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 پژيَشی شًرای صًرتجلسٍ

 متببًلیک اختالالت تحقیقبت مرکز

50/50/50 

 تطکیل اتبق جلسبت هؼبًٍت هحتشم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هحل دس اػضب حضَس ثب 26;23 سبػت ساس ضٌجِ سٍص هزکَس، جلسِ

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

آلبی دکتش ًبصش  خبًن صیٌت یحیی پَس ثِ ساٌّوبیی تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همطغ کبسضٌبسی اسضذ سضتِ ثیَضیوی ثبلیٌیطشح  -

  MMP-9  ،Foxf2 آوُب َدف َبی پريتئیه ي  mir-96-5pي  mir-942-3p  ، mir-1271-5pتغییرات بررسی " هجشا تحت ػٌَاى

 الذام هَافك ًظش ثب ریل اصالحبت اًجبم اص پس ضذ همشس ٍ هطشح " ضبیعٍ شدت بب آن ارتببط ي مغزی سکتٍ بٍ مبتال بیمبران در

 .گشدد

 پیطٌْبد هی گشدد ػٌَاى ثِ ضکل صیش تغییش کٌذ; .2

  MMP-9 ،Foxf2 ّبی پشٍتئیي ٍ mir-942-3p ، mir-1271-5p ٍmir-96-5pّبی RNAثشسسی تغییشات هیکشٍ "

 "ضبیؼِ ضذت ثب آى استجبط ٍ هغضی سکتِ ثِ هجتال ثیوبساى دس
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دسجبیی ٍیشایص داسد. دس ثؼضی هَاسد کلوبت اًگلیسی دس داخل پشاًتض رکش ضذُ ٍ ًیبص ثِ لسوت ثیبى هسئلِ هتي  .3

دیگش ًَضتِ ًطذُ است. ثْتش است کِ کل هتي ثِ یک ضیَُ ًگبسش ضَد، ثذیي ضکل کِ اثتذا هؼٌی فبسسی کلوِ ٍ 

 سپس داخل پشاًتض کلوِ اًگلیسی لیذ ضَد.

 یب تغییش ػولکشد ٍ ثیبى؟ DNAسخصَظ ػٌَاى طشح تغییش ثِ چِ هؼٌبست؟ تغییش سطح یب تغییش سبختبس یب تغییش د .4

یب ستجِ ثٌذی اضبسُ ضذُ است، اهب تَضیحی دس خصَظ ٍضؼیت ثبلیٌی ثیوبس اسائِ  Scaleدس لسوت ثیبى هسبلِ ثِ یک  .5

 (8ًطذُ است. )صفحِ 

ِ پبساهتشّبی ثیَضیویبیی ثب یبفتِ ّبی ثبلیٌی همبیسِ هی ضَد، ٍلی دس هتي دس لسوت اّویت هَضَع اضبسُ ضذُ است ک .6

 پشٍپَصال اضبسع ایی ثِ ایي هَضَع ٍ ایٌکِ یبفتِ  ّبی ثبلیٌی چگًَِ سٌجص هی ضَد ًطذُ است.

ًبهفَْم هی ثبضذ. هبدُ هغض؟ هحممبى آلوبًی چِ کسبًی ّستٌذ؟ سفشاًس  6ًذاسد. صفحِ  ّوگشایی دس ثیبى هسبلِ ٍجَد .7

 رکش ضًَذ؟ 

 جبیگضیي ضَد. "تؼییي"کلوِ  "اسصیبثی ٍ ثشسسی"دس لسوت اّذاف طشح ثجبی کلوبت  .8

 ثصَست ادغبم ضذُ ًَضتِ ضَد. اختصبصیاّذاف  .9

یبفتِ ّبی ثبلیٌی ّستٌذ ثبیذ دس اّذاف ٍ سپس دس فشضیبت اگش دس طشح هزکَس ثِ دًجبل استجبط هبثیي ثیَهبسکشّب ٍ  .:

 حتوب ًَضتِ ضَد.

 ًَضتِ ضَد. تحلیلی هی ثبضذ لطفب -همطؼی، تَصیفیًَع هطبلؼِ ٍ ًَع طشح  .21

 پشسطٌبهِ داسای آیتن ّبیی هی ثبضذ حتوب ضویوِ گشدد. .22
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 ًِ گیشی خَاّذ ضذ؟دس سِ هبُ ثؼذ اص سکتِ، کِ فشد دس ثیوبسستبى حضَس ًذاسد چگًَِ اص فشد ًوَ .23

 ّبی رکش ضذُ ثب پشٍتئیي ّبی ّذف ٍجَد ًذاسد. RNAسفشاًس هطخصی دس ساثطِ ثب استجبط هیکشٍ  .24

 رکش ضذُ است. MM9هی ثبضذ ٍلی دس ثشسسی هتَى ثؼٌَاى سفشاًس  FoxF2دس هَسد  24سفشاًس  .25

 تست آهبسی جْت همبیسِ هتغیشّب دس سٍش اجشا لیذ ضَد. .26

 .فشهت سفشاًس اصالح گشدد .27

 دسخصَظ ضشٍست اجشای طشح )دس لسوت ثبلیي( تَضیحبتی اسائِ گشدد. .28

 22سبیجشگشیي ٍ دس ثٌذ  21رکش ضذُ است، دس ثٌذ  Real timeدس لسوت ّضیٌِ هَاد هصشفی هَاد هشثَط ثِ اًجبم  .29

 هستش هیکس حبٍی سبیجشگشیي رکش ضذُ است.

 ّضیٌِ ّبی طشح ٍ هَاد هصشفی ثبصثیٌی ضَد. .:2
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 :جلسٍ در کىىدٌ شرکت اعضب

 هشکض سئیس                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی هؼبٍى                              اسذی جْبًجخص دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دکتش آلبی

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                                      آلبی غالهشضب ٍلبسی

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                                        آلبی دکتش ًبصش هجشا

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                            ثبفشاًیخبًن دکتش صّشا ػشة 

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                          آلبی دکتش اًَسسبدات کیبًوْش

 هشکض پژٍّطی ضَسای ػضَ                                     آلبی دکتش سضب سلگی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سستوبًی خبًن
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