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کارگاه زیستشناسی محاسباتی ،یک فعالیت آموزشی -تحقیقاتی بین المللی پیشرفته و تخصصی است که در آن
تعدادی از محققان و پژوهشگران مطرح جهانی ،آخرین مطالعات و جدیددترین دسدتاوردهای علمدی خدود را در

جمعِ سایر محققان و پژوهشگران مطرح کرده و به بحث میگذارند.
اولین دوره ی این کارگاه در دانشگاه صدنعتی امیرکبیدر ،بده همدت "مرکدز تحقیقدات زیسدت شناسدی
1

محاسباتی(  ")CBRCدر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار مدیگدردد .مخاطبدان ایدن کارگداه ،اسداتید،
محققان و دانشجویان عالقهمند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از سراسدر کشدور هسدتند؛ کده عدالوه برحضدور در
کارگاههای آموزشی ،در بحثهای تحقیقاتی نیز مشارکت مینمایند .بخشهایی از اطالعات برنامهریزی شده برای
دور اول این رخداد علمی ،در وبسایت مرکز تحقیقدات بده آدرس http://bioinformatics.aut.ac.ir/workshop
قابل دسترسی است.
این کارگاه که با نام  ICoBi2-Iدر آذر ماه سال جاری ،در دانشدکده ریاضدی و علدوم کدامپیوتر دانشدگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار میشود ،دیدگاهی محاسباتی به مباحث جدید ،هم در سیستمهای زیستی (شبکه ها) و
هم زیست شناسی ملکولی دارد.
آنچه در ادامه این گزارش آمده است ،اهداف برگزاری کارگاه ،مختصری از فعالیتها و پژوهشهای انجام
شده در مرکز تحقیقات زیست شناسی محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سوابق علمی و پژوهشی دبیر کارگاه
و اساتید مدعو و همچنین توضیحات و اطالعاتی پیرامون مطالب و موضوعات علمی کارگاه میباشد.

Computational Biology Research Center
I1st International Computation Biology Workshop
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پیشرفت چشمگیر علم در شاخه زیست شناسی مولکولی در دهههای اخیر ،این امکان را فدراهم آورده اسدت تدا
محققان با صرف هزینه و زمان اندک ،دادههای ارزشمندی از سلولهای موجودات زنده بده دسدت آورندد .حجدم
عظیم این دادهها و گسترش روزافزون آنها ،نیاز به شاخهای جدید در علدم را بدرای ذخیدره ،بازیدابی و تحلیدل
مناسب آنها ،اجتناب ناپذیر کرده است .این دانش نسبتا نوظهور که با نام بیوانفورماتیک شناخته مدیشدود ،بده
عنوان یک دانش بینرشته ای تالش میکند تا با استفاده از تکنیدکهدای موجدود در علدومکدامپیوتر ،ریاضدیات،
ژنتیک ،شیمی ،فیزیک و علوم مرتبط دیگر ،مسائل مختلف زیستشناسی مولکولی را حل کند.
یکی از روشهای مرسوم و کارآمد برای انتقال علم و آگاهسازی جامعه علمی ،به خصوص دانشپژوهدان،
برگزاری همایشها و کارگاههای تخصصی است .با علم به این موضوع ،تصمیم داریم بدا برگدزاری اولدین کارگداه
تخصصی بین المللی بیوانفورماتیک در دانشگاه امیرکبیر ،زمینهای را فدراهم کندیم تدا اسداتید مددعو خدارجی و
داخلی ،جدیدترین دسدتاوردهای خدود را در سده زمینده اصدلی ژندوم ،پدروتئین و  RNAدر اختیدار محققدان و
دانشپژوهان قرار دهند.
اهداف این دوره آموزشی-تحقیقاتی عبارت اند از:
 آشنایی محققان ،اساتید و دانشجویان علومکامپیوتر با مرزهای دانش در زمینه بیوانفورماتیک؛
 ایجاد گروههای پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با زمینههای دوره؛

 آشنایی مشاهیر علوم کامپیوتر جهان با شرایط علمی-آموزشی کشور؛
 ایجاد ارتباط بین محققان داخلی و خارجی؛

 توسعهی پیوند بین مراکز تحقیقاتی و محققان با صنایع مرتبط؛
 ایجاد ارتباط علمی-پژوهشی پویا در میان محققان و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی.
امروزه مشارکت و حمایت صنعت ،در هر دو بخش خصوصی و دولتی ،از فعالیتهای پژوهشی دانشدگاههدا ،یدک
رخداد معمول است که نه تنها به توسعه فعالیتهای علمی دانشگاهها کمک میکند ،بلکه پیوندی مناسدب بدین
جامعه دانشگاهی و صنعت برقرار مینماید ،که موجب رشد و گسترش فعالیدتهدای ایدن سدازمانهدا مدیشدود.
امیدواریم با برگزاری این کارگاه ،قدمی هر چند کوچک در راستای اعتالی علم و دانش در کشور عزیزمان ایدران
برداریم و با کسب علم و تجربه ،تالش خود را برای به دستیابی به اهداف بزرگتر دو چندان کنیم.
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مرکز تحقیقاتی زیست محاسباتی " "CBRCبه همت دکتر فاطمه زارع میرکآباد ،عضو هیئدت علمدی دانشدگاه
صنعتی امیرکبیر ،در سال  90شروع به فعالیت کرد .هدف از برپدایی ایدن مرکدز ،بدهوجدود آوردن محلدی بدرای
گردهمایی دانشجویان و اساتید عالقمند به مباحث محاسباتی در زمینه بیوانفورماتیک است .این مرکز با بهوجود
آوردن محیطی آرام و دوستانه ،در ارتقای سطح علمی دانشجویان و پژوهشگران عالقهمند ،نقش بسزایی داشدته
است .در حال حاضر در این مرکدز  ۱۴دانشدجوی کارشناسدی ۵۵ ،دانشدجوی کارشناسدیارشدد ۱۱ ،دانشدجوی
دکتری و چهار پژوهشگر به فعالیت و تبادل نظر در زمینههای بهروز بیوانفورماتیک میپردازند.

برخی از زمینههای تحقیقاتی این مرکز:
-

بازسازی ژنوم
ترمیم DNA
چندریختی تک نوکلئوتیدی
تغییرات تک نوکلئوتیدی
ساخت شبکه های تنظیم کننده ژنی
پیشگویی معکوس ساختاردوم پروتئین
پیشگویی معکوس ساختارسوم پروتئین (طراحی پروتئین)
پیشگویی برهمکنش دو پروتئین
همترازی شبکههای پروتئینی
یافتن مجتمع در شبکههای پروتئینی
پیشگویی ساختار دوم RNA
پیشگویی ساختار دوم  RNAبا شبه گره
آنالیز داده های  SHAPEدر RNA
پیشگویی ساختار دوم  RNAبا استفاده از دادههای SHAPE
پیشگویی معکوس ساختار دوم ( RNAطراحی )RNA
مقایسه ساختار سوم دو RNA
پیش بینی بر هم کنش دو RNA
مونتاژ هاپلوتایپها و تفسیر هاپلوتایپ و ژنوتایپ
تخریب شبکههای متابولیک
تخریب شبکههای زیستی (یافتن نودهای مهم در شبکه های زیستی)
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 3-1سمینارهای برگزار شده توسط این مرکز
در سال  ،۱۳۹۲مرکز تحقیقاتی زیست محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با همکاری دانشکده علوم کدامپیوتر
و آمار دانشگاه تهران ،اقدام به برگزاری سدمینارهای هفتگدی بدا موضدوعات متندوع در زمیندهی مباحدث بدهروز
بیوانفورماتیک برگزار نمود .این سمینارها با حضور اساتیدی همچون دکتر فاطمه زارع ،دکتر محمد گنج تابش،
دکتر عباس نوذری ،دکتر زرینه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ،تهدران و تربیدت
مدرس انجام شد .دانشجویان در فضایی علمی ،سازنده و دوستانه به بحث و تبادل نظرات خود حدول موضدوعات

ارائه شده در این سمینارها پرداختند.
پس از تجربه موفق برگزاری سمینارهای بین دانشگاهی ،مرکدز تحقیقداتی زیسدت محاسدباتی دانشدگاه
صنعتی امیرکبیر با همکاری دکتر فاطمه زارع و دانشجویان عالقهمند ،از پداییز  ۱۳۹۴دوره جدیدد سدمینارهای
علمی بیوانفورماتیک را از سر گرفت .در این دوره از سمینارها ،تمرکز بر روی موضوعات تحقیقاتی جداری مرکدز

بود.
در ادامه ی فعالیتهای تحقیقاتی ،این مرکز در آذرماه سالِ  ،1394اقددام بده برگدزاری کنفدرانس یدک
روزهای تحت عنوان  ،BioDayحول سه موضوع مهندسی پروتئین ،طراحی  RNAبا کمک داده های  SHAPEو
پیشگویی (طراحی) معکوس ساختار دوم پدروتئین نمدود .در ایدن کنفدرانس ،دکتدر حسدن پزشدکی از دانشدگاه
 Berekleyو دو تن از پژوهشگران مرکز ،خانمها محدثه لطفی و مرضیه موحدی ،به ارائده آخدرین دسدتاوردهای

علمی خود پرداختند.
در حال حاضر با سرپرستی دکتر فاطمه زارع ،زیرگروههای تحقیقداتی  ،RNAپدروتئین ،DNA ،شدبکه
های ژنی و شبکه های پروتئینی مشغول به فعالیت هستند .دانشجویان عالقهمند و کوشا در زیرگروههای مختلف

در طول هفته گرد هم می آیند و در مورد مباحث مورد عالقه خود به بحث و تبادل نظر میپردازند.
در کارگروه  RNAدر حال حاضر شش پژوهشگر بر روی موضدوعاتی از جملده پیشدگویی سداختار دوم
RNAبا کمدک داده هدای ،SHAPEپدیش بیندی بدر هدم کدنش دو  ،RNAطراحدی  RNAبدا درنظدر گدرفتن
ساختارهای مختلف در دماهای متفاوت و مقایسه ساختار سوم دو  ،RNAمشغول به فعالیت هستند .در کارگروه
پروتئین نیز سه پژوهشگر روی مباحثی همچون طراحی پروتئین ،بررسی کوروناهای پروتئین-لیپیدد-ندانوذرات،
شناسایی مکان برهم کنش دو پروتئین ،بررسی بانک دادههای پروتئینی و بررسی ابزارهای طراحدی شدده بدرای
آنالیز پروتئین ها ،فعالیت میکنند .همچنین در کارگروه  ،DNAدانشدجویان بده بحدث و تبدادل نظدر پیرامدون
موضوعاتی همچون بازسازی ژنوم ،ترمیم  DNAو تغییرات تکنوکلئوتیدی می پردازند .کارگروه شبکههدای ژندی
در حال حاضر بر روی موضوعاتی از جمله شبکههای تنظدیمکنندده ژن ،سداخت شدبکههدای ژندی و مقایسده ی
شبکهها متمرکز است .در کارگروه شبکههای پروتئینی مباحثی از جمله همترازی شبکههای پروتئینی و یدافتن
مجتمع در شبکههای پروتئینی بررسی میشوند.
7
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در انتها ،مرکز تحقیقاتی زیست محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تکیه بر بیش از  ۱۰۰دانشدجوی
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری ،تالش بیوقفهای در جهت ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی کشور میکند.
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نام  :فاطمه
نام خانوادگی  :زارع میرک آباد
مرتبه علمی و پست سازمانی  :عضو هیئت علمی (استادیار)
گروه علمی مربوطه  :دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمیلf.zare@aut.ac.ir :
تلفن +982164545674 :
سوابق تحصیلی :
کارشناسی  :ریاضی  -کاربرد کامپیوتر  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1375 ،
کارشناسی ارشد  :علوم کامپیوتر  ،دانشگاه صنعتی شریف 1381 ،
عنوان پایان نامه  :کاربرد زنجیرهای مارکف درحل مساله های شمارشی
دکتری تخصصی  :بیوانفورماتیک  ،دانشگاه تهران 1388 ،
عنوان رساله  :الگوریتم های پیداکردن موتیف (الگو) در توالی های زیستی
سوابق آموزشی :
الف) تدریس :
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  :بیوانفورماتیک ،پایگاه داده های زیستی ،نظریه محاسبه ،ساختمان داده ،طراحی و
تحلیل الگوریتم ،کامپایلر ،اتوماتا و نظریه زبان ها ،نظریه علوم کامپیوتر ،زبان برنامه نویسی . C
دانشگاه صنعتی شریف  :نظریه گراف ،ریاضیات گسسته
دانشگاه شهید رجایی  :مبانی کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی  :ریاضیات گسسته ،طراحی الگوریتم ،مبانی کامپیوتر ،برنامه نویسی پیشرفته ،نظریه زبان
ها و ماشین ها ،نظریه محاسبه
ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
"آشنایی با مفاهیم نوین علوم کامپیوتر و کاربرد های آن" انجمن بیوانفورماتیک ایران
ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج :
همایش بیوانفورماتیک ایران
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران
پژوهشکده زیستی پژوهشگاه دانش های بنیادی ( ) IPM
د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره دانشگاه امیرکبیر:
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" مونتاژهاپلوتایپ ها"
" پیشگویی تعامالت بین دو "RNA
" مونتاژ ژنوم"
"پیدا کردن الگوها در شبکه های تعامل پروتئین پروتئین"
" ساخت شبکه های تنظیم بیان ژن با استفاده از داده های ریز آرایه"
"ساخت درخت فیلوژنتیک بر اساس خوشه بندی مکرر "
"شناسایی روابط معنایی بین داروها و بیماری ها با استفاده از الگوریتم های یادگیری"
"پیش بینی جایگاه های پیوند عامل های رونویسی بر روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه عصبی عمیق"
"پیشگویی ریسک ابتال به سکته مغزی بر اساس درجه کبد چرب با استفاده از شبکه عصبی"
"پیشگویی جایگاه تعامل بین دو پروتئین بر اساس ویژگی های هندسی"
"تنظیم پارامترهای عوامل اساسی دخیل در شبیه سازی سرطان"
"پیش گویی تا خوردگی معکوس پروتئین بر اساس پلیمر های موجود در "pdb
"تشخیص جهش های غیرجنسی در توالی های ترکیبی سرطانی و نرمال"
"تشخیص سلول های سرطانی در آزمایش خون به کمک تکنیک های پردازش تصاویر"
"ساخت شبکه تنظیم ژنی با استفاده از مجموعههای داده چندگانه"
"نگاشت خوانش ها و سر هم سازی ژنوم با استفاده از مرجع در تکنولوژی های تعیین توالی نسل جدید"
"مدلسازی فرایند ترمیم شکستهای دو رشته ای  DNAدر طی چرخه سلولی"
"شناسایی ژن ها و محصوالت ژنی ضروری در تخریب شبکه های زیستی"
"پیشگویی ساختاردوم RNAبر اساس الگوریتم النه مورچه ای"
"یک روش محاسباتی برای کشف دارو با استفاده از رویکرد های یکپارچه سازی داده"
"تشخیص علیت از دینامیکهای غیرخطی دادههای سری زمان کوتاه مدت میکروآرایه"
"همترازی یک جفت ساختار سه بعدی  RNAبا استفاده از روش های هندسی"
"همترازی سراسری دو شبکه ی بر هم کنش پروتئین پروتئین"
"مدلسازی و بررسی تعامالت بین ژنها در شبکه ژنی"
"پیدا کردن کمپلکس ها در شبکه های پروتئینی براساس توپولوژی شبکه"
"پیشگویی تاخوردگی اجماع در یک مجموعه از توالی های  RNAغیر متوازن"
"مقایسه ساختارهای  RNAبراساس روش های پردازش تصویر"
"کشف کنترل پذیری در شبکه های زیستی"
"تعیین پیچیدگی محاسباتی حاالت خاص مساله صدق پذیری دودویی و کاربرد های آن"
"رده بندی و خوشه بندی داده های بعد باال با روش باز نمونه گیری"
"تعیین نوع و مرز تغییر ساختار در ژنوم انسان با کمک الگوریتم های هندسی"
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"ارائه یک مدل جدید برای نمایش موتیف بر اساس نظریه کدگذاری"
"تشخیص دادن جایگاه های اسپالیسینگ در توالی های " DNA
"تشخیص تغییرات تک نوکلوتیدی در توالی ژنوم "
"پیشگویی معکوس ساختار پروتئین"
"بازسازی درخت فیلو ژنتیکی برای مجموعه ای از هاپلو تایپ ها"
"پیدا کردن رابطه ای بین تنظیم بیان ژن ها و تغییرات هیستونی استیالسیون"
"بررسی وابستگی بین ژنها بر اساس " synergy
"مدلسازی فرایند ترمیم شکست های دو رشته ای  DNAدر طی چرخه سلولی"
"پیشگویی معکوس ساختار  RNAبا استفاده از روش "SHAPE-Directed
"مونتاژ هاپلوتایپ براساس داده های سکانس شده ژنوم "
"بازسازی هاپلوتایپ ها از داده های ژنو تایپ بر مبنای روش پارسیمونی"
"حل بعضی از مسائل  MIPبا روش محاسبات " DNA
"پیدا کردن موتیف بر اساس الگوریتم" PSO
"هم ترازی چند رشته پروتئینی به وسیله الگوریتم های اکتشافی "
"شبیه سازی رشد تومورهای سرطانی"
"توازن ساختاری مولکول های  RNAدارای شبه گره "
"پیدا کردن موتیف در توالی های زیستی براساس کدهای هافمن"
"پیش بینی جایگاه پیوند در پروتئین ها با استفاده از الگوریتم های هندسی"
"آنالیز وابستگی بین تغییرات اپی ژنتیکی و رونویسی ژن"
مدلسازی تکاملی رشد تومور سرطانی با استفاده از اتوماتای سلولی"
"بازسازی روابط تکاملی بین موجودات براساس سه تایی های ریشه دار"
"مطالعه و بررسی نواحی بیان های ژنی در ژنوم آرابیدوبیس"
"یافتن تنوع های ساختاری در ژنوم"
"استنباط هاپلو تایپها از داده های ژنوتایپ"
"پیدا کردن موتیف های دایاد در توالی های زیستی"
"ارائه روشی جدید برای پیدا کردن شباهت بین ساختارهای نوع دوم  RNAها"
"پیدا کردن موتیف در توالی های زیستی براساس روش النه مورچه ای"
"بررسی الگوریتم های پیدا کردن موتیف در توالی های زیستی"
"الگوریتم های پیش بینی ژن"
"استفاده از زیست سنج چهره برای تشخیص هویت افراد"
"تشخیص تا خوردگی در ساختار پروتوئینی با کمک مدل های یادگیری"
12
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""دسته بندی داده های بیان ژن به کمک الگوریتم های هندسی
""بررسی مدل های کدگذاری بر روی توالی های زیستی
""مدلسازی تکاملی رشد تومور سرطانی با استفاده از اتوماتای سلولی
""بازسازی شبکه های فیلوژنتیکی از مجموعه سه تایی ریشه دار یا چهار تایی بدون ریشه

: عالیق و زمینه پژوهشی
 الگوریتم،  هوش مصنوعی،  ژنتیک، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی،بیوانفورماتیک
: )ISI(پژوهشی و بین الملی-مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی
Lotfi, M., Zare-Mirakabad, F., and Montaseri, S. (2017) RNA design using simulated SHAPE
data. Genes & Genetic Systems, 16-00067.
Montaseri, S., Ganjtabesh, M., and Zare-Mirakabad, F. (2016) Evolutionary algorithm for RNA
secondary structure prediction based on simulated SHAPE data. PloS one 11, e0166965.
Seyfari, Y., Didehvar, F., Banaee, H., and Zare-Mirakabad, F. (2016b) Evaluating the Accuracy
of Splice Site Prediction based on Integrating Jensen-Shannon Divergence and a
Polynomial Equation of Order 2. Genome 151.
MOLLALO, M., and ZARE, M.F. (2016) MOTIF FINDING IN UPSTREAM REGULATORY
REGIONS OF CO-EXPRESSED GENES USING CUCKOO OPTIMIZATION
ALGORITHM AND SIMULATED ANNEALING.
Movahedi, M., Zare-Mirakabad, F., and Arab, S.S. (2016) Evaluating the accuracy of protein
design using native secondary sub-structures. BMC bioinformatics 17, 353.
Kouhsar, M., Zare-Mirakabad, F., and Jamali, Y. (2015) WCOACH: Protein complex prediction
in weighted PPI networks. Genes & genetic systems 90, 317-324.
Lotfi, M., Zare-Mirakabad, F., and Montaseri, S. (2015) RNA secondary structure prediction
based on SHAPE data in helix regions. Journal of theoretical biology 380, 178-182.
Soheila Montaseri , Nasrollah Mogadam Chakeri, FATEMEH ZARE MIRAKABAD (2015)
RNA secondary structure prediction based on genetic algorithm. IRANIAN JOURNAL
OF BIOLOGY 27, 428 _ 437.
Ganjtabesh, M., Montaseri, S., and Zare-Mirakabad, F. (2015) Using temperature effects to
predict the interactions between two RNAs. Journal of theoretical biology 364, 98-102.
Montaseri, S., Zare-Mirakabad, F., and Moghadam-Charkari, N. (2014) RNA-RNA interaction
prediction using genetic algorithm. Algorithms for Molecular Biology 9, 17.
Talebzadeh, M., and Zare-Mirakabad, F. (2014) Transcription factor binding sites prediction
based on modified nucleosomes. PloS one 9, e89226.
Ganjtabesh, M., Zare-Mirakabad, F., and Nowzari-Dalini, A. (2013) Inverse RNA folding
solution based on multi-objective genetic algorithm and Gibbs sampling method. EXCLI
journal 12, 546.
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Torabi Dashti, H., Zare-Mirakabad, F., Aghaeepour, N., Ahrabian, H., and Nowzari-Dalini, A.
(2013) PreRkTAG: Prediction of RNA Knotted Structures Using Tree Adjoining
Grammars. Iranian Journal of Biotechnology 11, 3-13.
Sadeghi, M.-R., Zare-Mirakabad, F., Tahmasebi, M., and Sadeghi, M. (2012) EPWM: An
Extended Position Weight Matrix for Motif Representation in Biological Sequences.
Montaseri, S., Moghadam-Charkari, N., and Zare-Mirakabad, F. (2012) A heuristic approach to
RNA–RNA interaction prediction. Journal of theoretical biology 300, 206-211.
Zare-Mirakabad, F., Ahrabian, H., Sadeghi, M., Hashemifar, S., Nowzari-Dalini, A., and Goliaei,
B. (2009) Genetic algorithm for dyad pattern finding in DNA sequences. Genes &
genetic systems 84, 81-93.
Ahrabian, H., Nowzari-Dalini, A., and Zare-Mirakabad, F. (2009) A Constant Time Algorithm
for DNA Add. International Journal of Foundations of Computer Science 20, 549-558.
Zare-Mirakabada, F., Davoodib, P., Ahrabiana, H., Nowzari-Dalinia, A., Sadeghic, M., and
Goliaeia, B. (2009) Finding motifs based on suffix tree. Avanced Modeling and
Optimization 11.
Zare-Mirakabad, F., Sadeghi, M., Ahrabian, H., and Nowzari-Dalini, A. (2009b) RNAComp: A
new method for RNA secondary structure alignment. Match 61, 789.
Zare-Mirakabad, F., Ahrabian, H., Sadeghi, M., Nowzari-Dalini, A., and Goliaei, B. (2009b)
New scoring schema for finding motifs in DNA Sequences. BMC bioinformatics 10, 93.
Ahrabian H, Nowzari-Dalini A., Razaghi M, Zare-Mirakabad F (2007) Parallel generation of the
biological trees. The Electronic International Journal Advanced Modeling and Optimization 9, 114.

: مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی داخل و خارج
""شناسایی جایگاههای پیوند عاملهای رونویسی بر روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
1396 ،)ICEE2017( بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
""خوشه بندی الگوهای زمانی بیان ژن داده های میکروآرایه مخمّر با استفاده از روشهای داده کاوی
1395 ،بیست و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
 و شباهتCOACH "پیشگویی کمپلکس پروتئین در شبکه های وزن دار پروتئینی با استفاده از از روش
" معنایی
1393 ،پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران
" RNA  برروی ساختار دومSHAPE "آنالیز کردن داده های
1393 ،پنجمین کنفرانس بیوانفورماتیک ایران
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"روشی جدید برای استنتاج هاپلوتایپ براساس دیدگاه بیشینه صرفه جویی"
چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391 ،
"یافتن تغییر ساختار ژنوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک"
چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391 ،
"یک روش رتبه بندی برای پیشگویی جایگاه پیوند پروتئین براساس آنتروپی"
)Moscow Conference on Computational Molecular Biology (MCCMB13
""A PSO Inspired Harmony Search Algorithm
Third International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences
)(CICIS 2012
"MSSRNA: Make a sequence for a given RNA secondary strucutre based on genetic
"algorithm and gibbs sampling
International Conference on Operations Research & Optimization, 2011

"پیشگویی بر همکنش دو مولکول آران ای مبتنی بر روش اکتشافی"
The 42nd Annual Iranian Mathematics Conference, 2011
""Gene Expression Similarity with Polygonal Chain Alignment
2nd International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences
)(CICIS 2011

طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
 " پیشگویی تعامل بین دو  " RNAپژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانشگاه های بنیادی
 " مدل سازی ریاضی فرآیند ترمیم شکست های دو رشته ای  DNAدر طی چرخه سلولی" پژوهشکده
علوم زیستی پژوهشگاه دانشگاه های بنیادی
جوایز و افتخارات علمی :
رتبه اول در دوره دکتری
رتبه دوم در قبولی کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی
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3
4

دکتر برخارد مورگنشترن

عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده بیولوژی دانشگاه گتنبرگ
و رئیس بخش بیوانفورماتیک مؤسسه میکروبیولوژی و ژنتیک

سوابق تحصیلی و پژوهشی
 دانشگاه ال ام یو مونیخ، کارشناسی ریاضی1372
 دانشگاه بیلیفلد، دکتری ریاضی1375
 دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، استاد مدعو1377-1376
 دانشگاه بیلیفلد، رهبر گروه و عضو هیئت علمی دانشکده بیوانفورماتیک و ژنوم1381-1380
عالیق و زمینه پژوهشی
 مقایسه توالی های همتراز،همترازی توالیها
 الگوریتمهای متابولیک، الگوریتمهای فیلوژنی،آنالیز توالیها
تجزیه و تحلیل داده های اسپکتروسکوپی
 شناسایی موتیف و تشخیص هویت از راه دور با استفاده از روش های یادگیری ماشین،بازسازی فیلوژن
بازسازی مجدد و طبقه بندی ژنوم و ویروس اچ آی وی با استفاده از تئوری کوالسنت
مقاالت اخیر
Leimeister, C.-A., Dencker, T., and Morgenstern, B. (2017) Anchor points for genome alignment
based on Filtered Spaced Word Matches. arXiv preprint arXiv:1703.08792.
Leimeister, C.-A., Sohrabi-Jahromi, S., and Morgenstern, B. (2017b) Fast and accurate
phylogeny reconstruction using filtered spaced-word matches. Bioinformatics 33, 971979.
Leimeister, C.-A., Hahn, L., and Morgenstern, B. (2016) Fast alignment-free phylogeny
reconstruction using spaced words. Invited talk, SeqBio 2016, Nantes.
Hahn, L., Leimeister, C.-A., Ounit, R., Lonardi, S., and Morgenstern, B. (2016) RasBhari:
optimizing spaced seeds for database searching, read mapping and alignment-free
sequence comparison. PLoS computational biology 12, e1005107.
Leimeister, C.-A., and Morgenstern, B. (2014) Kmacs: the k-mismatch average common
substring approach to alignment-free sequence comparison. Bioinformatics 30, 20002008.
Leimeister, C.-A., Boden, M., Horwege, S., Lindner, S., and Morgenstern, B. (2014) Fast
alignment-free sequence comparison using spaced-word frequencies. Bioinformatics 30,
1991-1999.
Al Ait, L., Yamak, Z., and Morgenstern, B. (2013) DIALIGN at GOBICS—multiple sequence
alignment using various sources of external information. Nucleic acids research 41, W3W7.
3
4

Burkhard Morgenstern
University of Göttingen
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Corel, E., Pitschi, F., and Morgenstern, B. (2010) A min-cut algorithm for the consistency
problem in multiple sequence alignment. Bioinformatics 26, 1015-1021.
Meinicke, P., Lingner, T., Kaever, A., Feussner, K., Göbel, C., Feussner, I., Karlovsky, P., and
Morgenstern, B. (2008) Metabolite-based clustering and visualization of mass
spectrometry data using one-dimensional self-organizing maps. Algorithms for Molecular
Biology 3, 9.
Subramanian, A.R., Kaufmann, M., and Morgenstern, B. (2008) DIALIGN-TX: greedy and
progressive approaches for segment-based multiple sequence alignment. Algorithms for
Molecular Biology 3, 6.
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دکتر یان پانتی
5

عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه اکول پلی تکنیک
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 دانشگاه پاریس سود، کارشناسی علوم کامپیوتر۱۳۷۶
 دانشگاه پاریس سود، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر1380
 دانشگاه پاریس سود، دکتری علوم کامپیوتر1382
 کالج بوستون، فوق دکتری زیست شناسی مولکولی محاسباتی1385
 دانشگاه پیر و ماری کوری، فوق دکتری1387
 دانشگاه سیمون فریزر، محقق مدعو1392
عالیق و زمینه پژوهشی
RNA  طراحی،RNA پیشگویی ساختار
RNA - دو پروتئین و پروتئین،RNA تعامل بین دو
)الگوریتم های گسسته (برنامه نویسی پویا
RNA مصورسازی
مقاالت اخیر

Duchemin, W., Anselmetti, Y., Patterson, M., Ponty, Y., Bérard, S., Chauve, C., Scornavacca,
C., Daubin, V., and Tannier, E. (2017) DeCoSTAR: Reconstructing the ancestral
organization of genes or genomes using reconciled phylogenies. Genome biology and
evolution 9, 1312-1319.
Churkin, A., Retwitzer, M.D., Reinharz, V., Ponty, Y., Waldispühl, J., and Barash, D. (2017)
Design of RNAs: comparing programs for inverse RNA folding. Briefings in
bioinformatics, bbw120.
Haleš, J., Héliou, A., Maňuch, J., Ponty, Y., and Stacho, L. (2016) Combinatorial RNA Design:
Designability and Structure-Approximating Algorithm in Watson–Crick and Nussinov–
Jacobson Energy Models. Algorithmica, 1-22.
Drory Retwitzer, M., Reinharz, V., Ponty, Y., Waldispühl, J., and Barash, D. (2016)
incaRNAfbinv: a web server for the fragment-based design of RNA sequences. Nucleic
acids research 44, W308-W314.
Reinharz, V., Ponty, Y., and Waldispühl, J. (2016) Combining structure probing data on RNA
mutants with evolutionary information reveals RNA-binding interfaces. Nucleic acids
research 44, e104-e104.
Zhang, Y., Ponty, Y., Blanchette, M., Lécuyer, E., and Waldispühl, J. (2013) SPARCS: a web
server to analyze (un) structured regions in coding RNA sequences. Nucleic acids
research 41, W480-W485.

5

École Polytechnique
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Reinharz, V., Ponty, Y., and Waldispühl, J. (2013) Using structural and evolutionary information
to detect and correct pyrosequencing errors in noncoding RNAs. Journal of
Computational Biology 20, 905-919.
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دکتر عباس زارع میرک آباد
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم ساز رازی
سوابق تحصیلی و پژوهشی
کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه شیواجی هند
 دانشگاه بمبئی هند،کارشناسی ارشد بیوشیمی
 دانشگاه بمبئی هند،)دکتری بیوشیمی (سم شناسی
 دانشگاه بمبئی هند،فوق دکتری سم شناسی
 هند،ICMR  محقق ارشد۱۳۷۱ -۱۳۶۸
RVSRI  عضو هیئت علمی دانشکده حیوانات سمی1373-1371
RVSRI  سرپرست دانشکده بیوشیمی1385-1373
 سرپرست دانشکده حیوانات سمی و تولید پادزهر1386
عالیق و زمینه پژوهشی
زیست شناسی مولکولی
بیوتکنولوژی و بیوشیمی
سم شناسی
سرطان و درمان آن
خالص سازی مواد بیولوژیکی
جداسازی پپتیدهای ضد سرطان از زهر
بررسی تاثیرات زهر عقرب در حیوانات آزمایشگاهی
مقاالت اخیر
Angaji, S., Houshmandi, A., and Zare Mirakabadi, A. (2016) Acute Effects of the Iranian Snake
(Naja Naja Oxiana) Venom on Heart. Biomacromolecular Journal 2, 97-101.
Ebrahim, K., Shirazi, F.H., Mirakabadi, A.Z., and Vatanpour, H. (2015) Cobra venom
cytotoxins; apoptotic or necrotic agents? Toxicon 108, 134-140.
Ebrahim, K., Vatanpour, H., Zare, A., Shirazi, F.H., and Nakhjavani, M. (2016) Anticancer
activity a of Caspian cobra (Naja Naja oxiana) snake venom in human cancer cell lines
via induction of apoptosis. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 15, 101.
Esmaeili Jahromi, H., Zare Mirakabadi, A., and Kamalzadeh, M. (2016) Evaluation of Iranian
snake ‘Macrovipera lebetina’venom cytotoxicity in kidney cell line HEK-293. Asia
Pacific Journal of Medical Toxicology 5, 49-54.
Koohi, M.K., Zare Mirakabadi, A., Moharrami, M., and Hablolvarid, M.H. (2009) Anti-cancer
effect of ICD-85 (venom derived peptides) on MDA-MB231 cell line (in vitro) and
experimental mice with breast cancer (in vivo). Iranian Journal of Veterinary Medicine 3.
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Mirakabadi, A.Z., Khatoonabadi, S.M., and Teimoorzadeh, S. (2011) Antivenom injection time
related effects of Hemiscorpius lepturus scorpion envenomation in rabbits. Archives of
Razi Institute 66, 139-145.
Moradhaseli, S., Mirakabadi, A.Z., Sarzaeem, A., Dounighi, N.M., Soheily, S., and Borumand,
M.R. (2013) Preparation and characterization of sodium alginate nanoparticles containing
ICD-85 (venom derived peptides).
Pipelzadeh, M.H., Jalali, A., Taraz, M., Pourabbas, R., and Zaremirakabadi, A. (2007) An
epidemiological and a clinical study on scorpionism by the Iranian scorpion
Hemiscorpius lepturus. Toxicon 50, 984-992.
Valikhanfard-Zanjani, E., Zare-Mirakabadi, A., Oryan, S., Goodarzi, H.R., and Rajabi, M.
(2016) Specific antivenom ability in neutralizing hepatic and renal changes 24 hours after
Latrodectus dahli envenomation. Journal of arthropod-borne diseases 10, 237.
Valikhanfard-Zanjani, E., Zare-Mirakabadi, A., and Zayerzadeh, E. (2017) Antivenom Efficacy
in Neutralizing Histopathological Complications Following Latrodectus dahli
Envenomation. Journal of Arthropod-Borne Diseases 11, 42-49.
Zare-Mirakabadi, A., Sarzaeem, A., Moradhaseli, S., Sayad, A., and Negahdary, M. (2012)
Necrotic effect versus apoptotic nature of Camptothecin in human cervical cancer cells.
Iranian journal of cancer prevention 5, 109.
Zokaee, F., Kaghazchi, T., and Zare, A. (1999) Cell harvesting by microfiltration in a deadend
system. Process biochemistry 34, 803-810.
Zokaee, F., Kaghazchi, T., Zare, A., and Soleimani, M. (2002) Isomerization of lactose to
lactulose—study and comparison of three catalytic systems. Process Biochemistry 37,
629-635.
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دکتر مهدی صادقی
)IPM( رئیس پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانشهای بنیادین
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پزشکی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 کارشناسی علوم سلولی و ملکولی دانشگاه تهران1369
 کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه تهران1372
 دکتری تخصصی بیوفیزیک دانشگاه تهران1380
عالیق و زمینه پژوهشی
بیوانفورماتیک
زیست شناسی ساختاری
زیست شناسی سیستمها
نظریه بازی
مقاالت اخیر
Malekpour, S.A., Pezeshk, H., and Sadeghi, M. (2016) PSE-HMM: genome-wide CNV detection
from NGS data using an HMM with Position-Specific Emission probabilities. BMC
bioinformatics 18, 30.
Jafari, R., Sadeghi, M., and Mirzaie, M. (2016) Investigating the importance of Delaunay-based
definition of atomic interactions in scoring of protein–protein docking results. Journal of
Molecular Graphics and Modelling 66, 108-114.
Malekpour, S.A., Pezeshk, H., and Sadeghi, M. (2016a) PSE-HMM: genome-wide CNV
detection from NGS data using an HMM with Position-Specific Emission probabilities.
BMC bioinformatics 18, 30.
Ejlali, N., Pezeshk, H., and Sadeghi, M., (2015) A Note on the Parrondo's Paradox, The 10th
Seminar on Probability and Stochastic Processes, 140
Khosravi, P., Gazestani, V.H., Pirhaji, L., Law, B., Sadeghi, M., Goliaei, B., and Bader, G.D.
(2015) Inferring interaction type in gene regulatory networks using co-expression data.
Algorithms for Molecular Biology 10, 23.
Sharifi-Zarchi, A., Totonchi, M., Khaloughi, K., Karamzadeh, R., Araúzo-Bravo, M.J.,
Baharvand, H., Tusserkani, R., Pezeshk, H., Chitsaz, H., and Sadeghi, M. (2015)
Increased robustness of early embryogenesis through collective decision-making by key
transcription factors. BMC systems biology 9, 23.
Khosravi, P., Gazestani, V.H., Pirhaji, L., Law, B., Sadeghi, M., Goliaei, B., and Bader, G.D.
(2015) Inferring interaction type in gene regulatory networks using co-expression data.
Algorithms for Molecular Biology 10, 23.
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Anaraki, M.P., and Sadeghi, M. (2014) Efficient fast heuristic algorithms for minimum error
correction haplotyping from SNP fragments. International journal of computational
biology and drug design 7, 358-368.
Khosravi, P., Gazestani, V.H., Akbarzadeh, M., Mirkhalaf, S., Sadeghi, M., and Goliaei, B.
(2015) Comparative analysis of prostate cancer gene regulatory networks via hub type
variation. Avicenna journal of medical biotechnology 7, 8.
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دکتر علی شریفی زارچی
عضو هیات علمی دانشکدهی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سرپرست بخش تحقیقاتی بیوانفورماتیک در موسسه رویان
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی کامپیوتر1379
 دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر1383
(IBB)  مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران، دکتری بیوانفورماتیک1386

عالیق و زمینه پژوهشی
سلول های جنینی
سلول های بنیادی
بیوانفورماتیک
داده ساختارها و الگوریتم ها
مقاالت اخیر
Al-Husini, N., Sharifi, A., Mousavi, S.A., Chitsaz, H., and Ansari, A. (2017) Genomewide
Analysis of Clp1 Function in Transcription in Budding Yeast. Scientific Reports 7.
Dorri, F., Mahini, H., Sharifi-Zarchi, A., Totonchi, M., Tusserkani, R., Pezeshk, H., and Sadeghi,
M. (2014) Natural biased coin encoded in the genome determines cell strategy. PloS one
9, e103569.
Fonoudi, H., Ansari, H., Abbasalizadeh, S., Larijani, M.R., Kiani, S., Hashemizadeh, S., Zarchi,
A.S., Bosman, A., Blue, G.M., and Pahlavan, S. (2015) A universal and robust integrated
platform for the scalable production of human cardiomyocytes from pluripotent stem
cells. Stem cells translational medicine 4, 1482-1494.
Gholami, M., Arbabi, A., Sharifi-Zarchi, A., Chitsaz, H., and Sadeghi, M. (2014) ARYANA:
Aligning Reads by Yet Another Approach. BMC bioinformatics 15, S12.
Hassani, S.-N., Totonchi, M., Sharifi-Zarchi, A., Mollamohammadi, S., Pakzad, M., Moradi, S.,
Samadian, A., Masoudi, N., Mirshahvaladi, S., and Farrokhi, A. (2014) Inhibition of
TGFβ signaling promotes ground state pluripotency. Stem Cell Reviews and Reports 10,
16-30.
Hill, S.M., Heiser, L.M., Cokelaer, T., Unger, M., Nesser, N.K., Carlin, D.E., Zhang, Y.,
Sokolov, A., Paull, E.O., and Wong, C.K. (2016) Inferring causal molecular networks:
empirical assessment through a community-based effort. Nature methods 13, 310.
Karamzadeh, R., Karimi-Jafari, M.H., Sharifi-Zarchi, A., Chitsaz, H., Salekdeh, G.H., and
Moosavi-Movahedi, A.A. (2017) Machine Learning and Network Analysis of Molecular
Dynamics Trajectories Reveal Two Chains of Red/Ox-specific Residue Interactions in
Human Protein Disulfide Isomerase. Scientific Reports 7.
Sharifi-Zarchi, A., Totonchi, M., Khaloughi, K., Karamzadeh, R., Araúzo-Bravo, M.J.,
Baharvand, H., Tusserkani, R., Pezeshk, H., Chitsaz, H., and Sadeghi, M. (2015)
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Increased robustness of early embryogenesis through collective decision-making by key
transcription factors. BMC systems biology 9, 23.
Tahamtani, Y., Azarnia, M., Farrokhi, A., Sharifi-Zarchi, A., Aghdami, N., and Baharvand, H.
(2012) Treatment of human embryonic stem cells with different combinations of priming
and inducing factors toward definitive endoderm. Stem cells and development 22, 14191432.
Taleahmad, S., Mirzaei, M., Parker, L.M., Hassani, S.-N., Mollamohammadi, S., Sharifi-Zarchi,
A., Haynes, P.A., Baharvand, H., and Salekdeh, G.H. (2015) Proteome analysis of ground
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دکتر حمید پزشک
 آمار و کامپیوتر دانشگاه تهران،عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده علوم ریاضی
)IPM( پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانشهای بنیادین
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 دانشگاه شیراز، کارشناسی آمار1365
 دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد آمار1367
 دانشگاه آکسفورد، دکتری تخصصی آمار1379
عالیق و زمینه پژوهشی
آمار و احتماالت بیزی
بیوانفورماتیک
روش اندازه گیری بیزی
مقاالت اخیر
Malekpour, S.A., Pezeshk, H., and Sadeghi, M. (2016) PSE-HMM: genome-wide CNV detection
from NGS data using an HMM with Position-Specific Emission probabilities. BMC
bioinformatics 18, 30.
Malekpour, S.A., Pezeshk, H., and Sadeghi, M. (2016b) PSE-HMM: genome-wide CNV
detection from NGS data using an HMM with Position-Specific Emission probabilities.
BMC bioinformatics 18, 30.
Rezaei Tabar, V, and Pezeshk, H. Generalized Profile Hidden Markov Model (PHMM) based on
the Dependency between sequences, Progress in Biological Sciences.
Bideli, M., Gittins, J., and Pezeshk, H. (2016) A mixed Bayesian/Frequentist approach in sample
size determination problem for clinical trials. Progress in Biological Sciences 6, 1-10.
Ejlali, N., Pezeshk, H., and Sadeghi, M., (2015) A Note on the Parrondo's Paradox, The 10th
Seminar on Probability and Stochastic Processes, 140.
Sharifi-Zarchi, A., Totonchi, M., Khaloughi, K., Karamzadeh, R., Araúzo-Bravo, M.J.,
Baharvand, H., Tusserkani, R., Pezeshk, H., Chitsaz, H., and Sadeghi, M. (2015)
Increased robustness of early embryogenesis through collective decision-making by key
transcription factors. BMC systems biology 9, 23.
Kazemi-Pour, A., Goliaei, B., and Pezeshk, H. (2015) Protein complex discovery by interaction
filtering from protein interaction networks using mutual rank coexpression and sequence
similarity. BioMed research international 2015.
Dorri, F., Mahini, H., Sharifi-Zarchi, A., Totonchi, M., Tusserkani, R., Pezeshk, H., and Sadeghi,
M. (2014) Natural biased coin encoded in the genome determines cell strategy. PloS one
9, e103569.
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دکتر عباس نوذری
 آمار و کامپیوتر دانشگاه تهران،عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده علوم ریاضی
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران1370
 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک دانشگاه علم و صنعت1379
 دکتری ریاضی محض گرایش کامپیوتر نظری دانشگاه تهران1383
عالیق و زمینه پژوهشی
بیوانفورماتیک
آنالیز الگوریتم
یادگیری ماشین
شبکه های عصبی مصنوعی
ساختمان داده
مقاالت اخیر
Bidkhori, G., Narimani, Z., Ashtiani, S.H., Moeini, A., Nowzari-Dalini, A., and Masoudi-Nejad,
A. (2013) Reconstruction of an integrated genome-scale co-expression network reveals
key modules involved in lung adenocarcinoma. PloS one 8, e67552.
Ahrabian, H., Ganjtabesh, M., Nowzari-Dalini, A., and Razaghi-Moghadam-Kashani, Z. (2013)
Genetic algorithm solution for partial digest problem. International journal of
bioinformatics research and applications 9, 584-594.
Kheradpisheh, S.R., Nowzari-Dalini, A., Ebrahimpour, R., and Ganjtabesh, M. (2014) An
evidence-based combining classifier for brain signal analysis. PloS one 9, e84341.
Mahdevar, G., Nowzari-Dalini, A., and Sadeghi, M. (2013) Inferring gene correlation networks
from transcription factor binding sites. Genes & genetic systems 88, 301-309.
Kheradpisheh, S.R., Sharifizadeh, F., Nowzari-Dalini, A., Ganjtabesh, M., and Ebrahimpour, R.
(2014) Mixture of feature specified experts. Information Fusion 20, 242-251.
Mohammadzadeh, J., Ganjtabesh, M., and Nowzari-Dalini, A. (2014) Topological properties of
RNA variation networks over the space of RNA shapes. MATCH Commun. Math.
Comput. Chem 72, 501-518.
Amir-Ghiasvand, F., Nowzari-Dalini, A., and Momenzadeh, V. (2014) Pin-Align: a new
dynamic programming approach to align protein-protein interaction networks.
Computational and mathematical methods in medicine 2014.
Mohammadzadeh, J., Ganjtabesh, M., and Nowzari-Dalini, A. (2014) Topological properties of
RNA variation networks over the space of RNA shapes. MATCH Commun. Math.
Comput. Chem 72, 501-518.
Amani, M., Nowzari-Dalini, A., and Ahrabian, H. (2015) Generation of Neuronal Trees by a
New Three Letters Encoding. Computing and Informatics 33, 1428-1450.
Mousavian, Z., Nowzari-Dalini, A., Stam, R.W., Rahmatallah, Y., and Masoudi-Nejad, A.
(2017) Network-based expression analysis reveals key genes related to glucocorticoid
resistance in infant acute lymphoblastic leukemia. Cellular Oncology 40, 33-45.
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دکتر چنگیز اصالحچی
عضو هیات علمی دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
)IPM( پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانشهای بنیادین
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ریاضی۱۳۶۶
 دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد ریاضی۱۳۶۹
 دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف1377
عالیق و زمینه پژوهشی
پیدا کردن نشانگر سرطان با تجزیه و تحلیل مبتنی بر گراف
ساخت شبکه های فیلوژنتیک
یافتن ماژول ها و تجزیه شبکه های متابولیک
PPIپیش بینی کمپلکس پروتئین در شبکه
پیش بینی تعامل دارو با هدف
پیش بینی محلی سازی پروتئین
مقاالت اخیر
Sadeghi, M., Khosrowabadi, R., Bakouie, F., Mahdavi, H., Eslahchi, C., and Pouretemad, H.
(2017) Screening of autism based on task-free fMRI using graph theoretical approach.
Psychiatry Research: Neuroimaging 263, 48-56.
Movahedi, F., Eslahchi, C., Pourbarat, M., and Shahrokhi-Dehkordi, M. (2015) ANALYSIS OF
DYNAMICAL SYSTEM TO TRANSITION PROBABILITIES IN THE BIRTHDEATH MARKOV PROCESS IN THE EPIDEMIC MODEL. Far East Journal of
Dynamical Systems 26, 61.
Aghdam, R., Alijanpour, M., Azadi, M., Ebrahimi, A., Eslahchi, C., and Rezvan, A. (2016)
Inferring gene regulatory networks by PCA-CMI using Hill climbing algorithm based on
MIT score and SORDER method. International Journal of Biomathematics 9, 1650040.
Aghdam, R., Ganjali, M., Niloofar, P., and Eslahchi, C. (2016) Inferring gene regulatory
networks by an order independent algorithm using incomplete data sets. Journal of
Applied Statistics 43, 893-913.
Akhbari, M.H., Eslahchi, C., Rad, N.J., and Hasni, R. (2015) Some Remarks On Global Total
Domination In Graphs. Applied Mathematics E-Notes 15, 22-28.
Eslahchi, C., Haghi, S., and Jafari, N. (2014) Characterization of Cubic Graphs G with irt (G)=
Irt (G)= 2. Discussiones Mathematicae Graph Theory 34, 559-565.
Poormohammadi, H., Eslahchi, C., and Tusserkani, R. (2014) Tripnet: a method for constructing
rooted phylogenetic networks from rooted triplets. PloS one 9, e106531.
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Hassanzadeh, R., Eslahchi, C., and Sung, W.-K. (2014) Do triplets have enough information to
construct the multi-labeled phylogenetic tree? PloS one 9, e103622.

دکتر زهرا رزاقی
عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شریف1381
 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه تهران1383
 دکتری بیوانفورماتیک دانشگاه تهران1389
: عالیق و زمینه پژوهشی
سیستمهای زیستی و بیوانفورماتیک
آنالیز شبکه
شبکه های دارویی
مقاالت اخیر
Kashani, Razaghi-Moghadam-Kashani, Z., Ahrabian, H., Elahi, E., Nowzari-Dalini, A., Ansari,
E.S., Asadi, S., Mohammadi, S., Schreiber, F., and Masoudi-Nejad, A. (2009) Kavosh: a
new algorithm for finding network motifs. BMC bioinformatics 10, 318.
Ganjtabesh, M., Ahrabian, H., Nowzari-Dalini, A., and Moghadam, Razaghi-MoghadamKashani, Z. (2012) Genetic algorithm solution for double digest problem. Bioinformation
8, 453.
Gholami Rudi, A., Shahrivari, S., Jalili, S., and Razaghi Moghadam Kashani, Z. (2013) RANGI:
a fast list-colored graph motif finding algorithm. IEEE/ACM Transactions on
Computational Biology and Bioinformatics (TCBB) 10, 504-513.
Ahrabian, H., Ganjtabesh, M., Nowzari-Dalini, A., and Razaghi-Moghadam-Kashani, Z. (2013)
Genetic algorithm solution for partial digest problem. International journal of
bioinformatics research and applications 9, 584-594.
Razaghi-Moghadam-Kashani, Z., and Raeisi Vanani, S., Analysis of biological networks using
different centrality measures. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control
Systems 6, no. 2 (2014): 49-63
Kouhsar, M., Razaghi-Moghadam, Z., Mousavian, Z., and Masoudi-Nejad, A. (2016) CeFunMO:
A centrality based method for discovering functional motifs with application in biological
networks. Computers in biology and medicine 76, 154-159.
Razaghi-Moghadam, Z., Abdollahi, R., Goliaei, S., and Ebrahimi, M. (2016) HybridRanker:
Integrating network topology and biomedical knowledge to prioritize cancer candidate
genes. Journal of biomedical informatics 64, 139-146.
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دکتر شهریار عرب
عضو هیئت علمی(استادیار) دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
سوابق تحصیلی و پژوهشی
 کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران1376
 کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس1379
 دکتری تخصصی بیوانفورماتیک دانشگاه تهران1389
عالیق و زمینه پژوهشی
بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی
ساختارهای پروتئین
پیش بینی تاخوردگی پروتئین
مقاالت اخیر
Jabbari, S., Dabirmanesh, B., Arab, S.S., Amanlou, M., Daneshjou, S., Gholami, S., and Khajeh,
K. (2017) A novel enzyme based SPR-biosensor to detect bromocriptine as an ergoline
derivative drug. Sensors and Actuators B: Chemical 240, 519-527.
Dehnavi, E., Fathi-Roudsari, M., Mirzaie, S., Arab, S.S., Siadat, S.O.R., and Khajeh, K. (2017)
Engineering disulfide bonds in Selenomonas ruminantium β-xylosidase by experimental
and computational methods. International journal of biological macromolecules 95, 248255.
Mohandesi, N., Haghbeen, K., Ranaei, O., Arab, S.S., and Hassani, S. (2017) Catalytic efficiency
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در این بخش مباحث و مسائل مهمی در سه زمینه ژنوم ،6پروتئین 7و  8RNAکه برای ارائه در جلسات کارگاه در

نظر گرفته شدهاند ،به اختصار شرح داده میشوند.

 -5-1مباحثی در ژنوم
ژنوم یک انسان ،عبارت از تمام مادهی ژنتیکی آن فرد است ،که در  9DNAوی ذخیره شده ،و شامل
دستورالعملهای ارثی برای ساخت ،پیشبرد و نگهداری موجود زنده است.
در حوزهی ژنوم ،مسائل محاسباتی بسیاری طرح شدهاند ،که نسبت به روشهای آزمایشگاهی از
مزیتهایی ،از جمله صرفهجویی در زمان و هزینه ،برخوردارند .از جملهی این مباحث میتوان به بازسازی ژنوم،
نسل جدید تعیین توالی ژنوم ،10تعیین تغییرات تکنوکلئوتیدی ،11تعیین چندریختی تکنوکلئوتیدی 12و
شبکههای تنظیم ژن 13اشاره کرد ،که در ادامه به اختصار شرح داده میشوند.

 -5-1-1بازسازی ژنوم
بازسازی ژنوم در بیوانفورماتیک ،به ادغام و همتراز کردن قسمتهای مختلف توالی  ،DNAبرای بازسازی توالی
اصلی اطالق میشود .اهمیت بازسازی توالی در آن است که فناوریهای موجود برای تعیین توالی  ،DNAقادر به
خواندن تمام ژنوم در یک مرحله نیستند و توالیها بصورت قطعههای  ۲۰تا  ۳۰۰۰۰حرفی (هر حرف نشانه یک
نوکلئوتید است) خوانده میشوند.
میتوان مسالهی بازسازی توالی  DNAرا به این شکل تشبیه کرد که از یک کتاب ،نسخههای مختلفی
ایجاد کنیم؛ هر نسخه را با دستگاهی متفاوت قطعه قطعه کنیم؛ تغییراتی در قطعههای بهدست آمده ایجاد کنیم؛
قطعاتی از کتابهای دیگر به آنها اضافه کنیم و برخی قطعهها را نابود کنیم و درنهایت بخواهیم با دیدن این
قطعههای نهایی ،کتاب اصلی را بازسازی کنیم .اگر این کتاب شامل نوشتهها و قطعات تکراری بوده باشد ،مساله
حتی پیچیدهتر میشود.
پیچیدگی مسالهی بازسازی توالی ،به تعداد توالیها و طول هرکدام وابسته است .تعداد زیادی توالی
طوالنی ،به یافتن بهتر همپوشانیها کمک میکند ،اما زمان اجرای الگوریتمها بصورت نمایی با تعداد و طول
توالیها افزایش مییابد .از طرفی ،توالیهای کوتاهتر به راحتی همتراز میشوند؛ اما موجب پیچیدگی بازسازی
میشوند ،چراکه یافتن و استفاده از قسمتهای تکراری در قطعات کوتاهتر ،دشوارتر است.
از جمله مهمترین کاربردهای بازسازی ژنوم ،ساخت یک ژنوم مرجع برای هرکدام از گونههای جانوری
است .با استفاده از ژنوم مرجع ،میتوان توالی یک ژن خاص در یک موجود را ،که از طریق نمونه برداری به
6
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دست آمده است ،بسیار ارزانتر و سریعتر بازسازی کرد .یکی از شاخصترین پروژههای تعریف شده در این زمینه
پروژهی ژنوم  14۱۰۰۰است .از ابزارهای محاسباتی شناخته شده در این زمینه میتوان به  Celera Assemblerو
 Arachneو  AMOSو  SOLiDو  SMRT ،Ion Torrentو  Nanoporeاشاره کرد.

 -5-1-2چندریختی تک نوکلئوتیدی
یک اسانپی (یا اسنیپ) ،جایگاهی بر روی ژنوم است که در بین افراد مختلف جمعیت ،بیش از یک نوع
نوکلئوتید در آن مشاهده میشود؛ هر اسنیپ نتیجهی یک رویداد جهش در زمانی بسیار دور است که به
نسلهای بعدی منتقل شدهاست.
نتایج مقایسهی توالی ژنوم دو انسان ،نشاندهندهی شباهت  %۹۹.۹است؛ بنابراین از آنجایی که حدود
 ۳.۲میلیارد جفت-نوکلئوتید 15در ژنوم انسان وجود دارد ،میزان تفاوت در بین افراد مختلف حدود  ۳.۲میلیون
جفت-نوکلئوتید خواهد بود .به عبارت دیگر ،حدود  ۳.۲میلیون اسنیپ در توالی ژنوم انسانی موجود است.
از دالیل اهمیت شناسایی اسنیپها ،نقش آنها در نحوهی ایجاد بیماریها و پاسخ به پاتوژنها ،مواد
شیمیایی ،داروها ،واکسنها و سایر عوامل است .اسنیپها همچنین در تولید داروهای شخصیسازی شده ،16نقش
مهمی دارند .بزرگترین اهمیت اسنیپها در تحقیقات زیست دارویی ،مقایسهی نواحی ژنوم بین افراد همدوره و
معاصر ،در مطالعات وابسته به ژنوم است .چندریختیهای تکنوکلئوتیدی همچنین در برنامه های پرورش احشام
و محصوالت کشاورزی اهمیت زیادی دارند .از الگوریتمهای مهم در این زمینه ،میتوان به ، Freebayes
 Samtoolsو  GATK-HC17اشاره کرد.

 5-1-3تغییرات تک نوکلئوتیدی
اگر در توالی ژنوم سلولهای غیرجنسی ،جایگاهی در منطقهی ژنی دچار تغییر شود ،و آن جایگاه در مجموعه
اسنیپهای ژنوم نباشد ،فرآیند ساخت پروتئین دچار اختالل شده ،و سالمت موجود با خطر مواجه خواهد شد.
در مسالهی تشخیص  SNVبه روشهای محاسباتی ،سعی بر این است که با بررسی توالی افراد بیمار،
جایگاههایی که سبب بروز آن بیماری شدهاند ،شناسایی شوند ،تا ضمن فراهم کردن زمینهای برای کشف علت
بروز بیماری ،روشهای بهینه و هدفمند برای درمان طراحی شود .از الگوریتم های شاخص در این زمینه می
توان به  GATK18و  JointSNVMixاشاره کرد.

 -5-1-4شبکههای تنظیم کننده ژن
شبکه تنظیمکننده ژن ،مجموعهای از قطعات  DNAدر یک سلول است ،که با یکدیگر به صورت غیر مستقیم (از
طریق  RNAو بیان محصوالت پروتئین خود) ،و با مواد دیگر در سلول برهمکنش میکنند؛ و در نتیجه نرخ
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تبدیل اینکه کدام ژن به  mRNAرونویسی میشود را در شبکه مشخص میکند .به طور کلی ،هر یک از
مولکولهای  RNAپیام رسان ( ،)mRNAبه یک پروتئین خاص یا مجموعه ای از پروتئینها ترجمه میشود.
در موجودات تکسلولی ،شبکههای نظارتی برای بررسی عوامل محیطی خارجی و بهینهسازی سلول در
یک زمان معین برای بقا در این محیط مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین برای مثال ،یک سلول مخمر،
هنگامی که خود را در یک محلول شکر میبیند ،ژن هایی را فعال میکند که باعث تبدیل شکر به الکل میشوند
و این فرایند باعث زنده ماندن سلول مخمر میشود.
یکی از اهداف اصلی علم بیوانفورماتیک ،درک فرایند تنظیم ژن در موجودات مختلف است .در چند
سال اخیر ،مساله مهندسی معکوس در مدلسازی و شناسایی شبکههای تنظیمکننده ژنی با استفاده از دادههای
بیان ژن ،محور بسیاری از پژوهشها قرار گرفته است؛ چرا که فرآیند تنظیم ژنها در سطح سلولی ،یک روند
پویاست.
عالوه بر خواص مجزای هر ژن ،برهمکنشها بین ژنها ،پروتئینها و مواد دیگر در سلول ،تشکیل یک
شبکه پیچیده را میدهند که نقش مهمی در عملکرد صحیح سلول ایفا میکند .برای درک نحوهی عملکرد یک
ارگانیسم ،باید بدانیم کدام ژنها ،با چه سرعتی و در چه زمانی بیان میشوند .از جمله مباحث محاسباتی
مطرحشده در این زمینه ،میتوان به ساخت شبکههای ژنی ،مقایسهی شبکههای ژنی و یافتن ماژولها در
شبکههای ژنی اشاره کرد.

 -5-2مباحثی در پروتئین
پروتئینها یکی از ماکرومولکولهای زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام اسیدآمینه ساخته شدهاند و مانند
زنجیری از یک کالف سهبعدی هستند .اسیدهایآمینه مثل یک زنجیر خطی توسط پیوند پپتیدی میان
گروههای کربوکسیل و آمین مجاور به یکدیگر متصل میشوند تا یک پلی پپتید را به وجود آورند .ترتیب
اسیدهای آمینه در یک پروتئین ،توسط ژن مشخص میشود .پروتئینهای درونسلولی ،در بخشی از سلول به نام
ریبوزوم ،توسط  RNAساخته میشوند .از آنجایی که ترتیبهای نامحدودی در توالی و طول زنجیرهی
اسیدآمینهها برای تولید پروتئین وجود دارد ،لذا انواع بیشماری از پروتئینها میتوانند وجود داشته باشند.

 -5-2-2شبکههای پروتئینی
پروتئینها یکی از مهمترین گروههای مولکولی سلولهای زنده میباشند .بهعنوان مثال ،آنها در نقش آنزیم باعث
افزایش سرعت فرآیندهای متابولیکی میشوند .پروتئینها دارای چهار ساختار اصلی هستند .ساختار اولیه 19آنها
یک زنجیره طوالنی از  20آمینواسید ضروری است که با پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل میباشند .ساختار
ثانویه یک پروتئین ،حاصل پیوند هیدروژنی بین گروه آمینی و اکسیژن کربوکسیل روی زنجیره پپتیدی است.
مهم ترین ساختارهای ثانویه ،مارپیچ آلفا 20و صفحات بتا 21هستند .ساختار سوم پروتئین همان شکل فضایی
19
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پروتئین در فضای سلول است .و ساختار چهارم پروتئین ،برهمکنش چند پروتئین در فضای سه بعدی را نشان
میدهد .در شکل  .0نمایی از ساختارهای پروتئین دیده میشود.

شکل  1.0ساختارهای پروتئین.

یک پروتئین با یک پروتئین دیگر در اموری مثل ساخت یک مجموعه پروتئینی یا فعال کردن آن،
میتواند تعامل کند .برهمکنشهای پروتئین-پروتئین شبکهی بزرگی را ایجاد میکنند .نمایش آنها میتواند به
زیستشناسان در تعیین نقش پروتئینها و ایجاد بینشی جدید در مورد فرآیندهای درون و بیرون سلولی کمک
کند .معموال تنها وجود ارتباط بین دو پروتئین شناخته شده است ولی نوع آن تعامل ،مثل فعالسازی یا اتصال،
هنوز نا شناخته است .در هر حال با اینکه شناخت نوع برهمکنش در درک فرآیند زیستی ضروری است ،هنوز
اطالعات زیادی در این مورد در دسترس نیست.

 -5-2-1پیشبینی برهمکنش بین پروتئینها
پیشبینی برهمکنش بین پروتئینها ،یک موضوع ترکیبی از بیوانفورماتیک و زیستشناسی ساختاری است ،که
سعی دارد تا فهرستی از برهمکنشها بین گروههای پروتئینی ارائه دهد .درک برهمکنش بین پروتئینها ،برای
انجام تحقیقات در زمینههایی مثل ارتباطات درون سلولی ،مدلکردن ساختارهای پیچیدهی پروتئینها و یافتن
اطالعاتی در مورد فرآیندهای مختلف زیست-شیمی کاربرد دارد .به صورت آزمایشگاهی ،برهمکنشهای فیزیکی
بین جفت پروتئینها ،میتواند با استفاده از آزمایشهای مختلفی مانند  PCAبهدست آید .تالشهای
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آزمایشگاهی برای تعیین این برهمکنشها در موجودات گوناگون در حال پیشرفت هستند .همچنین در سالهای
اخیر ،چندین روش محاسباتی برای پیش بینی برهمکنشها ارائه شده است.
پروتئینهایی که با هم همکاری میکنند ،عموما با هم تکامل پیدا میکنند؛ بنابراین ممکن است بتوان
حقایقی در مورد همکاری بین جفت پروتئینها را ،بر پایهی فاصلهی فیلوژنتیکی آنها به دست آورد .همچنین
تعداد محدودی از برهمکنشهای پروتئینی ،به صورت ساختاری و آزمایشگاهی حل شدهاند و میتوان از آنها
برای تشخیص برهمکنشهای دیگر ،که شکل اصلی مشابهی داشته و در ارگانیسم های دیگری وجود دارند،
استفاده کرد.
از روشهای گوناگون محاسباتی در این زمینه میتوان به استفاده از درختهای فیلوژنتیک ،روشهای
یادگیری با سرپرست ،مدلسازی با شبکههای بیزین و شناسایی الگوهای ساختاری نقاط اتصال با استفاده از

پایگاه دادههای زیستی نام برد .از مهمترین الگوریتم ها در این زمینه  GPS-Protو  BioPlexهستند.

 -5-2-3طراحی پروتئین
پیشگویی معکوس ساختار پروتئین ،یا طراحی پروتئین ،در حقیقت معکوس مساله پیشگویی ساختار پروتئین
است .در این مساله باید به ازای هر جایگاه کربن آلفا در آرایش اصلی فضایی داده شده ،رتیمر مناسبی را
جایدهی کرد تا به پروتئینی با کمترین انرژی برسیم .جایدهی رتیمرها به طور ضمنی به معنای جایدهی
اسیدآمینه و ساختار زنجیرهجانبی مناسب برای هر جایگاه است .انتخاب اسیدآمینه مناسب برای هر جایگاه در

نهایت به معنای مشخصکردن توالی اسیدآمینهای است که پس از تاخوردگی به ساختار هدف تبدیل میشود.
به دلیل کاربردهای وسیع طراحی پروتئین در داروسازی ،نانوتکنولوژی ،تعامل پروتئینها ،درمان
بیماریهای خاص ،طراحی آنزیم و حتی کاربردهای غیر زیستیاش از جمله تولید انرژی پاک ،طراحی پروتئین
مورد توجه محققان قرار گرفت .در سال  ۲۰۱۴بنیاد تحقیقات واشنگتن IPF ،را در بین چهار چالش پراهمیت
برای جامعه و زمینه تحقیقاتی با کاربرد باال معرفی کرد به همین منظور با تخصیص مبلغ قابل توجهی محققان
را تشویق به ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه کرد.
یکی از چالشهایی که در حل مساله پیشگویی معکوس با آن مواجهیم ،فضای بزرگ توالیهای
اسیدآمینهای ممکن است .از آنجایی که ساختاردوم پروتئین ،یک اسکلت اولیه از ساختار پروتئین ارائه میدهد،
بدون شک بررسی تاخوردگی معکوس ساختاردوم پروتئین ،گامی بزرگ به سوی حل مسالهی طراحی پروتئین
است؛ زیرا میتواند فضای توالیهای ممکن را به شدت کاهش دهد .این مساله که "طراحی معکوس ساختار دوم
پروتئین" نام دارد به این دالیل دارای اهمیت است:
 ساختار دوم شاخصی از تاخوردگی است. ساختار دوم و پیوندهای هیدروژنی ،صفبندی رشتههای پروتئینی که ناشی از روند تکامل است راتحت تاثیر قرار میدهد.
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 عملکرد پروتئین به ساختار دوم آن نیز وابسته است.در حقیقت هدف از حل مساله طراحی پروتئین ،یافتن توالیهای اسیدآمینهای است که پس از تاخوردگی به
ساختار سوم ورودی برسند .پیشگویی معکوس ساختار سوم پروتئین به این دالیل اهمیت دارد:
 دید جدیدی نسبت به مساله تاخوردگی پروتئین به پژوهشگران میدهد. میتوان به کمک آن پروتئینها و آنزیم هایی با کارکردهای نو ساخت. با طراحی پروتئینهایی مناسب در مساله برهمکنش دو پروتئین ،میتوان بین تمامی پروتئینهایی کهقابل اتصال هستند ،پروتئینی را انتخاب کرد که از نظر زیستی نیز کاربرد مناسبتری داشته باشد.
 به عنوان حسگر زیستی ،میتوان پروتئین هایی طراحی کرد که ترکیبی خاص در بدن را تشخیصدهند.

 -5-3مباحثی در RNA
مولکول  RNAیکی دیگر از ماکرومولکولهای مهم در سلول موجودات زنده است ،که نقشی کلیدی در ساخت
پروتئینها و فرآیندهای بنیادی سلول ،از جمله کاتالیز ،تنظیم ژن و دفاع میزبان دارد .عملکرد مولکول RNA
اغلب به ساختار آن وابسته است .ساختار  RNAدر بیان ژن ،پیرایش RNAهای پیامرسان ( )mRNAو ساخت
پروتئینها و دیگر عملکردهای زیستی دارای اهمیت فراوانی است.

 -5-3-1پیشگویی ساختارهای RNA
شناخت ساختار  RNAدر درک فعالیت آن اهمیت باالیی دارد .در بیشتر مواقع عملکرد  RNAتوسط ساختار آن
مشخص میشود .به طور کلی برای رشتههای  RNAسه نوع ساختار در نظر گرفته میشود .ساختار اول دنبالهای
از نوکلئوتیدهاست .ساختار دوم یک شکل دو بعدی است که نحوهی پیونددهی واحدهای سازنده را مشخص
میکند؛ و ساختار سوم که شکل فضایی مولکول است .شکل فضایی این مولکول را میتوان با روشهای
آزمایشگاهی مانند  NMRیا ایکس-ری کریستالوگرافی تعیین کرد ،اما این روشها بسیار زمانگیر و هزینهبر
هستند .از این رو ،با استفاده از روشهای محاسباتی ،ساختار سوم این مولکول را پیشگویی میکنند .از آنجایی
که ساختار دوم  RNAاسکلتی برای ساختار سوم این مولکول است ،مساله پیشگویی ساختار دوم  RNAاهمیت
ویژهای دارد .مساله پیشگویی ساختار دوم  RNAبه این صورت تعریف میشود که با داشتن نوکلئوتیدهای

سازنده یک مولکول  ، RNAهدف ،به دست آوردن ساختار دوم آن را با کمک روشهای محاسباتی است.
رویکردهای مختلفی برای حل مسالهی پیشگویی ساختار دوم  RNAمطرح شدهاند .یکی از مهمترین
آنها ،رویکرد مینیممسازی سطح انرژی ساختار  RNAاست .اما دقت روشهایی با این رویکرد ،به دالیلی نظیر
کامل نبودن قوانین ترمودینامیکی برای RNAهای بزرگ ،سادهسازی ذاتی در مدل نزدیکترین همسایگی و در
نظر نگرفتن تاشدگی جنبشی ،پایین است .اخیرا با افزودن دادههای آزمایشگاهی  ،SHAPEدقت پیشگویی

ساختار دوم  RNAبهبود یافته است.
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 -5-3-2پیشگویی معکوس ساختار دوم RNA
مسالهای که در مقابل مساله پیشگویی ساختار دوم  RNAمطرح میشود ،مساله پیشگویی معکوس ساختار دوم
 RNAاست .مساله پیشگویی معکوس ساختار دوم  ،RNAبدین صورت است که ساختار هدف ،به عنوان ورودی
داده میشود و خروجی مساله ،دنبالهای از نوکلئوتیدهاست که اگر مجدداً ساختار دوم آن ساخته شود ،مشابه با
ساختار هدف خواهد بود .این مساله در طراحی  RNAهایی که به صورت دارو در پزشکی مورد استفاده قرار
میگیرند ،دارای اهمیت بسیاری است .از مهمترین الگوریتمهایی که برای این مساله ارائه شده است ،میتوان
به  MODENA ،INFO-RNA،RNA-SSDو  ERDاشاره نمود.

 -5-3-3مقایسه ساختار RNAها
درک نقشهای گوناگون RNAهای غیرکدکننده ،معموالً مستلزم دستیابی به ساختارها با پیچیدگی باالست.
بنابراین مقایسهی ساختارهای سهبعدی ملکولهای  ،RNAفهم عمیقی از حفظشدگی 22در عملکرد و تکامل آنها
به دست میدهد .یکی از مسائل مطرح در زیستشناسی ،مسالهی همترازی ساختاری یک جفت  RNAاست ،که
به صورت مقابل تعریف میگردد :ساختار سوم یک جفت  RNAبه عنوان ورودی داده میشود و هدف ،ارائهی
لیستی از تناظرهای خوشترتیب و یکتا ،میان ریبونوکلئوتیدهای هر یک از دو  RNAاست.
همانطور که تعداد و اندازهی ساختارهای سهبعدی  RNAدر پایگاهدادهها رو به رشد است ،تکنیکهای
مقایسهی ساختار سوم RNAها نیز تبدیل به یکی از ابزارهای مهم بیوانفورماتیکی گشتهاند .این بدان خاطر است
که ساختار ملکولها بسیار آرامتر از توالی آنها تکامل مییابد و بنابراین ،با مقایسهی ساختار آنها ،دید
پرمعناتری نسبت به روابط عملکردی و حتی تکاملی ،که از بررسی توالی آنها میتوان به دست آورد ،حاصل
میشود .با این وجود ،هم اکنون تنها تعداد کمی روش برای مقایسهی ساختاری  RNAها در دسترس میباشد.

 -5-4فیلوژنتیک
با نگاهی به تاریخ زیستشناسی ،در مییابیم که دو دسته از مشاهدهها ،همواره برای زیستشناسان شگفتانگیز
و گیجکننده بودهاست؛ در درجه نخست ،گوناگونیای که در زندگی مشاهده میشود :جانوران و گیاهان مختلف
چهگونه به وجود آمده اند؟ در درجه دوم ،پرسشی که آن روی سکهی گوناگونی زندگی را در نظر دارد:
شباهتهای میان جانداران مختلف را ،چه در سطح کالبدشناختی و چه در سطح مولکولی ،چهگونه میتوان
توضیح داد؟ داروین در اواسط قرن نوزدهم با نظریه تکامل از راه انتخاب طبیعی ،پاسخی برای این سواالت ارائه
داد .نظریه تکامل که در سالهای اخیر کاملتر شده است ،اکنون یکی از استوارترین و موثرترین اندیشههای
علمی محسوب میشود.

Conservation
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یکی از نتایجی که مستقیما از نظریه تکامل حاصل میشود ،نظریهی نسب مشترک است :تمام
موجودات زندهی روی زمین ،از یک جد مشترک یا استخر اجدادی ژن مشترک مشتق شدهاند .گونههای کنونی،
تنها یک مرحله در روند تکامل هستند که تنوع آنها محصول مجموعهای طوالنی از گونهزایی و انقراض است.
این نظریه ،منجر به بهوجودآمدن شاخهی جدیدی از دانش زیستشناسی ،به نام زیستشناسی تکاملی شد؛ که
در آن به دنبال روشی برای یافتن الگوی نیاکانی میان جانداران هستند .به این روابط نیاکانی ،فیلوژنی ،و به
گرافی که این روابط را نشان میدهد ،درخت فیلوژنتیک گفته میشود .فیلوژنتیک به ما امکان میدهد که تاریخ
جانداران را به نحو دقیقتری در قالب نمودار درختی بازسازی کنیم .ارتباط ژنتیکی همهی موجودات زنده و
منقرضشده را میتوان با یک درخت تکاملی بزرگ به نام "درخت زندگی" نشان داد .درخت زندگی یک مدل
ایدهآل برای سازماندهی دانش زیستشناسی است.
هدف اصلی یک درخت فیلوژنتیک (درخت تکاملی ،درختی که برای مدلسازی تاریخچهی تکاملی
گروهی از توالیها یا ارگانیسمها استفاده میشود) نمایش رابطهی تکاملی میان گونههاست؛ به طوری که هر برگ
این درخت ،یکی از گونههای جاری را نمایش میدهد .گرههای میانی نشاندهنده جد مشترک گونهها هستند
که خود ،اکنون منقرض شده اند .مسیر ریشه تا هر برگ در درخت ،مسیر تکاملی نامیده میشود.
در گذشته ،زیستشناسان از دادههای ریختشناسی برای تولید درختان تکاملی استفاده میکردند؛ اما
امروزه دادههای مولکولی ،همچون رشتههای  RNA ،DNAیا پروتئین ،جایگزین چنین دادههایی شده است.
تاکنون الگوریتمهای متعددی برای مسالهی فیلوژنتیک ارائه شده است .در این الگوریتمها مساله فیلوژنتیک در
حالت کلی به این شکل در نظر گرفته میشود :با داشتن مجموعه  Sاز  nرشتهی  mکاراکتری (نوکلئوتید یا
پروتئین) ،که هریک نمایندهی یک تاکسون (یک موجود زنده) میباشند ،درختی با  nبرگ تولید شود که
برچسب برگها مطابق با رشتههای مجموعه  Sبوده و این درخت ،طبق معیاری مشخص ،بیشترین امتیاز را دارا
باشد .یکی از این معیارها ،که بیشترین پارسیمونی نام دارد ،فرض میکند که طبیعت با صرفهجویی و خست
عمل میکند و درختی که با کمترین میزان تغییرات و جهشها ،دادهها را توجیه میکند ،محتملترین درخت
است.
بشر حتی پیش از آن که با مفهوم تکامل آشنا شود ،در عمل از آن بهره گرفته است .کاشتن گزینشی
گیاهان و دورگهگیری گزینشی جانوران ،از تجربههای معمول کشاورزان در طول قرنها بوده است .فیلوژنتیک
همچنین نقش اساسی در پیدا کردن منشا بیماریها و تهیه واکسنهای مختلف دارد.

 -5-5کشف روابط معنادار داروها
در حال حاضر یکی از مسایل روز دنیای پزشکی و داروسازی ،تولید دارو برای بیماریهای جدید و ناشناختهای
است که روزبهروز در حال افزایش است .این در حالی است که کشف داروی جدید نیازمند فرآیندی طوالنی و
زمان بر است ،همچنین عملی کردن ،به تایید رساندن و تولید انبوه این فرآیند هزینههای گزافی را درپی دارد.
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شکل  ۱-۱چارچوب کشف دارو
همانطور که در شکل  ۱-۱میبینیم فرآیند تولید دارو ،از مرحله فرمول شیمیایی تا مرحله آزمایشگاهی و در
نهایت به تایید رسیدن آن ،حدود  20سال به طول میانجامد .با همه تالشهای انجام شده ،هنوز شاهد
بیماریهایی هستیم که حتی به داروهای تاییدشده پاسخ مثبت نمیدهند و باعث مرگومیر میگردند.
با توجه به مسایل پیشرو در دنیای داروسازی و پزشکی ،که قبلتر به آنها اشاره کردیم و روند روبهرشد
بیماریهایی که هنوز دارویی موثر برای آنها کشف نشده یا بیماریهایی که به بعضی از داروها واکنش مثبت و
موثر ندادهاند ،دانشمندان برای جایگزین کردن داروی بهتر تالش میکنند .از آن جایی که آنها معتقدند ریشهی
بعضی از بیماریها میتواند دلیل واحدی در بدن داشته باشد ،ایدهای که بتواند به افزایش طول عمر و یا بهبودی
بیماران حال حاضر کمک کند ،این است که از داروهای موجود و تاییدشده در درمان بیماریهایی با ریشه مشابه
استفاده کنیم .یعنی با تغییر کاربری دارو 23یا تغییر موقعیت دارو 24یا تغییر هدف یا مقصد دارو بتوانند از دارو به
نحو دیگری ،در درمان بیماری دیگری استفاده کنند.
به طور کلی تولید اکثر داروها به صورت "از ابتدا " 25با استفاده از تحلیلهای مبتنی بر هدف و یا
مبتنی بر فنوتیپ کشف میشود .شیوع باالی بیماریهای درمانناپذیر یا سختدرمان مانند سرطان ،بیماریهای
قلبی-عروقی و دیابت ،چالشی بزرگ برای صنعت دارو به وجود آورده است .عالوه بر این ،به وجود آمدن
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مقاومتهای دارویی به طور قابل توجهی اثربخشی داروها را کاهش میدهد و راه را برای مبارزه با بیماری های
پیچیده ،دشوار میسازد.
تغییر موقعیت دارو ،فرآیند یافتن کاربرد جدید از داروهای موجود برای تجویزهای26جدید است.
همچنین ،یافتن استفادههای جدید برای داروهای موجود ،بازیافت 27داروهای قدیمی و بهکارگیری داروهای
شکستخورده28پروفایل ایمن شناخته شدهای دارند .این اطالعات ایمن ،بزرگترین مزیت تغییر موقعیت دارو
است که کاهش هزینهها و ریسکهای مرتبط با مراحل اولیه مانند سمی 29بودن دارو در مراحل اولیه و نیز کوتاه
نمودن مسیر تایید برای تجویزهای درمانی را برجسته میسازد.
به عنوان مثال داروی گاباپنتین 30که در ابتدا برای درمان صرع تولید میشد ،در حال حاضر برای
استفادههای مختلفی از جمله کاهش درد ،بهخصوص دردهایی با منشا عصبی (مانند سردرد و کمردرد) کاربرد
دارد .در مثالی دیگر ،داروی روپیرینول 31که برای درمان پارکینسون تولید شده ،در حال حاضر برای درمان
سندروم پای بیقرار 32تجویز میشود .با توجه به فواید تغییر موقعیت دارو ،این روش رویکردی جایگزین در
کشف دارو شده است.
نظر به اینکه تعداد بیماریهای موجود و روند رو به افزایش آن ،داروهای موجود در پایگاه های داده و
همچنین مشخصههای هر کدام از بیماریها و داروها زیاد میباشد ،پس انجام دادن هر کدام از آزمایشها به
صورت تکبهتک و تجربی در آزمایشگاهها ،فرآیندی بهینه نیست؛ لذا محققان به دنبال یک روش محاسباتی بر
آمدند تا بتوانند با استفاده از ابزارهای محاسباتی ،بهترین پیشنهادات دارویی را در زمانی کوتاهتر و با هزینهی
کمتر ،به مرحلهی اجرا درآورند.
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