
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91/50/9310صورتجلسه شورای پژوهشی مرکس تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی چهارشنبه مورخ 
 

دس اتتذای جلشِ پیشٌْاد شذ کِ جْت اجشای ّشچِ تْتش عشح ّای تحقیقاتی کِ تصَست پایاى ًاهِ اسائِ هی شًَذ ٍ ّضیٌهِ  

 . پشداخهت شهَد   کاههل ٍسایل آصهایشهااّی تغهَس   % کل ّضیٌِ ّای آصهایشات، خذهات تخصصی ٍ 011ّای پشسٌلی ًذاسًذ، 

 شفتٌذ تِ ششح ریل اعالم هی گشدد:  هَاسدی کِ دس ایي جلشِ هَسد تحث ٍ تشسسی قشاس گ

 

 -تَسهیي  اکشهی  تَام تجَیض ٍ تَسیي اکشی تجَیض تاثیش هقایشِ) صًاى تخصصی هقغع ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی عشح -

پیشٌْاد شذ لفظ ) هغالعِ دٍسَکَس( اص قشوت سٍص کهاس  ( قشائت شذ.  صایواى سیش ٍ هشاحل پیششفت تش پشٍپشاًَلَل

حزف شَد. ّوچٌیي دس صَست اهکاى اص تلَک ّای چْاستایی تِ جای اًتخاب یک دس هیاى اسهتفادُ شهَد، جضئیهات    

هَسد تصَیة  عشحهغالعِ کاشاًیاى ) حجن ًوًَِ، هیاًایي ٍ اًحشاف هعیاس( اضافِ شَد. جذٍل هتغیش ّا اصالح شَد. 

 اعضای هحتشم شَسای پظٍّشی هشکض قشاس گشفت. 

 

 ههادسصادی  ّهای  ًاٌّجاسی ٍ فاهیلی اصدٍاج تیي استثاط تشسسی) عوَهی پضشکی هقغع ای ًاهِ پایاى تحقیقاتیعشح   -

اصدٍاج . پیشٌْاد شهذ دسجهات   ( قشائت شذ شیشاصی صیاد دسهاًی آهَصشی هشکض تِ کٌٌذُ هشاجعِ تاسداس صًاى دس قلثی

عهشح ههَسد   اًَاع ًاٌّجاسی ّای قلثهی رکهش شهَد.    ٍ  ٍ قَهیت اص هتغیش ّا حزف شَد فاهیلی دس سٍص کاس رکش شَد

 تصَیة اعضای هحتشم شَسای پظٍّشی هشکض قشاس گشفت.  

 

 ٍ فشاسهاختاس  تهش سهاختاس،   القها شهذُ   تاسداسی دیاتت اثش تشسسی) اسشذ کاسشٌاسی هقغع ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی عشح -

( قشائهت شهذ ٍ پهز اص تحهث ٍ      صهحشایی  ههَص  تالغ ّای صادُ دس قلة هیَسیت سلَلْای ّایپشتشٍفیک طًْای تیاى

 تشسسی، عشح هَسد تصَیة اعضای هحتشم شَسای پظٍّشی هشکض قشاس گشفت.

 

 غیهش  ٍ  هثهتال  تشهتشی  تهاسداس  صًهاى  تیي ادساسی عفًَت هقایشِ) عوَهی پضشکی هقغع ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی عشح -

. پیشهٌْاد شهذ آصههَى    ( قشائت شذ0931 سال دس گشگاى شیشاصی صیاد شْیذ تیواسستاى دس تاسداسی دیاتت تِ هثتال

 ، عشح هَسد تصَیة اعضای هحتشم شَسای پظٍّشی هشکض قشاس گشفت.  آهاسی دس اًتْای سٍص کاس رکش گشدد

 

 تکهَیي  دس BMP 2,4,5,6,7,10 ّهای  طى تیهاى  تشسسهی ) اسشهذ  کاسشٌاسهی  هقغهع  ای ًاهِ پایاى تحقیقاتی عشح -

تصَست هشتشک تا هشکض تحقیقهات پضشهکی   کِ ( تاسداسی دیاتت تِ هثتال C57BL ّای هَص جٌیي قلة هیَکاسدیَم

قشائت شذ ٍ پهز اص تحهث ٍ تشسسهی، عهشح ههَسد تصهَیة اعضهای هحتهشم شهَسای          اًجام هی شَد  سلَلی هَلکَلی

 پظٍّشی هشکض قشاس گشفت.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ِ  هثتالیهاى  دس  D ٍیتهاهیي  سهشهی  سهغ   تشسسهی ) عوهَهی  پضشکی هقغع ای ًاهِ ىپایا تحقیقاتی عشح -  سهٌذسم  ته

. قشائهت شهذ  ( 0931 شهیشاصی  صهیاد  دسههاًی  آهَصشهی  هشکض صًاى دسهاًااُ تِ کٌٌذُ هشاجعِ کیشتیک پلی تخوذاى

ِ پیشٌْاد شذ کِ سٍص کاس اصالح شَد ٍ عٌَاى تِ ) ِ  هثتالیهاى  تهیي   D ٍیتهاهیي  سهشهی  سهغ   هقایشه  سهٌذسم  ته

اعضهای هحتهشم شهَسای     تَسهظ  دس ًْایهت ضهوي تصهَیة عهشح    تغییش یاتذ.  ٍ ًشهال ( کیشتیک چاق  پلی تخوذاى

 هجشیاى هلضم تِ اصالح کشدى هَاسد رکش شذُ گشدیذًذ.، پظٍّشی هشکض

 

 ّهای  طى تیهاى  تهاسداسی تهش    دٍسُ دس دیاتهت  القائ اثش تشسسی)عشح تحقیقاتی پایاى ًاهِ ای هقغع کاسشٌاسی اسشذ  -

صَست هشتشک تا هشکهض تحقیقهات پضشهکی    ( کِ تC57BL هَص سٍیاى قلة دس هضاًشیوال تِ اپیتلیال تغییش فشآیٌذ

قشائت شذ ٍ پهز اص تحهث ٍ تشسسهی، عهشح ههَسد تصهَیة اعضهای هحتهشم شهَسای          اًجام هی شَد  سلَلی هَلکَلی

 پظٍّشی هشکض قشاس گشفت.

 

IL10-IL6-IL2-تشسسی استثهاط پلهی هَسفیشهن طى ّهای     اسشذ ) عشح تحقیقاتی پایاى ًاهِ ای هقغع کاسشٌاسی  -

IL13  تصهَست هشهتشک تها هشکهض     کهِ  ( تا تغییشات جشن پیٌِ ای ٍ پالک ّا دس صًاى هثتال تِ هَلتیپل اسهکلشٍصیز

قشائت شذ ٍ پز اص تحهث ٍ تشسسهی، عهشح ههَسد تصهَیة اعضهای       اًجام هی شَد  تحقیقات پضشکی سلَلی هَلکَلی

 ّشی هشکض قشاس گشفت.هحتشم شَسای پظٍ

 

 


