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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

22/80/59 

 ٍ گشدیذ تـکیل 3داًـکذُ پضؿکی کالع ؿوبسُ  هحل دس اػضب حضَس ثب 120:00 ػبػت ساع ؿٌجِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت قشاس ثشسػی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ ثب صیش پشٍپَصال

آقبی دکتش  خبًن فشیجب کَکجی ثِ ساٌّوبیی پبیبى ًبهِ ایی هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌیعشح تحقیقبتی  -الف

 نوع مری سرطانی و متاستاتیک موشی مدل در CTHRC1 و SNAI2 های ژن بیان بررسی " جْبًجخؾ اػذی تحت ػٌَاى

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

ثب تَجِ ثِ هتي عشح ٍ اّذاف عشح، ثِ ًظش هی سػذ کِ ّذف ًْبیی، عشاحی هذل هَؿی هتبػتبتیک ٍ ػشعبى هشی ثبؿذ. دس . 1 

ایٌصَست پیـٌْبد هی گشدد ثِ دلیل ٍاضح ًجَدى اّذاف عشح دس ػٌَاى فؼلی ثب صالحذیذ اػتبد ساٌّوبی هحتشم ػٌَاى عشح اصالح 

 گشدد.

 تحلیلی هی ثبؿذ لغفب رکش ؿَد.-ًَع هغبلؼِ تَصیفی ًَع عشح کبسثشدی ٍ. 2

 ضشٍست اًجبم عشح کبهال هـخص ًیؼت. پیـٌْبد هی گشدد دس اًتْبی ثیبى هؼبلِ ٍ ثشسػی هتَى ّذف اص اًجبم عشح ًَؿتِ ؿَد.. 3

 ثشای اّذاف ٍیظُ:  .4

ظ یک هذل کـت دادُ ؿذُ ٍ ثیبى طى سا دس آى آیب هؼیبسی ثشای هقبیؼِ هٌبػت ثَدى هذل هَؿی هتبػتبص ٍجَد داسد؟ یب ایٌکِ فق

ثذػت هی آٍسیذ؟ )هٌبػت ثَدى هذل هَؿی ثب چِ هؼیبسی ػٌجیذُ هی ؿَد؟( اگش ؿبخصی ثِ ایي ؿکل ٍجَد ًذاسد پغ تْیِ هذل 

 جض سٍؽ اجشا هی ثبؿذ ٍ اص گضیٌِ ّبی اّذاف ًوی ثبؿذ، دسًتیجِ اّذاف ٍ فشضیبت ثبیذ ثِ ؿکل صیش ًَؿتِ ؿًَذ:
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 دس هذل هَؿی هتبػتبص ٍ ..... SNAI2ییي طى ّبی تؼ -

 دس هذل هَؿی هتبػتبص ٍ .... CTHRC1تؼییي طى ّبی  -

 فشضیبت ٍ ػَاالت:

 چقذس اػت؟ ESCC ًَع هشی ػشعبًی ٍ هتبػتبتیک هَؿی هذل دس SNAI2ثیبى طى ّبی  -

 چقذس اػت؟ ESCC ًَع هشی ػشعبًی ٍ هتبػتبتیک هَؿی هذل دسCTHRC1 ثیبى طى ّبی  -

 هتفبٍت اػت. ESCC ًَع هشی ػشعبًی ٍ هتبػتبتیک هَؿی هذل دس SNAI2ثیبى طى ّبی  -

 هتفبٍت اػت. ESCC ًَع هشی ػشعبًی ٍ هتبػتبتیک هَؿی هذل دس CTHRC1ثیبى طى ّبی  -

 . اّذاف کبسثشدی عشح رکش ؿَد.5

 . حجن ًوًَِ ٍ سٍؽ تؼییي حجن ًوًَِ ثب رکش سفشاًغ ًَؿتِ ؿَد.6

 تؼذاد تکشاس آصهبیـبت ًَؿتِ ؿَد. .7

 دسصَست تغییش اّذاف ثش اػبع هقبیؼِ دٍ گشٍُ، فشضیبت ٍ ػَاالت ّن ثش اػبع ّوبى تغیییش کٌذ.. 8

 سٍؽ اجشا ثؼیبس خالصِ ًَؿتِ ؿذُ اػت: . 9

 دس سٍؽ اجشا ثِ ػي هَؿْب اؿبسُ ًـذُ اػت، آیب ػي هَؿْب اثشی دس هغبلؼِ ًذاسد؟  -

 آیب ّوِ هَؿْب اص یک جٌغ ّؼتٌذ؟  -

 صهبى دقیق تجذیل تَهَس ثِ تَهَس ثبًَیِ آیب هـخص اػت ٍ یب ایٌکِ اص سٍی احتوبالت ثشسػی هی کٌیذ؟  -

CD24آیب ػلَل  -
+ YM-1  ِجذا ؿذُ  "فشدی ٍ ّوکبساى"کبهال ؿشایظ ایجبد ػشعبى سا داسد ٍ عجق پشٍتکل اسائِ ؿذُ دس هغبلؼ

 اًذ؟ 

 بصی ًیؼت کِ اص یک ػلَل تجبسی اػتفبدُ ؿَد؟ آیب ًی -

 ّبی آى ثبیذ رکش ؿًَذ(.  supplementهحیظ کـت ػبسی اص ػشم ثِ چِ صَستی اػت؟ ) -
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 پیـٌْبد هی گشدد یک گشٍُ کٌتشل ثشای تیوبس هَؿْب دس ًظش گشفتِ ؿَد. -

 هَس ٍ یب ٍصى تَهَس(صهبى احتوبلی تـکیل تَهَس چگًَِ تخویي صدُ هی ؿَد؟ )حجن تَهَس، ػبیض تَ -

 ٍ استجبط آى ثب ثیبى ایي دٍ طى دس ّش گشٍُ ثشسػی ؿَد. tumor incidenceپیـٌْبد هی ؿَد هیضاى  -

 تؼذاد ػلَلْبی تضسیق ؿذُ ثشای تـکیل تَهَس ثبیذ رکش ؿَد. -

-RTٍُ ثش ثشسػی ثِ صَست ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّذف اصلی دس هغبلؼِ ثشسػی ثیبى طًْبی هزکَس هی ثبؿذ، پیـٌْبد هی گشدد ػال -

PCR .اص تکٌیک ّبی دیگشی ّوچَى ٍػتشى ثالتیٌگ ّن ثِ هٌظَس ثشسػی اص دیذگبُ پشٍتئیي اػتفبدُ ؿَد 

. سٍؽ ّبی آهبسی هَسد اػتفبدُ رکش ًـذُ اًذ. ثشای تجضیِ ٍ تحلیل اعالػبت اثتذا اص ؿبخص ّبی آهبس تَصیفی هتغیش ّب 10

ثیـتشیي هقذاس ٍ ًیض ًوَداسّبی ٌّذػی اػتفبدُ خَاّذ ؿذ، دس اداهِ ثشای هقبیؼِ ًؼجت دس دٍ  ّوچَى هیبًگیي/هیبًِ ٍ کوتشیي،

 گشٍُ اص آصهَى کبی اػکَس اػتفبدُ هی ؿَد.

. دس جذٍل هتغیشّب ثجبی دٍ هتغیش اٍل یک هتغیش اػوی ثِ ػٌَاى گشٍُ تؼشیف گشدد. اگش هتغیش صهیٌِ ایی ًظیش ػي، جٌغ ٍ ... 11

 ذاصُ گیشی هی ؿًَذ ثِ جذٍل اضبفِ گشًذ.ًیض ثیـتش اً

 . هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج دقیقب ًَؿتِ ؿَد.12

ٍ  40000کلیِ ّضیٌِ ّبی پشػٌلی ثغیش هـبٍس آهبس ثِ دلیل پبیبى ًبهِ ثَدى عشح ثبیذ حزف گشدًذ. )دکتشی ّش ػبػت . 13

 سیبل(. 28000کبسؿٌبػی اسؿذ ّش ػبػت 

اصالح گشدد. )ثبیذ دس اثتذا اػن ًَیؼٌذگبى ٍ ػپغ ًبم خبًَادگی ثصَست کبهل  21. ًحَُ سفشاًغ ًَیؼی سفشاًغ ؿوبسُ 14

 ًَؿتِ ؿَد(.

 . دس عشح اص یک هـبٍس پبتَلَطیؼت اػتفبدُ گشدد.15

  هالحظبت اخالقی رکش ؿَد.. 16

 اػتفبدُ گشدد. Cancer stem cellاص  Cancer Cellثْتش اػت ثجبی . 17
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 ثبفت تَهَس داس هقبیؼِ ؿَد. دس عشح ثبفت ػبلن ًؼجت ثِ . 18

 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 هشکض سئیغ                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                              اػذی جْبًجخؾ دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           هشجبًی ػجذالجالل دکتش آقبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ آقبی غالهشضب ٍقبسی                                      

 آقبی دکتش ایَة خؼشٍی                                اػتبد هـبٍس پبیبى ًبهِ

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                        آقبی دکتش ًبصش هجشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      خبًن دکتش صّشا ػشة ثبفشاًی      

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     آقبی دکتش سضب ػلگی

 فٌآٍسی ٍ تحقیقبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن
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