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منظور ه( بPCRای پلیمراز )طراحی آغازگرهای دژنره در استفاده از واکنش زنجیره

به کمک روش  WD40سازی توالی کدکننده پروتئین حاوی قلمرو تکرارشونده افزوده

 ترازهای همشده در توالیجستجوی نواحی محافظت
 

 *عباس جلودار
 

 چمران اهواز، اهواز، جمهوری اسالمی ایرانگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید 

 

 چکیده

های های یک ارگانیسم، با استفاده از توالیسازی و جداسازی ژنمنظور افزودهاز آغازگرهای دژنره عموما به
شود. در این مطالعه برای طراحی این های مرتبط با آن استفاده میتراز شده مربوط به اورگانیسمهومولوگ هم
قبولی ازهم قرار تراز شده که در فاصله قابلهای همشده توالیاز روش جستجوی نواحی محافظتآغازگرها 
اند، استفاده شده است. برای آزمایش این روش، از توالی کدکننده پروتئین حاوی قلمرو تکرار شونده گرفته

WD40  ازBeauveria bassiana ولوگ مربوطه در های هومعنوان توالی مرجع برای جداسازی توالیبه
های استفاده شد. بدین منظور، ابتدا تعدادی از توالی Verticillium dahliaeاورگانیسم نزدیک به آن بنام 

ترازی چندگانه روی آنها انجام شد که پس از آن دو ناحیه هومولوگ موجود پس از بازیابی از بانک ژن، عمل هم
محافظت شده مشخص شد که از آنها برای طراحی آغازگر دژنره استفاده گردید. با استفاده از آغازگرهای دژنره 

ای ، قطعهSemi-Nested RT- PCRای طی یک واکنش دو مرحله Touchdown PCRبرگشت در روش رفت و 
یابی گردید. نتایج نشان داد که قطعه سازی توالینوکلئوتید جدا و پس از عمل همسانه 249طول  به

ینه در حد فاصله در سطح اسید آم %3/66میزان است که با توالی مرجع به V. dahliaeشده مربوط به یابیتوالی
میزان بین دو ناحیه محافظت شده مشابهت دارد. اگرچه این مقایسه در طول کل ژن صورت گرفت، این مشابهت به

های ژنتیکی افزایش یافت. براساس این نتایج، آغازگرهای دژنره طراحی شده با استفاده از داده 81.99%
Beauveria bassiana های هومولوگ پروتئین حاوی قلمرو ن روش، توالیکار گیری از ایتواند با بهمی

 با موفقیت تفکیک نماید.  V. dahliaeمربوطه را از  WD40شونده تکرار
 

  Verticillium dahliae  ؛WD40پروتئین حاوی دامین تکرار شونده  ؛قارچ ؛آغازگرهای دژنره واژه های کلیدی:
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 هیو ارتباط آنها با سرطان ر SHOX2و  WT1 یپروموتر ژن ها السونیمت یبررس

 یرانیا مارانیدر ب
 

 1*ییتوال محمود ،4ینینگر مویماس ،1یچاوش هیسم ،3یانیک اردا ،2*یمحمدگنج شهال ،1یبیخط یمحمدتق

 رانیا یاسالم یجمهور تهران،)عج(، اهلل هیبق یپزشک علوم دانشگاه ،یانسان کیژنت قاتیتحق مرکز1
 رانیا یاسالم یجمهور تهران، ،یفناور ستیز و کیژنت یمهندس یمل پژوهشگاه ،یپزشک یوتکنولوژیب پژوهشکده ،یمولکول یپزشک گروه2

 رانیا یاسالم یجمهور تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه یپزشک دانشکده ،NRITLD ه،یر قاتیتحق مرکز3

 ایتالیا فرارا، فرارا، دانشگاه ص،یتشخ و شگاهیآزما گروه4

 دهیچک

در مراحلل   مارانیب نیا اکثر .است هیر سرطان جهان، در سرطان از یناش ریم و  مرگ یاصل علل از یکی
 کیل  یملار یب نیل ا زودهنگام صیتشخ موثر یهاروش یبررس نیبنابرا ، دشونیداده م صیتشخ شرفتهیپ

 یهلا ژن پروملوتر  ینابجلا  ونیالسل یمت ارتبلاط  یبررسل  مطالعله،  نیا یاصل هدف. است یضرور روش
SHOX2وWT1 پرسشلنامه و   تکمیلل باشد. پس از  یم هیبا سرطان ر یرانیا مارانیب ینمونه پالسما در

فلرد سلالم     25و  ماریب 45نفر)  70مطالعه، نمونه خون از  نیکنندگان در اشرکت یهمهتوسط   تامهیرضا
 و DNAشلد. اسلتخرا     یتهران، جملع آور  یدانشور حیمس مارستانیدر ب یکه تحت روش برونکوسکوپ

 یبلرا  (MSP) ونیالسل یمت یاختصاص PCRشیآزما انجام و Qiagene تیباک میسد تیسولفیب با ماریت
 در WT1 وSHOX2  یپروملوتر ژنهلا   ونیالسیپرمتیها ینشان داد که فراوان جیها انجام شد. نتاژن نیا
ها ممکن است ژن نیا ونیالسیپرمتیباال، ها یفراوان نیبود. با توجه به ا ٪55.55و  ٪82.2 بیترت به مارانیب

نمونه پالسما انجام شده اسلت،   یبر رو یبررس نیا کهنیدخالت داشته باشد. با توجه به ا هیدر سرطان ر
زود  صیتشلخ  یبرا یتهاجم ریغ یمناسب و روش مارکرزیستی کیتواند یها مژن نیا ونیالسیمطالعه مت

 باشد.   هیهنگام سرطان ر
 
 پالسما ؛WT1 ؛SHOX2 ؛MSP ؛هیر سرطان: یدیکل یواژها
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 (Iای نقره)ساختار بلوری و نانوذرات کمپلکس دوهسته
2)3](NO2tsc)-4nb-S-1(η2tsc)-4nb-S-(μ2)3(PPh2[Ag 

 
 3، مونیکا کوسراکووا3، مایکل دوسک2، انسیه شاهسونی،*1اکبر دهنوخلجیعلی

 

 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، جمهوری اسالمی ایران 1
 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، مشهد، جمهوری اسالمی ایران 2

 پراگ، جمهوری چک  182 21، 2انستیتوی فیزیک آکادمی علوم چک، نا اسلووانس   3
 

 چکیده
4nb-S-(μ2)3(PPh2[Ag-(η2tsc)1-  با فرملول  Iای  نقره)، نانوذرات کمپلکس دوهستهپژوهشدر این 

 2)3](NO2tsc)-4nb-S سلنجی ارتعاشلی و   هلای طیل   حمام التراسونیک تهیه و بلا تکنیلک   با استفاده از
تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسایی شدند. ساختار بللوری کملپلکس بلا اسلتفاده از     

کلینیک با گلروه فالایی   روش پراش پرتو ایکس تک بلور تعیین شد. این کمپلکس در سیستم بلوری تری
P-1  وZ = 2  4کربلازونی  کله لیگانلد تیوسلمی    دادمتبلور شده است. نتایج ایکس ری نشانnb-tsc  بله-

کوئوردینه شلده اسلت. سلاختار چهلار      S-1ηو  S-μ  به دو صورت مختل  Iصورت خنثی به مرکز نقره)
فسلفین و سله اتلم گلوگرد از     فنیلل   توسط  یک اتم فسفر از لیگانلد تلری  Iکوئوردینه اطراف مراکز نقره)

  در ایلن  Iقلره) شود. تفاوت در طلول و زاویله پیونلدهای اطلراف مراکلز ن     تشکیل می 4nb-tscلیگاندهای 
بعلدی ایلن کملپلکس    باشد. در ساختار سهآل میکمپلکس، نشان دهنده انحراف از ساختار چهاروجهی ایده

 پیوندهای هیدروژنی از نوع 
N-H··O بعلدی  های مختل  با یکدیگر در ارتباط بوده و ساختار یلک شود مولکولوجود دارد که سبب می

 را تشکیل دهند.
 

 ساختار چهاروجهی ؛پل گوگرد ؛کربازونتیوسمی ؛ای( دوهستهIنقره) ؛نانوذرات های کلیدی:واژه
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سنتز شیمی گزین فیشر از مشتقات ایندولین بوسیله ی ایزوبوتریک اسید به یک 

 عنوان کاتالیزور ضعیف و اسید آلی

 
 ، عیسی امینی، زینب نوابی، هادی جباری، امید علی پورعلی مردان*سجادی فر سامی

 ایران جمهوری اسالمی ،ن، تهرا19395-4697گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کدپستی 

 
 

 چکیده
 

عنوان یک کاتالیست/حالل  جدید، ساده و ارزان با موفقعیلت بلرای سلنتز شلیمی     ایزوبوتریک اسید به
با  1a-fهای متفاوت ی تراکم تک ظرف از فنیل هیدرازینوسیلهبه 3a-rها مشتقات ایندولینگزین فیشر از 
بلا موفقعیلت در شلرایط رفالکلس اسلتفاده شلد. در ایلن روش، تملام          2a-cشده های اسخالفاستوفنون
ت دست آمدنلد. سلاختارهای محصلوالت بلا اطالعلا     با بازده باال و زمان واکنش کوتاه به r-3aمحصوالت 

 شناسایی شدند. IRو  H NMR1 ،C NMR13طیفی 
 

 ایندول، فنیل هیدرازین، ایزوبوتریک اسید-3Hها، سنتز فیشر، ایندولین های کلیدی:واژه
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-1-ایندن-1H-آلکیل-2-آریل-4)-1،2سنتز و کاربردهای ترکیب بیس]

 هاکاتالیست پلیمریزاسیون اولفین کارآمد به عنوانایل([اتان به عنوان لیگاندی 
 

 4، الهه پوراکبر3، سیما بهرامی2قلی، بیتا امام1*وحید لطفی

 
 گروه شیمی، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسالمی ایران  1

 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، جمهوری اسالمی ایران 2
 شهر، جمهوری اسالمی ایرانشهر، قائمگروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم 3

 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، جمهوری اسالمی ایران 4

 

 چکیده
هلای  ایل  اتان سنتز شد و با روش-1-ایندن-1H-آلکیل-2-آریل-4)-1،2-در این پژوهش، ترکیب بیس

پرتوسنجی شامل رزونلانس مننلاطیس هسلته هیلدروژن، رزونلانس مننلاطیس هسلته کلربن،          متفاوت
-1H-آلکیلل -2-آریل-4)-1،2-پرتونگاری زیر قرمز و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفت. ترکیب بیس

به روش  متفاوتهای ایل  اتان از طریق واکنش میان بوتیل لیتیوم، دی برومو اتان و آریل ایندن-1-ایندن
های فلزی مورد استفاده قرار . این ترکیبات به عنوان لیگاند جهت سنتز کمپلکسشدواکنش تک ظرفی تهیه 

 ها نیز مورد استفاده قرار گیرند.توانند به عنوان کاتالیست پلیمریزاسیون پلی اولفیناند که میگرفته

 
 کاتالیست ؛آریل آلکیل اتان-بیس ؛متالوسین ؛ترکیبات آلی فلزیهای کلیدی: واژه
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میوسن در شمال و شرق -محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی رسوبات الیگوسن

 دهدشت، زون ایذه، حوضه زاگرس، ایران

 
 2، روح اله شب افروز2غبیشاوی، علی 1، اسداله محبوبی1*، رضا موسوی حرمی1فرخ ناصری کریموند

 

  رانیا یاسالم یجمهورگروه زمین شناسی، پردیس بین الملل دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد،  1
 رانیا یاسالم یجمهورشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز ،  2

 

 

 چکیده
سلاختاری ایل ه از رشلته    در این مطالعه، چهار رخنمون از سازند آسماری در بخش جنوب شرقی زون 

کوههای زاگرس مورد اندازه گیری و نمونه برداری قرار گرفت. در ایلن ناحیله، سلن سلازند آسلماری بلر       
شاتین  تا میوسن آغازین است. بر اساس تنییرات \مبنای فرامینیفرهای بنتیک بزرگ از الیگوسن )روپلین

رخساره های رسوبی، سله ملدل مفهلومی    هندسه رسوبی، محتوای بایوژنیک و تنییرات جانبی و عمودی 
رسوبی بلرای نملایش نحلوه تکاملل پلاتفرم کربناتله آسلماری پیشلنهاد شلده اسلت. در زملان شلاتین،             

جلبک های قرمز غالب بوده انلد، در حالیکله در زملان    -فرامینیفرهای بنتیک بزرگ و مجموعه های مرجانی
ره اسکلتی هملراه بلا فرامینیفرهلای پورسلالنز     بوردیگالین  عمدتا اجزائ غی-میوسن آغازین )آکی تانیین

گیری یک سیستم رمپ کربناته در زمان شاتین و یک ها به شکلاین نهشته تشکیل دهنده اصلی بوده است.
رمپ کربناته بسیار کم عمق در زمان میوسن آغازین منجر شلده اسلت. بلر مبنلای رابطله بلین الگوهلای        

تعداد پنج سکانس رسوبی درجه سه تشخیص داده شده است. ها و رخساره های رسوبی انباشتگی چینه
این سکانس های رسوبی به صورت یک پروگردیشن سیستماتیک از جنوب شرق به سمت شمال غرب بله  

 میوسن نمایان است.-درون و بر روی سازند پابده در طی زمان الیگو
 

چینهه نگهاری سکانسهی؛ فرامینیفرههای     میوسن؛ -سازند آسماری؛ کوههای زاگرس؛ الیگوسن  های کلیدی:واژه
 بنتیک بزرگ
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: مطالعه موردی از ژئوفیزیکی جهت تعیین تخلخل و رخسارهیک رویکرد جامع  

 میدان تاماگ دلتی نیجر، ایالت هیدروکربنی

 
 2، سی.پی. ابی1، آی. ا، آتوای1ای.یو. اکپوگو*

 
 گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه الگس، نیجریه 1

 گروه علوم، بخش هنر و علوم، دانشگاه آمریکایی نیجریه، یوال، نیجریه 2

 

 چکیده
سنگ و آنالیز چندنشانگر در یک روی برای تعییکرد جامع برای تنییرات تخلخل در پتروفیزیک، فیزیک

هلای ماسله  و   میدان تاماگ حوضه دلتای نیجر استفاده شد. نگارهای مقاومت و گاما برای تشخیص تلوده 
سلنگ  سازی فیزیکباق آنها در میدان مورد استفاده قرارگرفته است. تجزیه و تحلیل پتروفیزیکی و مدلانط

در میلدان معلین گردیلد.     (A, B)ای و آنالیز نشانگرها صورت گرفته است. دو مخزن هیلدروکربنی ماسله  
یلک ماسله تمیلز بلا      Bدرصد است در حالی که مخزن  28یک ماسه تمیز با تخلخل باال و میانگین  Aمخزن 

ای از مدل سیمان نمونه Bای شکننده و مخزن مثالی از مدل ماسه Aدرصد است. مخزن  24تر تخلخل پایین
بینی تنییرات جانبی تخلخلل در  ثابت هستند. نشانگرهای امپدانس صوتی شاخصهای مناسبی برای پیش

دهلد کله سلیمان    متخلخلل، نشلان ملی   به عنوان یک ماسله   Aای میدان هستند. فابریک داخلی مخزن ماسه
دیاژنزی اندکی در آن وجود دارد و یا فاقد سیمان است، در نتیجه استحکام سنگ تحت تأثیر قلرار نگرفتله   
است. این مخزن به سبب تخلخل و جورشدگی مناسب دارای کیفیت مخزنی نسلبتا  خلوب حتلی در اعملاق     

اال اما مستعد تولید ماسه است که سبب مشکالت فراوان نیافته، دارای تراوایی بزیاد است. این مخزن تحکیم
اسلت. ایلن    Aدارای تخلخل باال ولی کمتر از مخلزن   Bعملیاتی برای اکتشاف نفت و گاز خواهد بود. مخزن 

بلاالتر از   Aدرصلد در مخلزن    28امر با تجزیه و تحلیل پتروفیزیکی که نشان ملی دهلد میلانگین تخلخلل     
 است، تطابق دارد.    Bدرصد در مخزن  24میانگین 
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های سانسور راست ضربی در دادهحاصل-های همگرایی قوی برای برآوردگر حدنرخ

 و برش چپ تحت پیوند

 
 و وحید فکور *هادی جباریامیرحسین شبانی، 
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 چکیده

 
ای در گسترده نحوبه ،بر سانسور افزونهای برش چپ برآورد ناپارامتری تابع بقا از داده

چنین مطالعاتی این است  های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است. یک فرض معمول درپژوهش
هدف است. این فرض اغلب در  توزیع از جامعهمستقل و هم که متنیر طول عمر یک نمونه

کار گرفته شده ، زمانی که موارد بهبرای نمونهگیرد. قرار می شکست مستعدمطالعات کاربردی 
طالعات پیشین چنین دانیم، در مجنرافیایی یکسان باشند. تا آنجا که میی از موسسه یا ناحیه

ای برآوردگر حالتی مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله، رفتار کوچک و بزرگ نمونه
Tsai-Jewell-Wang   شده است.تحت  ویژگی پیوندی مثبت و منفی مطالعه 

 
 ؛سازگاری قوی ؛برش چپ و سانسور راست تصادفی ؛پیوندی مثبت و منفیهای کلیدی: واژه
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