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و کاربرد آن Pathway Studio مجموعه معرفی
. دهندرخ میو پزشکی  بیولوژي ي تقاطع علومنقطهدر  ،یکمودر علوم پزشکی قرن بیست نویناکتشافات امروزه، 
با آگاهی از  ي اطالعات تکراري و ناکارآمدرود تا محققین از ارائه انتظار می امروزي، تحقیقات مدرن در روند

  جلوگیري کنند. ر شده در دنیااطالعات منتش
ها، مسیرهاي فعال یا پروتئین در مورد عملکرد هاییبه دنبال داده پژوهشگراناطالعات،  عظیم حجمدرمیان  

خروجی محققان دنیا، در . باشندمی سلولی و ... ، پروسه هايبیماري، بیومارکرهامختلف غیرفعال شده در مراحل 
سیر صعودي هم دارد. تنها این رقم بالغ بر یک میلیون مقاله در سال است که ، بیومدیکالو  بیولوژي موضوعات

 (Machine Reading) خوانش ماشینیهاي استفاده از تکنولوژي ،بیولوژیکیدر این اقیانوس اطالعات  ءبقاراه 
  است. و نرم افزاري 

است که Pathway Studio ان ي پایگاه و پلتفرمی تحت عنوکه امروزه، الزویر، ارائه دهنده از همین روست
 به منظور مدرني تکنولوژهنر این  ماتیک را با تکنولوژي خوانش ماشینی ترکیب می کند.ورابزارهاي بیوانف

 پروسه هايها، ئین ها، مولکول هاي کوچک، بیماريپروت نظیر هاي بیومدیکالالمان مرتبط بااستخراج اطالعات 
است. استفاده شده  .ها و ..ها، درمانسلولی، سلولدرون 

Pathway Studio هاي وط به کارآزماییها و اطالعات مربچکیدهمتن کامل مقاالت،  شامل جامع یپایگاه
امکان دسترسی کاربرانش  و دادهژورنال را تحت پوشش قرار  10000که بیش از است  )Clinical Trial(بالینی 

  .سازدبا آن فراهم میبیومدیکال و مطالب مرتبط  را به بزرگترین پایگاه

Pathway Studio پروتئینی و  انفعاالتفعل و سلولی،  واکنشهاياطالعات مربوط به  امکان تحلیل
، با فراهم این پایگاه. میسر می سازد بیولوژیکیهاي ها و پروسهم بیماريرا با تصویرسازي مکانیس متابولیسمی

با . می دهدو کاربردي خود را  تجربیاطالعات  و تحلیل راجاستخ امکان ،به پژوهشگرانابزارهاي آماري،  آوردن
قادر به ، محققان آن يهاتحلیلاستفاده از و  Curated Signaling Pathwayاي ي حرفهجوي مجموعهجست

می روي بیماري شده و  میان پروتئین ها بر فعل و انفعاالتپروتئینی افتراقی و  یا ژنی حالتمدلسازي تاثیر 
  بزنند. به ساده سازي روند بیولوژیکی مداخله کننده در تشخیص دارو دست توانند 

هاي زیر در زمینه می تواند به منظور افزایش کیفیت و کارایی تحقیقات Pathway Studio تربه عبارت ساده
مورد استفاده قرار گیرد:

  جدید و کم ظهور در منطقه ایران بیماري هايیافتن
 ت مخرب دارویی اهداف تحت تاثیر دارو و تحلیل مکانیسم هاي مخربپیش بینی و توضیح تاثیرا
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 انجام تحقیقات دارویی
 عات بیماران و مدل هاي بیولوژیکیتحلیل اطال
  تحلیل توالی اطالعات
 ترین ابهترین و کار نیافتن جنبه هاي بیولوژیکی مولکولی مربوط به جمعیت ایران به منظور پیدا کرد

داروها
 ها و حاالت خاص و تاثیرات داروییبیماريهاي بیومارکر یافتن
 پیش بینی بیومارکرهاي جدید 

بیولوژي  هاي مختلفرشتهتحصیالت در کیفیت بهبود می تواند موجبات Pathway Studio اشتراك  همزمان،
موزشی دانشگاه هاي وزارت بهداشت با دسترسی به این پایگاه، می توانند در برنامه آرا در ایران فراهم کند. 

از این پایگاه به عنوان ابزاري براي تدریس همراه شرکت کنند و  Elsevier In The Classroomالزویر به نام 
و آموزشی این پایگاه  بندي شدهدستههاي ها توسط نمونهاین دانشگاه اتیدتفاده کنند. اسها اسبا تعامل در کالس
. با کمک می شوند توانمندترطراحی شده اند،  بیولوژیکی در بستر محتواي ي آموزشی جامعکه به منظور ارائه

 فعاالنه و تعاملی آموزش ببینند. شبرنامه، دانشجویان می توانند مسائل بیولوژیکی پیچیده را به رواین 

 شیوه ورود
هاي گاهنام شده خود در یکی از پای براي استفاده از این مجموعه، کاربر بایستی از شناسه و رمز کاربري قبال ثبت

Scopus  و یا ScienceDirect  استفاده کند. به عبارت دیگر، ورود به این مجموعه با نام کاربري و رمز عبور
 و یا Scopusامکان پذیر است. در صورتیکه، قبال در ScienceDirect و یا  Scopusشما در 

ScienceDirect شبکه اینترنت دانشگاه متصل  در حالیکه به اید، به ترتیب زیر عمل کنید. ثبت نام نکرده
  را در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید.  www.pathwaystudio.comآدرس  هستید،

 Pathway Studioیعنی از سه لینک موجود در قسمت پایین و سمت چپ پایگاه بر روي لینک وسط  
MammalPlus .کلیک نمایید  
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و یـا   Scopusدر صفحه جدید می توانید در پایگاه ثبت نام نمایید. توجه داشته باشید که اگر تاکنون در پایگـاه  
ScienceDirect   ثبت نام کرده اید نیازي به ثبت نام جدید نیست و با وارد کردن نام کاربري و رمز عبوري کـه

شوید. در غیر این صورت بایـد   Pathway Studioد پایگاه قبال در این پایگاه ها استفاده کرده اید می توانید وار
کلیک نماییـد و پـس از پایـان ثبـت نـام بـا نـام         Registerدر پایگاه ثبت نام نمایید. براي ثبت نام روي گزینه 

  کاربري و رمز عبور ایجاد شده وارد پایگاه شوید.  




