
 

 

 

 پصيَطی ضًرای صًرتجلسٍ

 متببًلیک اختالالت تحقیقبت مرکس

13/3/49 

 ٍ هببحث ٍ گطزیس تكکیل 5قوبضُ  کالؼ هحل زض اػًب حًَض بب  12:15 ؾبػت ضاؼ قٌبِزٍ ضٍظ هصکَض، جلؿِ

 .گطفت لطاض بطضؾی ٍ ًمس هَضز هحتطم زاٍضاى ًظطات بِ تَجِ ظیطبب ّبی پطٍپَظال

ذبًن آهٌِ اهیسبرف بِ  پبیبى ًبهِ ایی همطغ کبضقٌبؾی اضقس ضقتِ بیَقیوی ببلیٌیططح تحمیمبتی   -الف

در  miR362-3pي  miR106aارزيببی میسان بیبن " آلبی زکتط ػبسالجالل هطجبًی تحت ػٌَاى ضاٌّوبیی

 هَافك ًظط بب شیل انالحبت اًجبم اظ پؽ قس همطض ٍ هططح، "بیمبران مبتال بٍ بیمبری کرين ي کًلیت ايلسراتیً

 .گطزز السام

 پیكٌْبز هی گطزز ػٌَاى بِ قکل ظیط تغییط کٌس: -1

زض بیوبضاى هبتال بِ بیوبضی کطٍى ٍ کَلیت  miR106a  ٍmiR362-3pبطضؾی )اضظیببی( همبیؿِ ایی هیعاى بیبى غى "

 "اٍلؿطاتیَ

 بهَضت کبهل ًَقتِ قَز. IBD,UC  ٍCDزض ذالنِ يطٍضت اجطای ططح  -2

 بٌیبزی هی ببقس.ططح نطفب  -3

 نحیح هی ببقس.  Patientsػٌَاى اًگلیؿی ًیبظ بِ انالح زاضز، -4

ذَى زضیبفت هی گطزز، پؽ افطاز ؾبلن  5ccزض ذالنِ ضٍـ اجطا شکط قسُ اؾت کِ پؽ اظ اًتربة بیوبضاى ابتسا  -5

 چگًَِ اًتربة ٍ ذًَگیطی هی قًَس؟

ٍ  SP1 ،Egr1  ٍE2F1ساف ططح ببقٌس، زض تؼطیف ٍاغُ ّب کلوبت کلیسی ططح هی ببیؿت هطتبط بب ذالنِ ٍ اّ -6

 ... تؼطیف قسُ اؾت ٍلی ًمف آًْب زض اّساف هطبلؼِ هكبّسُ ًوی قَز.

اّساف ططح اظ ًظط ًگبضـ انالح قَز، بفطو همبیؿِ بیي زٍ هتغیط اظ ططیك آظهَى حبنل هی قَز کِ ببیس زض  -7

 َاالت يطٍضی ًیؿت.برف فطيیِ لطاض گیطز. تکطاض اّساف زض لؿوت ؾئ

 ّب زض ذَى تبم چگًَِ ٍ بب کسام هتس بطضؾی هی قَز؟ )شکط ضفطاًؽ ٍ هتس العاهی اؾت(.miR  بطَض زلیك شکط قَز -8

 ًگْساضی ٍ بؼس هست ظهبى ذبل اؾترطاج اًجبم  -20چطا ًوًَِ ّبی ذًَی ضا زض هجطی هحتطم تَيیح زٌّس کِ  -9

 هی زّیس؟

 

 



 

 

 

 

 

 

ّب هكرم تط هی miRّب تؼییي قَز، بؿیبض هفیس ذَاّس بَز. زض ًتیجِ تبثیط ایي miRی ّسف ایي پطٍتئیي ّب اگط -10

 قَز.

هَضز اظ تَهَضهبضکطّبی بیَقیویبیی بطضؾی قَز. چَى زض ایي ططح ّیچ اؾتٌببطی اظ  2پیكٌْبز هی گطزز حسالل   -11

 بیَقیوی ًوی قَز.

 بطای تؼییي حجن ًوًَِ ضفطاًؽ شکط قَز.  -12

 چیؿت؟ miR106aٍاحس زض  5/0هٌظَض اظ اًتظبض حسالل   -13

چٌبًچِ زض ّط گطٍُ لطاض ببقس بب بیوبضاى فؼبل ٍ غیطفؼبل بب ّن همبیؿِ قًَس زض هَضز حجن ًوًَِ ًیبظ بِ تجسیس ًظط   -14

 هی ببقس.

ػَاهل هرسٍـ  هؼیبضّبی ذطٍج هفَْم ًیؿتٌس ٍ بطای ّط گطٍُ هؼیبض ذطٍج ببیس شکط قَز. زضّوؿبى ؾبظی  -15

 کٌٌسُ ًظیط ًػاز ّن زض ًظط گطفتِ قَز.

 زض هَضز چگًَگی اًتربة افطاز ؾبلن )قبّس( ًکتِ ایی شکط ًكسُ اؾت.  -16

 پیكٌْبز ًكسُ اؾت. یزض هكکالت اجطایی ططح هَاضزی شکط قسُ ٍلی بطای بطططف کطزى آى ضاُ حل  -17

 

ذبًن حطهت الؿبزات آظهٌس  اضقس ضقتِ بیَقیوی ببلیٌیططح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همطغ کبضقٌبؾی   -ة

بررسی تبثیر میكريجلبک اسپیريلیىب بر سطح سرمی " آلبی زکتط ػبسالجالل هطجبًی تحت ػٌَاى ضؾتوی بِ ضاٌّوبیی

 اًجبم اظ پؽ قس همطض ٍ هططح "2گلًکس ، اوسًلیه ، لیپید پريفبيل ي مبلًویل دی آلدئید در بیمبران ديببتی تیپ

 .گطزز السام هَافك ًظط بب شیل حبتانال

ایي هطبلؼِ بط ضٍی بیوبضاى زیببتی اجطا ذَاّس قس، لصا ًتبیج آى چگًَِ هی تَاًس زض کٌتطل ٍ جلَگیطی اظ ابتال بِ  -1

 (7نفحِ  2زیببت هفیس ببقس؟ )پبضاگطاف 

 هَثط ذَاّس بَز؟ ایي هطبلؼِ بب چِ هکتٌیؿوی زض اضتمبء فطٌّگ هطزم زض اؾتفبزُ اظ جلبك زضیبیی -2

 زض تؼطیف ٍاغُ ّب فؼبلیت هتَؾط ببیس تؼطیف قَز. -3

 

 



 

 

 

 

 کبضبطزی هی ببقس.-ططح بٌیبزی -4

 زض اّساف اذتهبنی همبیؿِ زٍ گطٍُ زض لؿوت فطيیِ آٍضزُ قَز. -5

زاضٍیی بیوبضاى زض اّساف کبضبطزی بط اؾبؼ ًتبیج ایي هطبلؼِ، چٌبًچِ جلبك اؾپیطٍلیٌب بؼٌَاى یك زاضٍ زض ؾبس  -6

 زیببتی لطاض گیطز، بؼٌَاى هکول غصایی ًوی تَاًس هططح ببقس.

 ًرَاّس بَز. 15% حجن ًوًَِ 5% ٍذطبی 80زض لؿوت تؼییي حجن ًوًَِ بب هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ٍ تَاى  -7

هی ببیؿت کٌتطل قَز ایي هطبلؼِ اظ ًَع کبضآظهبیی ببلیٌی هی ببقس ٍ توبهی ػَاهل هرسٍـ کٌٌسُ )حتی االهکبى(  -8

 کِ بؿیبض پیچیسُ هی ببقس.

زض چگًَگی اجطای پػٍّف ضغین غصایی زض توبهی افطاز اثط یکؿبًی زض کبّف لٌس ذَى ًساضًس ٍ زض ػیي حبل بطای  -9

بیوبض قٌبؾبیی قسُ چگًَِ بِ ٍی تَنیِ هی قَز کِ فؼبلیت فیعیکی اـ ضا افعایف ًسّس، زضنَضتی کِ بطای ؾالهتی 

ض يطٍضی اؾت. اظ ًظط اذالق پعقکی ببیس توبهی تَنیِ ّبیی کِ بطای بیوبض هفیس اؾت ضا گَقعز ًوبیس ٍ ًوی اٍ بؿیب

تَاًس اٍ ضا اظ ههطف زاضٍ ٍ یب فؼبلیت فیعیکی ٍ یب ضغین ّبی غصایی زیگط هحطٍم ًوبیس. لبل اظ هطبلؼِ کس بیي الوللی 

 پ ایي ًَع همبالت بؿیبض زقَاض ذَاّس بَز.کبضآظهبیی ببلیٌی ببیس اذص گطزز زض غیط ایٌهَضت چب

 بِ چِ زلیل ًوًَِ ّب اظ قْطؾتبى بْكْط تْیِ هی قًَس؟-10

اظ هكکالت انلی ایي ًَع هطبلؼبت ٍ هكکالت اجطایی ططح، ػسم کٌتطل ػَاهل هرسٍـ کٌٌسُ اؾت ٍ فؼبلیت -11

ططح ذبضج اؾت. فؼبلیت هتَؾط لبل  فیعیکی بیف اظ ػَاهل زیگط زض کبّف لٌس ذَى هَثط اؾت کِ اظ کٌتطل هجطی

 اظ بیوبضی ًوی تَاًس قبذم فؼبلیت زض طَل هطبلؼِ ببقس.

زض لؿوت هالحظبت اذاللی حمَق بیوبض زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت. چٌبًچِ طی هطبلؼِ، لٌس ذَى بیوبض زض گطٍُ  -12

 َز.ضغین ّبی غصایی کبّف پیسا ًکٌس چِ کؿی هؿئَل افعایف لٌس ذَى بیوبض ذَاّس ب

پليی   َمراَیبررسی  " نفَضا حکیوی تحت ػٌَاىذبًن آلبی ػبسالجالل هطجبًی ٍ  تحمیمبتیططح  پطٍپَظال -ج

ديببت ملیتًض ويً    آن در بیمبران مبتال بٍبب سطح سرمی  IIA  (PLA2G2A)فسفًلیپبز ترضحی گريٌ شنمًرفیسم 

 .گطزز السام هَافك ًظط بب شیل انالحبت اًجبم اظ پؽ ٍ همطض قس هططح "2

 

 

 



 

 

 

 زض ػٌَاى گطٍُ کٌتطل شکط قَز. -1

 ذالنِ اجطای ططح کبهل ًوی ببقس، فطهَل ّبی آهبضی اؾتفبزُ قسُ زض ططح شکط قَز. -2

زض ذالنِ يطٍضت اجطای ططح بطذی هَاضز اظ هٌظط ػلوی ٍ بیبى ططح يس ٍ ًمیى شکط قسُ اؾت، لطفب  -3

 انالح گطزز.

هطبلؼِ حبيط بیكتط تَيیح زازُ قَز، ػوستب زض هَضز زیببت ٍ بیوبضیْبی زض بیبى هؿبلِ تحمیك زض هَضز اّویت  -4

 هطتبط بب آى تَيیح زازُ قسُ اؾت.

ًتبیج ایي هطبلؼِ اظ لبل پیف بیٌی قسُ اؾت، لصا پیكٌْبز هی قَز بهَضت  5اًتْبی پبضاگطاف  8زض نفحِ  -5

 فطيیِ انالح قَز.

 طزز.ؾَاالت پػٍّكی تکطاض اّساف اذتهبنی اؾت، انالح گ -6

 ّعیٌِ ّبی ططح ًبهتؼبضف هی ببقس ٍ بیف اظ حس اًتظبض اؾت. -7

ایي همبزیط  19بطای تؼییي حجن ًوًَِ شکط هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض زٍ گطٍُ يطٍضی اؾت. زض ضفطاًؽ  -8

 هكبّسُ ًگطزیس.

زیببتی  هؼیبض ٍضٍز ٍ ذطٍج بطای گطٍُ کٌتطل ٍ بیوبض هی ببیؿت جساگبًِ شکط قَز. ایي هطبلؼِ ضٍی بیوبضاى -9

 اظ هؼیبضّبی ذطٍج بطای گطٍُ بیوبض اؾت. "زیببت لٌسی"اجطا هی قَز ٍلی 

 ًَآٍضی ططح تَيیح زازُ قَز. -10

 هكکالت اجطایی ططح کبهلتط ًَقتِ قَز. -11

 هست ظهبى اجطا بطای ایي هطبلؼِ غیطهتؼبضف زضًظطگطفتِ قسُ اؾت. -12

 جوغ ّعیٌِ ّب اقتببُ اؾت، انالح گطزز. -13

ضفطاًؽ ّب ًیبظ ًیؿت، فمط همبالتی کِ اظ ٍة ؾبیت )غیط اظ هجالت ٍ کتبة( بطای  PubMedشکط ؾبیت  -14

 گطفتِ هی قَز هی ببیؿت شکط گطزز.

 زض ضٍـ اجطای ططح هیعاى فؼبلیت پطٍتئیي ببیس اًساظُ گیطی قَز ًِ هیعاى ذَز پطٍتئیي. -15

 کسام ظیطٍاحس آًعین اًساظُ گیطی هی قَز؟ -16

 " آلبی ػبسالجالل هطجبًی ٍ آلبی بْطٍظ ابطاّین ظازُ کط تحت ػٌَاى تحمیمبتیانالح قسُ ططح  پطٍپَظال -ز

 بررسی اثر عصبرٌ الكلی کىگر فروگی بر میسان چربی، قىدخًن ي حسبسیت بٍ اوسًلیه درمًش صحرايی مبدٌ 

 

 



 

 

 

 

 ٍ همطض قس هجسز بطضؾی قس 11/8/93بب تَجِ بِ نَضتجلؿِ هَضخ  "ديببتی ضدٌ درمقبيسٍ بب اثر گلی بىكالمید 

 .گطزز السام هَافك ًظط بب شیل انالحبت اًجبم اظ پؽ

برَبی پبؾد زازُ ًكسُ  25/08/1393/پ گ هَضخ 200136/35/6زض انالحیِ قوبضُ  4بِ ؾَال قوبضُ  -1

 طی ًبهِ ایی بهَضت کتبی اضائِ قَز. جَاةاؾت. لطفب 

 قطٍع قَز. "تؼییي"ّسف انلی ططح بب کلوِ  -2

 زازُ ًكسُ اؾت. 7پبؾری بِ پطؾف قوبضُ  زض ّسف کبضبطزی ططح ّیچ -3

 ّیچ جَابی اضائِ ًكسُ اؾت. 13پطؾف قوبضُ  پبؾد بِزض  -4

 زض جسٍل ّعیٌِ ّبی ططح ّیچ اؾوی اظ زؾت اًسضکبضاى ططح آٍضزُ ًكسُ اؾت. -5

 پیَؾت ّبی اذالق زض اًتْبی پطٍپَظال تکویل ًكسُ اًس. -6

زض ًَع هطبلؼِ بط اؾبؼ زضذَاؾت هطکع تغییطی نَضت ًگطفتِ اؾت، بب تَجِ بِ ًظط هجطی هحتطم زض  -7

نَضت اػوبل ًکطزى هَاضز پیكٌْبزی هطکع لطفب زض طی ًبهِ ایی بهَضت کتبی ًظطات ذَز ضا لیس 

 فطهبییس. 

 

گعاضـ ًْبیی ططح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی آلبی زکتط ػلیجبى تبطائی ٍ ذبًن قیَا آضهبى هْط تحت ػٌَاى  -ٍ

بب تَجِ بِ هططح ٍ " وًترکیب يارزيببی اثرآن بر تطكیل آمیلًئید در لًلٍ آزمبيص  Dخبلص سبزی آپًلیپًپريتئیه  تًلید ي"

 همطض قس پؽ اظ انالحبت شیلػًبی هحتطم قَضای پػٍّكی ًظط ًبظط هحتطم ططح آلبی زکتط یؼمَة یعزاًی ٍ ا

 بب ًظط هَافك السام گطزز.

 بیبى ًبهِ ٍ پطٍپَظال ببقس.پبْتط اؾت ؾبذتبضّبی ايبفِ حصف گطزز ٍ هٌطبك بب هتي  -1

 زض هتي هی ببقس کِ بْتط اؾت هَضز ببظبیٌی لطاض گیطز. یبطذی اقکبالت ٍیطایك -2

 فطهت گعاضـ ًْبیی اضائِ قسُ ببیس هٌطبك بب فطهت اضائِ قسُ زاًكگبُ ببقس.  -3

 

 

 



 

 

 

 

 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 

 هطکع ضئیؽ                           هٌهَضیبى ضيب آظاز زکتط آلبی

 هطکع پػٍّكی هؼبٍى                              اؾسی جْبًبرف زکتط آلبی

 هطکع پػٍّكی قَضای ػًَ                           هطجبًی ػبسالجالل زکتط آلبی

 هطکع پػٍّكی قَضای ػًَ                                       غالهطيب ٍلبضی آلبی

 هطکع پػٍّكی قَضای ػًَ                               ًیب ػكمی ؾویطا زکتط ذبًن

 هطکع پػٍّكی قَضای ػًَ                              آلبی زکتط ػلیطيب ذَقبیي

 هطکع پػٍّكی قَضای ػًَ                                       آلبی زکتط ًبنط هبطا

 فٌأٍضی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌسُ                                    هحسیث ضؾتوبًی ذبًن

 

 


