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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

01/10/59 

 ٍ گشدیذ تـکیل 3داًـکذُ پضؿکی کالع ؿوبسُ  هحل دس اػضب حضَس بب 01:11 ػبػت ساع دٍؿٌبِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت قشاس بشسػی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات بِ تَجِ بب صیش پشٍپَصال

آقبی دکتش  بِ ساٌّوبیی اًَؿِ احتـبمخبًن  پبیبى ًبهِ ایی هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ بیَؿیوی ببلیٌیعشح تحقیقبتی  -الف

 نوع مری سرطانی و متاستاتیک موشی مدل در TOP2A و LAMB3 های ژن بیان بررسی " تحت ػٌَاى جْبًبخؾ اػذی

ESCC " گشدد اقذام هَافق ًظش بب ریل اصالحبت اًجبم اص پغ ؿذ هقشس ٍ هغشح. 

بب تَجِ بِ هتي ٍ اّذاف عشح، گَیب ّذف اص اًجبم عشح، ایجبد ٍ عشاحی هذل هَؿی هتبػتبتیک ٍ ػشعبًی هشی هی ببؿذ دس . 0 

ایٌصَست پیـٌْبد هی گشدد بب صالحذیذ اػتبد هحتشم ساٌّوب ، ػٌَاى عشح اصالح گشدد ٍ ّذف اصلی عشح پشسًگ تش ًـبى دادُ 

 ؿًَذ.

 طیؼت بِ عشح اضبفِ گشدد.لغفب ّوکبس پبتَلَ . 2

 پیـٌْبد هی گشدد دس اًتْبی بیبى هؼبلِ ٍ بشسػی هتَى دس یک خظ ّذف اص اًجبم عشح ٍ ضشٍست اًجبم ًَؿتِ ؿَد.. 3

. ػبخت هذل هَؿی هتبػتبص )تَهَس ثبًَیِ( ٍ ػشعبًی )تَهَس اٍلیِ( جض سٍؽ کبس هحؼَة هی ؿَد ٍ هحقق ًیض عشص تْیِ آى سا 4

بٌببشایي دسػت ًیؼت کِ یکی اص اّذاف هغبلؼِ ببؿذ. ّوچٌیي دس قؼوت اّذاف اختصبصی هقبیؼِ بیبى طى  ػٌَاى کشدُ اػت،

 ًَؿتِ ؿَد.
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 . اّذاف ایي هغبلؼِ اص لحبػ آهبسی هی تَاًذ بِ صَست صیش عشاحی گشدد:5

 دس هذل هَؿی تَهَس ثبًَیِ ٍ تَهَس اٍلیLAMβ3  ٍTOP2Aِتؼییي ًؼبت بیبى طى ّبی  -

 دس هذل هَؿی تَهَس ثبًَیِ ٍ تَهَس اٍلیِ 2ٍ  0ًؼبت بیبى طى ّبی  هقبیؼِ -

 تؼییي حجن ًوًَِ ٍ سٍؽ تؼییي آى بشاػبع کذام آصهَى آهبسی بَدُ اػت؟ )سفشاًغ رکش ؿَد(. 6

تؼت ، ًحَُ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ٍ (عشح ًتبیج کبسبشد اػبع بش) عشح ًَعدس قؼوت چگًَگی اجشای عشح بِ ًَع هغبلؼِ، . 7

 ّبی آهبسی ٍ حجن ًوًَِ اؿبسُ ؿَد.

 . بشای هقبیؼِ بیبى طى دس دٍ گشٍُ اص آصهَى کبی اػکَس اػتفبدُ هی ؿَد.8

    . تؼذاد هَؽ ّب ٍ تؼذاد تکشاس آصهبیـبت قیذ ؿَد.9

 سٍؽ اجشای عشح بؼیبس خالصِ ًَؿتِ ؿذُ اػت:. 01

 جذاػبصی هی ؿَد. "خؼشٍی ٍ ّوکبساى"عبق پشٍتکل قشاس دادُ ؿذُ دس هغبلؼِ  +YM-1 CD24آیب اػتفبدُ اص ػلَلْبی  -

 هحیظ کـت ػبسی اص ػشم بِ چِ صَستی اػت؟ -

بؼٌَاى گشٍُ کٌتشل ٍ بشسػی بیبى طى ّب بب ایي دٍ گشٍُ  Parentalٍ یب  -CD24دس تقؼین بٌذی گشٍّْب آیب ًیبص بِ گشٍُ ػلَلی  -

 ًیؼت؟ هذلْبی تَهَسی ثبًَیِ ٍ اٍلیِ

 صهبى احتوبلی تـکیل تَهَسّب ًَؿتِ ؿَد، دقیقب چِ صهبًی تَهَس ایجبد ٍ بؼذ بِ تَهَس ثبًَیِ تبذیل هی ؿَد؟ -

 ػي ٍ جٌغ ٍ صهبى کـتي هَؿْب پغ اص تضسیق ًَؿتِ ؿَد. -

 تؼذاد ػلَلْبی تضسیق ؿذُ بشای ایجبد تَهَس ببیذ رکش ؿَد. -

 خَاٌّذ ؿذ؟ػلَلْبی تَهَسی بِ چِ صَستی کٌتشل  -

 اػتفبدُ ؿذُ اػت؟LAMβ3 چشا اص طى  -

 ٍ استببط آى بب بیبى ایي دٍ طى دس ّش گشٍُ بشسػی ؿَد. Tumor incidenceپیـٌْبد هی ؿَد هیضاى . 00
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کبهال ؿشایظ ایجبد ػشعبى سا داسد؟ آیب ًیبصی ًیؼت کِ اص یک ػلَل تجبسی جْت ایجبد ػشعبى  +YM-1 CD24آیب ػلَل . 02

اػتفبدُ ؿَد؟ پیـٌْبد هی ؿَد یک سدُ تجبسی جْت کٌتشل ایجبد ػشعبى اضبفِ ؿَد ٍ ّوچٌیي یک گشٍُ دیگش هَؽ بذٍى تیوبس 

 )غیش ػشعبًی( ًیض جْت کٌتشل اضبفِ ؿَد.

-RTایي هغبلؼِ کِ بشسػی بیبى طى ّبی هزکَس هی ببؿذ پیـٌْبد هی ؿَد ػالٍُ بش بشسػی بصَست  بب تَجِ بِ ّذف اصلی. 03

PCR .اص تکٌیک ّبی دیگشی ّوچَى ٍػتشى بالتیٌگ بِ هٌظَس بشسػی اص دیذگبُ پشٍتئیي ًیض اػتفبدُ گشدد 

ٌغ، تغزیِ بِ ػٌَاى هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج پیـٌْبد هی گشدد چگًَگی اًتخبة هَؽ ّب کِ بش چِ اػبػی اًتخبة ؿذُ اًذ ػي، ج. 04

 رکش گشدد.

 . بِ دلیل پبیبى ًبهِ بَدى عشح هزکَس ّضیٌِ پشػٌلی بغیش اص  هـبٍس آهبسی حزف گشدد.05
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 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 هشکض سئیغ                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًبخؾ دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػبذالجالل دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ آقبی غالهشضب ٍقبسی                                      

 اػتبد هـبٍس پبیبى ًبهِایَة خؼشٍی                                آقبی دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آقبی دکتش ًبصش هبشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      خبًن دکتش صّشا ػشة ببفشاًی      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آقبی دکتش سضب ػلگی

 فٌآٍسی ٍ تحقیقبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن


