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 پژيَشی شًرای صًرتجلسٍ

 متببًلیک اختالالت تحقیقبت مرکز

30/30/59 

 تـکیل اتبق جلؼبت هؼبًٍت هحتشم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هحل دس اػضب حضَس ثب 33:11 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزکَس، جلؼِ

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

آلبی دکتش ًبصش  خبًن هیٌب سحوتی ثِ ساٌّوبیی عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌی -الف

 HIF-1α) آوُب َدف َبی پريتئیه ي iR210 ، miR602 ببالوس، استرس اکسیداتیً تغییرات شىبسبیی" هجشا تحت ػٌَاى

 اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "بیمبران آگُی پیش بب آن ارتببط ي مغزی سکتٍ بٍ مبتالیبن در بیًمبرکر عىًان بٍ( S100βي

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اصالحبت

 .گشدد اػتفبدُ prognosis اص آگْی پیؾ کلوِ ثجبی ػٌَاى دس گشدد هی پیـٌْبد .3

 its اص ثؼذ ّوچٌیي. گشدد حزف ًیض The کلوِ اثتذا دس ّؼتٌذ، هتفبٍت کلی هفَْم دس اًگلیؼی ٍ فبسػی ػٌَاى .2

relationship کلوِ اص with  ُگشدد اصالح ًیض اهالیی غلظ لحبػ اص. گشدد اػتفبد. 

 .یبثذ تغییش پیـٌْبدی ػٌَاى اػبع ثش عشح کلی اّذاف .1
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 کشدى normalized چگًَگی ٍ اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس طًی چِ Real time ثشای داخلی کٌتشل هزکَس عشح دس .4

 .ؿَد رکش ّب mir ایي ًؼجی ػغح

 دس ایٌکِ ثش ػالٍُ ػٌَاى دس ؿذُ رکش تغییشات هیضاى دسًتیجِ اػت، ًـذُ گشفتِ ًظش دس هغبلؼِ ایي دس ًشهبل جوؼیت .5

 ًشهبل همبدیش اص ایٌکِ دلیل ثِ. ؿَد هـبّذُ ًیض ًشهبل جوؼیت دس ثلکِ ؿذ خَاّذ هـبّذُ للجی ػکتِ ثیوبساى جوؼیت

 اػتفبدُ هغبلؼِ ایي دس کٌتشل گشٍُ اص گشدد هی پیـٌْبد دسًتیجِ ًیؼت دػتشع دس دسػتی اعالع ایشاى دس هبسکشّب ایي

 .گشدد

 ّن هغضی ػکتِ تـخیصی ٍ اصلی هؼیبس چٌذ اهکبى صَست دس ّوچٌیي ٍ گشدد رکش تفکیک ثِ خشٍج ٍ ٍسٍد هؼیبس .6

 .گشدد ثیبى

 ثبؿٌذ کجذی ٍ کلیَی خًَی، ایوٌی، ػفًَی، ثیوبسیْبی هغضی، تَهَس ّوچَى ثیوبسیْبیی ػبثمِ داسای کِ افشادی آیب .7

 .ؿذ خَاٌّذ خبسج هغبلؼِ اص یب ٍ ؿًَذ هی هغبلؼِ ٍاسد

. اًذ ًـذُ اسائِ ٍضَح ثِ ًیض ّب تؼشیف ٍ همیبع ٍ ًمؾ ٍ ًجَدُ عشح اّذاف ثب هتٌبػت عشح دس ؿذُ اسائِ هتغیشّبی .8

 هتغیشّب توبهی گیشی اًذاصُ ٍاحذ ٍ ػولی تؼشیف ٍ گشدد اضبفِ ًیض لَهیت ٍ جٌغ ٍ ػي هثل هتغیشّبیی ّوچٌیي

 .ؿَد ًَؿتِ

 صهبى افشاد ّوِ ثشای. اػت ؿذُ اؿبسُ هبُ 6 یب 1 ثِ اّذاف دس هثال ثبؿٌذ، هی حؼبع صهبى ثِ تکشاسی گیشیْبی اًذاصُ .9

 ثِ ًیبصی دسکل ٍلی( ثگیشًذ لشاس ثشسػی هَسد هجذدا هبُ 6 اص پغ افشاد ّوِ هثال)ؿَد گشفتِ ًظش دس ثبیذ هـخصی
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 هحتشم هجشی صالحذیذ دسصَست گشدد، حزف ؿَد هی پیـٌْبد ٍ ثبؿذ ًوی هبِّ 6 ٍ 1 هذت عَالًی ّبی ثشسػی

 .ؿَد رکش سفشاًغ ثب ثشسػی ایي دلیل لغفب هبِّ 6 یب 1 اجشای ثش

 .دّیذ تَضیح سا اکؼیذاتیَ اػتشع ٍ mir210، mir602هبثیي استجبط .31

 کـَس داخل هغبلؼبت اص اهکبى صَست دس ّوچٌیي ؿَد، گٌجبًذُ هتَى ثشسػی دس ثیـتشی هشتجظ همبالت ٍ هغبلؼبت .33

 .گشدد اػتفبدُ ًیض

 .ثبؿذ ًوی هَجَد ّب سفشاًغ دس اػت ؿذُ گضاسؽ ًوًَِ حجن تؼییي ثشای کِ ایی همبلِ .32

 تؼت اص ًشهبل تَصیغ کشدى هـخص ثشای اثتذا دس)ؿَد دادُ تَضیح دلت ثِ آهبسی تحلیل ٍ تجضیِ سٍؽ .31

 ًجَدى یب ٍ ثَدى ًشهبل صَست دس هؼتمل گشٍُ دٍ آًبلیض ثشای ػپغ ٍ گشدد هی اػتفبدُ اػویشًٍَف کَلوَگشٍف

 فشهَل ثِ ؿجیِ ًتبیجی فشهَل ایي ثب ًوًَِ حجن اػت، ًـذُ رکش گشٍّْب ٍاسیبًغ(. گشدد هی هـخص ثؼذی تؼت

 دٍ ثشای صحیح فشهَل ٍ ثبؿذ هی هؼتمل گشٍُ دٍ همبیؼِ ثشای ؿذُ اسائِ فشهَل کِ اػت تزکش ثِ الصم.  داسد اصلی

 : اص اػت ػجبست صٍجی ًوًَِ

 کِ ًذاسد ٍجَد ثشایـبى اهش ایي اهکبى هغضی ػکتِ افشاد کِ گیشد لشاس هذًظش ًکتِ ایي ثبیذ اخاللی هالحظبت دس .34

 .ؿَد گشفتِ کوک ثیوبس ًضدیکبى اص ًبهِ سضبیت فشم تکویل جْت کٌٌذ، پش سا ؿخصی سضبیت فشم خَدؿبى

 ػجَس خًَی هغضی ػذ اص ّب پشٍتئیي ایي آیب ؿَد؟ هی اػتفبدُ ایی ًوًَِ چِ اص HIF-1α ٍS100β گیشی اًذاصُ ثشای .35

 کٌٌذ؟ هی
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 ًتیجِ دس اػت ؿذُ ثشسػی دیگش هغبلؼبت دس عشح ایي دس هَسدًظش ّبی پشٍتئیي ٍ ّب miRNA ایٌکِ ثِ تَجِ ثب .36

 .دّیذ تَضیح سا عشح اجشای لضٍم ٍ ًَآٍسی

 دس کِ تغییشاتی کِ کشد ثشسػی تَاى هی چغَس ًتیجِ دس اػت، ًـذُ گشفتِ ًظش دس هغبلؼِ ایي دس ًشهبل جوؼیت .37

 ًشهبل جوؼیت ٍجَد دسًتیجِ ثبؿذ؟ ًذاؿتِ ٍجَد ًشهبل جوؼیت دس ؿَد هی هـبّذُ هغضی ػکتِ ثِ هجتال ثیوبساى

 .اػت الضاهی همبیؼِ جْت
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 :جلسٍ در کىىدٌ شرکت اعضب

 هشکض سئیغ                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًجخؾ دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         آلبی دکتش حویذسضب جَؿمبًی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آلبی دکتش ًبصش هجشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                               خبًن دکتش صّشا ػشة       

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آلبی دکتش سضب ػلگی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن

 

 


