جذاسبزی و شنبسبیی سلول هبی بنیبدی سرطبن
هقذهِ:
ٍقَع سزطبى بِ دلیل رضذ ٍ پیز ضذى جوعیتّ ٍ ،وچٌیي افشایص ضیَع ریسک فبکتَرّبیی هبًٌذ استعوبل دخبًیبت ،اضبفِ ٍسى،
عذم فعبلیت بذًی ٍ ،تغییز الگَّبی ببرٍری هزتبط بب ضْزًطیٌی ٍ تَسعِ اقتصبدی ،در حبل افشایص است .رٍش ّبی درهبًی رایج
سزطبى ضبهل جزاحی ،رادیَ درهبًی ٍ بِ ٍیژُ ضیوی درهبًی ّستٌذ .اهب ،بسیبری اس بیوبراى هبتال در پبسخ بِ ضیوی درهبًی اٍلیِ
بب ضکست هَاجِ هی ضًَذ ،یب در طی درهبى هقبٍهت دارٍیی حبصل هی ضَد .حذٍد  %99اس ضکست ّبی ضیوی درهبًی ًبضی اس
هقبٍهت دارٍیی است .ضَاّذ رٍس افشًٍی ٍجَد دارد کِ سزطبى ضبهل جوعیتی اس سلَل ّب ّستٌذ کِ خَاظ سلَل ّبی بٌیبدی را
ًطبى هی دٌّذ ٍ بِ عٌَاى سلَلْبی ایجبد کٌٌذُ تَهَر تلقی هی ضًَذ .ایي سلَل ّبی بٌیبدی سزطبًی ( cancer stem
 )cells, CSCsهی تَاًٌذ ًقص هْوی در هقبٍهت دارٍیی ،ضزٍع ،پیطزفت ،عَد ٍ هتبستبس ایفب کٌٌذ .بٌببزایي هَرد ّذف قزار
دادى ایي سلَل ّب بزای تَسعِ درهبى ّبی ًَیي در جْت جلَگیزی اس عَد ٍ پذیذار ضذى هقبٍهت دارٍیی ،ضزٍری بِ ًظز هی
رسذ ٍ تصَر بز ایي است کِ ایي سلَ ل ّب هی تَاًٌذ ّذف ّبی ببلقَُ ای بزای دارٍّبی سزطبًی ببضٌذ.
کطت سلَل ّبی بٌیبدی سزطبى بب رٍش ّبی هعوَل در آسهبیطگبُ کطت سلَلی هی تَاًذ فزآیٌذ ّبی اثز تزکیببت دارٍیی یب
هطبلعِ بز رٍی سلَل ّبی بٌیبدی سزطبى را بزای هحققیي فزاّن ًوبیذ .در کبرگبُ کطت سلَل ّبی سزطبًی ضزکت کٌٌذگبى در
طی  3رٍس بب هببًی کطت سلَلی ،ج ذاسبسی ٍ کطت سلَل ّبی بٌیبدی ،تطکیل اسفیزّبی سلَلی ،بزرسی ّبی سٌجص سویت ٍ
اثز تزکیببت دارٍیی ٍ بزرسی ٍ هقبیسِ تْبجن سلَلی آضٌب خَاٌّذ ضذ.
مسئول کبرگبه  :دکتز حکیوِ سالی
مکبن برگساری :داًطکذُ فٌبٍریْبی ًَیي پشضکی داًطگبُ علَم پشضکی ضْیذ بْطتی
هسینه کبرگبه ّ 399 :شار تَهبى
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ببًک هلی ضعبِ ٍلٌجک

مذت برگساری 2 :رٍس

برنبمه کبرگبه :
سِ ضٌبِ  07هزداد 0396
زمبن

موضوع

توضیحبت

سخنران

9- 8

سلَل ّبی بٌیبدی سزطبى

دکتز حکیوِ سالی

تئَری

09- 9

هببًی کطت سلَل ّبی
سزطبًی ٍ بزرسی سویت

ًبسًیي قبسوی

عولی

09.39- 09

پذیزایی

-

-

02:39 - 09:39

رٍش تطکیل اجسبم
کزٍی(بخص اٍل)

هعصَهِ فزاّبًی

عولی

03:39 - 02:39

ًْبر ٍ ًوبس

-

-

05:39 - 03:39

تست تْبجن(بخص اٍل)

هحبَبِ بْلَلی

عولی

06 - 05:39

پذیزایی

-

-

07:39 - 06

سٌجص قذرت کلًَی سایی
(بخص اٍل)

دکتز حکیوِ سالی

عولی

چْبرضٌبِ  08هزداد 96
موضوع

زمبن

توضیحبت

سخنران

09- 8

رٍش تطکیل اجسبم
کزٍی(بخص دٍم)

هعصَهِ فزاّبًی

عولی

09.39- 09

پذیزایی

-

-

02:39 - 09:39

سٌجص قذرت کلًَی سایی
(بخص دٍم)

دکتز حکیوِ سالی

عولی

03:39 - 02:39

ًْبر ٍ ًوبس

-

-

05:39 - 03:39

تست تْبجن(بخص دٍم)

هحبَبِ بْلَلی

عولی

06 - 05:39

پذیزایی

-

-

07:39 - 06

رٍیکزدّبی ًَیي در بزرسی
سلَل ّبی بٌیبدی سزطبى

دکتز حکیوِ سالی

عولی

