
  

  

  

  
  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
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ه   فط ؤ   :ن 
  

ب  پاس و ش  ل  طا و تدای را  د  درش  ت و   ا    ا
 2015ســال  PCR Primer Designكتــاب پــيش روي، ترجمــه ويــرايش دوم از كتــاب 

تالش گروه مترجمين به حفظ مبناي علمي و ادبي كتـاب بـوده اسـت، در    كه تمام  باشد مي
ي  هاي افزايش ماده ژنتيكـي بـر پايـه    اين كتاب از ابتدا تا انتهاي طراحي پرايمر براي تكنيك

افزارهاي بيوانفورماتيك كه از آن به اين منظور  ت، انواع نرمسازي گفته شده اس جيره طويلزن
  .شده استداده ها قدم به قدم توضيح  آن ي كار با شود معرفي شده و نحوه استفاده مي

دانيم كه بهترين تشكرات خود را تقديم اسـتاد بزرگوارمـان جنـاب آقـاي      بر خود الزم مي
  .اند جام فعاليت كتاب داشتهدكتر حسين دبيري داشته باشيم كه نظارت بر ان

پژوهان گرام از خواندن كتـاب بهـره الزم را بـرده و مـا را از      اميد است دانشجويان و دانش
  .نصيب نگذارند نظرات خود بي

  

  با تقديم احترام

  گروه مولفين
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1چکیده 

پـردازیم  مـی GenomeMaskerدر این مقاله، به توصیف اصل کار و لیستی از کاربردهاي عملـی بـراي   

.پوشـاند مـی کـامال مرتـب را پیـدا کـرده و    هـاي  تکـراري در ژنـوم  DNAهـاي  موتیـف که تمامايبرنامه

GenomeMasker،هاي کامل تمام موتیفطور بهDNAمطالعه شده را پیدا کرده و هاي تکراري در ژنوم

این الگوریتم بـراي کـار بـا    .شده استسازي بهینهPCRبراي طراحی پرایمر افزار نرماین.دهدمیپوشش

، حتـی کـل   DNAبـزرگ  هـاي  منطقـه )ماسـک (وان عملیاتی باال طراحی شده است که امکان پوشـش  ت

PCRقادر به پـیش بینـی تمـام محصـوالت     افزار نرمهمچنین، این.سازدمییوکاریوتی را فراهمهاي ژنوم

لـی  کاربردهـاي عم .کاندیـد اسـت  PCRپرایمـر  )جفـت (هاي مطالعه شده براي هـزاران  جایگزین از ژنوم

GenomeMaskerخط فرمان يبراي نسخهGenomeMaskerشـوند کـه قابـل دانلـود از وب     میارائه

هاي محـدود در  هاي وب گرافیکی با گزینهواسط.باشندمی/http://bioinfo.ut.ee/downloadسایت 

ــایت  در/http://bioinfo.ut.ee/snpmaskerو/http://bioinfo.ut.ee/genometesterوب ســــــ

.باشنددسترس می

.DNA)ماسک(ها، پوشش ، طراحی پرایمر، میکروآرایهDNAتکرارهاي ،PCR:کلمات کلیدي

مقدمه-1

اکثر .سازندمیفراهمDNAمدرن،امکان مطالعه هزاران منطقه ژنومی را از هر نمونه ژنومیهاي فناوري

گرچـه، اکثـر   .نیـاز دارنـد  PCRت قـوي بـه تقویـ   هـاي  براي دسـتیابی کـافی بـه سـیگنال    ها این فناوري

ماسک.1

فصل اول

سریع نواحی پیوند پرایمر1پوشش

هاي یوکاریوتیتکراري در ژنوم



فصل اول 

کننـد،  مـی جـامع اسـتفاده  PCRپرایمر جفتدردسترس امروزي با توان عملیاتی باال از یک 

PCRبنـابراین، نیـاز   .سفارشی نیـاز دارنـد  طور بهطراحی شده

خودکـار تنهـا در   PCRطراحـی پرایمـر   .خودکار وجـود دارد 

از طراحـی پرایمـر دسـتی تولیـد     تربزرگپرایمرهایی با نرخ موفقیت برابر یا 

شـوند، عوامـل خـاص    سـازي نمـی  طور کامل توصـیف و مـدل  

یکـی از چنـین عوامـل،    .باشـند مـی ثیرگـذار تأPCRروي نـرخ موفقیـت   

پرایمرهـایی کـه بـا تکرارهـا پیونـد     .قالـب اسـت  DNAتکراري بـر روي  

.کنندمیشوند یا محصوالت اشتباهی تولیدمی

22هنگام انجام آزمایش ژنوتیپ مقیاس بزرگ با پوشش کـل  

تـک نوکلئوتیـد   )چنـدریختی (پلـی مورفسـیم   1278این مطالعه به آنالیز 

ریـزي  برنامـه .مجـزا طراحـی شـده اسـت    PCRپرایمر جفت

.توالی پرایمرها را پیـدا کنـیم  هاي و ویژگیPCRپرایمر جفت

با این حال، مشخص اسـت کـه   .بینی شده بودیکی از عوامل مطالعه شده، تعداد نواحی پیوند پرایمر پیش

هـا  یکـی از سـختی  .یافتن تعداد نواحی پیوند براي هزاران زوج پرایمر از کل ژنوم انسان، کار آسانی نیست

هـاي  توانـد بـه روش  مـی پیوند پرایمريناحیه.دانستیم به دنبال چه چیزي هستیم

12رایمـر یـا   پ′3نوکلئوتیـد از پایـه  8صورتبهتواند میمثال، ناحیه پیوند

پرایمـر  ′3دیگر از پایهپرایمر یا هر تعداد نوکلئوتید′3نوکلئوتید از پایه

یکسان با پرایمر یا مشابه با یک یـا دو عـدم انطبـاق    %100انطباق دقیق، 

پرایمـر تعریـف   ′3یک رشته با طول متغیر از پایهصورتبهتواند 

بـراي تعـداد   ΔGانرژي پیونـد متجـاوز از سـطح    که طوريکند،

حی پیونـد را بخـاطر   نـوا يبـالقوه هـاي  اگر بخواهیم تمام این مدل

PCR   مطالعه کنیم، ابتدا باید تعداد نواحی پیوند را بـراي تمـام

در مورد ما، بـه مفهـوم یـافتن نـواحی پیونـد بـراي       .پرایمر با هر مدل ناحیه پیوند محاسبه کنیم

موجود را براي یافتن و هاي استفاده از برنامه.ن استزوج پرایمر با صدها روش مختلف از ژنوم انسا

بطور متداول براي این منظـور  BLASTبرنامه .شمارش نواحی پیوند پرایمر از ژنوم انسان امتحان کردیم

براي شمارش نواحی پیوند پرایمر در BLASTسفانه، سرعت 

توانــد بــا اســتفاده از مــیســرعت.گ بــا تعــداد زیــاد پرایمرهــا کــافی نیســت

بـزرگ طراحـی شـده    هاي که براي جستجوي همانندي از ژنوم

شـوند و  سـازي نمـی  تر براي عملیات طراحی پرایمر بهینـه سریع

از.اضـافی نیـاز دارد  هـاي  و موقعیت نواحی پیوند پرایمر پیش بینـی شـده بـه تـالش    

رو، تصمیم گرفتیم تا نرم افزاري ایجاد کنیم که تمام نواحی پیوند پرایمر موجود در ژنـوم انسـان را در   

8

دردسترس امروزي با توان عملیاتی باال از یک هاي فناوري

PCRاکثر کاربردها هنوز به تعداد زیادي پرایمر 

خودکار وجـود دارد PCRطراحی پرایمر هاي فوري براي روش

پرایمرهایی با نرخ موفقیت برابر یا صورتی مورد اعتماد است که

طور کامل توصـیف و مـدل  هبPCRفرایند هاي تمام جنبهگرچه،.کند

روي نـرخ موفقیـت   وجود دارند کهايشناخته شده

تکراري بـر روي  هاي همپوشانی پرایمر با منطقه

مییابند به احتمال زیاد با شکست مواجهمی

هنگام انجام آزمایش ژنوتیپ مقیاس بزرگ با پوشش کـل  2001سال را در اوایلمسأله مطالعه این 

این مطالعه به آنالیز .کروموزوم انسان شروع کردیم

)SNP(براي هر .پرداخته استSNP جفت، یک

جفتنرخ موفقیت بینهاي کردیم تا همبستگی

یکی از عوامل مطالعه شده، تعداد نواحی پیوند پرایمر پیش

یافتن تعداد نواحی پیوند براي هزاران زوج پرایمر از کل ژنوم انسان، کار آسانی نیست

دانستیم به دنبال چه چیزي هستیمنمیاین بود که دقیقا

مثال، ناحیه پیوندعنوانبه.مختلفی تعریف شود

نوکلئوتید از پایه16پرایمر یا ′3نوکلئوتید از پایه

انطباق دقیق، صورتبههمچنین، .تعریف شود

تواند میپیوندبعالوه، ناحیه.تعریف شده است

کند،میدر این مورد، طول پرایمر تغییر.شود

اگر بخواهیم تمام این مدل.گرددمیمختلفΔGزیادي از مقادیر 

PCRثیرشان بر روي پیش بینی نرخ موفقیت تأ

پرایمر با هر مدل ناحیه پیوند محاسبه کنیمهاي زوج

زوج پرایمر با صدها روش مختلف از ژنوم انسا1278

شمارش نواحی پیوند پرایمر از ژنوم انسان امتحان کردیم

سفانه، سرعت متأ.شودمیدر کاربردهاي متعددي استفاده

گ بــا تعــداد زیــاد پرایمرهــا کــافی نیســتیوکــاریوتی بــزرهــاي ژنــوم

MEGABLAST،SSAHA یاBLATکه براي جستجوي همانندي از ژنوم

سریعهاي متاسفانه این برنامه.اند، افزایش یابد

و موقعیت نواحی پیوند پرایمر پیش بینـی شـده بـه تـالش    بنابراین، ثبت تعداد 

رو، تصمیم گرفتیم تا نرم افزاري ایجاد کنیم که تمام نواحی پیوند پرایمر موجود در ژنـوم انسـان را در   این



9 هاي یوکاریوتیپوشش سریع نواحی پیوند پرایمر تکراري در ژنوم

ه، با عنوان برنام.بالقوه را براي هزاران زوج پرایمر گزارش کند

تمام نواحی پیونـد بـالقوه از ژنـوم انسـان     هاي ، بر مبناي شمارش و ثبت کامل موقعیت

شوند که امکان بازیابی بشدت سـریع  میباینري ذخیره

.ازدسمیتعداد و موقعیت تمام نواحی پیوند را براي هر پرایمر خاص فراهم

DNAتکـراري را روي  هـاي  در آینده، امکان پوشش منطقـه 

PCR     با تعداد زیاد نـواحی پیونـد جلـوگیري کـرده و

قالـب،  DNAپوشـش تکرارهـا بـر روي    .دهدمیبنابراین، نرخ موفقیت پرایمرهاي طراحی شده را افزایش

DUST.شـود اسـتفاده مـی  DNAهـاي خـاص در   

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/tatusov/dust/(وTandemRepeatsFinderــ ــداول  هب ــور مت ط

ي جـامعی  یـک برنامـه  RepeatMasker.شونداستفاده می

دنبالـه  بـراي ایـن نـوع آنـالیز     شود و بنابراین عمدتاً

طـور  به)./http://www.repeatmasker.orgاسمیت آفا، هابلی آر و گرین پی؛ 

افزار نرم.مورد استفاده قرار گیردفرد ژنوممنحصربههاي غیر

بزرگ تخصیص هاي به پوشش نواحی پیوند پرایمر تکرار شده در ژنوم

کـاربرد عملـی   هـاي  مثـال .شـوند مـی توصـیف 2اجمـالی در فصـل   

GenomeMasker    برمبناي پیش پـردازش دنبالـه ژنـوم در

.است)

دنباله تکراري از یک ژنوم خـاص  هاي ساختار هش حاوي لیستی از تمام موتیف

رمزگـذاري بـا تخصـیص دو بیـت متـوالی بـراي هـر        

کنـونی در  سـازي  در پیـاده Xبنابراین، طول موتیف دنباله تکراري 

کند، زیـرا  میاستفادهXمقدار پیش فرض عنوانبه

PCRاکثـر  .کندمیبا نرخ موفقیت باال و پایین را ارائه

X= عنـوان بـه موتیـف دنبالـه در صـورتی    .هسـتند

کـه  طـوري بار روي دهـد، Yشود که دنباله نوکلئوتید خاصی در ژنوم مشخص بیش از 

مثال، اگـر طـول   عنوانهب...).و1،2،3مثال، عنوان

هـاي  تمام موتیفصورتاینباشد، در =1Yنوکلئوتید باشد و تعداد تکرار تحمل شده برابر

دهنـد، درون لیسـت تکرارهـا قـرار    مـی بـار در ژنـوم مشـخص روي   

تـر  تکراري براي دسترسی سریعهاي فکل ساختار هش موتی

.شود

پوشش سریع نواحی پیوند پرایمر تکراري در ژنوم

بالقوه را براي هزاران زوج پرایمر گزارش کندPCRعرض چند ثانیه بشمارد و محصوالت 

GenomeTesterبر مبناي شمارش و ثبت کامل موقعیت ،

باینري ذخیره)درهم(هش يدر ساختمان دادهها موقعیت.است

تعداد و موقعیت تمام نواحی پیوند را براي هر پرایمر خاص فراهم

در آینده، امکان پوشش منطقـه PCRطراحی پرایمرهاي سازي براي ساده

PCRاز طراحی پرایمرهاي که طوريایم،قالب اضافه کرده

بنابراین، نرخ موفقیت پرایمرهاي طراحی شده را افزایش

هـاي خـاص در   گـذاري منطقـه  راهکار رایجی است کـه بـراي نشـانه   

)ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/tatusov/dust/

استفاده می)کوتاه(هاي تکراري ساده براي پوشش موتیف

شود و بنابراین عمدتاًاست که براي پوشش انواع متعدد تکرارها استفاده می

اسمیت آفا، هابلی آر و گرین پی؛ (شود استفاده می)توالی(

هاي غیرتواند براي پوشش منطقهمیBLASTمشابه، 

به پوشش نواحی پیوند پرایمر تکرار شده در ژنومGenomeMaskerپوشش ما با نام 

اجمـالی در فصـل   طـور  بهجزئیات الگوریتم.استیافته 

.شوندمیارائه3ما در فصل هاي برنامه

ها اصل کار و ساختمان داده-2

GenomeMaskerوGenomeTesterافزار نرمکارایی هر دو

)سازيدرهم(ام ساختار هش ساختمان داده خاصی با ن

1-2GenomeMasker

ساختار هش حاوي لیستی از تمام موتیف،GenomeMaskerدر

رمزگـذاري بـا تخصـیص دو بیـت متـوالی بـراي هـر        .بیت صحیح رمزگذاري شـده اسـت  32است که در 

بنابراین، طول موتیف دنباله تکراري .گیردمینوکلئوتید در یک کلمه انجام

nt.16گروه ما از.نوکلئوتید قرار دارد16و8بازه بین 

PCRرسد که بهترین تفکیک بین پرایمرهاي میبه نظر

=16Xزیر در این مقاله نیز برمبناي طول تکرارهاي مثال

شود که دنباله نوکلئوتید خاصی در ژنوم مشخص بیش از میتکراري تعریف

Y عنوانبه(یک عدد صحیح انتخاب شده توسط کاربر است

نوکلئوتید باشد و تعداد تکرار تحمل شده برابر=16Xموتیف

بـار در ژنـوم مشـخص روي   که بیش از یـک nt.16دنباله با طول

کل ساختار هش موتی.شوندمیگیرند و در ساختار هش ذخیرهمی

شودمیشود و در فایل لیست سیاه نوشتهسازي میمرتب



  
  
  

  چكيده 
. در محـيط آزمايشـگاه اسـت    DNAيك روش رايج بـراي رونويسـي   ) PCR(پليمراز  زنجيرهاي واكنش

مانند پزشكي باليني، علم انسان شناسي، زيست شناسي مولكولي و زيست شناسـي  هايي  اختراع آن، رشته
دسترس بـا گرمـاي    در DNAاين روش از يكي از چندين پليمراز . پزشكي قانوني را متحول ساخته است

، رشـته  DNAپليمـراز  . شود مي كند كه چندين بار در محيط طبيعي تكرار مي پايدار در واكنشي استفاده
DNA تركيب واكنش، افـزودن مبناهـاي نيتـروژن دار تـري     هاي  خواند و با استفاده از مولفه مي را موقتي

كند كه مكملي با قالب بواسـطه   مي كاتاليز DNAرا در بخش كوتاهي از  ′2سولفات دي اكسي نوكلئوتيد
شـود و بـراي    مـي  ناميده PCRمر ، پرايDNAاين بخش كوتاه . دهد مي كريك شكل -واتسوني  زوج پايه

پزشـكي قـانوني، تقويـت    هـاي   در آزمايشـگاه  PCRكـاربرد  تـرين   رايـج . موفقيت واكنش، ضـروري اسـت  
. است DNAاستفاده شده در تايپينگ ) STR(تكرار پشت سرهم كوتاه ) جايگاه كروموزومي(هاي  لوكوس

STR ي پلكسـي كـه در يـك تسـت بـه طـور       ، مـولت تر بيشواكنش يا  16مرتب در هماهنگي با طور  ها به
در مولتي پلكس، الزم است كه پرايمرها در حالت ويژه و دقيق بر . شوند مي شوند، ارزيابي مي همزمان اجرا
 پرايمرهايي كه ويـژه هسـتند نيـز   . كار كنندها  مورد نظر بدون جلوگيري از ساير واكنشهاي  روي واكنش

مورد نظر با بسط پايـه   DNAدر توالي ) SNP(لئوتيدي مجزا نوكهاي  توانند براي بررسي پلي موريسم مي
دسـترس   افزار خودكار در نرمهاي  پرايمرها اغلب با استفاده از يكي از بسته. مجزا مورد استفاده قرار گيرند

بـراي بيولـوژي پزشـكي قـانوني بـا       PCR، فرايند طراحي دسـتي پرايمرهـاي   جا ايندر . شوند مي طراحي
  . شود مي افزار رايگان توصيف استفاده از نرم

ــدي  ــات كلي ــك   :كلم ــيد نوكلئي ــولي، اس ــي مولك ــت شناس ــدروژني،  DNA/RNA/زيس ــد هي ، پيون
  . PCR ،STR ،SNPپليمراز، پرايمر اي  ، واكنش زنجيرهDNAاوليگونوكلئوتيد، پليمرازهاي 

  فصل دوم
  PCRهاي  طراحي پرايمر براي واكنش

  شناسي پزشكي قانوني در زيست
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، علـم انسـان شناس
ايـن رو. شـود  مي ه

قال DNAز، رشـته  
 )dNTPs (را بـه پ

قالب را ازمكمل با 
رونويسـي شر است 

، افـزايشGCـي از 
شـو مـي   اسـتفاده   
.شـوند  مي استفاده

كنـ مـي  ديـد تغييـر   
به ميزان زيـادي ك

در مع تـر  كـم تند و 
ويت هـر لوكـوس د

تـرانس كر PCRه  
جـا DNAليمـراز     

P  براي رونويسيNA
، تعريـف منPCRي   

بـراي كوتـاه. سـت     
عنـوان  به(رار دارد 

قرار دارد، ط ′3و 5
، مكملي براي رش5

 را بـا اسـتفاده از
Aهلـيكس مضـاعف   
. شروع خواهد كرد

مرهـايي از يـك انته
دن مجموعه پرايمر
ر بـافر مشـترك س

لوكوس براي ت 50 
بـه توانـد  مـي  يمراز

پرايمر براي تف ′5ي

ند پزشكي بـاليني،
كار گرفته هژنتيكي ب

پليمراز. كند مي ده
′2ـي نوكلئوتيـد   

پايه مهاي   كه زوج
توالي هدفي كه قرار

غنـهـاي   ب تـوالي  
ر محـيط طبيعـي

مايشگاه ا محيط آز
بـدون تردطـور   به 

س در انشعاب تكرار ب
DNA پايدارتر هست

P تواند براي تقو مي
فرايندي كـه. است 

عكـوس را بـراي پل
PCRپرايمرهاي . 

طراحـي پرايمرهـاي
ـر، حـائز اهميـت اس
وكوس مورد نظر قر

′5يپايين پرايمرها

′5پرايمر. دهد مي د

 يـا مثبـت جديـد
ه بااليي يا مثبت ه

قالب عنوان بهاليي 
ود كه شـامل پرايم
ند همزمان با افزود
ز نظر سـاختاري در
صيف شد و بيش از

پليكه  طوري يابند، ي
توانند به انتهاي مي 

 فصل دوم 

متعددي ماننهاي  ه
DNA و آناليزهاي ژ

داري گرمايي استفاد
 سـولفات دي اكسـ

RN  ياDNA است
مرها بايد مختص تو
ول پرايمر و انتخـاب

اوليگونوكلئوتيد د 
در 18-35ا طول 

را ماهيت كل ژنوم
شده توسط هليكس

Aاي پرايمره. يست
R قرار دارند .PCR
RNAيا  DNAز 

ريپتـاز مع ترانس ك
كند مي س رونويسي

در ط. باشـند  مي از
موقعيت مـورد نظـر
مستقيما در باالي لو

كه مستقيما در پ 3
5 جهت 3′ رشد −′

ييباالي  ت و رشته
مكمل رشته ′3مر

ستفاده از رشته باال
شو مي طقه محاسبه

توانن مي اضافيهاي 
پرايمرها از دهد كه
توص 1988در سال 

مي بسط افزايشي 
رنگي مختلفهاي 

در زمينه) PCR(ز 
Aوني براي تقويت 

D دردسترس با پايد
دار تري وژننيتري 

NAش كوتاهي از 
پرايم. دهد مي شكل

تواند با افزايش طو ي
5-10وتاه با طول 

D اوليگونوكلئوتيد با
شگاه مهم است، زير
حيط طبيعي باز ش
قويت دردسترس ني

RNAه پرايمرهاي 
ل موارد متشكل از

شود و آنزيم مي ده
cD معكوسطور  به
مورد نيا DNAظر 

مي در باال و پايين 
DNA قه  كه م5′

′3و منطقه) س ها

هر دو پرايمر را در
است DNAمضاعف 

پرايم. ع خواهد كرد
منفي جديد را با اس
نوكلئوتيدها در منط
ه ي پلكس، لوكوس

د مي شوند كه نشان
س براي اولين بار د

هاي زمان. اند ه شده
ه برچسب. كنديسي 

 دمه
پليمرازاي  ش زنجيره

شناسي پزشكي قانو
DNAپليمرازهاي 

هاي د و افزودن پايه
پرايمر، بخش. كند مي

كريك ش -ه واتسون
مي ختصاصي بودن

كو نسبتاً RNAي 
DNAپرايمرهاي  

در محيط آزمايشتر 
در مح DNAقالب  

 و كل ژنوم براي تق
 شيميايي نسبت به
تفاده شود كه شامل

 )RT-PCR (ناميد
 RNA  را درNA

دي منطقه مورد نظ
 و پرايمرهاي طراحي
ن، پرايمرها از منطق

SNP يا ساير لوكوس
، هDNAپليمراز . د

يا منفي هليكس م
قالب شروع عنوان به

تحتاني يا مي  رشته
ن با افزودن تعداد ن

در مولتي. ديگر است
واكنش رونويسي ش

 PCR مولتي پلكس
ي پلكس نشان داده

را رونويها  مام هدف

  
 
22 

مقد -1
واكنش
زيست ش
يكي از پ

خواند مي
م كاتاليز

زوج پايه
اخ. باشند

پرايمرها
كه حالي

تر طوالني
كه حالي
شود مي
افت فرو

ژنوم است
معكوس

كند، مي
طبقه بند
مطلوب

امپليكون
STR ،P
شوند مي

تحتاني ي
تحتاني 
است و ر
امپليكون
انتهاي د
تركيب و
.هستند

در مولتي
كامل تم



دریافت نمونه ى کتاب به صورت رایگان 

www.DKG.ir



         
     

 )  (09199101248   ) (09195327371
 ) (09199101241   ) (09198827881  
 ) (09196364604   ) (09199101242

 )  (09355968313   ) (09195371085
 ) (09195730150   )  (09199101249

 ) (09195907206   ) (09195730152
 ) (09195730154   )  (09195371890
 ) (09196853405   ) (09195730149
 )  (09195733177   ) (09197781945
 )  (09195907204   ) (09013737872

 ) (09196853116   )  (09195371960
 ) (09197281952   ) (09215310591

 ) (09195907203   ) (09197781947  
 )  (09913713749   ) (09195730151

 )  (09195730147   ) (09195730148  
  ) (09195371069   ) (09199101247

 ) (09197781944   ) (  ................................  09195371087
 )  (09013737896   ) (09913713744

 ) (09199101240   ) (09195733179
  )  (09192705878    ) (09197281934

 ) (09146789861   ) (09196350768
 ) (09195371075   ) (09195730155
 ) (09196287168   )  (09196351853
 ) (09195730153   ) (09199101243

 ) (09196829280
 )  (09199101245
 ) (09192705871
 ) (09197781944

 )  (09101711872



»«

:-
331

:6648937502166489349021

700000


	00
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5
	F6
	F7
	F8
	F9
	F10
	F11
	F12
	F13
	F14
	F15



