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 پژيَشی شًرای صًرتجلسٍ

 متابًلیک اختالالت تحقیقات مزکش

51/51/69 

 تـکیل اتاق جلؼات هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًـگاُ هحل دس اػضا حضَس تا 01 ػاػت ساع دٍؿٌثِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس تشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات تِ تَجِ تا صیش ّایپشٍپَصال  ٍ گشدیذ

 

 بزرسی " عشح تحمیماتی آلایاى دکتش ػثذالجالل هشجاًی، هحوذهؼتخذم ّاؿوی ٍ ػثاع ًضاداتشاّیوی تحت ػٌَاى -الف

 با شدٌ تغذیٍ صحزایی َای مًش در اکسیداتیً استزس ي التُابی فاکتًرَای سزمی بزسطًح سیمًاستاتیه داريی تاثیزات

 .گشدد الذام هَافك ًظش تا ریل اكالحات اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح"معمًلی ي پزچزب غذایی جیزٌ

 

 :کٌذ تغییش صیش ؿکل تِ ػٌَاى هیـَد پیـٌْاد .0

 پشچشب غزایی سطین تا ؿذُ تغزیِ ّای ست دس اکؼیذاتیَ اػتشع ٍ التْاتی هاسکشّای سٍی تش ػیوَاػتاتیي اثشات تشسػی

 .ؿَد دادُ تَضیح تیـتش عشح ًَآٍسی دسخلَف .2

 ًَع عشح ٍ ًَع هغالؼِ هـخق گشدد. .3

 تؼضی جوالت پاساگشاف اًتْایی لؼوت تیاى هؼالِ تا حذٍدی ضذ ٍ ًمیض هی تاؿٌذ، لغفا اكالح گشدد. .4

 .ًذاسد ٍّوگشایی ؿذُ گفتِ پشاکٌذُ هغالة هؼالِ تیاى دسلؼوت .5
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داسٍی ػیوَ اػتاتیي فمظ تشای سطین پشچشب رکش ؿذُ اػت، دسحالیکِ سطین هؼوَلی ًیض دس اّذاف اختلاكی، تؼییي اثش  .6

 دس عشح گٌجاًیذُ ؿذُ اػت.

 تؼذاد فشضیِ ّا تیـتش ؿَد. .7

 .ؿَد ًَؿتِ اّذاف هثٌای تش ػَاالت ٍ فشضیات .8

 .ؿَد رکش هجضا تلَست اکؼیذاتیَ اػتشع ٍ التْاتی فاکتَسّای توام ًام اختلاكی اّذاف لؼوت دس .9

 .گشدد تیاى اکؼیذاتیَ اػتشع فاکتَسّای ًام عشح اّذاف دسلؼوت .01

 ؿَد ًوی دادُ هؼوَلی سطین تا ؿذُ تغزیِ ّای هَؽ تِ ػیوَاػتاتیي داسٍی کِ عشح دس ؿذُ رکش تٌذی گشٍُ تِ تاتَجِ .00

 .ؿَد اكالح 2 0ٍ ػَال

ؿذ ٍ یا تضسیمی هی تاؿذ؟ اگش ّش دٍ دسخلَف ًحَُ تجَیض داسٍ اؿاسُ ایی ًـذُ اػت. آیا ّش دٍ دٍص داسٍ .. خَاّذ  .02

( یکؼاى هی تاؿذ؟ آیا هؼتٌذاتی دس ایي خلَف ٍجَد داسد کِ تا ّش mg/kg2  ٍmg/kg21سٍؽ تجَیض تشای دٍصاط )

 دٍ دٍص تجَیضی ػغح ػشهی هٌاػثی اص داسٍ ایجاد گشدیذ؟ ؿشح دادُ ؿَد.

للثی ًیض اًذاصُ گیشی ؿَد. صیشا هغالؼاتی ٍجَد دس ًوًَِ تافت کثذی ٍ  MDAپیـٌْاد هی ؿَد دس كَست اهکاى ػغح  .03

( دس ّپاتَػیت ّا دس حضَس invitroٍ ػایش فاکتَسّای هشتثظ تا اػتشع اکؼیذاتیَ ) MDAداسد کِ دسخلَف ػغح 

 همایؼِ هٌاػثی خَاّذ تَد. (Invivo)اػتاتیي ّا اًجام ؿذُ کِ دسكَست اجشا تلَست 

 ذی، هتغیش سطین غزایی ًوی تَاًذ کوی تاؿذ ٍ هی تایؼت اكالح گشدد.دس جذٍل هتغیشّا تاتَجِ تِ ًَع عثمِ تٌ .04

 هـکالت ٍ هحذٍدیت ّای احتوالی عشح رکش ؿَد. .05

 جایگضیي ؿَد. TNF-αدس كَست اهکاى فاکتَسّای التْاتی جذیذی تجای  .06

 .ؿَد ًوی دادُ ػیوَاػتاتیي هؼوَلی غزایی جیشُ تا ست تِ کِ کِ ؿَد دادُ تَضیح کاس سٍؽ دس .07

 .گشدد اؿاسُ لثلی هغالؼات دس ػیوَاػتاتیي اص اػتفادُ هَسد دٍص تِ .08

 doi:10.1371/journal.pone.0143686: صیش همالِ هـاتِ. گشدد اػتفادُ جذیذتش هٌاتغ اص .09
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 BAY) آگًویست اثز بزرسی " تحت ػٌَاى دکتش ػیذهْذی جؼفشی ٍ دکتش جْاًثخؾ اػذی اىآلایعشح تحمیماتی  -ب

 ردٌ در میتًکىدری بٍ يابستٍ مسیز طزیق اس آپًپتًس القا در آدوًسیىی گیزودٌ( PSB 603) آوتاگًویست ي( 606583

 .گشدد الذام هَافك ًظش تا ریل اكالحات اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح " YM-1 ي KYSE-30 مزی سزطان سلًلی

 لغفا ػٌَاى اًگلیؼی ًَؿتِ ؿَد. .0

 چیؼت؟ A2Bتاٍجَد چْاس دػتِ گیشًذُ آدًَصیٌی دلیل توشکض ایي پشٍطُ تش سٍی گیشًذُ  .2

آیا هیضاى تیاى ٍ همایؼِ هیضاى تیاى ّش چْاس گیشًذُ  YM1تش سٍی ػلَلْای  A2Bدسكَست ٍجَد گیشًذُ ّای  .3

 آدًَصیٌی تش سٍی ػغح ایي ػلَل هَسد تشسػی لشاس هی گیشد؟

 ت ػاختاسهٌذ ٍ ّشهغالؼِ جذا ٍ تْوشاُ ًام ًَیؼٌذُ ٍ ػال هغالؼِ ًَؿتِ ؿَد.دس لؼوت تشسػی هتَى، هتي تلَس .4

 دسلؼوت تؼییي حجن ًوًَِ، ًوًَِ ّا تش اػاع سٍؽ آهاسی كحیح اًتخاب ؿًَذ. .5

 دس لؼوت سٍؽ اجشا تخؾ ّای هشتَط تِ ًوًَِ ّا ٍ سٍؽ ّای آهاسی کاهلتش ًَؿتِ ؿًَذ.  .6

س تؼییي ًَع ػلَل هی تاؿذ؟( تذلیل ایٌکِ تاتَجِ تِ تشسػی ّایی کِ دس ًَآٍسی عشح رکش ؿَد)ًَآٍسی عشح تٌْا د .7

گزؿتِ كَست گشفتِ اػت ًیاصی تِ اثثات هجذد اثش آگًَیؼتی گیشًذُ ًوی تاؿذ ٍ ّوچٌیي هؼیشّای تیَؿیویایی آى 

 هختق تافت ًثَدُ ٍ تغییش ًَع ػلَل تغییشی دس آى ایجاد ًخَاّذ کشد.

 ف ٍیظُ آیا اداهِ عشح هٌغمی خَاّذ تَد؟دسكَست هحمك ًـذى اٍلیي ّذ .8

فشضیات عشح حمایك ػلوی ّؼتٌذکِ لثال تِ اثثات سػیذُ اًذ ٍ ًتایج ًیض هٌتـش ؿذُ اػت، هؼیشّای تیَؿیویایی هشتثظ تا  .9

 ایي عشح هؼتمل اص ًَع ػلَل تَدُ ٍ كشفا تغییش یک ًَع ػلَل ٍ تشسػی حمایك ػلوی تش سٍی آى تَجیِ ًذاسد.

 دیت ّا ٍ هـکالت احتوالی اجشای عشح، ساُ حل ّایی اسائِ گشدد.دسخلَف هحذٍ .01

کِ تشخالف اکثش هغالؼات لثلی هی تاؿذ، چگًَِ هی تَاى اعویٌاى حاكل  22تاتَجِ تِ ًتیجِ رکش ؿذُ دس سفشاًغ ؿواسُ  .00

ِ دیگش گیشًذُ ّای داسد ٍ ً A2Bًوَد کِ آگًَیؼت هَسد اػتفادُ دس ایي هغالؼِ كشفا اثش فؼال کٌٌذگی تش سٍی گیشًذُ 

 آدًَصیٌی کِ هٌجش تِ اثش افضایـی گشدد.
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تش  A2Bدسكَست اهکاى، هغالؼِ ٍ یا گضاسؿی دس هَسد هیضاى تیاى گیشًذُ ّای هختلف آدًَصیٌی ٍ تاالخق گیشًذُ  .02

 سٍی ػغَح اًَاع ػلَلْا ٍ ًیض ػل الیٌْای هختلف ػشعاًی رکش ؿَد.

ش ؿذُ دستاسُ هْاس سؿذ ػلَلْای ػشعاًی تا اػتفادُ اص ػلَلْای ػشعاًی تٌیادی ًتایج رک 24ٍ  23دس ّش دٍ سفشاًغ ؿواسُ  .03

 اًجام ؿذُ اػت.آیا ایي هؼالِ ًوی تَاًذ دستٌالض هـاّذُ ؿذُ دس ًتایج تاثیشگزاس تاؿذ.

 ػالٍُ تش تشسػی اثش آگًَیؼت ایي گیشًذُ چیؼت؟ A2Bدلیل ػذم اػتفادُ اص آًتاگًَیؼت گیشًذُ  .04
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 :جلسٍ در کىىدٌ شزکت اعضا

 آلای دکتشآصادسضا هٌلَسیاى                          سئیغ هشکض

 هشکض پظٍّـی هؼاٍى                             اػذی جْاًثخؾ دکتش آلای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشجاًی ػثذالجالل دکتش آلای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                       آلای دکتش ػلیشضا خَؿثیي      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ               خاًن دکتش ػویشا ػـمی ًیا               

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَآلای دکتش اًَسػادات کیاًوْش                        

  هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                          خاًن دکتش صّشا ػشب تافشاًی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                 خاًن دکتش هاسیِ ػمائیاى

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَآلای دکتش ػیذهْذی جؼفشی                          

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ               آلای دکتش غالهشضا ٍلاسی               

 فٌآٍسی ٍ تحمیمات هؼاًٍت ًوایٌذُ                                    هحذیث سػتواًی خاًن


