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 0پيوست: 

  

 پصٍّشی شَرای صَرتجلعِ

 هتابَلیک اختالالت تحقیقات هرکس

12/40/59 

 تـىیل اتبق جلؼبت هؼبًٍت هحتشم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هحل دس اػضب حضَس ثب 26;23 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزوَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیش گضاسؽ ًْبیی ّبی ٍ پشٍپَصال ٍ گشدیذ

 در بعدی، ظِ ٍ دٍبعدی کشت رٍشْای ای هقایعِ بررظی " تحت ػٌَاى آلبی دوتش ًبكش هجشا عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -الف

 اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "پاًکراض-بتا شبِ ظاز اًعَلیي ظلَلْای بِ اًعاًی( IPS) القایی پرتَاى بٌیادی ظلَلْای توایس

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت

 دسخلَف وـت ػِ ثؼذی ٍ ثشتشی آى ًؼجت ثِ وـت دٍثؼذی اعالػبت ووی اسائِ ؿذُ اػت.  .2

ثبؿذ،  ثب تَجِ ثِ ایي هغلت وِ هحمك لجال دس خلَف هغبلؼِ وـت دٍ ثؼذی ٍ ػِ ثؼذی داسای پیـیٌِ تحمیمبتی هی .3

 آیب یبفتِ ّبی لجلی هحمك ًوی تَاًذ ساُ گـبی اًتخبة یىی اص ایي دٍ سٍؽ ثبؿذ؟

 آیب وـت دٍ ثؼذی ٍ ػِ ثؼذی خَد هتغیش ًوی ثبؿذ؟ .4

 سٍؽ اجشا فبلذ سفشاًغ هی ثبؿذ. لغفب هٌبثغ روش ؿًَذ. .5

 ؟ضشٍست اػتفبدُ اص هیىشٍػىَح الىتشًٍی چیؼت؟ آیب ًبًَفیجش لجال تبئیذ ؿذُ ًوی ثبؿذ .6
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 ٍ هتذٍلَطی آى اعالػبت ًبوبفی هی ثبؿذ، تَضیحبت ثیـتشی اسائِ گشدد. IPSدسخلَف  .7

ًگبسؽ اكغالحبت ٍ اختلبسات اًگلیؼی ثذٍى روش ول ولوِ ٍ یب هؼبدل فبسػی آى كحیح ًوی ثبؿذ، ثْتش اػت  .8

 تلحیح ؿَد ٍ ول ولوِ یب هؼبدل فبسػی آى آٍسدُ ؿَد.

 ًَع هغبلؼِ ٍ ًَع عشح روش ؿَد.  .9

 سفشاًغ روش ؿذُ دس هتي عشح ثب هٌبثغ اًتْبیی پشٍپَصال ّوخَاًی ًذاسد. ػذد .:

 تَضیح ثؼضی اص هغبلت صیبد ًَؿتِ ؿذُ اػت ٍ دس ثؼضی اص هجبحث تىشاس ٍجَد داسد. .21

 ّذف وبسثشدی عشح روش ؿَد. .22

 دس خلَف ًَ ثَدى وبس ٍ آیب ایٌىِ دس ایشاى اًجبم ؿذُ اػت یب ًِ تَضیحبتی اسائِ ؿَد. .23

دس ثیبى هؼبلِ اؿبسُ ایی ًـذُ اػت ٍ اص عشفی دسكَست اهىبى اكغالح وبهل یىجبس  IAPP  ٍGLUT2 دس هَسد .24

 ًَؿتِ ؿَد.

دس لؼوت پبیبًی سٍؽ اجشا ثِ ایي ًىتِ اؿبسُ ؿذُ اػت وِ اص وـت ػِ ثؼذی وِ ثیـتشیي توبیض سا ًـبى هی دّذ،  .25

ى دادى پشٍطُ روش ؿَد ٍ اص عشفی جْت اػتفبدُ دسهبًی اػتفبدُ دسهبًی ؿَدوِ ایي ًتیجِ گیشی ثْتش اػت ثؼذ اص پبیب

 الصم هی ثبؿذ وِ عشحْبی ثیـتشی اًجبم ؿَد.

+؟ پشٍتئیي 3+ یب 2پپتیذ ووی هی ثبؿذ یب ویفی؟ یؼٌی ثَدى یب ًجَدى پشٍتئیي هالن اػت یب همذاس  Cآیب اًذاصُ گیشی  .26

تغیش هـخق ؿَد دس هَسد ثمیِ هتغیشّب ّن ّویٌغَس وِ دس ٍاحذ اًذاصُ گیشی ثبیذ آٍسدُ ؿَد تب هؼٌی ویفی ثَدى ه

 ثبیذ سػبیت ؿَد.



 

 

 21/04/1335تاريخ: 

 /پ گ35/6/ 1353شماره: 

 0پيوست: 

 اّذاف ثب ولوِ تؼییي ؿشٍع ؿَد. .27

 (IPSسفشاًغ ّب لذیوی ّؼتٌذ ثِ سٍص ؿًَذ. )ثبالخق دسخلَف  .28

 دسخلَف ّوىبساى عشح اص پشػٌل داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّن اػتفبدُ ؿَد. .29

 هحل اًجبم آصهبیـبت هـخق ؿَد. .:2

شح هزوَس ًَؿتِ ؿذُ اػت وِ پشٍپَصال پیـٌْبدی ثب ثي یبختِ هـتشن هی ثبؿذ؛ دسایي خلَف ثشاػبع ایٌىِ دس ع .31

 ثشاػبع لَاًیي داًـگبُ حتوب ثبیذ هجلغی تَػظ ثي یبختِ عی لشاسدادی فی هبثیي تمجل ؿَد.

 

 چٌدشکلی ارتباط بررظی " تحت ػٌَاى ٍ آلبی هجتجی صاسعآلبی دوتش حویذسضب جَؿمبًی  عشح تحمیمبتی پشٍپَصال -ة

 شى در Factor V  ، G20210Aشى در MTHFR،  G1691A شى در C677T ٍ  A1298C  شًی جایگاُ چْار ّای

Prothrombin ، شیرازی صیاد شْید ٍ آذر پٌج ّای بیوارظتاى بِ کٌٌدُ هراجعِ خَدی خَدبِ ترٍهبَآهبَلی با بیواراى در 

 .گشدد الذام هَافك ًظشپغ اص اكالحبت ریل ثب  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح "گرگاى شْر

 .ؿَد ثشگشداى عشح ػٌَاى ثب هتٌبػت اًگلیؼی ػٌَاى. 2

 اص ثؼذ ٍیشگَل ػالهت ّوچٌیي. ؿَد تجذیل "ٍ" ثِ ٍیشگَل ػالهت Factor V  ، G20210Aثیي. 3

Prothrombin ؿَد حزف. 

 .ؿَد دادُ تَضیح هغبلؼِ هَسد طًْبی ثب تشٍهجَفیلی استجبط عشح همذهِ دس. 4

 .وشد جبیگضیي سا هَسفیؼن پلی ولوِ تَاى هی چٌذؿىلی ولوِ جبی ثِ. 5
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 .ؿَد روش لغفب ثبؿذ، هی وبسثشدی-ثٌیبدی عشح ًَع. 6

 .گشدًذ ؿشٍع تؼییي ولوِ ثب عشح اّذاف لغفب. 7

 .  ثبؿذ هی تىشاسی ٍ ثبؿٌذ هی ؿذُ لیذ اختلبكی اّذاف ػوال  2 – 9 ّبی آیتن دس فشػی اّذاف. 8

 .ًذاسد ٍجَد عشح اجشای ضشٍست ٍ هَضَع ثیي خبكی ّوگشایی ٍ ًیؼت سػب ٍ سٍاى هؼبلِ ثیبى. 9

 همبلِ وذام اص ًیبص هَسد اعالػبت تىویل ثشای وِ گشدد اؿبسُ هَضَع ایي ثِ ٍ گشدد وبهل ًوًَِ حجن لؼوت. :

 ؿَد روش فمظ ایٌىِ ًِ ؿَد اسائِ سفشاًغ ثبیذ ًوًَِ حجن تؼییي ثشای همبلِ اص اػتفبدُ ٌّگبم دس اػت؟ ؿذُ اػتفبدُ

 .: ؿوبسُ همبلِ

21 .2µ، 2µ ، S1 ٍ S2 ٍ همبدیش ّوچٌیي α ٍ β ایذ؟ گشفتِ ًظش دس هیضاى چِ سا 

 ًؼجت اگش ٍلی اػت كحیح ًوًَِ حجن تؼییي ثشای فشهَل ایي ایذ وشدُ همبیؼِ گشٍُ دٍ دس سا ؿبخق یه اگش.  22

 .ثَد خَاّذ وٌٌذُ تؼییي ًوًَِ حجن تؼییي فشهَل وٌیذ هی همبیؼِ گشٍُ دٍ دس سا

 .ؿَد ًَؿتِ هَسد ٍ ًـَد اػتفبدُ ویغ ًظیش ولوبت اص پشٍپَصال هتي دس.  23

 دس لَهیت اّویت. ؿَد هـخق آى تؼذاد ٍ لَهیت حتوب لَهیت دسخلَف هَسفیؼوی پلی ثشسػی ثِ ثبتَجِ.  24

 .ؿَد روش هؼبلِ ثیبى

 ٍ جٌیي ػمظ جولِ اص گشدًذ اضبفِ هتغیشّب جذٍل ثِ اًذ ؿذُ آٍسدُ فشػی اّذاف دس وِ ایی صهیٌِ هتغیشّبی.  25

 ...ثبسداسی

 .ؿَد روش عشح اجشای صهبى.  26
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 .اػت ًـذُ ثیٌی پیؾ عشح اجشای هـىالت.  27

 اػتفبدُ هخفف اص ثؼذی هشاحل دس ػپغ ٍ ؿَد ًَؿتِ وبهل اػن ثبیذ اثتذا حتوب هخفف ولوبت خلَف دس. 28

 .ؿَد

 تغییشات آیب اػت؟ ؿذُ اًتخبة جبیگبّْب ایي چشا داسًذ؟ هَسفیؼوی پلی تغییشات جبیگبُ چٌذ ًظش هَسد طى ػِ.  29

 ًذاسد؟ ٍجَد دیگشی ًَولئَتیذی

 ؿَد هی تْیِ صایوبى اص پغ یب ٍ ثبسداس صًبى اص ّب ًوًَِ وِ عشح فشػی ٍ اكلی ذافّا ثِ ثبتَجِ ؿَد هی پیـٌْبد. :2

 .ؿًَذ گٌجبًیذُ ًیض اكلی ّذف ٍ اكلی ػٌَاى دس

 

  شًْای پرٍهَتَر در هتیالظیَى الگَی هقایعِ بررظی " ػٌَاى تحت دوتش ًبكش هجشا آلبی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ج

vHL, RUNX-3  ٍ E- Cadherin ٍ بٌیادی ظلَلْای در آًْا بیاى هیساى +CD34  ظاز¬پیش ردُ بِ توایس از پط ٍ قبل 

 پظٍّـی ؿَسای هحتشم اػضبیًبظش هحتشم عشح ٍ  ًظش ثِ تَجِ ثب ٍ هغشح "microRNA-451 Overexpression با اریترٍیید

 ثب ًظش هَافك الذام گشدد.پغ اص اكالحبت دسخَاػتی  ؿذ همشس

 .گشدد هـخق عشح اًجبم هحل ٍ ػبل حتوب وبس اًجبم سٍؽ دس. 2

 .گشدد اؿبسُ اػت ؿذُ اًجبم دیگش هشاوض یب ٍ هشوض ایي دس وِ وبسی حجن ثِ وبس سٍؽ دس. 3

 .ؿَد اسائِ هلشفی هَاد خشیذ فبوتَس. 4

 .ؿَد اسائِ الصم هؼتٌذات هزوَس عشح اًجبم اثجبت جْت. 5
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 .گشدد اضبفِ ًْبیی گضاسؽ اًتْبی ثِ ّب سفشاًغ. 6

 .ؿَد اؿبسُ پظٍّؾ اص حبكل گیشی ًتیجِ ثِ چىیذُ دس. 7

 .گشدد اضبفِ هغبلت فْشػت ثٌذی كفحِ. 8

 .گشدد ضویوِ ثبیؼتی ثبؿذ فَق عشح ًتبیج اص ؿذُ هٌتج وِ ایی همبلِ ًْبیی حؼبة تؼَیِ جْت. 9

 

 تحت حویذسضب جَؿمبًیثِ ساٌّوبیی آلبی دوتش  هجتجی خبى هحوذی آلبی پبیبى ًبهِ ایی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -د

 "TP53شى ّای جْش با آى ّوراّی ٍ هعدُ ظرطاًی ٍ ظالن بافت در آًتیوَاى ٍ اظتراًعین عٌاصر ظطح بررظی " ػٌَاى

 ثب ًظش هَافك الذام گشدد. همشس ؿذ  ٍ هغشح

 

 ػٌَاى تحت حویذسضب جَؿمبًیثِ ساٌّوبیی آلبی دوتش  افؼبًِ یَػفیخبًن  پبیبى ًبهِ ایی تحمیمبتی عشح ًْبیی گضاسؽ -ٍ

 "TP53 شى ّای جْش با آى ّوراّی ٍ کَلَرکتال ظرطاًی ٍ ظالن بافت در ٍآًتیوَاى عٌاصراظتراًعیَم ظطح بررظی"

 ثب ًظش هَافك الذام گشدد. همشس ؿذ  ٍ هغشح
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 :جلعِ در کٌٌدُ شرکت اعضا

 هشوض سئیغ                           هٌلَسیبى سضب آصاد دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًجخؾ دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَآلبی روتش ػلیشضب خَؿجیي                               

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آلبی دوتش ًبكش هجشا

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آلبی دوتش سضب ػلگی

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                     هحذیث سػتوبًی خبًن

 

 


