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 چکیده
تنی تنی و برونبه عنوان یک ابزار قدرتمند در مطالعات درون  CRISPR/Cas9امروزه سیستم ویرایش ژنی 

هاي متعددي هاي مختلف، ناقلسلول ها وبه درون بافت  CRISPR/Cas9شناخته شده است. براي انتقال سیستم
باشند. به دلیل محدودیتی که می AAVها یا هاي وابسته به ادنو ویروسها ویروسوجود دارد که یکی از این ناقل

خواهد در قالب ویروس که می CRISPR/Cas9کننده سیستم بندي ژنی دارد، وکتورهاي حملاین ویروس در بسته
AAV هاي گزارشگري همچونتوانند ژنبه درون سلول یا بافت هدف حمل شوند، نمیGfp   را که امکان ردیابی

کنند، با خود داشته باشند. هدف این مطالعه، تغییر دادن و ساختن یه هاي حاوي ویروس را فراهم میسان سلولآ
ي تک رشتهي راهنمایی کننده RNAیا   sgRNAاست که بتواند CRISPR/Cas9وکتور ویروسی براي سیستم 

بسته بندي شود. در این مطالعه وکتور  AAVایی را به همراه پروتئین فلورسنت سبز رنگ را حمل کند و در 
px602  هاي نزیمآباNcoI   وHindIII  نزیمی قرار گرفت. ژن آمورد هضمGfp  طی فرایندPCR  از وکتورpx458 

به هم متصل شدند. بعد  Ligationریده شده (با دو انزیم قبلی) طی فراینده تکثیر و جدا شد و در نهایت به وکتور ب
هاي سفید رنگ، این بر روي کلنی  colony PCRهاي باکتري و انجام ترانسفورم کردن وکتور جدید به درون سلول

در این سلول Gfpانتقال یافت. بیان ژن  HEK-293هاي وکتور جداسازي شد و براي تایید نهایی به درون سلول
طبق طراحی ما بود. در این مطالعه ما به تغییر دادن  ،قرار گرفتن صحیح این ژن در مکان طراحی شده ،گرنشان يها

ایی و کننده تک رشتهراهنمایی  RNAکه حامل CRISPR/Cas9و ساخت یک وکتور ویروسی جدید براي سیستم 
GFP تواند در(پروتئین فلورسنت سبز رنگ) است و می AAV سان سلولهاي آبندي شود، امکان ردیابی بسته

 را فراهم کردیم. AAVحاوي ویروس 
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 چکیده

این مطالعه به ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و فالونوئیدي، و کموتاکسونومی هفت گونه از جنس 
L.  Scutellaria ها در جنس پردازد. حدود گونهمیScutellaria  گیري و عوامل مختلفی نظیر دورگهبا
هاي از رویشگاه Scutellariaهاي جنس جمعیت از گونه 39شکلی مخدوش شده است. بدین منظور، چند

شناسی صفت کیفی ریخت 20صفت کمی و  15ناحیه زاگرس، ایران جمع آوري شد. در مجموع،  متفاوت
هاي از محلول متانول استخراج شد. کالس مورد مطالعه قرار گرفتند. فالونوئیدهاي برگ با استفاده

فالونوئیدي با استفاده از کروماتوگرافی الیه نازك، کروماتوگرافی ستونی، طیف اشعه ماوراء بنفش و 
سنجی جرمی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آشکار کردن موقعیت طیف-کروماتوگرافی مایع

اي، درخت عدم تشابه و آماري نظیر تحلیل خوشههاي تحلیل Scutellariaهاي جنس تاکسونومی گونه
کالس فالونوئیدي را آشکار کرد که  5روش اوردیناسیون به کار گرفته شد. نتیجه حاصل از این تحقیق 

هاي اي با استفاده از داده. بر پایه تحلیل خوشهاستشامل ایزوفالون، فالون، فالونون، فالونول و چلکون 
به درستی مجزا  Lupulinariaاز اعضاي بخش  Scutellariaاعضاي بخش  شناسی،فالونوئیدي و ریخت

هایی . عالوه براین، کركاست Sc. multicaulisو  Sc. patoniiاند. نتایج حاکی از حضور ارتباط بین شده
دار، پشمالو، پتویی و نمدي در برگ و ساقه، دمبرگ، کاسبرگ، و شکل نظیر کرك زبر خمیده با قاعده غده

گردند. بر پایه نتایج حاصل از این برگ، و طول گل آذین به عنوان صفات تشخیصی معرفی میرأس 
اي در سطوح داخل و بین گونه شناسی موقعیت تاکسونومیکیتحقیق، نشانگرهاي فالونوئیدي و ریخت

 گذارند.را به نمایش می Scutellariaجنس 
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امیدبخش در شناسایی بیومارکرهاي ها در سدیمنت ادراري به عنوان یک روش غیر تهاجمی ارزیابی بیان ژن

از این منبع با ارزش بیومارکري به  RNAشود. با این وجود، استخراج یهاي کلیوي در نظر گرفته مبیماري
از ان  است.بسیار چالش برانگیز  RNAهاي تأثیرگذار در استخراج عاملواسطه محتواي سلولی پایین و سایر 

با  TRIzol . شدهاي سدیمنت ادرار با هم مقایسه را از نمونه RNAج در این مطالعه چهار روش استخرا ،رو
) و 3)، یک روش استخراج بر پایه ستون (روش 2(روش  TRIzol)، روش تغییریافته 1پروتکل پایه (روش 

هاي یکسان از سدیمنت ادراري پنج فرد سالم به از نمونه RNA) براي استخراج 4(روش  3و  1ترکیب روشهاي 
براي هر  cDNAمورد ارزیابی قرار گرفت و سنتز  ،استخراج شده يRNAته شدند. غلظت و خلوص کار گرف

بررسی شد.  ،کمی RT-PCRبا استفاده از  miR-21و  GAPDHها انجام شد. سطح بیان ژن کدام از روش
شت. ها با هم تفاوتی ندادر تمام روش RNAمشاهده شد. خلوص  2و  1هاي در روش RNAبیشترین میزان 

قابل  1(که معادل بیشترین میزان بیان است) در روش  Ctنشان داد که کمترین میزان  ،کمی RT-PCRنتایج 
 RNAتجزیه  يتواند نشانهمی Ctاما کاهش مقدار  RNAبا وجود غلظت باالي  2مشاهده است. در روش 

توجهی نداشتند. استخراج با قابل  RNA) مقدار 4و  3هاي بر پایه ستون (روش استخراج شده باشد. پروتکل
 RNAترین و قابل اعتمادترین روش براي استخراج عنوان یک روش بر پایه فنل، مناسببه TRIzolاستفاده از 

 هاي سدیمنت ادراري است.از سلول
 

 RNAمیکرو  ؛کمی RT-PCR ؛سدیمنت ادراري ؛RNAاستخراج : يکلیدي هاواژه
 
 
 
 

mailto:naji_m_f@yahoo.com


 
 

Electropolymerization of Glycine at Carbon Paste Electrode and 
its Application for the Determination of Methyl Orange 

 
C. Raril and J. G. Manjunatha* 

 
Department of Chemistry, FMKMC College, Madikeri, Mangalore University Constituent College, Karnataka, India 

∗ Email address: manju1853@gmail.com 
 

 
 الکتروپلیمرگلیسین در الکترود خمیر کربن و کاربرد آن در سنجش متیل اورانژ

 
 *س. راریل و ژ.ج. منجوناتا

 
 ، دانشگاه منگالور، کارناتاکا، هندوستانFMKMCگروه شیمی، دانشکده 

 
 چکیده

 
رفتـار الکتروشـیمیایی   ) براي بررسـی  PGMCPEالکتروپلیمرگلیسین تغییرشکل یافته خمیر کربن (

) مورد استفاده قرار گرفت. مورفولوژي این الکترود تغییرشکل یافته و الکترود معمـولی  MOمتیل اورانژ (
یافته فعالیت الکتروشیمیایی شناسایی شدند. الکترود تغییر شکل FESEM) با روش BCPEخمیرکربن (

در پتانسـیل   MO) مشخص شـد کـه   CVي (ااز خود نشان داد. با ولتامتري چرخه MOعالی در اکسایش 
mV 651 مرتبـه بیشـتر    2/4شود. پیک جریان حاصل براي الکترود تغییرشکل یافته در گلیسین اکسید می

، سـرعت جـاروب   pHماننـد   MOاست. پارامترهـاي تاثیرگـذار در اکسـایش الکتروشـیمیایی      BCPEاز 
)scanگو کـارمین) بـه روش ولتـامتري پـاس تفاضـلی      زمان ( با اینـدی ) و غلظت مطالعه شدند. آنالیز هم
)DPV  نیز آزمایش شد. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسـیون (MO   10×1.8-4تـا   10×1.5-5در محـدوده 

 مول منجر شد. 10×7.4-6مول به دست آمده به نقطه شناسایی 
 

 ايایندیگوکارمین و ولتامتري چرخه ؛متیل اورانژ ؛گلیسین ؛الکترود خمیري کربنهاي کلیدي: واژه
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) RS)، و RR) ،(SS)نقش انتقال هیدروژن و پیوند یونی در پایداري (

 کانگلومراتهاي مدتومدین/اسید: یک مطالعه نظري
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تـا   پرداختـه ) و شامل چندین اسـید غیـر کـایرال    MM) مدتومدین (RS)، و RR) ،(SS)این مطالعه به (
هـاي راسـمیک کریسـتالی بـا تعیـین      تواند به تشکیل کانگلومرات به جاي مخلـوط نشان دهد که اسید می

) بعد MMکنش با انانتیومرهاي (گیري مناسب اسیدها در برهمکمترین انرژي ساختارشان کمک کند. جهت
) Nکنش شامل انتقال هیدروژن از اسید به اتم نیتروژن (ترین برهمزي تعیین شدند. قابل توجهسااز بهینه

) و اوربیتال طبیعی پیونـد  QTAIMها در مولکول () است، که با تئوري کوانتومی اتمMMاناتیومرهاي (
)NBOکنش دهنـده برهم عالوه، ماهیت و منبع تغییر این پیوندها با تعیین بارزترینهشوند. ب) تایید می-

)، حالل اگزالیک SS) و (RRدست آوردن کانگلومرات هاي (هپذیرنده تعیین شدند. نتایج معلوم کرد براي ب
ـ دهد. عالوه براسید بهترین پایداري را می فرامـوش شـود چـون     داین، کاربرد حالل پروپانوئیک اسید نبای

ابراین اگزالیـک اسـید، اسـید انتخـابی بـراي      ودي نیست. بنخ) با این حالل خود به MMکریستاله کردن (
 تشکیل کانگلومرات ترجیحی است.

 
 پایداري ؛مدتومدین ؛انتقال هیدروژن ؛کانگلومراتها ؛شیمی کوانتوم هاي کلیدي:واژه
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با چند   نیسرپانت يهارفومی رامان پل ينگار فیو ط یمیژئوش ،ییایمطالعه کان
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واقع در بخش جنوبی کمربند افیولیتی نایین  کرتاسه پسین منطقه دره پهنهاي این پژوهش به مطالعه افیولیت
هـاي منطقـه نشـانگر    پردازد. مطالعه شیمی سنگ کـل از متاپریـدوتیت  هاي مرکزي آلپ هیمالیا میبافت از افیولیت

ن در مقابـل  کننـده غالـب بـودن الیـوی    مقادیر پایین سیلیس و  مقادیر کم کلسیم، آلومینیوم و تیتانیوم که مـنعکس 
) و مقـادیر  ppm 6/124تـا   6/85کلینوپیروکسن در پروتولیت سنگ هاي منطقه است. مقـادیر قابـل توجـه کبالـت (    

هـاي  تایید کننده پروتولیـت  ) نیز شواهدppm 14تا  7/0) و استرانسیم (ppm 3/15تا  3/4بسیار جزئی اسکاندیم (
د فورمول بر اساس نتایج آنالیزهاي الکترون مایکروپروب بر غنی در الیوین هستند. محاسبه اعداد کاتیونی در واح

دهـد کـه   بندي شده بر اساس الگوي طیف هاي رامان) نشان مـی شده سرپانتینی (طبقهبنديهاي طبقهروي  پلیمرف
هـا و  ها از نـوع تتراهـدرال اسـت، درحالیکـه ایـن نـوع جانشـینی در کریزوتیـل        جانشینی تیشرمارك در لیزاردیت

هاي ژئوشیمیایی منجر به دسـتیابی  بـه مرزهـایی مشـخص در     ها  اوکتاهدرال است. نتیجه این تفاوتوریتگآنتی
براي تفکیک پلیمرف هـاي سـرپانتینی منطقـه گردیـد.      3O2Alو   2SiO ،MgO،O2Hنمودارهاي ژئوشیمیایی میان 

سـیاالت غنـی از آهـن باشـند.      توانند محصوالت ابتدایی یک متاسوماتیسـم بـه وسـیله   هاي لیزاردیتی میپلیمرف
هاي سیلیسیوم کمتـر  زمان تعداد اتم) و همFe+3ظرفیتی (به ویژه  3هاي ها حاوي مقادیر باالیی از کاتیونلیزاردیت

کننـده جانشـینی تیشـرمارك از نـوع تترائـدرال اسـت. پلـی مـرف هـاي          در واحد فورمولی هستند که منعکس 4از 
هـاي اوکتائـدري و مقـادیر پـایین     افته و تبلور مجدد همراه با مقادیر باالي کاتیونیهاي دگرشگوریتی با بافتآنتی

 FeOو  MgOها داراي مقـادیر  توانند محصول یک فاز دگرگونی حرارتی باشند. کریزوتیلمحتواي آب مولکولی می
اي (تهـی  هاي زمینـه تیلبا دو مود در نمودار فراوانی این عناصر می باشند که انعکاسی از تشکیل مگنتیت در کریزو

اي هسـتند. نتـایج ایـن مقالـه     هـاي رگـه  ) در کریزوتیلMgبه جاي  Feاز آهن) و جانشینی تیشرمارك اوکتائدري (
هاي سرپانتینی منطقـه دره پهـن بـه عنـوان تـابعی از اشـکال بـافتی،        مرفدهنده نحوه تغییرات ترکیبی پلینشان

ها در تاریخچه تکـوین متاپریـدوتیتهاي   مرفی تشکیل هر کدام از پلیهاي ساختاري و شرایط ترمودینامیکموقعیت
 باشد.  این منطقه می

 
 رامان ينگار فیها، طتیدوتیمتاپر ن؛یسرپانت يهامرف یپل ا؛یمالیآلپ ه يهاتیولیدره پهن؛ اف هاي کلیدي:واژه
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هاي خطی هاي رگرسیونی با محدودیتبرآورد لیو و مباحث تشخیصی در مدل

 AR(1)تصادفی و خطاهاي 
 

 *هدي محمدي و عبدالرحمن راسخ 
 

 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران، اهواز، جمهوري اسالمی ایران

 

 چکیده

هاي خطـی تصـادفی و   توان محدودیت، میAR(1)هاي رگرسیون خطی با ساختار خطاي در مدل
 منظـور بـه خطی و هایی از برآوردهاي اریب (از جمله برآورد لیو) را در هنگام مواجه با همیا تعمیم

. در این مقاله ترکیبی از برآورد کاربردي ضرایب رگرسیونی به کاستن مقدار واریانس برآورد شده
خطـی بـر روي ضـرایب    ، بـراي غلبـه بـر تـأثیر هـم     لیو و برآورد تحت محدودیت خطـی تصـادفی  

هایی بر شناسایی مشاهدات مؤثر فرمول منظوربه عالوهبهقرار گرفته است.  موردتوجهرگرسیونی 
اساس حذف موردي، براي برآوردگر موردنظر ارائه شـده اسـت. در پایـان بـا اسـتفاده از مثـالی از       

 .میدهیمقرار  موردمطالعهیشنهادي را ي پهاروشي کارایی سازهیشبي واقعی و هاداده
 

مباحـث   ؛خطاهـاي خودهمبسـته   ؛خطـی هـم  ؛محـدودیت خطـی تصـادفی    ؛برآوردگر لیوهاي کلیدي: واژه
 تشخیصی

 
 
 
 
 
 


