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 پدافند غيرعامل ،افسايش بازدارندگي در سايه حماسه حسيني

 32/8/79صًرتجلسٍ ي ضًراي پصيَطي مركس تحقيقات پسضكي سلًلي ي مًلكًلي مًرخ 

ثب حضٛس سئيغ ٔحششْ ٔشوض ٚ ٔؼبٖٚ ٔحششْ دظٚٞـي سحميمبر دضؿىي ػِّٛي ٚ ِٔٛىِٛي،  خّؼٝ ي ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض

ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي ٔؼبئُ ٔشوض ٚ  25اِي  23اص ػبػز  34/8/79ٔشوض ٚ اوثشيز اػضبي ٔحششْ ؿٛسا، سٚص چٟبسؿٙجٝ ٔٛسخ 

 دس ٔحُ ػبِٗ خّؼبر ٔؼبٚ٘ز ٔحششْ سحميمبر ٚ فٙبٚسي ثشٌضاس ٌشديذ.  ٕٞچٙيٗ عشح ٞبي سحميمبسي ديـٟٙبدي

ّؼٝ آلبي دوشش ٔديذ ؿٟجبصي سئيغ ٔشوض ضٕٗ خٛؿبٔذٌٛيي ثٝ حبضشيٗ خّؼٝ اص وبسؿٙبع خذيذ ٔشوض دس اثشذاي خ

ػشوبس خب٘ٓ لبػٕي سمبضب وشد٘ذ دس ٔٛسد سٚاَ ثشسػي عشح ٞبي وبسآصٔبيي ثبِيٙي سدذيذ ٘ظش كٛسر ثٍيشد. ثب سٛخٝ ثٝ 

ٚ داسٚ ٔي ثبؿذ ٚ اص آ٘دبييىٝ ايٗ عشح ٞب دس ايٙىٝ دس ٔٛسد عشح ٞبي وبسآصٔبيي ثبِيٙي ٔشِٛي عشح ٞب ػبصٔبٖ غزا 

ٚصاسسخب٘ٝ ٔشثٛعٝ داٚسي ٚ سلٛيت ؿذٜ ٚ ػذغ ثٝ ٔشاوض ٔدشي خٟز اخز ٔدٛص وٕيشٝ اخالق اسخبع دادٜ ٔي ؿٛ٘ذ. 

ثٙبثشايٗ عشح ٞبي ٔزوٛس دس ٔشوض ٔدشي ٔٛسد ثشسػي ٔدذد لشاس ٍ٘شفشٝ ٚ فمظ اص عشيك ايٗ ٔشوض ثٝ وٕيشٝ اخالق اسػبَ 

د٘ذ. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثب سٛخٝ ثٝ إٞيز ٚ أشيبص آٚس ثٛدٖ ايٗ عشح ٞب ثشاي دا٘ـٍبٜ ٔدشي الصْ اػز ثب ػشػز ثيـششي ثٝ ٔي ٌش

   وٕيشٝ اخالق اسػبَ ٌشد٘ذ.

دس ادأٝ آلبي دوشش وبٔشاٖ حيذسي ٔؼبٖٚ ٔحششْ دظٚٞـي ٔشوض داٚسي دشٚدٛصاَ ٞبي عشح ٞبي سحميمبسي سا ثٝ سشسيت صيش 

 اػالْ ٘ظش اػضبي ٔحششْ ؿٛسا، اسائٝ ٕ٘ٛد٘ذ.خٟز ثشسػي ٚ 

  طراحي ي ساخت بيًسىسًر  "سحز ػٙٛاٖ  اوًرسادات كياومُرعشح سحميمبسي آلبي دوشش

َاي  RNAالكتريضيميايي بر پايٍ آپتامر اختصاصي ي واوًكامپًزيتُا براي ضىاسايي ميكري

mir-29a  يmir-21" لشاس ٌشفز ٚ ٔمشس ؿذ ثٝ ؿشط ا٘دبْ اكالحبر صيش ٚ سبييذ ا٘دبْ  ٔٛسد ثشسػي

  اكالحبر سٛػظ يىي اص اػضبي ٔحششْ ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض، ٔٛسد سلٛيت لشاس ثٍيشد:

 س سٚؽ اخشاي ٔغبِؼٝ، ٘ٛع ٔغبِؼٝ اكالح ٌشددد .1
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ٔدشي ٔحششْ ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛضٛع عشح وٝ عشاحي ٚ سِٛيذ يه ثيٛػٙؼٛس اِىششٚؿيٕيبيي اػز الصْ اػز   .2

. ٔىب٘يؼٓ ا٘شمبَ اِىششٖٚ اص آدشبٔش 1دس ٔٛسد دٚ ٔٛضٛع اػبػي سٛضيح دادٜ ٚ ؿفبفيز كٛسر ٌيشد: 

ٔشلُ ؿذٜ ثٝ اِىششٚد ثٝ خٛد اِىششٚد چيؼز؟ ٔىب٘يؼٕي دس ايٗ ساثغٝ دس عشح روش ٘ـذٜ اػز ٚ ثذٖٚ 

سٛخٝ ثٝ اِىششٚؿيٕيبيي ثٛدٖ  ثب -2حُ ايٗ ٔؼبِٝ ٕٔىٗ اػز ثيٛػٙؼٛس سِٛيذ ؿذٜ وبسايي ٘ذاؿشٝ ثبؿذ 

لشاس اػز سغيشار چٝ چيضي ٔٛسد ثشسػي لشاس ثٍيشد؟ آٔذش،  RNA٘ٛع ػٙؼٛس دغ اص ديشىـٗ ٔيىشٚ 

 ِٚشبط يب ٔمبٚٔز؟ ٔٙظٛس ايٗ اػز وٝ ديشىز ثٛاػغٝ سغييش وذاْ يه اص ايٟٙب كٛسر خٛاٞذ ٌشفز؟ 

ٖٛ ػشعبٖ يه ٔشغيش ٘يؼز ٚ لبثُ ا٘ذاصٜ حزف ٌشدد چ "ػشعبٖ"ثٟشش اػز دس خذَٚ ٔشغيش ٞب ٔشغيش اَٚ  .3

 خٛد ثبص٘ٛيؼي وٙيذ "اٞذاف اخشلبكي"ٌيشي ٞٓ ٘يؼز. ِغفب ٔشغيش ٞب سا ثش اػبع 

ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي ثب ػٙٛاٖ فبسػي ٕٞخٛا٘ي ٘ذاسد ٚ ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ػٙٛاٖ ايٗ دشٚدٛصاَ ثٝ كٛسر صيش  .4

طراحي ، ساخت ي ارزيابي واوً " يش يبثذ.سغييش يبثذ ٚ ٔغبثك ثب ايٗ ػٙٛاٖ، ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي ٘يض سغي

زيست حسگر الكتريضيميايي بر پايٍ آپتامر اختصاصي ي كامپًزيتُا براي ضىاسايي 

 "mir-21ي  mir-29aَاي  RNAميكري

اٌش ػشعبٖ وِٛٛسوشبَ ثٝ ػٙٛاٖ وّٕٝ وّيذي ٔغشح اػز ثٟشش اػز دس ػٙٛاٖ ٌٙدب٘ذٜ ؿٛد. ثب سٛخٝ ثٝ  .5

دس ػشعبٖ وِٛٛسوشبَ سغييش ٔي وٙٙذ،  mir-29a  ٚmir-21ٞبي  RNAىشٚايٗ وٝ ػغح وٕي دٚ سب ٔي

 RNAاػٓ ايٗ دٚ سب ٔيىشٚ  RNAثٝ ػٙٛاٖ وّٕبر وّيذي ديـٟٙبد ٔي ٌشدد : خبي وّٕٝ ٔيىشٚ 

 ( سا ٚاسد وٙذ . mir-29a  ٚmir-2ٞبي  RNA)ٔيىشٚ

دد. ثٟيٙٝ ػبصي ايٗ ٘ب٘ٛصيؼز اٞذاف ٔغبِؼٝ ثب ػٙٛاٖ ٚ ثيبٖ ٔؼبِٝ ٔغبثمز ٘ذاسد، ٞذف اكّي اكالح ٌش .6

 حؼٍش ثٝ اٞذاف فشػي اضبفٝ ٌشدد.

دس ثيبٖ ٔؼبِٝ سبويذ صيبدي ثش اثش ثخـي ٘ب٘ٛصيؼز حؼٍش دس ٔمبيؼٝ ثب صيؼز حؼٍش ٔؼِٕٛي ؿذٜ اػز.   .7

ديـٟٙبد ٔي ٌشدد: ٔمبيؼٝ ايٗ دٚ ثب ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص اٞذاف اخشلبكي ا٘دبْ دزيشد سب دسكذ وبسايي ٚ 

 ٚ ثب ٞٓ ٔمبيؼٝ ٌشدد.دلز ايٗ د

 اسصيبثي ا٘شخبة ٌشي ٚ اخشلبكيز ايٗ ٘ب٘ٛصيؼز حؼٍشٞب ٔي سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ اٞذاف ٚاسد ٌشدد.  .8
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سىشاس دزيشي ٚ دبيذاسي ٚ ػّٕىشد ايٗ صيؼز حؼٍشٞب چٍٛ٘ٝ ا٘دبْ ٔي دزيشد. ٔشٙبػت ثب اضبفٝ وشدٖ  .9

 اٞذاف خذيذ ثٟشش اػز ػٛاالر ٚ فشضيبر ديٍشي ٚاسد سحميك ٌشدد.

دس سٚؽ اخشاي ٔغبِؼٝ ،٘ٛع ٔغبِؼٝ ثذسػشي سؼييٗ ٘ـذٜ اػز. سٚؽ ثبص٘ٛيؼي ؿٛد ٚ چٍٍٛ٘ي اسصيبثي،  .11

 ا٘شخبة ٚ اخشلبكيز ايٗ صيؼز حؼٍشٞب ليذ ٌشدد .

ثٝ ػٙٛاٖ ٔشغيش دس ٘ظش ٌشفشٝ  mirRNA 21, miRNA 29خذَٚ ٔشغيش ٞب اكالح ٌشدد ٚ ٔمذاس ثيبٖ  .11

 ثب اٞذاف ٚاسد ٌشدد.ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ٔشغيش ٞبي ثيـششي ٔغبثك 

 ٔـخلبر ٔشغيشٞب دس خذَٚ ٔشغيشٞب، ثغٛس كحيح روش ٌشدد ٚ سؼبسيف ٔشغيشٞب ٘يض سىٕيُ ٌشدد. .12

ثب سٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔغبِؼٝ اص ٘ٛع عشاحي اػز ٘يبصٔٙذ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ٕ٘ي ثبؿذ أب دس  .13

د. ديـٟٙبد ٔي ٌشدد خٕؼيشي اص اخشلبكيز ايٗ سٚؽ ٘يض ثبيذ چه ؿٛ "ادأٝ اسصيبثي ايٗ سٚؽ حشٕب

 ثيٕبساٖ ػشعب٘ي ) ػشْ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ( خٟز ا٘دبْ دلز ايٗ سٚؽ دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد .

دس ٔٛسد اثضاس ٚ سٚؽ خٕغ آٚسي دادٜ ٞب روش ٌشدد وٝ دظٚٞـٍش چٝ ساٞىبسي سا ثشاي اخشلبكيز ايٗ  .14

يه ثبصي يب ػٝ ثبصي دس ايٗ ٘بخٛس، يب دّي ٔٛسفيؼٓ ٞبي  "٘ب٘ٛصيؼز حؼٍشٞب دس سٛاِي ٞبي وبٔال

miRNA  ٞب دس ٘ظش داسد. ثب سٛخٝ ثٝ سؼذاد وٓ سٛاِي ٞبي ٘ٛوّئٛسيذيmiRNA  ٞب ٚ ؿجبٞز صيبد آٖ ٞب

 ا٘ذاصٜ ٌيشي اخشلبكيز ايٗ ٘ب٘ٛصيؼز حؼٍشٞب اص إٞيز ثبالي ثشخٛس داس اػز . 

 يحبر وبفي اسائٝ ؿٛددس ٔٛسد سٚؽ سدضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب، ٚ ٘شْ افضاسٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ سٛض .15

دس ٔٛسد ٔالحظبر اخاللي سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ. دس كٛسر ثشسػي دلز ، حؼبػيز ٚ  .16

٘يبصٔٙذ فشْ سضبيز ٘بٔٝ  اخشلبكيز ايٗ وبس ثبيذ ثش سٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثبِيٙي سؼز ؿٛد وٝ دس ايٗ كٛسر 

 اص ثيٕبساٖ ٚ افشاد ٘شٔبَ ٔي ثبؿيذ

ر وبفي اسائٝ ؿٛد. ٘مبط ضؼف ايٗ سٚؽ ٔي سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ دس ٔٛسد ٔحذٚديشٟبي ٔغبِؼٝ سٛضيحب .17

ٚاسد ؿٛد ) اِجشٝ سبٔيٗ ٔٛاد ٚ ٚػبيُ ٚ .... ٘يض ٔي سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحذٚديز سؼشيف  ٔحذٚديز ٔغبِؼٝ 

 ؿٛد(
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ٞضيٙٝ ٞبي ٚػبيُ غيش ٔلشفي ثغٛس كحيح ٚ ٔٙبػت سؼييٗ ؿذٜ اػز. ٚػبيُ غيش ٔلشفي اص لؼٕز  .18

ٔٙشمُ ٌشدد. ٔب٘ٙذ: سن ٔخلٛف ٔيىشٚسيٛة ٚ ػشػٕذّش ٚ فبِىٖٛ ٚ ؿيـٝ ٔلشفي ثٝ ثخؾ ٔشثٛعٝ 

 آالر آصٔبيـٍبٞي

ثٟشش اػز حدٓ آٖ ٔـخق ٌشدد. ثشاي ِِٛٝ فبِىٖٛ ٔـخق ٌشدد  DEPC-Waterثب سٛخٝ ثٝ ٞضيٙٝ  .19

 ثؼشٝ چٙذ سبيي اػز . ِيؼز ٔٛاد يىجبس ديٍش ثب دلز ثشسػي ٚ ٔٛاسد ٕٞب٘ٙذ ٔٛاسد ثبال اكالح ٌشدد.

  

  ٖسحز دكتر مجيد ضُبازي ي سامان ضيائي عشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي سؿشٝ ي دضؿىي آلبيب

ان مبتال بٍ مالتيپل ( بيمار9191-در جايگاٌ ) CSF -GMبررسي شوًتايپيىگ شن "ػٙٛاٖ 

ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز ٚ ٔمشس ؿذ ثٝ ؿشط ا٘دبْ اكالحبر صيش ٚ سبييذ  "اسكلريزيس ي افراد سالم

ا٘دبْ اكالحبر سٛػظ يىي اص اػضبي ٔحششْ ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب دا٘ـىذٜ 

 دضؿىي ٔٛسد سلٛيت لشاس ثٍيشد:

ثشسػي ط٘ٛسبيذيًٙ "٘ذاسد ٚ ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ػٙٛاٖ فبسػي ثٝ  ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي ثب ػٙٛاٖ فبسػي ٕٞخٛا٘ي .1

( ثيٕبساٖ 1916-( خبيٍبٜ )GM-CSFٌشاِ٘ٛٛػيز )-طٖ وٙٙذٜ ي فبوشٛس سحشيه وٙٙذٜ وّٙي ٔبوشٚفبط

 سغييش يبثذ ٚ ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي ٘يض ٔشٙبػت ثب آٖ سغييش يبثذ. "ٔجشال ثٝ ٔبِشيذُ اػىّشٚصيغ ٚ افشاد ػبِٓ 

اسائٝ ٘ـذٜ اػز إٞيز دّي ٔشفيؼٓ خبيٍبٜ  ، سٛضيحبر وبفي دس ٔٛسد إٞيز ٔٛضٛع دس ثيبٖ ٔؼبِٝ .2

 )اثش ٔؼشميٓ ٚ غيش ٔؼشميٓ( ثغٛس وبُٔ ثيبيذ GM-CSFدس سٙظيٓ ثيبٖ طٖ  -1916

ثب سٛخٝ ثٝ ٔـىالر يبفشٗ ايٗ ثيٕبساٖ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ٚ احشٕبَ ٚخٛد ثب٘ه  -1دس سٚؽ اخشاي ٔغبِؼٝ  .3

DNA  يب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٚDNA  ايٗ ثيٕبساٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي ٌّؼشبٖ، ثٟشش اػز اص آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب

ديـٟٙبد ٔي ٌشدد دس  -2ٔيّي ِيشش وبٞؾ يبثذ.  3اػشفبدٜ ٌشدد ٚ دس كٛسر ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي حدٓ خٖٛ ثٝ 

بس ثب ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿٛد چشا وٝ اعالػبر ثؼي GM-CSFكٛسر اخز ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ اص ثيٕبساٖ ػغح خٛ٘ي 

 اسصؿي خٛاٞذ داؿز

 ٔؼيبسٞبي ٚسٚد ٚ خشٚج اضبفٝ ٌشدد.  .4

 دس لؼٕز ٔالحظبر اخاللي اخز سضبيز ٘بٔٝ ليذ ٌشدد. .5
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اػشفبدٜ  DNA safe stainدس لؼٕز سٚؽ اخشا ثٟشش اػز ثدبي اسيذيْٛ ثشٚٔبيذ اص سً٘ ٞبيي ٔثُ  .6

 ٌشدد.

 ييٗ ط٘ٛسبيخ ثغٛس ٚاضح اؿبسٜ ٌشدد.ثٟشش اػز دس ا٘شٟبي ثيبٖ ٔؼبِٝ ثٝ ٞذف اكّي دشٚطٜ يؼٙي ػّز سؼ .7

 اػز ثٟشش اػز ٔٙبثغ خذيذ ٔغبِؼٝ ٚ اضبفٝ ٌشدد. 2119دس ثشسػي ٔشٖٛ خذيذسشيٗ ٔٙجغ ٔشثٛط ثٝ ػبَ  .8

ثٟشش اػز ثب سٛخٝ ثٝ آٚسدٖ ٔشغيشٞبيي ٕٞچٖٛ خٙؼيز ٚ لٛٔيز دس خذَٚ ٔشغييشٞب، ايٗ ٔشغييشٞب ٞٓ ثٝ  .9

 اٞذاف اخشلبكي اضبفٝ ٌشد٘ذ.

 الر ٚ فشضيبر ػٛاَ ٘يبٔذٜ اػز ٚ ديـٟٙبد ٔي ٌشدد فشضيٝ ثلٛسر صيش سغييش يبثذ:دس لؼٕز ػٛا .11

 دس اسسجبط اػز MSثب اػشؼذاد اثشال ثٝ ثيٕبسي  GM-CSF( طٖ -2721ط٘ٛسبيخ خبيٍبٜ )

 اػشفبدٜ ٍ٘شدد. "ثب سٛخٝ ثٝ أىب٘بر"دس سٚؽ اخشاي ٔغبِؼٝ، ثٟشش اػز اص ٚاطٜ ٞبيي ٕٞب٘ٙذ .11

سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثيٕبساٖ اص لجُ سـخيق دادٜ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٔٛخٛد ٞؼشٙذ، ثٟشش اػز ٔشغيش دس خذَٚ ٔشغيشٞب ثب  .12

 اَٚ حزف ٌشدد ٕٞچٙيٗ ٔـخلبر ٔشغيشٞب ثغٛس كحيح روش ٘ـذٜ ٚ ثبيذ خذَٚ ٔشغييشٞب سىٕيُ ٌشدد.

دس كٛسر ٘يبص ٔـبٚس آٔبسي   دس ٔٛسد سٚؽ سدضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب، سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز، .13

 شسػي ٕ٘بيٙذ.ث

 صٔب٘جٙذي ٔشاحُ اخشاي عشح ثبيذ اكالح ٌشدد. .14

دس ثيبٖ ٔؼبِٝ، سٛضيحبر وبفي دس ٔٛسد إٞيز ٔٛضٛع، ػٛأُ ٔشسجظ ثب ٔٛضٛع، دا٘ؾ ٔٛخٛد دس ٔٛسد  .15

ٔٛضٛع ٚ دِيُ ٘يبص ثٝ ا٘دبْ ايٗ ٔغبِؼٝ اسائٝ ؿذٜ اػز ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ثشسػي يه دّي ٔٛسفيؼٓ دس خبسج اص 

اؿشجبٜ اػز. ايٗ ٚاطٜ ثشاي دّي ٔٛسفيؼٓ  "دّي ٔٛسفيؼٓ ػّٕىشدي"دس ٘بحيٝ دشٚٔٛسش( ٚاطٜ طٖ، )احشٕبالً 

 ٞبي داخُ طٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.

دس خذَٚ ٔشغيشٞب ثيٕبسي خضٚ ٔشغيش ٞب ٕ٘ي ثبؿذ.ٔـخلبر ٔشغيشٞب ثغٛس كحيح روش ؿٛد. دّي ٔٛسفيؼٓ  .16

 ٔشغيش ٚاثؼشٝ ٔي ثبؿذ.

دس خبسج اص طٖ، )احشٕبالً دس ٘بحيٝ دشٚٔٛسش( ٘يبص اػز دس ٔمذٔٝ ٚ  ثب سٛخٝ ثٝ ثشسػي يه دّي ٔٛسفيؼٓ  .17

 سفشا٘غ ٚضؼيز ثيبٖ ايٗ طٖ دس ايٗ ثيٕبساٖ ٔشٚس ٌشدد.
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  سحز دكتر مجيد ضُبازي ي خاوم دكتر فاطمٍ ضمس آبادي عشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي آلبي

ي تًسط يكتًر بررسي اثرات كاَص بيان سايكليه َاي فاز يك چرخٍ سلًل "ػٙٛاٖ 

ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز ٚ  "nudeديجُتٍ اختصاصي تًمًر بر تًمًرَاي پستان در مًش 

ٔمشس ؿذ ثٝ ؿشط ا٘دبْ اكالحبر صيش ٚ سبييذ ا٘دبْ اكالحبر سٛػظ يىي اص اػضبي ٔحششْ ؿٛساي 

 دظٚٞـي ٔشوض ٔٛسد سلٛيت لشاس ثٍيشد:

 ػٙٛاٖ ٔغبِؼٝ ثٝ ؿىُ صيش ديـٟٙبد ٔي ٌشدد:  .1

( تًسط يكتًر ديجُتٍ D1, Eاثرات كاَص بيان سايكليه َاي فاز يك چرخٍ سلًلي )ِ بررسي"

 " nudeاختصاصي تًمًر بر تًمًرَاي زوًگرافت پستان در مًش 

 ٘بْ ػبيىّيٗ ٞب دس ػٙٛاٖ ٔغبِؼٝ روش ؿٛد: .2

Title Effect of simultaneous silencing of G1 cyclins (D1, E) by a tumorspecific 

bidirectional construct on MDAMB231 xenograft breast tumors in nude mice 

دس چىيذٜ دشٚدٛصاَ، خالكٝ ثيبٖ ٔؼبِٝ ٚ سٚؽ اخشا ٚ وّٕبر وّيذي ثغٛس كحيح ٚ وبفي اسائٝ ؿٛد.  .3

 ثٟشش اػز ضشٚسر ٔغبِؼٝ اضبفٝ ٌشدد ٚ ايٙىٝ آيب ٘مق دس سٚؽ ٞبي دسٔب٘ي حبضش ٚخٛد داسد؟

ٕٞبٖ ٔغبِؼٝ اي اػز وٝ ٚوشٛس ثشاي اِٚيٗ ثبس عشاحي ٚ اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. ِغفب  ٟٕٔششيٗ ثشسػي ٔشٖٛ .4

روش ٌشدد ٔمبِٝ ٔشثٛط ثٝ آٖ ٔغبِؼٝ چبح ؿذٜ اػز ؟ ٘شبيح حبكُ اص ٔغبِؼٝ ديـيٗ ثب روش سفشا٘غ ثب 

 خضييبر ثيـشش سٛضيح دادٜ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ٔٙبثغ خذيذسش وٝ حبٚي ٔمبالر سحميمي ٞؼشٙذ اضبفٝ ؿٛد.

االر ثش اػبع فشضيبر ثبص٘ٛيؼي ؿٛد. ػٛاَ اَٚ : آيب ٚوشٛس ٔي سٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؾ ثيبٖ ػيىّيٗ ػٛ .5

 ٞبي فبص يه ؿٛد؟ ػٛاَ دٙدٓ وّي اػز ٚ ثٟشش اػز حزف ؿٛد.

 دس خذَٚ ٔشغييش ٞب آ٘بِيض چشخٝ ػَّٛ آٔذٜ اػز. ِغفب دس سٚؽ وبس ٘يض روش ٌشدد. .6

ٔي ؿٛد دٚ ٔشغييش اكّي سغييشار ا٘ذاصٜ سٛٔٛس )ػبيض ٚ ٚصٖ( سٚؽ وبس ٘يبص ثٝ ثبص ٘ٛيؼي داسد. ديـٟٙبد  .7

دس سٚؽ وبس اضبفٝ ؿٛد.  ki67سٚؽ وٕي ػبصي ٘شبيح ايٕٙٛٞيؼشٛؿيٕي ثشاي ػبيىّيٗ ٞب ٚ  اضبفٝ ؿٛد. 

 ٘شْ افضاسٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ روش ٌشدد. ٌشٜٚ ٚوشٛس خبِي اضبفٝ ؿٛد.
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د؟ آيب لشاس اػز ٚوشٛس دس ٔٛؽ ثذٖٚ سٛٔٛس ٞٓ ٌشٜٚ ٔٛؽ ثذٖٚ سٛٔٛس ثٝ چٝ دِيّي اػشفبدٜ ٔي ؿٛ  .8

 سضسيك ؿٛد؟ ٔشغيش ٞبي ٔٛسد ثشسػي دس ٔٛؽ ثذٖٚ سٛٔٛس لبثُ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘يؼز .

٘حٜٛ ي سضسيك ٚوشٛس ثٝ سٛٔٛس سٛضيح دادٜ ؿٛد. آيب اص ِيذٛفىشبٔيٗ ثشاي سضسيك اػشفبدٜ ٔي ؿٛد؟ چٝ   .9

 غّظشي اص دالػٕيذ سضسيك ٔي ؿٛد؟

 D1ِؼٝ لجُ ثشسػي ؿذٜ أب دس ايٗ ٔغبِؼٝ ٘يض ضشٚسر داسد وبٞؾ ثيبٖ طٖ ٞبي ػبيىّيٗ اٌش چٝ دس ٔغب  .11

 ٚE  .دس ػَّٛ ٞبي سشا٘ؼفىز ؿذٜ سبييذ ؿٛد ٚ ػذغ سغييشار آدبدشٛص ٚ چشخٝ ػِّٛي ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿٛد 

ؿٛد ٚ دغ اص چٙذ ػبػز ثشسػي ثيبٖ طٖ ٚ سغييشار چٝ غّظشي اص دالػٕيذ ثٝ ػَّٛ سشا٘ؼفىز ٔي  .11

ثشسػي ٔي ؿٛد؟ ثشاي سضسيك ػَّٛ دس ٔذَ صٌ٘ٛشافز اص  MDAMB231آدٛدشٛص ٚ چشخٝ ػِّٛي دس 

PBS اػشفبدٜ ٔي ؿٛد يب ٔبسشيظَ يب ٔحيظ وـز؟ ِغفب سفشا٘غ اسائٝ ؿٛد 

ٜ ٌيشي دشِٚيفشاػيٖٛ سٛٔٛس ثشاي ا٘ذاص Ki-67دس سٚؽ وبس آٔذٜ اػز وٝ اص ٔيضاٖ ايٕٙٛٞيؼشٛؿيٕي   .12

ٔيشٛا٘ذ ٔبسوش سؿذ سٛٔٛس  ki-67 labeling indexاػشفبدٜ ٔي ؿٛد. دس ٔمبالر آٔذٜ اػز وٝ ٔؼيبس 

ا٘دبْ ٔي ؿٛد. أب دس ايٗ عشح يه ٘ىشٝ ٔغشح اػز: اٌش  brduثبؿذ ٚ حشي ساحز سش اص سً٘ آٔيضي 

ايٗ لبثّيز سا داسد يب٘ٝ؟  ki67ٜ وٝ آيب دس سٛٔٛس ػيٙٝ سٚؽ اػشب٘ذاسد اػز چشا دس فشضيبر ٔغشح ؿذ

اٌش ٔحمك اص كحز سٚؽ ٔغٕئٗ ٕ٘ي ثبؿذ ثبيذ سٚؽ اػشب٘ذاسد ديٍشي ٘يض ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي سىثيش 

 سٛٔٛس صٌ٘ٛشافز اػشفبدٜ ؿٛد.

ثشسػي دغ اص سضسيك دس سٛٔٛس دغ اص چٝ صٔب٘ي ا٘دبْ ٔي ؿٛد؟ آيب يه ثبس سضسيك ثشاي اِمبي آدبدشٛص ٚ   .13

 ذ سٛٔٛس وفبيز ٔي وٙذ؟وبٞؾ سؿ

دس ٔٛسد ٔحذٚديشٟبي ٔغبِؼٝ سٛضيحبر وبفي اسائٝ ؿٛد. ٔحذٚديز ػذْ أىبٖ ٔب٘يشٛس وشدٖ ٔٛؽ ٞب  .14

ثشاي ٞش سٚص چٍٛ٘ٝ ٔذيشيز خٛاٞذ ؿذ. ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ سيٕبس ٞبي ٔٛؿي دس آُٔ ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ. دس 

 كٛسر ٔشي ٔٛؽ ٞب سؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وبفي خٛاٞذ ثٛد؟

ٞبي ٔٛاد ٚ ٚػبيُ ٔلشفي ثغٛس كحيح ٚ ٔٙبػت ٔـخق ؿٛد. دس سٚؽ وبس ِيذٛفىشبٔيٗ آٔذٜ أب ٞضيٙٝ  .15

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  jet-peiدس خذَٚ ٔٛاد ٔلشفي ويز 
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٘يبص داسد وٝ ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ اػز. آ٘شي ثبدي ٞبي ػبيىّيٗ  RNAse Aسً٘ آٔيضي چشخٝ ػِّٛي ثٝ  .16

 اص ودب سٟيٝ ٔي ؿٛد ؟  D , Eٞبي 

ػِّٟٛب چٍٛ٘ٝ  G1ثيبٖ ٔٛلز ٚوشٛس دس ػِّٟٛبي ٞذف ٚ سبثيشٌزاسي آٖ ثش سٚي ٔشحّٝ دس كٛسر  .17

. چٍٛ٘ٝ اعٕيٙبٖ حبكُ ٔيـٛد وٝ ثخؾ اػظٓ ػِّٟٛبي 2ايدبد ٚ سؿذ سٛٔٛس دس ٔٛؽ أىب٘ذزيش ٔيـٛد؟ 

. سؼييٗ دسكذ ػِّٟٛبي سشا٘ؼفىز ؿذٜ ٚ٘حٜٛ خذاػبصي 3سضسيك ؿذٜ ػِّٟٛبي سشا٘ؼفىز ؿذٜ ٞؼشٙذ؟ 

. دس ٔٛسد ٚوشٛس دٚخٟشٝ وٝ لجال سٟيٝ ؿذٜ ِغفب سٛضيح ٔجؼٛط دس 4ب خٟز سضسيك ثٝ ٔٛؽ روش ؿٛد؟ آٟ٘

 ٔٛسد خلٛكيبر آٖ روش ؿٛد؟

  

 پرود  ٚ خب٘ٓسركار خاوم دكتر صفًرا خًاجٍ ويازي   عشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي ٔمغغ دوششاي

مايس سلًل َاي بىيادي بررسي تاثير سلًل َاي پًستي حاصل از ت "سحز ػٙٛاٖ خديًر 

وٝ دس دا٘ـىذٜ ٔشثٛعٝ  "مساوطيمي بر ريي اسكافبر ترميم زخم در حضًر َيدريشل كالشن

ٔٛسد داٚسي ٚ سلٛيت لشاس ٌشفشٝ ثٛد ثب اكالحبر خضئي، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب دا٘ـىذٜ فٙبٚسي ٞبي 

 ٘ٛيٗ ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفز.

  مطالعٍ َم ارزي زيستي قرظ  "سحز ػٙٛاٖ ىيدكتر حسيه اميعشح سحميمبسي وبسآصٔبيي ثبِيٙي

ميلي گرمي تًليد ضركت داريسازي حكيم با داريي مرجع در  023جمي فلًكساسيه 

دس اداسٜ وُ أٛس داسٚ ٚ ٔٛاد ٚصاسر ثٟذاؿز دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ  ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ "دايطلب سالم 22

لشاس ٌشفشٝ اػز، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب ؿشوز داسٚػبصي حىيٓ خٟز   دضؿىي ٔٛسد داٚسي ٚ سلٛيت

 اسػبَ ثٝ وٕيشٝ اخالق دا٘ـٍبٜ ٚ اخز وذ اخالق ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفز. 

  مطالعٍ َم ارزي زيستي قرظ  "ػٙٛاٖسحز  دكتر حسيه اميىيعشح سحميمبسي وبسآصٔبيي ثبِيٙي

ميلي گرمي تًليد ضركت داريسازي فروًش داري طب با داريي مرجع  933سيلدوافيل 

ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ دس اداسٜ وُ أٛس داسٚ ٚ ٔٛاد ٚصاسر ثٟذاؿز دسٔبٖ ٚ  " دايطلب سالم 22در 

ؿشوز داسٚػبصي لشاس ٌشفشٝ اػز، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب   آٔٛصؽ دضؿىي ٔٛسد داٚسي ٚ سلٛيت

 خٟز اسػبَ ثٝ وٕيشٝ اخالق دا٘ـٍبٜ ٚ اخز وذ اخالق ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفز.  فش٘ٛؽ داسٚ
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