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سندرم آنجلمن: چندگانه شجره نامه یک در  یمولکول صیتشخ و ینیبال یابیارز

 یک گزارش موردی

 
 * 3،2، محمد امین طباطبایی فر1، جمیله رضازاده ورقچی2، فهیمه اکبریان1اعظم احمدی شادمهری

 
 رانیا یاسالم ی، جمهور رجندی، ب یاستان خراسان جنوب یستیسازمان بهز 1

 رانیا یاسالم یاصفهان ، اصفهان ، جمهور ی، دانشگاه علوم پزشک ی، دانشکده پزشک یمولکول یشناس ستیو ز کیگروه ژنت 2
 یاصفهان ، اصفهان ، جمهور ی، دانشگاه علوم پزشک ریرواگیغ یهایماریاز ب هیاول یریشگیکودکان ، پژوهشکده پ یارث یهایماریب قاتیمرکز تحق 3

 رانیا یاسالم

 

 چکیده
از اختالل در  یناش یذهن یناتوان ای دیرشد شد ریاست که با تاخ یاختالل عصب کی( ASسندرم آنجلمن )

در دو خواهر و  AS صی. تشخشودیمادر مشخص م 15q11-q13 ناحیه حذف ای UBE3Aژن  یمادرنسخه 
-G پیوتایکار شااام  بررساای یامرحلهچند  یکیژنت یابیارز قیاز  ر یعیبرادر با ساااب ه چرار نساا   ب

bandingجافلورسانس در  ونیداسیبریه  یو تحل هی، تجز (FISH)  ناحیه در ونیالسیمت یالگوبررسی و 
15q11-q13 شخ رغمیشد. عل دییتأ سیمت یالگو صیت بین ن ص  زیدر منط ه مورد نظر، تما ناهنجار ونیال

 ریامکان پذبه عنوان عام  ن ص در الگوی متیالساایون ( UPD) یتک والد یزومید در ن ش گذاری ژنومی و
شت یدسترس نیما به نمونه والد رایز ،نبود  عود پایینخطر که بیانگر  م االت موجودحال  بق  نی. با امیندا

 یعیسااااب ه  ب نی، و همچندارند در افرادی اسااات که کاریوتایپ  بیعی UPD ناشاای از ASخانودگی 
 یمادر زایادر رده به صااورت موزاییک  (IC) ناحیه کنترل رمزگذاریحذف  ،در این شااجره نامه یخانوادگ

 ما باشد. بیماراندر  ASعلت عود  نیترمحتم  دیبا
 

 یذهن یعقب ماندگ ؛یعود خانوادگ ؛یمولکول صیتشخ ؛ییسم رده زایاسندرم آنجلمن؛ موزا واژه های کلیدی:
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 ایشیاشراز  یناش تیستیبر س لعل کوهستان اسانس گیاه ییایاثر ضد باکتر یابیارز

 ییدر موش صحرا یکل
 

 4، کیومرث امینی3، پژمان مرتضوی2، نگار پناهی 1، سیامک مشهدی رفیعی1آنتیکچیحسین 

 
 رانیا یاسالم یتهران، جمهور ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشکده دامپزشک ،ینیگروه علوم بال 1

 رانیا یاسالم یتهران، جمهور ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشکده دامپزشک ه،یگروه علوم پا 2
 رانیا یاسالم یتهران، جمهور ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشکده دامپزشک ،یشناس بیگروه آس 3

 رانیا یاسالم یجمهور ،یمرکز ،یواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالم ه،یدانشکده علوم پا ،یولوژیکروبیگروه م 4

 

 چکیده
مسااا   در سااراساار جران اساات. در حال حاااار، اساات اده از  نیترکنندهناز نگرا یکی یکیوتیبیم اومت آنت

 یبرا دیجد یدرمان کردیرو کی ج،یرا یهاو عوارض کمتر نساابت به درمان برتر یبا اثرات درمان یعی ب یهانیگزیجا
گیاه لع   اسااانس تیما فعال ق،یتح  نیشااود. در ایمدر نظر گرفته  (UTI) یدسااتگاه ادرار یهاع ونت م ابله با
  ODEO ییای. خواص اد باکترنمودیم یابیارز یکل ایشیاشراز  یناش تیستیرا در درمان س (ODEO) کوهستان

  ت،یستیس جادیا یقرار گرفت. برا یمورد بررس اشرشیا کلییه استاندارد عل یسازقیکرورقیم یهابا است اده از روش
شد و  قیتزر ستاریو ییصحرا یهابه مثانه موش  700928ATCC  اشرشیا کلیباکتری  CFU/ml 1.5×810 م ادیر 

مطالعه مورد  انیمثانه در پا هیسااتوپاتولوژیک یشااد. پارامترها زیتجو نیساایو جنتاما ODEO آنرا یساا س برا
 یلیمبر  تریکرولیم 0.54 بیبه ترت یاکلیشیشردر برابر ا  ODEOاسانس MBC و MIC . میزانقرار گرفت شیآزما

و اخامت بافت مثانه  یالتراب یهابود. در گروه آلوده بدون درمان، ن وذ سلول تریل یلیبر م تریکرولیم 1.024و  تریل
پارامترها  نیباالتر، ا یدر دوزها ژهی، به و ODEO تحت درمان با یاما در گروه ها افت،ی شیافزا یبه  ور قاب  توجر

بود.  سهیقاب  م ا نیسیها با جنتاما یدر کاهش تعداد باکتر ODEO اثر(. p<0.01ت )افیکاهش  یدار یبه  ور معن
 .افتیبه صورت وابسته به دوز کاهش  زین ومیتلیو اخامت اپ بروزی، التراب، فODEO زیپس از تجو ن،یعالوه بر ا

(p<0.01 .) درمان با جه،یدر نت ODEO بهااااافه شااد، منجر  یجلد ریز قیتزر ای یدنیکه به عنوان مکم  نوشاا 
 .مورد مطالعه شد یهادر موش زایماریعوام  ب یویکل یپاکساز

 
 تیستیس ؛اشرشیا کلی ؛یاهیعام  گ؛ لع  کوهستان: یدیکل یهاواژه
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بنزیل پیریدینیوم به عنوان -Nهیدروکسی کومارین متصل به هسته -4مشتقات جدید 

مهارکننده های قوی استیل کولین استراز: طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مطالعه 

 داکینگ

 
 1، سید سعید همامی1محمدرضا منافی، *2، منیژه متولیان1فردیمهری عبداله

 

 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، جمهوری اسالمی ایران 1
 گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسالمی ایران 2

 

 چکیده
بنزی  -N اساااف فع  و ان عاالت مرم دون زی  با گیرنده کولین اسااتراز، یک سااری از مشاات اتدر این م اله بر 

شگاهی فعالیت (5a-l) پیریدینیوم مبتنی بر کومارین شرایط آزمای شدند و در  ستی  سنتز  های مراری آنزیم های ا
ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخص شد که ترکیب آن (BuChE) و بوتیری  کولین استراز (AChE) کولین استراز

5l با م دار IC50  میکروموالر به ترتیب بر روی 68/1میکروموالر و  247/0قاب  قبول AChE وBuChE، ترین قوی
  5lمرارکننده فعالیت آنتی کولین استراز در م ایسه با سایر ترکیبات سنتز شده است. سنجش کینتیک آنزیم ترکیب 

 اسااات AChE انجام شاااد و نتایج نشاااان داد که این ترکیب، یک مرارکننده غیررقابتی AChE آنزیم بر روی

) 0.356Ki=.( عالوه بر این، ترکیبl5 12 به  ور قاب  توجری از نورون هایPC در برابر مرگ ساالولی ناشاای از 

 2O2H محافظت می کند. مطالعه اتصااال ترکیبl5  هر دو مح  اتصااال نشااان داد که این ترکیب مرارکننده CAS و 
PAS آنزیم AChE  محصول، در دو مرحله واکنش و با بازدهی باال تا متوسط  12را اشغال کرده است. در این تح یق

-3هیدروکسی کومارین و پیریدی  کلرید )-4سنتز شدند. مرحله اول شام  واکنش جانشینی نوکلئوفی  بین مشت ات 
ست -4پیریدینیوم و  سط پیریدینیوم( ا شت ات بنزی   را تولید می کند. پس از 3که حد وا سطه با م آن، واکنش این وا

و  AChE منجر شاد. نتایج با دون زی  و تاکرین به عنوان داروهای اساتاندارد 5کلرید، به سانتز محصاوالت نرایی 
ساف م ادیر BuChE روش مراری شد. بر ا سه  سنتزی بهIC50 م ای صوالت   برتر از AChE ، تمای  به مرار مح

BuChE اساات. در بین محصااوالت روش مراریAChE پیریدینیوم بود.  -4پیریدینیوم موثرتر از سااری -3، سااری
پیریدینیوم  -3مطالعات داکینگ و واکنش های محصوالت با مح  فعال گیرنده کولین استراز به واوح ن ش مشت ات 

  را در اتصال گیرنده نشان می دهد.

 
 

 بنزیل پیریدینیوم؛ دونپزیل؛ استیل کولین استراز؛ بوتیریل کولین استراز-Nکومارین؛  های کلیدی:واژه
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های التریتی شده تفکیک الترابازیک های دورسنجی در شناسایی وکاربرد تکنیک

 کوپان )جنوب بوانات، استان فارس(

 
 1، زهرا طهماسبی2، کمال نوری خانکهدانی*1، احمد احمدی خلجی1مریم زورمند سنگری

 
 گروه زمین شناسی دانشگاه علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، جمهوری اسالمی ایران  1

 رانیا یاسالم یجمهورگروه زمین شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی ، شیراز،   2
 

 چکیده
واحدهای اولترابازیک التریتی شده در جنوب شررستان بوانات در شمال شرق استان فارف در شرق 

های دورسنجی برای پردازش  Landsat 8در مطالعات جاری، از تصاویر برونزد دارند. روستای کوپان
برترین تباین را برای بارزسازی و شناسایی  RGB=532است اده گردید. این مطالعات نشان داد ترکیب رنگی 

هم چنین براساف تکنیک تصویر نسبتی، ترکیب   واحدهای پریدوتیتی و سرپانتینی به همراه دارد.
RGB=(b2/b1), (b5/b1), (b6/b7)  برترین اختالف رنگی را برای واحدهای پریدوتیت و سرپانتین به دنبال

تحلی  مؤل ه اصلی به روش استاندارد برترین اختالف جرت شناسایی و بارزسازی  تکنیک داشته است.
 یهاداده یبرا RGB=PC6,PC2,PC5 داد نشان یمول ه اصل  یوش تحلر. ها را به دنبال داشتالترابازیک

Landsat 8 های شیوه دارد. در نرایت یتینیو سرپانت یتیدوتیپر یواحدها صیتشخ یرا برا تباین نیبرتر
ها، از میان این روش مورد ارزیابی قرار گرفت.  SVMو  SAM  ،SIDمختلف  ب ه بندی نظارت شده از جمله 

برترین خروجی را ایجاد کرده است. این خروجی مرم به عنوان ن شه   8های لندست برای داده  SIDتکنیک
های بوانات ن ش بسیار موثر داشته تواند در مطالعات اکتشافی تکمیلی پریدوتیتای، میزمین شناسی پایه

 باشد. 
 

 زاگرس مرتفع ؛طبقه بندی نظارت شده؛ تحلیل مؤلفه اصلی ؛کوپان ؛های التریتی شدهالترابازیککلیدی:  هایواژه
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 ایدر مگنتوپالسم یرخطیغ یکینامیمدل د یموج منفرد برا یراه حل ها نیتخم

 ناهمگن یکوانتوم

 
 3، زهره کیامهر*2و 1زینب کیامهر

 
 رانیا یاسالم یچابهار، چابهار، جمهور علوم دریاییی و انوردیدانشگاه در ،ییایعلوم در دانشکده ه،یگروه علوم پا  1

 رانیا یاسالم یجمهوردانشکده فیزیک، دانشگاه تفرش، تفرش،  2
 رانیا یاسالم یو بلوچستان، زاهدان، جمهور ستانیدانشگاه س ،یاضیدانشکده ر ،یاضیگروه ر 3

 

 

 چکیده

ناهمگن با  یکوانتوم یمگنتوپالسما ستمیس کی ،یرخطیغ یمدل آش تگ کیمطالعه  یمطالعه، برا نیدر ا
 یمن رد در مگنتوپالسااما  یموج پتانساا یرخطیو دما در نظر گرفته شااد. خواص انتشااار غ یچگال بیشاا

ست اده از مدل ه یناهمگن دو بعد یکوانتوم س یکوانتوم یکینامیدرودیبا ا بود که  نیا رشد. فرض ب یبرر
 نیذرات سنگ نیوجود دارد. اگر فرکانس برخورد ب زین یسیمغنا  دانیم ستم،یس نیدر ا یعالوه بر ناهمگون

رای) ناچیو ذرات خنث ون له غ کیباشاااد،  زی(  عاد عد و همچن یرخطیم تانساا یهاح راه نیدر دو ب   یپ
  یبدون بعد، تبد  ینامشخص، تبد بیارا شمنظور از رو نیا ی. برادیآ یپالسما به دست م کیالکترواستات

شد.  من ردموج  ست اده  ست  یکیزیف تیاز خواص کم یسر کیو ... ا متناظر با ح  من رد راه ح  موج به د
 یبوهم کوانتوم  یشد. اثرات پتانس فیتوص یخط ریمدل غ کیبا  یکوانتوم یپالسما ستمیس کی یآمده برا

نشان داده شده است.  2و  1 یدر شک  ها یبه صورت عدد کیتالکترواستا  یپتانس یبر ساختار تک موج
 ی. مطالعه حاار ممکن است ن ش مرمابدی یموج کاهش م نیو دامنه ا یعدد یچگال شیمشخص شد که افزا

 یکند که در آن اثرات کوانتوم  ایا یکیزیمتراکم اخترف یدر پالسااما  یدر درک خواص انتشااار موج پتانساا
 هستند. دیم 

 
معادالت  ؛اریموج س لیتبد ؛آشفته یرخطیغ یکینامید ؛ناهمگن یکوانتوم یمگنتوپالسما ستمیس های کلیدی:واژه
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