
1 

 

Evaluation of PALB2 Gene Expression in Breast Cancer 

 
 S. A. Amirhamzeh1, K. Esfahani2*, I. Salahshourifar3, E. Moslemi1 

 
1 Department of Biology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Islamic Republic of Iran 

2 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran 
3 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Islamic Republic of Iran 
 

* Email: kasra13@nigeb.ac.ir 

 

 

 درسرطان پستان PALB2 بیان ژن ررسیب
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 ایران، جمهوری اسالمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران 2

 یرانا یاسالم یتهران، جمهور ی،، دانشگاه آزاد اسالمعلوم و تحقیقات واحد، دانشکده علوم پایه ی،شناس یستگروه ز  3

 

 چکیده

 سراسرر زنان بین در سرطان اثر در مرگ به منجر علت دومین و بدخیمی ترینرایج پستان سرطان

 در را اول رتبه كه باشدمی پستان سرطان به مربوط هاسرطان كل از درصد 16 ایران در. باشدمی جهان

 ممکرن و شده شناسایی BRCA2  نمای موقعیت و همراه عنوان به PALB2 ژن د.دار زنان ایرانی بین

 پسرتان سررطان برا مررتب  ژن عنوان به و به تازگی باشد DNA آسیب به پاسخ در آن كاركرد است

در جمعیت زنان ایرانی،  هدف مطالعه حاضرر آن  با توجه به اهمیت سرطان پستان .است شده شناسایی
تواند به عنوان یک نشانگر برای تشخیص بره می PALB2 بوده است كه مشخص شود كه آیا سطح بیان

-Real از. بدین منظور، موقع و همچنین یک عامل تعیین كننده در پیش آگهی سرطان پستان به شمار آید

time PCR  برای ارزیابی بیانPALB2 نمونره  10نمونه خون بیماران مبتال به سرطان پسرتان و  40در
خون افراد نرمال استفاده شده است. این بررسی كه بر روی جمعیت زنان بیمار ایرانی مبتال بره سررطان 

داری نسبت به افرراد نرمرال به نحو معنی PALB2پستان انجام گرفت، مشخص شد كه میانگین بیان ژن 
و  PALB2 افزون بر این، در این مطالعه ارتباط برین بیران ژن (P value = 0.0499). افزایش یافته است

چندین عامل خطر در سرطان پستان از جمله سن، قاعدگی، سابقه ی خانوادگی سررطان پسرتان و سرابقه 
 .ها نیز بررسی شده استخانوادگی سایر سرطان

 
 Real-time PCRتجزیه و تحلیل بیان ژن؛ ؛ PALB2سرطان پستان؛ های كلیدی: واژه
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سازی متغیرهای تاثیرگذار با روش گوگردزدایی اکسایشی میعانات گازی و بهینه

 پاسخ سطح
 

 1، جعفر توفیقی داریان2، سید جاوید روئیائی2، امین شفقت*2، مریم قائدیان1مهدی علی بلندی

 

 تربیت مدرس، تهران، جمهوری اسالمی ایران دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه  1

 پژوهشکده توسعه فن آوری های پاالیش و فرآورش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، جمهوری اسالمی ایران  2

 

 چکیده
 

هدف این پژوهش، كاهش آلودگی محی  زیست از طریق حذف تركیبات گوگردی از میعانات گازی 
توس   ppm3200 بوده است كه به موجب آن گوگردزدایی اكسایشی از میعانات گازی با گوگرد اولیه 

رحله های تولیدی بعد از م% وزنی( و كاتالیزور اسید فرمیک انجام شد. سولفون30اكسیدان آب اكسیژنه )
مایع بوسیله حالل قطبی است استخراج شدند. تاثیر متغییرهای: -اكسیداسیون طی فرآیند استخراج مایع
و ضریب نسبت مولی كاتالیزور به  (T)، دمای واكنش (O/S)ضریب نسبت مولی اكسیدان به گوگرد 

حی تركیب مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش ها با روش پاسخ سطح و براساس طرا (C/O)اكسیدان 
كه هیچ كدام از این سه متغیر برهمکنشی بر  نشان دادها ، طراحی شدند. نتایج آزمایش(CCD)مركزی 
های تری در تاثیر بر گوگردزدایی داشته و متغیرنقش مهم O/S ،نداشتند، و در میان این متغیرهاهم روی
C/O  وT بدست آمد.   %86نتیجه گوگردزدایی در شرای  بهینه  ،چنینگیرند. همدر جایگاه بعد قرار می 

 
 CCD ؛اسید فرمیک ؛آب اکسیژنه ؛میعانات گازی ؛(ODS)گوگردزدایی اکسایشی  واژه های كلیدی:
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بهبود یافته: تهیه،  پالتینهای کامپوزیت هپتان کاتالیستنرمال ریفورمینگ 

 شناسایی و اجرای کاتالیستی
 

 ۱امیر ساجدی ،*۲، نسترن پارسافرد۱محمد حسن پیروی

 
 ایران جمهوری اسالمی  گروه شیمی نفت و کاتالیست، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  ۱

 ایران جمهوری اسالمی گروه شیمی کاربردی، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، خراسان شمالی،  ۲

 

 چکیده
 

( بررای x)بره عنروان  Si/Zrبا مقادیر متفاوت نسربتهای   Pt/Zr(x)-HMS/HZSM-5هایكاتالیست
هرای ویژگی بردین منظرور،بررسری شردند.  C° ۴۵۰-۳۵۰ محردوده دمرایی هپتران درنرمال ریفورمینگ 
سرنجی مرادون قرمرز فوریره، انکسار اشرعه ایکر ، فلورسران  اشرعه ایکر ، طی مانند  هاكاتالیست

و  2Nواجرذب -، جذب2Hمرئی، بازتاب انکساری، جذب سطحی شیمیایی -سنجی اشعه ماوراء بنفشطی 
-Pt/Zr(x)های دهنررد كرره كاتالیسررتن میاسررتفاده شرردند. نتررایج نشررا سررنجی گرمرراییآنررالیز وزن

HMS/HZSM-5  تولید شده اجرای كاتالیستی بسیار كارآمدی در ریفورمینگn-پذیری هپتان با گزینش
 خروب پرذیریگزینش یک و( ٪۶/۳۷=چندشاخه ایزومرهای و ٪۸/۳۱=  شاخه تک ایزومرهای) ٪۴/۶۹باالی 
پذیری مناسب نسبت به محصروالت گزینش باوجود( ٪۹/۶=تولوئن ویژهبه) آروماتیک تركیبات به نسبت

هپتران را تسرهیل -nها ریفورمینگ دهد كه ساختار مناسب این كاتالیستنشان مییافته سبک، دارند. این 
های بهتری نسبت به سرایر ویژگی  Pt/Zr(35)-HMS/HZSM-5این نتایج، كاتالیست براساسكند. می

 هپتان دارد.-nورمینگ های تهیه شده برای فرایند ریفكاتالیست
 
 پذیری ایزومرها؛ تولوئن؛ گزینشPt/Zr(x)-HMS/HZSM-5هپتان؛ نرمال ریفورمینگ های كلیدی: واژه
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 ( با پل متوکسی:IIIای منگنز)تهیه، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس دوهسته

به استفاده از تخریب حرارتی حالت  3O2Mnماده جدید برای تهیه ذرات پیش

 جامد
 

 3، واکالو ایگنر3، مایکل دوسک2، علیرضا اکبری2، نوراهلل فیضی2، مریم قربانی،*1اکبر دهنوخلجیعلی
 

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

 انستیتوی فیزیک آکادمی علوم چک، پراگ، جمهوری چک  3

 

 چکیده

2O)3CH-(2Cl2bph)en)-((MeO2Mn[ (1 ) [( با پل متوکسی  IIIای منگنز)کمپلکس جدید دوهسته
( کلرید شیش IIآمین و منگنز)اتان دی–2و  1متوکس  بنزوفنون، -4-هیدروکس -2از طریق واکنش تمپلت بین

به کمک آنالیز عنصری، طیف سنج  ارتعاشی ، و  1( در حالل متانول تهیه شد. ترکیب 1:1:1آبه با نسبت مول  )
-دیمر با پل 1دهد که کمپلکس . نتیجه پراش پرتو ایکس نشان م گردیدپراش پرتو ایکس تک بلور شناسای  

تلیر هشیت -های منگنزبر اثر انحراف ییانیون پیرامونت. ساختار های متوکس  بین دو مرکز منگنز یکسان اس
و یک پل متوکس  از راستای استوای  به مرکز  MeO-bp-enای دندانهباشد. لیگاند سهوجه  انحراف یافته م 

انید. آنیالیز که در راستای محوری پل دیگر متوکس  و ییک کلیر کوروردینیه شیدهاند، در حال منگنز متصل شده
شیود. در نهاییت، بیا تجزییه می  متفیاو دهد که کمپلکس در سه مرحله بررس  و نشان م  1ی  ترکیب گرما

FT- فنیونتهیه شده به کمیک  3O2Mnساعت ، ذرا   3درجه به مد   500کلسینه کردن کمپلکس در دمای 

IR ،XRD  وSEM .شناسای  شدند 

 
 3O2Mnذرات  ؛ساختار بلوری ؛باز شیف ؛(IIIمنگنز) ؛ایدوهسته های کلیدی:واژه
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های ناخالصی آهن آالئیده شده با اتم (2CeOسنتز  نانوذرات اکسید سریم )

(Fe تهیه شده با روش سل ژل ) 
 

 ، مهکامه دستپاک*مجید فرهمندجو
 

 جمهوری اسالمی ایران ورامین، ،آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا دانشگاه ، فیزیک گروه

 

 

 چکیده
 هایپیشررفت، العرادهعملکرد فوق با زیستی مناسب و شیمیایی، فیزیکی خاصیت دلیل به نانومواد

 دلیل به (2CeOاكسید سریم ) ساختار نانو. اند كرده كسب حجمی مواد به نسبت فناوری بسیار خوبی را
در این پژوهش، نانوذرات  .مورد توجه قرار گرفته اند بسیار حجم به سطح نسبت افزایش بهبود خواص با

2CeO  آالئیده شده با اتمهایFe   با روش سل ژل سنتز شدند. مطالعات ساختاری و میکروسراختاری برا
( و میکروسکوپ FESEM(، میکروسکوپ الکترون روبشی اثر میدان )XRDاستفاده از تفرق پرتو ایک  )

دارای  2Fe/CeO( انجام گرفت. طی  پراش پرتو ایکر  نشران داد كره نرانوذرات TEMالکترون عبوری )
نشان می دهد كه یکنرواختی نرانوذرات  SEMساختار مکعبی و بصورت تک فاز می باشند. نتایج آنالیز 

 نانومتر را نشان دادند.  20، نانوذرات در اندازه TEMبعد از عملیات گرمایی افزایش می یابد. مطالعات 
 

 سنتز شیمیایی ؛سل ژل ؛ساختار کریستالی ؛2Fe/CeOنانوذرات   های كلیدی:هواژ
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های فلزی قلیایی و قلیایی خاکی با جداسازی و خصوصیات ساختاری نمک

 یونوفورهای مصنوعی غیر حلقوی
 

 3، و یو. شارما2، ال. لوکوانی1، آر. ویجای*1پ. هاریانی

 
 ،هند303905، جیپور، JECRCگروه شیمی، دانشگاه  1

 ، راجستان، هند324001، کوتا PGگروه شیمی،  کالج دولتی   2
 ، مادهیا پرادش، هند456010پردیس مطالعات شیمی و بیوشیمی، دانشگاه ویکرام، اوجان  3

 

 چکیده
)K+Na ,+ ,در مطالعه حاضر، پژوهش پیرامون تشکیل كمپلک  بین یون های فلزی تک و دو ظرفیتی 

)+2, Mg+Li   .به صورت نمک با پوداند های گوناگون و با استفاده از حالل های متفاوت انجام شده اسرت
 هسرته ای و كمپلک  های تهیه شده با فنون طی  بینی متفاوت مانند: مادون قرمز، رزونان  مغناطی 

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 

حالت جامد و محلول با استفاده كننده برای تشکیل كمپلک  بوده كه موجب تفاوت در تشکیل كمپلک  در 
 شوند.از یونوفورها می

 
 پوداند؛ تشکیل کمپلکس؛ حفره شبه حلقویواژه های كلیدی: 
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ثیر استفاده از پوشش سیلیکا در پروفایل آزادسازی دارو و زیست سازگاری تا

 MOF-5 آلی-های فلزینانوچارچوب

 

 2ی، مهوش هادو2یخی، فرهاد مشا1ی، عبدا... فالح شجاع1ییمای، معصومه س*1انیطباطبائ لیخل

 

 رانیا یاسالم یشهر رشت،  جمهور الن،یدانشگاه گ ه،یدانشکده علوم پا ،یمیگروه ش  1 

 رانیا یاسالم یشهر رشت،  جمهور الن،یدانشگاه گ ه،یدانشکده علوم پا ،یشناس ستیگروه ز  2

 

 چکیده

به  )3)4O4H8O(C4Zn (  IRMOF-1یا  )MOF  )5-NMOF-5 هدف این مطالعه اصالح سطح نانو
همراه با افزایش بایوسازگاری آن است.  (PBS)منظور جلوگیری از تجزیه سریع آن در نمک بافر فسفات 

تحت امواج اولتراسونیک سنتز شد و سپ  استامینوفن و ایبوپروفن در آن بارگرذاری  NMOF-5نمونه 
نرانوذرات بدسرت ای از سیلیکا پوشش داده شردند. با الیه  (NMOF-5@drug)هاشد. هركدام از نمونه

، )TGA(حرارتری ، آنرالیز وزنریPXRD، )2N )BET،تخلخرل جرذب IR-FTآمده توسر  طیر  بینری 
شناسرایی شردند. بررای تعیرین پروفایرل   (FE-SEM)گسریل میردانی-میکروسکوپ الکترونی روبشی
شرد.  استفاده UV/Visهای پوشش داده شده و نشده با سیلیکا از طی  بینی آزادسازی داروها از نمونه

و آزادسازی آهسته داروها در طی سه روز شد. سنجش  PBSپوشش با سیلیکا سبب افزایش پایداری در 
MTT های فیبروبالست جنینی موش تترازولیوم برمید( روی سلول-)متیل تیازولیل دی فنیلNIH3T3 

گاری بیشتر با سیلیکا، سبب بایوساز NMOF-5ی سلولی نشان داد؛ كه پوشش به عنوان یک مدل از رده
، درصرد NMOF-5پوشش داده شده با سیلیکا در مقایسره برا  NMOF-5شود. برای و سمیت كمتر می
بررای اولرین برار در  NMOF-5@silicaو   NMOF-5درصد افزایش یافت. 100ها تا زنده ماندن سلول

-NMOFدارورسانی تزریقی مورد استفاده قررار گرفتنرد و  مطالعرات سرمیت سرلولی  در ارتبراط برا 

5@silica  یافتدر دارورسانی، توسعه     . 
 
   دارورسانی ؛سیلیکا ؛استامینوفن ؛ایبوپروفن ؛NMOF-5های كلیدی:واژه

mailto:taba@guilan.ac.ir
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فرامینیفرهای روندهای تدریجی و متناوب تکامل در هشت راسته فیلوژنتیکی 

 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
هرای جزئری در ریخرت شناسری، سراختمان در مطالعه گونه های متعدد از فرامینیفرهای بنتیرک، تفاوت

ترتیب و اندازه حجره ها و بزرگی دریچه به عنوان پارامترهای موثر در تقسیم بنردی تشرخیص دیواره، 
نمونه فرامینیفر بنتیک و زیرر رده هرای  50های تدریجی و متناوب تکاملی در داده شدند. بر اساس روند

 24تعرداد  گونه متعلق به مائیستریشتین تا پیرابونین حوضه تتی ، و یک نمونه عهد حاضرر 18آنها از 
 كالوئولینرا پارینسری راسته جدید نیز ارائه شده اسرت:  8راسته فیلوژنی ایجاد گردید. در این مطالعه 

 الئره ویردنتالیا سرالیمی)پالمرر(،  الئه ویدنتالیا گرنتری)عنان(،  كالوئولینا سودوپارینسی )اوربینی(، 
)یراب و آسرانو(،  لنتوكولینرا چیترانی)پالمرر(،  لنتوكولینا توربیناتا)پالمر(،  لنتوكولینا كاریناتا)عنان(، 

پركولتازوناریرا )عنان(،  پركولتازوناریا آلی)عنان(،  پركولتازوناریا آالمی)عنان(،  پركولتازوناریا عامری
پالموال )پالمر(،  پركولتازوناریا توبركولینا)فوتیان(،  پركولتازوناریا وادیا رابنسی )ناكادی(،  النگیسکاتا
گراولینال )سعید و كنراوی(،  گاولینال بی بروتزنی)ناكادی(،  پالموال وودی وودی)ناكادی(،  آندوالتاوودی 

)سعید و كناوی(. این راسته ها نه تنها بره تعریر  تغییررات اساسری جرانوری در  بروتزنی پالئو سنیکا
هرای ری بخشمرزهای كرتاسه/ترشیاری و پالئوسن/ائوسن كمک می نمایند بلکه برر اهمیرت چینره نگرا

 متفاوت حوضه تتی  تاكید دارند.
 

 چینه نگاری ؛فسیل شناسی ؛سری تکاملی ؛فیلوژنی ؛فرامینیفر بنتیکواژه های كلیدی: 
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 تایی-(m,n)های کراسنری حد مستقیم در رسته ابرحلقه
 

 *۲و رضا عامری ۱آمنه اسدی

 

 دانشکده ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، جمهوری اسالمی ایران ۱
 گروه ریاضی، دانشکده آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسالمی ایران   ۲

 

 چکیده

گرفتره ورد مطالعره قررار تایی مر-(m,n)های كراسنری حد مستقیم در رسته ابرحلقه ،در این  مقاله
به تعری   ،تایی-(m,n)های كراسنری سیستم مستقیم در رسته ابرحلقه ، با معرفی. برای این منظوراست

های كراسنری . همچنین برای تعری  تابعگون اساسی از رسته ابرحلقهپرداختیمحد مستقیم در این رسته 
)m,n(- تایی به رسته  حلقه های)m,n(- تایی، رابطه اساسی* ارزی  را به عنوان كوچکترین رابطه هرم

به طوریکره  گرفتیمدر نظر  Rتایی -)m,n(های كراسنری ابرحلقهروی 
*

R

حلقره خرارج قسرمتی یرک  

(m,n)- های تایی باشد. همچنین در این مقاله رواب  بین تابعگون اساسی و حد مستقیم رسرته ابرحلقره
تایی را مورد مطالعه قرار دادیم. به خصوص در این مقاله ثابت شده است كه ترابعگون -(m,n)كراسنری 

های قرهترایی بره رسرته ابرحل-(m,n)های كراسرنری حد مستقیم از رسته سیستم های مستقیم ابرحلقه
 .باشدتایی، یک تابعگون دقیق می-(m,n)كراسنری 

 
 تابعگون اساسی ؛حد مستقیم؛ دستگاه مستقیم ؛تایی-(m, n)های کراسنری ابرحلقهواژه های كلیدی: 

 
 
 
 
 


