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گروه زیست شناسی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
 2پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده
سرطان پستان رایجترین بدخیمی و دومین علت منجر به مرگ در اثر سرطان در بین زنان سراسرر
جهان میباشد .در ایران  16درصد از كل سرطانها مربوط به سرطان پستان میباشد كه رتبه اول را در
بین زنان ایرانی دارد .ژن  PALB2به عنوان همراه و موقعیت نمای  BRCA2شناسایی شده و ممکرن
است كاركرد آن در پاسخ به آسیب  DNAباشد و به تازگی به عنوان ژن مررتب برا سررطان پسرتان
شناسایی شده است .با توجه به اهمیت سرطان پستان در جمعیت زنان ایرانی ،هدف مطالعه حاضرر آن
بوده است كه مشخص شود كه آیا سطح بیان  PALB2میتواند به عنوان یک نشانگر برای تشخیص بره
موقع و همچنین یک عامل تعیین كننده در پیش آگهی سرطان پستان به شمار آید .بدین منظور ،از Real-
 time PCRبرای ارزیابی بیان  PALB2در 40نمونه خون بیماران مبتال به سرطان پسرتان و  10نمونره
خون افراد نرمال استفاده شده است .این بررسی كه بر روی جمعیت زنان بیمار ایرانی مبتال بره سررطان
پستان انجام گرفت ،مشخص شد كه میانگین بیان ژن  PALB2به نحو معنیداری نسبت به افرراد نرمرال
افزایش یافته است ) .(P value = 0.0499افزون بر این ،در این مطالعه ارتباط برین بیران ژن  PALB2و
چندین عامل خطر در سرطان پستان از جمله سن ،قاعدگی ،سابقه ی خانوادگی سررطان پسرتان و سرابقه
خانوادگی سایر سرطانها نیز بررسی شده است.
واژههای كلیدی :سرطان پستان؛ PALB2؛ تجزیه و تحلیل بیان ژن؛ Real-time PCR
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گوگردزدایی اکسایشی میعانات گازی و بهینهسازی متغیرهای تاثیرگذار با روش
پاسخ سطح
مهدی علی بلندی ،1مریم قائدیان ،*2امین شفقت ،2سید جاوید روئیائی ،2جعفر توفیقی داریان
1
2

1

دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

پژوهشکده توسعه فن آوری های پاالیش و فرآورش نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده
هدف این پژوهش ،كاهش آلودگی محی زیست از طریق حذف تركیبات گوگردی از میعانات گازی
بوده است كه به موجب آن گوگردزدایی اكسایشی از میعانات گازی با گوگرد اولیه  3200 ppmتوس
اكسیدان آب اكسیژنه ( %30وزنی) و كاتالیزور اسید فرمیک انجام شد .سولفونهای تولیدی بعد از مرحله
اكسیداسیون طی فرآیند استخراج مایع-مایع بوسیله حالل قطبی است استخراج شدند .تاثیر متغییرهای:
ضریب نسبت مولی اكسیدان به گوگرد ) ،(O/Sدمای واكنش ) (Tو ضریب نسبت مولی كاتالیزور به
اكسیدان ) (C/Oمورد بررسی قرار گرفتند .آزمایش ها با روش پاسخ سطح و براساس طراحی تركیب
مركزی ) ،(CCDطراحی شدند .نتایج آزمایشها نشان داد كه هیچ كدام از این سه متغیر برهمکنشی بر
رویهم نداشتند ،و در میان این متغیرها O/S ،نقش مهمتری در تاثیر بر گوگردزدایی داشته و متغیرهای
 C/Oو  Tدر جایگاه بعد قرار میگیرند .همچنین ،در شرای بهینه نتیجه گوگردزدایی  %86بدست آمد.
واژه های كلیدی :گوگردزدایی اکسایشی )(ODS؛ میعانات گازی؛ آب اکسیژنه؛ اسید فرمیک؛ CCD

2

n-Heptane Reforming on Promoted Pt Composite Catalysts:
Preparation, Characterization and Catalytic Performance
M. H. Peyrovi1, N. Parsafard2*, A. Sajedi1
Department of Petroleum Chemistry and Catalysis, Faculty of Chemistry and Petroleum Sciences, University of Shahid
Beheshti, Tehran, Islamic Republic of Iran
2
Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering and Basic Sciences, Kosar University of Bojnord, North
Khorasan, Islamic Republic of Iran

1

* Email: n-parsafard@kub.ac.ir

ریفورمینگ نرمال هپتان کاتالیستهای کامپوزیت پالتین بهبود یافته :تهیه،
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گروه شیمی نفت و کاتالیست ،دانشکده علوم شیمی و نفت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

گروه شیمی کاربردی ،دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه ،دانشگاه کوثر بجنورد ،خراسان شمالی ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده
كاتالیستهای  Pt/Zr(x)-HMS/HZSM-5با مقادیر متفاوت نسربتهای ( Si/Zrبره عنروان  )xبررای
ریفورمینگ نرمال هپتران در محردوده دمرایی  ۳۵۰-۴۵۰ °Cبررسری شردند .بردین منظرور ،ویژگیهرای
كاتالیستها مانند انکسار اشرعه ایکر  ،فلورسران اشرعه ایکر  ،طی سرنجی مرادون قرمرز فوریره،
طی سنجی اشعه ماوراء بنفش-مرئی ،بازتاب انکساری ،جذب سطحی شیمیایی  ،H2جذب-واجرذب  N2و
آنررالیز وزنسررنجی گرمررایی اسررتفاده شرردند .نتررایج نشرران میدهنررد كرره كاتالیسررتهای Pt/Zr(x)-
 HMS/HZSM-5تولید شده اجرای كاتالیستی بسیار كارآمدی در ریفورمینگ -nهپتان با گزینشپذیری
باالی ( ٪۶۹/۴ایزومرهای تک شاخه =  ٪۳۱/۸و ایزومرهای چندشاخه= )٪۳۷/۶و یک گزینشپرذیری خروب
نسبت به تركیبات آروماتیک (بهویژه تولوئن= )٪۶/۹باوجود گزینشپذیری مناسب نسبت به محصروالت
سبک ،دارند .این یافته نشان میدهد كه ساختار مناسب این كاتالیستها ریفورمینگ -nهپتران را تسرهیل
میكند .براساس این نتایج ،كاتالیست  Pt/Zr(35)-HMS/HZSM-5ویژگیهای بهتری نسبت به سرایر
كاتالیستهای تهیه شده برای فرایند ریفورمینگ -nهپتان دارد.
واژههای كلیدی :ریفورمینگ نرمال هپتان؛ Pt/Zr(x)-HMS/HZSM-5؛ گزینشپذیری ایزومرها؛ تولوئن
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چکیده

کمپلکس جدید دوهستهای منگنز( )IIIبا پل متوکسی ])1( [Mn2((MeO-bph)en)2Cl2(-CH3O)2
از طریق واکنش تمپلت بین-2هیدروکس -4-متوکس بنزوفنون 1 ،و –2اتان دیآمین و منگنز( )IIکلرید شیش
آبه با نسبت مول ( )1:1:1در حالل متانول تهیه شد .ترکیب  1به کمک آنالیز عنصری ،طیف سنج ارتعاشی  ،و
پراش پرتو ایکس تک بلور شناسای گردید .نتیجه پراش پرتو ایکس نشان م دهد که کمپلکس  1دیمر با پل-
های متوکس بین دو مرکز منگنز یکسان است .ساختار پیرامون یونهای منگنزبر اثر انحراف ییان-تلیر هشیت
وجه انحراف یافته م باشد .لیگاند سهدندانهای  MeO-bp-enو یک پل متوکس از راستای استوای به مرکز
منگنز متصل شدهاند ،در حال که در راستای محوری پل دیگر متوکس و ییک کلیر کوروردینیه شیدهانید .آنیالیز
گرمای ترکیب  1بررس و نشان م دهد که کمپلکس در سه مرحله متفیاو تجزییه می شیود .در نهاییت ،بیا
کلسینه کردن کمپلکس در دمای  500درجه به مد  3ساعت  ،ذرا  Mn2O3تهیه شده به کمیک فنیون FT-
 XRD ،IRو  SEMشناسای شدند.
واژههای کلیدی :دوهستهای؛ منگنز()III؛ باز شیف؛ ساختار بلوری؛ ذرات Mn2O3
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سنتز نانوذرات اکسید سریم ( )CeO2آالئیده شده با اتمهای ناخالصی آهن
( )Feتهیه شده با روش سل ژل
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چکیده
نانومواد به دلیل خاصیت فیزیکی ،شیمیایی و زیستی مناسب با عملکرد فوقالعراده ،پیشررفتهای
فناوری بسیار خوبی را نسبت به مواد حجمی كسب كرده اند .نانو ساختار اكسید سریم ( )CeO2به دلیل
بهبود خواص با افزایش نسبت سطح به حجم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند .در این پژوهش ،نانوذرات
 CeO2آالئیده شده با اتمهای  Feبا روش سل ژل سنتز شدند .مطالعات ساختاری و میکروسراختاری برا
استفاده از تفرق پرتو ایک ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترون روبشی اثر میدان ( )FESEMو میکروسکوپ
الکترون عبوری ( )TEMانجام گرفت .طی پراش پرتو ایکر نشران داد كره نرانوذرات  Fe/CeO2دارای
ساختار مکعبی و بصورت تک فاز می باشند .نتایج آنالیز  SEMنشان می دهد كه یکنرواختی نرانوذرات
بعد از عملیات گرمایی افزایش می یابد .مطالعات  ،TEMنانوذرات در اندازه  20نانومتر را نشان دادند.
واژههای كلیدی :نانوذرات Fe/CeO2؛ ساختار کریستالی؛ سل ژل؛ سنتز شیمیایی
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چکیده
+

+

در مطالعه حاضر ،پژوهش پیرامون تشکیل كمپلک بین یون های فلزی تک و دو ظرفیتی (Na , K ,
) Li+, Mg2+به صورت نمک با پوداند های گوناگون و با استفاده از حالل های متفاوت انجام شده اسرت.
كمپلک های تهیه شده با فنون طی بینی متفاوت مانند :مادون قرمز ،رزونان مغناطی هسرته ای و
نیز آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفتند .بر اساس داده های به دست آمده ،مشاهده شد كه تعرداد
سایت های دهنده ،پتانسیل یونی  ،مفهوم اندازه متناسب در حفره شبه حلقوی و غیره از عوامرل تعیرین
كننده برای تشکیل كمپلک بوده كه موجب تفاوت در تشکیل كمپلک در حالت جامد و محلول با استفاده
از یونوفورها میشوند.
واژه های كلیدی :پوداند؛ تشکیل کمپلکس؛ حفره شبه حلقوی
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تاثیر استفاده از پوشش سیلیکا در پروفایل آزادسازی دارو و زیست سازگاری
نانوچارچوبهای فلزی-آلی MOF-5
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گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،شهر رشت ،جمهوری اسالمی ایران

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،شهر رشت ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده
هدف این مطالعه اصالح سطح نانو  (NMOF-5) MOF-5یا  (Zn4O(C8H4O4)3) IRMOF-1به
منظور جلوگیری از تجزیه سریع آن در نمک بافر فسفات ) (PBSهمراه با افزایش بایوسازگاری آن است.
نمونه  NMOF-5تحت امواج اولتراسونیک سنتز شد و سپ استامینوفن و ایبوپروفن در آن بارگرذاری
شد .هركدام از نمونهها ) (NMOF-5@drugبا الیهای از سیلیکا پوشش داده شردند .نرانوذرات بدسرت
آمده توسر طیر بینری ،FT-IRتخلخرل جرذب  ،PXRD ،(BET) N2آنرالیز وزنریحرارتری )،(TGA
میکروسکوپ الکترونی روبشی-گسریل میردانی ) (FE-SEMشناسرایی شردند .بررای تعیرین پروفایرل
آزادسازی داروها از نمونه های پوشش داده شده و نشده با سیلیکا از طی بینی  UV/Visاستفاده شرد.
پوشش با سیلیکا سبب افزایش پایداری در  PBSو آزادسازی آهسته داروها در طی سه روز شد .سنجش
( MTTمتیل تیازولیل دی فنیل-تترازولیوم برمید) روی سلولهای فیبروبالست جنینی موش NIH3T3
به عنوان یک مدل از ردهی سلولی نشان داد؛ كه پوشش  NMOF-5با سیلیکا ،سبب بایوسازگاری بیشتر
و سمیت كمتر میشود .برای  NMOF-5پوشش داده شده با سیلیکا در مقایسره برا  ،NMOF-5درصرد
زنده ماندن سلولها تا  100درصد افزایش یافت NMOF-5 .و  NMOF-5@silicaبررای اولرین برار در
دارورسانی تزریقی مورد استفاده قررار گرفتنرد و مطالعرات سرمیت سرلولی در ارتبراط برا NMOF-
 5@silicaدر دارورسانی ،توسعه یافت.
واژههای كلیدیNMOF-5:؛ ایبوپروفن؛ استامینوفن؛ سیلیکا؛ دارورسانی
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Phylogenetic Lineages of Maastrichtian to Eocene and Recent
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روندهای تدریجی و متناوب تکامل در هشت راسته فیلوژنتیکی فرامینیفرهای
بنتیک مائیستریشتین تا ائوسن و عهد حاضر ،از مصر و تتیس
حیدر سلیم آنان

*

دانشکده زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ال ازهر غزه ،غزه ،فلسطین

چکیده
در مطالعه گونه های متعدد از فرامینیفرهای بنتیرک ،تفاوت هرای جزئری در ریخرت شناسری ،سراختمان
دیواره ،ترتیب و اندازه حجره ها و بزرگی دریچه به عنوان پارامترهای موثر در تقسیم بنردی تشرخیص
داده شدند .بر اساس روندهای تدریجی و متناوب تکاملی در  50نمونه فرامینیفر بنتیک و زیرر رده هرای
آنها از  18گونه متعلق به مائیستریشتین تا پیرابونین حوضه تتی  ،و یک نمونه عهد حاضرر تعرداد 24
راسته فیلوژنی ایجاد گردید .در این مطالعه  8راسته جدید نیز ارائه شده اسرت :كالوئولینرا پارینسری
(اوربینی) ،كالوئولینا سودوپارینسی (عنان) ،الئه ویدنتالیا گرنتری (پالمرر) ،الئره ویردنتالیا سرالیمی
(عنان) ،لنتوكولینا كاریناتا (پالمر) ،لنتوكولینا توربیناتا (پالمرر) ،لنتوكولینرا چیترانی (یراب و آسرانو)،
پركولتازوناریا عامری (عنان) ،پركولتازوناریا آالمی (عنان) ،پركولتازوناریا آلی (عنان) ،پركولتازوناریرا
النگیسکاتا (ناكادی) ،پركولتازوناریا وادیا رابنسی (فوتیان) ،پركولتازوناریا توبركولینا (پالمر) ،پالموال
وودی آندوالتا (ناكادی) ،پالموال وودی وودی (ناكادی) ،گاولینال بی بروتزنی (سعید و كنراوی) ،گراولینال
بروتزنی پالئو سنیکا (سعید و كناوی) .این راسته ها نه تنها بره تعریر تغییررات اساسری جرانوری در
مرزهای كرتاسه/ترشیاری و پالئوسن/ائوسن كمک می نمایند بلکه برر اهمیرت چینره نگراری بخشهرای
متفاوت حوضه تتی تاكید دارند.
واژه های كلیدی :فرامینیفر بنتیک؛ فیلوژنی؛ سری تکاملی؛ فسیل شناسی؛ چینه نگاری
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Direct Limit of Krasner (m, n)-Hyperrings
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حد مستقیم در رسته ابرحلقههای کراسنری )-(m,nتایی
آمنه اسدی ۱و رضا عامری

*۲

 ۱دانشکده ریاضی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
۲

گروه ریاضی ،دانشکده آمار و علوم کامپیوتر ،دانشگاه تهران ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده
در این مقاله ،حد مستقیم در رسته ابرحلقههای كراسنری )-(m,nتایی مرورد مطالعره قررار گرفتره
است .برای این منظور ،با معرفی سیستم مستقیم در رسته ابرحلقههای كراسنری )-(m,nتایی ،به تعری
حد مستقیم در این رسته پرداختیم  .همچنین برای تعری تابعگون اساسی از رسته ابرحلقههای كراسنری
)-(m,nتایی به رسته حلقه های )-(m,nتایی ،رابطه اساسی * را به عنوان كوچکترین رابطه هرمارزی

روی ابرحلقههای كراسنری )-(m,nتایی R

در نظر گرفتیم به طوریکره

R
*

یرک حلقره خرارج قسرمتی

) -(m,nتایی باشد .همچنین در این مقاله رواب بین تابعگون اساسی و حد مستقیم رسرته ابرحلقرههای
كراسنری ) -(m,nتایی را مورد مطالعه قرار دادیم .به خصوص در این مقاله ثابت شده است كه ترابعگون
حد مستقیم از رسته سیستم های مستقیم ابرحلقههای كراسرنری )-(m,nترایی بره رسرته ابرحلقرههای
كراسنری )-(m,nتایی ،یک تابعگون دقیق میباشد.
واژه های كلیدی :ابرحلقههای کراسنری )-(m, nتایی؛ دستگاه مستقیم؛ حد مستقیم؛ تابعگون اساسی
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