1

هقایسِ تیاى ّ miRNAای  131 -474-111-111-134-43 -11-11-11هسیش آپَپتَص دس افشاد هثتال تِ سشطاى تخوذاى
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تشسسی سیض حزف ّای کشٍهَصٍم  Yدس هشداى آصٍاسپشم یا الیگَاسپشم کاًذیذ Micro-TESE

4

تشسسی تیاى طى ایٌذٍل آهیي  -4،1دی اکسیظًاص تعٌَاى هاسکش تعذیل کٌٌذُ -سشکَب کٌٌذُ ایوٌی دس سلَل¬ّای تٌیادی هضاًطیوی جذا ضذُ اص هایع آهٌیَتیک صًاًی تا ساتقِ سقط هکشس جٌیي تذٍى علت هطخص
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تشسسی فشاٍاًی ٍاسیاًت ّای عولکشدی طى ّای  FASL ٍ FASدس خاًن ّای ایشاًی هثتال تِ  POFدس هقایسِ تا گشٍُ کٌتشل
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تشسسی پلی هَسفیسن طى ّای  XPO1 ٍ RAN ،DICER ،DROSHAدس صًاى هثتال تِ سقط هکشس تذٍى علت هطخص

1

تشسسی تَافق ًتایج حاصل اص  Array CGHتش سٍی تیَپسی گشفتِ ضذُ اص جٌیي دس هشحلِ ی کلیَاطی تا ًتایج حاصل اص تکٌیک  ،FISH ٍ QF-PCRتش سٍی تیَپسی گشفتِ ضذُ اص جٌیي ٍ هحیط کطت جٌیي دس هشحلِ تالستَسیست
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تشسسی جْص دس طىّای  PICK1 ٍ SPATA11 ،DPY19L1دس افشاد هثتال تِ گلَتَاسپشهیا تا ساتطِ خَیطاًٍذی ٍ تذٍى ساتطِ خَیطاًٍذی

8

هقایسِ سطح تیاى  ٍ miR-113طى ّذف آى  ٍ EGFRتیاى  ٍ miR-131bطى ّذف آى  PTGER1دس سلَلّای کَهَلَع تخوکّای تالغ ٍ ًاتالغ دس تیواساى هثتال تِ سٌذسم تخوذاى پلیکیستیک

9

تشسسی هیضاى تیاى  ٍ miR-11 ،miR-11 ،miR-17استثاط آىّا تا تیاى  TGF-β ٍ Cyclin E1،TNF-αدس پالسوا ٍ تافت اکتَپیک ٍ یَتَپیک تیواساى اًذٍهتشیَص

 11تشسسی تغییشات طًی دس تیواساى هثتال تِ عقة هاًذگی رٌّی غیش سٌذسٍهی تا علل ًاضٌاختِ تِ سٍش ًسل جذیذ تَالییاتی
 11تشسسی القای سلَل ّای  Tتٌظیوی دس کطت سلَل ّای تک ّستِ ای خَى هحیطی تا هحیط کطت ضشطی ضذُ سلَل ّای تٌیادی هضاًطیوی جذا ضذُ اص هایع آهٌیَتیک صًاى تا ساتقِ سقط هکشس جٌیي تذٍى علت هطخص
 11تشسسی هیضاى تیاى طى  NF1دس ًوًَِ ّای تافت تیواساى هثتال تِ اًذٍهتشیَص ٍ هقایسِ تا افشاد سالن
 14تشسسی سطح تیاى طى  Rap1GAPدس ًوًَِ ّای تافت تیواساى هثتال تِ اًذٍهتشیَص
 13تشسسی عَاهل هَثش تش سقط هکشس دس صٍجیي هشاجعِ کٌٌذُ تِ پظٍّطکذُ تَلیذ هثل یضد اص سال  1491تا سال 1499
 11تشسسی تاثیش عصاسُ خاسخاسک دس تغییش تیاى طى  GDF9 ٍ BMP1دس سٌذسم تخوذاى پلی کیستیک دس ست

