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سخن سر دبیر

زیست شناسی آن چیزی نیست که فقط میخوانیم،بلکه بخش مهمی از زندگی ما است.

زیست شناسی مطالعه فعل و انفعاالت زندگی است و موضوعات زیادی را پوشش می دهد که از جمله آن می توان به؛گیاهان)گیاه شناسی(،جانوران

)جانورشناسی(،حیوانات و گیاهان دریایی)زیست شناسی دریایی(،میکروارگانیسم ها)میکروب شناسی(،ژن)ژنتیک( و موارد بسیار دیگری اشاره کرد.

زیست شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه حیات است و موجودات زنده را به عنوان مهمترین جلوه های آن بررسی می کند.این دانش 

به بررسی ویژگی ها و رفتار سازواره ها،چگونگی پیدایش گونه ها و افراد و نیز به بررسی برهم کنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می پردازد.

یک زیست شناس به بررسی فرآیندهای بیولوژیکی و پدیده هایی می پردازد که به ایجاد رابطه بین تمام موجودات زنده کمک می کند.

در این شماره از نشریه دوستان من در دانشگاه حکیم سبزواری،به بیان ابعاد جدیدی از علم زیست شناسی پرداختند که ماحصل این فعالیت در طول 

یک ماه نشریه ژنوم شماره ی 5 است.
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تازه های خبری

روزه  غذایی  رژیم  نوعی  استفاده  با  شده اند  موفق  محققان 
عملکرد  و  ساخته  وارونه  را  دیابت  نشانه های  موش ها،  در  مانند 

کنند. احیا  را  لوزالمعده 
قرار  روزه  وضعیت  در  ماه  در  روز  چند  براي  را  بدن  رژیم،  این 
را  اندام ها  حیاتي  عملکردهاي  مي تواند  شکل  این  به  و  مي دهد 

احیا کرده و تولید انسولین را از سر بگیرد.
را  انسولین  تولید  توانایي  لوزالمعده  که  مي دهد  رخ  زماني  دیابت 
برابر  در  به واسطه مقاومت  یا  نوع یك(  )دیابت  از دست مي دهد 
دانشگاه  محققان  و  دوم(  نوع  )دیابت  مي بیند  آسیب  انسولین 
کالیفرنیاي جنوبي مي گویند این رژیم غذایي نشانه هاي هردونوع 

دیابت را در موش ها وارونه ساخته است.
استفاده  مورد  وزن  کاهش  براي  انسان ها  در  غذایي  رژیم  این 
کاهش  و  تغذیه  این سبك  میان  پیشین  مطالعات  و  مي گیرد  قرار 
عوامل بیماري هایي مانند بیماري هاي قلبي یا سرطان ارتباطاتي 
کشف کرده  اند. این شیوه تغذیه همچنین نشان داده که مي تواند 
عوارض بیماري ام اس را نیز کاهش دهد. در واقع به نظر مي آید 
گرسنگي دادن به بدن باعث مي شود بدن تولید سلول هاي سالم 

را از سر بگیرد.
دوره اي  طي  هفته  در  روز  چهار  براي  موش ها  جدید  مطالعه  در 
نهایت  در  و  گرفتند  قرار  مصنوعي  روزه  وضعیت  در  ماهه  چند 
احیاي  براي  روزه  میزان  این  کردند  مشاهده  دانشمندان 
آزادسازي  و  که مسئول ذخیره سازي  لوزالمعده  در  بتا  سلول هاي 

آیا میتوان با روزه داری، دیابت را درمان کرد ؟

در  بتاي آسیب دیده  بوده است. سلول هاي  انسولین هستند کافي 
توسط سلول هاي سالم جایگزین شدند. روند  این 

محققان همچنین این تکنیك را روي سلول هاي لوزالمعده کشت 
داده شده انسان مبتال به دیابت نوع اول مورد آزمایش قرار دادند 
 Ngn3 پروتئین  و  انسولین  مي شود  باعث  روزه  کردند  مشاهده  و 
تولید مي شود. لوزالمعده عادي  نیاز در یك  از میزان مورد  بیشتر 

با این همه این رژیم غذایي نیازمند محاسبه دقیق میزان کالري 
باید  رو  این  از  است  دریافتي  غذاهاي  نوع  و  دریافتي  غذاهاي 
بالیني  آزمایش  آغاز  بعدي  مرحله  گیرد.  انجام  پزشك  نظر  تحت 
مورد  نیز  انساني  نمونه هاي  روي  آن  تاثیر  تا  است  انسان ها  روي 

قرار گیرد. بررسي 
خبر: لینک 

https://www.sciencealert.com/this-fasting-diet-
could-reverse-diabetes-and-repair-the-pancre-
as-says-new-research

مقاله: لینک 
http //:www .cell .com /cell /fulltext /S0092-
8674)17(30130-7

https://www.sciencealert.com/this-fasting-diet-could-reverse-diabetes-and-repair-the-pancreas-says-new-research
https://www.sciencealert.com/this-fasting-diet-could-reverse-diabetes-and-repair-the-pancreas-says-new-research
https://www.sciencealert.com/this-fasting-diet-could-reverse-diabetes-and-repair-the-pancreas-says-new-research
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30130-7
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30130-7
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المپی که با باکتری دریایی روشن می شود!

الکتریسیته  به  نیاز  بدون  المپ   ، دونگن  ون  ترزا  هلندی  طراح 
ساخته  است ، که فقط  از طریق الکتروشیمی و باکتری، محیط را 

روشن می کند.
نامیده  نور«  »جرقه  را  خود  المپ  نام  طراح   این  ایسنا،  گزارش  به 
است که بی  نیاز به منبع الکتریکی و باتری است و فقط  موجود زنده 

درون المپ برای تولید نور نیازمند تغذیه است.
استفاده  برای  بلکه  اولیه  نمونه  عنوان  به  نه  المپ  این  زودی  به 

عموم در بازار عرضه خواهد شد.
اطالعات تکمیلی :

که   ، بود  هلند  آینتهوون  طراحی  کادمی  آ دانشجوی  دونگن،  ون 
استاد زیست شناسی مقطع  با   ، ارشد  پروژه کارشناسی  انجام  برای 

کارشناسی خود ارتباط برقرار کرد و این المپ زیبا را طراحی نمود.
دارد  نام    Photobacterium این المپ در  استفاده  باکتری مورد 

که از نوعی هشت پا به دست آمده است.
هم اکنون دو دانشجو بر روی این باکتری در حال پژوهش هستند 
 Ambio تا عمر و ماندگاری آن را برای تولید نسل جدید المپهای

افزایش دهند.
 Bioluminescence بر خالف نور المپهای معمولی، نور تولید شده توسط این باکتری سرد می باشد که به این پدیده زیست تابی یا

گفته می شود.
 لینک خبر:

http//:newatlas.com/teresa-van-dongen-ambio/33999/

http://newatlas.com/teresa-van-dongen-ambio/33999/
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کوچکتر از 160 فمتونیوتن و اصواتی ضعیق تر از 30 دسی بل را 
ردیابی کنند، این یعنی هزار بار کمتر از آنچه انسان توان شنیدن 

آن را دارد.
با تغییر نوع پلیمر می توان طیف متنوع از نیروها و اصوات زیستی 
را ردیابی و محاسبه کرد. برای محاسبه ی نیروهای قوی تر باید از 

پلیمرهای سخت تر و برای محاسبه ی نیروهای کوچکتر، باید از 
موادی نرم تر استفاده کرد. قرار است در آینده از این نانوفیبرهای 
نوری برای محاسبه ی فعالیت زیستی و رفتار های مکانیکی تک 

سلول ها استفاده کرد.
لینک خبر :

https//:www .nature .com/nphoton /journal/
vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.74.html

فیبرهای نوری که با آن میتوان 
صدای هر سلول را جداگانه شنید

نوری  نانوفیبرهای  ساخت  به  موفق  مهندسان 
قابل  نیروهای  کوچکترین  تواند  می  که  شدهاند 
تصور، از نیروی ناشی از حرکت یک باکتری گرفته تا 
امواج صوتی ایجاد شده توسط سلولهای تپنده قلب 

را احساس کند .
كردن  احساس  فوتونیک،  نیچر  گزارش  براساس 
امكان  تواند  مي  بیولوژیکی  های  سیستم  اجزای 
نظارت بر تك تك سلول ها را فراهم آورده و كوچكترين 

تغییر در سلولهای نرمال را تشخیص دهد.
انسان  به  میکروسکوپی،  های  فناوری  در  پیشرفت 
جهان  اجزای  ترین  ریز  درون  به  تا  داده،  امکان 
آنچه  حقیقی  درک  برای  اما  کند  نفوذ  فیزیکی 
دقیقتر  چیزی  به  باید  میدهد،  رخ  بدن  درون  در 
را  آنچه رخ میدهد  باید  و در عین حال  متوسل شد 
عملکرد  ی  شیوه  بهدلیل  متاسفانه  کرد.  احساس 
به  را  آنها  نمیتوان  اتمی،  نیروی  میکروسکوپ های 
زیستی  های  سیستم  با  که  کرد  کوچک  ای  اندازه 
زیستی درون یک  نیروی  سازگار شوند. محاسبه ی 
مویرگ بسیار ریز نیاز به رویکردی جدید دارد. از این 
رو محققان دانشگاه کالیفورنیا سن دیه گو، فیبرهای 

نوری ایجاد کرده اند که از جنس اکسید قلع بوده و 100 برابر 
باریکتر از موی انسان است.

برای ایجاد توان حس کردن در این فیبرهای نوری، اکسید قلع 
نهایت ذرات  پلیمر پوشانده شد و در  از  نازک  با الیه ای بسیار 

طال را روی این الیه ی پلیمری پوشاندند.
استفاده از این فیبرهای بسیار ساده است تنها کافیست آن ها 
را درون محلولی قرار داد که سلول های زنده درون آن حضور 

دارند. پرتو نوری درون فیبرهای نوری با ذرات طال تعامل 
طال  نانوذرات  با  صدا  و  زیستی  نیروهای  کند،  می  برقرار 
برخورد کرده و آن ها را به سمت الیه ی پلیمری می رانند.

پلیمری  رانده شدن ذرات طال روی الیه ی  هرچه میزان 
بیشتر باشد، تعامل آن با نور افزایش پیدا می کند. با استفاده 
از این رویکرد مهندسان توانستند، نیرو های بسیار کوچکی 
ها  باکتری  حرکت  یا  قلبی  های  سلول  ضربان  توسط  که 

ایجاد می شوند را ردیابی کنند.
از  دقیقتر  برابر   10 جدید  سیستم  این  دریافتند  محققان 
میکروسکوپ های نیروی اتمی هستند و میتوانند نیروهایی 

https://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.74.html
https://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.74.html


4نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

به شرکت  نسبت  کشند  می  پیوسته سیگار  که  افراد سیگاری  در 
کنندگانی که کمتر سیگار می کشند ، حدود پنج برابر کمتر است. 
از طرف دیگر، محققان بر این باورند که مصرف کنندگانی که به 
طور متوسط ماری جوانا استفاده می کنند  در تراکم استخوان خود  
ندارند. محققان    تفاوت چندانی  نمی کنند،  افرادی که مصرف  با 
 ، زمان  از  دوره  یک  از  بیش   ، حشیش  از  زیادی  مقدار  مصرف 
به کاهش وزن منجر شود و  به کاهش اشتها و  که ممکن است 
BMI کاهش می یابد. کاهش وزن و BMI سپس به نازک شدن 
استخوان های خود کمک کرده، و آن ها را بیشتر مستعد ابتال به 

شکستگی و احتمال ابتال به پوکی استخوان می کند.
منبع خبر:

h t t p : / / w w w . n a t u r e w o r l d n e w s . c o m /
articles/30136/20161014/warning-much-
marijuana-lead-reduced-bone-density-more-
prone-fractures.htm

 هشدار:
 مصرف بیش از حد ماری جوانا
 می تواند باعث کاهش تراکم

استخوان شود

که  افرادی  داد،  نشان  ادینبورگ  دانشگاه  از  جدید  مطالعه  یک 
مقدار زیادی از ماری جوانا مصرف می کنند به احتمال زیاد تراکم 
استخوان کمتری دارند و بیشتر در معرض ابتال به شکستگی می 

باشند.
این مطالعه که در مجله آمریکایی Medicine منتشر شده است، 
طور سنگین  به  جوانا  ماری  اهل سیگاری  که  افرادی  داد  نشان 
، بعدها  به پوکی استخوان  ابتال  ، بیشتر در معرض خطر  هستند 
که  دریافتند  محققان  اینکه،  باوجود  هستند.  خود  زندگی  در 
ماری جوانا باعث عادت به کاهش وزن بدن و شاخص توده بدن 
)BMI( می شود ، اما باور عمومی این است که مصرف آن باعث 

افزایش اشتها می شود. 
تحقیقات نشان داده است که کاربران سنگین ماری جوانا کامال 
عدم  با  مقایسه  در  استخوان  تراکم  در   ، بزرگ  کاهشی  باعث 
این است که  ممکن  واقعی  نگرانی  و   ، از آن می شوند  استفاده 
است آن ها را در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان و شکستگی 

در مراحل بعدی زندگی قرار دهد.
دانشگاه  استاد   ،)  MD(داروسازی دکترای  رالستون،  استوارت 
این  در  ارشد  نویسنده  و  تجربی  طب  و  ژنومی  مرکز  ادینبورگ 
مطالعه، بیان شده که محققان ، 170 نفر که دود ماری جوانا را 
به طور منظم برای مقاصد تفریحی و 114 نفر سالم ثبت نام کرد. 

از هر شرکت کننده خواسته شد 
تا تحت یک روش ، اشعه ایکس 
 DEXA تخصصی به نام اسکن
تراکم  گیری  اندازه  برای  که 
این  بگیرد.  قرار  است  استخوان 
تعریف  همچنین  پژوهشگران 
عنوان  به  را  سنگین  کاربران 
خود  عمر  طول  در  که  کسانی 
جوانا  ماری  بار   47000 از  بیش 
که  در حالی   . اند   کرده  مصرف 
 1000 را   آن  متوسط  کاربران 
مصرف  خود  زندگی  طول  در  بار 
تحلیل  و  .تجزیه  اند  کرده 
شرکت   DEXA اسکن  نتیجه 
محققان   ، داد  نشان  کنندگان 
کشف کردند که تراکم استخوان 

http://www.natureworldnews.com/articles/30136/20161014/warning-much-marijuana-lead-reduced-bone-density-more-prone-fractures.htm
http://www.natureworldnews.com/articles/30136/20161014/warning-much-marijuana-lead-reduced-bone-density-more-prone-fractures.htm
http://www.natureworldnews.com/articles/30136/20161014/warning-much-marijuana-lead-reduced-bone-density-more-prone-fractures.htm
http://www.natureworldnews.com/articles/30136/20161014/warning-much-marijuana-lead-reduced-bone-density-more-prone-fractures.htm
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1( دانشمند اول: سرجی بروخوننکو )1890-1960(
پیشتازان  از  یکی  به عنوان  روسی  نام  به  دانشمندان  از  یکی  سرجی 
به خاطر  او  از  اما هراس همگان  دنیا معروف است  باز قلب در  جراحی 
اشتباه  انجام می داد.  بر روی حیوانات  بود که  آزمایش های وحشتناکی 
آزار  مورد  را  آنها  نه  و  می کرد  تکه  تکه  را  حیوانات  بدن  نه  او  نکنید 
که  نداشت  دوست  اصال  او  اتفاقا  می داد  قرار  فیزیکی  اذیت های  و 

برود. بین  از  حیوانی 
مرگشان  از  پس  حیوانات  داشتن  نگه  زنده  برای  او  راستا  همین  در 
و  او   1930 سال  اواخر  در  زد.  هولناک  آزمایش هایی  انجام  به  دست 
سگ  سر  آن  در  که  گرفتند  عهده  بر  را  آزمایشی  مسئولیت  گروهش 
و  خون رسانی  دستگاه  توسط  او  بدن  اما  می شد  جدا  بدن  از  بیچاره 
او  نیست  ماجرا  پایان  این  می شد.  داشته  نگه  زنده  تنفسی  تجهیزات 
بدنش  از  را  تازی  سگ  یک  بدن  خون  تمام  خود  آزمایشات  از  یکی  در 
با تزریق خون به بدن سگی دیگر آن را زنده  تا بعدا بتواند  خارج نموده 
و در  1940 ضبط شده  توسط دوربین در سال  او  رنج آور  این کار  کند! 

می شود. نگه داری  روسیه  ملی  ارشیو 

معرفی شخصیت
 نگاهی به زندگی دیوانه وار 2 دانشمند بزرگ تاریخ

2( دانشمند دوم: پاراسلسوس )1493-1541(
خود  پزشکی  دکتری  مدرک  که  بود  رنسانس  دوره  مردان  از  یکی  او 
او  امروزه  بود.  کرده  کسب   Ferrara دانشگاه  از   16 قرن  اوایل  را 
یک  حال  عین  در  که  می کنند  یاد  مدرن  سم شناسی  پدر  به عنوان  را 
ذهنی،  تصورات  اساس  بر  او  بود.  نیز  پزشکی  محقق  و  گیاه شناس 
کند! روش  زنده خلق  آدمک  که می تواند یک  بود  کرده  متقاعد  را  خود 
منی  مایع  خویش  رویای  تحقق  برای  که  بوده  گونه  بدین  نیز  او  کار 
مدتی  گذشت  از  پس  و  می کرده  نگه داری  گرم  محلی  در  را  انسان ها 
با  می تواند  که  بود  باور  این  بر  او  است.  می کرده  تغذیه  آن  از  را  خون 
این روش حوریانی زیبارو و آدمک های چوبی زنده ای را به وجود آورد.
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مقاالت
درمان کهن  یک روش  به  نوین  رویکردی  درمانی   الرو 

مزمن زخم 
طاهره سنجری، مجید مومنی مقدم، تکتم حجار، جعفر وطن دوست

دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
چکیده

  زخم یکی از مشکالت کلینیکی بوده و می تواند به صورت حاد و یا مزمن وجود داشته باشد. هر محصول و فرآیندی که بتواند مدت زمان ترمیم
 زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکالت بیماران کمک نماید. امروزه نگاه جدید به پزشکی سنتی و همچنین محصوالت زیستی
 در تقابل با داروهای سنتتیک در این مورد به وجود آمده است. یکی از روش هایی که مجددًا موردتوجه قرارگرفته است الرو درمانی است. در
  برای برداشتن بافت مرده، ضدعفونی کردن زخم و درنهایت تسریعLucilia sericataاین روش از الروهای زنده و ضدعفونی شده مگس 

ترمیم زخم استفاده می شود. نتایج به دست آمده در این روش درمانی نشان داده است که الرو اثر قابل توجهی بر روی ترمیم زخم دارد.

مقدمه
ازآن جهت که درصد بهبود زخم  در  اختالل  است.  امروز  پزشکی  دنیای  در  اقتصادی  و  درمانی  از مسائل عمده  آن یکی  درمانی  راهکارهای  و   زخم 
 قابل توجهی از مرگ ومیر جهانی را به خود اختصاص داده، سهم عظیمی از تحقیقات زیست پزشکی را به خود معطوف داشته است. امروزه با افزایش رو
 به رشد زخم های دیابتی، بیماری های وریدی، سوانح و ... نیاز به درمان سریع زخم به طور پیوسته در حال افزایش است. درک ناقص ما از مکانیسم های
 سلولی، مولکولی و مکانیسم های فیزیولوژیک ترمیم زخم اغلب باعث نتایج ناامیدکننده از روش های درمانی می شود. با توجه به آمار باالی این عارضه،

یافتن راهی برای بهبود سریع زخم از اهمیت زیادي برخوردار است ]1, 2[.

 امروزه الرو درمانی به عنوان یک روش درمانی مؤثر، ایمن و مقرون به صرفه شناخته شده است ]3, 4[. الرو درمانی همچنین به عناوین ماگوت تراپی1،
یا ماگوت دبریدمان تراپی3 )  ( نیز شناخته می شود. در الرو درمانی از الرو زنده مگس برای رسیدن به دبریدمان، ضدعفونی وMDTبیودبریدمان2 
 درنهایت تسریع بهبود زخم استفاده می شود ]5[. این روش اغلب زمانی استفاده می شود که درمان های پزشکی و جراحی در توقف تخریب بافت و

ترمیم زخم دچار شکست شوند ]6[.
 هجوم الروها را به میزبان مهره دار زنده میاز4 می گویند که خود یک بیماری محسوب می شود و وقتی حمله آن ها به ناحیه زخم محدود شود میاز زخم5
 نامیده می شود. الرو درمانی اساسًا نوعی از میاز زخم درمانی است که کارایی و ایمنی آن ها کنترل شده است ]4[. الرو درمانی برای درمان بسیاری از

زخم ها ازجمله زخم های وریدی، زخم های پای دیابتی، زخم های بعد از جراحی و سوانح، عفونت استخوان6 و سوختگی استفاده می شود ]7[.

تاریخچه
 استفاده از الرو درمانی قدمتی باستانی دارد که توسط فرهنگ های مختلف مانند قبیله هایی در جنوب ولز استرالیا، برخی از قبایل شمال برمه و مایاها
1  Maggot therapy
2  Biodebdidement
3  Maggot debidement therapy
4   Myiasis
5  Wound myiasis
6  Osteomyelitis 
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 )1510-1590( جراح فرانسوی به تأثیر الرو مگس ها بر Ambroise Paréدر مرکز آمریکا برای درمان زخم ها استفاده می شده است. اولین بار 
 روی ترمیم زخم توجه کرد. پائر یک مورد از آسیب جمجمه را با زخم عمیقی که به مدت زمان طوالنی التیام نیافته بود را موردبررسی قرارداد. پس ازاین
 Dominique-Jean Larreyکه تعداد زیادی از الروها بر روی زخم قرار گرفتند به رغم آسیب جدی به بافت استخوان، بهبودی حاصل شد ]8[. 
 )1842-1766( هنگامی که بر روی زخم سربازان مجروح که چندین روز در میدان جنگ رهاشده بودند کار می کرد مشاهده کرد که زخم این سربازان

توسط الروها بدون این که بافت زنده را از بین ببرند، از بافت مرده پاک سازی شده است ]6[.

  )1872-1931( است که پس از مشاهده مزایای زخم های آلوده به الروهای حشرات درWilliam baerبنیان گذار الرو درمانی مدرن جراح ارتوپد 
 میدان های جنگ، از این روش برای درمان کودکان مبتالبه عفونت استخوان حاد استفاده کرد ]9[. نتایج اولیه او امیدوارکننده بود زیرا که عفونت
 مداوم در این بیماران در عرض شش هفته پاک سازی شد. بااین حال دو تن از بیماران از بیماری کزاز درگذشتند و منجر به این شد که وی تصمیم به
 تهیه الروهای استریلی کند که عفونت جدیدی را در حین از بین بردن بافت مرده ایجاد نکنند ]10[. بائر روش های عملی را برای نگه داشتن الرو بر

روی زخم توسعه داد و مکانیسم عملکرد الروها را یعنی دبریدمان، ضدعفونی و تحریک رشد را توصیف کرد ]6[.
 پیشرفت در تحقیقات بائر منجر به گسترش وسیع الرو درمانی شد به گونه ای که از اواسط 1930 تا اوایل 1940 بیش از 300 بیمارستان در آمریکا آن را
 به عنوان یک روش استاندارد در درمان زخم ها تعریف کردند ]8, 11[. در سال 1940 با کشف پنی سیلین و معرفی آنتی بیوتیک ها تمایل برای استفاده
 از الرو درمانی کاهش یافت. درعین حال تنها چهار سال بعد از استفاده گسترده از پنی سیلین، 50% از عفونت های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوکوس
 اورئوس به پنی سیلین مقاوم بودند. در سال 1960 متیسیلین7 که یک ساختار اصالح شده از پنی سیلین است که به طور مؤثر گونه های استافیلوکوکوس
متیسیلین8 به  مقاوم  های  استافیلوکوکوس  از  کشت  اولین   1961 سال  در  بااین حال  شد.  کشف  می کنند  سرکوب  را  پنی سیلین  به  مقاوم   اورئوس 

(MRSA.]8[ جدا شدند )
 گسترش پاتوژن های بیمارستانی مقاوم در برابر یک یا چند آنتی بیوتیک و شکست روش های جدید در درمان بسیاری از زخم های مزمن و زخم های
  یک مرکز کوچک کشتRonald Shermanعفونی منجر به دوباره معرفی شدن الرو درمانی در اواخر سال 1980 شد ]12[. در آغاز سال 1990، 

 ( استفاده از الروFDAالرو برای پاسخگویی به نیاز تولید الرو استریل تأسیس کرد ]13[. در سال 2004، اداره غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا9)
 درمانی را به عنوان یک وسیله پزشکی برای پوست های نکروِز العالج و زخم های بافت نرم ازجمله زخم های فشاری، استاز وریدی10، زخم پای دیابتی

و زخم های العالج بعد از جراحی مورد تائید قرارداد ]12, 14[.

مطالعات انجام شده در ایران
 بیش از 1000 سال پیش، ابوعلی سینا عنوان کرد که هر زخمی که در آن الرو ظاهر شود قطعًا بهبود می یابد. با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانی11
 هر 30 ثانیه، یک پای دیابتی به علت داشتن زخم العالج، قطع می شود. نرخ سالیانه قطع پا در ایران نامعلوم است اما با توجه به آمار رئیس انجمن
 دیابت ایران، تقریبًا نیمی از بیماران دیابتی ایران درنهایت مبتال به زخم پای دیابتی می شوند که شدت آن موجب بستری شدن فرد می گردد. آقای دکتر
 مرتضی جان نثاری عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بقیه الله االعظم )عج( در دی ماه سال 1383، پرورش و استریل کردن الروها را در سازمان
 پژوهش های علمی و صنعتی انجام داد و روش الرو درمانی را روی زخم های مزمن شروع کرد. در طرح الرو درماني در ایران، دکتر مرتضي جان
 نثاري، به عنوان پزشک ارتوپد، دکتر عباس میراب زاده به عنوان حشره شناس، مهندس شهرام شریفي بروجردي به عنوان زیست شناس و مهندس
 مجید مشایخي به عنوان کارشناس ارشد حشره شناسی همکاري دارند. تاکنون این روش درمانی در سه بیمارستان تهران بر روی انواع مختلفی از زخم
 ازجمله زخم پای دیابتی، عفونت بعد از عمل، زخم بستر، زخم سوختگی، بیرون زدگی نخاع12 انجام شده که در همه بیماران موفقیت آمیز بوده است
 ]15[، اولین گزارش مطالعات سلولی مولکولی الرو درمانی در ایران توسط گروه دکتر مجید مومنی مقدم در دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1392
 شروع شده است و هم اکنون به نتایج اولیه که تائید کننده مثبت بودن الرودرمانی بر روی رشد و تکثیر سلول های فیبروبالست است دست یافته اند، این

نتایج در مجله علمی پژوهشی پژوهش های سلولی مولکولی به چاپ رسیده اند.

 مگس
 الروهایی که اغلب برای الرو درمانی استفاده می شود الروهای مگس سبز آبی هستند که به دلیل توانایی در تغذیه بافت های مرده بدون آسیب به بافت
  است که متعلق به خانواده مگس هایlucilia sericataزنده انتخاب شده اند. الرو رایجی که به طورمعمول استفاده می شود الرو مگس بطری سبز 

 ( می باشد )شکل 1-1( ]Diptera.]16(، و راسته دو باالن )Calliphoridaeالشه )

7  Methicillin
8  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
9  U.S Food and Drug Administration
10  Venous stasis ulcers
11  World Health Organization (WHO)
12  Meningomyeloceles 
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شکل  Lucili sericata:11  مگس )سمت چپ( و الرو)سمت راست( 

  در درمان زخم استفاده می شود و استفاده از این الروها به صورت گستردهCalliphora vicinaو  Lucilia cuprina به ندرت از گونه های وابسته مانند
موردمطالعه قرار نگرفته است جدول  13 ]6[.

                                         جدول  12: گونه مگس های مورداستفاده در الرو درمانی

                        خانواده                                                  گونه
Calliphoridae

Sarcophagidae

Muscidae

Calliphora vicina

Chrysomya rufifacies

Lucilia Caesar

Lucilia cuprina

Lucilia illustris

Lucilia sericata

Phormia regina

Protophormia terraenovae

Wohlfahrtia nuba

Musca domestica

 چرخه زندگی آن ها از چهار مرحله دگردیسی تشکیل شده است که شامل مراحل تخم، الرو، شفیره و درنهایت بلوغ است. مگس ماده حس بویایی قوی
 دارد که به پیدا کردن میزبان مناسب مانند زخم های عفونی یا گوشت در حال فساد، حتی در فواصل زیاد، کمک می کند ]17[. مگس ماده در هر بار
 200-150 تخم می گذارد که به طور متوسط ممکن است 3000-2000 تخم در طول عمر خود تولید کند. تخم ها در دسته هایی به طور مستقیم بر روی
 منبع غذایی قرار می گیرند که الروهای نوظهور از این منبع تغذیه می کنند. گسترش الروها به یک محیط مرطوب برای جلوگیری از خشک شدن  نیاز
 دارد ازاین رو الرو به طورکلی در محیط های مرطوب و مغذی مانند اجساد در حال فساد یا زخم های نکروتیک و مرطوب دیده می شود ]16[. الرو ها بعد
 از 18-24 ساعت از تخم ها خارج می شوند. طول آن ها 2-1 میلی متر است و فورًا و فعاالنه شروع به تغذیه می کنند. این فعالیت تغذیه ای شدید است که
 برای زخم های مرده و آلوده مفید است ]18[. الروها بیش از دو بار در دوره 7-4 روز، پوست اندازی می کنند. بعد از مرحله سن سوم دوره الروی، میزبان
خود را برای جستجوی یک مکان خشک برای شفیره شدن ترک می کنند. پس از دگردیسی یک مگس بالغ از شفیره خارج می شود )شکل 2-1( ]6[.
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Lucilia sericata شکل  12: چرخه زندگی مگس

 برای آماده سازی در استفاده بالینی، مگس ها به طورمعمول در کبد خوک تخم ریزی می کنند و تخم ها جداشده و به طور شیمیایی استریل می شوند.
 الروهای حاصل، بعد از بیرون آمدن از تخم، استریل شده و تحت آزمون های سخت برای اطمینان از وضعیت میکروبیولوژی قرار می گیرند. الروها

پس ازآن تحت شرایط استریل قرار می گیرند تا به زخم اعمال شوند ]18[.

نتیجه گیری
 از ابتدای قرن نوزدهم و با پیشرفت پزشکی مدرن گرچه تمرکز اصلی مطالعات ترمیم زخم در پزشکی نوین بر روی استفاده از داروهای شیمیایی بوده
 است اما مطالعات دهه اخیر گرایشی به استفاده از مواد بیولوژیک ازجمله عصاره های گیاهی و جانوری را نمایان می سازد ]19, 20[. در این میان
]21[. الروها امروزه در درمان زخم های مزمن اثر این عصاره ها بر روی فازهای مختلف ترمیم زخم انجام شده است   مطالعات بسیاری نیز در مورد 

 به خصوص زخم های دیابت به طور ویژه ای موردتوجه قرارگرفته اند ]22[.
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مصاحبه

دکتر خانم  سرکار  خدمت  در  ژنوم  نشریه  از  شماره  این   در 
هستیم. جانوری  فیزیولوژی  درس  استاد  حجار  تکتم 

قرار  ما  اختیار  در  که  وقتی  از  سپاس  و  سالم  با 
پژوهشی  و  تحصیلی  زندگی  مورد  در  ابتدا  در  دادید 

بفرمایید: را  توضیحاتی  خود 
آخر  بود.سال  ریاضی  دبیرستان  دوره  در  ام  خدا.رشته  نام  به 
کارشناسی  گرفتم.مقطع  تجربی  دیپلم  و  دادم  رشته  تغییر 
دانشگاه  در  جانوری  علوم  گرایش  شناسی  زیست  رشته 
دوباره  ساله   5 وقفه  یک  از  شدم.بعد  قبول  مشهد  فردوسی 
جانوری  بیوسیستماتیک  شدم.رشته  تحصیل  به  مشغول 
آنجا  را  ارشد  و  کردم  انتخاب  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
تحقیق  دوپا  های  موش  خانواده  روی  دوره  این  گذراندم.در 
میکردم. در طی این مطالعه، گونه جدیدی از این موش ها را 
نامگذاری شد. نام موش دوپای توسی  به  شناسایی کردیم که 
آغاز  مالزی  ام  پی  یو  دانشگاه  در  را  دکتری  مقطع   87 سال 
زیرا عالقه  کردم  انتخاب  را  جانوری  فیزیولوژی  آنجا  کردم.در 
از  بیوسیستماتیک.بعد  تا  بود  جانوری  فیزیولوژی  به  بیشتر  ام 
شدم.طرح  کار  به  مشغول  سبزواری  حکیم  دانشگاه  هم  آن 
روی سیستم  اشباع  غیر  اسیدهای چرب  اثر  ام  دکتری  دوران 
 2 عصبی بود.از زمانی که دانشگاه حکیم مشغول به کار شدم 
با آقای دکتر مومنی در مورد ترمیم زخم داشتم. مقاله ژورنال 
کنم  معرفی  را  پایه  علوم  دانشکده  جانوران  اتاق  هستم  مایل 
سطح  در  مطالعات  برای  مناسبی  محل  کنم  می  فکر  که  چرا 
بخش  است.این  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
دیگری جهت  و  نگهداری  یکی محل  اتاق است که  دو  شامل 
 93 سال  در  بار  میباشد.اولین  ها  تست  از  سری  یک  انجام 
تحقیقات  و  گرفتیم  نسل  ها  آن  ،از  آوردیم  موش  سری  یک 
دانشجویان  مخصوص  جانوران  اتاق  اصل  کردیم.در  آغاز  را 
استقبال  کارشناسی  دانشجویان  از  همیشه  من  اما  بود  ارشد 
اتاق جانوران  در  ما  انجام دهند.تمرکز  را  تا مطالعاتی  ام  کرده 
دیگر  کارهای  جمله  است.از  بوده  زخم  ترمیم  روی  بیشتر 
تولید  سیستم  روی  مختلف  های  استرس  اثر  به  میتوانم 
حرکتی  بی  استرس  موارد  این  از  یکی  که  کنم  اشاره  نر  مثلی 
بود.همچنین  درمانی  شیمی  داروهای  استرس  دیگری  و 
ها  استرس  این  تیمار  های  راه  خصوص  در  هم  را  مطالعاتی 
یا  نمونه  یک  عنوان  به  را  جانوران  ما  واقع  ایم.در  داده  انجام 
انسان  به  که  است  این  بر  هدفمان  و  میکنیم  معرفی  مدل 

دهیم. تعمیم 

برای  میکنید  توصیه  دانشجویان  به  کلی  طور  به 
به  یا  بمانند  ایران  در  باالتر  مقاطع  در  تحصیل 

بروند؟ دیگر  کشورهای 
های  دریچه  سری  یک  حتما  ایران  از  خارج  در  تحصیل 
تجربه  را  جدیدی  میکند.محیط  باز  افراد  روی  به  را  جدیدی 
این  البته  میشود.که  مند  بهره  جدیدی  های  ایده  از  و  میکند 
میشود  توصیه  ندارد.معموال  وجود  افراد  همه  برای  امکان 
دست  با  سپس  و  کنند  کار  بمانند،  اینجا  ارشد  دانشجویان 
بدون  و  بگیرند  بورس  نظر  مورد  دانشگاه  از  عالی  رزومه  و  پر 
شان  مطالعه  و  تحصیل  شوند  متحمل  را  زیادی  هزینه  اینکه 

ادامه دهند. را 
و  تحصیل  ادامه  برای  جانوری  فیزیولوژی  رشته 

دارد؟ جایگاهی  چه  کار  بازار 
کرد.رشته  صحبت  کلی  صورت  به  موضوع  این  مورد  در  باید 
است  مشخص  اسمشان  از  که  همانطور  پایه  علوم  های 
کار  بازار  نیستند.برای  کاربردی  خیلی  و  هستند  علوم  پایه 
تحقیقاتی  ،کارهای  تدریس  کرد:  اشاره  موارد  این  به  میتوان 
باید  بودن  کارآفرین  برای  که  است  ذکر  به  کارآفرینی.الزم  و 
نمیتواند  زیرا فقط گذراندن درس  اطالعات الزم را کسب کرد 
بازار  خیلی  ما  رشته  که  آنجایی  کند.از  کارآفرین  را  فرد  یک 
باید دیدمان را عوض کنیم. به نظر من  ندارد  کار گسترده ای 
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یابد.من مطمئن هستم  تغییر  زندگی  به  نسبت  دیدمان  بگذاریم که میخواهیم  این  بر  مبنی  را  از درس خواندن  اصلیمان  هدف 
بگذارد.ضمن  اثر  اش  زندگی  اجزاء  تک  تک  روی  و  شود  موفقی  فرد  آینده  در  میتواند  باشد  اینگونه  دانشجو  فکر  طرز  گر  ا
را  آفرینش  بخش  ترین  ارزشمند  حیات.ما  یعنی  شناسی  میگوئیم،زیست  سخن  شناسی  زیست  رشته  مورد  در  داریم  ما  اینکه 

است. ارزشمند  بسیار  خود  نوبه  به  این  و  میکنیم  مطالعه 
میبینید؟ چگونه  مجموع  در  را  شناسی  زیست  رشته  دانشجویان 

دانشجویان  شما  با  برخورد  در  که  چیزی  تنها  اما  ام  برده  لذت  دیدنتان  از  هستید.همیشه  بانشاطی  و  پرانرژی  دانشجویان 
در  اما  باشد  بانشاط  آدم  که  است  خوب  ندارید.بسیار  کافی  انگیزه  میکند  احساس  آدم  که  است  این  است  کننده  ناراحت 

کرد. برخورد  تر  قضایا جدی  با  باید  مواردی هم 
چیست؟ دانشجویان  به  شما  توصیه 

اینکه وقت خود را صرف آزار دادن خودتان کنید که قرار  4 سالی که زمان میگذارید به جای  قدر وقت عزیز را بدانید.در این 
تغییر  بکند،  تغییر  است  قرار  که  را  دیدی  آن  کنید  سعی  و  ببرید  لذت  حالتان  زمان  دهم،از  انجام  کاری  چه  آینده  در  است 
4 سال مطمئن هستید که وقتتان را هدر نداده اید و آن تغییر در شما ایجاد شده است که همین  دهید.اینگونه حداقل بعد از 

میکند. حل  را  شما  انگیزه  مشکل  امر 
میدانید؟ این رشته چه  در  را  راه موفقیت خود 

ابتدا برای خودم هدف تعیین کردم و سپس تمام سعی خود را در رسیدن به آن هدف انجام دادم.من هم  همین مسیری که 
پیدا  مناسبی  شغل  میتوانم  آیا  که  است  داشته  وجود  من  برای  هم  ها  تهدید  همین  ابتدا  از  و  ام  گذرانده  را  میکنید  طی  شما 

توکل کنم. به خدا  و  استفاده کنم  آن لحظه  از  است  تا جایی که ممکن  و  ندهم  آزار  را  یا خیر؟اما من سعی کردم خودم  کنم 
آخر: سخن 

رسانم می  پایان  به  حافظ  غزلیات  از  دوبیت  با  را  سخنان خود 

بیرون است     و مکان  میکردگوهری کز صدف کون  دریا  لب  گمشدگان  از  طلب 

میکرد  وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد ما  از  جم  جام  طلب  دل  ها  سال 

کنیم. پیدا  را  آنها  است،باید  خودمان  وجود  در  چیز  همه  که  است  این  منظور 
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خانه جانوران )Animal House( گروه زیست شناسی 
دانشگاه حکیم سبزواری

امروزه جانوران آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر بسیاری از پروژه های آموزشی و تحقیقاتی در دنیا محسوب می شوند و استفاده از 
جانوران آزمایشگاهی در بسیاری از تحقیقات پزشکی و علوم زیستی امری رایج است. بنابراین وجود خانه جانوران در دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی جهت نگهداری از جانوران آزمایشگاهی منطبق با شرایط زیستی شان، امکان انجام آزمایشات استاندارد، تکثیر 
جانوران آزمایشگاهی سالم، انجام آزمایش های آموزشی و تحقیقاتی و همچنین آموزش دانشجویان الزم می باشد. از طرف دیگر 
سبب کاهش بوی نامطبوع در داخل آمایشگاه ها، کاهش احتمال ابتالی جانوران به بیماری های مختلف و انتقال آن ها به انسان 

می گردد. به عالوه با کاهش هزینه های خرید و صرف زمان می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
با همکاری آقای دکتر  با تالش خانم دکتر حجار و  پایه در سال 1393   خانه جانوران گروه زیست شناسی واقع در دانشکده علوم 
مومنی مقدم، اعضای هیات علمی این گروه، راه اندازی گردید که در ابتدا اتاقی به مساحت تقریبی 30 متر مربع بوده است. پس از 
تالش های بسیار، دیوارهای این اتاق کاشی کاری و هم چنین به سیستم کنترل کننده نور و سرمایش مجهز شد. در حال حاضر، 
این اتاق دارای یک رک نگهداری رت شامل 18 قفس و دو رک نگهداری موش سوری شامل 42 قفس می باشد. اخیرا اتاق دیگری 
برای انجام آزمایش ها به آن اضافه گردیده است که متاسفانه وضعیت بهداشتی مناسبی ندارد. این مجموعه در حال حاضر دارای 

بیش از 200 سر نمونه موش سوری می باشد.
از جمله مطالعات پژوهشی که تا کنون در این مجموعه انجام شده است عبارت اند از:

و  اثر عسل  بررسی  زخم،  ترمیم  روی  تاثیر الرودرمانی  مطالعه 
روغن کنجد در ترمیم زخم، مطالعه اثر استرس بی حرکتی مزمن 
بر سیستم تولیدمثلی نر و تاثیر بهبوددهنده آنتی اکسیدانت ها 
بر آن، بررسی تاثیر داروهای گیاهی بر سیستم تولیدمثلی ماده، 
تولیدمثلی  سیستم  بر  درمانی  شیمی  داروهای  اثر  مطالعه  و 
این  نتایج  ها.  اکسیدانت  آنتی  درمانی  اثر  بررسی  همراه  به  نر 
تحقیقات در مقاالت علمی- پژوهشی و کنفرانس های ملی و 
بین المللی داخلی به چاپ رسیده است. این مطالعات بخشی 
دانشجویان  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  های  نامه  پایان  از 
اثر داروهای گیاهی  نیز  کارشناسی بوده است. در حال حاضر 
همچنین  و  شیمیایی  داروهای  با  آنها  مقایسه  و  اضطراب  بر 
کارشناسی  دانشجویان  توسط  دیابت  بر  گیاهی  داروهای  تاثیر 

ارشد در دست بررسی است.
های  تالش  تمام  با  مکان  این  در  جانوران  نگهداری  شرایط 
شرایط  از  دور  سال،  چند  گذشت  از  بعد  هنوز  شده  انجام 
و  باشد  و تحقیقاتی می  آموزشی  استاندارد خانه های جانوران 
این امر کارکردن با جانوران را برای پژوهشگران و دانشجویان 
بیشتر  مساعدت  با  که  است  این  بر  امید  است.  ساخته  دشوار 
دانشگاه، مجموعه خانه جانوران گروه زیست شناسی دانشگاه 

حکیم سبزواری به استانداردهای الزم برسد.
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معرفی سازمان

پژوهشگاه فناوری های نوین ابن سینا
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، 
زیستی،   نوین  فناوری های  زمینه  در  فنی  دانش  به  دستیابی  هدف  با 
مطالعاتی از طریق انجام طرح های پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی، از 

سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرد.
این پژوهشگاه شامل پژوهشکده های بیوتکنولوژی تولید مثل، آنتی بادی 
منوکلونال و نانوبیوتکنولوژی، مرکز رشد زیست فناوری پزشکی و مرکز 

فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر است.
گروه  دارای چهار  پژوهشگاه  این  مثل:  تولید  بیوتکنولوژی  پژوهشکدۀ 
پژوهشی جنین شناسی و آندرولوژی، ژنتیك تولید مثل و بیوتکنولوژی، 
برگزاری  با  و هر ساله  است  زیستی  اخالق  و  و حقوق  بافت  مهندسی 
ارائه ی جدیدترین  کارگاه تخصصی، ضمن  و  چندین سمینار کشوری 
می  تخصصی،  زمینه های  از  یکی  در  پژوهش  از  حاصل  علمی  نتایج 
آن  رشته ای  بین  ابعاد  به  را  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  توجه  کوشد 

موضوع ویژه معطوف  کند.
این پژوهشکده، در کنار فعالیت های پژوهشی خود، به منظور زمینه سازی 
از تحقیقات  نتایج حاصل  به کارگیری  و  ارائه ی خدمات درمانی  برای 
و  ناباروری  درمان  فوق تخصصی  مرکز  ناباروری،  درمان  ی  عرصه  در 
سقط مکرر ابن سینا را در قالب هفت کلینیك تخصصی ناباروری، سقط 
مکرر، پره  ناتولوژی، درمان های جایگزین، سالمت جنسي، آندومتریوز 

و بیماری های پستان تأسیس کرده است.
فعالیت   1379 اسفندماه  از  نیز  منوکلونال«  »آنتی بادی  ی  پژوهشکده 
خود را آغاز کرده و دارای چهار گروه پژوهشی هیبریدوما، مهندسی آنتی 

 ژن و آنتی  بادی، ایمونوشیمی و ایمونولوژی است.
اولویت های  در  تکنولوژی  نانو  تحقیقات  نظام  قرارگرفتن  دنبال  به 
هدف  با  نانوبیوتکنولوژی  ی  پژوهشکده  کشور،  کاربردی  و  تحقیقاتی 
کشف نشانگرهای نوین سرطان و استفاده از نانوساختارها در تشخیص و 
درمان سرطان، با ساختاری متشکل از سه گروه پژوهشی نانوتکنولوژی، 

نانوبیوسنتز و تکنولوژی نوترکیب ، در سال 1384 تأسیس شده است.
گروه های پژوهشی یازده  گانه این پژوهشکده ها، با برخورداری از تیمی 
مجرب با 18 تنوع تخصصی در زمینه های علوم زیستی، بیوتکنولوژی 
انجام  ی  زمینه  یکدیگر،  با  تعامل  در  و  بالینی  و  مولکولی  پزشکی  و 

فعالیت های علمی و آموزشی بسیاری را فراهم کرده اند.
ی  پیشرفته  تخصصی  کادر  و  تجهیزات  ها،  توانمندی  به  توجه  با 
زیست  رشد  مرکز  اندازی  راه  اصولی  موافقت  سینا،  ابن  پژوهشگاه 
حمایت  تحت  مرکز  این  و  شد  صادر   1388 سال  در  سینا  ابن  فناوری 
فنی، علمی و اقتصادی پژوهشگاه ابن سینا از سال 1389 فعالیت خود 
را آغاز کرد. در سال 1393 با توجه به گسترش حوزه ی فعالیت ها، با 
موافقت شورای گسترش، نام این مرکز به )مرکز رشد فناوری سالمت 

ابن سینا ( تغییر کرد. فعالیت های این مرکز در زمینه های تخصصی 
زیستی  نانوتکنولوژی  و  منوکلونال  بادی  آنتی  مثل،  تولید  بیوتکنولوژی 
است. واحدهای مستقر در این مرکز می توانند از تجهیزات و خدمات 
ارائه شده از سوی پژوهشکده های بیوتکنولوژی تولید مثل و آنتی بادی 
منوکلونال، نانوتکنولوژی زیستی و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
و سقط مکرر ابن سینا بهره مند شوند. با ارائه ی مشاوره های تخصصی، 
ارتباط  فرایند  تجربه،  صاحبان  و  اندیشمندان  با  تعامل  و  کار  و  کسب 
صاحبان ایده با حامیان مالی را تسهیل می کند و برای توانمند سازی 
برنامه ریزی های  ، تجاری سازی محصوالت آن ها  نوپا  شرکت های 

راهبردی ارائه می کند.
انجام  توان  ابن سینا، می  پژوهشگاه  اهداف  شکل گیری  ترین  از مهم  
طرح های پژوهشی پایه، کاربردی و درمانی در زمینه فناوری های نوین 
انجام طرح های پژوهشی  پیگیری  تولید مثل و سرطان«،  زیستی و » 
نیازهای  رفع  به  و کمک  شناسایی  و  بررسی  نهایی،  مرحله ی  پایان  تا 
پژوهشی بخش های تشخیصی و درمانی در زمینه  فناوری های نوین، 
فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی، 
ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی 
ارائه ی  پژوهشگاه،  اهداف  تحقق  برای  امکانات  فراهم کردن  کشور، 
پژوهشگاه،  فعالیت   حوزه های  با  متناسب  تولیدی  و  درمانی  خدمات 
فراهم کردن زمینه های جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برای 
انجام پایان نامه های پژوهشی، بهره گیری از آخرین نتایج پژوهش ها و 
پیشرفت های علمی برای توسعه ی اهداف پژوهشگاه و تدوین و ارائه 
با  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  و  کاربردی  ـ  علمی  آموزش های  ی 

همکاری دانشگاه ها را برشمرد.
و  علمی  نهادهای  و  مؤسسه  ها  دیگر  با  سازنده  و  فعال  ارتباط  ایجاد 
آموزشی  دوره های  اجرای  و  تدوین  علمی،  برنامه ریزی  پژوهشی، 
همکاری  با  نوین  فناوری های  ی  زمینه  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
دانشگاهی،  و خارج کشور مطابق ضوابط جهاد  داخل  آموزشی  مراکز 
اطالع  رسانی، نشر کتاب ها، مجالت و خبرنامه های علمی و تحقیقاتی 
و برگزاری کنفرانس ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های آموزشی و کنگره های 
منطقه  ای، ملی و بین المللی از دیگر اهداف و فعالیت های پژوهشگاه 

است.
از مهم ترین وظایف و اهداف مصوب پژوهشگاه، دستیابی به دانش فنی 
قطب  جایگاه  به  دستیابی  زیستی،  علوم  نوین  فن آوری های  زمینه  در 

علمی در کشور در زمینه فن آوری های نوین در علوم زیستی است.
سازی  بستر  مأموریت  با  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  راستا،  این  در 
در  کاربردی  و  ای،  ،توسعه  بنیادی  پژوهشی  طرح های  انجام  برای 
سرطان،  تولیدمثل،  شامل  پژوهشگاه  این  تخصصی  محورهای  زمینه 
بیولوژیکی،  و  نوترکیبی  فرآورده های  منوکلونال،  پلی  آنتی بادی های 
بین  نشریه های  در  طرح ها  نتایج  انتشار  و  فناوری  نانو  اخالق زیستی، 
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معاونت پشتیباني پژوهشگاه با فلسفه ارایه خدمات مورد نیاز، به موقع ، 
ایجاد شده  پژوهشگاه،  اهداف  به  و مناسب درجهت دستیابي  اندازه،  به 
است. در این راستا، اهمیت و نقش این معاونت براي دستیابي به اهداف 
پژوهشگاه داراي پیچیدگي ، گستردگي و تنوع وظایف و مسئولیت هاست.
و سیاست هاي  استراتژي ها  به خصوص  استراتژي هاي معاونت  تدوین 
در  عمومی  و  فني  مالی،  اداری،  انسانی،  منابع  از   اعم  پشتیباني  امور 
راستاي اهداف کلي پژوهشگاه از جمله امور مطالعاتي و کارشناسي این 

معاونت است که همواره، مد نظر همکاران این حوزه بوده است.
نهایي کردن مطالعات انجام شده در حوزه ی معاونت، به منظور فراهم 
کردن امکان تصمیم  گیري ریاست و هیأت رئیسه پژوهشگاه، همچنین 
مشارکت در تصمیم  سازي هاي مشترك با سایر معاونت ها، تعامل با سایر 
دستگاه هاي برون سازماني مرتبط ، مانند: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و  پزشکي، سازمان گسترش  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  کشور، 

نوسازی صنایع ایران و ... از وظایف این معاونت است.

اداره امور فناوری اطالعات: توسعه، تعمیر و نگهداری زیر ساخت های فناوری اطالعات ) شبکه ها و رایانه ها و ....(
اداره تجهیزات و خدمات تخصصی: تعمیر، نگهداری، کالیبراسیون و نوسازی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تضمین کیفیت : پیاده سازی نظام های مدیریتی، تدوین اهداف و برنامه های پژوهشگاه ) کوتاه مدت و بلند مدت(، استاندارد سازی فرایندها، پایش 
دروندادها و بروندادهای سازمان

نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران )شمال به جنوب(، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، داخل دانشگاه شهید بهشتی

=منابع : 

http://www.ari.ir/index.php/fa/ari/about

المللی در رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تشخیصی و درمانی در زمینه فن آوری های نوین می کوشد.
معاونت پژوهشی و فناوری این پژوهشگاه می کوشد امکانات الزم و متناسب با برنامه ها و طرح های تحقیقاتی از طریق ارتباط فعال و سازنده با سایر 
مؤسسه ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و داخلی در چارچوب مقررات و ضوابط فراهم آورد، تا متخصصان و محققان پژوهشگاه امکان 
ارائه طرح های  نیروهای خالق، بسترسازی مناسب جهت  این رو، جذب و نگهداری  از  باشند.  بهترین شکل داشته  به  را  فعالیت های پژوهشی 
مبتکرانه توسط اعضای محترم هیأت علمی، طراحی و پیاده  سازی روش های حمایتی از پژوهشگران در زمینه ی همکاری های مشترک، ارائه 

خدمات و امکانات الزم جهت انجام طرح های پژوهشی در سرلوحه فعالیت های این معاونت قرار دارد.
معاونت آموزشی پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا، مطابق با وظایفی که بر اساس اساسنامه پژوهشگاه به 
عهده دارد، تالش می کند تا خالءهای موجود و نیازهای آموزشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و ... را مرتفع سازد. این امر از طریق 

ایجاد و توسعه مراکز آموزشی، تعریف، تدوین و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز جامعه امکان  پذیر است.
به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر پژوهشگاه در خصوص تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر کارآمد در زمینه فن آوری های نوین 
ابتدا، تمهیدات الزم جهت  از همان  و  بوده است  پژوهشگاه  این  توجه مؤسسین و مدیران  آموزش، مورد  تأسیس، بحث  ابتدای  از  علوم زیستی 
برنامه ریزی، سازمان دهی و ارتقاء فعالیت های آموزشی اندیشیده شده است؛ به گونه ای که این مسیر در جهت یک جریان هدفدار و روبه رشد قرار 

دارد و همواره از آن به عنوان بازوی تقویت کننده و نیروبخش فعالیت های پژوهشی استفاده شده است.
چشم انداز پیش روی معاونت آموزشی، استفاده مفید و اثربخش از تجربیات و توانایی های موجود در پژوهشگاه و سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی 
جهت گسترش و ارتقاء دانش و مهارت در زمینه فن آوری های نوین علوم پزشکی و گسترش همکاری های مشترک با مراکز پژوهشی داخل و خارج 
از کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است که با بهره مندی از نیروهای کارآمد و توانمند در ادارات و دفاتر زیر مجموعه خود، تا 

حد زیادی در این امر موفق بوده است.
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 توضیح کتاب : زیست شناسی یک موضوع پویا، هیجان انگیز، و مهم
 است ، پویا است به دلیل آن که همواره در حال تغییر است و در جهان
 امروز اکتشافات بسیاری روی می دهد، زیست شناسی همواره در زندگی
در دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه  و  است  بوده  مهم  مردم  ی   روزمره 
 خط مقدم نگرانی های انسان ازجمله پزشکی ، کشاورزی ، علوم ژنوم و
 محیط پیرامون و غیره قرار می گیرد. دهمین نسخه جدید از این کتاب
 با حفظ پوشش تجربی متعادل از نسخه های قبلی و با آخرین تحقیقات
 علمی، روش های تدریس معاصر جدید و پشتیبانی از یادگیری از جمله
 تصاویر، فیلم های  به روز شده، و انیمیشن است که در تعامل، تشویق و

 آموزش بهتر طراحی شده است
David E. Sadava نویسنده ی این کتاب ، زیست شناس و بازنشسته  
 Huntoon برنده ی جایزه ی بار  او دو   . باشد  مرکز علمی keck  می 
شده است.ایشان در رشته های زیست شناسی مقدماتی، بیوتکنولوژی، 
زیست  مولکولی،  شناسی  زیست  سلولی،  شناسی  زیست  بیوشیمی، 
عالوه   . است  کرده  تدریس  سرطان  شناسی  زیست  و  گیاهی  شناسی 
براین کتاب،او نویسنده یا شریک مؤلف کتاب در زیست شناسی سلولی 
او در  بیوتکنولوژی زراعی است. تحقیقات  و  بر روی گیاهان، ژن ها،  و 
بسیاری از مقاالت به نگارش درآمده است . او اکنون در حال فعالیت در 

مورد گیاهان ضد سرطانی می باشد
ترین منبع  ترین و دقیق  توان گفت که کتاب life جامع  به جرات می   
بیش  آن،  ویرایش  هر  در  که  کتابی  دنیااست.  درسراسر  شناسی  زیست 
دانشگاه  بهترین  زیست شناسی  های  دپارتمان  کادمیک  آ از250 عضو 
های دنیا، به اعمال نظر و بررسی دقیق آن پرداخته اند.کتابی که در کنار 
متن به روز، پیشرفته و در عین حال سلیس، پراز حواشی موثر و کارامدی 
فهم  برای  هایی  آزمایش  )طراحی   investigating life چون  هم 
 research tools  ، کتاب(  مختلف  های  قسمت  موضوعات  بهتر 

هایی  داستان  زیستی(،  های  تکنولوزی  اصول  و  ابزارها  با  )آشنایی 
واقع  در  که  فصل  موضوع  اهمیت  بهتر  درک  برای  فصل  هر  درآغاز 
همان opening stories ها هستند،working with data)تمرین 
محقق  یک  توسط  زیستی  های  داده  آنالیز  قدرت  تقویت  برای  هایی 
زیست  مشتاق  ی  خواننده  از  تا  است  آن  بر  و  است   ) شناس  زیست 

شناس یک محقق به روز و کارامد در زیست شناسی به عمل آورد.
زیست  موضوعات  تمام  ی  دربردارنده   ، جامع  فصل   59 و  10بخش 
 ، پیشرفته تحقیقاتی  تا مباحث  مبانی گرفته  و  ازسطوح اصول  شناسی، 
کتاب life را در ویرایش آخر و دهم آن موسوم به ویرایش 2014، تبدیل 

به کتابی متفاوت کرده است.
جلد 1: سلول و وراثت )فصل 20-1(

جلد 2: تکامل، تنوع، و بوم شناسی )فصل های 1، 33-21، 59-54(
جلد 3: گیاهان و حیوانات )فصل های 1، 53-34(
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کارسینومای  در  سرطانی  بنیادی  های  سلول  4-نقش 

سلولهای سنگفرشی سرو گردن و  پیامد های بالینی

با تهاجم  ارتباط محتمل  5- لوکیمی میلوئیدی مزمن - 

بیماری و تاثیر مارکر های درمانی مستقل مرتبط با بفا

6- مهار دارویی داخل سلولی مسیرهای سیگنالی در 
سرطان تیروئید آناپالستیک مقاوم به تشعشع 

و  موقع  به  تشخیص  برای  مدرن  های  تکنیک   -7
تشخیص افتراقی سرطان معده

 مشخصات کتاب
 عنوان کتاب : جنبه های جدید در مکانیسم های 	 

مولکولی و سلولی سرطان انسان
موضوع : زیست شناسی سرطان و پزشکی 	 
 	Dmitry bulgin :نویسنده
زبان : انگلیسی	 
 	ExLi4EvA : ناشر
سال انتشار : 2016	 
تعداد صفحات : 193	 

 توضیح :  سرطان بیماري است که در آن سلول های غیر طبیعی به 
صورت کنترل نشده تکثیر یافته و می توانند بافت های مجاور را درگیر 
دارد که هر  بیماري سرطان وجود  از  نوع متفاوت  از 200  بیش  کنند. 
کدام به شیوه هاي خاص ایجاد مي شوند. چیزي که در همه ی آن ها 
مشترك است این است که همه آن ها به روشي مشابه شروع مي شوند، 
همچنین  سرطانی  های  سلول  سلول.  یك  طبیعي  ساختار  در  تغییر  با 
گسترش  بدن  نقاط  سایر  به  لنف  یا  خون  جریان  طریق  از  توانند  می 
را  سرطان  تحقیقات  در  اخیر  های  پیشرفت  شده  معرفی  کتاب  یابند. 
مورد بحث قرار می دهد ، که شامل مباحث زیر است : مکانیسم های 
در  جدید  روش های   ، رشد سرطان  پشت  در  مولکولی  سلولی  اساسی 

درمان و تشخیص سرطان 

سرطان  شناسان  زیست  مراجعه  برای  را  مفید  منبع  یک  کتاب  این 
،پزشکان و محققان بالینی در زمینه ی تشخیص سرطان ، پیشگیری 

و درمان فراهم می آورد .
دارای  که  است   Dmitry bulging دکتر  کتاب  این  ی  نویسنده 
 ME-DENT دکترای گروه داخلی مرکز بازسازی کننده ی پزشکی

در کروواسی است .

کتاب شامل 7 فصل زیر می باشد:

1-مکانیسم های فعال سازی انکوژن 

2-مقررات چرخه سلولی از طریق ژن PTEN ،p53 ، و 

BRCA  جلوگیری کننده ی تومور

3-مکانیسم اپی ژنتیک در سرطان سر و گردن
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10 ساله که شدم پدرم بازنشسته شد و ما به اصفهان نقل مکان 
کردیم و دوران مدرسه و سپس دوران دانشجویی را در اصفهان 
سپری کردم و در سال 1373 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم.
طبیعت  آغوش  به  طرح  و  سربازی  دوران  بخاطر  دیگر  یکبار 
باز گشتم ولی اینبار در شهرستان اردل از استان چهارمحال و 
بختیاری که قسمتی دیگر از خاطرات خوب زندگی من با مردم 
بسیار خوب بختیاری و در دل طبیعت زیبای این استان شکل 

گرفت.
وحش(  حیات  عکاسی)عکاسی  نوع  این  در  آیا 
نگرش خاصی نسبت به زیست شناسی پیدا کردین؟
اینکه ادعا کنم که یک نگرش علمی نسبت به زیست شناسی 
باید بگویم نه. چنین نیست ولی درمورد گونه  پیدا کرده باشم، 
هایی که از آنها عکاسی کرده ام شناخت بسیار بهتری به دست 
در  را  خاص  پستاندار  فرضا  یا  پرنده  آن  فرضا  اینکه  ام.  آورده 
کجای ایران، در چه فصلی و درچه نوع محیط زیستی میتوان 
پیدا کرد. در مورد عادات غذایی، رفتارهای تولید مثلی، آشیانه 
سازی و بسیاری رفتارهای دیگر که به من کمک می کند تا در 
ثبت یک عکس خوب از آن گونه موفق شوم اطالعات بسیار 
بیشتری نسبت به قبل از ورود به دنیای عکاسی حیات وحش 
دارم و حتی با گونه های بسیار بسیار بیشتری از جانواران آشنا 

شده ام که پیش از این حتی از وجودشان خبر نداشتم

بودن  آشنا  عکاس  یک  عنوان  به  شما  دیدگاه  از 
چه  عکاسی  علم  به  شناسی  زیست  دانشجویان 

کمکی می تواند کند؟
با نگاه  پیرامون  باید بگویم که کال نگاه یک عکاس به دنیای 
یک فرد عادی بسیار متفاوت است و عکاس موفق، عکاسی 
است که بتواند زیبایی ها را ببیند و آن زیبایی ها را آنگونه که 
دیده ثبت کند. آشنایی با عکاسی از طبیعت اولین چیزی را که 
را  این  است. من  به طبیعت  انگیزاند عشق  بر می  در عکاس 
که  آنهایی  ام.  دیده  بان  محیط  کش  زحمت  قشر  در  عینه  به 
و  انجام می دهند  به کاری که  با عکاسی آشنایی دارند عشق 
همینطور آشنایی آنها با محیط زیست پیرامونشان و گونه هایی 
دیگر همکارانشان  از  بیشتر  مراتب  به  دارند  کار  آن سرو  با  که 
است. فکر میکنم یک دانشجوی زیست شناسی هم که دوربین 

به دست بگیرد و شروع به عکاسی کند، 
هرچه در عکاسی متبحرتر و مسلط تر می شود به همان نسبت 
عشق او به جانوران و عالقه اش به علمی که می آموزد بیشتر 
و عمیق تر می شود. چرا که زیبایی هایی را میبیند که تا پیش از 
آن از دیدش پنهان بوده اند. شخصا اطالعات من به جانوران 
به  پرندگان که عالقه زیادی  به گونه های  به خصوص نسبت 
قطعا  است.  اطرافیانم  از  بیشتر  مرتب  به  دارم  آنها  از  عکاسی 
کادمیک  آ های  آموزش  زمینه،  این  در  که  دانشجویی  درمورد 
میتواند  وحش  حیات  عکاسی  با  آشنایی  بیند،  می  اصولی  و 

پیشرانه ی بسیار قدرتمندی باشد.

معرفی آلبوم
لطفا خودتون رو معرفی کنید و بیوگرافی کوتاهی از خودتون بفرمایین؟

من بهین ناظم رعایا، متولد 1347 هستم. دوران کودکی من در شهر مسجد سلیمان 
طی شد که البته با وضعیت حاضر این شهر کمی متفاوت بود. جمعیت کمی داشت که 
اکثرا پرسنل شرکت نفت بودند. محله ها عمدتا مجموعه هایی 10 -20 تایی از خانه های 
سازمانی ویالیی بود که بخاطر کوهستانی بودن شهر از محله های دیگر با کوه ها و دره ها 

از هم جدا می شدند و به شکلی زندگی ما در جوار طبیعت در جریان بود. زیباترین خاطرات 
کودکی من در همین کوه ها و یا در کنار رودخانه های کوچکی که در دل دره ها جاری بود 
شکل گرفتند. تماشای شکار ماهیخورک ابلق ساعتها مرا به خود مشغول می کرد. جنب و 

جوش توله روباه ها و یا بچه خدنگ ها را هرگز فراموش نمیکنم. چقدر تیغ جوجه تیغی 
زنبور عسل در البه الی  پیدا کردن کندوهای وحشی  از  جمع میکردیم و چقدر 

صخره ها و یا موردهای دور خانه لذت میبردیم
فکر میکنم همین خاطرات شیرین کودکی بود که عشق به طبیعت را در وجود من 
تثبیت کرد و همچنان در آستانه 50 سالگی از همان چیزهایی به وجد می آیم که 

در کودکی مرا به وجد می آورد
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آلبوم
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http://www.prophotocom.com/https://www.instagram.com/
behin.nazemroaya/

پل های ارتباطی با دکتر  بهین ناظم رعایا:
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معرفی سایت

سلول های بنیادی

 1-آیا می دانید سلولهای بنیادی چه هستند ؟
 2- آیا درباره ی روش های درمانی سلول های بنیادی اطالعات

 دارید؟
را  خود  بدن  بنیادی   های  سلول  توان   می  که  دانید  می  آیا   -3

برای نجات دیگران به آنها اهدا کرد؟ 
4- مراکز اهدا کنندگان سلولهای بنیادی چه ضرورتی دارند؟

از طریق مغز  بنیادی  5-آیا اطالعاتی در زمینه اهدا سلول های 
استخوان دارید؟ 

به  قادر  که  هستند  ای  اولیه  های  سلول   ، بنیادی  های  سلول 
توانند  می  ها  سلول  این  هستند.  بدن  در  سلولی  نوع  هر  ایجاد 
سلول  به  آزمایشگاهی  یا  فیزیولوژیک  شرایط  بعضی  تاثیر  تحت 
یا  قلب  عضالنی  های  سلول  مانند  اختصاصی  عملکرد  با  هایی 

سلول های تولید کننده انسولین در پانکراس و... تبدیل شوند.

مورد  درمانگاه  و  آزمایشگاه  در  درمان  براي  ها  سلول  این  از 
پزشکي  یا  و  کننده  احیا  عنوان  تحت  که  گیرد  مي  قرار  استفاده 
منظور  به  و  دارو  تولید  براي  همچنین   ، شود  مي  انجام  ترمیمي 
تولد  هنگام  نقص  علل  شناسایي  و  نوزادان  طبیعي  رشد  توسعه 

مورد استفاده مي باشد.

از یکي  بنیادي  هاي  سلول  تحقیقات  که  است  دالیل  همین   به 
 جذاب ترین مباحث زیست شناسي معاصراست

ولی  شوند  می  تقسیم  مختلفی  انواع  به  ها  سلول  این  گرچه 
خصوصیات مشترکی دارند من الجمله :

1- توانایی وتکثیر وافزایش تعداد آن ها  برای مدت طوالنی .
 2- توانایی تمایز و تبدیل به سلول های تخصص یافته .
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انواع سلول های بنیادی و ویژگی های آن :
در  و  واندام های مختلف  ها  بافت  داخل  در  که  یافته هستند  تمایز  غیر  : یک سری سلول های  بالغین  بنیادی  1- سلول های   
کنار سلول های تخصصی  و تمایز یافته قرار گرفته اند، این سلول ها توانایی خود سازی دارند، در واقع این سلول ها توانایی تبدیل 
پدیده حفظ و  را در  این سلول  لذا دانشمندان نقش  را دارند.  اندام مورد نظر  یا  بافت  یافته در آن  تمایز  و  بالغ  به سلول های  شدن 
ترمیم بافت های بزرگساالن مهم ارزیابی می کنند. در پاره ای از موارد لفظ سلول های بنیادی بالغین از لفظ سلول های بنیادی 
پیکری استفاده می کنند . سلول های بنیادی بالغین در اندام هایی مانند : کبد، مغز، مغز استخوان ، خون محیطی ، عروق خونی 

وعضالت اسکلتی به چشم می خورد . 
2- سلول های بنیادی جنینی : همان طور که از نام این سلول ها پیداست، این سلول ها از جنین گرفته می شوند، از جنین هایی 
که از طریق لقاح مصنوعی به دست آمده اند . هیچ گاه این سلولها در یک رویان که از بدن مادر گرفته شده است، استخراج نمی 
شوند. جنینی که از آن سلول های بنیادی گرفته می شود به طور طبیعی حدود چهار یا پنج روزه است. شکل یک توده گرد است 

که آن را بالستوسیت می نامند.
3- سلول های بنیادی خون بند ناف : خون بند ناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقیمانده و دور ریخته می شود 
. این خون غنی از سلول های بنیادی است . این سلول های بنیادی که تقسیم می شوند  قادر به تولید سلول های قرمز ، سلول 

های سفید، پالکت ها و انواع دیگر سلول ها جهت ترمیم و نگهداری، در هنگام نیاز مورد استفاده قرار می گیرند .

 حال شما براي پاسخ به سواالت مورد نظر خود مي توانید با ورود به سایت:

https://stemcells.nih.gov/

که به صورت آنالین و متعلق به کشور امریکا مي باشد ، و شامل بخش هاي مفصل تر و جزیي تري از سلول هاي بنیادي است.

)Frequently asked questions page( پاسخ سوال هاي خود را مي توان در صفحه ي پرسش و پاسخ هاي متداول پیدا کنید .

یابي  حال به قسمت هاي مختلف سایت ذکر شده مي پردازیم : در گوشه سمت راست سایت مي توان به بخش هاي زیر دست 
کنید. پیدا 

 General information       اطالعات کلی

Clinical Trials آزمایشات بالینی
Funding Information اطالعات اولیه
Current Research تحقیقات اخیر
Policy سیاست
Glossary واژنامه
Site map نقشه سایت

 در بخش اطالعات کلي  به بررسي  اجمالي سلول هاي بنیادي و استفاده از پتانسیل هاي آن و اطالعاتي براي کمك به بیماران و ارزیابي
 آن ها پرداخته است.

مشارکت مي کند )ISSCR( آزمایشات بالیني: در این بخش انجمن بین الملي تحقیقات سلول هاي بنیادي 
 منابع اطالعات: این بخش امکان چگونه تحقیق کردن را به شما مي دهد

تحقیقات اخیر: این قسمت از سایت شامل بخش هایي از قبیل این موارد است ، که با کلیك کردن بر روي هر قسمت اطالعاتي به مخاطبان 
مي دهد :
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. )NIH( تحقیقات سلول بنیادي در موسسه ی ملي بهداشت -
 - مرکز بازسازي کننده ی پزشکي .

- ابتکارات دولت براي تحقیقات سلول هاي بنیادین.
- تحقیقات سلول هاي بنیادي بین المللي.

بخش دیگري را مي بینیم به عنوان سیاست ، بخش واژه نامه که این بخش شامل واژه هاي تخصصي سایت مي باشد که به طور واضح 
هر واژه را شرح مي دهد.

 )Gene( به طور مثال با کلیك بر روي این واژه ، به معناي یك واحد کارکردي وراثت است که در بخشي از هسته ي کروموزوم  یافت مي شود

 نقشه سایت:
در این بخش مي توانید به خالصه اي از بخش هاي سایت که به طور مفصل گفته شده اند، دسترسي پیدا کنید. 

بخش دیگری که می بینید ارتباط با سایت است که راه هاي ارتباطي را توضیح مي دهد در بخش هاي کلی و تحقیقات آدرس ایمیل هایی 
را برای ارتباط  داده اند.
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باسمه تعالی
فرم ثبت نام انجمن علمی زیست شناسی

دانشکده علوم پایه – دانشگاه حکیم سبزواری
نیمسال دوم 95-96

مایل به همکاری در کدامیک از کارگروه های زیر می باشید؟
           کارگروه برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی                                                                کارگروه ترجمه و تالیف کتاب
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Biology is the study of complicated things that have the 

appearance of having been designed with a purpose.

Richard Dawkins




