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هر ظرفي با ريختن چيزي در آن
پُر ميشود ،به جز ظرف دانش که
هرچه در آن جا دهي ،وسعتش
بيشتر ميشود.
امام علي

عليهالسالم

نهجالبالغه ،حکمت 502

خبرهاي انجمن
-اعضاي محترم انجمن عناصرکمياب ايران و اساتيد گرامي و
دانشجويان عزيز که مقاالت
مرتبط در زمينة عناصر کمياب در
مجلههاي مختلف علمي به چاپ
رساندهاند ،خواهشمند است جهت
انتشار و بهرهمندي از آن فايل
مقالة خود براي دبيرخانه انجمن
ارسال نماييد.
هيأت مديره انجمن از زحماتصميمانه در چند سال گذشتة
جناب دکتر کامکار در رابطه با
مسئوليت سايت انجمن تقدير و
تشکر کرده و اميدواريم در ادامة
فعاليتهاي علمي خود در خارج از
کشور موفق باشند.
درضمن از قبول و حضور محترم
جناب مهندس صحت به عنوان
مسئول جديد سايت انجمن تشکر
کرده و به ايشان خير مقدم عرض
مينماييم.
-به پيشنهاد اعضاي هيأت مديره و

«بسم اهلل الرحمن الرحيم»
آرسنيک موجود در غذاهاي دريايي خطر ابتال به هيپوتيروئيدي را افزايش ميدهد
يافته جديد علمي

تحقیقی در سال  7102میالدی در نروژ انجام شده که به بررسی تأثیر جیرهی غذاهای دریایی حاوی آرسنیک
آلی بر  83فرد بالغ طی  01روز پرداخته شدهاست .نتایج به دست آمده حاکیاز افزایش سطح سرمی ،TSH
افزایش دفع سلنیوم و ید از طریق ادرار است .بنابراین ،احتمال بروز هیپوتیروئیدی متعاقب مصرف غذاهای
دریایی حاوی آرسنیک بسیار محتمل است .البته لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه تعیین مکانیسمهای
افزایش متابولیسم هورمونهای تیروئیدی ضروری به نظر میرسد.
-------------------------------------- --------------------------------------- ---------------

نقشة علم «عناصر کمياب» در ايران و جهان
خالصه مقاله

با توجه به گسترش علوم و زمینههای تحقیقاتی تخصصی و همچنین لزوم بررسی وضعیت هریک از شاخههای
علمی و تعیین میزان فعالیت کشورهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر سعی شده تا با استفادهاز دادههای موجود
در پایگاه اسکوپوس به بررسی جهت گسترش علم در زمینهی عناصر کمیاب ،بررسی وضعیت کشورهای پیشرو،
ارتباطهای علمی درین عرصه و در نهایت تحلیل آنها پرداخته شود .از اینرو ،با دسترسی به پایگاه دادههای
موجود در اسکوپوس به جمعآوری اطالعات در زمینه کلید واژه «عناصر کمیاب» پرداخته شد .بدین منظور ،میزان
همکاری کشورها در حیطهی علمی عناصر کمیاب ،میزان ارتباط حیطههای علمی مختلف با یکدیگر در زمینهی
عناصر کمیاب و میزان ارتباط کلید واژهها با یکدیگر گردآوری شد .دادههای بهدست آمده در فایل اکسل ثبت و
سپس خروجی  csvذخیره شد .سپس ،با استفادهاز نرم افزار  ،Rنسخه  8.8.0و با استفادهاز بسته  igraphبه تحلیل
نتایج بهدست آمده از همکاری کشورها و ارتباط علوم مختلف پرداخته شد .نتایج بهدست آمده از ترسیم نمودار هم
اشتراکی و نمودار دندروگرام نشان داد که بیشترین اسناد چاپ شده در زمینهی عناصر کمیاب توسط ایاالت متحده
و سپس کشورهای چین ،آلمان ،بریتانیا و فرانسه انجام گرفتهاست .بیشترین میزان همکاری علمی نیز بین
کشورهای ایاالت متحده و بریتانیا با انتشار بیشاز  0111سند علمی و پژوهشی در زمینهی عناصر کمیاب دیده
میشود .بیشترین تحقیقات انجام شده در زمینهی عناصر کمیاب نیز در حیطهی علوم زمینشناسی با انتشار بیش
از  87111سند علمی و سپس علوم پزشکی ،محیط زیست ،شیمی و علوم بیوشیمی-ژنتیک است .باالترین سطح
همکاری نیز بین علوم محیط زیست و زمینشناسی با انتشار  0011مقاله علمی و سپس علوم پزشکی و بیوشیمی-
ژنتیک است .بیشترین عناصری که در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است بهترتیب :روی ،مس ،آهن و سرب
است .بالغ بر  0011سند علمی نیز بهطور همزمان درخصوص عناصر مس و روی به چاپ رسیدهاست.
کلمات کليدي :عناصر کمیاب ،Scopus ،نرم افزار  ،Rعلم سنجی.

رئيس انجمن ،جناب آقاي دکتر

دکتر پدرام ملکپوری

محسن فيروزرأي به عنوان مسئول
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جديد مالي انجمن انتخاب شد.
درضمن از زحمات سرکار خانم
دکتر ليدا نوايي در طول چند دوره
که اين مسئوليت را به عهده داشتند
تقدير و تشکر شد.
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توليد طال از باکتري توسط دانشمند ايراني
کاظم کاشفی و همکارانش در دانشگاه دولتی میشیگان باکتری کشف کردند که توانایی مقاومت در برابر مواد سمی دارد و
میتواند طالی  71قیراط تولید کند .باکتری مقاوم به فلز  Cupriavidus metalliduransمیتواند غلظتهای زیادی از
کلرید طال و یا طالی مایع را رشد دهد .این باکتری را با میزان زیادی کلرید طال تغذیه کردند .طی یک هفته این باکتری
این ماده سمی را به تکهای از طال تبدیل کرد .کاظم کاشفی استاد یار میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی درین باره گفت:
کیمیاگری میکروبی کاری است که ما انجام دادیم یعنی تولید طالی ارزشمند از چیزی که هیچ ارزشی ندارد .از ترکیب
زیست فناوری ،هنر و کیمیاگری برای تبدیل طالی مایع به طالی جامد  71قیراط استفاده شدهاست .با این حال ،آدام براون
استادیار هنر الکترونیک دانشگاه میشیگان میگوید امید نداشته باشید که این فرایند میتواند از چیزهای به درد نخور معادنی
از طال برای شما به ارمغان بیاورد ،چراکه این فرایند در مقیاس بزرگ بسیار پرهزینه است.

اهميت بيولوژيکی عناصر کمياب ايران

با گسترش دانش بشری به تدریج بعضی از نادانسته ها به دانش و علم تبدیل شده و شاخص سالمت نیز توسعه خواهد یافت.پژوهشگران عناصر کمیاب
افرادی هستند که به زوایای کمتر پرداخته شده در این بخش میپردازند و باعث گسترش دانش بشری میشوند که در دهههای اخیر هر روز زوایای پنهان
بیشتری از خلقت بشر را کشف میکنند .کمبود یا نقصان در عملکرد هریک از عناصر کمیاب و مورد نیاز بدن یکیاز فاکتورهای مهم در اتیولوژی پیچیده
بسیاری از سندرومهاست ،این عناصر نقشهای اساسی ( نقش ساختمانی ،کاتالیتیک و تنظیمی ،فعالیت در سیستم ایمنی بدن) در تعداد زیادی از عملکردهای
فیزیولوژیک بدن نقش ایفا کرده و اختالل در فعالیت یا کمبود آن ها سالمت انسان یا حیوان را بطور جدی تحت تاثیر قرار میدهد.عالوه بر عملکردهای
بیولوژیکی متعدد ،این عناصر برای نیاز نوزادان نیز بسیار حیاتی بوده چرا که تعدادی از آنه ا از طریق جفت و برخی دیگر از راه شیر به نوزاد تازه متولد شده
انتقال مییابد .به همین خاطر کاربردی کردن تحقیقات عناصر کمیاب به نظام سالمت کشور کمک می کند .انجمن علمی عناصر کمیاب برای نخستین بار
در ایران در سال  0837با هدف بررسی نقش عناصر کمیاب در سالمت و بیماری های انسان تاسیس شد و تاکنون با مطالعات و تحقیقات انجام گرفته
توانسته است به پیشرفتهای ارزشمندی در حوزه تحقیقات عناصر کمیاب دست یابد.
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بيوانفورماتيک چيست؟
امروزه یک حقیقت مسلم برای تمام دانش آموختههای علوم زیستی ،چه شاخههای پزشکی و چه شاخههای کشاورزی وجود دارد و آن اینکه علم روز با
بیوانفورماتیک گره خوردهاست .بیوانفورماتیک یا استفاده کامپیوتر در بیولوژی طیف گستردهای دارد و فراگیری تمام مباحث آن غیرممکن است ،اما برای هر
محقق بیولوژی ،بیوتکنولوژی ،ایمنولوژی و ...الزم است حتماً در یکیاز مقولههای بیوانفورماتیک که به موضوع کاری ایشان نزدیک است پیشروی کند و
مسلط باشد.
در حال حاضر ،طراحی دارو به کمک کامپیوتر به عنوان یکیاز ابزارهای بسیار مفید برای توسعه منطقی داروها ،مورد توجه قرار گرفتهاست که در واقع شامل
طراحی دارو از روی ساختار بوده و توانسته زمان الزم برای شناسایی و طراحی ترکیبات دارویی ،نوع آنها و بهینهسازی ساختارشان را به حداقل زمان برساند.
این روش در طی  71سال توسعه و تکامل پیدا کرده و به یکیاز شاخههای علمی مهم در شیمی دارویی تبدیل شدهاست .زمینههای مهمی که نقش اصلی در
پیشرفت طراحی دارو به وسیلة کامپیوتر داشته را میتوان به توسعة چند جانبه الگوریتمهای پیشرفته که امکان محاسبه میدانهای نیروی پیچیده را داده-
است .رشد سریع در محاسبات کامپیوتری ،دسترسی به کامپیوترهای پیشرفته (کالسترها) در مراکز علمی ،دسترسی به ساختارهای سهبعدی مولکولهای
بزرگ که به وسیلة روشهای کریستالوگرافی اشعه  Xو اسپکتروسکوپی  NMRشناسایی شدهاند و نیز دسترسی همگان به پایگاههای دادۀ ساختار ترکیبات
شیمیایی که به وسیلة اینترنت میسر شده را معرفی نمود که باعث گرایش محققان داروسازی به این علم نو پا شدهاست .همچنین برای طراحی پیشداروها
مفید است .پیشداروها به طور عام برای افزایشدادن خصوصیات ویژه و یا دسترس پذیری زیستی یک داروی اصلی به کار میروند .اولین مرحلة اساسی در
طراحی دارو شناسایی مولکول هدف مناسب است که با بیماری مرتبط باشد .برای این کار میتوان به وجود و تأثیر عناصر مهم کمیاب در ساختار داروها،
پروتیینها و مسیرهای بیوشیمایی درون سلولی اشاره کرد که میتواند در طراحی داروها و ساختارهای پروتیینی مورد توجه محققان قرار گیرد.

همکاران گرامي به سايت
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مراجعه فرماييد و پس از انتخاب نام انجمن عناصر کمياب ،با کد ملي خود به عنوان عضو ،ثبت نام فرماييد.

