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 همایش:پیام رئیس 

 .  گردد همایش علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی زنجان برگزار می دومین ،با عنایت حضرت حق

، هماهنگی و اجرای تمامی مراحل آن توسططد دانشططجویان دانشططکده از ویژگی منحرططربه فرد این    برنامه ریزی

پژوهشی دانشجویان عزیز را فراهم همایش  اسطت هه فرتطت تدادا اعاعات علمی و ارا ه دستاوردها و تجربیات   

 هند. می

، گامی موثر در جهت بالندگی و شطکوفایی علمی وپژوهشطی دانشجویان گرانمایه بوده و زمینه   امید آنکه این مهم

 .نها را در سطح ملی و بین المللی به ارمغان آوردارتقای همی و هیفی تحقیقات آ

موجب شططادی رو  رت متدوع وخیر بزرگوار مرحوم مهدوی بوده و اینگونه تاشططها در جهت اهداع عالیه وزا یقیناً

 شد.آن بزرگوار خواهد 

 دهتر ایوب پزشکی 

 ر یس همایش 
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O. G05               

Synthesis of emu oil-loaded polymeric bioactive nanofibers 

for proliferation and stemness preservation of human 

adipose-derived stem/stromal cells 

Kazem Nejati-Koshki1, Yousef Mortazavi2 

1 Student Research Committee, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 
2 Department of Medical Biotechnology and Nanotechnology, Faculty of Medicine, 

Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. 

Background and Objective: Bioactive nanofiber scaffolds in 

nanomedicine and drug delivery present new developments and recent 

advances in nanofiber technology reinforced their use in regenerative 

therapy and tissue engineering. Ideal scaffolds in the field of tissue 

engineering must have two important characteristics. One of them is the 

ability to stimulate cell proliferation and the other is stemness preservation. 

At the present study we developed new polymeric scaffold based on 

polycaprolactone/collagen containing emu oil as a bioactive material to 

induce proliferation of human Adipose-derived stem/stromal cells (ASCs) 

while simultaneously preserve the stemness property of this cells.  

Materials and Methods: Successful fabrication of emu oil-loaded PCL-

Collagen (EO-loaded PCL/Coll) nanofibers (NF) by electrospinning 

technique and acetic acid, as a solvent, were characterized by FE-SEM, 

FTIR and tensile test. ASCs were seeded on two types NFs (PCL/collagen 

and EO-loaded PCL/Coll NFs) and their proliferation, cell cycle 

progression and stemness gene expressions were evaluated using MTT test, 

propidium iodide staining and real-time quantitative polymerase chain 

reaction (qPCR) during 14 days.  

Results: The results indicated that ASCs display better adhesion property 

with higher rates of bioactivity and proliferation on the emu oil loaded NFs 

scaffold compared to the other groups. The proliferation stimulation of EO-

loaded PCL/Coll NFs was further confirmed by cell cycle progression 

analysis. It was also found that emu oil (EO) loaded NFs significantly up-

regulated the expressions of stemness markers Sox-2, Nanog, Oct4, Klf4 

and c-Myc.  
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Conclusion: These results demonstrate that composite NFs containing 

bioactive materials can reinforce cell adhesion and enhance proliferation of 

stem cells while at the same time preserve the stemness property of ASCs, 

thus representing a hopeful method for potential application and 

manipulation of MSCs in the field of cell therapy and regenerative 

medicine. 

 

Keywords: PCL, Collagen, Emu oil, Nanofiber, Stem cell therapy, 

Regeneration 
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21O. G 

( در افراد مبتال به بیماری TNF-aژن فاکتور نکروز دهنده ی توموری آلفا ) -G/A  132فراوانی پلی مورفیسم

 شریان کرونری

 ²شدنم شهیدی ،  ¹محمدسلیمان سلطان پور

 

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه  -ی پیراپزشکیدانشکده  -آزمایشگاهیعلوم  گروه علمی هیئت عضو  -هماتولوژی استادیار  - 6

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات یهمیته – بیوشیمی بالینی دانشجوی  -شهیدی شدنم - 2

 

در  پاک ،(: شایعترین علّت بیماری قلدی و حمات قلدی است هه در نتیجه ی تشکیل CADبیماری عروق هرونر) و هدف : سابقه

پیشرفت این بیماری، به  توسعه و جدار داخلی عروق قلدی و متعاقداً، هاهش جریان خون و انسداد عروق قلدی، مشخص می شود.

در آن، نقش بازی می  TNF-aعورغیر مستقیم با مکانیسم های التهابی مرتدد می باشد هه سایتوهین های پیش التهابی از جمله 

( در افراد مدتا به بیماری TNF-aژن فاهتور نکروز دهنده ی توموری آلفا ) -G/A  292پلی مورفیسموانی هنند. در این مطالعه فرا

 و افراد گروه هنترا بررسی گردید.  (CAD)شریان هرونری

نفر، گروه هنترا سالم بود. ژنوتایپینگ  692با سابقه ی آنژیوگرافی و   CADبیمار 622جمعیت مورد مطالعه شامل  ها :مواد و روش

انجام شد. میزان چربی های خون با روش های روتین   PCR-RFLPا استفاده از روش ب TNF-aژن  -G/A  292پلی مورفیسم

 .انجام گردید SPSS-16هلریمتریک مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز آماری نیز، بوسیله  نرم افزار 

و گروه هنترا تفاوت معنی داری را در میانگین سنی و توزیع جنسی آنها نشان نداد. ولی شیوع دیابت  CADآنالیز بیماران  ها :یافته

(790 /7P=( فشار خون باال، )7/ 776(واعتیاد به سیگار)722/7 P= بطور معناداری در گروه بیمار شایع تر از گروه هنترا بود. توزیع )

تفاوت معناداری را بین دو گروه بیمار و هنترا   TNF-aژن  -G/A 292 ( پلی مورفیسم =7P/ 33( واللی )=P 32/7ژنوتیپی )

( نشان دهنده عدم =30/7P( و مغلوب )=P 22/7در دو مدا ژنتیکی غالب )  -G/A  292 مورفیسمنشان نداد. براین ،آنالیز پلی 

  G/A مورفیسمبود.با این وجود، ارتداط معناداری بین ژنوتیپ های پلی  CADارتداط معنی دار پلی مورفیسم مذهور با خطر بروز 

 (.>70/7pو میزان هلستروا خون بیماران مشاهده گردید )  TNF-aژن   -292

در جمعیت ایرانی  CADتأثیری بر خطرایجاد  TNF-aژن  -G/A  292 پلی مورفیسمی انجام شده ، بر اساس مطالعه گیری:نتیجه

 و پروفایل لیپیدی بیماران مورد مطالعه وجود دارد.  مورد مطالعه ندارد.ولی ارتداط معنا داری بین پلی مورفیسم مذهور

 .بیماری شریان هرونری، فاهتور نکروز دهنده ی تومور آلفا ، پلی مورفیسم های کلیدی:واژه
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15O. G 

Does supplementation of the diet with high level of oils affect reproductive 

characteristics of male mice? 

Mehrdad Ghorbanlou1; Mohamad Safari2; Reza Masoumi3; Ahmad Farrokhi4; Reza Nejatbakhsh5* 

1. MSc student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, 

Zanjan, Iran 

2. MSc of animal sciences, Agriculture faculty, Zanjan University, Zanjan, Iran 

3. Assistant professor, department of animal sciences, Agriculture faculty, Zanjan University, Zanjan, Iran 

4. MSc of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 

 5. Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of 

Medical Sciences, Zanjan, Iran 

 

Background and objectives: High-fat diets can play a role in the development of obesity in human 

and animals. Since high fat diets can adversely affect fertility, this study was conducted to elucidate 

the role of common dietary oils on reproductive status of male mice. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, 60 male NMRI mice were used. Mice were 

randomly assigned to 6 experimental groups each containing 10 animals as follows: Fish oil, Olive 

oil, Hydrogenated sunflower seed (H-SFS) oil, Flaxseed oil, sunflower seed oil (SFS), and Control 

groups. The amount of food intake, initial and final weight of mice were measured. After 14 weeks 

of being on a diet of oils, mice were sacrificed in order to investigate metabolic-hormonal status, 

sperm parameters, histopathological germinal epithelium status (H&E staining), and germ cells 

apoptosis (TUNEL assay).  

Results: Significant difference between initial and final body weight was evident (P=0.001). 

Significant increase in HDL levels was observed in SFS and H-SFS oil compared to control and 

fish oil group (P=0.006). Triglyceride level was increased significantly in olive oil group compared 

to other groups (P=0.008). Sperm abnormal morphology significantly increased in H-SFS oil group 

compared to control group (P=0.01). Sperm count was also affected, showing significant increase 

in fish oil and H-SFS oil groups compared to olive oil (P=0.003) and flaxseed oil (P=0.002) groups. 
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Olive oil led to a poor spermatogenesis compared to other groups (P=0.01). Apoptotic cells were 

increased in SFS oil and olive oil groups compared to other groups (P=0.02).  

Conclusion: High doses of dietary oils may lead to negative effects on reproductive characteristics, 

such as olive oil which may lead to poor spermatogenesis and high triglyceride level. Fish oil among 

other groups is probably the better source of FAs.  

Keywords: dietary oils, reproduction, hormone, spermatogenesis, apoptosis. 
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10O. G 

Role of serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin as emerging 

biomarker of acute renal failure following coronary artery bypasses surgery 

Hamid Moosavi1; Dr Ayoub Pezeshki 2 

 

Background and objectives: Acute renal failure after coronary artery bypasses surgery (CABG) 

is associated with high mortality and morbidity. Early and predictive acute kidney injury (AKI) 

markers may be decisive for the clinical outcome of heart surgery. This study set out to test the 

hypothesis that serum Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) is an early biomarker 

for AKI in patients after CABG. 

Materials and methods: 79 adult patients (47 men, 32 women; mean age: 65.9±7.7 years) were 

prospectively studied in a single center from Jun to Dec 2015. sNGAL levels were measured by 

ELISA immediately before incision and 12 hours after surgery. AKI was defined as increase in 

serum creatinine from preoperative values by 25% or greater. 

Results: AKI developed in 23 patients (29.1%). The mean serum NGAL concentrations in patients 

who developed AKI were significantly different after surgery compared with patients who did not 

develop AKI (p<0.001).  

Conclusion:Incidence of AKI in patients after cardiac surgery is high. Likewise, sNGAL is a 

sensitivite and specific early predictive biomarker of AKI after CABG. 

Keywords: serum Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (sNGAL), acute kidney injury 

(AKI), coronary artery bypasses surgery (CABG). 
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23GO.  

 سودوموناس در آلژینات و ،االستازS اگزوآنزیم ، A اگزوتوکسین های ژن فراوانی میزان بررسی

  بهداشتی و آرایشی فرآوردهای در آئروژینوزا

  2شیردست هدی ، 6خلج مهرزاد

 میکروبشناسی آزمایشگاه قزوین، استان دارو و غذا قزوین،سازمان پزشکی علوم دانشگاه - 6

 تکنولوژی نانو و پزشکی بیوتکنولوژی پزشکی،گروه زنجان،دانشکده پزشکی علوم دانشگاه -2

 

 ، بهداشتی و آرایشی محروالت در و است هوازی علب فرتت پاتوژن و منفی گرم باسیل آ روژینوزا سودوموناس و هدف : سابقه

 در .هند می ایفا را مهمی نقش ، باهتری این زایی بیماری عامل عنوان به ایمنی سیستم نقص دارای افراد در و محروا فساد عامل

 با سوختگی به مدتا بیماران درمان بسیاری موارد در و است توجه مورد خیلی آن های علت و بیوتیکی آنتی های مقاومت حاضر حاا

 لذا.  ستا شده پزشکی بزرگ معضات از یکی به تددیل میکروبی ضد مواد برابر در باهتری این مقاومت و است شده روبرو شکست

 باهتری این زای بیماری فاهتورهای مهمترین جزو هه Aتوهسین اگزو و S آنزیم ،اگزو االستاز ، آلژینات ژنهای بیان میزان مطالعه

 . هرد خواهد آ روژینوزا سودوموناس های ژن این از ناشی آلودگی رفع به ای عمده همک شوند می محسوب

نمونه آرایشی و بهداشتی روی محید های هشت تریپتیک سوی  223در این پروژه ابتدا سودوموناس آ روژینوزا در  ها :مواد و روش

ایزوله از این باهتری جداسازی شد . بررسی الگوی حساسیت آنتی  2براث ) هازو براث ( و ستریماید آگار جستجو و شناسایی گردید، 

(، سفپیم CTX) µg97با ر با استفاده از دیسک های آنتی بیو تیکی سفوتاهسیم  -بیبا متد هار بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن

µg97 (CPM آزتر ونام ،)µg97 (ATM جنتامایسین، ،)µg67 (GMایمی ،) پنمµg67 (IMI آمیکاسین ،)µg97 (AK و )

 تلف دارو ی شناسایی شد .( به همراه جداوا استاندارد سی اا اس آی تورت گرفت الگو های مخCIP) µg0سیپروفلوهساسین 

سویه های مورد مطالعه به ایمی پنم ، جنتامایسین ، سیپروفلوهساسین ، سفپیم و سفوتاهسیم  %677مطالعه نشان داد هه  ها :یافته

از روش   Aو اگزو توهسین  S، آمیکاسین و آزترو نام حساسیت دارند . برای بررسی وجود ژن های آلژینات ، االستاز ، اگزو آنزیم 

PCR . استفاده شد هه هر چهار ژن مذهور حضور داشتند 

بودند و با  Aو اگزو توهسین  Sبا توجه به اینکه ایزوله های داری هر چهار ژن بیماری زا آلژینات ، االستاز ، اگزو آنزیم  گیری:نتیجه

وانند جزء باهتری های بیماریزای مهم در پوست و توجه به اینکه از محروالت آرایشی و بهداشتی جدا شدند ، بنابراین بالقوه می ت

مخاط محسوب شوند هه لزوم توجه یشتر به سطح هیفی این محروالت را می رساند .هرچند خوشدختانه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی 

 باالیی را نشان ندادند . 

 .A،اگزوتوهسین S آنزیم اگزو ، االستاز ، آلژینات ، آ روژینوزا سودوموناس های کلیدی:واژه
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13O. G 

Design and fabrication of new conductive electrospun nanofiber and 

evaluation of its cytotoxicity   

Ali Rahmani 1, Samad Nadri1 

1 Department of Biotechnology and Nanotechnology, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 

 

Background and Objective:  Conductive nanofiber is an almost new category of nanoscaffold 

which attract many researcher’s attentions specially in tissue engineering. The aim of this study 

was fabrication of conductive silk fibroin/graphene nanoscaffold and evaluation its toxicity as a 

conductive substrate for mesenchymal stem cells. 

Materials and Methods: The solution was prepared by stirring silk fibroin in formic acid at 

10%(w/v) final concentration.  Graphene nanoparticles as super conductive fillers were added to 

solution after sonication by ultrasonic device. The nanofibers were fabricated by electrospinning 

technique. SEM and TEM microscopy were used to characterization of surface and inner properties, 

respectively.  To evaluate the cytotoxicity, Conjunctiva mesenchymal stem cells were cultured in 

TCPS (as control group) and on fabricated scaffold for 7 days. The MTT assay was done at days 3, 

5 and 7 for evaluations viability of stem cells on conductive nanofibrous scaffold as following 

protocol: MTT solution was added to each well after removing cells medium and incubated for 

3hours then DMSO was added to extract formazans as a marker for active cells, and finally the 

optical density (OD) of solution read at 570nm wavelength by Elisa reader. 

Results: The SEM microscopy images showed that the diameter of fibers was 200±30 nm. 

Graphene nanoparticles were obviously visible in nanofibers structure according to TEM 

microscopy analysis which indicate good dispersion of nanoparticles across the nanofibers. Results 

obtained from MTT assay for conductive silk fibroin/graphene nanofibrous revealed that 

proliferation rate of MSCs on TCPS as a gold standard for cell culture, and nanoscaffold had a same 

growth rate which indication good biocompatibility of this conductive nanostructure. 

Conclusion: Totally this study revealed that silk fibroin/graphene nanofibers as a conductive 

nanofiber is a biocompatible and reliable structure as a substrate for tissue engineering. 

Keywords: Conductive nanofiber, Tissue engineering, MTT assay, Cytotoxicity. 
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19O. G 

 انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های محیطی ) فاضالب (شناسایی 

 ، رباب باقری، دهتر حدیب ضیغمیسیده سما جمالی

 گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

 

 اما  ععام، نمک درتد 0/1 حضور در قادرند هه باشند می منفی هاتاالز مثدت گرم های¬هوهوس ها¬انتروهوک و هدف : سابقه

 شرایطی تحت ولی بوده انسان روده عدیعی فلور های¬باهتری جزو ها¬انتروهوک. نمایند رشد 22 تا 62 دمایی عیف در و تفراوی

 همطالع این انجام از هدع. دارند بیوتیکی آنتی مقاومت های ژن انتشار در مهمی نقش و شوند وسیع های عفونت باعث توانند¬می

 .بود فاضاب های نمونه از شده جدا ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک فراوانی میزان بررسی

 ها نمونه. شد آوری جمع شهری فاضاب و ها پساب از ترادفی برورت نمونه 677 مقطعی توتیفی مطالعه این در ها :مواد و روش

 تست شده ایزوله های انتروهوک برای. شدند داده هشت انتروهوک نمودن جدا جهت اختراتی های محید در آوری جمع از پس

 سیلین، آموهسی اریترومایسین، های بیوتیک آنتی برابر در CLSI پروتکل عدق و با ر هربی روش عدق بیوتیکی آنتی حساسیت

 شده ایزوله های انتروهوک برای ادامه در. شد انجام فسفومایسین و تتراسایکلین فلوهساسین، گتی سیپروفلوهساسین، هلرامفنیکل،

 شد انجام دایلوشن آگار روش به ونکومایسین برابر در( MIC) هننده مهار علظت حداقل تست

 بیشترین شده انجام بیوگرام آنتی تست در. شد ایزوله انتروهوک 00 مطالعه مورد پساب و فاضاب نمونه 677 مجموع از ها :یافته

 MIC تست نتایج. شد گزارش( درتد 66) سیپروفلوهساسین برابر در مقاومت همترین و( درتد 12) هلرامفنیکل به نسدت مقاومت

 .بودند( VRE) ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک برورت ایزوله 63 داد نشان

 به مقاوم های انتروهوک شیوع افزایش( ایزوله 63) ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک باالی فراوانی به توجه با گیری:نتیجه

 درمان و بهداشت حوزه در مهم مسایل از یکی شهری های فاضاب جمله از بهداشتی غیر و بهداشتی های محید در ونکومططایسین

 .دارد توجه به نیاز و بوده

 .MIC ونکومایسین، انتروهوک، های کلیدی:واژه
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O. G09 

Evaluation of Serum Levels of Hepatitis B Surface Antibody And Antigen In 

Vaccinated Children Regarding Their Birth Weight 

Elmira Ahmadi 1, Dr.Zohreh Torabi 2 

1  

 

Background and Objective:  Vaccination against hepatitis B has been implemented within the 

national vaccination program in Iran since 1993.This study was carried out to evaluation the serum 

levels of hepatitis B surface antibody and antigen regarding their birth weight. 

Materials and Methods: This study was conducted on 60 six to seven- year-old children referred 

to mousavi hospital,selected via a simple random sampling  method,in Zanjan, Iran drung 2016-

17.The subjects had been vaccined according to the govermental guildlines. Tow to three ml blood 

specimens were obtained from children and serum levels of hepatitis B surface antibody(HBsAb) 

and antigen(HBsAg) were determined by ELISA method. Immunity was interpreted as anti-

HBs≥10 IU/L. Data were analyzed using SPSS-19 suftware and, t-test. 

Results: After collecting the samples,anti-HBs≥10 was detected in 17 (60.7%) children with birth 

weight<2500g and in 25(83.3%) children with birth weight of 2500-4000g.Also,21(75%) girls and 

21(70%) boys, had protective serum levels of HBsAb.No case of positive HBsAg was detected. 

Frequency of children with HBsAb≥10 in low birth weight girls significantly lower than the 

children with normal birth weights(7(53.8%) versus 14(93.3%))(p=0/016). 

Conclusion: Although the levels of HBsAb in girls-and children with birth weight of 2500-4000 g 

were higher than boys-and low birth weight children,respectively,the immunity following the 

vaccination against hepatitis B in three quarters of children remained detectable after 6-7 

years.Finally,it is suggested that until further diagnostic studies,HBsAb be measured routinely in 

the girls with low-birth weight following the completion of childhood vaccination. 

Keywords: Vaccination,Hepatitis-B,Children 
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P. G14 

Specific male germ cells gene expression Dazl in bone marrow mesenchymal 

stem cells co-cultured with testis tissue and retinoic acid 

Mehrdad Ghorbanlou1, Alireza Abdanipour**2, Reza Shirazi3,4, Nasim Malekmohammadi1, Saeed 

Shokri5, Reza Nejatbakhsh*5 

1. MSc student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, 

Zanjan, Iran 

2. MSc of animal sciences, Agriculture faculty, Zanjan University, Zanjan, Iran 

3. Assistant professor, department of animal sciences, Agriculture faculty, Zanjan University, Zanjan, Iran 

4. MSc of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 

 5. Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Zanjan University of 

Medical Sciences, Zanjan, Iran 

Background and Objective: Azoospermia have always been the most challenging issue associated 

with infertility treatment. Effort to cure azoospermia have led to taking advantage of stem cells. In 

this study, bone marrow mesenchymal stem cells undergo indirect co-culture with testis tissue, and 

retinoic acid induction and Dazl as one of the specific genes of male germ cells will be evaluated.   

Materials and Methods: Bone marrow mesenchymal stem cells were isolated and cultured up to 

passage 3. By the use of flow cytometry, surface markers of CD73, CD44, CD90, CD45 and CD34 

were evaluated for Stemness of cells. By using MTT assay, optimized dose was assessed. Study 

was investigated in 4 groups: control, retinoic acid induction, indirect co-culture with testis tissue, 

and co-treatment of retinoic acid and indirect co-culture with testis tissue groups. Finally, Dazl gene 

expression level was evaluated in stem cells by Real-time RT-PCR. 

Results: Surface markers were appropriately present in stem cells (CD73 (85.86%), CD90 

(87.48%), CD44 (78.12%), CD45 (0.8%) and CD34 (2%)). Dose of 10 µmol/L retinoic acid 

indicated the least toxicity for cells. Dazl gene expression level in study groups was significantly 

increased in comparison to the control group, in a way that the greatest gene expression level was 

seen in indirect co-culture with testis tissue group.   

Conclusion: Indirect co-culture of bone marrow mesenchymal stem cells with testis tissue may 

lead to significant specific gene expression of male germ cells, Dazl, in bone marrow mesenchymal 

stem cells. 

Keywords: bone marrow mesenchymal stem cells, retinoic acid, co-culture, Dazl 
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P. G01 

های در جمعیت  ژن کانال سدیمی حساس به ولتاژ IIبررسی مولکولی ناحیه 

 Pediculus humanus capitisمختلف شپش سر 

 

 نرگس ر یسی ،مریم قندری،  ساناز پناهی، *دهتر محمد باقر قوامی

 شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایراندپارتمان حشره

 

 بروز باعث خونخواری، با هه است انسان اجداری خارجی انگل ،(Pediculus hamanus capitis) سر ¬شپش سابقه و هدف:

 تمام رد انگل این به آلودگی. گردد¬می اجتماعی-اقترادی و بهداشتی مسا ل ثانویه، های¬عفونت انتشار پوستی، های¬حساسیت

 سیعو و مکرر هاربرد.. هند¬می درگیر را مؤنث جنس بیشتر و بوده شایع هودهان بخروص سنی گروههای تمامی در و دنیا مناعق

 قمناع از برخی در پرمترین به سر شپش های¬جمعیت شدن غیرحساس و مقاومت بروز باعث پدیکلوزیس، درمان در ها¬هش¬حشره

 وجود آزمایشگاهی برورت سنجی¬زیست بررسی و نگهداری امکان و است انسان اجداری انگل سر، شپش آنجاییکه از. است شده دنیا

 هنترا، عملیات پایش همچنین و مدارزه و هنترا جهت مناسب هارهای¬راه ارا ه مؤثر، های¬هش¬حشره انتخاب بمنظور و ندارد

 و گردد مشخص ها¬جمعیت در 327 و 360 ،260 ¬ موقعیتهای ماهیت بخروص سدیمی هاناا ژن مولکولی ماهیت تا است الزم

 .هند تعیین ها¬جمعیت در را حساسیت سطح و مقاومت مکانیسم ترتیب بدین

انجام شد.  32تا  32مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در فارغ التحریان ساا های  -این مطالعه توتیفی ها:مواد و روش 

دررابطه با میزان هفایت هارآمدی آموزش های داده شده و مهارت های بالینی، ازشرهت هنندگان پرسش به عمل آمد. هارایی در این 

عر   بر اساس آیتم های مطر  شده در هوریکولوم آموزشی هر بخش و بر اساس خود ارزیابی شرهت هنندگان اندازه گیری شد. بخش 

نمره ارزیابی را هسب هردند؛ به عنوان بخش هارا تعریف شدند. هلیه داده ها با شاخص  %17از دید هر شرهت هننده باالی هایی هه 

  .تحلیل شد spss آماری میانگین و فراوانی نسدی ارا ه و به همک نرم افزار

 زنده سر شپش 230 تعداد. بودند رشک به آلوده نفر 012 تعداد این از هه شدند غربالگری آموز¬دانش 1267 مطالعه این در ها:افتهی

 ،260 های¬جایگاه در هه ساخت مشخص نمونه  12 در  VGSSCژن نوهلئیک اسیدهای توالی مشاهده. شد آوری¬جمع افراد این از

 .دارد وجود جهش مطالعه مورد های¬جمعیت در ژن این 327 و 360

 و پایرترو یدها به غیرحساس های¬جمعیت حضور دهنده¬نشان ،VGSSC ژن مختلف های¬جایگاه در جهش وجود گیری:نتیجه

 تغییر با آنها گزینشی فشار هاهش مقاوم، های¬جمعیت این وفور هاهش بمنظور. باشد¬می مطالعاتی مناعق در پرمترین هش¬حشره

 .است ضروری مناسب هش¬حشره بکارگیری و هنترلی های¬سیاست

            پایرترو یدها. به مقاومت ژنی، جهش سدیمی، هاناا ژن سر، شپشواژه های کلیدی: 
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P. G16 

Evaluation of Correlation between VDR ApaI and TaqI Polymorphisms in 

Patients with Gastric Cancers in Zanjan Province, Iran 

Ehsan Sabouri1, Ghasem Barati2, Yousef Mortazavi2 

1 Department of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, 

Zanjan, Iran 

2 Department of Medical Biotechnology and Nanotechnology, School of Medicine, Zanjan University of Medical 

Sciences, Zanjan, Iran 

Background and Objective: The nucleotide sequence of the Vitamin D Receptor (VDR), a 

member of intracellular receptor, in human genome is known as a polymorphic region. Existence 

of polymorphism in susceptible and functional regions of VDR gene could affect vitamin D 

metabolism which has a critical role in different malignancies. In this study, the correlation between 

rs731236 and rs7975232 polymorphisms in gene encoding vitamin D Receptor with the incidence 

of Gastric cancer in Zanjan province was investigated. 

Materials and Methods: In this case-control study, 52 patients with gastric cancer and 48 healthy 

ones selected and blood samples were collected from them. After buffy coat isolation, genomic 

DNA purification, and performing PCR, samples were treated with TaqI and ApaI restriction 

endonucleases in order to determine rs7041 and rs4588 polymorphisms, respectively (PCR-RFLP). 

By Comparison of DNA digestion patterns of patients and healthy ons on 1.5% agarose gel 

electrophoresis, polymorphisms were determined. Finally, results were analyzed by spss-ver14 

software via t-independent test, chi-square and Pearson correlation coefficient with significance 

level of P <0.05.  

Findings: Among 100 samples including 52 patients with gastric cancer and 48 healthy ones, 

35.41% and 36.54% was TT 56.25% and 50% was Tt and 8.33% and 13.46% was tt, respectively. 

Conclusion: Vitamin D Receptor has a critical role in human metabolism and hemostasis and it 

seems that polymorphisms in this gene correlate with different diseases. However, no significant 

correlation between TaqI and ApaI and cancer occurrence was seen in this study. 

Keywords: Polymorphism, Gastric Cancer, VDR. 
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P. G02 

 (Pediculus humanus capitis)آلودگی ریکتزیایی در شپش سر انسان

 ، ساناز پناهی، نرگس ر یسیمریم قندریدهتر محمد باقر قوامی، 

 شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایراندپارتمان حشره

 در هه است انسان اجداری اهتوپارازیت و خوار خون حشره مهمترین( Pediculus humanus capitis)سر شپشسابقه و هدف : 

 مشکات و شود می باهتریایی های عفونت انتقاا و درماتیت جلدی، حساسیت آلرژیک، عا م بروز باعث و است هرده ایجاد آلودگی سر

 واملع به آلودگی نرخ درک مستلزم عملیاتی مناعق بندی سطح و هنترا های برنامه تدوین. آورند می وجود به را زیادی بهداشتی

 .تگرف قرار بررسی مورد غرب شماا منطقه در سر شپش های نمونه در ریکتزیایی آلودگی منظور بدین. است احتمالی بیماریزای

 ابتدایی مدارس دختر آموزان دانش میان از را سر شپش های نمونه 6931 ماه مرداد لغایت 6932 ماه دی عی ها :مواد و روش

 شپش DNA استخراج از پس. شدند آوری جمع ورزقان آباد، بستان تکاب، خدابنده، ماهنشان، میانه، زنجان، تدریز، مختلف مناعق

 .یافت تکثیر PCR روش به اختراتی های پرایمر حضور در ریکتزیا شناسایی جهت gltA ژن از بخشی انسان، سر

نمونه شپش  230نفر آلوده به شپش سر بودند هه تعداد  012نفر مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و  1267در عوا بررسی،   ها :یافته

 نمونه دیده شد. 26در  PCRمورد بررسی قرار گرفت محروا نمونه هه با روش های آنزیمی پلی مراز  629سر جمع آوری شد. از 

 برنامه یبازنگر و تدوین ضرورت بررسی، مورد مناعق در ریکتزیایی آلودگی وجود و سر شپش نسدی وفور بودن باال گیری :نتیجه

 بررسی ردمو ناقل های باهتری دیگر به سر شپش آلودگی تعیین جهت آینده در است الزم. علدد می منطقه در را ناقل این هنترا های

 .گیرد قرار

 .gltAشپش سر انسان، ریکتزیا، ژن های کلیدی : واژه
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P. G17 

Prevalence Evaluation of rs7041 & rs4588 Polymorphism of vitamin D-Binding 

Protein (DBP) gene’s in adults with gastric cancer compared with healthy ones 

Ghasem Barati1, Ehsan Sabouri2, Yousef Mortazavi1 

1 Department of Medical Biotechnology and Nanotechnology, School of Medicine, Zanjan University of Medical 

Sciences, Zanjan, Iran 

2 Department of Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, 

Zanjan, Iran 

Background and objective: Gc protein, a vitamin D binding protein (VDBP), is a polymorphic 

glycoprotein serves as a strong anti-cancer agent. Gc protein encoding gene is located on 

chromosome 4 and includes three common alleles. So far, various studies conducted in order to 

determine Gc protein polymorphisms in different malignancies. In this study we aimed to 

investigate the relationship between vitamin D binding protein genotype and patients with 

gastrointestinal (GI) cancer in Azari ethnic in Zanjan province-Northwest of Iran.  

Materials and methods: In this case-control study, 52 patients with gastric cancer and 48 healthy 

ones selected. After genomic DNA purification and PCR performance, samples were treated with 

StyI and HaeIII restriction endonucleases to determine rs7041 and rs4588 polymorphisms, 

respectively. By Comparison of digestion pattern of patients and healthy DNA on 1.5% agarose gel 

electrophoresis, polymorphisms were determined. Finally, results were analyzed by spss-ver14 

software via t-independent test, chi-square and Pearson correlation coefficient with significance 

level of P <0.05. 

Results: Distribution of polymorphisms showed that Gc1S/1S was 30.7% in patients and 22.9% in 

controls, Gc1F/1S was 25% in patients and 16.6% in controls, Gc1F/1F was 9.6% in patients and 

2% in controls, Gc2/2 was 5.7% in patients and 6.2% in controls, Gc1S/2 was 15.3% in patients 

and 41.6% in controls, and Gc1F/2 was 13.4% in patients and 10.4% in controls. According to the 

results distribution of Gc1S, Gc1F, and Gc2 in the selected population was 51.5%, 22.5%, and 26%, 

respectively.     
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Conclusion: Gc protein as a macrophage activating factor (MAF), is crucial in prevention of many 

diseases especially malignancies. In this study no meaningful correlation between cancer 

occurrence and VDBP genotype was seen. However, because of low number of sample size, it can 

be said that larger studies are required in this context.   

Keywords: Polymorphism, Gastric Cancer, Gc Protein  
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P. G06 

های ساس در جمعیتVGSC ژن  3و  1نواحی   0-3های بررسی خصوصیات مولکولی در اگزون

 های زنجان و شیراز( در شهرستان Cimex hemipterus) تختخواب گرمسیری 

 ، ساناز پناهی، مریم قندرینرگس ر یسی، *دهتر محمد باقر قوامی

 شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایراندپارتمان حشره

 

 پوستی، های¬حساسیت ایجاد مکرر های¬گزش با هه است انسان خارجی انگل و خونخوار ای¬حشره تختخواب ساسسابقه و هدف: 

 ودبوج تواند¬می دنیا مختلف مناعق در را زیادی بهداشتی معضات ها¬عفونت از برخی انتقاا و هودهان در بویژه آهن فقر آنمی

 منامنظ و مداوم هاربرد ولی شود؛¬می محسوب ها¬ساس با مدارزه ی¬شیوه ترین¬رایج و ترین¬مهم ها¬هش¬حشره بکارگیری. آورد

 بکارگیری تداوم و تختخواب ساس هنترا تحیح مدیریت اینکه به توجه با. است شده حشرات این در مقاومت ایجاد باعث ها¬آن

 خروتیات تعیین منظور به پژوهش این لذا است؛ VGSC ژن مولکولی خروتیات درک مستلزم پایرترو یدی های¬هش¬حشره

 .است شده عراحی VGSC ژن 9 و 2 نواحی 6-9 های¬اگزون در مولکولی

 های¬مکان از دستی استاندارد روش با را گرمسیری تختخواب ساس های¬نمونه 6931 بهار تا 6932 زمستان ازها: مواد و روش 

 نگهداری فریزر در سانتیگراد درجه -27 در اتانوا در و هرده آوری¬جمع رشت و شیراز ، زنجان های¬شهرستان مختلف مناعق آلوده

  DNA و انتخاب ها¬نمونه بین از گرمسیری تختخواب ساس های¬نمونه شده؛ شناسایی استاندارد هلید با ها¬نمونه سپس. شدند

 VGSC ژن از بخشی اختراتی پرایمرهای حضور با و( PCR) پلیمراز ای¬زنجیره های¬واهنش روش از استفاده با. شد استخراج آنها

 برورت ها¬نمونه افتهی تکثیر محروالت از. شد ارزیابی اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز شیوه به یافته تکثیر محروا هیفیت و تکثیر

 .شدند توالی  تعیین و انتخاب ترادفی

 استخراج ها¬آن از عدد 022 نوهلئیک اسیدهای و تید مطالعه مورد مناعق از تختخواب ساس نمونه 067 بررسی این درها: یافته

 های¬واهنش روش به VGSC ژن 6-9 های¬اگزون اختراتی پرایمرهای حضور با نمونه 202 مطالعه مورد های¬نمونه از. گردید

 362 های¬جایگاه در هه ساخت مشخص نمونه 17 در VGSC ژن نوهلئیک های¬اسید توالی مشاهده. یافت تکثیر پلیمراز آنزیمی

 .دارد وجود جهش مطالعه مورد های¬جمعیت در ژن این 6762 و

 ترتیب نبدی است؛ پایرترو یدی سموم به نسدت حشره این مقاومت وجود بیانگر مطالعه مورد جمعیت بودن یکدستگیری: نتیجه

 مکانیسم با سمی های¬گروه بکارگیری و است ضروری بهداشتی آفت این با مدارزه جهت اساسی بازنگری و هنترلی های-سیاست تغییر

 .است ضروری پایرترو یدی سموم به نسدت متفاوت اثر

 ها پایرترو ید به مقاومت ژنی، جهش ،VGSC ژن گرمسیری، تختخواب ساسواژه های کلیدی: 
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P. G08 

Evaluation of indirect co-culture of mouse bone marrow mesenchymal stem 

cells with testis tissue and combination of BMP4 in Stra8 gene expression 

Malekmohamadi N1, Abdanipour A*1 Ghorbanlou M1, Shokri S1, Shirazi R2, Nejatbakhsh R1 

1. Dept. of Anatomy, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. 

2. Dept. of Anatomy, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

Background and objective: In the non-obstructive azoospermia, testicles do not have the ability 

to produce sperm. This study evaluates the differentiation of mouse bone marrow mesenchymal 

stem cells (BMSCs) into male germ cell in the indirect co-culture with testis tissue and the presence 

of BMP4 condition. 

Materials and methods Mouse BMSCs were isolated and cultured up to passage 3. Identification 

of BMSCs were evaluated using specific markers via flow cytometry. Four experimental groups 

was investigated: control, treatment with BMP4, indirect co-culture with testis tissue and 

combination of BMP4 and indirect co-culture with testis tissue. Quantitative of Stra8 gene 

expression were evaluated using real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-

PCR). 

Results: The results showed, Stra8 gene expression significantly increased in the indirect co-culture 

with testis tissue and combination of BMP4 in compare with other experimental groups. 

Conclusion: Indirect co-culture with testis tissue and combination of BMP4 cause differentiation 

of BMSCs up to the stage of spermatogonia and express the specific marker of this stage. Also, 

factors released from testicular tissue cells contribute to the differentiation of BMSCs into male 

germ progenitor cells. 

Keywords: BMP4, Indirect co-culture, testis tissue, Stra8. 
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P. G07 

 

های سیلین جداشده از نمونههای مقاوم به متیغربالگری ژنوتیپی و فنوتیپی استافیلوکوکوس اورئوس

 های شهر زنجانبالینی بیمارستان

 

 وحید لهراسبی-خانم دکتر فخری حقی *  – ایدین جهانشاهی

 

 یکی هب میکروبی داروهای و عوامل به مقاومت دلیل به سیلین¬متی به مقاوم اور وس استافیلوهوهوس باهتری امروزهسابقه و هدف: 

  های¬ویهس بیوتیکی¬انتی مقاومت والگوی  فراوانی بررسی هدع با مطالعه این. است شده تددیل عمومی سامت عمده های¬نگرانی از

 و نجانز شهر موسوی اهلل¬ایت بیمارستان از شده اوری¬جمع بالینی های¬نمونه در سیلین¬متی به مقاوم اور وس استافیلوهوهوس

 .است شده انجام مراز¬پلی ایی¬زنجیره واهنش روش با mecA ژن شناسایی

 مختلف های¬بخش از شده اوری¬جمع بالینی ی¬نمونه 677 روی بر توتیفی -مقطعی تورت به پژوهش این ازها: مواد و روش 

 انتشار با بیوتیک-انتی 67 به نسدت ها¬جدایه مقاومت ها،¬سویه شناسایی از پس. گشت انجام زنجان موسوی اهلل¬ایت بیمارستان

 قرار ارزیابی مورد سیلین¬متی به مقاومت ژن ، PCR روش از استفاده با ،DNA استخراج از پس نهایت در. گردید بررسی دیسک

 .گرفت

 ددرت بیشترین. بودند مقاوم سیلین¬متی بیوتیک¬انتی به سویه 21 دیفیوژن دیسک روش به بررسی مورد سویه 677 ازها: یافته

 لینزوالید و % 0/69 با دالفوپریستین هو ینوپریستین به مربوط مقاومت همترین و 12%سیلین¬آموهسی بیوتیک¬انتی برای مقاومت

 سیلین¬متی به مقاومت ژن حاوی سویه 92 اور وس استافیلوهوهوس سویه 21 از هه گردید مشخص میان این از. باشد¬می %12/60 با

(mecA )بودند. 

  قدل ساعت22 تواند¬می بطوریکه است، سیلین¬متی به مقاوم های¬سویه روتین شناسایی برای روش بهترین PCRگیری: نتیجه

 .هند شناسایی را سیلین¬متی به مقاوم های¬سویه معموا های¬روش سایر از

 mecAسیلین،¬متی  بیمارستانی، هایعفونت اور وس، استافیلوهوهوسواژه های کلیدی: 
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P. G18 

 

 رنجان پزشکی علوم دانشجویان عمومی کاریاهمال شیوع بررسی

 9، ساحل خاهپور2ساعددهتر امید  ،6 تمریباجهانگیر محمدی 

 علوم پزشکی زنجان، ایران.ی، دانشگاه روانشناسی بالینی، گروه نشناسهارشناسی ارشد روا -6

 ی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران.روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسدهتری تخرری  -2

 ی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران.روانشناسی بالینی، گروه نشناسدانشجوی هارشناسی ارشد روا -9

 

 در هاریاهماا. دانندمی آن ناخوشایند تدعات از آگاهی وجود با فعالیت انجام در عمدی تأخیر را هاریاهمااسابقه و هدف: 

 ست؛ا نگرفته قرار موردبررسی زنجان پزشکی علوم دانشگاه در آن هایهمدسته و فراوانی هنوز اما است، شایع دانشجویی هایجمعیت

 .است رنجان پزشکی علوم دانشجویان عمومی هاریاهماا شیوع بررسی حاضر پژوهش هدع بنابراین،

 داندمی تشکیل 6930-32 ساا در زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان را آماری جامعه مقطعی، مطالعهِ این درها: مواد و روش 

(9077=N .)تاهمن هاریاهماا مقیاس و انتخاب دسترس در تورتبه( زن درتد 06) نفر 267 حجم به اینمونه (TPS )مورد در 

 و( درتدها و میانگین) توتیفی آمار هایروش از استفاده و( نمره 92) شده گیریاندازه مقیاس برش نقطه اساس بر. شد اجرا هاآن

 .شدند وتحلیلتجزیه و آوریجمع دادهای( T آزمون) استنداعی

 6/19 مردان در و درتد 02 زنان در) درتد 16 موردمطالعه زنجان پزشکی علوم دانشجویان در عمومی هاریاهماا شیوعها: یافته

 ندود معنادار آماری ازلحاظ تفاوت این اما بود زنان از بیشتر مردان هاریاهماا شیوع میانگین هه داد نشان نتایج. بود( درتد

(292/7P.)= 

 اتمطالع دیگر مانند زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در عمومی هاریاهماا داد نشان مطالعه این هاییافتهگیری: نتیجه

 .است شایع

 .زنجان پزشکی علوم دانشگاه عمومی، هاریاهماا شیوع،واژه های کلیدی: 
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P. G11 

Study on the prevalence of TrichomonasVaginalis infection in humans referred 

to central laboratory of Tabriz, Iran, since April-March, 2012-2016 

 

Sedigeh Sarafraz1, Mahdi Parsaei2, Dr Ali Haniloo1, Dr Asgar Fazaeli1, Niloofar Akbari3 

1- Department of Parasitology and Mycology, Zanjan University of Medical Sciences 

2- Department of Parasitology and Mycology, Tabriz University of Medical Sciences 

3- Central Laboratory of Tabriz, Tabriz University of Medical Sciences 

 

Background and objective: Trichomonasis is a unicellular infection in the lower urinary tract-

genitals in men and women that usually occurs during the reproductive years. The way of its 

transition is through sexual contact. 

Materials and methods Methods in this study, 91000 urine samples were collected from men and 

women admitted to the Tabriz central laboratory during 60 mounths.most patients had symptoms 

of urinary tract infections. 

Results: In this study, the following results was achieved. 95 cases(0.11 %) were positive 

forTrophozoiteTrichomonasvaginalis,that positive cases among women were 73 cases(0.08 

%)which 46 cases were low-literacy and Suburbs, that The highest prevalence was at ages 25-40. 

positive cases among men were 22 cases(0.03 %)which 16 cases were low-literacy and Suburbs, 

that the highest prevalence was at ages 25-52. According to a survey of patients, mostly people with 

low literacy and rural areas had the highest prevalence. (High prevalent in the summer and fall 

season) 

Conclusion: Correct diagnosis, can help correct treatment, Therefore, accurate diagnosis and the 

results obtained, Prevalence of the disease accounted for a large percentage among people with low 

education and those living in the suburbs. Thus the inclusion of training in community health 

centers will control and play a role in disease prevention. 

Keywords: Trichomonasvaginalis, Tabriz, Central laboratory 
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P. G04 

 ناقل افراد مدفوع های نمونهانتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از شناسایی 

 ، سیده سماجمالی، دهتر حدیب ضیغمیرباب باقری

 گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

 

 تفراوی اما  ععام، نمک درتد 0/1 حضور در قادرند هه باشند می منفی هاتاالز مثدت گرم هایهوهوس هاانتروهوکسابقه و هدف: 

 اعثب توانندمی شرایطی تحت ولی بوده انسان روده عدیعی فلور هایباهتری جزو هاانتروهوک. نمایند رشد 22 تا 62 دمایی عیف در و

 راوانیف میزان بررسی مطالعه این انجام از هدع. دارند بیوتیکی آنتی مقاومت های ژن انتشار در مهمی نقش و شوند وسیع های عفونت

 .بود مدفوع های نمونه از شده جدا ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک

 پس ها نمونه. شد آوری جمع دانشجویی های خوابگاه از ترادفی برورت نمونه 677 مقطعی توتیفی مطالعه این درها: مواد و روش 

 حساسیت تست شده ایزوله های انتروهوک برای. شدند داده هشت انتروهوک نمودن جدا جهت اختراتی های محید در آوری جمع از

 ل،هلرامفنیک سیلین، آموهسی اریترومایسین، های بیوتیک آنتی برابر در CLSI پروتکل عدق و با ر هربی روش عدق بیوتیکی آنتی

 حداقل تست دهش ایزوله های انتروهوک برای ادامه در. شد انجام فسفومایسین و تتراسایکلین فلوهساسین، گتی سیپروفلوهساسین،

 .شد انجام دایلوشن آگار روش به ونکومایسین برابر در( MIC) هننده مهار علظت

 بیشترین شده انجام بیوگرام آنتی تست در. شد ایزوله انتروهوک 12 مطالعه مورد پساب و فاضاب نمونه 677 مجموع ازها: یافته

 نشان MIC تست نتایج. شد گزارش( درتد 62) هلرامفنیکل برابر در مقاومت همترین و( درتد 01) تتراسایکیلین به نسدت مقاومت

 .بودند( VRE) ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک برورت ایزوله 22 داد

 به مقاوم های انتروهوک شیوع افزایش( ایزوله 22) ونکومایسین به مقاوم های انتروهوک باالی فراوانی به توجه باگیری: نتیجه

 .دارد توجه به نیاز و بوده درمان و بهداشت حوزه در مهم مسایل از یکی ناقل افراد مدفوع در ونکومططایسین

  MIC.ونکومایسین، انتروهوک،واژه های کلیدی: 
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P. G20 

 در درد به تحمل زمان مدت در( عدس عصاره) سرد مزاج و( دارچین عصاره) گرم مزاج اثر بررسی

  حیوانی مدل

 فردقاسمی لیا مرطفوی، حسین نجاری، سولماز

 اتتحقیق همیته فارماهولوژی، و فیزیولوژی دپارتمان پزشکی، دانشکده زنجان، پزشکی علوم دانشگاه

 دانشجویی

 

های فیزیکی و روانی و همچنین اثر بر مزاج )خلد( به معنی واهنش عناتر مختلف در بدن انسان و اثر بر ویژگیسابقه و هدف: 

ی هاشوند هه ممکن است به درمانهای خاتی مدتا میهای متفاوت به بیماریباشد. افراد با مزاجعملکرد فیزیولوژیکی بدن می

متفاوتی نیاز داشته باشند. بنابراین؛ اگر فردی به بیماری خاتی مدتا شود؛ بیماری توسد دارویی با مزاج مخالف آن بیماری، درمان 

نیز دارای مزاج هستند. بنابراین؛ هدع از این مطالعه بررسی اثر دارچین )مزاج گرم( و عدس )مزاج سرد( در مدت شود. زیرا داروها می

 باشد.زمان تحمل به درد می

عراره دارچین و عدس تقسیم بندی برای انجام این مطالعه، ابتدا حیوانات را به سه گروه: ویکل، گروه دریافت هننده ها: مواد و روش 

های نر نژاد ویستار تزریق ها را به مدت یک ماه به تورت داخل تفاقی به رتسپس عراره دارچین و عدس را تهیه هرده و آن هردیم.

تگاه درد به وسیله دس بر مدت زمان تحمل بهها پس از یک ماه تزریق، اثر عراره ،هردیم. به گروه ویکل نرماا سالین تزریق شد. سپس

 سی شد.( بررHot plateتفحه داغ )

نتایج مطالعه حاضر، افزایش معناداری در گروه دریافت هننده عراره دارچین نسدت به گروه ویکل نشان داد. در گروه دریافت ها: یافته

عور معنی داری تحمل همتری را به هننده عراره عدس نسدت به گروه ویکل و همچنین نسدت به گروه دریافت هننده دارچین به 

 درد نشان داد.

شود. در تورتی هه عدس موجب هاهش مدت زمان تحمل به درد دارچین موجب افزایش مدت زمان تحمل به درد میگیری: نتیجه

 شود. می

 عراره عدس، عراره دارچین، دردهای کلیدی: واژه

 

 



زنجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده دانشجویان پژوهشی –همایش علمی  دومین  

پزشکیدانشکده ابن سینا سالن  – 6931آبان ماه  22  

 
33 

P. G03 

 اهای جدرئوسواستافیلوکوکوس افراوانی ژن های کد کننده آنزیم های مقاومت آمینوگلیکوزیدی در 

 شده از نمونه های بالینی

 ¹، فاعمه ولدخانی¹، فخری حقی*¹ندا شیرمحمدلو

 رانی،ازنجان زنجان ، یدانشگاه علوم پزشک: مرهز زیست فناوری دارویی، ¹

 

جهت هسب مقاومت نسدت به عوامل ضدمیکروبی مختلف، امروزه مشکات استافیلوهوهوس اور وس قابلیت باالی سابقه و هدف: 

فراوانی را در درمان بیماری های ناشی از این ارگانیسم در نقاط مختلف جهان ایجاد هرده است. یکی از این دسته از عوامل ضدمیکروبی، 

ین مطالعه با هدع بررسی شیوع و فراوانی ژن های هاربرد دارند. ا استافیلوهوهیآمینوگلیکوزیدها هستند هه جهت درمان عفونت های 

 6930های مقاوم به آمینوگلیکوزید از ایزوله های بالینی در ساا استافیلوهوهوس اور وس مقاومت در سطح فنوتیپی و ژنوتیپی در 

 انجام شده است.

تست های تاییدی، ایزوله ها از نظر مقاومت  و انجام 6930ایزوله از نمونه های بالینی در ساا  672پس از جداسازی ها: مواد و روش 

از  PCRبه آمینوگلیکوزیدها با روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های مقاوم به آمینوگلیکوزید با استفاده از روش 

-aac(6')-Іe+aph(2'') ،ant(4')-Іa ، aph(3')-Шa ،ant(6')-Іa ، aph(2)لحاظ وجود ژن های مقاوم به آمینوگلیکوزید 

Іd ،aph (2'')-Іc ، aph(2'')-Іb،ant(3')-Ш  .مورد مطالعه قرار گرفتند 

با روش انتشار دیسک به آمینوگلیکوزیدها مقاوم بودند. با  %19/12ایزوله جمع آوری شده از نمونه های بالینی،  672 از میانها: یافته

، ant(4')-Іa( دارای ژن 22/%96مورد ) aph(3')-Шa ،29( حاوی ژن 60/21مورد  ) % 20نمونه موردنظر  672از  PCRروش 

(حاوی %90/61مورد ) ant(3')-Ш  ،61( دارای ژن  %60/26ایزوله) aac(6')-Іe+aph(2')' ،26( حاوی ژن 91/%02نمونه) 90

ایزوله  62و   aph (2'')-Іc( دارای ژن %21/69نمونه ) aph(2'')-Іb  ،69 ( دارای ژن%22/62مورد ) aph(2)-Іd  ،62  ژن

 بودند.  ant(6')-Іa( حاوی ژن 0/62%)

 بهترین روش برای شناسایی روتین سویه های مقاوم به آمینوگلیکوزید است.  PCRگیری: نتیجه

 بیوتیک.، آمینوگلیکوزید، مقاومت آنتی ستافیلوهوهوس اور وساهای کلیدی: واژه
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In-vivo effects of Lycopene on Sperm count in rats: A systematic review 

 

Mahya Ghaffari1, Mahsa Nikbakht Rad2 

1. M.Sc. student of medical biotechnology, department of medical biotechnology and 

nanotechnology, faculty of medicine, Zanjan university of medical sciences, Zanjan, Iran 

2. M.Sc. Student of Anatomical Sciences, Department of Anatomical sciences, Faculty of 

Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.  

 

Background and objective: Male infertility is one of the most common global problems. Studies 

suggest that among the factors leading to this problem, oxidative stress is one of the most important 

ones. Accordingly there is need to seek for new antioxidant agents in order to evaluate the effect of 

antioxidant therapy on male infertile patients. Recently, multiple studies have demonstrated 

positive effects of antioxidant supplementation on semen quality. Lycopene as one of the 

antioxidant supplements has attracted the attention of many researchers for its antioxidant and 

protective effects on sperm parameters and semen quality. In this study, we reviewed the in-vivo 

studies over the effects of Lycopene on sperm count in rats. 

Search method: We searched Pubmed, Science direct and SID Databases to identify studies 

reporting the effects of Lycopene on sperm parameters, especially sperm count from 1998-2018. 

Studies were included if the antioxidant effect of Lycopene alone was ascertained. Only articles in 

English and Persian languages were selected. Studies were excluded if they were irrelevant, 

repeated, out of our time criteria and also the studies which have been done on other genders rather 

than rats. We searched and recruited articles using these key words: Lycopene, Sperm parameters, 

sperm count.  

Results: Of 130 articles, 57 were included. These studies show that lycopene is effective in 

reducing lipid peroxidation, therefore reducing the damage caused by oxidative stress .Lycopene 
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improves sperm count and motility by reducing oxidative stress in rats. It can prevent reduction in 

number of spermatozoa or help its normalization in number. 

Conclusion: These findings suggest that Lycopene may have a potential for clinical applications 

in most conditions of infertility and can prevent injuries in sperm parameters, sperm count, and 

oxidant/antioxidant balance.  

Keywords: Lycopene, sperm parameters, sperm count, antioxidant activity, systematic review 
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 در کودکان مبتال به  de novoهای یابی اگزوم جهت شناسایی جهشتوالی

  اوتیسم غیرسندرومی: مرور سیستماتیک

 6، دهتر مهرداد پدرام6فر، علی نیک6مژده منروری

 . گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران6

 

 ژنتیک هاینک به توجه با آید.فراگیر با الگوی توارث چندعاملی به شمار می رفتاری-رشدی اختاالت از عیفی اوتیسم سابقه و هدف:

 یابی توالی مانند ،NGS تکنولوژی بر مدتنی تکنیکی وسیع، سطح در ژنوم بررسی هایراه از یکی دارد اختاا این در هلیدی نقش

 رخ هااگزون در بیماریزا هایجهش درتد 20 دهد،می تشکیل را ژنوم هل از درتد یک فقد انسان با اینکه اگزوم. باشدمی اگزوم

در هودهان مدتا به اوتیسم از عریق  de novoهای های انجام شده در شناسایی جهشهدع از این مطالعه، مروری بر پژوهش. دهندمی

 باشد.یابی اگزوم میتکنیک توالی

انجام پذیرفت. محدوده زمانی جستجو بین  Embaseو  Medlineهای اعاعاتی جهت این مطالعه، جستجو در پایگاه روش جستجو:

 de novo mutationو  Whole Exome Sequencing ،Autismهای تعریف شد. این جستجو با هلید واژه 2760تا  2770های ساا

د با مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت. بدین منظور مقاالت مرتد 21مقاله به دست آمد هه ارزیابی  12تورت گرفت. در مجموع 

 یابی اگزوم انتخاب شدند.در هودهان مدتا به اوتیسم غیرسندرومی از عریق توالی de novoهای شناسایی جهش

های ای )از جمله جهشنقطه de novoهای یابی اگزوم باعث شناسایی جهشمطالعات نشان دادند هه استفاده از تکنیک توالی: نتایج

گردد. های موزا یسم میو همچنین جهش Indelهای ک نوهلئوتیدی در نواحی پیرایش، جهشمعنی(، تغییرات تخاموش، بدمعنی و بی

شوند هه در تکامل هایی مشاهده میاختاا اوتیسم، عمدتاً در ژن de novoهای تحقیقات انجام شده حاهی از این است هه جهش

 NRXNو  SCN2A ،FOXP1 ،SHANK3توان به ها میعردی، فعالیت مغزی و عملکردهای سیناپتیک نقش دارند. از جمله این ژن

 یابیگردد، از عریق تکنیک توالیهه باعث بروز اختاا اوتیسم می ANK3معنی در ژن بی de novoهمچنین اولین جهش  اشاره هرد.

 de ژنی هایجهش تشخیص در را جدیدی هایرویکرد اگزوم یابیتوالی ها حاهی از این است ههاگزوم شناسایی شده است. پژوهش

novo است. هرده ایجاد پیچیده و نادر هایبیماری در 

تلقی  شایع و نادر هایدر بیماری de novoهای واریانت بررسی برای آمد، هار تکنیک به عنوان یک یابی اگزومتوالی گیری:نتیجه

هند. با توجه به ناهمگونی فراهم می اگزونی جایگاه هزاران در را DNA نوهلئوتیدی هایتوالی امکان شناسایی این تکنیک شود.می



زنجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده دانشجویان پژوهشی –همایش علمی  دومین  

پزشکیدانشکده ابن سینا سالن  – 6931آبان ماه  22  

 
37 

 موجود de novo هایجهش تواند رویکرد مناسدی در شناسایییابی اگزوم میاز تکنیک توالی گسترده ژنتیکی اختاا اوتیسم، استفاده

 سندرومی به شمار آید. غیر اوتیسم به مدتا هودهان در اگزوم

 ، مرور سیستماتیکde novo یابی اگزوم، جهشاوتیسم، توالی های کلیدی:واژه
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  ضدتومور توسط فاکتورهای پالکتی Tبررسی سیستماتیک مورد هدف قرار دادن لنفوسیت های

 2دهتر عددالرضا اسماعیل زاده،  1نوشین حسینی

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 6

 ایمولونولوزی،دپارتمان ایمونولوژی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی زنجاناستاد . 2

 

 مطالعات شناسیم.اما می خون هوموستاز برقراری و انعقاد فرایند در مهم های سلوا عنوان به را ها پاهت :زمینه و هدف

 های پاسخ تنظیم در ها پاهت نقش جمله از .دهد می نشان سلولی قطعات این برای را جالدی فیزیولوژیک های نقش اخیر،

 تولیدی محروالت عریق از  ضدتوموررا T های لنفوسیت های پاسخ ها پاهت هه دهد می نشان مطالعات.باشد می ایمنی

 .هنند می سرهوب ایمونوساپرسیو، فاهتورهای سازی فعاا و

 

برای دستیابی به  .بررسی شد 2760تا ساا 2767مقاله انگلیسی زبان از ساا  62در این بررسی تحقیقاتی :روش بررسی

مقاله تحت هلید واژه 09به عنوان مندع استفاده شد. عی این بررسی  webmedو pubmed, scienceddirec این مقاالت از

مقاله مورد بررسی قرار گرفت هه  20در دسترس بود از این بین  Platelets, target, immunotherapy,cytokine  های

مورد به تورت پراهنده به نحوه ی عملکرد سایتوهاین های فوق برای مورد هدع قرار گرفتن پاهت ها در درمان  62در تنها 

 .سرعان اشاره شده بود

 

علیه مانوما در موش های نرماا را با این پاسخ ها در موش هایی با  Tبرای اثدات این عملکرد پاسخ های لنفوسیت  :نتایج

مگاریوسیت ها هه شمارش پاهتی پایینی داشتند مقایسه هردند.فاهتورهای محلولی هه از پاهت  Hsp90b1حذع ژنتیکی 

مهار می  in vitroو تولید اینترفرون گاما را در  CD8+ Tهای فعاا شده با ترومدین تولید می شود، تکثیر لنفوسیت های

قادر به  TGF-betaی ندارد. بررسی های بیشتر نشان داد هه هند اما تاثیر مستقیم روی سلوا های فیدروباست و مانومای

توسد پاهت ها تمرهز هردند.بر این  TGF-betaها می باشد، پس محققان برچگونگی هنترا  PMELمهار پرایم شدن 

-TGFدر درمان مانوما را در موش های فاقد  Tاساس گروهی دیگر، هارایی درمان های مدتنی بر انتقاا لنفوسیت های 

beta  و در گروه موشی فاقدGARP  هه داهینگ رسپتورTGFB  و برای فعاا هردنTGFB  الزم می باشد، بررسی

موفق تر از موش های نرماا  GARPاختراتی مانوما در هنترا تومور در پاهت ها با نقص  Tهردند.انتقاا لنفوسیت های 

نقش دارند تا اینکه به  TGFBبیشتر در فعاا هردن  بود.هه نشان می دهد پاهت ها TGFBو همچنین موش های فاقد 

 عنوان مندع تولید هننده آن عمل هنند. 



زنجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده دانشجویان پژوهشی –همایش علمی  دومین  

پزشکیدانشکده ابن سینا سالن  – 6931آبان ماه  22  

 
39 

 

در نهایت نتیجه این مطالعه مشخص هرد تارگت قرار دادن پاهت ها در افزایش هارایی درمان های ضد  :ثنتیجه و بح

با   ( ACTیا  Adoptive T cell therapyتومور در انسان می تواند سودمند باشد.همراه هردن درمان های ضد تومور )

داروهای ضد پاهتی از جمله آسپرین و هلوپیدوگرا هارایی درمان های ضد تومور در برابر مانوما در موش را افزایش می 

 دهد.

  Platelets, target, immunotherapy,cytokine :کلیدی هایواژه
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P. R04 

  ی تاثیر چاقی و التهاب سیستماتیک بر  متاستاز سرطان برستبررسی سیستماتیک  نحوه 

 

  2دهتر میترا خلیلی ،  6محسن باقری

 : دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان6

 :  استاد ژنیک ، دپارتمان ژنتیک ،  دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان2

 

هه باعث افزایش ریسک ابتا به سرعان  و تشدید ان در انسان می شود اما  : چاقی از جمله عوامل قابل پیشگیری استزمینه وهدف

اینکه چاقی و التهاب سیستماتیک همراه با آن چگونه وازعریق چه مکانیسم هایی باعث پیشرفت تومور می شود در ترایاا های بالینی 

مورد رابطه ی میان سندرم متابولیک، دیابت و سایر  و مقاله های مرجع مختلف مورد  بررسی قرار  گرقته است . در این مطالعات در

بیماری های زمینه ای در بروز سرعان نقش دارند  را بررسی هرده اند. اما چالش روبه رو بررسی در سطح ریزمحید ادیدوسایت ها ، 

 جمله سرعان برست، پروستاتسلوا های سرعانی و سایتوهاین های التهابی ونحوه  ی عملکرد آنها در متاستاز سرعان های مختلف از 

و هولورهتاا در حاا بررسی است.تمرهز اتلی در مقاله ی ذیل رابطه ی چاقی ومتاستاز برست هنسر با واسطه  ی سایتوهاین های 

 التهابی میداشد.

برای دستیابی به این مقاالت  .بررسی شد 2760تا ساا  2767ساا  از مقاله انگلیسی زبان 20 در این مطالعه :روش بررسی

 cancer مقاله تحت هلید واژهای620به عنوان مندع استفاده شد. عی این بررسی   webmedو  pubmed, scienceddirecاز

micro environment,metastasis, obesity,immounity مقاله مورد بررسی قرار گرفت هه  20در دسترس بود از این بین

 تورت پراهنده به رابطه میان سایتو هاین های یاد شده در روند التهاب مزمن وسرعان اشاره شده بود.مورد به  62تنها در 

در موش ها وافراد   GM –CSf   روفاهتوIL-5 , IL-6: در این زمینه در مطالعه جدیدی پی بردند هه تولید سایتو هاین های نتایج

قابل   افزایش سایتوهاین های فوقGM_CSF , سطح سرمی میزان افزایش  چاق مدتا به سراعان به شدت افزایش می یابد  هه در

باعث نوتروفیلی در ریه و از این   GM_CSFاز عریق افزایش سطح سطح فاهتور  NF_KBتاثیرپذیری آنها از   ارزیابی می باشد 

 GR_1عریق موجب افزایش متاستاز برست هنسر می شود .  برای اثدات این فرضیه از آنتی بادی های اختراتی نوتروفیل ها 

مابین   لفت ریه مواجه شدند . بیشتر این سایتوهاین های تولید شده از عریق تاثیرات متقابااستفاده هرده وبا هاهش متاستاز تومور به ب

ادیپوسایت ها وماهروفاژ های مستقر در ریزمحید سلوا های سرعانی موجب نتایج فوق می شوند .همچنین  در مطالعات دیگر به 

 از جمله نوتروفیل و PMN  بررسی هایپر هلسترولمی و افزایش ریسک متستازهنسر برست  بواسطه ان هه نیاز به سلوا های 

  +CD_8 1 هار انزیم دارد هه این عمل با م ɕCYP27  هیدروهسیاز هه یک انزیم محدود هننده در مسیر سنتز هلستروا است از

 عریق هاهش میزان هلستروا و به تدع سلوا های یاد شده پذیرفته شد .
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حرهی ت با توجه به افزایش میزان  بروز و شیوع سرعان های مختلف و  تغییرسدک زندگی  هنونی هه منجر به بی :گیری و بحثنتیجه

زیاد افراد و در نتیجه چاقی و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر اهمیت این موضوع را دوچندان می هند. هه با مطالعات وبررسی ملکولی 

 دقیق تر هه همک به شناخت اساس این مکانیسم ها  همکی زیادی در پیشگیری و درمان می هند .

 cancer .cancermicroenviroment.obesity.metastasis .immounity هلمات هلیدی : 
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P. C1 

A Novel R268* Mutation in SUOX Gene: 

Case Report and Literature Review 

 
Vadieh Ghodsinezhad1,Maoumeh Dehghan1,  Omid Aryani2, Masoud Houshmand1*  

1. National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran 

2.Iran University of Medical Sciences,Tehran, Iran 
 

 

Sulfite oxidase deficiency (SOD) is a rare, autosomal recessive disorder resulting from mutations in the 

sulfite oxidase gene (SUOX) and characterized by severe neurodevelopmental (NDD) delay resembling 

hypoxic ischemic encephalopathy in neonatal period. The human Sulfite oxidase gene (SUOX, MIM 

*606887) is located on chromosome 12q13.2-12q13.3. The gene product, sulfite oxidase (EC1.8.3.1) is a 

molybdo hemoprotein comprised of 466 amino acids, catalyses the terminal reaction in the degradation of 

sulfur-containing amino acids.   

To date, More than 20 mutations of SUOX gene have been documented in Human Gene Mutation Database 

(HGMD). Here, we report a 14 months old girl with intractable epilepsy, severe NDD and a novel mutation 

in the SUOX gene.  This study is the first report of SOD from Iran.  

 

Keywords: Sulfite oxidase deficiency, SUOX, microcephaly ,Novel mutation  
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با سپاس فراوان از یاران 

دانشجویان و  ،همیشگی

دانشکده  فرهیختهپژوهشگران 

 پزشکی


