بنام خدا
زمینههایتحقیقاتیاساتیدگروهبیوشیمی


احمديان ،شهين ،استاد
تلفن تماس03331116 :
زمينه تحقيقاتي:
بررسي اثرات گياهان دارويي و اثرات سينرژيک دارو و گياه بر روي سلولهاي سرطاني :مطالعات سيگنالينگ سلول،
مکانيزمهاي تمايز ،اپاپتوز ،بيان ژن ،تغييرات مورفولوژيکي ...
مطالعه اثرات گونههاي اليگومري و فيبريلي پروتئينهاي مختلف درگير در بيماريهاي عصبي و استفاده از ترکيبات
فنولي و ملکولهاي کوچک بر مهار آنها ،مطالعات در زمينه سلولي -ملکولي در برخي از بيماريها
بررسي تغييرات بيوشيميائي ،ايمينوسيتوشيم يايي و مورفولوژيکي اثرات ميدان الکترومغناطيس با فرکانس پائين در
سلولهاي سرطاني و سالم

رباني چادگاني ،عذرا ،استاد
تلفن تماس03331616 :
زمينه تحقيقاتي:
عملکرد و مکانيسم داروهاي ضد سرطان ،فلزات سنگين و ترکيبات کارسينوژن در سطح کروماتين (پروتئين هاي هيستوني و غير
هيستوني  )HMGدر سلول هاي طبيعي (بررسي اثرات جانبي) وسلول هاي سرطاني در جهت بدست آوردن اطالتي در مورد
طراحي داروها(کشت سلول ،بيان ژن ها ،تغييرات اپي ژنتيک ،آپوپتوز ،ژنوتوکسيسيتي ,ميسر ها سيگنالينگ و.)...
ميانکنش و نحوه اتصال داروهاي ضد سرطان به نوکلئوزوم ها ،DNA ،پروتئين هاي هيستوني و  HMGها در محلول با
بکارگيري روش هاي مختلف اسپکتروسکوپي و تعيين تمايل و جايگاه هاي اتصال.

رياضي ،غالمحسين ،استاد
تلفن تماس03331611 :
زمينه کاري:
علوم شناختي امروزه مورد توجه جامعه علمي و همچنين صنعتي قرار گرفته است .با توجه به پيشرفت صنعتي و رويکرد ساخت
روباتها با هوش مصنوعي ،شناخت مکانيسم يادگيري و حافظه در مغز موجودات بخصوص انسان از اهميت خاصي برخوردار
ميباشد .از طرفي گسترش بيماريهاي شناختي ،مانند آلزايمر و تالش براي درمان چنين بيماريهايي لزوم تحقيقات بر اين موضوع
را بيشتر ميکند .در اين آزمايشگاه با فرض ارتباط ساختارهاي سلولي و درون سلولي نورونها و گلياها و تأثير عوامل شيميايي و
فيزيکي ،سعي ميشود تا مکانيسم شناخت در  in vitroو  in vivoمورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد.

يزدانپرست ،راضيه ،استاد
تلفن تماس03331111 :
زمينه کاري:
زمينه کاري اينجانب عمدتاً شيمي دارويي با تأکيد بر مطالعه مکانيسم عمل مواد فعال تخليص و شناسايي شده از طبيعت ،بويژه
از گياهان دارويي ايران ،بر عملکرد سيستم هاي حياتي در سطح بيولوژي ملکولي و سيگنالينگ سلولي ميباشد .طي دو دهه
گذشته خواص ضدسرطاني ,ضد ديابتي ,ضد چربي و چاپروني چندين گياه دارويي و مواد شناسايي شده از آنها ،مطالعه که منجر
به شناسائي آنزيم(هاي) کليدي گرديده است که يقينا مورد توجه و هدف صنايع داروئي قرار مي گيرند .نتايج فعاليت هاي
چندين ساله پژوهشي در قالب مقاالت بينالمللي متعدد منتشر گرديده است.

داودي ،جمشيد ،دانشيار
تلفن تماس03331660 :
زمينه کاري:
درک فرايند ها و فاکتورهاي موثر بر مرگ و بقاء سلول براي پيشگيري و درمان بيماريهاي گوناگون از سرطان گرفته تا بيماريهاي
خود ايمني و بيماريهاي تحليل مغزي اساسي است .اين بدان جهت است که موجودات پرسلولي نياز مبرم به ايجاد تعادل بين
رشد و بقا از يک سو و مرگ سلول از ديگر سو داشته تا سالمت و حيات آنها تضمين گردد .وزن سلولهاي مرده هر فرد از طريق
اپاپتوز هم وزن آن فرد مي باشد که طبيعتا بايد معادل همين وزن ،سلول جديد توليد گردد .عالوه بر اين ،در طي تکوين جنين و
ايجاد اندامها رشد و مرگ بصورتي کامال دقيق و برنامه ريزي شده رخ داده تا از هرگونه بيماري مادرزادي جلوگيري شود .اين دو
مثال اهميت درک مکانيسمها و فرايندهاي موثر بر بقاء ،تکثير و مرگ سلولي را نمايان مينمايند .بر اين اساس آزمايشگاه
اينجانب عالقمند به درک مسيرهاي موثر بر مرگ و بقاي سلولي با تمرکز بر مکانيسمهاي تنظيمي مسير داخلي اپاپتوز به عنوان
مهمترين مسير شناخته شده در اين فرايندها ميباشد .بدين منظور روشهاي گوناگون بيوشيميايي از قبيل پروتئوميکس و
آنزيمولوژي ،بيوفيزيکي نظير اسپکتروسکپي و اسپکترومتري بکار گرفته ميشوند تا به سواالت گوناگون پاسخ داده شوند .اميد بر
آن است که اين مطالعات منجر به درک بهتر مکانيسمهاي مرگ و بقا گشته تا راهکارهاي جديدي براي درمان بيماريها يافت
گردد.

(بعنوان استاد راهنماي مشترک)

باقري ،مجتبي ،استاديار
تلفن تماس03331641 :
زمينه کاري:
طراحي و مطالعه بيوشيمي و بيوفيزيکي پپتيدهاي ضد ميکروبي ،ضد سرطاني و پپتيدها با خواص تعديل کنندگي سيستم ايمني
و مقاوم به پروتئازها جهت کاربرد در مصارف درماني به عنوان نسل جديد داروها
مطالعه برهمکنش فيزيکي پپتيدها با غشاء سلول هاي باکتريايي و سرطاني و مدل غشاهاي ليپيدي (ليپوزوم) با خواص
بيوشيميايي مشابه با سلولهاي هدف
طراحي پپتيدهايي با خواص بازدارندگي تشکيل و از بين برندگي بيوفيلم ها

(بعنوان استاد راهنماي مشترک)

سيدعربي ،عارفه ،استاديار
تلفن تماس00940916 :
زمينه کاري :در اين آزمايشگاه تحقيقات ساختاري و عملکردي پروتئينها با ويژگيهاي مهم و خاص که در سالمت و بيماري
نقش بسزائي دارند مورد مطالعه قرار ميگيرد .همچنين پروتئينهاي بومي و انحصاري سرزمين ايران که در طب سنتي و اسالمي
مورد استفاده قرار گرفته است در سطح مولکولي نيز مورد بررسي ميباشند .اين آزمايشگاه براي اولين بار در ايران تخصص و
امکانات الزم براي بدست آوردن ساختار ماکروملکول ها (پروتئين ها) را ارائه مي دهد .تحقيقات ساختاري پروتئينها در سطح
تجربي از اهميت زيادي برخوردار است :ساختار پروتئين ها از طريق تکنيک کريستالگرافي ماکرومولکولي بدست خواهد آمد که
تخصصي بسيار با اهميت براي ايرانيان است زيرا ايران نيازمند به کريستالگرافرهاي جوان و توانا براي آينده خود ،در سنکروترون
ملي چشمه نور ايران ،که در حال ساخت است ميباشد .لذا دانشجويان دکتري براي يادگيري و آموزش الزم اين فرصت را دارند
که به سنکروترون هاي کشور هاي اسپانيا ،ايتاليا ،فرانسه و غيره سفر کنند تا تخصص الزم را در اين زمينه پيدا کنند .نتيجه کار
تحقيقات ساختاري  PDB entryدر بانک اطالعات ساختار |پروتئین می باشد .در کنار تحقيقات ساختاري ،تحقيقات
عملکردي نيز انجام خواهد گرفت با استفاده از تکنيکهاي زيست مولکولي ،بيوشيمي ،بيوفيزيک و همچنين تحليل و بررسي
دادهها با استفاده از نرم افزارهاي بيوانفورماتيک .در حال حاضر تحقيقات ساختاري و عملکردي مولکولي نوين در زمينه هاي
رايحه درماني و ازن تراپي و همچنين روش هاي نوين براي بلور سازي پروتيين ها و استفاده آن بعنوان سيستم مدل مورد
استفاده مي باشد .تحقيقات ساختاري و عملکردي در اين آزمايشگاه همه مرتبط به رفع بيماري و ايجاد سالمتي مي باشد.

(بعنوان استاد راهنماي مشترک)

فيروزي ششتمد ،معصومه ،استاديار
تلفن تماس03331116 :
زمينه تحقيقاتي:
انجام پروژههاي مختلف در رابطه با ترميم بافتهاي:
الف:عصبي
اعصاب محيطي و مرکزي
ب :غضروف
ج :پوست
د :استخوان
و ساير بافتها
انجام پروژهها با استفاده از تکنيکهاي مختلف بيوشيميايي ،سلولي و ملکولي ،بافت شناسي و ايمنوهيستوشيمي و رفتاري جهت
ارزيابي عملکرد سلول و بهبود عملکرد آنها توسط استراتژيهاي مورد استفاده در ترميم بافت آسيب ديده صورت ميپذيرد ،که
روشهاي مورد استفاده به طور خالصه عبارتند از:
سلول درماني :شامل کشت اوليه سلولهاي مورد نياز و همچنين سلولهاي بنيادي جنيني و بالغ و در ادامه بررسي

عملکرد اين سلول ها در روند ترميم بافت آسيب ديده از طريق رهايش کنترل شده سلول در محل ضايعه که ارسال
سلول به محل ضايعه بصورت مستقيم و يا به کمک بيومتريال صورت ميپذيرد.
استفاده از تکنيک رهايش دارو و فاکتورهاي مختلف زيستي از جمله فاکتورهاي رشد { BDNF ،NGFو غيره)

و فاکتورهاي مختلف چسبندگي (کالژن فيبرونکتين ،المينين و )...و بررسي عملکرد اين فاکتورها در تماس با سلول و يا

ضايعه ايجاد شده که رهايش ملکول هاي بايواکتيو در محل ضايعات به عنوان عاملي مهم در راستاي بهبود عملکرد
سلولهاي آسيبديده و تسريع روند بازسازي بافت محسوب ميشود.
استفاده از بيومتريال ها جهت ترميم آسيب از جمله داربست هاي مهندسي بافت که به صورت طبيعي و سنتز شده

مورد استفاده قرار ميگيرند جهت کشت انواع مختلف سلول با توجه به بافت هدف روي داربستها صورت پذيرفته و
جهت بررسي عملکرد سلول و يا ترميم بافت مورد استفاده قرار ميگيرند.
 استفاده از عوامل مختلف ژنتيکي در مسير افزايش راندمان ترميم در آسيبهاي مختلف

(بعنوان استاد راهنماي مشترک)

بنايي مقدم ،علي محمد ،استاديار
تلفن تماس03331111 :
زمينه کاري:
عالقه کلي آزمايشگاه ژنوميکس و اپي ژنوميکس شناسايي و دستورزي ژنهاي دخيل در ايجاد صفات مطلوب نظير مقاومت به
تنشها و يا توليد متابوليت هاي ثانويه ارزشمند مي باشد .دو پروژه کلي در حال حاضر در آزمايشگاه در حال انجام است:
 شناسايي ژنهاي کليدي تغيير استراتژي فتوسنتزي از  C3به C4خشکي و کم آبي يکي از بزرگترين تهديد هايي است که امنيت ملي کشورها از جمله ايران را تهديد مي کند و لذا
تامين امنيت پايدار غذا به يکي از مهمترين دغدغه هاي دولتمردان تبديل شده است .گياهان با فتوسنتز  4Cدر
مقايسه با گياهان داراي فتوسنتز  3Cبه شرايط خشکي ،دماي باال ،کمبود  2CCو نيتروژن مقاوم تر هستند و نشان
داده شده که عالوه بر مصرف آب کمتر تا  ٪ 46راندمان فتوسنتزي و قابليت تثبيت کربن و در نتيجه توان توليد
زيست توده باالتري دارند .بنابراين تبديل گياهان زراعي مهم که اغلب فتوسنتز  3Cدارند به گياهاني با فتوسنتز 4C
يکي از راهبردهايي است که محققين حوزه زيست فناوري جهت دستيابي به آن تالش ميکنند تا بر مشکل تامين
غذاي بشر با توجه به افزايش جمعيت در سال هاي آتي که همراه با چالش گرم شدن زمين ،کمبود زمينهاي
کشاورزي و دسترسي به منابع آب است فايق آيند .خوشبختانه سرزمين ايران رويشگاه منحصر به فرد بعضي از گونه
هاي گياهي داراي فتوسنتز  C4است .از جمله آنها بعضي از گونه هاي تيره اسفناجيان ( )Chenopodiaceaeهستند
که در طول دوره زندگي قادرند از هر دو نوع فتوسنتز  3Cو  4Cاستفاده کنند .اين امر از آنها يک مدل مطلوب
جهت مطالعه مکانيسم مولکولي اين تبديالت فتوسنتزي و شناسايي ژنهاي درگير در فتوسنتز  C4جهت دستورزي
هاي آتي ميسازد .در اين پژوهش توالي رونوشت هاي ژنومي (ترانسکريپتوم) دو بافت از یک گونه متعلق به تيره
اسفناجيان که داراي فتوسنتز دوگانه  C3و  C4در طي چرخه حيات خود است با استفاده از ابزار توالي يابي نسل
جديد مشخص ميگردد .در ترکيب با دادههاي موجود از ساير گونهها ،اين دادهها کمک شاياني به درک بهتر نحوه
تکامل اين نوع خاص از فتوسنتز و شناسايي ژنهاي دخيل در بروز آن خواهد نمود .گام بعدي شناسايي مکانيسم
هاي تنظيمي اين ژنها و بررسي نقش تغييرات اپي ژنتيک در آن هست .اميد ميرود با انجام اين پژوهش اين گونه
بومي ايران به عنوان مدل براي مطالعات فتوسنتز  C4و مقاومت به خشکي معرفي شود.
 مطالعه ميکروبيوم کوير لوت به منظور شناسايي ژنهاي دخيل در مقاومت به تنش شوري ،خشکي و تابش باالاکوسيستم کوير لوت به عنوان مکاني که داغ ترين نقطه زمين بر روي آن واقع شده و به ويژه فلور ميکروبي آن به داليل مختلف
کمتر مورد مطاله قرار گرفته است .در اين پروژه فلور ميکروبي کوير لوت با ابزار متاژنوميکس مورد مطاله قرار مي گيرد تا عالوه
بر بررسي تنوع حيات ميکروبي  ،ژنهاي ايجاد کننده مقاومت به تنش شوري و تابش باال شناسايي و مطالعه گردند.

