
 

 

 

 

 پصٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتاتَلیک اختالالت تحقیقات هرکس

13/8/92 

دفتش هعاًٍت هحتشم تحمیمات ٍ فٌاٍسی  دس اعضا حضَس تا  11:30 ػاعت ساع دٍؿٌثِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 لشاس تشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات تِ تَجِ صیشتا ّای پشٍپَصال ٍ هثاحث ٍ گشدیذ تـکیل داًـگاُ

. گشفت

تررسی اثر  " آلای دکتش جْاًثخؾ اػذی ٍ خاًن افؼاًِ ػلیواًی تحت عٌَاى طشح تحمیماتی پشٍپَصال- الف

 تر هیساى تیاى شى ّای Petasites hybridus (butterbur)ترکیة تٌسٍفَراًی استخراج  شذُ از ریشِ گیاُ 

Bax، bcl-2، P53ٍ p21 در ردُ سلَلی MCF-7ؿذ، تِ دلیل پایاى ًاهِ تَدى طشح فَق ٍ  هطشح " سرعاى پستاى

. گشدد الذام هَافك ًظش ؿذ تا تَجِ تِ اصالحات اًجام گشفتِ همشس

تررسی " عٌَاى تحت تحمیماتی آلای دکتش علیشضا خَؿثیي ٍ آلای ّوت آلاگل صادُ گضاسؽ ًْایی طشح- ب

  در تغییررًٍَیسی شًْای هرتَط تِ آپَپتَزردُ ی سلَلی 60تاثیر ٍالپرٍئیک اسیذ تر پاسخ تِ اشعِ گاها کثالت 

MCF-7تا تَجِ تِ دفاع داًـجَ ٍ اًجام اصالحات  هطشح ؿذ " پستاى در هحیظ کشت سلَلیى  سرعا ٍ

. گشدد الذام هَافك ًظش تا ؿذ همشس دسخَاػت ؿذُ داٍساى،

گضاسؽ ًْایی طشح تحمیماتی خاًن دکتش ػویشا عـمی ًیا ٍ آلای دکتش عثذالجالل هشجاًی تحت عٌَاى - ج

... کارًیتیي تر شاخصْای خًَی تیواراى ّوَدیالیسی هراجعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى آیت ا-اثر هکول یاری ال"

 . هطشح ٍ همشس ؿذ پغ اص اصالحات ریل تا ًظش هَافك الذام گشدد"1390هغْری گٌثذ کاٍٍض سال 

 .سٍؽ ّای آصهایـگاّی ٍ تکٌیک ّای اػتفادُ ؿذُ دس لؼوت سٍؽ کاس تَضیح دادُ ؿَد -1



 

 

 

 

 .هـخصات ال کاسًیتیي رکش گشدد -2

 سغح  سِیهقا"گضاسؽ ًْایی طشح تحمیماتی خاًن دکتش ؿشاتِ ّضاسخَاًی ٍ آلای خؼشٍ لجمی تحت عٌَاى - ت

 هطشح ٍ تا تَجِ تِ " ٍ گرٍُ کٌترلکی هثتال تِ سٌذرم هتاتَل2 جی تیاتتی دهاراىی سرم در بىی ٍ لپتىیپًَکتیآد

ًظش ًاظش هحتشم طشح آلای دکتش اػذی ٍ اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی همشس ؿذ پغ اص اصالحات ریل تا ًظش 

 .هَافك الذام گشدد

 .لؼوت چکیذُ ًالص هی تاؿذ، تکویل گشدد .1

 .سٍؽ کاس کاهل گشدد ٍ هَاد اػتفادُ ؿذُ تَضیح دادُ ؿَد .2

 .لؼوت یافتِ ّا ٍ ًتیجِ گیشی تکویل گشدد .3

 .لؼوت تحث کاهل ًَؿتِ ؿَد .4

 .گضاسؽ هالی رکش ًـذُ، کاهل گشدد .5

گضاسؽ ًْایی طشح تحمیماتی خاًن دکتش ؿشاتِ ّضاسخَاًی ٍ خاًن آی تکیي حاجی لادسی تحت عٌَاى - ج

 ٍ کی هثتال تِ سٌذرم هتاتَل2 جی تیاتتی دهاراىی سرم در بىیتیٍپَی شثِ آًص3ٍ4 ی ّاىی سغح پرٍتئسِیهقا"

 هطشح ٍ تا تَجِ تِ ًظش اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی همشس ؿذ پغ اص اصالحات ریل تا ًظش "گرٍُ کٌترل

 .هَافك الذام گشدد

 .لؼوت چکیذُ ًالص هی تاؿذ، تکویل گشدد .1

 .سٍؽ کاس کاهل گشدد ٍ هَاد اػتفادُ ؿذُ تَضیح دادُ ؿَد .2

 .لؼوت یافتِ ّا ٍ ًتیجِ گیشی تکویل گشدد .3

 



 

 

 

 

 .لؼوت تحث کاهل ًَؿتِ ؿَد .4

 .گضاسؽ هالی رکش ًـذُ، کاهل گشدد .5

دسخَاػت خاًن دکتش عـمی ًیا هثٌی تش رکش ًـذى اػن خاًن هلیحِ هشادصادُ هجشی دٍم طشح تحمیماتی - د

 تر ٍضعیت آًسیوْای اکسیذاتیَ در ًَزاد رتْای هسوَم شذُ تا Cتررسی تاثیر تجَیس ٍیتاهیي "تحت عٌَاى

فَق تِ دلیل عذم ّوکاسی خاًن هشادصادُ دس طشح هزکَس، تا تَجِ تِ   ، دس همالِ حاصل اص ًتایج طشح"سرب

صحثت ّای خاًن دکتش عـمی ًیا، تشای تصوین گیشی صحیح تش همشس ؿذ خاًن هشادصادُ دس جلؼِ آتی هشکض 

 .  حضَس داؿتِ تاؿٌذ

دسخَاػت هعاًٍت هحتشم تحمیمات ٍ فٌاٍسی جْت تاصتیٌی هجذد دٍطشح آلای دکتش عثذالجالل هشجاًی - ُ

تررسی " ٍ " در قَم سیستاًی2C19 P450تررسی پلی هَرفیسن ّای شًتیکی آًسین سیتَ کرٍم  "تحت عٌاٍیي 

هطشح ؿذ ٍ هجشی طشحْای فَق  " در قَم سیستاًی2C19 P450پلی هَرفیسن ّای شًتیکی آًسین سیتَ کرٍم  

 اسائِ دادًذ، 30/7/92ج گ هَسخ /125665/35تَضیحات خَد سا طثك ػَاالت هطشح ؿذُ دس ًاهِ تـواسُ 

 .همشس ؿذ اظْاسات آلای دکتش هشجاًی تشای تصوین گیشی ٍ الذاهات تعذی تِ هعاًٍت اسػال گشدد

تشسػی پلی " ٍ " دس لَم ػیؼتاًی2C19 P450تشسػی پلی هَسفیؼن ّای طًتیکی آًضین ػیتَ کشٍم  " -1

.  دٍ آًضین هختلف هی تاؿٌذ" دس لَم ػیؼتاًی2C19 P450هَسفیؼن ّای طًتیکی آًضین ػیتَ کشٍم  

پلی هَسفیؼن ّای طًتیکی . تا تَجِ تِ ّضیٌِ تاالی طشح ّای فَق، ّضیٌِ ّا دس دٍ طشح تمؼین ؿذُ اًذ

 دٍ طى هختلف تشای دٍ آًضین هختلف هی تاؿذ کِ 2C19 p450 ٍ 2C9 p450آًضین ػیتَکشٍم 

لزا ایي دٍ طى هختلف دس لالة دٍ .  هتفاٍت هی تاؿذDNAداسای پشایوشّا ٍ آًضین ّای تجضیِ کٌٌذُ 

 .طشح تحمیماتی تشسػی خَاّذ ؿذ

 



 

 

 

 

تا ّواٌّگی اًجام ؿذُ تا آلای دکتش حاجی اهیي هشجاًی، ایـاى تعٌَاى ّوکاس طشح اًصشاف خَد سا  -2

 .اعالم ًوَدًذ

 . تصَست کیت خشیذاسی خَاّذ ؿذDNAهَاد جْت اػتخشاج  -3

 هی تاؿذ، لزا ّضیٌِ 1391تا تَجِ تِ ایٌکِ ّضیٌِ ّای هحاػثِ ؿذُ دس طشح ّای فَق هشتَط تِ ػال  -4

لزا خَاّـوٌذ اػت دػتَس تفشهائیذ تا ًؼثت تِ . ّای طشح تیـتش اص هثلغ رکش ؿذُ دس طشح خَاّذ تَد

 .اًجام طشح ّای فَق تِ صَست دٍ طشح هجضا الذاهات الصم هثزٍل گشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

: جلسِ در کٌٌذُ اعضاء  شرکت

 هشکض سئیغ                           هٌصَسیاى سضا آصاد دکتش آلای

 

 هشکض پظٍّـی هعاٍى                              اػذی جْاًثخؾ دکتش آلای

 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                           هشجاًی عثذالجالل دکتش آلای

 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                                         خَؿثیي دکتش آلای

 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای عضَ                                ًیا عـمی ػویشا دکتش خاًن

 

 آٍسی في ٍ تحمیمات هعاًٍت ًوایٌذُ                                                 سػتواًی خاًن

 


