
 

 

 92/30/5021تاريخ: 

 /پ گ01/6/ 5019شماره: 

 3پيوست: 

  

 پضٍّطی ضَرای صَرتجلسِ

 هتببَلیک اختالالت تحقیقبت هزکش

22/33/55 

 تـىیل اتبق جلؼبت هؼبًٍت هحتشم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هحل دس اػضب حضَس ثب 11:30 ػبػت ساع ؿٌجِ سٍص هزوَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیش گضاسؽ ًْبیی ّبی ٍ پشٍپَصال ٍ گشدیذ

آلبی دوتش  خبًن هْذیِ كفشصاد ثِ ساٌّوبیی عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌی -الف

 هَرفیسن پلی فزاٍاًی بب آى ّوزاّی ٍ آرسٌیک ٍ کبدهیَم سلٌیَم، ببفتی سطح  بزرسی" حویذسضب جَؿمبًی تحت ػٌَاى

 ٍ هعذُ آدًَکبرسیٌَهبی بِ هبتالیبى درXRCC5(rs6147172)  , XRCC6(rs2267437)  , XRCC7(rs7003908  ) ّبی صى

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "گلستبى استبى در کٌتزل گزٍُ

 ػٌلش تَضیح دّیذ. 3دلیل ثشسػی ایي  .1

 پیـٌْبد هی ؿَد وِ ػٌَاى ثِ ؿىل صیش تغییش وٌذ: .2

 ّبی طى هَسفیؼن پلی فشاٍاًی ثب هیضاى ػغح ثبفتی ػَاهل وبسػیٌَطًیه ػلٌیَم، وبدهیَم ٍ آسػٌیه ٍ ّوشاّی آىثشسػی "

XRCC5(rs6147172)  , XRCC6(rs2267437)  , XRCC7(rs7003908  )هؼذُ آدًَوبسػیٌَهبی ثِ هجتالیبى دس ٍ 

 "گلؼتبى اػتبى دس وٌتشل گشٍُ
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 داؿتِ ثبؿذ یب ثیبى طى سا ًیض تغییش خَاّذ داد؟اگش تغییشات ًَولئَتیذی ٍجَد  .3

 ّذف وبسثشدی ثیبى ؿَد. .4

 گشٍُ ثیبى ؿذُ اػت.( 2گشٍُ هَسد ثشسػی روش ؿَد. ) 3دس سٍؽ وبس  .5

 چشا اص ػشم یب پالػوب اػتفبدُ ًـذُ اػت؟ .6

 ّذف اكلی ّوبًٌذ ػٌَاى تغییش وٌذ. .7

شٍُ تؼییي هیبًگیي ػغح ػلٌیَم ٍ .... دس ثبفت گشٍُ وٌتشل، آیب اص اص گ-ػَم گضیٌِدس ثخؾ اّذاف اختلبكی  .8

 اص لحبػ اخاللی ّن ثبیذ ثشسػی ؿَد.وٌتشل یؼٌی افشاد ػبلن غیشػشعبًی ّن ًوًَِ دسیبفت خَاّذ ؿذ؟ 

 غلظت ػٌبكش هَسد ثشسػی سا ًوی تَاى دس خَى جؼتجَ وشد؟  .9

یَم ٍ آسػٌیه ثب پلی هَسفیؼن یه طى دسگیش دس ثیي ػٌبكشی ّوچَى ػلٌیَم ٍ وبدهسا هی تَاى چِ استجبعی  .10

 ثشلشاس وشد؟ DNAتشهین 

 دس لؼوت ثشسػی هتَى هغبلؼبت ثش اػبع تشتیت ػبل هغبلؼِ ًَؿتِ ؿًَذ، ّوچٌیي هحل هغبلؼِ ًیض روش گشدد. .11

 .گشدد هـخق هغبلؼِ ًَع ٍ عشح ًَع  .12

، چشاوِ دس اّذاف عشح ًوًَِ ّب گَیب ٍ ثغَس وبهل ًَؿتِ ؿَد پیـٌْبد هی گشدد سٍؽ اجشای عشح ثبصثیٌی گشد .13

وبس سافیٌِ ثیبتَهَس! اهب دس سٍؽ اجشا فمظ ًوًَِ ّبی پ اعشافؿبّذ ًَِ ثیوبس، وٌتشل ٍ ثبفت ػِ ًَع هی ثبؿٌذ، ًو

 ثَدى ًوًَِ ّب هؼلَم ًیؼت؟ New Caseٍ وٌتشل لیذ ؿذُ اػت. 
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دس ، جٌؼیت، ػي ٍ ػیگبس (Stageهتغیشّبی ػغح ؿذت ثیوبسی ) هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج ثغَس وبهل روش ؿَد. .14

ثلَن ثٌذی یب جفت ػبصی ٍ دسًتیجِ ًحَُ ثشخَسد ثب آًْب ) ،ت ثؼٌَاى هخذٍؿگش هحؼَة هی گشدًذبػبیش هغبلؼ

 دد.شروش گ (ذٍدیتیب هح

ٍاحذ  آیب ایي ٍاحذ، .روش ؿذُ اػت mg/g tissueدس جذٍل هتغیشّب،  ٍاحذ ػٌجؾ ػٌبكش هَسد ثشسػی .15

 هؼتجشی هی ثبؿذ؟

وِ دس هتي لیذ ؿذُ اػت وِ دس چه لیؼت گضاسؽ خَاّذ ؿذ سا ثؼٌَاى هتغیش دس جذٍل هشثَعِ ػبیش هَاسدی  .16

 ٍاسد وٌیذ.

 هذت صهبى اجشای عشح لیذ ؿَد. .17

ایي همذاس ثذػت آهذُ اػت؟ ثب ًؼجت ّبی روش ؿذُ اص همبلِ سفشاًغ حجن ًوًَِ  P1  ٍP2حجن ًوًَِ ثب وذام  .18

  هتفبٍتی ثذػت هی آیذ.

ثب تَجِ ثِ هَضَػبت هَسد ثشسػی دس پبیبى ًبهِ ثِ اػتبدساٌّوبی هحتشم پیـٌْبد هی ؿَد وِ ّشیه اص ػٌبكش سا    .19

 دس عشحی جذاگبًِ هَسد ثشسػی لشاس دٌّذ.

 

 سزطبى بٌیبدی ّبی سلَل چسببى کطت هطبلعِ " تحت ػٌَاى صّشا ػشة ثبفشاًی خبًن دوتش عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -ة

پغ اص  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح "1 ًَع کالصى بب هقبیسِ در کزاتیي بب ضذُ دادُ پَضص ّبی پلیت رٍی بز HT29 ردُ رٍدُ

 .گشدد الذام هَافك ًظشاكالحبت ریل ثب 
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 :وٌذ تغییش صیش ؿىل  ثِ ػٌَاى ؿَد هی پیـٌْبد. 1

 ٍ CD133 ػغحی هبسوشّبی ثیبى دس 1 ًَع والطى ثب همبیؼِ دس وشاتیي، ثب ؿذُ دادُ پَؿؾ ّبی پلیت اص اػتفبدُ تبثیش"

 HT29" ػلَلی سدُ دس سٍدُ ػشعبى ثٌیبدی ّبی ػلَل دس اػفیشّب تـىیل

 چیؼت؟ HT29 ػلَلی سدُ اًتخبة دلیل. 2

 .ؿَد ثیبى 1 ًَع والطى ثجبی وشاتیي اًتخبة ػلت. 3

 .ؿَد روش لغفب ثبؿذ، هی ثٌیبدی عشح ًَع. 4

 :وٌذ تغییش صیش ثـىل فشػی ٍ اكلی اّذاف پیـٌْبدی ػٌَاى ثِ تَجِ ثب. 5

 اص اػتفبدُ سٍؽ دٍ اص اػتفبدُ ثب  سدُ دس سٍدُ ػشعبى ثٌیبدی ػلَلْبی دس اػفیشّب تـىیل ٍ CD133 ػغحی هبسوش ثیبى تؼییي

 1 ًَع والطى ٍ وشاتیي ثب ؿذُ دادُ پَؿؾ ّبی پلیت

 :اختلبكی اّذاف

 دس وشاتیي ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت سٍی ثش ؿذُ دادُ وـت ّبی ػلَل CD133 ػغحی هبسوش ثیبى هیضاى تؼییي -

 ػشم اص ػبسی هحیظ

 1 ًَع والطى ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت سٍی ثش ؿذُ دادُ وـت ّبی ػلَل CD133 ػغحی هبسوش ثیبى هیضاى تؼییي -

 ػشم اص ػبسی هحیظ دس

 ػشم اص ػبسی هحیظ دس وشاتیي ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت دس اػفیشّب اًذاصُ/تؼذاد تؼییي -

 ػشم اص ػبسی هحیظ دس 1 ًَع والطى ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت دس اػفیشّب اًذاصُ/تؼذاد تؼییي -
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 ٍ وشاتیي ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت سٍی ثش ؿذُ دادُ وـت ّبی ػلَل CD133 ػغحی هبسوش ثیبى هیضاى همبیؼِ -

  1 ًَع والطى ثب ؿذُ دادُ وـت ػلَلْبی

 1 ًَع والطى ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت ٍ وشاتیي ثب ؿذُ پَؿیذُ ّبی پلیت گشٍُ دٍ دس اػفیشّب اًذاصُ/تؼذاد همبیؼِ -

 . ؿذ خَاّذ هغشح ػَال یه اختلبكی اّذاف اص ّشیه ثشای. 6

 اػت؟ چمذس تؼذاد 4 الی 1 اّذاف

 اػت؟ چمذس اختالف 6 ٍ 5 اّذاف

 آهذُ هتغیشّب جذٍل دس وِ گیشی اًذاصُ لبثل ّبی همیبع اص اػفیشّب سؿذ ٍ تَاى هَسد دس اختلبكی ّذف دس. 7

 .ؿذ خَاّذ اػتفبدُ

 Fisher's exact یب ٍ chi-square test اص ثبیذ هتغیش ثَدى اػوی ثِ ثبتَجِ ػغحی، هبسوش ثیبى همبیؼِ ثشای. 8

test ُاص ّب فشم پیؾ ٍجَد كَست دس هتغیشّب ػبیش هَد دس. ؿَد اػتفبد One-two way  ANOVA ُاػتفبد 

 .ؿَد

 .ؿَد ثشسػی ّن دسوٌبس ًیض الهیٌیي ٍ والطى فیجشًٍىتیي، وِ ؿَد هی پیـٌْبد. 9

 

 بعٌَاى  DEHP فتبالت ّگشیل اتیل 2-دی اثزات بزرسی" تحت ػٌَاىآلبی دوتش سضب ػلگی  عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -ج

پغ اص  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح "کیستیک پلی تخوذاى ایجبد احتوبل ٍ هبدُ رت تخوذاى بز اًذٍکزیي سیستن کٌٌذُ تخزیب یک

 .گشدد الذام هَافك ًظشاكالحبت ریل ثب 
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آیب تخوذاى پلی ویؼتیه ثَػیلِ ؿوبسؽ تؼذاد فَلیىَل ّبی آتشصی تـخیق دادُ هی ؿًَذ؟ هؼیبس تـخیق تخوذاى  .1

 پلی ویؼتیه ثْوشاُ هشجغ روش ؿَد.

 سفشاًؼی ثشای دٍص هْبس ػیؼتن اًذٍوشیي ٍ سًگ آهیضی تخوذاى آٍسدُ ؿَد  .2

 دس سٍؽ وبس سٍؽ اًذاصُ گیشی َّسهًَْب لیذ ؿَد. .3

 ًَع عشح وبسثشدی ٍ ًَع هغبلؼِ هذاخلِ ایی ًیوِ تجشثی هی ثبؿذ، لغفب روش ؿَد. .4

اهشی ؿٌبختِ ؿذُ اػت، ثجبی آى ثِ اثش   دس لؼوت همذهِ ثیؾ اص حذ ثِ ثشسػی تخوذاى پلی ویؼتیه اؿبسُ ؿذُ اػت وِ. 5

DEHP .ثش سٍی تخوذاى ّب وِ دس ایي صهیٌِ تؼذاد صیبدی همبلِ ًیض ٍجَد داسد پشداختِ ؿَد 

. دس لؼوت اجشای عشح دس هَسد دٍص هَسد اػتفبدُ تَضیحی اسائِ ؿَد وِ ثش چِ اػبػی اًتخبة ؿذُ اػت؟ آیب ایي دٍص 6

 ه ًوی ؿَد ٍ تذاخالت دیگشی ثش سٍی دادُ ّب ایجبد ًوی وٌذ؟هٌجش ثِ ثشٍص ػبیش ػَاسم تَوؼی

هی تَاى ایٌگًَِ ًَؿت: اثش  1. ثشای ّشیه اص اّذاف اختلبكی یه ػَال یب فشضیِ هغشح ؿَد. هثال ثشای ّذف ؿوبسُ 7

DEHP  : ثش ثبفت تخوذاى چگًَِ اػت؟ ٍ یب ثـىل فشضیِ هی تَاى ًَؿتDEHP .ثش ثبفت تخوذاى اثش گزاس اػت 

. حجن ًوًَِ ثش چِ اػبػی تؼییي گشدیذُ اػت؟ حجن ًوًَِ ثبیذ ثب اػتفبدُ اص فشهَل ٍ یب ًشم افضاس ٍ ثب تَجِ ثِ یه همبلِ 8

 هشتجظ تؼییي گشدد.

. دس لؼوت تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب، اص ؿبخق ّبی آهبسی تَكیفی ًظیش هیبًگیي اًحشاف ٍ هؼیبس ٍ ... اػتفبدُ هی ؿَد. دس 9

اػتفبدُ هی ؿَد ٍ  Friedmanاص هؼبدل ًبپبساهتشی آى یؼٌی فشیذهي  ANOVAًجَدى گشٍّْب  ثجبی  كَست ًشهبل
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 Tukeyًظیش  Post Hocّوچٌیي دس كَست هؼٌی داس ثَدى گشٍّْب ثشای ثشسػی دٍ ثِ دٍی گشٍّْب اص آصهَى تؼمیجی 

 اػتفذُ هی ؿَد.

 ٍ یب  spss ،minitabاص ًشم افضاسّبی سایجتش آهبسی ًظیش  Sigma plot. پیـٌْبد هی ؿَد ثجبی اػتفبدُ اص ًشم افضاس 10

graph pad  اػتفبدُ ؿَد. ًشم افضاسSigma plot  ثیـتش ثشای سػن ًوَداس ثىبس هی سٍد ٍ دس صهیٌِ آًبلیضی ًشم افضاس لَیی

 ًیؼت.

( وِ ثبیذ ًَؿتِ ؿَد )آًبلیض گشدیذآًبلیض  ANOVA. دس لؼوت آًبلیض آهبسی ًَؿتِ ؿذُ اػت وِ )تفبٍت ثیي گشٍّْب ... 11

 (.هی ؿَد

. لؼوت جذٍل ّضیٌِ ّبی هَاد هلشفی ثغَس وبهل ثبصًَیؼی ؿَد )ضشة ػتًَْبی همذاس الصم دس لیوت ٍاحذ ٍ دس 12

 ًتیجِ جوغ ول ثبیذ اكالح ؿَد(.

 اكالح گشدد.ًَؿتِ ؿذُ اػت.  600، 6000. دس جذٍل ّضیٌِ ّبی پشػٌلی، سلن حك الضحوِ دس سدیف دٍم ثجبی 13

اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى  ، FSH ،LHسا ثش سٍی َّسهًَْبی  DEHP. تؼذاد ثؼیبس صیبدی اص همبالت اثشات هبدُ 14

آسٍهبتبص ثشسػی وشدُ اًذ، دس ًتیجِ ّذف عشح سا هی تَاى ثش سٍی ثشسػی فَلیىَلْب پبیِ سیضی وشد ٍ اًذاصُ گیشی 

 ثب لیوت هٌبػت تشی اػتفبدُ ؿَد.َّسهًَْب سا حزف وشد ٍ یب ایٌىِ اص ویت ّبی 

. دس خلَف هَضَع  ٍ ّذف ثشسػی ایي عشح ثب ػٌبٍیي هـبثِ هغبلؼبت هتؼذدی اًجبم ؿذُ اػت. ثٌبثشایي ضشٍسی هی 15

 ثبؿذ وِ ثِ ًَآٍسی عشح ٍ تفبٍت آى ثب ػبیش هغبلؼبت هـبثِ ثیـتش اؿبسُ گشدد. 



 

 

 92/30/5021تاريخ: 

 /پ گ01/6/ 5019شماره: 

 3پيوست: 

 اص هٌبثغ ثیـتشی اػتفبدُ گشدد. . 16

-گزآًشین سزهی سطح بزرسی " تحت ػٌَاىآلبی دوتش آصادسضب هٌلَسیبى ٍ خبًن الْبم صاسػی  عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -د

B ٍ سًبى ٍ تخوذاى کیستیک پلی سٌذرٍم بِ هبتال سًبى در عزٍقی -قلبی بیوبری خطز ٍ اًسَلیي بِ هقبٍهت بب آًْب ارتببط 

 .گشدد الذام هَافك ًظشپغ اص اكالحبت ریل ثب  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح "ببرٍری  سٌیي در سبلن

 ؿذُ هـخق ػشٍلی-للجی ثیوبسیْبی خغش ثب اًؼَلیي ثِ همبٍهت ٍ گشآًضین ػشهی ػغح ثیي استجبط وِ دسكَستی  .1

 :داد پیـٌْبد سا صیش ػٌَاى تَاى هی اػت،

 .... ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ صًبى دس تخوذاى ویؼتیه پلی ػٌذسم ٍ B– گشآًضین ػشهی ػغح ساثغِ ثشسػی

 .داسد ثبصًگشی ثِ ًیبص پظٍّـی فشضیبت/ ػَاالت ٍ فشػی اّذاف اختلبكی، اّذاف ثخؾ .2

 ػول دس اهب اػت ؿذُ اؿبسُ هغبلؼِ اكلی عشاحی ػٌَاى ثِ ؿبّذی-هَسد هغبلؼِ هزوَس، عشح دس ایٌىِ ثِ ثبتَجِ .3

 !ؿَد هی اجشا همغؼی ثلَست هغبلؼِ

 .ثبؿذ ًوی هـخق ؿبّذ گشٍُ اًتخبة ًحَُ .4

 هغبلؼِ ثِ افشاد ٍسٍد جْت پبیِ اعالػبت ؿذ؟ خَاٌّذ گیشی اًذاصُ كَست چِ ثِ "هَسدّب" خشٍج ٍ ٍسٍد هؼیبسّبی .5

 .اػت ًـذُ دادُ تَضیح دسػت



 

 

 92/30/5021تاريخ: 

 /پ گ01/6/ 5019شماره: 

 3پيوست: 

 ٍ عشح اًجبم ضشٍست اًذ، دادُ اًجبم سا هغبلؼِ ّویي هـبثِ وِ 2016 ػبل دس ّوىبساى ٍ Oztas هغبلؼِ ثِ ثبتَجِ .6

 .ؿَد دادُ تَضیح عشح ًَآٍسی جٌجِ ٍ وبسثشدی ّذف

 .گشدد اسائِ ثیـتشی تَضیحبت ویؼتیه پلی ػٌذسم ثب گشآًضین استجبط دسخلَف .7

 .گشدد اسائِ ثیـتشی تَضیحبت گشآًضین دسخلَف .8

 

 ٍ ای تغذیِ ارسش بزرسی " ػٌَاى تحت ػضیضُ چشاثیيٍ خبًن  ثْشٍص اثشاّین صادُ وش آلبی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ُ

 سبل ،  کاللِ اکزم رسَل  بیوبرستبى دیببت کلیٌیک بِ کٌٌذُ هزاجع2ًَِع دیببت  بِ هبتال بیوبراى هصزفی غذای کفبیت

ثب ًظش هَافك الذام پغ اص اكالحبت دسخَاػتی  ؿذ همشس پظٍّـی ؿَسای هحتشم اػضبی ًظش ثِ تَجِ ثب ٍ هغشح "1354

 گشدد.

)هٌظَس اص تفبٍت هؼٌی داس ثب وذام گشٍُ هی ثبؿذ؟( لؼوت چىیذُ گشٍُ همبیؼِ دس ایي عشح غیش هٌغمی هی ثبؿذ،  .1

 گضاسؽ ًْبیی اكالح گشدد.

 



 

 

 92/30/5021تاريخ: 

 /پ گ01/6/ 5019شماره: 

 3پيوست: 

 ثِ ساٌّوبیی آلبی دوتش آصادسضب هٌلَسیبى ػلیبئی ػبٍس سهضبًؼلی آلبی پبیبى ًبهِ ایی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ف

 بیوبراى در پبراتیزٍئیذی َّرهَى ٍ( FGF23) 23 فیبزٍبالستی رضذ فبکتَر سزهی سطح رابطِ بزرسی " ػٌَاى تحت

 ثب ًظش هَافك الذام گشدد. همشس ؿذ  ٍ هغشح "ّوَدیبلیشی

 

 ػٌَاى تحت خبًن الِْ وَثشی ثِ ساٌّوبیی آلبی دوتش آصادسضب هٌلَسیبى پبیبى ًبهِ ایی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ٍ

 " لٍَتیزٍکسیي بب درهبى اس بعذ ٍ قبل ببلیٌی تحت تیزٍئیذ کبری کن بِ هبتال سًبى در استئَپزٍتگزیي سزهی سطح بزرسی"

 ثب ًظش هَافك الذام گشدد. همشس ؿذ  ٍ هغشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 92/30/5021تاريخ: 

 /پ گ01/6/ 5019شماره: 

 3پيوست: 

 

 :جلسِ در کٌٌذُ ضزکت اعضب

 هشوض سئیغ                           هٌلَسیبى سضب آصاد دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًجخؾ دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         حویذسضب جَؿمبًیآلبی دوتش 

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آلبی دوتش ًبكش هجشا

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                            ثبفشاًیخبًن دوتش صّشا ػشة 

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آلبی دوتش سضب ػلگی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن

 


