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سخن سر دبیر

بسمه تعالی
 RNA ،مرکز ذخیره اطالعات و صدور فرمان های سلول DNA .و پروتئین ها می باشند RNA ،DNA ،مهمترین مولکول هایی که در حیات سلول موثر هستند

وظیفه انتقال این فرمان ها و پروتئین مسئولیت اجرای این فرمان هارا بر عهده دارند. در زیست شناسی سلولی و مولکولی چگونگی این فعالیت ها بررسی می شود.

امروزه زیست شناسی در کشورهای پیشرفته بیش از 80 تا 90 درصد سمت و سوی علوم سلولی و مولکولی دارد. چرا که رشته علوم سلولی و مولکولی نیروی انسانی الزم 
را برای تحقیق در رشته های پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، اصالح نباتات، شیالت و دام تربیت می کند.

از این رو، انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، نهمین شماره از نشریه علمی دانشجویی ژنوم را با اختصاص به گرایش سلولی و مولکولی، در 
مهر ماه منتشر و در اختیار شما پویندگان راه علم قرار می دهد.

هدف از چاپ نشریه ژنوم،تنها نشر مطالب به روز علمی مختص این رشته نمی باشد،بلکه هدف از چاپ این نشریه چیزی جز نزدیک شدن به هدف واالیی که در ذهن 
و جان همه زیست شناسان نقش بسته نیست،هدفی که بی شک نمی تواند غیر از ایجاد انگیزه در دانشجویان زیست شناسی،ایجاد ارتباط  بین دانشجویان و اساتید 

جهت به اشتراک گذاری علم و مهمتر از همه  بهبود مقام زیست شناسی و اهل زیست باشد.

از  این شماره  مورد  در  نشریه  متن  در  ذکرشده  ارتباطی  کانال های  از طریق  نظراتتان  بیان  و  ژنوم  نشریه  کردن  مطالعه  با  قبلی  مانند شماره های  که  است  امید 
نشریه،ما را در هرچه بهترشدن کارمان در آینده یاری کنید تا با کمک شما بتوانیم به آن هدفی که در ذهن و جان همه زیست شناسان نقش بسته است برسیم.

در آخر الزم میدانم که از همه دوستانم در انجمن علمی زیست شناسی که قبول زحمت کرده اند و به خاطر انجمن و ارتقا نشریه علمی ژنوم در کنار ما هستند 
تشکر کنم،دوستانی که روز به روز با تالش بیشتر موفق تر از گذشته عمل می کنند و چه بسا با موفقیتشون،انگیزه ما را برای ادامه این راه بیشتر و بیشتر می کنند.

همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجید مومنی مقدم،استاد مشاور انجمن علمی زیست شناسی، که با مشاوره ها و راهنمایی های خود،ما را در هرچه بهتر 
شدن این نشریه یاری می نمایند تشکر و قدردانی می کنم.

فاطمه جغتایی

صاحب امتیاز : انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری
استاد مشاور: دکتر مجید مومنی مقدم

مدیر مسئول : فاطمه جغتایی
سردبیر: فاطمه جغتایی
ویراستار: محدثه حلمی

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل اخالقی پور

 هیئت تحریریه:
  مقاالت: سحر متقیانفر - طاهره سنجری - فاطمه اوالدی - زهرا صمدی - شادی کسمتی

شکیبا قناعتیان - سیده فاطمه رضوي - فائزه برابادي - لیلی عطائي مقدم - پریان منتصري 
ییتا دهقانی  - رضا برزویي - الهه قوه عود - سپیده حسیني  

 خبرنامه: ایمان برغمدی - فاطمه صادق زاده
آلبوم:  Lisa Vankula Donovan  - دکتر مجید مومنی مقدم

معرفی کتاب: فاطمه سادات حسینی - فائزه برآبادی
معرفی سایت: پریان منتصری -زهرا شهابی زاده - مائده رحیمی- زهرا دالورنیا- ابولفضل اخالقی پور

معرفی سازمان: مهدیه دربهشتی
معرفی شخصیت:زهرا صمدی

معرفی رشته: مهناز ایزی
گزارشگر: فاطمه عزیزآبادی

biology.hsu@outlook.com

https://telegram.me/Hsubiology

دانشگاه حکیم سبزواری ، دانشکده ادبیات ، طبقه 1- ، شماره 38
انجمن علمی زیست شناسی

mailto:Biology.hsu@outlook.com
https://telegram.me/Hsubiology


بسمه تعالی

امام حسین )ع( یك شهید است که حتی پیش از کشته  شدن خویش به شهادت رسیده است نه در گودی قتلگاه،بلکه در درون خانه خویش. از آن لحظه 
که به دعوت ولید حاکم مدینه که از او بیعت مطالبه می کرد، »نه« گفت، این، »نه« طرد و نفی چیزی بود که در قبال آن، شهادت انتخاب شده است و 

از آن لحظه، حسین شهید است .

 شهادت حسینی شرایط ویژه خود را می طلبد وقتی ظلم، انحطاط و انحراف همه گیر می شود و ارزشهای واالی اسالمی مسخ می گردد و موعظه ها بر 
گوشه ای سنگین کارگر نمی افتد، حسین باهمه دانایی به عدم توانایی خود در پیروزی ظاهری بر دشمن، علنا به پیشواز مرگ می رود و با انتخاب شهادت، 

بزرگترین کاری را که می شد کرد، انجام می دهد .

 شکل مبارزه ای که حسین انتخاب کرده، قابل فهمیدن نیست مگر این که اوضاع و شرایطی که حسین در آن شرایط، قیام خاص خودش را آغاز کرد، 
فهمیده شود .

 اکنون حسین مسئول نگاهبانی انقالبی است که آخرین پایگاههای مقاومتش از دست رفته است واز قدرت جدش و پدر و برادرش، یعنی حکومت اسالم 
و جبهه حقیقت و عدالت، یك شمشیر برایش نمانده و حتی یك سرباز!

 سال هایی است که بنی امیه همه پایگاه های اجتماعی را فتح کرده است . اسالم در این زمان، چون پوستین وارونه شده. ارزش های اسالمي رنگ باخته 
و دین با حاکمیت افراد فاسد و غاصب، رو به انحطاط و انحراف می رود .

 امام حسین )ع( در چنین شرایطی برای اصالح دین جدش قیام می کند و از یك سو، نیرویی برای تغییر وضع موجود ندارد و از دیگر سو، در سکوت خود 
مشعل امیدی نمی بیند .

 امام حسین )ع( مسئولیت جهاد در راه عقیده را دارد .

 فتوای حسین این است: آري! در نتوانستن نیز بایستن هست. براي او زندگی، عقیده و جهاد است. بنابراین، اگر او زنده است وبه دلیل این که زنده است، 
مسئولیت جهاد در راه عقیده را دارد. انسان زنده، مسئول است و نه فقط انسان توانا. و از حسین، زنده تر کیست در تاریخ ما؟

کیست که به اندازه او حق داشته باشد که زندگی کند؟ 

و شایسته باشد که زنده بماند .

گاه است. توانستن  گاه بودن، ایمان داشتن، زندگی کردن، آدمی را مسئول جهاد می کند و حسین مثل اعالی انسانیت زنده، عاشق و آ  نفس انسان بودن، آ
یا نتوانستن، ضعف یا قدرت، تنهایی یا جمعیت، فقط شکل انجام رسالت و چگونگی تحقق مسئولیت را تعیین می کند نه وجود آن را .

 آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به  همه آنها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد 
که شهادت نه یك باختن، که یك انتخاب است. انتخابی که در آن، مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد آزادی و محراب عشق، پیروز می شود 
و حسین وارث آدم - که به بنی ادم زیستن داد - و وارث پیامبران بزرگ - که به انسان چگونه باید زیست را آموختند - اکنون آمده است تا در این روزگار 

به فرزندان آدم چگونه باید مردن  را بیاموزند. 

 آنها که تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند، مرده های خاموش و پلید تاریخند و ببینید آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین به قتلگاه خویش آمده اند 
ومرگ خویش را انتخاب کرده اند درحالیکه صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندن شان بود توجیه و 

تاویل نکرده اند و مرده اند، اینها زنده هستند .

 آیا آنها که برای ماندنشان تن به ذلت و پستی، رها کردن حسین و تحمل کردن یزید دادند، کدام هنوز زنده اند هر کس زنده بودن را فقط در یك لش متحرك 
نمی بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین را با همه وجودش می بیند، حس می کند و مرگ کسانی را که به ذلتها تن داده اند تا زنده بمانند، می بیند .

حسین پس از این که همه عزیزانش را در خون می بیند و جز دشمن کینه توز و غارتگر در برابرش نمی بیند فریاد می زند که: »آیا کسي هست که مرا یاری 
کند و انتقام کشد؟« مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش، از آینده 
است و از همه ماست و این سؤال، انتظار حسین را از عاشقانش بیان می کند و دعوت شهادت او را به همه کسانی که برای شهیدان حرمت و عظمت 

قائلند، اعالم می نماید .

 نمی توان از کربالی حسین نوشت و در آن، از کار بزرگ زینبی یادی نکرد، زیرا حادثه کربال با نقش مکمل و بی بدیل حضرت زینب )س( کامل می شود .

سحر متقیانفر 



 رسالت پیام از امروز عصر، آغاز می شود. این رسالت بر دوش های ظریف یك زن، »زینب« زنی که مردانگی در رکاب او جوانمردی آموخته است و رسالت 
زینب دشوارتر و سنگین تر از رسالت برادرش .

 آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، تنها به یك انتخاب بزرگ دست زده اند اما کار آنها که از آن پس زنده می مانند، دشوار 
است و سنگین .

 و زینب مانده است، کاروان اسیران در پی اش، و صف های دشمن تا افق در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش. وارد شهر می شود، از 
صحنه بر می گردد .

 آن باغهای سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گل های سرخ به مشام می رسد. وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جالدی 
شده است، آرام و پیروز، سراپا افتخار بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور و جالدان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می زند: »سپاس خداوند را 

که این همه کرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا کرد، افتخار نبوت، افتخار شهادت ...«

اگر زینب پیام کربال را به تاریخ باز نگوید، کربال در تاریخ می ماند. امام حسین )ع( مظهر و سمبل حق است که در همه عصرها، چون نمادی زنده و 
خروشان، ظهور پیدا می کند و همه کسانی را که از پاسداری حقیقت زمان خود طفره می روند، به یاری می طلبد و در واقع یاری طلبیدن امام عشق در 

کربال، انعکاس موج اندیشه اسالمی برای کمك به حق در همه زمانهاست .

 به واقع سیدالشهدا زنده ترین شهید تاریخ است.

نام او، یاد او، خاطره او و داستان شگرف کربالی او، همه و همه در طول تاریخ براي همه نسلها نیروبخش، حیات آفرین، امید زا و انقالب گستر است .

 خون حسین، مایه حیات بخشی است که در گذر زمان بر کالبد ملت ها دمیده می شود و آنها را به زندگی فرا مي خواند و حسین )ع( زنده جاویدی است که 
هر سال، دوباره شهید می شود وهمگان را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می کند.

دکتر علي شریعتي )شهادت(



نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزوارینشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

 نشریه ژنوم از اساتید و دانشجویان کلیه گرایش های رشته ی زیست شناسی و رشته های مرتبط
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به همکاری می نماید.

 شایان ذکر است همکاری با نشریه علمی ژنوم با ارائه رزومه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه حکیم سبزواری همراه است.

زمینه های همکاری:
تالیف یا ترجمه مقاله عمومی زیست شناسی

آشنایی با افراد برجسته ایرانی و شخصیت های مهم زیست شناسی
معرفي پایگاه هاي اینترنتي مرتبط

تازه های خبری زیستی
معرفی کتاب

معرفی سازمان ها/موسسه های زیستی
معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی

طراحی و صفحه آرایی نشریه

نکات قابل ذکر در مورد بخش مقاالت:
مقاالت با نام نویسنده در نشریه منتشر خواهد شد.

 موضوعات پیشنهادی مقاالت باید به تایید سردبیر برسند و یا از بین موضوعات
ارائه شده توسط سردبیر نشریه،موضوعی انتخاب شود.

تاییدیه دارای  و  باشد  ترویجی  باید در حد مقاالت علمی  مقاله    سطح علمی 
 تصحیح علمی توسط عضو هیئت علمی باشد )به عنوان استاد داور/ راهنما(،
 در اینصورت اسم شخص به عنوان هیئت تحریریه نشریه منتشر خواهد شد.

جهت مطلب  علمی،   هیئت  عضو  توسط  مطلب  تاییدیه  نداشتن  صورت   در 
تصحیح برای استاد مشاور نشریه ارسال می گردد.

 مقاالت باید دارای اجزاء اصلی مقاله شامل چکیده،  مقدمه،  متن، نتیجه گیری و منابع باشد.
  مقاالت نباید عینًا در مجله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی منتشر شده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت

سرقت ادبی به عهده فرستنده مقاله خواهد بود.
  عکس های مرتبط با ذکر منبع و به صورت جدا و همراه با توضیح عکس به ترتیب در یک فایل زیپ

همراه مطلب ارسال گردد.
 برای موضوعات خبری مطالبی که از دسته مقاالت علمی نباشند باید دارای گزارش خبری بوده و از منابع معتبر گرد آوری انجام گردد.
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تازه های خبری
کمبود ویتامین C باعث تشدید لوسمی )سرطان خون( در موش ها می شود

فاطمه صادق زاده

سطوح باالی ویتامین c که توسط سلول های بنیادی خون ساز جذب 
می شود در رشد طبیعی آن ها اهمیت دارد.

و  شده  انجام  ها  موش  و  سلول  کشت  روی  که  ای  مطالعه  طبق  بر 
گوست امسال در نیچر منتشر شده است، آسکوربات )که به  در 21 آ
عنوان ویتامین c نیز شناخته می شود( در تعیین اینکه آیا سلول های 

بنیادی خون ساز سرطانی می شوند، نقش کلیدی بازی می کند.

و  موش  هماتوپویتینی  بنیادی  های  سلول  که  یافتند  دانشمندان 
می  رشد  هرچه  که  دارند  را  آسکوربات  از  باالیی  سطح  هردو  انسان، 
کنند از این مقدار کم می شود. تیم تحقیقاتی با استفاده از موش هایی 
که به صورت ژنتیکی کمبود گلونوالکتون اکسیداز دارند ) آنزیمی که 
حیوانات به وسیله آن ویتامین c می سازند( نشان دادند که آسکوربات 
پیشرفت لوسمی را مهار می کند، در حالی که کمبود آن می تواند به 

رشد سرطان سرعت دهد.

غرب  جنوب  کودکان  پزشکی  تحقیقات  مرکز  مدیر  موریسون،  شان 
کانادا می گوید: سلول های بنیادی برای بیان ژن به آسکوربات نیاز 
دارند. آن ها نسبت به سلول های دیگر سطوح باالتری از آسکوربات 
اپیدمیولوژیک  شواهد  توضیح  به  شروع  ما  های  داده  هستند.  دارا  را 
سطح  که  هایی  انسان  چرا  اینکه  بر  مبنی  کند  می  مدت  طوالنی 

ویتامین c کمتری دارند بیشتر به سرطان مبتال می شوند.

باعث  ها  موش  در  آسکوربات  نبود  که  دریافتند  همچنین  محققین 
دمتیالسیون   )آنزیم   TET2 عملکرد  در  تاثیر  با  شود،  می  لوسمی 
DNA( که برای رشد طبیعی سلول های بنیادی اهمیت دارد. جهش 
TET2 در بیماران لوسمی رایج است. موریسون می گوید: اگر  های 
عملکرد  باشید،  نداشته  را  آسکوربات  از  باالیی  یا  نرمال  سطح  شما 

TET در بدن دچار محدودیت می شود.

دانشگاه  کیمل  مرکز سیدنی  در  زیست شناس سرطان  بایلین  استفن 
در  که  چیزی  هر  است...  مهم  بسیار   TET گوید:  می  هاپکینز  جان 
می شود مخصوصا  باعث مشکل  کند  ایجاد  تداخل   TET2 عملکرد 

در سلول های بنیادی هماتوپویتینی که باعث لوسمی می شوند.

بنجامین نیل مدیر مرکز سرطان پرل موتر گفت: ویتامین c آهن را به 

 DNA دمتیالسیون  برای    TET2 توسط   که  کند  تبدیل می  شکلی 
به  همکارانش  و  نیل  امسال  گوست  آ  17 گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
c می تواند پیشرفت  صورت مستقل دریافتند که سطح باالی ویتامین 

لوسمی را در موش هایی که نقص TET2 دارند متوقف کند.

ویتامینc   پیشرفت لوسمی را در موش ها متوقف می کند

پایینی  که سطح  ناقصی  های  به موش  و همکارانش  موریسون  وقتی 
سلول  سطح  خوراندند،  اکسیداز  گلونوالکتون  داشتند،  آسکوربات  از 
های خونی غیر طبیعی و لوسمی در این موش ها افزایش پیدا کرد.این 
توجه  با  هماتوپویتینی  بنیادی  های  در سلول  را   DNA نقش  موضوع 
به  نقص عملکرد TET2 اثبات می کند. قابل توجه است که محققین 
نشان دادند این عالئم می تواند به وسیله ی افزایش سطح آسکوربات 

در رژیم غذایی موش ها برطرف شود.

این مطالعات  نیویورک می گوید:  در  پاتولوژی  لویزی سیمینو،استادیار 
مکمل هستند و با یکدیگر همخوانی دارند وبا هم ترکیب شده ونشان 
بنیادی  های  سلول  طبیعی  عملکرد  برای   c ویتامین  که  دهند  می 
حیاتی   TET های  آنزیم  کامل  فعالیت  حفظ  برای  و  هماتوپویتینی 
پیشرفت  یا  لوسمی  به  ابتال  خطر  معرض  در  که  بیمارانی  برای  است. 
  TET2 لوسمی هستند، افزایش و حصول اطمینان از عملکرد طبیعی

می تواند برای پیشگیری و درمان مفید باشد.

نرمال  سطح  حفظ  مطالعات  این  به  توجه  با  که  دارد  تاکید  موریسون 
از سرطان ضروری است. کار ما نشان داد  برای پیشگیری   c ویتامین 
c به صورت روزانه اهمیت دارد. ولی  که دریافت میزان کافی ویتامین 
این به این معنی نیست که به مقدار خیلی زیاد مصرف شود. همچنین 

برای تایید این اثرات، آزمایشات انسانی الزم است.

خبر: لینک 
http://www.the-scientist.com/?articles.view/  
ar t ic leNo/50138/ t i t le /Vi tamin-C-Deple t ion-
/Accelerates-Leukemia-in-Mice
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چین کارخانه تصویر برداری مغز را راه اندازی می کند

دانشمندان علوم اعصاب که به طور مرتب پیچ و تاب و مدارهای عصبی را از طریق مغز به نمایش می گذارند،  نگاه آن ها توسعه در مقیاس 
صنعتی می باشد. توسعه دهندگان آن می گویند که یک تسهیالت بزرگ در ماه آینده در سوژو، چین، که باید نقشه مغز را با وضوح باال تغییر 

دهد باز می شود .

دستگاه  پنجاه  دارای  جدید  امکانات  کنند،  استفاده  مغز  تصویربرداری  سیستم  دو  یا  یک  از  است  ممکن  معمولی  های  آزمایشگاه  که  آنجا  از 
اتوماتیک است که می تواند به سرعت مغز موش را تقسیم کند، عکس های با کیفیت باال را از هر قطعه بردارند و آن ها را به یک تصویر سه 
بعدی تبدیل کنند. هنگکویی زنگ، یک زیست شناس مولکولی در موسسه علم مغز در سیاتل، واشنگتن، که با مرکز همکاری دارد، می گوید: 
این مقیاس مانند کارخانه به طور چشمگیری پیشرفت را تسریع خواهد کرد. او می گوید: »تولید مقادیر استاندارد در تولید صنعتی به شیوه ای 

صنعتی، موجب تغییر ساختار عصب شناسی خواهد شد.

این مؤسسه که مغز انسان را نیز تصویر می کند، قصد دارد که یک مرکز بین المللی باشد که به محققان برای ایجاد ارتباط بین عصبی برای همه 
چیز از مطالعات مربوط به بیماری آلزایمر به پروژه های هوش مصنوعی الهام گرفته از مغز کمک خواهد کرد. چینگمینگ لو، محقق تصویربرداری 
بیومدیکال در دانشگاه علم و صنعت )Huazhong HUST(در ووهان، چین. لو رهبری این مرکز جدید موسسه)HUST-Suzhou ( برای مغز 
و اعصاب است که دارای بودجه 5 ساله450 میلیون یوان67 میلیون دالر آمریکا است واین که 1200دانشمند و تکنسین را استخدام خواهد کرد. 

لو، که خود را »متخصص مغز و اعصاب« می نامد، همچنین سیستم های تصویربرداری مغز با سرعت باال را در موسسه ساخت.

این  از  اطمینان  برای وجود  دارد می گوید  را  با مؤسسه چینی  نیویورک که همکاری  در  آزمایشگاه سرد هاربر  دانشمند عصبی  یوش هوانگ، 
موضوع برای همه تقاضای زیادی وجود دارد. او می گوید: دسترسی به توان باال و سریع نقشه برداری مغز می تواند به درک دانشمندان عصب 

شناسی از نحوه اتصال نورون ها در مغز کمک کند - همانطور که ترتیب با کارایی باال، ژنتیک ها را قادر می سازد تا ژنوم انسان را در

۲۰۰۰s مشکلش را حل کند. او می گوید: »این تاثیر بزرگی در ایجاد وانت های سلول های مغزی در گونه های مختلف خواهد داشت.”

مغز پستانداران میلیون ها سلول دارد و مغز انسان حتی میلیاردها سلول دارد. و سلول ها در حدود 10،000 نوع مختلف ظاهر می شوند که با 
تفاوت ها در شکل، اندازه و ژن هایی که بیان می کنند، مشخص می شود. دانشمندان علوم اعصاب امیدوارند که نقشه برداری از ساختارها 
تا توابع آن ها را آشکار سازند. یورگن گلدشمیت، یک محقق تصویربرداری مغز در موسسه مغز الیبنیتس در  و نحوه ارتباط آن ها کمک کند 
مگدبورگ، آلمان، با مقایسه انواع خاصی از نورون در مغزهای مختلف، ممکن است دانشمندان بتوانند اثرات بیماری یا رفتار آموخته شده را 

بر ساختار سلولی بیفزایند.

اما چنین نقشه ها اغلب ماهها یا سالها نیاز تالش دارند. این فرآیند شامل تراشیدن مغز ماشینه در مقیاس سانتیمتر به 15000 تکه فوق العاده 
ریز با یک تیغه الماسی، رنگ آمیزی هر الیه با مواد شیمیایی یا برچسب های فلورسنت برای انتخاب ویژگی های خاص، تصویر برداری از هر 

الیه با میکروسکوپ و سپس بازسازی تصاویر به یک نقشه سه بعدی ) 3D ( است.

لینک خبر :

http://www.nature.com/news/china-launches-brain-imaging-factory-1.22456 

منبع:

http://www.natureworldnews.com/articles/36669/20170323/shocking-scientists-successfully-cultivat- -   
ed-beating-human-heart-cells-spinach-leaves.htm

ایمان برغمدی
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معرفی شخصیت
زندگینامه آقای دکتر احمد مجد

زهرا صمدی

در  فرهنگی  ای  خانواده  در  اردیبهشت ۱۳۲۲  سوم  در  مجد  احمد 
شهر محالت به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش از بانیان آموزش و پرورش این 
شهر بودند و احمد  مقطع دبستان را در مدرسه ای که با نام حسین مجد 
)پدر بزرگش ( نامگذاری شده بود به پایان رساند. او تحصیالت متوسطه 
سال  همان  در  و  رساند  پایان  به   1339 سال  در  و  طبیعی  رشته  در  را 
و در رشته ای که دوست می داشت  تهران شد  وارد دانشسرای عالی 
یعنی زیست شناسی مشغول  باشد  او  زندگی علمی  بود سرلوحه  قرار  و 
به تحصیل شد. در سال  1342 با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل 
گشت و همان سال به استخدام آموزش و پرورش در آمد و متعهد شد که 

در همان وزارتخانه دوران تعهد خدمت خود را به انجام رساند. 

دوره  اولین  اهواز  شهرستان  در  و  برد  خوزستان  استان  به  را  او  تعهد   
دبیرستان و آموزگاری اش را تجربه کرد؛ سال ۱۳۴۲ احمد مجد معلم 

زیست شناسی شد.

او از این دوران با افتخار یاد می کند و می گوید: »دوران پربار دبیری 
من هرچند حدود ده سال به طول انجامید اما خدمت معلمی، راه مرا 
روشن کرده بود. می دانستم رو به کدام سمت دارم و به کجامی روم، 
دوران موفقی بود، تمام همتم را صرف بچه ها و تعلیم آنها می کردم و 
خوشبختانه بسیاری از آنها در تحصیالت عالی درخشیدند و انسانهای 

موفق و کارآمدی از آب درآمدند. «

احمد مجد با هزینه شخصی در سال۱۳۵۱ عازم کشور فرانسه شد و به 
دانشگاه پیرماری کوری پاریس رفت. این دانشگاه بخش علوم دانشگاه 
سوربن است و یکی از مهمترین دانشگاههای علوم در جهان به حساب 
های  زمینه  تخصصی  رشته  و  شد  نوگارت  پروفسور  شاگرد  او  آید.  می 
سلولی، مولکولی، بیوشیمی را دنبال کرد. چرا که حس می کرد بیشترین 

عالقه را در این شاخه های زیست شناسی دارد.

» اولین بار بود که پروفسور نوگارت را می دیدم، او در رشته خود شهره 
آن زمان بود، پروفسور پرسید آیا از بیوشیمی چیزی می دانی؟ و چون 
من فارغ التحصیل زیست شناسی بودم و این شانس را در ایران داشتم 
که در تحصیالت خود دو ترم بیوشیمی بخوانم، جواب دادم، بله! و او با 
تعجب پرسشهایی کرد و مطمئن شد. جالب آن است که بدانید در دوره 
ما برای اولین بار بود که در ایران بیوشیمی تدریس می شد. اینگونه بود 

که توانستم از این دانشمند زیست شناسی پذیرش تحصیلی بگیرم.« 

و  شناسی  )سلول  مورفوژتر  و  سیتولوژی  قسمت  در  پس  آن  از 
دانشگاه  مولکولی(  و  سلولی  مسائل  بربنای  زایی  ریخت  اساس 

کرد.  فعالیت  به  شروع 

کارهای  همزمان  و  کرد  کسب  را  اول  رتبه  تئوری  امتحانات  در  مجد 
عملی را نیز به خوبی انجام داد تا جایی که توانست رضایت تمامی اساتید 

بخصوص پروفسور نوگارت را به دست آورد. 

پس از آن بود که با معرفی نوگارت، دولت فرانسه به او بورس تحصیلی 
خود  دکترای  رساله  از  مجد   ۱۳۵۶ درسال  دپارتمان  درهمان  و  داد 
دفاع کرد. دراین دوران او با دانشمند بزرگ دیگری پروفسور روبرت نیز 

همکاری نزدیك داشت. 

برهم  و  آن  تکوینی  مراحل  گرده،  های  دانه  درباره  او  دکترای  رساله 
کنشهای سلولی دانه های گرده به زبان فرانسه بود که توانست او را 

به درجه عالی دانشگاهی فارغ التحصیل کند. 

در فرانسه به او پیشنهاد پست آسیستانی می شود و نمی پذیرد چرا که او 
عاشق شغل معلمی و متعهد به دانشجویان جوان ایران زمین بوده است.

مجد به ایران بازگشت و همچنان متعهد خدمت در آموزش و پرورش 
و کارمند رسمی آن بود. 

او کارش را در دانشگاه ابوریحان تهران شروع کرد و پس از چندماه به 
عنوان سرپرست دوره شبانه دانشکده علوم آن دانشگاه برگزیده شد.

سال  تا  که  شد  علوم  دانشکده  رئیس  او  انقالب  پیروزی  دوران  در 
۱۳۵۸ دراین مقام باقی ماند. 

پس از آن دانشگاه ابوریحان با دانشگاه تربیت معلم ادغام شد. 



4نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

معلم  تربیت  دانشگاه  عضو  مجد  دکتر  که  است  بعد  به  سال  آن  از 
نیز  زمان حال  تا  این عضویت  که  زیست شناسی می شود  گروه  در 

ادامه دارد.

از  یکی  و  گذرانده  را  دانشیاری  و  استادیاری  به  مربوط  مراحل  او 
آید.  شمارمی  به  دانشگاه  این  علمی  ارکان 

زیست  ریزی  برنامه  کمیته  عضو  او  دانشگاهها  تعطیلی  درزمان 
سال  ده  مدت  به  بعدًا  و  بود  فرهنگی  انقالب  ستاد  در  شناسی 
کتاب  جلد  دوازده  صاحب  مجد  احمد  شد.  کمیته  این  سرپرست 
سلولی  شناسی  زیست  کتاب  است.  ترجمه  و  تألیف  صورت  به 
در  شده،  تألیف  زاده  شریعت  دکتر  همکاری  با  که  مولکولی  و 
جایزه  برنده  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  دوره  هفدهمین 

است. شده 

الکترونیکی،  میکروسکوپ  آزمایشگاهی،  اولیه  روشهای 
با  آخر  کتاب  در  که  گیاهان  تکاملی  رهبردهای  نموگیاهی، 
دیگر  از  است  شده  ترجمه  و  تألیف  علمی  هیأت  اعضای  همکاری 
دست  در  و  درآمده  تحریر  رشته  به  او  توسط  که  است  هایی  کتاب 

است.  انتشار 

“برگرفته از روزنامه ایران مورخه 83/3/21”
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مقاالت
با پستان  سرطان  درمانی  شیمی  و  درمانی  شیمی    اثرات 

Camellia Sinensis چای سبز

مقدمه:
جهان  سراسر  در  بهداشتی  مشکالت  ازمهمترین  یکی  سرطان  امروزه 
محسوب می شود و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی،  سرطان پس 
از بیماری های قلبی و عروقی دومین عامل مرگ و میر در جهان است 
و در هر دقیقه یک نفر در جهان در اثر بیماری سرطان جان خود را از 

دست می دهد.

سرطان یک بیماری است که به رشد غیر قابل کنترل بافت که در نتیجه 
عدم تعادل بین تقسیم سلولی و پدیده آپوپتوز به خاطر عوامل پیچیده به 

وجود می آید، اطالق می شود.

از بین سرطان های زنان، سرطان سینه مهمترین عامل نگران کننده 
سالمتی است زیرا شایع ترین نوع سرطان و بعد از سرطان ریه دومین 

عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. 

تاثیر  اثر  در  که  است  هتروژن  بیولوژیکی  بیماری  یک  پستان  سرطان 
به تجمع  و  ایجاد می شود  وراثتی و محیطی  متقابل عامل های خطر 
پیش رونده تغییرات ژنتیک و اپی ژنتیک در سلول های سرطان سینه 

منجر می شود.

مبتال می  این سرطان  به  در جهان  زن  میلیون  از یک  بیش  هر سال 
شوند از این تعداد سالیانه ۴۰۰۰۰۰نفر فوت می کنند.

زهرا صمدی

چکیده
 Theaceaeمتعلق به خانواده Camellia      Sinensis .نقش درمانی گیاهان دارویی در درمان بیماری های مختلف  مورد بررسی و تایید قرار گرفت
است. بومی شرق آسیا  و در سراسر جهان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود. این یک نوع بوته مقاوم است که برگ و جوانه های 
 Camellia  Sinensis .برای مقاصد درمانی و آرایشی  استفاده می شود Camellia Sinensis برگ برای تهیه چای استفاده می شود. دانه های
)چای سبز( چای چینی است که به عنوان یک نوشیدنی سالم مصرف می شود و نشان داده شده است که دارای فعالیت های مختلف درمانی مانند 
آنتی اکسیدان ها، ضد چاقی و ضد سرطان، معالجه زخم، بهبود شناختی و حافظه، ضد التهاب، ضد آرتریت، ضد باکتری، ضد میکروبی، ضد 

آنژیوژنیک، ضد ویروسی و اثرات کاهش کلسترول و آسیب های ضد کلیه می باشد.
برگ ها به درمان آسم، آنژین صدری، بیماری عروق و دیابت کمک می کند. مشخص شده که آن اثر نوروپروتکتیو)محافظ عصب( دارد.

همچنین می تواند  به درمان بیماری های قلبی و عروقی کمک کند. Camellia Sinensis به علت محتوای پلی فنول به ویژه پلی فنول ها اثرات 
Catechins  است که نوعی پلی فنول است و اثرات  تعدیل کننده ای در ژن های مختلف در رشد و پیشرفت  بهبودی دارد. ترکیب اصلی گیاه 

سرطان دارد.
)epicatechin-3-gallate)ECG-، )epicatechin)EC :اصلی عبارتند از Catechins

.)epigallocatechin-3-gallate)EGCG و ،)Epigallocatechin)EGC
EGCG یکی از فراوان ترین Catechins )کاتچین ها( است که در حدود 80-50%از کل محتوای کاتچین ها است.

تنوع ترکیبات طبیعی در گیاهان و  نقش های مختلف آنها در جلوگیری و درمان بیماری های مختلف همراه با طبیعی بودن  و سازگار بودن با بدن 
و عدم اثرات نامطلوب، انگیزه مردم برای داشتن عالقه بیشتر برای استفاده از آنها، و همچنین تمایل  بیشتر محققا ن نسبت به مطالعه در مورد آن 

ها و تشخیص اثرات درمانی آن ها  باعث شده که مورد توجه قرار گیرند.
با این حال هنوز هم در مورد اثر بخشی آن ها، دوز دارو و سمیت آن ها اغفالی وجود دارد. برای رسیدن به این هدف مطالعات بسیاری انجام شده 
است تا تمرکز بر توانایی گیاهان برای تولید موارد مطلوب شیمیایی و دارویی انجام شود. سرطان پستان یک بیماری خطرناک و کشنده است. برای 

درمان چنین سرطانی مصرف یک عامل طبیعی بدون عوارض جانبی بسیار مهم است.
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مقایسه  در  ایران  در  ابتال  نرخ  کمترین  دارای  پستان  سرطان  اگرچه 
گذشته  دهه  چهار  طی  در  ولی  باشد  می  آسیایی  کشورهای  سایر  با 
به  پستان  باعث شده که سرطان  بیماری  این  به  ابتال  میزان  افزایش 
زنان  بین  در  باال   بسیار  فراوانی  با  بدخیم  بیماریهای  از  یکی  عنوان 

ایرانی شناخته شود.

این بدخیمی تا حد زیادی در برابر استراتژی های درمانی خیلی مقاوم 
باقی مانده و بسیاری از بیماران مبتال به سرطان دچار متاستاز شده و در 

نهایت جان خود را از دست می دهند.

بیشترین میزان شیوع سرطان سینه در کشورهای غربی و کشورهای 
توسعه یافته در گروه های سنی ۶۰- ۵۰سال است در حالی که بیشترین 
میزان شیوع سرطان سینه  در ایران سنین ۵۰-۴۰سال است. مطالعات 
انجام شده  در داخل کشور نشان می دهند سرطان سینه در ایران به 

عنوان شایع ترین سرطان در زنان ایرانی مطرح بوده است.

وضعیت جغرافیایی، نحوه زندگی، رژیم غذایی و عوامل استرس زا مانند 
باال رفتن سن ازدواج و چاقی از جمله عوامل محیطی مستعد کننده ابتال 

به سرطان سینه به شمار می روند.

 ۱ زندگیشان  پستان در طی  به سرطان مهاجم  زنان  ابتالی  احتمال 
به ۸ )%۱۳( است.

سلولی  فیزیولوژی  در  تغییر  حداقل شش  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
موجب رشد بدخیمی می شود که این تغییرات شامل خودکفا بودن در 
تکثیر سلولی، مقاوم بودن به سیگنال های بازدارنده تکثیر سلولی، فرار 

کردن از آپوپتوز،

عدم محدودیت در پتانسیل تکثیر و تقویت رگ زایی )آنژیوژنز( و حمله به 
سایر بافت ها هستند.

تاکنون بیش از ۲۰۰ نوع مختلف سرطان شناخته شده است که اکثر 
آن ها درمان قطعی ندارند اما برای جلوگیری از رشد و پیشرفت آن ها 
ژن  و  درمانی  هورمون  درمانی،  شیمی  تراپی،  رادیو  جراحی،  روش  از 

درمانی استفاده می شود.

استفاده در درمان سرطان  این که داروهای شیمیایی مورد  به  توجه  با 
عالوه بر ایجاد مقاومت دارویی، دارای اثرات جانبی نیز می باشد.

سرطان یکی از علل مرگ است از روزگاران قدیم تاکنون گیاهان برای 
حفظ سالمت و درمان بیماری ها به کار می رفته است.

با  امروزه کارهای پژوهشی درباره سرطان به سوی داروهای طبیعی و 
منشا گیاهان روی آورده است. گیاهان دارویی و محصوالت طبیعی برای 

پیشگیری و درمان سرطان بهتر و با خطر کمتری همراه بوده است. 

بسیاری از گیاهان دارویی به وسیله افزایش عملکرد و دفع مسمومیت 
بدن را از ابتال به سرطان محافظت می کنند.

مصرف  از  ناشی  خطرناک  و  سمی  جانبی،  اثرات  گیاهان  از  بسیاری 
داروهای شیمیایی و پرتو درمانی را کاهش می دهد.

ترکیبات موثره ای در گیاهان وجود دارد که باعث می شوند به عنوان 
انتی کنسر از آن ها استفاده شود؛ از قبیل تاکسول، کورکومین، سیلی 
فالونوئیدها،  ها،  ترپنوئید  بالستین،  وین  و  کریستین  وین  بینین، 

تیموکوئینون، پلی فنول ها، ارگانوسولفورها و.....

به طور کلی نتایج کارهای پژوهشی نشان می دهد که ترکیبات موثره در 
هر گیاه با توجه به زمان و غلظتی که دارد باعث مهار رشد، افزایش مرگ 
  P53 بیان ژن  و  )آنژیوژنز(  زایی  مهار رگ  آپوپتوز،  بروز  تشدید  سلولی، 

و....در سلول های سرطانی می شود.

بالغ بر ۳۵۰۰ سال است که از گیاهان در درمان سرطان استفاده می شود.

بنابراین تالش برای یافتن داروهای موثرتر و با عوارض جانبی کمتر در 
مورد سرطان مورد توجه می باشند.

مواد و روش ها
 Medline ،   PubMed انجام شده در  بررسی مطالعات  با  مقاله  این 
،Web of Science و پایگاه های اطالعاتی ایران انجام شده است. 
روش جستجو اولیه حدود 108 مرجع را شناسایی کرد. در این مطالعه 
68 مطالعه برای غربالگری بیشتر پذیرفته شد و همه ی  معیارها ]در 
 Camellia انگلیسی، متن کامل، شیمی درمانی و اثرات شیمی درمانی

Sinensis [پذیرفته شد.

منتشر  مرتبط  مقاالت  جستجو  برای  کلیدی  کلمات  عنوان  به  معیارها 
شده از سال 1999 تا 2016 بود، متن کامل آنها باید به زبان انگلیسی 

در دسترس باشد.

 مقاالت شامل آزمایشات بالینی، مطالعات in vitro، in vivo، بررسی 
و یا متا آنالیز بود.

نتایج
افزایش مصرف چای سبز Camellia Sinensis ممکن است به طور 
معکوس با خطر ابتال به سرطان ارتباط داشته باشد. عالوه بر این نشان 
اقدامات  با  درمانی سرطان سینه  نمونه شیمی  گیاه  این  که  داده شده 
مکانیکی پلی فنل چای در سیگنالینگ فاکتور رشد ،آنژیوژنز )رگ زایی( 

و متابولیسم لیپید است.

 Camellia Sinensis آبی  ی  عصاره  با   4T1 های   سلول  درمان 
طریق  از   )4T1 )proliferation های  سلول  تکثیر  مهار   به  منجر 
در  عصاره   این  که  شده  داده  نشان  است.  دوز  به  وابسته   4T1آپوپتوز

حفاظت  از تخریب ناشی از سرطان سینه نقش دارد.

سلولی  تکثیر  روی  بر    EGCG و   PCB102 ترکیبی  و  فردی  اثرات 
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   Camellia Sinensis که  داده  نشان  آن  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
فعالیت    ،EGCG فرایند  طریق  از  را  پستان  سرطان  درمانی  شیمی 
را    PCB102 استروژن  محیطی  پرولیفراسیون  تحریک  کننده  فعال 

سرکوب می کند. 

Camellia Sin- در یک مطالعه کلینیک بالینی، نقش روزانه مصرف
ensis در طی 12 ماه بر روی شاخص های زیستی خطر ابتال به سرطان  
مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج نشان داد چای سبز ضد سرطان سینه 
بیومارکرهای  روی   بر   GTE بالینی،  کلینیک  مطالعه  یک  در  است. 
سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  که مصرف روزانه 

GTE به طور کلی توسط گروهی اززنان یائسه قابل تحمل است.

Camellia Sinensis و کاربرد  آن ها در پیشگیری  پلی فنل های 
داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پستان  سرطان  درمان  و 
گروه  در  بدخیم  و  خیم  خوش  های  سلول  در   Ki-67 کاهش  که 

Camellia Sinensis    فعالیت ضد سرطانی سینه را تایید کند.

 MCF-7 Michigan بر انتقال و تهاجم سلول های EGCG اثرات
Cancer Foundation 7( (مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
ممکن   MCF-7 سلول  تهاجم  و  مهاجرت  EGCGبر  مهاری  اثر  که 
است ناشی از تنظیم پایین بیان VASP از طریق مسیر Rac1  در یک 

روش وابسته به غلظت باشد.

گزارش نشان داده  که Camellia Sinensis   Catechinsدر غلظت 
های باال و یا درمان غدد درون ریز عمل می کند. اثر مهاری  EGCGبر 
آنژیوژنز خفیف تومور و پیشرفت سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت. 
به طور خاص سلول     EGCGتایید می کنند که را  ایده  این  یافته ها 
های تومور و عروق تومور را هدف قرار می دهد و در نتیجه مانع توسعه، 

گسترش، انتقال و آنژیوژنز  سرطان سینه می شود.

اپی  فرآیندهای  تنظیم  با  را  از یک عامل ضد سرطان   گیاه بخشی  این 
دارد.  پستان  سرطان  خطوط  در   ERα کردن  خاموش  در  ژنتیکی  
 Camellia Sinensis مکانیسم های مختلف ضد سرطان  در عملکرد
مکانیسم پیشگیری از سرطان  فعالیت   Folate وجود دارد. مهار مسیر 
 Camellia Sinensis است. یکی دیگر از مکانیسم عمل EGCG های

این است که مانع  از روند نئوبالستی شود.

با توجه به مطالبی که در این مقاله بررسی شده بود پلی فنل اپی گاالت 
بیولوژیکی  فعال  اجزای اصلی  از  کاتچین گاالت موجود در چای سبز 
محسوب می شود که احتماال در تولید آنزیم های مورد نیاز رشد سلول 
تشکیل  سرکوب  با  براینکه  عالوه   دارد.  مهمی  نقش  سرطانی  های 

عروق خونی )آنتی آنژیوژنز ( در کنترل رشد تومورها موثر است.

لذا ۳فنجان یا ببشتر چای سبز برای کنترل و درمان سرطان پیشنهاد 
شده است.
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بررسی اثر شرایط هایپوکسی بر سلول های بنیادی مزانشیمی
(MSCs)

ویژگی سلولهای بنیادی مزانشیمی

و  جنیني  سلولهاي  عمده  دسته  دو  به  منشا  لحاظ  از  بنیادي  سلولهاي 
سلولهاي  مهمترین  از  شوند.  مي  تقسیم  بزرگساالن  بنیادي  سلولهاي 
به خود جلب کرده  را  اکثر محققین  توجه  امروزه  بزرگساالن که  بنیادي 
است مي توان به سلولهاي بنیادي مزانشیم اشاره کرد. سلولهاي بنیادي 
مزانشیم در ترمیم بافت هایي با منشا مزانشیمي مثل استخوان، غضروف، 
ماهیچه، تاندون و چربي شرکت مي کنند. این سلولها از مغزاستخوان، 
خون بند ناف، مایع آمینوتیک و چربی  قابل جداسازی هستند. توانایي 
ازدیاد و تکثیر در محیط آزمایشگاهي به صورت سلولهاي چسبنده شبه 
فیبروبالستي به کف ظروف پالستیکي را به خوبي نشان مي دهند. تعداد 
وسیعي از مولکولهاي چسبنده CD90 ،CD29 ،CD44 و شاخصهاي 
سلولهاي استرومایي SH-4 ،Sh-3 ،SH-2 و گیرنده هاي سایتوکیني 

مثل گیرنده انترلوکین IL1-R( 1( و گیرنده TNF را بیان مي کنند و فاقد 
نشانگرهاي هماتوپویتیک CD14 ،CD45 ،CD34  هستند.

چگونگی ایجاد شرایط هیپوکسی در سلولها:

سلول  یا  بافت  ارگان،  در  اکسیژن  نبود  یا  کمبود  معنای  به  هیپوکسی 
اکسیژن  کاهش  دلیل  به  تواند  می  اکسیژن  کمبود  بحران  این  است. 
رسانی به علت مشکالت جریان خون در شبکه خونی یا کم خونی باشد 

و یا در اثر تکثیر سریع سلول بوجود اید.

در ازمایشگاه به طرق مختلف می توانیم برای سلولها شرایط هیپوکسی 
ایجاد کنیم:

-استفاده از اکوباتور های القاگر هیپوکسی، که هوای دارای اکسیژن 

شادی کسمتی
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1% را برای سلول ها فراهم می کند.

 hypoxia کلریدکبالت هیدراته، باعث بیان ژن ، CoCl2استفاده از-
induced factor)HIF( شده و هیپوکسی را القا می کند.

-استفاده از ، deferoxamin که یک شالته کننده ی اهن است،  به 
از تجزیه  از طریق جلوگیری  القا کننده هیپوکسی«  عنوان یک »عنصر 

پروتئین HIF1a عمل می کند.

مکانیسم:
به  گوناگونی  های  پاسخ  توانند  می  مختلف  های  بافت  و  سلولها 

بدهند. جدید  شرایط 

گزارش شده است Reactive Oxygen Species )ROS(  که تحت 
شرایط هیپوکسی توسط کمپلکس III زنجیره انتقال الکترون میتوکندری 
تولید می شود، نقش اساسی را در تثبیت پروتئین HIF1-a توسط مهار 

آنزیم پلی هیدروکسیالز ایفا می کند.

های  ژن  بیان  تنظیم  باعث  و  شده  بیان   HIF1a هیپوکسی  حین  در 
مربوط به انژیوژنز و انتقال O2 می شود.

هیپوکسی  شرایط  که  داده  نشان  رابطه  این  در  جدید  مطالعات 
افزایش  سبب  زایی،  رگ  به  مربوط  های  ژن  تنظیم  بر  عالوه 
سلولهای  در  ضدالتهاب  و    immunomodulatory فعالیت 
درمان  در  توان  می  خاصیت  این  از  که  شود  می  مزانشیمی  بنیادی 
diabete neuropa- دبیماری های مربوط به هیپوکسی و التهاب مانن

thy و rheumatoid arthritis استفاده کرد.
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نقش سلول های بنیادی در درمان های فردی سرطان کولون

از  شود.  می  محسوب  جهان  در  میر  و  مرگ  عمده  دالیل  از  سرطان   
شایع   بزرگ  سرطان  سومین  کولون  سرطان  رایج  های  سرطان  میان 
مخصوصا در ایاالت متحده  بین زنان و مردان است. سازمان بهداشت 
جهانی برآورد کرده است که 77% افزایش در مبتالیان به سرطان کولون 
سرطان  از  ناشی  مرگ  در  درصدی   80 افزایش  و  است  داشته  وجود 
کولون تا سال 2030 وجود دارد. . رشد سرطان روده ممکن است سال 
ها به طول بینجامد وتشخیص به موقع آن شانس بهبودی را  به طور 
چشمگیری افزایش می دهد .برای کنترل سرطان کولون از استراتژی 
افزایش  ها شامل:  استراتژی  این  گرفت  بهره  توان  های مختلفی می 
که  )زمانی  بهداشت  آموزش  های  برنامه  طریق  از  مردم  دانش  سطح 
بیماری وجود ندارد( همچنین انجام برنامه های غربالگری )تشخیص 
بیماری در مراحل اولیه آن( و هم چنین توسعه درمان های نزدیک به 
بیمار شامل سن وجنس وخود سرطان  با توجه به مشخصات  شخص 
)بیان ژن(.                                                                                                                

مطالعات اخیر نشان داده است سلول های بنیادی سرطانی نقش مهمی 
در جایگزینی سرطان و متاستاز بازی می کند.  از این رو تحقیقاتی که در 
جهت شناسایی وتعیین ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی انجام 
می شود نه تنها موجب بهبود شناخت دقیق از این سلول ها  می گردد 
های  روش  به طراحی  توان  می  ها  این سلول  دقیق  شناسایی  با  بلکه 
درمانی در راستای هدف گیری این سلول ها اقدام کرد وبدین ترتیب از 
عود مجدد ومتاستاز سرطان جلوگیری نمود. سلول های بنیادی سرطانی 
یا سلول های شروع کننده تومور اولین بار در لوسمی حاد میلوئیدی ودر 
سال های اخیر در بسیاری از تومور ها از جمله سرطان کولون شناسایی 
 cox2 ,wnt/betacatenin   HIF-1 alpha ,K-rasشدند.  مهار
p53,  و  فعال کردن TGF-β از جمله استراتژی های پیشنهادی علیه 
سرطان کولون است. سلول های بنیادی سرطانی جمعیت کوچکی از 
این  تومور هستند.  تومور هستند که مسئول پخش و رشد  سلول های 
جمعیت سلولی که به صورت غیر یکنواخت در درون بافت تومور توزیع 
خودنوسازی  قابلیت  دارای  طبیعی  بنیادی  های  سلول  مانند  اند  شده 
بوده ومسئول بقای تومور وتفاوت خصوصیات ژنتیکی ومتابولیکی آن 
می باشد. درک بهتر از چگونگی تشکیل سلول های بنیادی سرطانی 
وشناسایی مسیر های کنترلی این سلول ها منجر به توسعه روش های 
تشخیصی ودرمانی در تحقیقات پایه وبالینی سرطان  که اکثرا بر مبنای 
بنیادی سرطانی  است می شود. سلول های  ها  نانو حامل  از  استفاده 
در  ها  سلول  از  جمعیت  مختلف  انواع  به  وتمایز  نوسازی  خود  قابلیت 
های  سلول  از  اختصاصی  های  مارکر  هستند.  دارا  را  تومور  با  مقایسه 
بنیادی سرطانی شامل CD133, CD24, CD29, CD44, Lgr5 در 
تشخیص بیماری مهم هستند. استفاده از نانوذرات منجر به ایجاد دو 

فیلد مختلف می شود:

1(استفاده از نانوذرات در تشخیص و هدف سلول های بنیادی سرطانی.

2(هدف در سلول های سرطانی به صورت مستقیم زمانی که نانوذرات 
برای  الگویی  بیان  باعث  و  گذارد  می  اثر  سیگنالینگ  مسیرهای  روی 
می  نانوذرات  این  همچنین  شود.  می  توموری  های  سلول  جلوگیری 
توانند انتی بادی ضد سرطان را حمل کنند. استفاده از علم بیوتکنولوژی 
فاکتور  مشابه  مصنوعی  ذره  نانو  یک  که   Nano script ساخت  و 
ژن  بیان  تنظیم  برای  ای  صفحه  عنوان  به  و  کند  می  عمل  رونویسی 
کاربرد دارد. Liu و همکاران نانوساختاری را گسترش دادند که شامل 
پلیمر آب دوست با لیپید است. این نانوساختار به عنوان تحویل داروی 

ضد سرطان سلول های بنیادی سرطان کولون را هدف قرار می دهد.

استفاده از علم  نانوتکنولوژی کمک شایانی  به مدیالسیون بیان ژن و 
مسیر های سیگنالی در سرطان درمانی برای هدف قرار دادن سلول های 

بنیادی سرطانی وافزایش انعطاف پذیری در درمان  می کند.
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نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در بهبود زخم پوست

مقدمه
MSC ها سلول های بنیادی هستند که نقش مهمی در حفظ و ترمیم 
بافت ها ایفا می کنند. این سلول ها برای بهبود زخم ضروری هستند. 
عالوه بر این MSC ها باعث تنظیم هرچه بیشتر پاسخ های ایمنی و 
اپیتلیال می شوند.  تغییرات  و  القا مهاجرت سلولی  التهاب و همچنین 
های  داربست  تولید  و  بافت  مهندسی  توسعه  و  ها   MSC قابلیت  این 
سلولی به عنوان راه حل هایی جدید در درمان زخم های مزمن معرفی 
از  زیادی  تعداد  شامل  و  است  بدن  عضو  بزرگترین  پوست  اند.  شده 

MSC ها است.

از آنجایی که مهمترین نقش پوست برای کنترل بیماری ایجاد یک مانع 
فیزیکی در برابر عوامل بیماری زا است، هر عاملی که بتواند این مانع را 

از بین ببرد می تواند باعث ایجاد زخم شده و نهایتا بدن را ضعیف کند.

ولی  است،  شده  تعریف  جدی  اسیب  و  شکاف  عنوان  به  زخم  اگرچه 
در تعریف درست، هر گونه اسیب یا خلل در ساختار و عملکرد طبیعی 
پوست، زخم محسوب می شود. این می تواند شامل طیف گسترده ای از 
اسیب ها باشد، دامنه ای از یک جراحت پوستی ساده گرفته تا جراحات 
عمیق رسیده به بافتهای زیر الیه ی پوست و حتی تاندون، ماهیچه، رگ 

ها، اعصاب و استخوانها.

پس از اسیب، بدن فرایندهای ترمیمی برنامه ریزی شده ای را که بهبود 
زخم نامیده می شوند، سازمان دهی میکند.

ها  بر روی بهبود زخم و همچنین مراحل   MSC این بررسی عملکرد 
اصلی فرایند و تغییرات تدریجی در سلول درمانی را مطرح می کند.

مراحل بهبودی زخم
بهبودی زخم می تواند به چندین مرحله تقسیم شود و هرمرحله باید با 
شدتی مطلوب برای یک دوره خاص ادامه یابد. بنابراین فرایند بهبود زخم 

شامل چهار مرحله است: توقف خونریزی، التهاب، تکثیر و بازسازی.

توقف خونریزی 
اسیب  کوچک  خونی  رگهای  شود،  می  جراحتی  دچار  بافت  که  زمانی 
می بیند. این وضعیت می تواند به خونریزی منجر شود و بدن لحظه به 
لحظه مانع خونریزی می شود، که این فرایند را هموستازی می نامند. 
منعقد  خون  و  شوند  فعال  خونی  پالکتهای  انکه  از  قبل  مرحله  دراین 
شود، انقباض عروق رخ میدهد.اندوتلیوم عروق اسیب دیده باعث ایجاد 
یک تنگ کننده عروق میشود، اندوتلین که انقباض عروق را به پیش 
سیستم  از  اشتقاقی  عروقی  انقباض  برای  ها  واسطه  دیگر  راند.  می 
اعصابی سمپاتیک )نور اپی نفرین (، گردش کاتچوالمین )اپی نفرین(، 
وترشح پروستاگلندین ها از سلولهای اسیب دیده است. انقباض عروقی 
رگهای خونی اسیب دیده باعث هایپوکسی ریز محیط های درون ناحیه 
زخم شود، که منجر به ایجاد گونه های واکنش پذیر اکسیژن می شود 
)ROS(. این می تواند بیان انزیم های انتی اکسیدان را برای سم زدایی 

از ROS اضافی افزایش دهد.

در این مرحله با تشکیل لخته از ازدست دادن خون جلوگیری می شود.

ابشار انعقادی از الحاق دو مسیر شکل می گیرد: مسیر بیرونی و مسیر درونی.

اگرچه هر دو مسیر از راه های مختلف شروع می شوند، هر یک از آنها 
باعث فعال شدن فاکتور انعقادی و تولید ترومبین می شوند.

طاهره سنجری - سحر متقیانفر - شکیبا قناعتیان- سیده فاطمه رضوي - فائزه برابادي - لیال عطائي 
-  پریان منتصري - بیتا دهقانی - رضا برزویي - الهه قوه عود - سپیده حسیني - فاطمه اوالدي - 

زهرا صمدي
چکیده

سلول های بنیادی مزانشیمی )MSCs( می توانند به انواع مختلفی از بافت ها تمایز یابند. زخم پوستی به عنوان یک اسیب که نیاز به ترمیم دارد 
تعریف شده است. تمام انواع سلولهای پوستی مخصوصا سلولهای بنیادی مزانشیمی نقش مهمی را در فرایند بهبود زخم ایفا می کنند. سیگنال 
پاراکرین MSC بطور ویژه، پاسخهای سلولی را به منظور کاهش التهاب، تحریک رگ زایی و القا مهاجرت و تکثیر سلولی در محلهای عمده زخم، 
تنظیم می کند.به دلیل این قابلیتها، MSCs یکی از رایج ترین سلول های بنیادی در سلول درمانی به منظور بهبود زخم هستند. این بررسی برروی 

نقش MSCs در فرایند بهبود زخم تمرکز دارد. 
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 ترومبین دو نقش مهم در ایجاد لخته ایفا می کند: یک کاتالیزور برای 
تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و یکی هم عاملی برای فعالسازی پالکتها.

با کالژن  نیز در این مرحله نقش مهمی دارند. تماس پالکتها  پالکتها 
عروق آسیب دیده و ترومبین که منجر به فعال شدن آنها می شود.

پالکتهای فعال در محل های در معرض کالژن برای تشکیل پالکت 
انسدادگر و جلوگیری موقت از خونریزی بهم می چسبند.

و  ویترونکتین  فیبرونکتین،  فیبرین،  حاوی  خون  لخته  این،  بر  عالوه 
ترومبوزپوندین هاست که یک ماتریس موقت ایجاد می کنند که به عنوان 
داربست برای مهاجرت و چسبندگی فیبروبالست ها، کراتینوسیت ها و 

سلول های اندوتلیال عمل می کنند.

فاکتور های  اند،  افتاده  دام  به  ماتریکس  در  توده پالکتهایی که موقتا 
مشتق  پالکتهای  رشد  فاکتور  مانند  کنند،  می  ترشح  را  رشد  مختلف 
شده )PDGF(، فاکتور تغییر رشد بتا  )TGF-β(، فاتور رشد اندوتلیال 
عروقی)VEGF(، فاکتور رشد مشابه انسولین-1  )IGF-1(، و فاکتور 

.β از گرانولهای )bFGF( رشد اولیه فیبروبالست

این میانجی ها  بر نوتروفیل ها، مونوسیت ها، ماکروفاژها، سلول های 
ماهیچه ای صاف، و فیبروبالست ها تاثیر می گذارند.

التهاب
درد  و  تورم  گرما،  قرمزی،  مانند  خاص  التهابی  عالئم  با  مرحله  این 
با  همراه  التهابی  مرحله  اوایل  در  است.  همراه  زخم  محل  اطراف  در 
تراوایی دیواره های عروق توسط  اولیه ی رگ،  انقباض  فروکش کردن 
ها،   لکوترین  ها  پروستاگالندین  کینازها،  هیستامین،  چون  عواملی 
گروهی  اولین  میابد.نوتروفیلها  افزایش   ROS و  ها  هیالورونیک  اسید 
از لکوکسیت ها هستند که وارد زخم می شوند و درمدت 24 ساعت به 
نوتروفیل های غالب در ناحیه زخم تبدیل می شوند. حضور نوتروفیلهای 
تحریک شده با پروستاگلندین مکمل TGF- β، فاکتور نکروزی تومور 
در  باکتریایی  های  فراورده  و   )IL-1( لکوترین-1  و   )TNF-a( الفا  

محل زخم است.

ازاد می کنند که  انزیمهای پروتیولیتیک را  از  انواع مختلفی  نوتروفیلها 
باکتری ها را تجزیه می کند و ماتریکس خارج سلولی )ECM( در محل 
زخم با ایجاد رادیکال های ازاد اکسیژن فعال مانع سرایت و نفوذ میکرو 

ارگانیسم ها می شوند.

تکثیر
در مرحله تکثیر، رگ زایی، جایگزینی کالژن، تشکیل بافت دانه دار، و 

اپیتلیالیزاسیون رخ می دهد.

تولید  در  که  هستند  ای  پیچیده  کلیدی  های  سلول  ها  فیبروپالست   
ماتریکس خارج سلولی نقش دارند.

فیبروبالست ها توسط عوامل رشدی که از پالکت ها آزاد می شوند، از 
جمله IGF-1 ،TGF-β و PDGF تحریک می شوند.

آنژیوژنز

بخش بزرگی از فرایند آنژیوژنز، اکسیژن و مواد مغذی الزم برای فرایند 
ترمیم زخم را تامین می کند.

 آنژوژنز یک تا دو روز بعد از آسیب دیدگی رگ شروع می شود و می تواند 
در طی چها روز بعد از آسیب دیدن مشاهده شود. 

در پاسخ به هیپوکسی،VEGF ترشح می شود که در ترکیب با سایر سیتوکین 
هاست، و آنژیوژنز و بازسازی رگ های آسیب دیده را شروع می کند.

اپیلیالیزاسیون 

در طی چند ساعت بعد از آسیب دیدگی، فرایند اپیلیالیزاسیون به وسیله 
ی عوامل نمو از جمله EGF و TGF-a تحریک می شود.

این عوامل از ماکروفاژهای زخم فعال، پالکت ها، کراتینوسیت ها ترشح 
می شوند.

این فرایند با ضخیم شدن اپیدرم در امتداد لبه های زخم شروع می شود.

کراتینوسیت ها از حاشیه های زخم به سمت بستر زخم مهاجرت می 
کنند، محلی بین  درم زخم و لخته فیبرین.

کالژناز  جمله  از  ای،  ویژه  های  پروتیینی  محصوالت  با  مهاجرت  این 
برون  ماتریکس  تخریب  برای  اپیدرمی  های  سلول  توسط  شده  تولید 

سلولی، تهسیل می شود.

سلول های الپتلیال به مهاجرت و تکثیر ادامه می دهند تا زمانی که با 
سلول های الپتیال دیگری که از سایر مسیر ها می آیند ارتباط برقرار کنند.

بازسازی 

یا  سال   2-1 است  ممکن  و  است  بازسازی  زخم  بهبود  نهایی   مرحله 
بیشتر ادامه یابد. در مرحله بازسازی، فیبروبالستها به  میوفیبرو بالست 
ها تمایز می یابند .اولین عملکرد از میوفیبرو بالست ها بازسازی بافت 
و  انقباض  جدید،  سلولی  خارج  ماتریکس  تولید  با  )گرانوالر(  ای  دانه 

بازسازی زخم و تشکیل بافت اسکار است.

بیان  با فیبروبالست های طبیعی در  تفاوت اصلی میوفیبروبالست ها 
آلفا عضله صاف )β-SMA( است؛ که بیشتر به عنوان نشانگر  اکتین 
برای مشخص کردن ویژگی های میوفیبروبالست ها استفاده می شود 

و آن ها را به سلول های انقباضی تبدیل می کند. 
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نقش سلول های بنیادی مزانشیمی  در روند بهبود زخم
سلول های بنیادی قادر به تمایز به سایر رده های سلولی هستند و توانایی 
خودنوزایی نیز دارند. حضور سلول های بنیادی بازسازی آسیب بافتی در 
بافت های مختلف  و بهبود اختالالت عملکردی را تضمین می کند. 
این سلول ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: سلول های بنیادی 
جنینی و سلول های بنیادی بالغ مانند  MSCکه  MSC ها می توانند 
 Wu(نقش مؤثری در بهبود آسیب، از جمله روند بهبود زخم بازی کنند
et al., 2007(. توسعه درمان با استفاده از سلول های بنیادی در بهبود 
استروما  های  سلول  ویژه  به  بالغ،  بنیادی  های  سلول  به  عمدتا  زخم، 
مزانشیمی یا سلول های بنیادی مزانشیمی  وابسته می باشد. این سلول 
های بنیادی دارای پتانسیل خود تجدید شونده هستند و قادر به تمایز 
 Chen et al., 2009(.  MSC( باشند رده های مختلف سلولی می 
ها می توانند در پاسخ به سیگنال های شیمیایی، برای تعدیل التهاب، 
ترمیم بافت آسیب دیده و تسهیل بازسازی بافت، به بخش های آسیب 
دیده مهاجرت کنند. این سلول ها نقش مهمی در مراحل التهاب، تکثیر 

.(Maxson et al., 2012( و بازسازی دارند

MSCها یک رده از سلول های بنیادی، ناشی از الیه مزودرمی ژرمینال 
هستند و همچنین از درصد بسیار کمی از سلول های مغز استخوان، در 
حدود 0.01-0.0001% از سلول های تک هسته ای، تشکیل شده 
اند )Yolanda et al., 2014(.  MSC ها همچنین می توانند از بافت 
بافت  و  استخوان  مغز  آندومتر،  پولیپ  ناف،  بند  قبیل  از  های مختلف 
در شرایط  توانند  آن ها می   .(Ding et al., 2011( چربی جدا شوند
کندروسیت  ساز(،  استخوان  های  )سلول  ها  استئوبالست  به  مناسب 
)سلول های چربی(  ها  آدپیوسیت  سازنده غضروف(،  )سلول های  ها 
های  سلول  یابند.  تمایز  استخوان  مغز  استرومال  های  فیبروبالست  و 
به  قادر  و  کنند  می  حفظ  را  پذیری  انعطاف  از  باالیی  سطح  بنیادی 
بنیادی  های  سلول  جمله  از  پوستی،  اجدادی  های  سلول  بازسازی 
بافت  که  هنگامی   .)Fathke et al., 2004( هستند  کراتینوسیت 
آسیب می بیند، سلول های بنیادی حاصل از مغز استخوان به سمت 
بنیادی  از سلول های  تعداد کمی  زیرا  کنند؛  مهاجرت می  زخم  محل 
مزانشیمی همیشه  در خون محیطی وجود دارد. بنابراین، در صدمات 
شدید، تعداد سلول های بنیادی در گردش افزایش می یابند  تا بازسازی 

.)Chen et al., 2009(به طور مناسب انجام شود

تعدیل ایمنی:
پاسخ  مستقیم  تضعیف  ها   MSC عمل  های  مکانیسم  از  دیگر  یکی 
ایمنی به منظور کاهش التهاب است. در واقع آن ها در حین افزایش 
تولید سایتوکاین های ضد التهابی، باعث کاهش ترشح سایتوکاین های 
التهابی می شوند. ویژگی سایتوکاین های ضدالتهابی برای بهبود زخم 
به  را  التهابی  فاز  ها  این سلول  بطوریکه  باشند،  می  مفید  مزمن  های 

.)Yalanda et al ., 2014( مرحله بعدی بهبود، ارتقاء می دهد

و  IL-Iβ, IFN-S مانند  التهابی  پیش  های  واسطه  التهابی،  فاز  در 
MSCها فعال کرده، که آن  را در  عملکرد تنظیم کننده ای   TNF-β
MSC ها را قادر به تعدیل واکنش های ایمنی می کنند. در این مرحله
 ،mast های  سلول  بیولوژیکی  فعالیت  و  تکثیر  کارایی،  توانند  می  ها 
سلول های T، سلول های B و سلول های کشنده طبیعی را مهار کنند؛ 
شود.  می  ضعیف  دیده  آسیب  بافت  به  ایمنی  شدید  واکنش  بنابراین 

)Jackson et al ., 2012 a(

رشد سلولی، تکثیر، مهاجرت که برای  بهبودی بافت آسیب دیده است 
الزم است به انرژی نیاز دارد که توسط خون مویرگ ها فراهم می شود. 
بنابراین تشکیل عروق خونی گام ضروری در بهبود زخم برای حفاظت از 

گرانوله شدن بافت  بقای کراتینوسیت ها است.

 IGF-1 ،VEGF ترشح فاکتور های مختلف درگیر درآنژیوژنز، مانند 
و آنژیوپوئیتین-1 از MCS ها، نشانه های قدرتمند برای ترویج تکثیر، 
مهاجرت و تمایز سلول های اندوتلیال است که منجر به افزایش آنژیوژنز 
adrenomedul-  ها همچنین عوامل پاراکرین مانند MCS می شود .
فرایند  از  که   ،vasoprotection و  عروقی  ثبات  بهبود  برای  را    lin

بهبودی محافظت می کنند بیان می کنند.

سیگنال پاراکرین
عنوان  به  کند؛  اثر  مجاور  های  سلول  در  تواند  می  پاراکرین  سیگنال   
مثال، VEGF نه تنها از عوارض جانبی عصبی استفاده می کند، بلکه 
باعث افزایش تولید کراتینوسیت می شود، که نشان دهنده ی اهمیت 
است.  زخم  مجدد  اپیتلیالیزاسیون  در   MSC برای  پاراکرین  امالح 
MCS sفاکتور های ترشحی مختلفی را ایجاد می کند که نقش مهمی 
در تکثیر، تحریک انژیوژنز، رسوب کالژن پوست و فیبروبالست دارند. 
این سلول ها به التهاب موضعی و شرایط خفیف محیط زخم پاسخ می 
دهند و از حوادث مهم زخم، مانند رسوب ماتریکس و تشکیل رسوبات 
خون با تحریک افزایش میزان تکثیر، تمایز و تولید فاکتور رشد  مانند 

. FGF و VEGF

MSC sکنترل پاسخ سلول ها در محل زخم  سیگنال های پاراکرین  
بر  ها   MSC مفید  اثرات  برای  اصلی  مکانیسم  که  کند  می  تنظیم  را 
ایجاد  آنژیوژنز و  التهاب، تحریک  روی زخم است که منجر به کاهش 

مهاجرت و تکثیر سلولی می شود.

تجزیه و تحلیل MSC-نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی 
ترشح بسیاری از واسطه های معروف که در فرایند درمان نقش دارند، 
 ،VEGF از جمله عوامل رشد و سایتوکاینها، و کموکاین، به طور خاص
است، EGF، فاکتور رشد کراتینوسیت )KGF(، و   bFGF ،PDGF
 ،EGF ،HGF ،TGF-β ،TGF-β مزانشیال میتوژن مانند  TGF-β
فیبروبالست  کراتینوسیت،  تکثیر  ترویج  که   ،IGF-1 و   ،FGF-2

پوستی و سلول های اندوتلیال رابرعهده دارد.  



16نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

های  سلول  پیوند  های  روش  درمانی(و  Cell therapy)سلول 
بنیادی به محل زخم

Cell therapyرا می توان به عنوان مجموعه ای از استراتژی هایی برای استفاده ازسلول 
تکثیر سلولی  از طریق  این روش، سلول ها  در  تعریف کرد.  اهداف درمانی  زنده،با  های 
ازمایشگاهی در حجم مورد نظرتکثیر می شوند و به بافت هدف منتقل می شوند. هدف 
بیولوژیکی  عملکرد  بازگرداندن  یا  جایگزینی  تعمیر،  درمان،  زنده:  های  سلول  پیوند  از 
یک بافت یا اندام اسیب دیده است)YOLANDA ET AL.,2014(استفاده از سلول 
اصلی  مشکالت  از  یکی  است.  مزمن  های  زخم  بهبود  برای  جدیدی  راه  بنیادی  های 
MSCهای  که   است  این  MSCها  مهم   مزایای  از  است،  پیوند  رد  درمانی  سلول  در 
پیوند ،تحریک می کند. عالوه  از  ایمنی(را در میزبان پس  آلوژنیک،)واکنش های کم  
 I بر این، MSCها سطح عمده ای از مجموعه سازگاری بافت سازنده )MHC(کالس 
را بیان می کند اما MHC کالس II یا مولکول های CD80,CD86یا CD40را که در 
به عالوه  کند.  نمی  بیان  را  ایمنی سلولی دخیل هستند  یا  ایمنی هومورال  باسخ  کنترل 
و  IMMUNOSUPPRESSION عملکرد  دارای  و  دارند  کمی  ایمنی  ،MHCها   
مناسب  کاندید  ها  ان  که  شود  می  باعث  و  هستند   IMMUNOMODULATION

)VOLK,2010(.برای اتولوگ وپیوند الوژنیک باشند

های  زخم  بهبود  برای   CELL THERAPY های  محدودیت 
ستی  پو

بالقوه  به منظور بهینه سازی  به زخم یک چالش فنی است.  بنیادی  تحویل سلول های 
پتانسیل درمانی MSCها ،محیط کشت باید از چسبندگی، تکثیر، مهاجرت، و تمایز سلول 
و  پروتئولیکی  فعالیت  افزایش  با  که  حاد  های   زخم  ناخوشایند  محیط  کند.  حمایت  ها 
التهاب مزمن مشخص می شود  چالش دیگری برای ثبات سلول ها پس از تحویل است.
برای   MSCها  از  استفاده  در  پتانسیل  محدودیت   .))FLARNGA ET AL.,2007
درمان زخم های مزمن، درجات مختلف  بقای سلولی بعد از النه گزینی است که ممکن 
است اثرات درمانی را در طوالنی مدت کاهش دهد.یکی دیگر از محدودیت های استفاده 
از MSCها به عنوان یک درمان استاندارد در هر زمینه، یک ناهمگونی درعملکرد عمومی 
ان ها است که استاندارد سازی این سلول ها را برای مقاصد تولید و کنترل کیفیت به یک 
MSC از  این، استفاده  بر  تبدیل می کند)NUSCHKE.,2014(. عالوه  چالش جدی 
ها به عنوان درمان دارویی نیاز به توسعه در محیط بدن دارد که می تواند به عنوان یک 
 BROWER(مشکل باقی بماند،زیرا ناهمگونی ممکن است عمر طبیعی را محدود کند
ET AL .,2011(.این روش درمانی به طور کلی به MSC ها نیاز دارد که باید در تعداد 
کافی برای استفاده ی موضعی کشت شوند و این ممکن است یک مسئله مهم برای زخم 
های مزمن کوچک نباشد اما برای درمان زخم های بزرگ عملی نیست. سوختگی شدید 
و ترومای مزمن  که منجربه اسیب مغز استخوان می شود.MSC  ها سمیت سولفادیازین 
نقره ای که برای درمان عفونت زخم استفاده می شود، کاهش می دهد. MSC های مغز 
استخوان با افزایش سن کاهش می یابند که ممکن است کاربرد MSC های اتولوگ را 
با توجه به  برای زخم های مزمن کاهش دهد )CHEN ET AL.,2009(. در نهایت، 
توانایی این سلول ها برای کنترل التهاب و بازسازی زخم، با توسعه ی بیشتر در تکنیک 
های کشت و پیوند، امیدواریم از  این سلول ها به عنوان یک استراتژی عالی برای بهبود 

زخم، به ویژه درمان زخم های مزمن و گسترده استفاده کنیم.
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مصاحبه
دکتر آقای  جناب  خدمت  در  ژنوم  نشریه  از  شماره  این   در 
مولکولی و  سلولی  درس  استاد  مقدم  مومنی   مجید 

هستیم. سبزواری  حکیم  دانشگاه 

خود  پژوهش  و  تحصیلی  زندگی  مورد  در  1.ابتدا 
توضیحاتی را بفرمایید:

زیست  فردوسی مشهد رشته  دانشگاه  ابتدا  در   . متولد گرگان هستم   
شناسی جانوری قبول شدم سپس فوق لیسانس را در دانشگاه شهید 
بهشتی در رشته میکروبیولوژی ادامه دادم و پس از آن دکتری زیست 
در  شدم.  قبول  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  مولکولی  سلولی  شناسی 
سال 1381 رتبه دوم المپیاد دانشجویی زیست شناسی را کسب کردم 
از آقای دکتر معین وزیر علوم تحقیقات و  و موفق شدم مدال نقره را 

فناوری وقت دریافت کنم. 

از  لیسانس  فوق  و  لیسانس  بین  ما  خصوص  به  و  تحصیل  میانه  در 
لحاظ پژوهشی  در مراکز مختلفی مشغول به کار بودم. به عنوان مثال 
ابتدا در مرکز کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی در تهران مطالعاتی را بر 
روی باکولو ویروس ها و نقش آن ها در کنترل بیولوژیک آفات انجام 
دادم. در انستتو پاستور ایران حدود 1 سال فعال بودم و بر روی یکی 
ایجاد سرطان معده  پیلوری که کاندید  باکتر  آنتی ژن های  هلیکو  از 

بود مطالعاتی را داشتم.

تز فوق لیسانس خودم را در مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
ایران گذراندم. دو سال آنجا بر روی یکی از ویروس های پرندگان کار 

کردم که تجربه بسیار خوبی بود. 

بعد از فارغ التحصیلی از مقطع فوق لیسانس در یک شرکت خصوصی 
تولید  بیولوژی بودم. روی  تیم  آنجا سرپرست  به کار شدم و در  مشغول 
کار  است  جنگی  شیمیایی  گازهای  از  یکی  که  اعصاب  گاز  بیوسنسور 
توانست  می  آنزیم  توسط  که  شد  طراحی  بیوسنسوری  واقع  در  کردم. 

مقادیر بسیار کمی گاز سمی را در محیط تشخیص دهد. 

در اواخر سال 1384 تا اواسط 1387 در پژوهشگاه رویان کارم را بر روی 
سلول های بنیادی آغاز کردم و در آنجا بر روی اپی ژنتیک سلول های 

بنیادی و پروتئو میکس سلول های بنیادی به طور خاص کار کردم. 

در سال 1387 در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره دکتری قبول شدم 
دکتر  بهرامی،  احمدرضا  دکتر  گرانقدر:  اساتید  نظر  زیر  را  دوره  این  و 
ودکتر  مشرقی  منصور  دکتر  حداد،  فرهنگ  دکتر  متین،  مقدم  مریم 

بنیادی  های  سلول  روی  بر  آنجا  در  و  گذراندم  شهری  مهدوی  ناصر 
اسپرماتوگونیال کار کردم که موضوع تز من در دوره دکتری هم بود.

و  تحصیل  ادامه  برای  مولکولی  و  سلولی  2.رشته 
بازار کار چگونه است؟

سال  در  ما  اکنون  که  بدانیم  باید  دانشجویان  تحصیل  ادامه  مورد  در 
2017 هستیم و اکثر تحقیقات شاخه های دیگر زیست شناسی هم به 
اند. به عنوان مثال اکنون  سمت زیست شناسی سلولی مولکولی رفته 
در آناتومی، فیزیولوژی و حتی علوم جانوری و گیاهی بر روی مکانیسم 
های سلولی مولکولی کار می کنند. در حال حاضر رشته زیست شناسی 
تحصیل  ادامه  برای  پس  دارد.  قرار  خود  پژوهشی  سطح  باالترین  در 
از  اما  بروند  رشته  این  دارند سراغ  که عالقه  کنم دوستانی  توصیه می 
نسبت  و  نیست  ایران سازماندهی شده  متاسفانه کشور  کار  بازار  لحاظ 
نیروی تخصصی که در کشور تولید می شود به جذب نیروی تخصصی، 
نسبت خیلی خوبی نیست بخاطر همین ما فارغ التحصیالنی داریم که 
جذب بازار کار نمی شوند و نمی توانند کار خودشان را به خوبی پیدا کنند.
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کارمند  که  موفق هستند  اشخاصی  و  است  آفرینی  کار  روزگار  اکنون 
انجام  پژوهش  و  مطالعه  آنقدر  کارشناسی  دوره  در  و  نکنند  فکر  مدار 
و  کنند  پیدا  را  راهکارهایی  بگیرند،  ایده  خودشان  رشته  از  که  دهند 

بتوانند تجربه و علم خودشان را به کار و تولیدی برسانند. 

 به عنوان مثال شخصی که بتواند ماده خاصی را که در پژوهش و صنعت 
مورد استفاده است تولید کند به مراتب از یک کارمند حقوق و مزایای 
بیشتری خواهد داشت.  من توصیه می کنم دانشجویانی که با هم ارتباط 
و ایده های خوبی دارند شرکتی را تاسیس کنند،  خدمات خاصی را بر 
عهده بگیرند و بتوانند از آن درآمدی را داشته باشند بنابراین من ادامه 
از دوره کارشناسی را خیلی ضروری نمی دانم مگر برای  تحصیل پس 
علمی  مدارج  که  است  این  به  عالقمند  و  عاشق  خیلی  که  شخصی 
باالتری را طی کند. اکثر افراد خودشان می توانند سرمایه گذاری فکری 
و ایده ای داشته باشند، شرکتی را تاسیس کنند و به درآمد زایی بسیار 
خوبی برسند . تمام تالش تان را بکنید باالخره تالش جواب خواهد داد.

3.راز موفقیت شما در این رشته چیست؟
به  توجه  با  و  نشدم  خسته  که  است  این  من  موفقیت  راز  ترین  مهم   
بدهم.  ادامه  را  مسیر  این  توانستم  داشتم  که  سختی  خیلی  شرایط 
گرچه مشکالت زیادی داشتم و  بی محبتی های زیادی در این مسیر 
دیدم اما به خداوند بزرگ توکل کردم و سعی کردم اگر مسیری بسته 
شد مسیر جدیدی را دنبال کنم و به توصیه اساتیدم بیشتر توجه کنم. 
دهم،  جلوه  کوچک  را  شناسی  زیست  رشته  نکردم  سعی  وقت  هیچ 
همیشه و همه جا از رشته زیست شناسی دفاع کردم بخاطر اینکه به 
اینکه  و  انسان  مطالعه  برای  که  ای  رشته  بهترین  نظر من هم چنان 

انسان را به خدا و خود نزدیک کند رشته زیست شناسی است.

4. به نظر شما دانشجویان برای ادامه تحصیل در 
ایران بمانند یا به کشور های خارجی بروند؟

از  توانید خارج  این سوال کامال شخصی و شخصیت محور است می 
اختیار  در  را  تان  تجربه  و  برگردید  ایران  به  بعد  و  بخوانید  درس  کشور 
دیگران بگذارید اما اگر از آن دسته افرادی هستید که فقط می خواهید 
بروید  مدرک بگیرید و برگردید ممکن است این کار هیچ سودی نرساند .

  ما در ایران در تحصیالت تکمیلی مراکز بسیار  خوبی داریم به عنوان 
مثال دانشگاه تهران ، شهید بهشتی و فردوسی مشهد ولی این را هم 
از دانشگاه های خارجی رنکینگ خیلی  نباید فراموش کنیم که برخی 
باالیی دارند ، کالس کاری متفاوت، آزمایشگاه های پیشرفته و سیستم 
آموزشی بسیار دقیق تری دارند. در دوره دکتری حمایت مالی دارند و در 
دوره فوق لیسانس هم چه بسا امکان دارد شما بتوانید حامی مالی پیدا 

ایران  کنیم،  برخورد  این موضوع خیلی شفاف  با  باید  ما  بنابراین  کنید. 
کشور بدی نیست خیلی افراد می توانند همین جا ادامه تحصیل بدهند 
و در عین حال در آن سمت دنیا تجربه های جدیدی منتظر آدم است 
پس شما باید بتوانید این موضوع را برای خودتان حل کنید. قطعا کسی 
که خارج می رود می تواند زبان انگلیسی و روش کار آن ها را خیلی بهتر 
فرابگیرد اما در عین حال ما فارغ التحصیالنی داریم که به کشور های 
نیروی  برگشتند  ایران  به  که  زمانی  اما  گرفتند   PHD و  رفتند  خارجی 

کارآمدی نیستند.

5. دانشجویان رشته زیست شناسی را چگونه می 
بینید و توصیه شما به دانشجویان چیست؟

آن ها  میبینم.  دانشجویان  ترین  و  مهربان  ترین  با اخالق  را  آن ها   
آن  باید  که  دارند  ای  بالقوه  توانایی  و  هستند  پذیر  مسئولیت  بسیار 
مقدار  یک  موارد  این  همه  کنار  در  اما  دربیاورند  بالفعل  شکل  به  را 
دانشجویان رشته زیست شناسی را بی انگیزه می بینم. ما نباید دنبال 
تاثیرگذار  بسیار  هم  محیط  که  بگوییم  توانیم  می  اما  بگردیم  مقصر 
دانشجو  برای  کافی  انگیزه  نتوانستم  استاد  عنوان  به  شاید  است. 
فراهم کنم، شاید کمبود های دانشگاه، تکراری بودن آزمایشگاه ها، 
نبودن امکانات خوب، بد بودن ساعات تدریس و کهنه بودن سرفصل 

درسی روی این مسئله تاثیرگذار بوده است. 

همه دانشجویان رشته زیست شناسی عالی و دوست داشتنی هستند اما 
از دید انگیزه و تالش باید این موضوع را مد نظر داشته باشید که خودتان 
می توانید به خودتان کمک کنید. از کسی انتظاری نداشته باشید. استاد 
به شما کمک می کند اما ضامن زندگی شما نیست این شما هستید که 
تمام حجم زندگی خودتان را می دانید. تنها توصیه ای که می توانم به 
دانشجویان بکنم این است که دست از تالش برندارند، خسته نشوند و 
با متهم کردن کسی مسئولیت پذیری خودشان را در قبال خودشان کم 
است  آفریده  را  ما  دلیلی  به  پروردگار قطعا  راهی هست.  نکنند همیشه 
پس راه ها را بسته نبینید و تالش کنید. مطالعه کردن به شما کمک می 
کند که ایده های جدید را پیدا کنید و همواره راه خودتان را ادامه دهید.

6. از دیدگاه شما به عنوان یک عکاس، آشنابودن 
چه  عکاسی  علم  به  شناسی  زیست  دانشجویان 

کمکی می تواند به آن ها بکند؟
معموال قسمت اعظمی از کار تجربی مشاهدات علمی است. در دوران 
یا  و  نشستند  می  میکروسکوپ  کنار  باید  ها  بیولوژیست  بیشتر  قدیم 
هنگامی که آناتومی کار می کردند می بایست آنچه را که مشاهده می 
کمک  بیولوژی  علم  داستان  به  ها  نقاشی  همین  و  کنند  نقاشی  کنند 
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در صورتی که وقتی شما به انجمن که درواقع یک جامعه کوچکی است،  
تشریف می آورید باید با همدیگر کار کنید و یک برآیندی تولید کنید یعنی 
تک تک بچه ها باید نقش داشته اند بنابراین یک کار گروهی دارند. آنجا 
با گفتمان کنار بگذارند و  توانند  به راحتی می  را  اختالفات خودشان 

بهتری حرکت کنند.  با کیفیت  اهداف مشترک  راستای  در 

پیشرفته  بسیار  کوچک  جامعه  یک  تواند  می  شناسی  زیست  انجمن 
محسوب شود و دوستانی که وارد انجمن می شوند  زندگی جدیدی را 
آغاز می کنند و قطعا تجربیات خوبی دارند که این تجربیات می تواند در 

تمامی مسیر زندگی به آن ها کمک کند. 

من انجمن زیست شناسی دانشگاه حکیم را در حال حاضر خیلی موفق 
تر از قبل می بینم و این بخاطر تالش، همدلی و هم سو بودن دوستان 
زیست  علمی   انجمن  در  که  دوستانی  تک  تک  از  من  است.  انجمن 
شناسی هستند تشکر می کنم و دستشان را می بوسم. امیدوارم که این 

مسیر را ادامه بدهند و از تمام محبت هایی که به من داشتند متشکرم

سخن آخر :
 تفکر کنیم برای چه آفریده شده ایم و در پیدا کردن پاسخ این سوال 
دست از تالش برنداریم. من از همه شما تقاضا دارم که تالش کنید 
نه  بیشتر  و تالش  بیشتر  ایده  بیشتر،  برندارید. فکر  از تالش  و دست 
برای ما رقم خواهد  را  آینده بهتری  و  بلکه جامعه  تنها ما را می سازد 
بنابراین سهم  بود  آینده بهتر سهیم خواهیم  این  زد. درواقع ما هم در 

خودمان را در توسعه کشور داشتیم. 

به  حتما  پذیرند  می  را  من  سخن  اگر  کنم  می  خواهش  دوستان  از 
صورت عملی اجرا کنند.

بسیاری کرده است. اما اکنون روزگاری است که شما با عکاسی کردن 
می توانید بسیاری  از موارد را ثبت کنید. من عکاسی را برای یک دانشجو  
زیست شناسی ضروری می بینم زیرا هنر دیدن را به آدم می آموزد، شما 
به طور خاص و متفاوتی خواهید دید و آنچه که می بینید ذهن کنجکاو 
شما را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین از نظر من زیست شناسی که در 
حین مطالعه عکاسی می کند نگاه دقیق تری خواهد داشت زیرا سوال 
ها و تجربه های جدیدی برای آن شخص پیش خواهد آمد. من همیشه 
این توصیه را می کنم که سعی کنید محیط را با دقت بیشتری مشاهده 

کنید و از مشاهدات خود تصویر ثبت کنید .

7.به عنوان استاد مشاور انجمن، در رابطه با انجمن 
سبزواری  حکیم  دانشگاه  شناسی  زیست  علمی 
گیرد،  می  صورت  انجمن  در  که  هایی  فعالیت  و 

توضیحاتی را بفرمایید:
من حدود 2  سال است که انجمن علمی زیست شناسی را بر عهده   
گرفته ام و مشاور انجمن هستم. زمانی که من وارد انجمن شدم انجمن 
خیلی فعال نبود و تعداد افراد بسیار کم بود اما با صحبت ها و همدلی 
هایی که شد اکنون انجمن اعضای خیلی بیشتر و فعالی  دارد. تاکنون 
چند جشنواره حرکت یعنی جشنواره اختصاصی دانشجویان انجمن، را 
پشت سر گذاشته ایم و اعضا انجمن در این مورد موفق بوده اند. تعداد 
کار می  نشریه  به طور سازماندهی شده روی  از دوستان  زیادی  خیلی 
کنند که تاکنون  8 شماره از آن منتشر شده و این موفقیت خیلی بزرگی 
است چون هر ماه یک نشریه PDF و الکترونیک را تولید می کنند. چه 
دوستان  قدیم انجمن و چه دوستانی که اکنون به انجمن می پیوندند با 

انگیزه ترین دانشجویان هستند. 

و  تجربه  قطعا  بشوند  انجمن  عضو  دانشجویان  که  مندم  عالقه  من 
جدیدی  گروهی  کارهای 
در  آمد.  خواهد  پیش  برایشان 
انجمن  عین حال که شما در 
کار  روحیه  کنید  می  فعالیت 
توسعه می  را  گروهی خودتان 
است  موضوعی  این  و  دهید 
های  درکشور  تنها  نه  که 
است  پسندیده  بسیار  خارجی 
مثبتی  خیلی  ضریب  یک  و 
آن  به  ایران  در  ما  بلکه  دارد 
نیاز داریم. متاسفانه کشور ما از 
لحاظ کار گروهی ضعیف است. 
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معرفی رشته

کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

مهناز ایزی

معرفی رشته :
D-،RNA  مهمترین  مولکول هایی  که  در حیات  سلول  مؤثر هستند،
صدور  و  اطالعات   ذخیره   مرکز   DNA می باشند.  پروتئین ها  و    NA
فرمان های  سلول  است. RNA وظیفه  انتقال  این  فرمان ها و پروتئین  
زیست شناسی   در  دارند.  عهده   بر  را  فرمان ها  این   اجرای   مسؤولیت  
ادامه  در  می شود.  بررسی   فعالیت ها  این   چگونگی   مولکولی   و  سلولی  
افرادی که  نیز  و  انتخاب رشته کنکور  متقاضیان  بیشتر  آشنایی  برای 
در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطالعات 
دانشگاه  ها،  واحد  تعداد  و  درسی)سرفصل(  برنامه  شامل:  بیشتری 
مولکولی،  سلولی  علوم   - شناسی  زیست  ارشد  رشته  دارای  های 
)به  مولکولی  سلولی  زیست  دکترای  و  ارشد  های  رشته  سایر  معرفی 
منظور ادامه تحصیل در مقاطع باالتر آموزش عالی( و معرفی فرصت 

شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 - شناسی  زیست  ارشد  فصل(  )سر  درسی  برنامه 
علوم سلولی مولکولی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها: 28 واحد

دروس الزامی: 12 واحد

دروس انتخابی: 8 واحد

پایان نامه: 8 واحد

فرصتهای شغلی و بازارکار ارشد زیست گرایش 
علوم سلولی مولکولی:

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش 
آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته 

تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد:  

پژوهشگر، استاد دانشگاه، معلم، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

عالوه  فرد  هر  مشاغل،  این  در  باشند.  می  دارا  را  گوناگون  ظهای 
فراخور  به  است  الزم  شغل،  آن  به  مربوط  های  مهارت  بر  تسلط  بر 

صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای
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دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:  

کارشناس / مدیر آموزش کارگزار بیمه

بهداشت،  وزارت  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  طبق  نهایت،  در  و 
بهداشت  حوزه  در  را  تحصیلی  رشته  این  جذب  امکان  زیر  مشاغل 

و درمان دارند:

آزمایشگاه  کارشناس  بهداشتی،  و  دارو  غذا،  آزمایشگاه  کارشناس 
واکسن و سرم

کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

و  مولکولی  سلولی  ارشد  کارشناسی  رشته  منابع 
ضریب دروس:

زبان عمومی و تخصصی2

ژنتیک2

مجموعه زیست شناسی3

بیوشیمی2

زیست شناسی سلولی مولکولی4

میکروب2

بیوفیزیک 0

)قارچ شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی(1

منابع:
h t t p : / / i r a n i a n p a t h . c o m / m a s t e r / b i l o g y / % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 1 % D B % 8 C -
% D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 8 % A A % D 9 % 8 7 - % D A % A 9 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 9 %
8 6 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D B % 8 C - % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 8 % A F - % D 8 % B 9 % D -
9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D
A%A9%D9%88%D9%84%DB%8C4161.html



24نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

معرفی سازمان
انیستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران، موسسه اي تحقیقاتي، تولیدي و آموزشي است که 
با هدف تامین بهداشت و سالمت جامعه در سال ۱۲99 تاسیس شد. 
در آن زمان ضرورت تاسیس موسسه اي علمي که بتواند در زمینه هاي 
واگیر فعالیت داشته و قادر به تولید برخي از واکسن ها باشد احساس 
 ۱۲9۸( میالدي   ۱9۱9 اکتبر   ۲۳ تاریخ  در  اساس  این  بر  شد.  مي 
انستیتو  و فرانسوي در  ایراني  بین هیات هاي  شمسي( مذاکرات الزم 
پاستور پاریس صورت گرفت و در تاریخ۲۰ ژانویه ۱9۲۰ میالدي )۱۲99 
زمان  این  از  رسید.  امضا  به  کشور  دو  بین  همکاري  قرارداد  شمسي( 
لحاظ  به  فعالیت  این  آغاز شد که  ایران  پاستور  انستیتو  فعالیت رسمي 

کمي و کیفي همچنان در حال گسترش است.

تاریخچه انستیتو پاستور ایران

در سال  1298 و یك سال پس از جنگ جهاني اول، دولت ایران با آن 
اثرات خانمان  و  از مصائب جنگ جهاني فوق آسوده نگشته  که هنوز 
براي  تحمل مي کرد  بردباري  با  را  بیماري  و  و قحطي  لشکرکشي  سوز 
تعالي علم پزشکي و تحقیقات پیرامون انواع بیماریهاي واگیردار بومي به 
فکر تجدید روابط علمي خود با کشور فرانسه افتاد و حصول این مقصود 
را به عهده هیئت نمایندگي سیاسي خود که براي شرکت در کنفرانس 
صلح عازم پاریس بود واگذار نمود. هيئت نمایندگي ایران، در اول آبان 
ماه ۱۲9۸ با مرحوم امیل رو، دانشمند مشهوري که در آن موقع رئیس 
انستیتو پاستور پاریس بود، در انستیتو پاستور پاریس مالقات نمود و در 
همان مالقات اساس و شالوده تاسیس انستیتو پاستور ایران پي ریزي 
گردید. سه ماه پس از این مالقات در تاریخ ۳۰ دي ماه ۱۲99، مرحوم 
رسیدگي  مامور  پاریس  پاستور  انستیتو  طرف  از  لگروکه  رنه  پروفسور 
بود موافقت نامه اي را که در آینده سرمشق همکاري هاي فني ایران و 
فرانسه گردید، با وزیر امور خارجه ایران به امضاء رسانید و بدین ترتیب 
ایران در کشور  پاستور  انستیتو  نام  به  و بهداشتي  انستیتوي علمي  یك 

ایران تاسیس شد.

سیاست ها

شود:  مي  دنبال  انستیتو  وسیله  ب ه  ذیل  هاي  سیاست 
تشخیص  زمینه  در  کابردي  و  پایه  تحقیقات  انجام   )1
کنترل  روش  هاي  ارایه  و  مختلف  هاي  بیماري 
2( انجام تحقیقات پایه و کاربردي در مورد ساخت محصوالت بیولوژیک 

و آزمایشگاهي و پرورش حیوانات آزمایشگاهي 

 3( انجام تحقیقات در زمینه  علوم پایه پزشکي 
4( برگزاري واحدهاي عملي مستقل در 
انجام  و  تخصصي  مختلف  هاي  زمینه 
پروژه هاي تحقیقاتي و آموزشي مشترک با 

مراکز مشابه در داخل و خارج از ایران

های  وتوانمندی  امکانات 
انستیتو پاستور ایران

• در 	 واکسن  و  نوترکیب  دارویی  های  فراورده  تولید  خطوط 
مقیاس پایلوت و صنعتی

• آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت به همراه پرسنل مجرب	
• و 	 کنترل  تولید  خصوص  در  مشاور  عنوان  به  مجرب  کادر 

تضمین کیفیت انواع واکسن و فراورده های دارویی
• کادر متخصص در زمینه راه اندازی خطوط تولید و فضای های 	

تمیز
• فعالیت تولیدی 	
	 تولید مواد دارویی فعال اریتروپویتین نوترکیب
	تولید مواد دارویی فعال استرپتوکیناز نوترکیب
	تولید آب خالص وتولید آب تزریقی
	تولید مواد دارویی فعال اینترفرون الفا۲- ب نوترکیب
	 تولید مواد دارویی فعال واکسن هپاتیت ب نوترکیب
	 فرموالسیون محصوالت نوترکیب واکسن ها به صورت مایع و

لیوفیلیزه تحت شرایط اسپتیک
	تولید واکسن لیوفیلیزه ب ث ژ
	تولید مواد غلیظ اینتراوزیکال ب ث ژ
	تهیه حالل ب ث ژ
	کیت تشخیص ب ث ژ
	 تکثیر و پرورش حیوانات ازمایشگاهی مختلف اعم از موش

سفید کوچک غیر هم خون، موش سفید بزرگ غیر هم خون، همستر، 
خوکچه هندی، خرگوش، موش های هم خون، سرم خون خرگوش، 

مهدیه دربهشتی
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اندام ها و اعضای داخلی حیوانات ازمایشگاهی
	انجام کلیه ازمایش های شیمی فیزیک
	انجام کلیه ازمایش های سنجش بیولوژیک
	انجام کلیه ازمایش های میکروب شناسی
	انجام کلیه ازمایش های آب  و سیستم های بحرانی
	انجام کلیه ازمایش های مواد اولیه
	انجام کلیه ازمایش های ایمونوشیمی
	انجام کلیه ازمایش های بیولوژی مولکولی
	انجام کلیه ازمایش های کروماتوگرافی و الکتروفورز
	انجام کلیه ازمایش های پایش محیطی
	انجام کلیه ازمون های حیوانی
	ساخت کلیه محیط های کشت سلولی و میکروبی و محیط های مورد نیاز جهت تهیه واکسن

	تولید انواع انتی ژن تست ویدال و انتی ژن رزبنگال و انتی بروسال ابرتوس
	انجام عملیات بانک سازی سلول جانوری
• خدمات آموزشی 	

 ارایه سمینار های آموزشی در حوزه تولید کنترل و تضمین کیفیت واکسن و فراورده های دارویی	
 برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه تولید کنترل و تضمین کیفیت انواع واکسن و فراورده های دارویی 	

• خدمات پژوهشی	
 مشارکت در طرح های تحقیقاتی مربوط به تولید، کنترل و تضمین کیفیت انواع واکسن و فراورده های دارویی	
 ارایه راهکارهای علمی به منظور بهینه سازی تولید، کنترل و تضمین کیفیت انواع واکسن  و فراورده های دارویی	

• خدمات قراردادی 	
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 ارایه مشاوره در تولید، کنترل و تضمین کیفیت انواع واکسن و فراوره های دارویی	
 Scale up سیستم های فرمانتور و کشت سلول 	
 انجام عملیات پایین دستی و باال دستی و فرایند تولید سیستم های کروماتوگرافی و فیلتراسیون	
 ارایه مشاوره در ساخت محصوالت نوترکیب واکسن ها به صورت مایع و لیوفیلیزه تحت شرایط اسپتیک	
 طراحی فرایند تخلیص و افزایش مقیاس، در مقیاس های نیمه صنعتی و صنعتی	
 عملیات معتبرسازی فرایند تلخیص	

تماس با ما
ir.ac.pasteur@pr :آدرس پست الکترونیکي روابط عمومي و امور بین الملل

http://www.pasteur.ac.ir :آدرس صفحه اینترنتي
کد اقتصادي: ۴۱۱۳۸۱۳۸۴۱۳۴

شناسه ملي: ۱۴۰۰۰۲۱7۰9۸
تلفن: 20-66953311 -021 

فاکس: 66465132 -021
نشاني: تهران - خیابان پاستور- پالك ۶9

کد پستي:۱۳۱۶۴   

تماس با مدیران

نام واحد نام مدیر تلفن

حوزه ریاست دکتر مصطفی قانعی 02164112200 
02164112201

حراست دکتر خسروی  02164112374
معاونت توسعه مدیریت و 

منابع دکتر سید بهمن مومن 02164112204 

معاونت تحقیقات و فناوری دکتر سعید بوذری  02164112206
معاونت تولید دکتر کاغذیان  02636102313

مدیریت آموزشی ،فرهنگی 
و دانشجویی دکتر کریمی پور  02164112151

مدیریت خدمات تخصصی 
و سالمت دکتر خاتمی

 02164112149 
02164112192 
02164112170

مدیریت اموراداری آقای کوروش فردی پور 02164112553 
مدیریت امورمالی 02164112335  دکتر یوسف دیبا

روابط عمومی و امور بین 
الملل دکتربنی اسدی  02164112145 

02164112122
رئیس اداره بازرسی 
ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات

آقای ایوب رحیمی 02164112148

mailto:prop@pasteur.ac.ir
mailto:prop@pasteur.ac.ir
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مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات مهندس علی ناشر احکامی  02164112437

مدیریت فنی و مهندسی مهندس کامران محمودیان  02164112320

اداره خدمات عمومی آقای خانعلی ملکی 02166968859 
02164112409

واحد فروش آقای منوچهر رستمی 02164112365
پایگاه تجریش دکتر شاهین حدادیان  02122713327

پژوهشکده شمال کشور دکتر آسوری  011 5-43198074 
حوزه پژوهشی دکتر مصطفوی  02164112561

دفتر مجله دکتر خلج  02164112463

واکسیناسیون دکتر حضرتی  02164112364 
02164112364

کتابخانه دکتر ابراهیمی  02164112446
بخش سل و تحقیقات ریوی دکتر سیادت  02164112282

بخش قارچ شناسی دکتر رزاقی 02164112123 
بخش بانک سلولی دکتر بنکدار 02166492595

دکتر شاهچراغی  بخش میکروب شناسی  02164112231
بخش ویروس شناسی  دکتر آرش کیا   02166112250

مرکز همکاری با سازمان 
بهداشت برای تحقیقات و 

رفرانس هاری
دکتر بشر   02166112225

دکتر رمضانی بخش هپاتیت و ایدز 02164112240 
بخش اپیدمیولوژی دکترمصطفوی 02164112120

امور حقوقی آقای طباطبایی 02164112208
بخش انگل شناسی دکتر پرویزی 02164112107
بخش ایمونولوژی دکتر اژدری 02164112113
بخش بیوتکنولوژی دکترمیرزاحسینی 02164112447

بخش بیوشیمی دکتر خاتمی 02164112170
بخش بیولوژی مولکولی دکترعلومی 02164112224
بخش نانوبیوتکنولوژی دکتر نوروزیان 02164112171

بخش ایمونوتراپی دکتر سیما رافتی 02164112810 
02164112112

بخش فیزیولوژی و 
فارماکولوژی دکترسیاح 02164112263

بخش آنفوالنزا دکتر فتوحی 02164112130
بخش تحقیقات و مرجع 
کشوری آربوویروسها دکتر صالحی وزیری 02164112133

بخش تحقیقات بالینی دکتر علی اسالمی فر 02164112812
بخش تحقیقات ماالریا و 

ناقلین دکتر صدیقه ذاکری 02164112461

مدیریت بودجه آقای هوانسیان  02164112343
بخش میکروسکوپ 

الکترونی دکتر حدیدی 02164112808 
02164112269

بخش پزشکی مولکولی دکتر مهدیان 02164112439
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معرفی کتاب
فاطمه سادات حسینی - فائزه برآبادی

 مشخصات کتاب
عنوان کتاب : نشانگرهای مولکولی غیرتهاجمی در سرطان زنان

موضوع : زیست شناسی سلولی مولکولی 

 Debmalya Barh and Mehmet Gunduz : نویسنده

زبان : انگلیسی

CRC Press : ناشر

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات : 516

تشخیص زودرس برای هر نوع سرطانی ضروری است. با ظهور آخرین 
های  روش  با  ترکیب  در  مولکولی  مارکرهای  ایکمی،  های  آوری  فن 
تشخیصی و غربالگری معمول، به عنوان نسل های پیشین تشخیصی 
گهی باعث می شوند که تشخیص زود هنگام به وجود بیاید و  و پیش آ
در نتیجه درمان مؤثرتر و مراقبت از بیمار بهتر صورت بگیرد. افزایش 
در  مولکولی  و  مولکولی  غیر  نشانگرهای  آماده،  منابع  بقاء،  میزان 
بیومارکرهای  مورد  در  اطالعاتی  تنها  نه  زایمان  و  زنان  های  سرطان 
پوشش  شامل  بلکه  دهند،  می  ارائه  غیرمخرب  مولکولی  تشخیصی 
پیش  و  درمان  معمول،  تشخیص  بالینی،  های  ویژگی  اپیدمیولوژی، 

گهی این سرطان ها نیز می شود. آ

جامع  ای  پیشرو، خالصه  المللی  بین  کارشناسان  با کمک  کتاب  این 
از پنج سرطان عمده زنان:   ارائه می دهد. هر یک  را از سرطان زنان 
های  نشانه  و  عالئم  ولور،  و  واژینال  رحم،  رحم،  گردن  تخمدان، 
بنابراین  و  دارند  مولکولی  مشخصات  و  خطر  عوامل  فرد،  به  منحصر 
نیاز به استراتژی های پیشگیری متفاوت است. این کتاب ویژگی های 
توصیف  جداگانه  های  فصل  در  را  زنان  سرطان  از  یک  هر  مختلف 
می کند که شامل اطالعات کلی، اپیدمیولوژی، ویژگی های بالینی و 
زیست شناسی است. این کتاب همچنین سرطان پستان را نیز پوشش 
می دهد و اگرچه سرطان لوله های فالوپ نادر است، آن را به عنوان 

یک منبع کامل توضیح می دهد.

در درمان سرطان، تشخیص غیر تهاجمی می تواند از عوارض بیوپسی 
 ،DNA کند.  جلوگیری  بیماران  سالمت  بر  نامطلوب  اثرات  سایر  و 

بادی،  اتوآنتی  پروتئین،   ،mRNA  ،miRNA  ،SNPs متیالسیون، 
قبیل  از  دور  های  رسانه  از   omics بر  مبتنی  مارکرهای  و  متابولیت 
خون، پالسما و ادرار به عنوان نشانگرهای  مولکولی غیر تهاجمی  با 
ها ظاهر  از سرطان  بسیاری  به  نسبت  باال  و حساسیت  اختصاصیت  
های  ویژگی  طبق  را  مولکولی  تومور  مارکرهای  کتاب  این  شوند.  می 
نشانگرهایی  این  کند.  بندی می  آن دسته  نسبی  و روش های  اصلی 
را  درمان  بهتر  های  گزینه  و  هنگام  زود  تشخیص  تنها  نه  که  است 
به عنوان نسل بعدی تشخیص و اهداف فردی  بلکه  فراهم می کند، 
یا درمان های شخصی برای درمان سرطان اختصاص داده می شود.

نویسندگان این کتاب شامل :

Mehmet Gunduz ، دانشمند برجسته ی ژنتیک پزشکی

Debmalya Barh ، دانشمند مؤسسه آماری جامع و بیوتکنولوژی کاربردی 
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 مشخصات کتاب
نام کتاب : نانودومین غشاء سلول       

Cell Membrane Nanodomains : from Bio-   
chemistry to Nanoscopy 1st Edition
سلولی  شناسی«  زیست  و  حیات  »علوم  کتاب   : شاخه 

مولکولی و 
Alessandra Cambi and Diane S. Lidke : نویسنده

سال انتشار : 2014
تعداد صفحات : 363 

کند  می  توصیف  نانوسکوپی،  تا  بیوشیمی  از  سلولی:  غشاء  نانودومین 
توجه  با  غشاء،  سازماندهی  از  ما  درک  مورد  در  را  اخیر  های  پیشرفت 
خاص به تکنیک های تصویربرداری برش لبه که این اکتشافات جدید را 
ممکن می سازد. با کمک پیشگامان در این زمینه، این کتاب زمینه هایی 
را بررسی می کند که در آن کاربرد این تکنیک های جدید، مفاهیم جدید 
در زیست شناسی را نشان می دهد. این مجموعه، مجموعه ای از آثار 
را تشکیل می دهد که در آن ادغام زیست شناسی غشاء و میکروسکوپ 
بر ماهیت بین رشته ای این زمینه ی هیجان انگیز تأکید دارد. با شروع 
یک توصیف گسترده از سازمان غشاء، از جمله کارهای منحصر به فرد 
در پراکندگی لیپید در سیستم های مدل و نقش پروتئین ها در سازمان 
غشاء، این کتاب با بررسی چگونگی عملکرد چربی ها و تفکیک پذیری 
غشاء می تواند عملکرد پروتئین و انتقال سیگنال را بیان کند. تمرکز بر 
پیشرفت های اخیر در تکنیک های تصویربرداری و ابزارهایی است که 
پیشرفت های بیشتری را در درک ما از سیگنال های نانوپالستیک ها 
پراش  این پوشش شامل چندین تکنیک تصویربرداری  ایجاد می کند. 
بندی  توزیع و خوشه  اندازه گیری  تا  اجازه می دهد  اشعه ای است که 
پروتئین و انحنای غشاء در سلول های زنده، پروتئین های فلوئورسنت 
با  گذاری  برچسب  امکان  ابزار  جعبه  در  جدید  تحلیل  و  تجزیه  جدید، 
نوری  های  تکنیک  که  جا  آن  از  شود.  مشخص  ارگانیک  های  رنگ 
پروتئین  رفتار  و  از ساختار سلولی  ما  پیشرفت درک  برای  سوپررزولوشن 
بسیار مهم است، این کتاب با بحث درباره ی فن آوری هایی که امکان 
پروتئین ها و دیگر اجزای مولکولی را در رزولوشن بی  لیپیدها،  تجسم 
این  نتیجه می شود. همچنین  سابقه ای بطور موقت فراهم می کند، 
از  پیشرفته،  یا  پدیده ها و زمینه های میکروسکوپ فوق سریع  کتاب، 
جمله روش های جدید و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده که منحصرًا به 
این تکنیک ها مربوط می شود، را توضیح می دهد. این ادغام زیست 

شناسی غشاء و تکنیک های تصویربرداری پیشرفته بر ماهیت بین رشته 
ای این زمینه ی هیجان انگیز تأکید دارد. مجموعه ای از کمک های 
متخصصان برجسته ی جهان، این کتاب را برای نمایش نانوپالستیک 
با استفاده از ابزارهای میکروسکوپ نوری برش لبه  های سیگنالینگ 

نیز ارزشمند می سازد. 

این کتاب شامل چهار بخش کلی به شرح زیر می باشد:

بخش اول : نانو مواد پروتئین و لیپید )دارای 9 فصل(

بخش دوم : گسترش دادن تکنیک های تصویر برداری کلی )دارای 3 فصل(    

بخش سوم : توسعه دادن ابزارهای فلوئورسنت )دارای 3 فصل(

بخش چهارم : نانوسکوپی )دارای 5 فصل(

نویسندگان این کتاب شامل : 

)دانشگاه  شناسی  زیست  در  دکترا  دارای  او   ،Alessandra Cambi
نایمنگن،  رابوود،  )دانشگاه  پزشکی  علوم  دکترای  و  ایتالیا(  کامرونو، 
هلند( است. در سال های 2005 و 2006 او عضو مؤسسه EMBO در 

موسسه ماکس پالنک در گوتینگن آلمان بود.

Diane S. Lidke ، دارای دکترای علوم بیوفیزیک و فیزیک پزشکی 
از دانشگاه مینه سوتا، مینیاپولیس
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Lisa Vankula Donovan مصاحبه ی اختصاصی نشریه ما با خانم
 لطفا خودتون رو معرفی کنید

  Lisa Vankula Donovan نام من
حال  در  که  هستم  آمریکایی  یک  اصالتا  و  هست 
و در  حاضر حدود 9 ساله در استرالیا زندگی میکنم 
واقع در حال حاضر یک شهروند استرالیایی هستم. 
من سه فرزند دارم و بصورت تمام وقت کار میکنم و 

بصورت پاره وقت به دانشگاه میروم.

و  هستید  شناس  زیست  شما  آیا   -1
از  حشرات  به  شما  عالقه  این  اینکه 

کجا ناشی شده؟
اینکه  از  قبل  اما  نیستم  شناس  زیست  یک  من 
یکسری مشکالت جسمی برام پیش بیاد در دانشگاه 
به  بزودی  ممکنه  البته  و  میخوندم،  شناسی  حشره 
دانشگاه برگردم. از وقتی کودک بودم از طبیعت لذت 
میبردم و در دوران بزرگسالی بیشتر عاشق حشرات و 

عنکبوتها شدم.

2- از حشرات نمیترسین؟
و  ندارم  حشرات  به  نسبت  ترسی  اصال  واقع  در  من 
بیشتر از اینکه توسط اونها گازگرفته بشوم و یا من رو 

نیش بزنن به اونها عشق میورزم. من فکر میکنم که اکثر ترسها به خصوص ترس از حشرات و عنکبوتها یک نوع رفتار اکتسابی از محیط هست 
یعنی از دیگر انسانها فرا میگیرمشون.  بچه های من در دنیایی بزرگ شدند که اطرافشان پر از حشرات بوده و هیچ ترسی از اونها ندارند تا جایی که 

من مجبورم تا حدی بترسونمشون تا به چیزهای خطرناک دست نزنند.

3-از دید شما زیست شناسی چه اهمیتی دارد؟
من معتقدم مطالعه دانش  زیست شناسی بسیار مهمه چرا که آموزشهایی در مورد دنیای طبیعی و ذاتی ما برای ما فراهم میکنه. اغلب انسانها 
پیرامون خود رو به اندازه گوشی خودشون  نمیشناسن!  من طبیعت و هرچه دروست رو شگفت انگیز یافتم و معتقدم وقتی به بچه های خودمون 

زیست شناسی می آموزیم در واقع در راستای این شناخت به اونها خدمت کردیم.

4- برای دانش جویان زیست شناسی چه پیشنهاد و حرفی دارین؟
برای همه دانشجویان زیست شناسی پیامی دارم، به دنبال دلتون باشین. یک دلیلی وجود داشته که شما سفر خودتون رو در بیولوژی شروع کردین. 
در طول تحصیل در دانشگاه خسته نشین و بیشتر و عمیقتر به مسایل فکر کنید و دانش خودتون رو با دیگران سهیم شوید. ما به مردمان بیشتری 
نیاز داریم که هیجان زیست شناسی رو دارن و میتونن این مسئله مهم یعنی زیست شناسی رو به بقیه آموزش بدن، بدون شک نیاز به آموزش 

زیست شناسی در آینده نیز بیشتر خواهد بود.

معرفی آلبوم



31نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

آلبوم
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My Instagram is @wannabe_entomologist
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My Instagram is @wannabe_entomologist
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My Instagram is @wannabe_entomologist
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Lisa Vankula Donovan  پل های ارتباطی با   

@wannabe_entomologist
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معرفی سایت
نشریه سلول های بنیادی

آدرس سایت : 

http://www.isscr.org

است. سلول  نوع   ۲۰۰ از  بیش  شامل  انسان   بدن 
هر نوع سلول دارای اندازه و ساختار خاص خودش است که برای کارش 
مناسب است. به عنوان مثال، سلول های پوست کوچک و جمع و جور 
هستند، در حالی که سلول های عصبی که شما را قادر می سازند تا انگشتان 
را بچرخانید، دارای فیبرهای طوالنی و شاخه ای عصبی هستند  خود 
کسون هایی هستند که باعث تحریک الکتریکی می شوند.  که به نام آ
سلول هایی با عملکرد مشابه از بافت ها تشکیل می دهند و بافت ها برای 
تشکیل اندام ها سازماندهی می شوند. هر سلول کار خود را در بافتی که 
در آن یافت شده است، انجام می دهد و تمام سلول های یک بافت و 
 اندام با هم کار می کنند تا مطمئن شوید که اندام به درستی عمل می کند.
یک هسته حاوی DNA، کتابخانه ژنتیکی برای تمام بدن است. سلول 
های مختلف، خواندن و دستورالعمل های مختلفی را از DNA انجام 
می دهند، بسته به آنچه که این سلول ها برای انجام آن طراحی شده 
اند. DNA شما تقریبا همه چیز را در مورد بدن شما، از رنگ چشم خود 

را به نوع خون خود و حتی اینکه چگونه به بیماری های خاصی حساس 
است، تعیین می کند. برخی از بیماری ها و شرایط مانند کور رنگی نیز از 

طریق DNA منتقل می شوند.

سلول های بنیادی

انسان  و  گیاهان، حیوانات  در  توسعه  اساس  و  پایه  بنیادی  سلول های 
وجود  بنیادی  های  سلول  از  مختلفی  انواع  انسان،  در  هستند.  ها 
های  زمان  در  یا  شده  تشکیل  بدن  مختلف  های  مکان  از  که  دارد 
های  سلول  شامل  ها  این  گیرند.  می  شکل  ما  زندگی  در  مختلف 
انواع مختلف  و  توسعه  اولیه  مراحل  در  تنها  که  جنینی هستند  بنیادی 
رشد  طول  در  که  دارند  وجود  بزرگسال(  )یا  خاص  بنیادی  های  سلول 
مانند. می  باقی  ما  بدن  در  زندگی  طول  در  و  شوند  می  دیده   جنین 

سلول های بنیادی با دو ویژگی تعریف می شوند:

 آنها می توانند کپی هایی از خود و یا خود تجدید کنند.	

  آنها می توانند به سلول های تخصصی تر تمایز و یا توسعه دهند	

پریان منتصری - زهرا شهابی زاده - مائده رحیمی - زهرا دالورنیا - ابولفضل اخالقی پور

http://www.isscr.org
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های  سلول  مورد،  دو  این  بر  عالوه  حال،  این  با 
متفاوتند. هایشان  توانایی  و  رفتار  در   بنیادی 
به این معنی  بالقوه دارند،  بنیادی جنینی توان  سلول های 
کنند،  تولید  بدن  های  انواع سلول  تمام  توانند  می  آنها  که 
اما نمی توانند ساختارهای پشتیبانی مانند جفت و بند ناف 

ایجاد کنند.

همانطور که بدن رشد می کند و سن، تعداد و نوع سلول های بنیادی 
تغییر می کند. سلول های خونی که بعد از تقسیم شدن به سلول هایی 
های  سلول  ندارد.  وجود  دیگر  کنند،  می  تولید  ناف  بند  و  جفت  که 
اندام  که  دهند  می  تشکیل  را  اختصاصی  های  سلول  پلورپوتولیک 
انواع مختلف سلول های  در مورد  را تشکیل می دهند.  بدن  بافت  و 

بنیادی در همین سایت معرفی شده را بررسی کنید.

جامعه   )ISSCR( بنیادی  های  سلول  تحقیقات  المللی  بین  انجمن 
پیشرو در جهان است. در پاسخ به پیشرفت های علمی در حال توسعه 
و نگرانی های اخالقی مرتبط با آن این انجمن دستورالعمل های به 
روز شده و گسترده ای را برای تحقیقات مرتبط با دستکاری سلول های 
کرده  صادر  پزشکی  های  درمان  به  تحقیقات  این  ترجمان  و  بنیادی 
سال  در  که  است  مستقل  غیرانتفاعی  سازمان  یک   ISSCR است. 
ارتباط و آموزش در زمینه در  برای  تا یک انجمن  2002 تاسیس شد 
حال ظهور تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را فراهم 
کند. این انجمن دستورالعمل هایی برای تحقیقات سلول های بنیادی 

جنینی در سال 2006  ارائه داده است.

ISSCR با بیش از 4000 عضو از بیش از 60 کشور، سازمان علمی 
بنیادی  های  سلول  تحقیقات  به  که  است  المللی  بین  و  المللی  بین 
و  شد  تشکیل   2002 سال  در  انجمن  این  است.  یافته  اختصاص 
همکاری جهانی را در میان دانشمندان و پزشکان با استعداد ترین و 
در  را  مهمی  نقش  و  داد  ترویج  جهان  بنیادین  های  سلول  متعهدترین 

توسعه درمان های جدید پزشکی ایفا می کند.

از بخش sign in   که در سمت راست و باالی سایت قرار گرفته می 
توانیم به عضویت سایت در بیاییم و به تمامی منابع و رویداد های سایت 

دسترسی پیدا کنیم.

وبرای ثبت نام در سایت نیازمند داشتن ایمیل می باشد.

  I want to  در سمت راست و باالی سایت قسمتی دیگر تحت عنوان
وجود دارد که شامل ۶ بخش است :

Join the isscr : در این بخش میتوانیم حساب های موجود درسایت 
را با وارد کردن نام و نام خانوادگی مورد نظرمان جست و جو کنیم.

Contribute to the isscr : بخش مشارکت و کمک مالی

از این بخش می توانیم مبلغ مورد نظر خود برای اهدا و کمک به این 
انجمن بین المللی پرداخت کنیم که در این زمینه ها استفاده می شود 

:

• جلسات سلول های بنیادی و برنامه های آنالین برای محققان در 	
سراسر جهان، تسهیل یادگیری، شبکه سازی و همکاری

• آموزش و اطالع رسانی به مردم، که درک علم سلول های بنیادی 	
و حمایت از تحقیقات و تحقیقات، ارزشمند است

• توسعه و ارتقاء استانداردهای حرفه ای و کمک به بحث های مهم 	
سیاسی 

attend an isscr meetin : بخش شرکت در جلسات انجمن 

ارمغان  به  جهان  سراسر  از  را  بنیادی  سلولهای  محققان   ISSCR
کند.  کننده کمک  احیا  پزشکی  و  بنیادی  علم  پیشرفت  به  تا  آورد  می 
در  برتر  رویدادهای  المللی  بین  های  سمپوزیوم  و  آن  ساالنه  جلسات 

این زمینه است.

:learn about stem cell science

در این بخش وب سایت ISSCR، نگاهی دقیق تر به سلول های بنیادی 
داشته و عموم مردم را با اطالعات دقیق و قابل اعتماد درباره تحقیقات 
سلول های بنیادی و توان بالقوه آن برای تاثیر گذاری بر سالمت انسان 

آشنا میکند.

read the isscr scintific journal : بخش  مجله سلول های بنیادی

این مجله ها دسترسی آزاد به جدیدترین پیشرفت های علمی را همراه 
های  سلول  زمینه  در  مهم  مسائل  به  مربوط  های  تفسیر  و  مقاالت  با 
را  نشریات  هزینه  باتخفیف  توانند  می  اعضا  دهد.  می  نشان  را  بنیادی 
دریافت کنند و همچنین نرخ اشتراکی مربوط به مجالت وابسته، سلول 
های بنیادی و پروتکل های فعلی در زیست شناسی سلول های بنیادی 

را دریافت کنند.

know about the guidelines : این بخش راهنمای تحقیق سلول 
های بنیادی و ترجمه بالینی

می باشد که به عنوان خدماتی به این حوزه، دستورالعمل هایی را برای 
و  حقوقی  سیاسی،  فرهنگی،  های  دیدگاه  المللی  بین  تنوع  با  مقابله 
با تحقیقات سلول های بنیادی و ترجمه آن به پزشکی  اخالقی مرتبط 
ارائه می دهد. همه دستورالعمل ها حفظ و به طور کلی عالیق مشترک 
را در علم بیان می کنند که خواستارنظارت و شفافیت در همه حوزه های 

عملی هستند. 

در نوار آبی رنگ قسمت باالی سایت۶ بخش داریم :

به جلسات و رویداد ها : به صورت ۱-نشست ساالنه ، ۲-سمپوزیوم بین 
المللی و۳- ترجمه بالینی می باشد که در واقع ما را به همان صفحه ی
attend an isscr meeting که در بخش I want to  قرار داشت می برد.
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نشست ساالنه: ISSCR، محققان را از سراسر جهان جمع می کنند تا کار خود را به اشتراک بگذارند، ابزار و تکنیک های مورد بحث و . ۱
پیشرفت علم سلول های بنیادی و پزشکی تجدید نظر کنند. بسیاری از سخنرانی ها، کارگاه ها و رویدادهای شبکه فرصت های فراوانی 

برای یادگیری، همکاری و ایجاد الهام می دهند.

سمپوزیوم های بین المللی: مجموعه ای از کنفرانس های ISSCR است که به طور عمیق به موضوعات متمرکز در تحقیقات سلول . ۲
های بنیادی پرداخته اند. این جلسات در سرتاسر جهان برگزار می شود و آخرین علم سلول های بنیادی را به جوامع علمی ارائه می دهد 

و فراتر از نشست های ساالنه می باشد.

ترجمه بالینی: ISSCR،  برنامه های کاربردی متمرکز بر فرایند ترجمه و نحوه انجام تحقیقات سلول های بنیادی در کلینیک ارائه می . ۳
دهد، از جمله: کارگاه آموزشی ترجمه بالینی و پیشرفت های بالینی در تحقیقات سلول های بنیادی.

Professional resources : در بخش منابع حرفه ای دستورالعمل ها و منابعی برای اعضا و پزشکان وجود دارد و همچنین ابزارهایی برای 
پیشرفت حرفه ای، مجالت علمی، اخبار برای اعضای و مواردی دیگر. درکل این منابع به چهار بخش تقسیم می شوند:

منابع علمی. ۱

منابع متمرکز بر دانش برای اعضا و عموم، از جمله ویدیوهایی در مورد تحقیقات اساسی و تحلیلی، مواد برای پزشکان و غیره

منابع سیاسی. 2

دستورالعمل های ISSCR در زمینه، سیاست ها و موقعیت ها در تحقیقات سلول های بنیادی و ترجمه بالینی آن 

منابع شغلی. 3

.ISSCR منابعی برای تمام مراحل شغلی، از جمله فیلم های مختلف حرفه ای علمی، اطالعاتی در مورد منابع مالی و هیئت مدیره

نشریات. 4

گزارشات سلول های بنیادی نشریه رسمی ISSCR و مجالت وابسته به سلول های بنیادی  و پروتکل های فعلی در زیست شناسی سلول های 
بنیادی.

Support Across the Breadth of the Field پشتیبانی وسیع در این زمینه

این انجمن با تمام محققان، پزشکان، دانشگاهیان و نمایندگان صنایع درگیر با صنایع بنیادی و کاربردی کار می کند و فرصت های بین المللی 
برای اشتراک گذاشتن علم و پیشبرد در این زمینه را فراهم می آورد. ISSCR از ارجاع علم و پزشکی در مورد انواع سلول های بنیادی که جهت 
توسعه استراتژی های تحقیقاتی ضروری است حمایت می نماید و در نهایت درمان های جدید برای مبتالیان به بیماری و صدمات ناخوشایند 

فراهم می کند.

کادمی و صنعت را در گستره ای وسیع از مسایل مربوط به رفاه حال بیماران و خانواده هایشان نشان می دهد و تالش می کند تعدیل  ISSCR آ
کننده های عمومی و دولتی را در زمینه اصول سلول بنیادی و ارایه پتانسیل قوی برای درمان های پزشکی و جدید تعلیم دهد.

دربخش membership تمام اطالعاتی را که در بخش sing in مطالعه کردید را شرح می دهد.

About stem cells درباره سلول های بنیادی 

شامل بخش های: A CLOSER LOOK AT STEM CELLS)نگاه نزدیک به سلول های بنیادی(

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سلول های بنیادی و نقش آن ها در بدن انسان و اینکه چگونه تحقیقات امروز منجر به درمان های فردا می 
شود، از وب سایت آموزشی ISSCR، نگاه دقیق تر به سلول های بنیادی بازدید کنید.

STEM CELLS AND MEDICINE)سلول های بنیادی و داروها(
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PDF اطالعاتی را برای کمک به شما وخانواده شما و در تصمیم گیری اگاهانه در  PATIENT HANDBOOK دراین قسمت با ارایه 
میکند. بنیادی کمک  مورد سلول 

For the media  برای رسانه :

اخبار جدید )تازه به بازار آمده ها(مجله ISSCRوبالگ علمی

New Releases تازه به بازار آمده ها 

موارد تازه ISSCR تمرکزش بر روی اولویت های سازمانی از جمله شامل یادداشت های مقررات پیشنهادی و سیاست های مورد بحث در جهان 
در رابطه با علوم سلول های بنیادی و انتقال آن ها به درمانگاه ها است. 

)Journals( ISSCR مجله

گزارشات سلول های بنیادی در مجله رسمی ISSCR در دسترس است که شامل تحقیقات سلول های بنیادی و برنامه های کاربردی آن در 
پزشکی است.

science blog وبالگ علمی

تمرکز پست های خاص و ویژه وبالگ های علمی روی سلول های بنیادی است و ظهور علم سلول های بنیادی وانتقال آن به کلینیک، مسایل 
جامعه و مسایل اخالقی و روند تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی است. 

 Partner and support شراکت و پشتیبانی

ISSCR مفتخر به همکاری با صنعت، دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی است که به تعهدات خود برای پیشبرد علم سلول بنیادی از طریق کاربرد 
بالینی می پردازند.ISSCR  فرصت هایی برای برقراری ارتباط با دانشمندان برجسته در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی در یک پلت فرم جهانی 

فراهم می سازد.
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Nothing is easier than to admit in words 
the truth of the universal struggle for life, 
or more difficultat least I have found it so 
than constantly to bear this conclusion in 
mind.

charles darwin


