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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 هتببولیک اختالالت تحقیقبت هرکس

80/80/69 

 تـىیل اتبق جلؼبت هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هحل دس اػضب حضَس ثب 01 ػبػت ساع دٍؿٌجِ سٍص هزوَس، جلؼِ

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

 

 عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی خبًن صّشا كبدق صادُ )داًـجَی همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی( ثِ ساٌّوبیی -الف

 سرطبن بنیبدی-شبه هبی درسلول ترانسفراز فوکوزیل هبی آنسین بیبن بررسی " آلبی دوتش جْبًجخؾ اػذی تحت ػٌَاى

(CSLCs )نوع هری ESCC "گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح. 

 :صیش تغییش وٌذ ْبیپیـٌْبد هی گشدد ػٌَاى عشح ثِ ؿىل .0

 +YM1 CD24ثشسػی الگَی ثیبى طًی آًضین ّبی فَوَصیل تشاًؼفشاص دس ػلَلْبی ؿجِ ثٌیبدی ػشعبى هشی 

 ESCC ًَع هشی( CSLCs)دس ػلَل ّبی ؿجِ ثٌیبدی ػشعبى  mRNAثشسػی ثیبى آًضین ّبی فَوَصیل تشاًؼفشاص دس ػغح 

 ػٌَاى اًگلیؼی هتٌبػت ثب ػٌَاى فبسػی تغییش وٌذ. .2

دلیل تؼییي تَالی ّبی فَوَصیل تشاًؼفشاصّبی ثیبى ؿذُ چیؼت؟ اگش تؼییي تَالی لشاس اػت اًجبم گیشد چِ هحذٍدُ ایی  .3

 تؼییي تَالی هیـَد ٍ چشا؟

ػلَل ثب آًچِ وِ دس سٍؽ اجشا ًَؿتِ ؿذُ اػت ّوخَاًی ًذاسد. اص ثیبى آًضین ثیبى پشٍتئیي هٌظَس اص ثیبى آًضین دس  .4

 اػتٌجبط هی ؿَد وِ ایي ػول دس ٍالغ سخ ًوی دّذ.
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 ؿشٍع گشدد. "تؼییي"ولیِ اّذاف عشح ثب ولوِ  .5

 ّذف وبسثشدی ٍ ّوچٌیي ًَآٍسی عشح ًَؿتِ ؿَد. .6

 فشضیبت عشح، ثـىل صیش اكالح ؿًَذ: .7

 داسد. استجبط x لَئیغ ػیبلیل طى آًتی ثیبى ثب هشی ػشعبى ثٌیبدی ؿجِ ّبی دسػلَل تشاًؼفشاص فَوَصیل ّبی آًضین ثیبى م:فشضیِ دٍ

 . اػت هتفبٍت آى هبدسی ًَع ثب هشی ػشعبى ثٌیبدی ؿجِ ّبی دسػلَل تشاًؼفشاص فَوَصیل ّبی آًضین ثیبى: آخش فشضیِ

 تحلیلی هی ثبؿذ، لغفب دس پشٍپَصال روش گشدد.-تَكیفیًَع عشح ثٌیبدی ٍ ًَع هغبلؼِ  .8

طى هشثَط ثِ ثٌیبدیٌگی ٍ یه طى وٌتشل داخلی دس هغبلؼِ ثشسػی هی  3طى فَوَصیل تشاًؼفشاص ٍ  03ثبتَجِ ثِ ایٌىِ  .9

 طى پشایوش عشاحی ؿَد)دسجذٍل هَاد اكالح ؿَد(. 07ؿَد. لزا ثبیؼتی ثشای 

 بسُ ًـذُ اػت ٍ سٍؽ وبس ثؼیبس ولی ًَؿتِ ؿذُ اػت.ثِ ّیچ آصهَى آهبسی دس پشٍپَصال اؿ .01

ثِ ًظش هی سػذ دس ثشخی اص هَاسد دس لؼوت سٍؽ اجشای عشح ًیبص ثِ روش سفشاًغ هی ثبؿذ. ثؼٌَاى هثبل ثشای ػبخت  .00

cDNA  .هی ثبیؼت سفشاًغ روش ؿَد 

 تَسّب لبثل اسصیبثی اػت.دس سٍؽ اجشا دس هشحلِ ثشسػی فبوتَس ّبی سؿذ ثٌیبدیٌگی لغفب هـخق ؿَد وذام فبو .02

 ػلَلْبی هبدسی وذاسم ػلَل ّؼتٌذ؟ تَضیح اسائِ ؿَد. .03

 دس هَسد دلیل اػتفبدُ اص ثیبى آًتی طى ػیبلیل لَئیغ تَضیحی اسائِ ًـذُ اػت. .04

 لغفب اًَاع طًْبی آًضین هـخق ؿَد. .05

 ؿَد.لغفب دسخلَف ّشیه اص آًضین ّبی فَوَصیل تشاًؼفشاص دس ثشسػی هتَى تَضیحبتی اسائِ  .06

جذٍل هتغیشّب ًبلق هی ثبؿذ. ػٌَاى هتغیشّب ثذسػتی روش ًـذُ اػت. ثبیؼتی هیضاى ثیبى ثؼٌَاى هتغیش روش ؿَد ٍ تؼشیف  .07

هی ثبؿذ وِ  fold changeآًْب اكالح گشدد. ٍاحذ اًذاصُ گیشی دسكذ یب  DNAآى ثبیؼتی ثِ هیضاى ووی سًٍَؿت 

 .لبثل اًذاصُ گیشی هی ثبؿذ Real timeثب تىٌیه 

دس جذٍل هتغیشّب دس ػتَى آخش، دس لؼوت ٍاحذ اًذاصُ گیشی ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی فمظ ثِ ًحَُ اًذاصُ گیشی اؿبسُ  .08

 ؿذُ اػت. لغفب اكالح گشدد.
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 تحلیلی هی ثبؿذ، چشا دس جذٍل هتغیشّب ّیچگًَِ هتغیش هؼتملی ٍجَد ًذاسد؟-ثش اػبع ایٌىِ هغبلؼِ اص ًَع تَكیفی .09

 تغیش هی ثبؿذ وِ هی ثبیؼت دس جذٍل ٍاسد ؿَد.هیضاى ثیبى آًضین یه ه .21

روش ؿذُ وِ ثضسگٌوبیی ؿذُ اػت، لزا ثبیؼتی ثش اػبع ًیبص هغبلؼِ  ml 011دس جذٍل هَاد آصهبیـگبّی، تشاصٍل  .20

 ًیبص اػت. ml 05-01ثشآٍسد ؿَد وِ دس ایي هغبلؼِ حذٍدا 

ایي ٍاسیبًت ّبی  "كَست خَاّذ گشفت Gen Bankثجت ٍاسیبًتْبی طًی هَسد هغبلؼِ دس "پشٍپَصال  7دس كفحِ  .22

طى آًضین ّبی فَوَصیل تشاًؼفشاص هَجَد اػت. لزا دس ایي  03؟ ثبتَجِ ثِ ایٌىِ جذیذ چگًَِ وـف هی گشدًذ

 خلَف هغبلت ثیـتشی روش ؿَد ٍ ؿفبف ػبصی گشدد.

 خذهبت تخللی ّوبًٌذ فلَػبیتَهتشی دس جذٍل هشثَعِ روش ؿَد. .23

 ًبهِ ایی خبًن ػبًبص ػبالس آهلی)داًـجَی همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی( ثِ ساٌّوبیی عشح تحمیمبتی پبیبى -ة

 توهورال ببفت در P سلنوپروتئین و سلنیوم عنصر ببفتی و سرهی سطح بررسی " آلبی دوتش حویذسضب جَؿمبًی تحت ػٌَاى

 اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح (بتی ػشعبىمیمهشوض تح هـتشن ثب) "پستبن کبرسینوم به هبتال افراد در توهور حبشیه بب پستبن

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم

 .گشدد اضبفِ اّذاف ٍ ػٌَاى دس S ػلٌَپشٍتئیي .0

 

ی طسؿتِ جٌگل ؿٌبػی ٍ اوَلَعشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی خبًن جویلِ ًظشی)داًـجَی همغغ دوتشی تخللی  -ج

 هبی قبرچ تبثیر و شنبسبیی " تحت ػٌَاى جْبًجخؾ اػذی ٍ خبًن دوتش ٍحیذُ پیبم ًَسآلبی دوتش  ( ثِ ساٌّوبییجٌگل

 سوسپبنسیون کشت در بتولینیک اسید و بتولین افسایش هیسان بر Betula pendula گونه پوست اندوفیت و هبکروسکوپی

 هـتشن ثب) "تنی برون شرایط در هری سرطبن بنیبدی شبه هبی سلول آپوپتوزیس بر آنهب هوثره هبده تبثیر و سلولی

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ؿذ همشس ٍ هغشح (داًـگبُ ػلَم وـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى
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 :جلسه در کننده شرکت اعضب

 آلبی دوتشآصادسضب هٌلَسیبى                          سئیغ هشوض

 هشوض پظٍّـی هؼبٍى                             اػذی جْبًجخؾ دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشجبًی ػجذالجالل دوتش آلبی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      آلبی دوتش حویذسضب جَؿمبًی

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      آلبی غالهشضب ٍلبسی               

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       آلبی دوتش ًبكش هجشا

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَآلبی دوتش اًَسػبدات ویبًوْش                        

 هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                 خبًن دوتش هبسیِ ػمبئیبى

  هشوض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                          خبًن دوتش صّشا ػشة ثبفشاًی

  اػتبد هـبٍس                               آلبی دوتش ایَة خؼشٍی 

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن


