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دی(واح 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 
  فناوریهای نوین پزشکی دانشکده:

  زشکی مولکولیپ آموزشی: گروه
 پزشکی مولکولی–Ph.D دکتری تخصصی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

   2 تعداد واحد: تازه های پزشکی مولکولی نام درس: 
 زمان برگزاري كالس:     ندارد یش نیاز:پ  وریتئ د:نوع واح  

 Aکالس مکان برگزاری:  10:30-8:30 :ساعت ها دوشنبه: روز

 دکتر امیری، مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:     دکتر قدس مسئول درس: 2 تعداد دانشجویان:
 ، دکتر نیکودکتر قدس، دکتر مجد

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
 افته هایه ترین بیولوژی سرطان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و تازعمدتا در این درس 

 ی گردد.دریس مت در این حوزه ، رویکردهای درمانی، روشهاو ابزارهای مورد استفاده در این تحقیقات،  
می  باحثاتممربوط به ارائه سمینار و شرکت فعال در  %30نمره مربوط به امتحان پایان ترم و  70%
 باشد.

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 
 دانشجو با مسائل زیر در حوزه ی بیولوژی سرطان آشنا می گردد:

 نگاه به سرطان از زوایای مختلف
 سرطانبقا /دیدگاه های مختلف در مورد ایجاد 

 متاستاز  /ابزارهای سلول های توموری برای بقا
 ابزارهای تحقیق و متدولوژی در این مورد

 ای درمانیرویکرده
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
امه و محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

اف که در واقع همان اهدست ا ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.
 (.اندرفتاری 

 

 دیدگاه های مختلف در مورد ایجاد/بقا توموربررسی  -1
 بقا تومور/نقش سلول های بنیادی سرطانی در ایجاد -1-1
 طرح در مورد خاستگاه سلول های بنیادی سرطانیتئوری های م -1-1-1

  ومت به درمان و متاستازمقاومور، ت نقش سلول های بنیادی سرطانی در ایجاد/ بقا -1-1-2
1-1-3- Plasticity سرطانی در سلول های بنیادی 
 سلول های بنیادی سرطانی در سرطان های مورد مطالعه قرار گرفته nichاجزا  -1-1-4
 در ارگان نرمال و سلول بنیادی سرطانی nichشباهت ها ی  -1-1-5
 متاستاز و کاربردهای آن nichمدل سازی  -1-1-6
 "دی سرطانیمعرفی یک مارکر جدید برای سلول های بنیا"رسی روش تحقیق بر -1-1-7
 رطان پستانسبه عنوان مارکر جدید سلول های بنیادی  GD2معرفی گانگلیوزید  -1-1-8
 دهای درمانی با توجه به مطالب ذکر شدهبررسی رویکر -1-1-9

 
 ( در ایجاد/بقا تومور microenvironmentش  ریز محیط)نق -1-2

 نقش ریز محیط در جلوگیری/القا تومور بررسی-1-2-1
 (  Reprogrammingیز محیط در تغییر فنوتیپ سلول های توموری)بررسی نقش ر -1-2-2
)بررسی یک  یز محیط در جلوگیری از القا تومور در حضور یک انکوژن قویاهمیت نقش ر -1-2-3

 ی برجسته(مطالعه 
 (  Genomic instabilityی )ط در ناپایداری ژنومنقش ریز محی -1-2-4
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لقا در جلوگیری /االست ها، سلول های استرومایی .....(ب)فیبرو اجزا مطرح ریز محیط  نقش -1-2-5
 تومور

 خارج سلولی در چیدمان و عملکرد سلول ها نقش ماتریکس -1-2-6
 ولی در متاستاز تومورنقش ماتریکس خارج سل -1-2-7
1-2-8- Stiffness ز تومورج سلولی و ارتباط آن با بقا/متاستادر ماتریکس خار 
 تاستازو م در افزایش بیان کالژنهیپوکسی و نقش آن  -1-2-9

 ی های لیزیل اکسیداز و اهمیت آن در سرطان پستان بررسی  ویژگ -1-2-10
 "تومور به عنوان یک ارگان "ارئه  و بررسی دیدگاه -1-2-11
 ی اجزا ریز محیطف گیربررسی درمان های رایج با هد -1-2-12
 2-1تمرکز بر مسائل مطرح شده در بند با بررسی رویکردهای درمانی جدید -1-2-13

   
 متاستاز  -2

 cell dormancy Tumorم مربوط به بررسی مفاهی -2-1
  dormant توموری ویژگی های سلول های -2-1-1
 نقش سلول های اندوتلیال و ماتریکس خارج سلولی در این پدیده -2-1-2
 یک خفته در بیدار شدن سلول های متاستات neovascular tipاهمیت نقش  -2-1-3
 وموری متاستاتیکتخفته شدن/ بیدار شدن سلول های مولکول های دخیل در -2-1-4
 4-1-2تا 1-1-2بررسی روش تحقیق در موارد ذکر شده در بند -2-1-5
 لف رگان های مختدر ا dormantسلول های   nichمولکولی  تفاوت های  -2-1-6
ف از نظر بقا و توق dormant مکانیزم های تنظیمی سلول های بنیادی و سلول هایشباهت  -2-1-7

   perivascular niche سیکل سلولی در
 شدن سلول های توموری dormantبررسی رویکردهای درمانی با هدف ممانعت از  -2-1-8

 )معایب/مزایا(
یت و در همان وضع dormantا هدف نگه داشتن سلول های بررسی رویکردهای درمانی ب -2-1-9

 )معایب/ مزایا( ممانعت از بیدار شدن این سلول ها
 

 توسط سلول توموری انتخاب بافت هدف برای متاستاز بررسی مکانیزم -2-2
 ، محتوی و..()ساختار exosomeکلیاتی در مورد  -2-2-1
 ها در ارتباطات بین سلولها exosomeنقش  -2-2-2
 ها در انتخاب بافت هدف در متاستاز  exosomeنقش  -2-2-3
 2-2-3نقش مولکول های موثر در بند -2-2-4
 رویکردهای درمانی   -2-2-5
 بررسی روش تحقیق  -2-2-6

  
 متابولیسم سلول توموری -3

 تفاوت های متابولیسم سلول سرطانی با نرمال -3-1
 رمالنسرطانی با نگاهی بر تفاوت های آنزیمی سلول های  -3-2
 کو متابولیت هانگاهی بر ان -3-3
 ا تمرکز بر مسیرهای متابولیسمی سلول های سرطانیبرویکردهای درمانی  -3-4

 
4- Senescence و سرطان 

 Senescenceورد پدیده کلیاتی در م -4-1
    Senescenceیژگی های سلول و -4-2
4-3- SASP و اجزا آن 
 در مهار/القا تومور Senescenceنقش دوگانه  -4-4
 و سرطان با پیری  Senescenceارتباط  -4-5
  SASPانی در درمان پیری و عوارض ناشی از آن با تمرکز بر اجزا رویکردهای درم -4-6
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 میکروبیوتا و سرطان -5
 تاثیر آن در بیولوژی انسان کلیاتی در مورد میکروبیوتا و -5-1
 ارسینوژنزیسوتا در افزایش/کاهش کاثر میکروبی -5-2
 ارتباط سیسنم ایمنی، میکروبیوتا و سرطان -5-3
 اثر میکروبیوتا در پاسخ به درمان -5-4
 رماناثر میکروبیوتا در عوارض ناشی از د -5-5
 (cancer bacteriotherapy)با توجه به میکروبیوتا ویکردهای درمانی ر -5-6

 
 
6- Cancer-Testis Antigens  

 ن هاو طبقه بندی آ Cancer-Testis Antigensویژگی های  -6-1
 رطان سبررسی این مولکول ها در اهمیت  -6-2
 بررسی بیان این مولکول ها در سرطان های مختلف -6-3
 آن یایمولکول ها و مزا نیسرطان با هدف قرار دادن ا یمونوتراپیا -6-4

 
 
 ارتباط دیابت با سرطان -7

 ی در مورد دیابتکلیات -7-1
 وز سرطانین ابتال به دیابت و افزایش برارتباط ب -7-2
 سرطان ابتال به لوژیک محتمل مطرح بین دیابت و خطرارتباط بیو  -7-3
 سرطان و مکانیسم های مطرح آن ابتال به قش هایپر انسولینمی در افزایش خطرن -7-4
 اتیو در دیابت و کارسینوژنزاسترس اکسید -7-5
 سرطان و مکانیزم های مطرح آنابتال به قش هایپرگلیسمی در افزایش خطر ن -7-6
 رمان های موجود دیابت بر سرطان: مکانیسم های مطرح برای داروی متفورمینتاثیر د -7-7
 ا ونقش آنها در پیشگیری و درمان سرطانهفیتوکمیکال  -7-8
7-9- Bioactive food component های موثر بر سلول های بنیادی سرطانی 

بر دو رده سلولی  Etoposideو  Resveratrolی مکانیسمهای تاثیر بررس "معرفی مطالعه  -7-10
HepG2  وHCT-116 در شرایط هایپرانسولینمی" 

 
8- Protein misfolding diseases  

 ن هاکلیاتی در مورد فولدینگ پروتئین ها، ساختار سوم و عملکرد پروتئی -8-1
 دگی غلط پروتئین ها در بدنعوامل تاخور -8-2
 چگونگی حذف/ اصالح پروتئین هایی با تاخوردگی غلط در بدن -8-3
 و آلزایمر 2ررسی بیماری هایی که با تا خوردگی غلط پروتئین همراه است نظیر دیابت تیپ ب -8-4
 با هدف جلوگیری/اصالح تاخوردگی غلط پروتئین ها  رویکردهای درمانی -8-5

 
 
 
 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   ▄ ریزی شده سخنرانی برنامه   ▄ سخنرانی

▄ 
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ▄ بحث گروهی
  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
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 حضور فعال در کالس -
 ارائه دو سمینار  -
 ر جلسههمطرح شده در و پاسخگویی به سواالت  شرکت در مباحثات علمی -
 
 

 وسایل کمک آموزشی:  
   ▄ پروژکتور اسالید  خته و گچت  ▄ وایت برد

  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نموووره درصووود %70آزموووون پایوووان تووورم ▄   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   
 نمره درصد %15شرکت فعال در کالس  ▄    نمره درصد%15انجام تکالیف  ▄

 ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       ▄پاسخ کوتاه     ▄تشریحی

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
رطان در سردرس عمدتا آخررین یافتره هرای منتشرر شرده در حروزه ی بیولروژی منابع مورد استفاده برای این 

 مجالتی  با ضریب تاثیرگذاری باال و از پژوهشگرانی مطرح در این زمینه بوده است.
 
  :منابع انگلیسي -

 چاپی
 

 اینترنتي 
 

 
 منابع فارسي:

 چاپی
 
 

 اینترنتي
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 The perivascular niche regulates breast tumour 
 dormancy 

 دکتر قدس

2 Tumour microenvironment دکتر قدس 

3 Tumour microenvironment قدسدکتر 

4 Cancer stem cells دکتر مجد 

5 Cancer stem cells  مجددکتر 

6 Hypoxia and the extracellular matrix: drivers of tumour 
metastasis 

 دکتر قدس

7 Tunour matrix stiffness 
(Role of lysyl oxidase) 

 دکتر قدس

8 Tumour exosome and metastasis دکتر قدس 
9 Cancer Metabolism دکتر قدس 

10 Tumor microenvironment for cancer stem cells دکتر قدس 
11 Ganglioside GD2 identifies breast cancer stem cells 

and promotes tumorigenesis 
 دکتر قدس

12 Cancer testis antigens قدسدکتر 
13 Aging, Cellular Senescence, and Cancer دکتر قدس 
14 Diabetes and cancer 

 
 دکتر امیری

15 Diabetes and cancer دکتر امیری 
16 Cancer and the microbiota  نیکودکتر 
17 Cancer and the microbiota  نیکودکتر 
18 Protein misfolding diseases دکتر قدس 
  امتحان 19
   

 


