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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

10/70/89 

 شکیلت( اول طبقه) پزشکی دانشکده دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اتاق محل در 01 ساعت راس روز دوشنبه مذکور، جلسه

 دشورای پژوهشی مرکز مور و اعضای محترم محترم داوران نظرات به توجه ارسالی زیر با و گزارش نهایی پروپوزال و گردید

 .گرفت قرار بررسی و نقد

سیدمهدی دکتر  به راهنمایی آقای خانم الناز اصغرخواهپایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی  طرح تحقیقاتی -الف

 و ريه سرطان به مبتال افراد در تومور حاشیه و تومورال بافت در A1 آدنوزينی گیرنده بیان بررسی " عنوان تحتجعفری 

 مقرر و ریال مطرح 011،001،111با اعتبار  "A549 ريه سرطان سلولی رده در سلولی مرگ روی بر گیرنده اين نقش ارزيابی

  گردد. اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد

 ... and assessing the effect of: ... دارد تصحیح به نیاز عنوان انگلیسی معادل از قسمتی .0

 است. صحیح Adenosine A1 receptorو  

 کافی هپیشین و مطالعات ریه آدنوکارسینومای مورد در کافی مطالعات نبود به توجه با مطالعه اجرای ضرورت مورد در .2

 .است نشده بیان

 است؟ ترکیباتی چه ADORA1 آنتاگونیست و آگونیست از منظور .3

 .باشد می کلیدی کلمات فاقد چکیده .0
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...  و وزینیآدن های گیرنده نقش آن، با مرتبط عوامل و ریه، سرطان اپیدمیولوژی مورد در مبسوطی توضیحات که این با .5

 بیان ،lung cancer و ADORA1 خصوص به آدنوزینی های گیرنده ارتباط نوع تعیین مورد در است، شده داده

 .است ناقص متون بررسی و مسئله

 نقش این آمده مسئله بیان در آنچه طبق و شده اشاره "(A1) آدنوزینی گیرنده نقش تعیین" مطالعه عنوان دوم بخش در .6

 سرطانی و نرمال های سلول در سلولی چرخه توقف یا( آپوپتوز و نکروز) سلولی مرگ سلولی، تکثیر تحریک شامل

 از. ستا نشده گرفته نظر در آن تاثیرات سایر و است شده اشاره سلولی مرگ بر آنها تاثر بر تنها اهداف در اما. است

 .میدهند پوشش را پنجم و چهارم اهداف سوم و دوم اهداف رسد می نظر به طرفی

 تنها رسد می نظر به که حالی در شده عنوان "(A1) آدنوزینی گیرنده انواع بیان میزان تعیین" مطالعه اصلی هدف در .7

 .است پژوهشگر نظر مورد A1 آدنوزینی گیرنده

 .گردد حذف سواالت قسمت از بنابراین شود مطرح فرضیه صورت به اول هدف گردد می پیشنهاد .1

 .گردند اصالح نیز سواالت نیاز صورت در اهداف بررسی از پس .9

 است، هشد بررسی ریه سرطان با آدنوزینی های گیرنده ارتباط که ای مطالعه تنها عنوان به که. Ryzhov et al مطالعه .01

 یتاد به مراجعه با توانستند می محققین اینکه با است پرداخته CRL1642 ریه سرطان موشی رده در A2B بررسی به

 عهمراج ست دیتا این به مثال؛ عنوان به. آورند دست به انسانی های الین سل مورد در کاملی اطالعات GEO های ست

 GSE4127: شود

 فاوتت حاصله مطالعات البته که. )کرد دریافت مناسبی اطالعات توان می human protein atlas و Gepia به مراجعه با چنین هم

 experimental نبود دلیل به تر گسترده in silico مطالعات انجام ولی( نمیدهند نشان توموری و سالم های نمونه بین چندانی بیان

study شود می توصیه کافی. 

00. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352437/ 



 

 

 01/07/1931تاريخ: 

 /پ گ93/6/ 1972شماره:  

 0پيوست: 

 بحث متون بررسی در کرده بررسی را آن پروگنوستیکی نقش و پرداخته NSCLC در A2AR نقش و بیان بررسی به که فوق مقاله

 .است نشده

 نبودن؟ با بودن سیگاری مثال عنوان به. نیست کامل ها نمونه بندی طبقه نیز و مطالعه به ورود معیارهای .02

adenocarcinoma یا squamous cell carcinoma بودن؟ grade یا و stage مشخص است بهتر...  و بیماری 

 .گردد

 مجموعه این رد را بیماریهایی چه که دارید انتظار. است شده برده نام التهابی زمینه با بیماری از که خروج معیار قسمت در .03

 دهید؟ قرار

 :پیشنهادات

 گروه بین ها متغیر بیان دار معنی اختالف مشاهده صورت در Diagnostic and Prognostic تشخیصی ارزش مطالعات انجام - 

 ها

 ایمنوهیستوشیمی روش به ها گیرنده بیان ارزیابی - 

 - follow up ارزیابی و بیماران survival 

 هم follow up گردد می پیشنهاد دارند، prospective صورت به گیری نمونه انجام قصد محققین که این به توجه با .00

 مشاهده صورت در. ) گردد مشخص بیماری survival در ها گیرنده این از یک هر prognostic نقش و شده انجام

 (.دار معنی اختالف

 .ستا نشده گرفته نظر در( تومور حاشیه و تومورال بافت) گیری نمونه مورد بافت نوع متغیر متغیرها، جدول در .05

 آدنوزینی یرندهگ ژن بیان میزان مقایسه برای که نیست مشخص مثال برای. است نشده مشخص متغیرها گیری اندازه مقیاس .06

A1 شد خواهد استفاده مقیاسی چه از سلولی مرگ گزارش برای یا. شد خواهد مقایسه هم با چیزی چه. 
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 نشده مشخص اما است شده داده ارجاع( 23) همکاران و موسوی مطالعه در شده ارائه اطالعات به نمونه تعداد تعیین در .07

 عدادت تعیین برای شده ارائه فرمول طرفی از. است شده استفاده مقاله این در شده ارائه اطالعات از بخش کدام از که

 قایسهم برای نمونه تعداد تعداد بخش این در شده ارائه توضیحات طبق حالی در است گروهی یک مطالعات برای نمونه

 .گردد استفاده گروهی دو ویژه فرمول از است الزم که است شده انجام گروه دو

 که است هنشد مشخص آدنوزینی گیرنده بیان میزان مقایسه برای استفاده مورد آزمون ها داده تحلیل و تجزیه درقسمت .01

 .است ها متغیر گیری اندازه مقیاس نمودن مشخص آن الزمه

 .است نشده مشخص ها آزمون انجام برای نظر مورد داری معنی سطح .09

 مرگ القای باعث A1 آدنوزینی گیرنده آنتاگونیست یا آگونیست که شد خواهد داده تشخیص چطور که نشده مشخص .21

 شد؟ خواهند مقایسه ای استانه مقداری با زنده های سلول درصد ایا است؟ شده آپوپتوز القای باعث یا سلولی

 گردد. نظر انجام مورد های گیرنده بیان بررسی جهت( in silico)  موجود های دیتابیس روی اولیه ارزیابی .20

 کنید؟ یم تفکیک هم از را آپوپتوز و سلولی مرگ چگونه. اید کرده اشاره سلولی مرگ میزان سنجش برای روش دو به .22

 حلیلیت روشهای و مطالعه در بررسی مورد متغیرهای نیاز، مورد نمونه تعداد تعیین روش به مربوط های بخش است الزم .23

 .گردند بررسی استفاده مورد

 املترک را نمونه حجم محاسبه نحوه و فرمول این های مولفه مورد در توضیحات لطفا نمونه حجم محاسبه فرمول مورد در .20

 .کنید

 کنید؟ ذکر را خود پروژه درمسیر احتمالی محدودیتهای و چالشها لطفا .25

 سیدمهدی دکتر قایآ راهنمایی به پریسا زینالی خانم بالینی بیوشیمی ارشد کارشناسی مقطع ایی نامه پایان تحقیقاتی طرح - ب

 مری سرطان سلولی های رده در سلولی مرگ روی بر A2A و A1 آدنوزينی گیرنده آگونیست اثر بررسی " عنوان تحت جعفری

KYSE-30 و YM-1" گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح ریال 001،551،111 اعتبار با. 

 



 

 

 01/07/1931تاريخ: 

 /پ گ93/6/ 1972شماره:  

 0پيوست: 

 نیازی ،شده تعیین پیش از سلولی های رده روی بر پژوهش انجام نیز و in-vitro سطح در مطالعه انجام به توجه با .0

 اصالح رتصو این به انگلیسی میشود عنوان توصیه حال این با .باشد نمی مطالعه موضوع در مواردی چنین عنوان به

 :گردد

Evaluating the role of A2A and A1 adenosine receptors on cell cycle progression, cell 

viability and apoptosis induction in KYSE30 and YM1 esophagus cancer cell lines 

 همخوانی طرح انجام روش و اهداف با بنظر عنوان در "نقش" واژه از استفاده، طرح اصلی اهداف به توجه بادرکل  .2

 رده رد شده ریزی برنامه مرگ القای در آدنوزنی های گیرنده نقش بررسی مطالعه این از هدف اینکه به نظر. ندارد

 ساسا این بر بایست می عنوان بنده بنظر باشد می آنتاگونیست/آگو حضور عدم و حضور در مری سرطان های

 :یابد تغییر زیر بصورت

 تاثیر و انسانی مری سرطان سلول های رده در A2A و A1 آدنوزینی های گیرنده بیان افزایش و مهار بررسی " مثال برای

 "داخلی شده ریزی برنامه مرگ القای در آن

 و مطالعه این هدف و است گرفته رقرا نویسنده نظر مد بیشتر پیشین مطالعات متناقض نتایج پروپوزال چکیده در .3

 های رده رد سلولی ریزی برنامه مرگ القای در آدنوزینی های گیرنده این تاثیر بررسی واقع در که مساله این اهمیت

 می که است شده استفاده Search واژه از چکیده در. است گرفته قرار توجه مورد کمتر است مری سرطان سلولی

 عدادت که است شده اشاره مساله این به چکیده در همچنین. شود استفاده مناسب فارسی واژه یک آن بجای تواند

 در. است نشده ای اشاره است نظر مد آنها از مورد 2 تنها چرا کهنای حال این با. است عدد 0 آدنوزینی های گیرنده

 به تاس بهتر که. گرفت خواهد قرار بررسی مورد "سلولی مرگ و رشد القاء" که است شده عنوان چکیده انتهای
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 برنامه مرگ القای در A2A و A1 آدنوزینی های گیرنده بیان افزایش یا مهار بررسی": شود اصالح صورت این

 ."مری سرطان سلولی های رده در داخلی شده ریزی

 .گردد اضافه لطفا. باشد می اجرا روش خالصه فاقد چکیده، .0

 چند حال، این با .است گرفته قرار ارزیابی مورد متون بررسی در مناسبی منابع و یافته نگارش خوبی به مسئله بیان .5

 :دارد وجود جزئی مورد

 اردو نقص شود می تصور و شده شرنگا ناقص میکند بیان را اجرا ضرورت به مربوط جمالت که آخر پاراگراف -

 .باشد پروپوزال کننده

 adenosine receptor در مهمی نقش تومور بودن مثبت CD73 است، شده ذکر 26 رفرانس در که طور همان -

pathway ویژه به و A2A مطالعه این در استفاده مورد سلولی های رده آیا دارد in vitro ، بیان میزان و بیان نظر از 

CD73 تدس به اطالعات اساس بر دارد؟ وجود زمینه این در شواهدی آیا و اند گرفته یا میگیرند، قرار ارزیابی مورد 

 با است، رباالت توجهی قابل میزان به نرمال بافت با مقایسه در مری سرطان به مبتال افراد در CD73 بیان ،Gepia از آمده

 ، شماست نظر دمور تومورزایی مسیر که آدنوزینی مسیر پیشبرد در مووثر مارکر این بیان میزان شود می پیشنهاد حال این

 .پذیرد صورت ارزیابی این نیز YM1 سلولهای در

 شده شارها درمانی های هدف عنوان به آدنوزینی های گیرنده شدن مطرح توانایی و بالقوه نقش به چکیده در که این با -

 .است برخوردار باالیی اهمیت از که حالی در نشده، پرداخته آن به متون بررسی در است

 صورت رد نیز و شود اشاره تومور گسترش و ایجاد در هایپوکسی با ها رسپتور این همراهی نقش به میشود پیشنهاد -

 :کنید مراجعه زیر مقاله به گیرد قرار استفاده مورد متدولوژی در امکان
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Sitkovsky, Michail V., et al. "Hostile, hypoxia–A2-adenosinergic tumor biology as the 

next barrier to overcome for tumor immunologists." Cancer immunology research 2.7 

(2014): 598-605. 

 تونم بررسی در گردد می پیشنهاد و باشند می نظر مورد موضوع مورد در سودمندی مطالب دهنده ارائه زیر مقاالت .6
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 Mittal, Deepak, et al. "Antimetastatic effects of blocking PD-1 and the adenosine: ب

A2A receptor." Cancer research 74.14 (2014): 3652-3658. 
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generation checkpoint blockade for cancer immunotherapy." Computational and 

structural biotechnology journal 13 (2015): 265-272. 
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improves anti-tumor immune responses." Cancer Cell 30.3 (2016): 391-403. 
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 Jazayeri, Ali, Stephen P. Andrews, and Fiona H. Marshall. "Structurally enabled: ج

discovery of adenosine A2A receptor antagonists." Chemical reviews 117.1 (2016): 

21-37. 

 Borea, Pier Andrea, et al. "Pathological overproduction: the bad side of: چ

adenosine." British journal of pharmacology 174.13 (2017): 1945-1960. 

 گزارش مری انسرط در آدنوزینی های گیرنده نقش اینکه به نظر. است شده نوشته نامفهوم بسیار لهمسا بیان توضیح .7

 سیگمال یرمس به مساله اهمیت بیان از پیش و انتهایی پاراگراف در متمرکزی بطور نویسنده است بهتر است، شده

 .دگرد استفاده تری مناسب واژه از "ممالک" واژه بجای اول سطر در. بپردازد مری سرطان در ها گیرنده این دهنده

 تر جزئی رمرو به نسبت بایست می محترم مجری مشخصاً ولی هستند بررسی متون مناسب شده در استفاده منابع .1

 لیتشانفعا زمینه در محققان نهایی برداشت به نه و کار روش به نه شده انجام های متون بررسی در. بپردازد مقاالت

 .داشت مری سرطان مهار یا ایجاد در ها گیرنده نقش خصوص در درستی استنباط توان نمی و نشده اشاره

نتایج مثبت و منفی مطالعات و در نتیجه تضاد موجود در نتایج مطالعات برای توجیه نیاز به انجام مطالعه به خوبی بیان  .9

 .شده است

ظار دیگر، صرفا با مطالعه بیان مساله نمی توان انت اهداف مطالعه چیزی فراتر از بیان مساله را دنبال می کند. به بیان .01

 .پیگیری چنین اهدافی را در متن تحقیق داشت

الزم به ذکر است که سومین هدف اختصاصی و همچنین پنجمین مورد در قسمت فرضیات و سواالت دارای مفهوم  .00

 .مشخصی نبوده و باید روشنتر و واضحتر نوشته شوند
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 قرار بررسی ردوم گیرنده 2 آدنوزینی گیرنده 0 میان از تنها چرا. است سطحی و تداییاب بسیار مطالعه اجرای روش .02

 گیرند؟ می

 ارند؟د آدنوزینی های گیرنده بیان از گزارشی شده، انجام های بررسی یا شناسنامه در منتخب سلولی های رده آیا .03

 شد؟ خواهد استفاده ها آنتگونیست/آگو از غلظتی چه از .00

 شد؟ خواهد بررسی صورت چه به ها آنتگونیست/آگو توسط شده القاء سلولی مرگ اثر .05

 است؟ الیزا Caspase 9 بررسی برای انتخابی کیست .06

 ندارد؟ مغایرت Caspase 9 کیت با اجرا روش در شده گفته پروتئین استخراج روش آیا .07

 انجام( بیشتر یا 2) تکرار چند با ها آزمون بایست می آنووا، نظیر ها داده میانگین به وابسته آماری های آزمون برای .01

 .است نشده ارائه اجرا روش در موضوع این گیرند

نوع مطالعه در حال حاضر یک مطالعه مقطعی است که در صورت افزودن گروه شاهد )که در قسمت حجم نمونه  .09

 .شاهدی( خواهد شد -اشاره خواهد شد(، تبدیل به مطالعه مقطعی با گروه های قابل مقایسه )مورد

معرفی شده است، به  A1 که به عنوان آنتاگونیست گیرنده DPCPX نقش چهارمین متغیر در جدول متغیرها، یعنی .21

بیان شده است در حالیکه می دانیم تیمارهای مورد استفاده در مطالعات کشت  "مخدوش کننده"اشتباه به عنوان 

 .سلولی جزو متغیرهای مستقل به حساب می آیند

 .است نشده عنوان آپوپتوز برای عملی - علمی تعریف .20

 .است نشده ذکر گیری اندازه مقیاس و ناقص گیری در جدول متغیرها اندازه نحوه .22
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 لزومی باشد، می آنتاگونیست/آگو اثر تحت A2A و A1 آدنوزینی های گیرنده بیان بررسی هدف اینکه به توجه با .23

 وجود اثر در النف و فالن های ژن بیان تعیین تنها و. باشد نمیدر جدول متغیرها  متغیر بعنوان ها آگونیست نام ارائه به

 .شود ارائه مجزا متغیر 2 بصورت آگونیست/آنتا

با توجه به اینکه رده های سلولی مورد استفاده در مطالعه حاضر، رده های سلولی سرطانی هستند، جهت تکمیل کار  .20

و یا حداقل یک رده سلولی  HET-A1 همانند esophageal بهتر است در حالت ایده آل یک رده سالم و شاهد

سنگفرشی نرمال نیز استفاده شود. در این حالت همانگونه که در پیشتر نیز عنوان شد، نوع مطالعه به مطالعه مقطعی با 

 .شاهدی( تغییر خواهد کرد -گروه های قابل مقایسه )مورد 

 نحوه. شود اشاره آپوپتوز القای در 9 کاسپاز تعریف به تنها شود می پیشنهاد. نشده است نوشته آپوپتوز از تعریفی .25

 روش در که Annexin V نظیر دیگر روش یا MTT سنجی رنگی آزمون به بایست می سلولی مرگ گیری اندازه

 مستقل متغیر دو بصورت بایست می شد اشاره باال در که همانطور A2A و A1 های ژن بیان. یابد تغییر آمده اجرا

 گیری اندازه نحوه. هستند خود آنتاگونیست/آگو تاثیر تحت زیرا باشد وابسته بایست می انها نقش و شوند ارائه

Cybre Green 2 روش گیری اندازه مقیاس و استpowerD(Dct.) 

مورد استفاده برای کنترل داخلی در اندازه گیری سطح  (housekeeping gene) هیچ اشاره ای به ژن خانه دار .26

 نشده است. عالوه بر این توالی پرایمرهای مورد استفاده و نیز جدول برنامه دمایی پیش فرض برای انجام واکنش بیان

PCR پیشنهاد نشده است. 

 .شوند آورده بررسی های روش Set-up یا تجهیزات آوردن بدست در محدودیت نظیر هایی محدودیت .27

به منظور ارتقائ کیفیت مطالعه امکان اضافه نمودن چند متد  پیشنهاد می گردددرقسمت ابزار و جمع آوری داده ها،  .21

 :مورد ارزیابی قرار گیرد
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 بررسی تمامی گروههای مورد مطالعه در شرایط هایپوکسی .29

و مهار همزمان این گیرنده ها در مهار رشد و تکثیر  A2A و A1 با تغییرات بیان CD73 بررسی ارتباط تغییرات بیان .31

 تومور

ر قسمت تجزیه و تحلیل داده ها عنوان شده است صرفا زمانی می تواند برای مقایسه میانگین که د ANOVA آزمون .30

بیش از دو گروه استفاده شود که داده های موجود در تک تک گروه ها پارامتریک باسند حال آنکه اگر حتی یکی 

وجود  ANOVA ستفاده از آزموناز گروه های چندگانه مورد مقایسه دارای داده های غیر پارامتریک باشند امکان ا

ک برای تعیین ویل-نخواهد داشت. با این تفاسیر بهتر است یک مرحله پیش تست کولموگروف اسمیرنوف شاپیرو

 .پارامتریک بودن یا نبودن داده ها انجام شده و سپس بر حسب نتیجه این آزمون، تست آماری مناسب انتخاب شود

 .طرح نیستمالحظات اخالقی در این نوع مطالعه م .32

 که نکردم درک بخوبی داور بعنوان و نیست کننده قانع نوشتار ولی باشد می خوب نسبتاً طرح این مجموع حیث در .33

 کمک کشور داخل در مری سرطان دچار بیماران به توانست خواهد چگونه آن از حاصل نتایج و طرح این انجام

 یمیاییش ترکیبات یافتن در ای رایانه جدید های روش از شود می پیشنهاد. باشد نمی پتنتی هیچ حاوی طرح. کند

 استفاده جدید ایه کاندید یافتن برای بازار در موجود های آنتاگونیست یا آگونیست مشابه فیزیکی خواص با جدید

 .شود

-Real با توجه به انجام این تحقیق در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نظر به محدودیت استفاده از دستگاه .30

time PCR ،به نظر می رسد که یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکالت موجود در مسیر اجرای مطالعه حاضر ،

امکان نوبت گرفتن برای استفاده از دستگاه مزبور باشد و بهتر است این محدودیت به صورت پیش فرض در نظر 

به عنوان گروه شاهد، با توجه به عدم این  HET-A1 همچنین در صورت استفاده از رده سلولی نرمال .گرفته شود
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رده در مجموعه دانشگاه، تهیه این رده نیز باید به عنوان یکی دیگر از مشکالت و محدودیت های احتمالی طرح در 

 .نظر گرفته شود

 00، ماهه برای انجام این طرح در نظر گرفته شده است حال آنکه در جدول زمانبندی 02در ابتدای پروپوزال زمان  .35

 .ماه می باشد

نوآوری طرح حاضر مربوط به رده سلولی مورد استفاده می باشد. محقق می توانست نگارش پروپوزال را با دقت و  .36

 .وسواس بیشتر و ذکر جزئیات بیشتری به ویژه در قسمت روش اجرای کار انجام دهد

 

 شتک بررسی " عنوان تحتخانم دکتر زهرا عرب بافرانی آقای محمد مستخدم هاشمی طرح تحقیقاتی گزارش نهایی  -ج

 و طرحم "Gelatin/PLCL هیبريدی نانوفايبری های داربست روی بر انسان فیبروبالست و چربی بنیادين های سلول همزمان

  .گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر باتوجه به تائید ناظر محترم طرح سرکار خانم دکتر ماریه سقائیان
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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 غالمرضا وقاری آقای

 مرکز پژوهشی شورای آقای دکتر علیرضا خوشبین                            عضو

 مرکز پژوهشی شورای عضو                   خانم دکتر زهرا عرب بافرانی       

 مرکز  پژوهشی شورای عضو             آقای دکتر انورسادات کیانمهر            

 مرکز پژوهشی شورای خانم دکتر ماریه سقائیان                                 عضو

 مرکز پژوهشی شورای عضو                         آقای دکتر سیدمهدی جعفری

 فنآوری و تحقیقات معاونت نماینده                                   محدیث رستمانی خانم


