جشنواره
مهندس نیلوفرحسن

برنده پنجمين جايزه بزرگ علمي «کاظمي»:

درمان بيماريها ،بدون مرز و براي همه انسانهاست
«کاظمی پرایز عنوان یک جایزه بزرگ علمی
است که در حوزه بیولوژی به صورت ساالنه و با
همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
به یک دانشمند برگزیده این جشنواره اعطا می
شود .امسال پنجمین دوره اهدای این جایزه بود».

ميان بسياري از پژوهشگاه ها و مراکز
تحقيقاتي داخلي ،اين روزها نام پژوهشگاه
رويان به برندي بين المللي در حوزه تحقيقات
زيست فناوري و سلول هاي بنيادي تبديل
شده است .حاال بسياري از دانشجويان و محققان
داخلي روياي مطالعه و کار در اين پژوهشگاه را
دارند .در اين ميان برگزاري جشنواره بين المللي
تحقيقاتي رويان به هر چه بيشتر شناخته شدن
اين پژوهشگاه در عرصه بين المللي کمک ويژه
اي کرده است .اين جشنواره از سال 75تقريبا
هر سال با هدف ارتقاي دانش محققان داخلي
در زمينه توليدمثل ،سلول هاي بنيادي و زيست
فناوري و همچنين تبادل اطالعات در خصوص
جديدترين تحقيقات و دستاوردهاي روز دنيا در
اين حوزه ها برگزار مي شود.
در کنار تقدير از جمعي از پژوهشگران برتر
ايراني ،جايزه علمي دکتر کاظمي به محقق
نامداري از ايتاليا اهدا شد.
پنجمين جايزه بزرگ علمي کاظمي،
گراميداشت شهيد دکتر سعيد کاظمي آشتياني
به پروفسور مايکل دلوکا ،دانشمند ايتاليايي
براي تحقيقات ارزنده اش در زمينه درمان
بيماري پروانه اي اعطا شد .او بيش از  ۲۰سال
در حوزه سلول هاي بنيادي اپيتليالي با هدف
استفاده از پزشکي بازساختي مطالعه کرده
است .تحقيقات ارزشمند دلوکا سبب کاربرد
سلول هاي بنيادي اپيدرمي در درمان
سوختگي هاي عميق و وسيع شده است .اين
دانشمند ايتاليايي عالوه بر پوست ،با کشت
سلول هاي بنيادي ليمبال چشم ،موفق به درمان
بيماري فقدان سلول هاي ليمبال شده است .اين
تکنيک موجب بهبود بينايي در اين بيماران شده

است و اکنون در سراسر جهان و از جمله در
ايران استفاده مي شود  .
پروفسور دلوکا چندي پيش موفق شد
براي اولين بار با استفاده از تصحيح ژنتيک
سلول هاي بنيادي کراتينوسيت پوست ،بيماري
اي بي (پروانه اي) را به طور قطعي درمان کند.
وي با کشت سلول هاي بنيادي کراتينوسيتي و
اصالح ژنتيک ژن دخيل در اين بيماري ،توانست
تا  ۷۸درصد اپيدرم پوست را در يک کودک هفت
ساله مبتال به اين بيماري که در حال مرگ بود
بازسازي کند .اکنون  ۲۴بيمار در ايتاليا و اتريش
وارد مرحله اول و دوم کارآزمايي باليني ژن
درماني بيماري پروانه اي شده اند.
پرفسور دلوکا در طول  30سال گذشته ،به
همراه همکارش موفق به انجام خدمت هایی
از قبیل :درمان 400بیمار سوختگی عمیق
پوستی ،درمان صد بیمار مبتال به ویتیلیگوی
پایدار ،درمان  170بیمار مبتال به نقص های
مخاطی دهانی ،درمان  198بیمار مبتال به
 ،Posterior Hypospadiasفاز اول و دوم کار
آزمایی بالینی ژن درمانی بیماری ای .بی»
در واقع او دانشمند برجسته در زیست شناسی
سلول های بنیادی اپیتلیال انسانی با هدف توسعه
استفاده از سلول ها بنیادی و ژن درمانی شناخته
شده و به همین سبب برنده جایزه کاظمی پرایز
رویان در سال  2018انتخاب شد.
نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ها
دلوکا در افتتاحیه نوزدهمین جشنواره رویان گفت:
«سلول هاي بنيادي بزودي شيوه درمان بيماري ها

را متحول خواهد کرد .اين روزها صحبت از
بازسازي و ساخت بافت هاي آسيب ديده در
ميان است که البته کار ساده اي نيست»
به عقيده دلوکا داشتن دانش پايه اي کافي
و همچنين وجود امکانات و موقعیت مناسب
براي آزمايش هاي باليني ،روز به روز موجب
گسترش بيشتر اين فناوري خواهد شد.
وي تصريح کرد « :اکنون چند گروه
تحقيقاتي توانسته اند سلول هاي بنيادي را
به سلول هاي شبکيه و سلول هاي مورد نياز
براي درمان بيماري پارکينسون تمايز دهند و اين
تحقيقات اکنون در مرحله باليني است».

ای .بی با ژن درمانی
گروه هاي تحقيقاتي زيادي در سراسر
جهان در حال مطالعه ژن درماني براي
بيماري هاي گوناگون هستند ،اما برنامه پروفسور
دلوکا براي ادامه طرح هاي تحقيقاتي شخصي
خود ،پيداکردن روش درمان حالت هاي ديگر
بيماري اي بي خواهد بود .زيرا ژن هاي مختلفي
در ايجاد اين بيماري دخيل است که الزاما همه
آنها پاسخ مشابهي به ژن درماني نخواهد داشت
و اکنون او توانسته يکي از اين ژن ها را که در
سلول هاي پيوندي پوست بيان مي شود درمان کند.
او خاطر نشان کرد« :بيماران مبتال به يک بيماري در
نقاطمختلفدنياميتوانندمتفاوتباشند.درنتيجه
نمي توان از نتايج تحقيق در يک گوشه دنيا براي
درمان بيماران سراسر جهان استفاده کرد .به همين
دليل همکاري هاي بين المللي مي تواند محيط
مناسب تري براي تحقيقات در حوزه درمان کند».
   دلوکا در پايان تاکيد کرد« :علم بايد آزاد
باشد .بايد اجازه دهيم علم به دور از مسائل
حاشيه اي باقي بماند .هدف مطالعات پزشکي
بايد درمان بيماران بدون در نظر گرفتن
کشور ،نژاد ،مذهب و رنگ پوست آنها باشد.
درمان بيماري ها بدون مرز و براي همه
انسان هاست .علم نيز ماهيت مشابهي دارد و فارغ از
تفاوتهاومسائلسياسي،متعلقبهبشريتاست    ».
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