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دٌُ.اء ًاجي عثذهللا  , 1حيذس عثذ القادس الشوشي  ,2د.هظفش تالي هِذي ّ د.هحوذ هضُش ساظي
انمهخص
خهفٍة انذراسة :لْحظ ذأشيش الوجاالخ الوغٌاغيسيح هع إعادج الرشكية الضّجي الجزسي ّاحدذج هدي ايليداخ الردي ذرفاعد هدع
االًظوح الثيْلْجيحّ.اى الرعشض للوجاالخ الوغٌاغيسيح الصاتد يوكي أى ذضيذ هدي الٌشداغّ ,الرشكيدضّ ,عودش الجدزّس الحدشج
الووغٌطحّ ,الري قذ ذسثة االكسذج ,الطفشج الجيٌيح / ّ ,أّ هْخ الخاليا الوثشهج.
انهددذم مددن انذراسددة :لرقيددين السددويح الْساشيددح ( )T1.5للوجدداا الوغٌاغيسددي الصاتددد للرصددْيش الشًيٌددي علددة جضيضددحالحوط
الٌّْي.
انمرضى وطرائق انعمم :ذن ذعشيط عيٌاخ الذم الخوسدحا( )T1.5للوجداا الوغٌاغيسدي الصاتدد للرصدْيش الشًيٌدي ّتفردشاخ
صهٌيدح هخرلفدح( 51ّ41ّ31ّ21ّ11دقيقدح) .اجشيدد عوليدح الرعدشيط دددي دسجدح حدشاسج الغشددحّ .ذدن ذحليد ًردا ج ذددذهيش
الحاهط الٌّْي هٌقْص االّكسجيي تْاسطح اخرثاس الوزًة القاعذي.
تعذ اسرضصاا الشحن ّهلحقاذَ اسسلد العيٌاخ الة الفحض الٌسيجي ليرن دحصِا تْاسطح اخصا ي االًسجح .
اننتددائ  :الحظددد الٌرددا ج ّجددْد صيددادج كثيددشج دددي ذددذهيشالحاهط الٌددّْي احددادي الخدديػ تعددذ الرعددشض الددة( )T1.5للوجدداا
الوغٌاغيسدددي الصاترللرصدددْيش الشًيٌدددي عٌدددذ  51دقيقدددحّ .ذشددديش ُدددزٍ الٌردددا ج إلدددة أى الرعدددشض إلدددة  T3الرصدددْيش تدددالشًيي
الوغٌاغيسي يحس ايشاس الساهح للجيٌاخ دي الخاليا اللوفاّيح دي اإلًساى.
االسدتنتاجا  :اسدرخذم دحدض الودزًة القاعدذي للرحدشي عدي الحداهط الٌدّْي هٌقدْص االّكسدجيي الوحطدن ًريجدح حصدَ
تجِاص الشًيي الوغٌاغيسي ّكاًد العالقح راخ داللح احصا يح دي خاليا الذم الثيط عٌذ  51دقيقح تعذ الرعشض .T1.5
انكهمددا انمفتاةٍددة :الوجدداا الوغٌاغيسددي الصاتددد ,الرصددْيش تددالشًيي الوعٌاغيسددي,الحاهط الٌددّْي هٌقددْص االّكسددجيي ,
اخرثاس الوزًة.
انبرٌذ االنكترونًdr.hanaa_genetic2010@rocketmail.com :
تارٌخ استالو انبحثً 22 :يساى 2116
تارٌخ قبىل انبحث 21 :آب 2116
ّ ˡحذج الثحْز ّذصٌيع الثذا -كليح الرقٌياخ الصحيح ّالطثيح-الجاهعح الرقٌيح الْسطة  -تغذاد -العشاق.
2قسن ذقٌياخ االشعح-كليح الرقٌياخ الصحيح ّالطثيح-الجاهعح الرقٌيح الْسطة –تغذاد -العشاق.
ّ3حذج الشًيي الوغٌاغيسي -هسرشفة اهشاض الكثذ ّ الجِاص الِعويّ-صاسج الصحح-تغذاد -العشاق.
4قسن ذقٌياخ االشعح -كليح الرقٌياخ الصحيح ّالطثيح -الجاهعح الرقٌيح الْسطة -تغذاد –العشاق.
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