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کا  یامانا کتورهای  فا از  استفاده  مورد  در  البته  محققان 
این  از  استفاده  قبلی  مطالعات  در  زیرا  اند؛  داده  هشدار 
کامل برنامه ریزی شده به  کتورها باعث شد سلول های  فا
توده های سرطانی به نام تومور تبدیل شوند. اما مطالعات 
جدید نشان می دهد برنامه ریزی نسبی می تواند بافت ها را 
بدون خطر تبدیل شدن به بافت سرطانی جوان سازی کند. 
ادینبرو  دانشگاه  در  شناسی  یست  ز استاد  چاندرا  تار 
اسکاتلند در مورد یافته های این مطالعه می گوید: توقف 
اما  است،  امکانپذیر  شناسی  یست  ز نظر  از  پیری  روند 
هنوز در اولین گام های است و  دانشمندان باید به اصول 

علمی آن پی ببرند. 
دز  بندی،  زمان  ی  رو کار  حال  در  تحقیقاتی  های  گروه 
حداقل  به  و  کاهش  برای  کا  یامانا کتورهای  فا ترکیب  و 

رساندن خطرهای استفاده از آن هستند.

سلول های بنیادی پرتوان وارد چرخه درمان 
بیماری ها شدند

تولید سلول هایی بنیادی پرتوان بدون مشکالت ایمنی 
به منظور  جنینی،  بنیادی  سلول های  اخالقی  و  شناختی 

ی ها مختلف امکان پذیر شد. کمک به درمان بیمار
خودنوزایی  قابلیت  بر  عالوه  بنیادی  سلول های    

گام مهم محققان برای تحقق آرزوی دیرینه توقف پیری 
و جوان سازی سلول ها

های  سلول  درمانی  ژن  شیوه  یک  با  شدند  موفق  محققان 
معیارهای  براساس  تا  کنند  یابی  باز را  سالم  موش های  پیر 

سنجش آثار پیری، حیوان جوان تر شود. 
و  است  دشوار  ها  انسان  در  مشابه  یافته های  به  رسیدن 
نتیجه آن هنوز کامل معلوم نیست؛ اما یافته های دانشمندان 
باعث شده روش های جدیدتر تحقیقاتی با هدف توقف روند 

ی آن با عالقه مندی بیشتری پیگیری شود. پیری یا کندساز
آمریکا  گنتک  شرکت  رییس  و  استاد  یاسپر  هینریش 
یا  ابتال  از  می توان  روش  این  موفقیت  صورت  در  می گوید: 
ی های مرتبط با سن جلوگیری کرد. در صورتی  پیشرفت بیمار
مشخص  ی های  بیمار برخی  با  مقابله  برای  روش  این  که 
ی  یکرد درمانی جدیدی را با تاثیر چشمگیر رو کارامد باشد، رو
برخی نیازهای پزشکی پاسخ داده نشده برای همه دوره های 

سنی به ما ارائه می کند.  
به  آمریکایی  محققان  از  گروهی  گزارش،  این  براساس 
سرپرستی پروفسور خوان کارلوس ایزپیسوس در موسسه سالک 
کا )ترکیبی  کتورهای یامانا کالیفرنیا پی بردند موش هایی که فا
از پروتئین هایی که مراحل نسخه برداری از DNA را برای ترجمه 
به پروتئین های دیگر کنترل می کنند( در چند ماه به آنها تزریق 

شده است، از جهات بسیاری جوان تر بودند.
پوست و کلیه ها در این موش ها به طور خاص نشانه هایی 
موفقیت  وقتی  روند  همچنین  داد.  نشان  را  ی  ساز جوان  از 
هفت  مدت  در  تری  طوالنی  مدت  طی  درمان  که  بود  آمیزتر 
)مطابق  ها  موش  ماهگی   ۱۵ تا   ۱۲ زمان  از  و  انجام  ماه   ۱۰ تا 
وقتی  اما  است.  شده  آغاز  ها(  انسان  سالگی   ۵۰ تا   ۳۵ سن 
درمان  شکل  همین  به  سالگی(   ۸۰ )حدود  پیرتر  های  موش 

ی آنها دیده شد.  شدند تاثیر کمتری رو
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سلول مهندس محمود اصالنی نوع  چند  یا  یک  قادرهستند  نامحـدود،  تکثیر  و 
یافته را به وجود آورند. تمایز

یافته ای  تمایز سلول های  انواع  براساس  ها  سلول  این 
بنیـادی  سلول های  گروه  سه  به  کنـند،  ایجاد  می توانند  که 
اسپرماتوگونیال،  بنیـادی  های  سـلول  نظیـر  تـک تـوان 
بنیـادی  سلول های  قبیل  از  چندتوان  بنیادی  سلول های 
سلول های  مانند  پرتوان  بنیادی  سلول های  و  خون ساز 

بنیـادی جنینی تقسیم می شود.
سه  هر  مشتقات  به  توانند  می  پرتوان  بنیادی  سلول های 
در  و  شده  متمایز  آندودرم  و  مزودرم  کتودرم،  ا زایای  ردی 
ایجاد  را  کامل  موجود  یـک  بتواننـد  بایـد  تعریـف،  کامـل تـرین 
در  ی  بسیار کاربردهـای  پرتـوان  بنیـادی  سـلول هـای  کننـد. 
جدیـد،  داروهـای  تولید  و  غربالگری  ی ها،  بیمار ی  مدلساز
و  پرتـوان  حالـت  تولیـد  در  درگیـر  مولکـولی  وقایع  مطالعه 
درمانگاه های  در  استفاده  برای  خوبی  ظرفیت  همچنـین 

سلول درمانی دارند.

تولید سلول هایی بدون مشکالت ایمنی شناختی و اخالقی
سلول ها از منابع مختلفی به دست می آیند، از دو مشکل 
مـشکل  به  می توان  جنینی  پرتوان  سلول های  نوع  این  عمده 
ردپیونـد  مـشکل  و  انـسانی  جنـین هـای  ی  دسـتکار اخالقـی 
ی  دستکار البته  کرد.  اشاره  آن  ها  از  مشتق  سلول های 
استرالیا،  نظیر  کشورها  برخی  در  انـسانی  اولیه   جنین های 
مشکل  با  ایران  مانند  اسالمی  کـشورهای  همچنین  و  آمریکا 
موانع  با  آلمان  قبیل  از  کـشورهایی  امـا  نیـست  روبـرو  اخالقی 
جنین های  ی  رو پـژوهش  انجام  با  رابطه  در  اخالقی  و  قانونی 

انسانی روبه رو هستند.
بنیادی  سلول های  اخالقی  و  شناختی  ایمنی  مشکالت 

جنینی باعث شد دانشمندان به تهیه  سلول هایی فکر کننـد 
کـه ایـن دو مـشکل رانداشـته باشند.

 iPS القایی  پرتوان  بنیادی  سلول های  منشاء  که  جا  آن  از 
تهیه  سلول  دهنده  فرد  خود  سلول های  از  و  نبـوده  جنـین  از 
مطرح  آنها  مورد  در  پیوند  رد  و  اخالقـی  مـشکل  می شود، 
ی  رو پیش  در  را  امیدبخشی  چـشم انـداز  رو  این  از  نیست، 

ی ها با سلول های بنیادی قـرار می دهند. درمان بیمار

شناسایی زودهنگام سرطان  مغز و پروستات با MRI نانویی
در  تحقیقاتی  گروهی  همکاری  با  استرالیایی  شرکت  یک 
دستگاه  یک  توسعه  به  موفق  جنوبی،  استرالیای  دانشگاه 
تشخیص  قابلیت  که  شده  تصویربرداری))MRIنانویی 
زودهنگام سرطان از جمله سرطان های مغز و پروستات را دارد.

که در    )Ferronova( ی شرکت استرالیایی فرونووا با همکار
حوزه تشخیص سرطان فعالیت دارد با پژوهشگران دانشگاه 
ی  تصویربردار برای  جدید  ی  فناور یک  جنوبی،  استرالیای 
این  است.  شده  طراحی  مغز  تهاجمی  سرطان های  از  دقیق 
این  با  ساله  هر  که  نفر  هزاران  به  می تواند  نانویی  دستگاه 

ی کشنده تشخیص داده می شوند، کمک کند. بیمار
بر  مبتنی   MRI یک  ی،  تصویربردار جدید  دستگاه  این 
می دهد؛  قرار  هدف  را  خاصی  نشانگر  که  بوده  ی نانو  فناور
جمله  از  جامد  تومورهای  ۹۰درصد  از  بیش  در  که  نشانگری 

سرطان های مغز با درجه باال یافت می شود.
نتایج  حاضر  حال  در  که   MRI جدید  ی  فناور
امیدوارکننده ای را در مدل سرطان پروستات به همراه داشته 
دارد.  مغز  تهاجمی  سرطان های  بر  قابل توجهی  تأثیر  است، 
سمت  به  را  ی  فناور این  یافته،  اختصاص  جدید  بودجه 

آزمایش اولیه در انسان پیش می برد.
به  را  تیم تحقیقاتی  این  که رهبری  نیکول دموکوسکا  دکتر 
از  ی بهتر  که نیاز اساسی به تصویربردار عهده دارد، می گوید 

تومورهای مغزی با درجه باال وجود دارد.
مانند  باال  درجه  با  مغزی  تومورهای  زودهنگام  تشخیص 
بنابراین  است،  انجام  قابل  سختی  به  همچنان  گلیوبالستوما 
می تواند  بالقوه  طور  به  که  جدیدی  فناوری های  پیشرفت 
هدف گیری دقیق تری از تومورها را امکان پذیر کند، حیاتی است.
با  را  پیشرفته  ی  تصویربردار ی  فناور یک  تحقیق  این 
مغز  جراحی  تحقیقات  بنیاد  حمایت  با  و  فرونووا  ی  همکار
در  و  دقیق تر  ی  تصویربردار برای  که  داده  توسعه  اعصاب  و 
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نتیجه درمان تومورهای مغزی بدون سمیت عصبی اضافی، 
قابل استفاده است.

بیمارستان  در  پرتودرمانی  یست  انکولوژ هین لی  دکتر 
 ، کار یال آدالید و یکی از محققان ارشد در تأمین مالی این  رو
درمان های  پیشرفت  برای  پتانسیلی  تحقیقات  این  می گوید 

سرطان دارد.
مغز  سرطان  مدیریت  در  که  فردی  »به عنوان  می گوید:  لی 
متخصص است، اهمیت تعیین دقیق تومور را درک می کنم. 
که ما می توانیم هدف  ی بهتر به این معنی است  تصویربردار
کنیم، و در عین حال به  تومور را با اطمینان بیشتری تعریف 
درمان  طبیعی،  سالم  بافت های  به  آسیب  رساندن  حداقل 

دقیق را تسهیل می کنیم.«
در سال ۲۰۲۱، ۱۸۹۶ تشخیص جدید سرطان مغز )۱۱۹۱ مرد و 
۷۲۵ زن( در استرالیا انجام شد. گلیوبالستوم شایع ترین بدخیمی 

مغزی است که نرخ بقای پنج ساله آن تنها ۵ درصد است.
فرونووا،  در  توسعه  و  تحقیق  مدیر  نلسون  مالنی  دکتر 
برای  بالینی  پیش  اعتبارسنجی  تحقیق  این  که  می گوید 
آزمایش  برای  ی  فناور این  تا  بوده  مغزی  تومورهای  ی  فناور

بالینی انسانی مرحله ۱ آماده شود.
ی،  ی می گوید: »فرونووا مصمم است تا دقت تصویربردار و
حاصل  اطمینان  تا  دهد  تغییر  را  سرطان  درمان  و  جراحی 
بهترین  که سرطان تشخیص داده می شود  فردی  که هر  کند 

مراقبت ممکن را ارائه می کند.«

ایران هم دوش کشورهای پیشرفته در 
فناوری ویرایش ژن کریسپر

ی  یست فناور ز و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه  رییس 
زمینه  در  پیشرفته  کشورهای  همدوش  ایران  اینکه  بیان  با 
دومین  ی  برگزار از  می رود،  پیش  کریسپر  ژن  ویرایش  ی  فناور
کریسپر در  سمپوزیوم بین المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی 

این پژوهشگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد خبر داد.
تنها  ی،  یست فناور ز و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 
شاخه های  تمام  در  که  است  کشور  در  ملی  پژوهشگاه 
ی،  کشاورز دامی،  پزشکی،  مهندسی  و  ی  یست فناور ز
یست  ز پژوهشکده  سه  داشتن  با  میکروارگانیسم  و  صنعتی 
ی  یست فناور ی پزشکی و ز یست فناور ی، ز کشاورز ی  فناور
یا  )ویرایش  ی  دست ورز حوزه  در  یست  ز محیط  و  صنعت 
تغییرات( ژنتیکی در دی ان ای به شکل تخصصی فعالیت 

می کنند.
دکتر جواد محمدی در مورد دومین سمپوزیوم بین المللی 
کریسپر توضیح داد: یکی از مهم  و چهارمین سمپوزیوم ملی 
کشور باید حرکت در مرزهای دانش باشد،  ترین اقدامات در 
این  در  ی  یست فناور ز و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 

ی ژنتیکی فعال است. حوزه و در علم دست ورز
ی یا ویرایش ژنتیکی اظهار داشت:  ی در مورد دست ورز و
ژنی(  )ساختار  وکتور  یا  ویروس  توسط  پیشتر  دانشمندان 
نمی  نبود  کنترل شده  چون  کار  این  کردند.  می  سلول  وارد  را 
دانستند ویروس کجای دی ان ای سوار می شود و ممکن بود 

تاثیر مدنظر محقق را نداشته باشد.
مانند  کریسپر  ژنی  ویرایش  روش  اما  داد:  ادامه  محمدی 
را  مربوط  ژن  و  می شود  ژنوم  وارد  دقیقا  می کند،  عمل  قیچی 
یا  کم  را  آن  بیان  یا  غیرفعال  یا  فعال   )DNA( دی ان ای  ی  رو

یاد می کند. ز
ی  یست فناور و ز ژنتیک  رییس پژوهشگاه ملی مهندسی 
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داده  تغییر  را  زندگی  ابعاد  همه  دنیا  در  ی  فناور این  گفت: 
جمله  از  ی ها  بیمار ی  بسیار درمان  یا  بهبود  برای  و  است 
ی در  سرطان و خونی می تواند مفید باشد. با توسعه این فناور
ویرایش  و  از درمان های دارویی حذف شده  ی  آینده بسیار

ژنتیکی جای آن را خواهد گرفت.
کریسپر  ی  فناور افزود:  تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
زودی  به  و  است  بالینی  سه  و  دو  یک،  مرحله  در  انسان  در 
ای،  دی  اف  تاییدیه  یافت  در صورت  در  و  شود  می  نهایی 
ی  ی ها؛ از جمله تاالسمی، هموفیلی، بیمار ی از بیمار بسیار
درمان  توان  می  را  چشمی  ی  بیمار چند  و  سرطانی  خونی، 
ی پشه هاِی  یا با عقیم ساز ی ماالر کرد. همچنین درمان بیمار

عامل آن، تا ۱۰۰ درصد ممکن است.
کرد: مزیت پژوهشگاه ملی مهندسی  محمدی خاطرنشان 
با  ژنی  ویرایش  زمینه  در  ی تحقیقات  فناور یست  ز و  ژنتیک 
از  مزیت  این  به  توجه  با  و  است  کریسپر  ی  فناور از  استفاده 
برگزار  موضوع  این  در  المللی  بین  و  ملی  سمپوزیوم   ۹۶ سال 
شد. ۳۰ و ۳۱ خرداد امسال چهارمین سمپوزیوم ملی و دومین 
ی،  کشاورز در  کریسپر  موضوعات  در  المللی  بین  سمپوزیوم 
یستی و روندهای توسعه و بازارهای  پزشکی، اخالق و ایمنی ز

جهانی در محل و در موضوعات پژوهشگاه برگزار می شود.
و  داخل  ایرانی  متخصصان  سمپوزیوم  این  در  افزود:  ی  و
کستان و چین  خارج کشور و مهمانانی از کشورهای آلمان، پا
شدن  قطعی  از  بعد  که  دارند  ی  مجاز و  ی  حضور سخنرانی 

حضورشان اسامی آنها نیز منتشر می شود. 

درمان عفونت خون با استفاده از نانوذرات
با  مقابله  برای  درمان  روش  یک  ابداع  حال  در  محققان 
سپسیس )گندخونی( هستند. در حال حاضر این محققان 
بر  ساالنه  تواند  می  که  هستند  دستاوردهایی  ثبت  دنبال  به 

زندگی میلیون ها انسان تأثیر بگذارد.
ی بنیاد تحقیقات پردو به تازگی  ی فناور ی ساز دفتر تجار
ی جدیدی را که در دانشگاه پردو توسعه یافته به صورت  فناور
کرده است.  ارائه  آمریکا  به دفتر اختراعات  برای ثبت  پتنتی 
برای  نانوذرات  از  استفاده  مورد  در  جزییاتی  پتنت  این   در 

مقابله با سپسیس)گندخونی( درج شده است.
که  داد  گزارش  آمریکا  ی  بیمار از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
سپسیس  به  ساالنه  آمریکایی  بزرگسال  میلیون   ۱٫۷ حداقل 
کنش شدید نسبت به  ی به علت وا مبتال می شوند، این بیمار

عفونت رخ می دهد. بدن برای مقابله با تهدید، حجم باالیی 
باعث  امر  این  می فرستد،  خون  جریان  به  را  شیمیایی  مواد 
التهاب شدید می شود که با گذشت زمان خون رسانی را کند 
مشکل  این  به  توجه  با  می رساند.  آسیب  اندام ها  به  و  کرده 
ساالنه تقریبًا  ۲۷۰ هزار نفر جان خود را از دست می دهند. از 
کنند، یک نفر مبتال  که در بیمارستان فوت می  هر سه بیمار 

به سپسیس است.
به  بدن  ایمنی  پاسخ  که  دهد  می  رخ  زمانی  سپسیس 
یا  شیمیایی  مواد  باشد،  نشده  کنترل  آسیب  یا  عفونت 
خونی،  های  رگ  نشت  به  خون  در  شده  آزاد  های  پروتئین 
این  شوند،  می  منجر  گسترده  خونی  های  لخته  و  التهاب 
تواند  می  که  انجامد  می  خون  جریان  در  اختالل  به  شرایط 

باعث آسیب اندام و مرگ شود.
عهده  بر  پردو  در  را  تحقیقاتی  تیم  این  رهبری  یئو  یون 
که  توسعه می دهند  را  ی  یست سازگار ز نانوذرات  آن ها  دارد، 

یدی درمان می کند. سپسیس را از طریق تزریق داخل ور
سنتی،  آنتی بیوتیک  یک   ،Bپلی میکسین گفت:  یئو 
از  خاصی  نوع  باعث  که  را  اندوتوکسین هایی  می تواند 
کند، اما این ماده ممکن است  سپسیس می شوند، غیرفعال 

برای کاربرد سیستمیک بسیار سمی باشد.
محدودکننده  سمیت  ما  نانوذرات  فرمول های  افزود:  ی  و
در  آن  توانایی  دادن  دست  از  بدون  را   B پلی میکسین  دوز 
غیرفعال کردن اندوتوکسین ها کاهش می دهند، در مدل های 
با  شده  تیمار  موش های  ۱۰۰درصد  سپسیس،  به  مبتال  موش 
نانوذرات پوردو از التهاب بیش از حد محافظت شده و زنده 
گزینه امن و  ی به عنوان یک  ی می گوید: این فناور ماندند. و

راحت برای بیماران و پزشکان نویدبخش است.
بنیاد  ی  فناور ی  ساز ی  تجار دفتر  به  را  نانوذرات  این  یئو 
تحقیقات پردو ارائه کرد که برای حفاظت از مالکیت معنوی 
ثبت  اداره  و  آمریکا  ی  تجار عالیم  و  اختراع  ثبت  اداره  از 

پا درخواست ثبت اختراع کرده است. اختراعات ارو


