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رویدادهاوگزارش ها

افتتاح همزمان  15مرکز درمان ناباروری کشور
با حضور وزیر بهداشت در البرز

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
درسفر یک روزه خود به استان البرز ،با
حضور در بیمارستان کمالی کرج  15مرکز
درمان ناباروری در  14دانشگاه علوم پزشکی
کشور را به طور همزمان افتتاح کرد.
در جریان حضور سید حسن قاضی زاده
هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در استان البرز مرکز درمان ناباروری
کمالی کرج به عنوان نخستین مرکز درمان

ناباروری دولتی در استان البرز افتتاح شد.
آئین بهره برداری از مراکز ناباروری از
طریق ویدئو کنفرانس از بیمارستان کمالی
کرج به طور همزمان برگزار و  15مرکز
ناباروری در  14دانشگاه و دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر
کشور افتتاح شد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
که در ماه اخیر به استان البرز سفر کرده
است ،همچنین با حضور در کارخانه تولید
تجهیزات دارویی فارمد در شهرستان اشتهارد
از بخش های مختلف این شرکت بازدید کرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی همچنین از
کارخانه مدی تک سیس تولید کننده انواع
صافی دیالیز ،خط تولید کارخانه نواتیس
طب تولید کننده انواع ماشین های خط

تولید پزشکی ،دستگاه تصفیه آب پزشکی
و تخت دیالیز ،کارخانه نوا فارمد کیمیا تولید
کننده و تامین مواد اولیه دارویی از جمله
پودر بی کربنات سدیم و محلول ضد عفونی
ماشین دیالیز بازدید کرد.
در ادامه وی از کارخانه در حال احداث
فارمد پالست تولید کننده انواع گرانول ها
و قطعات پلیمری گرید پزشکی دیدار و
از نزدیک در جریان روند این واحدهای
تولیدی قرار گرفت.
افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق
تخصصی امام علی (ع) ،مرکز تصویربرداری
بیمارستان شهید مدنی و مرکز تصویربرداری
بیمارستان کمالی امروز با حضور وزیر
بهداشت افتتاح می شود.

با حضور وزیر بهداشت انجام گرفت:

افتتاح  220پروژه حوزه سالمت استان سیستان و بلوچستان
وزیر بهداشت در دویست و پنجاه و
یکمین سفر استانی و هفتمین سفر به
استان سیستان و بلوچستان 220 ،پروژه
حوزه سالمت این استان را از طریق
ویدیو کنفرانس و به طور همزمان
افتتاح کرد.
 220پروژه حوزه سالمت(طرح
تفتان) این استان در سه دانشگاه های
علوم پزشکی زاهدان و زابل و دانشکده
علوم پزشکی) (Medical Sciencesایرانشهر
در زیربنای  40هزار متر مربع و با اعتباری
حدود  66میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده
است.

این  220پروژه شامل  100خانه بهداشت
روستایی 36 ،مرکز جامع خدمات سالمت
شهری و روستایی 10 ،مرکز تسهیالت
زایمانی 36 ،واحد مسکونی پزشک و ماما در
روستا 19 ،پایگاه سالمت شهری 15 ،پایگاه

اورژانس( ،)Emergencyمرکز آموزش
بهورزی چابهار ،بیمارستان دارالشفاء
میرجاوه ،کلینیک ویژه سالمت شهر
زاهدان و ستاد شبکه بهداشت و درمان
چابهار است.
براساس گزارش وبدا ،دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان دارای  103پروژه ،زابل
دارای  53پروژه و دانشکده علوم پزشکی
ایرانشهر دارای  64پروژه بهداشتی و
درمانی در این طرح هستند.
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اولین واکسن ماالریا در سال  ۲۰۱۸آزمایش می شود
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده
است :این واکسن ( )vaccineاز این قابلیت
برخوردار است تا جان دهها هزار انسان را
حفظ کند .هر چند هنوز مشخص نیست
آیا امکان پذیر خواهد بود که این واکسن
در فقیرترین بخشهای جهان مورد استفاده
قرار گیرد.
به گفته محققان این واکسن باید در چهار
مرحله به افراد داده شود .ابتدا برای سه ماه
متوالی و ماهی یک بار و  ۱۸ماه بعد مرحله
چهارم واکسن را دریافت میکنند .این
واکسن طی آزمایشهای کلینیکی کنترل
شده تولید شده اما کارشناسان مطمئن
نیستند بتوان از آن در شرایط واقعی که

دسترسی به خدمات سالمتی محدود است،
به کار گرفته شود.
به همین دلیل کارشناسان سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOتصمیم گرفتهاند تا استفاده
از این واکسن به صورت آزمایشی در سه
کشور انجام و بررسی شود آیا شرایط برای
اجرایی شدن کامل برنامه واکسیناسیون
ماالریا وجود دارد.

دکتر «ماتشیدیسو موئتی» رئیس منطقهای
سازمان جهانی بهداشت برای آفریقا گفت:
تولید واکسن ماالریا خبر شگفت آوری
است .همچنین اطالعات جمع آوری شده
در برنامه آزمایشی کمک میکند تا در مورد
استفاده گستردهتر از این واکسن تصمیم
گیری شود .عالوه بر این ،وجود واکسن
در کنار دیگر روشهای مقابله کننده با
ماالریا( )Malariaمیتواند به نجات جان
دهها هزار نفر در آفریقا کمک کند.
قرار است آزمایش این واکسن روی بیش
از  ۷۵۰هزار کودک پنج تا  ۱۷ماهه شود.

کشف انواع جدیدی از سلولهای خونی
محققان موفق به کشف دسته جدیدی از

مولکولهایی به نام آنتــیژن وجود دارد.

به گزارشــی ازپایگاه خبــری مدیکال

سیستم ایمنی شــناخته میشود .همچنین

این مولکولها به عنوان ســلولهای Tدر

سلولهای سیستم ایمنی بدن انسان شدند.

ماکروفاژهــا که وظیفه اصلــی آنان هضم

ساینس ،این ســلولها دسته جدیدی از

ضایعات سلولهاســت .مهمترین وظیفه

ســلولهای دندریتیک و مونوســیت در

این دو نوع ســلول ،دفاع از بدن در برابر

سیستم ایمنی هســتند .در این دستاورد

انواع عفونــت و عوامل بیماریزاســت.

جدید که توســط یک گروه تحقیقاتی از
کالج ســلطنتی لندن صورت گرفته ،دو

زیرگروه ســلولی جدید از مونوسیتها و
دو زیرگروه جدید از سلولهای دندریتیک

کشــف شده اســت .عالوه بر این ،در این
پروژه یک پیشساز ســلول دندریتیک نیز
شناسایی شده است.

محققان برای دســتیابی به این سلولهای

جدید ،از روشی به نام ژنومیک تک سلولی

برای تحلیل الگوهای بیان ژن در سلولهای
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خون انسان استفاده کردهاند .ژنومیک شامل

تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات ژنتیکی،

بهخصوص ژنوم موجودات است .پیش از
این نیز انواع مختلفی از ســلولهای ایمنی
با استفاده از نشانگرهای پروتئینی شناسایی
شدهاند؛ ولی روش ژنومیک تک سلولی در
شناســایی و کشف ســلولهای نادر بسیار

ارزشمند و دقیق است.

روی ســطح ســلولهای دندریتیــک،

این پژوهش اطالعات ارزشــمندی را در

زمینه نحوه عملکرد سیستم ایمنی و مبارزه
با انواع بیماریهــا در اختیار محققان قرار

میدهد .قدم بعدی بررسی سیستم ایمنی به

منظور کشف سلولهای جدید است.

رویدادها وگزارش ها

شناسایی مولکول موثردرتشخیص ودرمان سرطان
محققان موفق به شناسایی مولکولی با نام
 SPRIGHTLYشدند که میتواند در تشخیص
و درمان سرطان موثر باشد.
به گزارشی ازپایگاه خبری مدیکال
ساینس ،مطالعات محققان موسسه پزشکی
 SBPدر آمریکا نشان میدهد این مولکول
یک نشانگر بیولوژیکی است که میتواند
سرطان و پیشرفت بیماری را تشخیص دهد.
در این مطالعه آمده است این مولکول مانند
مرکز ژنهای مرتبط با سرطان در هسته سلول
عمل میکند و میتوان از این ژن ها به صورت
فردی یا در ترکیب با این مولکول ،به عنوان
هدف درمانی برای مبارزه با سرطان استفاده کرد.

در واقع مولکول  SPRIGHTLYنقش مهمی
در سلول دارد و اختالل در عملکرد آن
میتواند منجر به بروز بیماری شود.
میزان این مولکول در سلول های سرطانی
پوست بسیار بیشتر از سلول های سالم
پوست است و میزان این مولکول در

سلول های سرطانی پروستات افزایش
مییابد؛ بنابراین میتواند به عنوان نشانگر
سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
محققان در تالش هستند تا به کمک
روش های ویرایش ژن و روش های
دیگر با استفاده از این مولکول درمان
سرطان را سرعت دهند یا از متاستاز آن
جلوگیری کنند.
در
تحقیقات
این
نتایج
نشریه Science Advancesمنتشر شده است.

رئیس کنگره بین المللی تولید مثل:

تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم و تخمک انسان ،هنوز بالینی نشده است
رئیس سومین کنگره بین المللی تولید مثل،
یکی از پنل های تخصصی این کنگره را تبدیل
سلول های بنیادی به اسپرم و تخمک اعالم کرد و
گفت :در جهان دستاوردهای تحقیقاتی خوبی در
زمینه تمایز سلول های بنیادی به اسپرم و تخمک
انسان حاصل شده ،اما این موضوع هنوز وارد
حوزه درمان و بالینی نشده است.
دکتر محمدحسین نصراصفهانی افزود:
محققان در زمینه تحقیقات به نتایج مطلوب و
پیشرفت های بسیار خوبی دست یافته اند اما
استفاده درمانی آن نیاز به کار بیشتر دارد.
وی اظهار کرد :در دنیا روی حیوانات
آزمایش های متعدد شده و توانسته اند اسپرم
و جنین موش را تولید کنند .مطالعات روی
حیوانات باید به صورت مکرر انجام شود تا
براساس نتایج مثبت آن ،بتوان فعالیت روی
انسان را آغاز کرد.
نصر اصفهانی اظهار کرد :تحقیقات در ایران
نیز همانند سایر کشورها در حال انجام است
و تعدادی از مراکز تحقیقاتی کشور در این
زمینه فعال هستند و توانسته اند نتایج خوبی

در حوزه پژوهش به دست آورند.
وی ادامه داد :احتماال یکی از آخرین سلول هایی
که می تواند بالینی شود ،تولید اسپرم و تخمک از
سلول ینیادی است اما امید تحقق این موضوع مهم
در بین محققان دنیا همچنان وجود دارد.
رئیس سومین کنگره بین المللی تولید مثل
گفت :وقتی سلول درمانی در شخصی انجام
می دهیم ،جوابگوی همان فرد هستیم اما موضوعات قابل ارائه در این کنگره است.
وقتی که سلول درمانی با هدف تولید اسپرم
سومین کنگره بین المللی تولید مثل همزمان
و تخمک صورت می گیرد ،باید جوابگوی با دومین کنگره بین المللی علوم سالمت
نسل های آینده باشیم که این موضوع نشان باروری و فرزندآوری از  30اردیبهشت تا
دهنده اهمیت و دقت کار است.
اول خرداد ماه در مرکزهمایش های بین
وی به برگزاری سومین کنگره بین المللی تولید المللی رازی برگزار خواهد شد.
مثل اشاره کرد و گفت :تازه ترین دستاوردهای
جایگزین کردن سلو ل های بیمار با
حوزه نازایی( ،)Infertilityروش های نوین نازایی سلو ل های سالم را سلو ل درمانی(Cell
ی نامند و مانند فرایند جایگزین
و حمایت از ناباروران از مهمترین موضوعات ) Therapyم 
قابل ارائه در این کنگره است.
کردن اندام است با این تفاوت که به جای
نصراصفهانی ادامه داد که تکنیک های جدید اندام تنها از سلو ل ها بهره میگیرند .سلول
تشخیص ناهنجاری های جنین قبل از النه های بنیادی می تواند سرچشمه جایگزین و
ص یافته باشند.
گزینی و روش های نوین در درمان ناباروری نوشدن سلولهای تخص 
از طریق باروری شخص ثالث از دیگر
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اصالحیه

بدینوسیله مطالب چاپ شده در صفحات 9تا 15مجله تشخیص آزمایشگاهی شماره پیشین) (134-135به شرح زیر اصالح می گردد.
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