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 كشور: استرالیا

 متولد:  1968/7/29
 سمت:  محقق

 موسسه علمي:  دانشگاه ال تروب، دانشکده بیوشیمي،ملبورن، استرالیا
 عنوان طرح:تعیین ژنهاي مسئول پاتوژنز  انگل ماالریا ) پالسمودیوم فالسپاروم(

چکیده طرح:
انگل ماالریا )پالسمودیوم فالسیپاروم( باعث بروز کشنده ترین بیماري انگلي انسان با مرگ ومیر بالغ بر 1 میلیون 
نفر در سال مي شود. داروهاي موجود بخاطر بروز سریع مقاومت دارویي اثر خود را از دست مي دهند. این  مطالعه با 
استفاده از روش تخلیه   ژني )gene knockout ( و تعیین اهداف متنوع  براي داروها و واکسن هاي جدید و توجه 
به اینکه چطور انگل مرده باعث تجدید آرایش ساختماني سلول هاي میزبان میشود، صورت پذیرفت. عالوه بر این، 
این تحقیق گنجینه مولکولي وسیعي را در اختیار قرار داد تا چگونگي بقا انگل در بدن انسان بیشتر مورد بررسي 
قرار گیرد. نتایج این تحقیق اطالعات ما در خصوص اینکه چطور انگل، گلبول هاي قرمز انسان را براي بقاي خود 
باستخدام در مي اورد و چگونه از پاسخ ایمني میزبان مي گریزد را افزایش داد. این مطالعه نشان داد که داروهایي 

که مولکولهاي اصلي چسبندگي انگل را غیر فعال مي کنند مي توانند داروهاي موثر ضد ماالریا باشند.

زندگي نامه:
را در دانشگاههاي    انگل شناسي مولکولي  بر روي  فراوان تحقیقات خود  با عالقه  استرالیایي  مایر  الکساندر  دکتر 

Tuebingen در آلمان و  Southern Colorado  درآمریکا  گذراند.
ترافیک  بر روي  آلمان،  ZMBH ( درهایدلبرگ   ( بیولوژي مولکولي  در طول مدت دوره دکتري خود در مرکز 
مولکولي و پروتئین هاي غشایي اندامک هاي تولید کننده انرژي در Trypanosoma brucei )عامل بیماري 

خواب افریقایي( مطالعه نمود.
 Walter                 در سال 2000 او به گروه تحقیق ماالریاي پروفسور آلن کامن در انستیتوتحقیقات پزشکي 
and Eliza پیوست . وي در آنجا بامکانیزم تهاجم انگل به گلبول هاي قرمز آشنا شد.  در سال 2002 مسئولیت 
تجهیزات ژنومي ماالریا )WEHI ( به او واگذار گردید. از آن زمان تحقیقات ایشان بر روي چگونگي انتقال و عرضه 
آلوده متمرکز شد. دکتر مایر در سال 2008 به دانشگاه تروب ملبورن  انگل بر سطح گلبولهي قرمز  مولکولهاي 

پیوست و در حال حاضر بعنوان ARC فلو تحقیقاتي مشغول به کار است.
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