
 

 

 52/01/0931تاريخ: 

 /پ گ92/1/ 0931شماره: 

 1پيوست: 

  

 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

52/01/89 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیدانشکده پزشکی کالس  محل در اعضا حضور با 90099 ساعت راس روز دوشنبه مذکور، جلسه

 .گرفت رارق بررسی و نقد مورد محترم داوران نظرات به توجه زیر با و گزارش نهایی پایان نامه ایی پروپوزال و گردید تشکیل

 

آقای دکتر  ه راهنماییب ام البنین یونسیانخانم  رشته بیوشیمی بالینی دکتری تخصصیطرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع  -الف

 مری فرشی سنگ سلول سرطان  مولکولی های مکانیسم با E ویتامین و سلنیوم ارتباط بررسی" تحت عنوان حمیدرضا جوشقانی

 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرحریال   090،049،999 با اعتبار "رت حیوانی مدل در

 0شود نگارش تر خالصه امکان درصورت گردد می پیشنهاد باشد، می طوالنی عنوان .1

 حیوانی رت مدل در مری فرشی سنگ سرطان القا و پیشرفت بر E ویتامین و سلنیوم اثر بررسی

 استفاده "یرتاث" از "ارتباط" جای به عنوان در گردد می پیشنهاد مطالعه ساختار به توجه بادرصورت عدم تغییر عنوان،  .2

 .گردد

 .است شده حذف انگلیسی عنوان در "بررسی" کلمه .3
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 .است نشده ارائه درستی به مطالعه اجرای روش .4

 ارائه نشده است.  صحیح بطور کلیدی کلمات و های آماری روش و مساله بیان خالصه پروپوزال، چکیده در .5

 ممکانیس با سلنیوم ارتباط ارزیابی درمورد فقط و نشده مطالعه هدف بعنوان E ویتامین ارزیابی به ای اشاره چکیده در .6

 .است شده مولکولی های

ر نام ها، داروهای مورد ارزیابی در کنادر بیان مسئله باید یکبار نام کامل تمام ژن  .باشد می طوالنی بسیار مساله بیان .7

نقش ژن های مورد بررسی در مسیرهای ذکر شده به طور مشخص در سرطان مری نیز  و اختصاری آنها آورده شود

آیا این ژن ها جایگاه اتصال برای این عنصر دارند؟ در صورت وجود ارتباطی بین این عنصر با ژن های  .ذکر گردد

 .مختلف، آنها را بیان نماییدمورد بررسی در مطالعات 

 توضیحی هیچ مثال برای. است نشده ارائه توضیحی مطالعه این در نظر مورد های ژن انتخاب دالیل درباره مسئله بیان در .8

 .است نشده ارائه اند شده انتخاب چرا Casp3، P53، MLH1، MSH2 ، MGMT ژنهای اینکه درباره

 بر عنوان زیرا. است نشده داده توضیح NMBA در تومور القای مکانیسم و توموری مدل نوع با رابطه در بیان مساله در .9

 توضیح میس ماده این توسط القاتومور مکانیسم مورد در شود می پیشنهاد لذا ،است شده نوشته مکانیسم بررسی اساس

 شود داده

 .شود داده بیشتری توضیح E ویتامین متناقض نقش مورد در بیان مساله در .11

 .گردد استفاده بیشتری روز به مقاالت باشد، می کوتاه بسیار متون بررسی .11
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 در اینکه هب توجه با مثال برای. ندارد درستی توالی و است ناقص مطالعات درباره شده ارائه توضیحاتدر بررسی متون،  .12

 کند بررسی مختلف های ژن بر Eویتامین با ترکیب در و تنهایی به سلنیوم ارتباط تاثیر تا دارد نظر در محقق مطالعه این

 E ویتامین با یبترک در بعد و اند کرده بررسی تنهایی به سلنیوم تاثیر اینکه اساس بر مطالعات که گردد می پیشنهاد

 مقایسه مورد گروه است شده بررسی E ویتامین و سلنیوم ترکیبی اثر تاثیر که مطالعاتی برای. گردد ارائه اند کرده بررسی

 .است نشده بیان نیز مطالعه مورد های ژن مطالعات این در همچنین. گردد ارائه نیز

 .گردد ارائه توضیحاتی دارو دوز میزان نیز و دارو انتخاب دالیل درخصوص .13

 .شود ذکر جزئیات با موش غذایی جیره نوع و میزان .14

و سلنیوم از طریق تغییر  E باتوجه به روش کار ، برداشت می شود که فرضیه مجری بر این مبنا است که سطح ویتامین .15

می گردد.  NMBA بیان ژن های مسیر های مورد بررسی، باعث جلوگیری از بروز یا پیشرفت سرطان القا شده توسط

در حالیکه نحوه نگارش اهداف و فرضیات با این هدف مغایر است. بازنگری مجدد به اهداف و فرضیات مورد نیاز 

 .است

 ژنهای بیان رب سلنیوم تاثیر برای اهداف که شود می پیشنهاد و هستند هدف چندین گیرنده بر در خود اختصاصی اهداف .16

 در طرفی از. شود نگارش ژن بیان بر توام صورت به E ویتامین و سلنیوم تاثیر همچنین و ژن بیان بر E ویتامین تاثیر ،...

 هر برای اهداف دارند متفاوتی مقیاسهای و هستند ای جداگانه مفاهیم "سرطان پیشرفت" و "سرطان القا" که صورتی

 .شود نگارش جداگانه آنها از کدام
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 صورت به ژن انبی بررسی زیادی تعداد. است شده نوشته پراکنده اما است شده نوشته عنوان با مطابق فرضیات و سواالت .17

. است آمده هدف یک در ندارند چندانی ارتباط هم به که پروتئین تعدادی آخر هدف. است آمده جداگانه اهداف

 رمتف از یکی قالب در تنها اهداف مطالعه اهداف درباره موجود اطالعات میزان به توجه با. درنتیجه شود بازنویسی

 .گردند بیان( فرضیات یا سواالت)ها

  .روش کار این مطالعه در بخش بررسی مکانیسم نیاز به بازبینی دارد  .18

نقش شبه انکوژنی در نظر گرفته شده است. دلیلی استفاده از پاکلی  Eدر این مطالعه برای دو ماده سلنیوم و ویتامین  .19

 .است نشده ارائه آن از استفاده نحوه و کاربرد علت، تاکسل که داروی شیمی درمانی است موجه نمی باشد

  که مکانیسم تومورزایی آن بیشتر از طریق ایجاد مشتقاتبرای القای تومور استفاده می شود  NMBA در این مطالعه از .21

DNA  ی به آن نشده هو ژنوتوکسیسیته است. به عبارتی یکی از متغیر های اصلی میزان ژنوتوکسیسته است که توج

است. اگر طبق فرضیه محقق سلنیوم و توکوفرول در این فرایند نقشی داشته باشند در بررسی مکانیسم باید مقدار 

 و یا کروماتوگرافی( نیز بررسی شود دیگر )به روش االیزا DNA adduct وکسی گوانوزین یا هرهیدر

در روش کار بدون داشتن پیش فرض تعداد زیاد ژنهای مرتبط با بروز سرطان در هر دو سطح بیان ژن و بیان پروتئین به  .21

ا پیشنهاد می شود به صورت جایگزین صورت غیر هدفمند اندازه گیری خواهد شد که به نظر پراکنده می رسد و لذ

 pathway-focused RT² Profiler و RNA SEQ مثل پروتئومیکس high throughput ابتدا از روش ها

قداری اگرچه از نظر هزینه م ،ل تایم استفاده شودیاز االیزا یا وسترن یا ر ااستفاده شود و سپس برای تعداد معدود ژن ه

 .ت هدفمند ژن یا پروتئین هدف شناسایی خواهد شدبیشتر خواهد بود اما به صور



 

 

 52/01/0931تاريخ: 

 /پ گ92/1/ 0931شماره: 

 1پيوست: 

توجه شود به هنگام  ادر روش کار اندازه گیری ها در تومور و نرمال باید جداگانه انجام شود نه در بافت مری. حتم .22

بافت مری دچار پاپیلوم می  NMBA در روش تومورزاییهمچنین .ذخیره نمونه تومور و نرمال جداگانه ذخیره شود

 .ی تواند متعدد باشد. لذا در کنار سایز ضایعه بررسی تعداد نیز باید مورد توجه قرار گیردشود که م

 آورده متغیرها جدول در MDA غلظت سنجش و اضافه شودمور سایز تو و تومور نرمالدرجدول متغیرها، وزن موش،  .23

 .است نشده آن به ای اشاره مطالعه ی اجرا روش قسمت در نیز و اهداف در درحالیکه شده

 .است دهنش ارائه جدول در ها متغیر گیری اندازه همچنین مقیاس .تعریف عملی بعضی متغیر ها کامل تر نوشته شود .24

 .گردد ذکر نیز متغیرها جدول در باشد؟ می روشی چه با گلوتاتیون فعالیت .25

 مطالعه اجرای روش قسمت در نیز و اهداف در درحالیکه است، شده آورده ها هزینه جدول در MDA غلظت سنجش .26

 .است نشده آن به ای اشاره

ه در حالی که این روش همیش )بدون ارائه رفرانس(، در این مطالعه بر اساس مقاالت مشابه حجم نمونه تعیین شده است .27

 .مناسب نمی باشد و باید به قدرت آزمون توجه نمود

 . گردد اصالح لطفا است، اشتباه موش برای سرشماری گیری نمونه روش .28

29. NMBA بافت در یا کرد؟ خواهد ایجاد سرطان مری در فقط آیا تزریق صورت در گردد؟ می تزریق رت کجای به 

 .گردد ارائه توضیحاتی خصوص دراین کند؟ می ایجاد سرطان هم دیگر های

 . رددگ تهیه آن تشخیصی کیت لطفا بود، باال کنید می گیری اندازه fold change اساس بر که ژن بیان غلظت اگر .31
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 در یا و شد خواهد گیری اندازه سرطانی توده در فقط آیا مری، بافت در E ویتامین و سلنیوم گیری اندازه درخصوص .31

 دو؟ هر در یا و سالم؟ بافت

 جهت تائید آپوپتوز به طرح اضافه گردد.  Tunel testو  MSP پیشنهاد می شود تکنیک .32

 می فریز مایع نیتروژن در بالفاصله مری است شده ذکر که هیستوپاتولوژیکال آنالیز قسمت کار روش درخصوص .33

 ،نشوند جدا نرمال و توموری بافت درصورتیکه چون شود؟ می باهم سالم و توموری بخش شامل آنالیز آیا شود،

 .شود می تفسیر غیرقابل االیزا تست و ها ژن بیان گیری اندازه

همچنین اندازه گیری مالون دی آلدهید در قسمت اهداف و روش سنتز دارو، وزن موش، سایز تومور و پکلی تاکسل  .34

 جدول متغیرها ذکر شود.

 درخصوص ابزار و روش جمع آوری داده ها0 .35

 .و خالص سازی، رفرنس مرتبط ارائه گردد  NMBAجهت ارائه مراحل سنتز -

شود )درصورت  و سلنیوم صرفا در سرم انجام می گردد. توصیه می  Eبر اساس روش کار، اندازه گیری ویتامین -

امکان( جهت اثبات بهتر اثر این عوامل بر ژن های موثر در مسیرهای مورد بررسی، غلظت آنها در بافت توموری و 

 .حاشیه نیز انجام پذیرد. و درصورت انجام این کار، واضحا در قسمت روش کار توضیح داده شود

 اجرای مراحل تمام از درست درک و نیست منسجم مطالعه اجرای روش بخش برای پروپوزال شده ارائه فرمت -

 .کند می سخت را مطالعه
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 .گردند تعریف مشخص صورت به است آمده مطالعه عنوان در که مولکولی های مکانیسم از منظور -

 نشده انجام حلیلهات وضعیت از درستی بینی پیش و است ناکافی ها داده تحلیل و تجزیه نحوه درباره شده ارائه توضیحات .36

 استفاده( یعامل دو های تحلیل) تر پیشرفته آماری های طرح از است الزم مطالعه طراحی به توجه با رسد می نظر به. است

( متقابل اثر) تعاملی اثر بتوان E ویتامین و سلنیوم عامل دو از یک هر اصلی اثرات کردن استخراج بر عالوه بتوان تا گردد

 .کرد تعیین را ژن بیان بر E ویتامین و سلنیوم

در کار با حیوانات آزمایشگاهی استفاده از اتر برای پایان کار مناسب نمی باشد اگرچه در شرایط کنونی مرکز نگهداری  .37

 .حیوانات آزمایشگاهی از گاز دی اکسید کربن استفاده نمی شود ولی پیشنهاد می شود روش مناسب در نظر گرفته شود

از جایی سفارش داده می شود؟ نحوه ی اعمال رژیم غذایی توضیح رژیم غذایی حاوی مکمل چگونه تهیه می شود؟  .38

 .داده شود

( که 40نوآوری این طرح ضعیف است. زیرا همانطور که در منابع آمده است پیش از این گزارش شده است )رفرانس  .39

د با مکانیسم شو NMBA و سلنیوم در موش های دارای کمبود می تواند مانع بروز سرطان مری در اثر Eمکمل ویتامین 

 DNA adducts.  سنتز پروستاگالندین و ،کنترل فرایند های تکثیر سلول. رگزایی

ندارند و اثر مقادیر بیشتر سلنیوم و ویتامین   E تنها تفاوت این است که در مطالعه حاضر موش ها کمبود سلنیوم و ویتامین

E در سرطان مری NMBA فتن مکانیسم متفاوت از مقاله قبلی بسیار بررسی می شود. با روش کار کنونی شانس یا

 .استفاده شود و به صورت هدفمند اندازه گیری شود high throughput محدود خواهد بود مگر اینکه از روش

 .گردد بیان براساس دستور العمل کار با حیوانات آزمایشگاهی آزمایشگاهی حیوان با کار اخالقی مالحظات .41
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 .گردد ارائه توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .41

 تصویب مراحل و پروپوزال نوشتن است، شده گرفته نظر در پروپوزال تصویب از بعد نظر مورد زمانبندی اینکه به باتوجه .42

 از ) گردد محاسبه اجرا زمانبندی تصویب، از بعد زمان از کار مراحل بنابراین. گردد نمی محسوب جدول این در آن

 .(مقاله و نهایی گزارش نوشتن و نتایج تفسیر ها، داده آنالیز ها، تست انجام ها، روش setup رتها، تیمار جمله

 اسفرویدی سلولهای پرتویی حساسیت افزایش بررسی " تحت عنواندکتر زهرا عرب بافرانی خانم  گرنتطرح تحقیقاتی  -ب

 099،999،999  اعتبار با "کیتوسان با شده داده پوشش اکسیدروی نانوذرات حضور در ایکس پرتوهای تابش تحت پستان سرطان

 .گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر و مطرح ریال

 بررسی " عنوان تحت گرگانآذر5 بالینی تحقیقات توسعه واحدبا  بافرانی عرب زهرا دکتر خانممشترک  تحقیقاتی طرح -ج

 زبرا)  یوانیح حیوانی مدل کبد بر مس اکسید نانوذرات از ناشی اکسیداتیو های استرس بر سینیئول اکسیدانی آنتی اثرات

 اب شد مقرر باتوجه به انجام مراحل داوری و اصالحات در واحد توسعه تحقیقات، و مطرح ریال 000،999،999  اعتبار با "(فیش

 .گردد اقدام موافق نظر

 داروی ثرا بررسی"گزارش نهایی پایان نامه آقای عباس نژادابراهیمی به راهنمایی آقای دکتر عبدالجالل مرجانی تحت عنوان  -د

 شده تیمار صحرایی های موش  کبد در FASn و SCD1، SREBP1، SREBP2، LDL-R، ACC1 های ژن بیان میزان بر سیمواستاتین

با توجه به دفاع دانشجو و انجام اصالحات آن با نظر  "لیپیدی های پروفایل با آن ارتباط و معمولی  و پرچرب غذایی رژیمهای با

 موافق اعضا پذیرفته شد.
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 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 مرکز رئیس                           منصوریان رضا آزاد دکتر آقای

 مرکز پژوهشی معاون                              اسدی جهانبخش دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                           مرجانی عبدالجالل دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                        دکتر حمیدرضا جوشقانیآقای 

 مرکز پژوهشی شورای عضو                      خانم دکتر زهرا عرب بافرانی      

 مرکز پژوهشی شورای عضو                           یسیدمهدی جعفرآقای دکتر 

 سقائیان                                    عضو شورای پژوهشی مرکز ماریهخانم دکتر

 فنآوری و تحقیقات معاونت نماینده                                     محدیث رستمانی خانم

 استاد مشاور طرح               آقای دکتر مهدی شیخ عربی                


