
 

 

 

 

 پصٍّشی شَرای صَرتجلعِ

 هتببَلیک اختالالت تحقیقبت هرکس

30/10/92 

 ببلیٌی بیَضیوی اسضذ داًطجَیبى کالس هحل دس اعضب حضَس بب  12:15 سبعت ساس دٍضٌبِ سٍص هزکَس، جلسِ

. گشفت لشاس بشسسی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات بِ تَجِ صیشبب ّبی پشٍپَصال ٍ هببحث ٍ گشدیذ تطکیل

 

بررظی تبثیر ّوسهبى  بررظی" تحت عٌَاى آلبی دکتش اسذی ٍ خبًن هشین هشادی طشح تحمیمبتی پشٍپَصال-  الف

ظرطبى MCF-7در ردُ ظلَلی bax ٍ Bcl-2ٍالپرٍئیک اظید ٍ پرتَاشعِ گبهب بر هیساى فعبلیت تلَهراز ٍ پرٍتئیي ّبی 

. گشدد الذام هَافك ًظش بب ریل اصالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هطشح "پعتبى

 . ًَضتِ ضَدbax ٍ "Bcl-2 پشٍتئیي ّبی بیان"پیطٌْبد هی گشدد دس عٌَاى طشح  .1

بب تَجِ بِ تَضیحبت هجشی هحتشم آلبی دکتش اسذی، هطبٍس طشح آلبی دکتش علیشضب خَضبیي هی  .2

 .لطفب ًبم ایطبى دس پشٍپَصال اصالح ضذُ ًْبیی رکش گشدد. ببضٌذ

 هعیبس اًتخبة دٍصّبی پشتَ بش چِ اسبسی هی ببضذ؟ .3

 

بررظی پلی هَرفیعن ّبی شًتیکی " تحت عٌَاى آلبی دکتش عبذالجالل هشجبًی طشح تحمیمبتی پشٍپَصال-  ة

اسایِ پشٍپَصال دس  اص پس ضذ همشس ٍ هطشح " فبرض ٍ ترکوي2  در بیوبراى دیببتی تیپ p450 (2C9)آًسین  ظیتَکرٍم

. گشدد الذام هَافك ًظش بب فشم جذیذ

 



 

 

 

 

پبیبى ًبهِ ای آلبی دکتش عبذالجالل هشجبًی ٍ آلبی آسش سفیعی ًیب داًطجَی اسضذ بیَضیوی  پشٍپَصال- ج

در زًبى ببردار هبتال بِ پرُ لیپید پراکعیداظیَىبررظی هقبیعِ ای ظطح ظرهی هط، رٍی ٍ " ببلیٌی تحت عٌَاى

. گشدد الذام هَافك ًظش بب ریل اصالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هطشح "اکالهپعی بب افراد ببردار ظبلن

دس جذٍل هَاد آصهبیطگبّی ٍ هصشفی بجبی کلوِ گبص اتیلي، گبص استیلي صحیح هی ببضذ، لطفب اصالح  .1

 .گشدد

 .ّضیٌِ حول ٍ ًمل گبص استیلي لحبظ ًطذُ است .2

 .دس لسوت اّذاف طشح ، اّذاف اصلی ٍ اختصبصی بب کلوِ تعییي ضشٍع ضَد .3

سي حبهلگی ٍ ضذت پشُ اکالهپسی دس گشٍُ هَسد هی تَاًذ تبثیشگزاس ببضذ، دس ًتیجِ پیطٌْبد هی گشدد  .4

 .گشٍُ پشُ اکالهپسی بِ دٍ گشٍُ ضذیذ ٍ ضعیف تمسین ضَد ٍ هتغیشّب دس ّش دٍ گشٍُ بشسسی ضَد

 

 پبیبى ًبهِ ای خبًن دکتش ضشابِ ّضاسخَاًی ٍ خبًن هْطیذ فغبًی داًطجَی پضضکی تحت عٌَاى پشٍپَصال- د

 5 هراجعِ کٌٌدُ بِ درهبًگبُ یىی ٍ تحت ببلیىی ببلیدیرٍئیپَتی در زًبى هبتال بِ ُی اختالل عولکرد جٌطٍعی غیررضة"

. گشدد الذام هَافك ًظش بب ریل اصالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هطشح "1392آذر شْر گرگبى در ظبل 

 . ٍ استشادیَل دس اّذاف ٍ هتغیشّبی طشح، اًذاصُ گیشی ایي فبکتَسّب الضاهی ًذاسدFSH ،LHبِ دلیل ًبَد  .1

پیطٌْبد هی گشدد تجذیذ ًظش آهبسی . تعذاد ًوًَِ ّبی هَسد آصهبیص بب تَجِ بِ اّذاف طشح کن هی ببضذ .2

 .صَست گیشد

 .سًج سٌی افشاد هَسد بشسسی هحذٍد ضَد ٍ ضشایط سٌی آًْب هطخص گشدد .3

 .پیطٌْبد هی گشدد جْت پش کشدى پشسطٌبهِ، اص یک سٍاًطٌبس کوک گشفتِ ضَد .4

 .بب تَجِ بِ پبیبى ًبهِ بَدى طشح فَق ّضیٌِ پشسٌلی داًطجَ صفش دس ًظش گشفتِ ضَد .5

 



 

 

 

 

ّی رظی ّورارة " همبلِ بِ چبپ سسیذُ اص ًتبیج طشح تحمیمبتی آلبی دکتش ًبدس هٌصَسسوبئی تحت عٌَاى 2-  ُ

 دربیوبراى هراجعِ 2بب دیببت ًَع TCF7-L2شى  rs7903146(C/T)  ٍrs12255372(G/T)پلی هَرفیعن ّبی

اسائِ گشدیذ ٍ همشس ضذ پس اص اسایِ خالصِ فبسسی اص گضاسش ًْبیی، بب  "شْرظتبى گرگبىکٌٌدُ بِ کلیٌیک دیببت 

 .ًظش هَافك جْت تسَیِ حسبة بِ هعبًٍت اسسبل گشدد

 

 بررظی شیَع "گضاسش ًْبیی طشح تحمیمبتی خبًن دکتش ضشابِ ّضاسخَاًی ٍ خبًن هحبَبِ هجلسی تحت عٌَاى - ٍ

رهبًی پٌج آذر گرگبى در د– هراجعِ کٌٌدُ بِ هرکسآهَزشی 2عفًَت ّبی قبرچی ًبخي در بیوبراى دیببتی تیپ 

اسائِ گشدیذ ٍ پس اص بشسسی گضاسش ًْبیی ٍ همبیسِ آى بب پشٍپَصال هشبَطِ همشس ضذ بب ًظش هَافك جْت " 89ظبل 

 .تسَیِ حسبة بِ هعبًٍت اسسبل گشدد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

: جلسه در کننده شرکت اعضا

 

 هشکض سئیس                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آلبی

 

 هشکض پژٍّطی هعبٍى                              اسذی جْبًبخص دکتش آلبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                           هشجبًی عبذالجالل دکتش آلبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                               علیشضب خَضبیي دکتش آلبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                                ًیب عطمی سویشا دکتش خبًن

 

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هعبًٍت ًوبیٌذُ                                              هْیي ًَهلی خبًن

 


