
Evaluation of the Effects of Iron Oxide Nanoparticles on 
Expression of TEM Type Beta-Lactamase Genes in 

Pseudomonas Aeruginosa 
  

M. Lotfpour, K. Amini* 
  

Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, , Islamic 
Republic of Iran 

 
* Email: Dr_kumarss_amini@yahoo.com 

 
 

 
در   TEMهاي بتاالکتاماز نوع بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژن

 سودوموناس آئروژینوزا
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 ساوه، ساوه،  جمهوري اسالمی ایرانگروه میکروبیولوژي ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 
 چکیده

نوزا هاي هاي مرتبط با مراقبتهاي جراحی و عفونتیکی از دالیل عمده عفونت ســودوموناس آئروژی
سید  شده که نانوذرات اک شان داده  ست. در مطالعات متعدد ن شتی در جریان خون و مجاري ادراري ا بهدا

ــدمیکروبی داراي ویژگی (IONPs) آهن ــر درمانی جدید، هاي ض ــت. ظهور نانوذرات به عنوان عناص اس
نانوذرات آهن بر بیان ژنهاي بتا به ارزیابی اثرات  له را   در TEM الکتاماز نوع-نویســندگان این مقا

نوزا ناس آئروژی نوزاجدایه بالینی  60ترغیب نمود. در این مطالعه،  ســودومو ناس آئروژی از  ســودومو
ها با استفاده از آزمایشگاه تحقیقات پاسارگاد تهران جدا شد. همه جدایههاي سوختگی و دفع ادرار در زخم

نوزا هاي مورد تاییدهاي بیوشــیمیایی افتراقی بررســی شــدند. نمونهآزمون  مورد ســودوموناس آئروژی
انجام شد.  TEM هاي حامل ژنبراي غربالگري جدایه PCR ژنومی قرار گرفتند و واکنش DNA استخراج

سویهنانو MIC سپس شد و در نهایت ،ذرات در برابر این  براي تعیین بیان   Realtime PCRها تعیین 
 و  MICالکتاماز داشــتند. -بتا TEM ) ژن٪33/13ایزوله ( 8انجام شــد. نتایج نشــان داد که  TEM ژن

MBC  نوزانانوذرات در برابر میکروگرم بر  125میکروگرم بر میلی لیتر یا  256در  سودوموناس آئروژی
میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. نتایج نشان داد که  500در  MBC میلی لیتر مشاهده شد، در حالی که

صد پایین تر از باکتري  75و  78به میزان   IONPs در دو ایزوله تحت تیمار با TEM سطح بیان ژن در
از عوامل ضد باکتري   IONPs هاي ما تأیید کرد کهیافته ؛ .(P <0.001 R = 0.958) هاي تیمار نشده بود

سودوموناس هاي مقاوم به درمان تواند به عنوان جایگزین مطمئن درمانی براي عفونتبالقوه هستند و می
 .در نظر گرفته شود آئروژینوزا

 
 سودوموناس آئروژینوزا ؛نانوذرات اکسید آهن ؛الکتاماز-بتا TEM :هاي کلیديواژه
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 چکیده

سترده سر و گردن بیانگر طیف گ سکواموس  سر و اي از بدخیمیسرطان ا شات گرفته از بخش  هاي ن
از بیماران طول عمر ها در درمان، تعداد کمی گردن، بخصوص حفره دهانی است. با وجود شماري پیشرفت

شوند. نقش حالت گذار ها در مراحل پیشرفته بیماري تشخیص داده میساله خواهند داشت زیرا اکثر آن 5
از مرحله اپیتلیالی به مزانشیمی در ایجاد بدخیمی هنوز هم نامشخص است. هدف مطالعه حاضر بررسی 

ــطح  ــه ژن مهم دخیل در این بدخیمی در س ــد می mRNAبیان س ــیب باش تا بتواند نقش کارکردي و آس
نمونه بافت توموري  31در  TNF-α، و E-cadherin ،vimentinهاي ها را نشان دهد. بیان ژنشناختی آن

سر و گردن مورد ارزیابی قرار گرفت.  سکواموس  سرطان ا شده از بیماران مبتال به  و غیر توموري گرفته 
، براي این پژوهش استفاده شد. این real-time PCR، و سرانجام، از فن cDNA، ساخت RNAاستخراج 

یان ژن  کاهش ب عه  طال یان ژن E-cadherinم هاي  TNF-αو  vimentinهاي و افزایش ب نه  را در نمو
داري بین افزایش بیان ژن هاي غیر توموري نشــان داد. همچنین، ارتباط معنیتوموري نســبت به نمونه

vimentin مشاهده گردید. نظر به اینکه اکثر مطالعات در این زمینه در رده ها و کاهش تمایز زدایی تومور
هاي سلولی آزمایشگاهی انجام گرفته است، مطالعه ي حاضر که روي نمونه هاي بیماران انجام گردید، می 

ها را در این بدخیمی و ارتباط آنها را با شرایط بالینی بیماران نشان دهد. بنابراین، تواند نقش این نشانگر
 مید است که استفاده از این نتایج، در روند پیشگیري و درمان این بیماران در اینده سودمند واقع شود.ا

 
 

بیان  ؛التهاب ؛متاستاز ؛گذار از مرحله اپیتلیالی به مزانشیمی ؛سرطان اسکواموس سر و گردن هاي کلیدي:واژه
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 چکیده

) تهیه %30، %20، %10( متفاوتهاي مائی اســیدهاي یک ،دو و ســه پروتونی بادرصــدهاي مولی محلول
کلوین  303دهم تا شش دهم موالر در دماي هاي متفاوت یکشدند. آمونیوم دي هیدروژن فسفات در غلظت

صوت در محلولبه محلول سرعت  سکوزیته و  سیته ، وی شدند. دان ضافه  هاي مائی براي هاي مائی کم کم ا
، جرم مولی  )iπ(،  فشــار درونی  )fL(پویش آزاد ،  )β(پذیري آدیاباتیکی تراکم مانندتعیین پارامترهائی 

سبی   )Kφ(، تراکم پذیري مولی ظاهري  )Vφ(ظاهري   شدند. از آنالیز نتایج  )AR(و تجمع ن اندازه گیري 
ــاس تجمع مولکولی مانند پیوند هیدروژنی، برهم ــد که تغییر که بر اس ــکار ش کنش دوقطبی دوفطبی، آش

 هاي مولی  آمونیوم دي هیدروژن فسفات و اسیدها بستگی دارند.پارامترها به غلظت
 

 مطالعه ماوراي صوتی ؛ژنیهیدروپیوند  ؛تجمع مولکولی؛ هاي مائیمحلولواژه هاي کلیدي: 
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با چارچوب فلز آلی الیه ستونی و نانو (II) بررسی فعالیت کاتالیزوري نیکل 

دي  -4 و 1مشتق شده براي فرآیند آروماتیزه شدن هانش   NiOذرات
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 چکیده  
 BETC کهبه نحويبا چارچوب فلز آلی الیه ســتونی  O2H2DMF..33(BTEC)(bipy)2Ni ترکیب

دي متیل   DMF N,Ńباي پیریدین و  - 4,4́ترکیب  bipyتري کربوکسیلیک اسید 5و4و2و1عبارت است از 
سید فرمآ مید می سپس به عنوان ماده اولیه جهت تولید نانو ذرات نیکل اک سایی گردید و  شنا شد تهیه و با

، EDX ،XRD فنونســاختار و مورفولوژي ترکیبات تهیه شــده با اســتفاده از مورد اســتفاده قرار گرفت. 
SEMو ، FT-IR ساس نتایج ب سایی قرار گرفتند. بر ا شنا ست آمدههمورد  شده و نانو  MOF د سنتز 

 ,R=( Ph دي هیدرو پیریدین با اســتخالف 4و1نمودن هانش ترکیبات  کذرات نیکل اکســید جهت آروماتی
Me, H (باشند. عال میجهت تولید محصوالت مورد نظر ف %100و انتخاب پذیري  %100تبدیل  با 

 
  نمودن یکآرومات نانو ذرات اکسید نیکل؛ ؛الیه ستونی NiMOF هاي کلیدي:هژوا
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و  سلنید-2دي اکسافسفیران -2و3و1  مطالعه خواص کانفورماسیونی

  NBOو آنالیز   DFTهاي دي تیا و دي سلنا با کمک از آنالوگ
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 چکیده
یه گالی ( نظر تابع چ یدي  غازین (B3LYPي هیبر تال مولکولی آ تال  )HF) و اوربی نالیز اوربی و آ

سیونی ترکیبات ) براي آنالیر رفتار NBOپیوندي طبیعی ( سفیران -2و3و1کانفورما ساف سلنید -2دي اک
سفیران -2و3و1)، 1(ترکیب  سفیران -2و3و1)، 2سلنید (ترکیب -2دي تیاف سلناف ) 3سلنید (ترکیب -2دي 

اســتفاده قرار گرفت. نتایج برتري کانفورماســیونهاي محوري را توجیه نمودند. انرژي هاي نســبی مورد 
0E∆  و انرژي آزاد گیبس)ax-eqGΔ(  بین کانفورماسیونهاي محوري و استوایی محاسبه شدند و از ترکیب
محاســبه  NBOبا کمک از آنالیز   3به  1از ترکیب اســتریوالکترونی کاهش یافتند.  اثر   3به ترکیب  1

ستاتیکی و برهمکنش  ستریوالکترونی، الکتروا سایر فاکتورها مانند اثرات ا گردید. بنابراین، این مطالعه، 
مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی دیگري هم انجام  3تا  1تریک بر روي رفتار کانفورماسیونی ترکیبات اس

ست یا نه؟ خواص الکترونی  شد سیونی تاثیر گذار ه ستریوالکترونی بر روي رفتار کانفورما که آیا اثر ا
سایت هاي واکنش پذیر ترکیبات  سی  سی مانند  انرژي هاي همو و لمو براي برر سبی  شد وبرر فعالیت ن

 ساختاري ترکیبات نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
 

 سلنید-2-دي اکسان ؛خواص الکترونی ؛برهم کنش استریوالکترونی ؛NBO هاي کلیدي:واژه
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 چکیده
شتقات  سري جدیدي از م شدند و  -4،3،1هتروآریل)-2-نیترو-5(-2در این پژوهش،  سنتز  تیادیازول 

صل 8خواص آنتی باکتریال آنها در برابر  سی قرار گرفت. نتایج حا ستفاده از  سویه باکتري مورد برر با ا
شده اثرات خوبی در برابر باکتري MICروش  سنتز  شان داد که ترکیبات  شان ن هاي گرم مثبت از خود ن

بات  یان، ترکی به   6a, 6b, 6dدادند. در این م یداســیون  یت را از خود نشـــان دادند. اکســ بهترین فعال
 رکیبات سنتزشده منجر نشد.هاي سولفینی و سولفونیل به بهبود خاصیت آنتی باکتریال در تآنالوگ

 
  فعالیت آنتی باکتریال ؛تیادیازول-4،3،1 ؛سنتزهاي کلیدي: واژه
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 چکیده

سدلی  سیلورین در برش ا سن  سازند نیور  به  سی فوناي تریلوبیتی  شتار برر هدف از مطالعه این نو
شد سه جنس از تریلوبیت ها .می با سایی  شنا شگاهی که به  صحرایی و آزمای ساس مطالعات  ي زیر بر ا

 Calymene blumenbachii, Gravicalymene convolva, Dalmanites brevigladiolus :شـدمنجر 
and Calymene sp.   . ناي تریلوبیتی ســن   Rhuddanian to Telychianبر اســـاس حضــور فو

(Llandovery)  تواند به عنوان پایه براي این برونزد ها تعیین می گردد. شناسایی فوناي تریلوبیتی می
ستفاده قرار گیرد. ضه کپه داغ در آینده مورد ا سیلورین  حو سی  شنا اولین  این مطالعه، مطالعات زمین 

ــیلورین  يگزارش از تریلوبیت ها ــا   (Llandovery)س ــتان خراس ــدلی ، اس ــازند نیور در برش اس ن س
 .آیدبه شمار میشمالی، ایران 

 
 ایران ؛سیلورین ؛بیواسترتیگرافی ؛ Calymene ؛تریلوبیت  هاي کلیدي:واژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Classification Method for E-mail Spam Using a Hybrid 
Approach for Feature Selection Optimization 

 
Z. Hassani1*, V. Hajihashemi2, K. Borna3, I. Sahraei Dehmajnoonie4  

 
1 Department of Computer Science, Faculty of Sciences, Kosar University of Bojnourd, Islamic Republic of Iran. 

2Faculty of Enginering, Kharazmi University, Tehran, Islamic Republic of Iran. 
3 Faculty of Mathematics and Computer Science, Kharazmi University, Tehran, Islamic Republic of Iran.. 

4 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kerman, Islamic Republic of Iran. 
 

 *Email: Hassani@kub.ac.ir 
 

براي انتخاب  یبیترک تمیبا الگورهاي الکترونیکی براي هرزنامه يطبقه بندروش 

 نهیبه ویژگی
 

 4، ایمان صحرایی دهمجنونی3، کیوان برنا2، وحید حاجی هاشمی1زینب حسنی

 

 گروه کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه کوثر بجنورد، جمهوري اسالمی ایران  1
 فنی و  مهندسی،، دانشگاه خوارزمی، تهران، جمهوري اسالمی ایران دانشکده  2

 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر ، دانشگاه خوارزمی، تهران، جمهوري اسالمی ایران  3

 واحد علوم و تحقیات، دانشگاه ازاد اسالمی، کرمان، جمهوري اسالمی ایران  4

 
 چکیده

یک رخداد  مطلوب نا لیمیا الکترونیکی به عنوان مهم ارتباطات اســت. هرزنامه ياز ابزارها یکی لیمیا
شایندينا ست که برا خو ست. هرزنامه به بروز  یارتباطات جهان يا ضر ا شکلم ص يهالیمیدر ا م  یشخ

 نیحل ا يبرا نیماشــ يریادگی. اســتمهم  کاربران يبرا هرزنامه صی، تشــخنیبنابرا. شــودیافراد منجر م
 يطبقه بند هايالگو یادگیري براي موثري  جینتاآن  یقیتطب تیماه لیاســت به دل دیمف اریســب ســئلهم

به طوري  شوند وجود داردلحاظ میها هرزنامه صیدر تشخ ی کهژگیو يادیتعداد ز از طرفی داشته است.
 کردیرو مقاله،در این ها دارند. هرزنامه صیتشخ درستیدر عملکرد و  ینقش اساسها که تعداد کمی از آن

ند يســـاز نهیبه تمیاز الگور یبیترک قه ب ناســـایی هرزنامه نیماشــ يریادگی هايو طب هاي براي شــ
ــت.  ــده اس ــی ش ــاز نهیبه ییدودو يهاتمیالگورالکترونییکی  بررس  نهیبه یی) و دودوBWOنهنگ ( يس

از  اســت که شــده لحاظ ی هرزنامه الکترونیکیژگیانتخاب و ي) براBGWO(خاکســتري گرگ  يســاز
بند ) به عنوان طبقهFKNN( هیهمسا نیکترینزد-K فازي) وKNN( هیهمسا نیکترینزد-K يها تمیالگور

شدمجموعه داده هرزنامه الکترونیکی  ستفاده  ست.ا شده ه ا ي هاداده يبر رو  مقاله، نیادر  روش ارائه 
SPAMBASE از پایگاه دادهUCI  در درصـــد 97,61 دقت نیباالتر ه اســـت وقرار گرفتارزیابی  مورد 
SPAMBASE  ست که شده ا صل  شان  حا سا يشنهادیپ ينریروش با دهنده برترين ي هاروش ریاز 
 .است مطالعات پیشین

 
 ؛يگرگ خاکستر يساز نهیبه تمیالگور ؛نهنگ يساز نهیبه تمیالگور ؛هاي الکترونیکیهرزنامه  هاي کلیدي:واژه
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استفاده از دو پارامتر همواري در برآوردگر اسپالین تاوانیده براي مدل 

 رگرسیون ناپارامتري با پیشگوي دومتغیره

 
 2نور چمیده ،2واتی ، فاطما1، آنیسا کالوندنگ1، نورتی تی سانوسی*1آنا اسالمیاتی
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 چکیده

 
اسپالین تاوانیده شامل توابع نکویی برازش و تاوان است که در آن تابع تاوان داراي پارامترهاي  مالك

ست، به ساس گرههمواري ا سپالین کنترل میطوري که میزان همواري منحنی را برا کنند. مدل ها و درجه ا
سیون ناپارامتري با دو پیش ستفاده ا گو دو عملکرد متفاوت دارد.رگر ز دو پارامتر همواري در بنابراین ا

ــنهاد می ــگوي دو متغیره را پیش ــیون ناپارامتري با پیش مطالعات  قیآن را از طر ییتواناکنیم. مدل رگرس
شان داد يپارامتر هموار کحالت ی سهیبا مقا یطول يهاداده يسازهیشب با  مورد چند يکار رو نیا .مین

مدل است،  ییتوانا اي ازکه اندازه یافتهتعمیممتقابل  یاعتبارسنج مقدار .جام گرفتمکرر ان يهايریگاندازه
ــد تعیین ايجعبه نمودار قیاز طر ــان م جینتا .ش ــتفاده از دو پارامتر هموارینش  کیاز  ي بهتردهد که اس

کوچکتر در اســتفاده از دو پارامتر  یافتهبل تعمیممتقا یاعتبارســنج مقدار کی  اســت. يپارامتر هموار
اسپالین مدل یک ، مارانیقند خون ب يهاداده همواري براي دو پارامتر  استفاده از ه شد.الحظم يهموارساز

در زمان درمان پنج الگو  ند.حاصــل شــد یچند بخشــ رییتغ يالگوهاو  رهیدو متغ گويشیپ تاوانیده با
 است. 73/0و  39/0 یعنی، واريهمپارامتر دو وجود دارد و فشار خون با 
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