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درحاشیه کنگره زیست فن آوری امسال 
گفتگویی با استادیار رشته زیست فناوری 

پزشکی، استادی که انگیزه اش، استفاده بهینه 
از امکانات و پتانسیل هاي علمي موجود  است 

تا  با فراگرفتن، ایجاد و ترویج فناوري هاي روز 
بیوتکنولوژي، در ارتقاء سطح سالمتي جامعه و 
توسعه پایدار کشور، مشارکت داشته باشد را 

ترتیب دادیم که در ادامه می خوانیم: 

  آقای دکتر لطفا درباره بیوگرافی 
و تحصیالت خود بفرمایید.

  دکتر انورسادات کیانمهر، متولد سال 
کاووس  گنبد  شهرستان  در   1357
تحصیالت  اتمام  از  پس  هستم. 
 ،1376 سال  در  دبیرستان  و  مقدماتی 
رشته  کارشناسی  کنکور  در  بالفاصله 
مولکولی  و  سلولی  شناسی  زیست 
از  بعد  شدم.  پذیرفته  تهران  دانشگاه 
 1383 سال  در  سربازی  خدمت  پایان 
علوم  دانشگاه  انسانی  ژنتیک  رشته  در 
تهران تحصیالت خود را در  بهزیستی 
دادم. سه  ادامه  ارشد  کارشناسی  مقطع 
سال بعد در سال 1386 با کسب رتبه 
اول در آزمون دکترای وزارت بهداشت 
در  پزشکی  فناوری  زیست  رشته  در 
شدم.  پذیرفته  ایران  پاستور   انستیتو 
هم اکنون، استادیار این رشته تحصیلی 

در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان هستم.

و  عالقه  مورد  های  زمینه   

پروژه های تحقیقاتی درحال کار شما 
چیست؟

با  پروژه  دو  روی  حاضر  حال  در 
موضوعات

 microRNA بیومارکر  از  استفاده 
با  سرطانی  تشخیصی  مارکر  عنوان  به 

 Real-time PCRروش
طراحی و ساخت نانوبیوسنسورهای 
تشخیص  منظور  به  آپتامر  پایه  بر 

بیومارکرهای سرطانی 
 مشغول فعالیت هستم. 

فناوری  زیست  رشته  درباره   

مختصرتوضیح دهید.
بیوتکنولوژی  یا    فناوری  زیست    
اصطالحی است که به فناوری مهندسی 
مربوط  قرن۲1  فناوری  یعنی  ژنتیک 
می شود. با جود این، لفظ زیست فناوری 
در برگیرنده فرآیندهای گسترده تری از 
ها  ارگانیسم  فناوری  زیست  تغییرات 
زندگی  در  آن ها  نقش  اخیراً  که  است 
انسان بیشتر از پیش نمایان شده است. 

به طور عمده زیست فناوری در 3 زمینه 
کلی کاربرد دارد که این زمینه ها از قبیل 
 ،)Red Biotechnology(پزشکی علوم 
و   )Green Biotechnology(کشاورزی
صنعتی)white biotechnology( است.

 بیوتکنولوژی پزشکی شامل چه 
پارامترهایی است؟

توان  می  نیز  پزشکی  حیطه  در   
عمده  دسته  سه  به  را  بیوتکنولوژی 

تقسیم بندی کرد: 
درمان  به  پزشکی،  بیوتکنولوژی 
با  عفونی  و  ویروسی  سرطانی،  بیماران 
استفاده از روش هایی همچون ژن درمانی، 
سلول درمانی، پروتئین درمانی می پردازد.

علوم  زمینه  در  فناوری  زیست  کاربرد   
بسیار  موضوعات  دارویی،  و  پزشکی 
های  روش  ابداع  مانند  ای  گسترده 
مولکولی  »تشخیص  برای  جدید  کاماًل 
گشایش  و  زایی  بیماری  های  مکانیسم 
سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی«، 
»امکان تشخیص پیش از تولد بیماری ها و 
پس از آن«، »ژن درمانی و کنار گذاشتن 
)نسبی( برخورد معلولی با بیمار و بیماری«، 
»تولید دارو ها و واکسن های نوترکیب و 
جدید«، »ساخت کیت های تشخیصی«، 

گفتگویی با دکتر انورسادات کیانمهر؛

استادیار زیست فناوری پزشکی

مهندس سمانه سادات مصطفوی

گفتـــگو
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»ایجاد میکروارگانیسم های دستکاری شده 
برای کاربردهای خاص«، »تولید پادتن های 

منوکلونال« و غیره را در بر می گیرد.

تولید  به  نیز  دارویی  بیوتکنولوژی   
تولید  می پردازد.  دارویی  فراورده های 
این فرآورده ها باروش های دیگر بسیار 

گران تر و مشکل تر است.

بیوتکنولوژی میکروبی، به واردکردن 
تولید  و  میکروارگانیسم ها  به  ژن هایی 
میکروب ها  توسط  جدید  محصول 
محصوالت  این  تولید  که  می پردازد 
عبارت  به  است.  ارزان تر  و  سریع تر 
دیگر یعنی استفاده از ویژگی های انواع 
مواد  تجزیه  و  تولید  در  میکروب ها 

مختلف نظیر هورمون های انسانی. 
  این کار به روش نوترکیبی، از تولید 
انواع  تولید  حشره کش های میکروبی، 
کانی ها  استخراج  و  ماکرومولکول ها 
شرایط  در  سمی  زاید  مواد  زدودن  تا 
دانشجویان  می شود.  انجام  متعارف، 
میکروبی  بیوتکنولوژی  گرایش 
و  غذایی  بیوتکنولوژی  زمینه  در 
پروتئین ها،  آنزیم ها،  تولید  دارویی، 

مخمر ها  و  قارچ ها  ساکارید ها،  پلی 
اطالعات الزم را به دست می آورند.

رشته  آموزش  تاثیرات  درباره   

بیوتکنولوژی در ایران بفرمایید. 
بیوتکنولوژی،  اهمیت  و  ضرورت    
بسیاری  آوردن  دست  به  جدید  روش 
حال  در  سرعت  به  که  دارو هاست  از 
ویژه  به  و  علوم  تمامی  در  گسترش 
داروسازی ما است. با توجه به گسترش 
سراسر  در  داروسازی  دانشکده های 
تخصصی  دوره های  تشکیل  و  کشور 
رشته  متخصصین  به  نیاز  و  داروسازی 
واحدهای  تدریس  برای  بیوتکنولوژی 
این رشته،  درسی عمومی و تخصصی 
همچنین با توجه به سیاست های دولت 
زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
خودکفایی در تولید مواد اولیه داروئی، 
اولیه  مواد   %5۰ حدود  اکنون  هم 
داروئی وارداتی کشور محصول مستقیم 

و یا مشترک بیوتکنولوژی هستند.

 بازار کار این رشته چگونه است؟ 
    هرچند توجه به بیوتکنولوژی در ایران، 
با  با چندین سال تأخیر در مقایسه  تنها 

اواسط  در  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
ولی  است،  آغازشده  میالدی   8۰ دهه 
یافته  تخصیص  منابع  و  امکانات  اگر 
کرده  بررسی  را  کشور  بیوتکنولوژی  به 
توجه  سرآغاز  کنیم،  قضاوت  ومنصفانه 
نوین  بیوتکنوژی  مقوله  به  جدی  نسبتاً 
است. بوده  اخیر  5سال  طی  ایران،   در 

 در دهه های اخیر که بسیاری از کشورهای 
انجام  و  ساختار  ایجاد  مرحله  جهان، 
سر  پشت  را  بیوتکنولوژی  پژوهش های 
تولیدات  گسترش  مقوله  به  و  گذاشته 
فرآورده های  سازی  تجاری  و  صنعتی 
ایران  در  پرداخته اند،  بیوتکنولوژی 
همچنان در شروع بحث ایجاد ساختار و 

پژوهش های بنیادی این فناوری هستیم.

 و در پایان، این رشته دارای چه 
تجهیزاتی  است ؟

  در واقع تجهیزات آزمایشگاهی را دربر 
های  دستگاه  کلیه  واقع  در  گیرد.   می 
مورد استفاده این رشته  در بیولوژی و 

ژنتیک کاربرد دارد.

کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و 
دارویی، موضوعات بسیار گسترده ای مانند ابداع 
روش های کاماًل جدید برای »تشخیص مولکولی 
مکانیسم های بیماری زایی و گشایش سرفصل 
جدیدی به نام پزشکی مولکولی«، »امکان تشخیص 
پیش از تولد بیماری ها و پس از آن«، »ژن درمانی 
و کنار گذاشتن )نسبی( برخورد معلولی با بیمار و 
بیماری«، »تولید دارو ها و واکسن های نوترکیب 
و جدید«، »ساخت کیت های تشخیصی«، »ایجاد 
میکروارگانیسم های دستکاری شده برای کاربردهای 
خاص«، »تولید پادتن های منوکلونال« و غیره را در 
بر می گیرد


