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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متببولیک اختالالت تحقیقبت مرکز

31/31/59 

 ٍ گشدیذ تـکیل 4داًـکذُ پضؿکی کالع ؿوبسُ  هحل دس اػضب حضَس ثب 10:00 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزکَس، خلؼِ

 .گشفت لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَخِ ثب صیش پشٍپَصال

آلبی دکتش  خبًن صیٌت یحیی پَس ثِ ساٌّوبیی پبیبى ًبهِ ایی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌیعشح تحمیمبتی  -الف

 آن ارتببط و مغزی سکته به مبتال بیمبران در NSE و,   MMP-9   Foxf2 هبی پروتئیه تغییرات بررسی " تحت ػٌَاى ًبكش هجشا

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًدبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "بیمبران فبلوآپ و ضبیعه شدت بب

ثب تَخِ ثِ سٍؽ اخشای عشح ّیچ گًَِ تغییشاتی ثشسػی ًوی ؿَد، فمظ هیضاى ایي هبسکشّب دس ّش فشدی کِ دچبس ػکتِ  .1

اص کلوِ  "ثشسػی"ٍ ثدبی  "هیضاى"اص کلوِ  "تغییشات"ؿذُ اػت ثشسػی خَاّذ ؿذ. ثٌبثشایي پیـٌْبد هی گشدد ثدبی 

 دس ػٌَاى اػتفبدُ گشدد. "اًذاصُ گیشی"

 ٍ ضبیؼِ ؿذت ثب آى استجبط ٍ هغضی ػکتِ ثِ هجتال ثیوبساى دس MMP-9, Foxf2  ٍ NES ّبی پشٍتئیي هیضاى اًذاصُ گیشی"

 "ثیوبساى فبلَآح
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ػٌدؾ ؿَد ٍ ثبیذ ثِ  MRSاًذاصُ گیشی ؿَد ٍ فبلَآح ثب  NIHSSثْتش اػت ؿذت ضبیؼِ ثب اّذاف عشح دس لؼوت  .2

كَست دٍ ّذف خذاگبًِ دس اّذاف ٍیظُ گٌدبًذُ ؿَد. )دٍ هتغیش تؼییي ٍضؼیت ثْجَد ثیوبساى ٍ تؼییي استجبط ػغح 

 اضبفِ ؿَد. ( MRSػشهی ثب 

پبساهتشّبی هَسد ثشسػی ثش اػبع هغبلؼبت لجلی ثؼذ اص ػکتِ افضایؾ هی یبثذ، دسًتیدِ ضشٍست اًدبم عشح سا ثغَس ٍاضح  .3

 ثیبى کٌیذ.

 دس ػَاالت ٍ فشضیبت ّیچ اؿبسُ ایی ثِ صهبى كفش ًـذُ اػت. .4

 اػتفبدُ کٌیذ. "هتفبٍت اػت"اص ػجبست  "تغییشی ٍخَد داسد"دس لؼوت اّذاف ثِ خبی ػجبست  .5

 دسصهبى كفش کِ احتوبال صهبى اًتمبل ثیوبس ثِ ثیوبسػتبى اػت چگًَِ هی تَاى ًوًَِ گیشی کشد؟  .6

تؼییي هی ؿَد، کوی خَاّذ ؿذ؟ چَى اؿبسُ ایی  CT  ٍMRIضاى ضبیؼِ ٍ ؿذت آى کِ ثب سٍؿْبی ثش اػبع چِ هؼیبسی هی .7

 ثِ گشٍُ کٌتشل ًـذُ اػت.

 دس سٍؽ اخشا فمظ ثیوبساى ػکتِ هغضی فبلَآح هی ؿًَذ، اضبفِ کشدى گشٍُ کٌتشل ثشای تکویل ًتبیح الضاهی هی ثبؿذ. .8

 دفی خَاّذ ثَد رکش گشدد.)احتوبال ًوًَِ ّب دس دػتشع ّؼتٌذ.(دس لؼوت حدن ًوًَِ ٍ ًوًَِ گیشی اگش ًوًَِ تلب .9

ػبػت اص ػکتِ هی گزسد. اص  12هؼیبس خشٍج کبهل گشدد: ثیوبسیْبی ًَسٍدطًشاتیَ، ػفًَت ّبی هغضی ٍ اگش ثیؾ اص  .10

ى ایي دس گشٍُ تجذیل ّوَساطیک ػکتِ هغضی ثغَس هؼٌی داسی ثبالتش اػت، لشاس داد MMp9اًدبئیکِ عجك هتَى لجلی 

 افشاد دس هؼیبس خشٍج پیـٌْبد ًوی گشدد.

سا ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثؼذ اص ّوِ فبکتَسّب ظبّش هی ؿَد ثیبى کٌیذ. ثبتَخِ ثِ صهبى ظبّش ؿذى چشا  MMp9دلیل اًذاصُ گیشی  .11

MMp2  اًذاصُ گیشی ًوی ؿَد؟)لجل اص ّوِ فبکتَسّب لبثل ػٌدؾ اػت(. چشا ًؼجتMMp9  ِثMMp1  سا اًذاصُ گیشی

 ًوی کٌیذ؟

 اػتفبدُ ًوی گشدد؟ CNSثدبی ػشم چشا اص  .12
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دسخلَف ػبػت اًذاصُ گیشی هدشی هحتشم ثِ چِ ؿکل هی خَاّذ ؿذت پشٍتئیي ّب کِ هیضاى هختلف دس ػبػت ّبی  .13

 هختلف داسًذ ٍ ثشخی اص ایي فبکتَسّب ػشیغ افت هیکٌذ سا اًذاصُ گیشی کٌٌذ؟

هی  Foxf2لجال هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اًذ ٍ ًَآٍسی ایي عشح ثیـتش هشثَط ثِ  MMp9 ٍ NESاص آًدبئیکِ دٍ فبکتَس  .14

 ثبؿذ، پیـٌْبد هی گشدد ثب اضبفِ کشدى هتغیشّبی خذیذ ثِ ًَآٍسی کبس افضٍدُ ؿَد.

15. MMp9  ثِ دٍ فشمPro 92 kD  ٍactivate 80 kD  دس پالػوب هـبّذُ هی ؿَد.کیت االیضا هَسد اػتفبدُ ّش دٍ پبساهتش سا

 ثِ فشم فؼبل آى هشثَط اػت. MMp9هی ػٌدذ یب خیش؟ صیشا اّویت 

ًیبص داسد کِ  NIHSSدس خلَف چک لیؼت هحمك ثشای اًذاصُ گیشی ؿذت ضبیؼِ ثِ یک سٍؽ پَیب ٍ اػتبًذاسد هبًٌذ  .16

 ػلبة تکویل ؿَد.ثبیذ تَػظ هتخلق یب هـبٍس هغض ٍ ا

 هی ثبؿذ اكالح گشدد. 05/0ػغح هؼٌب داسی  .17

 ًحَُ ٍسٍد اعالػبت ثشای آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ ثب اًذاصُ ّبی تکشاسی غلظ اػت. .18

 ّن دس ًظش گشفتِ ؿَد. NES  ٍFoxf2ثشای صهبًْبی هختلف ثبیذ هتغیش هشثَعِ دس ًظش گشفتِ ثـَد. هثبل صیش ثشای  .19

MMp9خذٍل هتغیش 

 هتغیش ٍاثؼتِ صهبى كفش

 هتغیش ٍاثؼتِ 24صهبى 

 هتغیش ٍاثؼتِ 48صهبى 

 هتغیش ٍاثؼتِ صهبى تشخیق
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ؿذت ضبیؼِ هتغیش هؼتمل دسًظش گشفتِ ؿَد. صهبى ٍلَع ػکتِ حزف گشدد. ثب تَخِ ثِ اّذاف ػي ٍ خٌغ حزف گشدد چَى 

لضٍهی ثِ ثَدى ًذاسد، دسكَست حزف ًکشدى صهیٌِ ایی ّؼتٌذ ًِ هؼتمل. ػبیش هتغیشّبی کِ پیـٌْبد هی گشدد اػن اص سٍؿْبی 

 ، فـبس خَى ثیوبساى، تجذیل ّوَساطیک داسد یب ًذاسد.+PAب دسهبى ؿبهل دسهبى ثب ّپبسیي یب ّیپَتشهی ٍ ی

ثب ؿذت ضبیؼِ سا ثؼٌدیذ ثبیذ اص آصهَى سگشػیَى )چٌذ  Foxf2  ٍMMp9دسكَستی کِ ثخَاّیذ استجبط ّوضهبى   .20

ثب  MMp9هتغیشی/ دٍ هتغیشی( اػتفبدُ ًوبئیذ. دسًتیدِ پیـٌْبد هی گشدد دٍ ّذف خذاگبًِ ثشای ثشسػی استجبط خذاگبًِ 

 ثب ؿذت ضبیؼِ دس ًظش گشفتِ ؿَد. Foxf2ؿذت ضبیؼِ ٍ استجبط 

 ثِ كَست ستجِ ایی ضشٍسی هی ثبؿذ. NIHSS  ٍMRSثش اػبع اّذاف اضبفِ کشدى دٍ هتغیش  .21

هؼٌی ٍ هفَْم صهبى كفش اكالح گشدد.صیشا ثؼیبسی اص ثیوبساى ػکتِ ثب ػالین خفیف هوکي اػت ثب تبخیش ثِ هشاکض دسهبًی  .22

 ؿًَذ ٍ ّوچٌیي تبخیش تب صهبى خًَگیشی ٍ پشکشدى فشم ّبی پشػـٌبهِ ّن هَثش اػت.هٌتمل 

ثب دسًظش گشفتي صهبى تشخیق هحذٍدیتی کِ ایدبد هی ؿَد ایي اػت کِ هوکي اػت ثبصُ صهبًی هتغیش ثبؿذ دس ًتیدِ  .23

ٌذ ٍ ًتبیح ًبللی کِ دس فبلَآح ثیوبساى ثبیذ دس ػِ ثبصُ صهبًی هـخق اًدبم ؿَد. ثؼالٍُ هوکي اػت فشدی فَت ک

 لؼوت هحذٍدیت ّبی عشح دسًظش گشفتِ ًـذُ اػت.

 دس ثخؾ هالحظبت اخاللی رکش ؿَد کِ پغ اص کؼت هدَص کویتِ اخالق عشح لبثل اخشا خَاّذ ثَد. .24

 تَكیِ هی گشدد. MMp9هغبلؼِ ٍ اضبفِ کشدى همبالتی ًظبم هٌذ دسخلَف  .25
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 :جلسه در کننده شرکت اعضب

 هشکض سئیغ                           هٌلَسیبى سضب آصاد دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی خْبًجخؾ دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشخبًی ػجذالدالل دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ آلبی غالهشضب ٍلبسی                                      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آلبی دکتش ًبكش هجشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      خبًن دکتش صّشا ػشة ثبفشاًی      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آلبی دکتش سضب ػلگی

 خبًن دکتش ػمبئیبى                                            ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                     هحذیث سػتوبًی خبًن


