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  1کیس شماره 

آتیپیک آنتی سایکوتیک است و هرر ندرد در میرراراق ومراو      از حیث اثر و عوارض یک داروی  AP-1داروی 

دنرار تیرک یرا    هرا  مه عالوه تعدادی از سوژه. دهدوی اثرات خومی نشاق داده اوا عارضه کشدده آنری آپالستیک

، ندری  هم. شوندرین ی رایج درواقهادرواقکه ما  شوندوی دهاقهای گوشهتروورهای خفیفی اطراف نشرها و 

رسد که وی ای  دارو مه نظر. شوندرین یامدد اوا قطعوی ای  عوارض تخفیف شودوی قطع AP-1داروی  وقتی که

را  هادرواقاوکاق مهره گیری از سایر ، ندی هم. کاهش دهد %08-57متواند ریسک خودکشی را در ای  میراراق 

مرا ورررف دارو احتررا     ، ندری  هرم . تحمیماتی زندگی کدد-کدد تا میرار متواند خارج از ورکز دروانیوی فراهم

پژوهشررری در دردد   . تواند مه وضعیت نروا  مرگرددوی های کبدی وجود دارد که ما اداوه وررفافزایش آنزیم

 . ی کدددو سوکور ارزیام RCTاست اثرمخشی ای  دارو را در یک 
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  2کیس شماره 

ی بنیادی مزانشیمال جفت در درمان ریه آسیب دیده جانبازان شیمیایی مواجهه هاسلول تأثیر: عنوان طرح

 یافته با گاز خردل

 

از ای  افرراد   %08حدود  کهطوریگاز خرد  اثرات مرگشت ناپذیری مر ریه وردوواق شیریایی گذاشته است 

تحمیمرات درورت گرفتره مررروی ایر       . ماشردد وری تدری نفس و ترشحات ریروی  ، دارای عوارضی هرچوق سرفه

گذاشته و ای   های روزانه آنهافعالیتوردووی  نشاق داده است که میراری ریوی آناق اثرات قامل والحظه ای مر 

تدهرا  ، ما توجه مه وزو  مودق میراری و وشخص نبودق درواق قطعی. میراراق دارای کیفیت پایی  زندگی هستدد

مدیادی وزانشیرا  های سلو . مه اقداواتی جهت مهبود کیفیت زندگی و افزایش طو  عرر آناق مسدده شده است

تواند نمش وهری در جهت وی عالوه مر پتانسیل ترویری ماال و دارا مودق ویژگی تعدیل کددده گی سیستم ایردی

هردف از اجررای ایر  وطالعره اسرتفاده از      . نرایرد آسیب دیده از جرله وجاری مرونشیو  ایفا های مازسازی مافت

ی مدیادی وزانشیرا  جفتی جهت مررسی اثرات آق مرر ریره ورردوواق وواجهره یافتره مرا گراز سرولفور         هاسلو 

 . ماشدوی ووستارد

 ارزیابی پیامدهای مطالعه

 . گیردویوورد ارزیامی قرار  St. George: ما استفاده از فر  پرسشداوه کیفیت زندگی

 . گیردوی پاروترهای ریوی وورد ارزیامی قرار...... ما استفاده از اسپیرووتر در میرارستاق فاکتورهای اسپیرووتری:

گیرری  اندازه ی ورموطههاکیت: نرونه سر  میراراق ما استفاده از روش الیزا و فاکتورهای التهامی و ترویری ریه

 . خواهد شد

انجرا  خواهرد شرد و توسر      ...... پیشررفته در میرارسرتاق   CTscan: ما استفاده از دستراه HRCTهای یافته

 . وتخرص ریه تفسیر خواهد شد

 اهداف کلی و اختصاصی

یافته  ی مدیادی وزانشیرا  جفتی در درواق وجاری هوایی آسیب دیده در جانبازاق شیریایی وواجهههاسلو 

ی مدیادی وزانشیرا  جفتی در درواق وجاری هوایی هاسلو  است وؤثرما گاز خرد  مر اساس کیفیت زندگی 

 است وؤثرآسیب دیده در جانبازاق شیریایی وواجهه یافته ما گاز خرد  مر اساس فاکتورهای اسپیرووتری 

ی مدیادی وزانشیرا  جفتی در درواق وجاری هوایی آسیب دیده در جانبازاق شیریایی وواجهه یافته ما هاسلو 
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ی مدیادی وزانشیرا  جفتی در درواق هاسلو  است وؤثرویژه اپی تلیالی در سر  های خرد  مر اساس پروتئی گاز 

  .است وؤثر HRCTهای وجاری هوایی آسیب دیده در جانبازاق شیریایی وواجهه یافته ما گاز خرد  مر اساس یافته

  ت پووهشی و فريیا تسؤاال

افراد وورد وطالعه وردوواق شیریایی هستدد کره مرا گراز خررد  وواجهره یافتره و        :وحی  و جاوعه پژوهش

 . کدددویی وعرو  ورتب  را دریافت هادرواق

واه معرد از اولری     6واه و  3روز نهار نومت سلو  دریافت خواهدد نرود و  57در فادله زوانی  زواق پژوهش:

 . تزریق وجدد وورد ارزیامی قرار خواهدد گرفت

 رهای ورود و خروج از وطالعه:وعیا

 وعیارهای ورود مه وطالعه

 . ر میرارانی که ساممه اثبات شده تراس ما گاز خرد  در جدگ تحریلی داشته ماشدد1

 . ر رضایت ناوه آگاهانه تکریل کرده ماشدد2

  مر اساس اسپیرووتری مه دورت زیر ماشد:ها آق ر ویزاق شدت میراری3

 FEV1<FEV1<78>78 وتوس :

، وغزی یرا آورورت  های آنوریسم شریاق، هروپتزی، اخیر MI) ندیکاسیوق اسپیرووتریار عد  وجود کدترا5

جراحری نشرری   ، جراحی شکی/توراسیک اخیرر ، پدوووتوراکس اخیر، فشارخوق کدتر  نشده، آوبولی ریه

 سکته اخیر(، اخیر

 . هرزواق شرکت نکرده ماشد، ر در وطالعه تحمیماتی دیرری7

 ر عد  اختالالت انعمادی 6

 هوعیارهای خروج از وطالع

 ر سیراری ماشد1

 دیامت(، فشار خوق ماال، قلبی عروقیی هامیراری) زویده ایی هامیراریر وجود 2

 نومت 2ر عد  وراجعه میش از 3

 روش مداخله

طرو  وطالعره انجرا     امتدا میراراق را در جریاق کاول طرح قرار داده و وراحل طرح و کلیره اقرداواتی کره در    

آگاهانره از ترک ترک میرراراق اخرذ شرده و        ناوهرضایتسپس . خواهد شد را ما زمانی ساده تشریح خواهیم نرود

 . ثبت خواهد شدها آق اطالعات دووگرافیک
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 St. Georgeمستری شده توس  وتخرص ریه وورد مررسی قرار گرفته و پرسشداوه   ...میراراق در میرارستاق

وراه معرد از    6و  3ای  ورحلره  . عرل خواهد آوده م HRCTاز نوع  CTscanها آق از. شودویتکریل ها آق مرای

ویلیروق در   188ی مدیادی وزانشیم جفتی مه ویرزاق  هاسلو ای  میراراق . آخری  تزریق دوماره تکرار خواهد شد

در . ماشرد وری روز  17ورتبه و ما فادله  5ها تعداد تزریق. داخل وریدی دریافت خواهدد نرود دورتمههر تزریق 

هر ورحله قبل از تزریق از میراراق نرونه خوق جهت تستهای تشخیری و تستهای کدتر  دحت میررار دریافرت   

وراه معرد از آخرری      6واه و  3ای  ورحله . مرای ای  میراراق تست اسپیرووتری نیز انجا  خواهد شد. خواهد شد

در حی  تزریق و معد از آق میراراق تحت نظر پزشک و کادر پرستاری وجرب وورد . گرددتزریق وجدداً تکرار وی

، تهروع ، میمرراری ، لررز ، و کلیه عالوم حیاتی و یا عوارض جانبی احترالی واندد تب. مدیاد شهید خواهدد مود تأیید

 . وورد پایش قرار خواهد گرفت ...سرگیجه و

  پیامدهای طرح -1

 اولیه

  کیفیت زندگی -

 ثانویه 

 فاکتورهای اسپیرووتری -

 فاکتورهای التهامی و ترویری ریه -

 HRCTهای یافته -

 ارزیابی پیامدهای مطالعه -2

 . گیردویوورد ارزیامی قرار  St. Georgeما استفاده از فر  پرسشداوه : کیفیت زندگی

. گیررد وری  ریروی ورورد ارزیرامی قررار    پاروترهرای   ...: ما استفاده از اسرپیرووتر در میرارسرتاق  فاکتورهای اسپیرووتری

 .  اندازه گیری خواهد شد ی ورموطههاکیتفاکتورهای التهامی و ترویری ریه: نرونه سر  میراراق ما استفاده از روش الیزا و 

 انجرا  خواهرد شرد و توسر      ...پیشررفته در میرارسرتاق   CTscanما اسرتفاده از دسرتراه    :HRCTهای یافته

 . خواهد شدوتخرص ریه تفسیر 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

تحلیلری مرا اسرتفاده از    های تودیفی و تحلیلی خواهدد مود که دادههای داده دورتمهنتایج حادل از تحمیق 

 . آنالیز خواهدد شد K2و  t- testی هاروشو  SPSSنر  افزار 
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 تعالیبسمه

ی بنیادی مزانشیمال جفت در درمان ریه هاسلول تأثیر»آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی  نامهرضایت

 «آسیب دیده جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با گاز خردل

 

از آنجا که وطالعات . اندمسیار وورد توجه قرار گرفته هامیراریی مدیادی مه دلیل کارایی ماال در درواق هاسلو 

ی انجا  شده و نترایج اویدمخشری داشرته اسرت انتظرار      ی ریوهامیراریمر روی  هاسلو زیادی ما استفاده از ای  

در وردوواق شیریایی سبب مهبود یا کاهش وشکالت ریوی یا کاهش ویزاق داروی ورررفی   هاسلو ویرود ای  

 . شود

در سالهای گذشته انجا  شده خوشربختانه هیچرونره عارضره سرو      هاسلو در تحمیماتی که ما استفاده از ای  

در ووارد نادری هدرا  تزریق شخص دنار تدری نفرس وختررر یرا    . اندیا ملدد ودت نداشته شدید در کوتاه ودت

ی هرا سرلو  در ایر  تحمیرق   . حالت میمراری شده که در ودت کوتاهی معد از تزریق ای  عالوم از می  رفته است

 . گیردویمدیادی از طریق ورید دست تزریق و اثر آق مر روی ریه شرا وورد مررسی قرار 

و در هر نومت میرار  ماشدویروز  17نومت خواهد مود که فادله هر تزریق  5دهیم در هایی که انجا  ویتزریق

مدیراد شرهید مرر     تأییرد کادر پزشکی وجرب و وورد ، های تزریمیدر کلیه نومت. شودویمستری  ...در میرارستاق

قبرل از هرر ورحلره    ، ندی هم. نرایددویکدتر  مالی  شرا حضور  دارند و عالوم حیاتی و مروز عوارض جانبی را 

مره  هرا  آق و نتیجره ، کبد و ریه، های ورموط مه کلیهآزوایشهای ورموطه انجا  خواهد شد از جرله آزوایش، تزریق

 . اطالع شرا خواهد رسید

کبار و ای  عکسبرداری ی. خواهد آود عرلمهاز شرا در امتدای طرح تحمیماتی عکسبرداری سی تی اسک  ریه 

وعایدره شررا   . واه معد از اولی  تزریق مه هرراه آزوایش خوق تکررار خواهرد شرد    6دیرر در انتهای تحمیق یعدی 

 . توس  وتخرص ریه در امتدا و انتهای تحمیق انجا  خواهد شد تا ویزاق مهبودی ریه  وورد ارزیامی قرار گیرد

آوری شده در ای  تحمیق کاوالً وحروانه موده و درفاً جهت ومادد پژوهشی موده و هویت کلیه اطالعات جرع

شرکت در ای  طرح کاوالً اختیاری است و شرا حق دارید در هر . کاوالً وحروانه ماقی خواهد واند دورتمهمیرار 

شررا  . ود را مدوق هیچ تغییری دنبا  نراییدورحله که خود دالح مدانید از تحمیق خارج شده و درواق وعرو  خ

یی که هاروشی در رامطه ما سؤالتواندد از طریق آدرس و شراره تلفدهایی که در اختیار شرا قرار دارد هر گونه وی

 . را وطرح نرایید شودویمرای تشخیص یا درواق در ای  تحمیق استفاده 

عروارض  ، ندی همو تحمیماتی مودق طرح فوق و نتایج و  وذکورما آگاهی کاول ازوددرجات  . ...........ایدجانب 
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که از و  هایی نرایم و رضایت خود را جهت استفاده از نرونهوی احترالی آق ما رضایت کاول در ای  طرح شرکت

وحروانره مراقی    درورت مه شودویاطالع دار  که کلیه اطالعاتی که از و  گرفته . دار را اعال  وی شودویگرفته 

کلی ودتشر خواهد شد و ندانچه نیاز مه انتشار نتایج فرردی ماشرد مردوق     دورتمهخواهد واند و نتایج تحمیمات 

مراوت کادر دروانی را از کلیه اقداوات انجا  شده در دورت عد  ، ندی هم. ذکر نا  و وشخرات فردی خواهد مود

دست اندرکاراق  اشکا  یا اعتراضی نسبت مه اگر  دانمویو  . نرایمتمریر در اراوه اقداوات ذکر شده را اعال  وی

 . .......... کریته اخالق در پژوهش دانشراه علو  پزشکی اتوانم مم ویداشته ماش پژوهشیا روند 

 . نرایم وطرحدورت شفاهی یا کتبی ه موشکل خود را تراس گرفته و ....................................  مه آدرس:

 

 

 نام و نام خانوادگی  پژوهشگر    نام و نام خانوادگی  شرکت کننده در طرح

 امضاء        امضاء و اثر انگشت     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ...... ...... یک نسخه نزد  این رضایت نامه در سه نسخه تنظیم شده است: 

 یک نسخه نزد پژوهشگر   یک نسخه نزد شرکت کننده در طرح 

 

 

 

 

 

 

 بک
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  3کیس شماره  

 ... کروموزومی اتوزومی و وابسته به جنس( در استان) عنوان طرح: بررسی علل عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی

 

 يرور ت اجرای طرح به اختصار 

مرامر شرایع   27مرامر شایع تر از نمایص لوله عربی و  20، مرامر شایع تر از فلج وغزی  18عمب واندگی ذهدی 

در ایراالت وتحرده درورت     2883طی تحمیمی که در سرا   . مرامر شایع تر از ناشدوایی است 78تر از نامیدایی و 

ترا پایراق    2888گرفت تخری  زده شد هزیده ای را که دولت مرای افراد عمب وانده ذهدی وتولد شده در سرا   

کرالق  هرای  دهشیوع عمب واندگی ذهدی و پرداخت ای  هزی. میلیوق دالر است 2/71عررشاق ماید مپردازد حدود 

ی مر روی علل عمب واندگی ذهدی انجا  دهدد تا ما ترمیشوحممی  را مر آق داشت که در سالهای اخیر وطالعات 

ما توجره مره نترایج وطالعرات     . راه کارهایی را مرای پیشریری از مروز ای  وشکل ارایه دهدد، شداسایی ای  عواول

انجا  . خویشاوندی استهای دگی ذهدی ژنتیکی ازدواجدورت گرفته وشخص شد که یکی از علل وهم عمب وان

تولد کودکراق وبرتال مره عمرب وانردگی ذهدری از شریوع مراالیی          ،مدامرای ، ماشدوی در ایراق شایعها ای  ازدواج

های گذشته وحممی  ایرانی نیز وطالعاتی در وورد عواول ایجاد کددده عمب وانردگی  در طی سا . مرخوردار است

در ای  تحمیق مررآنیم  . ی مر روی استانی خاص موده استترکماوا در ای  تحمیمات تررکز ، داده اندذهدی انجا  

جاوعه وورد تحمیق  ماشدوی های شرالی کشور که دارای تدوع نژادی ماالیی نیزتا ما تررکز مر روی یکی از استاق

اتوزووا  و وامسته مره جردس(   ، کرووزووی) تا ما شداسایی علل عمب واندگی ذهدی ژنتیکی. خود را انتخاب کدیم

پیشرریری و  ، پزشکاق و وشاوری  ژنتیک متواندد ما انجا  وشاوره ژنتیرک درحیح نسربت مره دروراق     ، ای  استاق

 . تری انجا  دهددکدتر  ای  عارضه اقداوات ودطمی

 اهداف کلی

 ...... س ( در استاقاتوزووا  و وامسته مه جد، کرووزووی) شداسایی علل عمب واندگی ذهدی ژنتیکی

 اهداف اختصاصی

 . ......شداسایی علل عمب واندگی ذهدی کروووزووی در استاق .1

 . ......شداسایی علل عمب واندگی ذهدی اتوزووی در استاق .2

  .........شداسایی علل عمب واندگی ذهدی وامسته مه جدس در استاق .3

 اهداف کاربردی

...... اتوزووا  و وامسته مره جردس ( در اسرتاق   ، کروووزووی) ما شداسایی علل عمب واندگی ذهدی ژنتیکی .1
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در گیر ما اراوه خدوات وشاوره ژنتیک از طریرق توضریح ریسرک    های سازی خانوادهتواق از طریق آگاهوی

 . از امتالی فرزنداق دیرر مه عمب واندگی ذهدی پیشریری کرد، خطر

 . انجا  شود ...شکددده و xسددر  ، کروووزووی تشخیص پیش از تولد در ووارد قامل اجرا شاول اختالالت .2

 اهداف کلی و اختصاصی

هدف از ای  وطالعره مررسری   . دردد است 58سهم عواول ژنتیکی در مروز اختال  عمب واندگی ذهدی حدود 

جدید های علل ژنتیکی عمب واندگی ذهدی در استاق است تا مدی  وسیله هررا  ما تحمیق در راستای یافت  ژق

پزشکاق و وشاوری  ژنتیک در ای  استاق قادر مه انجرا  وشراوره درحیح در    ، در مروز عمب واندگی ذهدی درگیر

 . جهت پیشریری و کدتر  ای  عارضه ماشدد

  ت پووهشی و فريیا تسؤاال

ناشری از عمرب وانردگی ذهدری مرا اخرتالالت       ...... نه سهری از عمب وانردگی ذهدری ژنتیکری اسرتاق     .1

 . کروووزووی است

 . ناشی از عمب واندگی ذهدی اتوزووی است ......سهری از عمب واندگی ذهدی ژنتیکی استاقنه  .2

 . ناشی از عمب واندگی ذهدی وامسته مه جدس است...  نه سهری از عمب واندگی ذهدی ژنتیکی استاق .3

 روش اجرای طرح

فرزند عمب واندگی ذهدی مودند  ترمیشو  2که دارای ...... خانواده از نماط وختلف استاق 188در ای  وطالعه 

عمب واندگی ذهدری افرراد   . ما هرکاری مهزیستی کل استاق شداسایی شدندها خانواده. گیردوی وورد مررسی قرار

رسم شرجره  ، تکریل پرسشداوه . شده مود تأییدوبتال قبالً ما انجا  وشاوره ژنتیک و وعایده مالیدی توس  پزشک 

در وورد میراراق مررسی دیسرورفی و سدجش . گیردوی وبتال و سالم در خانواده انجا ناوه و نرونه گیری از افراد 

مررسری شرکدددگی   ، دتیرک( سریتو ) سپس افراد وبتال تحت مررسی کرووروزووی . شودویویکزوسفالی نیز انجا  

 . گیرنرررررردورررررری شررررررکددده ( و آنررررررالیز پیوسررررررتری قرررررررار   xسررررررددر  ) xکروورررررروزو  

اتروزووی و  ، پا یاق ناوه شداسایی علل وختلف عمب واندگی ذهدی شاول کرووروزووی که هدف از ای   از آنجایی

و تدوع ای  ووارد رامطه ای ما نوع استاق وورد مررسی ندارد و هدف درفا شداسایی ایر    ماشدوی وامسته مه جدس

اری خادری ورورد   روش آور ، در ایر  تحمیرق  ها لذا ما توجه مه حجم پایی  هر گروه از ای  میراری، ماشدوی علل

در مروز عمب واندگی ذهدی ژنتیکی در استاق ورموطه ها و هدف تعیی  سهم ای  میراری، گیردرین استفاده قرار

 . است
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کروموزومی اتوزومی و وابسته به ) در طرح بررسی علل عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی  رضایت نامه شرکت

 .......جنس( در استان

 

 ................ آقای / خانم

اطالعرات ورمروط مره ایر      . مدی  وسیله از شرا جهت شرکت در پژوهش فوق الذکر دعوت مه عرل وری آیرد  

 . پژوهش در ای  مرگه خدوتتاق اراوه شده است و شرا مرای شرکت یا عد  شرکت در ای  پژوهش آزاد هستید

ت خود را از تیم سؤاالای  ماره وی توانید شرا وجبور مه ترریم گیری فوری نیستید و مرای ترریم گیری در 

قبل از اوضای ای  رضایت ناوه وطرئ  شوید کره  . پژوهشی مپرسید و ما هر فردی که وایل ماشید وشورت نرایید

 . ت شرا پاس  داده استسؤاالوتوجه تراوی اطالعات ای  فر  شده اید و مه ترا  

  وجری پژوهش

، کروروزووی ) شداسایی علل عمب واندگی ذهدری ژنتیکری   عبارتدد از:و  وی دانم که اهداف ای  پژوهش . 1

 . ...... اتوزووا  و وامسته مه جدس ( در استاق

 و  وی دانم شرکت و  در ای  پژوهش کاوال داوطلبانه است و وجبور مه شرکت در ای  پرژوهش نیسرتم  . 2

ز وراقبت های وعرو  تشخیرری و  ا، مه و  اطریداق داده شد که اگر حاضر مه شرکت در ای  پژوهش نباشم

 . دروانی وحرو  نخواهم شد و رامطه دروانی و  ماورکز دروانی و پرشک وعالج دنار اشکا  نشود

پس از اطالع مره  ، و  وی دانم که حتی پس از ووافمت ما شرکت در پژوهش وی توانم هر وقت که مخواهم. 3

وحروویت از دریافت خدوات دروانی وعرو  مرای از پژوهش خارج شو  و خروج و  از پژوهش ماعث ، وجری

 . و  نخواهد شد

 اطالعات مالیدی میرار را در اختیرار وحمرق   نحوه ی هرکاری ایدجانب در ای  پژوهش مه ای  دورت است:. 5

 دهم وی گدار  و اجازه نرونه گیریوی

تا از  شودوی یراری وشخصعلت ادلی م ودافع احترالی شرکت ایدجانب در ای  پژوهش مه شرح زیر است:. 7

 امتال ووارد وشامه جلوگیری شود

 فم  از فرد میرار نرونره خروق نیراز    و عوارض احترالی شرکت در ای  پژوهش مه ای  شرح است:ها آسیب. 6

 که ای  عرل هیچ آسیبی مه او وارد نخواهد کرد ماشدوی

( مرای و  اراوه خواهد  ...تشخیری و، دروانی) در دورت عد  ترایل مه شرکت در پژوهش خدوات وعرو . 5



11 

 

 شد که ودافع و عوارض آق مه ای  شرح است:

 ژنتیکی های تست قانجا  رایرا

کلیه اطالعات ورموط مه و  را نزد خود مه درورت وحروانره نرره    ، و  وی دانم که دست اندرکاراق ای  پژوهش. 0

 . مدوق ذکر نا  و وشخرات ایدجانب ودتشر کددد داشته و فم  اجازه دارند نتایج کلی و گروهی ای  پژوهش را

وی دانم که کریته اخالق در پژوهش ما هدف نظارت مر رعایت حموق ایدجانب وی تواند مه اطالعرات ور    . 9

 . دسترسی داشته ماشید

 . و  وی دانم که هیچ یک از هزیده های انجا  اقداوات پژوهشی مه شرح ذیل مر عهده ور  نخواهرد مرود   . 18

 استخراج پی سی ار ساترق مالت

ی سرؤال جهت پاسخرویی مه ایدجانب وعرفی شد و مه و  گفته شد تا هر وقت وشکلی یا ...... خانم / آقای. 11

 . در رامطرره مررا شرررکت در پررژوهش وررذکور پرریش آوررد مررا ایشرراق در ویرراق مرررذار  و راهدرررایی مخررواهم   

 :. مه و  اراوه شدآدرس و شراره تلف  ثامت و هرراه ایشاق مه شرح زیر 

 .....................  آدرس:

 ........................تلف  هرراه:    .........................:تلف  ثامت

و  وی دانم که اگر در حی  و معد از انجا  پژوهش هر وشکلی اعم از جسری و روحی مه علت شرکت در . 12

 . و غراوت ورموطه مر عهده وجری خواهد مودای  پژوهش مرای و  پیش آود درواق عوارض آق 

و  وی دانم اگر اشکا  یا اعتراضی نسبت مه دست اندرکاراق یا رونرد پرژوهش دار  ویتروانم مرا کریتره      . 13

تراس گرفته و وشکل خود را مه دورت شفاهی یرا   .......:مه آدرس...... اخالق در پژوهش دانشراه علو  پزشکی

 . کتبی وطرح نراییم

ای  فر  اطالعات و رضایت آگاهانه در دو نسخه تهیه شده و پس از اوضرا یرک نسرخه در اختیرار ور  و      . 15

 . نسخه دیرر در اختیار وجری قرار خواهد گرفت

 

ایدجانب ووارد فوق الذکر را خواند  و فهرید  و مر اساس آق رضایت آگاهانره خرود را مررای شررکت در ایر       

 . کدمپژوهش اعال  وی

 کت کنندهامضای شر
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  4کیس شماره 

بررسی اثربخشی لبوب مرکب فراورده طب سنتی بر پارامترهای اسپرموگرام در : عنوان طرح

 مردان با ناباروی ایدیوپاتیک

 

 مقدمه و بیان مساله

 1نامراروری . کاهش ماروری است وشکل ناماروری و، وساول وهم علم پزشکی و سازواق مهداشت جهانی کی ازی

. گرردد مه عد  ایجاد حاولری معد از یکسا  نزدیکی مدوق استفاده از وسرایل پیشرریری از مرارداری اطرالق وری     

، WHOطبق گرزارش سرازواق مهداشرت جهرانی    . یک زوج ما وشکل ناماروری وواجه هستدد، زوج 6حداقل از هر 

مرارور  ، جری  معرد از یکسرا    زو %17حردود  . ویلیوق نفر را در دنیا درگیرر کررده اسرت    08، شکست در مارداری

نیرز در سرا  سرو  دراحب فرزنرد      ها آق %15در سا  دو  مدوق درواق مارور شده و ها آق %78تمریبا. شوندرین

ناماروری اولیه را در ، در ایراق حدود یک نهار  زوجی . خواهدد واند وانده مدوق فرزند ماقیماقی %7. خواهدد شد

. نامرارور هسرتدد  هرا  آق از %5ناماروری در ورداق شرایع مروده و حردود    . ددکدویطو  زندگی وشترکشاق تجرمه 

اخرتالالت  ، (...کریپتوارکیدیسرم و ، دیسرژنزی میضره  ) ناماروری در ورداق علل وتفاوتی دارد: اختالالت ورادرزادی 

حررارت   افرزایش ، تداسرلی  -های وجاری ادراریعفونت، تووور و تورش  میضه، انسداد) تداسلی -اکتسامی ادراری

ی هرا میرراری ، فاکتورهرای ایرونولوژیرک  ، اختالالت ژنتیکی، اختالالت اندوکری ، مه دنبا  واریکوسل() اسکروتو 

 . تواند از دالیل ناماروری ورداق ماشد( وی.  ...رادیاسیوق و، هاتوکسی ، داروها) سیستریک و فاکتورهای خارجی

فاکتورهرای  . ماشددوی 2مدوق علت شداخته شده یا ایدیوپاتیکورداق وبتال مه ناماروری ، ووارد %57تا  38در 

ولی تدهرا  ، ژق در اسپرواتوژنز نمش دارند 1888میش از . ماشدد وؤثر IMIژنتیکی و وحیطی ورک  است در مروز 

آنالیز وایع ودی ، 2818های سازواق مهداشت جهانی در سا  طبق شاخص. اندشداخته شدهها آق تعداد اندکی از

 39از  ترر مریش ویلی لیتر تعرداد کرل اسرپر      7. 1از  ترمیش: حجم وایع ودی ماشدویطبیعی دارای ای  شرای  

وورفولوژی  %78از  ترمیشویلیوق در هر ویلی لیتر حرکت توتا   28از  ترمیشویلیوق در هر انزا  غلظت اسپر  

در وروارد  . یک نرونه کافی است، راوترها در مررسی او  نروا  ماشدماشد اگر پا %38از ترمیشفر  نروا ( ) اسپر 

کراهش  ، اولیرواسپروی() در آنالیز وایعی ودی ورک  است کاهش تعداد اسپر . آنالیز ماید تکرار شود، غیرطبیعی

                                                           
1 Infertility 
2 Idiopathic male infertility-IMI 



13 

 

ایر  اخرتالالت وعرروال    . تراتوزوسپروی( دیرده شرود  ) استدوزوسپروی( و اشکا  غیرطبیعی اسپر ) حرکت اسپر 

oligo-در نامراروری ایردیوپاتیک وررداق در اکمرر وروارد      . وجرود دارنرد   1OATهرراه هم و تحت عدواق سددر  م

astheno-teratozoospermia ی هرا دروراق درواق وررداق نامرارور مرا اسرتفاده از     . شودنیز تشخیص داده وی

های کرک که استفاده از تکدیکدرحالی. های وتحرک وعروال ناووفق موده استدارویی مرای افزایش تعداد اسپر 

 ( وIntrauterine IVF–vitro fertilization -In( IUI)-insemination) هلرررراز جر 2ARTمرررراروری 

(ICSIIntracytoplasmic sperm injection-مهتر است در خ  او  دروانی قرار نریرند ) ،   در حا  حاضر ایر

ی هرا روشاکسیداق و قطرع سریرار در ووفمیرت    های آنتیاز وکرلاستفاده . ماشددویتری  انتخاب ووفق هاروش

، گر در ای  خروصهای میرههزیده دروانی ماالی ناماروری و عد  حرایت سازواق. ماشددوی وؤثردروانی فوق نیز 

ای است که زوجی  نامرارور  شداختی و اجتراعی از وشکالت عردهنمش ناماروری در مروز وشکالت رواق، ندی هم

 . ماشددویا آق رومرو م

ی هاروشپزشکاق و میراراق را مه استفاده از ، ی داروییهادرواقاهریت درواق زوجی  نامارور و عد  ووفمیت 

و تردامیر   هرا دروراق ، مرای درواق نامراروری مرا علرل وختلرف    ، در طب سدتی ایراق. کدددروانی سدتی ترغیب وی

ای  ترکیب وخلوطی اسرت از وغرز   . وختلفی تودیه شده است که درایدجا مه یک ترکیب خوراکی اشاره ویرردد

قدووره  ، یونجره ، جروز مروا  ، ، کبامره ، زنجبیرل ، کدجرد ، نارگیرل ، وغز پسته، وغز فددق، وغز نلغوزه، مادا  شیری 

از ، وغز نارگیرل ، وغز فددق، وغز پسته. شودوینرک سمدمور و عسل که ما شیر گر  ویل ، کددر، شاهی، شیرازی

از ، کبامه، کددر، یونجه ، شاهی، جوزموا، واحد 18شکر از هرکدا  ، کدجد پوست گرفته، وغز مادا ، واحد 7هرکدا  

عرده حجرم ورواد تشرکیل دهدرده ایر       . عسل، واحد 1نرک سمدمور ، واحد 2قدووه ، زنجبیل، واحد 1هرکدا  

که در رژیم روزانره افرراد    دهددوینارگیل و کدجد تشکیل ، نلغوزه، فددق، مادا ، واندد پستهترکیب را وغزهایی 

ذکر شده اسرت   PDRاز حد وجاز روزانه که در ودامعی واندد  ترکمو سایر وواد مسیار  گیردویوورد استفاده قرار 

 . ماشدویق عارضه لذا ترکیب ذکر شده مه نظر مدو گیردویدر دوز روزانه وورد استفاده قرار 

  بیان مساله

هایی که مر اثرمخشی وفردات ووجرود  مر طبق آنچه که در کتب طب سدتی ایرانی آورده شده است و پژوهش

، استفاده از ای  ترکیب ما توجه مه تهیه آساق و ومرروق مره دررفه   ، در ای  ترکیب در ناماروی دورت گرفته است

در تعریف طب سدتی مه دو واژه ماه . شودویاق نامارور ایدیوپاتیک تودیه ی رایج در درواق وردهادرواقنسبت مه 

                                                           
1 Oligo-astheno-teratozoospermia 
2 Assisted reproductive techniques 
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ودری در قرانوق   . شودوینیروی جدسی و ودی گفته ، ماه وعدای عاوتری داشته مه ویل جدسی. و ودی مرویخوریم

مدامرای  سالوت و از آنجا که ماه سالم نتیجة اعضای رویسة سالم است ، مرتری ( هضم نهار  است) ام  سیدا فضله

حکررای طرب سردتی مرر ایر       . است وؤثردر تولید آق مسیار ها کلیه، ندی همو ها میضه، کبد، قلب، قوت دواغ

مدرامرای  در افرزایش ودری انتخراب او      . غذاسرت ، ماورند که درکاهش ودی ماید واده زیاد شود و ودظور از وراده 

 : دد ماید سه خادیت داشته ماشددغذاهایی که متواندد ای  کار را انجا  ده. غذاست

 غذاویت مسیار-1

 خادیت ایجاد نف  عروقی -2

 . طبیعت گر  داشته ماشدد -3

شررح  ، کاورل الررداعه  ، ذخیره خوارزوشراهی ، هایی که مرای افزایش ماه در قانوقما توجه مه تعداد زیاد نسخه

سه ویژگی وروادی کره   ، ندی هم، است های ورجع طب سدتی ووجوداز کتاب ...اسباب و عالوات اکسیر اعظم و

. ایجاد نف  عروقی و گر  مودق( ای  ترکیب انتخراب گردیرد  ، غذاویت مسیار) تواندد ووجب افزایش ودی گردندوی

 . ترکیب آق ما شیر گر  مه میراراق پیشدهاد شده است، ترمیشمرای ایجاد غذاویت 

ماعث افرزایش  ، ای  وعجوق. ودیه گردیده استوعجوق لبوب: ترکیبی است که در کتب طب سدتی مسیاری ت

سازد و مخروص اگر ناتوانى ناشى از ضعف عرووى مدق ماشد( و آلت تداسلی را وحکم وی) شودویو قوة ماه  ودى

وغرز  ، وغرز فدردق  ، وغز نلغروزه ، ای  ترکیب وخلوطی است از وغز مادا  شیری . در اور وجاوعت مسیار نافع است

نرک سمدمور و عسرل کره   ، کددر، شاهی، قدووه شیرازی، یونجه، جوز موا، ، کبامه، زنجبیل ،کدجد، نارگیل، پسته

، کدجد پوست گرفتره ، وغز مادا ، واحد 7از هرکدا  ، وغز نارگیل، وغز فددق، وغز پسته. شودویما شیر گر  ویل 

نرک ، واحد 2قدووه ، زنجبیل، واحد 1از هرکدا  ، کبامه، کددر، یونجه ، شاهی، جوزموا، واحد 18شکر از هرکدا  

، نلغوزه، فددق، مادا ، عرده حجم وواد تشکیل دهدده ای  ترکیب را وغزهایی واندد پسته. عسل، واحد 1سمدمور 

از  ترر کرم و سایر وواد مسیار  گیردویکه در رژیم روزانه افراد وورد استفاده قرار  دهددوینارگیل و کدجد تشکیل 

لرذا ترکیرب    گیردویذکر شده است در دوز روزانه وورد استفاده قرار  PDRامعی واندد حد وجاز روزانه که در ود

های انجا  شده مر روی گیاهاق ووجود مردی  شررح اسرت:    مرخی پژوهش. ماشدویذکر شده مه نظر مدوق عارضه 

ر  و تر اسرت  گ، االدویه ندی  عدواق کرده است: سرسم که در آخرِ او حکیم عمیلی خراسانی در وخزق :1کدجد

 . الکیروس جهت تمویت ماه و ازدیاد ودی نافع استو دالح

مره عدرواق ولری  و در ورررف     . کدجد وحتوی ومادیر زیادی اسید اولیئیک است و ارزش غذایی مراالیی دارد 

                                                           
1 Sesamum indicum 
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دوز روزانره  . عوارضی ما دوزهای دروانی مرای کدجد گزارش نشده اسرت . ووضعی مرای خشکی پوست کارمرد دارد

های وتدوعی مر اثر مخشی کدجد از جرله مر ماروری در پژوهش ماشدویگر   68تا  38کدجد مرای درواق یبوست 

تواند ماعرث افرزایش وزق   کدجد وی. کدجد ودبع غدی از نرمی است و کالری ماالیی دارد. دنیا دورت گرفته است

عراره اتانولیک کدجد . شودویمبتی دارد و ماعث ممای اسپر  اکسیدانی آق مر اسپرواتوژنز اثر وفعالیت آنتی. شود

 Cپژوهشرراق در مررسی اثرمخشی ویتاوی  ، 2818در نیجریه سا  . مر حرکت و شکل اسپر  نیز اثر ومبتی دارد

و مه ویژه در ترکیرب   -نتیجه گرفتدد که ای  وواد مه تدهایی ، های نرو عراره اتانولیک کدجد مر ماروری در ووش

اکسریدانی در مردق   ویزاق تستسرتروق خروق و فعالیرت آنتری    ، پاراوترهای وایع ودی، ماعث افزایش وزق -ما هم 

دریافتدد که عرارة اتانولیک کدجرد ماعرث افرزایش    ، در وطالعة حیوانی 2880؛ هری  پژوهشرراق سا  شوندوی

پژوهشررراق هدردی در سرا     ، ندری  مهر . دانستدد وؤثرها شده است؛ لذا آق را مر ماروری تعداد و حرکت اسپر 

 . انداکسیداق ترکیبات کدجد را گزارش کردهاثر آنتی 2887

ها و سایر ترکیبات ساپونی . ماشدویزدة آق های جوانهدار و دانهقسرت گل، : مخش قامل استفادة گیاه1یونجه

. ات آنزیراتیرک دارد ترأثیر کتی  و وهار ترشح پروال، ضد قارچ، یونجه دارای اثرات وختلفی از جرله کاهش نرمی

حکریم  . گر  سه مار در روز اسرت  58یونجه مرای درواق هیپرلیپیدوی  Heat-preparedدوز قامل استفادة دانة 

نویسد: رَطبه مه فارسری اسپسرت مراغی ترازه و مره      االدویه درمارة ای  گیاه ایدچدی  ویعمیلی خراسانی در وخزق

. در آخر او  گر  و ترر و در دو  گرر  و خشرک اسرت    . گویددعرمی قست ویخشک آق را مه . ترکی یونجه است

تر از سرایر اجرزا و قرام  و وولرد     تخم آق قوی. انریز( و نفاخ استافزایش دهدده قوه ماه و شهوت) ولی  و وبهی

ش در وطالعات حیوانی مه اثرات ضد التهامی و کاه 2889پژوهشرراق نیدی سا  . ودی و شیر و ودر حی  است

مه مررسی اثر افزودق جوانه غالت ، پژوهشرراق ایرانی 2811در سا  . اندی اتوایریوق اشاره کردههامیراریشدت 

ی ما افزایش ویزاق جوانره . مه غذای خروس مر پاراوترهای اسپر  پرداختدد ...یونجه و، جو، ها از جرله گدد و دانه

 . یامدها مهبود ویر ها و شکل اسپتعداد اسپر ، هاحجم میضه، غالت 

. طبیعت تر و تازه آق در سو  گر  و در او  خشک و خشک آق در دو  خشک و ما رطومت فضرلیه : 2زنجبیل

ومرا  ، : وموى قوّت حافظه و هاضره و وعده و کبد و جهت ضعف آالت مو  مسیار وفیرد اسرت   افعا  و خواص آق

 . و ما پسته جهت تمویت ماه وفید است، تودیه ویررددزرده تخم ورغ نیربرشت جهت ازدیاد ودى و غلظت آق 

ریشه گیاه زنجبیل مر ماروری ووشهای دحرایی ورذکر وبرتال مره دیامرت انجرا        تأثیردر تحمیمی که مررسی 

                                                           
1 Medica sativa ، Alfaalfa 
2 Ginger ،Zingiber officinale 
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سرطح تستوسرتروق سرر  و    ، وزق انرداوهای جدسری  ، تواند انردکس مراروری  وی گردید وشخص شد که ای  واده

ویرزاق ورررف از   . شرود ویماعث کاهش ضایعات میضه نیز ، ندی همها را افزایش دهد؛ شرارش و تحرک اسپر 

ویلی گروی زنجبیل جهت تهوع و استفراغ  1888های کپسو ، ماشدویگر  در روز  5تا  2ریشه پودر شده گیاه 

ازای هر کیلو گر  گر  عراره مه  7/2در یک وطالعه مر روی ووشها وررف روزانه ، گرددمار تجویز وی 3تا روزی 

گر  مه ازای هرر کیلرو گرر  وزق     7/3اوا وررف ، روز هیچ عارضه ای مدنبا  نداشت 5وزق مدق مه ودت میش از 

تاکدوق هیچ گونه عارضره جرانبی خطرنراکی در ورررف مجرای ومرادیر       . دردد ووارد عارضه دار مود 38مدق در 

  . دارویی وشاهده نشده است

اشتهاآور و  افعا  و خواص آق. انددر دو  گر  و در او  تر و معضى خشک گفته  طبیعت آق :1شیرازى قدووه

جهرت تحلیرل ور  سرفت پسرتاق و     ، ندری  هرم ، شودویوبهی و ودعظ موده و جهت ادفع وواد سوداویه تودیه 

گرر  از   9ترا   6ومدار وررف دارو . . ماشدویگیاه آق قام  . و رفع عوارض مسیاری از داروها کارمرد داردها میضه

خشرک گیراه   های دردورت وررف دانه، قدووه ماید حترا ما وایعات وررف شود، ماشدویمار در روز  3دانه گیاه 

تاکدوق هیچ گونره عارضره جرانبی    . مدوق اب اوکاق انسداد در ناحیه وری مه علت خادیت ووسیالژی وجود دارد

 . نشده استوضری در وررف مجای ومادیر دروانی گیاه وزمور شداسایی 

غذاییت زیاد داشته و در تمویت مراه مسریار   افعا  و خواص آق: . گر  در آخر او  و خشک : طبیعت آق2فددق

در وطالعرة  . ماشرد وری وموی اوعرا   ، ندی هم. ماشدویوفید در تمویت وغز ، است مخروص ما عسل یا شکر وؤثر

ماال دورت گرفت وشرخص گردیرد رژیرم سرشرار از      انجا  شده که مر روی گروهی از ورداق سالردد ما کلسترو 

تاکدوق هیچ عارضه جانبی وضر . فددق ویتواند کاهش کلسترو  خوق و پروفایلهای نرمی را مه دنبا  داشته ماشد

 . و خطرناکی در وررف خوراکی فددق گزارش نشده است

افعرا  و  . و خشرک اسرت   طبیعرت آق در سرو  گرر    ، ماشدوینا  دیرر آق شاهی یا تره تیزک  :3حب الرشاد

خواص آق لطیف کددده است و مه غایت وحرک ماه و وموى ذه  است و ما تخم ورغ نیربرشت مه غایرت وبهری   

تاکدوق هیچ گونه عارضه جانبی در ورررف مجرای خروراکی ایر  گیراه      . ورلح ای  گیاه شکر و نبات است، است

 . وشاهده نرردیده است

حافظ قوت وحافظ جوهر دواغ ، افعا  و خواص آق. اند تر و وعتد  نیز گفته در او  گر  و : طبیعت آق5مادا  

                                                           
1 Alyssum ،Alyssum homalocarpum 
2 hazelnut ، Corylus avellana 
3 Nasturtium officinale 
4 Almond ،Amygdalus var dalcis Prumus 
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مرادا  ورمرا در تعذیره و    ، وموى و وولد ودی و وسر  مدق و ما شکر کمیر الغذا  و ولی  طبع ، مه خروص ما نبات

  و رافع ترهل تر است و در ادالح حا  کلیه قوى االثر است و موداده آق وموى وعده و قاموؤثرفرمه نرودق مدق 

ورغ خوردق مادا  ما زرده تخم. ماشدویشکوفه آق وحرک ماه ورداق ، و سستى آق و وموى ماه و زیاده کددده ودى

که  دهدوی مررسی انجا  شده نشاق . مرشت جهت تمویت ماه و تولید ودی خرودا ما جوزموا مسیار وفید استنیم

تاکدوق هیچ عارضه جانبی وضر و خطرناکی . گرددهرورا  ویوررف مادا  ماعث تمویت سیستم ایردی سلولی و 

 . از وررف مادا  شیری  گزارش نشده است

وبهی و اشتها آور و وموى اعراب و ، افعا  و خواص آق، اند در دو  گر  و خشک گفته : طبیعت آق 1نلغوزه

تحکا  اعضرا و سرختی   جهت تمویت ماه وفید است و ورداووت مرخروردق حرجق جهرت اسر     ، ندی هماعضا است 

توانرد وهرار کددرده    تجویز وشتمات نلغوزه وی. در اور ماه ما کدجد و عسل مسیار وموى است. است وؤثرعضالت 

ایردی سلولی و ویزاق ایردی ،  WBCتعداد ، ندی همگردد ی سرطانی و افزایش طو  عرر در ووشها ویهاسلو 

 . دهدویهرورا  را افزایش 

وحرک ماه و زیاد کددده ودری  ، ندی هموموى وعده و کبد و ، در دو  گر  و خشک است: طبیعت آق 2کبامه

در مررسی انجا  شده روی کبامه وشخص شد که ای  واده ، شودوی ای  گیاه مه خاطر دانه و روغدش کشت. است

گیراه پرودر شرده     گر  از 5روزانه وررف . های نرمی داردوفیدی مه عدواق آنتی اکسیداق و مهبود پروفایل تأثیر

 .عارضه جانبی خطرناکی در وررف دوز دروانی وشاهده نشده است. ماشدویجهت ورارف خوراکی وجاز 

وغز نارگیل تازه در وس  دو  گر  و در او  خشک و طبیعت خشک آق در آخر دو  گرر  و در او   : 3نارگیل

:ومروى  افعرا  و خرواص اق  . ماشدویه آب آق در او  گر  و تر و هره اجزاى آق دارای رطومت فضلی، دو  خشک

. ما شکر وولد خوق دالح و وموى حرارت غریزى اسرت ، ماشدویحرارت غریزى و وسر  مدق و وولد خل  دالح 

توانرد ماعرث کراهش درد و    وی وشتمات نارگیل. ماشدویدر تحریک ماه مسیار وفید . ورلح آق شکر و نبات است

نارگیل مر روی ناماروری وررداق نشراق داده    تأثیردر یک وطالعه انجا  شده . کاهش فعالیت التهامی در مدق گردد

گروهی از ووشها که مه دلیل استفاده از الکل دنار کاهش تعداد و حرکت اسپر  و نیز کراهش سرطح   . شده است

. قامرل تروجهی افرزایش یافرت     طورمهسروی تستوستروق شده مودند ما وررف روغ  نارگیل تراوی ای  فاکتورها 

 . تاکدوق هیچ عارضه جانبی وضر و خطرناکی از وررف خوراکی نارگیل گزارش نشده است

                                                           
1 Chilgoza ،Pine Pinus gerardiana 
2 Piper cubeba ،Cubeb berries 
3 Coconut  ،Cocos nucifera 
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وموی ماه موده و غذاییت ، ماشدوی افزایدده ودی، : طبیعت اق در دو  گر  و خشک دارای رطومت فضلیه1پسته

ص شرد کره   در وطالعه انجا  شرده وشرخ  . ماشدویجهت تمویت ذه  وفید است مشدت وموى قلب . مسیار دارد

مر نمش پسرته  ، ندی هم، ماشدوی Kویتاوی  ، ودیزیم، پتاسیم، فیبر، پروتئی ، پسته دارای اسیدهای نرب وفید

در ورررف  . کدتر  قدرد و عرلکررد وداسرب آنردوتلیو  تاکیرد شرده اسرت       ، ضد التهاب، مه عدواق آنتی اکسیداق

 . خوراکی تاکدوق عارضه خطرناکی وشاهده نشده است

، افعرا  و خرواص آق  . طبیعت آق در آخر دو  گر  و خشک هرراه ما رطومت فضلیه و قروت قامضره  : 2جوز موّ ا

در . ماشرد وری و هاضم طعرا  و ومروى وعرده و کبرد      ماشدویوفرح و حافظ حرارت غریزى و وموی ماه وبرودی  

مه دست آوده فعالیت تراوی وشتمات ، وطالعه انجا  شده مر روی خادیت آنتی اکسیدانی و ضد ویکرومی جوز موا

در وطالعره دکترر اوری  و    . واضح آنتی اکسیدانی و ضد ویکرومی مر علیه ویکروارگانیسرهای تست شده داشرتدد 

جوزموا مر روی نیروی جدسی وورد مررسی قرار گرفته و نتایج مسیار خومی را مه هرراه داشته است  تأثیرهرکاراق 

جانبی خطرناکی در ورررف  ی هتاکدوق هیچ عارض، ماشدویوجاز  گر  در روز 3ویزاق وررف پودر شده گیاه تا 

 . ومادیر دروانی گیاه شداسایی نشده است

: گر  و خشک در اوایل دو  و مهتری  آق تازه نر  خالص ذکر آنست که ظاهر آق سفید و زود شکسرته  3کددر

ه و تولیرد ودری خرودرا مرا     نشود و نوق شکسته شود داخل آق نسپدده و زرد و طالوى ماشد و جهت تمویت ما

نوق آق را در آب مخیسراندد و میاشراودد از اق آب هرر روز    ، جوزموا مسیار وفید است و وموى د  و قوت حافظه

، نمش کددر مه عدواق ضد التهاب شداخته شده. دبح ناشتا جهت رفع زیادتى ملغم و مالدت و نسیاق وجرب است

 1288ویرزاق ورررف   . اسرت  ورؤثر ی سرطانی هاسلو های مر رده یرتأثمه عدواق آنتی نئوپالستیک ما ، ندی هم

هرراهی لبوب ما نرک سمدمور که در کتب طب سدتی یکی از وؤثرتری  داروها مررای  . ماشدویویلی گر  در روز 

 . ای  فراورده را افزایش دهد تأثیرتواند وی، افزایش ماه و ودی است

رنرش مه زردى و ، ریگ واهی یا سمدمور حیوانى است شبیه مه مزوجه ما دوی دراز و دست و پا دار : 5سمدمور 

خرواص وشرهور او در   . کدرد ای  حیواق در آب و در ساحل زندگی وى، جدس آمى او وعروف مه ور  واوى، زندوی

، مغیرر گررده  ، و را از احشا قبل از جفت شدق مه واده دید شود و شکم ا، ماید که در مهار. جدس نر ووجود است

در قرانوق شری    . ماشرد وری ای  نرک مه غایت وبهّى ، پاک کرده و ما نرک انباشته ماشدد و در سایه خشک کددد

                                                           
1 Pistacia vera  ،Pistachio 
2 Myristica fragrans ،Nutmeg 
3 Broswellia serrata 
4 skink  ،Sincus officinalis 
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پوست هرراه کلیه را پرر از  ، احشاوش را دور میدداز، الرییس آوده که در مهاراق ریگ واهى را مریر و سرش را مبر

. نرک را میروق آور و الشه ریرگ وراهى را دور انرداز   ، هرگاه خشکید. خشکدنرک ک  و در سایه آویزاق ک  که م

 . ومدار مسیار کم از آق نرک در تمویت غریزه جدسى تأثیر مسیار دارد

ارگانیزاسیوق و نوع تکاورل  . سمدمور از نظر مافت شداسی مررسی شدهای در یکی از وطالعات انجا  شده میضه

germ cell های وارس تا ژوو  و سمدمور طی واه 19مافت میضه . در فرایدد اسپرواتوژنز وورد وطالعه قرار گرفت

آوریل و ژوو  فعا  مود؛ اوا از واه آگوسرت وارد  ، های وارساسپرواتوژنز طی واه. آگوست و اکتبر جرع آوری شد

یافرت و در  وری  اع اپیتلیرو  افرزایش  های سریدیفروس و ارتفر در ورحله فعا  قطر تومو . ورحله خاووشی ویشد

در وطالعه ای دیرر تولید استرووید توس  مافت آدرنوکورتیکا  سرمدمور در  . شدوی ورحله خاووشی دنار کاهش

تری  وحرروالت  وحی  آزوایشراه وورد پژوهش قرار گرفت که در ای  وحی  آلدوستروق و کورتیکوستروق وهم

ورد ما شکایت 13هرکاراق ما ای  ترکیب مر روی  و .... ته نرر توس  دکتر گذش دورتمهدر وطالعه ای که . مودند

میرراراق پرس از    %06امتال مه الیرواستدوتراتواسپروی انجا  گردیده نتایج مسیار خومی مه هرراه داشته  ناماروری و

 . واه ماروری داشتدد وتراوی میراراق افزایش ویل جدسی را ذکر کردند5

 روش اجرا

، ماشردد وری ورداق نامارور مر اساس وعیارهای سازواق جهانی مهداشت که وبرتال مره الیرواستدوتراتزوسرپروی    

ثبت نتایج آنالیز وایع ، ندی هم، سوامق میراری و وررف داروها، ای را مرای ثبت اطالعات دووگرافیکپرسشداوه

 وطالعه مه درورت . کدددویثبت ویزاق پذیرش و عوارض احترالی داروی وورد نظر پر ، ودی قبل و معد از درواق

Befor-after گرر  دربح ناشرتا و شرب قبرل از خرواب       7، واه 3میراراق ای  ترکیب را مه ودت . گرددانجا  وی

ودی قبل و معد  نتایج پاراوترهای وایع. شودویاز میراراق اسپرووگرا  درخواست ، در پایاق دوره. کدددویوررف 

 (. شوندویمیراراق جهت مررسی مه یک آزوایشراه ثامت ارجاع داده . )از درواق وورد مررسی قرار خواهدگرفت

 مشخصا ت ابزار جمع آوری اطالعا ت و نحوه جمع آوری آن

کره توسر  وتخررص نرازایی تشرخیص نامراروری        ...های میرارسرتاق ورداق نامارور وراجعه کددده مه دروانراه

روز دوری از  7ترا   3هفتره معرد از    5و حداقل دو نرونه آنالیز وایع ودی مره فادرله   ، ایدیوپاتیک داده شده است

  .شوندویمر اساس وعیارهای ورود و خروج وارد وطالعه ، آویزش جدسی داشته ماشدد
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 وعیارهای ورود

 سا   28-57ورداق  -1

 ساممه ناماروری حداقل مه ودت یک سا  -2

 WHOواستدوتراتزوسپروی ما علت ناوشخص مر اساس وعیارهای امتال مه الیر -3

 لیترویلیوق در ویلی 28از  ترکمغلظت اسپر   -5

 6 %78از  ترکماسپر  وتحرک  -7

  %38از  ترکمورفولوژی نروا   -6

  هاپروالکتی  و گدادوتروپی ، طبیعی مودق ومادیر تستستروق -5

0- FSH-LH) -  12≤حجم تستیس(ml  

 وعیارهای خروج

انتری  ، آنتی اندروژق، تستستروق، ضدانعمادها، کورتیکواستروویدها، دریافت داروهای شیری دروانیساممه  -1

 ...اکسیداق و

 لیتر(از یک ویلیوق در ویلی ترکمغلظت اسپر  ) امتال مه ووارد شدید الیرواستدوتراتزوسپروی -2

سراممه اعررا  جراحری مرر     ، اختالالت کرووروزووی ، های آناتوویکناهدجاری، های تداسلیامتال مه عفونت -3

 ...تراس ما سرو  و، وجاری تداسلی

 الکل و یا وواد وخدر، وررف -5

 (... نارسایی شدید کلیه و، کبد و کیسه دفرا، میراری تیرووید، مدخیری) ی سیستریکهامیراریامتال مه  -7

 عد  وررف دحیح دارو -6

 عد  ترایل میرار مه اداوه درواق  -5

 از وررف دارو ایجاد هرگونه عارضه جانبی ناشی -0

 روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن

وحاسبه  نفر حجم نرونه وجدداً 17معد از انجا  وطالعه پایلوت مر . ماشدوی نفر 58حجم نرونه وحاسبه شده 

 .استفاده شد pired T-testمرای وحاسبه حجم نرونه از فروو  وحاسبه حجم نرونه مرای آزووق . خواهد شد

 n= (Z1-α/2 + Z 1- β)2. σ2 d2  ما در نظر گرفت :α=0. 05  و ما لحاظ کردق ومرادیر   %08و تواق وطالعه

 مر اساس وطالعه نراوبرده( )ها وورفولوژی و تحرک طبیعی اسپر ، حجم اسپر ، مرای تعداد اسپر  dو  σوختلف 

نفرر حجرم    17پایلوت مرر  معد از انجا  وطالعه . ماشدوی نفر 58ی  حجم نرونه وحاسبه شده ترمیش، در فروو  
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 . وحاسبه خواهد شد نرونه وجدداً

 انجام مطالعههای محدودیت

 وشکل در تهیه داروی طب سدتی -

 ، دارو ناکافی دریافت -

 دروانراه مه وجدد وراجعه عد  -

 همکاران

 زناق و نازایی وجری

 واوایی هرکار

 طب سدتی هرکار

 اپیدویولوژی هرکار

 ارولوژی هرکار

  

http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92553
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92553
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92554
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92554
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92556
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92556
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92557
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=92557
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=97377
http://research.tums.ac.ir/group_karshenasan/mojri_tarh_detail_every_view.phtml?admin=shamsi&seed=cVZpyFdOzZ6GGjUguy3byowZFc05hfIBAnQDVEKyZaXA7zjS&cod_tarh=8911060003&mojri_code=97377
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بر پارامترهای اسپرموگرام ، فراورده طب سنتی، اثربخشی لبوب مرکببررسی نامه شرکت در طرح رضایت

 در مردان با ناباروی ایدیوپاتیک

 

 ..................... آقای

اطالعرات ورمروط مره ایر      . مدی  وسیله از شرا جهت شرکت در پژوهش فوق الذکر دعوت مه عرل وری آیرد  

 . مرای شرکت یا عد  شرکت در ای  پژوهش آزاد هستیدپژوهش در ای  مرگه خدوتتاق اراوه شده است و شرا 

شرا وجبور مه ترریم گیری فوری نیستید و مرای ترریم گیری در ای  ماره وی توانید سؤاالت خود را از تیم 

قبل از اوضای ای  رضایت ناوه وطرئ  شوید کره  . پژوهشی مپرسید و ما هر فردی که وایل ماشید وشورت نرایید

 . العات ای  فر  شده اید و مه ترا  سؤاالت شرا پاس  داده استوتوجه تراوی اط

 وجری پژوهش 

 و  وی دانم که اهداف ای  پژوهش عبارتدد از:. 1

 . مر پاراوترهای اسپرووگرا  در ورداق ما ناماروی ایدیوپاتیک، مررسی اثرمخشی لبوب ورکب 

 وجبور مه شرکت در ای  پرژوهش نیسرتم   و  وی دانم شرکت و  در ای  پژوهش کاوال داوطلبانه است و. 2

از وراقبت های وعرو  تشخیرری و  ، مه و  اطریداق داده شد که اگر حاضر مه شرکت در ای  پژوهش نباشم

 . دروانی وحرو  نخواهم شد و رامطه دروانی و  ماورکز دروانی و پرشک وعالج دنار اشکا  نشود

پس از اطالع مره  ، پژوهش وی توانم هر وقت که مخواهمو  وی دانم که حتی پس از ووافمت ما شرکت در . 3

از پژوهش خارج شو  و خروج و  از پژوهش ماعث وحروویت از دریافت خدوات دروانی وعرو  مرای ، وجری

 . و  نخواهد شد

 ی هرکاری ایدجانب در ای  پژوهش مه ای  دورت است:نحوه. 5

حا  مررسی در سپرووگرا  در ورداق ما ناماروی ایدیوپاتیکمر پاراوترهای ا، در ای  طرح دارویی ما ودشا گیاهی

یرک یرا هرره    ، وردانری هسرتدد کره در آزورایش ورایع ودری آنهرا       طرح ای  میراراق شرکت کددده در . است

یعدی از نظر تعداد یا حرکت یا کیفیت اسپر  دنار اختال  هستدد و ، فاکتورهای اسپرووگراوشاق وختل است

 . را دارندساممه یکسا  ناماروری 

شروع وطالعه از میراراق شرکت کددده سؤاالتی در ارتباط ما عالوم مالیدی ورموط مه میراری ایشاق پرسیده  در 

روز زوراق نیراز دارد    08از آنجا که روند اسپروسازی حدود . شودویهای ورموطه تکریل و پرسشداوه شودوی
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گر  دارو را ما شیر گرر    7ح ناشتا و شب قبل از خواب واه ماید تحت درواق ماشد و دب 3لذا هر میرار حدود 

. ماشدوی واه 1و فوادل وراجعات  گیردویمیراراق مه دروانراه دورت ی همار وراجع 3 در ای  ودت. ویل کدد

و در هر ویزیرت وعایدره میرراراق و     شودویدر هر ویزیت حدود یک رمع تا میست دقیمه وقت میراراق گرفته 

در فوادل وراجعات تراس . گرددعوارض احترالی دارو دورت گرفته و در پرسشداوه ثبت وی مررسی عالوم و

و در درورت وجرود وشرکالت جردی      شرود ویتلفدی در وورد عالوم میراراق و عوارض احترالی داروها سؤا  

از میراراق در وورد وررف و عد  وررف دارو و ، ندی و هم شوندویمیراراق مررسی و پی گیری و راهدرایی 

عوارض احترالی مره  ، گرددها یاداوری ویو زواق وراجعه معدی مه آق شودوینحوه دحیح وررف دارو سؤا  

پرس از اتررا  دوراق دروراق وجرددا از میررار      . تا در دورت لزو  ما وجری تراس مریرد شودویمیرار گوشزد 

 . گرددو نتیجه آزوایش قبل و معد از درواق ومایسه وی دشووینرونه وایع ودی گرفته 

 ودافع احترالی شرکت ایدجانب در ای  پژوهش مه شرح زیر است:. 7

غذاهای وفید جهرت مراروری و   ، ارایه تدامیر ماروری در طب سدتی مه میرار و هرسر میرار واندد زواق وداسب

  ...آنچه مهتر است استفاده نکدد و

شررکت میرراراق در پرژوهش    . ماشرد دریافت خدوات سالوت رایراق از سودهای دیرر شرکت در پژوهش وی 

 . ی دروانی در ایدده کرک کددهاروشتواند مه مهبود وی

 و عوارض احترالی شرکت در ای  پژوهش مه ای  شرح است:ها آسیب. 6

شداسرایی نشرده    ایر  ترکیرب  دیر دروانی تاکدوق عارضه جانبی وضر و خطرناکی ناشی از وررف مه جای وما

 . در دورت وشاهده هرگونه عارضه عالوه مر قطع دارو ماید ما وجری تراس حادل شود. است

 . ما پی گیری و مررسی میراراق در دورت مروز عوارض احترالی ثبت خواهد شد 

مرای و  اراوه خواهد  ( ...تشخیری و، دروانی) در دورت عد  ترایل مه شرکت در پژوهش خدوات وعرو . 5

 تدامیر ماروری در طب سدتی مرای میرار و هرسر میرار ، شد

کلیه اطالعات ورموط مه و  را نزد خود مه دورت وحروانره  ، و  وی دانم که دست اندرکاراق ای  پژوهش. 0

ب ودتشرر  نره داشته و فم  اجازه دارند نتایج کلی و گروهی ای  پژوهش را مدوق ذکر نا  و وشخرات ایدجان

 . کددد

وی دانم که کریته اخالق در پژوهش ما هدف نظارت مر رعایت حموق ایدجانب وی تواند مه اطالعرات ور    . 9

 .دسترسی داشته ماشید

 . مر عهده و  نخواهد مودشاول ووارد زیر و  وی دانم که هیچ یک از هزیده های انجا  اقداوات پژوهشی . 18
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 میرار ویزیت -

 میرار هرسر و میرار مه وشاوره -

 میرار درواق -

جهت پاسخرویی مه ایدجانب وعرفی شد و مه و  گفته شد تا هر وقت وشرکلی یرا سرؤالی در    . ...... خانم. 11

 . رامطرره مررا شرررکت در پررژوهش وررذکور پرریش آوررد مررا ایشرراق در ویرراق مرررذار  و راهدرررایی مخررواهم      

 اراوه شد:آدرس و شراره تلف  ثامت و هرراه ایشاق مه شرح زیر مه و  

 آدرس: 

 تلف  هرراه:       : تلف  ثامت

و  وی دانم که اگر در حی  و معد از انجا  پژوهش هر وشکلی اعم از جسری و روحی مه علت شرکت در . 12

 . ای  پژوهش مرای و  پیش آود درواق عوارض آق و غراوت ورموطه مر عهده وجری خواهد مود

نسبت مه دست اندرکاراق یا رونرد پرژوهش دار  ویتروانم مرا کریتره       و  وی دانم اگر اشکا  یا اعتراضی. 13

تراس گرفته و وشکل ...... ................................................:اخالق در پژوهش دانشراه علو  پزشکی تهراق مه آدرس

 . خود را مه دورت شفاهی یا کتبی وطرح نراییم

نه در دو نسخه تهیه شده و پس از اوضرا یرک نسرخه در اختیرار ور  و      ای  فر  اطالعات و رضایت آگاها. 15

 . نسخه دیرر در اختیار وجری قرار خواهد گرفت

 

ایدجانب ووارد فوق الذکر را خواند  و فهرید  و مر اساس آق رضایت آگاهانره خرود را مررای شررکت در ایر       

 . پژوهش اعال  ویکدم

 اوضای شرکت کددده

 

 

خود را ولز  مه اجرای تعهدات ورموط مه وجری در وفاد فوق دانسته و وتعهد ویررد   ...... ...................ایدجانب

 . در تاوی  حموق و ایردی شرکت کددده در ای  پژوهش تالش نرایم

 وهر و اوضای وجری پژوهش
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  5کیس شماره  

ای  پژوهش مر روی داروهرای  . دانشراه اراوه کرده استدکتر الف پروپوزا  تحمیماتی خود را مه کریته اخالق 

از انجرا  شرود.    کلیدیکا  تریا  داروی جدید متراملوکر   2مه ای  دورت که قرار است فاز  .شودوی متاملوکر انجا 

ای  پژوهش قرار است مر روی میرراراق   کدددوی آنجا که دکتر الف و هرکاراق تیم پژوهش در میرارستاق ب کار

الز  مه ذکرر اسرت کره ایر  میرارسرتاق در وحلره ای        . سا ( کلیدیک ای  میرارستاق  انجا  شود 57-67) ورد

اشکا  اخالقی وطرح در ای  پژوهش نیست؟ اگر جاوعره ورورد   . فمیرنشی  و در وجاورت اردوگاه افغانیاق است

ر وجاورت اردوگاه نیستدد( د) پژوهش مه ورداق وراجعه کددده مه دو میرارستاق دیرر که در حاشیه شهر هستدد

 هم اشکا  اخالقی وجود دارد؟  تغییر یامد آیا ماز

 

  6کیس شماره  

. دهرد وری میراری وما در جدوب و جدوب شرقی آسیا اندویک است و کودکاق را در وعرض خطر ورر  قررار   

ه وؤسسر یرک  . کراهش دهرد   %7تواند خطر ورر  را ترا   وی موده و وؤثرهیدراسیوق مه دورت خوراکی و وریدی 

. تحمیماتی در جدوب شرق آسیا گرنتی مرای ارزیامی اثر مخشی یک واکس  جدید علیه ومرا دریافرت کررده اسرت    

 7قرار است ای  واکس  مرر روی کودکراق سرالم زیرر     . واکس  در ورحله فازهای یک و دو کارآزوایی مالیدی است

ترادفی شده و دوسروکور ورورد ارزیرامی قررار      RCTسا  در ودطمه ای دورافتاده و فاقد اوکانات دروانی در یک 

 . مه یک گروه واکس  وورد نظر و مه گروه دیرر مه عدواق گروه کدتر  واکس  تتانوس تزریق خواهد شد. مریرد

 

  7کیس شماره  

ساله وبتال مه آلزایرر که میرار شراست را تحت پژوهش ما یک داروی جدیرد قررار    01در نظر دارید خانم ف 

یکی از اعضای تیم پژوهش روز گذشته از میرار رضایت گرفته است . مخشدوی احتراال حافظه را مهبودمدهید که 

. شوید که ادال نسبت مه پرژوهش آگراه نیسرت   وی کدید وتوجهوی و اوروز که مرای شروع پژوهش ما وی والقات

 نه والحظاتی ماید در ای  خروص در نظر گرفته شود؟
 

  8کیس شماره 

ما ای  پیش فرض که زنداق وکانی است که . روی جدیدی مرای درواق میراری ایدز ساخته استپژوهشرری دا

پژوهش خود را مر روی افراد  3را از حیث وررف دارو تحت نظر داشت قرد دارد که فاز ها تواق ازوودنیوی مهتر

را هرا  آق هره، آگاهی زندانیاق مه ای  ودظور وی درددد است امتدا مدوق. زندانی آلوده مه ویروس ایدز انجا  دهد

والحظرات  نره  . هایی را که آلوده مه ویروس هستدد وارد پژوهش کددتحت غرمالرری ایدز قرار دهد و سپس آق

  ماید در ای  خروص ود نظر قرار گیرد؟ اخالقی
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  9کیس شماره 

سالم و ارتباط آن با  سر زنانی هشناختی در زنان با ويعیَت جلوآمد-عوامل عصبیی همقایس: عنوان طرح

 سطح استرس

 

شداختی -عضالنی هستدد دنار اختالالت عربی -مراساس شواهد ووجود افرادی که دنار اختالالت اسکلتی 

شداختی را در میراراق کرردردی,میراراق ما درد ناشری ازسرایر اخرتالالت    ی هدر وطالعاتی که جدب. ماشددوی هم

نتیجه گرفته شده است که ، مررسی کرده اند (ACL) لیراواق دلیبی قداویعضالنی و افرادی ما پارگی -اسکلتی

 غلر  و شرایعی  هرای  سرر یکری از وضرعیَت   ی هوضعیَت جلو آورد  در ای  افراد اختالالت شداختی هم وجود دارد

 . دهدوی قرار تأثیرحسی را تحت های که مه شدّت آوراق ماشدوی

سر وجود دارد و ی هحسی در نتیجه وضعیَت جلو آودهای گیرنده ما توجه مه شواهدی که نشاق از اختال  در

رسرد کره در افرراد    وری  ندری  مره نظرر   ، ما وراکز شداختی دارند، هاورودی از ای  گیرندههای ارتباطی که آوراق

ما توجّه مه نمش حیاتی ناحیه سر وگرردق  . شداختی رخ داده ماشد-تغییرات عربی، ی سر همماوضعیَت جلو آوده

 اخرتالالت  و شرداختی  –تاکدوق در خروص ارتباط می  عرلکرد سیستم عربی ، ر کدتر  و هراهدری حرکتی د

مره ایر  ترتیرب    . طالعه ای دورت نررفته استو سری هجلوآود وضعیَت واندد وگردق سر ناحیه عضالنی اسکلتی

 و سرر ی هآورد  جلرو  وضرعیَت  مردوق  و مرا  زناق در شداختی –عواول عربی ی همرآق شدیم تا مه مررسی و ومایس

  مپردازیم استرس سطح ما آق ومایسه

 روش اجرای طرح

امتدا مرای افرادی که کاندیرد شررکت   . شوندوی انتخاب.... آزوودنی هااز می  دانشجویاق دانشراه علو  پزشکی

دارای پاسچر جلو و از افرادی که ، آزووق وورد نظر داده خواهد شدی هدر وطالعه هستدد توضیحات جاوعی درمار

کدریم کره وارد   وری  ( در خواسرت گیردوی در ای  ورحله تشخیص مه دورت نشری دورت) سر هستددی هآود

تشرخیص  ی هنحرو . وراجعره کددرد  ..... توانبخشی دانشرراه  ی هآزووق شوند و جهت شرکت در وطالعه مه دانشکد

 . شودوی سر در اداوه میاقی هقطعی وضعیَت جلو آود

سرپس از مری  افرراد    . کدریم وری  سر را وارد وطالعهی هوعیارهای ورود یک گروه ما وضعیَت جلو آودمراساس 

دانشرجویاق  ) جردس ، سر که از نظر سر  ی هوضعیَت جلو آود داوطلبی که وورد ارزیامی قرار داده ایم افراد مدوق

کره   در دورتیشودوی ه گرفتهسطح درد انداز VASاز طریق ) درد در ناحیه گردق، (شوندوی دختروارد وطالعه
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VAS سر تعیی ی هما توجه مه گروه وضعیَت جلوآود) ورزشکار مودق، ماشد وارد وطالعه خواهدد شد( 3از  ترکم 

سر تطامق داشته ماشردد  ی هما گروه افراد ماوضعیَت جلو آود، که افراد ورزشکار وارد وطالعه شوند یا خیر( شودوی

اوّلیره کره   هرای  شرکت کدددگاق در وطالعه امتدا وورد تست ارزیامی. شوندوی وطالعهمه عدواق گروه کدتر  وارد 

قرار گرفته و سپس فر  رضایت ناوه ورمروط   ماشدوی شاول پرسشداوه اطالعات شخری و اندازه گیری قد و وزق

 . کدددوی کریته اخالق دانشراه رسیده است را اوضا تأییدمه طرح را که مه 
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  11کیس شماره 

بنیادی مزانشیمی بافت چربی آلوژن در تغییرا ت فنوتیپی مبتالیان به بیماری های اثربخشی سلول: عنوان طرح

 وردنیگ هافمن

 

اولی  مار در  SMA. حرکتی استهای آتروفی نخاعی عضالنی یک میراری ژنتیکی اتوزو  وغلوب مرای نوروق

 SMAمه هری  دلیل . توس  وردنیگ از دانشراه وی  و هافر  از دانشراه هایدلبر  تودیف گردید 1098سا  

Type 1  را میراریWerdnig-Hoffman هرای  الروی ضعف عضالت مه دورت وتمارق و در انردا  . ناوددوی نیز

از عضرالت درورت و دیرافراگم     ترر میشالت مازوها را از مازوها درگیر کرده و عض ترمیشانتهایی است که پاها را 

، پرس از سیسرتیک فیبرروزیس    . ای  میراری اولی  عاول ژنتیکی ور  و ویر در کودکاق اسرت . سازدوی درگیر

SMA  دلیل ای  . تولد است 6888در  1رایج تری  اختال  اتوزو  انسانی است که فراوانی آق در جرعیت انسانی

 SMNکه ودجرر مره کراهش تولیرد پرروتئی        ماشدوی ژق ممای نوروق حرکتی() SMN1میراری جهش در ژق 

روند کره ایر  ماعرث فلرج     وی حرکتی آلفا در شاخ مطدی طداب نخاعی از می های گردد و مدی  ترتیب نوروقوی

قرداوات  در حا  حاضر دروانی مرای ای  میراری وجود ندارد و تدهرا ا . شودوی پیشرونده و در نهایت ور  قطعی

کره   شرود وری  مه طور وتداو  از نظر مالیدی مه نهار زیرگروه تمسیم SMA. گیردوی حرایتی مرای میرار دورت

پیش آگهی ای  میراری مسته . ماشدوی ای  طبمه مددی مر اساس زواق ظهور فدوتیپ میراری مر اساس س  میرار

گردد تا نوع وی در سالهای اولیه زندگی کودک شروع( که 1نوع) تواند از نوع فوق العاده کشددهوی مه فدوتیپ آق

واهه او   6مه طور وعرو  در  1نوع  SMA. (6) ( که نوع وزو  آق است را شاول گردد5نوع ) مدوق ور  و ویر

کودکراق  . که هرراه ما نمص در تدفس و ور  قطعی در دو سا  او  زندگی اسرت  شودوی زندگی تشخیص داده

شراید تدهرا راه   . مسیار ضعیفی موده و قدرت ای  را ندارند که حتی سرشاق را ماال مریرند وبتال دارای ت  عضالنی

در هرای  مدیادی ماشد که متواندد فاکتورهای تروفیک را مه سلو های پیش روی ندی  میرارانی استفاده از سلو 

وزانشیری حادل از مافت نرمی مدیادی های سلو  تأثیرلذا در ای  وطالعه مه مررسی . حا  از دست رفت  مرساندد

 . مه تغییرات فدوتیپی احترالی در ای  میراراق خواهیم پرداخت

 هدف کلی

مدیادی وزانشیری مافت نرمی آلوژق در تغییرات فدوتیپی وبتالیاق مه میرراری وردنیرگ   های اثرمخشی سلو 

 هافر 
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 اهداف فرعی

آلوژق در تغییرات فدروتیپی وبتالیراق مره میرراری     مدیادی وزانشیری مافت نرمی های تعیی  اثرمخشی سلو 

مدیادی وزانشیری مافت نرمی آلوژق مر طو  عرر وبتالیاق مه میراری های وردنیگ هافر  تعیی  اثرمخشی سلو 

 وردنیگ هافر 

 GMPو  GCPمدیادی وزانشیری از مافت نرمی ما رعایت شرای  های جداسازی و کشت سلو  -

مدیادی وزانشیری حادل از مافت نرمی آلوژق در وبتالیراق  های تزریق ایدتراتکا  سلو مررسی ایر  مودق  -

 مه وردنیگ هافر 

هرا  آق اثرری از  CSFدر ) مدیادی حادل از مافت نرمی قادر مه زنده واندق پس از تزریرق هسرتدد  های سلو 

 دیده خواهد شد؟(

 اری اثر خواهدد داشت؟در فدوتیپ میرها ما توجه مه تزریق ایدتراتکا  ای  سلو 

 در افزایش طو  عرر میراراق خواهدد داشت؟ تأثیرتزریق شده در میراراق وردنیگ هافر  های سلو 

  ت پووهشی و فريیا تسؤاال

 توسر  یرک فروق تخررص نورولروژی کودکراق درورت        SMAدر امتدا تشخیص و انتخاب میراراق وبتال مه 

 12کلیره شریرخواراق زیرر سر      . شرود وی ( تشخیص قطعیSMN1 gene) و ما انجا  آزوایش ژنتیکی گیردوی

 قررار  NCVو  EMGایر  میرراراق تحرت    ، و قبل از شرروع کارآزورایی مرا سرلو      شوندوی واهری وارد وطالعه

 7وارد وطالعه خواهدد شد که از ای  ویاق ، میرار ما وعیارهای ذکر شده در مددهای زیر 18کل  طورمه. گیرندوی

شدق میرار قبل از تزریمات سلولی خواهد مود  failخروج از وطالعه در دورت . لو  خواهدد داشتمیرار تزریق س

میررار تزریرق    7، شروند وری  میرراری کره انتخراب    18از . که ماید میرار جدید ما وعیارهای وذکور جایرزی  شود

 . شوندوی کدتر  ودفی در نظر گرفته عدواقمهمیرار  7حادل از نرمی را خواهدد داشت و های وزانشیم

  1وعیارهای الز  مرای ورود میرار مه وطالعه

قاملیت حرکتی ضعیفی داشته ماشرد و  ، توق واهیچه ای ضعیفی داشته ماشد، واه ماشد 12از  ترکمس  میرار 

 . میرار عادی ماشدعرلکرد وغز ، میرار دارای حواس ادلی ماشد، نشست  میرار از روی هدایت کاول عربی نباشد

  2وعیارهای عد  پذیرش در انتخاب میرار

ضایعه وغزی ، میراری که حواس خود را از دست داده ماشد ، II, III, IVنوع  SMA، واه س  12میرار ماالی 

                                                           
1 Inclusion criteria 
2 Exclusion criteria 
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عرل لیپوساکش  روی فرد اهدا کددرده انجرا  شرده و    ، پس از انتخاب اهدا کددده سالم مافت نرمی. داشته ماشد

ویلری   78هرای  در شرای  استریل گرفته شرده و وارد فرالک   ، لیتر از نرمی ناحیه شکری اهدا کددده ویلی 288

 . شودوی توس  پزشک انجا  ........ مدیادیهای ای  کار در ورکز تحمیمات پوست و سلو . گرددوی لیتری استریل

 ,HCVویروسری  هرای  نظرر آلرودگی  سالوتی اهدا کددرده از  ، الز  مه ذکر است که وعیار اهدای مافت نرمی

HBV, HIV, HTLV1 سررل( و ترپونرررا پالیرردو ) ماکتریررایی وایکومرراکتریو  تومرکولرروزیسهررای و آلررودگی 

وزانشریری مافرت   هرای  از آنجا کره سرلو   . تایپیدگ ندارد HLA( است و نیازی مه VDRLآزوایش ، سفیلیس)

 را نیرز مرر سرطح خرود عرضره      HLA-DRو  ماشردد وری  نرمی دارای خادیت تعدیل کدددگی سیسرتم ایردری  

 .کدددرین

وزانشیری حادل از مافت نرمی قادر مه فعا  کرردق  های سلو  دهدوی گزارشات زیادی وجود دارد که نشاق

تواند پاس  وی که وزانشیم حادل از وغز استخواق آلوژق در حالی  ؛نیستدد CD8+های جرعیت زیادی از سلو 

وزانشریم ماعرث کراهش خطرر دفرع پیونرد ایر         های از سوی دیرر کشت دادق سلو . سیستم ایردی را مرانریزد

دارای حداقل خطر دفع و پس زدق ، وزانشیری آلوژنی که کشت شده اندهای و در نهایت سلو  شودویها سلو 

 .توس  سیستم ایردی ویزماق هستدد

 وزانشیری های کشت و تکمیر سلو 

ورکز تحمیمرات  ) استریل مه اتاق کشت واقع در اتاق تریزهای در فالک ، اهداکدددهمافت نرمی گرفته شده از 

دانشراه علو  پزشکی تهراق( در یک فالکس یر  انتمرا  یافتره و در آنجرا مالفادرله      ، مدیادیهای پوست و سلو 

وزانشریری  مدیرادی  هرای  نیز سلو  SVFما کشت . شودوی ( از مافت جداسازیSVF) قسرت استرووایی عروقی

هرای  در پاسراژ او  سرلو   . مررد وی روز زواق 0رسیدق مه کلدی اولیه کشت حدود . شوندوی جداسازی و خالص

و مر روی یک  شوندوی درجه سانتیرراد نرهداری -58فریز شده و در ها دو سو  از کل سلو ، مدیادی وزانشیری

 . گیردوی پاساژ وتوالی وراحل زیر انجا  2سو  ماقیرانده پس از 

 2فلوسرایتووتری مررای مررسری حضرور      مدیادی وزانشیری ما روش فلوسایتووتریهای آنالیز وارکرهای سلو 

 های مدیرادی خروق سراز(   سلو ) CD11b  ،CD45آنتی ژق  2و عد  میاق  CD90, CD146آنتی ژق سطحی 

 . گیردانجا  وی

 و آدیپوسیتکددروسیت ، استئومالستهای وزانشیری مه ردههای ترایز سلو 

سه ورحلره تزریرق   . گیردوی دورت CSFخالص وزانشیری در ودطمه لووبار در های تزریق ایدتراتکا  سلو 

ات دروراق  ترأثیر وشخص کددرده  ، گیردوی ویلی لیتری قرار 1که در یک ویا  ، ویلیوق سلو   1ما دوز امتدایی 
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ویلیوق سلو   7ویلیوق سلو  و دوز سو   3دو  تزریق دوز . هفته ای خواهد مود 2ما فوادل ها تزریق. خواهد مود

مدیادی وزانشریری نیرز   های و پس از تزریق سلو  شودوی از میرار گرفته CSFنرونه ، قبل از تزریق. خواهد مود

هرای  مرا سرلو    CSFوجراور نررودق   ) تزریق شده مررسی گرددهای تا حضور سلو  شودوی نرونه مرداری انجا 

 . در حضور کرپلراق( مدیادی وزانشیری

یکبار پیش از تزریق و یکبار پرس   NCVو  EMGمررسی سیر درواق ما توجه مه عالوم مالیدی میرار و آزووق 

سرا    2از آنجا که در میراری وردنیگ هافر  طو  عررر میررار در حردود    . از تزریق نهایی دورت خواهد گرفت

 . یامدوی رح مه هری  ودت اداوهاست پیریری سیر میراری در میراراق شرکت کددده در ط

مرا   In vitro( و مررسی میاق وارکر ترایزی در وحی  MN) حرکتیهای وزانشیری مه نوروقهای ترایز سلو 

 Real time PCRاستفاده از تکدیک 

هرای  حرکتری مرر روی سرلو    هرای  مدیادی مافت نرمی مه نروروق های ترایز سلو ، الز  مه ذکر است در امتدا

، مه پاساژ سرو   هاسلو پس از رسیدق . گیردوی وزانشیری انسانی تهیه شده از لیپوساکش  افراد دیرری دورت

کره یرک وحری  کررپلکس و      شروند وی حرکتیهای مدیادی وزانشیری وارد وحی  ترایزی مه نوروقهای سلو 

 ,Neurobasal medium plus B27, bFGF Heparin, Retinoic acid, GDNF, BDNFوتشرکل از  

Sonic Hedgehog کل ای  پروسره از   طورمه. گیردوی است و ای  کشت مه ودت یک واه در ای  وحی  دورت

هرای  مررای تاویرد تررایز سرلو     . کشدوی هفته طو  0مه ودت ، حرکتیهای امتدای گرفت  مافت تا تولید نوروق

 Realتهیه و ما تکدیرک   HB9, Chat, NFهای پرایرر ورموط مه ژق، نوروق حرکتیهای آوده مه سلو  دستمه

time PCR گیردوی وورد ارزیامی قرار . 

سر  میررارانی کره    . وتغیر وداخله گر یا وخدوش کددده مسیار نانیز خواهد مود، در قسرت کارآزوایی مالیدی

از ایدرو پیاود ، داردی در وداخله نتأثیرواه( و جدس نیز  6حدود ) گیرند تمریبا یکساق استوی وورد وداخله قرار

تزریمات مه گروه تحت وداخله توس  یرک  . وتغیر زویده ای و دووگرافیک در ای  کارآزوایی مالیدی وحدود است

 . تا پیاود وتغیر خطای پزشکی مه حداقل مرسد گیردوی وتخرص دورت

از ایدرو وتغیر ، گرددوی تحلیل NCVو  EMGکری توس   طورمهمررسی نتیجه وداخله تدها کیفی نبوده و 

گردد رامطه علی و وعلولی قویتر یا ضعیفتر از حد واقعی وی و ماعث گیردوی پیاود خطای پزشک در حداقل قرار

 . جلوه داده نشود
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بنیادی مزانشیمی بافت چربی آلوژن در تغییرات فنوتیپی های اثربخشی سلول نامه شرکت در طرحرضایت

 هافمنمبتالیان به بیماری وردنیگ 

 

 ............آقای/ خانم وحتر  

اطالعرات  . آیدالذکر دعوت مه عرل ویجهت شرکت در پژوهش فوق فرد تحت سرپرستی شرا مدی  وسیله از

فررد تحرت    یا عد  شرکت دادق ورموط مه ای  پژوهش در ای  مرگه خدوتتاق اراوه شده است و شرا مرای شرکت

شرا وجبور مه ترریم گیری فوری نیستید و مرای ترریم گیری در . ر ای  پژوهش آزاد هستیدسرپرستی خود د

قبرل از  . ت خود را از تیم پژوهشی مپرسید و ما هر فردی که وایل ماشید وشورت نراییرد سؤاالتوانید ای  ماره وی

  ت شررا پاسر  سؤاالاید و مه ترا  اوضای ای  رضایت ناوه وطرئ  شوید که وتوجه تراوی اطالعات ای  فر  شده

 . داده شده است

 وجری پژوهش

 دانم  که اهداف ای  پژوهش عبارتدد از:و   وی. 1

نیرگ هرافر  مرا اسرتفاده از     ردالف( مهبود احترالی وضعیت شیرخوار وبرتال مره میرراری عرربی عضرالنی و     

 مدیادیهای سلو 

نیرگ  ردعضرالنی و ی طو  عرر شیرخوار وبتال مه میراری ژنتیکی آتروفی عربی احترالب( کرک مه افزایش 

 مدیادیهای هافر  ما استفاده از سلو 

و  در ای  پژوهش کاوالً داوطلبانه است و وجبور مه شرکت در ای  فرد تحت سرپرستی  دانم که شرکتو  وی. 2

 حاضر مه شرکت در ای  پژوهش فرد تحت سرپرستی و  مه و  اطریداق داده شد که اگر. پژوهش نیست

هرای  از وراقبرت  فرد تحت سرپرستی ور  ، قیم ومدور نباشد عدواقمهد و یا اداوه ای  روند مرای ایدجانب نباش

و  ما ورکز دروانی و پزشرک  نوزاد شیرخوار  شد و رامطه دروانی د وعرو  تشخیری و دروانی وحرو  نخواه

 .شوددنار اشکا  نری شوعالج

پس از اطرالع مره   ، توانم هر وقت که مخواهمدر پژوهش ویدانم که حتی پس از ووافمت ما شرکت و  وی. 3

از پرژوهش ماعرث وحروویرت از     ایشراق  و خرروج  نررایم  از پژوهش خرارج   فرد تحت سرپرستی ا  را، وجری

 . دریافت خدوات دروانی وعرو  نخواهد شد
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 دورت است:ایدجانب در ای  پژوهش مه ای  فرد تحت سرپرستی ی هرکارینحوه. 5

 درورت مههفته ای( در ناحیه ستوق فمرات  2در فوادل ) هفته 5مدیادی در طو  های تزریق سلو سه نومت 

 . شودوی تزریق در فضای وایع وغزی نخاعی میرار انجا 

 . آیدوی دستمهتشخیص میراری ما آزوایش ژنتیکی  تأیید

 . شودوی نهایی میراری و ورود میرار مه طرح انجا  تأییدیک تست اندازه گیری عرلکرد عضالنی نیز مرای 

تزریرق  . گیررد وری  هفته پس از آق تزریق دو  درورت  2و   گیردوی اولی  تزریق انجا ، پس از ورود مه طرح

 . رسدوی نهایی( در هفته نهار  مه پایاق) نومت سو 

 . هفته ای است 2مدیادی های فوادل تزریق سلو 

 . مردوی ساعت زواق 3آواده سازی میرار تا ترخیص حداقل هر تزریق از زواق 

 . کددوی پیریری وضعیت میرار پس از تزریق تا یکسا  اداوه پیدا

 . هفته وراجعه مه وجری طرح جهت پیریری وضعیت میرار الز  است 5هر 

ی  تست دو هفتره  اول. شودوی تست اندازه گیری عرلکرد عضالنی انجا 2 ، مدیادیهای پس از تزریمات سلو 

پس از تزریق خواهد مود تا ما نتایج آق در زواق پیش  واه6دووی  تست   . شودوی پس از آخری  تزریق انجا 

 . از تزریق ومایسه شود

 ودافع احترالی شرکت ایدجانب در ای  وطالعه مه ای  شرح است:. 7

 احترا  مهبود نسبی وضعیت عضله شیرخوار

 شیرخواراحترا  افزایش طو  عرر 

عوارض شاول درد در ناحیه تزریرق و   ها و عوارض احترالی شرکت در ای  وطالعه مه ای  شرح است:آسیب. 6

 .ماشدوی احترا  ضعیفی از تب یا عفونت

اراوه خواهرد شرد     قیم عدواقمه  در دورت عد  ترایل مه شرکت در وطالعه روش وعرو  دروانی مرای و. 5

 . در حا  حاضر هیچ درواق قطعی مرای ای  میراری وجود ندارد ی  شرح است:که ودافع و عوارض آق مه ا

را نرزد   ه فرد تحرت سرپرسرتی ور    کلیه اطالعات ورموط م ، دانم که دست اندر کاراق ای  پژوهشو  وی. 0

داشته و فم  اجازه دارند نتایج کلی و گروهی ایر  پرژوهش را مردوق ذکرر نرا  و      خود مه دورت وحروانه نره

 . ایدجانب ودتشر کدددفرد تحت سرپرستی  وشخرات

توانرد مره اطالعرات ور      دانم که کریته اخالق در پژوهش ما هدف نظارت مر رعایت حموق ایدجانب ویوی. 9

 . دسترسی داشته ماشد
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 . های انجا  وداخالت پژوهشی مه شرح ذیل مر عهده و  نخواهد مودیک از هزیدهدانم که  هیچوی و . 18

 مدیادی در فوادل دو هفته ایهای نومت تزریق سلو  3

 یک تست ارزیامی عرلکرد عضالنی پیش از تزریق و یک تست دیرر دو هفته پس از آخری  تزریق

 ودت یکسا  هفته( مه 5هر ) ویزیت واهانه

 واه پس از اولی  تزریق 6، یک تست ارزیامی عرلکرد عضالنی

پاسخرویی مه ایدجانب وعرفی شد و مه و  گفته شد ترا هرر وقرت وشرکلی یرا       جهت ..............دکتر آقای. 11

در پژوهش وذکور پیش آود ما ایشراق در ویراق مررذار  و    فرد تحت سرپرستی ا    ی در رامطه ما شرکتسؤال

 . راهدرایی مخواهم

  :شراره تلف  ثامت و هرراه ایشاق مه شرح مه و  اراوه شدو آدرس 

...................................................... 

دانم که اگر در حی  و معد از انجا  پژوهش هر وشکلی اعم از جسری و روحی مه علت شرکت در و   وی. 12

هرای آق و غراورت ورموطره مرر     و هزیدره ، پیش آود درواق عوارض فرد تحت سرپرستی و  ای  پژوهش مرای

 . خواهد مود وجریاق عهده

تروانم مرا کریتره    دانم اگر اشکا  یا اعتراضی نسبت مه  دست اندرکاراق یا روند پژوهش دار  وری و  وی. 13

 . گرفته و وشکل خود را مه دورت شفاهی یا کتبی وطرح نرایم تماس. ................اخالق در پژوهش دانشراه

ور   ای  فر  اطالعات و رضایت آگاهانه در دو نسخه تدظیم شده و پس از اوضرا یرک نسرخه در اختیرار     . 15

 . و نسخه دیرر در اختیار وجری قرار خواهد گرفتقیم فرد شرکت کددده در طرح  عدواقمه
 

ت فررد تحرت   را خواند  و فهرید  و مر اساس آق رضایت آگاهانه خود را  مرای شرکالذکر ایدجانب ووارد فوق

 . کدمدر ای  پژوهش اعال  وی سرپرستی خود

 اوضای شرکت کددده

 

مه اجرای تعهدات ورموط مه وجری در وفاد فوق دانسته و وتعهد  خود را ولز ..... ...... ...... ...... ...ب دکترایدجان

 . گرد  در تأوی  حموق و ایردی شرکت کددده در ای  پژوهش تالش نرایموی

 وهر و اوضای وجری پژوهش
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  11کیس شماره 

میراق  پژوهشررری  . آزوایشراه یک میرارستاق روانی حاوی تعداد وتدامهی نرونه خوق ماقیرانده میراراق اسرت 

ماقیرانده وورد ارزیامی قرار داده است و از نتایج حادله نددی  وماله ارزشردد تهیه های ندد ژق را در ای  نرونه

امتردا  . شرود وی پس از ارسا  اولی  وماله مرای ناپ ما درخواست نشریه مرای اراوه وجوز اخالق رومرو. کرده است

کدد اوا نشریه هرچداق مرر خواسرته   وی استداد ها ی مودق نرونهپژوهشرر وورد نظر مه عد  اعرا  وداخله و اضاف

 گرفت؟ وی مایست در ای  پژوهش وورد توجه قراروی نه والحظات اخالقی. کددوی خود تاکید

 

  12کیس شماره 

ورورد  ها آق در پژوهشی قرار است که الروی تغذیه ای دختراق دوره وتوس  ما وضعیت ملوغ و رشد جسرانی

را تهیه و پس از اعتبار سردجی مری    هایی مه ای  وظور پژوهشرر وحتر  قرد دارند پرسشداوه. قرار گیردارزیامی 

البته فر  رضایت آگاهانه ای نیز تهیه شده که قبل از توزیع فروها . دانش آووزاق یک ودرسه دخترانه توزیع کددد

 مه قرار زیر است: معضی از سئواالت پرسشداوه. قرار است توس  دانش آووزاق اوضا شود

 درآود وتوس  واهیانه خانواده؟ 

 ویزاق وررف گوشت قروز در واه؟ 

 ویزاق وررف گوشت ورغ و واهی در واه؟ 

 ویزاق هزیده کرد خانواده مرای خرید وواد پروتئیدی؟ 

 سایز تلویزیوق؟وجود ایدترنت وای فای در ودز ؟ 

مه وادر دانش آووز وراجعه کرده و سرئواالتی  پس از تکریل پرسشداوه توس  دانش آووزاق قرار است وحمق 

 نه نکاتی در وورد ای  پژوهش حاوز اهریت است؟. در ای  وورد مپرسد

 

  13کیس شماره: 

پژوهشرری در یکی از کلیدیکهای درواق ناماروری قرد دارد روند توارث ناماروری وردانه و ویزاق شیوع آنرا در پدر و 

مه ای  ودظور قرار است مرا وراجعره مره پرونرده     . دده مه کلیدیک وورد ارزیامی قرار دهدمرادراق ورداق نامارور وراجعه کد

درخواست شود که مه هرراه پدر و مرادر خود جهرت شررکت در پرژوهش    ها آق تراس گرفته شده و ازها آق میراراق ما

نامارور است و مره هریچ عدرواق اوکراق     وشخص شد که مرادر یکی از میراراق کاوال ها در جریاق مررسی. وراجعه نرایدد

   ... پس از اعال  ای  وطلب مه فرد وذکور وی اذعاق کرد که دارای یک فرزند است و. فرزنددار شدق ندارد
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  14کیس شماره 

 فردی وسئو  از طرف یرک شررکت دارویری از او درخواسرت    . دکتر الف ودیر وسئو  یک شرکت میره است

اطالعرات ووجرود در   ، ویزاق تجویز داروهای تولیدی شرکت وذکور و ویزاق وررف آنهاکدد که مرای ارزیامی وی

ای  طرح در قالب یک پرروژه در شررکت دارویری تررویب     . سیستم شرکت را در اختیار شرکت دارویی قرار دهد

 . اوا الزوه آق دسترسی مه اطالعات وورد نظر است. شده و آواده شروع است

 

  15کیس شماره 

سرا  پریش در یرک     7ترا   3ش قرار است که هره  میراراق وبتال مه سرطاق  پستاق  که  مری   هودر یک پژ

در ورکز دروانی وحل انجا  وطالعه ووجود اسرت از  ها آق میرارستاق دانشراهی  تحت عرل جراحی قرار  پرونده

خواهرد مرود کره     روش اجرای پژوهش مه ای  درورت  . لحاظ روند میراری و وضعیت سالوت فعلی پیریری شوند

جراحی ما شراره ووجود در پرونده میرار تراس خواهد گرفت و  مه دورت تلفدی پرسشرداوه  های یکی از رزیدنت

 . ای را پر خواهد کرد
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  16کیس شماره 

ی رفتاری در مراجعین به هابیماریسایکومتری ابزار سنجش قدر ت در ارتباطا ت جنسی در زنان با 

 رفتاری یهابیماریهای کلینیک

 

توانایی زناق مرای محث و گفترراق در  ، و مهداشت ماروری وهرتری  حوزه HIV/AIDSپیشریری از در حوزه 

می  افراد در هدرا  تعاوالت جدسی مه دورت داشت  قدرت مه انجرا    1قدرت. وواجهات و ارتباطات جدسی است

داشت  کدتر  و یرا تسرل  در   ، ندی هم. شودوی یا تغییر در آق و یا داشت  قدرت میش از دیرراق تعریف، عرل

 ترکمتواند ودجر مه وشارکت وی فمداق قدرت. شودویوشارکت و ترریم گیری مه قدرت در روام  جدسی تعبیر 

که تدهرا   دهدویانجا  شده روی زناق در وعرض خطر تهراق نشاق ی هندانچه وطالع، در استفاده از کاندو  شود

 . کردندوی از کاندو  استفادهآناق هریشه  2%. 15

وررداق   کهیطورمه، قدرت در روام  می  فردی است تأثیرجدسیتی وتغیر وهری در تعیی  ویزاق های تفاوت

را هرا  آق قادر مه جلوگیری از رفتارهای جدسی که ترکمی دارند و زناق ورک  است ترمیشنسبت مه زناق قدرت 

ی مرر  ترمیشسدتی ورداق نسبت مه زناق تسل   طورمه. ماشدد، دهدویقرار  HIVدر خطر آلوده شدق مه عفونت 

از آنجایکه داشت  یرک رامطره اور  ولرز  مره اسرتفاده از کانردو  و        . وکاق و نرونری روام  جدسی دارند، زواق

ر ولی ورک  است مرخی زناق قادر مه شروع یک وذاکره ووفمیت آویرز وبدری مر    ماشدوی هرکاری می  ورد و زق

 . داشت  یک رامطه وحافظت شده ما شریک جدسی خود نباشدد

مره ارزیرامی قردرت و     5و تسل  مر ترریم گیری 3کدتر  رامطه خرده ومیاس 2ما  2قدرت در ارتباطات جدسی

و هرکارانش  Pulerwitzامزار سدجش قدرت در ارتباطات جدسی توس  . پردازدوی روام  جدسی وحافظت شده

نیز وورد اسرتفاده  ها مه دو زماق انرلیسی و اسپانیایی اعتبار سدجی شده و در وطالعات دیرر ورموط مه سایر زماق

نیاز مه تطامق و وعتبر سازی ، وختلفهای سالوت مسته مه فرهدگهای در اندازه گیری وضعیت. قرار گرفته است

هرای  مدامرای  هر جاوعه ولز  مه استفاده از امزارهرای سرازگار مرا ورد     ، امزارها ما شرای  فرهدری هر جاوعه است

 . ماشدوی نررش و واکدشی افراد دروق آق

 در حا  حاضر رامطه جدسی پرخطرر پریش میدری    HIVشایع تری  راه انتما  ویروس ، که در ایراقی از آنجای

 اخیرر های از طریق جدسی در سا  HIVآوارهای کشوری نیز حاکی از افزایش ووارد ومبت  کهیطورمه شودوی
                                                           
1 Power 
2 Sexual Relationship Power 
3 Control Relationship 
4 decision-making dominance 
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اجتراعی و ماورهای فرهدری را مه هرراه های است که مرنسبی هامیراریو از طرف دیرر ایدز از جرله  ماشدوی

دارد که خود ودجر مه مروز وشکالتی ازجرله انزوای اجتراعی افراد و نیز وانع مزرگی در راستای وراقبت مهداشتی 

یک وفهو  وجازی که در هر مستر فرهدرری وتفراوت تودریف و     عدواقمهقدرت ، و نیز، استو درواق افراد وبتال 

لذا ای  طرح ما هدف سرایکووتری  . مدامرای  الز  است که در آق جاوعه خاص وفهو  پردازی شود، شودوی تجرمه

واندرد   ) رفتراری ی هرا میرراری ( مری  زنراق مرا    1SRPS) و اعتبارسدجی امزار سدجش قدرت در ارتباطات جدسی

ی هامیراریهای در وراجعی  مه کلیدیک ی آویزشی(هامیراریت  فروشی و دیرر ، اعتباد، آلودگی ما ویروس ایدز

 و اهداف کارمردی آق شاول ووارد زیر است: شودوی رفتاری تهراق طراحی

قدرت در ارتباطات جدسری مری  فرردی در جرعیرت      تأثیر( کسب دانش سیستراتیک از نرونری و ویزاق 1

 ایرانی ما ویروس ایدز؛

 تسل  فرد مر فرآیدد ترریم گیری است؛، ندی هم( مررسی نرونری و نمش کدتر  مر روام  و 2

 .نرایدوی قامل ومایسه و روا و پایا را در وطالعات آتی ایجاد ( و ای  پژوهش اوکاق ارزیامی3

 اهداف اصلی

( مرای استفاده مری  زنراق مرا    SRPS) ویرایش فارسی امزار سدجش قدرت در ارتباطات جدسی روانسدجی (1

 ی رفتاریهامیراری

( مررای اسرتفاده مری  زنراق مرا      SRPS) (تعیی  اعتبار ساختاری امزار سدجش قردرت در ارتباطرات جدسری   2

 2ی رفتاری ما استفاده از روایی هرررا و واگراهامیراری

 اهداف اختصاصی

  (تعیی  اعتبار دوری و وحتوایی1

  (SRPS) امزار سدجش قدرت در ارتباطات جدسی Confirmatory factor analysis تعیی (2

 3ترایز اعتبار تعیی (3

 (تعیی  پایایی در معد انسجا  درونی ما آلفای کرونباخ5

در  5جرعیتری  -وتغیرهای اجتراعی امزار در شرکت کدددگاق و تعیی  رامطه آق ما های (تعیی  ویزاق داوده7

  ی رفتاریهامیراریمی  زناق ما 

                                                           
1 Sexual Relationship Power 
2 Convergent and Discriminant validity 
3 Discriminant Validity 
4 Socio-demographic 
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 اهداف کاربردی

قدرت در ارتباطات جدسری مری  فرردی در جرعیرت      تأثیر( کسب دانش سیستراتیک از نرونری و ویزاق 1

 ایرانی ما ویروس ایدز؛ 

 تسل  فرد مر فرآیدد ترریم گیری است؛ ، ندی همنرونری و نمش کدتر  مر روام  و  ( مررسی2

 .نرایدوی ( و ای  پژوهش اوکاق ارزیامی قامل ومایسه و روا و پایا را در وطالعات آتی ایجاد3

 اهداف کلی و اختصاصی

روایی و پایایی( و مرازش در ) ( ویژگیهای رواق سدجیSRPS) قدرت در ارتباطات جدسیی هآیا پرسشداو (1

 دارد؟جاوعه ایرانی را 

، شرغل ، ی رفتراری مرحسرب وتغیرهرای: سر     هامیراری( می  زناق ما SRPS) قدرت در ارتباطات جدسی (2

، 1هرزورانی جدسری  ، تعرداد شررکای جدسری   ، CD4ومردار  ، سرطح تحرریالت  ، وحرل سرکونت  ، وضعیت تاهرل 

، ودت درواق، سو  استفاده قرار گرفت  توس  شریک جدسی، وامستری اقترادی،  2جدسیهای نمشهای گرایش

نحوه ، ویزاق درآود، رضایت در روام ، وررف کددده الکل، سو  وررف وواد، طو  ودت رامطه، استفاده از کاندو 

  انتما  ویروس مه فرد نرونه است؟

  ت پووهشی و فريیا تسؤاال

اهرداف  وطالعه حاضر از نوع ومطعی است که معد از اراوه طرح پژوهشی مه وسئولی  وراکز مه ودظور وعرفری  

و نیز گرفت  رضایت ناوه کتبی ، پژوهش و اطالعات وورد نیاز و دریافت ووافمت ناوه از آناق مرای اجرای پژوهش

 . آگاهانه از افراد شرکت کددده انجا  خواهد شد

 خواهد مود که شاول دو قسرت: SRPS 3سایکووتری و اعتبارسدجی ای  امزار ما استفاده از پرسشداوه

- Relationship Control Factor/Subscale  
- Decision-Making Dominance Factor/Subscale  

تر  فروشری و دیررر    ، اعتبراد ، واندرد آلرودگی مرا ویرروس ایردز      ) ی رفتراری هرا میراریاست در می  زناق ما 

 ODFs & MMTPs (Two of the centers are selected using  ی آویزشری( کره مره وراکرز    هرا میراری

RedCap survey: Khaneh Khorshid and Zananeh Yaftabad)  انجرا  خواهرد شرد   ، کددرد ویوراجعه .

وعیارهرای ورود مره   . خواهد مود که توس  دو کارشداس آووزش دیده جرع آوری خواهد شرد  378جرعاها نرونه

                                                           
1 sexual concurrency 
2 sex role orientation 
3 Scale Julie Pulerwitz, 2000 



41 

 

ه وطالعه عبارتدد از: داشت  هر ومارمتی از طریق واژق و یا ومعد / دهانی ما یرک شرریک وررد در طری شرش ورا      

. رضرایت والردی  در درورت لرزو (    ) سا  یا ماالتر 17 داشت ، توانایی مرای دادق رضایت آگاهانه کتبی ، گذشته

، کسانی که ما اختالالت روانی که ورک  است وانع درک از ارزیامی و یا تداخل ما اراوه اطالعات دقیق واندد جدوق

 . واهدد شداز وطالعه حذف خ، عد  انسجا  و یا اختال  شداختی ماشدد

واترجرره و سردجش   ، ترجرره  درورت مره  SRPSنارنوب روش کار مر ای  اساس خواهد مود که پرسشرداوه  

زوراق توسر  دو نفرر    وسرتمل و هرم   طورمهمدی  دورت که پرسشداوه وذکور امتدا . استفها  انجا  خواهد گرفت

هر وترجم مه تدهایی نسرخه ای از  . شداز انرلیسی مه فارسی ترجره خواهد ، وسل  مه دو زماق انرلیسی و فارسی

نهایی  تأییدو معد از ، وشترک و ترحیح اختالفات ووجودهای پرسشداوه را مه فارسی ترجره کرده و معد از محث

سپس ترجره فارسی پرسشداوه توس  یک وترجم وسل  مه هر دو . ترجره اولیه فارسی تهیه خواهد شد، اساتید

 و ما نسخه انرلیسری ادرلی ومایسره   ، خواهد آود دستمهاز فارسی مه انرلیسی مرگردانده و نسخه انرلیسی ، زماق

 . روش ترجره وعکوس() شودوی

 سازه و تررایز انجرا   ، سپس روایی دوری. وتخرص نیز وورد ارزیامی قرار خواهد گرفت یوسیلهمهدر نهایت 

آووزشی ورموط  یپرسشرراق در جلسه. سدجش قرار خواهد گرفت در ورحله معد پایایی پرسشداوه وورد. شودوی

تلفدی جهت دسترس آناق مه وجری طررح   یشراره، ندی هم. حضور خواهدد یافتها مه نحوه تکریل پرسشداوه

، پرسشرراق پس از توضریح پیراوروق اهرداف وطالعره    . و رفع اشکاالت احترالی در اختیار آناق قرار خواهد گرفت

، ضرر  ورراحبه مرا ورراجعی     ، آورده و اخرذ رضرایت ناوره کتبری      دسرت مره تاکید مر وحروانه واندق اطالعرات  

اطالعات دووگرافیک و پرسشداوه ادلی توس  پرسشرراق آووزش دیرده در فضرایی خرودری و    های پرسشداوه

 58-68فررد حردود   مرای هر ها ودت زواق تمریبی تکریل پرسشداوه. مدوق حضور دیرراق تکریل خواهد گردید

وجری طرح اقدا  مه نظارت مر نحوه کار پرسشررها خواهدرد   ها،در طو  زواق تکریل پرسشداوه. ماشدوی دقیمه

مه ورکز وشاوره وراجعه نرروده و مرر نررونری    ها مار در زواق تکریل پرسشداوه 2دورت که حداقل مه ای . نرود

 SPSSآوده وارد کاوپیوتر شده و توسر  نرر  افرزار     دستمه در نهایت اطالعات. انجا  طرح نظارت خواهد نرود

تجزیره و تحلیرل قررار خواهرد      ی آواری ورموطره ورورد  هاروشاز طریق آنالیز رگرسیوق نددگانه و  15ویرایش 

 . ماشدوی واه 23ودت زواق تمریبی اجرای طرح . گرفت

 


