لیست طرح های مرتبط با سرطان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در  3سال اخیر

لیست طرح های مرتبط با سرطان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در  3سال اخیر
کد
طرح
000111
001111
001001
000101
001011
000001
000111
001000
001111
001111
001011
001111
000000
001111

عنوان طرح
بررسی بیان ژن آنزیم های -Oفوکوزیل ترانسفراز 1و )2&POFUT 1( 2در بافت آدنوکارسینوم معده و حاشیه
تومور در بیماران مبتال به سرطان معده
بررسی تغییرات کلینیکوپاتولوژیکی موتاسیون ژن  KRASدر بیماران مبتال به آدنوکارسینومای معده دربیمارستان
5آذر گرگان درسال79
اثر همزمان خاموش سازی و القاء بیان  RNAهای غیر رمزگذار طویل  RORو  MEG3توسط وکتور دوجهته
اختصاصی تومور در سلول های سرطان کولون
ارزیابی اثر کورکومین انکپسوله شده در نانوکیتوزان بر میزان بیان ژن  VEGFو میزان  IL-6سرم در مدل موشی
سرطان سینه
ارزیابی خصوصیات ضد سرطانی باکتری اسی د الکتیک پروبیوتیک منتخب جدا شده از بذر شاهی جوانه زده تخمیر
شده به صورت ریزپوشانی شده با نایسین و زانتان
ارزیابی عملکرد ویروس انکوالیتیک هرپسی بیان کنندهی  GM-CSFهدف گیری شده با پروموتر اختصاصی
توموری  survivinدر رده سلولی .MDA-MB231
ارزیابی ویژگیهای ضدسرطانی و ضد توموری ترکیبات فنلی ،کارتنوئیدی و پپتیدی نانو -و میکروانکپسولهشده در
حاملهای بیوپلیمری و لیپیدی – فاز اول
استفاده از ادجوانت  NSP4جهت افزایش کارایی پالسمید کد کننده ژنهای  E6/E9/L1ویروس پاپیلومای انسانی
تیپ  16در مدل موش توموری C59BL/6
بررسی فاکتور های خطر ابتال به لنف ادم در بیماران خانم مبتال به سرطان پستان بعد از اقدامات درمانی در
شهرستان گرگان طی سال های 1379-1372
بررسی اپیدمیولوژی و روند مرگ سرطان های گوارشی و مقایسه آن با سرطان های غیرگوارشی و تحلیل مکانی آن
در استان گلستان از سال 1372-79
بررسی اپیدمیولوژیک در میزان بروز عفونت محل عمل جراحی در بیماران سرطان کولون در بیمارستانهای گرگان
از سال  1371تا 1379
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در زنان شهرستان آزادشهر در سال 79
بررسی اثر آگونیست گیرنده آدنوزینی  A1و  A2Aبر روی مرگ سلولی در رده های سلولی سرطان مری KYSE-
 31و YM-1
بررسی اثر آگونیست گیرنده آدنوزینی  A3در القا آپوپتوز در رده های سلولی سرطان مری  KYSE-31و YM-1

001111
001100
001111
000011

بررسی اثر بیان همزمان دو پروتئین ویروسی ماتریکس vesicular stomatitis virusو آپوپتین chicken
 anemia virusدر القا آپوپتوز در سرطان پستان انسان رده MCF-9
بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب جانرین ( )Janerinبا مطالعه اثر آپوپتوز بر الین سلول سرطانی لوکمیای انسانی
HL-61
بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب جانرین ( )Janerinبا مطالعه اثر آپوپتوز بر الین سلول سرطانی لوکمیای انسانی
THP1
بررسی اثر سوپرناتانت حاصل از کشت سلول های ایمنی  NKبر آپوپتوز القا شده در مدل تومور اورگانوئید سرطان
کلورکتال

000110

بررسی اثر عوامل اقتصادی اجتماعی و باروری بر خطر بروز سرطان پستان در استان گلستان

001111

بررسی اثر مالتونین درون زاد بر بیان ژنهای ریتم سلولی و تکثیرسلول های سرطانی گلیو بالستوما .
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001111
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000101
001111
000111
000311
000100
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001111
000131

بررسی اثر مهاری الیگو آنتی سنس بربیان ژن BCL-2با نانوحامل کاتیونی در ردههای سلولی MCF9و MDA-
 MB-231سرطان پستان
بررسی اثر همزمان خاموش سازی و القاء بیان  RNAهای بلند غیر رمزگذار  CCAT2و  GAS5توسط وکتور
دوجهته اختصاصی در سلول های سرطان کولون رده ی HT-27
بررسی اثرات "دوستاکسل" و "الیگو آنتی سنس  "Bcl2بر آپاپتوز رده های سلولی  LNCaPو  PC3تومور
پروستات انسانی
بررسی اثرات دوزهای مختلف سلنیوم بر پیشرفت سرطان سلول سنگ فرشی مری در مدل حیوانی رت
بررسی اثرات کاهش بیان سایکلین های فاز یک چرخه سلولی ( )D1, Eتوسط پروموتور دوجهته اختصاصی تومور
بر تومورهای زنوگرافت پستان  MDA-MB-231در موش nude
بررسی افزایش حساسیت پرتویی سلولهای اسفرویدی سرطان پستان تحت تابش پرتوهای ایکس در حضور
نانوذرات اکسیدروی پوشش داده شده با کیتوسان(گرنت)
بررسی بروز و تغییرات زمانی سرطان های استخوان  ،مفاصل و بافت نرم در استان گلستان در سالهای  1393الی
1375
بررسی بروز و تغییرات زمانی سرطان های کیسه صفرا و مجاری صفراوی در استان گلستان در سالهای 1395
الی1375
بررسی بیان انواع گیرنده های آدنوزینی  A1, A2A, A2B, A3در بافت تومورال و حاشیه تومور در افراد مبتال به
سرطان مری
بررسی بیان ژن الکتات دهیدروژناز )A (LDHAو میکرو RNAهای miR34aو  miR24-3pدر سرطان مری
بررسی بیان گیرنده آدنوزینی  A1در بافت تومورال و حاشیه تومور در افراد مبتال به سرطان ریه و ارزیابی نقش این
گیرنده بر روی مرگ سلولی در رده سلولی سرطان ریه A547

001311
001111
000111
001311
001131
001113
000111
001111
001111
000301

بررسی پاسخ کامل( ) complete responseبعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان در بیماران مبتال
به کانسر پستان مراجعه کننده به بیمارستان  5آذر گرگان
بررسی پروفایل بیان ژن  CEACAM6و  RNAهای غیررمزگذار  HOXA-AS3و  miR27aدر بیماران مبتال به
سرطان روده
بررسی تاثیر خاموش سازی موقت ژن  WDR91بر سطح اگزوزومی رده سلولی U-99 MGسرطان گلیوبالستومای
انسانی
بررسی تغییرات بیان ژن های  Hif1a VEGF ,و  RNAبلند غیررمزگذار مجاور آن در نمونه های بافتی بیماران مبتال
به سرطان مری
بررسی تغییرات فنوتیپی مولکول های  CXCR3 ،NKG2D ، PD-1و TGFβRПدر سطح سلول های  NKدر
بیماران مبتال به سرطان پستان و افراد سالم پس از تیمار با آگونیست های  TLR3و TLR9/9
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران سالمند مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز ریفرال استان های
گلستان و مازندران طی سال های 1376 -1373
بررسی خصوصیات رادیولوژیک در بیماران مبتال به سرطان ریه  ،مراجعه کننده به مراکز تصویربرداری شهر گرگان
در سال های 1379-79
بررسی خواص ضدتومور فرکشن های مختلف عصاره تام الکلی گیاه باباآدم( ،)arctium lappaبر رده های
سلولی سرطان سینه ( MCF-9و )MDA-MB-231
بررسی راهکارهای مقابله با استرس در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به واحد شیمی درمانی مرکز آموزشی و
درمانی  5آذر گرگان در سال 1379
بررسی ریسک ابتال به سرطان در بیماران قلبی تحت پیوند بای پس عروق کرونر به دنبال آنژیوگرافی و
تصویربرداری رادیولوژی قفسه سینه در بیمارستان امیرالمومنین کردکوی در سال 1377
بررسی ریسک ابتال به سرطان ناشی از دز موثر تجمعی پرتویی دریافتی نوزادان تازه به دنیا آمده بستری در بخش

 001111های مراقب ویژه نوزادان به دنبال تصویربرداری با اشعه ایکس ( رادیولوژی) در بیمارستان طالقانی و صیاد گرگان
در سال 1379
001311
000101
000311
001301
001110

بررسی ریسک فاکتورهای عود منطقه ای کانسرپاپیالری تیروئید به دنبال عمل تیروئیدکتومی توتال در بیماران
بیمارستان 5آذر و صیاد شیرازی گرگان
بررسی سطح بافتی عناصر کادمیم و آرسنیک و همراهی آن با میزان بیان ژن های ترمیمی  1،2،3،4،5 ERCCدر
بافت تومورال و حاشیه ی تومور در افراد مبتال به سرطان پستان
بررسی سنجش میزان رونوشت های ژن  E9پاپیلوما ویروس تیپ  19در نمونه های سرویکس با درجه دیسپالزی
مختلف
بررسی عملکرد پروتئین ماتریکس( )Mویروسvesicular stomatitisدر القاء اختصاصی آپوپتوز در سرطان
پستان انسان رده  MCF-9با نانو حامل نیوزوم
بررسی عملکرد سودوژن  GBP1P1در سرطان پستان

001101

بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک  ،آب و گندم گنبد کاووس و ارتباط این فلزات با شیوع سرطان مری در سال
1379
بررسی فراوانی جهش ژن (BRAF(V557E/611در بیماران مبتال به کارسینوم سلول های سنگفرشی

 000011دهان( )O.S.C.Cدر مراکز خصوصی پاتولوژی شهرستان گرگان به روش( Restriction fragment length
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000011
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polymorphism PCR (RFLP-PCR
بررسی فراوانی تشخیص کووید 17 -در بیماران مبتال به انواع سرطان تحت شیمی درمانی در شهر گرگان طی اول
اسفند  79تا آخر فروردین 77
بررسی فراوانی میزان مینرالیزاسیون غضروف آریتنوئید در افراد بدون کانسر حنجره در بیمارستان های 5آذر و صیاد
شیرازی گرگان بین سالهای 79-76
بررسی فراوانی ،پیامدها و عوامل مرتبط با بیماری کووید  17در بیماران مبتال به سرطان در استان گلستان در سالهای
 1379و 1377

001011

بررسی فعالیت ضد تکثیری ترکیب جانرین بر الین سلول سرطانی لوکمیای انسانی Jurkat

000003

بررسی فعالیت ضد توموری اجزای استخراج شده از کفیر بر سلولهای سرطانی

001111

بررسی فعالیت ضد توموری ترکیب سیناروپیکرن بر رده سلول سرطانی لوکمیای انسانی THP1

000311
001101
000111
001103
001110
001101
001110
001131
001131
000101

بررسی قابلیت اجرای برنامه غربالگری سرطان پستان و فراوانی پیامدهای آن در بستگان درجه یک بیماران مبتال به
سرطان پستان در استان گلستان در سال 1377
بررسی کیفیت زندگی در بیماران با سابقه ابتال به سرطان های سروگردن دچار خشکی دهان ثانویه به دریافت
رادیوتراپی در مرکز آموزشی -درمانی پنج آذر طی سال های 79-79
بررسی محل و الگوی رادیولوژیک متاستاز استخوانی ستون فقرات محوری کانسر پستان در مدالیته تصویر برداری
سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها ی  5اذر و صیاد در سال های 1375 - 79
بررسی مقایسه ای پهنای توزیع پالکتی و سطوح آلبومین سرم در بیماران مبتال به سرطان تیروئید و ندولهای خوش
خیم تیروئید مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی درمانی گرگان در سالهای .1379-1379
بررسی مقایسه ای میزان بقای بیماران مبتال به سرطان مری به تفکیک روش های درمانی با استفاده از نتایج نظام ثبت
سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان بین سال های 1371-75
بررسی مکانیسم ملکولی القای آپوپتوز توسط ترکیب سیناروپیکرین در الین سلول سرطانی لوکمیای انسانی HL-61
بررسی میزان آگاهی بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده ی دندانپزشکی گرگان از سرطان دهان و عوامل
مرتبط با آن (مرتبط با سرطان)در سال 1376-1379
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر گرگان از مالحظات دندانپزشکی در بیماران تحت شیمی درمانی در
سال 1379
بررسی میزان بروز و مرحله ( )Stageسرطانها در استان گلستان در سال 1379
بررسی میزان بقاء یک ،سه و پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سرطان تیروئید در استان گلستان طی
سال های 1395-1375
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000111
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001311
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بررسی میزان بقاء یک ،سه و پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سرطان های دستگاه تنفسی
فوقانی(الرنکس ،هایپوفارنکس ،بینی و سینوس) در استان گلستان طی سال های 1395-1375
بررسی میزان بقاء یک ،سه و پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سرطان های سر و گردن(لب و دهان
 ،زبان ،نازوفارنکس ،اوروفارنکس  ،لوزه و غدد بزاقی) در استان گلستان طی سال های 1395-1375
بررسی میزان بیان گیرنده  DDR1در بافت توموری و حاشیه سالم سرطان مری و اثر مهار این گیرنده بر روی زیست
پذیری و بیان پروتئین  SLUGدر رده های سلولی ( )YM1,KYSE-31سرطان سلول سنگفرشی مری
بررسی میزان پاسخ به کموتراپی نئوادجوانت در بیماران مبتال به کانسر پستان پیشرفته موضعی بر اساس رسپتورهای
شایع مولکولی
بررسی میزان فراوانی نسبی ویروس اپیشتن بار( )EBVدر نمونه های بیوبسی مبتالیان به سرطان معده در استان
گلستان

001131

بررسی میکروبیوم معده در بیماران مبتال به گاستریت مزمن و سرطان معده در استان گلستان

000111

بررسی نتایج کولپوسکوپی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی با پاپ اسمیر غیر طبیعی در سال 79

001111

بررسی نقش سودوژن  ABCC6P1در مقاومت به دارو در رده سلولی HepG2

001113

بررسی نقش سیستم  SP/NKR1در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر
مسیرهای  PI3K/Akt, NFκBو  mTORو Wnt β-catenin

001113

بررسی نیازهای مراقبتی حمایتی بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1379

001011

بررسی نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1379

001133
001111
000110
001111

بررسی همراهی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن های ), XRCC6(rs2269439) , XRCC5(rs6149192
) XRCC9(rs9113719در مبتالیان به آدنوکارسینومای روده بزرگ
بررسی وضعیت سالمت روان در بیماران با سابقه ابتال به سرطان های سر و گردن دچار خشکی دهان ثانویه به
دریافت رادیوتراپی در مرکز آموزشی -درمانی پنج آذر طی سال های 79-79
بررسی یافته های کولونوسکوپی در افراد دارای  Fecal Immunochemical Testمثبت طی غربالگری کانسر
کولورکتال در شهر گرگان طی سال های  1379و 1379
بکارگیری روش  qRT-PCRبطور مستقیم بر روی نمونه سرم افراد مبتال به سرطان کولورکتال بدون استفاده از
کیت استخراج  microRNAو بررسی بیان  mir-21در این نمونه ها

000331

پیش بینی میزان بروز سرطانها در استان گلستان از سال  1375تا 1414

000111

پیش بینی میزان بروز سرطانها در ایران از سال  1375تا 1414

001030

تحلیل موارد سرطان سالهای  1375 ،1374و  1376برنامه ملی ثبت سرطان ایران

000010

تهیه نانو حامل آپتامریک جهت انتقال  siRNAدر مدل کشت سه بعدی به سلول های سرطان پستان

001011

تولید فیوژن پروتئین تشکیل شده از قطعه  VHهرسپتین و  NLSپروتئین های  c-Mycو  TUSو بررسی توانایی آن
برای ورود به هسته
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تولید فیوژن پروتئین نیموتوزومب تک زنجیره ای -7-آرژنین ،اتصال آن به ماده فلورسنت  FITCو ارزیابی عملکرد
آن در in vitro
تولید ناقل دارو حاوی توالی های هدایت گر هسته ای و ارزیابی توانایی آن در ورود به هسته سلول های سرطانی
بیان کننده مقادیر بیش از حد HER2
ساخت نانو حساسگر زیستی بیسموت سولفید کونژوگه شده با مترونیدازول و بررسی اثر آن بر روی پرتودرمانی
سلول های سرطان سینه ( )MCF-9با اشعه x
ساخت و ارزیابی نانو ذرات مغناطیسی آپتامریک بارگذاری شده با داروی پاکلی تاکسل  ،برای درمان هدفمند
سرطان پستان در شرایط برون تنی و درون تنی
سنتز میسل حساس به انزیم ماتریکس متالوپروتئیناز برای دارورسانی دوکسوروبیسین هدفمند به سلول سرطان پستان
بر رده سلولی  T14،MCF9و مدل موشی
شناسایی miRNAهای اختصاصی بافت سرطان کولون با آنالیز داده های  RNA-seqو بررسی بیان آنها
شناسایی بیوانفورماتیکی فاکتورهای رونویسی منتخب سرطان پستان و بررسی اثرآنهابر عملکرد پروموتور کایمریک
 Survivin-hTERTدر رده سلولی MCF-9
شناسایی ژن ها و مسیر های بیولوژیک مشترک بین بافت های سرطانی مختلف با متا انالیز داده¬های بیان ژن
بدست امده از توالی های برچسب دار ( )ESTsو توالی یابی
شناسایی و تعیین کمی ژنوم پولیوماویروس سلول مرکل ( )MCPyVدر نمونه های سرطان پوست غیرمالنومایی
بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل
طراحی و تولید گیرنده کایمریک بر پایه  NKG2Dدر سلول  Tهمراه با حذف ژنی  PD1جهت افزایش کارایی ضد
توموری
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غربالگری هپاتیت  Cدر مصرف کنندگان مواد مخدر ساکن در کمپ های ترک اعتیاد استان گلستان در سال 1377

001111

مدل سازی بقای هشت ساله بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش استان گلستان ،مبتنی بر GIS
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مطالعه نوسانات MiRNAهای خون و تغییرات آن در بیماران مبتال به سرطان کلورکتال
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مقایسه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمتی در سالمندان مبتال به سرطان با غیرمبتال به سرطان شهر گرگان در سال
1379
مقایسه سطوح سرمی سلنیوم،ویتامینAو Eدر بیماران  New Caseمبتال به سرطان مری و افراد سالم در استان
گلستان
مقایسه نتایج آسیب شناسی بعد از جراحی و اقدامات قبل از جراحی (سونوگرافی ) در بیماران مبتال به سرطان
تیروئید در سال های  1376و  1379در شهرستان گرگان
بررسی فراوانی انواع تومورهای دهان در مراجعین مراکز پاتولوژی شهر گرگان طی سال های 1373-1379

ارزیابی سطح تومور مارکر های آلفا فیتوپروتئین )CA125 ،CA 15-3،CEA ،BHCG ،(Alpha-fetoprotein
001110

 ،در بیماران با پلورال افیوژن جهت تشخیص موارد بدخیم در بیماران مراجعه کننده با این تشخیص به مراکز
آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال 1379
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بررسی سطح سرمی و بافتی عنصر سلنیوم و سلنوپروتئین  Pو Sدر بافت تومورال پستان با حاشیه تومور در افراد مبتال
به کارسینوم پستان
تعیین ساختار مولکولی گیرنده کایمریک  pd1 syn-Notchدر شرایط اتصال به مولکول به روش شبیه سازی
رایانه ای با استفاده از مدل غشایی HMMM
تعیین مشخصات اپیدمیولوژیک انواع تومورهای گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  5اذر گرگان در سال
76-73
تولید پروب مولکولی متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ای ضد  EGFRو رنگ فلورسنت  IRDye911CWو
ارزیابی عملکرد آن در شناسایی تومورهای بیان کننده  EGFRدر مدل موشی
طراحی و بیان گیرنده کایمریک  Syn Notch-PD1در سطح سلول های  NKجهت تقویت عملکرد ضد توموری
بررسی دالیل انجام سی تی اسکن و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان طالقانی طی سال های
1376-1379

