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مجری  /مجريان :دكتر طيبه آرتيماني
كليد واژه ها  , ADAMTS- 1 ,ADAMTS- 9 ,ADAMTS- 5,ADAMTS- 4 :سندرم تخمدان پلي كيستيک
 ,سلولهای كومولوس
پژوهشگر گرامي

نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب
با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر  ، 1پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر  2و خبر پژوهشي را
جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سالمت كشوردركادر  3مرقوم فرماييد.
كادر  : 5مهم ترين يافته ها و پيام های پژوهش متناسب با گروه های مخاطب
رديف

1

گروه مخاطب *

متخصصين زنان

پيام پژوهش

آشنايي با عوامل موثر در پاتوژنز بيماري سندرم تخمدان پلي كيستيکآگاهي از داليل مولکولي ايجاد بيماري سندرم تخمدان پلي كيستيکطراحي روشهاي درماني جديد بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر1

2

متخصصين بيولوژي توليد مثل -طراحي پژوهشهاي بعدي جهت روشن تر شدن پاتوفيزيو لوژي سندرم
تخمدان پلي كيستيک
 پيش بيني افراد پر خطر و در نظر گرفتن روشها و تکنيکهايي كه حداكثرنتايج مناسب لقاح آزمايشگاهي را در اين بيماران بدست آورد

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران -مديران -سياست گذاران پژوهشي –سياستگذاران درماني -پژوهشگران -بيماران-پرستاران-دانشجويان-
دانشگاه و مراكز آموزشي -مراكز بهداشتي درماني – مراكز صنعتي – غذا و دارو و صنايع غذايي-صنايع داروسازي-مراكز توليدي – ادارات و سازمان
ها – جامعه و عموم مردم – ساير ( نام ببريد ) .

كادر : 2پيشنهادات محقق برای نحوه كاربست نتايج تحقيق
رديف

پيام پژوهش

محل بكارگيری نتايج تحقيق
صنعت  ,جامعه  ,ساير( نام ببريد)

جامعه زنان ايراني
1

-تعيين گروههاي در خطر ابتال به بيماري سندرم تخمدان پلي كيستيک-برنامه ريزي براي كاهش ريسک ابتال به بيماري در گروه پرخطر استفاده از روشها و تکنيکهاي مناسبتر لقاح آزمايشگاهي براي بدستآوردن نتايج بهتر

2

كادر : 3خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش های سالمت كشور
عنوان خبر:
ميزان بيان ژنهای  ADAMTS 5,4,1 and 9و ارتباط آنها با كيفيت اووسيت در سلولهای كومولوس بيماران مبتال به سندرم
تخمدان پلي كيستيک
اين مطالعه برروی نمونه سلول های كومولوس از  33بيمار  PCOSو  33زن سالم با عملكرد نرمال تخمدان انجام شد .نتايج
حاصله نشان داد كه ميزان بيان ژن های  ADAMTS-1 ,ADAMTS-4 ,ADAMTS-5و  ADAMTS-9در سلولهای
كومولوس به شكل قابل توجهي در بيماران مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيک كمتر از گروه كنترل مي باشد
( به ترتيب  .) P= .0.2,P= .0.5,P=.0..3,P=.0.5اين مطالعه نشان داد كه ميزان بيان  ADAMTS-5,4,1 & 9در گروه
 , PCOSبسيار پايين تر از ميزان بيان  ADAMTS-5,4,1 & 9در گروه كنترل است و هر يک از آنها مي تواند بعنوان
ماركری اختصاصي در سلولهای كومولوس جدا شده از اووسيت در تعيين ميزان رسيدگي تخمک مورد استفاده قرار
گيرد.تغيير دربيان ژنهای مورد نظر مي تواند علت تغيير رشد و نمو فوليكولها در بيماران مبتال به  PCOSباشد.
منبع:
آرتيماني ,طيبه و همكاران .بررسي ميزان بيان ژنهای  ADAMTS 5,4,1 and 9و ارتباط آنها با كيفيت اووسيت در سلولهای
كومولوس بيماران مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيک [ طرح تحقيقاتي] .همدان :دانشگاه علوم پزشكي همدان. 5396 ,
Artimani, T., et al. Determining the difference between two methods of ovulation induction long and
antagonist on clinical pregnancy rate in poor responder patients undergoing ART treatment in Fatemieh
infertility center [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of Medical Sciences, 7102.
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محل بيان و عملكرد ژنهای خانواده ADAMTS
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