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حيوانات دو تا سه برابر کوتاه تر است که بنابراين منجر به 
استفاده از چرخش آهستة اين دستگاه برروي بيشتر حيوانات 
مي شود. از چرخش سريع تر دستگاه کلينواستت مي توان براي 

مطالعه ی بافت هاي سلولي و جنين حيوانات استفاده کرد.
سرعت چرخش بهينه از طريق مقايسه ی پاسخ هاي واقعي 
موجودات زنده به بي وزني در فضا به دست مي آيد که اين زمان 
چيزي در حدود 0/3 تا 3 دور بر دقيقه براي اکثر موجودات 
زنده است. نمونه ی ساده و يک بعدي دستگاه کلينواستت اولين 

بار براي آزمايش هاي شاتل STS-107 به کار گرفته شد. 
اگر شتاب گرانش اجسام بيشتر از مقدار شتاب آن بر 
نياز  نيروي جانب مرکز  به شبيه سازي  باشد،  روي زمين 
است و در اين شرايط دستگاه کلينواستت تبديل به يک 
سرعت  به  نيرو  اين  مقدار  مي شود.  سانتريفوژ  دستگاه 

زاويه اي و شعاع دستگاه بستگي دارد. 

ویژگی های كلينواستت
 CO2 با دما و سطح کنترلی CO2 _انکوباتور

چرخش،  تصادفی،  گردش  عمليات:  مختلف  حاالت 
گرانش جزئی، سيکل عمليات متوالی برنامه ريزی شده همراه 

با شروع و توقف برنامه
چک کننده شتاب سنج دو بعدی 

کسب داده ها و گزارش به صورت خودکار 
دو کاناله برای مايعات و يا گازها ی فشار 

دسترسی به بی سيم و خدمات وب برای نظارت بر اهداف 
سيگنال های تصويری و صوتی )وضعيت دستگاه(

 )clinostat( در شماره پيشين ماهنامه بيان کرديم که کلينواستت
دستگاهي است که با استفاده از چرخش، اثرات کششي جاذبه را بر 
 )gravimorphism(و توسعة جانداران )gravitropism( روي رشد
ساکن زمين خنثي مي کند. همچنين از اين وسيله براي مطالعة 
اثرات بي وزني بر بافت سلول ها و جنين حيوانات استفاده مي شود. 
محور افقي کلينواستت شامل ديسکي است که به يک موتور 
متصل است. در گذشته اين ديسک به صورت مکانيکي کار 
الکتريکي  از موتورهاي  امروزه براي چرخش آن  مي کرد ولي 
استفاده مي شود. در حالي که ديسک در وضعيت قائم قرار دارد، 
موتور به آرامي با سرعت يک دور بر دقيقه مي گردد. يک موجود 
زنده به صورت افقي به اين ديسک دوار متصل است. چرخش 
آرام ديسک منجر مي شود که موجود زنده کشش جاذبه را درك 
نکند؛ به اين ترتيب، محيطي بي وزن شبيه سازي مي شود. همچنين، 
اثرات نورخورشيد و  بر جاذبه،  قادر است عالوه  اين دستگاه 
ديگر محيط ها را نيز خنثي کند. براي شبيه سازي اين نوع شرايط 
بي وزني، دستگاه کلينواستت بايد کاماًل افقي باشد. در صورتي که 
اين دستگاه با افق زاويه اي بسازد، بردار جاذبة خالصي که مقدارآن 
متناسب با اين زاويه است توليد مي شود. به کمک همين ويژگي 
است که اين دستگاه مي تواند جاذبة سطح ماه را )که تقريباً يک 
 ششم سطح زمين است( با ده درجه زاويه نسبت به افق ايجاد کند. 
موجودات زنده نسبت به جاذبه واکنش نشان مي دهند مشروط 
به اين که در يک بازه ی زماني معين که به اصطالح )حداقل زمان 
حضور(گفته مي شود و براي موجودات مختلف متفاوت است، 
تحت نيروي جاذبه قرار گيرند. براي بسياري از موجودات زنده 
اين زمان حدود 10 تا 200 ثانيه است؛ بنابراين، دستگاه الزم 
است در مقياس زمانِي متناسب با وضعيت جاندار بچرخد تا 
از پاسخ رشد جاندار ممانعت به عمل آيد. زمان حضور براي 

آزمایشگاه در فضا؛
      بایوراکتور پزشکی و کاربرد آن در تجهیزات آزمایشگاه های فضایی

 نیلوفر احمدی مرزدشتی،کارشناس ارشد       
 Drniloofarahmadi92@yahoo.com
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ضعف سيستم ایمنی در فضا

تصویر1. تصویری 
از سلول های بدن 
انسان "انگشت طال" 
نام دارد که به نمایش 
یک مونوسیت سلول 
ایمنی به عنوان یک 
منظره شفاف به رنگ 
نارنجی سوخته با 
رگه هایی به رنگ سبز 
پرداخته است.

اين تصوير در فضا با استفاده از دستگاه انکوباتور کوبيک 
اروپا در شرايط شبيه سازی شده گرانش  سازمان فضايي 
به ثبت رسيده که از يک سانتريفوژ برایتقليد گرانش در 

بي وزني فضا استفاده مي کند.
اساليدهای  روی  بر  ايمني  های  سلول  کار،  اين  برای 
اين  داده شدند.  قرار  انکوباتور  درون  از طال  پوشيده شده 
سلول ها، طال را از بين برده و محققان در زمين توانستند 
حرکات آن ها را در فضا اندازه گيری کنند. برای ثبت اين 
تصوير، پادتن هايی که در زير يک ميکروسکوپ فلورسنت 
مي درخشند به اين سلول ها اضافه شد تا رنگ ها را نمايش 

داده و پرو تئين های خاص را قابل شناسايي کند.

تصویر 2. تصویر از مرکز تحقیقات ایمز )Ames( تفاوت مونوسیت در جاذبه 
طبیعی را نشان می دهد.

  نمونة کامل تر دستگاه کلينواستت که براي شبيه سازي بي وزني 
اين  در  دارد.  نام   )FFM( آزاد  سقوط  دستگاه  مي شود  استفاده 
دستگاه، نمونه هاي کوچک مانند مخلوط هاي معلق سلولي، تحت 
جاذبه از ارتفاع حدود يک متري سقوط آزاد مي کنند و اين سقوط 
در کسري از ثانيه اتفاق مي افتد. سپس با استفاده از نيرويي در 
حدود 20برابر شتاب جاذبه طي مدت 20ميلي ثانيه به بخش بااليي 
دستگاه منتقل مي شود و دوباره براي سقوط آزاد رها مي شوند و 
اين عمل به دفعات تکرار مي شود. قانون فيزيکي حاکم بر اين 
دستگاه اين است که بيشتراين زمان سقوط آزاد در شتاب صفر 
به وقوع مي پيوندد. فرض مي شود مدت زماني که طي آن انتقال 
تحت نيروي بزرگ تر از شتاب جاذبه رخ مي دهد، آنقدر کوچک 
است که توسط مکانيسم هاي فيزيولوژيک درك نمي شود و از 

اين رو، کل اين زمان را مي توان سقوط آزاد فرض کرد.
از مهم ترين کاربردهاي دستگاه  کلينواستت در زيست فناوري 
دانه هاي  و  سلول ها  در  پروتئين ها  آرايش  تغيير  به  مي توان 
توليدشده در گياهان پرورش  داده  شده در شرايط کم وزني، 
تغيير بيان ژن ها در تک ياخته ها، سلول هاي گياهي و جانوري، 
تغيير الگوهاي رشد و تکثير جانداران، و دگرگوني اثر عوامل 
ايجادکننده ی جهش ژني )مانند تشعشع( براي ايجاد گونه هايي 
با جهش هاي مفيد اشاره کرد. بنابراين، کاربرد اين دستگاه در 

زيست فناوري موارد زير را شامل مي شود:
تغيير ساختار ماکرومولکول ها بدون تغيير محتواي ژنتيکي، 
گياهان دانه هاي  در  پروتئين ها  ساختار  آرايش  تغيير   مانند 
تغيير محتواي ژنتيکي يا نحوه ی بروز صفات توارث يافته، مانند 
تغيير تأثير عوامل جهش زا و همچنين تغيير بيان ژن ها ايجاد يک 
محيط کاماًل بسته ی قابل پايش )monitoring( و کنترل که اين 
ويژگي به خصوص در زمينه ی باغباني فضايي بسيار حائز اهميت 
است، زيرا وجود حسگرهاي ويژه در اين محيط ها و ايجاد شرايط 
شبيه سازي شده ی فضا اين امکان را براي محققان فراهم مي کند تا 
تأثير عوامل مختلف بر رشد، تکثير و دانه سازي را به نحو جداگانه 

يا گروهي تجزيه و تحليل کنند. 
تمايز  تسهيل  و  بنيادي  سلول  هاي  تکثير  افزايش 
بافتي پيوندهاي  در  استفاده  مورد  هاي  بافت   به  ها   آن 
زيست فناوري  امروزه  که  داشت  نظر  در  بايد  طورکلي  به 
اساس و پايه ی  رويکرد ها و تحقيقات صورت گرفته در 
انرژي در سفرهاي  زمينه ی  توليد و ذخيره  سازي غذا و 
فضايي است و دستگاه کلينواستت، شرايط الزم براي انجام 

اين تحقيقات را فراهم مي  کند.
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طريق  اين  از  و  است  يکديگر  با  مجاورت  و  ارتباطات 
تغذيه  سوء  نظير  هايی  بيماری  پيدايش  شود.  می  کنترل 
کوری  ها،  استخوان  در  تخلخل  پيدايش  ها،  ماهيچه  در 
تدريجی، گسترش سلول های سرطان ساز در بدن حاصل 
از ارتباطات نادرستی است که ممکن است سلول ها با هم 
داشته باشند. بنابراين مطالعه بدن در شرايطی که تحت تاثير 
جاذبه قرار دارد، امکان بررسی رشد سلول ها و مشارکت 
شان با يکديگر در محيط کم جاذبه را مقدور نمی سازد. 
حال اين که بيوراکتور، نوعی همکاری بين سلول ها را در 
محيط کم جاذبه ايجاد می نمايد به گونه ای که سلول ها 

در يک محيط چرخان بسته رشد می کنند.
بيوراکتور، سامانه ای است که به منظور تحقيق و بررسی 
فعاليت های بيولوژيکی و زيستی سلول ها در محيط کم جاذبه 
ساخته شده است. اين سامانه دارای محفظه ای است که در آن 
سلول ها همراه با فرايندهای شيميايی اعمالی مانند فعاليت های 
فرايندها  اين  گيرند.  می  قرار  بررسی  مورد  زيست-شيمی 
شامل واکنش های هوازی و غيرهوازی است. شکل اصلی 
يک بيوراکتور استوانه ای و يا جعبه مانند است و معموال از 
جنس فوالد ضد زنگ ساخته می شود. از اين وسيله برای 
رشد سلول ها و بافت ها استفاده می شود و به طور گسترده در 
مهندسی ژنتيک کاربرد دارد. طراحی و ساخت بيوراکتور دارای 

پيچيدگی های خاص مهندسی است. 
در اين وسيله ميکرو ارگانيزم ها و سلول ها در يک شرايط بهينه 
قادر به عملکرد مطلوب 100درصد خواهند بود.  در واقع اين 
سامانه با ايجاد زمينه ای مناسب برای رشد سلول ها و بافت ها در 
محيطی مشابه با فضا، راهکارهايی به منظورکاهش رشد سلولی 
را در حالت غيرطبيعی ارائه می دهد. در تصوير ) 4( و ) 5( به 

ترتيب بيوراکتور و محفظه چرخنده نشان داده شده است. 

تصویر 4 و 5

برخی سلول ها مانند سلول های موجود در ماهيچه ها يا 
سيستم ايمني بدن متحرك بوده و سلول های ديگر مانند انواع 

موجود در استخوان ها ثابت هستند.
شناخت تاثيرات پرواز در فضا بر حرکت سلول های ايمنی 
بدن برای فضانوردان و طراحان ماموريت های  فضايي اهميت 
دارد. در زمين، حرکت سلول ها به يکپارچگي ساختار داخلي 

سلول موسوم به اسکلت سلولي بستگي دارد.
محققان گروه زيست شناسي فضايي موسسه فناوری فدرال 
وزني  بي  در  سلولي  اسکلت  تغييرات  که  دريافتند  سوئيس 
منجر به کاهش تحرك سلول ها مي شود. اين فرآيند ممکن 
است يکي از داليلي باشد که فضانوردان در زمان زندگي در 

فضا از ضعف سيستم ايمني رنج مي برند.

تصویر3. انکوباتور کوبیک سازمان فضایی اروپا

فيزيولوژيکی،  استرس های  و  فضايی  مأموريت های 
کاهش  به  منجر  آن،  از  ناشی  روان شناختی  و  احساسی 
سيستم ايمنی بدن و فعال شدن بسياری بيماری ها از جمله 
که  می دهد  نشان  تحقيقات  می شود.  ويروسی  عفونت های 
ايمنی دست  از اجزای سيستم  در پروازهای فضايی بعضی 
خوش تغيير می شود، به طوری که ايمنی اوليه يا سد دفاعی 
ايمنی سلولی  اوليه بدن عليه عفونت ها و اجزای تخصصی 
و  مسائل  گونه  اين  حل  برای  می يابد.  کاهش  فضانوردان 
در  ها  سلول  رشد  چگونگی  بررسی  همچنين  و  مشکالت 
انجام و  انسان تحقيقات گسترده ای  از بدن  محيطی خارج 
باعث ساخت وسيله ای به نام بيوراکتور شد. مطالعه وضعيت 
امکان  ها،  يا حتی کشت سلول  و  انسان  بدن  در  ها  سلول 
مقدور  بعدی  دو  حالت  در  را  ها  سلول  ساختار  مطالعه 

می سازد و شايد نتايج دقيق و مکفی ارائه ندهد.
ناسا با ساخت و توليد اين فناوری نوعی شبيه سازی از جاذبه 
کم را فراهم آورد که در اين محيط، مطالعه پيرامون سلول ها و به 
ويژه تحقيق در سلول های ايمنی خون را راحت تر و دقيق تر کرد.

زندگی سلول ها مانند حيات در يک شهر، وابسته به نوع 
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در مرکز اين نگهدارنده، فيلترهايی وجود دارد که مواد مغزی و 
اکسيژن وارد آن شده و دی ا کسيدکربن و مواد زائد از آن خارج 
می شود. چرخش بيوراکتور و سپس چرخيدن خون در اين 
وسيله، باعث به وجود آمدن نيروهای برشی نمی شود. نيروی 
برشی به نوعی منجر به انهدام سلول ها خواهد شد. به عبارتی با 
چرخيدن ديواره، جاذبه به طور کامل از بين نمی رود و در واقع 
نوعی شبيه سازی از سقوط آزاد سلول ها است، همان تجربه ای 

که فضانوردان در فضا و محيط کم جاذبه احساس می کنند. 
نرخ چرخش 14دور بر دقيقه که سرعت بسيار پايينی است، 
ايجاد  زمينه معلق ماندن سلول ها را در مدت سقوط آزاد 
می کند. سلول های بدن در مدار زمين و يا در هرمحيط کم 
جاذبه، به سمت زمين و يا نيروی گرانش جسمی که در مدار 
آن قرار گرفته اند، کشيده شده و سقوط می کنند. با استفاده 
از کنترل هورمون ها  ايمنی بدن را  بيوراکتورها، سيستم  از 
خارج کرده و تاثيرات جاذبه کم در سلول های ايمنی بررسی 
می شوند. در تصوير )7( تعليق سلول ها در جاذبه زمين و 

جاذبه کم به خوبی نمايش داده شده است.

تصویر 7. نمایش تعلیق سلول ها در جاذبه زمین و جاذبه کم 

از کنترل کننده های دمايی به منظور تامين دمای مورد نياز 
محفظه سلولی و ديگر ابزارهای دستگاه استفاده می شود. اين 
کنترل کننده ها قادرند تا زمانی که سلول ها در بيوراکتورها 
می چرخند، آن ها را از لحاظ دمايی تحت کنترل قرار دهند. 
اين بخش از بيوراکتور شامل چهارحفره تبريد ساز است 
 که می تواند دمايی در حدود 4- تا 50 – درجه سانتی گراد 
)دمايی نزديک به انجماد سلول های بدن( را تعبيه نمايد. 
بخش  هر  درون  است.  بخش  سه  دارای  خود  حفره  هر 

زیرسامانه های تشکيل دهنده بيوراكتور
در قلب اصلی اين دستگاه کيسه ای پالستيکی در ابعاد يک 
قوطی نگه دارنده غذا است که در درون ديواره خود رگ ها 
فيلتر سيلندری شکل  را جای می دهد و می چرخاند. يک 
در مرکز چرخنده قرار گرفته و باعث ورود اکسيژن و خروج 

دی اکسيد کربن می شود. 
بيوراکتور متشکل از ماژول الکترونيکی، ماژول توليد گاز و 
ماژول محفظه رشد سلول ها و سيستم های محاظتی، حسگرها و 
شبکه سامانه کنترل 3 است. مواد غذايی و اکسيژن از محل کشت 
ميکروب عبور می نمايد. محفظه با سرعت چرخشی نيم دور 
در دقيقه می چرخد. برای جدايش ضايعات به وجودآمده، از 
صافی استفاده می شود که با سرعت 11 دور بر دقيقه می چرخد. 
اين عمل به طور مرتب تکرار می شود و مواد غذايی تازه به 
همراه اکسيژن جايگزين مواد زائد می شوند. زمانی که کيسه 
کيسه  و  کرده  را خارج  آن  پر شد، فضانوردان  زائد  مواد  انبار 
جديدی را جايگزين می کنند. دريچه ها و تلمبه های تزريق 
به نوعی قرار گرفته اند که امکان حرکت اجزا و حتی رويت 
اين  آزمايشی،  گر  کنترل  های  رايانه  نيست.  مقدور  ها  بخش 
وسيله را تحت نظر قرار داده و شرايط موجود در محفظه ها 
را گزارش می دهند. نقص و يا خرابی با به صدا درآمدن زنگی 
اعالم می شود. اطالعات از طريق صفحه نمايش گر نصب شده 
روی دستگاه ارائه می شود. نمايش نمودارهای گرافيکی که حاوی 
 اطالعات مفيدی است، کار با دستگاه را بسيار آسان کرده است.

تصوير  نمايشگر،  صفحه  و  بيوراکتور  الف(،   6 ( تصوير 
و  بيوراکتور  6ب(   (
رشد  های  محفظه 
 سلولی را نشان می دهند.

تصویر ) 6 الف(- 
بیوراکتور و صفحه نمایشگر

تصویر  )6 ب(- بیوراکتور 
و محفظه های رشد 

سلولیرشد سلول ها توسط 
حفاظ و بدنه های شفاف 
موجود در دستگاه قابل 

رویت است. 



فرايندهای  در  دارد.  وجود  اکسيدکربن  دی  و  هوا  مخلوط 
هوازی انتقال اکسيژن در حد مطلوب، شايد سخت ترين کار 
باشد. اکسيژن به طور ناچيز در آب حل شده و حتی کمتر از 
مقدار تخمير سبزيجات حاصل می شود. در هوا نيز مقدار کمی 
از آن در حدود 8/20 درصد، موجود است. انتقال اکسيژن با 
هم زدن مقدور است که منجر به صرف انرژی زيادی خواهد 
شد. به طور معمول در صنايع ساخت بيوراکتور از باکتری و 
يا ارگانيزم های ساده ای استفاده می شود که در مقابل نيروی 
حاصل از تالطم و بهم زدن، مقاوم است. سلول های نگه داری 
شده در اين محيط که مواد مغذی نيز به آن ها تزريق می شود 

با آهنگ متحيرکننده ای رشد می کنند. 
ادامه دارد...

منابع 
1-http://www.bultannews.com

2- http://www.farsnews.com
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4- کتاب مهندسی پزشکی در فضا جلد اول.

کيسه های شفافی از جنس تفلون وجود دارد که نگهدارنده 
30 ميلی متر مواد از جمله سلول ها است. 

هر 7 تا 21 روز بسته به نرخ رشد سلول ها، فضانوردان با استفاده 
از سرنگ مقداری سلول را درون محفظه جابجا نموده و آن ها را به 
سمت محفظه ای با مواد تازه منتقل می کنند. سپس يک ماده تثبيت 
کننده را درون اين محفظه های سلولی تزريق کرده تا سلول ها را 
درشرايط مناسب تر و حتی بعد از اتمام عمليات پروازی در روی 
زمين بررسی سلول ها نيز در زير)zn( خون و رو pH، کنند. مقدار 
گلوگز و ميکروسکوپ اندازه گيری می شوند. شرايط محيط در 
برگيرنده بيوراکتور مانند نرخ جريان گاز )هوا، اکسيژن، نيتروژن و 
دی اکسيدکربن(، دما، سرعت چرخش دورانی محفظه و بسياری 

موارد ديگر بايد به دقت، کنترل و بازبينی شود.
محتوی  شامل چهار شيشه  که  گاز  کننده  فراهم  ماژول  در 
مخلوطی از  هوا و دی اکسيد کربن است، رشد بهينه سلول ها 
انجام خواهد شد. در اين ماژول قابليت شارژ مجدد پس از اتمام 

کنگره  چهارمين  برگزاری  با  همزمان 
پزشکی  و  بافت  مهندسی  های  پيشرفت 
بازساختی ايران  در تاريخ 26 تا 28 آبان ماه 
ايران،  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
پيرامون  هايی  موضوع  با  نيز  هايی  کارگاه 
همين محور )با عناوين زير( به منظور ارتقاء 

سطح دانش عالقمندان تشکيل شد.
ميکروفلوئيديک

نمونه سازی سريع
الکتروريسی

ساخت داربست در مهندسی بافت
Real time PCR and Primer Design 

بی سلول کردن بافت و ارگان
کشت سلولی

آنژيوژنز
از  مختصری  شرح  آيد  می  زير  در  آنچه 
آقای  توسط  که  است  سلولی  کشت  کارگاه 
اين  پيراپزشکی  دانشکده  در  پور  قلی  دکتر 
اصلی  محورهای  است.  شده  ارائه  دانشگاه 
و  جداسازی  شامل  کارگاه  اين  در  بحث 
و  سميت  بررسی  بنيادی،  سلولهای  کشت 

چسبندگی سلولهای بنيادی سرطانی بود.
و  مواد  کارگاه،  اين  نخست  قسمت  در 
لوازم کار )مانند: سانتريفيوژ، انکوباتور و ...( 
به صورت تئوری معرفی شد. در بخش دوم 
روش قطع نخاع، قربانی و کالبدشکافی يک 
موش آزمايشگاهی به صورت عملی تشريح 
بافت  از  گيری  نمونه  شيوه  آن  از  پس  شد. 
چربی و نيز سلولهای مغز استخوان آموزش 
بقای  انتها سنجِش  تکثير و  داده شده و در 

سلولی به روش MTT ارائه گرديد.
گفتنی است که اساس اين روش مبتنی بر 
فعاليت ميتوکندری سلول های زنده می باشد که 
می تواند باعث احياء رنگ تترازوليموم MTT در 
سلول های فعال )به لحاظ متابوليکی( شود. در 
واقع حلقة تترازوليوم  توسط دهيدروژنازهای 
ميتوکندريايی در سلولهای زنده شکسته شده و 
با توليد NADH و NADPH منجربه تشکيل 
رسوب نامحلول ارغوانی رنگی به نام فورمازان 
ميشوند که ميتواند توسط ايزوپروپانول يا دی 
متيل سولفواکسيد حل شود. سپس شدت رنگ 
توليد شده، در طول موج 540 تا 630 نانومتر 

اندازه گيری می شود که مستقيما با تعداد سلول 
ارائة  به  قادر  را  ما  بوده و  متناسب  های زنده 
منحنی درصد بقای سلول ها برحسب غلظت 

ترکيب مورد مطالعه می سازد.
از کاربردهای مهم اين روش می توان به 

موارد زير اشاره کرد:
سنجش ميزان تکثير سلولی در پاسخ به عوامل 

رشد، سايتوکاين ها، ميتوژن ها و مواد مغذی
کشندۀ  ترکيبات  تحليل  و  تجزيه  ارائه 
مانند  سلول  رشد  کنندۀ  متوقف  يا  سلول 
آاليندههای  سموم،  سرطان،  ضد  داروهای 

محيط زيست و ساير عوامل دارويی
و  فيزيولوژيک  واسطه های  شناسايی 

آنتيباديهای مهار کنندۀ رشد سلولی    
نيز  و  مناسب  داروی  يافتن  به  کمک 
غربالگری داروهای سمی و ضد سرطان     

بررسی اتصاالت سلولی
انجام مطالعات سميّت شيميايی

در چهارمین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران برگزارشد:

کارگاهی با عنوان جداسازی و کشت سلول های بنیادی،
 بررسی سمیت و چسبندگی سلول های بنیادی 

مهندس رامین خادمی


