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  42عٌَاى با سایس  

 

  44سایس ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ًَیسٌذگبى بب 
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 40با سایس کلوِ  032حذاکثر  )تَضیحات در راٌّوای ًَیسٌذگاى هَجَد است( چکیذُ

 هقذهِ: 

  ّا:هَاد ٍ رٍش 

 

 ّا: یافتِ 

 

 گیری: ًتیجِ

 

 ّا: کلیذٍاشُ

 :E.mail ًَیسٌذُ هسئَل: *

 

 
           

  



 ضاهل: 41هتي اصلی هقالِ با سایس 

 

 هقذهِ
 ًكتِ هْن:

لطفب تَجِ داشتِ ببشيذ تحقيقبتي کِ بِ آًْب اشبرُ هيكٌيدذ،   

بددِ رٍو ًٍكددٍَر ادددتٌبد کددردُ ٍ از رکددر دددبل تحقيدد   

خَدداری کٌيدذ. ّونٌديي اددبهي هحققدبى ٍ اادط  ب       

التيي ببیذ در هتي هقبلِ بِ فبرددي ًَشدتِ شدذُ ٍ هلدبدل     

 اًگليسي آى در فَ  ًَ  رکر شَد.

 ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.تَضيحب  در راٌّوبی دبیر 

 ّاهَاد ٍ رٍش 

 تَضيحب  در راٌّوبی ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.

 ّا یافتِ

 تَضيحب  در راٌّوبی ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.

 بحث

 ًكتِ هْن:

لطفب تَجِ داشتِ ببشيذ تحقيقبتي کِ بِ آًْب اشبرُ هيكٌيدذ،  

بددِ رٍو ًٍكددٍَر ادددتٌبد کددردُ ٍ از رکددر دددبل تحقيدد   

ّونٌديي اددبهي هحققدبى ٍ اادط  ب      خَدداری کٌيدذ.  

التيي ببیذ در هتي هقبلِ بِ فبرددي ًَشدتِ شدذُ ٍ هلدبدل     

 اًگليسي آى در فَ  ًَ  رکر شَد.

 تَضيحب  در راٌّوبی ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.دبیر 

 گیری ًتیجِ

 تَضيحب  در راٌّوبی ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.

 تطکر ٍ قذرداًی

 ًكتِ هْن:

در ایي قسوت خدَدداری ًودَدُ ٍ   لطفب از رکر ًبم اشخبص 

کذ ّبی هقبلِ را بطَر کبهدل ٍ بدِ فبرددي ، فقد  در ایدي      

 بخش رکر فرهبیيذ.

 تَضيحب  در راٌّوبی ًَیسٌذگبى هَجَد ادت.دبیر 

 
 

 

  



جذا   Draw Tableاز رسن جذاٍل بصَرت دستی ٍ با ابسار  دقیقا بایذ هطابق فرهت باضٌذ.ٍ  44سایس با جذاٍل 

 خَدداری ًواییذ.

جذاٍل ٍ ًوَدارّا)حتوا بِ زباى فارسی باضٌذ. ّوچٌیي تعذاد ارقام اعطاری دٍ رقن باضذ. تَجِ داضتِ 

 .باضذباضیذ ًَع اعطار در فارسی، هویس؛ ٍ در اًگلیسی، ًقطِ؛ هی

 

 

 ّبی هَرد هطبللِ ي هتغيرّب در گرٍُّبی تَايف ( آهبر1ُی ) جذٍل شوبرُ

 Aدارٍی  هتغیر

 هیاًگیي(±)اًحراف هعیار

 Bدارٍی 

 هیاًگیي(±)اًحراف هعیار

*P-Value 

MPO  بر حسب(U/ml) 99/0±55/1 60/0±49/1 99/0 

8-OhdG  بر حسب پیکَگرم بر(

 لیتر( هیلی

13/58±36/163 95/70±05/352 001/0 

LPO04/0 40/138±39/16 46/134±69/12 لیتر( هیلیهَل بر )برحسب هیلی 

TTM94/0 04/0±01/0 047/0±02/0 هَل( هیلی  )برحسب 

MPO،8     : هيساى فلّبليت آًسین هيلَپراکسيذاز-OHdG داٍکسي گَاًَزیي،  -2-ّيذرٍکسي  -8: هيساى 

LPO ،هيساى پراکسيذاديَى ليپيذی :TTMٍُتيَل تبم ّبی  : هيساى گر 

 

 (Ancovaآزهَى کٍَاریبًس ) ⃰

 

 

 در گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل  بی دهَگرافيک بيوبراىّ ( ٍیژگي1ی  ) جذٍل شوبرُ

 )درصذ( فراٍاًی سطح ضاخص گرٍُ ضاخص

 

 جٌس

 26%(3/47)  زى هذاخلِ

 29%(7/52)  هرد

 25%(5/45)  زى کٌترل

 30%(5/54)  هرد

 

 

 

 سطح تحصیالت

 
 
 هذاخلِ

 24%(6/43)  دَاد بي

 13%(6/23)  ابتذایي

 7%(7/12)  راٌّوبیي

 6%(9/10)  دبيردتبى

 5%(1/9)  ببالتر

 
 
 کٌترل

 25%(5/45)  دَاد بي

 18%(7/32)  ابتذایي

 5%(1/9)  راٌّوبیي

 5%(1/9)  دبيردتبى

 2%(6/3)  ببالتر
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