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 01/7/77صَضتجلسِ ي ضَضاي پػٍّطي هطكع تحقيقبت پعضكي سلَلي ٍ هَلكَلي هَضخ 

جّؼٝ ي ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض سحميمبر دضؿىي ػِّٛي ٚ ِٔٛىِٛي، ثب حضٛس سئيغ ٔحششْ ٔشوض ٚ اوثشيز اػضبي ٔحششْ 

ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي ٔؼبئُ ٔشوض ٚ ٕٞچٙيٗ عشح ٞبي سحميمبسي  03:11اِي  01اص ػبػز  01/7/77ػٝ ؿٙجٝ ٔٛسخ ؿٛسا، سٚص 

 دس ٔحُ ػبِٗ جّؼبر ٔؼبٚ٘ز ٔحششْ سحميمبر ٚ فٙبٚسي ثشٌضاس ٌشديذ.  ديـٟٙبدي

حليّي دس اثشذاي جّؼٝ آلبي دوشش ؿٟجبصي سئيغ ٔشوض ضٕٗ خٛؿبٔذٌٛيي ثٝ حبضشيٗ جّؼٝ ٚ سجشيه ؿشٚع ػبَ س

جذيذ، ثٝ ٔضايبي ساٜ ا٘ذاصي ػبٔب٘ٝ دظٚٞـيبس اص جّٕٝ وبٞؾ ثٛسٚوشاػي ٚ افضايؾ ػشػز وبسٞب ٚ سؼٟيُ ديٍيشي ٚضؼيز 

 عشح ٞب اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ػذغ عشح ٞبي سحميمبسي ديـٟٙبدي ثٝ سشسيت صيش جٟز ثشسػي سٛػظ اػضبي ٔحششْ، لشائز ٌشديذ.

عشح ٞب ػبصٔبٖ غزا ٚ داسٚ ٔي ثبؿذ ٚ اص آ٘جبييىٝ ايٗ عشح ٞب دس ٚصاسسخب٘ٝ  دس ٔٛسد عشح ٞبي وبسآصٔبيي ثبِيٙي ٔشِٛي

ٔشثٛعٝ داٚسي ٚ سلٛيت ؿذٜ ٚ ػذغ ثٝ ٔشاوض ٔجشي جٟز اخز ٔجٛص وٕيشٝ اخالق اسجبع دادٜ ٔي ؿٛ٘ذ. ثٙبثشايٗ عشح 

   ٝ اخالق اسػبَ ٔي ٌشد٘ذ.ٞبي ٔزوٛس دس ٔشوض ٔجشي ٔٛسد ثشسػي ٔجذد لشاس ٍ٘شفشٝ ٚ فمظ اص عشيك ايٗ ٔشوض ثٝ وٕيش

ثطضسي  "سحز ػٙٛاٖ يعقَة صفسضي ٍ ذبًن الْبم ًيكَكبض  عشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي آلبي دوشش 

ّطسپتيي ثطاي ٍضٍز ثِ ّستِ ثِ كوك زٍ تَالي  VHتَاًبيي فيَغى پطٍتئيي تطكيل ضسُ اظ قطعِ 

ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز ٚ ٔمشس  "SV40 large T- antigenّسايت گط ّستِ اي ًَكلئَپالسويي ٍ 

ؿذ ثٝ ؿشط ا٘جبْ اكالحبر صيش ٚ سبييذ ا٘جبْ اكالحبر سٛػظ يىي اص اػضبي ٔحششْ ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض، ثٝ 

 كٛسر ٔـششن ثب دا٘ـىذٜ فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ ٔٛسد سلٛيت لشاس ثٍيشد:

 ديـٟٙبد ٔي ؿٛد ٘ٛع ػَّٛ ٞبي ٞذف دس ػٙٛاٖ روش ؿٛد.  .1

 آٖ، ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي اكالح ٌشدد. ػٙٛاٖ صيش ديـٟٙبد ٔي ٌشدد: ػٙٛاٖ فبسػي ٚ ثٝ سجغ .2

دس   SV40/ large T- antigenٔشلُ ثٝ ٘ٛوّئٛدالػٕيٗ -ٞشػذشيٗ VHثشسػي سٛا٘بيي ٚسٚد ثٝ ٞؼشٝ لغؼٝ 

   + ػشعبٖ دؼشبHER2ٖػَّٛ ٞبي 

Evaluation of nucleolus internalization capacity of Nucleopalasmin/SV40 large T 

antigen-fused Herceptin VH in HER2+ breast cancer cells 

 ، دس ػٙٛاٖ اكالح ؿٛد nucleusثٝ   nucleolusوّٕٝ  .3
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دس كٛسسي وٝ ٞذف اص عشح، عشاحي يه سٚؽ ا٘شمبَ طٖ جذيذ ٔي ثبؿذ، ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ػٙٛاٖ  .4

 عٛسي اكالح ؿٛد وٝ ثٝ ايٗ ٔؼبِٝ اؿبسٜ ؿٛد

ٚ ٔضيز اػشفبدٜ اص ٘بلُ داسٚ ثٝ  Her2 positive  ي جذيذ دس ػشعبٖ دؼشبٖدس ٔٛسد ٘يبص ثٝ دسٔبٖ ٞب  .5

 ٞؼشٝ ػَّٛ ػشعب٘ي سٛضيح ٔخشلش دادٜ ؿٛد.

لؼٕز ثيبٖ ٔؼبِٝ وٛسبٜ اػز ٚ ٘يبص ثٝ سٛضيحبر ثيـششي داسد. سٛضيح دادٜ ؿٛد آيب سبوٖٙٛ ٔٛسد ٔـبثٝ  .6

ٔٛسد ٔمبالر ػبيش دا٘ـٕٙذاٖ ثب اػششاسظي ثشاي ا٘شمبَ داسٚ ثٝ ٞؼشٝ ػَّٛ ػشعب٘ي ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػز؟ دس

ٔـبثٝ سٛضيح دادٜ ؿٛد. ٞش ٔغبِؼٝ ديٍشي وٝ دس ساثغٝ ثب يىي اص اجضاي ٟٔٙذػي ؿذٜ دس فيٛطٖ ٔٛسد 

 ٘ظش چبح ؿذٜ اػز ٔثُ ػيٍٙبَ ٞب ي ٞؼشٝ اي ؿذٖ ٚ يب ٘بحيٝ ٔشغييش ٞشػذشيٗ ٚ ... اضبفٝ ؿٛد.

ٝ اي ٚ ٘مؾ آٖ ٞب دس ٚسٚد ديٍش دشٚسئيٗ ٞب ٘يض دس خلٛف ٞش يه اص سٛاِي ٞبي ٞذايز ٌش ٞؼش .7

سٛضيح دادٜ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ثب سٛجٝ ثٝ سٙٛع سٛاِي ٞبي ٞذايز ٌش ٞؼشٝ اي الصْ اػز ٔحمك دِيُ ا٘شخبة 

ايٗ دٚ سٛاِي سا ثيبٖ وٙذ. ثٝ عٛس ٔثبَ ٕٔىٗ اػز ػّٕىشد ٚسٚد ثٝ ػَّٛ ثشاي ٞش دٚ سٛاِي ثٝ يه 

شاس دادٖ آٖ ٞب ٔٙجش ثٝ افضايؾ ػّٕىشد داسٚ ثشاي ٚسٚد ثٝ ٞؼشٝ كٛسر ثبؿذ وٝ ثب وٙبس يىذيٍش ل

 خٛاٞذ ٌشديذ.

ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ وٝ دس ؿشايظ فيضيِٛٛطِيه ٔؼٕٛال ايٗ سٛاِي ٞبي ٞذايز ٌش ٞؼشٝ اي ثب يه فبكّٝ اي دس  .8

 يه طٖ يب دشٚسئيٗ لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ، آيب ٔحمك ثشاي ايٗ ٔٛسد سؼجيشي ثىبس ٌشفشٝ اػز؟ 

دشٚسئيٗ ٘ٛسشويت عشاحي ؿذٜ ٚجٛد داسد وٝ   3Dٖ ثشسػي ػبخشبسٞبي ثب٘ٛيٝ ٚ ثٝ ػجبسسي آيب أىب .9

أىبٖ آصاد ثٛدٖ ٚ فؼبَ ثٛدٖ ٞش يه اص دٚ ػش وشثٛوؼيُ ٚ آٔيٗ دشٚسئيٗ سا ثشاي ا٘جبْ فؼبِيز ٘ـبٖ 

ي دٞذ؟ ثٝ ػجبسر ديٍش ثٝ دِيُ ٕٞذٛؿب٘ي دغ اص فِٛذيًٙ ٕٔىٗ اػز ػّٕىشد ٞش يه اص سٛاِي ٞب

NLS  9ٚ يبR  .سحز سبثيش لشاس ثٍيشد 

ثٟشش اػز دس ٔٛسد عشاحي ػبصٜ ٚ اجضاي ػبص٘ذٜ آٖ ٚ چبِؾ ٞبي ديؾ سٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اػشفبدٜ اص سٛاِي  .11

آسط٘يٙي وٝ ثٝ كٛسر غيش اخشلبكي ٘فٛر دزيشي ثٝ غـب سا ثيـشش ٔيىٙذ ثيـشش ثحث ٌشدد چٖٛ ٕٔىٗ 

 اػز ثبػث وبٞؾ اخشلبكيز ٌشدد.

 سفش٘غ ثشاي ٔغبِؼٝ ثب ايٗ ػغح اص ٘ٛآٚسي وبفي ٕ٘ي ثبؿذ.  فزسؼذاد ٞ .11
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ٚ ٔغبِت صيش اضبفٝ ؿٛد: آيب اسلبَ لغؼبر دذشيذي سغييشي دس ػّٕىشد آٟ٘ب  سٚؽ اجشا وبُٔ سش ٌشدد  .12

 VHٔي سٛا٘ذ ثٝ  HRP-Protein A٘ذاسد؟ دذشيذ فبكّٝ ٌزاس سؼجيٝ ٘ـذٜ؟ دذشيذ ٞيؼشيذيٗ سً؟ دشٚسئيٗ 

 ٔشلُ ؿذٜ اػز؟  FCٔغبِؼبر ثٝ ٔشلُ ؿٛد؟ اوثش 

دس ايٗ ٔغبِؼٝ اػشفبدٜ اص دذشيذ آسط٘يٙي اٌشچٝ ٔٙجش  2herدس كٛسر اػشفبدٜ اص ٞذف ٌيشي اخشلبكي  .13

ثٝ سؼٟيُ ٚسٚد ثٝ ػَّٛ ٔي ؿٛد أب آيب اخشلبكيز ٚسٚد ثٝ ػَّٛ سا وبٞؾ ٕ٘ي دٞذ؟ ٞذف اص ايٗ دذشيذ 

 ي دس آيٙذٜ اػشفبدٜ خٛاٞذ ؿذ؟ ٘بلُ داسٚ اػز أب ثشاي اسلبَ داسٚ اص چٝ سٚؿ

دس ٟٔٙذػي سٛاِي وذ وٙٙذٜ دذشيذ فيٛطٖ ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ اػز. دس سٚؽ االيضا ٚ ايٕٛ٘ٛفّٛسػب٘غ ٌشٜٚ  .14

وٙششَ چيؼز؟ ٔمبيؼٝ دٚ سدٜ ػَّٛ ثب وذاْ وٙششَ ٔٙفي كٛسر ٔي دزيشد؟ ثشاي ٔثبَ اٌش اسلبَ فيٛطٖ 

وٕذّىغ ٔٙفز ٞؼشٝ ثبؿذ دس سٚؽ االيضا فبِغ دبصيشيٛ  دذشيذ ثٝ دِيُ ثشٕٞىٙؾ ػيٍٙبَ ٞؼشٝ اي ؿذٖ ثب

ٔي دٞذ. حذالُ ثبيذ دٚ دذشيذ عشاحي ؿٛد. فيٛطٖ وبُٔ ٚ فيٛطٖ ثذٖٚ ػيٍٙبَ ٞؼشٝ اي ثشاي ٔشحّٝ سِٛيذ 

 فيٛطٖ دذشيذ دس ثبوششي. 

 ٚ ٚػششٖ ٔٛسد ٘يبص اػز. سٚؽ ا٘شمبَ دالػٕيذ ثٝ ثبوششي  PAGEلؼٕز سٚؽ اجشا وبٔال ٘بلق اػز؟  .15

 HER2ٚ ٘ٛع دالػٕيذ ثيب٘ي روش ٘ـذٜ اػز. يب ايٙىٝ االيضا ثٝ جبي اليضيز ػِّٛي ثب دشٚسئيٗ ٘ٛسشويت 

ا٘جبْ ؿٛد. دس ٔٛسد سٚؽ ايٕٙٛفّٛسػب٘غ ثبيذ حذالُ اص دذشيذ وٛ٘ظٌٚٝ ٘ـذٜ ثٝ ػٙٛاٖ وٙششَ ٔٙفي 

ؼشٝ ٞذف اكّي ٔحمك اػز اسٛفّٛسػب٘غ اػشفبدٜ ؿٛد. ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ػّٕىشد دشٚسئيٗ ثشاي ٚسٚد ثٝ ٞ

دس ايٕٙٛفّٛسػب٘غ سً٘ آٔيضي ٞؼشٝ ثب ددي اضبفٝ ؿٛد. صيشا يىي اص ٔشغييش ٞبي اكّي ٞؼشٝ اي ؿذٖ 

اػز. سٚؽ وبس االيضا ٚ ايٕٙٛفّٛسػب٘غ اضبفٝ ؿٛد يب حذالُ سفشا٘غ اسائٝ ؿٛد. دس سٚؽ االيضا، ثبيذ 

ٚسئيٗ ٔثال ثٝ سٚؽ ثشادفٛسد ضشٚسي اػز. ٔمبديش ثشاثش اليضيض ػَّٛ اػشفبدٜ ؿٛد ٚ ػٙجؾ غّظز دش

 سٚؽ اػشخشاج اليضيز ػِّٛي ٚ آ٘شي دشٚسئبص دس سٚؽ وبس اضبفٝ ؿٛد.

 HER2اٞذاف ٔغبِؼٝ ثٟشش اػز ثٝ ايٗ كٛسر ثيبٖ ٌشدد: ثشسػي ٔيضاٖ اسلبَ فيٛطٖ دشٚسئيٗ ثٝ ٌيش٘ذٜ .16

س ٟ٘بيز ثشسػي ٔيضاٖ ٘فٛر ػذغ ثشسػي ٔيضاٖ ٚسٚد فيٛطٖ دشٚسئيٗ ثٝ داخُ ػيشٛدالػٓ ػَّٛ ٞذف ٚ د

 ثٝ داخُ ٞؼشٝ ػَّٛ ٞذف
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ػٛاالر ٚ فشضيبر ثب اٞذاف ٔغبثمز ٘ذاسد. فشضيٝ آخش ثٝ ٘ظش٘بدسػز اػز. ثٟشش اػز فشضيبر ثش عجك  .17

 اٞذاف وبسثشدي وٝ ديـٟٙبد دادٜ ؿذٜ ثٝ كٛسر ػٛاِي )آيب( ٔغشح ٌشدد.

 ٝ ٕ٘ي دٞذ.٘ٛع ٔغبِؼٝ ثٝ ٘ظش وبسثشدي ٔي ثبؿذ چٖٛ دا٘ؾ ثٙيبدي اسائ .18

ٞشػذشيٗ ٘يض ثٝ ػٙٛاٖ يه  VHسٛػظ لغؼٝ  HER2ؿٙبػبيي ٌيش٘ذٜ ي   دس جذَٚ ٔشغيشٞب الصْ اػز .19

ٔشغيش ثيبٖ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ٔشغيش ٞب ثٝ ٘ظش ٔي سػذ ٔيضاٖ اسلبَ دشٚسئيٗ ٞيجشيذ ثٝ ٌيش٘ذٜ، ٔيضاٖ ٚسٚد فيٛطٖ 

 ٞؼشٝ ػَّٛ ٞذف ثبؿذ دشٚسئيٗ ثٝ داخُ ػَّٛ ٞذف ٚ ٔيضاٖ ٘فٛر فيٛطٖ دشٚسئيٗ ثٝ داخُ

دس لؼٕز ٔـخلبر ٔشغيشٞب ثٝ ٘ظش ٔيشػذ ٘ٛع ٔشغيش، ٚاثؼشٝ اػز. چٖٛ ٔيضاٖ ٔشغيش ٞب ثٝ ػٛأُ صيبدي  .21

 ٚاثؼشٝ اػز.

چٖٛ ٔشغيش ٞب ٚاثؼشٝ ٞؼشٙذ ٚ سٚؽ ٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبديش ٘ؼجي سا ٌضاسؽ ٔيىٙذ ثٝ ٘ظش ٔي سػذ چٙذ  .21

 سىشاس الصْ داسد.

 ٔيضاٖ ػّٕىشد فيٛطٖ دشٚسئيٗ دس اسلبَ ثٝ دٚ سدٜ ػِّٛي اضبفٝ ؿٛد  .22

داسد ٚ آسط٘يٙي وٝ  tagروش ٘ـذٜ اػز وٝ دشٚسئيٗ ثب چٝ ٔىب٘يؼٕي خبِق ٔيـٛد. ػشٖٛ ٘يىُ احشيبج ثٝ  .23

ثٝ  FITCدس فيٛطٖ دشٚسئيٗ اػشفبدٜ ٔيـٛد دس جذاػبصي ٕٔىٗ اػز اخشالَ ايجبد وٙذ.. فشايٙذاضبفٝ ؿذٖ 

ٗ ثش سٚي ػبخشبس ٚ ػّٕىشد دشٚسئيٗ سبثيش ٌزاس اػز ثؼذ اص ايٗ ٔشحّٝ ٘يض ثٝ ٘ظش ٔيشػذ سؼييٗ دشٚسئي

 ػّٕىشد الصْ اػز.

دس سٚؽ سجضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب ؿٕبسؽ ػَّٛ ٞب ٔجٟٓ اػز. ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دسكذ ػَّٛ ٞبيي وٝ ٘بلُ  .24

ٔٛسد ٔمبيؼٝ لشاس ٔي ٌيشد، ٔي ثٝ ػٙٛاٖ وٙششَ  MDA-MB-231داسٚ ثٝ آٖ ٚاسد ؿذٜ ثب ػَّٛ ٞبي 

 t-test( ٚ ثب zig-zag  techniqueسٛاٖ اص ٔيبٍ٘يٗ سؼذاد ػَّٛ ٞبي ؿٕبسؽ ؿذٜ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد )

 ٔمبيؼٝ ا٘جبْ داد. وٝ اص ٘ظش آٔبسي كحز فؼبِيز ايٗ دشٚسئيٗ ٘ٛسشويت ٔٛسد سبييذ لشاس ٌيشد.

اػز. سحّيُ آٔبسي، سىشاس آصٔبيـٍبٞي، دس ثخؾ سجضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ  .25

ػغح ٔؼٙبداسي، ٘حٜٛ ٌضاسؽ ٔمبديش ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ، سؼز ٞبي آٔبسي جٟز ٔمبيؼٝ ٌشٜٚ ٞب روش 

 ٘ـذٜ اػز
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تاريخ: 

 ۰۷۹۴۳۰۳شماره:  ۷۹۳۱/۷۱/۸۲

 ۷پيوست: 

سٛػظ آ٘ضيٓ ٞبي ٔحذٚد وٙٙذٜ ٚ ثشسػي ػّٕىشد آٖ ٞب دس  NLSثب جذا وشدٖ ٞش يه اص سٛاِي ٞبي  .26

 ٔبٖ ايٗ دٚ سٛاِي سا ثٟشش ٘ـبٖ داد.ٚسٚد ثٝ ػَّٛ ٔي سٛاٖ إٞيز ثىبسٌيشي ٕٞض

صٔب٘جٙذي ٔشاحُ اجشاي عشح ثغٛس كحيح ٚ وبُٔ اسائٝ ٘ـذٜ اػز. ثٝ ٘ظش ٔي سػذ ثيـشش اص يه ػبَ  .27

صٔبٖ ٘يبص داسد، چٖٛ دشٚػٝ سخيّق ٚ اسصيبثي ػّٕىشد ثؼذ اص وٛ٘ظٌٚٝ وشدٖ ٘يبص ثٝ ثٟيٙٝ ػبصي خٛاٞذ 

 داؿز.

 ر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز.دس ٔٛسد ٔحذٚديز ٞبي ٔغبِؼٝ سٛضيحب .28

 عشح اص ٘ظش وّي، عشح وبسثشدي خٛثي اػز ِٚي اص ٘ظش سىٙيىي ثبيذ ثيـشش ٔٛسداسصيبثي لشاس ٌيشد. .29

  

اثط  "سحز ػٙٛاٖ ٍ ذبًن ضيحبًِ اضزستبًي  زكتط هجيس ضْجبظيعشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي آلبي 

تَسط  CCAT2  ٍGAS5ّبي طَيل غيط كسكٌٌسُ  RNAّوعهبى ذبهَش سبظي ٍ القبء ثيبى 

ٔٛسد ثشسػي لشاس  "HT-29ٍكتَض زٍجْتِ اذتصبصي تَهَض زض سلَل ّبي سططبى كَلَى ضزُ ي 

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

 ٞبي ٘ٛيٗ ٔٛسد سلٛيت لشاس ثٍيشد: دظٚٞـي ٔشوض، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب دا٘ـىذٜ فٙبٚسي

ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ػٙٛاٖ ٔغبِؼٝ ثٝ كٛسر صيش ٘ٛؿشٝ ؿٛد. ػٙٛاٖ فبسػي ٚ ثٝ سجغ آٖ ػٙٛاٖ اٍّ٘يؼي  .1

 اكالح ؿٛد:

سٛػظ ٚوشٛس  CCAT2  ٚGAS5ٞبي ثّٙذ غيش سٔضٌزاس  RNAثشسػي اثش ٕٞضٔبٖ خبٔٛؽ ػبصي ٚ اِمبء ثيبٖ "

 "HT-29ٖ وِٖٛٛ سدٜ ي دٚجٟشٝ اخشلبكي دس ػَّٛ ٞبي ػشعب

 ٔـخق ٘ـذٜ اػز. دس چىيذٜ دشٚدٛصاَ، خالكٝ ثيبٖ ٔؼبِٝ ٚ سٚؽ اجشا ٚ وّٕبر وّيذي .2

ٞبي ثّٙذ غيش سٔضٌزاس ٚ ٘يض ٚوشٛس دٚجٟشٝ اخشلبكي ٘يض  RNAديـٟٙبد ٔي ٌشدد دس وّٕبر وّيذي،  .3

 ٚاسد ؿٛد.

سٛٔٛسي وِٖٛٛ ٌضاسؽ ؿذٜ  ٔٛسد ٘ظش دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي lncRNAٔـخق ٌشدد آيب سبوٖٙٛ ػغح ثيبٖ دٚ  .4

اػز يب خيش؟ دس دشٚدٛصاَ ثٝ وِٛٛسوشبَ اؿبسٜ ؿذٜ اػز. أب ثٝ وِٖٛٛ اؿبسٜ اي ٘ـذٜ اػز. ثشاي ٔثبَ 

 چه ؿٛد mitranscriptomeدٛسسبَ 

 دس لؼٕز ثشسػي ٔشٖٛ ديـٟٙبد ٔي ٌشدد چٙذ سفشا٘غ جذيذ ديٍش دس اسسجبط ثب ٔٛضٛع ٚاسد ٌشدد. .5
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تاريخ: 

 ۰۷۹۴۳۰۳شماره:  ۷۹۳۱/۷۱/۸۲

 ۷پيوست: 

 ٕ٘ي ثبؿذ؟ lncRNAچٝ ٘مـي داسد؟ٍٔش  GAS5شٚسئيٗ دس خظ اَٚ ثشسػي ٔشٖٛ د .6

دس لؼٕز اٞذاف ٔغبِؼٝ، اٞذاف اخشلبكي وبٔال اص سحميك حزف ؿذٜ اػز. اٞذاف اخشلبكي ٚاسد  .7

 ٌشدد ٚ ٞذف اكّي ٘يض ٔغبثك ػٙٛاٖ سغييش يبثذ.

 ػٛاالر ٚ فشضيبر ثب اٞذاف ٔغبثمز ٘ذاسد. لؼٕز ػٛاالر ٚ فشضيبر دشٚدٛصاَ سىٕيُ ٌشدد. .8

 CEAسٚؽ اجشا ٘بلق اػز ٔـخلبر ٚوشٛس سٛضيح دادٜ ؿٛد. آيب ٞش دٚ طٖ سحز وٙششَ  .9

promoter   وّٖٛ ٔي ؿٛد؟ 

 عَٛ دشايٕش ٔبسوش ا٘شخبة چمذس اػز؟  .11

ديـٟٙبد ٔي ؿٛد. آيب ثبصدٞي آٖ سحز وٙششَ دشٚٔٛسش  IIIدشٚٔٛسش سيخ  shRNAثشاي سِٛيذ ٚ ثيبٖ ٔٙبػت  .11

CEA شدٖ سفش٘غ اسائٝ ؿٛد؟چه ؿذٜ اػز ؟ دس كٛسر چه و 

 ثبصدٞي سشا٘ؼفىـٗ چٍٛ٘ٝ ثشسػي ٔي ؿٛد؟ آيب ٚوشٛس ٌضاسؿىش داسد؟   .12

ثشسػي ٔي ؿٛد؟ دس ايٗ كٛسر ثٝ سٚؽ وبس اضبفٝ ؿٛد. ثٝ  PIآيب چشخٝ ػِّٛي ثب سٚؽ سً٘ أيضي  .13

 داسد. RNAse٘ظش ٔي آيذ ٘يبص ثٝ سيٕبس 

ؿذٜ اػز؟ ثب چٝ غّظشي دالػٕيذ سشا٘ؼفىز  ػبػز ثؼذ اص سشا٘ؼفىـٗ ثش چٝ اػبػي ا٘شخبة 72صٔبٖ   .14

 lncRNAٔي ؿٛد؟ ديـٟٙبد ٔي ؿٛد حذالُ ػٝ غّظز ٚ دٚ صٔبٖ ثشاي ثٟششيٗ وبٞؾ ٚ افضايؾ ثيبٖ طٖ 

چه ؿٛد ٚ ثٟششيٗ ؿشايظ ثب وٕششيٗ ػٕيز ا٘شخبة ؿٛد. دالػٕيذ ٚوشٛس خبِي ٔي سٛا٘ذ وٙششَ ٔٙبػجي 

 non targetيب  shRNA scrambledاص  RNAiٔغبِؼبر ثبؿذ أب وٙششَ ايذٜ آِي ٘يؼز . دس سٕبْ 

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. دس كٛسر أىبٖ اص ايٗ وٙششَ اػشفبدٜ ؿٛد.

دس جذَٚ ٔشغيشٞب ٔيضاٖ سشا٘ؼفىـٗ ػِّٛي ثٝ ػٙٛاٖ ٔشغيش ٚاسد ٌشدد. ٕٞچٙيٗ ا٘ذاصٜ ٌيشي ثمب دس جذَٚ  .15

 صْ اػز اضبفٝ ؿٛد.ٔشغييش ٞب آٔذٜ اػز أب دس سٚؽ وبس سٛضيح دادٜ ٘ـذٜ اػز، وٝ ال

دس لؼٕز اثضاس ٚ سٚؽ جٕغ آٚسي دادٜ ٞب )ٔغبثك ثب جذَٚ ٔشغيشٞب( سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز،  .16

٘ٛع ٔشي ػِّٛي ٔي سٛا٘ذ ثٝ كٛسر ٘ىشٚص يب ادٛدشٛص ثبؿذ ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ وٝ ادٛدشٛص دس لؼٕز ٔشغيش ٞب 

ٛٔششي ٔشي ٘ىشٚص سا ٘يض سـخيق دٞذ ثٟشش اػز ٚاسد ٌشديذٜ ٚ دا٘ـجٛ ٔي سٛا٘ذ اص عشيك ا٘جبْ فّٛػبيش

 دس لؼٕز ٔشغيش ٞب ٚاسد ٌشدد.
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تاريخ: 

 ۰۷۹۴۳۰۳شماره:  ۷۹۳۱/۷۱/۸۲

 ۷پيوست: 

دس ٔٛسد سٚؽ سجضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب، سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز، سٚؽ سجضيٝ سحّيُ دادٜ ٞب ثشاي  .17

 ٚاسد ٌشدد. "آ٘بِيض دادٜ ٞبي فّٛػبيشٛٔششي ليذ ٘ـذٜ اػز ِغفب

اػشفبدٜ  "Mann Whithney testسٚؽ ٔٗ ٚيٙشي "اص دس لؼٕز سٚؽ سجضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب  .18

اػشفبدٜ وشد ٚ ٔمبيؼٝ ثيؾ اص دٚ ٌشٜٚ ثب  "ٔٗ ٚيشٙي"خٛاٞذ ؿذ وٝ اٌش سٛصيغ ٘شٔبَ ثٛد ٕ٘ي سٛاٖ اص 

 كحيح ٕ٘ي ثبؿذ. ٔـخق ؿٛد سؼذاد سىشاس آصٔبيـٍبٞي چٙذ سبػز؟ "ٔٗ ٚيشٙي"

داساي يىؼشي  "اػز، ٞش عشح دظٚٞـي ٔغٕئٙب دس ٔٛسد ٔحذٚديشٟبي ٔغبِؼٝ سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ .19

ٔحذٚديز ٞب ٚ ٘مبط ضؼفي ٔي ثبؿذ ثٟشش اػز يه يب چٙذ ٔحذٚديز ايٗ عشح دس ايٗ لؼٕز ٚاسد 

 ٌشدد.

 ٔبٜ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ. 11ٔبٜ اػز ٔغبثمز دادٜ ؿٛد جذَٚ  12جذَٚ صٔب٘جٙذي ٔغبثك ثب صٔبٖ وُ وٝ  .21

ٚاضح  "ضاس سٛٔبٖ ثشاي ٞش دفؼٝ روش ؿذٜ اػز. وبٔالٞ 11ٞضيٙٝ آصٔبيـبر سخللي فّٛػبيشٛٔششي  .21

ٍ٘بسؽ ؿٛد ايٗ ٞضيٙٝ ٔش ثٛط ثٝ چٝ وبسي اػز. اٌش ٞضيٙٝ آطا٘غ اػز دس لؼٕز ٔؼبفشر ٚاسد ٌشدد 

 ٚ اٌش ٞضيٙٝ چيض ديٍشي اػز ٚاضح ٘ٛؿشٝ ؿٛد.

ّٛ٘يًٙ دس دس لؼٕز ٞضيٙٝ ي ٚػبيُ غيشٔلشفي اٌش ٚوشٛس وّٖٛ ؿذٜ ػفبسؽ دادٜ ٔي ؿٛد ٚ فشايٙذ و .22

آصٔبيـٍبٜ ا٘جبْ ٕ٘ي ؿٛد چٝ ٘يبصي ثٝ آ٘ضيٓ ٔحذٚد االثش اػز ؟ آيب سبييذ وّٛ٘يًٙ ثب سؼييٗ سٛاِي ا٘جبْ 

 ٔيـٛد؟ 

ٞضيٙٝ ٞبي ٔٛاد ٚ ٚػبيُ ٔلشفي ثغٛس كحيح ٚ ٔٙبػت سؼييٗ ٘ـذٜ اػز. ثب سٛجٝ ثٝ افضايؾ ليٕز ٞب ٚ  .23

اظٟبس ٘ظشي ٕ٘ي ؿٛد ا٘جبْ داد. ليٕز ِيذٛ فىشبٔيٗ سغييشار ػشيغ آٖ ٞب، دس ٔٛسد ٔٙبػت ثٛدٖ ٞضيٙٝ ٞب 

 ٔجذد چه ٚ ثٝ سٚص ؿٛد.

  

  

ثطضسي  "سحز ػٙٛاٖ عبطفِ ٍالَظي  ٚ خب٘ٓسطكبض ذبًن زكتط ضوس آثبزي عشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي 

سططبى پستبى اًسبى  MCF-7( زض القبء اذتصبصي آپَپتَظ زض ضزُ Mعولكطز پطٍتئيي هبتطيكس )

ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز ٚ ٔمشس ؿذ ثٝ ؿشط ا٘جبْ اكالحبر صيش ٚ سبييذ ا٘جبْ اكالحبر  "ثب ًبًَ حبهل ًيَظٍم
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تاريخ: 

 ۰۷۹۴۳۰۳شماره:  ۷۹۳۱/۷۱/۸۲

 ۷پيوست: 

سٛػظ يىي اص اػضبي ٔحششْ ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض، ثٝ كٛسر ٔـششن ثب دا٘ـىذٜ فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ ٔٛسد 

 سلٛيت لشاس ثٍيشد:

٘ب٘ٛحبُٔ ٘يٛصٚٔي ثشاي ا٘شمبَ دالػٕيذ ٘ـذٜ اػز. ثشسػي ػّٕىشد  دس ػٙٛاٖ اؿبسٜ اي ثٝ اػشفبدٜ اص .1

ثب ٘ب٘ٛحبُٔ ٘يٛصٔي رٞٗ خٛا٘ٙذٜ سا ثٝ ػٕز ثشسػي ػّٕىشد ثب ٘يٛصْٚ ػٛق ٔي دٞذ. دس كٛسسي   دشٚسئيٗ

وٝ ٔٛضٛع ايٗ عشح اػشفبدٜ اص ٘يٛصْٚ ثٝ ػٙٛاٖ حبُٔ اػز ٚ ٘ٝ اِمب وٙٙذٜ آدبدشٛص. ثٙبثشايٗ ديـٟٙبد ٔي 

 د ػٙٛاٖ فبسػي ٚ ثٝ سجغ آٖ اٍّ٘يؼي ثٝ كٛسر صيش سغييش يبثذ: ٌشد

 ثٝ وٕه ٘ب٘ٛحبُٔ ٘يٛصٚٔي ٚ ثشسػي اثش آٖ دس اِمبء آدبدشٛص  Mا٘شمبَ دالػٕيذ حبٚي طٖ وذ وٙٙذٜ ٔبسشيىغ دشٚسئيٗ 

 ػٙٛاٖ ديـٟٙبدي اٍّ٘يؼي:

Niosome-Aided delivery of Matrix M- encoding plasmid to MCF-7 cancer cells and 

evaluation of apoptosis induction capacity 

ػٙٛاٖ يىي اص اٞذاف  دس ايٗ عشح ٘يٛصْٚ ثٝ ػٙٛاٖ اثضاس ا٘شمبَ طٖ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. ثٙبثشايٗ ٕ٘ي سٛا٘ذ ثٝ  .2

 ٔغشح ثبؿذ.

دس كٛسسيىٝ ٞذف ثشسػي اثشار ٘يٛصْٚ دس ليبع ثب ػبيش سشويجبر ثبؿذ ٔي ثبيؼز دس عشحي جذاٌب٘ٝ  .3

 سبثيش ايٗ ٔٛادثش ٔشي ػِّٛي سدٜ ٞبي ٔشٙٛع ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد.

الصْ اػز ٔجشي عشح ثٝ ٚضٛح سٛضيح دٞذ وٝ للذ ايٙىذؼِٛٝ وشدٖ دالػٕيذ حبٚي طٖ وذ وٙٙذٜ  .4

دشٚسئيٗ ٔبسشيىغ ٚيشٚع سا داسد ٚ دِيُ جبيٍضيٗ وشدٖ ِيذٛفىشبٔيٗ ثب ٘يٛصْ چيؼز. ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دس 

ْ ٔي ؿٛد لجال ا٘جبْ ھ In vivoعشح ٔغبِؼٝ ٚػيؼشش ٚ وبّٔششي وٝ ؿبُٔ ٔغبِؼبر  13سفش٘غ ؿٕبسٜ 

 ؿذٜ ضشٚسر ا٘جبْ ايٗ عشح ٚ يب ٘ٛآٚسي آٖ چيؼز؟

جفز ثبص ٚ  5111الصْ اػز ٔٙبثؼي وٝ أىبٖ ٚاسد وشدٖ ٔبوشِٚٔٛىِٟٛبيي ثٝ ثضسٌي دالػٕيذ )حذٚد  .5

دٜ ثبؿٙذ ثٝ لؼٕز ثيبٖ ٔؼبِٝ ٚ سٛجيح ا٘جبْ وبس ٘ب٘ٛٔشش( دس ٘ب٘ٛحبُٔ سا اثجبر وش15 -11لغش حذٚد 

اضبفٝ ٌشدد. آيب فضبي داخّي ٘يٛصْ ثٝ ا٘ذاسٜ وبفي ثشصي اػز وٝ حذالُ يه دالػٕيذ سا دس خٛد جبي 

دٞذ؟ فشضب دالػٕيذ ثب ٘يٛصْ ثٝ داخُ ػَّٛ ا٘شمبَ يبثذ. دس ايٙلٛسر ثب چٝ ٔىب٘يؼٕي دالػٕيذ اص ٘يٛصْٚ 
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تاريخ: 

 ۰۷۹۴۳۰۳شماره:  ۷۹۳۱/۷۱/۸۲

 ۷پيوست: 

ٕيذ وبٔال آصاد ٔي ٌشدد ٚ لؼٕز دشٚٔٛسش ٚ لؼٕز ٞبي سٙظيٕي الصْ ديٍش آصاد ٔي ٌشدد؟ آيب دالػ

وبٔال اص ٘يٛصْٚ آصاد ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ثشٛا٘ذ ٘مؾ خٛد سا دس ثيبٖ طٖ ايفب وٙٙذ؟ ِغفب ٔٙبثؼي وٝ أىبٖ ا٘شمبَ 

 دالػٕيذ ثب ٘يٛصْٚ ٚ آصاد ػبصي آٖ سا ثشسػي وشدٜ ا٘ذ ثٝ عشح اضبفٝ ٌشدد.

ٖ ٚ ثيبٖ ٔؼبِٝ ٔغبثمز ٘ذاسد ٚ ديـٟٙبد ٔي ؿٛد ٞذف اكّي ثش اػبع ػٙٛاٖ جذيذ اٞذاف ٔغبِؼٝ ثب ػٙٛا .6

 اكالح ٌشدد.

ثشسػي ٔيضاٖ آدبدشٛصيغ اِمب ؿذٜ ثب ٘يٛصْٚ حبُٔ "ديـٟٙبد ٔي ٌشدد اٞذاف اخشلبكي ثلٛسر  .7

 "يذثشسػي ٔيضاٖ ثبصداسي اص سؿذ ػَّٛ ٞبي ػشعب٘ي دغ اص سيٕبس ثب ٘يٛصْٚ حبُٔ دالػٕ "ٚ  "دالػٕيذ

ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ ٞذف فشػي  "ثشسػي ٔيضاٖ آدبدشٛصيغ اِمب ؿذٜ ثب دالػٕيذ )ثذٖٚ ٘يٛصْٚ("ٔغشح ٌشدد ٚ 

 دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد 

 ٔشثٛط ثٝ ٔبسشيىغ دشٚسئيٗ روش ٌشدد  PDBدس سٚؽ اجشاي ٔغبِؼٝ ِغفب وذ دػششػي ثب٘ه طٖ يب  .8

ٔبيؼيٗ ٔي ثبؿذ ٘ٝ آٔذيؼيّيٗ داساي طٖ ٔمبٚٔز ثٝ وب٘ب pSur-Mدالػٕيذ  .9

https://www.addgene.org/61768 ؟ )) 

ثش خالف ا٘شظبس دس عشح ٞيچ اؿبسٜ اي ثٝ عشيمٝ ِٛد وشدٖ دالػٕيذ ثٝ ٘ب٘ٛحبُٔ ٘يٛصٔي ٘ـذٜ اػز.  .11

ثش سٚي دالػٕيذ ٚجٛد داسد؟ اٌش   GFPدالػيٕيذ چٍٛ٘ٝ ثٝ حبُٔ ٘يٛصٚٔي اضبفٝ ٔي ؿٛد؟ آيب طٖ 

 ثٝ آٖ ٚاسد ٔي ؿٛد؟ ٚجٛد ٘ذاسد چٍٛ٘ٝ

ٔشغيش ثٝ  "ٚوشٛس ثيب٘ي اخشلبكي سٛٔٛس"دس جذَٚ ٔشغيشٞب ديـٟٙبد ٔي ٌشدد ٔشغيش اَٚ حزف ٌشدد.  .11

 حؼبة ٕ٘ي آيذ

ٔيضاٖ ثمبي ػَّٛ ثب ٔيىشٚٔٛالس يب ٘ب٘ٛٔٛالس ا٘ذاسٜ ٌيشي ٕ٘ي ؿٛد )ٔميبع ا٘ذاصٜ ٌيشي(. الصْ اػز  .12

 اٖ ٔثبَ دسكذ ػَّٛ ٞبيي وٝ ص٘ذٜ ٔي ٔب٘ٙذسٚؽ ا٘ذاصٜ ٌيشي ثمبي ػَّٛ اكالح ؿٛد. ثؼٙٛ

دس ٔٛسد اثضاس ٚ سٚؽ جٕغ آٚسي دادٜ ٞب )ٔغبثك ثب جذَٚ ٔشغيشٞب( سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز. ثب  .13

چٝ سٚؿي ٔيضاٖ ثبصداسي اص سؿذ ػَّٛ )٘ٝ ٔشي ػِّٛي( دغ اص سيٕبس ثب ٘ب٘ٛحبُٔ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي ؿٛد؟ 

 ز ثشسػي دسكذ ٔشي ػِّٛي اؿبسٜ ؿذٜجٟ MTTدس لؼٕز سٚؽ اجشا فمظ ثٝ 

 دس ٔٛسد ٔحذٚديز ٞبي ٔغبِؼٝ سٛضيحبر وبفي اسائٝ ٘ـذٜ اػز .14
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 ۷پيوست: 

ثش عيك اكالحبر دسخٛاػز ؿذٜ الصْ اػز سفش٘غ ٞبي جذيذ اضبفٝ ٌشد٘ذ. ثٝ خلٛف سفش٘غ ٞبيي  .15

َ ثٝ دسٖٚ ػَّٛ وٝ دس ساثغٝ ثب ِٛد دالػٕيذ دس ٘بلُ ٘يٛسٚٔي ٚ عشيمٝ سٞب ؿذٖ آٟ٘ب اص ٘يٛصْٚ دغ اص ا٘شمب

 ثبؿذ.

  

ثطضسي اثطثرطي ٍ ايوٌي َّضهَى  "سحز ػٙٛاٖ زكتط حسيي ظائطيعشح سحميمبسي وبسآصٔبيي ثبِيٙي 

ضضس ًَتطكيت تَليس ضسُ زض ضطكت زاًص ثٌيبى آضيبتيٌبغى زض هقبيسِ ثب َّضهَى ضضس 

Norditropin  ِزض كَزكبى زچبض ًقص َّضهَى ضضس: هطبلعnon inferiority ي ضسُ، تصبزف

ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دس اداسٜ وُ أٛس داسٚ ٚ ٔٛاد ٚصاسر ثٟذاؿز دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ دضؿىي ٔٛسد داٚسي ٚ  "هَاظي

سٕبٔي ٞضيٙٝ ٞبي عشح سٛػظ ؿشوز آسيب سيٙبطٖ سبٔيٗ ٔي ؿٛد، ثٝ كٛسر ٔـششن  لشاس ٌشفشٝ اػز ٚ  سلٛيت 

 دا٘ـٍبٜ ٚ اخز وذ اخالق ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفز.  ثب ؿشوز دا٘ؾ ثٙيبٖ آسيب سيٙبطٖ جٟز اسػبَ ثٝ وٕيشٝ اخالق

  

هْسي ضيد عطثي، زكتط سليوبى هحجَة ٍ عوبز آلبيبٖ دوشش  PhDعشح سحميمبسي دبيبٖ ٘بٔٝ اي ٔمغغ 

سبذت ٍ اضظيبثي ًبًَ شضات هغٌبطيسي آپتبهطيك ثبضگصاضي ضسُ ثب  "سحز ػٙٛاٖ ذسازازي 

، ثب "زاضٍي پبكلي تبكسل ، ثطاي زضهبى ّسفوٌس سططبى پستبى زض ضطايط ثطٍى تٌي ٍ زضٍى تٌي 

ٔٛسد داٚسي ٚ سلٛيت لشاس ٌشفشٝ اػز ثٝ كٛسر  ايٙىٝ دس دا٘ـىذٜ دضؿىي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي ثبثُسٛجٝ ثٝ 

ٜ فٛق اِزوش ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفز. ٔمشس ؿذ ثخـي اص ٞضيٙٝ ٞب ٔغبثك ثب آييٗ ٘بٔٝ سٛػظ ٔـششن ثب دا٘ـٍب

 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ دضؿىي ٌّؼشبٖ سبٔيٗ ٌشدد.

  

دس ا٘شٟبي جّؼٝ ثب سٛجٝ ثٝ ا٘شمبد اػضب ٘ؼجز ثٝ وبٞؾ ٘مؾ ٌشٜٚ ٞبي سخللي دا٘ـىذٜ ٞب دس ثشسػي دبيبٖ ٘بٔٝ ٞب دغ اص 

بسي دظٚٞـيبس، سلٕيٓ ٌشفشٝ ؿذ دغ ٔؼشفي داٚس سٛػظ دا٘ـىذٜ ٞب ٚ ا٘جبْ داٚسي دس ٔشوض ساٜ ا٘ذاصي ػبٔب٘ٝ سحميم

سحميمبر، ِيؼز اكالحبر دسخٛاػشي داٚساٖ جٟز ثشسػي دس ٌشٜٚ ٔشثٛعٝ ثٝ دا٘ـىذٜ اسجبع دادٜ ؿٛد ٚ عشح سحميمبسي 

ٝ ٚ ثٝ ٔؼبٚ٘ز ٔحششْ سحميمبر اسػبَ دس ٟ٘بيز دغ اص سلٛيت دا٘ـىذٜ، دس ؿٛساي دظٚٞـي ٔشوض ٔٛسد سلٛيت لشاس ٌشفش

 ٌشدد.
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