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سخن سر دبیر

بسمه تعالی

)مفهوم زندگی تالش دائمی است، پس هیچگاه آرام و ساکت ننشین_ چارلز داروین(

با عنایت ایزد منان و با یاری و تالش خستگی ناپذیر جمعی از دانشجویان جوان و فعال انجمن علمی زیست شناسی توانستیم که بعد از انتشار و 
بازخورد موفق شماره های قبلی نشریه علمی ژنوم،شماره دهم نشریه را در آبان ماه منتشر و در اختیار شما پویندگان راه علم قرار دهیم.

به  نزدیک شدن  نشریه چیزی جز  این  از چاپ  باشد،بلکه هدف  نمی  این رشته  روز علمی مختص  به  نشر مطالب  ژنوم،تنها  نشریه  از چاپ  هدف 
انگیزه در دانشجویان زیست  ایجاد  از  تواند غیر  هدف واالیی که در ذهن و جان همه زیست شناسان نقش بسته نیست،هدفی که بی شک نمی 

شناسی،ایجاد ارتباط  بین دانشجویان و اساتید جهت به اشتراک گذاری علم و مهمتر از همه  بهبود مقام زیست شناسی و اهل زیست باشد.

امید است که مانند شماره های قبلی با مطالعه کردن نشریه ژنوم و بیان نظراتتان از طریق کانال های ارتباطی ذکرشده در متن نشریه در مورد این 
شماره از نشریه،ما را در هرچه بهترشدن کارمان در آینده یاری کنید تا با کمک شما بتوانیم به آن هدفی که در ذهن و جان همه زیست شناسان 

نقش بسته است برسیم.

در آخر الزم می دانم که از همه کسانی که در انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری تالش میکنند تشکر و همچنین از زحمات 
جناب آقای دکتر مجید مومنی مقدم،استاد مشاور انجمن علمی زیست شناسی،که با مشاوره ها و راهنمایی های خود،ما را در هرچه بهتر شدن این 

نشریه یاری نمودند و همینطور سرکار خانم دکتر تکتم حجار که در این شماره از نشریه همراه ما بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را به جا بیاورم.
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نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزوارینشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

 نشریه ژنوم از اساتید و دانشجویان کلیه گرایش های رشته ی زیست شناسی و رشته های مرتبط
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به همکاری می نماید.

 شایان ذکر است همکاری با نشریه علمی ژنوم با ارائه رزومه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه حکیم سبزواری همراه است.

زمینه های همکاری:
تالیف یا ترجمه مقاله عمومی زیست شناسی

آشنایی با افراد برجسته ایرانی و شخصیت های مهم زیست شناسی
معرفي پایگاه هاي اینترنتي مرتبط

تازه های خبری زیستی
معرفی کتاب

معرفی سازمان ها/موسسه های زیستی
معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی

طراحی و صفحه آرایی نشریه

نکات قابل ذکر در مورد بخش مقاالت:
مقاالت با نام نویسنده در نشریه منتشر خواهد شد.

 موضوعات پیشنهادی مقاالت باید به تایید سردبیر برسند و یا از بین موضوعات
ارائه شده توسط سردبیر نشریه،موضوعی انتخاب شود.

تاییدیه دارای  و  باشد  ترویجی  باید در حد مقاالت علمی  مقاله    سطح علمی 
 تصحیح علمی توسط عضو هیئت علمی باشد )به عنوان استاد داور/ راهنما(،
 در اینصورت اسم شخص به عنوان هیئت تحریریه نشریه منتشر خواهد شد.

جهت مطلب  علمی،   هیئت  عضو  توسط  مطلب  تاییدیه  نداشتن  صورت   در 
تصحیح برای استاد مشاور نشریه ارسال می گردد.

 مقاالت باید دارای اجزاء اصلی مقاله شامل چکیده،  مقدمه،  متن، نتیجه گیری و منابع باشد.
  مقاالت نباید عینًا در مجله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی منتشر شده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت

سرقت ادبی به عهده فرستنده مقاله خواهد بود.
  عکس های مرتبط با ذکر منبع و به صورت جدا و همراه با توضیح عکس به ترتیب در یک فایل زیپ

همراه مطلب ارسال گردد.
 برای موضوعات خبری مطالبی که از دسته مقاالت علمی نباشند باید دارای گزارش خبری بوده و از منابع معتبر گرد آوری انجام گردد.
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تازه های خبری
چسب های جراحی االستیک زخم ها را در 60 ثانیه مهر و موم میکند

ایمان برغمدی

مهندسان پزشکی از دانشگاه سیدنی و ایاالت متحده در توسعه چسب 
جراحی فوق العاده نجات دهنده، به نام Metro شرکت کردند.

انعطاف پذیری باال Metro باعث می شود، آن را برای قرار دادن روی 
زخم در بافت های بدن که به طور مداوم گسترش و استراحت  می یابند 
استفاده کنند. مانند :ریه ها، قلب و شریان ها که در غیر این صورت در 

معرض خطر، دوباره باز می شوند.
این مواد اغلب بر روی زخم های داخلی، در نواحی که دسترسی به آنها 
سخت می باشد کار می کنند و به خاطر وجود مایع بدن در اطراف زخم، 
این موارد به طور متناوب نیاز به بخیه دارد و مانع از کارایی سیالنت های 

)وسیله چسبندگی( دیگر می شود .
تابانیدن اشعه ماورابنفش آماده  ثانیه از زمان  این ماده تنها پس از 60 
آنزیم جهت تخریب قرارداده شده است، که می  شده و درون آن یک 
را  نفوذناپذیر  قسمت  این  تخریب  زمان  آن  سازی  فعال  توسط  توان 
مشخص کرد که میتواند از چند ساعت تا چند ماه متغیر باشد، این زمان 
بندی در حقیقت به زخم فرصت کافی را می دهد تا بطور کامل ترمیم 

شود.
این مواد مایع یا ژل مانند به سرعت و با موفقیت شریان 
ها و ریه های جوندگان و ریه های خوک ها را بدون نیاز 
 Science نتایج  میکنند.  موم  مهر  آهنی  بست  و  نخ  به 
Translational Medicine در مقاله ای از مرکز چارلز 
شده  منتشر  سیدنی  دانشگاه  علوم  دانشکده  و  پرکینز 

است؛ 
که  است  طبیعی  االستیک  پروتئین  از  ترکیبی   ،Metro
دانشگاه  استادیار  و  نویسنده  همکاری  با  تکنولوژی  این 
پروفسور  و  بیوشیمی  ی  رشته  در  کوی(  )مک  سیدنی 
مولکول  با  تکنولوژی  این  است.  یافته  توسعه  وایز  آنتونی 
همکاری  با  که  است  شده  ساخته  نور  به  حساس  های 
Biomateri- نوآوری  تحقیقات  مرکز  مدیر  و  نویسنده 
خادم  علی  پروفسور  هاروارد  پزشکی  دانشکده  در   ))als

حسینی انجام گرفت.
نویسنده اصلی این مطالعه استادیار نسیم آنابی از گروه مهندسی شیمی 
است که به بررسی کاربرد Metro  در شرایط مختلف بالینی پرداخته. او 
می گوید زیبایی فرموالسیون Metro این است که به محض تماس با 
سطوح بافت، آن را به یک فاز ژل مانند که فیکس باقی می ماند، تبدیل 
میکند . سپس ما بیشتر آن را در محل خود تثبیت می کنیم، این تثبیت 
سازی را توسط یک نور با طول موج کوتاه ایجاد می نماییم که می تواند، 
کراس لینک )اتصال عرضی( ایجاد کند. این تثبیت باعث استحکام و 

اتصال محکم و نفوذ ناپذیری در محل شده و در حقیقت به ساختار سطح 
بافت کامال متصل می شود .

سیلنت  شبیه  را  فرایند  این  سیدنی  دانشگاه  در  وایز  آنتونی  پروفسور 
سیلیکون مورد استفاده در اطراف کاشی های حمام و آشپزخانه توصیف 
کرد. وقتی شما Metro را تماشا می کنید، می بینید که آن مانند مایع 

عمل می کند، شکاف را پر می کند و مطابق شکل زخم است.
این ژل به خوبی از لحاظ زیست شناختی پاسخ می دهد و از بافت انسانی 
برای ترویج بهبود زخم ها استفاده می کند. ژل به آسانی ذخیره می شود 
و می تواند به طور مستقیم بر روی زخم یا حفره قرار گیرد.  کاربردهای 
خیلی قدرتمندی دارد، مانند : درمان زخم های جدی داخلی در مکان 
و هم چنین در  اتومبیل  از تصادف  ناشی  مانند: حوادث  اورژانس  های 

مناطق جنگی و نیز بهبود جراحی های بیمارستان.
پروفسور خادم حسینی می گوید: به نظر می رسد Metro  در طول دوره 
ای که زخم ها در شرایط مکانیکی نیاز به التیام دارند، پایدارباقی می ماند 

و بعد از آن بدون هیچ نشانه ای از سمیت تجزیه می شود .

پروفسور وایز می گوید: مرحله بعدی تکنولوژی، آزمایش بالینی است. ما 
Metro را در طیف وسیعی از تنظیمات مختلف نشان داده ایم که کار 
می کند و اکنون آماده هستیم تحقیقات خود را برای آزمایش افراد انجام 
دهیم. امیدوارم Metro به زودی در کلینیک مورد استفاده قرار گیرد و 

جان انسان ها را نجات دهد.
منبع خبر:

h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a s -
es/2017/10/171005102741.htm

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005102741.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005102741.htm
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مدافعان باکتریایی کشف شده درسلول های سرطانی، داروهای شیمیایی 
را شکست دادند

سرطان های مقاوم به شیمی درمانی ممکن است به علت وجود باکتری 
ها باشند.خبر خوب این است که یک کوکتل آنتی بیوتیک می تواند این 
محققان  از  بگذارد.گروهی  سر  پشت  را  تومور  و  ببرد  ازبین  را  مقاومت 
به ریاست دکتر راوید استراسمن از دپارتمان بیولوژی مولکولی موسسه 
های  ازسلول  انگلی  های  باکتری  از  دسته  یک  که  فهمیدند  دیزمن 
Myco- گروه  این  نام  کنند.  می  محافظت  درمان  درمقابل  سرطانی 

plasma hyorhinis  است.

یافته ها توضیح می دهند که چرا برخی از سرطان های قابل درمان می 
توانند درمان های قدرتمندی را از بین ببرند.

به گفته نویسندگان مقاومت به دارو در سرطان چالش اصلی برای تالش 
های درمانی است. اما یافته ها این امید را می دهد که حداقل برخی 
از سرطان های مقاوم به دارو با مخلوط کردن آنتی بیوتیک ها با رژیم 
های شیمی درمانی، قابل درمان شوند. این نتایج بر اساس آزمایشات 
و  تجویز  انسان  موارد سرطان  در  هنوز  و  است  آزمایشگاهی  و  حیوانی 
تایید نشده است. حتی اگر تاثیر این روش اثبات شود مدتی زمان می برد 

تا به عنوان شیوه جدید درمان در دسترس بیماران قرار گیرد.

گروه تحقیقاتی فهمیدند که رشد برخی از انواع سلول های سرطانی باهم 
در آزمایشگاه موجب شد که آن ها در برابر gemcitabine  مقاومت پیدا 
کنند.gemcitabine   ترکیبی شیمیایی است که به طور گسترده ای 
در شیمی درمانی استفاده می شود. مقاومت به   gemcitabineباعث 
مشکل می شود، زیرا این ترکیب برای درمان لوزالمعده، ریه، پستان و 
به  این مصونیت  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  مثانه  همچنین سرطان 

دست آمده تهدید بزرگی برای بسیاری از بیماران است.

اولین تئوری آن ها این بود که برخی از سلول های سرطانی یک مولکول 
حذف کننده دارو تولید می کنند که سهوا  همسایگان خود را به خوبی 

محافظت می کند.

سپس تیم تالش کردند که کشت را تغییردهند  و سپس مایع اطراف 
را  ذکرشده  مولکول  توانند  می  آیا  ببینند  تا  کردند  آزمایش  را  آن 

کنند. شناسایی 

ایمنی)مصونیت( ها  کشت  که  بود  این  کردند  کشف  آنها  که  چیزی 
بزرگ  نسبتا  فیلتر  یک  ی  وسیله  به  مایع  شدن  پمپ  از  پس  خودرا 
نه  )اما  باکتری  مانند  بزرگ  ذرات  تواند  می  که  میکرومتری   0.45

ترکیبات شیمیایی(را جداکند از دست دادند.

در کل این به این معنی بود که سلول ها از نوعی دفاع شیمیایی استفاده 
برخی  که  شد  متوجه  تحقیقات  تیم  بیشتر  بررسی  از  پس  کردند.  نمی 
M. hy-  .آلوده اند  M. hyorhinis از سلول های محیط کشت با  
متابولیزه  بی ضرر  ترکیبات  به  را    gemcitabine تواند orhinis  می 
کند. برای بررسی اینکه آیا M. hyorhinis  در واقع سبب ایجاد مقاومت 
دارویی سلول ها شده است یا نه، سلول های سرطانی قابل درمان را به 
موش ها پیوند زدند. بعضی از آن ها به M. hyorhinis   آلوده بودند و 

برخی دیگر آلوده نبودند. درمان بعدی نشان داد که تومور های حاوی 
باکتری بهgemcitabine  واکنش نشان نمی دهند.

نسبت    CDDL ژن  به  را  باکتری  مقاومت  تحقیقاتی  تیم  نهایت  در 
به  کند.  می  کد  را    gemcitabine متابولیک  مسیر  ژن  این  دادند. 
gemcit- با  مقابله  برای  استفاده  مورد  های  مکانیسم  دیگر  عبارت 
وجود  که  است  این  کننده  نگران  مسئله  کند.  می  تنظیم  را    abine
CDDL در باکتری ها رایج است. از دسته اولیه 27 گونه باکتری که 
را    gemcitabine توانستند آزمایش قرار گرفتند، 13 گونه می  مورد 

فاطمه صادق زاده
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پایگاه  از  استفاده  )با  خود  جستجوی  گسترش  از  کنند.پس  پردازش 
داده های ژنتیکی حاوی ژنوم از 2700 گونه باکتریایی( چند صد گونه 
اکثر  یافتند.  کنند  پردازش  را   CDDL ژن  توانستند  می  که  را  دیگر 
بزرگ  درخت  هستند،    Gammaproteobacteria رده  جزء  ها  آن 

باکتری که شامل E. coli   و Salmonella است. 

توانند  باکتری ها چقدر می  از  بزرگ  این جمعیت  اینکه  برای فهمیدن 
سرطانی  سلول  نمونه   113 محققان  کنند،  ایجاد  مشکل  بشر  برای 
پانکراس انسان فراهم کردند )آدنوکارسینومای مجرای لوزالمعده( این 
سلول ها طی جراحی های سرطان جمع آوری شده بود، و 20 نمونه نیز 
از اهدا کنندگانی که سرطان نداشتند گرفته شد. از گروه اول 86 نمونه 
Gammaproteobacteria اغلب( را نشان دادند  باکتری  به  آلودگی 
بودند( و در گروه دوم تنها سه نمونه این گونه بودند. تیم تحقیقاتی معتقد 
است که این باکتری ها به تومور های پانکراس از دوازدهه که قسمت 

اول روده ما هستند حمله می کنند.

در نهایت تیم تحقیقاتی گونه ای از E.coli را مهندسی کردند که حامل 
آن ها  تزریق کردند.  تومور داشت  به موشی که  و  CDDLهستند  ژن 
همچنین از مولکول های نشانگر فلورسنت استفاده کردند تا آنچه تومور 

ها و باکتری ها انجام می دهند را پیگیری کنند. و در آخر یک گروه از 
آن ها را با gemcitabine و همچنین با آنتی بیوتیک و گروه دیگر را 
فقط  با gemcitabine  درمان کردند. در مورد گروه اول باکتری ها 
gem- تنها از یافت و در گروهی که  ناپدید شدند و تومور ها کاهش 
citabine  برای درمان استفاده شده بود، رشد و پیشرفت تومور ها به 

سرعت ادامه داشت.

به طور خالصه نتایج به دست آمده مستلزم اکتشاف بیشتر است.

به  تومور  مقاومت  در  توموری  باکتری های درون  بالقوه  »نقش  مقاله 
دارو های شیمی درمانی gemcitabine” در مجله Science منتشر 

شده است.

لینک خبر:

https://www.zmescience.com/medicine/bacte-
/ria-defend-against-chemo

https://www.zmescience.com/medicine/bacteria-defend-against-chemo/
https://www.zmescience.com/medicine/bacteria-defend-against-chemo/
https://www.zmescience.com/medicine/bacteria-defend-against-chemo/
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محققان نوع جدیدی از سلول های ریه را شناسایی کردند

یک گروه تحقیقاتی که توسط دانشمندان دانشگاه بوستون رهبری شده است، یک نوع جدید از سلول ریه را شناسایی کرده است، که در دفاع از 
ایمنی بدن علیه باکتری های ایجاد کننده پنومونی)سینه پهلو( موثر است.

دو دسته از سلول ها در بدن انسان وجود دارد: سلول های زایایی که برای ساخت اسپرم و تخمک به کار می روند و سلول های سوماتیک که هر 
سلول دیگری را در بدن تشکیل می دهند، از جمله سلول های ریه.

تفاوت های گسترده ای بین سلول های جنسی و سلول های سوماتیک وجود دارد که نقش های متفاوتی در زیست شناسی انسان دارند.

قبال تصور می شد ژن موسوم به MIWI2 )همچنین به عنوان Piwi مانند RNA-silencing gene 4 یا PIWIL4 شناخته شده است( تنها در 
سلول های جنسی مردانه به عنوان بخشی از یک خانواده از ژن ها که از رشد مناسب اسپرم اطمینان حاصل می کند، بیان شده است.

با این حال، دکتر متیو جونز، استادیار پزشکی در دانشکده پزشکی بوستون و همکارانش از بریتانیا و ایاالت متحده کشف کرده اند که نه تنها این 
ژن همان ژن  بیان شده در سلول های سمی در بدن است، بلکه نشان دهنده یک جمعیت متمایز از سلول های چند نژادی است که در قسمت 

فوقانی ریه قرار دارند.

این سلول های پوستی به نوعی شبیه به مو عمل می کنند تا مواد مخاطی و دیگر مواد خارجی را از ریه بردارند.

با این حال، آنچه که این مجموعه جدید از سلول های پوستی را از هم جدا می کند، این است که آنها پروتئین MIWI2 را بیان می کنند و در این 
گزارش مشخص شده اند که نقش ویژه ای در کنترل عفونت ریه دارند. 

این یافته ها ممکن است منجر به روش های جدید و غیر سنتی در مبارزه با پنومونی و بیماری های مزمن ریوی شود.

 COPD محققان بیان کرده اند: »نوع سلول جدید و الگوی بیان ژن همچنین ممکن است منجر به درک بهتر مکانیزم هایی از قبیل بیماری های
)بیماری انسداد ریه( و آسم شود.”

“ما امیدواریم که در مراحل بعدی به روش های جدیدی برای بررسی چگونگی واکنش بدن به باکتری های عفونی در ریه برسیم.”

ایمان برغمدی

لینک خبر: 

http://www.sci-news.com/biology/new-type-lung-cell-05236.html
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معرفی شخصیت
بیوگرافی دکتر پردیس ثابتی

معصومه صالحی

جهان،  برتر  های  چهره  از  خود   ۲0۱۴ انتخاب  آخرین  در  تایم  مجله 
فهرستی از تالشگران و محققان فعال در کنترل و تحقیق درباره بیماری 
ابوال تهیه کرد که در جمع ۲۲ نفره در این فهرست، نام پردیس ثابتی به 

عنوان محقق و استاد ایرانی هم ثبت شده است.

تحصیالت
و  آمریکایی  او  مادر  متولد شد.  تهران  در  در سال ۱۳۵۴  ثابتی  پردیس 
او  کردند.  مهاجرت  آمریکا  به  در سال ۱۳۵۷  آنها  است.  ایرانی  پدرش 
نویسنده ی  فروشی،  مغازهای گل  آرزو داشت صاحب یک  در کودکی 
لیسانس  در سال ۱۳۷۹  او  و  او محقق شد  آرزوی  دکتر شود.  یا  رمان 
زیست شناسی خود را از موسسه ی فناوری ماساچوست دریافت کرد. 
دریافت  کسفورد  آ دانشگاه  از  در سال ۱۳۸۱  را  ژنتیک  سپس دکترای 
کرد و مدرک دکترای پزشکی خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشکده پزشکی 

هاروارد گرفت.

زندگی شخصی
استادیار زیست شناسی و سلول های )John Rinn( پردیس ثابتی در 
سال ۱۳۹۱ با فردی به نام جان رین  ازدواج کرد. پردیس ثابتی خواننده، 
نوازنده و ترانه سرای یک گروه راک است و گروه موسیقی آن ها تا به 
حال سه آلبوم منتشر )Thousand days( نام هزار روز کرده است و از 

طرف مجله ی بیلبورد مورد قدردانی قرار گرفته است.
او در بچگی و در دوران دانشگاه به ورزش تنیس عالقه فراوانی داشت 
اما اکنون در اوقات فراغت خود والیبال بازی می کند و عضو تیم والیبال 

تابستانی دانشگاه هاروارد است.

فعالیت های شغلی
فارغ التحصیل دکترای پزشکی از دانشگاه هاروارد، ژنتیکدان پزشکی 
است که با طراحی الگوریتمی موفق به نمایش اثرات ژنتیک بر پیشرفت 
و  است  هاروارد  دانشگاه  دانشیار  اکنون  هم  وی  است.  شده  بیماری 
کروموزوم  تمام  و  انسان  ژنوم  خواندن  برای  محققان  گروه  سرپرستی 
مسیر  در  چنین  هم  او  دارد  عهده  بر  را  ابوال  ویروس  در  موجود  های 
بودجه  دریافت  به  موفق  ماالریا،  ژنوم  بررسی  زمینه  در  خود  تحقیقات 
بنیاد  از  دالری  میلیون   ۲ تحقیقاتی   )Gates Foundation Grant(

بیل و ملیندا گیتس شده است.

فعالیت های تحقیقاتی
هم  و  است  انسانی  ژنوم  تکامل  از چگونگی  روشنی  درک  دنبال  به  او 
چنین تغییراتی را در دو ژن جمعیت مردم آسیا شناسایی کرده است که 
نقش  بدن  کننده ی عرق  تولید  و غدد  مویی  ریز  در شکل گیری غدد 
او را در این زمینه همراهی  ثابتی و محققانی که  زیادی دارند. پردیس 

می کنند به دنبال ارائه ی روشی هستند که نشان می دهد چه عواملی 
در ژنوم انسانی دارای اهمیت است. وی در بخشی از تحقیقات خود، 
در قالب تیمی از دانشمندان بین المللی، با استفاده از این روش، ابزار 
ژنومیک مدرنی ارائه کرده است تا با استفاده از آن به جستجو در زیست 
هم  مستعدی  مناطق  در  را  آن  بتواند  تا  بپردازد؛  ماالریا  انگل  شناسی 
چون آفریقا ریشه کن کند. او هم چنین گفته است که ما همواره از این 
نکته در تعجب و حیرت بوده ایم که چرا برخی از افراد به بیماری هایی 
هم چون ماالریا مبتال می شوند اما برخی مصونیت دارند، و هم اکنون 
یکی از مهم ترین تمرکزهایش کار بر روی ژنوم ماالریا و ایدز است. آن 
با اعمال تغییراتی  ها به دنبال این هستند که دریابند چگونه می توان 
در )HIV( یا ژنوم انسانی تمامی افراد را در برابر بیماری های مختلفی 

نظیر ماالریا مصون کرد.
از ۲0 عنوان مقاله تخصصی در عرصه  ایرانی مولف بیش  این محقق 
متخصصان  و  کارشناسان  از  حال  عین  در  و  است  انسانی  تکامل 
تاثیرگذاری در عرصه ی تکامل انسانی و بیماری های واگیردار محسوب 
می شود. وی یکی از سرشناس ترین محققان آمریکا در زمینه بررسی 

ژنوم ماالریا است.

موفقیت ها و جوایز
پردیسی ثابتی سومین زن در تمام تاریخ است که با معدل ۱00 و مدارج کامل 

از مدرسه ی پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده است.
وی بعنوان یکی از سرشناس ترین محققان آمریکا در زمینه ی بررسی 
ژنوم ماالریا، از بنیاد بیل و ملیندا گیتس بالغ بر ۲ میلیون دالر بودجه ی 

تحقیقاتی دریافت کرده است.
او اخیرا نیز به عنوان یکی از ۱00 چهره ی نابغه ی  جهان از سوی گروه 
بین المللی )Creators Synectics( (شبکه خبری سی ان ان نیز در 
سال ۱۳۸6 از او به عنوان »یکی از ۸ نابغه ای که دنیای ما را متحول 

خواهند ساخت« یاد کرده است.
ی  مجله  آمریکایی  نبوغ  ی  جایزه   ۱۳۹۱ سال  در  او  چنین  هم 

اسمیتسونین در رده ی علوم طبیعی را دریافت کرد.
برتر  های  چهره  از  تایم  مجله  که  است  محققی  نفر   ۲۲ بین  در  او  نام 

جهان، در کنترل وتحقیق درباره بیماری ابوال تهیه کرده است.

منبع :
/http://rhodesproject.com/pardis-sabeti-profile

http://rhodesproject.com/pardis-sabeti-profile/
http://rhodesproject.com/pardis-sabeti-profile/
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مقاالت
توسین اکسی 

مقدمه
مطالعات مختلف نشان داده اند که اکسی توسین در بسیاری از رفتارها 
به جفت،  پیوند عاطفی  اجتماعی،  لذت جنسی، شناخت  اوج  قبیل  از 
به  هورمون  این  است.  دخیل  واضطراب  ترس  حسادت،  رقابت،  حس 
از  برخی  در  و  آمپول  صورت  به  که  است  دسترس  در  نیز  دارو  صورت 

کشورها به صورت افشانه یا اسپری بینی مورد استفاده قرارمی گیرد.

کسفورد به بررسی  طی مطالعات انجام شده درسال ۲006 در دانشگاه آ
آن  درمانی  های  استفاده  و  مردان  مثل  تولید  در  توسین  اکسی  نقش 
یک  را  توسین  اکسی  که  گذشته  تصورات  طبق  است.  شده  پرداخته 
نقش  زایمان  روند  و  پنداشتند که فقط درترشح شیر  زنانه می  هورمون 
و  آندوکرین  هورمون  عنوان  به  که  شده  مشخص  اما  داشته  کلیدی 

دکتر تکتم حجار - صدیقه شهیکی

چکیده
 اکسی توسین یک هورمون نوروهیپوفیزیال پپتیدی است. این هورمون 
ساختاری  جهت  از  که  است  ها  هورمون  از  ای  خانواده  به  متعلق 
توسین  اکسی  باشد.  می  پپتیدی  های  هورمون  با  مرتبط  وعملکردی 
درهیپوتاالموس تولید و در هیپوفیز خلفی ذخیره و ترشح می شود و در 
زایمان  از  بعد  و  قبل  و  تولید مثل جنسی  در  ارتباطات عاشقانه  برقراری 
که  بودند  کسانی  اولین  وکلیسترون،  میلن  کند.  می  ایفا  اساسی  نقشی 
توانستند اولین بار یک اثر موثر از اکسی توسین و رفتارجنسی مردان را 
نشان دهند آنها اثرات جنسی اکسی توسین را دردهه ی ۱۹۸0 به طور 
نانو گرم مورد  را در مقادیر  توسین  قطعی شناسایی کردند سپس اکسی 

ساختار فضایی هورموناستفاده قراردادند. این مقدار منجر به ایجاد نعوظ آلت تناسلی بود.

ساختار دو بعدی نشان دهنده هورمون
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پاراکرینی در تولید مثل مردان نیز ایفای نقش می کند .

درهنگام انزال مایع اسپرمی ترشح ناگهانی اکسی توسین را به گردش 
خون و منجر به انقباض عضالت ناحیه ی تناسلی شده که به رها شدن 

بیشتر اسپرم ها کمک می کند.

این هورمون نقش بسیار مهمی در روند زایمان ایفا می کند و همچنین 
از  مراقبت  و  سالمت  از  شخص  بهتر  چه  هر  در  و  مرد  مثل  تولید  در 
خود کمک می کند. به دلیل ایجاد نقش این هورمون در برقراری روابط 

عاشقانه دانشمندان لقب هورمون عشق به آن داده اند .

با اندکی تفکر اکسی توسین دقیقا چیست؟

پاسخ این سوال بستگی به این دارد که شخص مرد است ؟یازن؟

درزنان: اکسی توسین مسئول انقباضات رحم در حین فرآیند زایمان است و 
این هورمون باعث تحریک عضالت رحم در شروع زایمان می شود و زمانی 
که زایمان فرد به کندی صورت می گیرد یا فرد قادر به زایمان طبیعی نیست 

این هورمون به شکل مصنوعی به فرد القا می شود.

درمردان: اکسی توسین دارای اهمیت کمتری است ودر حرکت اسپرم 
نقش دارد و هم چنین تولید هورمون تستوسترون در بیضه ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد. طبق مطالعات انجام شده اکسی توسین را به صورت 
انسانی،  یک پیک شیمیایی معر فی می کنند که در کنترل رفتارهای 

اجتماعی دخیل است .

عملکردهای اکسی توسین:
عملکردهای اکسی توسین در سطح سلولی : 

رسپتورهای  ی  وسیله  به  توسین  اکسی  اثرات  تمام  سلولی  سطح  در 
 ۱ نوع  گیرنده  توسین  اکسی  بر  عالوه  شود  می  انجام  توسین  اکسی 
هورمون وازوپرسین هم نقش دارد. اثرات اکسی توسین بر سلول های 

عصبی به صورت تحریکی می باشد.

عملکرد های مرکزی هورمون اکسی توسین:
که  است  این  گرفته،  هیپوفیز صورت  برای غده  که  پیشنهاداتی  اولین 
یک  باشد  می  ممکن  که  این  و  پپتیدها  احتمالی  نقش  دارد  می  بیان 
نقش به عنوان انتقال دهنده های  عصبی را بازی کنند. افزایش اثرات 
اکسی  که  زمانی  اما  دارد  نقش  حافظه  تثبیت  در  وازوپرسین  هورمون 
توسین را هم به طور دو طرفه در شکنج دندانه هیپوکامپ تزریق کردند 

متوجه تغییرات رفتاری در مدل مورد مطالعه شدند.

انرژی متابولیسم:

اکسی توسین یک نوروپپتید بی اشتها کننده است به دلیل نقش این هورمون 
در سیگنال های سیری زمانی که این هورمون در انسان و موش به صورت 
مرکزی یا محیطی تزریق می شود باعث کاهش جذب و مصرف مواد غذایی 

در موش وکاهش مصرف مواد غذایی وکاهش وزن در انسان می گردد.

اشتها به نمک : تزریق اکسی توسین به صورت مرکزی باعث افزایش 
بر مصرف  تاثیر کمی  اما  از هیپوولمی می شود  ناشی  نمک  به  اشتها 

آب دارد.

رفتار جنسی درمردان:
تاثیر  تناسلی را تحت  تزریق اکسی توسین به صورت محیطی دستگاه 

انتشار منی قرار می دهد.
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منابع:
۱( Argiolas, A. and G.L. Gessa, Central functions of 
oxytocin. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 

1991. 15)2(: p. 217-231

۲(MELIN, P. and J. ERIK KIHLSTROM, influence of 
oxytocin on sexual behaviov in male rabbits. Endocri-

nology, 1963. 73)4(: p. 433-435

۳(Argiolas, A., M. Melis, and G. Gessa, intraventric-
ular  oxytocin,induces yanwing and penile  erection in 
rats. European journal of pharmacology, 1985. 117)3(: 

p. 395-396

۴(Argiolas, A., M.R. Melis, and G.L. Gessa, Oxyto-
cin an extremely potent inducer of penile erection and 
yawning in male rats. European journal of pharmacol-

ogy, 1986. 130)3(: p. 265-272

)۵Thackare, H., H.D. Nicholson, and K. Whittington, 
Oxytocin-its role in male reproduction and new po-
tential therapeutic uses. Human reproduction update, 

2006. 12)4(: p. 437-448

رفتارهای مادرانه:
شیردهی  و  زایمان  روند  در  که  تنظیمی  نقش  بر  عالوه  توسین  اکسی 
دارد، دارای نقش بسزایی در شروع پرورش رفتارهای مادرانه بازی می 
از مونوگامی پیروی  کند. پیوند عاطفی بین جفت ها در گونه هایی که 
می کنند، باتوجه به نقش اکسی توسین در رابطه ی مادر و فرزندی جای 
تعجب نیست که اکسی توسین نقش حیاتی در پدیده ی مونوگامی یا تک 

همسری بازی می کند.

رفتارهای انسانی:

رفتارهای  تنظیم  در  را  توسین  اکسی  نقش  که  دارد  وجود  شواهدی 
اجتماعی و باروری نشان می دهد. در طیف گسترده ای از پستانداران 
زمانی که این هورمون به صورت افشانه در جنس نر استفاده می شود، 
خود(گرایشی  جفت  )غیراز  دیگر  های  ه  ماد  به  که  شود  می  مشاهده 
ندارند.  طی مطالعات به عمل آمده نشان داده شده که زمانی که طی 
مراحل زندگی این هورمون در انسان و موش وجود دارد دارای بیش از 

یک جفت نیستند .

مدل های حیوانی: مطالعات انجام شده در مدل های حیوانی از قبیل موش 
و رت نشان می دهد که سیستم اکسی توسین در شکل گیری رفتارهای 

اجتماعی در مراحل اولیه زندگی دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
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مصاحبه

میترا دکتر  خانم  سرکار  خدمت  در  ژنوم  نشریه  از  شماره  این   در 
خیرآبادی استاد درس بیوفیزیک دانشگاه حکیم سبزواری هستیم.

خود  پژوهش  و  تحصیلی  زندگی  مورد  در  1.ابتدا 
توضیحاتی را بفرمایید:

زیست  ی  رشته  در   1376 درسال  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت  من 
دانشگاه  همین  که  سبزوار  معلم  تربیت  دانشگاه  در  عمومی  شناسی 
حکیم سبزواری امروز است آغاز کردم.ارشد بیوفیزیک را با رتبه 29 در 
به  را در طی 3 سال  آن  نمودم که  آغاز  تربیت مدرس در سال 1382 
پایان رسانده و بالفاصله در سال 1385 دوره دکتری خود را شروع و در 
سال 1389 با درجه عالی به اتمام رساندم. اینجانب در دانشگاه حکیم 
سبزواری بالفاصله در فروردین 1390 شروع به کار کردم . پایانامه ارشد 
منظور  به  ایرانی  کبری  مار  سم  از  حاصل  نوروتوکسین  روی  بر  را  خود 
رزونانس  روش  لت  دوتریوم  با  هیدروژن  تعویض  سرعت  ی  مطالعه 

مغناطیسی هسته و دینامیک مولکولی انجام دادم. 
روش  با  را  یافته  جهش  لوسیفراز  ساختار  نیز  دکتری  ی  دوره  در   
کریستالوگرافی اشعه ایکس تعیین نمودم. در دانشگاه نیز تاکنون استاد 
راهنمای 14 دانشجو ی کارشناسی ارشد بیوشیمی بوده ام که 9 نفر آن 
ها تا کنون با موفقیت از پایان نامه ی خود دفاع نمودند و بقیه  در حال 

انجام پایان نامه هستند. 
حدود 8 مقاله ی علمی پژوهشی و ISI و 4 مقاله کنفرانسی و چندین 
خالصه مقاله داشته ام . در دوره ی دکتری خود نیز یک دوره ی 6 ماهه 
را در دانشگاه ماکس دلبروک برلین بودم و آنجا نیز بر روی کرستالوگرافی 

پروتئین کار میکردم. 

2- رشته بیوفیزیک برای ادامه تحصیل و بازارکار 
چه جایگاهی دارد؟

مدرس- تهران-تربیت  دانشگاه  پنج  در  ایران  در  بیوفیزیک  ی  رشته 
کرمانشاه و آزاد مشهد و علوم تحقیقات دارای ارشد می باشد ولی فکر 
می کنم در سه دانشگاه تهران ، تربیت مدرس و علوم تحقیقات دارای 
دکتری می باشد. از لحاظ بازار کار نیز مانند سایر گرایش های زیست 

شناسی می باشد.

3- راز موفقیت شما در این رشته چه بود ؟ 

زیست  مولکولی  های  گرایش  به  کارشناسی  ی  دوره  همان  از  من 
ارشد میخواندم فهمیدم  برای کنکور  و وقتی  بودم  شناسی عالقه مند 

به بیوفیزیک عالقه مندم و در کنکور هم دروس مربوط به بیوفیزیک 
را زدم و خوشبختانه پذیرفته هم شدم.و چون عالقه مند بودم خوب می 
خواندم و تالش می کردم و در آخر موفق هم شدم، خب موفقیت هم با 

تالش به دست می آید. 

کنید  می  توصیه  دانشجویان  به  کلی  طور  به   -4
کشور  به  یا  بمانند  ایران  در  تحصیل  ادامه  برای 

های دیگر سفر کنند ؟ 

ادامه تحصیل در ایران برای دوره ی ارشد را توصیه میکنم ولی برای 
دوره ی دکتری اگر فردی امکانات داشته باشد، خوب است که دانشگاه 
های خارج از کشور رانیز ببیند در عین حال اینکه امکانات برای تحصیل 
در ایران در دوره ی دکتری هم در دانشگاه های بزرگ به اندازه کافی و 

مناسب وجود دارد و ما فقط در ایران معطلی زیادی برای مواد داریم .

را  شناسی  زیست  دانشجویان  مجموع  در   -5
چگونه ارزیابی می کنید ؟

اما  هستند  خوبی  دانشجویان  شناسی  زیست  دانشجویان  مجموع  در   
متاسفانه انگیزه ی پایینی برای ادامه و اتمام درس دارندزیرا بیشتر به 
فکر بازار کار می باشند که البته بازار کار امروزه برای سایر رشته ها نیز 

اوضاع مطلوبی ندارد.

سخن آخر توصیه شما به دانشجویان چیست ؟ 
سخن آخر اینکه درست است که شرایط زندگی امروز سخت تر از سالیان 
همین  در  توان  می  بیشتر  تالش  با  که  باشید  مطمئن  ولی  است  قبل 

شرایط نیز به موفقیت های زیادی دست پیدا کرد.

.1 Crystal structure of native and a mutant 
of lampyris turkestanicus luciferas implicate in 
bioluminescence color shift.
.2 Design the new virus HTLV-1 protease 
peptide inhibitors based on BenzeneSynthesis and 
anticancer activity of new azo compounds 
.3 containing extended Π-conjugated system 
functional Group by computational Metode.
.4 Study on the antibacterial Effects of silver 
nonopurticles produced by G-amilase enzyme

گزارشگر: طاهره حیدری
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معرفی رشته

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی )ایمونولوژی)
مهناز ایزی

معرفی رشته:
ایمنی شناسی یا ایمونولوژی از شاخه های علم زیست شناسی است، که 
بیگانه  ژن های  آنتی  برابر  در  جانداران  ایمنی  واکنش  انواع  بررسی  به 
رو  این  از  می پردازد.  زا  بیماری  عوامل  برابر  در  مصونیت  ایجاد  روند  و 
ایمونولوژی علم شناخت، بررسی و اثبات سیستم های دخیل در ایمنی 

بدن است.
که  می باشد،  دقت  نهایت  در  و  پیچیده  سیستمی  بدن  ایمنی  سیستم 
در  که  باشند  می  مرتبط  و  متفاوت  عملکردی  با  متنوع،  اعضاء  شامل 
آن،  اعضاء  انجام وظایف  در  ناهماهنگی  و  تداخل  صورت کوچکترین 
قابل  غیر  بعضا  و  وخیم  عوارضی  ظهور  و  اختالالت  پیدایش  امکان 
برگشت وجود دارد. از جمله اعضاء اصلی و فرعی این سیستم می توان 
سلولهای  و  ماکروفاژها  ها،  مونوسیت  ها،  لنفوسیت  )مانند  سلولها  به 
فرعی و تخصصی دیگر(، بافت ها )بافتهای لنفاوی، بافت پوششی و 
و  بادی ها، کمپلمان  آنتی  )مانند  و مولکول های محلول در خون   )...

سایتوکاین ها و ... ( اشاره کرد.
رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به رشته ایمنی شناسی پزشکی بر 

اساس دفترچه کنکور ارشد 96 عبارتند از:
شناسی،  باکتری  پزشکی،  شناسی  انگل  شناسی،  ایمنی  کارشناسی 
بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی )با گرایشهای جانوری، سلولی 
و مولکولی، میکروبیولوژی، عمومی و یا ژنتیک(، میکروبیولوژی، علوم 

آزمایشگاهی، فیزیولوژی، ویروس شناسی

شناسی  ایمنی  ارشد  فصل(  )سر  درسی  برنامه 
پزشکی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اختصاصی : 23 واحد

دروس اختیاری : 2 واحد
پایان نامه : 7 واحد

ارشد  کار  بازار  و  مشاغل   ، استخدام  های  موقعیت 
ایمنی شناسی پزشکی:

استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
طرح  جدیدترین  اساس  بر  پزشکی  شناسی  ایمنی  ارشد  مشاغل  سایر 

طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:

کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی، کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم
و طبق دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 
94 باید در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 که شامل دو رشته امتحانی 

ایمنی شناسی و خون شناسی و بانک خون می باشد شرکت کنند.
1. ایمنی شناسی عمومی:

وزارت  ارشد  کارشناسی  آزمون  دفترچه  )طبق   45 سؤاالت:  تعداد 
بهداشت سال 93(

کارشناسی  آزمون  راهنمای  دفترچه  تغییرات  )طبق   6 درس:  ضریب 
ارشد وزارت بهداشت سال 94(

زمان پاسخگویی: 45 دقیقه
منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت:

- ایمونولوژی، ایوان رویت
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- ایمونولوژی، دکتر محمد وجگانی
- اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزاد

medical immunology, Stites& et al -
 Cellular and molecular immunology, Abulk.abass&  -

et al
2. بیوشیمی

وزارت  ارشد  کارشناسی  آزمون  دفترچه  )طبق   30 سؤاالت:  تعداد 
بهداشت سال 93( 

کارشناسی  آزمون  راهنمای  دفترچه  تغییرات  )طبق   1 درس:  ضریب 
ارشد وزارت بهداشت سال 94(

زمان پاسخگویی: 30 دقیقه
منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت:

text book of biochemistry,Devlin -
biochemistry,stryer -

principles of biochemistry -
3. میکروب شناسی:

وزارت  ارشد  کارشناسی  آزمون  دفترچه  )طبق   15 سؤاالت:  تعداد 
بهداشت سال 93(
ضریب درس: 1  

زمان پاسخ گویی: 15 دقیقه
منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت:

microbiology,Walker& et al -
microbiology,Jawetz&et al -

zinssermicrobiology,Joklike& et al -
)diagnostic microbiology,Fineguld)Baily and Scott -

microbiology,Murry -
4. زیست شناسی سلولی ملکولی: 

وزارت  ارشد  کارشناسی  آزمون  دفترچه  )طبق   30 سؤاالت:  تعداد 
بهداشت سال 93( 

ضریب درس: 2 
زمان پاسخ گویی: 30 دقیقه

منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت:
molecular cell biology,H.lodish& et al -

5. زبان انگلیسی:

وزارت  ارشد  کارشناسی  آزمون  دفترچه  )طبق   40 سؤاالت:  تعداد 
بهداشت سال 93(

ضریب درس: 2
زمان پاسخ گویی: 40 دقیقه

منابع اعالم شده از سوی وزارت بهداشت:
 Anderson, A. Active Skills for Reading )Vols. 1-4(. -

USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. Mc- - 

Graw-Hill. 2007
Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolgh- - 
 adri, M. English for the Students of Medicine. Tehran:

  )SAMT. 2013 )1391
 Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills -

.and Writing. Cambridge
 Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading  -

   Skills. Tehran: Jangal Publications
 Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading-

Skills )Vol. 1-3(. Cambridge
در کل مراکزی که دانشجویان دکترای ایمنی شناسی می توانند جذب 

شوند:
انستیتو کانسر/ مراکز آسم و آلرژی/ مراکز تولید واکسن و آنتی بادی 
پیوند/ مراکز  پیوند و رد  مونوکلونال/ شرکت های کیت سازی/ مراکز 
مرتبط با سلول های بنیادی/ مراکز وابسته به بیماری هایHIV و اتو 

ایمنی و نقص ایمنی ...

منابع:
http://iranianpath.com/Master/Medical/Medi-  .1
cal-Immunology/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D-
B % 8 C - % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 8 % A A % D 9 % 8 7 - % D
A % A 9 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 9 % 8 6 % D 8 %
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معرفی سازمان
 شرکت هوفمان – الروش
Hoffmann – La Roche 

نوع : داروسازی    بنانهاده : ۱۸۹6  بنیان گذاران : فریتز هوفمان – الروش 

دفتر مرکزی : بازل سوئیس         محدوده ی فعالیت : جهانی         

مدیرعامل : سورین شوان    رئیس هیئت مدیره : کریستوف فراتز      

 محصوالت  : دارو    

  درآمد : ۲۸\۵۳$ میلیارد دالر )۲0۱۳(

سودخالص : ۱۱CHF\۳۷ میلیارد فرانک )۲0۱۳(    

مجموع دارایی : ۳۹CHF\۸۸ میلیارد فرانک )۲0۱۳(        

کارکنان : 0۸0\۸۵ نفر 

 www.Roche.com : وب گاه

شرکت داروسازی سوئیسی است، که محصوالت تولید شده خود را از طریق دو شرکت تابعه صنایع داروسازی روش و شرکت روش دیاگنوستیکس  
به سراسر جهان عرضه می نماید. این شرکت از طریق یکی دیگر از شرکت های زیر مجموعه اش به نام شرکت هولدینگ، دارای سهام در بازار 

بورس سیکس سوئیس می باشد.

درآمد شرکت هوفمان -الروش درطول سال مالی ۲0۱0 میالدی معادل ۴۹\۴۷ میلیارد فرانک بوده است. این شرکت در سال۱۸۹6 توسط فریتز 
هوفمان – الروش تاسیس شد. نوادگان موسس این شرکت، یعنی خانواده هوفمان با مشارکت خانواده اوئری کمی بیش از نیمی از سهام این شرکت 
را دراختیار دارند. هم چنین شرکت سوئیسی نوارتیس نیز مالک ۳0٪ از سهام هوفمان – الروش می باشد. شرکت هوفمان – الروش یکی از اعضای 

ثابت فدراسیون صنایع دارویی اروپا محسوب می شود.

تاریخچه : 
درسال۱۸۹6 فردی به نام فریتز هوفمان – الروش شرکتی را در شهر 

بازل سوئیس با نام هوفمان – الروش تاسیس کرد.

الروش نام خانوادگی همسر هوفمان بود و نام این کمپانی از ترکیب 
این دونام تشکیل شده است. 

هسته  کارمند،  ۳0هزار  از  بیش  با  الروش   – هوفمان  دارویی  بخش 
درآمد  از  ونیمی  دهد  می  تشکیل  را  این شرکت  های  فعالیت  اصلی 
شرکت، از فروش محصوالت دارویی تامین می شود. موسس شرکت 
هوفمان – الروش از همان ابتدا پایه کار را بر مبنای نوآوری و جهانی 
شدن بنا نهاده است. این شرکت، دارای ۵ مرکز بزرگ تحقیقاتی در 

ایاالت متحده آمریکا و اروپاست .

طاهره حیدری
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شرکت هوفمان – الروش در طول دوران حیات خود به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های داروسازی جهان، داروهای بسیاری تولید و ارائه نموده 
است. به عنوان نمونه می توان به داروی درمان بیماری ایدز اشاره کرد. این شرکت  هم چنین دارویی به نام »ریپنون « تولید کرده است که به علت 
اثرات مثبت در درمان سل، به داروی اعجاب انگیز معروف شده است. دو داروی بسیار معروف دیگر هوفمان – الروش که به ترتیت در دهه های 

۱۹۴0 و ۱۹۵0 عرضه شدند، والیوم و لیبریوم هستند.

شهرت این شرکت در اواسط دهه ۱۹۷0 به شدت صدمه خورد. دلیل آن نشت یک ماده شیمیایی سمی، به نام »تی سی دی« از یک کارخانه 
وابسته به هوفمان – الروش در شهرک کوچکی در ایتالیا و مسمومیت هفتصد نفر از اهالی محلی بود. شرکت هوفمان – الروش در سال۱۹۸0 پس 

از تشخیص قطعی ۱۳6مورد مبتال به بیماری پوستی در افراد مسموم شده، محکوم به پرداخت ۱۱۴میلیون دالر غرامت به افراد آسیب دیده شد .

درسال۱۹۹۹ نیز دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا شرکت هوفمان – الروش را همراه سایر تولید کننده های ویتامین به علت تبانی جهت حفظ 
قیمت در سطح باال برای مدت ۹سال محکوم و ملزم به پرداخت ۵00میلیون دالر جریمه کرد. هوفمان – الروش در دهه۱۹۹0 مهارکننده پروتزی 
به نام اینورس را تولید کرد که در درمان ایدز بکار گرفته شد. سلسپت و زناپاکس، نیز که در پیشگیری از رد شدن پیوند تجویز می شدند ، از آخرین 

محصوالت عرضه شده توسط هوفمان – الروش در قرن گذشته بودند. 

سال ۲006 و با شیوع آنفوالنزا نوع آ و ب، شرکت هوفمان – الروش داروی خوراکی » تامی فلو « که بنا به تایید سازمانFDA  از بروز این بیماری 
درافراد باالی یکسال جلوگیری می کرد، را تولید نمود. در آن سال شرکت هوفمان – الروش اعالم کرد ، که ۳میلیون بسته از ۵ میلیون بسته ای 
که اداره مواد غذایی و دارویی ایاالت متحده آمریکا نیاز داشت را، دراختیار دارد و در عرض ۲۴ ساعت ، این دارو را در تمام نقاط جهان تحویل دهد. 

شهرت اصل هوفمان – الروش در زمینه خود درمانی،  از شرکت های رده اول اروپا با همکاری آمریکای التین و آسیا محسوب می شود و اخیرا با 
همکاری شرکت بایر آلمان ، به بازار نیز راه یافته است. دفتر مرکزی این شرکت در شهر بازل واقع شده و دفاتر بین المللی آن عبارتند از : نیوجرسی 
، پالو آلتو ، کالیفرنیا ،  پلیزانتون ، برانچبورگ، فیشرز ، ایندیانا ، فلورانس، پورتوریکو درایاالت متحده آمریکا. ولوین گاردن سیتی و برگس هیل در 

انگلستان. کلر کسل در ایرلند . مانهایم و پنزبرگ درآلمان . میسیساگا و الوال در کانادا و شانگهای چین. 

این شرکت در آینده ای نزدیک درموقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت . زیرا در اواسط دهه ۱۹۹0 میالدی دو تصمیم آینده نگرانه توسط گروه 
مدیریتی آن اتخاذ شد. این دو تصمیم شامل ارائه مواد بیولوژیک ) مانند آنتی باکتری ها ( و مواد تشخیصی به صورت عمده بود. علت این تصمیم 
گیری آن بود ٬ که چند سال پیش مدیران شرکت پیش بینی می کردند که این موارد، رشد چشمگیری در آینده صنعت داروسازی خواهند داشت و 

در حقیقت، امروز شرکت هوفمان – الروش از تصمیمات صحیح خود در گذشته استفاده می کند. 

دفتر مرکزی شرکت، در شهر بازل سوئیس قرار دارد . این شرکت دارای مراکز و سایت های دارویی و تشخیص بسیاری در سراسر جهان است. در 
حال حاضر اقتصاد دان اتریشی ، سورین شوان مدیر عامل اجرایی شرکت هوفمان – الروش می باشد. 

کریستف فرانتس کارآفرین آلمانی از ماه مه ۲0۱۴ ریاست هیئت مدیره شرکت را برعهده دارد. 

منبع:
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%
A7_%D8%B1%D9%88%D8%B4

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B4
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معرفی کتاب
فاطمه سادات حسینی - فائزه برآبادی

 مشخصات کتاب
عنوان کتاب : زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی

موضوع : زیست شناسی گیاهی 
Peter j. Hogarth : نویسنده

زبان : انگلیسی
کسفورد ناشر: انتشارات دانشگاه آ

سال انتشار :  2015
تعداد صفحات :304 

مانگروها و درختچه ها اکوسیستم های گسترده و بسیار مولد را تشکیل می 
ارزشمندند.  اقتصادی  لحاظ  از  و  متنوع  شناختی  زیست  نظر  از  که  دهند، 
جهان  در  متنوع  بیولوژیکی  و  پرطرفدار  های  اکوسیستم  از  یکی  مانگروها  
نیز به شرایط شوری باال و زندگی در رسوبات نرم  هستند. گونه های مانگرو 
مقاومت دارند . آنها زیستگاه و منبع غذایی را برای بسیاری از موجودات فراهم 
کرده اندو  بسیاری از گونه های ماهی، میگو و خرچنگ، توسط مانگرو ها و 
باعث کاهش فرسایش  درختچه ها حفظ می شوند، مانگروها و درختچه ها 
ساحلی شده و از سواحل در مقابل باد و موج محافظت می کنند. متاسفانه، 
اهمیت مانگروها و درختچه ها دیده نمی شود و در سال های اخیر، تخریب 
دیده  ناخواسته  و  به صورت  عمدی  اوقات  گاهی  زیستگاه،  دو  هر  ویرانی  و 
هوایی  و  آب  تغییرات  به  پذیر  آسیب  دریایی  گیاهان  و  مانگروها  است.  شده 
می باشند، و همچنین به طور بالقوه اثرات نامطلوب آن را کاهش می دهد. 
حفظ، بازسازی و مدیریت پایدار این منابع مهم بسیار ضروری است. تحقیقات 
اهمیت  تا  اند،  کرده  پیشرفت  ای  مالحظه  قابل  طور  به  اخیر  های  سال  در 
مانگروها و درختچه ها نمایان شود . این کتاب، در حال حاضر در نسخه سوم 
و به طور کامل در سراسر آن، به ارائه مقدمه ای جاری و جامع برای همه جنبه 
های زیست شناسی و محیط زیست از جنگل ها و درختچه ها ادامه می دهد. 
با استفاده از طیف گسترده ای از نمونه ها و مطالعات موردی، سازگاری های 
کند. توصیف می  به محیط های دشوار خود  را  گیاهان  این  فرد  به  منحصر 
دراین کتاب موضوعاتی هم چون :  پیوند میان مانگرو و درختچه ها همراه 
با  موجودات و زیستگاه های دیگر،  تکامل، تنوع زیستی، بیوگرافی گیاهان و 
درختچه ها، ارزش اقتصادی مانگرو و درختچه ها نیز مورد بحث قرار گرفته 

است .
ای،  حرفه  های  اکولوژیست  همچنین  و  شناسان  زیست  برای  کتاب  این   

متخصصان حفاظت و مدیران منابع در نظر گرفته شده است .
نویسنده ی این کتاب ، پیتر جی هگراث است ، که در سال 1965 از دانشکده 
در  را  دکترا  او سپس  التحصیل شد.  فارغ  ادینبورگ  دانشگاه  زیست شناسی 
گروه زیست شناسی دانشگاه یورک ادامه داد و سپس به عنوان دستیار مدرس، 
سپس مدرس و مدرس ارشد منصوب شد. او در سال 2008 بازنشسته شد و 
در حال حاضر دارای مدرک دکترای افتخاری در وزارت است. او در مالزی، 

چین، پاکستان، مالدیو، امارات متحده عربی، عمان، یمن و ایران مشغول به 
دریایی  زیستگاه های  و دیگر  مانگروها  او درمورد   بوده است، مطالعات  کار 

استوایی به بیش از 70 نشریه رسیده است .
فصل های این کتاب شامل موارد زیر است:

1- مانگرو و درختچه ها
2- مانگرو ها و محیط آنها

Seagrasses  -3 و محیط زیست آنها
4- ساختار جامعه و دینامیک

5- انجمن مانگرو: اجزاء زمینی
6- جامعه مانگرو: اجزاء دریایی

7- جوامع ساحلی
8- اندازه گیری و مدل سازی

9- مقایسه و اتصاالت
10- تنوع زیستی و بیوگرافی

11- اثرات
12- تغییرات اقلیمی جهان
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 مشخصات کتاب
عنوان کتاب :کاروتنوئیدها در طبیعت : بیوسنتز، تنظیم و عملکرد 

موضوع :بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی 
  Claudia Stange : نویسنده

زبان : انگلیسی
Springer  : ناشر

سال انتشار : 2016  
تعداد صفحات : 457 

این کتاب جامع و ویرایش شده، کاروتنوئید ها و نقش های مهم آنها را در 
لیپوفیلیک  مولکولهای  .این  کند  می  بررسی  گیاهان  و  ها  باکتری  مخمر، 
در  شوند.  می  تولید  ها  باکتری  و  مخمرها  از  برخی  و  جلبکها  گیاهان،  در 
ها،  میوه  در  همچنین  و  فتوسنتزی  های  اندام  در  ها  کاروتنوئید  گیاهان، 
فلفل، دانه ها و ریشه های ذخیره شده تولید می شوند و رنگ زرد، نارنجی 
تولید می کنند. در گیاهان و جلبکها، کاروتنوئید ها نقش مهمی  را  و قرمز 
ایجاد  باعث  همچنین  آنها  دارند.  محافظت  و  فتومورفوژنز  فتوسنتز،  در 
می  استرژیوالتاکون  و  هورمون  واژینال  اسید  مانند   ،apocarotenoids
شوند. در پستانداران، آنها به عنوان پیش سازهای provitamin A عمل 
می کنند و به عنوان مولکول های آنتی اکسیدان قوی در پیشگیری از انواع 

خاصی از بیماری ها عمل می کنند.
بیوسنتز  اصلی  موضوعات  از  واقعی  و  گسترده  بررسی  یک  کتاب،  این  در 
با هم همراه است. فصل  انسان  و عملکرد در سالمت  تنظیم  کاروتنوئیدی، 
های اول ارائه مقدمه ای بر بیوسنتز کاروتنوئید در مخمر، باکتری ها و گیاهان 
و یک تحقیق عمیق در ساختار مولکول های کاروتنوئیدی است. بخش دوم، 
کارکرد و مقررات کاروتنوئید ها در فتوسنتز، فضای گلخانه ای، میوه، گل و 
تحقیقات  آخرین  به  کامل  فصل  یک  کند.  می  بیان  را  زراعی  توسعه  و  گیاه 
در مورد apocarotenoids اختصاص داده شده است و فصل های بیشتر 
موضوعات جالب و جدید در مورد توسعه plastid و مقررات اپی ژنتیک که اثر 

سنتز کاروتنوئیدی در گیاهان را پوشش می دهد.
تولید  چگونگی   : شامل  شوند  می  بررسی  کتاب  این  در  که  دیگری  موارد 
کاروتنوئید ها در طبیعت، از جمله در گیاه هویج و جلبک ها، بررسی کاروتنوئید 
ها در فتوسنتز و در اندام های فتوسنتزی و همچنین در هنگام رسیدن میوه 

ها،  انجام مهندسی متابولیسم کاروتنوئید در میوه ها، گیاهان و دانه ها .
این کتاب یک  منبع بسیار خوب برای هر فردی که در تحقیق در مورد سنتز و 

تنظیم مقررات کاروتنوئید تحقیق می کند می باشد.
نویسنده ی این کتاب : کلودیا رینات آندره استنگ کلین است ، که تحصیالت 
خود را در موسسه آلمانی پورتو مونته تکمیل کرد و سپس در رشته بیوشیمی 
نامه  پایان  التحصیل شد.  در دانشگاه شیلی وارد شد و در سال 1995 فارغ 
را توسط جامعه زیست  کارشناسی وی در چند مجله منتشر شد و جایزه ای 
شناسی سلولی دریافت کرد. مطالعات او در مورد کاروتنوئید باعث شد تا اودر 
دانشگاه شیلی استخدام شود و در آنجا به تحقیق در مورد بیان ژنتیکی سنتز 
کاروتنوئید در Daucus carota ادامه دهد. از سال 2007 او استادیار گروه 
سال   در  این  بر  عالوه  است.  شیلی  دانشگاه  علوم  دانشکده  شناسی  زیست 

2010، او مدرک مهندسی در رشته بیوتکنولوژی مولکولی را بدست آورد.
فصل های این کتاب شامل موارد زیر است:

1- توزیع کاروتنوئیدها در طبیعت

2- بیوسنتز کاروتنوئیدها در گیاهان: آنزیم ها و رنگ ها

3- ساختار و تجزیه و تحلیل مولکول های کاروتنوئید

4- کاروتنوئیدها و فتوسنتز

5- مقررات زیست شناسی کاروتنوئید در سازمان های فتوسنتز

6- مقررات زیست شناختی کاروتنوئید در طی رشد میوه

Daucus carota 7- بیوسنتز کاروتنوئید در

Microalgae 8- کاروتنوئیدها در

Apocarotenoids -9: یک مسیر جدید تولید کاروتنوئید

10- پالستید و انباشت کاروتنوئیدها

11- شواهد مکانیسم های اپی ژنتیک موثر بر کاروتنوئیدها

12- دستکاری محتوای کاروتنوئیدی در گیاهان برای بهبود سالمت انسان

تجمع  افزایش  برای  بیوتکنولوژی  های  روش  و  مدرن  های  نژاد  اصالح   -13
کاروتنوئیدها در دانه ها

14- کاروتنوئیدها به عنوان منبع آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی

15- کاروتنوئیدها در زیست شناسی بافت چربی 

16- جذب کاروتنوئیدها و مکانیسم های مرتبط با خواص مربوط به سالمت آنها
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 لطفا خودتون رو معرفی کنید و بیوگرافی کوتاهی از خودتون بفرمایین ؟
با سالم و تقدیم احترام به تمام دوستانی که مشغول مطالعه این مطلب هستند، من مجتبی زینل زادگان، سال 1354 در شهر شیراز متولد 
شدم و پس از کنکورجهت ادامه تحصیالت دانشگاهی از شیراز به تهران مهاجرت کردم و در رشته مهندسی نفت مشغول به تحصیل شدم اما 
متاسفانه بدلیل مشکالت شخصی و بیماری در نیمه کار مجبور به انصراف از ادامه تحصیل شدم و از سال 1374 در زمینه مدیریت وکنترل صنایع 
غذایی و واحدهای زنجیره ای غذایی مشغول به کار هستم. همیشه به هنر عالقه مند بودم اما استعداد خودم رو در سال 1381 در زمینه عکاسی 

پیدا کردم و به شکل حرفه ای از سال 87 عکاسی شاخه ماکرو یا نمای 
نزدیک را دنبال می کنم.

نگرش  ماکرو(  )عکاسی  عکاسی  نوع  این  در  آیا 
خاصی نسبت به زیست شناسی پیدا کردین؟

رشته تحصیلی دوران دبیرستان من علوم تجربی بود و نا آشنا به علوم 
زیست شناسی نیستم و اتفاقا به این رشته عالقه مند هم بودم ، اتفاقی 
که برای من از این جهت در عکاسی ماکرو افتاد، این بود که نظرم در 
آمدند  نظر می  به  آفت  و  به عنوان مزاحم  با موجوداتی که قبال  رابطه 
عوض شد و متوجه شدم زیبایی هایی در این موجودات نهفته هست که 
در حالت عادی دیده نمی شوند، یا حداقل من به آنها توجه نمی کردم و 

پس از ثبت عکس جزئیات و رنگهای شگفت آوری را شاهد بودم و همچنین نحوه زندگی آنها ،عادت غذایی،اسم حشرات ،رفتار و محل جغرافیایی 
زندگی مطالبی بود که درکنار عکاسی آموختم و من رو مجبور کرد که در این زمینه ها مطالعه کنم و در نهایت بسیار برایم جالب بود. دیدن این 
موجودات عظمت خالق هستی رو بیشتر برایم نمایان می کرد و همیشه فکرمیکنم شاید بوجود آوردن یک موجود با همان اندازه و جزئیات و رنگ 
ها برای ما تقریبا غیر ممکن هست و در اینکه این موجود توانایی پرواز و زندگی هم داشته باشد دیگر جای صحبتی باقی نیست. البته عکاسی 
ماکرو فقط در عکاسی از حشرات خالصه نمی شود و عکسهای بسیار زیبایی از اشیاء بی جان هم در این زمینه گرفته شده، اما سختی این نوع 
عکاسی در این هست که با یک سری موجوداتی سر و کار دارید که قابل کنترل نیستند و از شما می ترسند و همین چالش ها و حضور در طبیعت 

و مواجهه با این مشکالت برای دوستداران این شاخه جذاب و عامل کشش به این سبک است.

از دیدگاه شما به عنوان یک عکاس ،آشنا بودن دانشجویان زیست شناسی به علم عکاسی چه کمکی 
می تواند بکند ؟

قطعا برای این دسته از دوستان  مفید به فایده خواهد بود، چرا که  هم هنری رامی آموزند که پرداختن به آن لذت بخش هست و هم در زمینه 
تحقیقاتی که در رابطه با دروس مربوطه الزم است به انجام برسانند به عنوان ابزار کمک کننده مثمر ثمر واقع خواهد شد، در واقع دانشجویان 
گاه با گونه های مختلف آشنا می شوند و در کنار منابع دانشگاهی و کتب درسی به صورت کارگاهی و میدانی نیز  گرامی در حین عکاسی ناخودآ

می توانند اطالعات خود را کامل تر کرده و در مجموع درک بهتری از دروس ارائه شده داشته باشند.

معرفی آلبوم

Mojtaba54@yahoo.com https://www.instagram.com/mojtaba_zeinalzadegan
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آلبوم
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Mojtaba54@yahoo.com https://www.instagram.com/mojtaba_zeinalzadegan

پل های ارتباطی با مجتبی زینل زادگان:
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Mojtaba54@yahoo.com https://www.instagram.com/mojtaba_zeinalzadegan

پل های ارتباطی با مجتبی زینل زادگان:
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معرفی سایت
پورتال منابع بیوانفورماتیک

عنوان سایت:                              
https://www.expasy.org
Expasy پورتال منابع بیوانفورماتیک است که توسط موسسه بیوانفورماتیک 
EXPASY اداره می شود. در واقع SIB و به ویژه تیم وب )SIB( سوئیس
یک پورتال قابل گسترش و یکپارچه است که به بسیاری از منابع علمی، 
پایگاه داده ها و ابزارهای نرم افزاری در زمینه های مختلف علوم انسانی 
دسترسی پیدا می کند. دانشمندان می توانند طیف گسترده ای از منابع را 
در بسیاری از زمینه های مختلف مانند پروتئومیکس، ژنومیک، فلوژنی 
ها  ترانسکتومیک  و  ژنتیک جمعیت  زیست شناسی سیستم،  تکامل،   /
دسترسی پیدا کنند. منابع انسانی )پایگاه داده ها، ابزارهای مبتنی بر وب و 
نرم افزارهای قابل دانلود( توسط گروه های مختلف موسسه بیوانفورماتیک 
سوئیس و موسسات مشارکتی به صورت غیر متمرکز میزبانی می شوند. 
به طور خاص، این وب سایت یک نقطه ورود مشترک  به طیف وسیعی از 

منابع تلقی می شود.
این پورتال ویژگی جستجو در منابع انتخاب شده را دارد هم چنین  برای 
کاربران متخصص و افرادی که با یک دامنه خاص در علوم زندگی آشنا 

نیستند راهنمایی بصری برای تازه واردین به Expasy ارائه می دهد.
visual guidance یا همان راهنمای بصری به عنوان اولین بخش فهرستی 

است که در سمت چپ سایت   EXPASY.ORG   قرار گرفته است .
این قسمت شامل 6 بخش :RNA ، DNA، پروتئین ،سلول، ارگانیسم 

و جمعیت می باشد.
 همه ی این 6 بخش دارای یک سری کلید واژه هستند که با انتخاب 
واژه مورد نظر اطالعاتی درباره ی واژه انتخابی در بخش ابزارها و پایگاه 
داده به ما داده می شود. تنها تفاوت موجود در این 6بخش کلید واژه ها 
به موضوع همان بخش می  باشند که کلید واژه هر بخش مربوط  می 

باشد و با کلید واژه ی بخش دیگر متفاوت است.
بندی(  )دسته    categories دومین بخش فهرست سمت چپ سایت

می باشد و از 12 بخش تشکیل شده :
proteomics  o

genomics  o
structure analysis  o

systems biology  o

پریان منتصری - زهرا شهابی زاده - مائده رحیمی - زهرا دالورنیا

https://www.expasy.org
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evolutionary biology  o
population genetics  o

transcriptomics  o
biophysics  o

imaging  o
IT infrastructure  o

medicinal chemistry  o
glycomics  o

بخش اول proteomics  به ما در آزمایشات مربوط به پروتئومیکس 
، شناسایی توالی پروتئین ها ، تجزیه تحلیل عملکرد پروتئین ها کمک 
می کند و اطالعاتی در زمینه تغییرات و ساختار پروتئین ها می دهد، 
و  توالی  به  مربوط  که  هایی  سایت  شود  می  بخش  این  از  چنین  هم 
ویژگی ها پروتئین می باشد را می یابیم. این بخش هم مانند قسمت 
قبلی دارای یک سری پایگاه های داده و ابزار هاست که می توان از 

آنها با توجه به تخصص و نیازمان استفاده کرد.
توالی  ترتیب  و  در شناسایی  ما  به  )ژنومیک(   genomics بخش دوم
DNA و جست و جوی توالی های مشابه کمک می کند و هم چنین 

دارای پایگاه های داده و ابزار های خاص خود می باشد.
بخش سوم   structure analysis) تجزیه و تحلیل ساختار( : این بخش 
فقط شامل پایگاه داده و ابزار های مربوط به ساختار های بیوانفورماتیکی 
 SWISS و  SWISS – MODAL: است برای نمونه ابزارهایی مثل

DOUK  که برای ما پروتئین را مدل سازی می کنند.
بخش چهارم systems biology)سیستم زیست شناسی(:شامل زیر 

بخش هایی عبارت است از:
 )SwissRegulon (: حاشیه نویسی از سایت هاي نظارتی

یک پایگاه داده از تفسیر گسترده ژنوم در بخش هاي نظارتی است. که 
شامل تفسیر 17 پروکاریوت و 3 یوکاریوت است. ظاهر پایگاه داده به 
گونه اي است که اطالعات ژنومی را در فرم و شکلی گرافیکی و قابل 

فهم ارائه می دهد.
  :arrayMap منبع اطالعات آرایه سرپایی براي ژنومیک سرطان                  
یک پایگاه  اطالعات بیوانفورماتیک است که اطالعات مربوط به کپی 
نقطه   arrayMap داده  پایگاه  دهد.  می  قرار  هدف  مورد  را  سرطان 
ها  داده  سازي  یکپارچه  و  ها  داده  متا  تحلیل  و  تجزیه  براي  ورودي 
و  وضوح  با   CCNA onecogenomic اطالعاتی  هاي  سیستم  در 

کیفیت باال ایجاد می کند.

MetaNetX: منبع شبکه متابولیسم و تجزیه و تحلیل          

 Progenetix: انحراف تعداد کپی ژنومی در سرطان 
Ria: متخصص سرطان منابع واکنش هاي بیوشیمیایی    

SwissLipids: منابع دانش براي زیست شناسی لیپید
TCS: تعاریف تعامل در سیستم هاي دو جزء

Genonets: تجزیه و تحلیل شبکه ژنوتیپ
  ISMARA: مدل سازي بیان داده هاي بیان ژنوم

بخش پنجم evolutionary biology)زیست شناسی تکاملی(
Bgee: مقایسه الگوهاي بیان ژن

یک پایگاه داده براي مقایسه الگوهاي میان گونه هاي مختلف حیوانی 
است و با استفاده از مسیرهاي مختلف از قبیل مجموعه آناتومی ها و 
منابع گوناگون اطالعات را مورد بررسی قرار می دهد. روابط هم خوانی 

میان ژن ها و ویژگی هاي آناتومی را تعریف می کند.  
OrthoDB: کاتالوگ سلسله مراتبی از ارتوپد هاي یوکاریوتی  

CEGA: عناصر حفظ شده از هماهنگی هاي ژنومی
ImmunoDB: ژن هاي مرتبط با ایمنی حشرات و خانواده هاي ژنی  

miROrtho: فهرست ژن هاي میکرو RNA حیوانی
ژنوم هاي  ارتوپدها میان  فرآیندي است که هدفش شناسایی   :OMA
کامل و قابل دسترس است. با بیش از صدها تحلیل در مورد اطالعات 

ژنوم ها، یکی از بزرگ ترین پروژه ها در این گونه است.
ALF: شبیه سازي تکامل ژنوم

 BayeScan: شناسایی انتخاب طبیعی
 population genetics: ژنتیک جمعیت

استفاده معمول از ژنتیک جمعیت را فراهم می کند با مجموعه اي روش 
هاي اساسی و آزمون هاي آماري، به منظور استخراج اطالعات در مورد 
رابط   . جمعیت  هاي  نمونه  از  شناسی  جمعیت  و  ژنتیکی  هاي  ویژگی 
تا  این اجازه را می دهد  نیز طراحی شده است که به کاربران  گرافیکی 
با سرعت باال تجزیه و تحلیل هایی که می خواهند برروي داده هایشان 
انجام دهند را انتخاب نمایند. هم چنین می توان داده را جستجو کرد 
و چندین بار داده هاي یکسان را از دیدگاه هاي مختلف مورد بررسی و 

تجزیه و تحلیل قرار داد.
 Transcriptomic نسخه برداري:

و  تجزیه  ترجمه،  نوکلئوتیدي  توالی  بررسی  به  سایت  از  بخش  این  در 
تحلیل های از آن می پردازد.

بخش جذاب دیگر این سایت به نام بیوفیزیک )biophysics ( می باشد. 
تا  ملکولی  مقیاس  از  زیستی  سازماندهی  مراتب  تمام  به  بیوفیزیک 
هم  زیست فیزیکی  تحقیقات  می پردازد.  اکوسیستم ها  و  ارگانیسم ها 
نانو تکنولوژی  بیوشیمی،  نرم،  با فیزیک ماده چگال  پوشانی بسیاری 
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دارند. زیستی  و مهندسی 
در زیست فیزیک می خواهیم بدانیم چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین ها و دیگر بزرگ مولکول های زیستی می شوند یا مغز چگونه کار 
می کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می کند و تمام پرسش هایی که مربوط به موجودات زنده هستند و برای یافتن پاسخ این پرسش ها از اطالعات 

علوم زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر بهره می گیریم.
زیست فیزیک را می توان پلی بین فیزیک و زیست شناسی دانست.

زیر بخش های بیوفیزیک در سایت ذکر شده:
SwissParam : توپولوژي، پارامترهاي مولکولی آلی کوچک

QMEAN : برآورد کیفیت مدل هاي پروتئینی
OpenStructure: مدل سازي و تجسم مولکولی

SWISS-MODEL: فضاي کاري هماهنگ ساختار مدل سازي

:imaging تصویر برداری
در این به کاربرد نرم افزار هایی چون Ascalaph که یک نرم افزار مدل سازی مولکولی است می پردازیم.کاری که این نرم افزارانجام می دهد 

محاسبات مکانیکی کوانتومی برای تکامل مدل مولکولی اولیه، مکانیک مولکولی و شبیه سازی که در فاز گاز یا چگالی انجام می دهد.
MarvinSpace : نرم افزاری مبتنی بر تجسم و مدل سازی است.

MovieMaker: یک سرور وب می باشد که اجازه می دهد فیلم های دانلود شده کوتاه از دینامیک پروتئین تولید شود.
MSight: نرم افزار تجزیه و تحلیل تصویر برای طیف سنجی جرم و کرو ماتو گرافی مایع می باشد.

سه بخش پایانی زیر ساخت IT،شیمی دارویی و گلیکومیس  Glycomics  نام دارند.
Glycomics : مطالعه سیستماتیک تمام ساختارهای گلیکان یک نوع سلول یا ارگانیسم است و یک زیر مجموعه از گلیکوبیولوژی می باشد. در 

اصطالح این کلمه از پیشوند شیمیایی شیرینی یا قند گرفته شده است.
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To kill an error is
as good a service as, 
and sometimes even 
better than, the estab-
lishing of truth or fact.

Charles Darwin


