
 الباثولوجيا االكلينيكية

 

 أسماء المشاركين بالبحث عنوان البحث م

بي( في لفيف من المرضي المصريين حديثي التشخيص 562)مىدال ال 88دراسة معامل التمايز النقوي  1

 بسرطان الغدد الليمفاوية المنتشربي ذو الخلية كبيرة الحجم 

سلمي عالء الدين  0د

 امبابي 
ريهام عبد الحليم ابو  0د

 الوفا 
 ح نرمين الدبا 0د

 عمر غالب  0د

سلمي عالء الدين  0د متعدد االشكال في تنمية وتشخيص سرطان الدم  intetleukin 10,sf3bدور طفرة  5

 امبابي 

 مروة جمال الدين  0د

 ميادة علي موسي  0د

 اسامة رشدي  0د ميثلة الحمض النووي للحيونات المنوية العالية ونتائج الحقن المجهري  3

رانية السيد عبد  0د

 المقصود 

 ياسر الكسار 0د

 دورين نزية يونان  0د

 رنا رجب  0د

وعدم استقرار السواتل الدقيقة كمتنبئين الستجابة سرطان المستقيم للعالج  mlhi1, tfap2eنمط مثيلةجينات  4

 الكيميائي المساعد الجديد 

 محمد مصطفي رزق  0د

 عالء قنديل  0د

 سوزان هالل  0د

 ليد الشاذلي و 0د

 ايمان زكريا القمري  0د

 رشا ابراهيم جويش 0د في االعتالل الكلي السكري من النوع الثاني في السكان المصريين  Tدور الخاليا التنظيمة  2

 عمرو محمد عبيد  0د

 بسمة التميمي  0د

سلمي عالء الدين  0

 امبابي 

 01تأثير المضادات المباشرة لفيروس سى على الفافيتو بروتين ،عامل نمو بطانة األوعية الدموية وأنترلوكين  6
األستصفاء الدموى الكلوى المصابون بفيروس األلتهاب الكبدى كدالئل على أورام الكبد السرطانية فى مرضى 

 الوبائى سى 
 منى وجدى عياد حلمى

بالحيوانات المنوية فى مرضى دوالى  IIبالسائل المنوى ومستقبل األنجيوتنسين  IIمستويات األنجيوتنسين  7

 الخصية : العالقة بحالة الخصوبة 

هناء محمود احمد الشيخ 

 على دنيا

( فى مرضى الغسيل الكلوى كعامل RS13140012دراسة هرمون الميالتونين الطفرة أحادية النيوكليوتيده )  8

 خطورة لتصلب األوعية الدموية 
 ايمان طايع السيد دسوقى

طفل مرضى كثرة االنسجة الليمفاوية المتلقمة للكريات الحمراء :خبرة اربع  010الصفات السريرية ومصير  9
سنوات فى مركز واحد من مصر . , ارتباط التعدد الجينى لفتوين أ ومستواه بمصل الدم مع مرض تصلب 

 فى مرضى السكرى من النوع الثانى المصابين باألعتالل الكلوى السكرى المبكر شرايين األوعية الدموعية 

نيفين لويس ميخائيل 
 سعد

ـ وفوسفاتيز قلوى العظام كواسمات تشخيصية فى المرضى المصريين  Nروببتيد بروكوالجين من النوع األول  10

الميكرو  Pت تعبير المصابين بهشاشة العظام / هشاشة العظام كبديل لقياس كثافة المعادن فى العظام , مستويا

فى المرحلة المبكرة من سرطان الخاليا الكبدية المرتبطة بفيروس التهاب الكبد  3ب 33ب و 3ـ 330ار ان ايه 

 الوبائى فى المرضى المصريين 

ريهام عبد الحليم محمد 

 عبد الحليم ابو الوفا

المبكرة من سرطان الخاليا الكبدية فى المرحلة  3ب 33ب و 3ـ 330الميكرو ار ان ايه  Pمستويات تعبير  11

 المرتبطة بفيروس التهاب الكبد الوبائى فى المرضى المصريين 

مروة احمد جمال الدين 

 جمال الدين

تقييم التشوه الجنينى للفورمالين على أجنة الفئران البيضاء الحوامل , الداللة االكلنيكية لمستوي اكسيد النتريك  12

قيمة التكهنية للرابط المحفز للتكاثر فى سرطان الدم في سائل النخاع الشوكي لدي مرضي االلتهاب السحائي , ال

 الليمفاوى الحاد فى الكبار 

مجدى ممدوح حسن 

 البردينى
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