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سخن سر دبیر
بسمه تعالی

)بیایید ذهن هایمان را باز کنیم،اما نه آنقدر باز که مغزهایمان بیرون بیایند_ریچارد داوکینز(

با عنایت ایزد منان و با یاری و تالش جمعی از دانشجویان انجمن علمی زیست شناسی توانستیم که بعد از انتشار و بازخورد موفق شماره های 
قبلی نشریه علمی ژنوم،شماره ششم نشریه را در مردادماه منتشر کنیم.

شماره ای که بی اغراق،بسی پر محتواتر از نظر علمی،دقیق از نظر نگارش و شکیل و زیباتر از نظر گرافیک و صفحه آرایی از شماره های قبلی 
می باشد.

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

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 در مورد این شماره،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 میدانم 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 تشکر و قدردانی کنم.
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در اسفند ماه 1376 اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی شرکت کننده در بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی، که در ان تیم متشکل 
از میرزاخانی، ایمان افتخاری و حسین نمازی در ان رتبه اول کشور را کسب کرده بودند، که از اهواز راهی تهران بود، به دره سقوط کرد و طی ان 
شش تن از دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شامل ارمان بهرامیان، رضا صادقی –برنده دو مدال طالی المپیاد جهانی – علیرضا 
سایه بان، علی حیدری، فرید کابلی، دکتر مجتبی مهرابادی و مرتضی رضایی دانشجوی دانشگاه تهران که اغلب از برگزیدگان المپیاد های ملی 

و بین المللی ریاضی بودند، جان باختند و مریم میرزاخانی از جمله دانشجویان بازمانده از این حادثه بود.
مریم میرزاخانی دوره لیسانس و فوق لیسانس را در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد و با دریافت بورسیه از دانشگاه هاروارد به امریکا رفت و دوره 

دکتری خود را در هاروارد پشت سر گذاشت.
او در سال 1999 با پیشنهاد محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح هذلولی، بهترین راه حل مشکلی که ریاضی دانان سالها در پی ان 
بودند، یعنی یافتن راهی عملی و کاربردی برای محاسبه حجم فرم های هندسه هذلولی، چشم ها را به خود خیره کرد. او معتقد بود که جهان از 
قوانین هذلولی پیروی میکند. به همین علت برای محاسبه اشکالی که فرم هندسی مرتبی ندارند، می توان با رسم حلقه هایی روی سطوح انها، 
حجم دقیق انها را حساب کرد. این روش، اثبات جدیدی برای تئوری های " ادوارد ئیتن " و " ماکسیم کنتسویچ " در مورد تعداد نقاط متقاطع سطوح 

پیمانه ای در فضاهای هندسی هذلولی به شمار می امد.
او در تالش بود تا معمای ابعاد گوناگون فرم های غیر طبیعی هندسی را حل کند. در صورتیکه جهان از قاعده هندسی هذلولی تبعیت کند، ابتکار 

وی به تعریف شکل و حجم دقیق جهان کمک خواهد کرد.
 Clay او در سال 2004 دکترای ریاضی خود را زیر نظر پروفسور کرتیس مک مولن دریافت کرد و بالفاصله به عنوان محقق در موسسه ریاضیات

و به عنوان پروفسور ریاضی در دانشگاه  پرینستون امریکا مشغول به کار شد. 
از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهن جوان برگزیده سال 2005 از سوی نشریه ”Popular Science” در امریکا و ذهن برتر در رشته 

ریاضیات تجلیل شد.
او به همراه 9 محقق برجسته دیگر در چهارمین نشست "Brilliant 10 " یا "10 استعداد درخشان "نشریه Popular Science در امریکا مورد 
تقدیر قرار گرفت. به نوشته" USA Today " این فهرست 10 نفره شامل محققان و نخبگان جوانی است که در حوزه های ابتکاری مشغول به 
فعالیت هستند و با این حال معموال از چشم عموم پنهان مانده اند. این فهرست براساس پیشنهاد های ارائه شده از سوی سازمان های گوناگون، 
تا  روسای دانشگاه ها و ناشران انتشارات علمی برگزیده شده است. این محققان برجسته جوان در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه ای 

ریاضیات و علوم رباتیک، افق های تازه ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده اند که مریم میرزاخانی یکی از انها بود.
مریم میرزاخانی در سال 2005 با " یان وندارک " استاد و دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد و پزوهشگر علوم کامپیوتر مرکز تحقیقاتی IBM ازدواج 

کرد که حاصل ان دختری به نام اناهیتا است.
در 2008 با ارتقا از درجه استادیاری، به عنوان استاد تمام در دانشگاه استنفورد به تدریس و پژوهش پرداخت.

از  گوناگونی،  های  ابزار  ان  در  که  ریاضیات  در  اش  مبتکرانه   ) دکترای   ( تز  و  ها  دستاورد  و  استثنایی  خالقیت  بخاطر   2009 سال  در  او 

مریم میرزاخانی
ازاتمام  پس  گشود.  جهان  به  دیده  تهران  در    1977 می    13 در   
اولین دوره جذب استعداد های درخشان   با شرکت در  ابتدایی  دوره 
از  و 1995  سالهای 1994  در  تهران شد.  فرزانگان  دبیرستان  وارد 
المپیاد  طالی  مدال  کسب  به  موفق  تهران  فرزانگان  دبیرستان 

ریاضی کشوری شد.
 در سال 1994 در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با 41 امتیاز از 42 امتیاز مدال طالی 
جهانی گرفت. در 1995  در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با 42 امتیاز از 42 ، طالی جهانی رتبه اول را به دست اورد. وی اولین دختر راه یافته به 
المپیاد ریاضی ایران، اولین دختر برنده مدال طالی االمپیاد ریاضی ایران، اولین برنده دو مدال طالی ریاضی در دو سال پیاپی و اولین کسی بود که 

در المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت.

الف

مریم میرزاخانی 
سحر متقیان فر - ابوالفضل اخالقی پور
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و  اتومورفیک  های  فرم  کالسیک  روشهای  تا  گرفته  هذلولی  هندسه 
مهم  مسئله  سه  در  نتایجی  اوردن  دست  به  برای  سیمپلکتیک  تقلیل 

ترکیب شده بودند، برنده جایزه بلومنتال شد.
روی  بر  ترستن  ویلیام  زلزله"  "شار  حدس  میرزاخانی   2010 سال  در 
بود  ریاضی  در  پاسخ  بی  و  باز  پرسشی  مدتها  که  را  تایشمولر  فضاهای 

به اثبات رساند. 
های  کار  بخاطر   "  Ruth Lyttle Satter جایزه"  برنده  سال 2013  در  او 
ارزشمندش بر روی تئوری "Moduli Spaces" در" Reimaan Surfaces" از 
انجمن ریاضی امریکا شد. این جایزه که سال 1990 توسط خانم پروفسور 
"سیلویا الیتل بیرمن" ، استاد کالج "بارنارد" برای گرامیداشت خواهرش 
علم  به  زنان  تشویق  و  علمی  تحقیقات  به  او  تعهد  احترام  به  و  "روث" 
اموزی، بنیان گذاشته شد، هر دو سال یکبار، به یک زن که تحقیقات 

برجسته ای در علم ریاضی داشته باشد، اعطا می شود. 
محمدی"   امیر  و  اسکین  "الکس  همراه  به   2014 سال  در  میرزاخانی 
ثابت کرد که ژئودزیک مختلط و بستار های انها، بسیار منظم هستند 
و نه بر خالف انتظار، نامنظم یا فراکتالی. به عبارت دیگر، بستار های 
از جمله  هایی  ویژگی  بنابراین،  و  هایی جبری هستند  ژئودزیک  چنین 
به صورت چند  توانند  باشند و می  دارا می  را   )rigidity( بودن صلب 
جمله ای تعریف شوند. این نتایج شبیه به نظریات "مارینا راتنر" در دهه 

1990 میالدی بود.
با  توان گفت که کار مریم میرزاخانی روی مطالعه سطوح هذلولی  می 
استفاده از فضاهای پیمانه ای متمرکز بود. فضای هذلولی، در مقابل 
تنها یک خط موازی  و  تنها  اقلیدسی قرار دارد که معتقد است  فضای 
ثابت عبور کند. در فضای  تواند از یک نقطه  با یک خط مشخص می 
هذلولی غیر اقلیدسی، تعداد بی شماری از خطوط موازی می توانند از 
یک نقطه ثابت عبور کنند. مجموع زوایای یک مثلث در فضای هذلولی 
از 180 درجه است. در چنین فضایی منحنی، کوتاهترین مسیر  کمتر 
بین دو نقطه به عنوان ژئودزیک شناخته میشود. تحقیقات میرزاخانی 
س  بسته  ژئودزیک  نام  به  ژئودزیک،  از  خاصی  انواع  محاسبه  شامل 

ساده روی سطوح هذلولی بود. 
را  نتایج  این  میرزاخانی"  مریم  "کار  نام   با  مطلبی  در  ریاضی  اتحادیه 
چنین توصیف کرد: " یافتن این حقیقت، شگفت انگیز است که تصلب 
در فضاهای همگن، چگونه انعکاسی در فضاهای ناهمگنی همچون 

جهان فضای پیمانه ای دارد".
او جایزه 2014 موسسه ریاضی Clay را نیز دریافت کرد.

برگزار  کانادا  تورنتو  در  که  ریاضی   المللی  بین  کنگره   1924 سال  در 
ریاضیات  برجسته  به دستاورد های  دانان تصمیم گرفتند  ریاضی  شد، 
 John  " کنگره  دبیر  بنام  جایزه  این  شود.  اهدا  طال  مدال  چهار  تا  دو 
ارزش  گرچه  جایزه  این  نامیده شد.  فیلدز  جایزه   ،  "Charles Fields
مادی باالیی به نسبت نوبل و ابل ندارد، ولی ارزش معنوی آن به قدری 
باالست ریاضی دانان تراز اول جهان را با کسب این جایزه می شناسند. 
سال  در  توانست  که  بود  بانویی  اولین  و  ایرانی  اولین  میرزاخانی  مریم 
2014 این جایزه ارزشمند را بخاطر کار در موضوع " دینامیک و هندسه 

ریمانی و فضاهای پیمانه ای انها" از ان خود کند.
او  شد.  برگزیده  علوم  ملی  اکادمی  در  عضویت  به   2016 می  در  او 

اکادمی  این  در  عضویت  به  که  بود  ایرانی-امریکایی  بانوی  نخستین 
برگزیده شده بود.

از ان خود  نیز  را  ارزشمند دیگر  انچه گفته شد چند جایزه  بر  او عالوه 
کرده بود.

است  ممکن  ریاضی  به  داشتن  عالقه  بدون  میرزاخانی  مریم  گفته  به 
ان را سرد و بیهوده بیابید. اما زیبایی ریاضیات خود را تنها به شاگردان 
صبور نشان میدهد. پر ارزش ترین بخش لحظه ای است که می گویی 
ایستادن  احساس  جدید.  چیزی  فهمیدن  لذت  و  کشف  ذوق  اها!!! 

باالی یک بلندی و رسیدن به دیدی شفاف و واضح.
افرین  افتخار  چهره  و  پرتالش  و  متواضع  بانوی  این  میرزاخانی  مریم 
بیماری  با  کردنش  نرم  پنجه  و  دست  خبر   1396 تیرماه  در  که  ایرانی 
متاستاز  علت  به   1396 تیرماه   24 در  متاسفانه  شد،  اعالم   سرطان 

سرطان و سرایت بیماری به مغز استخوان دیده از جان فروبست.
روحش آرام، نامش مانا و یادش گرامی...
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تازه های خبری

گروهی از دانشمندان از چندین مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های 
تحقیقاتی  از گروه  گارسیا،  مارتینز  مانوئل  به رهبری  المللی  بین 
و  سی  میکروبی،  مولکولی  اکولوژی  زمینه  در  آلیکانته  دانشگاه 
چهار ویروس جدید را در همه اقیانوس های زمین کشف کرده 
مخلوط  که  لبه  برش  های  تکنیک  از  استفاده  با  یافته  این  اند. 
شناسی  زیست  های  تکنیک  و  ژنومیک  و  سیاتومتری  جریان 
علمی  نشریه  در  ها  یافته  است.  آمده  دست  به  است،  مولکولی 

Communications Science منتشر شده است.

تکنیک توسعه یافته توسط محققان، برخی از فراوانی ویروس ها 
را در سطح سیاره ای، به ویژه در سطح اقیانوس ها نشان داده 
پاتوژن  های  ویروس  تا کشف  دهد  می  اجازه  یافته  »این  است. 
ها  کشتگاه  در  فنی  مشکالت  علت  به  آزمایشگاه  در  که  جدید 
ژنتیکی  ما اطالعات  به  تکنیک  ترتیب  این  به  غیرممکن است، 
ارائه می دهد که هر ویروس آن را حمل می کند، بنابراین ما می 
دانیم ویروس چیست« همانطور که توسط مانوئل مارتینز گارسیا 

محقق UA توضیح داده شده است.

تا به امروز نکات وجود دارد، اما مشخص نشده است که برخی 
این  بودند.  این سیاره  اقیانوس های  در  فراوان  از ویروس های 
سایر  مطالعه  به  و  کند  می  روشن  مسئله  این  روی  بر  مطالعه 
از  یکی  فرونس،  تکنسور  به  توجه  با  پردازد.  می  ها  اکوسیستم 
فابرا  پومپو  دانشگاه  در  فلوسایتومتری  بخش  رئیس  و  محققان 
تکنولوژی،  این  از  استفاده  با  بارسلونا،  در  ژنوم  تنظیم  مرکز  و 
کنیم.  می  باز  زمینی  های  ویروس  از  رمزگشایی  برای  را  راه  ما 
»نه تنها برای کشف ویروس های جدید و یا محیط زیست گروه 
های بزرگ از ویروس ها در نمونه های مورد مطالعه، بلکه برای 
ارزیابی ویروس های مختلف موجود در یک اکوسیستم خاص، 
اکوسیستم  یک  انسان  بدن  راستا،  این  در  کند.  می  فراهم  را 
یا  پروژه  این  آینده  بیشتر  که  است  معنی  این  به  و  است  خاصی 

پروژه های احتمالی ممکن است دروغ باشد. »

آبی،  های  محیط  در  ها  آن  شناسایی  از  پس  حاضر،  حال  در 
انسانی مانند بزاق ، مورد استفاده  با نمونه های  را  محققان آن 

قرار داده اند.

بیشترین فراوانی ویروس ها در اقیانوس ها

این است که »یک ویروس  مارتینز گارسیا اعالم کرد که دستاورد 
برای  افتد  می  اتفاق  فرآیند  این  است.«  شده  جدا  ویروس  از  تنها 
تکنیک  از  استفاده  با  ژنوم  های  نسخه  سپس  و  کپسید  شکستن 
»ما  آن،  از  پس  شود.  می  ساخته  مولکولی  شناسی  زیست  های 
ژنتیکی  اطالعات  به  آن،  با  و  کنیم  دنبال  را   DNA توانیم  می 

دسترسی پیدا کنیم« که می دانیم »چه کسی است«.

فورنس گفت، »این اولین بار است که مطالعه ژنومی از ذرات تک 
جدا  مسئول  آن  واحد  که  است،  شده  انجام  موثر  طور  به  ویروس 

شدن هر ذره ویروس یک به یک بود.

لینک خبر  :

h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m /
releases/2017/06/170629110248.htm

ایمان برغمدی
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موش ها و کم خوابی

تر  آنها فعال  پاکسازی کننده مغز  برند، دریافتند که سلول های  از کمبود خواب رنج می  با بررسی موش هایی که  ایتالیا  محققان در 
هستند. این سلول ها که میکروگلیا نام داشته و مسئول پاکسازی مغز هستند، پس از تجزیه سیناپس ها و به جای ماندن سلول های 
مرده شروع به پاکسازی آنها می کنند. این سلول های کوچک دارای شاخه های بسیاری هستند که می توانند به طور دائم حرکت 
کرده و هرگونه عناصر بیگانه مانند نورون های مرده را از بین ببرند. بدتر اینکه سلول هایی که در بیماران مبتال به زوال عقل فعال 

هستند نیز در این شرایط فعال تر می شوند.

براساس این پژوهش جدید، مغز موش ها به دلیل عدم خواب کافی شروع به خوردن خود می کند؛ به گفته محققان این پژوهش، این 
فرایند ممکن است در ظاهر یک روند مثبت به نظر بیاید اما می تواند به آلزایمر منجر شود .

در آن پژوهش مشخص شد، افرادی که در شب کمتر از شش ساعت می خوابند بیشتر در معرض خطر مرگ و میر، به دلیل سندروم 
متابولیک قراردارند .سندروم متابولیک ترکیبی از دیابت ، فشار خون باال و چاقی است.

لینک خبر   :
https://www.newscientist.com/article/2132258-the-brain-starts-to-eat-itself-after-chronic-sleep-deprivation/ 

ایمان برغمدی

https://www.newscientist.com/article/2132258-the-brain-starts-to-eat-itself-after-chronic-sleep-deprivation/
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طور معمول گیاهان را برای شستشو انرژی- به جز در زمان خشکسالی- آنها را 
به مسیر تولید استات تبدیل می کنند.

مقدار  که  دریافت  و  کرد  گیری  اندازه  عادی  گیاهان  در  را  استات  میزان   Kim
استات تولید شده توسط گیاهان، در طی خشکسالی به طور مستقیم با چگونگی 
زنده ماندن آنها ارتباط دارد. برای تأیید این فرایند، گیاهان را با جهش در دو ژن 
مورد بررسی قرارداده و در مسیر بیوسنتز استات آزمایش شدند. نتایج نشان داد 
که این گیاهان کمتر استات تولید می کنند و نسبت به خشکی گیاهان حساس 

هستند. تر 

به  تواند  می  گیاهان  در  استات  میزان  افزایش  که  کرد  بینی  پیش  نتایج  این 
در شرایط  گیاهان طبیعی  افزایش  با  را  فرضیه  این   ،Kim .کند خشکی کمک 
آزمایش  مورد  آب  یا  آلی  اسیدهای  سایر  استیک،  اسید  با  درمان  و  خشکسالی 
از گیاهان درمان شده  آنها دریافتند که پس از 14 روز، بیش از ٪70  قرار داد. 
با اسید استیک زنده ماندند، در حالی که تقریبا تمام گیاهان دیگر جان خود را 

از دست دادند.

دانشمندان تمام مسیر سیگنالینگ را از سوئیچ HDA6 نشان دادند و دریافتند 
آنها  است.  محافظت شده  بسیار  گیاه  مختلف  های  گونه  بین  در  مسیر  این  که 
که  داد  نشان  و  شد  داده  توضیح  باال  در  که  دادند  انجام  را  مشابهی  آزمایش 
تحمل به خشکی نیز در برنج، گندم و ذرت افزایش می یابد، زمانی که گیاهان 

در غلظت های اسید استیک بهینه رشد می کنند.

ترانس  های  تکنولوژی  »اگرچه  کند.  می  یادآوری  را  یافته  این  اهمیت   Kim
ژنتیک را برای ایجاد گیاهانی که بیشتر به خشکی مقاوم هستند استفاده کرد، 
ولی بهتر است تکنولوژی های ساده و ارزان قیمت را هم توسعه دهیم، چرا که 
گیاهان اصالح شده ژنتیکی در همه کشورهای مختلف در دسترس نیستند. ما 
انتظار داریم که کاربرد خارجی استات به گیاهان راه مفید، ساده و ارزان تر برای  

تحمل به خشکی در گیاهان مختلف باشد

لینک خبر :

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170626124520.htm  

گیاهان در شرایط خشکسالی چه 
می کنند

ایمان برغمدی

محققان مرکز علوم زیستی پایدار ) RIKEN CSRS (، راه جدید و ساده ای 
را برای افزایش تحمل به خشکی در طیف وسیعی از گیاهان کشف کرده اند.

 منتشر شده در گیاهان طبیعت، که در این مطالعه یک مسیر بیولوژیکی جدید 
این  تکمیل جزئیات  با  است.  فعال  زمان خشکسالی  در  که  است  کشف شده 
مسیر، دانشمندان توانستند تحمل بیشتری نسبت به شرایط خشکسالی ایجاد 

کنند، فقط به وسیله رشد گیاهان در سرکه.
 ،CSRS  RIKEN در   Seki  Motoaki و   Kim  Myong-Jong رهبری 
دارای  که  Arabidopsis)گیاه(  جدید  های  جهش  کشف  با  مشترک  تالش 
تحمل زیاد در خشکسالی بودند، با وجود اینکه علت ناشناخته بود، آغاز شد. 
دیازکتیالز6(  )هیستون   HDA6 نام  به  آنزیمی  در  جهش  یک  گیاهان  این 
دارند و هدف اول مطالعه حاضر، این بود که دقیقا مشخص شود چگونه این 
آب  بدون  و  شدید  شرایط  در  طبیعی  طور  به  گیاهان  دهد  می  اجازه  جهش 

رشد کنند.

Kim و Seki  می گویند که این پروژه منجر به چندین کشف مهم شده است. 
آنها نه تنها کشف کردند کاربرد خارجی سرکه، که می تواند تحمل خشکی را 
به  این مسیر  اند که  دریافته  افزایش دهد، همچنین   Arabidopsis گیاه  در 
و  برنج  مانند ذرت،  در محصوالت مشترک  و  تنظیم شده  ژنتیکی  اپی  صورت 

گندم محافظت می شود.

بیان  Arabidopsis طبیعی تحت تنش خشکی نشان داد که  اولیه در  تست 
سرکه  اصلی  جزء  که  استات،  بیولوژیکی  مسیر  شدن  فعال  با   HDA6 ژنوم 
همان  در  که  دریافتند  آنها  یافته،  جهش  گیاهان  در  شود.  می  تولید  است، 
شرایط، این مسیر حتی بیشتر فعال شده و گیاهان مقادیر بیشتری از استات را 
تولید می کنند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که فعالیت آنزیم HDA6 به 
عنوان یک سوئیچ کنترل می کند که کدام نوع مسیر متابولیک فعال است. به 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170626124520.htm
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 سالم، محققان ماکروفاژ های متمرکز در گره دهلیزی بطنی را کشف کردند،
اما آنچه که سلول ها انجام می دادند ناشناخته بود.

قلب جدا از  را  ماکروفاژ  دیگری محققان، سلول های  آزمایش  در   همچنین 
 کردند و از لحاظ  فعالیت الکتریکی مورد بررسی قرار دادند ولی نتوانستند راز
 عملکرد این سلول ها را در قلب کشف کنند.اما زمانی که این
 سلول ها را در کنار سلول های کاردیومیوسیت ) سلول قلبی(
 قرار دادند،  دیدند که دو سلول شروع به ارتباط الکتریکی کردند
 و این نکته از این نظر مهم است که سلول های قلبی در پاسخ به

سیگنال الکتریکی شروع به انقباض می کنند.

در و  است  نامتعادل  ها  یون  غلظت  ها،  کاردیومیوسیت   در 
 حالت استراحت غلظت یون های مثبت در خارج سلول بیشتر
یک کاردیومیوسیت  یک  وقتی  باشد.اما  می  سلول  داخل   از 
برای یونی  نسبت  این  کند  می  دریافت  الکتریکی   سیگنال 
قلبی سلول  انقباض  باعث  همین  و  ریزد  می  بهم  ای   لحظه 
شده و سیگنال به کاردیومیوسیت های مجاور ارسال می شود.

  دانشمندان قبال تصور می کردند که این انتقال الکتریکی توسط
 کاردیومیوسیت ها انجام می شود. اکنون “ ناهرندورف و تیمش
 “ دریافتند که ماکروفاژ ها به انجام این فرآیند کمک می کنند.
کاردیومیوسیت متصل به  پروتئین  یک  از  استفاده  با   ماکروفاژ 
 می شود. این پروتئین به صورت مستقیم درون این سلول ها
را مثبت  بارهای  انتقال  ی  اجازه  ها  ماکروفاژ  وبه  کند  می  متصل  هم  به   را 
ناهرندورف به سلول های قلبی خاصیت کابل جهشی می دهد.  و   می دهد 
 می گوید : این کار باعث می شود سلول های قلب راحت تر دپالریزه شوند
ماکروفاژ ها با کمک  آغاز کنند. همچنین وی می گوید:  را  قلب  انقباض   و 

سیستم هدایت مطمئن تر و سریع تر عمل می کند.

 ناهرندورف و همکارانش، ماکروفاژ ها را درون گره دهلیزی بطنی انسان ها نیز
 یافتند. گام بعدی این است که نقش آن ها را تایید کنند و کشف کنند که آیا سلول

      های ایمنی می توانند در پشت مشکالت قلبی مانند آریتمی باشند یا خیر.

توضیح تصویر

ایمنی های   سلول 
 )ماکروفاژ ها ( به رنگ
سلول بین  در   سبز 
 های قلب که به رنگ
 قرمز اند قرار دارند. در
 منطقه ای از قلب که
 گره دهلیزی بطنی نام

دارد.

لینک خبر

https://www.sciencenews.org/article/immune-cells-play-
surprising-role-steady-heartbeat

 سلول های ایمنی نقش شگفت
انگیزی در ثبات ضربان قلب دارند

فاطمه صادق زاده

 سلول های ایمنی می توانند نقش مهمی در ثبات ضربان قلب داشته باشند.
 این سلول ها که ماکروفاژ نامیده می شوند ، معموال از بدن  در برابر  پاتوژن
  ها محافظت می کنند. اما مطالعه جدیدی که در 20 آوریل در ژورنال  سل
 منتشر شده است ، نشان می دهد که در موش سلول های ایمنی می توانند
 به برقراری جریان  الکتریکی بین سلول های عضالنی کمک کنند و نقش

مهمی در پایداری ضربان قلب دارند.

 ماکروفاژ ها در بین سلول های ماهیچه ای قلبی که کاردیومیوسیت گفته می
 شود، نفوذ می کنند. این سلول های ماهیچه ای در پاسخ به سیگنال های
 الکتریکی منقبض شده، خون را در قلب پمپاژ می کنند. ماکروفاژ ها با اتصال
 به کاردیومیوسیت ها به سلول های قلبی کمک می کنند که سیگنال ها را

دریافت کرده و تپش خود را حفظ کنند.

 تا چند سال اخیر محققان می دانستند که سلول های ماکروفاژ در داخل بافت
 قلبی سالم وجود دارند ولی نقش عملکردی آن ها در قلب یک راز بود. تنوع
 عملکردی و اهمیت فیزیولوژیکی ماکروفاژ ها فراتر از نقش آن ها در دفاع از

میزبان می باشد.

 آزمایش جالبی در مورد نقش ماکروفاژ ها روی یک موش انجام شد. این موش
 از لحاظ ژنتیکی مهندسی شده بود و هیچگونه سلول ایمنی نداشت. ام آر آی
این عالئم نامنظم است.  و  این موش آهسته   نشان داد که ضربان قلب در 
 نشان دهنده مشکلی در گره دهلیزی بطنی موش است. این گره بین قسمت
 باالیی و پایینی قلب )دهلیز ها و بطن ها ( ارتباط الکتریکی برقرار می کند.
 انسان هایی که دارای نقص در گره دهلیزی بطنی هستند، ممکن است برای
 تداوم ضربان قلب به دستگاه ضربان ساز نیاز  داشته باشند. در موش های

https://www.sciencenews.org/article/immune-cells-play-surprising-role-steady-heartbeat
https://www.sciencenews.org/article/immune-cells-play-surprising-role-steady-heartbeat
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پروفسور داریوش فرهود، متولد فروردین ماه 1317 تهران است. ایشان 
دکتراي علوم طبیعي در ژنتیك انساني و      PHD انسان شناسي 

را از دانشگاه ماینس آلمان )1972 -1351ش( و درجه پروفسوري 
در ژنتیك پزشکي از دانشگاه مونیخ ) 1991 - 1370ش( اخذ کرده 

است. ایشان بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیك انساني دانشکده 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران )1352 تا 1382( مي باشد. 
دکتر فرهود پدر علم ژنتیك ایران است.و همچنین برگزیده جشنواره 

 بین المللي خوارزمي مي باشد.

 گروه : علوم پزشکي
 رشته : ژنتیك

گرایش : انسان شناسي ، ژنتیك پزشکي
پدري  جد  بود  فرهنگي  فرهود  داریوش  انساب : پدر  و  والدین 
مادر  رسد.  مي  قاجار(  عهد  تبریزدر  وقت  )ولیعهد  میرزا  عباس  به  او 
محترمشان خانه دار بود و جد بزرگ مادري اش به حکیم باشي ناصر 

الدین شاه قاجار بر مي گردد.
با  فرهود  داریوش  کودکي  کودکي : دوران  خاطرات 
شد. سپري  ایران  مختلف  مناطق  به  پدر  اجباري   سفرهاي 
در  را  کودکي  دوره  جنوب،  به  پدرش  شدن  منتقل  دلیل  به  فرهود 
دوره  ازاتمام  گذراند. پس  و مسجد سلیمان  شهرهایي چون هفت گل 
رازي  پسرانه  دبستان  در  را  ششم  سال  جنوب،  غربت  در  دبستانش 
تهران به تحصیل مي پردازد. از همان ایام به لطف برخورداري از پدري 
فرهنگي و پدربزرگ و عموي پزشك اش ، به علم طب عالقه مند مي 
شود و درس ها را با جدیت دنبال مي کند تا دنباله روي نزدیکان خویش 

باشد.
سالگي   19 سن  از  فرهود  تحصیل : داریوش  وقایع  و  خاطرات 
براي ادامه تحصیالت دانشگاهي به آلمان سفر کرد و زیر نظر استادان 

صاحب نام پزشکي ، ژنتیك و غیره به تحصیل پرداخت.
تدریس در  فعالیت هاي ضمن تحصیل : داریوش فرهود در کنار 
بیمارستان دانشگاه به عنوان دانشجو، در کتابخانه دانشگاه به عنوان 
دانشجوي کتاب بان به کار مشغول بود. او همچنین در حین تحصیل 

سردبیري مجالت پزشکي را بر عهده داشت.
الگوي  و  استاد  بهترین  فرهود  داریوش  مربیان : پدر  و  استادان 
اخالقي براي ایشان بوده است، که در زندگي اجتماعي و علمي او نقش 

بسزایي ایفا کرده است.
هم دوره اي ها و همکاران : داریوش فرهود با چهره هاي نامدار و 
توانمندي در عرصه پزشکي همچون دکتر رحمان زاده، دکتر سروستاني، 
دکتر مجیدي، دکتر مجید سمیعي )جراح مغز و اعصاب و ساکن آلمان( 
، دکتر فنایي، دکتر بروستاني و دکتر »تینکر ناگل« )برنده جایزه نوبل( 

همشاگردي و دوست بوده است.
شاگردان : داریوش فرهود بیش از بیست هزار دانشجوي رشته هاي 

مختلف پزشکي و علوم زیستي را تعلیم داده است.
آرا و گرایشهاي خاص : داریوش فرهود معتقد است: »آن هایی 

که همیشه پا روي جاي پاي دیگران مي گذارند، هرگز جاي پایي از خود 
نخواهند گذاشت.«

کالس  دویست  از  بیش  در  فرهود  آموزشي : داریوش  فعالیتهاي 
درس در دوره هاي کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکتري و تخصصي 

تدریس کرده است.
پزشکي  اولین مدرك  اخذ  از  وقایع میانسالي : داریوش فرهود پس 
در آلمان، تحصیالتش را در رشته ژنتیك انساني تا مقطع دکتري ادامه 
بازمي  ایران  به  ایران و دانشگاه تهران  به دعوت دولت  بنا  داد. سپس 
گردد تا نخستین فردي باشد که اولین و درمجموع 9 دوره فوق لیسانس 
ژنتیك انساني را درکشور برگزار مي کند و پس از آن به شکل گیري دوره 
ایران مبادرت مي ورزد. قطعًا همین تالش  دکتراي ژنتیك پزشکي در 
هاي مداوم باعث شده است تا به او لقب »پدر علم ژنتیك ایران« بدهند.
 »بنده اولین کسي بودم که با این تحصیالت و درجات علمي وارد کشور 
مي شدم. 33 سال پیش ژنتیك درکشور ما چنین گسترده و شناخته شده 
نبود. تنها درهمین حد بود که بدانند ترکیب یك گاو سفید با گاو سیاه، 

نتیجه اش گاو ابلق است“!

 زندگینامه علمی

• ماینس، 	 دانشگاه  روانشناسی )BSC( از  در  ·کارشناسی 
آلمان .1963

• ·دکتری پزشکی )MD(از دانشگاه ارالنگن، آلمان.1969 	

• ·دکتری ژنتیک انسانی و انسان شناسی  )PHD(از دانشگاه 	
ماینس، آلمان.1972

• مونیخ، 	 دانشگاه  پزشکی  )Prof(از  ژنتیک  در  ·پروفسوری 
آلمان.1991 

معرفی شخصیت
بیوگرافی دکتر داریوش فرهود

معصومه صالحی
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• بنیانگذار، استاد و مدیر اولین گروه ژنتیک انسانی در ایران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران )1352 تا 1382(.	

• بنیانگذار و رئیس کلینیک ژنتیک، تهران )1354 تا کنون(.	

• استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونیخ، آلمان )1369 تا 1370(.	

• ·کارشناس رسمي رشته ژنتیک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو  1355تا کنون.	

• ·عضو کمیته » اخالق در ژنتیک پزشکی “سازمان جهانی بهداشت، ژنو  1373تا .1380	

• ·عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تریست از.1375	

• ·عضو کمیته ملی » اخالق زیستی “کمیسیون ملی یونسکو- ایران  1382 تا کنون.  	

• ·عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران  از .1385  	

• کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان »ترانسفزین ایران« )1367(	

• کشف و گزارش یک بیماری جدید ژنتیکی » مولتیپل سینوستوزیس شدید« در یک دودمان بزرگ ایرانی )1378(	

• مدیر مسئول و سردبیر » مجله بهداشت ایران« به زبان انگلیسی )1360 تا کنون(	

• مدیر مسئول و سردبیر » مجله بهداشت جهان« به زبان  فارسی )1378 تا کنون(	

• سردبیر » مجله کودکان استثنائی« )1380 تا کنون(	

• سردبیر » مجله  اخالق در علوم و فناوری« )1384 تا کنون(.	

• سردبیر » مجله  تعلیم و تربیت استثنایي )1384 تا کنون(	

• عضویت در چندین انجمن علمی داخلی و خارجی )از 1350 تا کنون(.	

• عضو شورای نویسندگی، چندین مجله علمی- پژوهشی داخل و خارج کشور )از 1353 تا کنون(.  	

• دبیر انجمن ژنتیک ایران )1353 تا 1360(.	

• موسس و رئیس انجمن تاالسمی ایران )1365 تا 1369(.	

• دبیر انجمن بهداشت ایران )1366 تا 1380(.	

• عضو کمیته داوری جشنواره علمی خوارزمی )1379 تا کنون(.	

کتاب ها:
اصول ژنتیک پزشکی

تغذیه و ژنومیک انسان
 ژنومیک و تغذیه

 سندروم ترنر
 درسنامه جامع پزشکی)علوم پایه( ژنتیک.
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موثر  و  ارزنده  خدمات  از  تشکر  برای  کشور  بازنشستگی  صندوق 
تمبر  قالب  در  که  گرفت  نظر  در  نوروزی  ایی  هدیه  فرهود  پروفسور 

اختصاصی به ایشان اهدا شده است.

آدرس ایمیل:

farhud@sina.tums.ac.ir  

: منابع:  
1http://www.iran-newspaper.com/1384/840225/
 html/horizon.htm2

تکمیل پرسشنامه فرهیختگان توسط دکتر داریوش فرهود بنا درخواست 
بنیاد ایرنشناسي -پاییز 1386

php.index/net.farhud.www//:http

mailto:farhud@sina.tums.ac.ir
http://www.farhud.net/index.php
http://www.farhud.net/index.php
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برای آل  ایده  بستر  گیاهان   : سینتتیک   گیاهشناسی 
ها متابولیت  انبوه  تولید 

دکتر عیسی کهن - ابوالفضل اخالقی پور - سحر متقیان فر - فائزه برآبادی - بیتا دهقانی
سیده فاطمه رضوی - لیلی عطایی مقدم - پریان منتصری

چکیده
گیاهان بستر بسیار جذابی برای زیست شناسی سینتتیک و مهندسی متابولیت ها هستند. رشد نامحدود گیاهان، ظرفیت باالی فتوسنتزی، تنوع 
وسیع در متابولیت های ثانویه، و پتانسیل باال برای تولید انبوه از طریق سیستم های زراعی، گیاهان را به گزینه ای ایده آل برای دست ورزی های 
با این حال، تالشهای صورت گرفته در این زمینه به دلیل رشد آهسته گیاهان، طوالنی بودن چرخه زندگی آنها، نیاز به  ژنتیکی تبدیل می کند. 
امکانات تخصصی، کمبود ابزارهای مؤثر برای دست ورزی های ژنتیکی، و پیچیدگی موجودات پرسلولی محدود شده است. اکنون برای درک بهتر 
شبکه های ژنتیکی، جمعیت های سلولی، و ردیابی فرایندهای فیزیکی در سطوح مختلف بافتی به چارچوب های عملی و نظری پیشرفته تری نیاز 
است. در این مطالعه رویکردهای جدید دست ورزی گیاهان در سطحDNA و استفاده از تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته در مدلهای ساده گیاهی 
نظیر گونه Marchantia polymorpha را بررسی میکنیم که چشم انداز ما از پویایی متابولیسم گیاهان و رویکردهای جدید مهندسی صفات گیاهی 

را بهبود می بخشد.

مقدمه
انسان از هزاران سال قبل از فن آوری های جدید برای تولید مقادیر 
کرده  استفاده  غذایی  مواد  ویژه  به  اولیه  مواد  تر  یافته  بهبود  و  بیشتر 
صفات  انتخاب  طریق  از  کشاورزی  در  وری  بهره  افزایش  است. 
از میالد برمیگردد. فنآوری هایی  تا 10 هزار سال قبل  سودمند به9 
توسعه  بیستم  قرن  اواسط  در  هیبریداسیون  و  زایی  جهش  مانند: 
تنوع  که  غذایی  محصوالت  ژنتیکی  تنوع  افزایش  برای  و  یافت 
به  استفاده شد.  داشتند  به جمعیتهای وحشی  نسبت  کمتری  زیستی 
تولید  در  مهمی  نقش  هم  هنوز  مصنوعی(  )انتخاب  انتخابی  نژادی 
مدرن  گیاهی  بیوتکنولوژی  ظهور  اما  میکند،  ایفا  جدید  های  واریته 
بوجود  غذایی  محصوالت  افزایش  برای  را  هدفمندتری  رویکردهای 
استفاده  با  آمیزی  موفقیت  طور  به  کشاورزی  در  مهمی  صفات  آورد. 
علفکش  به  مقاومت  که  یافت  بهبود  نوترکیب   DNA تکنولوژی  از 
مقاومت  پاتوژنها،  و  آفات  به  مقاومت  خشکی،  تنش  به  مقاومت  ها، 
افزایش  فتوسنتزی،  ظرفیت  افزایش  غیرزیستی،  تنشهای  برابر  در 
با  آن جمله است.  از  ارزش غذایی  افزایش  و  نیتروژن  راندمان جذب 
زیست  تولید  در  فردی  به  منحصر  ویژگی  گیاهان  اگرچه  اینها،  همه 
توده ای در مقیاس گیگاتن دارند، تالشهای انجام شده در مهندسی 

است. کمتربوده  میکروبی  سیستمهای  به  نسبت  گیاهان  ژنتیک 

بیان صفات  در  گیاهان  نشده  استفاده  پتانسیل  از  برداری  بهره  برای 
به: پیچیده 

ابزار و روشهای مناسب برای مهندسی ژنتیک  )1  

با  و  سریع  تحلیل  و  تجزیه  قابلیت  که  ای  ساده  پرسلولی  گیاه   )2  
خروجی داده باال داشته باشد.

تخصص  سلولهای  در  متابولیتها  ذخیره  و  انتقال  بیوسنتز،  3(کنترل   
داریم. رانیاز  گیاهی  پیچیده  بافتهای  یافته 

انتقال ژن به گیاهان
موثر  به روشهای  نیاز  گیاهان  در  زیست شناسی مصنوعی  پیاده سازی 
برای دستکاری ژنتیکی دارد. گسترده ترین تکنیک به کار رفته در این 
زمینه بر استفاده از ظرفیت اگروباکتریوم تومفاسینس برای انتقال یک 
و  است  متکی  میزبان  سلولهای  به   )T-DNA( آن   DNA از  بخش 
هزاران بار برای انتقال ژن به انواع گونه های گیاهی استفاده شده است. 
از ماهیت تصادفی این روش برای ایجاد جهش به واسطهT-DNA و 

تعیین نقش و محل بیان ژنها استفاده شد.
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کمی  برای  نیز  حدواسط  های  روش  پایدار،  ژن  انتقال  روش  بر  عالوه 
تنباکو  برگ  نمونه،  برای  اند.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ژن  بیان  سازی 
گروباکتریوم آلوده شود و به واسطه آن بیان  می تواند در چندین نقطه با آ
برخی ژنها پس از چند روز اندازه گیری شود. در این روش نسبتا سریع 
اجزا ژنتیکی کتابخانه های ژنی در یک بسترمشترک ژنتیکی شناسایی 
از گیاه  )ترکیبی  آرتمیزین  متابولیسمی  بهینه سازی مسیرهای  میشوند. 
تولید  و  تریترپنها،  بیوسنتز  مسیرهای  است(،  ماالریا  ضد  که  درمنه 
سرمایه  است.  شده  انجام  روش  همین  از  استفاده  با  واکسن  زیستی 
گذاریهای کالن در بخش خصوصی و دولتی کشورهای مختلف جهت 
با  آنفوالنزا  و  ابوال  نظیر  ویروسی  بیماریهای  با  مقابله  واکسنهای  تولید 

استفاده از این تکنیک افزایش چشمگیری یافته است. 

نیز  سلولی(،  دیواره  بدون  و  شده  جدا  گیاهی  )سلولهای  پروتوپالستها 
به  ژن  انتقال  هستند.  تکنیک  این  بکارگیری  برای  مناسبی  گزینه 
 PEG پروتوپالست به وسیله ی الکتروپوریشن یا انکوبه کردن در محلول
به عنوان یکی از روشهای مقبول برای مطالعه مسیرهای سیگنالی در 
ترانسفورماسیون  باالی  توان  از  عالوه،  به  است.  شده  استفاده  سلول 
در  ژنتیکی  عناصر  بزرگ  های  کتابخانه  آنالیز کمی  برای  پروتوپالستها 

آرابیدوپسیس و سارگوم استفاده شد.

و  پاالیی  ژنوم  برای  دقیقی  روشهای  تکنیکها،  این  بیشتر  توسعه  با 
با  آنالیزهای ریورس ژنتیک در گیاهان اجرا شد؛ از جمله ویرایش ژنوم 
تکنیک  CRISPR-Cas9در آرابیدوپسیس، گوجه فرنگی، برنج، گندم، 
 CRISPR-Cas9تکنیک با  ژنوم  اصالح  که  است  ذکر  قابل  ذرت.  و 
و  لوکوس،  چند  همزمان  گیری  هدف  همولوگ،  نوترکیبی  ایجاد  برای 
حذف هدفمند ژنها در آرابیدوپسیس، برنج و تنباکو استفاده شده است. 
این قبیل روشها، کارایی فوق العاده ای در جایگیری هدفمند سازه های 

ژنی، بازسازی ژنوم و مهندسی ساختاری در گیاهان دارند.

مسیر مشترک برای بکارگیری ژن های سنتتیک گیاه
زیست شناسان سینتتیک به طور فزاینده ای بر استفاده از اجزاء مولکولی 
ساختار DNA تکیه دارند تا شبکه های ژنتیکی را در این مسیرهاکشف 
کنند و همزمان بستری مناسب برای ارائه مدلهای اولیه، روشهای عیب 
بینی تئوریکی رفتار مدلها ایجاد کنند.  ابزارهای پیش  یابی و همچنین 
هسته مرکزی علم زیست شناسی سنتتیک را پیاده سازی استانداردهای 
تشکیل  استاندارد سازی  پارامترهای  ایجاد مجموعه  و  همسانه سازی، 
همسانه  برای  متفاوتی  ژنتیکی  مسیر  نیازمند  گیاهان  طبیعتا  میدهد. 
سازی ژنها و مسیرهای بیوشیمیایی نسبت به استانداردهای پروکاریوتی 
انتقال ژن به گیاهان استفاده می  هستند. حتی پالزمیدهایی که برای 
بستر  در  تکثیر  توانایی  همچون  خاصی  ویژگیهای  به  نیاز  اغلب  شوند، 
گروباکتریوم دارند. اخیرا زیست شناسان موفق شده اند  حدواسط نظیر آ
که چندین تکنیک جایگزین برای همسانه سازیDNA بدست آورند که 

بکارگیری  کنند.  سازی  همسانه  واکنش  یک  در  را  جزء  چندین  قادرند 
آنزیمهای برش دهنده نوعIIS که همسانه سازی چند جزء را به آسانی 
 Golden( و با هزینه کم فراهم میکند، به جایگاه طالیی کلون کردن
کارآمد  روش  یک  عنوان  به  برنامه  واین  معروف شد   )Gate Cloning
در آزمایشگاه های مختلف تحقیقات گیاهی پذیرفته شده است. جایگاه 
فوق شامل 12 سایت برش آنزیمی است که همسانه سازی رونوشتهای 
به عنوان استاندارد برای همه ی  یوکاریوتی را تسهیل میکند و میتواند 
سامانه های انتقال ژن به گیاهان استفاده شود. رسیدن به این استاندارد 

گام نخست جهت پیاده سازی سازه های پیچیده تر در گیاهان است. 

کنترل بیان ژن تراریخت شده )ترانسژن(در گیاهان
سایر  و  گیاهان  در  مختلف  سطوح  در  میتواند  ژن  ترانس  بیان  تنظیم 
از  رونویسی، پس  در حین  میتواند  تنظیم  این  انجام شود.  ها  یوکاریوت 
یا  و  به وسیله ی مواد درونزاد  و  ترجمه،  رونویسی و در سطوح مختلف 
سیستمهای کنترلی طراحی شده اعمال شود. در این سیستم ها توالیهای 
القاکننده یا سرکوب کننده در سازه ژنی جایگذاری میشود و ازین طریق 
القاگر    ،Gal4 کنترلی مثال سیستم  برای  میگردد  کنترل  بیان  میزان 
IPTG، فاکتور رونویسی ALCR که با اتانول/استالدهید القاء میشود، 
و پروموتورace1 که با مس القا میشود نمونه هایی ازین سیستم هستند.

کنترل بر بیان ژن پس از رونویسی در گیاهان به وسیله ی انواع فن آوری های 
مبتنی بر RNA فعال شده است. برای مثال میتوان به microRNA های 
برای  را  ژن  کردن  خاموش  که شبکه  کرد  اشاره   )amiRNAs( مصنوعی 
سرکوب بیان ژنها فعال میکنند. میزان سرکوب ژن هدف را می توان به 
رویکرد  نمود.  تنظیم  آن  بیان  سطح  تغییر  با  و   amiRNA ی  واسطه 
دیگر برای کنترل بیان ژن پس از رونویسی در گیاهان، استفاده از بخش 
بیان  تنظیم  به  قادر  اینها  یا riboswitch ها است.   mRNA تنظیمی
ژنها از طریق محدود کردن یا نمایان کردن بخشهای تنظیم کننده ی 
رونوشتها هستند. استفاده از این تنظیم کننده ها در حال گسترش است.

ویژه  ژنتیکی  با سیستم های  ژن  بیان  تنظیم  و  انتقال  تکنولوژی های 
سینتتیک در گیاهان ترکیب شده است. برای مثال سیستم های بیان 
وابسته به نور که با نور قرمز فعال و با نور مادون قرمز غیرفعال میشوند 
و یا طیف وسیعی از بیوسنسورهایی که برای کنترل سطح سیتوکینین، 
اکسین و پاتوژنهای گیاهی استفاد شده اند. اینها نمونه هایی از مسیرهای 
 ،DNAسینتتیک است که با استفاده از روشهای دست ورزی در سطح
تنظیم بیان ترانس ژن، انتقال ژن و آنالیز تولید محصول برای مهندسی 
سینتتیک  شناسی  زیست  در  ژنتیکی  های  شبکه  طراحی  و  مسیرها 

گیاهی به کار رفته است.

مهندسی متابولیتها در اجزاء سلولی
پایه  اگرچه بیوتکنولوژی گیاهی پیش از این بر معرفی ژنهای هدف بر  
ساخت  ژنوم،  ویرایش  نظیر  جدید  های  فناوری  بود،  متکی  انتخاب 
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کروموزوم های یوکاریوتی مصنوعی و استفاده از دسته های ژنی شبه 
کنترل  برای  را  ای  سابقه  بی  امکان  و  دادند  ارتقا  را  فرآیند  اپرونیاین 
های  گزینه  گیاهان  واقع  در  اند.  کرده  فراهم  متابولیسمی  مسیرهای 
ایده آل و مناسب برای اجرای فرآیندهای سنتز، بخش بندی و ذخیره 
سازی اختصاصی هستند. برای مثال هماهنگی خاصی بین سلولهای 
کارایی  توجهی  قابل  طور  به  که  دارد  وجود  آوندی  غالف  و  مزوفیلی 
در  استفاده  پتانسیل  و  میدهد  افزایش   C4 گیاهان   در  را  فتوسنتز 
بین  بندی  استراتژی بخش  از  دیگر  مثال  دارد.  را  متابولیتها  مهندسی 
برای  که  میشود  دیده  درمنه  گیاه  ای  غده  های  کرک  در  سلول  چند 
اند.  شده  تخصصی  ماالریا  ضد  آرتیمیزین  ترکیب  نگهداری  و  تولید 
برای مهندسی  گیاهی مختلف،  گونه های  ای  بافتهای غده  پتانسیل 
چرب،  اسیدهای  متابولیسم  و  ترپنوئیدی  آلکالوئیدی،  متابولیتهای 

هدف پروژه های کاربردی در بیوتکنولوژی است.

دست ورزی ژنتیکی کلروپالستها
گیاهان  و  ها  میکروب  بین  تفاوت  و  دهنده شکاف  پیوند  کلروپالستها 
به عنوان چهارچوبی برای زیست شناسی سینتتیک هستند. به لحاظ 
فرایند  در  دارد؛  خویشاوندی  ها  سیانوباکتری  با  کلروپالست  تکاملی، 
کلروپالست  کند.  پیروی می  ها  پروکاریوت  قوانینی مشابه  از  ژن  بیان 
دارد. بخش  برعهده  را  گیاهان  در  بیوسنتزی  فرایندهای  بخش عمده 
سوختی  آنزیمهای  تولید  برای  کلروپالستها  بیوسنتزی  ظرفیت  عمده 
زیستی، پروتئین های مقاومت به تنش، آنتی بادیها، پروتئین های ویژه 
داروسازی و واکسن های آنتی ژنی استفاده شده است. پروتئین های 
هدف در کلروپالست در مقادیر باال و تا بیش از 70 درصد کل پروتئین 
های محلول گیاه تجمع پیدا میکنند که فرصت خوبی برای استفاده از 

این پتانسیل در بیوتکنولوژی مدرن است.

دلیل  به  ژن  ترانس  خاموش شدن  ژنتیک  مهندسی  از مشکالت  یکی 
وجود کپی باال در سلول است، که این مشکل با وجود کپی های بسیار 
باالی  ظرفیت  با  کلروپالست  است.  نشده  دیده  کلروپالست  در  زیاد 
)100-10کلروپالست  ژنوم  از  کپی  چندین  بودن  دارا  و  پلوئیدی  پلی 
میتواند  کلروپالست(،  هر  در  ژنوم  از  کپی   10-1000 و  سلول  هر  در 
زمینه تکثیر پایدار ژن هدف را فراهم کند. کلروپالست کارایی باالیی در 
برای  تغییرات در چند جایگاه ژنومی  القا همزمان  و  بازسازی همولوگها 
ژنهای متعدد خارجی را دارد. ژن های گوناگون ممکن است به راحتی 
در mRNA شبه اپرونی به صورت چند ژنی سازمان یابند، که منجر به 
ژن های  به عالوه  ها شود.  آن  بیان  میزان  زمان  کنترل هم  و  ترجمه 
کلروپالستی در باکتری و ژن های باکتری در کلروپالست بیان میشوند، 
اپرونی  ساختار  در  ژن  چند  بیان  کنترل  برای  میشود  قابلیت  این  از  که 

استفاده کرد.

قطعات بزرگ DNA با بیش از 50kb با موفقیت در کلروپالست کلون 
تکنولوژی  و   DNA سنتز  در  اخیر  های  پیشرفت  وجود  با  شوند.  می 

همسانه سازی، سنتز تمام ژنومهای خودساختِه و هدف مند قابل انجام 
تولید  با  عمدتا  میکروبی  سیستم  در  متابولیتها  مهندسی  امروزه،  است. 
انواع سازه های ژنی و انتخاب فنوتیپ مطلوب از بین آنها انجام میشود. 
بکارگیری این رویکرد در گیاهان به دلیل نیاز به تولید و آنالیز تعداد زیاد 
الین های ترانس ژن که نیازمند صرف زمان طوالنی است و باید در یک 
بستر ژنومی پلی پلوییدی رخ دهد، پذیرفته شده نیست. در مقابل انتقال 
دستیابی  قابل  همولوگی  نوترکیبی  تکنیک  با  کلروپالست  ژنوم  در  ژن 
است و DNA وارد محل انتخاب شده می شود. این رویکرد ما را با تعداد 
بسیار کمتری فرایند ترانس ژنی به هدف میرساند و عالوه براین؛ اینکه 
به خاموشی ژن میشوند  ژنتیکی که منجر  اپی  تاثیر عوامل  از  ترانسژن 
و تنها در هسته رخ می دهند در امان است. پیشرفت قابل توجه دیگر 
در تکنولوژی انتقال ژن به کلروپالست استفاده از ظرفیت وراثت مادری 
کلروپالستها است که به طور قابل توجهی خطر انتقال ناخواسته ترانس 

ژن از طریق گرده افشانی را کاهش میدهد.

های  تکنیک  بکارگیری  و  وجهی  چند  رشد  مدلهای 
کمی برای آنالیز تصاویر میکروسکوپی

کارآمد  بسیار  فرایندهای  درگیاهان  شده  تخصصی  ساختارهای 
انجام  را  ترکیبات  سازی  ذخیره  و  ثانویه  متابولیتهای  تولید  فتوسنتز، 
توده  هماهنگ  رفتار  با  و  زایی  ریخت  درطی  ساختارها  این  میدهند. 
سلولی درطی رشد تولید میشوند. در حال حاضر توانایی ما برای دست 
مسیرهای  از  ما  ناقص  درک  دلیل  به  گیاه  زایی  ریخت  فرایند  ورزی 
کنترل فرآیندهای رشد چند وجهی محدود است. مطالعه جهش یافته 
های  فرایند  از  ترکیبی  وسیله  به  زایی  ریخت  که  دهد  می  نشان  ها 
که  به طوری  است؛  گرفته  سلولی شکل  و  عالی  موجودات  در  موجود 
بازخورد و اثر متقابل بین فرایندهای سلولی و ارگانیسم های بزرگ در 
الگوی بافت همکاری میکنند. قطبیت تقسیم و طویل شدن سلولی به 
تنظیم کننده های محلی رشد دیواره سلولی،  و  وسیله اسکلت سلولی 
تعامالت  نهایت،  در  میشوند.  تنظیم  آن  هندسی  شکل  یا  دیواره  فشار 
ژنتیکی پروتئین ها و هورمون های گیاهی سیگنالهای موضعی رابرای 
رشد  کنند.  می  ایجاد  اندام  تشکیل  و  تمایز  سلولی،  تکثیر  ژن،  بیان 
تاثیر  با  فیزیکی  های  محدودیت  و  میکند  ایجاد  فیزیکی  فشار  سلولی 
را  رشد  سلولی،  تقسیمات  گیری  جهت  و  زمانبندی  شکل،  و  اندازه  بر 
این  از  زایی. بخشی  ریخت  العمل  یعنی دستور  این  و  کنند  تنظیم می 
اتفاقات مستقیما بهDNA و فنوتیپ مرتبط نیستند بلکه بخشی از یک 

سیستم خود سازمان دهنده هستند.

را  سلولها  رفتار  ای  بینانه  پیش  قابل  به طور  میتواند   DNAتوالی تغییر 
و  درک  سینتتیک  گیاهی  شناسی  زیست  بزرگ  چالش  اما  دهد،  تغییر 
پیش بینی چگونگی تغییر سرنوشت سلول توسط یک جمعیت سلولی، 
تنظیم فیزیک بافت، الگوهای موضعی رشد سلولی است که در نهایت 
چند  بهینه  سازی  مدل  رود.  کار  به  شده  تعیین  مورفولوژی  ایجاد  برای 
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بعدی رشد سلولی پیش نیاز مهندسی قابل پیش بینی ریخت زایی گیاه 
برای درک  اول  این مدلها در درجه  یافته است.  توسعه  اخیرا  است؛ که 
فرآیندهای رشد گیاه توسعه یافته اند، اما امکان مهندسی ریخت زایی 

گیاه براساس تغییر ژنوم در سطح DNA را تسهیل میکنند.

سینتتیکی  شناسان  زیست  افزاری،  نرم  ابزار  این  تکمیل  برای 
همزمان  گیری  اندازه  امکان  که  هستند  آزمایشگاهی  مدل  نیازمند 
موجود  یک  درمقیاس  سلولها  تک  تک  تقسیم  و  رشد  ژن،  بیان 
یک  مورفولوژی  اسپور،  تولید  و  زنی  جوانه  قدرت  کند.  فراهم  را  زنده 
قابلیت تصویربرداری کمی رشد  و  نمایان رشد  و  دست، حالت واضح 
تکنیک  از  ترکیبی  سازد.  می  مناسب  منظور  این  برای  را  مارکانتیا 
امکان  کامپیوتری  های  مدلسازی  و  پیشرفته  تصویربرداری  های 
بررسی و پیش بینی قوانین حاکم بر تقسیم سلولی و رشد در بافتهای 
امکان  این  دیگر  عبارت  به  فراهم می سازد.  را  یوکاریوتی  چندسلولی 
در  شده  بازسازی  ژنی  ساختارهای  یا  ژن  ترانس  تاثیر  که  دارد  وجود 
مارکانتیا  زایی  ریخت  و  رشد  مدلهای  و  شود  بردای  تصویر  مارکانتیا 
از این قابلیت میتوان برای مهندسی هدفمند تولید یک  تعیین شوند. 

کرد. استفاده  ویژه  متابولیت 

مارکانتیا )Marchantia( به عنوان مدل زیست 
سینتتیک شناسی 

چالش های عمده در بهره برداری از پتانسیل سیستم های گیاهی در 
مهندسی متابولیتها، در درک محدود ما از فرآیندهای پیچیده در نمو 
برنامه  توسط  گیاهان  در  زایی  ریخت  فرآیندهای  است.  نهفته  سلول 
های ژنتیکی هدایت می شوند که در حرکت جمعی گروه های سلولی 
شکل میگیرند. در مقابل،گروه های سلولی ویژگی های خودتنظیمی 
دارند که بر بیان ژنها تاثیر میگذارند. فرایندهای متابولیسمی گیاهان 
جانبه  چند  تنظیم  تحت  و  شوند  می  انجام  بافتها  تخصصی  اجزاء  در 
شفاف  برای  مناسب  های  سیستم  توسعه  نیازمند  بنابراین،  هستند. 

بافت های گیاهی هستیم. الگوی شکل گیری  و مهندسی  سازی 

به چرخه ی طوالنی زندگی، سطوح  توجه  با  ژنتیکی گیاهان  مهندسی 
باالی تنوع ژنتیکی و وجود پلی پلوئیدی همچنان یک کار طاقت فرسا 
است. محبوب شدن آرابیدوپسیس به عنوان مدل بیشتر به دلیل سادگی 
نسبی آن در میان گیاهان گلدار، چرخه زندگی3-2 ماهه، ارتفاع کوتاه، 
نوید  مشکالت  این  بود.  ژن  انتقال  نسبی  سهولت  و  بذر  فراوان  تولید 
و  است  ها  بریوفیت  از  کمتر  پیچیدگی  با  های  گونه  جانشینی  دهنده 
بهترین گزینه مطالعه خزه فیسکومیترال و گونه مارکانتیا از جگرواش ها 
است. مارکانتیا چند مزیت منحصر به فرد از جمله چرخه زندگی کوتاه، 
تولید جوانه قابل تکثیر رویشی، ژنوم ساده و امکان انتقال ژن ساده به 
اسپور برای دست ورزی ژنتیکی دارد. مارکانتیا مدلی عالی برای بررسی 
جنبه های نمو و مورفولوژی گیاهان است زیرا ساده شکل می گیرد و 
بافت های ورق مانندی دارد که میتواند سطوح تمایز بافتی را نشان دهد. 

گار نگهداری  عالوه بر این، جوانه اگر در 4 درجه سانتیگراد در محیط آ
شود قابلیت زیستن خود را حدود یک سال حفظ می کند و قادر به جوانه 
زدن قوی در خاک و محیط های کشت مصنوعی است. نکته مهمتر این 

که مورفولوژی ساده مارکانتیا با ژنتیک ساده آن هماهنگ است.

مارکانتیا یک مدل آزمایشی برای کمک به اتصال فاصله بین سادگی 
به  مارکانتیا  کند.  می  فراهم  را  عالیتر  گیاهان  پیچیدگی  و  میکروبها 
علت توان باالی سازگاری با تغییرات محیطی و قابلیت آزمایش تعداد 
بکارگیری  از  قبل  ژنتیکی  مسیرهای  مطالعه  برای  ژنها،  ترانس  زیاد 

انها در گونه های گیاهی عالیتر مناسب است.

غالب  هاپلویید  ماهیت  اسپور،  ها  میلیون  تولید  سریع،  عمر  چرخه 
تکثیر  به  نیاز  تواند  می  ژن،  ترانس  الین  در  فنوتیپی  اثرات  بروز  و 
زمان  در  و  کند  رفع  را  و جداسازی الین های هموزیگوت  نسل  چند 
وابسته  متابولیکی  مسیرهای  و  ژن  نقش  مطالعه  به  را  ما  تری  کوتاه 

سازد. رهنمون 

به دلیلی ساختار بافتی ساده مارکانتیا، غربالگری میتواند با استفاده از 
روشهای کمی میکروسکوپی انجام شود. پردازش تصاویر میکروسکوپی 
ژنتیکی  شبکه  تعیین  فیزیکی،  مدلسازی  برای  توانند  می  پارامترها  و 

بافتهای چند سلولی و بازسازی چرخه طراحی استفاده شود.

نشانگر  های  ژن  از  گیری  بهره  و  مارکانتیا  ژنوم  توالی  تعیین  روند 
و  رشد  خاص  مراحل  و  سلول  نوع  به  وابسته  های  توالی  اطالعات 
سلولی  و  بافتی  پروموتورهای  شناسایی  کرد.  خواهد  آشکار  را  نموی 
برای مهندسی متابولیت ها  بلکه  تکاملی  برای مطالعات  تنها  نه  ویژه 

است. و شایسته  مناسب 

در این راستا، چالش نهایی مهندسین بیولوژیک، دستورزی ژن های منفرد 
مسیرهای  بیان  جمعی  کنترل  های  شیوه  بکارگیری  بلکه  بود،  نخواهد 
متابولیکی و گروه های سلولی برای تولید ساختار های تخصص یافته و 

اندام هایی برای ساخت و ذخیره سازی ترکیبات مدنظر است.
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مصاحبه

دادید،در  قرار  اختیارمون  در  که  وقتی  از  سپاس  با 
خود  پژوهشی  و  تحصیلی  زندگی  درمورد  ابتدا 

بفرمایید: رو  توضیحاتی 
باسالم

مقطع  در   1367 سال  در  کاخکی  واعظی  محمدرضا  اینجانب 
فردوسی  دانشگاه  در  گیاه  علوم  زیست شناسی-  رشته  کارشناسی، 
مشهد پذیرفته شدم. دانشکده علوم در آن زمان در خیابان دانشگاه، 

کوچه اسرار قرار داشت.
پایان نامه مقطع کارشناسی را با عنوان کشت بافت گیاه شمعدانی 
و به صورت آزمایشگاهی انجام دادم. کارشناسی را با رتبه اول در 

سال 1371 به پایان رساندم.
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  در   5 رتبه  با   1372 سال  در 
گیاهی  فیزیولوژی  گرایش  با  گیاهی  علوم  رشته  در  مدرس  تربیت 
ورودیهای  که  بود  آن  دانشگاه  این  انتخاب  دلیل  شدم.  پذیرفته 
تهران  دانشگاه  وگرنه  شوند  علوم  وزارت  بورسیه  میتوانستند  آن 
کشت  عنوان  با  نیز  را  مقطع  این  نامه  پایان  میکردم.  انتخاب  را 
اولین  و  رساندم  انجام  به  الواند  همان  یا  اسطوخدوس  گیاه  بافت 
که  هنگامی  در   1375 سال  در  بودم.  خود  ورودی  التحصیل  فارغ 
پایان نامه خود را در حال اتمام داشتم، به صورت حق التدریس به 

دانشگاه تربیت معلم سبزوار رفت و آمد میکردم. 
اولین ورودی دانشجویان زیست شناسی این دانشگاه دبیری بودند 
زیست شناسی  گروه  علمی  هیئت  اولین  زمان  آن  در  عبارتی  به  و 
دانشجویان شروع  این  برای  را  تخصصی  دروس  تدریس  که  بودم 

کردم.
مقطع  برای  علوم  وزارت  بورسیه  عنوان  به   1381 سال  پایان  در 
در  کردم.  عزیمت  نیوکاسل  دانشگاه  و  انگلستان  کشور  به  دکترا 
موثر  لوکوسهای صفات کمی  بر روی  را  تحقیقاتی خودم  کار  آنجا 
انجام  به  آرابیدوپسیس  گیاه  در  سرمایی  و  خشکی  تنشهای  بر 

رساندم.
در سال 1385 علی رغم این که 2 فرصت مطالعاتی پس از دکترا 

به من پیشنهاد شد لکن آنجا را به مقصد وطنم ترک کردم.
گیاهان  بافت  روی کشت  بر  است  متمرکز  بنده  تحقیقاتی  کارهای 
تنشهای  زایی،  ریشه  در  موثر  کمی  صفات  لوکوسهای  گوناگون، 

نیز گیاهان دارویی.  محیطی بر گیاهان، و 
کارشناسی  دانشجوی   17 از  بیش  مشاور   و  راهنما  استاد  تاکنون 
ارشد فیزیولوژی گیاهی، بیوشیمی و سلولی، استاد راهنما و مشاور 

سه دانشجوی دکترا بوده ام.

و  تحصیل  ادامه  برای  گیاهی  فیزیولوژی  رشته 
بازارکار چه جایگاهی دارد؟

همه  در  مهم  و  زیربنایی  گرایش های  جمله  از  گیاهی  فیزیولوژی 
کافی  اطالعات  تا  است.  کشاورزی  و  گیاهی  گوناگون  رشته های 
گیاهان  های  پدیده  شناخت  و  کشاورزی  نباشد،  موضوع  این  از 
گیاهان  با  که  تحقیقاتی  تمام  در  لذا  نخواهد شد.  انجام  درستی  به 
سروکار داریم، فیزیولوژی گیاهی نمود پیدا می کند. به این گرایش 
البته در سال های اخیر چون  انداخت.  باید به شکلی جدی تر نگاه 
تمام  شده،  زیاد  زیست شناسی  گرایش های  کلیه  فارغ التحصیل 
این  اگر  لکن  شده اند  برو  رو  کار  زمینه  در  مشکالتی  با  گرایشات 
کارهای  در  بتوانید  که  است  آن  حداقل  نمایید  انتخاب  را  گرایش 

تجاری تولیدی گیاهی به صورت خصوصی وارد شوید.
جهاد  طبیعی  منابع  تحقیقات  اداره  در  التحصیالن  فارغ  این 
فراوری  دارویی،  گیاهان  تحقیقات  زیست،  محیط  کشاورزی، 
و  آموزش  سنتی،  طب  تحقیقات  کشاورزی،  و  دارویی  گیاهان 
شوند.  کار  به  مشغول  میتوانند  موسسات  سایر  و  دانشگاه  پرورش، 
جلبک های  تولید  نیز  و  خوراکی  قارچ  پرورش  و  گلخانه  تأسیس 
خاص برای پرورش جانورانی همچون شترمرغ و یا تولید ترکیبات 
آن  به  می توانند  که  است  فعالیت هایی  جمله  از  نیز  ویژه  دارویی 

پیدا کنند. ورود 
گیاهان  تولید  به  توجه  و  ایران  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  البته 
مناسب این آب و خاک و حتی تولید گیاهان تراریخته، اهمیت این 

گرایش بیش از پیش مشخص خواهد شد.
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راه موفقیت شما در این رشته چه بود؟
همین  راه  اولین  و  داشتم  فراوانی  عالقه  رشته  این  به  بنده 
همین  بودم  کارشناسی  دانشجوی  من  که  زمانی  است.  عالقه 
لذا  و  بود  حاکم  کم،  کار  یعنی  دارد،  وجود  االن  که  وضعیت 
را  آن  داشتم  که  عالقه ای  با  بنده  لکن  بودند  امید  نا  بعضی 

دنبال کردم.

به طور کلی به دانشجویان توصیه می کنید برای 
کشورهای  به  یا  بمانند  ایران  در  تحصیل  ادامه 

دیگر بروند؟
در  تحصیل  ادامه  برای  که  می کنم  تاکید  دانشجویان  تمام  به 
انتخاب کنند که بهترین حالت  را  ایران  ارشد  مقطع کارشناسی 

اروپایی بورسیه بگیرند من توصیه  از کشورهای  بتوانند  ایران عالی است لکن پس از کسب ارشد، در صورتی که  نیز  است. برای دکترا 
می کنم برای مقطع دکترا با این شرط به خارج از کشور بروند. ولی ماندن در آنجا را هرگز توصیه نمی کنم زیرا شرایط فرهنگی و روحی 
ما ایرانیان به هیچ وجه با اروپاییان سازگار نیست و بسیار خسته کننده است. بعضی تصور می کنند چون ما در آنجا بودیم سایر افراد را 
منع می کنیم که از مواهب آنجا بهره نبرند ولی واقعیت آن است که چون ما در وطنمان هستیم، برکت بودن در آن را نتوانسته ایم درک 

کنیم. زمانی ارزش بودن در کشورمان را درک خواهیم کرد که در سایر کشورها به مدت طوالنی حضور داشته باشیم.
کشورهای اروپایی و امثال آن تنها برای مدت کوتاه و تفریح ممکن است خوب باشند ولی برای زندگی آن هم برای ما ایرانیان که دل 

نیستند.  پرمحبت و عاطفی داریم هرگز خوب 

دانشجویان زیست شناسی را در مجموع چگونه میبینید؟
صریح بگویم، واقعیت آن است که دانشجویان زیست شناسی بویژه در سال های اخیر کم انگیزه هستند و تعداد بسیار محدودی از آنها 
با عالقه به دنبال علم و آموزش هستند. شاید بیشتر آن به دلیل وضعیت جامعه است که باید دیدگاه شان تغییر کند. در سال های اخیر، 
از آن استفاده مثبت و مطلوب شود  ... در دانشجویان است، که به جای آن که  اُفت آموزشی و  فضاهای مجازی یکی  دیگر از دالیل 
دانشجویی  از مشاوره های  دانشگاه  در  ابتدای تحصیل  از  دانشجویی که  است. جالبه هر  داشته  پی  در  را  دانشجویان  اتالف وقت  بیشتر 

استفاده کرده، راه بسوی کمال برده و اثرات مثبت آن را دیده است.

به دانشجویان چیست؟ توصیه شما 
دانشجویی  دوران  در  آموزشی که  کارگاه های  از همه  بجویید. همچنین  بهره  تا می توانید  از مشاوره های تحصیلی  است که  آن  توصیه 
راه و منش تحقیق  تا  دنبالش کنید  باشد  اساتید وجود داشته  با  آزمایشگاهی  امکان کارهای  اگز  نمایید. همچنین  استفاده  برگزار میشود 

یاد بگیرید.  را 

سخن آخر:
آخر آن که دین مبین اسالم توصیه به علم آموزی دارد و لذا آن را دنبال کنید و این که از وقت خود کمال استفاده را ببرید و حسن 

ختام این که نماز اول وقت فراموش نکنید که برکات آن همیشه با شما خواهد بود.
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معرفی سازمان

اداره ی فرآورده های بیولوژیکی

 معرفي اداره :
 اداره بیولوژیك یکي از مجموعه هاي تابعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر است. وظیفه اصلي این واحد نظارت بر تولید و کنترل و صدور مجوز
 توزیع براي فراورده هاي بیولوژیك محصول داخل و وارداتي به منظور اطمینان از کیفیت، سالمت و اثر بخشی فراورده مورد مصرف مي باشد. فعالیت این
 واحد بر اساس ماده چهارده از قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ، داروئي، مواد خوردني و آشامیدني مصوب 1334/3/29 مجلس شوراي اسالمي
 و متمم آن در سال 1367 صورت مي پذیرد. ضوابط و مقررات داخلي در چهارچوب این قانون و به موازات سایر ضوابط و مقررات داخلي وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکي تهیه واجرا مي گردد. این قوانین در مورد فراورده هاي بیولوژیك تولید داخل و وارداتي یکسان مي باشد.

 مطابق تبصره چهار ماده سیزده قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ، داروئي، مواد خوردني و آشامیدني مصوب 1334/3/29 مجلس شوراي اسالمي
 با اصالحات بعدی فراورده بیولوژیك به موادي اطالق مي شود که داراي منشا انساني یا حیواني بوده که براي تشخیص، پیشگیري و یا درمان بیماري ها
 بکار مي رود. تعیین نوع فراورده هاي مذکور براساس این قانون به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باشد. به این ترتیب فراورده هاي
 مورد بررسي در این واحد شامل واکسن ها، سرم هاي درماني، فراورده های مشتق از پالسما، فراورده های حاصل از تکنولوژی نوترکیب، آنتی بادی

مونوکلونال و فراورد ه هاي حاصل از بافت و سلول مي باشند.

ساختار واحد بیولوژیك با توجه به گروه بندي فراورده هاي بیولوژیك مورد بررسي در این واحد به صورت زیر تعریف شده است:

مدیریت واحد و هماهنگي امور اداري و کارشناسي

 بخش بررسي واکسن ها شامل واکسن هاي ویروسي، باکتریایي، سرم هاي درماني و واکسن هاي نوترکیب

 بخش بررسي فراورده هاي مشتق از پالسما شامل ایمونوگلوبولین ها و آلبومین و فاکتور هاي انعقادی

 بخش بررسي فراورده هاي حاصل از تکنولوژي نوترکیب و آنتی بادی مونوکلونال

بخش بررسي فراورد ه هاي حاصل از بافت، سلول و ژن درمانی شامل فراورده های مهندسی بافت و سلول درمانی

بخش امور اداري و بایگاني اسناد و مستندات

خدمات :
 بطور کلي فعالیت واحد بیولوژیك نظارت بر تولید و کنترل و عرضه فراورده هاي بیولوژیك تعریف شده است. روند بررسي پرونده، بازرسي خطوط و کنترل
 آزمایشگاهي نمونه هاي تولیدي، بررسي و صدور مجوز توزیع هر سري ساخت و دریافت نتایج حاصل از گزارش عوارض جانبي در سطح جامعه، بررسی

 نتایج مطالعات بالینی انجام شده و نظارت بر انجام مطالعات بالیني از طریق کمیته تخصصی مطالعات بالینی به شرح زیر مي باشد.

 الف( فعالیت ثبت :
با یا وارداتي و انطباق آن   به منظور اعمال نظارت بر فراورده هاي بیولوژیك مورد مصرف سیستم ثبت براي بررسي مشخصات فراورده تولید داخل و 

استانداردهاي ملي و بین المللي معتبر قبل از ارائه فراورده به بازار مصرف وجود دارد.
 تولید داخل و وارداتی از نظر بررسی های علمی وجود ندارد. در مرحله ثبت تفاوتی بین فراورده

قوانین ثبت فراورده در آیین نامه ساخت و ورود دارو ذکر شده و فعالیت ثبت واحد بیولوژیك در چارچوب مفاد این قوانین انجام می پذیرد.
تولید کنندگان مطابق ضوابط جاري موظفند هر گونه تغییر در شرایط تولید را به اطالع واحد بیولوژیك برسانند.

GMP ب ( بازرسی
 انطباق محل ساخت با اصول بهینه تولید به منظور اطمینان از تولید یکنواخت فراورده با کیفیت، موثر و سالم مورد ارزیابي کارشناسي قرار مي گیرد.

 PICSمندرج در نسخه معتبر GMPتیم های بازرسی از کارشناسان آموزش دیده از محل ساخت فراورده در داخل و یا خارج از کشور بر اساس اصول 
ایران در موارد زیر مطابق مقررات موجود بازدید کرده و گزارش مکتوب تهیه می نمایند.

مهدیه دربهشتی
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 در زمان ثبت فراورده
 بطور ادواری

 در صورت لزوم هنگام تغییر در شیوه و محل تولید
 دریافت شکایت از فراورده در بازار که احتمال می رود به نوعی با شرایط تولید ارتباط دارد.

 پیگیري اقدامات پیشنهادي تیم بازرسي در فواصل زماني مناسب مطابق دستورالعمل مکتوب توسط تیم بازرسي صورت مي پذیرد.
 ج ( صدور مجوز توزیع

 کنترل فراورده هاي بیولوژیك با توجه به منشاء شیوه تولید و کنترل  همواره با مخاطرات انتقال آلودگي و تغییر پذیري همراه مي باشد. از حساسیت
 خاصي برخوردار است، بنابراین عالوه بر بررسي اولیه، هر سري ساخت در مرحله ورود به بازار نیز مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

الگوی آن ثبت  را که در مرحله  فراورده  و گواهی های سالمت هر سری ساخت  و مستندات  بیولوژیک مدارک  واحد  توزیع در   سیستم صدور مجوز 
 مشخص شده بررسی علمی کرده و بر اساس راهنمای مصوب و دستور العملهای مربوطه در فواصل منظم نمونه برداری نموده و به آزمایشگاه کنترل

 غذا و دارو ارسال می نماید.
 صدور مجوز توزیع فراورده پس از تایید مدارک و مستندات و با توجه به دستورالعمل مکتوب بعد از تائید نمونه ها انجام می شود.

 د ( بررسي مطالعات بالیني

 مطابق دستورالعمل هاي مدون بررسي و با استاندارد به عنوان یکي از مراحل ثبت نتیجه مطالعات بالیني انجام گرفته برروي فراورده هاي بیولوژیك
.هاي مورد قبول ارزیابي میگردد

 .بیولوژیك مي باشد مطالعات بالیني با هماهنگي اداره بررسي پروتکل و نظارت بر انجام مطالعات بالیني به عهده کمیته تخصصی
.کلیه شرکتهای دارویی موظف به جمع آوری فعال عوارض جانبی در سطح جامعه، بررسی و ارسال نتایج آن بطور دوره ای می باشند

پرسنل شاغل و مسئولیت ها:

 رئیس اداره بیولوژیک : دکتر علی واشقانی فراهانی

کارشناس مسئول واکسن و سرم های درمانی : دکتر سعیده فخرزاده

 کارشناس واکسن و سرم های درمانی: دکتر محبوبه ولدخانی

کارشناس واکسن و سرم های درمانی: دکتر مریم ابوصابر

کارشناس واکسن و سرم های درمانی: دکتر نازیال حسن نیا

کارشناس واکسن و سرم های درمانی: دکتر زهرا شاه حسینی

 کارشناس مسئول فراورده های مشتق از خون و پالسما: دکتر میترا قرائتی

 کارشناس فراورده های مشتق از خون و پالسما : دکتر آیدا زربخش

کارشناس فراورده های مشتق از خون و پالسما: دکتر مهسا مشفق

کارشناس فراورده های مشتق از خون و پالسما: دکتر مهین جوهریان

 فراورده های نوترکیب:

کارشناس فراورده های نوترکیب: مهندس مهتاب حاج حیدری

کارشناس فراورده های نوترکیب: دکتر شاهرخ ویسی

 کارشناس مسئول بررسی فراورده های حاصل از بافت، سلول و ژن درمانی : دکتر بهنوش زارع

 کارشناس امور اداری و مسئول دفتر : خانم مکرم مجدر خلخالي

متصدي امور دفتري : خانم کبری حبیبی

شماره تماس: 66466057 9821+
- ارتباط داخلي : 722-721 

Biologic@fda.gov.ir: پست الکترونیک 

mailto:Biologic@fda.gov.ir
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معرفی کتاب

مشخصات کتاب 
عنوان کتاب : پیشرفت ها در تحقیقات ویروس	 
موضوع : زیست شناسی و ویروس شناسی 	 
 	 Karl Maramorosch , Aaron J. Shatkin : نویسنده

and Frederick A. Murphy
زبان :انگلیسی 	 
 	  Press Academic : ناشر
سال انتشار:2011	 
تعداد صفحات: 132	 

کتاب پیشرفت ها در تحقیقات ویروس طیف متنوعی از بررسی های 
جامع را پوشش می دهد، و یک ارزیابی با ارزش از زمینه ی فعلی 
در بخش  کتاب  این  نویسندگان  ارائه می دهد.  را  ویروس شناسی 

پایین معرفی شده اند:
Karl Maramorosch ،  یک ویروس شناس آمریکایی، متخصص 
انسانی و پاتولوژیست گیاه آمریکایی اتریش بود.او تحقیقات در مورد 
ویروس ها، مایکوپالسماها، رکتسی ها و سایر میکرو ارگانیسم ها 
در بسیاری از نقاط جهان انجام داد. او نویسنده ی کتاب درسی در 
مورد تکنیک های ویروس شناسی است و نویسنده مقاالت متعدد 
گیاهی،  های  ویروس  از  زیست  محیط  و  شناسی  زیست  مورد  در 
میزبانان و برادران آنها است.  او جایزه Wolf در کشاورزی در سال 
1980 را برای کمک به مطالعه پاتوژن های محصول به دست آورد
Frederick A. Murphy ،  برای کار خود در رابطه با هاریس ، 
آنسفالیت و تب هموراژیک شناخته شده است و بیش از 250 مقاله 
در این زمینه منتشر شده است. مورفی برای به دست آوردن اولین 
میکروگراف ها ی الکترون از ذرات ویروسی ابوال، در هنگام کار در 
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ، که در آن به عنوان رئیس ارشد 
در سال 1976  آتالنتا  در  اموری  دانشگاه  نزدیکی  در  روانپزشکی، 
استاد دانشگاه  او در حال حاضر  بهترین شناخته شد.  کار میکرد، 

پزشکی تگزاس در گالوستون ، تگزاس است.
 Aaron J. Shatkin ، به خاطر کارهایش در مورد رتروویروسها در 
 Roche دهه 1960 در آزمایشگاهش در موسسه زیست مولکولی
او  دانشگاه Rutgers شناخته شد.  در  و سپس   NJ  ،Nutley در
حاوی  ویروس  ذرات  که  دانست  می  که  بود  کسانی  اولین  از  یکی 
 )A( پلی  و  پلیمراز   RNA مانند:  مختلف  های  آنزیم  از  بسیاری 

پلیمراز است که می تواند به آسانی تمیز شود و برای بررسی جنبه 
های چرخه تکثیر ویروس مورد استفاده قرار گیرد.

فصل های کتاب شامل : 
i - برهم کنش های مکانیکی بین پیکورناویروس

RNA و همانندسازی
ii - و،RNA انتخابی  خاموشی  ها،  مایکوویروس 

نوترکیبی ویروسی
iii - به گلوتامین  و  گلوکز  متابولیسم  و  ها  ویروس 

واسطه سایتومگالو ویروس انسانی
iv - چرخه در  کیناز  پروتئین  تنظیمی  های  نقش 

همانند سازی سایتومگالو ویروس
v - با استفاده از HIV حمله و تهاجم ایمنی ویروس

پروتئین nef موجب تداخل در عرضه آنتی ژن 
می شود.

فاطمه سادات حسینی
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تبدیل شده و به چالش های فعلی رسیده اند را دارد، این گیاه ها و 
عصاره های آن ها از طریق گروه های کاربردی کلیدی، بلوک های 
یک  کتاب،  شود.این  می  بررسی  آلی  شیمی  مفاهیم  و  ساختمانی 
منبع واحد، اطالعات و فرصت های یادگیری ارزشی را برای طیف 
پزشکی،   ، زیست شناسی  زمینه های شیمی،  در  افراد  از  وسیعی 
مربیان،  دانشجویان،  مانند  کند،  می  فراهم  آرایشی  لوازم  و  تغذیه 

محققان یا کسانی که تمایل دارند افق ها را گسترش دهند.
فصل های این کتاب شامل موضوعات : 

1.جادوگران پزشکی
2.معجزات مدرن غذا و دانه های باستان

3.نوشیدنی ها
Euphorics .4

5.معجونات عجیب، لوسیون و روغن
6.شیمی رنگارنگ و یک مجموعه ی طبیعی از رنگ های گیاهی

می شود.

 مشخصات کتاب
عنوان کتاب :معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که 	 

دنیا را تغییر داد
مورد 	  شیمیایی  مواد  و  گیاهی  شناسی  زیست   : موضوع 

استفاده موجود در گیاهان 
 	Raymond Cooper and Jeffrey John Deakin : نویسنده

زبان : انگلیسی	 
 	CRC Press :ناشر
سال انتشار: 2016	 
تعدادصفحات : 272	 

زیبایی نشان می دهد که چگونه  به   کتاب معجزات گیاه شناسی 
محصوالت طبیعی بر زندگی، فرهنگ و توسعه ما تاثیر گذاشته است 
. این کتاب دوست داشتنی را می توان برای کسانی که مایل هستند 
بیشتر از سهم قابل توجه گیاهان و محصوالت طبیعی در جهان، 
توصیه کرد.هر فصل  را خواستار هستند  راحتی  و  امنیت  سالمت، 
دارای داستان خاصی است که خواننده را مجذوب خود می کند تا 
ادامه یابد. و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد. این کتاب همه چیز را 
شامل می شود، زیرا حاوی اطالعات علمی در زمینه گیاهان است، 
دارای سواالت چالش برانگیز، واژه نامه و یک فهرست فوق العاده 
است. معجزات گیاه شناسی کتابی است که به خوبی نوشته شده 
است که اطالعات فراوانی را در مورد تعداد زیادی گیاه و مولکول 
آشنا  مختلف  سنین  خوانندگان  برای  ها  آن  نام  که  دهد  می  ارائه 

خواهد بود.
در این کتاب نویسندگان تعدادی از گیاهان را انتخاب کرده اند که 
به طور گسترده ای در سراسر جهان رشد کرده اند و مؤلفه های آن 
ها تأثیر قابل توجهی در جهان برای ارزش غذایی، اهمیت پزشکی، 
ارزش تزئینی و یا تأثیر اجتماعی داشته اند. این کتاب عالوه بر یک 
دوره ارزشمند در زمینه شیمی )در هر سطح( و نیز دوره ای در زیست 
شناسی خواهد بود. همچنین می تواند به راحتی توسط یک خواننده 

در هر سطح، یا بدون پیشینه علمی، قابل خواندن و درک باشد.
 . داد  تغییر  را  جهان  که  گیاهانی  شیمی  شناسی:  گیاه  معجزات 
می  متصل  تمدن  تاریخ  پیشرفت  به  را  گیاهی  های  کاربرد عصاره 
کند. تمرکز بر گیاهان انتخاب شده از سراسر جهان است و خواص 
آن ها را به پیشرفت هایی مانند ترکیبات دارویی، محصوالت تغذیه 
ای، نوشیدنی ها، عطر ها و رنگدانه های آلی مرتبط می کند. هر 
های  دیدگاه  از  را  گیاهی  های  عصاره  از  خاص  گروه  یک  فصل 
مختلف، از جمله شیمی، عالقه و ارزش آن به انسان و زمینه های 
تاریخی، توصیف می کند. انتهای هر فصل سواالت چالش برانگیز 
و معرفی گیاهانی را که به نقشهای برجسته تری در زندگی انسان 

فاطمه سادات حسینی
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درک  ابتدا  در  باید  سبک  این  در  موفقیت  باشد.برای  می  عکاسی  های  سبک  ترین  علمی  از  یکی  وحش  حیات  عکاسی 
مختلف  های  وضعیت  در  انها  رفتارهای  و  حیوانات  بدن  ساختمان  با  آشنایی  داشت.  خود  های  سوژه  رفتار  از  صحیحی 
ثبت  برای  نماید.چه  به یک عکاس حیات وحش  بزرگی  بسیار  میتواند کمک   )... و  قلمرو  از  دفاع   ، مهاجرت   ، مثل  )تولید 

تصاویر زیبا ، چه برای جلوگیری از آسیب رساندن به آنها و چه برای حفظ جان خود عکاس.

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

با سوژه  و درشت مرتبط  ریز  نکات  به  توجه  بدون  نمایاندن است. یک عکاس  با دقت  و  با دقت دیدن   ، علم  علم عکاسی 
باعث می شود   به اصول عکاسی  بودن دانشجویان زیست شناسی  به ثبت عکسی موفق نخواهد شد. آشنا  قادر  خود هرگز 
به سادگی  بود  این ممکن  از  تا قبل  باعث دیده شدن جزییاتی می شود که  واین  نظر کنند  به موضوعات  نگاهی متفاوت  با 
بر  نیازمند دیدن دوباره و دقت در تصویر ثبت شده می باشد ، وقتی  از کنار ان بگذرند. همچنین ثبت مواردی از سوژه که 
اساس مبانی صحیح عکاسی انجام پذیرد به مراتب می تواند موفق تر از زمانی باشد که این کار بصورت آماتور و بدون توجه 

انجام می پذیرد. به اصول عکاسی 

معرفی آلبوم

خودتون  از  کوتاهی  بیوگرافی  و  کنید  معرفی  رو  خودتون  لطفا 
بفرمایین؟

هادی انصاری هستم متولد 1362، شهرستان دشتستان استان بوشهر.

من در تمام طول زندگی ام همواره با طبیعت در ارتباط بوده ام.لحظات بسیار 
نابی را شاهد بوده ام که برای من بیش از یک بار اتفاق نیافتاده است و آرزوی 
وجود  لحظات  ان  دیدن  دوباره  امکان  کاش  که  بوده  این  من همیشه  قلبی 
مهمترین  از  یکی  دیگری.شاید  کس  هر  برای  وچه  خودم  برای  ،چه  داشت 
از  که  است  حسی  همین  وحش  حیات  عکاسی  به  من  مندی  عالقه  دالیل 
آن  دادن  نشان  برای  تالش  و  آورم  می  بدست  طبیعت  های  زیبایی  دیدن 

لحظات به دیگران از من یک عکاس حیات وحش بوجود آورده است.

آیا در این نوع عکاسی)عکاسی حیات وحش( نگرش خاصی نسبت به زیست شناسی پیدا کردین؟
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آلبوم
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www.hadiansari.ir

hadii_ansarii

  پل های ارتباطی با  هادی انصاری:

http://www.hadiansari.ir
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معرفی سایت
دپارتمان زیست شناسی دانشگاه ایندیانا

در این بخش از نشریه به معرفی سایتی به نام:

biology.indiana.edu  می پردازیم. 

ایالت  در  امریکا  کشور  در  ایندیانا  دانشگاه  به  متعلق  شده  ذکر  سایت 
در سیستم  دانشگاه  بزرگترین  است؛  در شهربلومینگتون  واقع  ایندیانا 

دانشگاه های ایندیانا محسوب می شود که کالج علم و هنر است.

سایت ذکر شده شامل پنج بخش کلی است که در نظر اول به چشم می 
خورد عبارت اند از:

درباره سایت 	 

کارشناسی	 

فارغ التحصیل	 

پژوهش	 

اخبار و رویدادها	 

هر کدام از این مجموعه ها به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند که 
شما بر حسب عالقه و کاربرد خود می توانید به هر یک از بخش ها 

دست یابید.

به ذکر است در گوشه سمت راست صفحه اصلی سایت بخش  الزم 
جست وجو را می بینید که با نوشتن کلمه کلیدی خود به سرعت بخش 

مورد نظر خود را پیدا کنید .

پیامی از رئیس
در این بخش گفتمانی از رئیس سایت ایندیانا گفته شده است: مأموریت 
ما در آموزش و تحقیق زیست شناسی در کالس های درس و آزمایشگاه 

ها و همچنین انجام کارهای میدانی است.

در این گفته از اداره زیست شناسی )Iu( به عنوان نمونه برجسته ومدرن 
شناخته شده، صحبت می کنند که گسترده ای ازعلوم زیست شناسی 

را پوشش می دهند.

وحال استعداد های این گروه زیست شناسی، که در این جا سوال پیش 

پریان منتصری - ابوالفضل اخالقی پور - سحر متقیان فر
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می آید چگونه با اساتید و استعداد های این دانشکده و سایت ارتباط بر قرار کنیم ؟؟

 به بخش فارغ التحصیالن مراجعه کنید و با هر یک از اساتید مربوطه با استفاده از آدرس ایمیل و سشماره تلفن ارتباط بر قرار کنید.

به منظور تعامالت بیشتر با این مجموعه  و سایت دانشکده زیست شناسی، برای گسترش بیشتر اطالعات، برنامه های آموزشی منظمی در 
کالس های آموزشی داخل مدارس و مهد کودک های شهر بلومینگتون را ارائه می دهند.

فرصت های شغلی در زیست شناسی
برای کسانی که به زیست شناسی عالقه دارند و با توجه به اعالمیه هایی که در سایت ذکر شده گذاشته شده است می توانید در بخش های هیئت 

علمی، پژوهشگر و دیگر بخش ها فعالیت کنید، برای ورود به این بخش به سایت job.iu.edu مراجعه کنید.

در کنار فرصت های شغلی، حمایت های مالی برای اجرا پژوهش و تجهیزات تحقیقاتی انجام می گیرد.

بخش بعدی که عالقه مندان زیادی را به خودش جذب کرده است بخش فارغ التحصیالن است که مانند سایر بخش ها زیر بخش هایی را 
شامل می شود، در بخش زیست شناسی آن: علم زندگی چیست؟

حیات ماده چیست؟

سوال هایی از این قبیل را در این بخش  جست و جو کنید و به پاسخ خود برسید.

زیست شناسی علم موجودات زنده است، این رشته شامل مطالعه زیست شناسی ژنتیک، میکروب شناسی، زیست محیطی و زیست شناسی 
مولکولی می باشد.

شما می توانید با کلیک کردن بر روی Explore the areas روی مناطق خاصی متمرکز شوید و از سه حوزه: زیست شناسی بیماری - زیست 
شناسی سلولی وژنتیک مولوکولی - ژنتیک یکپارچه و ارگانیسم.

آیا عوامل فیزیولوژیکی و زیست محیطی بر وقوع بیماری اثر می گذارد؟؟ و اما بیماری چیست؟؟ چگونه بیماری رخ می دهد؟؟ 

هر روز ما از طریق تعامالت شخصی و رسانه ها واژه بیماری را می شنویم. به عبارت ساده یک بیماری می تواند به عنوان یک اختالل ساختار یا 
عملکرد یک ارگانیسم تعریف می شود که نتیجه سیستم بیماری، آسیب جسمی نیست. تظاهرات بیماری، یک نتیجه مستقیم از اختالل عملکرد 

مکانیسم بیولوژیکی در سطح مولکولی وسلولی است.

این بخش به شما این امکان را می دهد که روی زمینه های:

کشف علل بیماری های حیوانات )از جمله انسان( وگیاهان.                                                       

بررسی مکانیسم های مولکولی که منجر به بیماری می شود.                               

بررسی پاسخ های ایمنی که بهبود و حفاظت را تسهیل می کند وهمچنین در بخش آخر اطالعات مفیدی را در مورد زیست شناسی بیماری می 
توانید کسب کنید.

حال بخش به روز و جدید این سایت که زیست  شناسی سلولی و ژنتیک مولکولی نام گرفته است.

فرم های مختلف سلولی چگونه بوجود می آید؟ چگونه ژنوم حیوانات و گیاهان رمز گذاری می شود؟

چگونه میلیاردها سلول با اطالعات ژنتیکی مشابه برای انجام وظایف در بافت های مختلف یک ارگانیسم  خاصی تخصصی شده اند؟ آیا اختالل 
دراین فرایندها منجر به بیماری می شود؟ 
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 تمام این قبیل سواالت را از این جا پیگیری کنید  Cell Biology and molecular Gentics.  زیست شناسی یکپارچه و ارگانیسم، درچه 
حیطه هایی فعالیت می کند؟ با جست وجو در این بخش می توانید تکامل اکوسیستم های خاص را درطول زمان درک کنید. فارغ التحصیالن 
در این زمینه ورود به حرفه های مربوط به سالمت به عنوان مثال )پزشکی انسان، دام پزشکی، زیست شناسی حیات وحش و...( دست می یابند.

فارغ التحصیل بیولوژی بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی بیوتکنولوژی چیست؟
به عنوان فناوری مبتنی بر زیست شناسی تعریف شده است و طبق گفته سازمان بین المللی بیوتکنولوژی: بیوتکنولوژی موجب فرایندهای سلولی 

و بیولوژیکی برای توسعه فناوری و محصوالتی است که به بهبود زندگی و سالمت سیاره ما کمک می کند.

میکروب شناسی: درباره میکروب شناسی کنجکاو هستید؟  آیا میکروب ها بر زندگی انسان تنها تاثیر منفی دارند یا تاثیر مثبت هم دارند؟ مطالعه 
میکروبیولوژیست ها چگونه است؟ گروه زیست شناسی دانشکده ایندیانا چه مدارکی را در این بخش ارائه  می دهد؟ میکروبیولوژیست ها با روش 
های میکروسکوپیک موجودات اعم از باکتری، ویروس و عملکرد قارچ ها را مطالعه می کنند و بیان می کنند که این موجودات چگونه باعث 

بیماری می شوند؟

 مدرک های ارائه شده توسط این دانشکده: لیسانس هنر در میکروب شناسی- لیسانس علوم در میکروب شناسی می باشد، که بر حسب 
اکثر سلول های موجود در بدن خود ما میکروب هستند.  بینی است.  قابل پیش  عالقه هر فرد دنبال آن می رود. دنیای میکروبی غیر 
ازبین بردن گازهای گلخانه ای. قسمتی را داریم که تجربه های  میکروب ها نقش مهمی در چرخه های جهانی دارند، به عنوان مثال 

دانشجویی از طریق باشگاه های دانشجویی به اشتراک می گذارند.                                                                               

 آمادگی شغلی                                                                                       
 سوال برجسته ای که ذهن هر دانشجویی را به خود درگیر می کند، این است که آیا می توانم بعد ازفارغ التحصیلی شغل بگیریم؟؟؟پاسخ 

یک بله چشمگیر است.

اخبار و رویدادها
تاریخ و روز دقیق سمینارها با موضوع مربوطه شان به طور کامل شرح داده شده است وگروه های گفتگویی، مجله وموضوع هایشان برای 

شما مشخص می گردد. شرح سخنرانی ها با سخنران های مشخص شده که شرکت برای عموم آزاد است.                            

خبرنامه شامل موارد زیر است: 

دستاورد های اساتید زیست شناسی، کارکنان، دانش آموزان و فارغ التحصیالن                

فعالیت های پژوهشی دانش آموزان و دانشجویان آن دانشکده                                   

توسعه امکانات تحقیقاتی                                                                         

گزارش های مختصری از فعالیت های فارغ التحصیالن                                         

فارغ التحصیالن که مایل به ارسال مقاله می باشند باید با ایمیل  bionews@indiana.edu  ارتباط برقرار کنند.                   

              

پرتال دانشجویی 
شما می توانید همه چیز را در مورد کسب و کار دانشجویی در زیست شناسی بدانید و در بخش پرتال دانشجویی پیدا کنید. 

mailto:ایمیلbionews@indiana.edu
mailto:ایمیلbionews@indiana.edu
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باسمه تعالی
فرم ثبت نام انجمن علمی زیست شناسی

دانشکده علوم پایه – دانشگاه حکیم سبزواری
نیمسال دوم 95-96

مایل به همکاری در کدامیک از کارگروه های زیر می باشید؟
           کارگروه برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی                                                                کارگروه ترجمه و تالیف کتاب

           کارگروه وبالگ ، نشریه و ُبرد                                                                                                    کارگروه جشنواره حرکت
           کارگروه پژوهشی                                                                                                                      کارگروه فوق برنامه

           سایر موارد: ..................................................................

    دانشجویانی که تمایل به فعالیت در انجمن علمی زیست شناسی را دارند ، میتوانند پس از تکمیل فرم فوق ، آن را از 
طریق پل های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایند.

نام : ..........................................................                           نام خانوادگی: .......................................................

شماره دانشجویی:.........................................                           سال تولد: ............................................................

شهر محل زندگی: ........................................                           شماره تلفن همراه: .................................................

biology.hsu@outlook.com @hsu_biology

دانشگاه حکیم سبزواری ، دانشکده ادبیات ، طبقه 1- ، شماره 38
انجمن علمی زیست شناسی

mailto:@hsu_biology


All living things that have ever been looked 
at have the same DNA code and many of the 
same genes.

Richard Dawkins


