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سخن سر دبیر
اتم ها...

اتم ها جهان اطراف ما را تشکیل داده اند.آن ها جمع شده و کهکشان ها،منظومه ها و سحابی را ساخته اند.
اتم های زیادی مثل کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و... عامل اصلی تشکیل حیات برروی کره زمین بوده و بدن انسان را ساخته اند.

حال وقتی از دریچه چشمانمان به آسمان شب نگاه می کنیم ؛ میدانیم که بخشی از این جهان و درون آن هستیم و شاید مهم تر از همه ی 
این ها، جهانی درون ما است.

زمانی که این حقیقت را درون خودمان ببینیم و به باالی سرمان نگاه کنیم،مثل خیلی از افراد،از بزرگی جهان احساس کوچک بودن نمیکنیم،چرا 
که میدانیم اتم های ما نیز از همان ستاره ها آمده اند و ارتباط های زیادی بین ما وجود دارد؛ شاید تنها تفاوت بین ما، این است که ما زنده ایم.

دانشمندان بسیاری جهان را با تلسکوپ ها و ماهواره ها مطالعه کرده اند و تاکنون فقط یک سیاره را به عنوان مناسب ترین سیاره برای زندگی 
انتخاب کرده اند،آن هم سیاره ای نیست جز سیاره ی ما; زمین.

از خلقت می باشد، یک قدرت عظیم رهاشده که در تمام  به زندگی و زنده بودن توجه کنیم،متوجه میشویم که زندگی یک بخش مهم  اگر 
موجودات وجود دارد و زیست شناسی علم مطالعه ی این موجودات زنده است؛ یک علم پویا و جذاب که بر روی تمام جوانب زندگی ما اعم از 

رفتار و سالمت و محیط زیست و... اثر میگذارد.
ارتباط و وابستگی گونه های مختلف موجودات ساکن بر روی زمین و حتی عناصر غیر جاندار بسیار  به  با اکتشافات اخیر،دانش ما نسبت 

افزایش یافته است.
گاهی علم پژوهان را باال ببریم. در این شماره از نشریه ژنوم ، ما برآنیم که ضمن معرفی جلوه هایی از علوم زیستی برای عالقمندان، سطح آ
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تازه های خبری
ابریشم می تواند به ترمیم عصب 

کمک کند
دانشمندان بریتانیایی می گویند شاید بتوان از الیاف ابریشم برای کمک به 

ترمیم عصب آسیب دیده استفاده کرد.

آنها ثابت کرده اند که عصب می تواند در کنار دسته ای از الیاف خاص، 
موسوم به Spidrex، که مشخصه های مشابه تار عنکبوت دارد، رشد کند.

این گروه از محققین امیدوارند که تار ابریشم بتواند عصب قطع شده – شاید 
حتی در مواردی قطع نخاع – را نیز به رشد مجدد وادار کند.

کرم های ابریشم که ابریشم Spidrex را تولید می کنند، به لحاظ ژنتیکی 
دست کاری شده اند تا الیاف مناسب پیوند با سلول عصب را بسازند.

این  سرپرستی  که  لندن،  مری  کوئین  دانشگاه  از  پریستلی،  جان  پرفسور 
تحقیق را برعهده دارد، می گوید الیاف ابریشم مانند یک داربست عمل می 

کند و سلول های عصب می تواند بر روی آن رشد کند.

گروه تحقیق دانشگاه کوئین مری لندن الیاف ابریشم را در نسجی کشت 
شده و همچنین حیوانات آزمایش کرده است و در دو مورد نتیجه موفقیت 

آمیز بوده است.

پرفسور پریستلی می گوید: “در تصاویری که از پروسه رشد سلولهای عصب 
کنار  در  عصب  فیبرهای  رشد  یکی  شود:  می  دیده  تحول  دو  شده  گفته 
برای  که  است  شوان  به  موسوم  کمکی  سلولهای  رشد  دیگری  و  ابریشم 

بازسازی عصب نقش بسیار مهمی دارد.”

الیاف  گرفته  صورت  حیوانات  روی  بر  که  هایی  آزمایش  در  گوید  می  وی 
ابریشم به رشد عصب در ناحیه نخاع و عصب جنبی کمک کرده است.

پرفسور پریستلی همچنین گفت که یکی از مزایای الیاف ابریشم این است 
که می توان آنها را به شکل لوله هایی پیچیده برای جاسازی عصب درآورد. 
انتهای  ابریشمی همچنین می توان برای پل زدن میان  از این لوله های 

عصب پاره شده استفاده کرد.

این گروه تحقیق امیدوار است که بتواند از ابریشم برای درمان بیمارانی که 
عصب جنبی آنها – عصبی که عضالت و حس المسه را میسر می کند – 

آسیب دیده است مثال در بریدگی عمیق دست، استفاده کند.

این  در  برای محققان  پروازانه  بلند  که هدف  داد  توضیح  پریستلی  پرفسور 
زمینه این است که از ابریشم برای ترمیم نخاع آسیب دیده استفاده کنند. 
اما او تاکید کرد که رسیدن به چنین مرحله ای کاری بسیار دشوار خواهد 

بود.

تصویر عصب هایی که روی تار ابریشم در حال رشد هستند، یکی از برندگان 

 Wellcome Trust( تراست”  “ولکام  علمی  تصاویر  معتبر  مسابقه 
Biomedical Images Award(، بوده است.

منبع خبر:
http://www.isna.ir/news/94040703679/

http://www.isna.ir/news/94040703679/
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جالبترین ژنوم جهان برای کیست؟
برنده رقابت جالبترین ژنوم جهان سندی، نژاد ی خالص از دینگو، گونهای از سگهای وحشی بومی استرالیا معرفی شده است .

براساس گزارش ساینس الرت، این رقابت دشوار میان تعداد ی از گونههای مختلف برگزار شد و سندی توانست با شکست داد ن نوعی حلزون دریایی 
خورشیدی، یک سوسک انفجاری و نوعی مار كشنده آسیایی رتبه اول جهان را به دست آورد . این رقابت كه توسط شركتی به نام PacBio برگزار 

شده است، قصد د ارد با كمک گرفتن از دستگاهی بسیار پیشرفته توالی ژنوم سندی را به دست آورد ه و اسرار پنهان شده در آن را آشکار سازد .

سندی و خواهر و براد رهایش د و سال پیش د ر میان صحرایی د ر استرالیا د رحالی كه چند هفته بیشتر از 
ر شرایطی كه به نظر میآمد مادرشان آنها را رها كرد ه است ، پیدا شدند.  تولدشان نگذشته بود، د 

ن نژاد خالص دینگوها كار بسیار دشواری است زیرا معموال نژاد دینگوها با سگهای وحشی یا  پیدا كرد 
اهلی تركیب میشود، از این رو سندی گونهای بسیار كمیاب محسوب می شود . به گفته محققان د انشگاه 
نیوساوثولز، سندی نمونهای ارزشمند برای د انش به شمار میرود زیرا نژاد خالص او گزینهای بیهمتا برای 

مطالعه مورد ی خواهد بود .

از  گونهای  تیمیدا(،  )الیسیا   Elysia timida به  جهان  ژنوم  جالبترین  وم  د  رتبه 
به  كه  كلروپالست خزههایی  جانداری كه میتواند  گرفتهاست،  تعلق  ریایی  د  حلزونهای 
از  ه  استفاد   . كند  استفاده  آن  از  انرژی  تولید  برای  و  ه  ربود  را  غذا مصرف میكند  عنوان 
كلروپالست به شکلی عجیب به این حلزونها امکان میدهد تا ماهها بدون استفاد ه از غذا 

زنده باقی بمانند .
این گونه های دریایی در دریای مدیترانه،  اقیانوس اطلس از کیپ وردس و در دریای کارائیب 

دیده می شوند.
این گونه دو نوع تغذیه دارد )متناسب با فصل ها ، تغذیه ی خود را تغییر می دهد(.

در فصل بهار و تابستان، از جلبک سبز Asetabolaria asetabulum ، تغذیه می کند که این 
جلبک ، توانایی حفظ و نگهداری کلروپالست و ادامه دادن فرآیند فتوسنتز را دارد.

اما در اوایل فصل پاییز )سپتامبر( به جهت حفظ کلروپالست مواد غذایی موجود در سلول های دستگاه گوارش، شروع به برقراری رابطه ی همزیستی با 
Padina pavonia می کند.

سومین موجود با ژنوم شگفت انگیز  Nesoenas mayer موسوم به کبوتر 
صورتی است که در جنگل های مرتفع و مرطوب منطقه جنوب غرب لندن 
رصد شده اما درواقع بومی منطقه Mauritius واقع در اقیانوس هند است.
این کبوتر دارای پرهای صورتی رنگ پریده بر روی سر،شانه ها،سینه،همراه 

با پاها و منقار صورتی است. همچنین رنگ بال قهوه ای تیره و دم مایل 
تیره است که  آن قهوه ای  باشد.رنگ چشم  قرمز قهوه ای می  به 

توسط یک حلقه از پوست قرمز احاطه شده است.

باالی  سطوح  با  غذاهایی  کبوتر،خوردن  این  عجیب  رنگ  علت 
بتاکاروتن و کانتاکسانتین)رنگدانه های غذاهای طبیعی بی 
ضرر(می باشد که میتواند رنگ پرهای آن را اینگونه تغییر 

داده باشد.
 این گونه در دهه 1990 منقرض گردید اما توانست 
اکنون  و  پیداکند  ظهور  جهان  در  دیگر  باری 

جمعیت این پرنده ها به 400 رسیده است
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بررسی فرآیند خودترمیمی چشم 
گورخرماهی ها

به آشکارسازی جزئیات مکانیسم  پژوهش جدید  انجام یک  محققان طی 
خودترمیمی چشم ماهی ها پرداخته اند. به گفته محققان، این پژوهش در 

نهایت می تواند به درمان های جدید برای بینایی انسان منجر شود.
برای  ارزشمند  توانایی  دارای  آسیبی،  هرگونه  صورت  در  ماهی ها  چشم 
بازسازی خود بوده که متاسفانه، چشم انسان دارای این مزیت نیست. در 
انسان ها با باال رفتن سن، قدرت بینایی کاهش یافته و انجام کارهایی مانند 
خواندن روزنامه و رانندگی برای فرد دشوار می شود. جدا از این فرآیند که پیر 
چشمی نام داشته و یک فرآیند طبیعی محسوب می شود، مشکالت دیگری 

وجود دارد که در نهایت به کاهش قدرت بینایی منجر می شوند.
انتقال دهنده  آغاز کردند که یک  این فرضیه  با  را  پژوهش  این  محققان، 

عصبی می تواند مسئول بازسازی شبکیه در ماهی ها باشد.
به  هستند،  مشابه  بسیار  شبکیه  ساختار  یک  دارای  پستانداران  و  ماهی 
طوری که محققان این پژوهش با استنتاج نتایج حاصل آن، آنها را بر روی 

گورخرماهی امتحان کردند.
 GABA نام  به  عصبی  دهنده  انتقال  که  داد  نشان  موش ها  مطالعه 
کنترل فعالیت برخی از سلول های بنیادی شبکیه را بر عهده دارد. انتقال 
کننده عمل  مهار  عنوان  به  معمول  به طور   GABA دهنده های عصبی 
در  موجود  نورون های  تحریک  برای  عصبی  سلول  یک  توانایی  و  کرده 
اطراف آن را کاهش می دهند. انتقال دهنده های عصبی GABA در مغز 
بسیار شایع بوده و در 30 تا 40 درصد از تمام سیناپس ها منتشر می شوند.

شبکیه همچنین دارای یک نوع از سلول های بنیادی به نام گلیا مولر است. 
در انسان ها و سایر پستانداران، این سلول ها از تمام الیه های شبکیه گذشته 
در  اما  ارائه می دهند.  معماری(   )پشتیبانی   architectural support و 
ماهی، این سلول های گلیال، عالوه بر نقش قبلی ، نقش بسیار مهمی را 

در بازسازی ایفا می کنند.
نام  به  رگرسیون  نوعی  تحت  سلول ها  این  کنندگی،  احیا  فرآیند  طول  در 
فرآیند dedifferentiation )برگشت تمایز(، قرار گرفته، به این معنی که 
آنها از یک حالت تخصصی به یک حالت کلی و ساده تر بازمی گردند. آنها 
سپس دوباره برای تعویض سلول های عصبی که آسیب دیده بودند تغییر 

می کنند.
و  متناوب  تحریک  با  را  خود  فرضیه  محققان  گورخرماهی،  آزمایش  در 
آنها  کردند.  آزمایش  تزریقی  آنزیم  یک  کمک  با   GABA تولید  کاهش 
شدن  غیرفعال  سبب  شبکیه،  در   GABA از  باالیی  سطوح  که  دریافتند 
گلیا مولر می شود. هنگامی که سطوح GABA در شبکیه کاهش می یابد، 
سلول های گلیال شبکیه به عنوان بخشی از فرآیند احیا، شروع به فرآیند 

dedifferentiate کرده و سپس تکثیر می شوند.
پژوهش جدید توسط محققان در دانشگاه وندربیلت انجام شده و نتایج آن 

در مجله Cell Reports منتشر شده است.
https://goo.gl/Isj4cl  :منبع خبر

دیگری  گونه   Tropidolaemus wagleri همان  یا  معبد  افعی 
انشمندان قرار گرفتهاست، نوع سم این  است كه ژنوم آن مورد توجه د 
را  خزنده  این  كه  هستند  عواملی  از  آن  جنسیتی  ویژگیهای  و  جاندار 
و  كوچک  نر  معبد  افعیهای  ساختهاست.  جذاب  انشمندان  د  چشم  ر  د 
سبزرنگ هستند درحالی كه ماد هها 10 برابر بزرگتر از نرها بود ه و رنگ 

بند ی زیبایی دارند .

نظر  از  بمبافکن(  )سوسک   Bombardier beetle نهایت  در 
اندامی  ارای  د  حشره  این   . ارد  د  را  جهان  ژنوم  جذابترین  دانشمندان 
است كه با كمک آن میتواند مواد سمی شیمیایی را د ر دمای باالی 100 
د رجه به بیرون شلیک كند . این سوسک و روند تکامل آن تا به امروز 

دانشمندان تکاملی را د ر بهت و حیرت فرو برد ه است.

منبع خبر:
http://www.sciencealert.com/this-dingo-has-
won-the-title-of-world-s-most-interesting-ge-
nome

https://goo.gl/Isj4cl


4نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

محققان به این نتیجه رسیدند این امر ممکن است به کاهش موارد مرگ 
ناگهانی در بیماران مبتال به جهش منجر شود.

منبع خبر:
1. Bongani M. Mayosi et al. Identification of Cad-
herin 2 (CDH2) Mutations in Arrhythmogenic Right 
Ventricular Cardiomyopathy. Circulation: Cardiovas-

cular Genetics, March 2017 DOI: 10.1161/CIRCGENET-

ICS.116.001605

 کشف ژنی که باعث مرگ ناگهانی در
افراد جوان می شود

یک گروه بین المللی از محققان ژن جدیدی را شناسایی کرده اند که می 
تواند به مرگ ناگهانی در میان جوانان و ورزشکاران منجر شود.

این ژن که CDH2 نام دارد، باعث آریتمی کاردیومیوپاتی )بیماری مزمن 
عضله قلب( بطن راست به اختصار )ARVC( می شود که یک اختالل 
ژنتیکی است که بیماران را مستعد ایست قلبی می کند و از علل عمده مرگ 

غیر منتظره در افراد جوان به ظاهر سالم است.
CDH2 مسئول تولید Cadherin 2 یاN-Cadherin است ،یک پروتئین 

کلیدی که باعث ایجاد چسبندگی طبیعی بین سلول های قلبی می شود.
بیماری آریتمی کاردیومیوپاتی بطن راست)ARVC( )نوعی بیماری  عضله 
قلب که در اثر آن  قلب نمی تواند جریان خون کافی را برای اعضای بدن 
همراه  آریتمی  با  اغلب  که  می شود  قلبی  نارسایی  دچار  فرد  و  فراهم سازد 
ایست  به  مستعد  بیماران  در  که  باشد  می  ژنتیکی  اختالل  یک  است،که 
قلبی وجود دارد و از علل عمده مرگ ناگهانی در افراد جوان به ظاهر سالم 

است.
شناسایی این ژن که مسئول ARVC است، در افراد جوان حائز اهمیت 
 ARVC می باشد، زیرا کمک می کند که مکانیسم های ژنتیکی اصلی در
مشخص شود و همچنین باعث تشخیص زودرس ARVC می شود که به 

صورت ناگهانی اتفاق می افتد.
بر طبق آمار بنیاد قلب کانادا،حدود 40000 سکته قلبی در سال در کانادا 
اتفاق می افتد و تخمین زده می شود کم تر از یک نفر از ده نفر که دچار 

ایست قلبی در خارج از بیمارستان میشوند زنده می مانند.
ناگهانی در  اختالل ژنتیکی در ARVC اغلب باعث ایست قلبی و مرگ 

افراد جوان زیر 35 سال می شود.
درARVC بافت قلب توسط بافت چربی و بافت فیبروز جایگزین می شود، 
این فرآیند باعث افزایش آریتمی های قلبی مثل تاکی کاردی)تند تپشی( 
و فیبریالسیون بطنی)نوعی آریتمی که در آن تحریک الکتریکی در قلب 
فاصله  با  ها  بطن  که  باعث می شود  و  کند  نمی  را طی  مسیر مشخصی 
کمی از دهلیز ها منقبض شوند( است که باعث کاهش هوشیاری و ایست 
قلبی می شود. در مورد فیبریالسیون بطنی،بدون این که زمان کافی برای 
دفیبریالسیون)شوک الکتریکی( باشد باعث مرگ فرد در طی چند دقیقه 

می شود.
جهش ژنتیکی که مسئول این بیماری می باشد از بین 13000 انواع جهش 

شایع ژنتیکی محدود شده است.
در اکثر موارد ،عالئم بالینی و تشخیص این بیماری پس از چند سال اشکار 

می شود.
 CDH2در این موضوع که ARVC حامل یک جهش  اگر  وجود  این  با 
است، می تواند دیگر اعضای خانواده خود را به صورت زنتیکی تحت تاثیر 
راهکارهای  و  شناسایی  را  آن  هفته  چند  عرض  در  توان  می  و  دهد  قرار 

پیشگیرانه را فوری شروع کرد.

http://dx.doi.org/10.1161/CIRCGENETICS.116.001605
http://dx.doi.org/10.1161/CIRCGENETICS.116.001605
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 فیل های آفریقایی فقط دو ساعت
در روز می خوابند

بیشه  های  )فیل   Loxodonta africana رفتار  دانشمندان  از  گروهی 
آفریقایی( را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند این حیوان بطور متوسط دو 
ساعت در روز می خوابد و حتی قادر است تا دو شبانه روز نخوابد. بر اساس 
این مطالعات که در ژورنال PLoS ONE منتشر شده این حیوان کمترین 

میزان خواب را میان پستانداران خشکی دارد. 
فیل آفریقایی از برجسته ترین پستانداران قاره محسوب شده و همچنین 
بزرگترین جانور خشکی زی میباشد و شواهد نیز نشان میدهد که پستانداران 
بزرگتر، کمتر میخوابند. مطالعۀ الگوی خواب فیل ها )به طور عام( در باغ  
وحش نشان داده است که این حیوانات به طور متوسط ۴ ساعت در روز )به 

صورت ایستاده یا درازکش( می خوابند.

پاول  الگوی خواب فیل ها در حیات وحش، دکتر  تر  برای مطالعۀ دقیق 
 ،Witwaterstand دانشگاه  از  همکارانش  و   )Paul Manger( منگر 
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، 2 فیل آفریقایی مادر آزاد )به این معنی که 
آزادانه اجازۀ گردش داشتند( را در پارک ملی ُچوبی )Chobe( بوتسوانا به 
مدت ۳۵ روز تحت نظر گرفتند. این دو آزمودنی مجهز به دیتاالگر سطح 
ژیروسکوب  قابلیت  با  قالدهای  همچنین  و  بودند؛  خرطوم  در  فعالیت 
به  بررسی موقعیت های خواب  اندازه گیر جهت( جهت   ،Gyroscope(

گردنشان آویخته شده بود.

انجام  با پژوهش های  این تیم تحقیقاتی در رابطه  دکتر منگر  سرپرست 
گرفته در خصوص خواب فیل آفریقایی چنین توضیح می دهد: ما به این 
نتیجه رسیدیم که ارزیابی سطح فعالیت خرطوم، به عنوان پرحرکت ترین 
دقیقه   ۵ مدت  به  خرطوم  اگر  که  نظر  این  از  است؛  ضروری  فیل،  اندام 

ساکن باشد، فیل مورد نظر به احتمال زیاد در خواب است.
وی افزود: محققان دریافتند که این فیل ها به طور متوسط 2 ساعت در 
روز می خوابند که کمترین مدت زمان خواب در یک پستاندار خشکی زی 

محسوب می شود.

استاد دانشگاه ویتواترستند ادامه می دهد:ما متوجه شدیم که فیل ها به 
صورت چند مرحله ای می خوابند )یا Polyphasic Sleeper هستند( و 
این 2 ساعت خواب میانگین را عمدتًا در بازۀ زمانی 2 تا ۶ بامداد تجربه می 
کنند. این رکورد کمترین مدت زمان خواب برای یک پستاندار می باشد. 
تجربۀ  بدون  ها  فیل  این  که  نمودیم  مشاهده  روز(  )در طی ۳۵  بار   ۵ ما 
هرگونه خواب تا ۴۶ ساعت بیداری کشیده و در مدت ۱۰ ساعت بیش از 
یا  ۳۰ کیلومتر حرکت کرده بودند که میتواند به دلیل خطر شکار شدن و 
حضور فیل های نر مست )اصطالحًا Musth، دوره ای که با تغییر سطوح 
هورمونی، رفتار فیل نر پرخاشگرانه تر می شود( باشد. آنها در ادامۀ شب 

های بدون خواب، در طول روز هم نمی خوابیدند.
این محقق یادآور می شود: این قضیه میتواند محدودیتهایی را – برای فیل 

آفریقایی – در زمینۀ خواب REM )حرکت سریع چشم( ایجاد و همچنین 
این  این بود که فیل ها  بیفزاید و آن  سوال جدیدی به سوالهای قبلیمان 

مرحله از خواب را در چه زمانی تجربه می کنند؟

که  است  بوده  این  بر  افزود:اعتقاد  خود  قبلی  های  صحبت  پیرو  منگر 
با  ایفا می کند؛ ولی این  مرحلۀ REM نقشی اساسی در تثبیت خاطرات 
مشاهدات ما در تناقض است، چرا که فیل ها از حافظۀ بلند مدت کارآمدی 
برخوردار هستند و به عالوه نیازی ندارند که برای ذخیره سازی خاطرات 
جدید، هر روز این مرحله از خواب را تجربه کنند. مطالعات انجام شده بر 
روی فیل های دربند – مانند باغ وحش – نشان داده است که این دسته 
از فیل ها روزانه ۴ الی ۶ ساعت می خوابند. با این حال مطالعۀ فعلی ما، 
رکورد کمترین مدت زمان خواب در دنیای پستانداران خشکی زی را به نام 
آزاد ثبت کرده است؛ که احتمااًل ناشی از جثۀ بسیار بزرگ  فیل آفریقایی 
این حیوان است. از طرفی به نظر می رسد که فیل ها هر ۳ تا ۴ روز یکبار 

REM را تجربه می کنند؛ که از این نظر آنان را کاماًل متمایز می سازد.

این محقق ادامه داد: درک چگونگی خواب  حیوانات مختلف  به دو دلیل 
مهم است.

وی اضافه کرد: دلیل اول، اینکه این درک چگونگی به ما کمک می کند 
تا حیوانات خود را درک کنیم و اطالعات جدیدی را بدست آوریم که ممکن 
است به توسعه استراتژی های مدیریت و حفاظت بهتر کمک کند، و دوم، 
دانستن چگونگی خواب حیوانات مختلف و چرا آنها این کار را در راه خاص 
و  انسان   خواب  چگونگی  تا  کند  می  کمک  ما  به  دهند  می  انجام  خود 
اینکه  چرا ما می خوابیم را درک کنیم و چگونگی امکان خواب شب بهتر 

را دریافت کنیم.

منبع خبر:
http://www.sci-news.com/biology/shortest-sleep-

ing-mammal-african-elephants-04664.html

http://www.sci-news.com/biology/shortest-sleeping-mammal-african-elephants-04664.html
http://www.sci-news.com/biology/shortest-sleeping-mammal-african-elephants-04664.html
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1(دانشمند اول:فرانسیس کریک )2004-1916(
از فرانسیس کریک به همراه جیمز دی واتسون به عنوان یکی از بزرگ ترین 
کاشفان و محققان ساختار DNA یاد می شود تا جایی که به خاطر خدمات 
علمی و تحقیقات ارزشمندشان در سال 1962 الیق دریافت جایزه نوبل 
شدند و از آن پس نام خود را در تاریخ علوم زیست شناسی به ثبت رساندند. 
یکی از ابهامات زندگی وی پایبندی او به اعتقاد عجیب و جالبش بود که 

همگان از کار وی در عجب بودند!
دکتر کریک هنگامی که به همراه دوست و همکار خودش، جیمز واتسون، 
به ساختار DNA پی بردند، طی گزارشی اعالم کردند که تمامی موجودات 
را  این رشته ها دو وظیفه مهم  DNA هستند که  دارای رشته های  زنده 
و  بعدی  نسل های  به  ژنتیکی  اطالعات  یکی حمل  به دوش می کشند: 
دیگری تولید مولکول های جدید DNA. یکی از تفکرات جالب او این بود 
گاهی  که قرن بیست و یکم، قرن ارتباط زیست شناسی با مطالعات خودآ

خواهد بود. درنهایت شمع زندگی وی هنگامی که به سرطان روده بزرگ مبتال شده بود در سن 88 سالگی در یکی از بیمارستان های کالیفرنیا خاموش شد.
 

2( دانشمند دوم: ویلیام باکلند )1856-1784(
بشریت  تاریخ  دانشمند  جونده ترین  به عنوان  را  باکلند  ویلیام  بتوان  شاید 
تقریبا  و  باک نداشت  از هیچ موجودی  برای غذا خوردن  او  معرفی نمود! 
تا  گرفته  یوزپلنگ  و  تیغی  کباب جوجه  از  می خورد.  را  زنده ای  موجود  هر 
شترمرغ، خوک ، توله سگ و حتی ادرار خفاش! هیچ منعی برای خوردن 
وجود نداشت و از تمام جنبندگان حیات خانه خویش برای تهیه غذا استفاده 
فسیل  کاشف  اولین  به عنوان  است  داروین  چارلز  هم دوره  که  او  می کرد. 

دایناسوری با نام Megalosaurus شناخته می شود.
کسفورد در  وی یکی از برجسته ترین فارغ التحصیالن و کشیشان دانشگاه آ
سال 1819 به شمار می رفت. او به دلیل داشتن ذائقه چشایی بسیار عجیب 
و  گیرد  قرار  بشریت  تاریخ  دانشمندان  در دسته عجیب ترین  توانست  خود 

درنهایت در سال 1856 دار فانی را وداع گفت.

معرفی شخصیت
 نگاهی به زندگی دیوانه وار 4 دانشمند بزرگ تاریخ
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3(دانشمند سوم: خوزه دلگادو )2011-1915(
تبار  اسپانیایی  اساتید  و  از دانشمندان  مانوئل رودریگز دلگادو یکی  خوزه 
دانشگاه ییل بود که در رشته فیزیولوژی فعالیت می کرد. شهرت بیشتر او 
از جایی سرچشمه می گیرد که تصمیم گرفت تا مغز را با استفاده از امواج 
رادیویی و تحریکات الکتریکی کنترل کند. بین سال های 1950 تا 1960 
اقدام به انجام آزمایش هایی بر روی مغز پستانداران کرد تا جایی که در مغز 
آنها چند الکترود قرار داد تا با استفاده از امواج رادیویی و الکتریکی بتواند 

حرکات و افکار پستانداران را کنترل نماید.
کمی بعد از این آزمایش، ایمپلنت های الکترودی را درون مغز یک گاو نر 
قرار داد و گاو را درون محوطه ای بزرگ همراه با یک جانوری دیگر قرار 
داد. او توانست از طریق ریموت کنترلی که در دست داشت به الکترودهای 
درون مغز گاو پیام ارسال کند تا مانع آسیب رساندن گاو به موجود درون 

محوطه شود. یکی از نکات منفی آزمایش های وی که سبب شد مورد هجوم و حمله مردم قرار گیرد این بود که او دستگاه خود را بر روی 25 انسان نیز 
آزمایش کرد اما پس از مخالف های بسیار شدید مردم دستگاه خود را در محلی امن پنهان کرد تا در آینده از آن به شکلی موجه تر بهره ببرد.

4(دانشمند چهارم: استابینس اف فیرس )1784-
)1820

به دنبال  بود که دیوانه وار  از معدود دانشمندانی  فیرس بدون شک یکی 
اثبات نظریه های علمی خود می گشت تا جایی که از جان خود نیز مضایقه 
نکرد. او یکی از محققین برجسته دانشگاه پنسیلوانیا بود که اثبات طرح 
علمی خود دست به انجام آزمایش های بسیار دردناک و رنج آوری زد.او بر 
این باور بود که تب زرد مسری نیست اما کمتر کسی به سخنان وی اهمیت 
می داد چراکه تا آن زمان عده کثیری بر اثر این بیماری جان باخته بودند 
و هر شخصی حتی نام این بیماری را از زبان کسی می شنید به شدت از او 

دوری می کرد!
شاید باور کردن این موضوع کمی دشوار باشد اما او برای اثبات نظریه خود 
آلوده به تب زرد بر روی  آرنج و بازوی خود را شکافت و استفراغ بیماران 

زخم خود ریخت.
چند روز گذشت اما هیچ آثاری از بیماری در بدن او یافت نشد. او که از کار 
خود اطمینان داشت پا را از این هم فراتر گذاشته و استفراغ افراد آلوده به 
بیماری تب زرد را درون چشمان خود ریخت سپس این مایع رنج آور را با 
آب مخلوط کرده و نوشید شاید باورکردنی نباشد چراکه او استفراغ افراد 
آلوده را جوشاند و از بخار آن استشمام نمود و در پایان نیز خود را درون 
تا  قرار داد  بود  پر شده  آلوده  افراد  بزاق  و  ادرار  از خون،  بزرگ که  تشتی 
به جهانیان ثابت کند که تب زرد غیرمسری است! او سرانجام توانست با 

کارهای دیوانه وار خود عقیده همگان را نسبت به این بیماری تغییر دهد چراکه با انجام کارهای یادشده هیچ نشانه ای از بیماری در وی پدیدار نگشت.

منبع : 
http://www.bestcollegereviews.org/10-incredible-real-life-mad-scientists/
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قادر باشند که در مواجه با مقادیر مختلف گلوگز، ترشح انسولین را تنظیم 
انسولین همانند کمبود آن مي تواند  از حد  ترشح بیش  نمایند، چرا که 
براي بیمار بسیار خطرناك بوده و حتي موجب مرگ گردد. عالوه بر این 
دانشمندان با چالش دیگري نیز روبرو هستند و آن پیوند بدون عارضه 

این سلول ها به بیماران است .

مقاالت
یک   Diabetes یا    Diabetes Mellitus قندی  بیماری  یا  دیابت 
بیماری  این  در  است.  بدن  در  )متابولیک(  سازی  و  سوخت  اختالل 
توانایی  تولید هورمون انسولین در بدن از بین میرود و یا بدن در برابر 
انسولین مقاوم شده و بنابراین نسولین تولیدی نمیتواند عملکرد طبیعی 

خود را انجام دهد.
بتا  سلولهای  تخریب  یک  نوع  دیابت  در  دارد.  اصلی  نوع  دو  دیابت 

پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر میشود.
به  که   )Type1A( ایمنی  واکنش  از  ناشی  دیابت  یا  یک  نوع  دیابت 

بررسی چند مقاله از این نوع دیابت میپردازیم.
بیماری خود ایمنی از جمله دیابت نوع یک ممکن است عوامل محیطی 
بافتهای  و  سلولها  بدن  ایمنی  های  سلول  که  شود  باعث  ژنتیکی  یا 
خودی را به عنوان بیگانه شناسایی نموده و به انها حمله کند که نتیجه 
چنین واکنشی از بین رفتن سلول ها و صدمه دیدن بافت و در نهایت از 

بین رفتن کامل بافت و عملکرد ان است.
محققان هنوز در تالش هستند که بتوانند روش مناسبی را برای تبدیل 
)تمایز( سلولهای بنیادی جنینی به سلول های انسولین ساز کارامد پیدا 
کنند. که این سلولهای تولید شده نه تنها باید بتوانند انسولین ترشح کنند 
تنظیم  را  انسولین  ترشح  و  گلوکز  مقادیر مختلف  باشند  قادر  باید  بلکه 
نمایند که اگر میزان انسولین ترشح شده بیش از اندازه قند موجود در 
خون باشد باعث افت شدید قند خون میشود و این افت شدید میتواند 
صدمات جبران ناپذیری به سیستم عصبی شخص وارد نماید ویا حتی 
موجب مرگ بیمار شود. شدت و مشکالت  فراوان دیابت نوع یک اصلی 
ترین دلیل دانشمندان برای حجم گسترده سرمایه گزاری در یافتن راه 
کار درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی است. اگر دانشمندان موفق 
شوند که سولهای بنیادی جنینی  و یا سلولهای بنیادی  بزرگساالن را به 
سلولهای انسولین ساز تبدیل نمایند به یک منبع نامحدود از سلولهای 
بتا دسترسی خواهیم داشت که تا هر زمان الزم است تکثیر داشته باشند 
و بدون اینکه ماهیت ژنتیکی و یا عملکردی انها دستخوش تغییر و یا 
Viacyteاسیب جدی شود. که در همین خصوص محققین در شرکت
در شهر ماساچوست  امریکا موفق شده اند که سلولهای بنیادی جنینی 

چکیده:
یک   Diabetes یا    Diabetes Mellitus قندی  بیماری  یا  دیابت 
بیماری  این  در  است.  بدن  در  )متابولیک(  سازی  و  سوخت  اختالل 
توانایی  تولید هورمون انسولین در بدن از بین میرود و یا بدن در برابر 
انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمیتواند عملکرد طبیعی 
دقت سطح  به  بیمار  که  است  بیماري الزم  این  دهد.در  انجام  را  خود 
انسولین را تنظیم نموده و براي تمام عمر انسولین را به صورت روزانه 
استفاده نمایند . ) بیش از ۹۰ درصد بیماران دیابتي مبتال به نوع دیگري 
از بیماري دیابت هستند که تحت عنوان دیابت نوع 2 شناخته مي شود 
تولید نکرده و  و در آن سول هاي انسولین ساز به مقدار کافي انسولین 
یا این که سلول هاي بدن بیمار، به انسولین مقاوم هستند (. شدت و 
مشکالت فراوان دیابت نوع ۱، اصلي ترین دلیل دانشمندان براي حجم 
گسترده سرمایه گذاري در یافتن راه کار درماني با استفاده از سلول هاي 

بنیادي است . 
دیابت نوع یك و یا دیابت جوانان، یك بیماري خود ایمن است که اغلب 
در دوران کودکي شناسایي شده و در طي این بیماري، سلول هاي ایمني 

بدن به سلول هاي انسولین ساز حمله کرده و آنها را از بین مي برند.
عالوه بر ماهیت ناتوان کننده بیماري، علت دیگري که توجه محققان 
از  ناشناخته  ترکیبي  نموده است،  زمینه جلب  این  در  پژوهش  براي  را 
عوامل ژنتیکي و محیطي براي ایجاد شرایطي است که در آن سلول هاي 
از سلول هاي  بتا خودي که تجمعي هستند  به سلول هاي  ایمني بدن 
انسولین ساز، حمله کرده و آنها را از بین مي برند. در بیماري هاي خود 
ایمني از جمله دیابت نوع یك ممکن است عوامل محیطي و یا عوامل 
بافت هاي  و  سلول ها  بدن  ایمني  سلول هاي  که  شوند  باعث  ژنتیکي 
خودي را به عنوان بیگانه شناسایي نموده و به آنها حمله کند که نتیجه 
چنین واکنشي از بین رفتن سلول ها و صدمه دیدن بافت و در نهایت از 
بین رفتن کامل بافت و عملکرد آن است . در این مقاله بر آنیم که یک یا 
چند مقاله و مطالعات چندین دانشمند را در این زمینه به معرض مطالعه 

ی شما برزگواران قرار دهیم.

مقدمه
از همان زماني که بحث سلول هاي بنیادي مطرح شد، درمان دیابت 

یکي از اهداف اولیه درماني براي این سلول ها مطرح گردید.
به رغم همه تالشها و امیدواري هایي که در این خصوص مطرح شده 
محققان  مي نماید.  ذهن  از  دور  زمینه  این  در  موفقیت  هنوز  است، 
هنوز در تالش  هستند که بتوانند روش مناسبي را براي تبدیل )تمایز( 
سلول هاي بنیادي جنیني به سلول هاي انسولین ساز کارآمد پیدا کنند. 
سلول هاي تولید شده نه تنها باید بتوانند انسولین ترشح نمایند،بلکه باید 

مقاالت
درمان دیابت نوع 1 با سلول های بنیادی
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تحلیل مطالعه  و  از تجزیه  و  داده  از دست  را  پیگیری  بیمار  شدند. دو 
حذف شدند. بدون عوارض جانبی، مرگ یا اتفاق بد و جدی ثبت شده 

اند.
غلظتHbA1C در ابتدا به طور میانگین ۱۰.7% سنجیده شد. غلظت 
HbA1C دائما در تمام بیماران در تمام مدت پیگیری ثبت شده. 8 تا 
آنها دوز  بیمار )۵۳%( به درمان WJ-MSC پاسخ دادند یعنی  از ۱۵ 
انسولین اگزوژنشان برای حفظ قند خون نرمال تا بیشتر از ۳۰% کاهش 
یا افزایش بیش از  تا بیشتر از %۳۰   FCP یافت، افزایش غلظت سرم 
در  توجهی  قابل  تفاوت  هیچ  ماه،    ۳ حداقل  برای   PCPدرصدی  ۵۰
میانگینHbA1C خون بین افراد پاسخ دهنده و عدم پاسخ دهندگان 

گزارش نشده.
با این حال میانگین دوز انسولین اگزوژن )IU/Kg Perday( ضروری 
دهندگان  پاسخ  در  توجهی  قابل  طور  به  نرمال  خون  قند  حفظ  برای 

نسبت به افرادی که پاسخی نداده بودند پایین تر بود.
در مقایسه افرادی که پاسخ نداده بودند FCP سرم پاسخ دهندگان بطور 

قابل توجهی باالتر بود. 
درمانی   WJ-MSC از  قبل  یک  نوع  دیابت  به  ابتال  مدت  میانگین 
بودند  نداده  پاسخ  از کسانی که  توجهی  قابل  بطور  پاسخ دهندگان  در 

کوتاهتر بود.
WJ-MSCدرمانی برای حفظ عملکرد سلولهایB جزایر النگرهانس 
در مبتالیان به دیابت نوع یک و سابقه کتواسیدوز دیابتی راهکاری امن 

و امکان پذیر است
مدت ابتال قبل از پیوند ممکن است اثر WJ-MSC درمانی را تحت 

تأثیر قرار دهد.
بحث و نتیجه گیری:

اگرچه که تا کنون  در زمینه ی درمان بیماری هایی که با سیستم ایمنی 
درگیر هستند موفقیت های چشمیگیری بدست آمده اما هنوز هم جای 
و  ترین  مطمئن   ، درمانی  روش  این  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این 

بهترین روش درمان بیماری های خود ایمنی است ؟
 )Secondary disorders( آیا در این روش درمانی،اختالالت ثانویه

به طور ناهاسته، رخ می دهد ؟
آیا این نوع درمان ، درمان قطعیست ؟

به  رسیدن  برای  پلی  تواند  می  دیابت  چون  هایی  بیماری  درمانی  آیا 
درمان بیماری هایی چون سرطان باشد؟

آیا می توان به این روش به عنوان چشم اندازی در درمان بیماری ها 
نگاه کرد ؟

را به سلول های پیش ساز بتا تمایز دهند.
بنیادی  درمانی سلولهای  پتانسیل  در خصوص  بحث  به  ای  مقاله  در 
که منشا مختلفی دارند برای درمانT1Dمی پردازد. نمونه ای از این 
سلولها عبارتند از سلولهای بنیادی جنینی، سلولهای پرتوان القایی، مغز 
استخوان که از سلولهای بنیادی خون ساز نشات  میگیرند و سلولهای 
استرومال مزانشیمی چند توانایی که از مغز استخوان نشات گرفته اند، 
این روش ترکیبی دارای مزایایی است. یکی از این مزایا اطمینان از بیان 

استراتژی درمانی سلول های بنیادی است. 
مورد  دیابت  درمان  در  بنیادی  سلولهای  از  استفاده  اخیر  سالهای  در 
توجه خاص قرار گرفته است. مطالعاتی با تاریخچه ای نزدیک به ۵۰ 
سال نشان داده اند که سلولهای بنیادی می توانند  تقسیم های مکرر 
انجام داده و بدون تمایز بمانند اما در صورتیکه محرک خاص در محیط 
وجود داشته باشد قادر به تمایز به انواع مختلف سلولهای اختصاصی 

اند.
تمایز  بتا  به سلولهای  بتوانند  بنیادی که  به سلولهای  یابی  برای دست 
پیدا کنند ابتدا سلولهای بنیادی بالغ پانکراس و سپس مغز استخوان، 
نسبت  به  یافته های  و  اند  قرار گرفته  بررسی  باریک مورد  روده  و  کبد 

خوبی در تجربه های حیوانی به دست امده. ]۱۵_۱۳[
طبق مقاله ای دیگردر بیماری دیابت نوع یک تزریق ژله وارتون مشتق 
عملکرد  است  ممکن   )WJ-MSCs( مزانشیمی  بنیادی  سلولهای 

سلولهایB جزایر النگرهانس را ترمیم کند.
جزایر   Bسلولهای عملکرد  تواند  می    WJ-MSCsآیا حال  این  با 

النگرهانس را در بیماری دیابت نوع یک حفظ کند؟
ما مبتالیان۳۵۱2 سال دیابت نوع یک و سابقه کتواسیدوز دیابتی را به 
مدت ۱2 ماه استخدام کردیم در طول این مدت در حین توسعه حداقل 
 ،  )Anti-GAD( دکربوکسیالز  اسید  گلوتامیک  بادی  آنتی  از  یکی 
آنتی بادی پروتئین تیزوزین فسفات )IA-2A( ، آنتی بادی سلولهای 
جزایر النگرهانس )ICA( ، و اتو آنتی بادی انسولین )IAA( ، صرف 

نظر از جنس و سرم پایه یا پپتیدC تحریک شده است.
WJ-MSCs جدا شده از نوزاد سالم تازه متولد شده ، کشت داده شد 
و خالص سازی شد و سلولها در پاساژ ۵-2 برای درمان استفاده شدند.
۱۰۶WJ-MSCs/Kg به صورت داخل وریدی به بیماران تزریق شد و 
تا ۱2،۶،۳و2۴ ماه برای نظارت بر عوارض جانبی دوز انسولین اگزوژن، 
غذا  از صرف  پس   Cپپتید اوج  و   Cپپتید ناشتا  HbA1C خون، سرم 

تحت نظر بودند.
نتیجه اولیه WJ-MSCs درمانی آلوژنیک سالم و بی خطر بود.

بیماری  با درمان شامل عفونت،  در هر مراجعه عوارض جانبی مرتبط 
بدخیم و کاهش قند خون و حتی افزایش قند خون ثبت شده.

انسولین  دوز  در  درصدی   ۳۰ حداقل  کاهشی  صورت  به  بالینی  پاسخ 
اگزوژن، افزایشی حداقل ۳۰ درصدی در سطح سرم FCP، یا افزایشی 

بیشتر از ۵۰% در حداقل ۳ ماه در PCP مشخص شده است.
۱7بیمار با متوسط سنی ۱۵-8 ساِل تحِت WJ-MSC تراپی استخدام 
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معرفی سازمان
پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ماه سال 1370 به عنوان موسسه با هدف 
ارائه خدمات درمانی، پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری 
از پژوهشگران و  یاد دکتر سعید کاظمي آشتیاني و گروهی  توسط زنده 
این  شد.  تاسیس  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاهی  جهاد  در  همکارانش 
موسسه در سال های 1377 و 1387 به ترتیب موفق به اخذ مجوز مراکز 
شورای  از  مثل  تولید  پزشکی  تحقیقات  مرکز  و  سلولی  علوم  تحقیقات 
گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی شد و در آبان ماه 1388 از شورای گسترش آموزش عالی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ مجوز پژوهشگاه گردید. 

توانمندی ها: 
پژوهشگاه رویان قطب تحقیقاتی و فناوری است و در تراز بین المللی، 
مرجعیت  با  زیستی  علوم  در  نوآوری  و  فناوری  علم،  توسعه  در  پیشگام 
و  ترمیمی  فناوری، طب  تولید مثل، زیست  بنیادی،  در علوم سلولهای 
موثر در ارتقاء سالمت جامعه می باشد و در راستای نقشه جامع علمی 
کشور و در چهارچوب برنامه توسعه جهاد دانشگاهی در چهار محور زیر 

به فعالیت می پردازد:

و  شناسی  زیست  های  زمینه  در  فناوری  و  علم  توسعه  و  پژوهش   :1  
پزشکی تولید مثل، سلولهای بنیادی و زیست فناوری

 2: آموزش و ترویج یافته های علمی در سطح ملی و بین المللی

تولید  و  خدمات  ارایه  برای  پژوهشی  های  یافته  سازی  تجاری   :  3
محصوالت زیستی به منظور رفع نیازهای علمی تخصصی کشور

از  کارآمد  استفاده  از طریق  العالج  و صعب  نابارور  بیماران  درمان   :4  
نتایج پژوهش، مشغول به فعالیت می باشد

 نمونه هایی از فعالیت این پژوهشگاه از تولید علم تا کاربرد آن را می توان 
بیماران  از آن ها در درمان  بنیادی و استفاده  به مطالعات سلول های 
تحتانی،  اندام های  ایسکمی  قرنیه،  آسیب های  قلبی،  سکته  واجد 

ویتیلیگو و بهبود این بیماران اشاره نمود. همچنین در حوزه بیوتکنولوژی 
و پزشکی تولیدمثل به تولید بزهای همانندسازی شده و تراریخت )مولد 
فاکتور انعقادی 9و TPA(، بلوغ تخمک دام های اهلی )بز،گوسفند و 
گاو( در محیط آزمایشگاهی، انجام لقاح آزمایشگاهی، انجماد جنین ها 
ارائه  سالم،  حیوانات  تولید  و  رضاعی  مادران  به  انتقال  آن  دنبال  به  و 
خدمات درمان ناباروری به مردم کشورمان با بیش از 600 سیکل درمانی 
در ماه، ارائه خدمات تشخیص های ژنتیکی قبل از النه گزینی به مردم 

کشور اشاره کرد. 

افتخارات:
پژوهشگاه رویان در زمینه خدمات درمان ناباروری، سلول های بنیادی 
و زیست فناوری نیز تا کنون موفقیت های زیادی را به نام خود ثبت کرده 
روش  از  حاصل  کودك  اولین  تولد  به   توان  می  آن  جمله  از  که  است 
باروری آزمایشگاهی IVF  در تهران   )1371(تولد اولین کودك حاصل 
اولین کودك  تولد   ، از روش میکرواینجکشن ICSI در کشور )1373( 
 )  PGD( جنین  النه گزینی  از  قبل  ژنتیکی  تشخیص  روش  از  حاصل 
ناف  بند  خون  خصوصی  بانک  نخستین  تاسیس   ،   )1383( ایران  در 
خاورمیانه  شده  سازی  شبیه  حیوان  نخستین  تولد   ،)1384( نوزادان 
 iPS((  تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی ، )رویانا( )1385(
تولید کننده فاکتور ۹  تراریخته حاوی ژن  بزغاله  اولین  تولد   ،  ))1387
تراریخته حاوی ژن  بزغاله  اولین  تولد  و  انسان )1388(  انعقادی خون 
اشاره  انسانی )۱۳8۹(   )  Tissue Plasminogen Activator)tPA

کرد.

شبکه علمي رويان
خوشبختانه پژوهش در زمینه سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل  و 
زیست فناوری در ایران محدود به پژوهشگاه رویان نبوده و در سر تا سر 
با  دارد.  دانشگاه های مختلف جریان  و  پژوهشگاه ها  در  ایران اسالمی 
نگاهی به کارنامه ی ده ساله ی جذب نیروی انسانی در پژوهشگاه رویان 
از  رویان  مجموعه  پژوهشگران  از  توجهی  قابل  بخش  که  می یابیم  در 
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راه های برقراری ارتباط:
ایمیل: rsn2@royan-ins.ir   یا 

 royan.rsn@gmail.com

تماس: 23562000 )20 خط( 

و 22306481

https://telegram.me/Royan_Scientific_Network :عضویت در كانال تلگرام

info@royaninstitute.org 16635 -148 آدرس:تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، كوی حافظ صندوق پستی

منابع :
/http://www.royaninstitute.org/cmsfa

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=106

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=133

میان دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور بوده اند و همچنین جمعی از این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در مراکز معتبر علمی کشور 
مشغول به فعالیت هستند. لذا حفظ ارتباطات غنی علمی در جهت بهره گیری از تجربیات علمی، حرکتی جمعی به سوی موفقیت است.

در این راستا وجود یک انجمن علمی نقش بسزایی در ایجاد این ارتباطات، فراهم آوردن بستری مناسب برای فعالیت های دسته جمعی علمی و 
همچنین بهره گیری از توانمندی و خالقیت تمامی پژوهشگران این عرصه در توسعه علمی و نهضت تولید علم، ترجمان علم و کاربرد علم دارد. با 
توجه به این ضرورت، با دعوت چند تن از پژوهشگران مجموعه رویان ، نخستین جلسه هیئت موسس انجمن علمی رویان در تیرماه ۹۳ رسمیت 
یافت. اهداف این انجمن شناسایی دانشجویان و پژوهشگران مستعد در زمینه سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل و زیست فناوری، فراهم آوردن 
زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و استفاده از توان بالقوه و بالفعل پژوهشگران در جهت تحقق اهداف عالیه و افق روشن علوم 
مرتبط با سلول های بنیادی، بیولوژی تولید مثل و زیست فناوری است و این انجمن فعالیت هایی از قبیل، شناسایی دانشجویان مستعد و عالقه مند 
در زمینه های مرتبط با علوم سلولی و فراهم آوری زمینه فعالیت ایشان در پژوهشگاه رویان ، فراهم سازی بستر مناسب برای همکاری های چند 
جانبه با سایر مراکز علمی ، برگزاری سمینارهای دانشجویی در دانشگاه ها به منظور ایجاد وحدت رویه و تبادل نظر در موضوعات مختلف، کمک 

به ارتقاء کنگره ها و سمینارهای پژوهشگاه رویان و بسیاری دیگر از فعالیت های علمی را انجام می دهد.

امید است با پیوستن افراد توانمند با روحیه علمی قوی، بتوانیم هر چه سریعتر در جهت اعتال و پیشبرد اهداف عالیه شبکه علمی رویان، گام هایی 
بزرگ برداشته شود.

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/
http://www.royaninstitute.org/cmsfa/
http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=106
http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=133
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مصاحبه
در این شماره از نشریه ژنوم در خدمت جناب آقای دکتر جعفر وطن 

دوست مدیر گروه زیست شناسی و استاد درس ژنتیک هستیم.
ما قرار داديد در  از وقتی که در اختیار  با سالم و سپاس 
ابتدا در مورد زندگی تحصیلی و پژوهشی خودتان برای ما 

توضیحاتی را بفرمايید:
به نام خدا .من از دوره راهنمایی مدرسه نمونه بودم.مقطع دبیرستان 
رتبه دوم  را در مدرسه خوارزمی سبزوار گذراندم.  و پیش دانشگاهی 
دبیرستان را در گروه تجربی داشتم. رتبه کنکورم را به خاطر ندارم ولی 
بهتر از زیست شناسی میتوانستم قبول شوم ،اشکال کار در انتخاب 
قبول  شناسی  زیست  مشهد  فردوسی  دانشگاه   78 بود.سال  رشته 
آوردم.  را  کرمانشاه  مولکولی  سلولی  ارشد    ۱۶ رتبه    82 شدم.سال 
سال 8۶ دوجا دکتری قبول شدم یکی رتبه اول دکتری بیوانفورماتیک 
تهران و یکی رتبه دوم ژنتیک تربیت مدرس.سال ۹۰ فارغ التحصیل 
شدم و از سال ۹۱ هم  دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به کار شدم.

از فعالیت های دوران دانشجویی میتوانم به چاپ نشریه رویش اشاره 
کنم.این نشریه کامال زیست شناسی و مستقل بود.حدود 2 یا ۳ سال 

مدیر مسئول این نشریه بودم.
نوشتم. مولکولی  بیولوژی  بر  مروری  نام  به  کتابی  ارشد  دوران  در 

دومش  چاپ  حاضر  حال  در  و  کرد  چاپش  رازی  دانشگاه  انتشارات 
است.

طرح دوران دکتری را در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
فناوری تهران گذراندم.موضوع این طرح تولید فاکتور ۹ در سیستم 
پژوهشگاه  خود  از  مالی  کمک  پروژه  این  بود.بخاطر  حشرات  بیانی 
گرفتم مضاف بر اینکه برای مطالعات بیشتر این پروژه ۶ ماه به هلند 
هم  آنجا   2۰۱۱ بودم.سال  علوم  وزارت  بورس  مدت  این  که  رفتم 
بخاطر همین پروژه گرنت شخصی دریافت کردم.سال ۹۰ هم از تزم 

دفاع کردم.
بودم.دانشگاه  از سال 8۴ دانشگاه حکیم مشغول  از لحاظ آموزشی 
)در  سبزوار  آزاد  دانشگاه  و  چابهار  دریایی  ،علوم  دامغان  آزاد  های 
دانشگاه  در   هم   ۹۱ سال  کردم.از  تدریس  دکتری(  و  ارشد  مقطع 
حکیم سبزواری تدریس را شروع کردم.  از سال ۹۱ تا کنون از لحاظ 
آموزشی  معاونت  طرف  از  که  بودم  اساتیدی  جز  هرساله  آموزشی 

تقدیرنامه دریافت می کردم و همچنان هم ادامه دارد.
برتر  پژوهشگر  عنوان  به  حوزه  دو  در   ۹۵ سال  پژوهشی  لحاظ  از 
الملل(  بین  ارتباطات  در  برتر  پژوهشگر  و  جوان  برتر  )پژوهشگر 

دانشگاه حکیم سبزواری انتخاب شدم.
المللی دارم.طرح ملی تمام شده و  یک طرح ملی و یک طرح بین 

طرح بین المللی که یک طرح پژوهشی است در حال اجراست.

از سال ۹۱ جز کمیته زیست فناوری دانشگاه و همچنین جز کارگروه 
مدیر  از سال ۹۴  و  گروه  معاون  بودم. سال ۹2  علمی  جذب هیئت 

گروه هستم.
کتاب زیست شناسی سلولی را در سال ۹۵ چاپ کردم.در همین سال 
۹۵ حدود 7 دوره کارگاه کلونینگ برگزار کردم.     کتاب دیگری هم در 

دست ترجمه دارم به نام ژنتیک از دیدگاه پزشکی.
تحصیل  برای  میکنید  توصیه  دانشجويان  به  کلی  طور  به 
مقاطع باالتر در ايران بمانند يا به کشور های ديگر بروند؟
هر جایی یک سری معایب و مزایا دارد.بستگی دارد کجا قبول شویم.

مسلما اگر شما بورس بگیرید ،دانشگاه های خارج از کشور بخاطر 
امکانات بهتر و بودجه های فراوان بهتر هستند به شرط آن که هزینه 
با آن ها باشد و حتی اگر امکان داشته باشد هزینه زندگی  تحصیل 
را هم آنان متقبل شوند.در غیر این صورت اصال توصیه نمیکنم که 

دانشجویان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.
رشته ژنتیک برای ادامه تحصیل و بازار کار چه جايگاهی 

دارد؟
با  پایه  علوم  های  رشته  بقیه  همانند  شناسی  زیست  رشته  کل  در 
تنگناهای کاری مواجه است.اما در بین گرایش های زیست شناسی 
یا علوم سلولی مولکولی که ژنتیک هم جز آن است  رشته میکروب 
بهتر است.البته الزم به ذکر است که در همه رشته ها خالقیت افراد 
مهم است چون مکان های اداری اشباع است و سطوح تحصیالت 
تکمیلی ارشد و دکتری فراوان شده است.بنابراین آن چیزی که می 
تواند در رقابت کمک کند خالقیتی است که فرد می تواند در آن کار 



14نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

داشته باشد ، مضاف بر اینکه خود را فقط به سیستم اداری وابسته 
نداند.

دیگر  های  رشته  به  نسبت  که  بگویم  نمیتوانم  هم  کار  بازار  نظر  از 
از جمله مکان   تقریبا در یک ردیف هستند.  یا خیر چون  بهتر است 
هایی که افراد میتوانند آنجا مشغول به کار شوند: دانشگاه ها ،مراکز 
تحقیقاتی،شرکت های دانش بنیان،مراکز تشخیص طبی،آزمایشگاه 
های مشاوره ژنتیک،شرکت سرم سازی تهران،شرکت های داروسازی 
که بخش توسعه و تحقیق دارند و شرکت های بیوتکنولوژی مثل سینا 

کولون و آریوژن.
چگونه  مجموع  در  را  شناسی  زيست  رشته  دانشجويان 

میبینید؟
دانشجویان بسیار فعالی اند ولی به نظرم مسیر غلطی می روند.انرژی 
این یک مورد کلی  البته  امر نمی کنند  شان را خیلی صرف واقعیت 
کنند  باید سعی  زیست شناسی.بنظر من  دانشجویان  نه بحث  است 
در همان ترم و سال بهترین باشند به فکر آینده بودن باعث می شود 
لذت کامل را از آن دوره نبرند.اکثر افراد به فکر آینده هستند و این 

باعث می شود که از دورانشان خوب استفاده نکنند .
توصیه شما به دانشجويان چیست؟

را  ترم  آن  چون  نکنند  جزوه  به  مختص  فقط  را  علومشان  گستره 
میگذرانند  و تمام میشود اما  هنگامی که کتاب های متفرقه بخوانند 
بیشتر  تخیلشان  ،قدرت  میشود  بازتر  بسیار  بسیار  فکریشان  فضای 
لغاتتان  میشود.در واقع گفتمان راحت تر صورت میگیرد چون دایره 
باالست .لذا من توصیه میکنم تا میتوانند در این دوره کتاب های غیر 

درسی مرتبط با زیست شناسی بخوانند.
راه موفقیت خود را در اين رشته چه میدانید؟

اگر نخواهم استعداد یا مهارت یا هوش را در نظر بگیرم  بیشتر پشتکار 
نمود دارد ولی آن چیزی که خودم  بیرون  از  یا هوش  بوده.استعداد 

میدانم تالش است.
سخن آخر:

برای همه دانشجویان آرزوی بهترین ها را دارم.آرزو میکنم از رشته 
را  رشته  این  لذت  ببرند  را  استفاده  بهترین  اند  کرده  انتخاب  که  ای 

بچشند.واقعا رشته شیرینی است در صورتی که خوب درکش کنیم.
توصیه ام به دانشجویان این است که عالقه مندی شان را  پیدا کنند 
پیدا کنند حداقل  این رشته  باب  نتوانستند کاری من  آینده  اگر در  و 
داشته  زبان  زیر  را  آن  های  لذت  و  رشته  این  شیرین  طعم  همیشه 

باشند که چقدر رشته خوبی است.
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معرفی کتاب
مشخصات کتاب

• عنوان کتاب: راهنمای زیست انفورماتیک برای 	
زیست شناسان مولکولی

• مارینا 	 و  ج.آرنی  سارا   : نویسندگان  سرپرست 
سیروتا

• ناشر: جان انگلیس	
• سال انتشار : 2014	
• شابک : 978-1-936113-22-4	

بیوانفورماتیک می تواند نقش شایانی در کمک به پیشرفت 
و  مولکولی  و  سلولی  زیست شناسی  در  توسعه  و  تحقیق 
تحقیقات زیست پزشکی داشته باشد. با این حال بسیاری از 
محققان، یا از روش هایی که انفورماتیک می تواند تحقیقات 
دلیل  به  را  آن  یا  و  هستند  بی اطالع  بخشد  بهبود  را  آن ها 
دسترس  قابل  غیر  انفورماتیک«،  »اضطراب  احساس 
نادرست  ارتباطات  از  ناشی  دلهره،  حس  این  می دانند. 
پس زمینه اصولی این روش ها و هزینه بسیاری از ابزارهای 
موجود است. در واقع بسیاری از محققین ذاتا به این ابزارها 
که  زیست انفورماتیک  از  کامل تری  درک  بی اعتماد هستند. 
که  می دهد  اجازه  خواننده  به  است  ارائه شده  کتاب  این  در 
آن ها  از  استفاده  به  و  کرده  راحتی  احساس  روش ها  این  با 
ترغیب شود. در نتیجه به درک تعداد زیادی از داده ها کمک 

می کند.
 به منظور دسترسی به این مفاهیم، نویسندگان به بررسی 
مولکولی  زیست شناس  یک  منظر  از  زیست انفورماتیک 

پرداخته اند: 
الف- کمک به زیست شناس برای درک مفاهیم اساسی 

این زمینه
از نقطه نظر  ابزار  از  ارائه راهکارهایی برای استفاده  ب- 

منشاء ایجاد داده ها
با  انفورماتیک  حوزه  سریع  تطبیق  چگونگی  نمایش  ج- 

پیشرفت های حاصله در زیست شناسی و فناوری پزشکی. 
این کتاب دارای 4 بخش کلی بوده که این بخش ها عبارتند 

از :
بخش 1: مقدمه و بررسی اجمالی

بخش 2: مفاهیم اساسی
بخش 3: تکنیک های تجزیه و تحلیل داده شما

بخش 4: افزایش اطالعات شما

تکنیک های یادگیری  به  عالقه مند  افراد  به  كتاب  این   مطالعه 
.انفورماتیک مورد نیاز برای تحقیقات آزمایشگاهی توصیه می شود
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ارنست مایر زیست شناس در ۱۰۰ سالگی در این نخستین 
کتاب قرن دوم زندگانی دراز خویش، باریک اندیشی هایش 
به ما  را  ترین پرسش های حیات  ترین و مهم  درباره جالب 
صرفا  را  زنده  موجودات  توان  نمی  چرا  است:  کرده  عرضه 

ماشین هایی بسیار پیچیده دانست؟
انسان چگونه تکامل یافت؟ چرا هنوز با هیچ موجود فرازمینی 
ارتباط برقرار نکرده ایم؟ و بسیاری دیگر. این کتاب با وضوح 
و قدرتی که در هر صفحه اش می درخشد بهتر از همه در 

یک کلمه خالصه می شود: شورانگیز.
در بخش پایانی کتاب، شرح حال مختصری از ارنست مایر 
و دیدگاه برخی اندیشمندان در مورد او به طبع رسیده است.

 مشخصات کتاب
• را 	 زیست شناسی  چیزی  چه  کتاب:  عنوان 

بی همتا می سازد
• زیست 	 شناسی(،  )زیست  تکامل  موضوع: 

شناسی-فلسفه
• نویسنده : ارنست مایر	
• مترجم : کاوه فیض اللهی	
• ناشر: دانشگاه کمبریج	
• ناشر فارسی: جهاد دانشگاهی مشهد	
• تعداد صفحات: 272	
• سال انتشار : 1388	
• شابک : 964-324-194-7	

و  جدید  های  مقاله  از  است  ای  مجموعه  که  نو  کتاب  این 
قرن  تکاملی  شناس  زیست  نام دارترین  قلم  به  بازنگریسته 
گذشته و به مناسبت صدمین سالروز تولدش، زیست شناسی 
تاریخ  از  را همچون علمی خودمختار می کاود، نکته هایی 
را روشن می کند، مشارکت های فلسفه در  اندیشه تکاملی 
علم زیست شناسی را به نقد می کشد و درباره چندین مورد 

اصلی از مسائل جاری نظریه تکامل اظهارنظر می کند
ارنست مایر به ویژه توضیح می دهد که نظریه تکامل داروین 
در عمل پنج نظریه جداگانه است که هر کدام تاریخ، خط سیر 

و تاثیر ویژه خودش را داشته است.
انتخاب طبیعی ایده ای است جدا از نسب مشترک و از گونه 

زایی جغرافیایی و نظایر آن.
برخی از بحث و جدلهای داروینی همیشگی احتماال ناشی 
از اشتباه گرفتن این پنج نظریه جداگانه با یک معجون واحد 
علم  تاریخ  و  فلسفه  یا  تکامل  نظریه  به  عالقمندان  است. 
این کتاب  یافت.  ایده های سودمندی خواهند  این کتاب  در 
کل  در  شناسی  زیست  درمورد  که  کسانی  تمام  برای  تقریبا 

کنجکاوند باید خوشایند باشد.
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آلبوم

Dinobryon
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Chroococcus

Cladophora
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Phytoplankton
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Pediastrum

Euglena
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Hydrodictyon

Chara
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معرفی سایت
آموزش ژنتیک

علوم  های  ازشاخه  یکی  ژنتیک 
های  سال  اوایل  از  تقریبا  زیستی، 
علوم  ظهور  با  میالدی   ۱۹۰۰
جنبه  سیتوژنتیک  و  سیتولوژی 
علمی تری به خود گرفت و امروزه 
به عنوان علم جدید و نوپایی مطرح 
می شود که  اطالعات ارزشمندی را 
در باب انتقال اطالعات بیولوژیکی 
 ، دیگر  سلول  به  سلول  یک  از 
دالیل   ، انتقاالت  این  چگونگی 
جامعه  یک  در  تشابه  عدم  و  تشابه 
گیاهی و جانوری ،جهش ژنتیکی، 
افرینش،  یک  از  حاصل  نتایج 
های  پدیده  انجام  چگونگی  درک 
نسبت  انطباق  براورد  ژنتیکی، 
در  و...  دوم  و  اول  نسل  فنوتیپی 
اختیار متخصصان و عالقه مندان 
میدهد.  قرار  حوزه  این  به  مربوط 
آنجایی که هدف جامعه بشریت  از 
است  اطالعاتی  به  دستیابی سریع 
علمی  و  روزمره  زندگی  برای  که 
این  در  باشد،  می  ضروری  و  الزم 
خصوص این سایت توسط دانشگاه 
اندازی  راه  امریکا   )utah( یوتای 
دربرگیرنده  شده  ذکر  سایت  شد. 

بحث های مختلفی من جمله ژنتیک، زیست سلولی،ابزار های علمی،سالمت انسان،علوم اعصاب و اکولوژی می باشد که 
هر کدام از این بخش ها دارای زیر شاخه های متعددی هستند عالقمندان به این حیطه می توانند با ورود به این سایت ذکر 

شده به صورت رایگان و انالین به مباحث مربوط دسترسی پیدا کنند. 
در این سایت انیمیشن و تصاویر پویانما برای درک سازوکارهای ژنتیکی سلول نیز یافت می شود.

Learn.genetics.utah.edu

http://learn.genetics.utah.edu/
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تیلور & فرانسیس

Taylor & Francis یکی از قدیمی ترین ناشران تجاری در 
کادمیک جهان می باشد.این  جهان ویکی از رهبران ناشران آ
 Philosophical magazine ناشر در سال 1798با انتشارمجله
فعالیت خود را آغاز نمود.بیش از 1600ژورنال پژوهشی داوری 
شده وحدود 3000کتاب جدید هر سال منتشر می کند . بیش 
)Backlist(آن  لیست  بک  در  خاص  عنوان  20000هزار  از 
وجود دارد .همچنین بیش از 40000کتاب الکترونیکی معتبر 
برای کتابخانه ها وموسسات در قالب اشتراک ساالنه و یا خرید 

در دسترس است  .
Taylor & Francis Group یک کسب کار اطالعاتی است .

هدف این سایت فراهم کردن اطالعات با کیفیت باالومحتوای 
اطالعاتی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  شده  کارشناسی 
کادمی شان است  دانشگاهها وکاربران آنها در هر مرحله ازکار آ

. ناشران تحت پوشش سایت ذکر شده عبارتند از :
Routledge

آنالین  منابع  و  مجالت  دانشگاهی،  های  کتاب  جهانی  ناشر 
در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با بیش از 600 
ژورنال و 2,000 کتاب با بک لیست 7000 عنوان در سال می 

باشد.
Psychology press

 که کتاب ها و ژورنال های روانشناسی که در دسترس قرار دارد 
را  ها  ژورنال  مقاالت  که  آنالین  پایگاهی  و  چاپی  دو شکل  به 

پوشش می دهد.
CRC Press

  یک گروه انتشاراتی است که متخصص در زمینه تولید کتاب 
حوزه  در  ناشر  این  های  کتاب  از  بسیاری  است.  فنی  های 
مهندسی، علوم و ریاضیات است. دامنه آن ها همچنین شامل 
بازرگانی و تجارت، پزشکی قانونی و فن  کتاب های در زمینه 

آوری اطالعات می باشد.
Garland science

  یک گروه انتشاراتی است که متخصص در زمینه تولید کتاب 
های درسی در طیف گسترده ای از موضوعات علوم زیستی، 
ایمونولوژی، شیمی  مولکولی،  سلولی  شناسی  زیست  جمله  از 

پروتئین، ژنتیک و بیوانفورماتیک است.

http://taylorandfrancis.com/

http://taylorandfrancis.com/
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باسمه تعالی
فرم ثبت نام انجمن علمی زیست شناسی

دانشکده علوم پایه – دانشگاه حکیم سبزواری
نیمسال دوم ۹۵-۹۶

مایل به همکاری در کدامیک از کارگروه های زیر می باشید؟
           کارگروه برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی                                                                کارگروه ترجمه و تالیف کتاب

           کارگروه وبالگ ، نشریه و ُبرد                                                                                                    کارگروه جشنواره حرکت
           کارگروه پژوهشی                                                                                                                      کارگروه فوق برنامه

           سایر موارد: ..................................................................

    دانشجویانی که تمایل به فعالیت در انجمن علمی زیست شناسی را دارند ، میتوانند پس از تکمیل فرم فوق ، آن را از 
طریق پل های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایند.

نام : ..........................................................                           نام خانوادگی: .......................................................

شماره دانشجویی:.........................................                           سال تولد: ............................................................

شهر محل زندگی: ........................................                           شماره تلفن همراه: .................................................
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Living organisms are historical structures:
literally creations of history . They represent not a perfect 
product of engineering, but a patchwork of odd sets pieced 
together when and where opportunities arose.

FRANÇOIS JACOB


