِ ّا كشفا با گشٍُ 

ضشب ؿَد(. با تَجِ بِ ایٌىِ دس هغالؼِ حاضش  4/1بایذ تؼذیل گشدد)بشای هغالؼِ حاضش گشٍُ ؿاّذ بایذ دس ػذد 

ًوًَِ ّای هحاػبِ ؿذُ دس ّش  همایؼِ ّا ًِ تٌْا با گشٍُ ؿاّذ بلىِ با یىذیگش ًیض كَست هی گیشد، دسًتیجِ تؼذاد

  هَسد دس ّش گشٍُ(. 336ضشب ؿًَذ. )حذالل  4/1گشٍُ بایذ دس ػذد 

                                                                                                           n×√g-1=ń 

ٍؿٌی هـخق ؿًَذ ٍ تؼشیف جاهغ ٍ واهلی اص آًْا اسائِ . بشای اًتخاب ًوًَِ ّا بایذ حتوا گشٍُ ّای ّذف بِ س9

 ؿَد:



 

 

 

 

 هٌظَس اص فاسع ویؼت؟ -

 هٌظَس اص تشووي ویؼت؟ -

 فشدی وِ هادس ٍی فاسع ٍ پذس ٍی تشووي هی باؿذ دس وذام گشٍُ لشاس هی گیشد؟ -

 آیا تؼلظ بِ گَیؾ هالن تؼییي لَهیت هی باؿذ؟ -

 هٌظَس اص فشد دیابتی ویؼت؟ -

 دیابتی ّایی وِ سٍی دسهاى گلَوَفاط هی باؿٌذ ٍاسد هغالؼِ ًخَاٌّذ ؿذ؟آیا  -

 ؿاّذ ّا چگًَِ اًتخاب خَاٌّذ ؿذ؟ -

 . هؼیاس ٍسٍد ٍ خشٍج اص هغالؼِ بِ سٍؿٌی بیاى ؿَد.10

 9هاُ دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت، دسكَستیىِ دس جذٍل گاًت  12دس هتي پشٍپَصال صهاًبٌذی بشای اجشای عشح   .11

 ذ ؿذُ اػت.هاُ لی

. آیا اًذاصُ گیشی فؼالیت آًضین بش سٍی توام افشاد چِ گشٍُ ؿاّذ ٍ چِ گشٍُ بیواس دس ّش دٍ لَهیت اًجام 12

 خَاّذ ؿذ؟

 

بِ ػشافشاص  احوذػلی آلای عشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ایی همغغ واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ بیَؿیوی بالیٌی  -ب

 اجسای ٍ لپتیي ٍ اًسَلیي سرهی سطح ای هقبيسِ بررسی " تحت ػٌَاى هٌلَسیاى آصادسضا دوتش آلای ساٌّوایی

 ًظش با ریل اكالحات اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "کٌترل  گرٍُ ٍ چرة کبد بِ هبتال افراد در هتببَلیک سٌدرم

 .گشدد الذام هَافك

 واها اػتفادُ ؿَد.دس ػٌَاى عشح ولوِ همایؼِ حزف گشدد. ّوچٌیي هابیي ولوات اًؼَلیي ٍ لپتیي اص  .1

 هٌظَس اص اجضای ػٌذسم هتابَلیه دس ػٌَاى چیؼت؟ .2

 اػتفادُ ؿَد. "بیواساى"اص  "افشاد"دس ػٌَاى عشح بجای ولوِ  .3

دس لؼوت بیاى هؼالِ ٍ بشسػی هتَى ّشیه اص هتغیشّا هی بایؼت بغَس دلیك تؼشیف ؿًَذ. دس هَسد ػٌذسم  .4

 دس ایي هغالؼِ اػتفادُ خَاٌّذ ؿذ؟ هماٍهت بِ اًؼَلیي ، ...تؼشیف اسائِ ؿذُ، وذاهیه  3هتابَلیه اص هیاى 



 

 

 

 

 

 

دس لؼوت بیاى هؼالِ ٍ بشسػی هتَى، بیـتش بِ بشسػی هتَى اؿاسُ ؿذُ اػت ٍ دسول اؿاسُ ایی بِ اجضا هَسد هغالؼِ،  .5

 استباط بیي اجضا ٍ چشایی واس كَست ًگشفتِ اػت.

 بْتش اػت تفىیه ؿًَذ.اّذاف اختلاكی ٍ اّذاف فشػی با ّن ًَؿتِ ؿذُ  .6

هفَْم دلیمی سا ًوی سػاًذ ٍ ػَاالت بایذ بش اػاع  "همذاس دیغ لیپیذهی دس افشاد .... چگًَِ اػت؟ "ػباست  .7

 اّذاف تَكیفی ٍ هتغیشّای هَسد بشسػی ًگاسؽ ؿًَذ هثال:

 هیاًگیي ػغح ػشهی ولؼتشٍل دس افشاد هبتال بِ وبذ چشب ٍ گشٍُ وٌتشل چِ هیضاى اػت؟ -

 كحیح ٍ ػلوی اًذاصُ گیشی فـاسخَى، دٍس ووش، لذ ٍ ٍصى هی بایؼت تَضیح دادُ ؿَد.سٍؽ  .8

 اًذاصُ گیشیْای اًتشٍپَهتشیه،  فـاس خَى ٍ آصهایـات وجا ٍ تَػظ چِ وؼی اًجام هی ؿًَذ؟ .9

سُ هؼیاس ٍسٍد ٍ خشٍج بشای گشٍُ بیواساى ٍ ؿاّذ بغَس ٍاضح تَضیح دادُ ؿَد. دس هؼیاس ٍسٍد بِ عشح ّیچ اؿا .11

 ایی بِ ٍسٍد افشاد وبذ چشب بِ هغالؼِ ًـذُ اػت.

ًفش چگًَِ هحاػبِ ؿذُ اػت؟  80بشای تؼییي حجن ًوًَِ هغابك هغالؼات هـابِ ًیاص بِ روش سفشاًغ هی باؿذ.  .11

 فشهَل حجن ًوًَِ ًَؿتِ ًـذُ اػت.

 ب ؿًَذ.چشا ًوًَِ ّا اص آصهایـگاُ جوغ آٍسی هی ؿًَذ؟ بْتش اػت اص ولیٌیىْای گَاسؽ اًتخا .12

% افشاد بضسگؼال ایشاًی هبتال بِ وبذ چشب ّؼتٌذٍ غالبا خَد فشد ّن اص بیواسی خَد اعالػی 30با تَجِ بِ ایٌىِ  .13

 ًذاسد، دسًتیجِ چگًَِ افشاد ػالن اًتخاب هی ؿًَذ؟

 چگًَِ بیواساى داسای وبذ چشب ٍاسد هغالؼِ خَاٌّذ ؿذ؟ آیا اص ّش ؿخلی وِ ٍاسد آصهایـگاُ هی ؿَد ًوًَِ .14

 گیشی خَاّذ ؿذ؟ ٍ یا ایٌىِ بٌا بِ هؼشفی پضؿه هتخلق ٍاسد هغالؼِ خَاٌّذ ؿذ؟

فشم اخالق ٍ فشم سضایت ًاهِ ضویوِ گشدد. سضایت وتبی بیواساى بشای اػتفادُ اص ًوًَِ خَى بایذ دس لؼوت  .15

 هالحظات اخاللی ًَؿتِ ؿَد.

تایی بَدُ ٍ ًیاص بِ  100ًظش هی سػذ. بؼضی اص ویتْا  ّضیٌِ هَاد ٍ ٍػایل هلشفی با تَجِ بِ تؼذاد ًوًَِ ّا، صیاد بِ .16

تایی اػت. ػت هَلتی وٌتشل َّسهًَی چیؼت ٍ بِ چِ  1000ویت ًیؼت ٍ یا بؼتِ ّای ػش ػوپلش  2اػتفادُ اص 

  ػذد ػت الصهؼت؟ 2هٌظَس 

 



 

 

 

 

 

 

 بْتش اػت هٌابغ جذیذتشی اضافِ ؿَد. .17

بِ آباد  ابشاّین صاسع هجتبی آلای ی اسؿذ سؿتِ بیَؿیوی بالیٌیعشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ایی همغغ واسؿٌاػ  -ج

 يیقرهس،پرٍتئ یگلبَل ّب عيتَز یارتببط گسترُ  یبررس" حویذسضا جَؿماًی تحت ػٌَاى دوتش آلای ساٌّوایی

 " یخَد بِ خَد یديٍر یترٍهبَآهبَل یدر عَدکٌٌدگ D-Dimerٍ  يیببال، ّبپتَگلَب تیببحسبس Cٍاکٌشگر 

 .گشدد الذام هَافك ًظش با ریل اكالحات اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح

 ًَع هغالؼِ ٍ آصهَى ّای آهاسی دس خالكِ سٍؽ اجشا روش ؿَد.  .1

 هاسوشّای ػٌَاى بِ ّا پاساهتش ایي"دس لؼوت خالكِ عشح دس لؼوت آخش ایي جولِ روش ؿذُ اػت وِ  .2

. ؿایاى روش اػت وِ بِ ایي فاوتَسّا "هی باؿذ بیواسی، ایي لبلی ی ػابمِ با بیواساى دس ػَد ی وٌٌذُ گَیی پیؾ

 دسًتیجِ بْتش اػت حزف ؿَد. ،لابل پیـگَیی وٌٌذُ ًوی تَاى ًؼبت داد

 ػَاالت اسائِ ؿذُ فشضیِ هی باؿٌذ ٍ بایذ بلَست خبشی اسائِ گشدد)آیا ٍ ػالهت ػَال حزف گشدد(. .3

 ًیاص اػت، لغفا اكالح گشدد.بشای ّشیه اص اّذاف هغشح ؿذُ یه ػَال ٍ یا یه فشضیِ  .4

 وِ بشای تؼییي حجن ًوًَِ اػتفادُ ؿذُ اػت اسائِ گشدد. hs-CRPهمذاس هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس  .5

 ػال( ٍ جٌؼیت كَست گیشد. ±5ّوؼاى ػاصی اص لحاػ ػي ) .6

-ی داسدبا ٍاحذ اًذاصُ گیش DVTٍ .... ( یه هتغیش بٌام  DVT بجای اسائِ ػِ گشٍُ بشای هتغیشّا )با ػابمِ .7

 ًذاسد تؼشیف ؿَد.

دس جذٍل هتغیشّا ٍاحذ اًذاصُ گیشی ػي، ػال ٍ ٍ ٍاحذ اًذاصُ گیشی جٌؼیت، فٌَتیپ هی باؿذ  اكالح  .8

 .اكالح گشدد BMIگشدد. ّوچٌیي ٍاحذ اًذاصُ گیشی 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هٌلَسیاى سضا آصاد دوتش آلای

 هشوض پظٍّـی هؼاٍى                              اػذی جْاًبخؾ دوتش آلای

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجاًی ػبذالجالل دوتش آلای

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       غالهشضا ٍلاسی آلای

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       هبشا آلای دوتش ًاكش

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                   آلای دوتش احوذ داًؾ

 فٌآٍسی ٍ تحمیمات هؼاًٍت ًوایٌذُ                                  هحذیث سػتواًی خاًن

 


