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سرطانیرانابودمیکند.
محققاندانشگاهآکسفوردبرایشناساییطیفگستردهتری

ازسلولهایسرطانیاینروشراابداعکردهاند.
اینتکنیکجدید«TARGET-seq»نامداردوبهاندازهای
حساساستکهمیتواندجهشهایمختلفدریکسلول

راتشخیصدهد.
تکنیک«TARGET-seq»میتواندتاریخچهزندگیسلولها
راشناساییکند.بهعنوانمثالمیتواندجهشهاوشرایطیکه

یکسلولداشتهاسترادریابد.
«TARGET-seq» تیمتحقیقاتیدانشگاهآکسفوردتکنیک
راروی۴۵۵۹سلولسرطانیکهمتعلقبه۱۵بیمارمبتالبه

سرطانخون>Leukemia<بودند،آزمایشکرد.
این همه اینکه با که بود این آزمایش این جالب نکته
بیمارانیکنوعسرطانداشتندوروشهایدرمانییکسانی
سلولهای زندگی تاریخچه بود، گرفته صورت آنها روی

سرطانیآنهاکاماًلازهممتفاوتبود.
بااینروشدرمانیجدیدمحققانمیتوانندنوعسلولهای
سرطانیدربیمارانرابهترتشخیصدهندوروشهایدرمان
مشخصتریرارویآنهاانجامدهندتاتومورهایآنهارا
Molecular» اینپژوهشدرمجله ببرند.نتایج بین از کاماًل

Cell»منتشرشدهاست.

درمان موفق دیابت و سرطان با پزشکی 
شخصی

با گفت: )عج(، بقیهاهلل پزشکی علوم دانشگاه معاون
استفادهازپزشکیشخصیمیتوانبهصورتفرادقیقدرمان

بیمایهاییهمچوندیابتوسرطانراانجامداد.
ابراهیممتولیان،درحاشیهسومینکنگرهبینالمللیپزشکی
رشته این عمر از دهه یک حدود داشت: اظهار شخصی،

تحول در درمان سرطان
پژوهشگراندانشگاهآکسفوردبرایشناساییطیفگستردهتری
تاریخچهزندگی ابداعکردهاندکه ازسلولهایسرطانیروشی

سلولهایسرطانیرادرمییابد.
سرطانبیماریپیچیدهایاست.تومورهانیزازانواعمختلفیاز
سلولهایسرطانیتشکیلمیشوند.روشهایدرمانیکنونیبرای
درمانسرطانهنوزنتوانستهانداینتومورهارابهکلینابودسازند.

محققان حال
دانشگاهآکسفوردروش
دادهاند توسعه جدیدی
کهبهیکبارهتاریخچه
سلول هزاران زندگی
تشخیص را سرطانی

میدهد.
به منجر روش این

کشفروشهایدرمانیمؤثرتریخواهدشد.
سلولهایسرطانی،درابتداسلولهایمعمولیوعادیبودهاند
اینشکلدرآمدهاندورشدو به بابروزجهشهایخاصی که

تکثیرآنهاازکنترلخارجشدهاست.
روشهای با میتوانند تومورها داخل در سرطانی سلولهای
مختلفیجهشپیداکنند.تاجاییکهروشهایدرمانیتنهاروی

برخیازسرطانهامؤثرباشد.
البتهسلولهاییکهازهنوزسالمماندهاندمیتواننددربدنبه

رشدخودادامهدهندوگسترشیابند.
اینپروژهگفت: ازمحققان «آداممید»)AdamMead(یکی
بدوندانستننوعسلولهاییکهبیماردارد،پیشبینییکروش

درمانیبرایویدشواراست.
اینبهاینمعنااستکهبیماریبیمارانسرطانیمعموالًدوباره
عودمیکندزیراروشهایدرمانیتنهابرخیازانواعسلولهای

ـ
 

آزمایشـــگاه
   تازه های 

تازه هــا
مهندس محمود اصالنی
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نمیگذردوخوشبختانهطی۵سالگشتهاقداماتبزرگیدراین
راستاصورتگرفتهودانشگاهعلومپزشکیبقیهاهللطبپزشکی

شخصیبهشمارمیرود.
به را بیماریها هدفمند درمان شخصی، پزشکی افزود: وی
همراهداردولیدرحالحاضرنگرانیدرزمینهتامینهزینههای
تشخیصهستیموبایدحمایتهایاقتصادیبودجهایدراین

زمینهانجامگیردتاپروژهبرزمیننماند.
متولیانادامهداد:هرچندازطریقدرمانباپزشکیشخصی
بخشیازهزینهجبرانمیشودولیبایددرزمینهتشخیصبودجه

الزمدرنظرگرفتهشود.
ویگفت:درمانهایشایعیهمچوندیابتازطریقپزشکی
مختلف افراد برای و گیرد صورت خوبی به میتواند شخصی

داروهایمتفاوتبراساسژنومآنهاارائهداد.
اینکهپزشکیشخصی۵سالاستکهدر به اشاره با متولیان
کشورماموردبررسیوتحقیققرارگرفتهاست،گفت:براساس
اینطببرایافراددرمانیکسانینداریمواینمسئلهدرآینده

درمانهدفمندبیماریرابههمراهدارند.
ویافزود:پزشکیشخصیپزشکیفرادقیقبهشمارمیروند
وبیماریهاییهمچونمشکالتقلبیعروقیباتوجهبهاینطب

میتواندبهخوبیدرمانشود.
متولیانگفت:زیرساختاینرشتهتشخیصبیماریاستکهبه
دلیلگرانبودنمباحثمولکولیاینمسئلهعمومینشدهوهمه
بایدبههمکمککنیمتامباحثاقتصادیاینمسئلهپرداختهشود.
ویافزود:شرکتهایداروییبافعالیتدراینزمینهمیتواند
حتیدرحوزهپیشگیریازبیماریهاواردعملشودودنشگاه
علومپزشکیبقیهاهللتالشکردهبهعنوانقطبپزشکیشخصی
درنیروهایمسلحعالوهبرتولیددستگاههایموردنیازوانجام
تحقیقاتدرحوزهتربیتنیروهایانسانیوتعاملباشرکتهای

خارجیاقداماتیانجامدهد.

رئیس ستاد توسعه سلول های بنیادی:
نسل چهارم موش مدل هموفیلی در پژوهشگاه 

مهندسی ژنتیک متولد شد
از رونمایی مراسم ۹7در بهمن 27 روزشنبه حمیدیه امیرعلی
فناوریکریسپر،اظهارکرد:دستیابی با موشهایمدلهموفیلی
محققانپژوهشگاهمهندسیژنتیکبهتولیدایننوعموشیکیاز
دستاوردهایمهمدرکشوراستودرسالهایگذشتهمحققان
کشورتحقیقاتگستردهایدربارهتولیدموشهایمدلباروش

کریسپرانجامدادند.
این کرد: ژنتیک،خاطرنشان مهندسی ملی پژوهشگاه در وی
بارتحقیقاتمنجربهتولیدیکمحصولنهاییباموشمبتالبه

هموفیلینوعAشد.
اینمسئول،عدموجودحیواناتمدلبرایانجاممطالعاتپیش
بالینیراازچالشهایداروسازیعنوانکردوافزود:البتهاینمشکل
بر بهروز امیدوارمروز توسطپژوهشگاهبرطرفشدهاستکه

محصوالت تعداد
مدلحیوانیافزوده

شود.
با حمیدیه
امروز اینکه بیان
روش با توانستیم
این بر کریسپر
مشکلفائقشویم،
روش کرد: تاکید

و است ژنی داخل دستورزی زمینه در تکنیک یک کریسپر
ها بیماری تمام درمان برای اینروش با تولیدشده های موش

قابلاستفادهاست.
حمیدیهگفت:موشیکهامروزرونماییشد،نسلچهارمموش
هایمدلهموفیلیاست.تاکنونچهاربارازاینموشها،نوزادهایی

متولدشدهاندکهدارایویژگینقصاندرفاکتور8هستند.
حمیدیهیکیازچالشهایاصلیتوسعهروشدستورزی
مرتبطعنوانکردو نامههای آیین راعدمتدوین داخلسلولی
افزود:باهمکاریاعضایهیأتعلمیوزارتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکی،آییننامههایمرتبطباسلولهابهتصویبرسید.
رسیده تصویب به سلولی حوزه در قانونی اینکه بیان با وی
است،ادامهداد:درحالحاضرمراکزدرمانیبراساساینقانون
خدماتسلولیخودراارائهمیدهند.درستادسلولهایبنیادی
برهمکاریمیانمراکزخدماتدهندهسلولیتاکیدداریموتالش
بهویرایشژنومرادریکمکان، میکنیمتمامخدماتمربوط

متمرکزکنیم.
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دبیرستادسلولهایبنیادی،اظهارکرد:بهزودیاینمرکزکه
تمامخدماتسلولدرمانیراارائهمیدهد،راهاندازیمیشود.
هماکنون۴7مرکزدرزمینهسلولوژنتحقیقاتمیکنندوادامه
باهمکاریبخش ملزوماتیاستکه مراکزمستلزم این فعالیت

هایتحقیقاتیوشرکتهامحققمیشود.
مراسمرونماییازنخستینموشمدلبیماریهموفیلی،تولیدشده
باروشویرایشژن)کریسپر(درکشور27بهمندرپژوهشگاهملی
مهندسیژنتیکزیستفناوریوستادسلولهایبنیادینبرگزارشد.

تشخیص زودهنگام سرطان ریه با آزمایش خون
محققان جدید شیوه این در ساینس، ازمدیکال گزارشی به
تعداد توانستند خون آزمایش و اسکن تی سی از استفاده با
در شده رها سرطانی های سلول ای ان دی های مولکول
این اساس بر کنند. شمارش را آزمایشگاهی های موش ریه
تحقیقاتمیتوانجهشهایمنجربهشکلگیریتوموررااز
طریقاندازهگیریذراترهاشدهدیانایدرپالسمایخون

تشخیصداد.
در شده رها ای ان دی ذرات تعداد بین توانستند محققان
ها موش اندام این در که تومورهایی اندازه و موش های ریه

تشکیلمیشود،رابطهایمنطقیبرقرارکنند.

نتایجاینتحقیقاتراهرابرایتشخیصزودهنگامسرطانریه
بااستفادهازآزمایشخونهموارمیکند.

براساسآمارمرکزکنترلوپیشگیریازبیماریها،سرطان
ریهعلتاصلیمرگومیرناشیازسرطانودومینسرطانشایع
است.ازهرچهارمرگناشیازسرطان،یکموردبهدلیلسرطان
ریهاست.مطالعاتنشانمیدهدتشخیصودرمانسریعبیماری

موثرترینروشدرافزایشطولعمربیماراست.
سرطانریهمعموالدرافرادسالمنددیدهمیشود.ازهرسه
بیمارمبتالبهسرطانریه،دوموردباالی6۵سالسندارندو
کمترازدودرصدمبتالیانکمتراز۴۵سالسندارند.میانگین
سنمبتالیان70سالاست.ازهر۱۴مرد،یکنفربهسرطانریه

مبتالمیشودواینآماردرمیانزنان،یکاز۱7زناست.
در تحقیقات این کامل گزارش
نشریهDiseaseModelsandMechanismsمنتشرشدهاست.

شناسایی 2000 گونه باکتری جدید با توالی یابی 
ژنوم روده

تحقیقات این در اسوشیتدپرس، خبری پایگاه از گزارشی به
شده گردآوری جهان سراسر از داوطلبانی روده پرزهای نمونه
وبااستفادهازروشهایمحاسباتیژنهاییافتشدهدراین

نمونههاتوالییابیشدند.
براساساینتحقیقات،تجمعمیکروبهایساکنرودهنقش
حیاتیدرحفظسالمتانساندارندوامراضمختلفیباعدمتعادل
میکروبیومرودهارتباطدارند.همچنیندراینتحقیقاتمشخص

شدباکتریهایرودهبرنحوهتوصیفژنهانیزاثرگذارند.
توانند می محاسباتی های روش از استفاده با محققان
میکروبهاییراکهامکانکشتآنهادرآزمایشگاهوجودندارد،
موردبررسیوتجزیهوتحلیلقراردهند.اینروشهاامکانتعیین
توالیژنتیکیوبازسازیژنومباکتریهایرودهرادراختیارمی
گذارند.اینروشهاموجبآشکارشدنتفاوتهایجغرافیایی
منحصربهفردبینمیکروبهایموجوددررودهجوامعمختلف
انساندر اینتحقیقات،میکروبیومروده براساس بشریشدند.
واکنشبهشرایطمحیطیورژیمغذاییهرشخص،تغییرمیکند.
دراینتحقیقاتنمونههایمتعددیازساکنینکشورهایاروپایی
وآمریکایشمالیمورداستفادهقرارگرفت،اماتعدادنمونههای

مربوطبهداوطلباناهلآفریقاوآمریکایجنوبیکمتربود.
به دستیابی برای که داد نشان تحقیقات این محققان، گفته به
است الزم انسان، روده میکروبیوم ساختار از جامع تصویر یک
که جوامعی جمله از مختلف بشری جوامع به مربوط اطالعات
کمترازسایرینموردتوجهقرارمیگیرند،مورداستفادهقرارگیرد.
گزارشکاملاینتحقیقاتدرنشریهNatureمنتشرشدهاست.


